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ABSTRACT 
Achmad Tito Rusady, 2012. Student’s Motivation in Practicing Writing and The Role of A 

Lecturer in Enhancing Their Motivation (Evaluative Descriptive Analysis on Architecture 

Students in PKPBA of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang). 

Advisors : 1) Prof. Dr. Mohammed Ali Al Kamil 

  2) Dr. H. Zulfy Mubarok, M.Pd 

Keyword : motivation, writing, architecture students, the role of a lecturer, the learner. 
 

Motivation is an encouragement of one's soul to do something. Without motivation, 

someone will never be able to achieve what he purposes. In learning, students are required to 

have a strong motivation in favor of achieving their goals. How big the barrier comes to him in 

the process of learning, it is not a serious problem for a student who has a strong will, 

motivation, and high interest. 

As observed by the author, the motivation of the architecture students in Special 

Programs of Arabic Learning Development (PKPBA) seems so far to be different from students 

of other departments in practicing writing skill. In point, there is no direct relevance between the 

programs at which they study to their regular courses especially for those who are joined in the 

very basic level in PKPBA. 

The purpose of this study is to describe; 1) the motivation of the architecture students in 

practicing Arabic writing skill in PKPBA. 2) The role of a lecturer in enhancing motivation of 

the architecture students in practicing Arabic writing skill in PKPBA. 

This study has used a qualitative approach with the type of an evaluative descriptive 

analysis research and used observation, interviews, and documentation as the instrument of the 

research. 

The result of this study is that the motivation of the architecture students in practicing 

Arabic writing skill in PKPBA is divided into three qualities: 1) positive motivation, 2) negative 

motivation, 3) positive and negative motivation. Meanwhile, the role of a lecturer in increasing 

student’s motivation is as the learner, who has the following tasks: to explain the purpose of the 

study, relate the lessons learned with daily phenomena, apply a model of cooperative learning, 

practice language games, make a good interaction, and do evaluation. Of these efforts, the 

architecture students are supposed to participate in practicing Arabic writing skill in PKPBA 

without any compulsion. The scope of this study is only for writing skills, so hopefully this study 

about the role of a lecturer and student motivations can be applied to other skills by other 

researchers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
 

Achmad Tito Rusady, 2012. Motivasi Mahasiswa dalam Keterampilan Menulis dan Peran 

Dosen dalam Meningkatkan Motivasi Mereka (Analisi Deskriptif Evaluatif Terhadap Mahasiswa 

Jurusan Arsitek di PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

Pembimbing; 1) Prof. Dr. Mohammed Ali Al Kamil 

                      2) Dr. H. Zulfy Mubarok, M.Pd 
 

Kata Kunci : motivasi, menulis, mahasiswa arstiek, peran dosen, pembelajar 

 

 Motivasi adalah dorongan jiwa seseorang dalam melakukan sesuatu. Tanpa motivasi 

seseorang tidak pernah bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Dalam belajar, siswa dituntut 

untuk memiliki motivasi yang tinggi agar cita-cita yang ia inginkan dapat tercapai. Sebesar apa 

pun kendala yang akan ia hadapi dalam proses belajar, itu bukanlah masalah yang serius bagi 

siswa yang memiliki kemauan yang kuat, motivasi, serta minat yang tinggi. 

 Menurut peneliti, motivasi para mahasiswa arsitek di Program Khusus Pengembangan 

Bahasa Arab (PKPBA) tampak tidak sama dengan mahasiswa jurusan yang lain dalam 

mempelajari keterampilan menulis. Secara langsung, tidak ada hubungan antara program yang 

mereka tekuni dengan jurusan kuliah reguler mereka. Apa lagi mahasiswa arsitek yang berada di 

level terbawah di PKPBA.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan; 1). Motivasi mahasiswa arsitek 

dalam mempelajari keterampilan menulis bahasa Arab di PKPBA. 2). Peran dosen dalam 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa arsitek dalam mempelajari keterampilan menulis 

bahasa Arab di PKPBA. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

analisis evaluatif, dan menggunakan instrument penelitian berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini adalah, motivasi mahasiswa arsitek dalam mempelajari keterampilan 

menulis bahasa Arab di PKPBA terdiri dari 3 macam motivasi; 1) motivasi positif, 2) motivasi 

negatif, 3) motivasi positif dan negatif. Sedangkan peran yang dilakoni dosen dalam 

meningkatkan motivasi mereka adalah peran pembelajar, yang memiliki tugas sebagai berikut; 

menjelaskan tujuan belajar, menghubungkan pelajaran yang dipelajari dengan kejadian sehari-

hari, menggunakan model pembelajaran kooperatif, mempraktikkan permainan bahasa, interaksi 

yang baik, dan mengadakan evaluasi. Dari upaya tersebut, mahasiswa arsitek mampu mengikuti 

pelajaran keterampilan menulis bahasa Arab di PKPBA tanpa unsur keterpaksaan. Penelitian ini 

hanya terbatas pada keterampilan menulis saja, oleh karena itu seyogyanya penelitian motivasi 

mahasiswa dan peran guru ini dapat diterapkan pada keterampilan yang lain oleh peneliti 

berikutnya. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام
  مقدمة  . أ

ا لديهم من معان الكتابة وسيلة االتصال اللغوي بني األفراد يف التعبري عمّ 
وكثريا ما يكون اخلطأ يف الرسم الكتايب أو . ومفاهيم ومشاعر وتسجيل احلوادث والوقائع

الكتابة لذالك تعترب . يف عرض الفكرة، سببا يف تغيري املعىن وعدم وضوح الفكرة
الصحيحة عملية مهمة يف التدريس، إذ إا عنصر أساسي من عناصر الثقافة وضرورة 
إجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها، والوقوف على أفكار األخرين علي إمتداد الزمان 

  ١.واملكان
اليقضي اإلنسان أعماله إالّ باألهداف . فاإلنسان له غرض معني يف تنفيذ إرادته

يف  الكتابة و دوافع اإلنسان فاالرتباط بني. ّممها قبل العمل فهذا ُمسي بالدافعاليت قد ص
ملاذا يعمل اإلنسان وما  .تعليمها ارتباطا قويا، كانت دوافع اإلنسان جتعل حماولته قوية

 دوافعة عن الري خل؟ وقد كثر احلديث يف السنوات الأله وحيفزه على العمعالذي يدف
وتستند . بأمهية متزايدة من جانب رجال اإلدارة ودراسيهاباعتبارها موضوعا حيظى 

يف أساسها إىل حبوث علم النفس والنتائج املستمّدة منها  دوافعاملعاجلة العملية ملوضوع ال
  ٢ .وكذلك التجارب اليت أجريت يف ميدان اإلدارة

الدافع هو حاجة غري مشبعة يؤدي إىل سلوك الدوافع مجع من دافع ومعناه لغة 
فالبحث عن األكل يأيت من .  للفرد، ويتحدد هذا السلوك اعتمادًا على قوة الدافعمعني

وأّما معناه . ٣ واقع طبيعي هو اجلوع ومبجرد إشباع هذه احلاجة ينقضي هذا السلوك
 ٤.اصطالحا الدافع مبعىن سعي اإلنسان ألن يتحرك و أن يفعل فعال معينا لنيل غايته

                                                 
  ٢٦٢. ، ص)١٩٨٢جامعة اململكة السعودية، :الرياض( ، علم اللغةعبد ايد السيد أمحد املنصور، . ١

  .٣٣٧.، ص)م١٩٨٤عامل الكتب، : قاهرة( إدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقهاحممد مرسي، . ٢

 
  http://biala.50webs.com/page_know/kn_08.htmالدوافع و احلوافز ٣

4
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 

p. 73-74. 
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يف ميدان اإلدارة و علم النفس على  دوافععليها موضوع ال ستندتوالنقطة األساسية اليت 
ومعىن هذا أّن . السواء هو الفرق احلادث بني الطاقة الكامنة ومقدار مايستغلة منها

اإلنسان عادة يستطيع أن يفعل أكثر مما يقوم به فعال ألنه مييل دائما إىل أن يبذل 
يقية عندما يتعلق األمر باالنتاج يف وتصبح هذه مشكلة حق. جمهودا أقّل مما يتوفر لديه

املصانع وغريها من مواقع العمل، ومن هنا نستطيع أن نفهم بسهولة سر اهتمام رجال 
  دوافعاإلدارة بزيادة مستوى األداء لدى األفراد وزيادة معدالت انتاجهم واستخدامهم ال

كان عقاب أو ثوابا   احلافز باجلزاء سواء الدافع أو ويرتبط. كوسائل فعالة يف هذا السبيل
  :٥نينوع من حيث النوع ينقسم الدوافع إىل و ذا يكون هناك

 .بحبيابية و هي اليت تقوم على أساس الرتغيب و التجياإل دوافعال .١

 .السلبية و هي اليت تقوم على أساس التخويف و الرتهيب دوافعال .٢

  جابيةياإل دوافعال )١(

٦تكون هذه الدوافع على شكل الرجاء اليت أنشأا 
Victor H. Vroom  و أّما املقصود

من الرجاء يف التعليم هو إعطاء اجلزاء إىل الطالب لرتقية رغبتهم يف التعلم كإعطاء 
  .النتيجة أو اجلائزة أو اهلداية أو الشهادة ملن يكون منهم الفائز 

  السلبية دوافعال )٢(

  .لوانه وأساليبه املختلفة املعنوية واملادية منها على السواءفتأخذ صوره العقاب بأ
 دوافعابية أم الجياإل دوافعأيهما أجدى و أحسن؛ ا ال: ومنهما يربزان سؤال طبيعي

دوره يف إحداث األثر املنشود و النتيجة  دوافعالسلبية؟ مما الشك فيه أّن لكالمها من ال
وقد يكون استخدام أحد . ماالته اخلاصةواستع هولكل منهما أيضا موافق. املطلوبة

و كال مها . النوعني يف موقف معني أجدى و أكثر فعالية مما لو يستخدم النوع الثاين

                                                 
٥
  .٣٣٧. ، ص املرجع السابقحممد مر، سي  

6
 Muhammad Bukhori, dkk. Azas-Azas Manajemen, (Yogyakarta: Aditya Media. 2005) p. 

213 
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رائع السماوية من ثواب فس اإلنسانية و مع ما أقرّته الشطبيعة الن عأيضا يتمشى م
  .الشرائع يبها وسريها يف الطريق الصحيح الذي رمسته هلا هذهدوعقاب لتهذيبها وتأ

سلوبني نني الوضعية والعرفية من األخذ باألويتمشى أيضا مع ما تسري عليه القوا
السلوك البشري و دفعه يف إطار النظام املرسوم كما حتدده هذه القوانني و  يف تقومي
ومن هذا أنه يتضح املعىن الذي أردنا أن نؤكده وهو أن لكال النوعني من  .األعراف

  .تأثريه وفعاليته يف تنظيم السلوك البشري يف إطار معني دوافعال
ومن أمهية الدوافع يف التعليم هي الفعالية يف عمليته و سيكون التعليم مرحيا 

ولكّن . فبالرغبة يف التعليم سوف حيصل اإلنسان على النجاح. للطالب حىت رغبوا فيه
اهتماما  عليم ومل يكن اهتمامهااآلن مل َتزل املشكلة موجودة يف ترقية الدوافع عند الت

من أسباا يعىن عدم االهتمام باال االنفعايل و غلبة اال املعرّيف كما حدث . جّيدا
   ٧ .يف معظم املدارس مع أن اال االنفعايل مهّم يف ترقية الدوافع

اجلامعة  هالذي أنشأت الربنامج ھو(PKPBA)  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
م لتدريس اللغة العربية املكثفة مبهارا األربع ١٩٩٧اإلسالمية احلكومية مباالنج يف السنة 

فيه املشرتكون . للطالب اجلدد ملدة سنة كاملة أو املرحلة األوىل و الثانية للسنة الدراسية
من   املتنوعون كلّيتهم يتكون املشرتكون من الطلبة يف كلية اآلداب و الثقافة و كلية الرتبية

كلية العلوم و التكنولوجي و كلية علم النفس و كلية االقتصاد و كلية األحوال 
ومن املعلوم أّن الطالب من كلية اآلداب و الثقافة أو كلية الرتبية حيتاجون . الشخصية

. إىل هذا الربنامج فهما دقيقيا عن اللغة العربية  فلهم الدوافع القوية الشرتاك هذا الربنامج
العلوم و التكنولوجي أو كلية  تكون دوافع الطالب غريهم كطالب يف كلية ولكّن كيف

علم النفس أو كلية االقتصاد الذين معظمهم مل يتعلمو اللغة العربية؟ من البينات و 
خترب أّن هؤالء الطالب اجلدد يتكونون  UAPMاملعلومات اليت حّللها جمموعة الطالب 

                                                 
7
 Satria Dharma, Unas: Pembangkangan Masal, (Jakarta: Harian Jawa Pos, Opini, 10 Mei 

2011). 
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كما يظهر يف %  ٢٨،٥العامة حصل على نتيجة من الطالب الذين درسوا يف املدرسة 
  :٨اجلدول كما يلي

  خلفية التربوية

  SMAالمدرسة الثانوية الحكومية  % 28,5

   MANالمدرسة الثانوية ا�س�مية الحكومية  % 24,8

   SMKالمدرسة الثانوية المھنية  7,5%

   Pesantrenالمعھد ا�س�مي  39,1%

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة مث جاءت املعلومات بعد ذلك خترب عن أحوال  
قالت فيدا، طالبة يف قسم . الذي أصبح ممّال ومل جيعل الطالب متمتعني به العربية

قد استغرق أوقاتا كثرية حىت يأخذ مابقي  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية "االقتصاد، 
عبة و مينعين من األنشطة األخرى كقضاء وظيفة مين وقت الراحة حىت أكون مت

  ٩".اجلامعة
فمن تلك املعلومات كيف يكون التعليم تعليما ممتعا و مرحيا عندهم إذا كانوا 
اشرتكوا ذلك الربنامج باإلجبار؟ فلهذه املشكلة أخذ الباحث التحليل من حيث كيف 

هناك . حىت رغبوا فيه ة العربيةالربنامج اخلاص لتعليم اللغترقية دوافع الطالب يف اشرتاك 
األسباب و التأثريات عديدة و أغلب التأثري من التأثريت الظاهرة لدى الطالب هو 

هلذا البحث  تركيزا ١٠.عماد النظام التعليمي، وهو القوة احملركة له إبداعا وتطويرااملعلم ك
ّن مهارة الكتابة أل. ملعيار معرفة دوافعهم يعىن كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة وكذلك

األخطاء يف . مهارة انتاجية البد أن تستخدم اللغة الصحيحة و تعبريها باللغة الفصحة
وكذلك أا تقومي قدرة . ١١الكتابة تكون األخطاء الكلية تفسد املعىن و تفسد الفهم

 هذهبناًء على ما سبق ذكره الباحث . اإلنسان يف استماعه و فهمه عن لغة معينة

 مهارة يف الطّالب دوافع ترقّية يف املعّلم دور: املوضوع اختيار ىف الباحث جتذب املشكلة
  . الكتابة

                                                 
8
 Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maliki Malang, Q-Post; 

Gerbang Informasi Aktual, (Edisi: I, Agustus 2011) 
9
 Ibid, Edisi: XXVII/Desember 2011 

١٠
  هـ١٤٣٠شوال  ١٧م املوافق ٢٠٠٩أكتوبر  ٠٦الثلثاء  - ٢٥٨٧العدد  -صحيفة الوسط البحرينية  

١١
  )اجلامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية مباالنج(، مذكرة التقابلي اللغوي وحتليل اإلخطاءالدويش،  عبد الرمحنين راشد  
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  أسئلة البحث. ب

 هذا مشكالت حدد فإنه سبق، فيما الباحث شرحها اليت البحث خلفية على بناءً 
  :مبا إجياب عن أسئلة التالية البحث
اخلاص لتعليم اللغة العربية ما دوافع طالب قسم اهلندسة االشرتاك يف الربنامج  .١

 اإلسالمية احلكومية مباالنج؟ باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

 

ما دور املعلم يف ترقّية دوافع طالب قسم اهلندسة يف مهارة الكتابة بالربنامج  .٢
اإلسالمية احلكومية  اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

 مباالنج؟

 

  
  البحث أهداف. ج

  :اآلتية األمور عن الكشف البحث هذا يهدف ةالسابق البحث أسئلة لتحديد وفقا
الكشف عن دوافع طالب قسم اهلندسة االشرتاك يف الربنامج اخلاص لتعليم  .١

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

 

قسم اهلندسة يف مهارة الكتابة  الكشف عن دور املعلم يف ترقّية دوافع طالب .٢
اإلسالمية  بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

 .احلكومية مباالنج

  

  فوائد البحث. د

 نظريّةال الفائدة )١

  .ترقية دوافع الطالبيف   دور املعلم يف النظرية لزيادة البحث هذا معطيات  . أ
   .ملعرفة دوافع الطالب مبدخل الكيفيطريقة  البحث هذا معطيات. ب
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خطوة من خطوات ألن يكون املعلم املهين كما هو مطلوب يف القانون . ج
  .٨فصل  ٢٠٠٥سنة  ١٤األساسي رقم 

 التطبيقية الفائدة )٢

 .أن تعطي نتيجة هذا البحث توجيها يف حتسني عملية التعليم:   للباحث –  .أ 

عليم اللغة العربية بالسهولة و أن تكون هذه النتيجة دافعة يف ت:   للطلبة -   .ب 
 .الرغبة فيه

أن هذه النتيجة توجيها يف جعل التعليم فعاال له و : ملعلم اللغة العربية -   .ج 
  . لطالبه

 

  تحديد البحث. ه

  :كما يلي الباحث فحدد الواضحة والبيانات املرجوة األهداف على للحصول
و دور  اقتصر الباحث ببحث عن دوافع الطالب:     احلّد املوضوعي - ١

 .املعلم يف ترقيتها

هي الفصول الليت  A1-A5مخسة فصول  اقتصر يف:     احلّد املكاين - ٢
فيها من كلية العلوم و التكنولوجي و الرتكيز فقط للطالب  معظم عدد الطالب

الذين يتعلمون يف قسم اهلندسة اجلامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 
 .مباالنج

 .٢٠١٢-٢٠١١اقتصر الباحث بالعام الدراسي :     احلّد الزماين - ٣

  
  تحديد المصطلحات. و

الدافع هو حاجة غري مشبعة يؤدي إىل دوافع مجع من دافع ومعناه لغة :   دوافعال .١
فالبحث عن . سلوك معني للفرد، ويتحدد هذا السلوك اعتمادًا على قوة الدافع

اجة ينقضي هذا األكل يأيت من واقع طبيعي هو اجلوع ومبجرد إشباع هذه احل
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وأّما معناه صطالحا الدافع هو سعي اإلنسان ألن يتحرك و يفعل . ١٢ السلوك
 .١٣فعال معينا لنيل غايته

الطبقة من الشيء املدار بعضه فوق بعضه يقال انفسخ  ؛لغة ) الدور ( : الدور .٢
ج ( توقف كل من الشيئني على اآلخر و النوبة ) عند املناطقة ( دور عمامته و 

  ١٥.و الدور اصطالحا موقف الشخص يف جمال الذي خيتص به ١٤.أدوار) 

 ١٦.كتب كتابة معناها اجلمع: فيقال) كتب(الكتابة لغة مصدر :   الكتابة .٣
الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية ألوفونية أو فونيمية أو 

ا القدرة على الكتابة نوعًا من أنواع املهارات اللغوية، ويقصد  تعترب ١٧.الفبائية
ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة ما جيول يف  نسخ الطفل

الكتابة هي أداء منظم و حمكم يعرب ا اإلنسان  ١٨.ويعرب عما يف نفسه خاطره
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره وسببا يف 

  ١٩.حكم الناس عليه

تبدأ مراحلها برسم . حدى املهارات االجيابية أو االبداعيةإهي :   الكتابةمهارة  .٤
  ٢٠.احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بتعبري احلر

هو الربنامج الذي أنشأته اجلامعة :  البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية .٥
م لتدريس اللغة العربية املكثفة ١٩٩٧اإلسالمية احلكومية مباالنج يف السنة 

                                                 
12

 http://biala.50webs.com/page_know/kn_08.htm 
13

 Sardiman AM, املرجع السابق, p. 73-74. 
١٤

  .٦٢٩. ، صمعجم الوسيط ،النجارإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد  

15
 W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,1976), p, 735. 

  ١٣١ .، ص)١٩٨٥دار النفائس، : بريوت(، خصائص العربية وطرق تدريسهانايف حممود معروف، . ٢
17

 Imam Muslimin, Transkripsi dan Transliterasi, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, Sains 

dan Teknologi, vol. 7, no. 2, 2006, p. 357 
١٨

 http://www.farfesh.com،  تعليم مهارات الكتابة لألطفال املعاقني عقلياً   
١٩

 ١٥٦ .، ص)١٩٩٢دار املسلم للنشر والتوزيع،  :الرياض(، املهارات اللغوية ماهيتها وكرائق تدريسها أمحد فؤاد حممود عليان،   
٢٠

 .، ص)م١٩٨٧دار الفكر،  :القاهرة( ،االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني امحادة إبراهيم،   
٢٤٩ 
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هارا األربع للطالب اجلدد ملدة سنة كاملة أو املرحلة األوىل و الثانية للسنة مب
٢١.الدراسية

 

  
  الدراسات السابقة. ز

ومل جيد الباحث البحوث عن دور املعّلم يف ترقية دوافع الطالب مثل البحث 
ولكّن هناك البحوث اليت تتعلق بدور املعلم اللغة . الذي سيقوم به الباحث

  :وهيالعربية 
 

اإلسالمية احلكومية طالبة  ٢٠٠٣ مرضيات رسمةالبحث الذي قامت به  .١
كيفي عن دور إمكانية معلم اللغة بالبحث ال ت، قامدرجة املاجستري ماالنج

. العربية يف تطوير مهارة الكالم لدى تلميذات املدرسة الثانوية الدينية ماالنج
ربية يف املدرسة الثانوية و نتيجة من هذا البحث أن إمكانية معلم اللغة الع

الدينية ماالنج هلا دور مهم يف حماوالت رفع مهارة الكالم لدى التلميذات، 
يظهر ذلك يف إمكانية ختطيط برنامج التعبليم و تنفيذه و التقومي يف مهارة 
الكالم اليت يقوم ا معلم اللغة العربية عموما تقع يف املؤهالت اجليدة 

يت يقوم ا معلم يف رفع مهارة الكالم إما يف احلصص وكذالك يف احملاوالت ال
يف املساء ) برنامج التعليم اخلصوصيي(الواجبة وإما يف احلصص اإلضافة 

حاوهلا املعلم باحلد األقصى و كذلك إسناد البيئة اللغوية اليت وجدت كالمها 
 يتظمنان مباشرة يف مهارة الكالم لدى التلميذات مما حيرز القيمة يف معدل

 ".اجليد"

  
  :بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية منهاأما الذي يتعلق 

طالب اجلامعة اإلسالمية ) ٢٠٠٤(، سالمة دارينالبحث الذي قام به  .٢
، قام بالبحث الوصفي عن كفاءة االستماع درجة املاجستري احلكومية ماالنج

                                                 
٢١

  ١١ .ص، )٢٠٠٠(، نةجكتاب الل   
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بية باجلامعة لدى طالب املرحلة الرابعة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العر 
استخدم الباحث يف هذا  .٢٠٠٣- ٢٠٠٤اإلسالمية احلكومية مباالنج 

وبعد التحليل . البحث املنهج الوصفي، ألنه حياول وصف التغريات كماهي
أن كفاءة الطالب من : هذا البحث حصل الباحث على نتيجتني؛ األول

تعترب ناقصة  وفهم الرتكيب. ناحية علم الداللة يف فهم الكلمة تعترب يف جيدة
الثاين، أن كفاءة الطالب من ناحية علم األصوات يف ترميز الصوت . جدا

  . تعترب مقبولة و ترميز املفردات تعترب جيدة و ترميز الرتكيب تعترب ناقصة

  
طالب اجلامعة ) ٢٠٠٦(، سيف المصطفىالبحث الذي قام به  .٣

اإلسالمية احلكومية ماالنج درجة املاجستري، قام بالبحث عن اسرتاتيجية 

تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام 

دراسة حالة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

علم هلذا البحث هو املدخل و أن املدخل املست. احلكومية مباالنج

ونتائج البحث هي اسرتاتيجية تعليم . الوصفي التحليلي التجرييب الكيفي

مهارة الكالم باجتاه التعليم و التعلم على السياق العام اليت استخمتها 

هي اسرتاتيجية جذابة و ممتعة، وذلك ليكون  Jigsaw Methodطريقة 

 .ال يصيبهم امللل الطلبة متحمسني و منتبهني يف الدراسة و

 :و الفرق بني هذا البحث و البحوث السابقة كما يظهر يف اجلدول

  

  املنهج  موضوع البحث  الباحث  الرقم

كفاءة االستماع لدى طالب   سالمة دارين  ١
املرحلة الرابعة بالربنامج اخلاص 

  الوصفي
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لتعليم اللغة العربية باجلامعة 
  اإلسالمية احلكومية مباالنج

سيف   ٢
  املصطفى

جية تعليم مهارة الكالم يف تياسرتا
ضوء اجتاه التعليم والتعلم على 

السياق العام دراسة حالة بالربنامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة 

  اإلسالمية احلكومية مباالنج

الوصفي 
التحليلي 

  التجرييب الكيفي

دور إمكانية معلم اللغة العربية يف   مرضيات رمسة  ٣
مهارة الكالم لدى تلميذات تطوير 

  .املدرسة الثانوية الدينية ماالنج

  كيفيال

أمحد تيتو   ٤
  رشادي

دوافع الطالب يف مهارة الكتابة و 
دور املعلم يف ترقيتها دراسة وصفية 

مج اخلاص لتعليم اللغة بالربناتقوميية 
موالنا مالك إبراهيم امعة العربية جب

  اإلسالمية احلكومية مباالنج

  الكيفي

 

أن البحوث اليت سبق لنا ذكرها هلا عالقة مشاة بالبحث الذي   ةومن املالحظ
يكتبه الباحث، و من مث وجدنا وجه االختالف بينها و بني البحث الذي يريد الباحث 

بالربنامج اخلاص األول و الثاين تتعلقان وأما الدراسات اليت قام ا الباحث . دراسته
و كالمها خمتلفان يف حدود  امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجلتعليم اللغة العربية باجل

جية تعليم مهارة تياسرتااألول حيدد يف كفاءة االستماع و الثاين حيدد يف . البحث
إذن يكون البحث الذي قام به الباحث خمتلفا متاما و ليس الفرق إّال يف احلد . الكالم
  . املكاين
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العالقة . بالبحث عن دور إمكانية معلم أما البحث الثالث قامت مرضيات رمسة
بل نتيجة اليت حصلت منه . بني هذا البحث و حبث مرضيات رمسة يعين يف دور املعلم

أن إمكانية  "أن املقصود من دور املعلم هي حماولة املعلم يف تطوير مهارة الكالم قالت 
معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية الدينية ماالنج هلا دور مهم يف حماوالت رفع مهارة 

أما املقصود من دور املعلم كما يقصده الباحث يف هذا ". الكالم لدى التلميذات
إذان يكون هذا . البحث هو ما وظيفة املعلم يف ترقية دوافع الطالب يف مهارة الكتابة

 .  خمتلفا متاما من تلك البحوث و سيكون هذا البحث حبثا جديداالبحث 
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 مدخل البحث و نوعه  .أ 

وهو البحث للحصول على النتائج أو  يستعمل الباحث املدخل الكيفي

الكشف عما الميكن حصوله بالطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي، حيث 

ية للتوضيح وينتهي إىل ميبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العل

 ذا املدخل يقصد الباحث .١.تؤيد ما قبلها أو تبطلهاالنظرية اجلديدة 

عرض املعلومات واحلصول على النتائج مؤسسا على الظاهرات املوجودة يعين 

   .موافقا على الواقع ىف ميدان البحث

ألن البيانات  األنسب هلذه العملية هو الوصف و التحليلو نوع هذا البحث 

املعلومات اليت هلا الرتابط و التالزم وثيق تتكون من الكلمات و التعبريات و 

الصلة بوقائع الظاهرة حني وقوع البحث مث حيللها الباحث للوصول إىل نتيجة 

  ٢.البحث

طالب قسم اهلندسة لدي ما دوافع انطالقا من هدف هذا البحث يعين وصف   

 هيمالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك إبرا اشرتاك يف

   .ترقيتهاىف  املعلماإلسالمية احلكومية مباالنج و دور 

  

    حثالب  أدوات  .ب 

  :هي البحث هذا يف البيانات جلمع الباحث يستخدمها اليت أدوات إنّ 
  

                                                 
41 

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2003), p.2 
2
 Ibid, p. 309. 



61 

 

 

 

 المقابلة - ١

 معلومات جبمع الباحث خالله من يقوم شفوي استبيان هي

.املفحوص من شفوية وبيانات

٣
وهذه عملية احملادثة قام الباحث  

حول دوافعهم  A1-A5باملقابلة مع طالب قسم اهلندسة يف فصل 

و . يف تعلم مهارة الكتابة و َمن الذي األستاذ األجود عندهم

املقابلة مع املعلمني فيها حول احملاوالت اليت طبقها املعلم يف ترقية 

مع رئيس الربنامج  و املقابلة. دوافع الطالب يف تعلم مهارة الكتابة

اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

  .احلكومية مباالنج حول األنشطة الطالبية و إعداد املعلمني

  
  

    المالحظة - ٢

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتساب 

خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو 

عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا نسمع 

 ٤.جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معّينة

  :الحظ الباحث يف هذه الطريقة تتضمن على

اخلاص لتعليم اللغة  بالربنامج A1-A5حمل البحث يعىن فصل   .أ 

  .ومية مباالنجالعربية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك

اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة  بالربنامجمنهج الدراسة وثائق   .ب 

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

                                                 
 ١٣٥ .ص  )م ١٩٩٧دار أسامة للنشر و التوزيع، : الرياض( ، البحث العلميذوقان عبيدات وأخرون،   ٣

 ١٤٩ .ص ،املرجع نفسه ٤
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اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا  الربنامجعملية تعليم   .ج 

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 

  البيانات مصادر  .ج 

تتكون هذه املصادر على  ٥.من مصادر البيانات هي الفرد من املتناول املقصود

مصادر األّولية هي من األقوال و األفعال و الباقي هي البيانات الزائد و كالوثائق 

تتناول هذه املصادر من املقابلة بني الباحث و املعلمني و الطالب يف  .و غريها

بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة م ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي  A1-A5 فصل

تتناول هذه اإلسالمية احلكومية مباالنج و  العربية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

  .البيانات و الوثائق و مجيع ما ميكن من مصدر املعلومات املالحظةاملصادر من 

  

  البحث تنفيذ مراحل  .و 

  :اآلتية باخلطوات بتنفيذها الباحث قومي اإلجراءات وهذه

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة رئيس جلنة  من الباحث ستأذني - ١

  .اإلسالمية احلكومية مباالنج لتنفيذ هذا البحث موالنا مالك إبراهيم

لنيل بعض املعلومات املتعلقة  A1-A5مقابلة الباحث معليمني فصل  - ٢

 .باملوضوع

اخلاص لتعليم اللغة العربية  بالربنامج A1-A5فصل  مالحظة عملية التعليم يف - ٣

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج باجلامعة موالنا مالك إبراهيم

 مجع البيانات مث حيللها  - ٤

 .البحث لتقومي خالل من العميقة باملالحظة الباحث قومي - ٥
                                                 

5
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek :Edisi Revisi V , (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), p. 107. 
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يستنبط الباحث البحث بعد أن يستغرق املالحظة عشرة أيام مث التحليل و  - ٦

  .اإلجرائاتالتقومي على تنفيذ هذه 
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  مفهوم المعلم و دوره :المبحث األول

  مفهوم المعلم  . أ

من يتخذ من حيث اللغة املعلم مبعىن . املعلم بصيغة اسم الفاعل على وزن مفّعل
مهنة التعليم ومن له احلق يف ممارسة إحدى املهن استقالال وكان هذا اللقب أرفع 

معىن املعّلم كذلك يعترب بوظيفته و  ١.واحلدادينالدرجات يف نظام الصناع كالنجارين 
 Teacher is person who couses a person to know or be able to do"دوره، 

something or give person knowledge or skill" املعلم هو سبب تكوين معرفة
   ٢"الشخص و يعطيه العلم و املهارة حىت يستطيع أن يفعل فعال

مؤثرا قويا عند الطالب يف عملية التعليم و له دور هام يف تكوين كان املعلم 
املعلم ذو أدوار مهّمة منها كمحّرك و خمرب و حمّول، فُريجى عليه أن يتحلى . "شخصيتهم

بأخالق حسنة و مجيلة ذو كفاءة ممتازة لريّم ا حىت يكونوا ِمن هؤالء املهذبني و 
  :البد مراعاا ليفرق بينه و بني األخر هناك شروط ٣".نافعني لدينهم و وطنهم

  administrationالشرط اإلداري )١

و عمره ال يقل من مثانية عشر   املعلم من اجلنسية الداخلية اإلندونيسيا أن تكون جنسية
  .سنة

  technicalالشرط التقين  )٢
ة وذو كفاء. الشرط الرمسي البد أن يكون املعلم متخرجا من كلية التربية و عنده شهادة

  .يف تربية الطالب و يقدر على تصميم املادة و عنده دافع قوي فيه
  psychologicalالشرط النفسي  )٣

                                                 
   ٦٥١. ، ص)دار الدعوة احلزء الثاين، دون السنة: دار النشر(، املعجم الوسيط، حممد النجار وحامد عبد القادر  وأمحد الزيات  وإبراهيم مصطفى ١

2
 Syaifuddin Nurdin, M.Pd.& Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd, GuruProfessional & 

Implementasi Kurikulum.(Jakarta Selatan: Ciputat Pres), p. 7 
3
 ARY H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT. rineka cipta), p. 46 
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أن يكون املعلم يف صحة و يقدر على أن يفكر باحلكمة و ذو أخالق كرمية و الضمني 
  .على أعماله

    physicalالشرط الطبيعي )٤
له عمليته و ماعنده أن يكون املعلم يف صحة جسمه و ماعنده العيوب اليت تعرتض 

  .األمراض املعدية و يهتم بالنظافة و الرتتيب
  

 و وظيفته األساسيدور المعّلم   . ب

إّن عملية الرتبية : ((األساسي عن وظيفة املعلم Adamsonوقد عرب أحد املربني 
وموقف . عامل الطبيعة، و عامل اتمع، و عامل األخالق: تقوم بني الفرد وعوامله الثالث

و املعلم يعني . بني الفرد و عوامله، والتفاعل مستمر بني الفرد وهذه العواملاملعلم 
   ٤)).ويشرف، ويوجه و يرشد، حىت يسهل هذا التفاعل و يوجه إىل اهلدف املنشود

 :وقد دقق أودين دور املعلم إىل أربعة أدوار

  املعّلم كاملدّرس_ ١
فلذلك الزم عليه أن  (theacher)و مدرسا  (scholar)البد أن يكون املعلم عاملا 

  :يتمكن يف
 املادة و ما حقيقتها و منهجها و تطويرها .١,١

 طريقة التعليم .١,٢

  املعلم كاملدرس و املريب_ ٢
  :البد أن يتمكن املدرس و املريب يف  
 املادة و ما حقيقتها و منهجها و تطويرها .١,١

 طريقة التعليم .١,٢

                                                 
٤
  .١٥٩. ، ص) م١١١٩، دار املعارف: مصر(صاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد ايد، الرتبية و طرق التدريس اجلزء األول،   
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فلسفة الرتبية و تاريخ الرتبية و الرتبية  يفمعرفة عن مبادئ الرتبية و قدرة فهمه  .١,٣

 .االجتماعي و الرتبية النفسي

  املعلم كاملدرس و املريب و ادد يف بناء اتمع_ ٣
و يشرتط . أوسع من الدورين األّولني وهو دور جيمع فيه املدرس و املريب و ادد  

  :املعلم أن يكون ذلك كمايلي
ن مراحل اإلنسان يف أي جمال كان خاصة مراحل أن يقدر املعلم على معرفة ع. ٣,١

  .األنسان يف عملية التعليم
أن يقدر املعلم على معرفة عن الكون و اتمع يعىن معرفة عن العوامل اليت تؤثر . ٣,٢

  .فعالية التعليم و هذا يكون إصدار لتخطيط اسرتاتيجية التعليم
  .ةأن يقدر املعلم على معرفة عن املادة التعليمي. ٣,٣
أن ميلك اخلربات و املعرفة عن فّن الرتبية و هذا يستطيع أن ميلكها املعلم بعد . ٣,٤

  .تطبيق التعليم
  
  املعلم كاملدرس املهين و خيتص أيضا مبهارة ما خارج منهج الرتبية_ ٤
لذا البد أن خيتص . يقصد هذا الدور استعدادا للمعلم أن يواجه مطالب الزمن املستقبل 

ة ما مطابق حباجا الزمن احلاضر أو املستقبل لرتقية مرتبته إىل درجة األعلى و املعلم مبهار 
   ٥.أحسن

 (Young)و يونج  (Pullias)أخص من ذلك نقل الباحث بدراسة فولياس 
 (Weinstein)و وينستنني  (Yelon)، و ييلون ١٩٩٠ (Manan)و منان  ١٩٨٨

املريب، املدرس، املشرف، املدّرب، : وهي. ، يعترب أن دور املعلم تيعة عشرة دورا١٩٩٧
، احملّول، النشيط العامل، االبكاري الناصح، ادد، القدوة، املشجع، الباحث، دافع

  ٦.التعليم عملية خامت، الثقافة حارص، املقّوم، احملرر، املمثل، القصاص
                                                 

5
 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: PT. Alfabeta, 2009), p. 

36-39. 
6
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), p. 

37-64. 
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  الوظيفة  الدور  رقم
  :ينقسم هذا الدور إيل ثالثة وظائف  ريبامل  ١

  من حيث املسؤولية .١
أن يكون معلم مسؤوليا عن راعيته إما يف عملية التعليم  

  إما يف حياته اليومية يف اتمع
 من حيث عزة و هيبة املعلم .٢

أن يقدر على تنفيذ املبادئ الدينية و العواطف و 
و األخالق و املعاملة بني الناس و املهارة اليت عنده 

  .التكنولوجي و الفن الذي مطابق مبجاله
 من حيث املتمسك بالنظام .٣

الزم على املعلم أن يتمسك بنظام و ضوابط املرتبية على 
  اجلد

و يف عملية ذلك الزم . يساعد طالبه يف فهم الدرس  املدرس  ٢
  :عليه أن يقوم على احملاولة التالية

يرابط املادة املدروسة مبعلومات الدارس حىت  .١
 العالقة بينهما تظهر

 يفّصل املادة يف الفصول املعينة الواضحة .٢

 حيلل املشكالت مفّصال .٣

يرابط مشكالت بعضها بعضا حىت تظهر العالقة  .٤
 الواضحة و تسهيال لفهم الطالب فيها

إعطاء السؤال إىل الطالب عن ما يتعلق  .٥
 باملشكالت السابقة

إذا سأل الطالب عنها فيجب على املعلم  .٦
 إجابتها
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م املعلم غالبا بل أحيانا أن يعطي الفرصة ال يتكل .٧
 ألن يتكلم الطالب مث يسمع املعلم منهم الكالم

جيب املعلم أن يكون مؤمتنا لدى الطالب حىت  .٨
 يكون بني املعلم و الطالب إنسجاما قويا

يروّجه طالبه يف فهم اآلراء و النظريات من جهة  .٩
 متنوعة

 وسةيهيء الوسيلة املناسبة يف شرح املادة املدر  .١٠

 يطبق الطريقة التعليمية املناسبة بكفاءة الطالب .١١

يكيف تلك أألحوال السابقة األحوال اجلذابة  .١٢
  لرتقية محاستهم اإلشرتاك فيها 

املشرف كاملشري للمسافرين يف الدرب ويهديهم إىل   املشرف  ٣
و السفر يف التعليم هو عملية التعليم اليت . منطقة اهلدف

. حىت وصلوا إىل اية الدراسةالبد أن مير الطالب ا 
فمن هذه الوظيفة البد أن يشرف املعلم طالبه يف األمور 

  :اآلتية
. أن يشرح هلم األهداف املرجوة يف تعلم مادة ما .١

مثال يبني املعلم أن أمهية مهارة الكتابة مهم يف 
ترقية اال املعريف و لرتقية مرتبة حياة اإلنسان يف 

 احلياة االجتماعية

رح هلم أن التعلم ليس عمل واجب أن يش .٢
لذا أن . فحسب بل هو من احلاجة املاسة

 .يشرفهم املعلم يف الوصول إىل تلك األهداف

أن جيعل املعلم كل عمية التعليم عميلة فعالة و  .٣
جذابة و هذه حتتاج إىل قدرة مهارة املعلم و فنه 
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 .يف تكيف عملية التعليم

دى فعالية أن يقوم باالختبار التحصيلي تقوميا م .٤
  .عمليته

. حيتاج الطالب إىل التدريبات و التمرينات لرتقية معرفتهم  املدّرب  ٤
فمن هذه الوظيفة البد أن . فأن يدّرم املعلم يف قضائها

ميلك املعلم املعرفة اجليدة الواسعة حيت يستطيع أن جييب 
األسئلة إما األسئلة تأيت من األسئلة املهيئة يف الكتاب أم 

و أن يصرب املعلم يف . الطالب إجابة مقنعة تأيت من
  .إجابة تلك األسئلة حىت ال يقتل إبكاريهم

أن يفهم املعلم شخصة طالبه و خلفية عيشتهم إذا وجد   الناصح  ٥
. منهم املشكلة الشخصية فيستطيع املعلم أن ينصح له

وظيفة املعلم كاملستشار وهي وظيفة مهمة يف بناء 
  .  طالباالنسجام بينه و بني ال

إذا تبدلت السنة الدراسية فتبدل الطالب حيث أم   ادد  ٦
الطالب اجلدد و كذلك تبدل الزمن حيث خيتلف بالزمن 

فاملقصود من ادد هنا أن يربط املعلم خربته يف . املاضي
حيث أن الطرق التعليمة . التعليم بني املاضي و احلاضر

بد من ثابتة ال تتغري و لكن من حيث األسلوب ال
  .التطوير حىت تكون الطريقة مناسبة بأحوال الطالب

. القدوة يقال فالن قدوة إذا كان يقتدى به ويل بك قدوة  القدوة  ٧
فاملعلم يقتدى به الطالب يف أخالقه و أسلوبه و فكره و 

البد على املعلم أن يهتم . كالمه و شخصيته و غريها
  :بالنقات املهمة منها

يشتمل على؛ العقيدة و موقف األساسي و  .١
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 الصدق و النفسية

 الكالم و أسلوبه .٢

 العادة يف قضاء العمل .٣

 اللباس .٤

 املعاملة بني الناس .٥

 األسلوب يف الفكرة .٦

 التقرير .٧

 الصحة .٨

والنقات األخرى اليت جرت يف عادة املعلم كاملسؤول 
  .بوظيفته يعامل الطالب

عندهم حيث أم . يرقي املعلم محاسة الطالب يف تعلم  املشجع  ٨
إذا ال يستطيع املعلم أن . احلاجة إىل املعرفة حاجة ماسة

إذن الوظيفة . يقضي حاجتهم فيصرف دافعهم عن التعلم
األهم للمشجع هي أن يرقي محاستهم يف احلاجة إىل 

  .املعرفة و العلم كالعطشان حيتاج إىل املاء البارد
درجة علميته يعمل املعلم يف البحث عما مل يعرفه لرتقية   الباحث  ٩

  .وهذا حيتاج إىل املعرفة عن املنهج البحث
االبكاري هو اخرتاع الشيء الذي مل يوجد من قبل، و   دافع االبكاري  ١٠

يف نفس املعىن كذلك احلماسة يف اخرتاع الشيء يسمى 
يطلب من املعلم أن يدافع الطالب ابكاريهم . االبكاري

  . و أن يعّود يف ترقيته
لكل املعلم له وظائف أو الواجبات فيجب عليه إجناز   العامل النشيط  ١١

إذ استطع أن ينجز واجباته فهو من . تلك الواجبات
  :و من واجبات املعلم هي. املعلم النشيط
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يعمل على وقته إما يف بداية وقت التعليم أو يف  .١
 .ايته

 .أن يعّد اخلطة الدراسية أو تقرير عملية التعليم .٢

لدى الطلبة و يعطي يفتش الواجبات املنزيل  .٣
 .النتيجه كلها مث يعيدها إىل الطلبة

 يرتب جدول احلضور .٤

ينظم جدول الدراسة و األنشطات اليومية و  .٥
 .األسبوعية و الشهرية و السنوية

يؤدي املناقشة بني الطلبة يف الفصل و ينميها   .٦
 باإلجراءات املتنوعة

  يعقد اللقاء األكرب بني الطلبة و والديهم  .٧
و من املعلوم أن الطلبة يف حاجة إىل تغري شخصيتهم و   احملّول  ١٢

بأن العلم خيرج اإلنسان من . هكذا هدف التعلم
فاملعلم البد أن جيتهد يف حتويل . الظلمات إىل النور

أحوال الطلبة القدمية إىل األحوال اجلديدة األنفع و 
  :من حماولة املعلم يف حتويل تلك األحوال هي. األحسن

اجهة الصراع الذي حدث يف نفس أن يستعد مبو  .١
 الطلبة

يستفيد من اخلربة النافعة لتأكيد إرادم إىل  .٢
التغيري أو اهلجرة من العادة السيئة إىل العادة 

 .احلسنة

يرجى أن يكون دور املعلم دورا متنوعا يناسب  .٣
  شخصية الطلبة

يف القصة يعرف اإلنسان اخلربات . القصة هي مرآة احلياة  القصاص  ١٣
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. حداث و يستطيع أن يستنبط منها احلكمة و العربةو األ
يستحب أن يقص املعلم قصة مجيلة و نافعة و مؤثرة يف 

إذا قص املعلم ال بد أن يقص بشكل مجيل و . القلب
بليغ يشتمل على فصاحة الكالم و مناسبة التنغيم و النرب 

  . حىت تكون القصة جذابة
يف جذب املشاهدين و  املراد من املمثل هو أن حياول  املمثل  ١٤

حىت يستمتعو أحوال املمثل من حركته و شكله و ثوبه و  
ومن هذه الطريقة جيب . كالمه و عاطفه و غريذلك

املعلم أن يفعل ذلك لتكوين البيئة التعليمية املمتعة و 
  :و من وظيفة املعلم يف هذا الدور. اجتنابا عن امللل

 أن يتمكن املعلم يف املادة املدروسة .١

 تقن مهارتهأن ي .٢

أن يطور أسلوب و طريقة التعليم و كذلك يف  .٣
  .استخدام الوسائل

أن يعمل املعلم يف حترير املشكلة النفسية لدى الطالب   احملرر  ١٥
اليت جتعله اليعتمد على نفسه و أصبح يف عقدة النقص 

  :فمن هذه الوظيفة البد مراعتها. و ييأس
 مقنعاأن يقبل املعلم أحوال الطلبة قبوال  .١

 أن يعرف خلفية حيام .٢

 أن يرقي دوافعهم ألن يعتمدوا على أنفسهم .٣

أن ال حيدد املعلم ابكاريهم يف السؤال أو  .٤
  .  اإلجابة أو التعليق أو النقد أو االقرتاح

يف . أن يقوم املعلم باالختبار تقوميا مدى فعالية التعليم  املقّوم  ١٦
  :االختبار البد من اإلجراءات املنظمة وهي
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 اإلعداد .١

 التطبيق .٢

 التحليل .٣

لذلك يطلب املعلم أن يتمكن يف تقنية التقومي و 
خصائصه و إجراؤه و تطويره لكي يقدر املعلم على متييز 

  . بني العملية اجليدة و العملية الرديئة
لذا ألن ال . املعلم وارث الثقافة ينقلها من جيل إىل جيل  حارص الثقافة   ١٧

نهج الرتبوي مصدرا و معيارا تنقطع الثقافة فتحفظ يف امل
فاملعلم يتزود ذا املنهج و حيرصها مادام . لتنفيذ التعليم
  . تطبيق التعليم

خامت عملية   ١٨
  التعليم 

أن يرشد طالبه يف اشرتاك عملية التعليم منذ بدايته حىت 
ايته و قبل اية التعليم خيتم املعلم دراسته باخلالصة 

يطلب من بعض الطلبة أن يلقي البسيطة اجليدة و أن 
  "هل من سؤال؟"خالصته أو رأيه أو مثال أن يقول هلم؛ 

. ويف اية املرحلة أن يعقد املعلم توزيع كشف الدرجات
ويستطيع أن يشاور طالب يف آداء الرحلة أو النزهة إىل 

  . مكان ما
  
  دور المعلم في ترقية دوافع الطالبأهمية . ج

شرح املواّد يف ترقية دوافع الطالب ليس يقوم املعلم ب وظيفة املعّلم عموما أن

املدروسة فحسب بل أكرب من ذلك أن يوّجههم إىل الغرض و اهلدف ملاذا هم يتعلمون 

علما أّن املدرسة ليست جمرد مكان يتجمع فيه الطالب، بل هي جمتمع . ٧تلك املواد

بالبعض اآلخر، ويشعرون  صغري يتفاعل فيه يتأثرون و يؤثرون، حيث يتّم اتصال بعضهم
                                                 

7
 Yunsirno, Keajaiban Belajar, (Pontianak: Pustaka Jenius Publishing, 2010), p. ٩٧. 
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وكّل ذلك يؤّدي إىل . بانتماء بعضهم إىل البعض، ويهتّمون بأهداف مشرتكة ملدارسهم

وليست املدرسة . خلق الروح املدرسي عندهم، واجلّو املناسب لنموهم الفردي واجلماعي

 جمتمعا مغلقا يتفاعل داخله الطالب مبعزل عن اتمع الذي أنشأ هذه املدرسة، بل هي

تعمل على تقويه ارتباط الّطالب مبجتمعهم وبيئتهم والشعور باملسئولية جتاه هذا اتمع 

  . ٨وتلك البيئة

مل تعد وظيفة املعلم اليوم مقصورة على التعلم، أي توصيل العلم إىل املتعلم، كما 
فاملعلم . و لكن وظيفة تعدت هذه الدائرة احملدودة إىل دائرة الرتبية. يظن بعض الناس

على أّن التعليم . مرب أوال قبل كل شيئ، و التعليم مبعناه احملدود جزء من عملية الرتبية
  .مبعناه احلديث قد صار إىل التعلم أي جعل األطفال يتعلمون

  
  و أنواعها مفهوم الدوافع: المبحث الثاني

  مفهوم الدوافع  . أ

سلوك معني  الدافع هو حاجة غري مشبعة يؤدي إىلدوافع مجع من دافع ومعناه لغة 
فالبحث عن األكل يأيت من واقع . للفرد، ويتحدد هذا السلوك اعتمادًا على قوة الدافع

وأّما معناه صطالحا . ٩ طبيعي هو اجلوع ومبجرد إشباع هذه احلاجة ينقضي هذا السلوك
والنقطة . ١٠الدافع هو السعي يدافع اإلنسان ألن يتحرك و يفعل فعال لنيل غايته

يف ميدان اإلدارة و علم النفس على السواء  دوافعستند عليها موضوع تاألساسية اليت 
ومعىن هذا أّن اإلنسان . هو الفرق احلادث بني الطاقة الكامنة ومقدار مايستغلة منها

عادة يستطيع أن يفعل أكثر مما يقوم به فعال ألنه مييل دائما إىل أن يبذل جمهودا أقّل مما 
حقيقية عندما يتعلق األمر باالنتاج يف املصانع وغريها وتصبح هذه مشكلة . يتوفر لديه

من مواقع العمل، ومن هنا نستطيع أن نفهم بسهولة سر اهتمام رجال اإلدارة بزيادة 
                                                 

٨
  .٢٦٩ .ص ،)١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : قاهرة(، تعليم اللغة العربيةحسن شحاتة،  

٩
  http://biala.50webs.com/page_know/kn_08.htm، املرجع السابق  

10
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 

1990), p, 73-74. 
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كوسائل فعالة   دوافعمستوى األداء لدى األفراد وزيادة معدالت انتاجهم واستخدامهم 
كان عقاب أو ثوابا ذا يكون   احلافز باجلزاء سواء الدافع أو ويرتبط. يف هذا السبيل

  :١١ نينوع من حيث النوع ينقسم الدوافع إىل هناك
 .دوافع اإلجيابية و هي اليت تقوم على أساس الرتغيب و التحبيبال

 .دوافع السلبية و هي اليت تقوم على أساس التخويف و الرتهيبال

  جابيةياإل الدوافع )١

١٢تكون هذه الدوافع على شكل الرجاء اليت أنشأا  )٢
Victor H. Vroom  و

أّما املقصود من الرجاء يف التعليم هو إعطاء اجلزاء إىل الطالب لرتقية رغبتهم 

يف التعلم كإعطاء النتيجة أو اجلائزة أو اهلداية أو الشهادة ملن يكون منهم 

  .الفائز 

  السلبية الدوافع  )٣

  .ألوانه وأساليبه املختلفة املعنوية واملادية منها على السواءفتأخذ صوره العقاب ب
 الدوافعأم  اإلجيابية لدوافعأيهما أجدى و أحسن؛ ا: ومنهما يربزان سؤال طبيعي

دوره يف إحداث األثر املنشودة و  دوافعالسلبية؟ مما الشك فيه أّن لكالمها من 
وقد يكون . الته اخلاصةواستعما منهما أيضا موافقهولكل . النتيجة املطلوبة

استخدام أحد النوعني يف موقف معني أجدى و أكثر فعالية مما لو يستخدم 
و كال مها أيضا يتمشى من طبيعة النفس اإلنسانية و مع ما أقرّته . النوع الثاين

يبها وسريها يف الطريق دالشارائع السماوية من ثواب وعقاب لتهذيبها وتأ
  .الشرائعالصحيح الذي رمسته هلا هذه 

                                                 
١١

  .٣٣٧.، ص املرجع السابقحممد مرسي، 
12

 Muhammad Bukhori, dkk. P. 213 ,املرجع السابق 
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ويتمشى أيضا مع ما تسري عليه القوانني الوضعية والعرفية من األخذ بال 
األسلوبني يف تقومي السلوك البشري و دفعه يف إطار النظام املرسوم كما حتدده هذه 

  .القوانني و األعراف
 دوافعومن هذا أنه يتضح املعىن الذي أردنا أن نؤكده وهو أن لكال النوعني من 

  .تأثريه وفعاليته يف تنظيم السلوك البشري يف إطار معني
  

  السلبية دوافعجابية و ياإل دوافعالفرق بين   .ب 

نستعني ببعض . أّن هناك فرق بني النوعني على الرغم من إحداثهما نفس التأثري 
النتائج املعروفة يف علم النفس املستخلصة من واقع التجارب اليت أجريت يف هذا امليدان 

  :١٣فنجد ثالثة احلقائق. تعدية السلوك أولدراسة أثر كّل من الثواب والعقاب يف تغيري 
 زاء حيدث نفس األثر و النتيجةأّن كال النوعني من اجل .١

 أّن العقاب أسرع من الثواب يف إحداث األثر املطلوب .٢

أّن التأثري احلادث نتيجة للعقاب يكون مؤقتا و استمرار وجوده مرهون باستمرار  .٣

أّما التأثري احلادث نتيجة للثواب فهو أبقى . وجود الباعث عليه وهو العقاب

على األثر وهذا يعىن أّن الثواب حيدث وأكثر استمرار حىت لو غاب الباعث 

وهذا يعين أيضا أّن . تأثريا يستمر فرتة أطول من التأثري احلادث نتيجة العقاب

السلبية حتدثان نفس األثر املرغوب إالّ أّن األوىل أكثر  الدوافعو  اإلجيابية الدوافع

ثر مع دواما واستمرار نسبيا من الثانية على الرغم من األثر حيدث بسرعة أك

 .السلبية الدوافع

 

  :جابية تتكّون على النوعينيدوافع اإلال  .١

                                                 
١٣

  .٣٣٩. ، صالسابقاملرجع ، محد مرسي 
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هي أمهية املال يف حياتنا املعاصرة كوسيلة هامة ضرويّة يف : دوافع املاديّةال )١

 . حتقيق مطالبنا وحاجاتنا املعيشية

األخرى غري املالية  دوافعوهي كّل أنواع ): غري املادية(املعنويّة  الدوافع )٢

تباطا مباشرة باحلاجات النفسية و ر أيضا ا دوافعوترتبط هذه األنواع من 

 :وتنقسم  هذه احلاجات إىل قسمني. املعنوية لدى اإلنسان

وهي احلاجات البيلوجّية و الفسيولوجية مثل : ّيةلحاجات أو   .أ 

احلاجة إىل الطعام و الشراب و التنفس و الراحة وهي حاجات 

طبيعية يولد اإلنسان مزّودا ا وتتصل برتكيب اجلسم فطرية 

 .ومساعدته على أداء وظائفه

وهي حاجات مكسبة وليست فطريّة و إمنا : حاجات ثانويّة  .ب 

يتعلمها اإلنسان خالل منوه احتكاكه بالبيئة و الوسط 

االجتماعي الذي يعيش فيه مثل احلاجات إىل االحرتام و 

ت إىل املكانة االجتماعية و احلاجات إىل التقدير و احلاجا

 .احلاجات إىل االنتماء و احلاجات إىل التقّبل االجتماعي

 

  :دوافع وأهميتها في اإلدارة التعليميةال عوامل  .ج 

يف اإلدارة التعليمية ينسحب أساسا على طائفتني ممّا املعّلمون و  دوافع إنّ 
   دوافعأّما مربرا . التالميذ

أساس أن املعّلم هو حجر الزاوية دائما يف بالنسبة املعلمني فتقوم على  )١

العملّية الرتبويّة وأّن جناح هذه العملية معتمد بالّدرجة األوىل على املعلم، 

وتقّدم التالميذ يف الفصل يعتمد على مدى كفاءة املعلم و إعداده اجلّيد و 

  .إخالصه يف عمله وحبه له وحتمسه للمهنة
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بنوعيها املادي واملعنوي فهي اخلصم من السلبية املعروفة  دوافعأساليب من 
األجر أو املرتب واحلرمان من الرتقيات املادية واألدبية واحلرمان من االمتيازات املتاحة و 
اللوم ولفت النظر والتقديرات الضعيفة يف التقارير الفنية والسرية واحلرمان من االشرتاك 

  .يف النشاط املدرسي وماشابه ذلك
املعروفة بنوعيها املادي واملعنوي فهي املكافآت املالية  إلجيابيةا دوافعأساليب من 

املادية و إعطاؤهم األولوية يف االمتيازات املتاحة و يف التنقالت و اإلعارات  دوافعو 
والرتقيات األدبية واملادية ومنحهم أقدميات اتباريّة عن عملهم املتمّيز وتكرمي املمتازين 

م أو يوم املعلم ومنحهم شهادات تقدير أو أنواط الواجب منهم يف احتفاالت عيد العل
  . واملواطنة الصاحلة وغريها

دوافع بالنسبة التالميذ فتقوم على أساس واقع املشكالت التعليمية  عواملأّما  )٢

و يف مقدمتها صعوبة عملية التعلم وعدم أقبال و انتظام كثري من التالميذ 

ح دوافع عوامل بديله للتغلب على هذه وتصب. السيما يف املرحلة االبتدائّية

العوامل املثبطة وحفز التالميذ على الغلب على صعوبات الدراسة 

  .ومشكالا

السلبية فهي الّلوم والتأديب واالنذار والفصل واحلرمان من  دوافعأساليب  من
  .ماتااإلمتيازات والغر 

عطاؤهم شهادات فأمها مكافأة أوائل الناجحني و إ اإلجيابية دوافعأساليب من 
  .من الرسوم اإلضافية غذائية أو األعضاء تقدير ومنحهم اإلمتيازات أو تقدمي وجبة

  الدوافع في التعلم. د

  :١٤من حيث أساس ينقسم الدوافع إىل ثالثة أقسام
هو الدافع الذي قد وقع يف نفس : (Biogenetis)الدافع الفطري  )١

 .العمل و غريها اإلنسان منذ وجوده كاإلرادة لألكل و الشرب و 

                                                 
14

 H. Nashar, Peranan Motivasi dan kemampuan Awal, p, 22 
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هو الدافع الذي يكتسب :  (Sosiogenetis)الدافع االجتماعي )٢

كاإلرادة ملعرفة العلوم املعينة ولذلك يستطيع . بطريقة التعّلم عنه

 .اإلنسان أن يعلم ا اتمع

اإلنسان خملوق ربّاين فأن حياول :  (Teogenetis)الدافع الرباين )٣

يعبده و أن يطلب من ربه  اإلنسان أن يقرب إىل ربه و يريد أن

كدافع األنسان أو العبد يف العبادة و . اهلداية و النجاة من الضاللة

 . تنفيذ شعائر اهللا و سنن الرسول

  :من حيث الصفة ينقسم الدافع إىل قسمني
الدافع الذي يصدر من نفس اإلنسان و ال :  (Instrinsik)الدافع الداخلي )١

و يف التعّلم ال حيتاج الطالب إىل . اخلارجحيتاج إىل العوامل و األسباب 

اجلزاء أو اخلوف عن العقاب بل هم يدرسون املادة برغبتهم فيها و احلحج 

١٥.األخرى متعلقة مباشرة باهلدف يف التعليم
 

عكس الدافع الداخلي و هو الدافع الذي :  (Ekstrinsik)الدافع اخلارجي )٢

جاء من خارج شخصية اإلنسان و ليس له العالقة املباشرة باهلدف يف 

فالطالب يدرس املادة بسبب حاجته إيل النتيجة أو اجلزاء أو . التعليم

الشهادة و كذلك خياف عن العقاب أو األستاذ أو الفشل أو ألجل ملئ  

   ١٦.كشف الغياب و غريذلك

  

  مهـارة الكتابـة حث الثالثالمب

 مفهوم الكتابة  - أ

                                                 
15

 Alisuf Sabri. Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, p, 85 
١٦

  .٨٥. ، صاملرجع نفسه  



28 

 

 

 

الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية ألوفونية أو فونيمية أو 
الكتابة نوعًا من أنواع املهارات اللغوية، ويقصد ا القدرة على  تعترب ١٧.الفبائية

ما جيول يف  ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة نسخ الطفل
الكتابة هي أداء منظم و حمكم يعرب ا اإلنسان عن . ١٨ويعرب عما يف نفسه خاطره

وجهة نظره وسببا يف حكم  ىأفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال عل
   ١٩.الناس عليه

أو التهجئة  (copying)يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج علي النسخ 
(spelling).ا حتويل األصوات اللغوية إيل رموز خمطوطة  ٢٠وحيدد األخرون التعريف بأ

الورق أو غريه متعارف عليها بقصد نقلها إيل األخرين مهما تناءى الزمان واملكان  ىعل
  .٢١وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة

 

 

  
 أهمية الكتابة  - ب

الكتابة عملية و . يف حياة البشرية سبيل كل تقدم و حضارةالكتابة هي 
نسبة للمجتمع، فهي وسيلة من لنسبة للفرد أو بالضرورية للحياة العصرية سواء با

أفكار  ىوسائل االتصال اليت ميكن للطالب أن يعرب ا عن أفكاره، وأن يقف عل
 .د تسجيله من حوادث وواقعو مشاعر، وما ي مفاهيم وغريه، و أن يربز ما لديه من 

  :من أمهية الكتابة هي
  ا جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمّية املواطنأ -١

                                                 
17

 Imam Muslimin, املرجع السابق p. 357 

١٨
 http://www.farfesh.com،  تعليم مهارات الكتابة لألطفال املعاقني عقلياً   

١٩
 ١٥٦ .، ص)م١٩٩٢دار املسلم للنشر والتوزيع، : الرياض تدريسها،املهارات اللغوية ماهيتها وكرائق أمحد فؤاد حممود عليان،    

٢٠
منشوات املنظمة األسالمية للرتبية والعلوم  :إيسيسكو( ،تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   

 ١٨٧ .، ص)١٩٨٩والثقافة ، 

٢١
 ٢٠٥ .، ص)١٩٩٦دار األندلس، (، اللغة العربية وفنوا املهارات اللغوية مدخل إيل خصائصحممد صاحل الشنطي،   
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أا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين  -٢
 .فكرهم وخواطرهم

 .يلة االتصال بني أفراد البشر  باملؤلفات واخلطابات وغريمهاسأا و  -٣

املعرفة ضري باملاضي، والقريب بالبعيد، والنقل اأا أداة اتصال احل -٤
والثقافة إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق 
لوصل خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف 
الكتابة يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور 

 .الثقافة واحلضارة

 .أا أداة حلفط الرتاث ونقله -٥

ع واألحداث والقضايا تنطق باحلق وتقول أا شهادة وتسجيل للوقائ -٦
 .الصدق

  ٢٢.أا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره -٧
 

وقرر ابن خلدون أمهية الكتابة، فريى أا من مجلة الصنائع املدنية املعاشية، 
فهي  ضرورة اجتماعية اصطنعها االنسان، لذلك تكون نابعة يف منوها وتطورها لتقدم 

 ٢٣.األغراضا عمران، وا يتميز االنسان عن احليوان وتتأدى ال

 أهداف تعليم  مهارة الكتابة   - ج

وقد حدد فتحي علي يونس يف كتابه املرجع، أن أهداف تعليم الكتابة هي كما 
   ٢٤:يلي
 قراءته ميكن خبط الطالب يكتب أن  - ١

 اخلط وضوح إىل تؤدي اليت املبادئ يعرف أن  - ٢

 الشمال على اليمني من الكتابة يستطيع  - ٣

                                                 
٢٢

 ١٥٨- ١٥٧.، صاملرجع السابق أمحد فؤاد حممود عليان،  

٢٣
دار الثقافة والنشر والتوزيع، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةحممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن،   

 ٢١٠-٢٠٩ .، ص)م٢٠٠٠

 ٦٠ .، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة،  : قاهرة( ،املرجع عبد الرؤوف الشيخ، فتحي علي يونس و حممد  ٢٤
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 والصوت الرمز بني والعالقة اإلمالء مبادئ يتعرف أن  - ٤

 صحيحا استخداما القواعد يستخدم أن  - ٥

 احلروف من الكلمات يكون أن  - ٦

 للكلمات املناسب العريب الرتتيب مستخدم مجل يف كتابة أفكاره ترمجة  - ٧

 حيث من سياقها يف الصحيحة الكلمات مستخدم مجل يف كتابة أفكاره ترمجة  - ٨
 املعىن بتغيري وبنائها الكلمة شكل تغيري

 املناسبة النحوين الصيغ مستخدم مجل يف كتابة أفكاره ترمجة  - ٩

 عنها املعرب الفكرة أو للموضوع املناسب األسلوب استخدام -١٠

 .معربة واضحة سليمة صحيحة لغة يف نفسه عن معربا الكتابة سرعة -١١

  

 مهارة الكتابة - د

تبدأ مراحلها برسم . املهارات االجيابية أو االبداعيةحدى إمهارة الكتابة هي 
وهذه املهارة حتتاج إيل عمليات  ٢٥.تهي بتعبري احلرناحلروف والكلمات واجلمل وت

ذهنية وتناسق حسي حركي  يشاان إيل حد يعيد ما حتتاج إلية مهارة النطق 
يف حالة  واحلديث، فالبد للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إيل رموز منطوقة

احلديث ومدّونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعينه 
ولذا تعترب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة . يعنيهعلي فهم ما 

حسن اختيار ما يتناسب منها  ىرة تامة علطبعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسي
  ٢٦.يريد الكاتب التعبري عنهامع األفكار اليت 

  
  وسائـل تدريـس مهـارة الكتابـة -ه 

                                                 
٢٥

 ٢٤٩ .، صاملرجع السابق، محادة إبراهيم  

٢٦
 .١٨٠ .، ص)١٩٨١مكتبة لبنان،  (، تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العريب،   
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واملعلم يستخدم الوسائل   .كل ما يستخدمه فرد للوصول إىل هدفه  الوسائل هي
التعليمية من األدوات واألجهزة اليت يساعده يف عملية التدريس ويزيد للتالميذ سرعة 

  ٢٧.الفهم وسهولته
  ٢٨:الكتابة، أمهها مايلى الوسائل التعليمية لتعلية مهارة

  .الشرائط الصوتية املسجلة الىت يستمع إليها التلميذ مث يكتب ما متليه عليه  - ١
الكلمات املتقاطعة الىت تعني التلميذ على معرفة معاين الكلمات وطريقة    -٢      

  .هجائها
األفالم السينمائية، والربامج اإلداعية والتلفزيون الىت تزود التلميذ باألفكار  -٣      

  .واملعلومات الىت تلزمه يف كتابة موضوعات الكتابة والكالم
اجلرائد واالت وهي وسيلة تعليمية مقيدة يف تعزيز التعلم وتزويد التلميذ  - ١

  .بتقنية الكتابة ومضموا
 

  مهارة الكتابةتقويم تدريس  - و

الشك أن التقومي الرتبوي يعترب عنصرا أساسيا من عناصر العليمو التعليمية، فهو 
العملية اليت حنكم ا على مدى جناحنا يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت ننشدها، 
و هوأيضا العملية اليت حنكم ا على قيمة هذه األهداف ذاا و اختبار مدى  

من وسائل تقومي تدريس . ستخدمت لتحقيق األهدافكفاءة الوسائل اليت ا
  :مهارة الكتابة

: تتم عملية تقومي التلميذ يف املؤسسة الرتبوية عموما بوسيلتني أساسيتني، مها
وألننا يف صدد احلديث عن وسائل عن وسائل . االختبارات الشفوية و التحريرية

يف هذه احلالة االختبار  أخص بالذكر: تقومي مهارة الكتابة، فقال أريل حبر الدين
و ميكن تصنيف االختبارات التحريرية . التحريرية ألا تناسب مادة مهارة الكتابة

  :إىل عدة أنوا منها
                                                 

.
إيكيب ماالنج، : ماالنج(، الوسائل املعينات البصرية يف تعليم العربيةيف إمام أسراري، ) ١٩٩٧إنتان باريواروا، : كالتني( وسائل تعليم اللغةسوفارنو،  ٢٧

 ٢.، ص)١٩٩٥

 ١٦٨-١٦٧. ، ص)١٩٨٣دار املعارف، : الرياض(، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةمنصور،  عبد ايد السيد أمحد ٤٠
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اختبار املقال، وهو االختبار التحريري الذي يطلب فيه من التلميذ اإلجابة   . أ

وعادة يرتاوح عدد األسئلة ما . على عدد حمدود من األسئلة يف زمن حمدد

ني ثالثة أسئلة إىل سبعة أسئلة و يرتاوح زمن االختبار من ساعة إىل ثالث ب

إال أن هنا عيوب تعرصت هلذا النوع من االختبار، حيث يتأثر . ساعات

 .تأثريا كبريا برأي األستاذ عند و ضع النتيجة

االختبارات املوضوعية، وهي االختبارات اليت تكون إجابة كل سؤال حمددة،   . ب

. رأي االستاذ أو حكمه من عملية التصحيح ووضع النتيجة و عندئذ خترج

و تشمل االختبارات املوضوعية عدة أنواع، وميكن تصنيفها إىل اختبار 

الرتاكيب، و اختبار القدرة على انتقاء األسلوب و تنظيم املعلومات، و 

 .اختبار الكتابة املقيدة

 :اختبار الرتاكيب .١

، و لكل نوع بنودها، و من تلك هناك أنواع كثرية الختبار الرتاكيب

  :األنواع

 !أكمل باختيار اجلواب الصحيح: و املثال على ذلك المطابقة .١,١

اخرت العبارة اليت توضح اجلملة  :، و املثال على ذلكتنمية الجملة .١,٢

 !اليت حتتها خط

 !اربط اجلمل التالية مع تغيري ما يلزم: و املثال على ذلكالربط،  .١,٣

نعطي الطالب صورا و نطلب : ذلكو املثال على وصف الصور،  .١,٤

أو نعطيه جمموعة متتابعة من الصور تشكل . منه وصف ما يشاهده

 .قصة يكتب عنها الطالب
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رتب الكلمات اآلتية مكونا : و املثال على ذلكتنسيق الكبمات،  .١,٥

أو رتب الكلمات مبتدئا بالكلمات ! مجال مفيدة مع تغيري ما يلزم

 !املعطاة مع تغيري ما يلزم

 

و ينقسم . اختبار القدرة على انتقاء األسلوب و تنظيم املعلومات  .٢

استعمال األسلوب الصحيح، : بدورها إىل أربعة أقسام، و هي

مستويات االستخدام اللغوي، و الصلة باملوضوع، ترتيب املعلومات و 

 .تنظيمها

 !اخرت األسلوب األفضل: و املثالاستعمال األسلوب الصحيح،  .٢,١

 :ومن أنواعهاام اللغوي، مستويات االستخد .٢,٢

اقرأ النص : استبدال الكلمات غري املناسبة للسياق، و املثال : أوال 

  !التالىي مث استبدل الكلمات اليت حتتها خط بكلمات أكثر صحة

وائم بني كلمات القائمني أ، ب، ووضع جمال : مثال. املواءمة: ثانيا

  .استعماهلا

ة الدارسني على مدى من املمكن قياس قدر . الصلة بالموضوع   .٢,٣

صلة ما يكتبونه من معلومات ببعضه بعضا من خالل نص كامل يف 

اقرأ الرسالة التالية، وهي : مثال. شكل رسالة أو موضوع إنشائي

ضع خطا حتت العبارات اليت . موجهة من أحد املوظفني إىل مديره

 . تعتقد أا ال تناسب املوضوع الذي يكتب فيه

و نعين به القدرة على تنظيم و ترتيب ، ةترتيب الرسالة التالي .٢,٤

املعلومات و تسلسلها، و البدء مبا جيب البدء به كاملقدمة و االنتهاء 
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أو . به، و االنتقال من التمهيد إىل صلب املوضوع مث إىل خامتته

التدرج من اخلاص إىل العام أو العكس وفق ما يراه الكاتب مناسبا 

 : مثال .ألهدافه و للمجهور الذي يكتب له

 !أعد ترتيب اجلمل أدناه لتكون فقرة واحدة مرتابطة -

 .رتب اجلمل لتكون الكتابة املقيدة -

يف الكتابة املقيدة يقوم الدارس حتت إشراف األستاذ و توجيهه بكتابة  .٣

فقرات كاملة أو حوارات أعدت إطاراا مسبقا، حبيث ال ترتك 

كثرية من بنود   وهناك أنواع. للدارس فرصة لغوص يف أعماق الكتابة

 :اختبار الكتابة، منها

أعد كتابة ما يلي مستدال : مثال. االستبدال بالمرادف و النقيض .٣,١

 مبا حتته خطمرة املرادف

أعد الفقرة التالية إضافة كلمة : مثال .إضافة كلمات أو شبه الجمل .٣,٢

 !أو شبه مجلة مكان األرقام

 

 .التحويل .٣,٣

 !الفعل املاضيأعد كتابة الفقرة التالية مستعمال صيغ  -

مع تغيري " سعيد"باسم " فاطمة"أعد كتابة احلوار التايل مستبدال اسم  -

 !ما يلزم

ونعين ا الزوية اليت يرى منها الكاتب األحداث، و وجهة النظر؛  .٣,٤

 مثال. تؤدي فيها رؤية الكتاب دورا كبريا

 !اقرأ القصة التالية مث أجب عما يليها من أسئلة -
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فرتة الزمنية اليت تتحدث عنها اللفقرة اكتب عن حال مكة بعد ال -

 !التالية

اقرأ اجلمل و أكملها بوضع الكلمات احملذوفة مث : مثال. التكملة .٣,٥

 !أكمل بقية القصة من عندك

نقدم للدارس عناصر املوضوع الذي يكتب . التوسيع شبه المقيد .٣,٦

عنه يف شكل نقاط، مث يطلب منه الكتابة حبيث ال خيرج من نطاق 

ليت قدمت إليه، وهو نوع من التعبري املقيد و املوجه يف املعلومات ا

 ٢٩.وقت واحد

 

  )Mackey( نمط تعليم اللغة الثانية عند مجكي -ز

وفّرق مخس العوامل املتغّرية . عّلق جمكي بشؤون احلكومة ،يف هذا التعليم اللغوي
 ،)واملسّجل ،والفيلم ،الكتاب: املثال ( الكبرية يف تعليم اللغة الثانية وهي املناهج واملواد 

علم ( والثقافة اإلجتماعّية  ،والتعليم مايثري الطالب يف التعّلم ،واملعّلم ما يفعله يف التعليم
. والطالب ما يفعله ،)اللغة اإلجتماعّي والثقافة اإلجتماعّية اللذان يؤثّران إىل بيئة التعّلم 

 ،التعليم( مل املتغّرية التعليمّية وهذا النمط التعليمّي يدّل على وجود العالقة بني العوا
  )والثقافة اإلجتماعّية  ،والطالب

  

  

  

  

  

                                                 
٢٩

. ، ص)٢٠١٠، UIN-MALIKI Pess: ماالنج(، تطوير املنهج تعليم اللغة العربية و تطبيقها على مهارة الكتابةأوريل حبرالدين،   
٦- ١- ١٠١.  

  الحـــكومي

    المجتمع    التصّرف التربوي

 التصّرف اللغويّ 

 منهج التعليم

 الثقافة اإلجتماعّية الطريقة و املاّدة

    المعلم    الطالب    التعليم
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وبالنسبة إىل أمناط تعليم اللغة الثانية اليت شرحت من قبل ميكن أن ختّلص أّن تعليم اللغة 
وتعليم اللغة الثانية شامل ألنه حيتوى على . خاصة تعليم اللغة الثانية ليس أمرا بسيطا

، وحالة املعلم، وحالة )كاملنهج الدراسي(األمر احلكومي : املثال , العوامل األخرى
  .ثقافية، و نظريات مناسبة بالزمن اجتماعية

ولذلك . كل العوامل الىت تؤثر يف تعليم اللغة الثانية تؤيد بيئة اللغة الىت صنعها األساتذة
أن بيئة اللغة يف . أن بيئة اللغة املصطنعة هلا خصائص  إن تقارن مع البيئة الطبيعية

  ٣٠.املدرسة مصطنعة بعدة املخططات واألهداف اخلاصة

  

  

  

  عن البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةلمحة   . ح

  كلمة مدير اجلامعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 سيئات ومن أنفسنا شر من به ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن

 على وسلم اهللا وصلى له، هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهد من أعمالنا

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا ورسوله عبده
                                                 

30
 Martutik, Peranan Pengajaran Formal Terhadap Pemerolehan Bahasa Kedua, 1991. 

P, 134. 



37 

 

 

 

  :أما بعد

مما ال شك فيه أن اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لدراسة العلوم الدينية اإلسالمية، 

ولكن الواقع أن الطلبة الذين يتخرجون يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية اإلندونيسية 

حصيل وهذا التقصري يؤثرهم يف الت. أهلية كانت أم حكومية ضعفاء يف اللغة العربية

العلمي ويف فهم النصوص الدينية اإلسالمية كما يؤثرهم يف الرجوع إىل املراجع العربية يف 

هذه الظاهرة ملحوظة فعال عند اجلميع، وعلى وجه اخلصوص وزراء . حبوثهم وكتابام

  .الشؤون الدينية من قدمي الزمان كمعطي علي إىل يومنا هذا

للغة العربية مطبقة يف اجلامعات اإلسالمية، صحيح، أن هنا جتارب متنوعة يف تعليم ا

فمنها برنامج مكثف أو غريه، ولألسف الشديد أن هذه التجارب مل تكن تنتج نتيجة 

فمن هذا املنطلق تتقدم اجلامعة اإلسالمية . مرحية والتنجح جناحا باهرا وال تدوم

عبارة عن برنامج  احلكومية مباالنج بتأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، وهو

مكثف يف تعليم اللغة العربية لطالم اجلدد يف السنة األوىل على أساس أنه دراسة مرحية 

  .ممتعة ومنتجة ودافعها مجيع رجال اجلامعة حيت جيتهد الطالب يف اشرتاكه

. والكتاب الذي بني يديكم هذا، دليل عن واقع الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

طاكم تصويرا واضحا إجراءات تعليم اللغة العربية وأنشطتها يف اجلامعة اليت  لعله قد أع

  .كان طالبه من مجيع الكليات فيها
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أسأل اهللا أن يوفق اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج أساتذة وطالبا لتحقيق 

  . أمنيام، كما أشكر مجيع من يسهم يف كتابه هذا الدليل، فجزاهم اهللا خري اجلزاء

  

  الفكرة خلفية) أ(

 املتقنني املفكرين أو املتقنني املفكرين العلماء" اجلامعة هدف حتقيق إرادة على بناء

 العلوم على االستيعاب توحيد ماالنج  احلكومية اإلسالمية اجلامعة سعت ،"العلماء

 باسم املستقلة اإلسالمية كاجلامعة الرتبوية املؤسسة هذه أسست. والدينية احلديثة

STAIN سماب و ، م١٩٩٧ سنة  UIN ال اجلماهري جلميع وهي م ٢٠٠٤ سـنة 

 تبىن تزل ومل ما لطائفة خاصة وليست الدراسية واخللفية الديين املذهب وال الشعوب تفرق

  .اليوم حىت الدراسية التسهيالت

 والعلماء املدرسون شكا ماسة، وأمهية اسرتاتيجية ذا فيها العربية اللغة تطور أن ورأت

 يف العربية اللغة تعليم نتيجة حقائق على يأسفون أم على الدينية، الشئون وزراء وكذلك

 اإلسالمية والعلوم القرآن لفهم وأساس مفتاح أا مع بإندونيسيا اإلسالمية اجلامعات

 بدون يفهمها أن ألحد واستحال غريها و والفقه واحلديث التفسري ككتب ا املكتوبة

  .عليها االستيعاب
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  التحديات الجامعة واجهت)  ١

 إجراء أداء تعوق اليت املساوئ وجدنا اليوم املسلمني لدى والتقدم النمو نظرنا ومهما

 دورا يلعبون الذين املتقنني العلماء لدى احلسنة األسوة نقصان أمهها ومن. املرام التعليم

 هناك التحديات، حلل استخدمت اليت العلوم يف التفريق وجدنا. املسلمني عند هاما

 وهي املتأخرة العامل وتطورات األنباء يعرفوا ومل الدين فهم يف واملقلدون السلفيون العلماء

 وعكسها. يواجهوا اليت باملسائل تطابق وال وفهمها الدينية دراستهم تأخر إىل تعقب

 يف الشديدة بالرغبة ومزودون املعاصرة التطورات يعرفون الذين اجلامعة خرجيي وجدنا

 الرباهني تقدم إىل وتسبب التقليدية العلوم يعرفون ال بل احلرة العصرية اإلسالمية الدراسة

  .احلرة الدينية

 حتقيق وعلينا الوجوه، مجيع على مؤسسا حلها إىل فتحتاج املسائل مشولية إىل نظرا

 حنن اليوم ومصطلحاتنا لشعارنا وطبقا احملتاجني العلم نوعى على يستوعبون الذين العلماء

 االستيعاب وجود به ويراد العلماء املهنيني املفكرين أو املهنيني املفكرين العلماء إىل حنتاج

  .وفروعهما العلم نوعى أحد على

 كفوضوية األزمة إىل يسبب واملتقنني املهنيني العلماء عدم أن نعرف ذلك إىل أضف

  .اإلسالم احنطاط ايل وأدت الزمن طول باملختلفات املليئة اإلسالمي التفكري

  العصر لمتطلبات الجامعة استجابة) ٢
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 ورقت اجلامعة هذه طورت املستقبل يف والشاملة املعقدة والتحديات للمطالب طبقا

 مركزا تكون اليت غايتها على وحتصل بإندونيسيا غريها من أقدم جامعة تكون حىت دورها

 األنشطة بوسيلة  (Center of Islamic Civilization)  اإلسالمية للحضارة

  .عاملية أم كانت قومية كندوة وغريها الدراسية

 البشرية القوى إىل فيحتاج املتنافسة بالتحديات اململوء  العوملة عصر إىل ونظرا

 بالعلوم طالا وزودت حتقيقها اجلامعة هذه وعزمت. وخلقا ومهارة وخربة علما املكتفية

 واحلقوق وأقسامها واالقتصادية كاالدارية العصرية االت يف احملتاجة واملهارات

  .واإلجنليزية العربية وخاصة األجنبية واللغة وكومبيوتر والسياسية

  

  واستخدامها العربية اللغوية الكفاءة ضعف) ٢

 إجراء يف اإلسالمية اجلامعة لطالب الشروط أهم العربية اللغة يف املهارة أن نعتقد

 منهم كثري ميتلكها مل املؤسف ومن. والدقيقة العميقة اإلسالمية التعاليم لفهم الدراسة

  .اليوم

 وجدنا وإذا العربية، اللغة يستوعبوا مل وهم الثانوية املدارس خرجيو طالا وأكثرية

 يف طالا يسكن اليت الثانوية املدرسة من وهو جدا، قليل عددهم فكان فيها املاهرين

  .العربية اللغة تعليم يف خاص برنامج هلا أو املهيأة املعاهد
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 عدم من احلقائق هذه ونعرف. كذلك اجلامعة خرجيي لدى تكن مل احلالة هذه

 الدراسة يف االلتحاق عند) واإلجنليزية العربية( األجنبية اللغة أسئلة إجابة على قدرم

  .واالجنليزية العربية اللغة هي املهمة املمتحنة املواد ومن) املاجستري برنامج( العليا

 الدينية الشئون كوزراء وهم احملزنة املظاهر تلك البالد هذه زعماء وشعر عرف قد

 اإلسالمية اجلامعة طالب وضعف نقص: قائال على معطى الدكتور األستاذ ومنهم فيها

 وهو اللغوي واجلانب) الفكري املنهج يف( امليتودولوجي اجلانب مها اجلانبني يف بإندونيسيا

 ومنور نيكارا فراويرا راتوا شاه أمل احلاج مثله ورأى. اإلجنليزية واللغة العربية اللغة يف

 .طاهر وترمذي سجاىل

  

   العربية اللغة في الطلبة كفاءة لترقية محاولة) ٣

 تعيني ومنها بإندونيسيا، العربية اللغة يف الطلبة مهارة ترقية يف اجلهد يتوقف �

(  حكومية إسالمية جامعة كل يف لغوية مؤسسة أسست أو تنميتها يف خاصة مؤسسة

STAIN, IAIN, UIN   ( ا يقيد نظام وفيهاقبل اللغة شهادة على للحصول طال 

 إزالة تستطع ومل املنشودة الغاية حتقق مل ولكن نتيجة األعمال هلذه. اجلامعة شهادة قبول

  .املساوئ تلك
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 تعليم ينقسم. فيها موجودة غري هي بل تنمو وال متوقفة الربامج تلك األسف ومن

 كما وهي أنواع ثالثة إىل إجراءها حسب العربية اللغة وخاصة بإندونيسيا األجنبية اللغة

  :يلي

 العربية اللغة شعبة فيها مبؤسسة أجري وهذا الطويلة باملدة مكثفا إجراءه يكون:  أوال

  .اللغة يف اخلاصة اجلامعة أو اإلسالمية كاجلامعة

 كما إضافية تستخدم أو األخرى املواد مع وتقليديا طبيعيا إجراءه يكون:  ثانيا

  .وغريها اإلسالمية باملعاهد جرى

 وهو. احملدودة باألوقات اخلاصة العربية باملواد طبيعيا إجراءه يكون:  ثالثا

 والثانوية واملتوسطة االبتدائية كاملدارس اإلسالمية الرمسية باملدارس أجري ما مثل

  .أهلية أم كانت حكومية اإلسالمية باجلامعات وكذلك

 طالبه جيعل األول النوع. أنواع ثالثة إىل طالا جتعل الثالثة األنواع وتلك

 تعليم هو الثاين والنوع واستماعا وقراءة وكالما حموا العربية اللغة على مستوعبني

 فتجعل باملعاهد تكون اليت التقليدية أو األخرى باملواد املصاحب الطبيعي اللغة

 املقررة الكتب فهم يستطيعون وهم السلبية اللغة مهارة على مستوعبني طالا

 العربية اللغة يفهمون أم ونقول. فيه مشكالت وهلم يتكلمون ال ولكنهم فيها

 القاعدة لعدم اللغويني يعوق وهذا بينهم االتصال أو الكالم يف استخدامها دون
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 املهارة إظهار اللغة أن مع نفسها، العربية اللغة فهم أو مهارام ا تقاس املثلى

  .(Language Is Oral)  كالم اللغة وألن مهارة اللغة أو الشفهية

 وأن ممتازة غري فنتيجتها األخرى املواد مع تكون اليت العربية اللغة تعليم وأما

 وال املنشودة الرتبية أهداف من خترج و نتيجتها تتمكن مل املدخل ذا تعليمها

 املتوسطة و االبتدائية املدارس يف تظهر احلقائق وهذه. اللغوية مهارم تظهر

  .باجلامعة وكذلك والثانوية

  

  .اإلسالمية العلوم لفهم الزم شرط العربية اللغة) ٤

 شرط العربية اللغة االستيعاب أن ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة رأت

 اإلسالمية بالدراسة يقوم ملن وخاصة استيفاءها طالب كل على وواجب الزم

 العلوم من وغريها التصوف و والعقيدة والفقه واحلديث كالتفسري وتعميقها

 وموضحة مكتوبة العلوم تلك أن على الواقعية احلقائق على بناء وهذا. اإلسالمية

 االستيعاب فعليه اإلسالمية العلوم معرفة يريد من أن املعقول ومن. العربية باللغة

. اجليدة  العربية اللغة بدون يفهمها أن احملتمل من وليس. العربية اللغة على

 دراسة مؤسسة عند طالب كل على واجب العربية اللغة على االستيعاب لذلك
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 ليستطع  UIN, IAIN, STAIN احلكومية اإلسالمية كاجلامعات اإلسالم

  .منطقيا واسعا يطوروا و اإلسالمية العلوم تعمق طالا

 (PKPBA)   العربية اللغة تعليم يف اخلاصة الربامج أسست ذلك على بناء

  .مباالنج احلكومية اإلسالمية باجلامعة

  الهدف .ط

 أو أداة تكون اليت العربية اللغة يف الطلبة مهارة حتقيق إىل الربامج هذا دف

 جيعل بأن واإلبداعي املكثف التعليم هذا من يرجا. اإلسالمية الدراسة يف مفتاحا

 يستطيعوا حىت بأنفسهم عربية املكتوبة املراجع أو الكتب فهم على قادرين الطلبة

  .القابلة العلوم تطوير

 إىل على للحصول والالئمة اإلسرتاتيجية خبطواا اجلامعة هذه قامت وقد

 بوسيلة حتريريا أم شفهيا العربية اللغة مبهارات طالا تزويد ومنها اهلدف، هذا

 سنة أديت اليت العربية اللغة تعليم يف اخلاص الربنامج يف باحملاضرة االشرتاك

 هذا مؤسس قال. الدراسية الشعوب أو الكليات مجيع يف اجلدد للطالب كاملة

 إذا قدمية سنة مدة ليست: احلاج سوفرايوغو إمام الدكتور األستاذ الكرمي الربنامج

) عم اجلزء( القرآن أتعلم أنين تتدبر بأن فعليك قصري لوقت أا التاريخ طالعنا

 مدة فيتعلمونه األوالد وأما. قليال منه أستطيع بل أربع أو سنوات ثالث قدر



45 

 

 

 

 دائما وأتساءل قراءم، على قادرون وهم أربعة أو أشهر ثالثة قدر اليوم قصرية

 وصحيحا، جيدا العربية اللغة الطلبة ليستوعب فطبعا واحدة؟ سنة تستغرق ملاذا

 الربنامج هذا ولتنفيذ.للمجتمع قذارة اجلامعة هذه خرجيو يكون بأن أرجو وال

 امام الدكتور األستاذ وقال املثايل كالربنامج اجلامعة هذه جعلته املشروع

 اللغة تعليم يف اخلاص الربنامج تنفيذ عادي من) : اجلامعة مدير(  سوفرايوكو

  . اجلامعة هلذه راضا عدوا فنجعله العربية

  

  البرنامج هذا إجراء. ي

 مكثفة ماالنج احلكومية اإلسالمية باجلامعة العربية اللغة تعليم عقد لقد

  :يلي كما فهي وأشكاهلا إجرائها أنواع وأما. تنميتها يف وإبداعية

  )شهرا عشر أحد( كاملة سنة مكثفا الربنامج هذا إجراء يتم. ١

 العلوم دراسة عند وخاصة التعليم عند العربية اللغة واملدرسون الطلبة استخدم. ٢

 .الدينية

 خصص خبمس اجلمعة يوم إىل االثنني يوم من أيام مخس الربنامج هذا أجرى. ٣

 نصف و ساعة مبدة يوم كل حصص ثالث أو حصة لكل ساعة ومبدة يوم كل

 .السبت يوم يف اللغة بتطبيق وزيد حصة، لكل
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 .ا الناطقون العرب كتبها اليت العربية الكتب من احملاضرة مواد اختريت. ٤

 من يتكونون وهم العربية اللغة تنمية مسئولو وتدبريه الربنامج هذا بإشراف قام. ٥

 حىت مكثفا ا التكلم عليهم ووجب تعليمها، يف واملتحمسني فيها املتأهلني

 .طبيعية عربية بيئة جتعل

 .الربنامج هذا لتدبري خاص مسئول جعل. ٦

 مسئولية فشلهم أو الطلبة جناح بأن الربنامج هذا إجراء لدفع مناسب مناخ جعل. ٧

 الدينية املواد حماضر على ولذلك. فحسب احملاضرين مسئولية وليست اجلميع

 بالكتب مراجعها إعطاء بوسيلة وهي كذلك العربية اللغة يف الطلبة مهارة ترقية

 .العربية باللغة املكتوبة

 عملية لتسهيل اللغوية كفاءم حسب الطلبة وتقسيم الفصول توزيع عقد. ٨

 .والتعلم التعليم

  . شخصا ٣٥ إىل ٣٠ بني ما فصل  كل يف الطلبة عدد. ٩

  األهداف و األساليب التعليمية) د

 االستماع .١

  :األهداف
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 .تدريب الطلبة و تعويدهم على استماع األصوات العربية •

 .املسموعتزويد الطلبة بالقدرة على فهم النص  •

 .تزويد الطلبة بالقدرة على فهم و تلخيص النص املسموع •

  :األسلوب

 .االستماع بانتباه و تركيز •

 .االستماع و فهم النص املسموع •

 .مجاعيا و فريا(االستماع و احملاكاة  •

 .إجابة األسئلة •

 الكالم .٢

  :األهداف

 .القدرة على نطق األصوات و احلروف و الكلمة العربية مبخاجها الصحيحة •

 .القدرة على االتصال بناطق اللغة العربية الصحيحة •

 .القدرة على تعبري ما يف األذهان شفويا على الرتكيب الصحيح •

  :األسلوب

تدريب و تعويد الطلبة على نطق األصوات و احلروف و الكلمة العربية  •

 .الصحيحة
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 .تعويد الطلبة بالتعبري الشفوي عما يف أذهام باللغة اليت دروسها من قبل •

تدريب الطلبة على إجابة األسئلة و املناقشة و حل املشكلة التعليمة باللغة  •

 .العربية

 .التطبيق عن طريق التمثيل و املسرحية •

 القراءة  .٣

  :األهداف

 .تعريف احلروف العربية و عالمات الرتقيم •

 .تدريب القراءة و فهم النص املقروء صحيحا •

  :األسلوب

 .وصحيحة قراءة النصوص العربية قراءة واضحة •

 .فهم النص املقروء •

 .مناقشة النص املقروء •

 .القراءة مجاعيا •

 .القراءة فرديا •

  :والمرحلة التي يمر بها تعليم مهارة الكتابة كاآلتي

 .القراءة الصوتية •
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 )للفهم(القراءة الصامتة  •

 )مع فهم النص(القراءة السريعة العادية  •

 )مع فهم النص(القراءة السريعة جدا  •

 الكتابة .٤

  :األهداف

 .تعويد الطلبة الكتابة من اليمني •

 .تعويد الطلبة التعبري التحريري عما يف أذهام •

  :األسلوب

  .كتابة اخلط

 .اإلمالء باملنقول •

 .اإلمالء باملنظور •

 .اإلمالء االختياري •

 .اإلنشاء املوجه و اإلنشاء احلر •

 

  المادة الدراسية) هـ
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املادة املدروسة يف هذا الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هي كتاب   

العربية بني يديك من الكتاب األول إىل الكتاب الثالث، جبانب هذه الكتب 

الثالثة هناك مادة أخرى لتنمية مهارة الطالب اللغوية، و من هذه املواد هي 

لفقه و التفسري و احلديث و املواد املختارة من عدة الكتب العربية اليت تتعلق با

العقيدة و الثقافة اإلسالمية وغريها من العلوم، وذلك لتزويد الطلبة و تنمية 

وحدات و لكل  ١٦الكتاب العربية بني يديك حيتوي على . قدرام اللغوية

و احملتويات اليت . الدروس ٩٦و لكل كتاب . الدرس ٦وحدة حتتوي على 

  :يتضمنها كل الدرس هي

  صفحات ٣  عرض املادة     ألولالدرس ا

  صفحات ٣  املفردات    الدرس الثاين

تركيب اجلملة و   الدرس الثالث

  علم النحو

  صفحات ٤

الصوت و فهم   الدرس الرابع

  املسموع 

  صفحات ٣

  صفحات ٣  الكالم  الدرس اخلامس
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  صفحات ٤  القراءة و الكتابة  الدرس السادس

  

العربية بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة استراتيجية تنظيم تدريس اللغة ) و

  .العربية

أي  selection كان مغري اسرتاتيجية تنظيم التدريس ينقسم إىل اختيار  

إي ترتيب املواد الدراسية و   sequencing اختيار املواد الدراسية، و ترتيب

أي  summary أي تركيب املواد الدراسية و تلخيص synthesizing تركيب

   .املواد الدراسيةتلخيص 

العربية "و يف اسرتاتيجية اختيار املواد الداسية، كان الربنامج قد جعل الكتاب 

كتابا مدروسا و هذا الكتاب ألفه الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم " بني يديك

الفوزان و األستاذ خمتار الطاهر حسني و األستاذ حممد عبد اخلالق حممد فضل، 

ثالث و هي الكفايات اللغوية و الكفايات االتصالية و و يعتربه الكفايات ال

  .الكفايات الثقافية

  :وتضم الكفايات اللغوية األوىل ما يلي

 :املهارات اللغوية األربع، وهي  ) أ
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 )فهم املسموع(االستماع  .١

 )احلديث(الكالم  .٢

 )فهم املقروء(القراءة  .٣

 )اآللية و اإلبداعية(الكتابة  .٤

 :العناصر اللغوية الثالثة، وهي   ) ب

 )والظواهر الصوتية املختلفة(األصوات  .١

 )و التعابري السياقية و االصطالحية(املفردات  .٢

 ) مع قدر مالئم من قواعد النحو و الصرف و اإلمالء(الرتاكيب النحوية  .٣

" العربية بني يديك"البيانات مأخوذة من تعريف بسلسلة الكتاب التعليمي (

  )لعبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرون

 عن الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج لمحة   ) ب

 التارخيية اخللفية) ١(

 العقد أوائل إىل مباالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة إنشاء فكرة ترجع

 إعداد بأمهية اإلندونيسية الدينية الشؤون وزارة أحست عندما العشرين القرن من السادس

 اإلندونيسني، للمواطنني حديثة علمية أسس على العربية واللغة اإلسالمية العلوم معلمي

 أسست اليت بسورابايا اإلسالمية أمبيل سونن جلامعة التابعة مباالنق الرتبية كلية من بداية
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 عام اإلسالمية للعلوم احلكومي العايل باملعهد يسمى ما إىل حتولت مث م،١٩٦١ عام

 مباالنق السودانية اإلندونيسية باجلامعة يسمى ما إىل - قصرية ولفرتة- حتول مث م،١٩٩٧

 إندونيسيا- الشقيقني البلدين بني الصداقة ورمز التعاون نتيجة وذلك م٢٠٠٢ عام

 القرار حتت م٢٠٠٤ عام احلكومية اإلسالمية اجلامعة إىل حتولت وأخري، ،-والسودان

 .م٢٠٠٤ يونيو ٢١ يف ٥٠:  الرقم ذي الرئاسي

 جامعة- احلاىل بامسها إندونيسيا مجهورية رئيس مساها م٢٠٠٩ عام أول ويف

 العايل املعهد إىل حتوهلا بداية منذ - مباالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 األلفية ملتطلبات تلبية املوجودة، اجلامعات بني من وجودها متكني على اجلامعة حرصت

 التحديات نفسه الوقت يف وهي الفرص أنواع من كثري اجلامعة تنتظر فقد. الثانية

 العصر يف اإلسالمية واحلضارة التقدم مركز حيث طموحاا إىل للوصول املستقبلية

  .السريع التغري وجود يف يتمثل الذي العوملي

 

 اجلامعة رؤية) ٢(

 العلمية والبحوث والتعليم الرتبية يف إسالمية جامعة أفصل تصبح" أن إىل اجلامعة تسعى

 القوة:  هي األربع، باملواصفات املتصفني اخلرجيني لتكوين االجتماعية، واخلدمات

 العقيدة لرتسيخ مركزا تصبح كما. األداء وإتقان العلم، وسعة اخللق، ومتانة الروحية،
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 اإلسالمي اتمع جوانب بوصفها الكرمية واألخالق والعلم، الصحيحة، اإلسالمية

  ".املنشود

 

 اجلامعة رسالة) ٣(

 العلوم وسعة اخللق ومتانة الروحية القوة و الصحيحة العقيدة ظل حتت الطلبة تربية -أ

 .دراسام جماالت يف ليتفوقوا والثقافة

 املصبغة والفنية التكنولوجية العلوم اخرتاع يف االهتمام لديه من وتكرمي تزويد - ب

 .اإلسالمية بالتعاليم

 العلمية والبحوث الدراسات طريق عن والثقافة والفنون والتكنولوجيا العلوم تنمية - ج

 اإلسالمية والتعاليم القيم وفق االجتماعية احلياة واقع إىل وحتقيقها القدوة تقدمي -د

  .السامية  األندونيسي الشعب وثقافة

 اجلامعة مميزات) ٤(

 اجلامعي التعليم منهج دمج يف التعليمية الناحية من اجلامعة تتميز:  التعليمية الناحية -أ

 ختريج إىل املدمج املنهج هذا ويهدف ،)باسنرتين( اإلسالمي الديين املعهد ومنهج

 وإتقان العلم، وسعة اخللق، ومتانة الروحية، وقوة العقيدة، بسالمة املتميزين الطالب

 املعهد جمنه بينما ختصصام، يف املتقنني الطلبة خيرج اجلامعي التعليم فمنهج. األداء

  .اخللق وحسن بالتقوى املتصفني الطالب خيرج الديين
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 أن طالا مجيع تلزم إا حيث اللغة، الناحية من اجلامعة تتميز:  اللغوية الناحية - ب

 األساسي الرصيد مبثابة -واإلجنليزية العربية اللغة- هي لغتهم مع لغتني األقل على يتقنوا

  .اللغة بثنائية اجلامعة تكوين يف

 واملعرفة العلوم بنية عن اجلامعة تصور) ٥(

. اإلسالم مشولية مبدأ على قائم واملعرفة العلوم بناء إىل تسعى اجلامعة أن شك ال -

 ثابتة أصوهلا اليت الشجرة مثل فيها العلمية الدراسة جماالت اجلامعة تصور الفهم فلتقريب

 كل أكلها تؤيت متوفرة ومثارها كثيفة، وأوراقها السماء، يف كثرية وفروعها األرض، يف

  .را بإذن حني

) ٢( واإلجنليزية، العربية اللغة) ١( وهي للجامعة، األساسية العلوم عن تعرب فاألصول -

 أو اخلمسة واملبادئ) ٥( االجتماعية، والعلوم) ٤( الطبيعية، والعلوم) ٣( والفلسفة،

. اإلسالمية العلوم مجيع لدراسة أوليا رصيدا تكون األساسية العلوم فهذه. الوطنية الرتبية

) ٢( والسنة، القرآن) ١( عن تعرب فهي الشجرة، غصون يف تتمثل اإلسالمية العلوم فتلك

  .املسلم اتمع وثقافة) ٤( اإلسالمية، واألفكار) ٣( النبوية، والسرية

 

 اجلامعة، يف وتتطور تنمو اليت العلوم دراسة جماالت تصور فهي الشجرة فروع وأما -

 وعلم) ٤( والثقافة، اإلنسانية والعلوم) ٣( الشريعة، وعلوم) ٢( الرتبية، علوم) ١: (ومنها
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 يف فتتمثل الشجرة مثار وأما. والتكنولوجيا والعلوم) ٦( االقتصاد، وعلم) ٥( النفس،

  .والعلم والصالح اإلميان وهي منها، الناجتة والفوائد اجلامعة إنتاج

 أن اجلامعة طالب لوازم من فإنه الثابتة، األصول وجود يف تتمثل القوية الشجرة وألن -

 .املختارة ختصصام دراسة جماالت تنمية على يقدروا حىت األساسية العلوم يستوعبوا

 وأقسامها اجلامعة كليات) ٦(

  :كالتايل كليات سبع للجامعة

  أقسامه  الكلية  منرة

 اإلسالمية الرتبية .١  الرتبية .١ .١

 ختصص( االجتماعية العلوم تدريس .٢

 )االقتصاد

  االبتدائية املدارس مدرسي إعداد .٣

 الشخصية األحوال .١      الشريعة .٢ .٢

  الشرعية التجارة أحكام .٢

 وآداا العربية اللغة .١    والثقافة اإلنسانية العلوم .٣ .٣

 وآداا اإلجنليزية اللغة .٢
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 وطرق املناهج( العربية اللغة تعليم .٣

 )التدريس

  

  النفس علم  .١      النفس علم .٤ .٤

     االقتصاد .٥ .٥

  

  اإلدارة .١

 احملاسبة .٢

 الشرعية البنوك يف الثالث الدبلوم .٣

  

 الرياضيات .١      والتكنولوجيا العلوم .٤ .٦

 البيلوجي .٢

 الفيزياء .٣

 الكيمياء .٤

 االتصالية اهلندسة .٥

  املعمارية اهلندسة .٦

 العربية اللغة تعليم .١ برنامج العليا الدراسات .٧ .٧
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 : املاجستري

  

 اإلسالمية الرتبية إدارة .٢

 اإلسالمية الدراسات .٣

  االبتدائية املدراس معلمي إعداد .٤

 اإلسالمية الرتبية .٥

 الشخصية األحوال .٦

  

 : الدكتوراة برنامج .٧ .٨

  

  العربية اللغة تعليم .١

  اإلسالمية الرتبية إدارة .٢
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات و تحليلها

 الكتابة  تعليم مهارة منهج  . أ

و . يهتم الكتاب بالتعبري الكتايب اهتماما كبريا؛ ألنه خالصة مهارات اللغة و زبدا

و تشتمل كل وحدة على أربعة . ألجل ذلك خصصت له صفحتان يف كل و حدة

األخرية، فقد أصبحت ثالثة تدريبات للتعبري املوجه، ما عدا الوحدات الثالث 

و جاءت تدريبات . تدريبات، حىت نتيح للدارس الفرصة، لينطق أكثر يف التعبري

و من أنواع تدريبات التعبري الكتايب . التعبري الكتايب موجهة يف إطار املادة اليت درسها

  :الواردة يف الكتاب ما يلي

 رتب الكلمات، لتصبح مجال •

 .صف كل صورة يف ثالث مجل •

 .كل مكان يف ثالث مجل  صف •

 .......اكتب فقرة عن •

 يف فقرة طويلة........ صف  •

 هل توافق، أو ال توافق؟ ملاذا؟ •

 .........و ...... قارن بني •

 .اكتب نصائح مناسبة مستعيبا بالصور •

 .حول احلوار إىل نص سردي •

 .رتب اجلمل، و اكتب فقرة •

 .اكتب موضوعا •

  .حّول احلوار إىل قصة •
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  خلص النص يف فقرة •

 

  الوحدات و محتواها  . ب

  تعليم الكتابة  املفردات الوحدة الرقم

العناية و    .١

 الصحة

مفردات 

متعلقة 

بالعالج و 

احلمية و 

األطعمة اليت 

تسبب البدانية 

  أو النحافة

: تعبري موجهة

ترتيب كلمات 

لتصري مجال و 

صف صور 

؛ )مقارنات(

 –عالمات الرتقيم 

التعرف على 

احلروف اليت تنزل 

حتت السطر و 

احلروف اليت ال 

تنزل حتت السطر 

 -يف خط النسخ
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تدريبات (إمالء 

على األلف 

  .املقصورة و الياء

الرتويح    .٢

عن 

 النفس

مفردات تتعلق 

باأللعاب و 

الرتويح عن 

النفس باخلروج 

إىل املصايف و 

  .البحر و الرب

 –تعبري موجه 

التديب على خط 

إمالء _ النسخ 

  )التاء املربوطة(

احلياة    .٣

 الزوجية

ألفاظ تدور 

حول احلياة 

الزوجية، و 

اخلطبة و 

اختيار الزوج و 

الزوجة و 

اخلالفات 

: تعبري موجه

  –وصف صور 

كتابة موضوع عن 

 -احلياة الزوجية

التدريب على خط 

تاء (إمالء  -النسخ

التأنيث املفتوحة و 
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الزوجية يف 

العصر احلديث 

الرتادف و  –

 –التعريف 

البحث عن 

معاين 

الكلمات يف 

  .املعجم

  )املربوطة

احلياة يف    .٤

 املدينة

مفردات تتعلق 

مبشكالت 

النزّوح إىل 

املدن و اهلجرة 

إىل املدن 

الكربى و تأثري 

ذلك يف 

  .الريف

: تعبري موجه 

حوادث السيارات 

ترتيب مجل ) صور(

كتابة   –لتصري فقرة 

موضوعني 

التدريب  -قصريين

على خط النسخ 

كتابة احلروف   –
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اليت تكتب و 

  .التنطق

العلم و    .٥

 التعلم

مفردات تتعلق 

باملراحل 

التعليمية 

املختلفة؛ يف 

احلاضر و 

املاضي و 

الشهادات، و 

التقديرات اليت 

حيصل عليها 

_ املتخرجون 

بعض 

الكلمات و 

  الرتادف

كتابة : تعربري موجه

مجل،  –فقرة 

 –إجابة عن أسئلة 

تدريب على خط 

إمالء  –النسخ 

احلروف اليت ال 

تكتب ولكنها 

  .تنطق

كتابة : تعبري موجهمفردات تتعلق  املهن   .٦
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بالعمل و 

البطالة، عمل 

املرأة، و 

. االغرتاب

للعمل يف 

اخلارج و  

كلمات 

توضح أن  

كسب اليد 

حممود يف 

اإلسالم بينما 

املسألة عمل 

  .مذموم

مجل قليلة عن 

موضوعات تدور 

حول العمل، 

 –ومراحل التعليم 

التدريب على خط 

  –النسخ 

مىت حتدف : إمالء 

األلف من كلميت 

  ).ابنة(و ) ابن(

اللغة    .٧

 العربية

ألفاظ تتعلق 

بالدراسة و 

تعليم العربية و 

كتابة : تعبري موجه

  –مجل قصرية 

كتابة فقرات، 
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الوسائل 

 –املساعدة 

الفصحى و 

العامية و 

اللغات 

اإلسالمية و 

واد م

التخصص و 

عاليمة اللغة 

  .العربية

التدريب على خط 

إمالء؛  –النسخ 

  .مهوة الوصل

كلمات تعبري  اجلوائز   .٨

عن الفرح 

باحلصول على 

اجلوائز و 

التهنئة و 

الدعاء، و 

  



71 

 

 

 

مفردات يف 

جمال اجلوائز 

املختلفة دولية 

  .و حملية

العامل قرية    .٩

 صغرية

ألفاظ تتعلق 

بوسائل 

االتصال 

ووسائل النقل 

احلديثة و 

العوملة و دول 

العامل املتقدم 

  .والنامي

كتابة : تعبري موجه

فقرات عن وسائل 

النقل قدميا و 

حديثا، و مقارنة 

بني الدول الفقرية 

و الغنية و العوملة 

التعرف : خط –

إىل احلروف اليت 

تنزل حتت السطر 

و احلروف اليت ال 

نزل حتت السطر ت

يف خط الرقعة، و 
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احلروف اليت 

بداخلها فراغ و 

احلروف اليت ليس 

  .بداخلها فراغ

وصل ما : إمال 

االستفهامية بعد 

  . حروف اجلر

ألفاظ تتعلق  النظافة    .١٠

بالنظافة 

الشخصية و 

النظافة العامة 

يف املنازل و 

  األماكن العامة

كتابة : تعبري موجه 

فقرات، حتويل 

نص حوار إىل 

: خط –سردي 

التدريب على خط 

: إمالء  –الرقعة 

مواضع فتح تاء 

التأنيث املربوطة و 

  .مواضع حذفها
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ألفاظ ذات  اإلسالم   .١١

صلة حبقائق 

جاءها 

اإلسالم، و 

أركان اإلسالم، 

و دحض 

افرتاءات عن 

  . اإلسالم

: تعبري موجه 

حتويل حوار إىل 

  –نص سردي 

 –كتابة فقرة 

التدريب : خط

. على خط الرقعة

مىت يرسم : إمالء 

تنوين النصب ألفا 

  .و مىت ال يرسم

ألفاظ تتعلق  الشباب   .١٢

مبرحلة الشباب 

و املراهقة و 

الرتبية، و 

مشكالت 

الشباب، و 

الفجوة بني 

حتويل : تعبري موجه

حوار إىل نص 

كتابة   –سردي 

: خط  –فقرات 

التدريب على خط 

إمالء . الرقعة

مواضع رسم ألف :
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واو اجلماعة و   .األجيال

مواضع حذفها بعد 

  .الواو

العامل    .١٣

 اإلسالمي

كلمات تتعلق 

جبغرافية العامل 

اإلسالمي، 

 –املساحة 

الكثافة 

 –السكانية 

 –الشعوب 

أسباب 

الضعف و 

  القوة

كتابة : تعبري موجه 

تلخيص  –فقرات 

 –. نص يف فقرات

التدريب : خط 

. على خط الرقعة

اهلمزة يف : إمالء 

  .آخر الكلمة

مفردات تتعلق  األمن    .١٤

باألمن و 

اخلوف و 

كتابة : تعبري موجه 

: خط  –فقرات 

التدريب على خط 
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اجلرمية و 

العقاب و 

القانون و 

االستقرار و 

  .التنمية

: إمالء . الرقعة

اهلمزة يف آخر 

  .الكلمة

ألفاظ تتعلق  التلوث   .١٥

بتلوث البيئة و 

املشكالت 

اليت تنجم 

عنه، مثل 

األمراض و 

النفايات و 

أنواع التلوث و 

محاية البيئة، 

ووسائل 

احملافظة على 

: تعبري موجه 

حتويل حوار إىل 

  –نص سردي 

كتابة موضوعني 

: خط  –طويلني 

التدريب على خط 

: إمالء . الرقعة

اهلمزة املتوسطة 

)١(  
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  .البيئة

ألفاظ تتعلق  الطاقة    .١٦

بالطاقة و أزمة 

الطاقة و 

استهالك 

الطاقة و 

األجهزة اليت 

تعمل 

 –بالكهرباء 

  .أنواع الطاقة

كتابة : تعبري موجه 

ثالثة موضوعات 

بعد مناقشتها يف 

: خط –الصف 

التدريب على خط 

: إمالء . الرقعة

اهلمزة املتوسطة 

)٢(  
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  تفسير البيانات و تحليلها .١

من المقابلة لطالب قسم الهندسة عن دوافعهم في تعلم مهارة النتيجة  )١

 .الكتابة و تفسيرها

  A-1فصل   . أ

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  سربنا فارح  اسم الطالب  ١

  أنثى  اجلنس  

  قلة املفردات  .١  املشكالت و العوائق  

   من قبل اللغة العربية مل تتعلم .٢

  .درس يف املعهد اإلسالمي من قبلتمل  .٣

 جيعلينلدافع الذي ا  

ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

 الوجوب .١

األمل للواصل دراستها إىل ديب يف كلية  .٢

  .اهلندسة

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  .لوصول الدراسة إىل بالد ديب .٣
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  الزمن املستقبل

  عبد املنتقم .١  املعّلم األجود عندي   

 . يستطيع أن يشرح املادة شرحا واضحا .١  احلجة  

  .طالبهيفهم أحوال  .٢

 

  فسير البيانت

الدافع العام الذي جيعلها ثابتة يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

أما الدافع اخلاص الذي جيعلها ثابتة يف تعّلم مهارة الكتابة . العربية هو الوجوب

فإذن هلا دافعان يف تعّلم مهارة الكتابة . هو األمل للوصول دراستها إىل بالد ديب

الدافع السليب و الدافع : هذا الدافع فكان نوع. أال ومها الوجوب و األمل

  .  اإلجيايب

  

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  خرينا فضيلة  اسم الطالب  ٢

  أنثى  اجلنس  
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  قلة املفردات  .١  املشكالت و العوائق  

  مل تتعلم اللغة العربية من قبل  .٢

 .مل تدرس يف املعهد اإلسالمي من قبل .٣

الزمن الدراسي أكثر من الزمن الدراسي  .٤

  اهلندسةيف كلية 

الدافع الذي جيعلين   

ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

 الواجب .١

األمل ألن تألف مراجع علم اهلندسة  .٢

 .باللغة العربية

  

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

أن ألف مراجع علم اهلندسة باللغة  .١

  العربية

  عبد املنتقم .١  املعّلم األجود عندي   

 . يفهم احتياج طالبه .١  احلجة  

إذا شعرنا بامللل فاألستاذ اليعلم املادة  .٢

بل يعطي اللعبة أحيانا و أحيانا يقص 
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  .قصة

  

  

  

 

  البيانات فسيرت

الدافع الذي جيعلها ثابتة يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

فكان نوع . ألف مراجع علم اهلندسة باللغة العربيةت ألنهو الوجوب و األمل 

 . الدافع السليب و الدافع اإلجيايب: هذا الدافع

  

 .A-2الفصل   . ب

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  ميغا ساري  اسم الطالب  ١

  أنثى  اجلنس  

  قلة املفردات  .١  املشكالت و العوائق  
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  مل تتعلم اللغة العربية من قبل  .٢

 .مل تدرس يف املعهد اإلسالمي من قبل .٣

الدراسي الزمن الدراسي أكثر من الزمن  .٤

  يف كلية اهلندسة

الدافع الذي جيعلين   

ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

  الوجوب .١

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

الفائدة العامة هي الفهم يف اللغة  .٢

 . العربية

الفائة اخلاصة أمتىن أن أكتب رسالة  .٣

  .البحث العلم باللغة العربية

  عبد املنتقم .١  املعّلم األجود عندي   

 ألنه دائما يدافعنا  .١  احلجة  

يفهم أحوالنا و هو يف التعليم أحيانا  .٢

 يعطي اللعبة 

يعقد األستاذ املسابقة و اهلداية  .٣
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  .سيعطيها يف اية الدراسة للفائزين

 

  

  

  فسير البياناتت

الدافع الذي جيعلها ثابتة يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 . الدافع السليب: فكان نوع هذا الدافع. هو الوجوب

  

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  إبراهيم  اسم الطالب  ٢

  ذكر  اجلنس  

  قلة املفردات  .١  املشكالت و العوائق  

  مل يتعلم اللغة العربية من قبل  .٢

  .اإلسالمي من قبل مل يدرس يف املعهد .٣

 الوجوب .١الدافع الذي جيعلين   
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ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

 األمل أن يفهم اللغة العربية فهما جيدا .٢

  .األمل للواصل دراسته إىل خارج البالد .٣

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

يف مقابلة حلصول على عمل ما  .١

اللغة فأستطيع أن أجيب بأنين فهمت 

  .العربية

  عبد املنتقم .١  املعّلم األجود عندي   

املعلم اجليد من حيث الكفاءة يف  .١  احلجة  

 التعليم 

 يتمسك بالنظام  .٢

  .يستخدم اللعبة يف التعليم .٣

 

  فسير البياناتت

يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو  االدافع الذي جيعله ثابت

  للواصل دراسته  األملأن يفهم اللغة العربية فهما جيدا و  األملالوجوب و 

  . اإلجيايبو الدافع  السليبالدافع : فكان نوع هذا الدافع. إىل خارج البالد
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  اإلجابة  الطبقة  رقم

  لقمان  اسم الطالب  ٣

  ذكر  اجلنس  

املشكالت و   

  العوائق

مل يستطيع أن يربط بني األحرف  .١

 .العربية

 . مل يتعلم اللغة العربية من قبل .٢

  .خترج من املدرسة الثانوية التقنية .٣

الدافع الذي جيعلين   

ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

 الوجوب .١

  الدافع من األستاذ .٢

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

ال يدري هل يفيده أم ال، ألنه شعر  .١

  . بالصعوبة يف تعلم اللغة العربية

  

املعّلم األجود   

  عندي 

 عبد املنتقم .١

  محيدي .٢



85 

 

 

 

  :األستاذ عبد املنتقم  احلجة  

األستاذ يرسله الرسالة القصرية و  .١

يسأله ملاذا ال يدخل الفصل اليوم و 

عادة يتصل به باجلهاتف و قال له 

هيا . ملاذا ال تدخل الفصل"

 !". باحلماسة يا أخي

 . طلب االستئذان منه سهل .٢

 .الطالب يستطيع أن يتعامل مع .٣

 .و ينصح له ألن يتعلم باحلماسة .٤

له األلعاب الكثرية و الطريقة  .٥

 . املتنوعة

  :األستاذ محيدي

  .يدافعه يف التعليم بالنصيحة .١
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  فسير البياناتت

يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو  االدافع الذي جيعله ثابت

فكان نوع هذا . التنميو الدافع من األستاذ و لكنه ليس له الوجوب 

  .السليب الدافع: الدافع

  

  A-3الفصل . ج

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  مشس اهلادي  اسم الطالب  ١

  ذكر  اجلنس  

  قلة املفردات  .١  املشكالت و العوائق  

  مل يتعلم اللغة العربية من قبل  .٢

 .مل يدرس يف املعهد اإلسالمي من قبل .٣

الوظيفات كثرية من كلية اهلندسة عادة  .٤

  .ميكن قضاؤها ليلة واحدةال 

 A-3معاملة مع األصدقاء يف الفصل  .١الدافع الذي جيعلين   
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ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

أقرب له من األصدقاء يف كلية 

  .اهلندسة

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

سيعمل أيضا يف بناء املسجد و  .١

 املسجد البد من الكتابة العربية مكتوبة

  .على اجلدار أو على املنار

  محيدي .١  املعّلم األجود عندي   

 . هو معلم اخلط العريب .١  احلجة  

الطريقة اليت استخدمها األستاذ سهلة  .٢

و مناسبة بكفاءة الطالب و مفهوم 

 عندهم

يف ترمجة النص العريب ال يشرح األستاذ  .٣

عن النحو أو الرتكيب لكن مباشرة 

 .بالرتمجة العامة

و يرابط القصة املرتمجة مبا حدث يف   .٤

  .احلياة و يستنبط احلكمة منها

  البيانات فسيرت
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 أن يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو االدافع الذي جيعله ثابت

أقرب له من اأصدقائه يف كلية اهلندسة  A-3معاملة مع أصدقائه يف الفصل 

املسجد البد من الكتابة العربية مكتوبة سيعمل أيضا يف بناء املسجد و  و

الدافع  السليب والدافع : فكان نوع هذا الدافع .على اجلدار أو على املنار

  .االجيايب

  

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  دينا أولفا  اسم الطالب  ٢

  ذكر  اجلنس  

 .هذه املادة اجلديدة عندها .١  املشكالت و العوائق  

 . مل تدرس اللغة العربية من قبل .٢

هذا الربنامج يستغرق كثريا أوقاا حىت   .٣

ما عندها الفرصة و الوقت لقضاء 

  .الوظيفة من كلية اهلندسة

. ممتع جدا له A-3املناخ يف فصل  .١الدافع الذي جيعلين   
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ثابتا يف اشرتاك هذا 

  التعلم

  .أمتع من فصلها يف كلية اهلندسة

الفائدة من تعلم   

مهارة الكتابة يف 

  الزمن املستقبل

تتمىن يف يومئذ أتكون مثل صاحبتها  .١

  .اخلطاطة

  محيدي .٢  املعّلم األجود عندي   

 . هو معّلم اخلط العريب .١  احلجة  

 . دائما يدافع طالبه يف التعلم .٢

  .املعلم الصرب عندما يعّلم الطالب .٣

 

  البيانات فسيرت

هو  يف اشرتاك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةه الدافع الذي جيعلها ثابت

 ممتع جدا له أمتع من فصلها يف كلية اهلندسة وهي A-3املناخ يف فصل  أن

 :فكان نوع هذا الدافع .تتمىن يف يومئذ أتكون مثل صاحبتها اخلطاطة

  . اإلجيايبالدافع  الدافع السليب و
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  تحليل البيانات

الطالب الذين دافعهم الوجوب و األمل يتكونان من الدافع اإلجيايب و الدافع  .١

فريى الباحث أن هذين الدافعني هلما قوة يف ارتفاع محاستهم يف التعلم . السليب

كالبيان هذا البيان قد حبثه أمحد تيتو يف حتليل اخلطاب  . إذا وفقوامها بالتوازن

Andrea Hirata  و هو مؤلف الروايةLaskar Pelangi  حني . أندونيسيااملعروفة يف

 .Laskar Pelangiروايَة  يف تأليف الكتاب جناحه سببسئل الصحفّي عْن 

  :أندريا  فأجاب

 ة هي طريقة ناجيةالرتبيّ  يأتكدون أن Laskar Pelangi أعضاء ت بأنّ أيقن"
  ."متحليل املسكني اليت تتضمن حيال

هي )) املسكني((و أّما  ،هي املقرتح الرجائي)) ّيةالرتب((أّن  لعبارة تظهرمن تلك ا
  ١.لف روايتهأ Andrea Hirataهذان املقرتحان التوازن يف جناح . املقرتح التهديدي

  :كما أسلوب يف قوله تعاىل

≅ è% tÏ� ‾=y⇐ ßϑ ù=Ïj9 zÏΒ É># t� ôãF{ $# tβ öθ tã ô‰çG y™ 4’ n<Î) BΘ öθs% ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 

7‰ƒÏ‰ x© öΝ åκ tΞθ è=ÏG≈ s) è? ÷ρ r& tβθßϑ Î=ó¡ç„ ( β Î* sù (#θ ãè‹ÏÜè? ãΝ ä3Ï?÷σ ãƒ ª!$# 

# ��ô_r& $YΖ|¡ym ( β Î)uρ (#öθ ©9uθ tG s? $yϑ x. Λ äøŠ ©9uθ s? ÏiΒ ã≅ ö6s% ö/ä3ö/ Éj‹ yè ãƒ 

$¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉∪    ١٦الفتح. 

                                                 
١
 (mikrostruktur)دراسة الرتكيب اهاري " (البنا حسن" لشيخ" التعاليم رسالة" يف البيعة أركانليل اخلطاب يف حتأمحد تيتو رشادي،   

جبامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية مباالنج، : البحث العلمي(، )Teun A. Van Dickلـ  (retoris) البالغية ناحيةمن 
٤٠-٣٨، )٢٠١٠.  
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كون يالطالب الذين دافعهم األمل بدون الوجوب يتضمن على الدافع اإلجيايب  .٢

الدافع اإلجيايب . ٢Victor H. Vroomهذ الدافع على شكل الرجاء اليت أنشأا 

التأثري أبقى وأكثر استمرار حىت لو غاب الباعث على األثر وهذا يعىن أّن  له

  .الثواب حيدث تأثريا يستمر فرتة أطول من التأثري احلادث نتيجة العقاب

 

أخذ يالطالب الذين دافعهم الوجوب بدون األمل يتضمع على الدافع السليب  .٣

لتأثري احلادث نتيجة للعقاب فا. صوره العقاب بألوانه وأساليبه املختلفة املعنوية

 . يكون مؤقتا و استمرار وجوده مرهون باستمرار وجود الباعث عليه

  
ب في تعلم مهارة تفسير البيانات عن دور المعّلم في ترقية دوافع الطال )٢

  :الكتابة

  اإلجابة  الطبقة  رقم

  عبد املنتقم األنصاري  اسم املعلم  ٢

  ذكر  اجلنس  

                                                 
٢
 Muhammad Bukhori, dkk. P. 213 ، املرجع السابق 
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احملاوالت لرتقية   

دوافع طالب قسم 

اهلندسة يف تعلم 

  مهارة الكتابة

 .يكّون البيئة التعليمة بيئة مرحية .١

 .يربط املفردات اجلديدة حبوادث اليومية .٢

 .العربيةيهدي طالبه غاية تعلم اللغة  .٣

يكّون الوظيفة وظيفة متعلقة باحلوادث  .٤

 . اليومية

يعامل الطالب معاملة قريبة كاملعاملة  .٥

بني األب و االبن أو بني األخ الكبري 

 .و األخ الصغري

، "أخي"، "أيب"يسمح أن يدعى  .٦

 .وغريها

يسمح األكل يف الفصل مدى ال يزعج  .٧

 .اآلخر

 .يطبق اللعب يف التعليم .٨

سني الكتابة ألن يدافع طالبه يف حت .٩

نتيجتهم يف الكتابة أدىن النتيجة من 

. ال حتزنوا: "الفصل اآلخر بقول
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اعرتفت بأّن الكتابة أصعب من املهارة 

ولكن ليس بسبب هذا و . األخرى

هيا بنا نتعلم و ! كال. أنتم تيأسون

 ".جنرب، هذه سهلة جدا

يرسل الرسالة القصرية للطالب  .١٠

  . الذي اليدخل الفصل و يشجعه

  

  

 

  تفسير البيانات

من احملاولة اليت يطبقها األستاذ عبد املنتقم دي أّن دوره يف التعليم كاملتعّلم 

  : حيث قال

. إذا ال أعّلم هذه اللغة العربية فنسيتها. يف التعليم حقيقة أتعلم عن كل شيء"

من  بل إذا أعّلمها فهذا جيربين أن أقرأ املادة و الكتب و يف حتسني الطريقة البد

و إذا كنت فاشال يف تطبيقها فالبد أن أحاول حىت أجنح يف . التدرس الكتاب

و أيضا أتعلم عن أحوال الطالب أحيانا هم يشكون . تطبيقها، هذا مسي بالتعلم

مشاكل حيام، و كيف موقفي يف حتليلها هذا حيتاج إىل التعلم، كيف يكون 

  "إذا سئل وال يستطيع أن جييب؟ األستاذ
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 م دائما يستحسن طريقته يف طلب العلم  لن يقف أبدا حىت يقابله األجلاملتعل

وقال سردمان التعلم هو عمل النفس و اجلسد ليحصل به الشخص إىل أن 

املتعلم موقف أعّم من طالب العلم أو  ٣.يكون له شخصية اإلنسان الكاملة

الب و التلميذ حيث أما حمل اإلنسان يف طلب العلم فاملتعلم كوظيفة الط

. التلميذ مل يكن الشخص طالبا إذا مل يكن متعّلما لكن املتعلم فهو طالب العلم

عناصر الدرس العريب املهمة و : "يفصل عبد الرزاق املتعلم يف العنصور حيث قال

فالدور الذي يدوره . ٤)الطالب أو التلميذ(الفاعلة مخسة عناصر منها؛ املتعّلم 

  . األستاذ عبد املنتقم املتعلم

  :و وظيفة دور املعلم كاملتعلم تنقسم إىل قسمني 

  :الوظيفة العامة )١

  .أن يعد املادة املدروسة إعدادا كامال .١

  .أن خيتار طريقة التعليم .٢

أن ال يبدل طريقته يف تطبيقها بل يلزم أن يتمسك بطريقته و حيسنها حىت تكون  .٣

  .جيدة و فعالة

                                                 
3
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Penerbit CV. 

Rajawali, 1986), p. 22. 
٤
اللغة العربية و األدب اإلسالمي : املؤمتر الدويل عناصر تعلم اللغة العربية وآليات تطويرها واقع و طموح،عبد الرزاق عبد الرمحن السعدي،   

  .٨٦٩. ، ص)٢٠٠٧، Imla: باندونج(منهجا و تطويرا، 
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  .أن يفهم أحوال طالبه النفسية و االجتماعية .٤

  .سمح نفسه إلقبال مشاكل الطالبأن ي .٥

 . أن يعرف عالج مشاكلهم و حّلها .٦

 :الوظيفة الخاصة )٢

 .أن يكّون البيئة التعليمة بيئة مرحية .١

 أن يطبق التعليم التعاوين .٢

 .أن يربط املفردات اجلديدة حبوادث اليومية احلادثة .٣

 .أن يهدي طالبه غاية تعلم اللغة العربية .٤

 . أن يعلق الوظيفة باحلوادث اليومية .٥

أن يعامل الطالب معاملة قريبة كاملعاملة بني األب و االبن أو بني األخ الكبري و  .٦

 .األخ الصغري

 .، وغريها"أخي"، "أيب"أن يسمح أن يدعى  .٧

 .ال بأس أن يسمح طالبه األكل يف الفصل مدى ال يزعج اآلخر .٨

 .أن يطبق اللعبة اللغوية يف التعليم .٩

 .يدافع طالبه يف حتسني الكتابة حىت ال يظنوا أا صعبةأن  .١٠

 .الرسالة القصرية للطالب الذي اليدخل الفصل و يشجعه أن يرسل .١١
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 :و تظهر تلك الوظيفات كالنمط اآليت

  

. يشرح املعلم هدف تعلم الكتابة أي ما يستفيد الطالب منها: التعلم  ظهار غايةإ

شرح املعلم أن أسلوب ". التعرف"ككتابة الكلمات و اجلملة املستخدمة يف املوضوع 

  .هذا التعرف سوف يستخدم اإلندونيسني حينما يقابلون العرب 

لكي يكون بني الطالب و درس الكتابة انسجاما قويا  :  ربطها بالحوادث اليومية

جمليس مشاورة الرعية، مسجد، قباة، ديوان، ميدان،  MPRكاللغة العربية املستخدمة يف 

أو بأمساء الطلبة املأخوذة من العرب و كذلك يستطيع ربطها باملفردات املوجودة يف 

  .القرآن

 الكتابة

 اللعبة اللغوية

 المعاملة الحسنة

ربطھا بالحوادث 
 اليومية

 التقويم

 التعليم الفعال المعلم

 اظھار غاية التعلم

 التعليم التعاوني



97 

 

 

 

و لكل . املراد بالتعليم التعاوين يعىن أن يقسم املعلم طالبه إىل فرق ما:  التعليم التعاوني

و الطالب املتقدم البد أن . توسط و الضعيففرقة حتتوى  على الطالب املتقدم و امل

فجمع املعلم كل رؤساء الفرقة مث شرح هلم املادة . يكون مسؤوال ألعضائه اآلخرين

و بعد ذلك أن يشرح الرئيس ألعضائه املادة املدروسة . املدروسة خبمس دقائق أو الزيادة

االستفادة من هذا التعليم . ميمث قام املعلم باالختبار الفردي للتقو . بعشر دقائق أو الزيادة

و الشرح من الطالب إىل الطالب قد يكون مناسبا من حيث . هي التديب على التعليم

  . اللغة و األسلوب و ميكن أسهل للفهم من املعلم

يستخدم املعلم الوسيلة يف التعليم و هي اللعبة الغوية جلعل التعليم مرحيا  :اللعبة الغوية 

اللعبة اللغوي للكتابة هي ربط احلروف املتفرقة يف البطاقات أو ربط  و من. و إلزالة امللل

الكلمات املختلفة معناها و تكوينها إىل مجلة مفيدة و البد أن يطور املعلم هذه اللعبة 

  . حىت ميلك اللعبة املتنوعة املفيدة لرتقية كفاءة الطلبة

دائما عن الدرس أو املادة  أن ال يكون املعلم املدرس وبذلك يتكلم: المعاملة الحسنة 

أن يقوم املعلم بدور املشجع إذا وجد . فقط و ال يبايل أحوال الطلبة و مشاكلهم

و . و أن يكون الرفيق يف إشراف التعلم رفيقا لطيفا و حبا. الضعف يف محاسة الطلبة

يهتّمهم اهتماما عميقا حىت إذا غاب أحد منهم فسأل املعلم عن سبب غيابه، و هكذا  

  . تكون املعاملة بني األسرة يف البيت كما
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يستحب أن ال يبدل الطريقة املختارة . جيب أن يقوم املعلم احلصيل من عمله: التقويم 

و إذا فشل أن اليرتكها بل . املناسبة عنده و أن يطبقها تكرارا حىت يكون كامال و شامال

  .   الزم عليه أن يطورها بتدريس كتب التعليم و خرباة اخلرباء

  

  اإلجابة  الطبقة  رقم  

  حممد فيصل فتوي  اسم املعلم  ٢

  ذكر  اجلنس  

احملاوالت لرتقية   

دوافع طالب قسم 

اهلندسة يف تعلم 

  مهارة الكتابة

 .التعليم بالطريقة مباشرة .١

يشجع الطالب أن يواصل دراستهم  .٢

 .إىل الشرق األوسط

يشجع الطالب أن يكتب البحث  .٣

العلمي بالعربية و على األقل 

امللخص البحث يستطيع أن يكتبوا 

 .بأنفسهم

  . يطبق اللعبة اللغوية يف التعليم .٤

  



99 

 

 

 

  تفسير البيانات

من احملاولة اليت يطبقها األستاذ حممد فيصل فتوي دي أّن دوره يف التعليم هو 

و . حيث أنه يشجع ألن يصلوا دراستهم يف الشرق األوسط. املدرب و الناصح

أما األستاذ محيدي فهو املعلم املختار هلذا الفصل ولكنه قد بدل مع األستاذ 

ألستاذ أو املعلم األجود و رأى الباحث من هذه ثالثة أساتيذة أن ا. فيصل

ألن . األنسب عند طالب قسم اهلندسة هو األستاذ عبد املنتقم األنصاري

ولكن الطلبة رأى  A-2األستاذ فيصل و األستاذ محيدي كذلك يعلهم يف الفصل 

هو : "حيث قالت ميغا فوتيه Aأن األستاذ عبد املنتقم أجود املعلم يف الفصل 

اآلخر أحبه و لو ال أفهم الدرس و لكنين أحب أن  األستاذ األجود من األستاذ

  ".أمسع شرحه

 

 التقويم .٢

من املنهج الذي البد أن تطبق تعليم الكتابة يف الكتاب العربية بني يديك 

وهو األستاذ عبد املنتقم  A1-A2املعلم يف فصل . املذكور ال يناسب الواقع

اليتمسك به بل له الطريقة األخرى وهو فقط يتمسك باملادة بل الطريقة 
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املتستخدمة هي الطريقة غري مباشرة كالربط بني املادة املدروسة و احلاة اليومية و 

  :حيث قال. احلوادث اليومية

؟ كيف وجهه؟ هل هو ’ سيف اجلميل‘فسألتهم هل عرفتم ’ مجيل‘ككلمة "

و الدرس عن بالشقة، فأغري الشقة باملعهد . واسم؟ وهكذا يعرفون مباشرة

مسكن الطلبة مث يطبقون يف الكالم، و كالدرس عن اجلامعة فأمرهم برسم 

اخلُرْيطة هذه اجلامعة مث أعرفهم املفردات اليت تتعلق ا مث أمر كل واحد منهم 

ذا كما عملت أريد أن وهك. ألن يكون املرشد مث يرشد الزائر العرب متثيليا

أهديهم الغاية التعلم هذه املادة املدروسة و أرشدهم لكي حيتاجوا إىل هذه املادة 

  ."يعين كي وجدوا أن هذه املادة هلا العالق مباشرة مع حيام اليومية

  

 البيانات من مالحظة عملية التعليم .٣

  A-2عملية التعليم يف فصل  )١
 العدد:       املوضوع •

 ٢٠١٢أبريل  ٢٤الثلثاء، :       اليوم و التاريح •

 الثالثة:         اخلصة •

 األستاذ عبد املنتقم:         املعلم •

 طلبا ٣٢:       عدد الطالب •

 طالب ٣:   عدد طالب قسم اهلندسة  •
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ن اللغة األندونيسيا إىل مسابقة كتابة العدد برتمجة م

تعليم مهارة الكتبابة داخل  •
األستاذ يف خالل الفصل، و 

و الطالبان . عملية التعليم
يتسابقان يف ترمجة العدد من 
اللغة األندونيسا إىل العربية مث 

  .يكتبان على السبورة

الطابان يكتبان العدد على  •
  .السبورة و اآلخرون يشجعوما

  

 

مسابقة كتابة العدد برتمجة م:     األنشطة
  على السبورة  العربية

األنشطة •
العربية
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التعليم التعاوين  •
يوم األربعاء يف 
اخلصة الثانية 

خارج الفصل و 
األستاذ يف خالل 
عملية مناقشتهم 
و يزور جمموعتهم 

  . واحدة فواحدة
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يشرح رئيس  •
اموعة عن العدد 
و هو مسؤول عن 
أعضائه يف فهم 

و يسمع . املادة
األعضاء شرح 
الرئيس استعدادا 
لالختبار و 
يتسابقون بعضهم 

  .بعضا

عقد األستاذ  •
اختبار العدد 
املرتجم من اللغة 
األندونيسيا إىل 

و لكل . العربية
الطالب مسؤول 

  .عن نفسه
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  تفسير المالحظات 

. املسابقة يف كتابة العدد جتعل محاسة الطلبة ترتقي و جتعل العملية ممتعة هلم

ففيي أثناء هذه العملية املمتعة يعرف الطلبة الكتابة الصحيحة و الكتابة اخلاطئة 

  . حيث تزداد معرفتهم عنهما

و يف إجراء التعليم التعاوين الحظ الباحث أّن الطلبة يناقشون الدرس باحلماسة 

م يتحادثون عن املادة املدروسة فتكون املناقشة سهلة للفهم عندهم، حيث أ

  . ويزور األستاذ جمموعًة جمموعًة للمالحظة و حلّل الصعوبات لديهم

  

  :يف خصة الثالثة ليال A-1عملية التعليم يف فصل  )٢

 أسباب اجلرمية:       املوضوع •

 ٢٠١٢أبريل  ٢٦اخلامس، :       اليوم و التاريح •

 ثانيةال:         اخلصة •

 األستاذ عبد املنتقم:         املعلم •

 طلبا ٣٣:       عدد الطالب •

 طالبان:   عدد طالب قسم اهلندسة  •
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مناقشة عن أسباب اجلرمية يف أندونيسيا و 

 

شرح األستاذ  •
املوضوع اجلديد 

". َأْسبَاُب اَجلرِْميَة"
و يعلق األستاذ 
املوضوع املدروس 
 بأحوال اجلرمية يف

  .أندونيسيا

يتعامل الطلبة  •
بكتابة املفردات 
اجلديدة و يكررها 
األستاذ بالنطق مث 

  . بنظر الكتاب

مناقشة عن أسباب اجلرمية يف أندونيسيا و :       األنشطة

  التدريبات

األنشطة •

التدريبات
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  تفسير المالحظات 

: يربط األستاذ أسباب اجلرمية بأسباب اجلرمية يف أندونيسيا، حيث قال األستاذ

يعرفها فأجاب الطلبة بالعربية كذلك و إذا مل " ما أسباب اجلرمية يف أندونيسيا؟"

 lapangan pekerjaan yang sempitمن يعرف "مثال   سأل األستاذ،

إذا ال أحد يعرفها فشرح األستاذ عنها مث أمرهم أن يقلدوا ما نطق " بالعربية؟

 .األستاذ

   A-3عملية التعليم يف فصل  )٣

 احلال و االسم النكرة و املعرفة:       املوضوع •

 ٢٠١٢أبريل  ٢٧اجلمعة، :       اليوم و التاريح •

 األوىل:         اخلصة •

 األستاذ عبد املنتقم:         املعلم •

 طلبا ٣٢:       عدد الطالب •

 طالبان:   عدد طالب قسم اهلندسة  •

السؤال و اجلواب عن احلال و األمساء النكرة :       األنشطة •

  و املعرفة
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حضر طالب واحد من  •
الرجال و امسه مشس 
اهلادي طالب قسم 

  .اهلندسة

هذا  مجيع احلاضرين يف •
الفصل من الرجال و 

  .النساء

شرح األستاذ عن األمساء  •
  .النكرة و املعرفة

الحظ الباحث أن أثر األستاذ يف هذا الفصل ضعيف ألنه ليس له خصة كثرية إال خصة 
  .(  

 

  

•

 

•

 

•

  تفسير المالحظات 

الحظ الباحث أن أثر األستاذ يف هذا الفصل ضعيف ألنه ليس له خصة كثرية إال خصة 
).  من يوم االثنني حىت يوم اجلمعة(واحدة يف الوقت الدراسي 

  

تفسير المالحظات 

الحظ الباحث أن أثر األستاذ يف هذا الفصل ضعيف ألنه ليس له خصة كثرية إال خصة 
واحدة يف الوقت الدراسي 
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  الفصل الخامس

  نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

ت مث حتليلها إستطاع بناء على ما قدم الباحث من البيانات عن عرض البيانا 

وتتكون هذه اخلامتة من نتائج البحث، . و احلمد هللا ستخرج النتائج التاليةي الباحث أن

  :والتوصيات واملقرتحات كما يلى

  نتائج البحث  . أ

الدافع : قسم اهلندسة يف تعلم مهارة الكتابة ثالثة أال وهيأن دوافع طالب  .١

و . اإلجيايب و الدافع السليب، و الدافع اإلجيايب فقط، و الدافع السليب فقط

أحسن الداف من الدافع اآلخر هو الدافع اإلجيايب و الدافع السليب يقعان يف 

ار حىت لو غاب أما الدافع اإلجيايب فقط يكون أبقى وأكثر استمر . نفس الطالب

الباعث على األثر وهذا يعىن أّن الثواب حيدث تأثريا يستمر فرتة أطول من التأثري 

أما الدافع السليب يكون مؤقتا و استمرار وجوده . احلادث نتيجة الدافع السيب

 .مرهون باستمرار وجود الباعث عليه

، و ليس املتعلم أن دور املعلم يف ترقية دوافع طالب قسم اهلندسة هو دور املتعلم .٢

مبعىن أن جيعل عملية التعليم فرصة له للتعلم مث تكون اخلصة أكثرها ترقية مهارته 
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حسب الواقع أّن املعلم أو . يف الكتابة حىت ال يعط الفرصة لطالبه للتطبيق

هو األستاذ عبد  A1-A5 األستاذ األنسب عند طالب قسم اهلندسة يف فصل

 :دور املتعلم هي و من وظيفة. املنتقيم األنصاري

  تطبيق اللعبة اللغوية .٢  اظهار غاية التعلم .١

  املعاملة احلسنة .٤  ربط املادة باحلوادث اليومية .٣

  التقومي .٦  تطبيق التعليم التعاوين .٥

 

 التوصيات  . ب

فإن . من وجه الطالب يلزم أن ميلك كل طالب العلم الدافع يف التعلم

كانت مشكالت . املشكلة لسيت عائقة يف التعلم إال إذا كان الدافع ضعيفا

يف تعلم مهارة الكتابة هي أم مل  A1-A5طالب قسم اهلندسة يف فصل 

ر ألن يدرسوا اللغة العربية من قبل و الوقت لدرسها ليس بكثري كطالب اآلخ

فهذه ميكن حلها بارتفاع الدافع القوي . عندهم الوظيفات الكثرية من كليتهم

  .وهو باألمل و أن اليرتك اخلوف عن العقاب
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ومن وجه املعلم يلزم أن يرقي نفسه يف التعليم ألن دافع الطالب متعلق 

وهو الذي . بدافع معلمهم كما هو له التأثري يتأثر و يؤثر مبا حول و فيمن حوله

و أن يفهم أحواهلم و يلزم أن يعماهلم . يقود التغيري و الينتظر إىل أن يأتيه التغيري

  .يف الدراسة أم يف خارج الدراسة

كما هو هدف األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو رئيس هذه اجلامعة ملن 

الذي قد مضى حياته يف املرحلة اجلامعية فالدليل على أن له الكفاءة العلمية يف 

خاصة . ا فهو يتمكن يف املهارة االنتاجية أال ومها الكالم و الكتابةمعرفة م

للكتابة أا املهارة احملتاجة لتأليف الكتاب لزيادة خزانة املراجع اإلسالمية و أا  

فيلزم اهتمامها يف الربنامج اخلاص . كفاءة اإلنسان الدائمة حىت ولو تويف كاتبها

  . لتعليم اللغة العربية اهتماما جيدا

  حاتاتر المق. ج

 ما حول االقرتاحات بعض الباحث يقدم فسوف البحث، نتيجة على اعتمادا

 : فهي بالبحث يتعلق

 البحث بإجاء يتعلق ما حول نقصانا البحث هذا ىف أن املمكن فمن .١

 يكون حىت البحث إكمال ىف جهده كل الباحث بذل قد منه بالرغم

 .هيف مرغوبا
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 فرصة له فمن العمق، كل لتعمقه االستمرار إىل حيتاج البحث وهذا .٢

  .يلمه أن احملسن فمن العربية مهارات اكتساب عن للبحث

حتديد هذا البحث فقط يف مهارة الكتابة فمن احملسن أن ال يقف الباحث  .٣

 . أن يوسع حبثه يف املهارة األخرى فيها و املقبل

 

 



114 

 

 

 

  قائمة المصادر و المراجع
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Surat Permohonan Data 

 

Kepada Ykh, 

Direktur PKPBA 

Malang,  02 April 2012 

 Sehubungan dengan penyelesaian tesis dengan judul; 

   دوافع الطالب في مهارة الكتابة و دور المعلم في ترفيتها
لطالب قسم  ”PKPBA“دراسة وصفية تقوميية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ( 

 )اهلندسة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 

Maka melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama  : Achmad Tito Rusady 

NIM  : 10720046 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab Program Magister UIN Maulana 

Malik Ibrahim  

Malang 

 Memerlukan data-data sebagai berikut, 

1. Data mahasiswa kelas A-1 s/d A-5 

2. Jadwal perkuliahan PKPBA kelas A-1 s/d A-5 

3. Data pengajar perkuliahan PKPBA kelas A-1 s/d A-5 

4. Soal ujian menulis bahasa Arab kelas A-1 s/d A-5 

5. Rekap nilai ujian menulis mahasiswa PKPBA kelas A-1 s/d A-5 semester I 

(pertama) 

Demikian data-data yang diperlukan peneliti untuk penyelesaian tesis. 

Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti, 

 

Achmad Tito Rusadi 



رنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا الالمقابلة لطالب قسم الهندسة ب

  مالك إبراهيم 

  األسالمية الحكومية بماالنج

  

 : ....................التاريخ  :....................املستجيب

  : ....................الوقت
A. Pedoman Wawancara 

1. Peneliti harus menggunakan kaidah-kaidah wawancara sehingga tidak 

menyudutkan responden 

2. Peneliti akan menanyakan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan 

dengan judul penelitian guna memecahkan masalah yang ada 

3. Peneliti berwawancara tidak hanya tertuju pada pertanyaan yang tertulis, 

sehingga bisa lebih mengembangkan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan 

responden. 

 
B. Adapun bahan-bahan wawancara untuk menggali aspek motivasi 

mahasiswa dalam mengikuti mata pelajaran keterampilan menulis 

berbahasa Arab sebagai berikut: 

1. Apakah Anda menyenangi pelajaran menulis berbahasa Arab? 

2. Di antara keterampilan menulis yang diajarkan, mana yang paling Anda 

senangi (Al-Khat Al-‘Arabiyah, Al-Insyaa’, Al-Imlaa’, atau yang 

lainnya)? 

3. Mengapa Anda menyenangi bidang tersebut? 

4. Adakah kesulitan atau kendala yang Anda rasakan saat mengikuti 

pelajaran keterampilan menulis? 

5. Apa harapan Anda jika Anda sudah bisa menguasai kemampuan menulis 

bahasa Arab dengan baik? 

6. Apakah kemampuan menulis bahasa Arab akan berguna bagi Anda setelah 

selesai mengikuti PKPBA? 

C. Adapun bahan-bahan wawancara untuk menggali aspek peran guru/dosen 

dalam meningkatkan motivasi mahasiswa dalam pengembangan 

keterampilan menulis sebagai berikut: 

1. Adakah usaha-usaha yang dilakukan dosen dalam meningkatkan 

(mendorong) semangat belajar menulis berbahasa Arab? Sebutkan! 

2. Adakah pengaruh usaha-usaha yang dilakukan dosen dalam meningkatkan 

semangat belajar menulis berbahasa Arab bagi Anda? 

3. Model pembelajaran seperti apakah yang menurut Anda lebih cocok untuk 

Anda? 



4. Siapakah dosen pengampu mata pelajaran menulis berbahasa Arab yang 

menurut Anda berkompeten dalam mengajar? Mengapa? 

5. Jika Anda adalah seorang dosen pengampu mata pelajaran menulis 

berbahasa Arab, upaya apa saja yang akan Anda lakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا الب معلم مهارة الكتابةالمقابلة ل

  مالك إبراهيم 

  األسالمية الحكومية بماالنج

  

 : ....................التاريخ  :....................املستجيب

  : ....................الوقت
 

Bahan wawancara dengan dosen:  

1. Khususnya pelajaran menulis bahasa Arab, bagaimana keaktifan 

mahasiswa dalam mengikuti pelajaran tersebut? 

2. Sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti 

PKPBA khususnya dalam bidang menulis? 

3. Menurut Bapak, kesulitan apa yang dihadapi siswa saat menguikuti 

pelajaran menulis? 

4. Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, metode apa yang paling sesuai 

dan yang sudah Bapak terapkan untuk mengajar pelajaran menulis? 

5. Apakah bapak dalam mengajarkan keterampilan menulis memberikan 

metode yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan akademik mahasiswa? 

Dari segi skor apakah berbeda? 

6.  Khususnya mahasiswa arsitek, bagaimanakah keaktifan mereka dalam 

mengikuti pelajaran menulis bahasa arab? 

7. Adakah trik atau cara agar mahasiswa arsitek tetap bersemangat untuk ikut 

PKPBA dan lebih menekuni keterampilan menulis? 

8. Apa harapan Bapak ke depan untuk mahasiswa arsitek setelah mereka 

lulus dari program ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم البال لرئيسالمقابلة 

  الحكومية بماالنجاألسالمية 

  

 : ....................التاريخ  :....................املستجيب

  : ....................الوقت
 

 

 

Bahan wawancara dengan kepala PKPBA 

1. Adakah upaya bapak dalam meningkatkan mutu dan kualitas tenaga 

pengajar PKPBA? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa PKPBA? 

3. Adakah program khusus untuk meningkatkan kemampuan menulis 

mahasiswa PKPBA? 

4. Apa upaya bapak untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

PKPBA? 

Menurut bapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اللغة العربية  تعلمالخاص لرنامج الالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج عندكبجامعة موالنا ما

  

  سربنا فارح:املستجيب

 A-1: فصل

 ٢٠/٠٣/٢٠١٢: التاريخ

  ١٤:٣٠: الوقت

  

  :الكتابةأدوات األسئلة عن دوافع طالب قسم الهندسة في مهارة   . أ

 ؟الكتابةمهارة  مأ تحب مادة تعل .١

 .شديدا نعم، أحب بل ليس حبا

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء و تكوين  الكتابةمن مهارات  .٢

 الجملة، ما منها التي أحببت؟

 .أحب تكوين اجلملة

 لماذا أحببتها؟ .٣

 .ألّن هذا التمرين سهل يل أستطيع أن أكّون اجلملة من األنشطة اليومية

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

أال وهي قلة املفردات عندي، ألنين ما تعلمت اللغة العربية قط و . نعم، وجدا

 .مل أدرس يف املعهد اإلسالمي من قبل

 ثابتا في اشتراك هذا التعلم؟ يجعلكمن العوائق التي واجهت مالدافع الذي  .٥



أوال أن هذا الربنامج واجب، مث الثاين أمتىن أن أواصل دراسيت إىل ديب يف كلية 

 .اهلندسة

  تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

نعم، أن مهارة الكتابة تفيدين يف زمن املستقبل يعىن لوصول الدراسة إىل بالد 

  .ديب

  

أدوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في   . ب

  :الكتابةمهارة 

 ؟تابةالكهل قد حاول المعلم في ترقية دوافع الطالب في تعلم مهارة  .١

بل قليل الذي يطبق . نعم، عندكل معلم يدافع طالبه يف تعلم من حيث القول

 .و من حماوالت املعلم هي إعطاء الوظيفة. قوله

لها  الكتابةهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في تعلم مهارة  .٢

 التأثير في نفسك؟

املنزيل األخرى من  ألّن عندي وظيفة و الواجبات . نعم ولكن الـتأثري ليس بكثري

 .كلية اهلندسة إذن ال أستطيع أن أركز يف قضاء تلك الوظيفة

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣



و من . من حيث املكان، أحيانا نتعلم يف خارج الفصل و أحيانا يف الفصل

 .حيث الطريقة األنسب يعىن بوسيلة اجليدة كاستخدام الشاشة

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمي له كفاءة جيدة في َمن المعلم الذ .٤

ألنه يستطيع أن يشرح املادة . املعلم اجليد كفاءته هو األستاذ عبد اهللا متقني

 .و هو املعلم يفهم أحوال طالبه. شرحا واضحا

في ترقية دوافع الطالب  ستفعللو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا  .٥

 ؟ةالكتابمهارة  تعلمفي 

   .أريد أن أدافعهم باجلائزة أو اهلداية عندكي يستبق الطالب يف التعلم

  

  

  

  

  

  

  

  



اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج عندكبجامعة موالنا ما

  

 خرينا فضيلة:املستجيب

  A-1: فصل

 ٢٠/٠٣/٢٠١٢: التاريخ

  ١٤:٣٠: الوقت

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .نعم أحب تعلم مهارة الكتابة

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 .أحب اإلنشاء

 لماذا أحببتها؟ .٣

 .ألنين أحب الكتابة

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

مل أدرس اللغة العربية قط من قبل، و . وجدت العوائق يف تعلم تلك املادةنعم، 

و من  جانب اآلخر أن الزمن الدراسي هذا . مل أدرس يف املعهد اإلسالمي

الربنامج أكثر من الزمن الدراسي يف كلية اهلندسة، هذا كأنين اآلن أدرس اللغة 

 .العربية و ال أدرس يف كلية اهلندسة



ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،تي واجهتمن العوائق ال .٥

 ؟تعلمال

 .مث الثاين أمتىن أن ألف مراجع علم اهلندسة باللغة العربية. األول يعىن ألنه واجب

 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

 .نعم أستطيع أن ألف مراجع علم اهلندسة باللغة العربية إنشاء اهللا

أدوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في   . ب

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلمهل قد حاول المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .١

 أذكرها؟

 .مثل الواجب املنزيل. نعم، بل ليس بكثري

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

 . ال أستطيع أن أقضيه ألن الوظيفة من كلية اهلندسة كانت أكثر, ال

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣

 . البد من اللعبة الغوية يف خالل التعليم خاصة يف مهارة الكتابة

 اذا؟عندك؟ و لم الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤



إذا شعرنا بامللل . ألنه يعرف و يفهم احتياج طالبه. األستاذ عبد املتقني

فاألستاذ اليعلم املادة بل يعطي اللعبة أحيانا و أحيانا يقص قصة حىت نشعر 

 .باملريح

في ترقية دوافع الطالب  فعللو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا ست .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

  .و أعطي اجلائزة ملن حصل على الفائز. املسابقة يف الكتابة باللغة العربيةسأعقد 

اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  األسالمية الحكومية بماالنج إبراهيم عندكبجامعة موالنا ما

  

 ميغا فوتيه:املستجيب

  A-2: فصل

 ٢٠/٠٣/٢٠١٢: التاريخ

  ١٥:٣٠: الوقت

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .نعم أحب تعلم مهارة الكتابة، و لكن ليس حبا شديدا

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 . أحب اخلط العريب

 لماذا أحببتها؟ .٣



 ألن عندنا مادة اخلط العريب يف كلية اهلندسة

 المادة؟ تلكوجدت العوائق في تعّلم هل  .٤

مل أدرس اللغة العربية قط من قبل، و . نعم، وجدت العوائق يف تعلم تلك املادة

و من  جانب اآلخر أن الزمن الدراسي هذا . مل أدرس يف املعهد اإلسالمي

الربنامج قد يكون أكثر من الزمن الدراسي يف كلية اهلندسة، هذا كأنين اآلن 

 .العربية و ال أدرس يف كلية اهلندسةأدرس اللغة 

ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،من العوائق التي واجهت .٥

 ؟تعلمال

 .وليس هناك الدافع اآلخر يل. األول يعىن ألنه واجب

 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

اخلاصة أمتىن أن أكتب و الفائة . نعم، الفائدة العامة هي الفهم يف اللغة العربية

 .رسالة البحث العلم باللغة العربية

أدوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في   . ت

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلمهل قد حاول المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .١

 أذكرها؟



واملعلم يفهمنا بأننا كطالب قسم اهلندسة لنا . نعم، دائما املعلم يدافعنا يف التعلم

 . إذن اليكلفنا املعلم الواجب املنزيل أو الوظيفة. وظيفات كثرية

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

أن أبقى يف التعليم رغم أّن الزمن الداسي  نعم، و التأثري يف نفسي هو أستطيع

 . طويل جدا

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣

 . البد أن يستخدم املعلم الصورة وسيلة لشرح الدرس

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤

يفهم أحوالنا و هو يف التعليم أحيانا ألنه دائما يدافعنا و . األستاذ عبد املتقني

يعطي اللعبة و يقسمنا على الفرق مث يعقد األستاذ املسابقة و اهلداية سيعطيها 

هو األستاذ األجود من األستاذ اآلخر أحبه و لو ال . يف اية الدراسة للفائزين

 .أفهم الدرس و لكنين أحب أن أمسع شرحه

في ترقية دوافع الطالب  فعلماذا ستلو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، ف .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

  .أريد أن أعلم الطالب باستخدام الصورة أو الشاشة غالبا



اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  األسالمية الحكومية بماالنج إبراهيم عندكبجامعة موالنا ما

  

 ٢٠/٠٣/٢٠١٢: التاريخ  إبراهيم:املستجيب

  ١٥:٤٠: الوقت

    

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .نعم أحب تعلم مهارة الكتابة

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 . أحب اخلط العريب

 لماذا أحببتها؟ .٣

و أيضا اخلط العريب له . املادة تدرس اخلط العريب ألننا عندنا يف كلية اهلندسة

 .إذن درستها مبريح. العالقة يف ختصصنا يف الفن

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

وهي ما عندي املفردات الكثرية باللغة .  نعم، وجدت العوائق يف تعلم تلك املادة

  . رس يف املعهد اإلسالميالعربية ألنين مل أدرس اللغة العربية من قبل، و مل أد



ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،من العوائق التي واجهت .٥

 ؟تعلمال

األول يعىن ألنه واجب مث الثاين أمتىن أن أفهم اللغة العربية فهما جيدا و الثالث 

 .أمتىن أن أواصل دراسيت إىل خارج البالد

 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

، مثال يف مقابلة حلصول على عمل ما فأستطيع أن أجيب بأنين فهمت اللغة نعم

  . العربية و اللغة اإلجنلزية

دوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في أ  . ث

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلمهل قد حاول المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .١

 أذكرها؟

نعم، دائما املعلم يدافعنا ألن ال نتكسل يف التعلم و ينصح لنا نصيحة مفيدة 

 . لنا

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

 . نعم، و التأثري من تلك النصيحة جتعلىي أحب هذا الدرس



 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣

 . البد أن يستخدم املعلم الصورة وسيلة لشرح الدرس

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤

األستاذ عبد املتقني وهو ويل الفصل وهو األستاذ اجليد من حيث كفاءته يف 

بة يف التعليم و علمه و هو دائما يتمسك بالنظام و الينسى أن يستخدم اللع

 .التعليم أحيانا

في ترقية دوافع الطالب  فعللو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا ست .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

أريد أن أعلم الطالب بالطريقة املباشرة و الأكلفهم بالوظيفة الكثرية و أريد أن 

  . أقتصر الزمن الدراسي يعىن ليس التعليم يف الليل

  

  

  

اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج عندكبجامعة موالنا ما

  

 ٢٠/٠٣/٢٠١٢: التاريخ  لقمان:املستجيب



  ١٦:٠٠: الوقت

    

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .الكتابة ولكن حيب له حبا دنياتعلم مهارة نعم أحب 

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 . ال أحبها مجيعا أنا أحب القراءة ألنين ال أستطيع أن أكتب بالعربية

 لماذا أحببتها؟ .٣

- 

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

مل أستطيع أن أربط بني األحرف .  نعم، وجدت العوائق يف تعلم تلك املادة

  . خترجت من املدرسة الثانوية التقنية. العربية و مل أتعلم اللغة العربية من قبل

ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،من العوائق التي واجهت .٥

 ؟تعلمال

واآلخر الدافع . يعىن ألنه واجب التعلمثابتا يف اشرتاك هذا لين لدافع الذي جيعا

 من اإلستاذ



 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

  . ال أدري هل تفيدين أم ال ألن اآلن شعرت أن هذه اللغة العربية صبة جدا

دوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في أ  . ج

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلمي ترقية دوافع الطالب في هل قد حاول المعلم ف .١

 أذكرها؟

نعم، األستاذ يرسلىن الرسالة القصرية و يسألىن ملاذا ال أدخل الفصل اليوم و 

هيا باحلماسة يا . ملاذا ال تدخل الفصل"عادة يتصل يب باجلوال و قال يل 

منه  و عندما وجدت الوظيفة للمالحظة يف مكان ما فأطلب االستئذان!". أخي

 .  سهل ال يصعبين

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

 .نعم، و التأثري أنا أدخل الفصل ليس باإلجبار

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣

 . البد أن يستخدم املعلم الصورة وسيلة لشرح الدرس

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤



األستاذ عبد املتقني وهو ويل الفصل الذي دائما يدافعىن و ينصح يل و يف 

التعليم يستطيع أن يتعامل مع الطالب يفهم أحوال الطالب و أيضا له األلعاب 

أيضا األستاذ محيدي وهو و . الكثرية و الطريقة املتنوعة حىت ال أشعر بامللل

 .يدافعنا يف التعليم

في ترقية دوافع الطالب  فعللو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا ست .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

عادة هم يشرتكون التعليم باحلماسة يف . أوال البد أن أفهم أحوال الطالب

حىت يفهموه فهما  اخلصة األوىل و الثانية فمن هذا احلال أريد أن علم الدرس

ولكن يف اخلصة الثالثة يعىن يف الليل فال أعلم الدرس ولكن أدافعهم . جيدا

  . ممكن أقص قصة مجلية مفيدة هلم وغريها

  

  

  

  

اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج عندكبجامعة موالنا ما

  



  مشس اهلادي:املستجيب

  A-3: فصل

 ٢٢/٠٣/٢٠١٢: التاريخ

  ١٦:٠٠: الوقت

    

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .الكتابةتعلم مهارة نعم أحب 

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 . أنا أحب اخلط العريب

 لماذا أحببتها؟ .٣

 .ألن يف كلية اهلندسة فيها تعلم اخلط العريب

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

العوائق . مل أدرس اللغة العربية من قبل.  نعم، وجدت العوائق يف تعلم تلك املادة

األخرى هي الزمن الدراسي كثري جدا مع أن عندي الوظيفات الكثرية من كلية 

  . اهلندسة عادة ال ميكن قضاؤها ليلة واحدة

ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،من العوائق التي واجهت .٥

 ؟تعلمال



يعىن أنا أحب أصدقائي يف هذا  ثابتا يف اشرتاك هذا التعلم لينلدافع الذي جيعا

الفصل وهم أقرب يل من األصدقاء يف كلية اهلندسة و تعاملت معهم معاملة 

 . مجلية

 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

نعم، يف املستقبل سنعمل أيضا يف بناء املسجد و املسجد البد من الكتابة 

العربية مكتوبة على اجلدار أو على املنار إذن أحتاج إىل تعلم مهارة الكتابة و 

  . خاصة يف اخلط العريب

دوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في أ  . ح

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلممعلم في ترقية دوافع الطالب في هل قد حاول ال .١

 أذكرها؟

 .  نعم، األستاذ ينصح لنا ألن جنتهد يف هذا التعلم و أن ال نتكسل

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

 .كل يومنعم، و التأثري هو أستطيع أن أبقى احلضور يف هذا الفصل  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكأية الطريقة األنسب  .٣



الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم كانت مناسبة بل الزمن الدراسي كثري جدا 

 . ممكن أن يقتصر املدير هذا الربنامج خاص لطالب قسم اهلندسة

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤

و الطريقة اليت استخدمها األستاذ سهلة . األستاذ محيدي وهو معلم اخلط العريب

و مناسبة بكفاءة الطالب و مفهوم عندنا، مثال يف الرتمجة ال يشرح األستاذ عن 

و املميز هذا األستاذ يعىن يرابط . النحو أو الرتكيب لكن مباشرة بالرتمجة العامة

 .حنن و يستنبط احلكمة منهاالقصة املرتمجة مبا حدث يف حياتنا 

في ترقية دوافع الطالب  فعللو كنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا ست .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

أن أعلم الطالب باللعبة و الزمن الدراسي البد أن يكون مكيفا بأحوال 

  . الطالب

  

  

  

اللغة العربية  تعلمرنامج الخاص لالالمقابلة لطالب قسم الهندسة بالنتيجة من 

  األسالمية الحكومية بماالنج إبراهيم عندكبجامعة موالنا ما

  



  دينا أولفا:املستجيب

  A-3: فصل

 ٢٢/٠٣/٢٠١٢: التاريخ

  ١٦:١٥: الوقت

    

  

 ؟الكتابةمهارة  تعلمأ تحب مادة  .١

 .الكتابة خاصة يف اخلط العريبتعلم مهارة نعم أحب 

المدروسة كاإلمالء أو الخط العربي و اإلنشاء، ما منها  الكتابةمن مهارات  .٢

 التي أحببت؟

 . اخلط العريب

 لماذا أحببتها؟ .٣

 .ألن عندي صاحبة ماهرة يف اخلط العريب و أمتىن أن أكون مثلها

 المادة؟ تلكهل وجدت العوائق في تعّلم  .٤

العوائق . نعم، وجدا، هذه املادة اجلديدة يل مل أدرس اللغة العربية من قبل

األخرى أن هذا الربنامج يستغرق كثريا أوقاتنا حىت ما عندنا الفرصة و الوقت 

  .لقضاء الوظيفة من كلية اهلندسة

ثابتا في اشتراك هذا  يجعلكمالدافع الذي  ،من العوائق التي واجهت .٥

 ؟تعلمال



لو املناخ يف فصلي يف كلية اهلندسة جامدة جدا . أن هذا الفصل ممتع جدا يل

 . أما هنا ليس كذلك. مسعت املعلم يعطي الوظيفة يف آخر اخلصة دائما

 تفيدك في الزمن المستقبل؟ الكتابةهل مهارة  .٦

  . نعم، أمتىن يف يومئذ أن كون مثل صاحبيت اخلطاطة

دوات األسئلة عن دور المعلم في ترقية دوافع طالب قسم الهندسة في أ  . خ

  :الكتابةمهارة 

 ؟الكتابةمهارة  تعلمهل قد حاول المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .١

 أذكرها؟

 .  نعم، األستاذ ينصح لنا أن ال نيأس رغم الزمن الدراسي كثري و الوظيفة كثرية

لها  الكتابةمهارة  تعلمهل محاولة المعلم في ترقية دوافع الطالب في  .٢

 التأثير في نفسك؟

 .نعم، بل التأثري قليل جدا

 ؟الكتابةمهارة  تعلمفي  عندكة الطريقة األنسب أي .٣

 . و األنسب يعىن بالطريقة املدرجةالطريقة اجليدة 

 عندك؟ و لماذا؟ الكتابةمهارة  تعلمَمن المعلم الذي له كفاءة جيدة في  .٤



هو املعلم الصرب . دائما يدافعنا يف التعلم. األستاذ محيدي وهو معلم اخلط العريب

 .عندما يعلمنا

في ترقية دوافع الطالب  فعلكنت معلما هذا البرنامج يومئذ، فماذا ستلو   .٥

 ؟ الكتابةمهارة  تعلمفي 

  .أن أبدأ هذا التعليم من مهارة الكالم ألن اللغة هي آلة االتصال بني الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة الب علم مهارة الكتابةالمقابلة لالنتيجة من 

  موالنا مالك إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج

  

 ٢٠١٢-٠٣-٢٦: التاريخ  عبد املتقيم األنصاري:املستجيب

  ١٤:٠٠: الوقت
 

Bahan wawancara dengan dosen:  

 

1. Khususnya pelajaran menulis bahasa Arab, bagaimana keaktifan 

mahasiswa dalam mengikuti pelajaran tersebut? 

 

"Kelas A2 ini adalah kelas yang tarafnya masih di bawah. Dari hasil 

placement test kemarin hasilnya rendah sekali. Jadi mereka belajar bahasa 

Arab ini baru sekali, mubtadi’. Jadi kalau diurutkan pelajaran bahasa, 

pertama itu kan kalam setelah itu baru kitabah. Jadi kitabah itu bukan 

prioritas utama, untuk kelas ini. Nggak tahu kalau kelas lain. Jadi banyak 

aktifitas itu menjurus ke kalam, sedangkan kitabahnya tidak banyak. Kalau 

keaktifan mereka biasa-biasa aja, tapi tetap ada semangat." 

 

2. Sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dalam 

mengikuti PKPBA khususnya dalam bidang menulis? 

 

“Saya punya pendapat sendiri, sebaiknya meteri di sini itu disesuaikan 

dengan jurusan. Misalnya untuk arsitektur, maka kita kasih materi yang 

berhubungan dengan arsitektur. Jurusan biologi, ya yang berhubungan 

dengan biologi. Cuma di program ini sudah ada buku panduan yang 

langsung dari Al-‘Arabiyah Bayna Yadaik. Tidak ada klasifikasi, jadi 

sifatnya umum. Kadang-kadang biologi, kadang-kadang sejarah. Jadi ada 

beberapa materi yang sebenarnya anak-anak itu tidak butuh. Namun ya 

buku itulah yang jadi buku ajarnya. Dan yang ke dua, kelas-kelas di sini 

kan bukan berdasarkan jurusan ya. Dalam satu kelas ada bermacam-



macam jurusan. Jadi materinya yang umum saja, tidak ke salah satu 

jurusan. Maka materi umum ini kebutuhan itu terpenuhi. Misalnya materi 

“ta’aruf”, jadi manusia di manapun yang namanya perkenalan itu sama.” 

 

3. Menurut Bapak, kesulitan apa yang dihadapi siswa saat mengikuti 

pelajaran menulis? 

 

“Mereka belum terbiasa menulis. Kalau berbicara mereka gampang. Tapi 

kalau menulis, sulit. Karena kemampuan mereka masih rendah, lalu 

konsentrasi mereka untuk menulis huruf itu masih agak sulit. Dan 

mufradat mereka juga masih kosong. Jadi karena kalam bagi mereka lebih 

gampang, akhirnya mereka lebih suka kalam. Kitabah mereka masih 

semangat, ya cuma masih ada kesulitan. Mungkin di kelas itu yang 

tulisannya sudah benar cuma satu atau dua orang saja. Karena kemauan 

dia besar, rajin masuk. Dan dia bilang juga, dia sekamar dengan orang-

orang yang pinter bahasa Arab. 

Kalau tulisan, misalnya imla’, itu satu kalimat masih ada yang salah 

tulisannya. Kalau kaligrafi di sini ada setiap jum’at malam. Cuma 

sekarang sudah ditiadakan, karena saya merasa yang penting mereka sudah 

bisa yang dasar-dasar saja. Khat itu untuk memperindah saja.” 

 

4. Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, metode apa yang paling 

sesuai dan yang sudah Bapak terapkan untuk mengajar pelajaran 

menulis? 

 

“Saya patokannya bahasa itu kan keterampilan ya. Dan keterampilan itu 

kan harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Walaupun hari 

ini bisa, tapi nggak dibiasakan ya nggak bisa. Kayak orang memasak, tidak 

bisa belajar teori saja. Hari ini belajar besok nggak dipraktikkan, pasti lupa 

lagi.  Saya kumpulkan tulisan mereka, yang salah saya benarkan. Yang 

salah itu saya daftarkan dalam satu kertas, si mahasiswa ini kesalahannya 

di sini, si ini kesulitannya di sini, kemudian saya sampaikan di depan kelas 



“tadi itu ada kesalahan seperti ini. Ayo, siapa yang tahu yang benar 

bagaimana?” kalau ada yang bisa ya Alhamdulillah, kalau nggak ada, kita 

kasih tahu. Ini salah, yang benar seperti ini. Nah kesalahan-kesalahan itu 

kita buat latihan lagi, supaya tidak terulang. Dan yang lain, saya suruh 

mereka menulis kembali apa yang salah tulis di papan tulis. Misalnya 

mereka ada yang salah tulis, lalu saya kasih tau yang betul. Saya suruh lagi 

untuk nulis yang salah, dan tulis lagi contoh yang betul. Supaya mereka 

tahu ini lho bentuk yang salah, dan ini lho bentuk yang benar. Kalau 

pelajaran mengarang, saya minta buat cerita dari pengalaman mereka 

sendiri.” 

 

5. Apakah bapak dalam mengajarkan keterampilan menulis 

memberikan metode yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan 

akademik mahasiswa? Dari segi skor apakah berbeda? 

 

“Kalau dibedakan nggak bisa, karena bermacam-macam jurusan dalam 

satu kelas. Tapi sebenarnya sama saja, kemampuan mereka sama. Dan 

penskoran sama saja, tidak dibedakan.” 

 

6.  Khususnya mahasiswa arsitek, bagaimanakah keaktifan mereka 

dalam mengikuti pelajaran menulis bahasa arab? 

 

“Sebenarnya mereka aktif tapi kalau sudah bersentuhan dengan kuliah 

regular, misalnya adak praktikum, nah itu mereka selalu izin PKPBA. 

Menurut saya, bahasa Arab ini kan tidak berhubungan langsung dengan 

jurusan mereka, karena kalau mereka gagal praktikum nggak bisa diulang, 

tapi kalau di PKPBA siang ini nggak masuk, malam bisa masuk. Memang 

mereka sering izin, tapi kalau sudah izinnya terlalu banyak. Saya ingatkan, 

nanti resikonya begini. Kalau sampai izin 6 kali, dari kantor kasih sanksi 

kurang nilai satu.”  

 



7. Adakah trik atau cara agar mahasiswa arsitek tetap bersemangat 

untuk ikut PKPBA dan lebih menekuni keterampilan menulis? 

 

“Sebetulnya trik itu, nggak melihat ini arsitek atau yang lain. Jadi semua 

sama. Teknik yang saya gunakan itu, saya tidak pernah membuat suasana 

itu suasana yang serius. Dan mereka tetap paham. Misalnya saya kaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kosa kata “jamil” itu artinya 

bagus. “Ada yang tahu nggak Syaiful Jamil? Tahu ngga jamil itu artinya 

apa? Syaiful Jamil itu kan orangnya cakep, ya itu artinya jamil”, mereka 

bisa paham kalau dengan begitu. Saya kalau ngajar, seakan-akan saya 

rangkul mereka. Nggak ada istilah ayo perhatikan, saya lho guru kamu. 

Saya berusaha menggunakan kalimat yang buat mereka nyaman. Di awal 

dulu saya sudah bilang pertama kali, kalau belajar dengan saya, saya tidak 

senang dengan orang serius, saya tidak mau orang yang tidak mau 

tersenyum. Lalu saya kasih sugesti, “Saya di sini bukan guru lho, saya di 

sini sebagai kakak kalian atau orang tua kalian. Terserah kalian mau 

anggap saya sebagai bapak, atau abang,”. Dan saya juga membolehkan 

mereka sambil makan di kelas, cuma jangan sampai mengganggu teman 

yang lain di kelas. Misalnya makan permen karet yang diletupin itu kan 

bisa mengganggu teman yang lain. Pokoknya di awal pertemuan saya buat 

mereka nyaman dengan saya. Terkait dengan materinya, saya kasih di 

awal pertemuan itu adalah permainan. Jadi mereka senang. Dan sampai 

sekarang, dan saya kira harus ya. Karena PKPBA ini jamnya banyak. 

 

Untuk motivasi menulis, ya saya kasih motivasi secara umum, nggak 

khusus. Cuma ketika mereka ujian, ujian tulis mereka paling rendah dari 

kelas lain. Nah itu saya kasih sugesti, “Jangan khawatir, nilai kalian 

memang rendah di sisi menulis. Tapi memang begitu, menulis itu memang 

keterampilang yang paling sulit. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu 

saja, ayo kita pelajari. Gampang kok”.  

. 



8. Apa harapan Bapak ke depan untuk mahasiswa arsitek setelah 

mereka lulus dari program ini? 

 

“Ya memang benar kalau program ini nggak ada hubungannya dengan 

kuliah regular mereka. Cuma secara umum, seperti perekenalan, siapa sih 

yang nggak butuh perkenalan, walaupun mereka jurusan arsitek, kalau 

keluar negeri kan mereka juga butuh berkenalan dengan orang Arab, atau 

juga yang berhubungan dengan pekerjaan, ada materi di Al-‘Arabiyah 

Bayna Yadaik yang cocok untuk semua, tapi ada juga materi yang belum 

sesuai dengan mereka. Kemudian kalau misalnya ada materi tentang 

kuliah di kampus. Nah kita buat materi itu masuk di kampus ini, kita suruh 

mereka buat denah. Nah ceritanya mereka bertemu dengan orang turis 

Arab, dia mulai masuk dari gerbang, menuju pusat informasi, kemudian 

saya tanya, di mana masjid tarbiya, mereka harus menjelaskan jalannya 

dengan bahasa Arab. Kita berusaha mengkaitkan materi itu dengan 

kehidupan mereka. Dan setiap pelajaran itu kita kasih tahu tujuannya, 

misalkan tadi itu, maka saya terangkan supaya kalian bisa menceritakan 

kampus ini, semua gedung dan tempat dengan menggunakan bahasa Arab. 

Nah di situlah mereka merasa butuh juga, kalau materinya umum. Harus 

pintar-pintar kita mengkaitkan materi itu kepada kehidupan sehari-hari 

mereka. Kalau mengacu buku saja sulit, mereka bosan. Misalkan ada tema 

apartemen, saya ganti percakapan itu dengan tinggalnya mereka di 

ma’had. Suapaya lebih dekat dan mereka butuh. Kalau menulis saya latih 

dengan kalimat-kalimat yang mereka butuh. Misalnya saya suruh 

menterjemahkan jadwal pelajaran mereka dengan bahasa Arab. Metode 

yang saya gunakan ini sama dengan sebelumnya, saya ulang, karena 

semakin diulang metodenya biasanya semakin sempurna, tapi tidak 

menutup kemungkinan untuk ikut apa yang diusulkan oleh atasan.”  

 

 

 



Bahan wawancara dengan dosen kelas A2 tentang proses mengajar adalah 

proses belajar: 

 

1. Apakah benar bahwa mengajar itu adalah belajar? 

 

Benar sekali. Yang saya lakukan, saya membagi kelompok jadi 6 

kelompok. Setiap kelompok ada yang pintar, sedang, dan ada yang agak 

lambat belajarnya. Seperti kooperatif learning. Satu kelompok ada yang 

lima orang ada yang enam orang. Tugasnya, ada materi dari buku. Saya 

panggil ketuanya saja. Saya jelaskan materinya. Sekitar 3 sampai 5 menit. 

Sampai mereka paham, lalu mereka kembali kepada kelompok masing-

masing. Mereka saya suruh ngajarkan teman-temannya yang belum bisa. 

Karena belajar sambil mengajar itu jauh lebih efektif dari pada hanya 

sekedar pasif saja. Dan dia malah tambah pintar nanti. Yang kedua, bahasa 

temannya ini kadang lebih mudah dipahami dari pada bahasa dosennya. 

Setelah mereka belajar kelompok, saya kasih soal yang sama yang 

berhubungan dengan materi tadi. Itu duduknya berhamburan, tidak boleh 

ada yang dekat. Setelah mereka kerjakan, saya koreksi. Setelah itu saya 

umumkan kelompok yang paling besar nilainya. Sedangkan nilai individu 

tetap saya nilai, cuma tidak saya umumkan. Karena bisa jadi dia dapat 

nilai tinggi, tapi nilai kelompoknya rendah. Dan nilai kelompok itu harus 

saya nilai rata-rata, misalnya, ada yang dapat sepuluh. Ada yang dapat 

enam, satunya lagi lima. Nah yang nilai sepuluh ini harus relah dibagikan 

kepada yang masih rendah nilainya. Itu resiko dia untuk mengajarkan ke 

temannya yang tidak bisa. Agar bisa tanggung jawab. Tapi saya tetap 

menghormati nilai individu, yang saya umumkan di akhir PKPBA saya 

akan kasih hadiah. Jadi bukan hanya saja yang ngajar, tapi juga anak-anak. 

 

Sangat benar, dan belajar dalam segala hal. Bahkan kalau tidak mengajar, 

pasti saya akan lupa. Kalau mengajar, kita selalu terpacu untuk belajar. 

Yang kedua, nah kita kan pernah merasakan kok hari ini tidak berhasil. 

Nah dari situ kita belajar untuk tidak gagal lagi. Yang ketiga, belajar 



menghadapi orang-orang. Belajar melihat masalah mereka. Kadang 

mereka curhat masalah mereka. Segi sosial. Kalau segi akademik, kan 

malu dosen nggak bisa jawab. Saya ingat kata seorang dosen, belajar itu 

kan seni. Yang mengikuti pelajaran tidak bosen, dan yang mengajar itu 

juga tidak bosen. Saya pernah lagi sakit, ketika mengajar tidak terasa 

sakitnya melihat mereka semangat. Tapi setelah pulang, sakitnya baru 

terasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة الب علم مهارة الكتابةالمقابلة لالنتيجة من 

  موالنا مالك إبراهيم األسالمية الحكومية بماالنج

  

 ٢٠١٢-٠٣-٢٩: التاريخ  حممد فيصل األنصاري: املستجيب

  ١٤:٣٠: الوقت
 

1. Khususnya pelajaran menulis bahasa Arab, bagaimana keaktifan 

mahasiswa dalam mengikuti pelajaran tersebut? 

Karena ini kelas yang paling bawah, jadi otomatis teman-teman di kelas 

itu diajari sesuai yang ada di Arabiyah Bayna Yadayka mulai dari huruf 

hijaiyah sampai menyambung dan membuat jumlah atau kalimat.  

2. Sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dalam 

mengikuti PKPBA khususnya dalam bidang menulis? 

“Mereka sangat membutuhkan. Jadi maharah kitabah ini bukan untuk 

jurusan tertentu, tapi semua jurusan membutuhkan, harus bisa menulis. 

Apa lagi jurusan arsitek, menyangkut dengan jurusan mereka. 

Menggambar dan sebagainya.” 

3. Menurut Bapak, kesulitan apa yang dihadapi siswa saat mengikuti 

pelajaran menulis? 

“Kalau dilihat bagus dan nggaknya, ya nggak bagus. Karena mereka dari 

dasar. Tapi kalau menulis dengan contoh, mereka bisa. Tapi kalau kita 

imla’, dikte, itu kesulitan mereka. Seperti tulisan, “kaanat”, itu kadang 

yang panjang huruf ta’-nya”.  

4. Untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, metode apa yang paling 

sesuai dan yang sudah Bapak terapkan untuk mengajar pelajaran 

menulis? 

“Metode langsung, langsung praktek. Dan tidak berpegang pada materi 

yang ada di buku saja. Karena semua maharah di Arabiyah Bayna 

Yadayka dipelajari, jadi semua tema saya ajarkan menulis.” 



5. Apakah bapak dalam mengajarkan keterampilan menulis 

memberikan metode yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan 

akademik mahasiswa? Dari segi skor apakah berbeda? 

“Semua sama, karena mereka sudah diseleksi. Jadi sudah sama 

kemampuan mereka. Tapi ya juga ada yang baik. Dan penskoran tetap 

sama, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain.” 

6.  Khususnya mahasiswa arsitek, bagaimanakah keaktifan mereka 

dalam mengikuti pelajaran menulis bahasa arab? 

“Tadi malam saya nyoba di kelas A-2 secara istima’ (imla’) satu kata atau 

dua kata, itu sudah benar kayak kata “kaanat najwata” banyak yang sudah 

bisa.”  

7. Adakah trik atau cara agar mahasiswa arsitek tetap bersemangat 

untuk ikut PKPBA dan lebih menekuni keterampilan menulis? 

“Ya kalau saya, saya terangkan pentingnya bahasa Arab. Tentang 

menyambung kuliah ke timur tengah itu sangat penting, kalau dalam 

pembelajaran mereka bosan, ada selingan permainan. Dan berangkat dari 

kelebihan bahwa UIN ini menekankan belajar doble, selain kuliah regular 

mereka juga kuliah PKPBA maka saya harus memotivasi mereka terus”. 

8. Apa harapan Bapak ke depan untuk mahasiswa arsitek setelah 

mereka lulus dari program ini? 

 

“Saya harap mereka bisa berbahasa Arab, memahami artinya, dan 

mencintai bahasa Arab. Dan ini butuh penyadaran supaya mereka benar-

benar butuh dengan bahasa Arab. Saya kasih contoh, bahwa nggak cuma 

jurusan bahasa Arab saja yang menulis skripsi bahasa Arab tapi arsitek 

pun boleh, dan minimal abstraknya itu harus.” 
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Hasil wawancara dengan kepala PKPBA 

 هل هناك المحاوالت لترقية كفاءة المدرسين هذا البرنامج؟ .١

حنن خنتار املدرسني هلم الكفاءة العالية ألن هذا املدرس يف فصل الضعيف فمن 

ألن هذا حيتاج إىل الطيقة و االسرتتيجية . األحس املدرس له الكفاءة العالية

أظن لكل املدرسني هلم الكفاءة . فلذلك نقدم مثل هذا املعيار. املتنوعة و هكذا

مشاركة يف دورة اليت أقامتها املؤسسة العالية ألم قد حصلوا على الشهادة من 

الوقف اإلسالمي مشروع هذا الكتاب العربية بني يديك، و احلمد هللا معظمهم 

قد حصلوا على الشهادة تقديرا هلم أن هلم قد عندهم الكفاءة لتدريس هذا 

ندعو مؤلف هذا الكتاب ألن يقيم الدورة . الكتاب، هذا يعين كما عملنا

رسني  طبعا هذا على الدفعات متكررة ليست دفعة واحدة التدريبة جلميع املد

ولكن بعد السنة أو بعد السنتني أو ثالث سنوات ندعو هلم حسب احلاجة إذا  



كان عندنا املدرسني اجلدد، كيف يكونون مدرسا ناجحا و كيف يدرس هذا 

  .بل من األوالوية هم اجلدد. أما للقدماء البأس أن يشارك مرة أخرى. الكتاب

 

 كيف إجراء التقويم التحصيلي في هذا البرنامج؟ .٢

. نعقد اإلختبار التحصيلي مرتني يف املرحلة يعين االختبار النصفي و االختبار النهائي

السابق قمنا باالختبار الشامل يعين لنعرف االرتفاع من االختبار التصنيفي حىت االختبار 

و أما األسئلة يف االختبار . ة الكبريةبل اآلن النعمل به ألن نرى ليس يف األمهي. النهائي

. على سواء جلميع الفصل ألن املواد واحدة و لكن طبعا عندنا تقسيم يف بنود االختبار

  . فنقسم على ثالثة أقسام هي األسئلة املتوسطة و األسلة املتقدمة و األسئلة الضعيفة

 

  أهناك المحاولة الخاصة لترقية كفاءة الطالب في مهارة الكتابة؟ .٣

عندنا الكتاب الرتمجة من اللغة اإلندونيسيا إىل العربية و العربية إىل اإلندونيسيا لتمرين و 

  . لتطوير مهارة الكتابة

 

 ما الطريقة لترقية دوافع الطالب في التعليم التي قد طبقتم؟ .٤

نشجعهم من البداية بأن اللغة العربية سهلة حينما ألقينا يف اللقاء األول يف األسبوع 

ما لدليل على أن . ريفي، نشجعهم بأن اللغة العربية سهلة حىت ال خيافوا عنهاالتع

اللغة العربية سهلة؟ الدليل يعين حنن نعتمد على الكالم و ال نراعى على األمور 



النحوية و الصرفية أو الرتاكيب، ألم يعتربون بالصعبة إذا كان كالمهم بالعربية الزم 

نب الثاين و موصفات هذا الكتاب الرتكيز أكثر من صحيحة من الرتاكيب ألنه اجلا

وكذالك نعرفهم بأن طريقة التعلم يف هذا الربنامج مرحية . الكالم كالطلقة و احلماسة

نأخذ . وليست مشددة كالتعلم يف خارج الفصل و األنشطة الطالبية و املخيم العريب

اء العريب املعم يتم باللغة املخيم العريب على الصورة اللغة العربية كاملسراحيات والغن

  .العربية ليس ألجل الرتويح فقط

 

 هل هناك إعطاء التقدير للمدرس الناجح في التعليم؟ .٥

 

أما للطلبة عملنا بإعطاء . مل نقم و مل تم إىل اآلن و لكن عندنا فكرة يف املستقل

يف السنة املاضية قد حصل . املنحة التعاون من  و كيل مدير اجلامعة الثالثة قسم الطالب

  .    أكثر من مائة لكل فصل طلبان عندنا ثالثة و ستني فصال و احلمد هللا
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Kode NAMA JTM SKS Kode NAMA JTM SKS 

1 Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 3 6 
 

72 Nur Ila Ifawati, M.Pd 10 20 

2 H. Uril Bahrudin,MA 3 6 
 

73 Maulidia A. Noer, M.Pd 10 20 

3 H. Gufron H, S.Ag, MHI 5 10 
 

74 Hakmi Wahyudi, M.Pd 10 20 

4 Dr. Munirul Abidin M.Ag 2 4 
 

75 H. Halimi Zuhdi, M.Pd 5 10 

5 Drs. Nur Hadi, MA 5 10 
 

76 Abdul Aziz Husein, S.Ag 10 20 

6 M. Aunul Hakim, MH 5 10 
 

77 Mamluatu Solihah, M.Pd 10 20 

7 Slamet Daroini. MA 5 10 
 

78 Shofil Fikri, SS 10 20 

8 M.Jais Kumkelo, MH 3 6 
 

79 Rohmatullah Salis, M.Pd 10 20 

9 Drs. Achwanuri 4 8 
 

80 Nur Tho'ifah, M.Pd 6 12 

10 M. Soni Fauzi, M.Pd 2 4 
 

81 Sholahuddin, SS 5 10 

11 Nur Hasaniyah, MA 4 8 
 

82 Thoriqussu'ud, M.Pd  5 10 

12 Drs.Abdullah Zainu Rouf, M.HI 5 10 
 

83 Nuril Mufidah, M.Pd 10 20 

13 Abdul Aziz, M.Pd 4 8 
 

84 Humaidi, M.HI 10 20 

14 Ahmad Mubaligh, M. HI 4 8 
 

85 M. Yasin Fatchul Barry, M.Pd 6 12 

15 Mamlu'atul Hasanah,M.Pd 5 10 
 

86 Hakmi Hidayat, M.Pd 10 20 

16 A.Nashihuddin, MA 4 8 
 

87 Ali Akbar, SS 10 20 

17 H. Khairul Anam Lc, MH 5 10 
 

88 Arif Rahman Hakim, SS 10 20 

18 Abdul Wahab, MA 0 0 
 

89 M. Anwar, M.Pd 10 20 

19 H. M. Abdul Hamid, MA 4 8 
 

90 Ulil Absor, S.Pd.I 10 20 

20 H. Abbas Arfan, Lc, MH 5 10 
 

91 Alfiersta, Lc, M.HI 7 14 

21 M. Amin Nur. MA 5 10 
 

92 Makhi Ulil Kirom, M.Pd 10 20 

22 Sutaman, MA 2 4 
 

93 Jumriyah, M.Pd 10 20 

23 H.Taufiqurrahman, MA 3 6 
 

94 Abdul Basid, M.Pd 10 20 

24 M.  Faisol ,M.Ag 4 8 
 

95 Anita Andriya Ningsih, M.Pd 10 20 

25 Saiful Musthafa,, M. Pd 3 6 
 

96 Supriyanto, M.Pd 10 20 

26 Mu'ashomah, M.Si 4 8 
 

97 Enjang Burhanuddin Yusuf, M.Pd 10 20 

27 Laily Fitriani, M. Pd 4 8 
 

98 Nur Arifuddin, M.Pd 10 20 

28 A. Cholil, MA 5 10 
 

99 M. Zawawi, M.Pd 10 20 

29 Drs. H.Wasmukan 8 16 
 

100 H. M. Amiruddin, Lc, M.Pd 10 20 

30 M. Thoriquddin, M. HI 4 8 
 

101 H. Imamuddin, Lc., MA 6 12 

31 Totok Wijayanto, S.Ag 4 8 
 

102 A. Samsul Ma'arif, M.Pd 10 20 

32 Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 4 8 
 

103 Ahmad Makki Hasan, M.Pd 10 20 

33 Arif Mustofa,M.Pd 7 14 
 

104 Dien Nur Chotimah, M.Pd 10 20 

34 Ma'rifah Munjiyah, M.HI 5 10 
 

105 Abdul Rosid, SS 10 20 

35 Danial Hilmi, M.Pd 7 14 
 

106 Kartika Ratnasari, SS 6 12 

36 Gunawan, MA 4 8 
 

107 Sonia Rabhi, M.Pd 4 8 

37 Helmi Saifuddin, M.Fil.I 2 4 
 

108 Faisol, M.Pd 6 12 

38 H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd 7 14 
 

109 Nurul Hadi, Lc, M.Pd 8 16 

39 Faiq Goniah, S.Pd 10 20 
 

110 M. Faruq, SS 7 14 

40 Drs. H.Miftachul Huda 10 20 
 

111 Tamim Mulloh, SS 10 20 

41 Erna Herawati, M.Pd 10 20 
 

112 Abdul Wahed, SS, B.Ed 10 20 

42 Dr. Nur Hasan 10 20 
 

113 Nurul Hikmah, SS 6 12 

43 Ibnu Ahmad, M.Pd 10 20 
 

114 Abul Maali, Lc, M.Ed 8 16 

44 Mubasyirah, SS 10 20 
 

115 Nasikin Muadz, MA 10 20 

45 Sugeng Ali Mansur, M.Pd 10 20 
 

116 Fitratul Uyun, M.Pd 6 12 

46 Erryk Kosbandhono, M.Pd 10 20 
 

117 M. Said, S.Pd.I 6 12 

47 Abdul Kadir, M.HI 10 20 
 

118 H. Abd Shomad, SS 8 16 

48 Eni Zulfa  Hidayah, M.Pd 10 20 
 

119 M. Alfan, M.Pd 8 16 

49 Sarkowi, M.Pd 5 10 
 

120 M. Anwar Masadi, MA 8 16 

50 Zakiyah Arifa, M.Pd 4 8 
 

121 M. Zamroni, SS 7 14 

51 Aba Yazid, MA 6 12 
 

122 Diana Nur Sholihah, SS 6 12 

52 Teguh Setio Budi, MH 10 20 
 

123 Khafid Roziki, SS 6 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Hunainah, S. Ag 

54 Anik Mahmudah, M.EI 

55 Umar Farouq, M.Pd 

56 M. Abdullah Charis, M.Pd 

57 Sayid Umar, M.Pd 

58 Rodifatul Hasanah, M.Pd 

59 Sayyidahtul Khofshoh,M.Pd 

60 Iffat Maimunah, M.Pd 

61 Ibnu Mundir, SS 

62 A. Syakirin Asmu'i, Lc, MA 

63 M. Hasyim, MA 

64 Nur Qomari, M.Pd 

65 Abd. Muntaqim Al-Anshory, M.Pd 

66 Busro Karim, S.Hum 

67 Maisaroh, MA 

68 Halimatus Sa'diyah, S.Hum 

69 Abdurrahman, M.Hum 

70 A. Diny Hidayatullah, M.Pd 

71 M. Soleh, M.Pd 

jumlah  

 

6 12 
 

124 Rifqi Abqoriyah, M.Pd 

4 8 
 

125 Khusnul Khotimah H.S, M.Pd 

10 20 
 

126 M. Anas Kholis, M.HI 

10 20 
 

127 Ratna Wulan Faridah, SS 

10 20 
 

128 Hadi Nurdi Hamzah, SS 

10 20 
 

129 Muhammad Abdullah Amir, Lc 

10 20 
 

130 Hamim, SS 

10 20 
 

131 Inayatur Rosyidah, M.Pd 

5 10 
 

132 Dr. Ali Hamdan, MA 

10 20 
 

133 Nasrullah, Lc, M.Th 

5 10 
 

134 H.M. Robith F, M.Th 

10 20 
 

135 Abdurrahman, M.Pd 

10 20 
 

136 Umar al-Faruq, S.Pd 

10 20 
 

137 Bobby Setiawan, Lc 

6 12 
 

138 Muhammad Mubasysyir Munir, B.Ed

10 20 
 

139 Sofi'I, SS 

3 6 
 

140 Mustapa, M.Pd 

4 8 
 

141 Zainul Khatim, M.Pd 

10 20 
 

    

437 874 
 

jumlah 

Malang, 26 Januari 2012 

Direktur PKPBA, 

Dr. H  Miftahul Huda, M.Ag

NIP 19731002 200003 1 002

5 10 

7 14 

6 12 

0 0 

6 12 

4 8 

5 10 

5 10 

3 6 

2 4 

2 4 

4 8 

5 10 

3 6 

Muhammad Mubasysyir Munir, B.Ed 3 6 

3 6 

2 4 

3 6 

    

508 1016 

Malang, 26 Januari 2012  

Dr. H  Miftahul Huda, M.Ag 

NIP 19731002 200003 1 002 
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DAFTAR NAMA DOSEN

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011 

NO KELAS 

1 A - 1 Teguh Setio Budi, MH

2 A - 2 Abd. Muntaqim Al_Anshory.M.Pd

3 A - 3 Khumaidi, M.HI

4 A - 4 Arif Rahman Hakim, SS

5 A - 5 Jumriyah, M.Pd

6 B - 1 Faiq Goniah, S.Pd

7 B - 2 Abdul Basid, M.Pd

8 B - 3 M. Soleh, M.Pd

9 B - 4 Hakmi Hidayat, M.Pd

10 B - 5 Dien Nur Chotimah, M.Pd

11 C - 1 Ibnu Ahmad, M.Pd

12 C - 2 Eni Zulfa  Hidayah, M.Pd

13 C - 3 Umar Farouq, S.Hum.

14 C - 4 Ahmad Makki Hasan, S.Hum

15 C - 5 Abdul Aziz Husein, S.Ag

16 D - 1 H. Qomi Akid Jauhari, M.Pd

17 D - 2 Tamim Mulloh, SS

18 D - 3 Nasikin Muadz,

19 D - 4 Erryk Kosbandhono, M.Pd

20 D - 5 Nur Arifuddin, M.Pd

21 E - 1 Sugeng Ali Mansur, M.Pd

22 E - 2 Supriyanto, M.Pd

23 E - 3 Rohmatullah Salis, M.Pd

24 E - 4 Makhi Ulil Kirom, M.Pd

25 E - 5 Nuril Mufidah, M.Pd

26 F - 1 Drs. H. Miftachul Huda

27 F - 2 Abdul Kadir, M.HI

28 F - 3 Busro Karim, S.Hum

29 F - 4 A. Samsul Ma'arif, M.Pd

30 F - 5 Sayyidahtul Chofshoh,M.Pd

31 G - 1 Arif Mustofa, M.Pd

32 G - 2 Shofil Fikri, M.Pd

33 G - 3 M. Anwar, M.Pd

34 G - 4 Abdul Rosid, SS

35 G - 5 Rodifatul Hasanah, M.Pd

36 H - 1 Danial Hilmi, M.Pd

37 H - 2 Maulidia A. Noer, M.Pd

38 H - 3 Ulil Absor, S.Pd.I

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 
MALANG 

PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

Jalan. Gajayana, No. 50 Dinoyo Malang Telp. 0341- 551351

DAFTAR NAMA DOSEN WALI KELAS PKPBA 

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012

NAMA WALI KELAS GEDUNG/RUANG

Teguh Setio Budi, MH 

Abd. Muntaqim Al_Anshory.M.Pd 

Khumaidi, M.HI 

Arif Rahman Hakim, SS 

Jumriyah, M.Pd 

Faiq Goniah, S.Pd 

Abdul Basid, M.Pd 

M. Soleh, M.Pd 

Hakmi Hidayat, M.Pd 

Dien Nur Chotimah, M.Pd 

Ibnu Ahmad, M.Pd 

Eni Zulfa  Hidayah, M.Pd 

Umar Farouq, S.Hum. 

Ahmad Makki Hasan, S.Hum 

Abdul Aziz Husein, S.Ag 

H. Qomi Akid Jauhari, M.Pd 

Tamim Mulloh, SS 

Nasikin Muadz, MA 

Erryk Kosbandhono, M.Pd 

Nur Arifuddin, M.Pd 

Sugeng Ali Mansur, M.Pd 

Supriyanto, M.Pd 

Rohmatullah Salis, M.Pd 

Makhi Ulil Kirom, M.Pd 

Nuril Mufidah, M.Pd 

Drs. H. Miftachul Huda 

Abdul Kadir, M.HI 

Busro Karim, S.Hum 

A. Samsul Ma'arif, M.Pd 

Sayyidahtul Chofshoh,M.Pd 

Arif Mustofa, M.Pd 

Shofil Fikri, M.Pd 

M. Anwar, M.Pd 

Abdul Rosid, SS 

Rodifatul Hasanah, M.Pd 

Danial Hilmi, M.Pd 

Maulidia A. Noer, M.Pd 

Ulil Absor, S.Pd.I 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

 PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB 
 551351 

2012 

GEDUNG/RUANG 
 

B-312 
 

B-313 
 

B-314 
 

B-315 
 

B-316 
 

B-302 
 

B-303 
 

B-201 
 

B-202 
 

B-203 
 

B-212 
 

B-213 
 

B-214 
 

B-215 
 

B-216 
 

B-217 
 

B-218 
 

B-219 
 

B-220 
 

B-221 
 

B-208 
 

B-207 
 

B-206 
 

B-205 
 

B-204 
 

B-317 
 

B-318 
 

B-319 
 

B-320 
 

B-321 
 

B-304 
 

B-305 
 

B-306 
 

B-307 
 

B-308 
 

B-209 
 

B-210 
 

B-211 
 



39 H - 4 Enjang Burhanuddin Yusuf, M.Pd

40 H - 5 Nur Ila Ifawati, M.Pd

41 I - 1 Slamet Daroini, MA

42 I - 2 Iffat Maimunah, M.Pd

43 I - 3 Hakmi Wahyudi, M.Pd

44 I - 4 Erna Herawati, M.Pd

45 I - 5 M. Zawawi, 

46 J - 1 H. Gufron H, S.Ag, MHI

47 J - 2 A.Syakirin Asmu'i, Lc, MA

48 J - 3 Halimatus Sa'diyah, S.Hum

49 J - 4 Anita Andriya Ningsih, M.Pd

50 J - 5 H. M. Amiruddin, Lc, M.Pd

51 K - 1 Mubasyirah, S.Hum

52 K - 2 Sayid Umar, M.Pd

53 K - 3 M. Aunul Hakim, MH

54 K - 4 Abdul Wahed, SS, B.Ed

55 K - 5 Ali Akbar, SS

56 L - 1 Drs. Nurhadi, MA

57 L - 2 Dr. Nur Hasan

58 L - 3 M. Abdullah Charis, M.Pd

59 L - 4 Nur Qomari, M.Pd

60 L - 5 Mamluatu Sholihah, M.Pd

61 M - 1 H. Uril Bahruddin, MA

62 M - 2 Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag

63 M - 3 Mamlu'atul Hasanah,M.Pd

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjang Burhanuddin Yusuf, M.Pd 

Nur Ila Ifawati, M.Pd 

Slamet Daroini, MA 

Iffat Maimunah, M.Pd 

Hakmi Wahyudi, M.Pd 

Erna Herawati, M.Pd 

M. Zawawi, M.Pd 

H. Gufron H, S.Ag, MHI 

A.Syakirin Asmu'i, Lc, MA 

Halimatus Sa'diyah, S.Hum 

Anita Andriya Ningsih, M.Pd 

H. M. Amiruddin, Lc, M.Pd 

Mubasyirah, S.Hum 

Sayid Umar, M.Pd 

M. Aunul Hakim, MH 

Abdul Wahed, SS, B.Ed 

Ali Akbar, SS 

Drs. Nurhadi, MA 

Dr. Nur Hasan 

M. Abdullah Charis, M.Pd 

Nur Qomari, M.Pd 

Mamluatu Sholihah, M.Pd 

H. Uril Bahruddin, MA 

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 

Mamlu'atul Hasanah,M.Pd 

Malang, 26 Januari 

Direktur PKPBA,

Dr. H  Miftahul Huda, 

NIP 19731002 200003 1 

B-222 
 

B-309 
 

A-101 
 

A-102 
 

A-103 
 

A-104 
 

A-105 
 

B-112 
 

B-113 
 

B-114 
 

B-117 
 

B-118 
 

A-201 
 

A-202 
 

A-203 
 

A-204 
 

A-205 
 

A-206 
 

A-207 
 

A-208 
 

A-209 
 

A-210 
 

B-109 
 

B-110 
 

B-119 
 

Malang, 26 Januari 

2012  

Direktur PKPBA, 

Dr. H  Miftahul Huda, 
M.Ag 

NIP 19731002 200003 1 
002 
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DAFTAR NAMA KOORDINATOR TEAM TEACHING PKPBA

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011 

NO NAMA KOORDINATOR

1 Teguh Setyobudi, MH

2 Faiq Goniah, S.Pd 

3 M. Ibnu Ahmad, M.Pd

4 H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd

5 Sugeng Ali Mansur, M.Pd

6 Drs. H. Miftachul Huda

7 Arif Mustofa, M.Pd 

8 Danial Hilmi, M.Pd 

9 Slamet Daroini, MA 

10 H. Ghufron H, S.Ag, MHI

11 M. Aunul Hakim, M.H

12 Drs. Nurhadi, MA 

13 H. Uril Bahruddin, MA

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

Jalan. Gajayana, No. 50 Dinoyo Malang Telp. 0341- 551351 

DAFTAR NAMA KOORDINATOR TEAM TEACHING PKPBA

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012 

NAMA KOORDINATOR KELOMPOK KELAS

Teguh Setyobudi, MH Kelas A

Kelas B

M. Ibnu Ahmad, M.Pd Kelas C

H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd Kelas D

Sugeng Ali Mansur, M.Pd Kelas E

Drs. H. Miftachul Huda Kelas F

 Kelas G

Kelas H

 Kelas I

H. Ghufron H, S.Ag, MHI Kelas J

M. Aunul Hakim, M.H Kelas K

Kelas L

H. Uril Bahruddin, MA Kelas M

Malang, 26 Januari 2012 

Direktur PKPBA,

Dr. H  Miftahul Huda, M.Ag

NIP 19731002 200003 1 002
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DAFTAR NAMA KOORDINATOR TEAM TEACHING PKPBA 

KELOMPOK KELAS 

Kelas A 

Kelas B 

Kelas C 

Kelas D 

Kelas E 

Kelas F 

Kelas G 

Kelas H 

Kelas I 

Kelas J 

Kelas K 

Kelas L 

Kelas M 

Malang, 26 Januari 2012  

Direktur PKPBA, 

Dr. H  Miftahul Huda, M.Ag 

NIP 19731002 200003 1 002 



 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG

PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB
 

 Jalan. Gajayana, No. 50 Dinoyo Malang Telp. 0341
 

JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA

Hari Tanggal Jam 

Senin 18 Oktober 
14.00 

15.30

Selasa 19 Oktober 
14.00 

15.30

Rabu 20 Oktober 
14.00 

15.30

Kamis 21 Oktober 
14.00 

15.30

Jumat 22 Oktober 
14.00 

15.30

Senin 25 Oktober 
14.00 

15.30

Selasa 26 Oktober 
14.00 

15.30

Rabu 27 Oktober 
14.00 

15.30

Kamis 28 Oktober 
14.00 

15.30

Jumat 29 Oktober 
14.00 

15.30

Senin 8 Novermber 
14.00 

15.30

Selasa 9 Novermber 
14.00 

15.30

Rabu 
10 

Novermber 

14.00 

15.30

Kamis 
11 

Novermber 

14.00 

15.30

Jumat 
12 

Novermber 

14.00 

15.30

Senin 
15 

Novermber 

14.00 

15.30

Selasa 
16 

Novermber 

14.00 

15.30

DEPARTEMEN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIKI MALANG 

PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

Jalan. Gajayana, No. 50 Dinoyo Malang Telp. 0341- 551351 

JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA

Jam  Kelas Tempat Kelas 

14.00 - 

15.30 
M 1 LAB 1 M 2  

14.00 - 

15.30 
A 1 LAB 1 B 1 

14.00 - 

15.30 
A 2 LAB 1 B 2 

14.00 - 

15.30 
A 3 LAB 1 B 3 

14.00 - 

15.30 
A 4 LAB 1 B 4 

14.00 - 

15.30 
A 5 LAB 1 B 5 

14.00 - 

15.30 
C 1  LAB 1 D 1 

14.00 - 

15.30 
C 2 LAB 1 D 2 

14.00 - 

15.30 
C 3 LAB 1 D 3 

14.00 - 

15.30 
C 4 LAB 1 D 4 

14.00 - 

15.30 
C 5 LAB 1 D 5 

14.00 - 

15.30 
E 1 LAB 1 F 1 

14.00 - 

15.30 
E 2 LAB 1 F 2 

14.00 - 

15.30 
E 3 LAB 1 F 3 

14.00 - 

15.30 
E 4 LAB 1 F 4 

14.00 - 

15.30 
E 5 LAB 1 F 5 

14.00 - 

15.30 
G 1 LAB 1 H 1 

 

PROGRAM KHUSUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB 

JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA 

 Tempat 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 



Kamis 
18 

Novermber 

14.00 

15.30

Jumat 
19 

Novermber 

14.00 

15.30

Senin 
22 

Novermber 

14.00 

15.30

Selasa 
23 

Novermber 

14.00 

15.30

Rabu 
24 

Novermber 

14.00 

15.30

Kamis 
25 

Novermber 

14.00 

15.30

Jumat 
26 

Novermber 

14.00 

15.30

Senin 
29 

Novermber 

14.00 

15.30

Selasa 
30 

Novermber 

14.00 

15.30

Rabu 1 Desember 
14.00 

15.30

Kamis 2 Desember 
14.00 

15.30

Jumat 3 Desember 
14.00 

15.30

Senin 
13 

Desember  

14.00 

15.30

Selasa 
14 

Desember 

14.00 

15.30

  

  

 

 

 

 

 

14.00 - 

15.30 
G 2 LAB 1 H 2 

14.00 - 

15.30 
G 3 LAB 1 H 3 

14.00 - 

15.30 
G 4 LAB 1 H 4 

14.00 - 

15.30 
G 5 LAB 1 H 5 

14.00 - 

15.30 
I 1 LAB 1 J 1 

14.00 - 

15.30 
I 2 LAB 1 J 2 

14.00 - 

15.30 
I 3 LAB 1 J 3 

14.00 - 

15.30 
I 4 LAB 1 J 4 

14.00 - 

15.30 
I 5 LAB 1 J 5 

14.00 - 

15.30 
K 1 LAB 1 L 1 

14.00 - 

15.30 
K 2 LAB 1 L 2 

14.00 - 

15.30 
K 3 LAB 1 L 3 

14.00 - 

15.30 
K 4 LAB 1 L 4 

14.00 - 

15.30 
K 5 LAB 1 L 5 

    

    

 

Malang, 15 November 2010 

 

Direktur PKPBA,

 

 

 

Dr. H  Miftahul Huda, 
M.Ag 
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LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

LAB 2 

 

 
Malang, 15 November 2010  

Direktur PKPBA, 

Dr. H  Miftahul Huda, 
 
200003 1 
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