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 لشعارا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي

 (2: سورة يوسف) أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا

 

 

 



 اإلهداء
 

 :هذه الرسالة أهديها إىل

 باندويووأبي  سوكينيأمي 
اللذين ربياىن وحثاين على التقدم لنيل األمل والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة بالتحديات وعلماين أن 

 أقول كلمة احلق بدون خوف

  

 

 



 كلمة الشكر والتقدير

 
نفسك وأصلى وأسلم على احلمد لك اللهم ال أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على 

 .حممد خامت أنبيائك وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعني إىل يوم لقائك
لكتاب استخدام ا "محداً وشكراً هلل القادر املنان بعونه خامت كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع 

وقد وجد فيه  ،احلكومية سوراكرتا الدينية العاليةيف املدرسة  يف تعليم اللغة العربية "للناشئني العربية "
اخلطأ وبعيدا عن الكمال والشمول، فإن ذلك مقدار قدرتى ىف إجراء هذا البحث  النقصان أو

 :فمن اجلدير أن أقدم الشكر اجلزيل إىل مستحق القبول هلذا فمنهم. العلمي
سالمية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا رحرجو، مدير .6

 .احلكومية مباالنج

الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  ، عميد كليةحبر الدينمساحة األستاذ الدكتور  .0
 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية مرحلة  ديناتا احلاج ولدانا ورغا الدكتور .7
املاجستري بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .مباالنج

املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا ووجه  ،دارين املاجستري تسالممساحة الدكتور  .4
فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله  خطواهتا ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية

 .من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

املشرف الثاين، الذي يساعدين كثريا يف تصحيح   املاجستري لميحل ادانيمساحة الدكتور  .5
كتابة اإلمالء للبحث وقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا 

ه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان البحث فلم يبخل بعلم
لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير 

 .ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء



تعليم اللغة كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني ىف قسم  .1
. ت العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعربية كلية الدراسا

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع 
 .وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء

وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة  صديقي .3
 .خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانتشجيع، هلم مجيعا 

ال قول جيدر يل بالتقدمي إال قول الشكر اجلزيل فحسىب أن أدعو هلم اهلل املنان 
 .والوهاب على أن جيزيهم بأحسن ماعملوا ويزيدهم من فضلهم فيما عملوا

 
 

 
 الباحث   

 

 باندورو جايتسوسينو                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 مستخلص البحث

تعليم اللغة  تنمية  في ودوره العربية للناشئين"لكتاب استخدام ا، 0765،  سوسينو باندورو جايت
رسالة املاجستري لربنامج الدراسات  ,العربية في المدرسة العالية الدينية الحكومية سوراكرتا

العليا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، يف قسم 
 . املاجستري دانيال حلميوالدكتور  سالمت داريين املاجستريالدكتور : املشرف. تعليم اللغة العربية

 .العربية للناشئني،  لكتاباستخدام ا: الكلمات األساسية

أساسية يف تعلم اللغة العربية،  مشكلة هي العربية للناشئني لكتاباصعوبة الطالب يف تعلم  
عادة الطالب الذين تقع هذه . اللغة العربية من قبل يتعلمواعلى الطالب اجلديدة ألهنم مل صابت هذه املشكلة وأ

الصعوبة عند حتدثهم مع طالب اآلخرين بلغة جيدة، و جيدون الصعوبة يف نطق اللغة الصحيحة، الصعوبة 
 .والصعوبة عند تفهيم تكلم اآلخرين

املدرسة يف  العربية للناشئني لكتابا استخدام صعوبات يفالملعرفة : وأهداف من هذا البحث هي 
 العربية للناشئني لكتابا دور، ملعرفة  العالية الدينية احلكومية سوراكرتا

ومجيع البيانات باألسلوب املالحظة . ملنهج النوعي بالنوع دراسة احلالةتستخدم ا هذا البحث 
التحقق من صحة . تقنيات حتليل اليانات باحلد البيانات وعرض البيانات واستنتاج البيانات. واملقابالت والوثائق

 .البيانات باملصداقية مع التثليث املصادر والتثليث الطريقة

 صعوبات :هي العربية للناشئني لكتاباتعلم  ء املدرس يف استخدامارا( 6)ونتائج هذا البحث هو  
 كالم فهم صعوبة يف، القيام بتمارين رياضية يف، وصعوبة املفردات يف تذكر، وصعوبة قراءة النص يف فهم الطالب
لقلة يف "هي  اراء الطالب يف استخدام الكتاب العربية للناشئني( 0. )املفردات احملادثة يف حفظ وصعوبة، اآلخرين

". التعلم، لقلة يف حمافظة املفردات ،لقلة يف مساع كالم اآلخرين، طريقة التعليم، و عدم وجود الوسائل التعليم
يعطي محاسة للطالب، يعطي "هي  العربية للناشئني لكتاباحماولة املعلم لعالج صعوبات الطالب يف تعلم 
أوجب الطالب يف تكلم العربية، ويعطي التعزيز  لم العربية،حمافظة املفردات واحملادثة، دعوة الطالب يف التك

 ". للمخالفني، واحبث عن طريقة اجلدابة ليحبون الطالب يف التعلم



 ABSTRACT 

 

Suseno Bandoro Jati, 2102. Textbook of the use of Arabic Religious Linnasyiin In Madrasah Aliyah 
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Keywords: Evaluation of the use of the book Teaching, Al Arabiyah Li nasyiin 

 Difficulties in learning the book Al Arabiyah Linnasyiin is the most fundamental 

thing in learning the Arabic language, it is often experienced by new students who have not 

previously familiar with the Arabic language. Usually students who have difficulty this type 

have difficulty in producing sounds right language, communicate with others through the use 

of correct language, or understanding what others say. 

 As for the purpose of this research is to know the difficulties students in learning al 

Arabiyah li nasyiin in madrasah aliyah 0 surakarta, to determine the cause of the difficulties 

students in learning al aabiyah li nasyiin and to know the efforts made by teachers to cope. 

This study used a qualitative approach to the type of case studies. Data was collected 

through interviews, observation and documentation, data analysis technique of data 

reduction, data presentation, and conclusion. Checking the validity of the data is credibility 

with the triangulation method. 

Results of this study are: (0) Difficulties students in learning al Arabiyah li nasyiin are 

as follows: difficulty in comprehending the text reading, difficulty in remembering mufrodat, 

difficulty in doing the exercises, the difficulty to understand the speech of others, and the 

difficulty in memorizing mufrodat conversation , (2) The cause of the difficulty of students 

due to: lack of study, lack memorize mufrodat, lack of practice, because it has not 

menguasahi Arabic, rarely listen to others speak Arabic, environmental influences, because 

the teaching methods, and lack of instructional media. The efforts made by teachers to 

students overcome difficulties in learning al Arabiyah li nasyiin is to: provide motivation, 

provide rote mufrodat, invite students speak Arabic, requires that students speak Arabic, look 

for teaching methods so that students delighted in learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Suseno bandoo jati, 2102, Penggunaan Buku Ajar Bahasa Arab Li Nasyiin dan Perannya 

dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri 1 

Surakarta. Tesis, Program Pascasarjana, Megister Pendidikan Bahasa Arab. UIN 

Maulana Malik Ibrahim. Malang, Pembimbing: Dr.Slamet Daraini, MA Dr. Danial 

Hilmi. M. Pd. 

 

Kata Kunci: penggunaan buku ajar, Al Arabiyah Li nasyiin 

 

Kesulitan siswa dalam mempelajari buku al arobiyah li an nasyi’in menjadi masalah 

dasar ketika bel;ajar bahasa arab, problem tersebut dialami oleh murid baru yang belum 

pernah belajar bahasa arab sebelumnya. Kesulitan siswa yang dihadapi dalam belajar bahasa 

arab adalah kesulitan dalammengucapkan bahasa arab dengan baik dan benar, kesulitan 

ketika berbicaa bahasa aab dengan temannya, dan kesulitan dalam memahami perkataan 

teman yang lain. 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesulitan dalam penggunaan buku al 

arobiyah li an nasyi’in di sekolah madrasah aliyah keagamaan negeri 0 surakarta dan untuk 

mengetahui penyebab kesulitan siswa dalam mempelajari buku tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis 

datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan 

datanya yaitu kredibilitas dengan trianggulasimetode. 

 Hasil penelitian ini adalah: (0) pendapat guru tentang penggunaan buku al arabiyah 

li nasyi’in: kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan, kesulitan dalam mengingat 

mufrodat, kesulitan dalam mengerjakan latihan soal,  kesulitan untuk memahami 

pembicaraan orang lain,dan kesulitan dalam menghafal mufrodat percakapan. (2) peran 

penggunaan buku ajar al arabiyah li nasyi’in: siswa dapat menghafal mufradhat baru, mampu 

menguasahi dan mengetahui budaya yang ada di buku tersebut serta dapat mempelajari 

qowaid. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar al 

arabiyah li nasyiin ialah dengan: memberikan motivasi, memberikan hafalan mufrodat, 

mengajak siswa berbahasa arab, mencari metode mengajar yang menarik supaya siswa 

senang dalam belajar. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 

 المقدمة .أ 

وأما الّلغة العربّية فهي الكلمات الىت . إّن الّلغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم
لنا القرآن الكرمي وحفظها .  وقد وصلت إلينا عن طريق النقل. يعرب هبا العرب عن أغراضهم

وينظر علماء الفلسفة واملنطق   .العرب ومنظومهم واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور
  .اىل الّلغة باعتبارها الوسيلة للتعبري عن األفكار

, دراسات املهمة يف ميدان املناهج وطرق التدريسالتأثري دراسة الكتب املدرسية وتقوميها من 
وأداة , وهو أداة املنهج يف حتقيق أهدافه, درسي أحد العناصر املكونة للنظام التعليميألن الكتاب امل

وقد اهتم املربون يف . أساسية يف عملية التعلم والتعليم مبا يوفره من مادة علمية وخريرات متنوعة
قوم وحددوا له األسس اليت ي, وعقدوا له الندوات واملؤمترات, العصر احلديث بالكتاب املدرسي

, واملواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف الكتاب اجلديد انطالقا من الوظائف اليت يؤديها, عليها
وأساليب تقومي الطلبة , فللكتاب املدرسي دور أساس يف حتديد موضوعات الدراسة وطرق تدريسها

ره حمور العملية وحيدد الدور الذي ينبغي للطالب أن يقوم به باعتبا, مما يعني املعلم على أداء مهمته
فهو بالنسبة للمنهج سجل يدون فيه ماخيتار للطلبة من احلقائق واملعلومات واملوضوعات ", التعليمية

 ".املشروحة واملفصلة يف ضوء خصائصهم النسية
فقد أواله املسؤولون يف جمال التعليم اهتمامًا خاصًا ليكون , ونظرا ألمهية الكتاب املدرسي

ولذا فقد كان أمر املتابعة املستمرة للكتاب والقيام بعملية تقوميية , التعلم والتعليمأداة فاعلة يف عملية 
ألن التقومي وسيلة من الوسائل املهمة يف معرفة مدى صالحيته وجودته ومناسبتة , املهمةغاية اليف 

 .حلاجات الطالب واجملتمع احمللي

وسيلة للتعبري عن العواطف  يف عصرنا احلديث يهتم كثري من الناس باللغات ألن اللغة
قال حممد على . واملقاصد واألفكار، وهي لغة مهمة جدا يف حياة اإلنسان وبدوهنا قد ماتت حياتنا

                                                           
.4. ص. اجلزء األول( م 6137 -هـ  6717: لبنان) جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييين،     

 5 . ص( 6116دار اجليل، : بريوت لبنان)  اللغة العربية والفكر المستقبلى عبد العزيز شرف، 
 
  



دوره  هم أن اللغة هلا لذلك نف  .اللغة هي الوسيلة اإلجتماعية ملواجهة املوافق للتفاهم: السمان 
سة يف مدارسها وغريها من اللغة األصلية أو مهم يف حياة اإلنسانية، ألهنا كانت من واجبات الدرا

 .اللغة األجنبية، ألن يف كل بالد العامل لغات منها اللغة العربية
ما الذي حصل عليه بعد اجلهد الذي بذله : بعد كل عمل يؤّدى يسأل اإلنسان نفسه

كان قد ضيعه واملال لذي أنفقه إنه يراجع نفسه ليقف على مدى ما حققه من أهداف   الذيوالوقت 
يقصد بالتقومي إذن تعرفه القيمة أي حتديد قيمة الشيئ أو املعىن أو العمل أو أي وجه . حددها سلفاً 

 5.من أوجه النشاط بالنسبة هلدف معني قد حدد من قبل
كما عرفنا تتضمن العملية التعليمية حماورا أساسية . والتقومي عنصر مهّم يف العملية التعليمية

التعليم والتخطيط له، ومن مث حتديد الوسائل وأوجه النشاط الىت يتبعها املعلم تبدأ بتجديد أهداف 
واملدرسة لتحقيق األهداف وبعد ذلك تقومي ما مت تنفيذه يف ضوء هذه األهداف لتحديد اخلطوات 

  .التالية الالزمة الستمرار التعلم
عليمية يف كتب العربية انطالقا من هذه املالحظات يقوم الباحث تقومي املواد الدارسية الت

يف املدرسة العالية الدينية احلكومية سوركرتا ألن  لطالب املستوى األوىل الثالثزء اجل يف للناشئني 
هذه السلسلة التعليمية تقدم احملتوى الثقايف العريب وتراعي أمهيتها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

و أحد الكتاب التعليمية حيث أصدره املؤلفون الناطقون وهذا الكتاب ه. هبا ومهاراهتا وعناصرها
وقد استخدم هذا الكتاب . باللغة العربية خاصة من املتخصصني بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

يف فرتة من السنوات خاصة يف أندونيسيا يف املدارس واملعاهد واجلامعات اإلسالمية حىت أن جاء 
 .كالكتاب العربية بني يدي

 امني فأصبح  تعلملبناء على هذه الصفات الىت متيزت هبا اللغة العربية وأمهيتها بالنسبة للمس
وتعليم اللغة العربية منتشرة ىف شىت أقطار األرض منذ سنوات قدمية، وهكذا تكون األمر ىف بالدنا 

منها واألهلية ىف  ففى هذا البالد تدرس اللغة العربية ىف املدارس اإلسالمية احلكومية. إندونيسيا
 .خمتلف مراحلها التعليمية من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية

                                                           
   73. ، ص( 6137دار املعارف، : القاهرة ) ، التوجية في تدريس اللغة العربية, حممد علي السمان 

 
  

 0015: ، ص(6181مطبع جامعة أم القرى، : مكة)اجلزء األّول،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة،  

.1: ، ص(0775مكتبة جملتمع العريب، : عمان)االختبارات املدرسية، رائد خليل العبادي،     
  

 
  



أكثر منها ىف املراحل  املدرسةومن اجلدير بالذكر أن أمهية تعليم اللغة العربية بالنسبة لطالب 
العلوم اإلسالمية هى إعداد املهنيني ىف  املدرسةالتعليمية األخرى، وذلك ألن من بعض رساالت 

فوظيفة اللغة . وىف جانب آخر أن املصادر األساسية هلذه العلوم كانت مكتوبة باللغة العربية. الدينية
 .العربية بالنسبة هلم هى كوسيلة أى أداة لكشف العلوم الدينية

  املدرسةولكن لألسف أن القدرة اللغوية الىت هي أداة مهمة لكشف العلوم الدينية ىف املرحلة 
ومن املالحظ أن هذه القدرة الضعيفة ال تصيب بطالب اجلامعة . تزل ىف احنطاط وتأخركانت ومل 

فهذه املظاهر تدل . اإلسالمية املدرسةوحدهم، بل هي ىف نفس الوقت تصيب كثريا من متخرجى 
وبالطبع . اإلسالمية بإندونيسيامل تأت بنجاح مرجو املدرسةعلى أن تعليم اللغة العربية ىف كثري من 

 .هذه املشكلة حتتاج إىل احلل الفعالأن 
قد  املدرسةإن احملاولة لعالج هذه املشكلة أعىن تنمية مهارة الطالب اللغوية ىف املستوى 

كثريا بأنواع الربامج، كإقامة املعمل اللغوى وتنمية الربنامج املكثف لتعليم اللغة   املدرسةقامت هبا 
وية ىف مستوى ما ملن يريد أن حيصل على شهادة العربية واشرتاط احلصول على شهادة كفاءة لغ

فطبيعي أن هذه املساعى تأتى بالنجاح رغم أنه مل يصل إىل درجة الكمال ومل يُزل . جامعية وغريها
 .ضعف الطالب ىف القدرة اللغوية

لتنمية وتطوير املهارة اللغوية لدى الطالب، إما  املدرسةهناك برامج كثرية ميكن أن تقوم هبا 
حية طرق التدريس والوسائل املعينة وإما من ناحية املواد الدراسية واملدرسني أو من ناحية من نا

و إن عدم التوازن ىف االهتمام هبذه العوامل قد يكون سببا من أسباب . الربنامج التعليمية وغريها
 .ضعف قدرة الطالب ومهارهتم اللغوية

عة عن عامل من هذه العوامل يعىن ما أن يبحث حملة سري باحثيريد  حبثففى هذه املقالة 
واحلديث عن الكتاب املدرسى فإن كثريا من . يتعلق باملواد الدراسية مع الرتكيز إىل الكتاب املدرسى

تستخدم   الدينية احلكومية سوراكرتا يف املدرسة العاليةاجلامعات اإلسالمة بإندونيسيا حاليا وكذلك 
اسى أى الكتاب املدرسى لتعليم اللغة العربية، مع أن هذا كالكتاب األس" العربية للناشئني"كتاب 

وىف جانب آخر،   (.سنة 63-66الكتاب أعده املؤلفون للناشئني يعىن الطالب الذين بلغوا عمر 
فعمرهم ( العالية ىف مصطلح إندونيسيا)أن طالب اجلامعة هم الذين قد خترجوا ىف املدارس الثانوية 

                                                           
هـ6187منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية، : حممود إمساعيل صيىن وآخرون، العربية للناشئني   
 
  



مع النقد بقدر -وقبل القيام بوصف وحتليل كتاب العربية للناشئني . سنة 63إذن، أكثر من 
 .وتناسبه لطالب اجلامعة، سيبحث الكاتب نظريا ىف الكتاب املدرسى -اإلمكان

هو أن هناك بعض الطالب الذين ال يعرفون  العربية للناشئني مشاكل التعلم يف الكتاب
العربية الطالب أو الطالب السابق واجلديد باللغة العربية يف الصف األول جيب دراسة الكتب 

، وبعض الطالب الذين لديهم صعوبة من الطالب الذين خترجوا من املدرسة يف اجلزء الثالث للناشئني
لثانوية ألول مرة بسبب سابقا احلد األدىن للغاية تعلم املصطلحات العربية داي من املفردات ا

 .والقراءة
 

 أسئلة البحث .ب 

 ؟ يف التعليم اللغة العربية العربية للناشئنياستخدام الكتاب  كيف .6

 ؟ الدينية احلكوميةدور الكتاب العربية للنا شئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسةالعالية ما  .0

 

 أهداف البحث .ج 

 يف التعليم اللغة العربية العربية للناشئنياستخدام الكتاب  ملعرفة .6

 دور الكتاب العربية للناشئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسةالعالية الدينية احلكومية ملعرفة .0
 

 فوائد البحث .د 

املعرفة واملعلومات عن كيفية تأليف الكتاب يرجى من هذا البحث أن يعطي : الفوائد النظرية .6
: منها, املدرسي اجليد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناسبا باهتمام كل أحوال املتعلمني

 .وغري ذلك, ومواصفات الكتاب املدرسي اجليد, وأسس إعداد املواد التعليمية, املستوى التعليمي

حث أن يعطي االقرتاحات اجليدةللتحسني واإلصالح يرجى من هذا الب: الفوائد التطبقية .0
من حيث الشكل واحملتوى كي ينتفع به الطلبة و املعلمون يف املدرسة العالية " العربية للناشئني"

 .وتطويره أيضا جلميع شؤون أتشبه يف تعليم وتعلم العربية يف املستقبل. الدينية احلكومية سوراكرتا
 

 حدود البحث .ه 

تقومي املواد الدارسية واملوضوع يف هذا البحث يعين  : احلدود املوضوعية -0
 الثالثالتعليمية يف كتب العربية للناشئني جزء 



لطالب املستوى األول يف املدرسة العالية الدينية 
 .احلكومية سوركرتا

حتدد الباحث هذا البحث يف الفصل األول  : احلدود املكانية -2
 .سوراكرتاالعالية الدينية احلكومية باملدرسة 

وهذا البحث يطبق يف املرحلة الثانية للعام  : احلدود الزمانية -3
 .0764/0765الدراسي 

 
 

 تحديد المصطلحات .و 

 : وردت يف هذه الدراسة بعض املصطلحات اليت جيدر تعريفها وتوضحها وأمهها ما يلي
 املواد الدرسية .6

اإلختيار وقد مّت تنظيمها اثناء املواد الدراسية هي جمموعة احملتوى من املعلومات الىت يقع 
 .الدراسية

 املواد الدارسية للغة العربية يف املدرسة .0

أن تقـدم املـادة الدرسية دفعـة واحدة، وإمنـا يتّم   ليس من املعقـول يف أية املواد  الدرسية
 تقدميها بتدرج يتناسب مع خصائص الدارسني الذين أّلف الكتاب هلم، وكذلك مع طبيعـة املـادة

وليس املقصـود بالتدرج هنا البدء بأصغر وحدات األشياء مث االنتـهاء بأكربها؛   .اللغوية املقدمـة
كأن يبدأ الدرس األول بصـوت واحد مث صوتني فثالثة فهكذا، أو أن يبدأ بكلمـة واحدة مث  

تاب خيـلو التدرج هنا يعين أن الك كلمتني مث ثالث ، أو أن يبدأ جبمـلة واحدة مث مجلتني مث ثالث
من الطفرات اليت ال مربر لـها سـواء يف عـدد املفردات أو الرتاكيب أو غري ذلك من عناصر املادة 

التدرج يعـين أّن املؤلف ينتقـل بالدرس من السهـل إىل الصعب، من املتشابه مع لغته . اللغوية
 اجملـرد، من املألوف إىل القومية إىل ما هـو خمتلف عنـها، من القليل إىل الكثري، من احملسوس إىل

 .اجلديد
 تعليم اللغة العربية .7

 .أحد املواد الواجبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حتت وزارة الشؤون الدينية
 العربية للناشئنيكتاب  .4



هذا هو االسم  الذى أطلق  عليه " العربية للناشئني منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية"
الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الىت انتشرت   وهو كتاب من. املؤلفون

منذ حواىل الثمانينات تبعا إلنشاء معهد العلوم )كثريا ىف بالدنا إندونيسيا منذ سنوات قدمية 
 (.اإلسالمية والعربية ىف هذا البالد

 

 الدراسات السابقة .ز 

 :حوهلا، ذكر الباحث حبوث علمية وهيمن الدراسات السابقة اليت تتعلق بالتقييم وما 
قام بالبحث عارف الرمحن على تقومي حمتوى الكتاب األساس اللغة العربية تأليف الدكتور  .6

جبامعة سونان كايل جوغا جوكجاكرتا  0766هداية من الناحية تعدد ثقافة الطالب يف السنة 
جتماعي من ناحية تعدد ثقافة الدراسة التحليلية على املدخل الفلسفي اإل. اإلسالمية احلكومية

والنتائج من هذا البحث يستنبط أن املألف الكتاب التعليمي البد أن يراعى خلفية . الطالب
 .الثقافة الطالب والبيئة اليت عاش الطالب فيها

هذا . وأيضا عمل أمحد هزيري بتقومي حمتوى الكتاب املدرسى العربية لناسئني اجلزء األول .0
ويف هذا البحث حيلل الباحث العالقة أو القارنة بني الثقافة . الوصفية التقومييةالبحث الدراسة 

وجود الثقافة . واللغة كألة االتصاالجملتمع حىت يستنبط أن اللغة والثقافة شيئان يف شيئ واحد
 .تأثر اللغة الطالب واللغة تنتجالثقافة

الكتاب املدرسي تعليم اللغة  على البحث العلمي حتليل 0767مث قام شافق مقّفى يف السنة  .7
. العربية للمدرسة الثانوية احملمدية للفصل األول على تأليف حممد طريق عزيز ونور اخلالدية

 .وهذا البحث هو الدراسة على خمتوى املادة
مادة الكتاب  على KD مث SKعلى حتليل املالئمة  0760وقامت أيضا بالبحث يولنا يف السنة  .4

املنهج  مع tiga serangkaiصل الثاين املدرسة الثانوية طبعة للف Fasih berbahasa arab 2املدرسي 
ومن هذا البحث نفهم أن مجيع العناصريف كتابالتعليمي يعود إىل . املستوى الوحدة الرتبوية

SK& KD  .يف التدريبات وإلختبار والتقومي وخنص. 
 

 

 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية .6

ليس فقط بسبب وظيفة  .تعليم اللغة العربية مثري جدا لالهتمام أن يعاد النظر فيها
وجوهرها للحياة االتصاالت اإلسالمي، ولكن ألهنا تقع يف منتصف تقليد مستمر التعليم 

 .وجيايتطلب اليوم جمموعة واسعة من االبتكار، وكنتيجة منطقية لتطور العلم والتكنول
التطورات يف جمال العلوم والتكنولوجيا السريعة جدا للحياة البشرية، فمن الضروري حملاولة 

 .مهندس تدريس اللغات
 :، ومنهايف مفهوم تعليم اللغة العربية بنظر اراء  بعض العلماء" تعليم" تعريف لفظ 

املعلم  قال حسن شحاتة إن التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل ( أ
 1.إىل عقل املتعلم

قال حممود علي السمان إن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ،  ( ب
بطريقة قومية، وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد 

 67.ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة
اليت يكتسب  restructuringو عملية إعادة بناء اخلربة قال رشد أمحد طعيمة التعليم ه ( ج

وبعبارة أخرى أنه جمموع . املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم مبثل ما تتسع له كلمة 

 00.عينةالبيئة من معان من أجل اكتسابه خريات تربوية م

                                                           
 . 61، ص (كتبة املصرية البيانية، دون سنةامل: مصر)، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، .  1

 .60، ص (6180دار املعارف، : القاهرة)، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، . 67
00

  



قال حممد مزمل البشري وحممد مالك حممد سعيد إن التعليم هو عملية توفري الشروط  ( د
املادية والنفسية اليت تساعد التلميذ على التفاعل النشيط مع عناصر البيئة ىف موقف 

 60.حمدد، يقوم هبذه العملية معلم مدرسا مستخدما أبسط الطرق املمكنة
التفاعل بني معلم و  ، أن التعليم هو عمليةهو التعاريف السابقة واالستنباط من

واملذاكرات أو من عقل املعلم  لومات واملعارف والعلوم من الكتبنقل املعكمعلية  متعلم
 .أي يف املدرسة ويف الفرصة املعينة جمال اخلاصيب إىل عقل املتعلم املتلقي ىف اإلجا

مات القومية العربية، وهي لغة أما اللغة العربية فهي لغة العروبة واإلسالم وأعظم مقو 
وىف . حياة عاشت دهرها ىف تطور ومنّو، واتسع صدرها الكثري من الفارسية واليونانية وغريها

القرون الوسطى كانت املؤلفات العربية ىف الفلسفة والطب والعلوم الرياضية وغريها مراجع 
ة ىف بالدنا األندلس اليت اشرقت اللغة العربية أداة التفكري ونشر الثقاف"كما كانت . لالوربيني

منها احلضارة على أوربة فبدرت ظلماهتا واتسعت عنها سحب اجلهالة ودفعتها إىل التطور 
 67".والنهوض

وبعبارة أخرى، كل  .لفهم فعل التعلم املطلوب هو إعادة النظر يف القانون يف العنصر
تلك العناصر أن تكون  ويقال إن .دراسة الفعل حتتوي على عدة عناصر، وهي ديناميكية

وتتأثر هذه  .ديناميكية ألهنا ميكن أن تتغري، مبعىن أنه ميكن أن يكون أقوى أو أضعف
 .الديناميات بسبب الظروف اليت توجد لدى الطالب واليت هي خارج الطالب املعنية
يها تغيريات يف هذه العناصر هي بالتأكيد أي تأثري على األنشطة والنتائج اليت مت احلصول عل

 .التعلم
وهي الكلمات اليت يعرب هبا العرب  64.واللغة العربية هي إحدى اللغة السامية اجلنوبية

عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث 
 65.الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومها
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 44ص  ،العاشرة. ط ،(6118 ،دار املعارف: القاهرة) ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ،عبد العليم إبراهيم.  

0 
 .076. ص ،(سنة بدون،دار هنضة: قاهرة)  ،علم اللغة ،على عبد الواحد واىف.  
.

02
 .3 ص ،5. ط،(0774 ،دار الكتب العلمية: لبنان -بريوت)  ،6. ج ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييىن.  



جنبية املهمة واحملتاجة ىف العامل كما أنه وكانت اللغة العربية من إحدى اللغة األ
وهي كاللغة الوسيلة لنيل . مستعملة ىف هيئة األمم املتحدة كاللغة الثانية بعد اللغة اإلجنليزية

العلوم الدينية مثل علم الفقه وعلم التفسري وعلم احلديث وعلم التاريخ اإلسالمى لدى 
 .خر غري العربالتالميذ أو املتعلمني ىف أندونيسيا وىف بلد أ

كما . لقد أنشأ هذا اللغة العربية واإلسالم صالت يعز حصرها ويصعب تعدادها
ومن واجبنا  . حصل هذا من تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبني ال يسقطان من مسلم

كمعلمي اللغة العربية أن نؤكد هذه الصلة ونقويها حبيث تثبت اللغة ما يتعلمه التالميذ ىف 
ويدعم الدين ما يتعلمونه يف حصص اللغة يتأتى هذا عن طريق اإلهتمام حصص الدين، 

بتحقيق أهداف كل منها ىف الوقتتا حمصص له، مع العناية بإيراز الروابط اليت بينهما كلما 
 61.سخت الفرصة

قال ماسنيون أن اللغة العربية قد امتازت خبصائص قل أن جند هلا مثيال ىف اللغات 
ية هي املصدر الوحيد لدى العرب للوصول إىل الفعل اإلهلى، فقد وكانت العرب. االخرى

أن ىف اللغة العربية استعداد اللرؤية اجلوانية : ويقول أيضا. أحبها أهلها حبًّا راسًخا عميًقا
 63.يتذوقه من نشأوا على التحدث هبا

واللغة العربية هي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم املتحدة، وهي لغة عمل 
ررة ىف وكاالت متخصصة، مثل منظمة األمم للرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة مق

لألغذية والزراعية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وهي كذلك لغة رمسية 
 .ولغة عمل هي منظمة الوحدة اإلفريقية

خر، إنه إعادة بناء اخلربة، أن تعليم اللغة العربية هو ليس جهدا ينفرد به شخص أما آ
وإعادة بناء اخلربة هذه نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم أنه جهد مشرتك وعمل 

 68.متكامل حيتاج من كل منهما جهدا
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 .66ص  ،(6187 ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة) ،طرق تعليم الرتبية اإلسالمية ،حممد عبد القادر أمحد.  
0 

 .8ص  ،(6115 ،مكتبة الثقافية: القاهرة) ،فلسفة اللغة العربية ،عثمان أمني.  
0 

  74ص  ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه ،رشدي أمحد طعيمة.  



ف الباحث أن تعليم اللغة العربية هي عملية تراد هبا إيصال ومن البيان السابق، يعر 
املتعلم بطرقة قومية بنظرية الوحدة أو بنظرية الفروع، معلومات اللغة العربية من املعلم إىل 

وليست العناية من . وتكون هذه العملية التعليمية من املواد الدراسية املقررة ىف املعملة املعينة
تعليم اللغة أن يزود املعلم املتعلم بكل شيء وأن يصحب متعلمه على امداد املسرية، فينتظر 

أن املعلم . واحلل لكل مشكلة واإلجابة عن كل سؤال. قفاملتعلم منه الرائي ىف كل مو 
 .الناجح هو الذي يساعد املتعلم على أن يفكر بنفسه ولنفسه

 أهمية تعليم اللغة العربية .0
ولقد اتسمت اللغة العربية بسمات اللغة العاملية، فهي لغة دميقرطّية ال ختاطب الكبري 

يستخدمه كل متكلم عظيًما كان أم وضيعا، خبطاب، والصغري خبطاب آخر، فالضمري أنا 
 61.وكذالك بقية الضمائر، وأمساء اإلشارة، كما أهّنا ال ختلط بني ضمري املفرد وضمري اجلمع

كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما . وإن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل
 :ة إىل األسباب اآلتيةوترجع أمهية تعليم اللغة العربي. بعد يوم ىف عصرنا احلاضر

وهي بتلك اللغة . لغة القرآن الكرمي، إن اللغة العربية هي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي .6
اليت حيتاج هبا كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املسلمون األواخر 

وجاءت ىف القرآن الكرمي آيات تتحدث عن اللغة . والنواهي واألحكام الشرعية
  07.العربية

لغة احلديث الشريف، إن لغة أحاديث الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم هي اللغة  .0
ولذا فإن كل مسلم  يريد قراءة هذه األحاديث واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة . العرببية
 06.العربية

                                                                                                                                                                                     
 

0 
    76ص  ،(6110 ،دار املسلم: الرياض) ، املهارات اللغوية ما طرائق تدريسها ،أمحد فؤاد عليان.  

21
 .05ص  ،(دون سنة ،دار الفكر العريب: القاهرة) ، خصائص اللغة العربية تفصيل وحتقيق ،حممد حسن حسن جبل.  

20
   77ص  ،(دون سنة ،طابع الفرزدق التجاريةم) ، أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد علي احللي.  



ولذلك فإن . لغة الصالة، إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها بالعربية .7
العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا على كل 

 . مسلم
من أجل ذلك يعرف الباحث أن أمهية تعليم اللغة العربية كثرية وهي ليفهم اللغة 

 .العربية متاما ويفهم القرأن واحلديث ويفهم لغة الصالة

ا فحسب، بل هم أيضا للمسلمني فإن تعلم اللغة العربية ليس مهما للناطقني هب
وذلك ألن ترتيل القرآن وقراءته وتدبر آياته والعمل هبا فرض على كل . للناطقني بغريها

 .مسلم

كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد . وإن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل
 00 :رات منهاوترجع أمهية اللغة العربية إىل عدة مؤث .يوم ىف عصرنا احلاضر

إن بني اللغة العربية العقيدة اإلسالمية ترابطًا عضويًا وثيقاال مياثله ترابط : األثر الدين ( أ
 .آخر ىف أي جمتمع من اجملتمعات األخرى القدمية واملعاصرة

. اللغة العربية هي الوعاء الذي جيمع تراث العرب الفكري واحلضاري: األثر اخلضاري ( ب
والفصاحة، وألثارها احلضاري جاء القرآن معجزًا ىف لغته، ليتحّدى فهي لغة البالغة 

وقد استوعبت , كتب هلا اخللود بذلك. أصحاب اللغة العربية ىف لغة تفوقوا فيها
العربية الكثرية من األلفاظ اليت دخلتها من اللغات األخرى، وأخضعتها هلا، فأصحت 

 .حبق لغة احلضارة التقدمي
بني اللغة العربية وبني وجود العريب تالزًما واضًحا يف املاضى واحلاضر إن : األثر القومي ( ج

واملستقبل، ففى املاضى حفظت له وجده احلضارى ىف مواجهة النكبات والغزات، 
  .وساعدته على أن يستأنف هذا الوجود بعد كل هجمة أو تعثر

اللغة العربية ال ف. إن الثقافة اإلسالمية هي األسلوب الكلى حلياة اجملتمع اإلسالمي
ولقد أكدت . جيب أن تعلم إال من خالل الثقافة واحلضارة اليت أوجدهتا وحافظت عليها

لن يستطيع التقدم . الدراسات امليدانية أن الدراسي الذي ال حيرتم حضارة اللغة اليت يتعلمها
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 77-70ص  ،السابقاملرجع  ، أمحد فؤد عليان.  



األمة وهذا يعين أننا جيب أن نعلم اللغة العربية من خالل ثقافة . ىف تعلم هذه اللغة
 07.اإلسالمية وحضارهتا

ويشمل األنشطة اليت يفعل املدرسون من التخطيط والتنفيذ  (عملية التعلم)أن تعلم 
 .لتقييم ومتابعة الربامج اليت جتري يف املوقف التعليمي لتحقيق أهداف معينة، وهي التدريس

واالقتصادية ويسمى أيضا تعلم السلوك مع اجتاه إجيايب يف حل املشاكل الشخصية 
يف هذه احلالة يتم  .واالجتماعية والسياسية من قبل األفراد واجلماعات واجملتمعات واجهتها

 .تعريف السلوك عن املواقف واألفكار والقيم واملهارات ومصاحل األفراد

 أهداف تعليم اللغة العربية .7
باشرة من وليس بني املواد الدراسية أصعب من اللغة القومية يف حتديد الغايات امل

تعليمها، ألن مدرس تلك املادة علية إن حيقق اغراضا عدة يشند تداخل بعضها ىف بعض 
فيها تتجمع خالصة التجارب البشرية للرتفية , فاللغة مهارة وفن وشعور وتعبري. وكلها حيوية

 .عن أرواحنا وتثقيف عقولنا

ارة أو فن ميكن ولعل صعوبة حتديد االهداف املباشرة للغة ينبع من جهة أهنا كمه
قياسه أو مالحظته، أما كوهنا شعور وتعبري فأمر يصعب اخضاعه لذلك، ومن جهة أخرى 
فإن هدفها ينبغى أن يصاغ بطريقة اجرائية حبيث ميكن قياسه أو مالحظته ولكن أهداف 
تعليم اللغة العربية وبعض املواد األخرى تتميز بالعمومية والتجريد والتكرار والغموض، ولذلك 
فإن األهداف هي نقطة البداية ىف العليات التخطيطية للمنهج الدراسى، وهي وثيقة الصلة 

 04.هوى الدراسى وأسلوب تنظيمه ومستواباحملت

وينتظر من دراسة ىف املرحلة اإلبتدائية كما ىف املدرسة الثانوية احلكومية أن يتصل 
السلوكية السابقة إىل مستوى بالتلميذ ىف هناية هذه املرحلة، ومن خالل األهداف والقيم 

لغوي ميكنه من أن يستمع إىل ما يدور حوله من أحاديث فيفهمها ويشارك فيها مشاركة 
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 41ص  ،(دون سنة ،ار الشوافد: القاهرة)  ،تدريس فنون اللغة العربية ، على أمحد مذكر.  

2 
 ،(6111 ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة) ،اجلزء األول ،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ، إبراهيم حممد عطا.  
 46ص 



واعية، وأن يتصل بالكلمة املطلوبة ىف كتاب أو جملة أو صحيفة أو غريها مبا يدور ىف إطار 
أن يعرب عن املوقف ثقافته، فيقرؤها قراءة جهرية، ويتعرف ما فيها من املعاين أو األفكار، و 

اليت تواجهها بلغة يسرية وسليمة ما أمكن وأن يتزود بقسط من أدب الطفولة، وطرف من 
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، وأن يتزود بقدر من الثورة اللغوية، ويستوعب بعض 

خبط  الضوابط النحوية اليت تتصل مبطالب منوه واستخداماته اللغوية وأن يتمكنوا من الكتاب
واضح وصور ورسم إمالئي صحيح إىل درجة مقبولة، ويف حدود القواعد اإلمالئية اليت 

 05.تتالءم مع قدرته ومستوا منوه

 01 :واألهداف العامة ىف تعليم اللغة العربية هي

 .أن يفهم املتعلم معاين القرآن واحلديث، إذمها املصدران األساسيان ىف اإلسالم (6
 .الكتب الدينية واحلضارة اإلسالميةأن يقدر املتعلم على فهم  (0
 .ليكون املتعلم ماهرا ىف التعبري شفوفيا كان أو حتريريا ىف اللغة العربية (7
 .تستخدم اللغة العربية كأداة مساعدة على حرفة أخرى (4
 .أن يرشد املعلم املتعلم ليكون حمرتفا ىف اللغة العربية (5

. ع، والكالم، والقراءة، والكتابةومن املعلوم، أن للغة العربية أربع مهارات االستما 
وبعبارة أبسط أن أهداف تعليم اللغة العربية املهمة هي السيطرة على املهارات اللغوية األربع 

 .واستخدامها ىف العلمية والتطبيق يوميا

 عوامل تعليم اللغة العربية  .4
يف العملية التعليمية تكون ىف  العناصر األساسيةعلى أن  Abudin Nata تبعا على

وعند حممود علي  03.مخس أحوال، وهي املنهج واملعلم والطريقة ووسائل اإليضاح والتقومي
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 40-46ص  ،السابقاملرجع  ،على السمان حممود.  
2 

. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 0   ), hlm. 0  -0 1 
2 

. Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam; Kapita Selekta Pendidikan Islam, ( Jakarta : Grasindo, 

2110), hlm 032 



 Sujana Nanaوعند  08.السمان للتعليم أربعة عناصر، هي املعلم واملتعلم واملادة والطريقة
 .ئل، والتقوميالعناصر التعليمية وهي األهداف، واملادة، والطريقة، والوساعلى أن 

وبناء على االراء السابقة، حيدد الباحث العوامل التعليمية هنا على سبعة عناصر 
 .ادة والطريقة والوسائل والتقوميوهي املعلم واملتعلم واألهداف وامل

وبناء على االراء السابقة، حيدد الباحث العوامل التعليمية هنا على سبعة عناصر 
ويشرح موجز عن ذلك . واألهداف واملادة والطريقة والوسائل والتقوميوهي املعلم واملتعلم 

 :فيما يلي 

 المعلم ( أ
كما قال حممود علي السمان   01.املعلم فاعل من علم أى جعل له أمارة يعرفها

املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم، أواملرشيد للتلميذ إىل التعليم الذاتى الذى تشرتطه 
ووظيفة املعلم ىف نظر الرتبية احلديثة ليست ىف أن .  العملية التعليميةالرتبية احلديثة ىف

يلقى املتعلم العلم وحيشو ذهنه باملعرفة، بل يهيئ له الظروف املناسبة اليت تدفعه إىل 
التعلم، وحتمل أعبائه بنفسه، وأن يكون موقفه من تلميذه هو موقف املرشد فحسب، 

 77.ال اذا صحبه التعلمومن مث قيل أن التعليم ال ينجح ا

كان املعلم عنصرا هاما ىف العملية التعليمية ألن املعلم اجليد يستطيع أن يدخل 
لطالب وإثارة ل ه القدرة على رفع الروح املعنويل نات على املادة التعليمية كما أنالتحسي

 .جيعهم على التجارب مع النشاط التعليم املطلوبشاهتمامهم، ومن مث ت

كما قال حممود يونس وقاسم بكر إن املعلم هو الوسط بني العاملني األخرين 
فعمله يتضمن دراسة املتعلم , وهو الذي خيتار من املعلومات املقدر الالزم املالئم للمتعلم
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والعلم التام باملعلومات الدراسية وخباصة ما يلقى منها على املتعلم حىت يسهل عليه 
 76.ا منطقًيا ومرتبطا بعضهاببعضايصاهلا له مرتبًة ترتيبً 

الطالب هم البشر الذين مل يصبحوا  .تعليم املعروفة باسم اجب انسنة البشر
من خالل عملية التعلم، عن  .بشرا كاملة اليت حتتاج إىل مساعدة من شخص بالغ

 .مواقف وسلوك الطالب ارتفعت إىل أفضل وبالتايل تشكيل شخصية جيدة

الدرس اللغوي بالوسائل غري الضرورية وهذا حيتاج إىل وعلى املعلم أن ال يزحم 
وعي وختطيط تربوي، ألن وجود الوسيلة ىف الصف دون أن يكون هلا غرض واضح قد 

وجيب . يؤدي إىل نتيجة عكسية، كأن يشتت أذهان الطالب ويصرفهم عن مادة الدرس
مل تتناسب وأعمار  مراعاة مالءمة الوسيلة لعقلية الطالب وخرباهتم احلياتية، ألهنا إن

 70.الدارسني، فإهنا تفقد قيمتها الرتبوية

التدريس الوسائل لنقل بعض املعارف  .املعلمني هم أيضا املسؤول عن التدريس
مطلوب لتدريس جمموعة  .تدريس يعين ملسة عامل الفكرية وذكاء التالميذ .للطالب

إىل الطالب على أن  متنوعة من االسرتاتيجيات والطرق لذلك أن عملية نقل املعرفة
 .يصبحوا بطالقة

ومل تعد وظيفة املعلم اليوم مقصورة على التعليم، أي توصيل . وللمعلم وظائف
ولكن وظيفته تعدت هذه الدائرة احملدودة إىل . العلم إىل املتعلم، كما يظن بعض الناس

من عملية  فاملعلم مرب أوال وقبل كل شيء، والتعليم مبعناه احملدود جزء. دائرة الرتبة
 77.غلى أن التعليم مبعناه احلديث قد صار إىل التعلم أي جعل األطفال يتعلمون. الرتبية

املعلم مشتاق من العلم ومعناه يقبض حقيقة الشيئ، ألن لكل علم يستعمل 
مقياس نظرية وعملية، وهذا يستمل على املعىن أن لكل معلم يتطلب إىل شرح حقيقة 
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ياس نظرية وعملية ويسعى أن يثري طالبه أوتلميذه إىل أن العلم الذي علمه وإيضاح مق
 .يعمله

جناح العملية التعليمية رهن بتضافر جهود وتوافر إمكانات كثرية، ولكن مهما 
تكن املدرسة حسنة اإلعداد، غنية اإلمكانات، ومهما تكن الربامج جيدة، والكتب 

ولكن فإن هذا كله قليل  74.مناسبة، ومهما يكن املخطوطون للربامج والعدون للمناهج
القاعدة إذا مل تكن وظيفة املعلم، ألنه قائم باملؤسس ىف العملية التعليمية وهو قادر أن 

 .جيعلها ناجحة أو فاشلة

يتفق معظم املهتمني . فلذا حيتاج املعلم إىل الكفاءة ىف العملية التعليمية
ىف ضوء )تغريات املرعوبة بسيكولوجية املعلم على أن املعلم املؤهل هو الذي حيدث ال

ىف سلوك تالميذه، ومل تعد مهام املعلم تقصر على نقل املعرفة إىل ( األهداف الرتبوية
وال بد من تدريبه على تلك املما ليقوم هبا . فقد أصبح بطالب مبهام متعددة. التالميذ
 75.وما يرجي منه حيصل التالميذ ىف تعلمهم. بكفاءة

ويقول املدرسون  .خلق الظروف حبيث يتعلم الطالبفهم التدريس احلقيقي هو 
وبالتايل، فإن توجيه عملية التعلم يف  .أن الطالب مل تدرس حىت اآلن على التعلم

 .الفصول الدراسية موجهة لعملية التعلم لدى الطالب

وجيب على املعلم الكفاءات املتنوعة وهي فهم املادة، والقيام بالعملية التعليمية، 
ملية الفصل، واستعمال الوسائل، وفهم أساس الرتبية، العمل بتبادل التعليم والقيام بع

والتعلم، تقديرا إجنازات التالميذ ألمهية التعليم، وعرف الوظيفة وبرنامج اخلدمة لإلرشاد 
 71.والتوجيه، والقيام بإلدارة للمدرسة وفهم املبادئ والنتائج وحبث للحاجات التعلمية

واردة أعاله فإنه ميكن استنتاج أن مهمة املعلم هي تغيري وبناء على املناقشة ال
جناح املعلمني يف  .مواقف وسلوك الطالب، فضال عن توفري اإلمدادات العلوم للطالب
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أداء واجباهتم املعلمني يعتمد على كيفية املعلم يف تنفيذ عملية التعلم والتدريس يف 
 .الفصول الدراسية

 المتعلم ( ب
وهو من يقبل . العوامل ىف عملية التعليم والتعليماملتعلم أحد من إحدى 

املعلومات واملعارف اليت يلقيها املعلم، واملعلومات هي املادة الدراسية اليت يقصد املعلم 
وأن هذا املتعلم هو ىف النهاية اإلنسان، تواجهه مشكالت . أن يوصلها إىل التالميذ

حلياة، أو ضيق نفس، وهو متعددة كغموض موقف، أوحرية شخصية ىف بعض مواقف ا
انسان يعيش ىف مجاعة تقوم فيها الندوة، واخلطبة، واملناظرة، والتعليق وتلقى فيها 
التعليمات واالرشادات، واملتعلم ىف هذا العصر هدف مقصور من وسائل األعالم 

 73.األجنبية

اسب للمدرسني واملربني وكذلك املعلمني احملتملني واملربني، واآلن ليس الوقت املن
ليس اليوم تعد تعطي العقاب الذي جيعل  .أن أذكر لك قراءة الكتاب ومتلي على الطبقة

 .لقد تغري الزمن، عمر أكثر تقدما تكنولوجيا ينمو يف كل ثانية .املتعلمني صدمة
باإلضافة إىل التطور التكنولوجي كانت سريعة جدا، حيتاج الطالب أيضا أن تعطى شيئا 

 .األخالق احلميدة املمرميكن االحتفاظ هبا يف 

وللتالميذ طبيعيات خمتلفة ىف  78.واملتعلم هو الفود الذي يريد أن يتعلم شيئا ما
 71: التعلموجيب على املتعلم ىف التعلم ستة أمور

 له قوة التفكري وكثري اإلنتاج .6
 الطمع ىف طلب العلم والرغبة الكبري واإلرادة .0
 االجتهاد ويدخل فيه االستعداد للحفظ .7
 العالقة اجليدة والوثيقة بني املعلم واملتعلم .4
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 استعداد الوقت .5
 .الزاد الكايف .1

ومن البيان السابق، ينبغي للتالميذ أن يكون هلم األمور الستة السابقة، 
 .الكتساب العلوم واملعارف وما قصد منهم

إن عملية تعليم اللغة العربية يقوم هبا املتعلم للوصول إىل أهدافه، وعملية تعليم 
اللغة العربية يقوم به املتعلم للوصول إىل القدرة على سيطرة اللغة العربية ولتحقيق هذه 

 .القدرة حيتاج إىل بذل اجلهد وأشد االهتمام من نفس املتعلم

 األهداف التعليمية ( ج

األهداف التعليمية هي العنصر األول من املنهج ألن مجيع العناصر األخرى 
د باألهداف هنا هي النتائجات التعليمية املخططة اليت ويقص. ترتبط هبا ارتباطا وثيقا

يسعى اجملتمع والنظام التعليمي واملدرسة إىل مساعدة التالميذ على بلوغها بالقدر الذي 
 .تسمح به إمكاناهتم وقدراهتم ومبا تسم هبا قدرات وإمكانات املؤسسة التعليمية

  47 :قسيم األهداف التعليمية إىلتوميكن 

 .معرفة، وهي ما يكتسب التلميذ من حقائق ومعلوماتأهداف   -

 .وأهداف مهارية، وهي ما يكتسب التلميذ من مهارات جسدية أو ذهنية -

 .وأهداف وجدانية، وهي ما يتمثل التلميذ من قيم واجتاهات  -
 

 تعليم اللغة العربية .6

اللغة السادسة يف العامل اآلن اللغة العربية واحدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي 
وهلذه اللغة ظرف خاص جيعلها ختتلف  .يتحدث هبا ما يزيد على ثلثمائة مليون، ما بني عريب وغري عريب

   .عن بقية لغات العامل املوجودة اآلن، فقد ارتبطت بالقرآن الكرمي منذ أكثر من مخسة عشر قرنا

                                                           
 1

 ص ،املرجع السابق ، ل البشري وحممد مالك حممد سعيدحممد مزم.  
    5. ، ص(م0778داراألفاق العربية، : القاهرة)، املدخل إىل تعلم العربية رجب عبد اجلواد إبرهيم، 



األجنبية للتالميذ واملعلمني اإلندونسيني ليس بأمر سهل وعملية تعلم اللغة العربية وتعليمها كاللغة 
وتعليم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل : هذا كما قاله علي احلديد. بل هناك املشكالت اليت تواجههم

او اهلني لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد 
   .غة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمامإن تعليم أية ل. معقول

 .فهم التعلم هو جهود التعلم من الطالب على التعلم حيث يعمل املعلم ميسرا للتعلم الطالب
 .التعلم هو نشاط تلك العملية، وهو العنصر الذي هو أساسي لتشغيل نوع ومستوى التعليم

 مفهوم تعليم اللغة العربية.0

 الباحثة يف تعليم اللغة العربية، فينبغي هلا أن تقدم تعريف تعليم بنظر آراء العلماء، قبل أن تبني
 :ومنها

قال حممود علي السمان إن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان األطفال 
سبيل بطريقة قوية وهي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف 

   ".احلصول على العلم واملعرفة

اليت ( Restructuring)رشدي أمحد طعيمة التعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة  قال
وبعبارة أخرى أنه جمموع . يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم
مبثل ما تتسع له كلمة البيئة من األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم 

   .خربات تربوية معينة معان من أجل اكتسابه

قال علي سيد أمحد إن التعليم هو هذا العمل أو العلم الذي يطبق يف صورة كتب 
 5 .ومناهج وأنشطة، سواء كان هذا التطبيق يف املدرسة أم يف املنزل أم يف النادى

املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم  قال حسن شحاتة إن التعليم هو عملية نقل
   .إىل عقل املتعلم
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67، ص (دار الصابوين ودار ابن حزم، دون سنة: مكة املكرمة)، التعليم واملعلمونعلي علي سيد أمحد،    5 

   61، ص (املكتبة املصرية البنانية، دون سنة: مصر)، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاتة، 
  



ومن مث، إن فكرة توطني اللغة العربية يف . أما اللغة العربية فهي جزء ال بتجزأ من اإلسالم
أرض إندونيسيا اليت تناديها ليست بدعة ألن إندونيسيا أرض املسلمني حيث نسبة املسلمني فيه 

ة العربية ألن تعليم اللغة العربية يف األصل حيسن مجيع ، إذ هي أرض اللغ(%83تصل إىل )
. تصرفات اإلنسان اليت تقوم هبا من أجل النضال للبقاء وحتسني نوعية احلياة جسديا وروحيا

ولذلك أرى أن أمهية اللغة العربية يف العامل اإلسالمية هي أمهية كربى ألهنا لغة القرآن الكرمي ولغة 
ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآناً َعَربِيّاً : )وقال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي   .عليه وسلمأحاديث الرسول صلى اهلل 

فأنزل اهلل القرآن الكرمي على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باللغة العربية    (.َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 
 .إلسالمومن هنا كانت أمهية اللغة العربية ألهنا لغة ا. ليعجز الفصحاء والبلغاء

كما . لقد أنشأ هذا بني اللغة العربية واإلسالم صالت يعز حصرها ويصعب تعدادها
ومن واجبنا كمعلمي . حصل هذا من تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبني ال يسقطان عن مسلم

اللغة العربية أن نؤكد هذه الصلة ونقويها حبيث تثبت اللغة ما يتعلمه التالميذ يف حصص الذين، 
دعم الدين ما يتعلمونه يف حصص اللغة يتأتى هذا عن طريق االهتمام بتحقيق أهداف كل وي

   .منهما يف الوقت املخصص له، مع العناية بإبراز الروابط اليت بينهما كلما سخت الفرصة

واللغة العربية هي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم املتحدة، وهي لغة عمل مقررة 
يف وكاالت متخصصة، مثل منظمة األمم للرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وهي كذلك لغة رمسية ولغة عمل يف 

 . مة الوحدة اإلفريقيةمنظ
أن تعليم اللغة العربية هو ليس جهدا ينفرد به شخص أماآخر، إنه إعادة بناء اخلربة، 
وإعادة بناء اخلربة هذه نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم أنه جهد مشرتك وعمل 

  5.متكامل حيتاج من كل منهما جهدا

                                                           

الندوة والبحوث على مستوى الوطين جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية : مسارانج)، اللغة العربية سهلة ومهمةشيخ مجال أمحد حسن،  
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067 ، ص(فوستكا منطق، دون تاريخ: صالو)القرآن الكرمي،       

   ، ص(6187مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة)، طرق تعليم الرتبية اإلسالميةحممد عبد القادر أمحد،   
   

   ، صاملرجع السابق رشدي أمحد طعيمة،  
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اللغة العربية هي عملية تراد هبا إيصال ومن البيان السابق، تعرف الباحثة أن تعليم 
معلومات اللغة العربية من املعلم إىل املتعلم بطريقة قومية بنظرية الوحدة أو بنظرية الفروع، وتكون 

وليست العناية من تعليم اللغة . هذه العملية التعليمية من املواد الدراسية املقررة يف املعملة املعينة
ل شيء وأن يصحب متعلمه على امتداد املسرية، فينتظر املتعلم منه أن يزود املعلم املتعلم بك

أن املعلم الناجح هو الذي . واحلل لكل مشكلة واإلجابة عن كل سؤال. الرائي يف كل موقف
 .يساعد املتعلم على أن يفكر بنفسه ولنفسه

 أهمية تعليم اللغة العربية  .7
ن الضروري االهتمام بتعليم وتعلم اللغة إن عاملية الدعوة اإلسالمية وإنسانيتها جتعل م

فهي باإلضافة إىل أهنا اللغة األم مل . العربية للناطقني هبا والناطقني بغريها من العرب واملسلمني
يربو على مائة وستني مليونا من املسلمني العرب، فإهنا اللغة املقدسة ملا يربو على ألف مليون 

غة القرآن الكرمي وتالوة القرآن وتدبر آياته أمر ضروري مسلم يف مجيع أحناء األرض حيث أهنا ل
والعربية بطبيعة احلال هي أقدر اللغات اليت تعني املفكر واملتدبر على فهم آيات . لكل مسلم

 .اهلل
كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم . إن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل

لغة القرآن الكرمي، إن اللغة :ية تعليم اللغة العربية إىل األسباب اآلتيةوترجع أمه. يف عصرنا احلاضر
وهي بذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو . العربية هي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي

لغة الصالة، إن  . يفهم القرآن الذي يستمد منه املسلمون األواخر والنواهي واألحكام الشرعية
ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن . يد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها بالعربيةكل مسلم ير 

لغة احلديث . أساسي من أركان اإلسالم فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا على كل مسلم
ولذا فإن كل . الشريف، إن لغة أحاديث الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم هي اللغة العربية

  5.ألحاديث واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة العربيةمسلم يريد قراءة هذه ا

فإن تعلم اللغة العربية ليس مهما للناطقني هبا فحسب، بل هم أيضا للمسلمني للناطقني 
كما قال . وذلك ألن ترتيل القرآن وقراءته وتدبر آياته والعمل هبا فرض على كل مسلم. بغريها

 (4: املزمل(. )ُقْرآَن تـَْرتِْيالً َوَرتِِّل اْل: )اهلل تعاىل يف كتابه العزيز
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فاللغة العربية ال جيب . إن الثقافة اإلسالمية هي األسلوب الكلي حلياة اجملتمع اإلسالمي
ولقد أكدت الدراسات . أن تعلم إال من خالل الثقافة واحلضارة اليت أوجدهتا وحافظت عليها

لن يستطيع التقدم يف تعلم هذه . يتعلمهاامليدانية أن الدراسي الذي ال حيرتم حضارة اللغة اليت 
  5.وهذا يعين أننا جيب أن نعلم اللغة العربية من خالل ثقافة األمة اإلسالمية وحضارهتا. اللغة

التعلم هو إىل حد كبري التدريس يتم تنفيذ األنشطة إىل احلد األقصى من قبل معلم أن 
وبعبارة أخرى، والتعلم هو اجلهد  .لمالطالب الذين يدرس بعض املواد أداء جيدا وأنشطة التع

 .املبذول من قبل املعلمني خللق أنشطة التعلم من بعض املواد اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدف
وهكذا، تعلم لغة أجنبية هو التعليم الذي يتم على النحو األمثل من قبل معلم أن الطالب 

 .الذين يدرس معينة على أنشطة تعلم لغة أجنبية أيضا
 أهداف تعليم اللغة العربية  .4

إن عاملية الدعوة اإلسالمية وإنسانيتها جتعل من الضروري االهتمام بتعليم وتعلم اللغة العربية 
فهي باإلضافة إىل أهنا اللغة األم مل يربو على . للناطقني هبا والناطقني بغريها من العرب واملسلمني

 .مائة وستني مليونا من املسلمني العرب
  5: واألهداف العامة يف تعليم اللغة العربية هي

 .أن يفهم املتعلم معاين القرآن واحلديث، إذ مها املصدران األساسيان يف اإلسالم .أ 

 .أن يقدر املتعلم على فهم الكتب الدينية واحلضارة اإلسالمية .ب 

 .ليكون املتعلم ماهرا يف التعبري شفويا كان أو حتريريا يف اللغة العربية .ج 

 .اللغة العربية كأداة مساعدة على حرفة أخرىتستخدم  .د 

 .أن يرشد املعلم املتعلم ليكون حمرتفا يف اللغة العربية .ه 

ومن املعلوم، أن للغة العربية أربع مهارات هي مهارات االستماع، والكالم، والقراءة، 
ات وبعبارة أبسط أن أهداف تعليم اللغة العربية املهمة هي السيطرة على املهار . والكتابة

 .اللغوية األربع واستخدامها يف العملية والتطبيق يوميا
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 عوامل تعليم اللغة العربية .5
 األهداف التعليمية .أ 

األهداف مجع من اهلدف وهو رمز السلوك والقدرة اليت ينبغي التالميذ أن ميلكوها 
عوامل واألهداف التعليمية هي العامل األساسي من   5.بعد انتهاء اخلربات وعملية تعليمية

ويقصد باألهداف هنا النتاجات . التعليم ألن مجيع العوامل األخرى ترتبط هبا ارتباطا وثيقا
التعليمية املخططة اليت يسعى اجملتمع والنظام التعليمي واملدرسة إىل مساعدة التلميذ على 
 بلوغها بالقدر الذي تسمح به إمكاناته وقدراته ومبا تسمح هبا قدرات وإمكانات املؤسسة

ما يكتسبه التلميذ من )وميكن تقسيم األهداف التعليمية إىل أهداف معرفية . التعليمية
، (ما يكتسبه التلميذ من مهارات جسدية أو ذهنية)، وأهداف مهارية (حقائق ومعلومات
 (.ما يتمثله التلميذ من قيم واجتاهات)وأهداف وجدانية 

 المعلم .ب 

أو املرشد لتلميذ . ئم بدور الرتبية والتعليمكما قال حممود علي السمان املعلم هو القا
ووظيفة املعلم يف نظر . إىل التعليم الذايت الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية

الرتبية احلديثة ليست يف أن يلقى املتعلم العلم وحمشو ذهنه باملعرفة، بل يهيء له الظروف 
أعبائه بنفسه، وأن يكون موقفه من تلميذه هو موقف  املناسبة اليت تدفعه إىل املتعلم، وحتمل

 55.املرشد فحسب، ومن مث قيل إن التعليم ال ينجح إال إذا صحبه التعلم

  5:ودور املعلمني واملعلمات يف تعليم اللغة العربية هي

أن تنمو لدى الطالب القدرات واملهارات اللغوية، بصفة عامة، والالزمة ملواقف التدريس  .6
كالقدرة على تأدية الفكرة يف وضوح وطالقة وترتيب، وعلى تطويع اللغة " بصفة خاصة"

ملستويات األطفال، واملالئمة بني هذه املستويات وموضوعات املناهج املقررة، والقدرة 
على اإللقاء وحسن األداء اجلهري وعلى صياغة األسئلة وتوجيهها، واملهارات يف املناقشة 

 .واحملادثة وحنو ذلك
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أن يلم إملاما  . املعلومات واخلربات اليت متكنه من القيام بتدريس فروع اللغة أن يكتب .0
 .كافيا بطرق تعليم القراءة والكتابة، ويكتب القدرة على تعليم املبتدئني بأمثل الطرق

أن يفهم فهما مناهج اللغة العربية واألسس اليت بينت عليها، واألهداف اليت ترمى إليها،  .7
 .ألهدافووسائل حتقيق هذه ا

أن يؤمن بأمهية استخدام الوسائل املعينة يف تدريس فروع اللغة، وخباصة تعليم القراءة  .4
 .والكتابة، ويكتب اخلربات الالزمة الختيار هذه الوسائل واستخدامها وإنتاجها

أن يزود باخلربات واملهارات اليت تساعده على الربط بني فروع اللغة العربية بعضها  .5
وبني املواد الدراسية األخرى وألوان النشاط املختلفة، ليمارس علمه يف وبعض، وبينها 

 .املستقبل مدرس فصل بنجاح

أن يزود باخلربات واملهارات اليت متكنه من ممارسة ألوان النشاط اللغوي، وتنظيمها  .1
واإلفادة منها كالصحافة املدرسية، والتمثيل، وحتويل القصص إىل التمثيليات، وإعداد 

املالئمة لإلذاعة وإذاعتها، وتكوين مكتبة الفصل وإدارهتا واستعماهلا واالشرتاك يف املادة 
 .املناقشات والندوات والتحدث يف املناسبات

أن يكتب املعلومات واخلربات اليت تستطيع هبا تقومي تالميذه، وقياس مدى منوهم  .3
 .اسبهااللغوي، وتعريف حاالت القوة والضعف فيهم، ومواجهة كل حالة مبا ين

وجيب على املعلم كفاءة وهي فهم املادة، والقيام بالعملية التعليمية، والقيام بعملية 
الفصل، واستعمال الوسائل، وفهم أساس الرتبية، والعمل بتبادل التعليم والتعلم، تقديرا 
 إجنازات التالميذ ألمهية التعليم، وعرف الوظيفة وبرنامج اخلدمة لإلرشاد والتوجيه، والقيام

  5.باإلدارة للمدرسة وفهم املبادئ والنتائج وحبث الرتبية للحاجات التعليمية
هو  ("الثقيل"وهو ما يعين املعلم، ولكن يف معناها احلريف هو  :السنسكريتية)املعلم 

باللغة اإلندونيسية، واملعلمني ويشري عموما إىل مربية املهنية مع املهمة األساسية  .معلم العلوم
 والتدريس، وتوجيه، وتوجيه وتدريب وتقييم، وتقييم الطالبللتعليم، 

 
. 
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 المتعلم .ج 

وهو من يقبل املعلومات . املتعلم أحد من إحدى العوامل ىف عملية التعليم والتعلم
واملعارف اليت يلقيها املعلم، واملعلومات هي املادة الدراسية اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل 

 .التالميذ
  5 :م ىف التعلم مخسة أمور وجيب على املتعل

 .له قوة التفكري وكثري اإلنتاج .6

 .الطمع ىف طلب العلم والرغبة الكبرية واإلرادة .0

 .االجتهاد ويدخل فيه االستعداد للحفظ .7

 .العالقة اجليدة والوثيقة بني املعلم واملتعلم .4

 .استعداد الوقت .5

 .الزاد الكايف .1
هلم األمور اخلمسة السابقة، الكتساب ومن البيان البسابق، ينبغي للتالميذ أن يكون 

 .العلوم واملعارف وما قصد منهم
إن عملية تعليم اللغة العربية يقوم هبا املتعلم للوصول إىل أهدافه، وعملية تعليم اللغة 
العربية العربية يقوم به املتعلم للوصول إىل القدرة على سيطرة اللغة العربية ولتحقيق هذه 

 .اجلهد وأشد االهتمام من نفس املتعلمالقدرة حيتاج إىل بذل 
 المادة .د 

وقال حممود . مادة الدروس هي معلومات اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل التالميذ
 :أن مادة الدروس ال بد له الشروط وهي ما يلي: يونس وقاسم بكر

 .أن تكون املادة مالئمة الزمان .6

 .جيب أن تكون املادة موثوقة بصحتها .0

 .ادة مالئمة بقدرة التالميذجيب أن تكون امل .7

 .ينبغي أن تكون املادة خمتارة بقصد أن تفيد التالميذ ال لتظهر مقدار معارف املعلم .4
  5.جيب أن تكون مادة الدروس مرتبة ترتيبا
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وبالتايل فإنه ميكن استنتاج أن مسألة ختضع لتأثري كبري على مستوى جناح أو إجناز الطلبة 
 .يف التعلم

 التعليميةالطريقة  .ه 

الطريقة هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من الدورس يف أية مادة من 
وهي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها يف . املواد

وللطريقة أثر كبري يف التعليم، وهبا حتسن النتيجة أو ال حتسن، . تلك احلجرة بعد دخوهلا
ها يتوقف جناح املدرس أو إخفاقه، فكثريا ما يكون عاملا غزير املادة، ولكنه قد خيفق يف وعلي

   .تدريسه، ألنه ال جييد الطريقة اليت هبا يصل إىل عقول التالميذ

واملقصود بالطريقة هي اخلطة اليت يرمسها املدرس ليحقق هبا اهلدف من العملية 
فالطريقة واملادة    .به ومن جانب التالميذالتعليمية يف أقصر وقت وبأقل جهد من جان

الدراسية متالزمان، ومها وجهان لعملة واحدة، فإذا اضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف من 
 .العملية على الصورة املطلوبة

وقال عبد العليم إبراهيم إن الطريقة الناجحة يف تعليم اللغة العربية هي اليت تؤدي إىل 
وقت وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم وهي اليت تثري اهتمام التالميذ الغاية املقصود يف أقل 

   .وميوله وحتفزهم على العلم اإلجيايب والنشاط الذايت واملشاركة الفعالية يف الدرس
جيب أساليب التعليم النظر يف االحتياجات واملصاحل، وطبيعة وخطورة املتعلمني، 

املعلمني يف إعطاء الدروس أو تعليم  .القوى الفكرية لهوكذلك ينبغي أن توفر فرصة لتطوير 
الدارسني لتكون قادرة على توفري املرونة حبيث ميكن للمتعلمني املشاركة بنشاط يف عملية 

 .التعلم
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 الوسائل التعليمية .و 

إن الوسائل يف تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه املعلم : "كما قال حممود يونس
عني به على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات من الوسائل ليست

فقد يستعني بشيئ من املعلومات القدمية أو يلجاء إىل حواسهم فيعرض عليهم . اجلديدة
شيئا يسهل عليهم إدراكه بإحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح تطبيق على 

 :ستطيعألن الوسائل ت   ".قواعد التدريس إىل املعقول
 .أن جتلب رغبة التالميذ .6

 .أن ترتفع تفهيم التالميذ .0

 .أن تعطى البيانات الوثيقة .7

 .أن تصلد املعلومات .4

   .أن تسهل بتفسري البيانات .5

وعند صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد أن الوسائل هي آلة يتقرب هبا املدرس 
وقال أزهار أرشاد إن  5 .األفكار املعقدةإىل أذهان التالميذ ويوضح ما فيه من املعلومات أو 

   .الوسائل التعليمية هي الوسائل واآلالت اليت تقصد استخدمها التعليم
هذا األسلوب هو  .التدريس الفعال هو جعل نفسه بوصفه مثاال حيا لقول احلقيقة

 .شخص ما سوف يكون موثوقا إذا كان هناك وئام بني النظرية واملمارسة .األكثر تأثريا
 لكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاا .أ 

 تعريف الكتاب المدرسى .6

ففى بعض البحوث يضيق مفهومه . الكتاب املدرسى من حبث إىل آخر تعريفخيتلف 
ليعىن الشكل التقليدى للكتاب الذى يوزع على الطالب والذى يضم حمتوى أحد املقررات 

   .الدراسية
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وهو . مفهوم الكتاب املدرسى ليعىن ما تعنيه باملواد التعليميةوىف تعريفات أخرى يتسع 
بذلك يشمل خمتلف الكتب واألدوات  املصاحبة الىت تتلقى منها الطالب املعرفة والىت يوظفها 
املعلم ىف الربنامج التعليمى مثل شرائط التسجيل واملذكرات واملطبوعات الىت توزع على الطالب 

دريبات وكراسة االختبارات املوضوعية، بل إن بعض التعريفات ىف بعض احلصص، وكراسة الت
 .تتسع لتضع مرشد املعلم ضمن حدود الكتاب املدرسى

اتجاهات حديثة فى تعليم "وهذا التعريف يناسب مبا قدمه على حممد القامسى ىف كتابه 
من مادته  حيث قال إن املراد بالكتاب املدرسى أنه يتألف ال "العربية للناطقين بلغات أخرى

األساسية فحسب، بل كذلك من املواد املساعدة كاملعاجم وكتاب التمارين التحريرية وكتاب 
التمارين الصوتية وكتب املطالعة وكتاب االختبارات ومرشد املعلم ومن الوسائل السمعية والبصرية 

   .املعينة املرافقة

أنه من بني أنواع الكتب  وعلى الرغم من كثرة التعريفات، فالكتاب املدرسى، بال ريب،
األخرى، ذو مكانة خاصة ىف تنمية العلوم والثقافة، ووعاء املعرفة وناقل الثقافة وحمور العملية 

يساعد التقومي، ىف جمال تعليم العربية كلغة ثانية،  الرتبوية وأداة التواصل بني األجيال ومصدر امل
يساعد  :لعربية كلغة ثانية، ىف حتقيق ما ياىليساعد التقومي، ىف جمال تعليم ا :ىف حتقيق ما ياىل

يساعد التقومي، ىف جمال تعليم العربية   :التقومي، ىف جمال تعليم العربية كلغة ثانية، ىف حتقيق ما ياىل
يساعد التقومي، ىف جمال تعليم العربية كلغة ثانية، ىف حتقيق ما  :كلغة ثانية، ىف حتقيق ما ياىل

علومات األساسى عند :جمال تعليم العربية كلغة ثانية، ىف حتقيق ما ياىليساعد التقومي، ىف  :ياىل
 .كثري من املعلمني واملتعلمني

وفوق كل ذلك، يعد الكتاب املدرسى مصدرا أوليا يستمد منه الطالب مواقفه واجتاهاته 
معلومات  إذ أن الكتاب املدرسى يزود التالميذ مبا حيتاجونه من. إزاء كثري من اجلماعات املختلفة

   .عن التارخ وحضارات العامل الذى يعيشون فيه

فالكتاب املدرسى لتعليم اللغة العربية يقع فوق أعلى درجة من درجات األمهية، ألنه 
وكما قال عبد . يعترب أداة أساسية من أدوات التثقيف وحتقيق التفاهم بني أفراد اجلماعة اإلنسانية
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العربية  ىف حياة الفود واجلماعة هى وسيلة االتصال بني  إن من وظائف اللغة,   العليم إبراهيم
وللمسلمني . الفرد وغريه وأداة التفكري وأداة التفاهم وعامل هام حلفظ الرتاث الثقاىف واحلضرى

خاصة أن اللغة العربية تتعلق باألمور الدينية ألن املصدر األساسى للتعاليم اإلسالمية، القرآن 
 .مكتوب باللغة العربية -ذكره كما سبق-واحلديث النبوى 

 
 

 وظائف الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .0

ال يكتب الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية يف فراغ، وإمنا يؤلف عادة يف ضوء 
وهو يشتمل على . تصورمعني لربنامج ذي خصائص معينة، ولدارسني ذوى مسات مشرتكة

أوبعبارة أخرى . دات والعبارات االصطالحية والرتاكيب واملالمح الثقافية وغريهاخمتارات من املفر 
الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية ينبغى أن يهيء كل ما حيتاج إليه الطالب من املهارة  أن

مبعىن أن للكتاب املدرسى وظائف  . اللغوية بعد انتهاء عملية التعلم والتعليم ىف مرحلة دراسية ما
 .كثرية ىف اجملال الرتبوى وخباصة ىف عملية التعلم والتعليم

فاحلديث عن وظائف الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ميكن أن 
فكما أشار إليه طعيمة  أهنا تتحدد ىف ضوء . نعرفها من ناحية أهداف تعليم اللغة العربية

ألهداف لتعليم اللغة العربية كثرية خيتلف بعضها عن وا. األهداف الرئيسية لتعليم هذه اللغة
وعملية تعلم و تعليم . وذلك على حسب املنطلقات أى االفرتاضات عن اللغة العربية ،بعض

اللغة العربية هى املساعى لتنمية املهارات اللغوية استماعا وكالما وقراءة وكتابة لدى الطالب 
فهي بالنسبة للمرحلة اجلامعية تستهدف إىل . ل معهمليتيسر هلم التفاهم بينهم وبني من يتعام

أن يكون الطالب عاملني ىف علوم اللغة ماهرين ىف استعماهلا سواء أكان إجيابيا أو سلبيا، وذلك 
مفردات والعبارات االصطالحية املركبة ىف عدة الرتاكيب  4777إىل  7777باستيعاب حواىل 

خدمها الطالب كأداة االتصال والتفاهم فيما بينهم وأداة الىت أعدها الربنامج التعليمى فيها فيست
 .املدرسةلفهم النصوص العربية القدمية منها واملعاصرة املتعلقة باملواد الدراسية ىف 

. وحوائج الطالب إىل اللغة العربية املدرسةالبد أن تضع واضحا مع االهتمام حبوائج 
 :من اختيار إحدى هذه األهداف املدرسةفيمكن ألي 
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أن يكون الطالب قادرا على قراءة وفهم النصوص الدينية واالجتماعية بدون أي مشكلة ىف  .أ 
 .متابعة احملاضرات باللغة العربية

أن يكون الطالب قادرا على قراءة وفهم النصوص الدينية واالجتماعية بدون أي مشكلة ىف  .ب 
 .متابعة احملاضرات باللغة اإلندونيسية

استعمال اللغة العربية شفويا ىف مناقشة املواد الدراسية املتعلقة  أن يكون الطالب قادرا على .ج 
 .بالعلوم الدينية واالجتماعية بدون أي مشكلة

أما بالنسبة لطالب، فالغرض من تعليم اللغة العربية هو أن يكون الطالب قادرا على قراءة  .د 
 .وفهم النصوص العربية عن املبادئ اإلسالمية بدون أي مشكلة

فيقول إنه من املمكن تلخيص األهداف الرئيسية    ور رشدى أمحد طعيمةوأما الدكت
 :لتعليم اللغة العربية فيما يلى

أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة الىت ميارسها هبا متحدثوا هذه اللغة أو بصورة تقرب  .أ 
للناطقني بلغات وىف ضوء املهارات اللغوية متكن القول بأن تعليم اللغة العربية . من ذلك

 :أخرى يستهدف ما يلى

 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها .6

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا معربا  .0
 .ىف املعىن، سليما ىف األداء

 .عة وفهمتنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وسر  .7

 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال .4
أن يتعارف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات أصواتا ومفردات  .ب 

 .وتراكيب ومفاهيم

ق هبذه أن يتعرف الطالب الثقافة اإلسالمية العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العرىب، الناط .ج 
 .اللغة، وبالبيئة الىت يعيش فيها وباجملتمع الذى يتعامل معه
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تلعب األهداف دورا هاما ىف جمال عملية التعلم والتعليم ألهنا حمور مجيع العمليات 
ففى ضوء . التعليمية، وعلى حسب األهداف نقرر نوع الربامج والطريقة واملواد والوسائل وغريها

 :الوظائف الرئيسية لكتب تعليم اللغة العربية فيما يلىاألهداف كذلك ميكن أن حتدد 
أن يقدم للطالب ما حيتاجه من مادة تعليمية تنمى لديه املهارات اللغوية الرئيسية استماعا  .6

وكالما وقراءة وكتبة بالشكل الذى يهيئه ملواجهة املواقف االجتماعية املختلفة والىت حيتاج 
 .عربية وحدهافيها إىل االتصال من خالل اللغة ال

أن تزود الطالب بالتدريبات الىت ميارس من خالهلا اللغة الىت تكشف إىل درجة كبرية عن  .0
 .عثراته فيها

أن توضح للطالب غري الناطق باللغة العربية ما متتاز به هذه اللغة من خصائص جتعلها  .7
 .جديرة بإنفاق الوقت ىف سبيلها وبذل اجلهد ىف تعلمها

مؤلفى هذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورهم لألهداف أن تعكس بصدق فلسفة  .4
 .الرئيسية لتعلمها وتعليمها

أن تعرض األصول الثقافية، إسالمية وعربية، للمضمون اللغوى عرضا أمينا يربز خصائصها،  .5
ويكشف عن مواطن القوة فيها، ويوضح العالقة الوثيقة بني الثقافة اإلسالمية والعربية باعتبار 

 .ية لغة أعز مقدسات اإلنسان املسلم، القرآن الكرميالعرب
 

 خصائص الكتاب المدرسى الجيد .7

طبيعي أننا نريد أن تكون عملية تعلم وتعليم اللغة العربية الىت نقوم هبا فعالة تأتى بنجاح 
فمن بعض املساعى الىت ميكن أن حناوهلا من أجل الوصول إىل هذا الرجاء إعداد الكتا . باهر

اجليد، املناسب بأحوال الطالب واملدرسني، املواصل إىل األهداف ىف أقصر وقت وأيسر املدرسى 
 .جهد، املساير لألسس الرتبوية والنفسية واللغوية

فينبغى أن خيتلف الكتاب املدرسى لتعليم العربية لغري الناطقني هبا عن الكتاب املدرسى 
والفرق اجلوهرى بينهما هو أن األول . سيلةلتعليم العربية ألبنائها من حيث الغرض والبناء والو 

أما الثاىن فيستعمله . يستعمله تالميذ ينتمون إىل احلضارة ذاهتا ويتكلمون العربية الىت يتعلموهنا



إن الكتاب   وىف نظر القامسى. طالب الينتمون إلىاحلضارة نفسها واليعرفون اللغة العربية
 :البد أن يتضمن على ما يلى املدرسى اجليد لتعليم العربية لغري أبنائها

ينبغى أن تضع للكتاب أهداف تعليمية حمددة تصف بدقة السلوك : األهداف السلوكية .أ 
وبعبارة . النهائى للمتعلم، أى الفعالية املنظورة الىت يؤديها الطالب بتأثري املادةالتعليمية عليه

اء من دراسة الكتاب أخرى ينبغى حتديد املستوى الذى جيب أن يبلغه املتعلم بعد االنته
املدرسى، وما يستطيع فهمه من اللغة العربية ومقدار املفردات ونوع الرتاكيب الىت يستطيع 

 .فعال أن يستعملها

ميكن أن يهدف الكتاب إىل تعليم اللغة العربية جملموعة معينة : مالءمة الكتاب للمتعلمين .ب 
: نوعني من أنواع التحليل التقابلى من املعلمني الناطقني بلغة ما، ويبىن املؤلف مادته على

 . التحليل اللغوى التقابلى  والتحليل احلضارى التقابلى

الكتاب املدرسى اجليد ىف رأي القامسى هو الذى يالئم املتعلمني من : التحليل التربوى .ج 
حيث العمر، والقابلية، واملستوى  اللغوى والتعليمى، والولوع، والوقت الىت يستطيعون 

   .راسة العربيةتكريسه لد

مؤلف الكتاب املدرسى لتتدريس اللغة العربية لغري  جيب أن يضع: مالءمة الكتاب للمعلم .د 
وحتدد مالءمة املدرس . الناطقني هبا نصب عينيه املدرس الذى يستخدم الكتاب ىف الصف

مهارات املدرس اللغوية، ومهارات املدرس املهنية، : للكتاب املدرسى عوامل ثالثة، هى
 .املدرس التعليمى وعبء

جيب أن يتناول املادة التعليمية  الىت حيتوى عليها : المادة التعليمية فى الكتاب المدرسى .ه 
يعرض : املادة اللغوية : الكتاب املدرسى اجلانب اللغوى واحلضاى للعربية على النحو اآلتى

لغوية بصورة متكاملة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا املادة ال الكتاب املدرسى اجليد
النظام الصوتى، واملفردات والتعبريات االصطالحية، : حبيث يتعلم الطالب على تعلم ما يأتى

 .والرتاكيب الغوية، واملادة احلضارية

اإلصغاء والفهم، والنطق : معروف أن املهارت اللغوية األساسية أربع هى: المهارت اللغوية .و 
املهارت اللغوية ىف حقيقة األمر متداخلة ومتصلة بعضها  وهذه. والكالم، والقراءة، والكتابة
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والكتاب املدرسى اجليد املتكامل يرمى إىل مساعدة الطالب على اكتساب هذه . ببعض
املهارت اللغوية  األربع بصورة متوازنة، غري أنه من املمكن نظريا الرتكيز على مهارة أو أكثر 

 .من هذه املهارت اللغوية  ألغراض خاصة

جيب أن تتناسب الطريقة التعليمية ىف الكتاب املدرسى األهداف الىت يرمسها املؤلف : طريقةال .ز 
فال ميكن مثال تبىن طريقة النحو والرتمجة ىف كتاب مدرسى بأمل منه أن . ويتوخى حتقيقها

كما أنه ال يستطيع اتباع الطريقة السمعية الشفوية . يعلم العربية بوصفها لغة تفاهم منطوقة
تاب مدرسى خمصص لتعميق النصوص الدينية، إذ أن لكل هدف طريقة تناسبه ولكل ىف ك

أما إذا كان الكتاب املدرسى يهدف إىل تنمية املهارات اللغوية املختلفة . غاية أسلوبا يالئمها
ويتوخى حتقيق أغراض عامة وليست خاصة فمن حق مؤلف الكتاب املدرسى أن يتبع 

أى أنه يصطفى من الطرائق التعليمية املختلفة ما يراه مفيدا  Electic method الطريقة االنتقائية
 .ونافعا

وهلذا جيب أن تعرض . نعىن بالعرض هنا كيفية ايصال املادة التعليمية إىل الطالب: العرض .ح 
وهذا يتطالب أن . املادة التعليمية بشكل جيد يساعد على تيسري عملية التعلم والتعليم

ة التعليمية الىت يتبعها املؤلف ىف الكتاب، واألسلوب التعليمى يتناسب العرض مع الطريق
 .الذى يستخدمه املعلم ىف الصف

بالنظر إىل البيان السابق، يتضح لنا أن الكتاب املدرسى اجليد هو الذى يهتم املؤلف ىف 
لغوية أثناء إعداده بأحوال الطالب واملدرسني، واألهداف التعليمية واألسس الرتبوية والنفسية وال

إذامل يتوفر أي كتاب مدرسي هبذه اخلصائص فإنه ال يضمن على حصول . على حد سواء
 .وهو ىف نفس الوقت ال يقوم بظائفه العليا. أهداف تعليم اللغة العربية

 كتاب العربية للناشئين .4

هذا هو االسم  الذى أطلق  " العربية للناشئني منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية"
وهو كتاب من الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الىت انتشرت  . عليه املؤلفون

لوم منذ حواىل الثمانينات تبعا إلنشاء معهد الع)كثريا ىف بالدنا إندونيسيا منذ سنوات قدمية 
وقد استعمل هذا الكتاب كثري من املؤسات واهليئات الرتبوية (. اإلسالمية والعربية ىف هذا البالد

احلكومية منها واألهلية وكذلك املعاهد واجلامعة اإلسالمية مثل اجلامعة اإلسالمية احلكومية 



يم اللغة بادونج و ماالنج واملعهد العاىل اإلسالمى شربون وغريها، كالكتاب املدرسى لتعل
فلمعرفة حقيقة هذا الكتاب مع خصائصه املختصة به، كي ال خنطئ فىاختياره . العربية

واستعماله لتعليم اللغة العربية لطالب اجلامعة يريد الكاتب أن يقوم بالبحث فيه وحتليل حمتواه 
مث املهارة بينات عامة عن الكتاب، وطبيعية القرر، ولغة الكتاب، : مع الرتكيز على األمور اآلتية

 .اللغوية و تدريس النحو، واملفردات، والتدريبات اللغوية، ومث دليل املعلم، طريقة التدريس
 بينات عامة عن الكتاب .أ 

هذا الكتاب يطلق عليه اسم العربية للناشئني منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية، 
. خمتار الطاهر حسنيتأليف الدكتور حممود إمساعيل صيىن و ناصف مصطفى عبد العزيز و 

أما ناشر هذا الكتاب فهو وزارة املعارف، إدارة الكتب املدرسية، اململكة العربية السعودية 
وقد مت طبع الطبعة األوىل هلذا الكتاب ىف . بالتعاون مع معهد اللغة العربية جبامعة الرياض

ات للتالميذ وهذا الكتاب يتكون من ستة جملد. م6187هـ املعادل بالسنة  6477السنة 
 .و للمعلم

 األهداف .ب 

يهدف كتاب العربية للناشئني إىل تقوية وتطوير املهارات اللغوية األربع من استماع 
وكالم وقراءة وكتابة، كما يسعى إىل تزويد التالميذ بقدر من الثقافة العربية اإلسالمية الىت 

قادرا على  كما يهدف إىل إعداد التلميذ حىت يصبح(. 63-66)تتناسب هذه السن 
 .استخدام اللغة كأداة االتصال

 طريقة التدريس، لغة الكتاب، مهارة لغوية، تدريس النحو، ووسائل معينة  .ج 

فهو يعاجل املهارات . ينظر هذا الكتاب إىل اللغة نظرة شاملة ويتناوهلا بطريقة متكاملة
ا على دفعات اللغوية األساسية ىف توازن، ال يعرض كل مفردات مرة واحدة، وإمنا يقدمه

وهو يؤمن بأن . ومبجموعات مرتابطة هبدف االستعمال والفهم، وليس احلفظ واالستظهار
تعلم اللغة والتقدم فيها يتحقق بالتدريب املستمر الواعى ومبدى فعالية االتصال بني املعلم 

التصال ولذلك فهو يهيئ البيئة الصاحلة واألرض اخلصبة هلذا ا. والتلميذ وبني التلميذ وأقرانه
 .حىت يزيد من مشاركة التلميذ ىف عملية التعلم ويزيد من فرص استعمال اللغة



وظيفيا وال يلجأ إىل التحليل واملصطلحات النحوية، وذلك  يدرب على النحووهو 
معىن هذا أن ىف هذه الكتب الثالثة يهتم املؤلفون كثريا بتعليم . ىف الكتب الثالثة األوىل

ىف الكتاب الرابع واخلامس والسادس فإن كال منها يعاجل تدريس النحو أما . املهارة اللغوية
. وقد عاجل الكتاب السادس بتدريس الصرف. وظيفيا ونظريا مع االهتمام بتدريج العرض

 .ففى هذه الكتب يقدم املؤلفون إىل التالميذ املهارة اللغوية والعناصر اللغوية معا
وال يستخدم لغة وسيطة  األسلوب المباشروالكتاب يهتم بلغة احلياة ويعتمد على 

الصور الشارحة للمواقف املختلفة املوضحة هلا ىف نصوص الدروس ب ويعطى عناية خاصة إىل
 .وىف تدريباهتا حىت يسهل على املدرس مهمته ويساعد التلميذ على الفهم

 المواد  الدرسية .ب 

اإلختيار وقد مّت تنظيمها اثناء املواد الدراسية هي جمموعة احملتوى من املعلومات الىت يقع 
 .واد الدرسية هو جوهر ليتم تسليمها يف عملية التعلمفامل   .الدراسية

 تدرج المواد  الدراسية .0

أن تقـدم املـادة الدارسية دفعـة واحدة، وإمنـا يتّم   ليس من املعقـول يف أية املواد  الدراسية
ّلف الكتاب هلم، وكذلك مع طبيعـة املـادة تقدميها بتدرج يتناسب مع خصائص الدارسني الذين أ

وليس املقصـود بالتدرج هنا البدء بأصغر وحدات األشياء مث االنتـهاء بأكربها؛   5 .اللغوية املقدمـة
كأن يبدأ الدرس األول بصـوت واحد مث صوتني فثالثة فهكذا، أو أن يبدأ بكلمـة واحدة مث  

التدرج هنا يعين أن الكتاب خيـلو   مجلتني مث ثالثكلمتني مث ثالث، أو أن يبدأ جبمـلة واحدة مث
من الطفرات اليت ال مربر لـها سـواء يف عـدد املفردات أو الرتاكيب أو غري ذلك من عناصر املادة 

التدرج يعـين أّن املؤلف ينتقـل بالدرس من السهـل إىل الصعب، من املتشابه مع لغته . اللغوية
ها، من القليل إىل الكثري، من احملسوس إىل اجملـرد، من املألوف إىل القومية إىل ما هـو خمتلف عنـ

 .اجلديد
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 طبيعة المحتوى في المواد  الدرسية .7

من ناحية احملتوى اللغـوي تستند املواد  الدرسية على قائمـة مفـردات خمتارة، وعلى نظـرة 
على من سيوّجه له الكتاب، أما من ناحية احملـتوى الثقايف فيعتمد . خاصـة يف تناول الرتاكيب

وعلى العموم ينبغي مراعاة أن يكون احملتوى عاما وعربيا وإسـالميا يف الوقـت نفسـه ولكن 
   .بدرجات متفاوتة حسب ما يناسب الدارسني والبيئة

مهارة االستماع، ومهارة الكالم أو : وال بّد من تقدمي وتنمية كّل املهارات اللغوية األربع 
ة القـراءة، ومهارة الكتابة وبنفس الرتتيب،   مدعومة بعناصر اللغة من أصوات احلديث، ومهار 

 .ومفردات وتراكيب
 بين المواد  الدرسية اللغة ألهلها وتعليمها لغير أهلها .4

 الطالب واملواقف املعارف واملهارات من عموما تتكون املواد التعليمية أو مواد التدريس
املواد ، وأنواع التفاصيل يف .مت حتديدها معايري الكفاءة من أجل حتقيق حباجة إىل أن نتعلم

 أو واملواقف، واملهارات، (اإلجراءاتواملبادئ و  واملفاهيماحلقائق ) املعرفة تتكون من التعليمية
الطالب  يف مساعدة تلعب دورا هاما التعلم اليت نظام أحد مكونات هو املواد التعليمية .القيم

يساعد  .حتديدها اليت مت تعلمال أهداف أوالكفاءات األساسية و  ةمعايري الكفاء على حتقيق
   :التقومي، ىف جمال تعليم العربية كلغة ثانية، ىف حتقيق ما ياىل

 

 .ابن اللغة يكتسبها اكتسابا تلقائيا من أبويه والبيئة قبل املدرسة .أ 

 .ابن اللغة يعيش ثقافتها .ب 

أما ما سوامها من عناصر اللغة ومهاراهتا فقد , ابن اللغة يتعلم يف املدرسة القراءة والكتابة .ج 
 .سيطر على أساسياهتا

 .غري ابن اللغة حيتاج إىل األساسيات يف العناصر واملهارات كلها .د 

, ابن اللغة يعرف أصواهتا ومييزها ويعرف داللتها ويستعملها يف تركيب مناسب"  قلم" كلمة  .ه 
بينما , ولكنه حيتاج إىل تعلم قراءهتا وكتابتها , ويدركها عند مساعها ويستعملها يف كالمه 
 .األجنيب جيهل كل هذا وحيتاج إىل تعلمه كله
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 .لتعليمها لغري أهلها الكتب املعدة لتعليم اللغة ألهلها ختتلف عن الكتب املعدة .و 

 .معلم  اللغة لغري ألهلها خيتلف عن معلم اللغة ألهلها .ز 

اجلهل هبذا الفرق الكبري بني هذين الفريقني أعاق التعليم العريب خارج الوطن العريب  .ح 
 بدرجةتـَُعلَُّم العربية لغري أهلها بالطريقة اليت تـَُعلَُّم هبا ألهلها

وجدنا أنّنا أمام أمرين فيما يتصـل , العربية لغري الناطقني بـهافإن نظرنا إىل ميدان تعليم اللغة  .ط 
 .باملواد الدراسية

 . إّما أن خنتار من املواد والكتب املطروحـة يف امليـدان .ي 

 .وإّما أن نقوم بإعداد مواد جـديدة .ك 
تتم طباعة الكتب املدرسية املواد حتتوي على معلومات عن املوضوعات اليت يتم استخدامها 

 .ل الطالب ويتم إعداد احملاضرين على أساس املنهج الدراسي املطبقمن قب
 مستوى المواد الدراسية .5

مالئمـًا للمستوى الذي بلغه الطـالب , ينبغي أن تكون املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية
نتمي يف تعّلم اللغة العربية، ومستوى الطالب احلقيقي يف اللغة العربية ال حيدده الصـّف الذي ي

ويدرس , فقد ينهي الطالب برناجماً لغوياً معيناً . إليه أو الدرجـة اليت حاز عليها يف آخر امتحان له
ولكّنه مل يستوعب املـادة اللغوية جّيدًا وال , وجيتاز االمتحـان النـهائي بنجـاح, الكتاب املقرر

 .يستطيع استخدامها، وليس مستعداً فعـالً لبدء املرحـلة اليت تليها
وهلذا ننصـح بأن حتتوي مقدمـة الكتاب املدرسي املخصص لتعليم العربية على اختبار 

هذا إذا مل يكن الكتاب املذكور . أّويل، يستطيع من جيتازه أن يشـرع يف استعمال الكتاب
خمصصًا للمبتدئني، حيث تنتفي احلاجـة إىل االختبار الذي أشرنا إليه وال يوضـع املستوى الذي 

الب يف اللغة العربية يف وقت سابق يف احلسبان، وإمنـا يعتّد فقط مبستواه الفعلي عند بلغه الط
تقدمي املـادة له، فقد بلغ الفـرد مستـوى جـيدًا يف اللغة األجنبية يف وقـت ما، ولكنه رمبـا ينسى 

بغي أن تكون كما ين. الكثري منـها أو ينساها متـامًا لعدم استخدامها أو ممارستـها بصـورة منتظمـة
مـادة الكتاب املدرسي مالئمـة يف مضمونـها وطريقـة عرضها ملستوى الطالب التعليمي العام، 

إذا كان الكتاب خمصصاً , فنحن ال نستطيع أن نضّمـن الكتاب نصوصًا يف السياسة الدولية



ـًا إذ أن املوضـوع ال لتالميذ املرحلة األولية االبتدائية حىت لو كـان مستواهم يف اللغـة العربية متقدم
 .يتناسب وقتئٍذ ومستواهم التعليمي والذهين العـام

  دور الكتاب العربية .1

هو مادة أو موضوع ورتبت بشكل  Pannen(2  0) تعريف املواد التعليمية اليت كتبها
وهكذا، فإن مواد  .منهجي، والذي يستخدم من قبل املعلمني والطالب يف عملية التعلم

العربية هي موضوع اللغة العربية اليت هي مزيج من املعرفة واملهارات وعوامل تعليم اللغة 
املوقف، رتبت بشكل منهجي حبيث ميكن استخدامها من قبل املعلمني والطالب يف عملية 

 .تعلم اللغة العربية
   :يف حني أن أمهية املواد اللغة العربية اليت توجد فيها فوائد

 :للطالب هي كما يليفوائد املواد التعليمية 
 .يتعلم الطالب بشكل مستقل (.ا

 .ميكن أن يتعلم الطالب وفقا الملرجوة (.ب
 .ميكن أن يتعلم الطالب وفقا لقدرته (ج

طريقة التعلم الفردي هو مزيد من الرتكيز على و  فوائد املواد التعليمية يف الفرد واجلماعة
ن فهم واستيعاب املواد بشكل مستقل من النشاط الطاليب من املعلمني، واليت من املتوقع أ

يف حني أن الفوائد من املواد التعليمية يف جمموعة التعلم هو  .دون الدور املهيمن للمعلم
الدعم املادي كما أو تكملة للمواد التعلم األساسية وجيب أن تصمم ومرتبة يف مثل هذه 

 .الطريقة وذلك لتعزيز وزيادة الدافعية لدى الطالب
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 لفصل الثالثا

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 
البحث النوعي هو إجراء . منهجية البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث النوعي

البحث الذي ينتج البيانات الوصفية بشكل اللسانية الكتابية من جمتمع أي من العملية اليت ظهرت 
الباحث الذي يريد الباحث أن يعرف تطبيق منهجية البحث باعتبار قصد وهدف . بني الناس

ويعرف مالءمة استخدام املواد التعليمية " العربية للناشئني "لكتاب  استخدام مواد تعليم اللغة العربية
 ".العربية للناشئني "لكتاب باللغة العربية 

مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هي حبث تقوميي وصفي والبحث األساسي يف هذا 
 .   ية واحدة اليت حتدث يف املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتاالبحث هي قض

البحث النوعي أو الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل فهم مظاهر ما مير هبا موضوع الدراسة 
مثل السلوك واإلدراك والتحفيز والعمل وأكثر مشولية، وعن طريق وصف يف شكل الكلمات واللغة 

 31.وعن طريق استخدام جمموعة متنوعة من األساليب الطبيعية ويف سياق حمدد الطبيعية
 هامصادر و  البيانات. ب

، انات إىل قسمنيدر البيامصتنقسم نات الشاملة، لذلك ايف هذا البحث أراد الباحث البي
: وتتكون البيانات األساسية من. ومصادر البيانات الثانوية( 0مصادر البيانات األساسية ( 6: ومها
العربية  "كتاب  يف خاصة العربية اللغة يتعلمون الذين الطالبو ( 0للغة العربية مدرس ا( 6

احلديثة و األحوال والظواهر يف ميدان البحث أو  (6: وتتكون البيانات الثانوية من. "للناشئني
 . والوثيقة بشكل ادارة املدرسة( 0 العملية اليت حدثت يف املدرسة

اختيار الباحث العينة الغرضية بسبب . ويقوم الباحث جبمع البيانات بالطريقة العينة الغرضية
أن العينة  Sugiyonoقال سوجييونو . هذه العينة على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة لدى الباحث

الغرضية هي أسلوب من أساليب العينة جلمع البيانات من مصادرها اهتماما بأغراض وأهداف 

                                                           
  

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 211 ), h .  .   



وقال فاطمة عوض صابر ومريقت على خفاجة بالتفصيل أن العينة الغرضية هي العينة  87.لبحثا
اليت يعتمد الباحث فيها أن تتكون من وحدات معينة اعتقادا منه أهنا متثل اجملتمع األصل خري 

  86.متثيل

 حضور الباحث .ب 
كل سياق   البحث النوعي تبدأ من افرتاض أن السياق كان حامسا حبيث جيب التعامل مع

وأخذ يف البحث النوعي هتدف إىل إجياد أكرب قدر من املعلومات من مصادر خمتلفة لوضع . منفصل
 .خصوصية القائمة يف سياق فريد من نوعه

 

 أسلوب جمع البيانات .ج 
وهي أهم  80مجع البيانات هو الطرق اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات أسلوب

وبدون  84.غرض الرئيسي من البحث هو نيل البياناتالن أل 87اخلطوات االسرتاتيجية يف البحث
 .معرفة طريقة مجع البيانات فلن جيد الباحث البيانات اليت تقضي معيار البيانات املقررة

 :ةسيقوم الباحث مجعها بعملية التالي،وأما أسلوب مجع البيانات
 املقابلة .6

األشخاص اآلخرين هبدف الوصول هي حمادثة مواجهة بني الباحث والشخصية أو املقابلة 
 85.إىل حقيقة أو موقف معني، تسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة

 حنو وإجتاهاهتم األفراد مشكالت إىل والتعرف البيانات مجع أدوات من هامة أداة املقابلة
 حيث من املقابلة تصنيف وميكن. 81الشفوى اإلستنبيان من نوعا املقابلة وتعترب. املطروحة القضايا
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 وحمددة دقيق وبشكل سلفا موضوعة أسئلة على وحتتوي املقننة املقابلة( 6: نوعني إىل األسئلة طبيعة
 للمفحوص تتيح الىت واجلرية باملرونة املقابلة من النوع هذا ويتصف املقننة غري املقابلة( 0. اإلجابة
 .83تلقائية بصورة نفسه عن التعبري

 لنيل البحث هذا ىف املستخدمان املقننة غري املقابلةو  املقننة فاملقابلة النوعني هذين ومن
 يف املدرسة العالية "العربية للناشئني "كتاب  استخدام لعالج املعلم جبهود ومناسبة املتعلقة البيانات

 .الدينية احلكومية سوراكرتا

 :وهم البحث، موضوع بطبيعة قوية عالقة هلم الذين األشخاص من البيانات الباحث وجيمع
 "العربية للناشئني "كتاب  استخدام لعالج املعلم جهود" حول واملقابالت املعلمون، .6

 .الدينية احلكومية سوراكرتا يف املدرسة العالية

 ."العربية للناشئني "كتاب  يف خاصة العربية اللغة يتعلمون الذين الطالب .0

 املالحظة .0
 وسائل أدق من لعلها بل املعلومات، أو البيانات معجل وسيلة هي املالحظة إن

 بدون واملالحظة باملشاركة املالحظة: مها املالحظة، من أساسيان نوعان وهناك. البحث
 .88املشاركة

 مالحظتها ةاملطلوب والتعلم التعليم عملية يف الباحث ركيشا هو باملشاركة واملالحظة
 بدون املالحظة أما. ذلك اجملموعة أفراد يدرك أن دون وأنشطة أعمال من به يقومون فيما

 اليذكرهم أن واملهم مبالحظتها يقوم اليت اجملموعة انشطة يف الباحث يشارك ال هو املشاركة
 ويستخدم .املتأخرة املالحظة مراحل يف إال األساسية أهدافه عن له واليفصح دائما بوجوده
 لنيل املشاركة بدون املالحظةو  باملشاركة، مالحظة: مها املالحظة من نوعني على الباحث
 .اآلتية البيانات

 .الدينية احلكومية سوراكرتا يف املدرسة العالية البيئة أحوال .6

 .الدينية احلكومية سوراكرتا يف املدرسة العالية مبىن .0
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الدينية  يف املدرسة العالية "العربية للناشئني "كتاب  استخدام لعالج املعلم جهود .7
 .ومناسبته ، سوراكرتااحلكومية 

 

 ائقالوث .7

طريقة التوثيق هو أسلوب مجع البيانات من خالل مجع وحتليل الوثائق ذات الصلة على حد 
 81.سواء وثائق مكتوبة وصور إلكرتونية موجودة يف املدارس لفرز البيانات وفقا للبحث

هناك خطأ يف الكتابة واملقارنة مع الطرق األخرى وهذه الطريقة ليست صعبة مبعىن إذا كان 
ال يزال مصدر البيانات دون تغيري وميكن أن ينظر إليه مرة أخرى كمرجع مع أسلوب التوثيق الذي 

 17.يتم االحتفال به ال يعيشون إال اجلماد
 تحليل البيانات .د 

 6180أما صيغة حتليل البيانات تعين حتليل البيانات الكيفي عند بوغدان وبيكلني، 
(Bogdan and Biklen)  فهي احملاولة املستخدمة بوسيلة العمل بالبيانات وتنظيم البيانات واختيارها

بأن تكون البيانات وحدة اليت يقدر أن يديرها الباحث وتركيب البيانات وطلبها، ووجد الباحث 
 16.التصميم وما األهم به وما يدرس به وقرر الباحث ما يقدر أن يقص به إىل شخص آخر

الطريقة تحليل األعم يعين هذه طريقَة التُرى . ي التحليل الوصفيالطريقة املستخدمة ه
 10.الوجزى لتحليل البيانات الكيفية

أما الشرط األهم  إذن،. يدرسه الباحث الذي( object)هو حتليل القصد  مث التحليل الوصفي
ى ولذا قام الباحث بالتحليل الوصفي عل. وتعميم (sistematic)هو موضوعي وتبع لنظام خاص 

 17.(Interaktive Model)منوذج تفاعلي 
أن أسلوب حتليل البيانات النوعية تتكون ثالثة أنشطة وهي مجع وعرض : وأوضح سغيونو

 14:ومكونات حتليل البيانات على النحو التايل. البيانات واالستنتاج
 (Data Reduction)ختفيض البيانات  .6
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وتصنيف ومباشر ونبذ بيانات ال صلة ختفيض البيانات هو شكل من أشكال التحليل لصقل 
هلا باملوضوع وتنظيمها حبيث استنتاجات هنائية ميكن أن تصاغ واختيار بدقة البيانات وموجز 

وبالتايل احلد من هذه البيانات ستتم بشكل . وملخص األساسية وهي أنشطة احلد من البيانات
 .مستمر خالل فرتة البحث

 (Data Display)عرض البيانات  .0
البيانات هو عبارة عن سلسلة من املعلومات منظمة تنظيما جيدا أن يشري إىل نتيجة  عرض 

وانطالقا من عرض البيانات سوف يسهل لفهم ما حدث وما القيام به أو عرض البيانات . كاملة
والبيانات املقدمة ال تزال يف . لتقدمي البيانات التفصيلية واملنهجية عند حتليلها إىل تنسيق مستعدة

 .ل بيانات مؤقتة لصاحل الباحث يف فحص آخر للحصول إىل صحة البياناتشك
 (Conclusion)اإلستنتاج  .7

واالستنتاج الذي توصل إليه من بداية مجع البيانات وعرض البيانات ويبدأ حتليل البيانات 
النوعية مع حتديد وتسجيل انتظام األمناط والنماذج والتفسريات التكوينات اليت تسمح أسباب 

املراحل الثالث اليت تشمل على ختفيض البيانات وعرض البيانات واالستنتاج  . تيارات واملقرتحات
والغرض منه هو إلعطاء معىن أو استخدام . كلها ترتبط بعضهم ببعض تسمى بتحليل البيانات

 15.البيانات اليت مت احلصول عليها عن طرق املالحظة واملقابالت والوثائق
تيبها بعد مجع البيانات ويتم تصنيف البيانات الالزمة إىل عدة املدى غطاء وتصحيح البيانات وتر 

. التحليل الوصفي، يف حني يتم ختزين البيانات أقل أمهية ملسألة البحوث. لإلجابة على سؤال البحث
ونتائج ختفيض قدمت . ختفيض البيانات يف هذا البحث أساسا على تبسيط ومقارنة منهجية البيانات

 .رض البيانات وعرضها تستخدم الوصف السردي مث االستنتاجيف شكل ع
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 يف العربية اللغة درس الشخصية البياناتاملبحث األول , ثنيحيتوى الفصل الرابع على مبح
، واملبحث العربية للناشئني ابكتاملبحث الثاين عرض البيانات العامة   العالية الدينية احلكومية املدرسة
يف تعليم  العربية للناشئنياستخدام الكتاب  :، األولكما يليحتليل البيانات ومناقشتها   الثالث

دور الكتاب العربية للنا شئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية : اللغةالعربية، والثاين
 . الدينية احلكومية

 العالية الدينية الحكومية المدرسة في العربية اللغة سدر  الشخصية البيانات :المبحث األول

ىف املدرسة ، فوجب على كل طالب ىف هذا  املدرسةاللغة العربية مادة تعليمية من متطلبات 
وكان نصيب اللغة العربية، قبل سنة دراسية . مجيع األقسام والتخصصات أن يأخذوا هذه املادة

عاما دراسيا ويوزع ىف فصلني دراسيني، حبيث يكون ىف فصل  املدرسة، ىف هذه 6110/6117
ففى شهر يتعلم الطالب العربية . حصص ىف األسبوع أي ىف يوم واحد 7( أشهر 4)دراسى واحد 

7 x 4 =60 60ويف فصل دراسى واحد، . حصةx4 =48  45حصة دراسية  مبعادل كل حصة 
بالنظر إىل نوع الربنامج فهو يدخل ىف   .حصة x 0  =11 48وىف عام دراسة واحد إذن  . دقيقة

ستخدم ىف هذا والكتاب املدرسى امل(. طعيمة)أى برنامج عام  ( 77:اخلوىل) الربنامج املدرسى 
ىف بعض األحيان يستعمل كتاب اللغة العربية، وىف حني آخر يستعمل العربية  الربنامج غري معني

 . للناشئني

حىت اآلن تتحسن أحوال تعليم ( 6110/6117دراسية سنة )أما منذ السنتني اآلخرتني 
اللغة العربية وهى بفضل وجود مركز التنمية اللغوية الىت تقوم بتعليم اللغة العربية املكثف، حبيث 
يكون نصيب اللغة العربية ىف هذا الربنامج عاما دراسيا ويوزع ىف فصلني دراسيني، ويكون ىف فصل 

 x 60ففى شهر يتعلم الطالب العربية   .راسية ىف األسبوعحصة د 60(  أشهر 4)دراسى واحد 

 57حصة دراسية مبعادل كل حصة  x 4 =610  48وىف فصل دراسى واحد . حصة 48= 4
 .حصة x 0  =784 610و ىف عام دراسى واحد إذن  . دقيقة



ألن (. الثالثالكتاب )الربنامج هو العربية للناشئني  والكتاب املدرسى املستخدم هلذا
ألهداف الىت يسعى الربنامج إىل حتقيقها هى قدرة الطالب على املهارة اللغوية ىف املستوى املتوسط ا

مفردات والعبارات االصطالحية  457استماعا وكالما وقراءة وكتابة، وذلك باستيعاب حواىل 
وسيلة ال غاية، أي ويرى الربنامج إىل اللغة العربية أهنا . املركبة ىف عدة الرتاكيب الىت أعدها الربنامج

 .أهنا وسيلة وأداة لتعلم املواد الدينية مثل احلديث والفقة والتفسري وغريها ىف املرحلة القادمة

املدرسة العالية وبعد عرض البيان عن كتاب العربية للناشئني وتلعيم اللغة العربية لطالب 
لكتاب بالنسبة لطالب ، يريد البحث أن يبحث مدى تناسب هذا ا الدينية احلكومية سوراكرتا

هبذا الربنامج يقع   املدرسةوعدم التناسب بني العربية للناشئني وتعليم اللغة العربية ىف هذا . املدرسة
فكما ذكرنا سابقا أن الزمن الدراسى أى مدة احلصة املهيأة هلذا الربنامج . كثريا ىف الزمن الدراسى

ما الزمن املقرتح لتعليم كتاب العربية أ. حصة 784ىف عام دراسى واحد هو  املدرسةىف هذا 
للناشئني األول مثال هو عام دراسى واحد على مدى ثالثني أسبوعا، وذلك إذا كان نصيب اللغة 

وهذا يغىن أن الكتاب الواحد حيتاج إىل . دقيقة 45العربية ىف كل أسبوع أربع حصص ىف حواىل 
(7x77  =17  7)كتب إذن حتتاج إىل الثالث  ف.)حصةx77 =17حصة(. 

وهي تشمل على . وتعليم اللغة العربية ىف هذه املرحلة يهدف إىل اكتساب املهارات الشاملة
ولذلك ينقسم تعليم . املفردات والرتكيب والقواعد اليت تستخدم ىف القراءة واحلوار والتعبري الكتايب

      :وهي , اللغة العربية إىل ثالثة مواد تتجه إىل املهارات األربع

 عرض البيانات ومناقشتها: الثاني المبحث

 يف التعليم اللغة العربية استخدام الكتاب العربية للناشئني (حيتوى الفصل الرابع على مبحثني أ
 دور الكتاب العربية للنا شئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسةالعالية الدينية احلكومية( ب
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  في التعليم اللغة العربية استخدام الكتاب العربية للناشئين .7

 الحوار .6
احلوار لتدريب التالميذ ليكونوا قادرين على االتصال شفويا وتعبريا والوصايا واملشاعر وفهم 

وتشتمل مادة احلوار على االستماع وتبحث فيها املفردات األساسية . احلديث واإلفهام إىل غريهم
وتتعلم أيضا القواعد , مادة احلوار هي احملادثةومن عملية . واالصطالحات والعبارات االصطالحية

منها القراءة اجلهرية وحتليلية اللغة , القراءةتشتمل القراءة على العمليات الكثرية.والتمرينات فيها
مصدر هذه القراءة من أنواع الكتب العربية . مث تعرب حمتوى القراءة وما يتعلق هبا, وفهمها وشرحها

 .وحنوها

 التعبير الموجه .0
وكذلك يستخدم التعبري املوجه . يستخدم التعبري املوجه مجيع املهارات كمهارة اخلاط واإلمالء

ويهدف التعبري املوجه إىل تدريب التالميذ . واملفردات والقواعد وغريها من عناصر اللغة العربية
عبري هي قدرة ومن أهم األمور ىف هذا الت. ليكونوا لديهم القدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر

 .التالميذ على مهارة الكتابة ومهارة تركيب اجلملة باستخدام مفردات ومرتادفات اللغة العربية

 القواعد7 
أما الطريقة املستخدمة لتعليم . القواعد هو وسيلة لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة

والطريقة . يقا قصرياالقواعد فهي ينبغي ان يكون حمورا الدرس قصة شائقة قصرية أو موضوعا طر 
 .األخرى املستخدمة هي الطريقة املباشرة وطريقة القواعد والرتمجة

تكون شاملة ىف " العربية للناشئني "تاب أن الك, بناء على نتيجة حتليل البيانات وصفيا
فلذلك لتنميها إىل مستوى املمتاز جيب  استخدامها ىف املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتا

 .علينا أن نستفىدها جيدة

وذلك الكتاب مناسبة بالنظرية واملدرس شخصية رئيسية فيها على استفادها وإىل استقبال 
املعلومات وتنظيمها وتفسريها وتكوين مفاهيم ومعاين خاصة حيث كان املدرس املهين قادر يف 

رون بالسهولة يف تعليم  وكان الطالب يشع, إجياد عملية التعليم اإلجيايب واإلبتكار فعاال وجذابا
 .اللغة العربية وحيصلون إىل أهداف املرجوة



يف عملية التعليم ىف  أحد كتاب ممتاز على تطبيقها  العربية للناشئني تابالك ونفهم أن
كما ذكر الباحث يف اإلطار النظري أن , املدارس اإلسالمية وجيب على املدرس أن يستفيدها جيدة

هذا هو االسم  الذى أطلق  عليه " منهج متكامل لغري الناطقني بالعربيةالكتاب العربية للناشئني 
وهو كتاب من الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الىت انتشرت كثريا ىف . املؤلفون

فلمعرفة حقيقة هذا . كالكتاب املدرسى لتعليم اللغة العربية. بالدنا إندونيسيا منذ سنوات قدمية
تاب مع خصائصه املختصة به، كي ال خنطئ فىاختياره واستعماله لتعليم اللغة العربية لطالب الك

بينات عامة : اجلامعة يريد الكاتب أن يقوم بالبحث فيه وحتليل حمتواه مع الرتكيز على األمور اآلتية
ردات، عن الكتاب، وطبيعية القرر، ولغة الكتاب، مث املهارة اللغوية و تدريس النحو، واملف

املدرسة  ىفوالنتائج هذا البحث يظهر وتقع  .والتدريبات اللغوية، ومث دليل املعلم، طريقة التدريس
 .العالية الدينية احلكومية سوراكرتا

استخدام املدرس هذه املواد التعليمية وفقا للمنهج املستخدم يف املدرسة العالية الدينية 
والتمرينات . التمرينات 05كتاب العربية للناشئني حوايل عدد التدريبات يف  و  .احلكومية بسوراكارتا

 .املعلمة يف الفصل العاشر فقد بعض التمرينات

يف   بشأن هذه املسألة القيام به املهمة اليت يتعني أو ممارسة مع الطالب نتائج املقابالتو 
قد  املعلم علىالعمل  الطالب منذ ما قبل يف القيام ليس من الصعب جدا العربية للناشئني كتاب
 ينبغي القيام به يف أيضا على وشك املعلم، وأحيانا ممارسة من من األسئلة واألجوبة أمثلة أعطى

 .النوم

واملرجعية يف اختيار املواد  .التدريبات يف هذا الكتاب وفقا لنظرية املواد تعليمية اجليدة
 .صيام رمضان: على سبيل املثالالتعليمية باعتبار على مالءمة الدينية والثقافة يف إندونيسيا، 

وفقا ملعايري  العربية املدروسة يف كتاب العربية للناشئني املواد التعليمية الباحث أن استنتج
 .ية الدينية احلكوميةالاملدرسة الع املوجودة يف الكفاءة والكفاءة األساسية

أعتقد  يتقن لذازال العديد من الذين ال أن طالب الصف األول ال ي دارسمقابالت مع امل
أنين يف الواقع نعرف بالفعل أو إتقان اللغة العربية ألن هناك كميات واحد واثنني ولكن هنا للدرجة 
األوىل عكف على دراسة اجمللد الثالث جيب أن يتعلم األطفال الصف األول اجمللد األول، وحنن  



من املواد يف الكتاب  كمعلمني العمل بالعطش الصعب جدا أن الطالب قادرون على فهم املواد
من خالل القراءة واحملادثة استجواب الطالب حول صعوبة املفردات اليت مل تكن مفهومة من قبل 

 .الطالب يف القراءة أو احملادثة يف الكتاب

هي القسم  رحلة األوىلويف امل .يف الكتاب املواد من مخسة بنود من أربعة فقط نعلمه العام يف
 بعض املواد فقطلتدريبات ال، من مواد وأربعة ثالثة هي القسم الثانية رحلةمث يف امل  ،األول و الثاين

 يفالطالب " العديد من الصعوبات ألن هناكالنوم يف الفصول الدراسية و  جيدة يف القيام من أربعة
 تعلموا يف النوم فعال رائحة اجلملة اسم  قدمنا اللغة العربية قواعد وفيما يتعلق .جتريب التمارين
 .العديد من الصعوبات ال تزال من الدرجة األوىل األطفال لكن الفيةو  جورومية األطفال

وحنن كما يشرح املعلم كتاب جديد حول إدخال للطالب اجلدد ال تزال العديد من الذين ال 
من الطالب اجلدد هناك تستخدم ليكون من خرجيي الكوخ وهناك أيضا من  .يتقنون اللغة العربية

حنن نعلم مستوى إتقان قراءة الكتب واحملادثة يف كتاب مايت، نقرأ من  .ي املدارس العامةخرجي
خالل حاوية األوىل يف عدد الطالب متابعة بعد أن سألنا الطالب حيث ال يفهم اجلمل حىت 

وفيما يتعلق التدريبات وليس كل من كتب يف عدد قليل فقط تفعل كل التدريبات تتم يف  .االن
كيفية التعامل مع حبيث ميكن للطالب تعلم كتاب حنن نبحث عن طرق التدريس  .وأساما املدرسة

   .حىت يتمكن الطالب مسرور يف التعلم واليت ميكن للطالب إتقان بسرعة اللغة العربية

 استماع من األربع اللغوية املهارات وتطوير دوافع إىل للناشئني العربية الكتاب أهداف كان

 املهارات يعاجل وإهنا. متكاملة بطريقة واسخدامها شاملة الكتاب هذا وتكون. وكتابة وقراءة وكالم

 االستعمال هبدف مرتابطة ومبجموعات دفعات على يقدمها وأيضا توازن ىف األساسية اللغوية

 فعالية ومبدى الواعى املستمر بالتدريب يتحقق فيها والتقدم اللغة تعلم بأن يؤمن وهو. والفهم

 اخلصبة واألرض الصاحلة البيئة يهيئ فهو ولذلك. وأقرانه التلميذ وبني والتلميذ املعلم بني االتصال

 . اللغة استعمال فرص من ويزيد التعلم عملية ىف التلميذ مشاركة من يزيد حىت االتصال هلذا
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 لغة يستخدم وال املباشر األسلوب على ويعتمد احلياة بلغة يهتم للناشئني العربية الكتاب وإن

 الدروس نصوص ىف هلا املوضحة املختلفة للمواقف الشارحة الصور إىل خاصة عناية ويعطى وسيطة

 .الفهم على التلميذ ويساعد مهمته املدرس على يسهل حىت تدريباهتا وىف

 القرائةيم مهاراة تعلعملية  (6

كان كسالنا بل اذا  . اجملتهد يف التعلم يزيد املعرفة، من اجلاهل اىل العامل بسسب التعلم
اجملتهد أساس املاهر والكسالن : "فكان جاهال وقاصرا يف العمل، وهذا موافق على األمثال

 .أساس اجلهالن
الطالب كان جمتهدا وكذا طالبا كسالنا، ويعرف ذلك عند إعطاء املعلم حمافظة املفردات 

حون ومل حيفظوا بعض منهم حيملون كتبهم ويقرؤوهنا، ولكن بعض منهم مياز . واحملادثة للطالب
بعض . أحيانا، وأما الطالب الذين يتعودون يف التكلم يستطيعون أن تتحدثوا يف العربية كل يوم

الطالب يتعلمون عند وجود واجب املنزيل من األستاذه، وحيفظوا عند وجود احملافظة، ويتعلموا 
إن القراءة يف . يضاعند التعليم قط، وخارج ذلك مل يتعلموا، ولكن بعض منهم يتعلموا خارجها أ

   .هذا املستوى األخري،تصبح قاعدة انطالق لتوسيع خربات الفرد وإثراء حياته

 دخول الفصل (0

قلة اإلستقامة يف حضور املدرسة يأثر طاقة الطالب، يف إطقان اللغة العربية، وهذا على 
 :  جزم أسفريما شرخ أستاذ 

أن يستمر يف إسرتاقهم، يف كل مناسبة يتغري مادة التعليم، فال بد للطالب "
فاجلد والنشيط على حضور املدرسة يتأثر على طاقتهم . فإال فات هلم املادة املهتمة

 677 ".يف اللغة العربية فإذا كانوا كسالنا فال يزيد هلم علما

 :ويزيد بقوله
إذا شذ الطالب حلضور الفصل وشذ أن جيمع مع أمهر الطالب يف اللغة ”

بل عكسه ال يزالون جيدون املشكالت . العربية فال بد هلم جاهال يف إتقاهنم العربية
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اإلستقامة عني القرامة، وال كرامة إال "يف مهارة الكالم، كما فال يف األمثال 
 676".باإلستقامة

 عوامل طريقة التدريس (7

أستاذ هاشيم كمعلم يف الفصل يتعلق بإستخدام األساليب يف تعليم مهارة الكالم، وقال 
 :وقوله

: يف تعليم مهارة الكالم مبرحلة اإلبتدائية استخدام املعلم عدة الطروق منها"
طريقة األول، تقنية التقرار القول، يعين املعلم يقول أو قراءة أوال عن املادة وحمادثة مث 

طريقة الثاين، القراءة بعد النظر، يعين ينطق . قال أو قرأ هلم املعلميكرر الطالب ما ي
طريقة الثالثة، استخدم معلمون أساليب . مباشرة ما رأه الطالب يف الكتب املدرسية

ولكن أسلوب الذي أكثر يف استخدام هي طريقة . قصة بالصور، ولعب األفالم
واألسلوب اآلخر . اىل وقت كثري األول، الثاين، والثالث ألن هذه الطريقة ال يهتاج

 670."حيتاج اىل وقت كثري وحيتاج اىل استعداد طويل

وأهداف من كل طريقة هي ملساعدة الطالب إلتقان مهارة الكالم، وكذلك لتدريب 
التفاهم بدون املمارسة سيكون ناسيا بسرعة مجيع املواد اليت . الطالب عن النطق كلمة بعد كلمة

 .التفاهم باملمارسة والتطبيق سيكون مستطيعايدرسوهنا، ولكن 

ملسؤولني أ. العربية من مجيع أنشطة الطالب، وخاصة يف جمال اللغةأصل  مهساتيذ األ
من اللغة العربية، يف  احبيث ميكن للطالب أن يكون جيداملعهد  الربنامج أنشيو أ النظام نشي

مساعدة  وهذا الربامج .اصباح حداأل يوم إحدى الربامج هي بوجود الرحلة اللغة العربية يف كل
اللغة  ويتحدثيف الشارع   مثىنثىنميشي مالتالميذ . مارسة العربيةمب تاجونطالب الذين حيلل

 .العربية
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 عوامل وسائل التدريس (4

يف احلاضر كل شيء عصرية، ويتعلق به إلكرتونيك وكذا التعليم واملتعلم حيتاج له مساعدة 
جزم يف إلقاء املادة على الطالب ويساعد التفهيم واإلتقان بدون معلم، وهذا كما قال أستاذ 

 : أسفري

املعلم والوسائل ال يفارق بينهما، ألن بدون الوسائل جيد املعلم الصعوبات يف "
ولكن يف املعهد أستعمل الوسائل . ملادة، وبه تسهيل للمعلم وتفهيم للطالبإلقاء ا

 677".املوجود فيه، مثل سبورة، قلم الرصاص، والكتاب، والكتب الصورة

قلم السبورة، هي  مييف التعلاملستخدم  وسائلمن البيان املعلمني يستخلص الباحث ال
الوسائل املستخدم يف تعليم مهارة الكالم أحيانا جتعل  ةقلل. فقط املدرسية الكتبو  ،الرصاص

ال سيما امللل للطالب يف الفصل، لذلك ينبغي على املعلمني جيعل التعليم جيدا ومرحيا 
وينبغي للمبتدئني، ألن الطالب سيحبوا مادة التعليم إذا معلم أن يستخدم طريقة مثرية لالهتمام، 

عدم وجود أموال ما يكفي لشراء بعض األدوات اليت بعدم وجود وسائل ألن  .جيداأن تشرح 
 .ألن اجلهاز غال المتالك. ميكن أن تساعد يف عملية التعليم مثل أجهزة، شاشة، وكمبيوتر

 تعليقات. للناشئني العربية يف استخدام الكتاب اتالبيان يف هذا املبحث يعرض الباحث
العربية للناشئني ال يزال من الصعب جدا  أنه من أجل فهم املادة يف الكتاب أخرى اقرتاحات

لطبقتنا مت دراسة الكتاب يف ثالثة جملدات جيب قبل جملدات دراسة ينبغي علينا أن ندرس ثالثة 
وفقا لطالب أننا ال يزالون يكافحون لفهم املواد اليت يتم تدريسها . جملدات واحد واثنني األول

  .ليت حنن مل يتقنمن قبل املعلم ألن هناك العديد من الكلمات ا

تدريس  تبدأ .اجلمعةيومي الثالثاء و  اليت عقدت يف الكتب العربية والتعلم التدريس عملية
 مث املضي قدما يف، الدرس األخري، وتكرار الطلبة أنباء طلب مث، الكلمة أوال فيما يتعلق املعلمني

 .دقيقة17 حلوايل عملية التعلمتستمر و ، اجلديدة الدروس البسملة قراءة
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األساليب  .اجلمعةيومي الثالثاء و ، مرتني يف األسبوع عقدت مادة كتاب العربية كالم
 املواد قراءة املعلم هو األسلوب مستوى املبتدئني العربية يف الكتاب مادة اللغة يف املستخدمة

 املعلم قال، وبعد ذلك الطالبيتبع و  إعادة قراءة املعلم مث، إليها جمرد االستماعالطالب مسبقا و 
 .قراءهتا مسبقا املناسبة املواد حمادثة لكل اثنني اثنني واجه للطالب

 قال أن املعلم هيالطريقة األخرية و ، من قبل املعلم للصورة املعروضة التواصل طريقة
الطالب ، مث وسط الصف يف واحدا تلو اآلخر يشكك وقراءهتا بعض اجلمل أن يؤلف الطالب
العربية  كتب اللغة من التعلم املستخدمة يف وسائل اإلعالم .تستجيبميكن أن  ألهنا اآلخرين

 العربية الكتاب يدرسون معظم الطالب .الكتب املصورةو ، وعالمات، والكتب، السبورة هي
٪ 55حوايل  العربية مادة الكتاب الذين حيبون كنسبة مئوية حتسب إذا، جزئيا املتوسط

 العربية جلس مل تدرس الذين الثانوية خرجيي املدارسمن  يكون ألن بعضها٪، 45االعتدال و 
 .مدرسة اعداديه عندما كنت يف على مقاعد البدالء

صعوبة و ، العربية الكلمات يف التعبري عن صعوبة هي الصعوبات اليت يواجهها الطالب
 الطالب روح / إلرادة ومن املتوقع أن يكون اللغة العربية كتاب يف تعلم .يف الكتاب املادةفهم 

 ال يزال هناك هو أن العربية كتب اللغة يف التعلم صعوبات طالب سبب .٪ فقط17 هو املادي
 العربية جييد اللغة ال على الرغم من أهنا من قبل، اللغة العربية ال يتقن الذين العديد من الطالب

 األخرى هياألسباب و  .يتحدثون العربية الطالب اآلخرين لالستماع إىل هم أكثر عرضة ولكن
 .الطالب اجلددو  مستوى املبتدئني الطالب يف ألن الغالبية العظمى من

اللغة  يف كتب الطالب الصعوبات اليت تواجه للتغلب على من قبل املعلمني اجلهود املبذولة
، والواجبات املنزلية التعلم يف أكثر نشاطا الطالب ليكونوا عن طريق طرح التعلم العربية هي

(PR)  احلفظ املفردات على الرغم من أن كل يوم املفردات عشرة حلفظتتطلب من الطالب و 
 أي املفردات يف حفظ له هدفنزل و  .جلميع الطالب نزل من برنامج إلزامي أيضا الربنامج هو

ناجحة  هذه اجلهود احلمد هلل .املفردات 377 الحياء ذكرى ويطلب من الطالب أشهر 4ملدة 
 أن العديد من الطالب املفردات حفظ ألنه من خالل، لطالب اجلددل، وخاصة للطالب جدا

، ان شاء اهلل .اللغة العربية كتاب يف تعلم صعوبة تقليل وكانوا قادرين على جيدا ميكن احلديث



 الصعوبات اليت تواجه جنحت يف التغلب على مكافأة٪ 37 جهود اذا حكمنا من خالل
 اعتمادا على الطالب الصعوبات للتغلب على من اجلهد والباقي، الكتب العربية يف تعلم الطالب

 .كل طالب

 العربية اراء الطالب يف استخدام الكتابعن  اتالبيان يف هذا املبحث يعرض الباحث
 مقابالت مع الطالب أنه من أجل فهم املادة يف الكتاب أخرى اقرتاحات تعليقات. للناشئني

جدا لطبقتنا مت دراسة الكتاب يف ثالثة جملدات جيب قبل  العربية للناشئني ال يزال من الصعب
وفقا لطالب أننا ال . جملدات دراسة ينبغي علينا أن ندرس ثالثة جملدات واحد واثنني األول

يزالون يكافحون لفهم املواد اليت يتم تدريسها من قبل املعلم ألن هناك العديد من الكلمات اليت 
 .حنن مل يتقن

العربية  د صعب جدا لدراسة هذا الكتاب جلميع حنن ال يتقنون اللغةكما طالب جدي  همو 
هناك البعض منا الذين اعتادوا على أن يكون من خرجيي املدارس احلكومية، وهناك بعض خرجيي 

داي صديقنا الذين خترجوا املنزلية درس الكتاب ليس من الصعب ذلك لصديقنا  .مدرسة داخلية
من الذين يعرفون املفردات العربية بل من خرجيي املدارس العامة لدينا الذين خترجوا الكوخ العديد 

  01.من الصعب جدا أن نفهم الكتاب داي املواد ألننا ال نعرف الكثري العربية

 ينفيذ مرتني يف األسبوع يوم اإلثنني  العربية للناشئنيالكتاب مادة التعليم "
م، ال سيما مسؤولني متابعة ، ولكن التعليم لكل املستويات أو العاويوم السبت

العربية الكتاب يساعدون الطالب على ممارستهم يف التعليم . أيضا يف الدرس
خاصة الطالب مستوى املبتدئني، ألن املعلمني يشاركون أيضا يف هذا  للناشئني

ويف هناية . الدرس، ويساعدون الطالب الذين ال يزالون بغري طلقة يف اللغة العربية
واملعلمني يتحدثون باملثىن مناسبة بتعليمات املعلم، واملوضوع يرتبط الدرس الطالب 

والتالميذ الذين ال يعرفون اللغة العربية أن يسئل   .بأنشطة الطالب يف املدرسة
 ."مباشرة اىل املعلمني
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اإلستخالص من ناطقني أن نشاط التعليم  املذكورة، يستطيع الباحث أن يأخذ اتمن البيان
وخاصة املعلمني  والتالميذ سعيد جدا إذا كان االعتبارات من املعلمني،. الصباحيتم يف وقت 

نظرا اىل . حيلوا هلم، مع أنه يف كل لقاء التعليم دائما سئل املعلم عن حالة الطالب باللغة العربية
الواقع أن املعلم يسأل نفس السؤال يف كل لقاء، ولكن يزالون الطالب جيبوا عليه، حىت هم 

دقيقة ملادة الكتاب العربية للناشئني ، ألنه ملدة  17ويكتفي وقت . ن عن السؤال واإلجابةحيفظو 
ساعة فيه كفى للطالب إلكتساب املعرفة واخلربة من املعلمني األخص يف مادة الكتاب العربية 

  .للناشئني

ن بشعور أل. إذا اراد الطالب إلطقان اللغة العربية، فوجب عليه أن حيب مادة مهارة الكالم
وقال . ولكن شعورهم  اىل مادة متنوع. احلب اليها سيكون الطالب حياول عن كيفية إلتقانه

 :كما يلي  جزم أشفاريأستاذ 

بعض الطالب حيبون تعليم مهارة الكالم وبعضهم اآلخر ال حيبها، إذا حيسب "
 ٪، ألن بعض45٪ وال يوافقه 55على النسبة املائة الطالب الذي يوافقه تقريبا 

احلكومية الذين مل يتعلموا اللغة العربية من  مدرسة ثانويةالطالب خرجيني من املدرسة 
شخصا فقط، و يف مادة مهارة الكالم  65 ثانويةوعدد الطالب يف مستوى . قبل

. ليس كل الطالب حيبون هذا الدرس، بعض منهم يتعلمون وبعض منهم ميزحون
لكالم أو لغة العربية بسبب مل يتعلموا بعض الطالب يقولون أهنم مل حيبوا مهارة ا

اللغة العربية من قبل حينما يدرسون يف مدرسة اإلبتدائية، فقد يتعلموا الدرس العامة 
مثل علم احلساب، علم العاملي، علم اإلجتماعية، والعلوم الرياضيات، وتربية الوطنية 

هنم يفضلون إذا فإن الدوافع لتعلم اللغة العربية هو يف حد األدىن أل. وغريه
 "..املوضوعات العامة

من البيانات املعلم يستطيع الباحث أن يستخلص، أن الطالب الذين مل حيب العربية تاما، 
 .وهذا بسبب أكثر الطالب مل يتعلمون اللغة العربية من قبل، ومنهم يفضلون علوم العام من العربية

الكتاب من شروط التعليم للطالب، لطالقة أنشطة التعليم املتعلم يف مهارة الكالم، وألن 
الكتاب ": جزم أشفاريوذلك كما شرح اليها أستاذ . الكتاب كاملعلم الثاين جمازا بعد املعلم حقيقيا



امساعيل الدكتور حممود مؤلف "  العربية للناشئني "هي الكتاب  اللغة العربيةاملستخدم يف تعليم 
الكتاب أو الكتب املدرسية البد يناسب حبالة الطالب، وحال االجتماعية وثقافية الطالب . صييىن

. ألن الكتاب قد مت استكماله من مفردات جديدة تتعلق باملواد، ويكمل أيضا بالصوار والتمرينات
 .ا الطالبوسوى الكتاب الذي جيب أن يتعلمها وميلكو . وهذا الكتاب جيب أن متلكون الطالب

مث فعل الباحث على املالحظة ليناسبه مع البيانات املعلم السابقة يتعلق  بأنشطة التعليم ومن 
 :يف املدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتا ، واحلاصل كما يلي يف العربية للناشئني

 عن حال مث سأل املعلم. بتحية السالم العربية للناشئنيتعليم  املعلمبدأ التعليم،  لتنفيذ مقدمة
 للتعلم استعداد الطالب وغري ذالك، ويساعد "كيف حالك صباح اخلري"باللغة العربية مثل  الطالب

الكتب  اكتمال التحقق من مث، واحدا فواحدا يف الدفتار الطالب أمساءمعلم دعى  .العربية للناشئني
املفردات بشكل الغىن، وفعل املعلم مراجعة  املعلم لقراءةليجعل محاسة الطالب يأمر . القرطاسيةو 

 .ويناسبه مع املادة اجلديدةواد األسئلة ملعرفة قوة كفائة الطالب يف امل مث تقدمي الدرس السابقة

الدكتور حممود امساعيل مؤلف "  العربية للناشئني "الكتاب املستخدم يف املادة هي كتاب 
 " يف تلك املناسبة يعيناملوضوع الكتاب، و  حيملوا قد مجيع الطالب أن املعلم تأكدي أن مث .صييىن

  ". رمضان مبارك

 العرض  .أ 
 معا، وقرأ الطالب " رمضان مبارك "قرأ املعلم على مادة التعليمية حتت املوضوع : األول

 .املعلم للقراءة النصوص تبادال أمر مث، بعد قراءة املعلم

 .متاما سجلوني حىت مجيع الطالب تكريرلباالتعليمية  رتجم املعلم املادةي: والثاين

يأمر املعلم للطالب على التطبيق احملادثة باملثىن، واملعلم يكون كإشراف : ونشاط الثالث
 .الطالب ألثناء تصحيح إذا كان هناك خطأ يف النطق

 

 



 اخلامتة .ب 
إذا كان هناك أنشطة اخلتامي، كما العادة يف هناية الدرس يسأل املعلم إىل الطالب 

ويعلن املعلم  عن املادة يف لقاء املقبل لكي  .الصعوبات من الطالب يف تعلم مهارة الكالم
 675.يستعدون يف تعلمهم

وميكن أن خنلص إىل أن عملية التدريس واملادة التعليمية مهارة الكالم جيدة، ألن املعلم 
 .يشاركون أيضا يف عملية التعليم بنشاط

األلفاظ كانت مسألة أساسية يف تعليم مهارة الكالم، وذلك كما  الصعوبات يف التعبري
الصعوبات الطالب يف تعبري األلفاظ العربية تكون مسألة اليت ":جزم أشفاريبني اليها أستاذ 

الصعوبة . وجبت عليها دفعها أوال من معلمني وموظفني، ألن اللغة حمتاجة اىل التطبيق واملمارسة
ومنهم من مل يعرفوا . ألهنم مل يتعودوا من قبل ثانويةيف التطبيق تقع على الطالب يف املرحلة 

 671.يعرفون ولكن مل يتعوذوا هباأصال ماذا يقولون، أو 
الصعوبات مل ": ، وقال ثانوية، بعد أن يعلم أيضا يف املرحلة سوكميقال أيضا أستاذ 

ألهنم يتعوذون . الذين مل يتعوذوا بالعربية ثانويةيزالوا أن يقعوا هلم، وخاصة لطالب املرحلة 
مث . منذ تعلمهم يف مدرستهمباإلندنيسي واملادوري من قبل، وبعضهم مل يعرفوا بالعربية أصال 

وميكن عليهم . يذخلون املعهد ويستقبلون البيئة اجلديدة، األنشطة اجلديدة، و اللوازم اجلديدة
  01".حيتاجون املدة شهرين أو ثالثة أشهر ليشرتكوا يف بيئة املعهد وال سيما يف أنشطة اللغة العربية

مهارة الكالم، من الواقعة القدمية، مشكلة الطالب يف عن  جزم أشفاريوقال أيضا أستاذ 
 :واحلاصل ما يلي

وتلك الواقعة يف املعهد ليست مشكلة جديدة، بل هي مشكلة قدمية، وخاصة "
جانب ذلك ينقصون طالب املبتدئني يف تطبيق اللغة العربية . للطالب مستوى املبتدئني

لطالب يف توكيدا له، أن صعوبات ا سوكميوقال أستاذ ."وبعض منهم طالب جديدة
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عرفه . اللغة العربية ليست جديدة، ولكن منذ فرتة طويلة خاصة الطالب اجلديدة
كما رأينا من شرح ".املسؤولني من معلم ويعرف عندما معاشرته مع الطالب كل يوم

يعرف أن صعوبات تعبري األلفاظ اللغة العربية يكون  سوكميوأستاذ  جزم أشفاريأستاذ 
طالب من قدمي ومل يستطيعوا أن يدفعوا، وفضال لطالب مسألة لزمية ويقع على كل 

  01. جديدة

يكادون :"حلصول البيانات التامة، الباحث يقابل أحد الطالب املبتدئني، وهو اروان ستياوانو 
اللغة العربية مشكلة يف التكلم، وأشعر الصداع أحيانا عند التعبري األلفاط، وال سيما عندما أحتدث 

 ." تلميذ ومع األستاذ 

الصعوبة يف حفظ املفردات واحملادثة تكون ممتنعا لرتقية لغة الطالب، ألهنما تكونان أساسيا 
 :   ويف ذلك كما قال أستاذ جزم أسفري كمعلم يف فصل. لتكلم اللغة العريب

يعطون الطالب احملافظة املفردات كل مناسبة عشر مفردات، وأحيانا حمافظة احملادثة "
ولكن كثري من الطالب الذين مل حيفظوا عند دفاع املفردات، وإذا  .مباشرة كما يف الكتاب

سئلوا اليهم يقولون، أن احملافظة كثري جدا، مع أن الوقت الذي أعطى اليهم أسبوعا، 
 671".ويكفي هلم أن حيفظوها، ولكن إذا مل حيفظوا يكونون كسالنا حييطوهنم

بل اذا كان كسالنا فكان . سسب التعلماجملتهد يف التعلم يزيد املعرفة، من جاهل اىل عامل ب
اجملتهد أساس املاهر والكسالن أساس : "جاهال وقاصرا يف العمل، وهذا موافق على األمثال

 .اجلهالن
رتبة اجملتهد يأثر على تفكريه وهذا يعرف على أنشطة الطالب يف مهارة الكالم يف املرحلة 

 : هبقول جزم أسفرياإلبتدائي، كما شرح على ذلك أستاذ 
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. رأيت طالبا جمتهدا وكذا طالبا كسالنا، ويعرف ذلك عند إعطاء حمافظة املفردات هلم"
وكثري منهم حيملون كتبهم ويقرؤوهنا، ولكن ال يزالون ميازحون ومل حيفظوا أحيانا، وأما 

 001."الطالب الذين يتعودون يف التكلم يستطيعون أن تتحدثوا يف العربية كل يوم

ملقابلة مع بعض الطالب الداىن، واملتوسط واملهاهر بالعربية على مجلة وعلى هذا يتأكد له ا
من طالب الداين، كما  حممد فضلياملقابلة األوىل مع . األمساء يعطيها األستاذ للباحث

   000:سيأيت

أتعلم عند وجود واجب املنزيل من األستاذ، وأحفظ عند وجود احملافظة، وأتعلم "
 ."مل أتعلمعند التعليم فقط، وخارج ذلك 

 : من مرحلة املتوسطة، وهو طالب نشيط، ويقول حممد وهيودينويتأكد ذلك صاحبه 

ال حيب القراءة وتعلمه عند وجود واجب املنزيل من  أبدّسكوريف الغرفة كان "
وال يزال أعظه ولكن ليس منه إعتناء، . األستاذ، إن مل جيد منه يالعب مع أصدقائه

 002".حىت ال أكون واعظا بعده

 : من طالب املتوسط، ويقول أمحد معراجاملقابلة الثانية مع 

أتعلم عند وجود واجب املنزيل، وحمافظة املفردات، واحملادثة، وعند التعلم يف "
 003".الفصل، وأحيانا أتعلم مع أصدقائي يف الغرفة، وأتعلم بنصيحة أصدقائي املتقدمة

 :، ويقولمن طالب املاهر طريق سدق صاحبياملقابلة الثالثة مع 

أحب التعلم والقراءة، لست تعلما عند وجود واجب املزيل من األستاذ فقط، "
عندي أنا القراءة من أنشطة . ولكن أحب القراءة يف الغرفة، مثل قراءة القصة القصرية
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وهذا على يقظيت بالطاعة على . املرغوب يف قليب، حىت تكون رغبة عند أعمال يومي
 664".نظام املعهد

العربية للنا شئين في تنمية تعليم اللغة العربية في المدرسةالعالية الدينية  دور الكتاب .4
  الحكومية

 

هذا النهج هو وسيلة للقيام املعلم يف عملية التدريس والتعلم، وبدون معلم ال تقرتب من 
املعلمني الذين يقومون بالتدريس دون استخدام . احلد األقصى يف سياق عملية التعليم والتعلم

 .اسرتاتيجي، مثل الناس يسريون يف مكان مظلم جدا وانه ال يعرف اجتاه الطريق يف العنوان هنج
 مت وقد التعلم لتحقيق التعلم عملية يف معلمة قبل من األساسية األمناط هو النهج هذا

 أوال املالبس مصمم تعيني قبل املالبس، مصمم أو خياط مثل هو النهج هذا. األهداف حتديد
 .بالتأكيد حالة هي النتيجة فإن هبا، منط خميط

 أيضا بالتأكيد اهنا مث التعليمية، العملية يف املعلم هنج أفضل استخدام مدرس وهو وباملثل،
 ستكون مث التعلم، أنشطة يف متعدد هنج باستخدام املعلم عن ناهيك امخاد،-كماال أكثر

 جناح حتديد التعلم عملية وسوف التدريس هنج املعلمني دور فإن ولذلك،. القصوى النتيجة
 .األقصى احلد حتقيق يف الطالب

 وظيفية، مهنة، هي للمعلمني التعليمية املؤسسات فشل أو جناح لتحديد املعلم هنج دور
 واكتسبت ،(والسلطة وقادرة الكفاءة،) املختصة هم الذين اجلمهور من فرد هو املعلم. واملهنية

 املؤسسات يف سواء كمدرس، واملسؤوليات واألدوار املهمة، لتنفيذ احلكومة أو اجلمهور ثقة
 .املدرسة خارج التعليمية املؤسسات تتبع واملدارس التعليمية

 عن فضال التعليمية، واملوارد التعليم جمال يف العاملني من واحد كعنصر هم املعلمون
 أو الطالب وتدريب وتعليم توجيه ومسؤولية دور هلا اليت التعلم مصادر أهم من واحدة

 .املتعلمني
 مع ومتاشيا. مستشار أيضا وهو املنظمني، امليسر، حافز، خمرب وكذلك هاما دورا املعلمون

 .املتعلمني نوعية حتسني على املعلم تأثري قبل من استخدامها هنج دور فإن سبق، ما
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 جزم أشفاريأستاذ  ، الدينية احلكومية سوراكرتا العاليةاملدرسة  املعلم واحد"
 حتفيز يف اختذت اليت جدا كبريا دورا املعلم يتبعه الذي النهج إن: بأن جادل

 يف يتقن ال الذي واملعلم للطالب، العلمي التحصيل مع رؤية وميكن الطالب
 قد كان الذي التعلم عملية جعل يف ينجح مل انه حىت التعلم أساليب تصميم
 ".مثالية ليست بالتأكيد هي والنتائج التعلم، لعملية منهج أو طريقة أحبث. خطط

الدينية احلكومية  العاليةاملدرسة  من املعلمني من واحد سوكميأستاذ  ذلك على وعالوة"
 ألن تلميذه، طبيعة فهم يف جدا مهم التعليمية العملية يف املعلم اقرتاب دور: بأن ، سوراكرتا

 عدة مطلوب هو الطفل شخصية ومعرفة على، قادرة لتكون خمتلفة، شخصية لديه طالب كل
 كل طبيعة ومعرفة فهم أجل من الفردي، النهج هو استخدام من نتمكن أن واحد هنج هنج،
 .ربيبا

 مهم التعلم هنج جودة حتسني يف املعلمني دور أن يفسر أن ميكن أعاله املذكورة بيانني من
 هدف دون من املشي على املسافر مثل فهو مهامه، يف املعلم النهج ذلك بدون ألنه جدا

 .التعلم أسلوب حتديد يف مهم دور له واملعلم والتعلم، التعليم عملية يف. واضح
 نهج المعلم 

 وإصالحها األخطاء استكشاف يف العادة ألن نفسه، النهج حتقيق هو الفصل هذا مناقشة
 يفسر كما لذلك،. بسهولة املشكلة حل جعل إىل يهدف الذي األول النهج عادة يقام

 ألنه التعلم واسرتاتيجيات التدريس يف األساليب من بعض لفهم معلم وجود أمهية على الباحثون
 .الفرتة هذه خالل حيدث الذي التعلم نوعية حتسني أجل من حافز كما

 من املقصود االجتاه يف الفشل أو النجاح جدا حتديد والنهج والتعلم، التعليم عملية يف
 اليت للمشاكل وفقا املتبع والنهج الطالب قبل من املشاكل حل يف املعلم كان إذا ألنه املعلم،

 .أفضل بالتأكيد هي والنتائج تواجهها، اليت الطالب يواجهها
 العاليةاملدرسة  أن املعلمني أحد قال ، جزم أشفاريأستاذ  ، أعاله الوصف مع بالتزامن

 :الدينية احلكومية سوراكرتا



 املعرفة وجود عدم بسبب للمعلمني رئيسيا دورا تلعب لطالهبا هنج لتقنيات املعلم معرفة
 إىل حتتاج اليت مييز أن عليه الصعب من وسيكون والتعلم، التدريس أساليب يف تقنيات حول

 .القضايا من غريها النهج أو فرد، كمجموعة، معاجلة
 يعاين اليت للمشاكل رؤية: أن ذكر واحد ملعلم وفقا ذلك، على سوكميأستاذ  وعالوة

 يف هو ، الدينية احلكومية سوراكرتا العاليةاملدرسة  يف املعتمدة النهج شكل متفاوتة الطالب منها
 وهذا التعود، واقرتاب والتعليم، العاطفي، النهج املتنوعة، واملناهج جمموعة الفردي، النهج شكل
 .التعلم عملية يف تنطبق معلم كل هو النهج

املدرسة  يف التعليم نوعية لتحسني أن اىل الباحثون وخلص أعاله، املذكور الرأي على وبناء
 يف طرق عدة معرفة املعلم يكون أن وينبغي التعلم، أنشطة يف الدينية احلكومية سوراكرتا العالية
 .والتعلم التعليم

 الفردية نهج 

على هنج الفرد إلظهار الشركات كيف يوفر املعلم هنج أو مساعدة املتعلمني 
 اليت األساليب من ألنواع بالنسبة أما .معاجلة املشاكل اليت تواجههاالفردية من أجل 

 .أخرى أمور بني من فردي بشكل هي
 
 نهج الدراسة 

 إليها ينظر عندما أو اخلصوصية الدروس شكل يف النهج هو النهج هنا واملقصود
 املساعدة من جمموعة عن عبارة هو والذي الرتبوي، التوجيه يسمى واسع نطاق على

 اليت الرتبوية واملشكالت التعلم مشكلة حل أجل من للمتعلمني التجارية األعمال يف
 ما يقولMappiare (0   : 22  ). أ قبل من قيل ما مع يتماشى وهذا يواجهها،

 أجل من األعمال دراسات طالب املساعدات من جمموعة عن عبارة توجيه: يلي
 اليت والتدريس التعليم مشاكل وحل التعديل، خيارات من خمتارة جمموعة عقد

 .تواجهها



 شكل يف مطلوب هو النهج أساسا دراسة أن نرى أن ميكن فإنه وبالتايل
 التعلم نوعية لتحسني وذلك التعلم بيئة النامجة املشاكل على التغلب يف املتعلمني

 .يتحقق أن ميكن
 واالجتماعي الشخصي النهج 

 معقدة مشكلة حل حيث من للفرد املقدمة املساعدة هنج هو هنا واملقصود
 من للطالب املساعدة وتقدمي االجتماعي النهج أن حني يف. سرية تعترب أن جدا
. Y. نيويورك من هبا يتعلق فيما االجتماعية، البيئة يف نفسه مع التكيف أجل

 إىل ويهدف شخصية مقاربة: يلي ما يقولGunarsa D.، (0   : 20 ) سينجي
 أصبحت فقد هلذا ونتيجة الشخصية، املشاكل على التغلب على األطفال مساعدة

 - مميزة والصداقة، واألسرة، التنمية، جوانب مع نفسه توجيه على الطالب أقل
 .وغريها واجلنسية، واالجتماعية كاملة شخصية اخلصائص،

 من واجه ما كثريا االجتماعية القضايا أعاله، الشخصية املشاكل عن النظر وبصرف
 كال من أعضاء مع املتعلمني مع عالقته املعنية املدرسة داخل الطالب قبل

 يف أيضا ذلك يف مبا رفاقه، وكذلك والثانوية، األساسية اجملموعة من اجملموعتني
 خارج األقران جمموعة أو واآلباء، اإلخوة املتعلمني بني والعالقة االجتماعية، القضايا
 جمموعة هي الشخصية النهج أن مفهوما يكون أن ميكن سبق ما على بناء. املدرسة

 الشخصية املشاكل مواجهة أجل من للطالب والعمل االجتماعية املساعدة من
 .االجتماعية أكثر هبم اخلاصة

 مجموعة نهج 
 من جمموعة مساعدة يف واملخططة املنتظمة اجلهود هو اجملموعة هنج

 وفهم حتديد ميكن حبيث نسبيا، نفسها هي اليت املشاكل يواجهون الذين الطالب
 وهذا. معا جمموعة واجهوها اليت للمشاكل جيد تعديل وجود أو مشاكلهم وحل

 هو ما: التايل النحو علىSuargi (0  3: 02  ) كيتوت ديوا اقرتحه ما مع يتماشى
 على املشرف يقدمها اليت التقنية التوجيه خدمات هو مجاعة هنج من املقصود



 يواجهون الطالب من جمموعة أو شخص مساعدة هبدف الطلبة من جمموعة
 .املناسبة اجملموعة أنشطة يف حياهتا يضع أن تعلم مشكلة - مشكلة
 ملساعدة املستشارين يؤديها اليت اخلدمة النشاط جمموعة هنج هو النهج لذلك

 :جمموعة هنج مع تواجهها اليت املشاكل حل على الطالب
 المباشر النهج 

 املدارس يف تطبيقه يتم ما غالبا الذي النهج أشكال من شكل هو املباشر النهج
 يساعد املباشر النهج ألن الطالب، من والتعلم التدريب أنشطة يف عاليه الدينية
 بكثري أقل فجأة تنشأ األحيان بعض يف تواجهها اليت املشاكل حل يف الطالب كثريا
 من مباشرة لوجه وجها خالل من وذلك اخلصوص وجه على الرتكيز تتطلب سرية
 مع مستشار بني مواجهة إىل مباشرة وجهه قبل من تنفيذه وكذلك املعلم، قبل

 .اجملموعة يف شخص أو فرادى سواء الطالب،
 مباشر غير نهج 

 النهج ويتم. وسطاء خالل من التعامل يتم الذي النهج هو املباشر غري النهج
 جيوز أو مساعد مستشار املعلم، خالل من والتخطيط منهجي بشكل املباشر غري

 أدركت ولكن جرا، وهلم واجملالت اإلعالم وسائل خالل من آخر، مسؤول إدراجها
 .عاليه الدينية املدارس يف كامل بشكل تنفذ مل أعاله املذكورة اإلعالم وسائل أن

 املدارس من املعلمني من احدة حسين سبق، ما إىل العالقة طبيعة"
 بشكل تنفيذها ميكن ال مباشرة غري هنج: أن إىل تشري عاليه، الدينية
 مع للتعامل خصيصا تعيينه على اإلشراف املعلم غياب بسبب كامل
 الوقت، من الكثري يتطلب التعامل أن حني يف النحو، هذا على األمور

 ما وهذا املدرسني، عن الرئيسية املسؤولية يتحمل املعلمني أن حني يف
 ".متاما النهج هذا ينفذ مل تسبب

 على األساس يف: إسالمية ثانوية مدرسة من معلم جادل املعلم،"
 توسيع على الطالب لتعليم التطبيقية ومجيلة يرام ما على مباشر غري هنج

 وسائل حبضور يتمتع أن وميكن شاملة ليست ولكن التفكري، آفاق



 بشكل املباشر غري هنج تنفيذ الصعب من كان لذلك ككل، اإلعالم
 ".الفراغ وقت والطالب االقتصاد قدرة من أيضا ل نظرا مستمر،

 ينفذ مل املباشرة غري النهج هذا أن إىل خنلص أن ميكن اآلراء هذه على وبناء
 الداعمة التحتية والبنية للمرافق نظرا اإلسالمية، الثانوية املدارس يف كامل بشكل
 والبنية املرافق قدرة حدود يف يزال ال ولكن بعد تنفذ يعين ال كافية باستمرار لتنفيذ

 .املدرسة يف موجودة كانت اليت التحتية
 مشكلة 

 عاليه طالب التعلم أنشطة تعزيز يف املعلمني توجيه تنفيذ أن ينكر من هناك ليس
 العام اهلدف أن يعين ال وهذا جيد، بشكل به القيام ميكن أنه من الرغم على. املدارس

 أوجه هناك تزال ال ولكن حال، أي على جيدة مع يتحقق أن ميكن األنشطة هذه من
 :األنشطة هذه وتشمل دون حتول اليت العوامل من العديد إىل يرجع وهذا خمتلفة قصور
 للطالب نهج في المعلمين مهارات وجود عدم 

 الكافية املهارات من املزيد بالتأكيد لديها مستشار خاص معلم أو التوجيه مستشار
 الذي النهج جناح أن حني يف منتظم، املعلمني مع باملقارنة للطالب املناهج توفر نتائج يف

 وهكذا. نفسها املهارات قوة على اإلشراف اإلشراف املعلم قبل من حتديد شارك اختذه
 مبهمة يقومون حبيث. عاليه الدينية املدارس يف خاص اإلشراف املعلم وجود لعدم نظرا

 اخلدمات جناح على يؤثر سوف فإنه بالطبع مث العادي، املعلم هو املشورة خدمات
 الرمسي التوجيه إىل تفتقر عموما املدارس يف توجد اليت املعلمني اليت االستشارية،

 .املسألة هذه بشأن األساسي
 التحديد وجه على تعاجل ال املدرسة، العامة املدارس اخللفية يف واملعلمني عام، بشكل

 من املدارس هذه يف املعلمني مهارات عندما طبيعي شيء يصبح مث املشورة، تقدمي مسألة
 .نسبيا أقل التوجيه خدمات حيث
 الطالب مغلقة تزال ال 

 تضع أن تريد ال الصمت، هم الذين للطالب هو هنا واملقصود املنغلقة الطبيعة
 للتعامل اإلشراف موظفي على الصعب من جيعل مما املطروحة، القضايا يف قدما



 معربا كان سره شعور من عادة وتتألف إغالق يتم أن الطالب كشف سيتم. معها
 التوجيه مستشار أن له. الكالم من عزوفا أكثر هم الطالب أن حىت لآلخرين، عنها

 يواجهها اليت املشاكل وجود يف السرية مبدأ وتطبيق على حنافظ أن جيب املنفذ أو
 الطالب جلذب املوظفني زيارهتا اإلشراف أو املشورة تقدمي إىل باإلضافة الطالب،

 املعلمني من واحد معلم اجلزم أصفري سبق، ما مع اتصال يف. كذلك االنفتاح مع
 املشاكل مناقشة يف االنفتاح من جو خلق إىل تسعى أن املستشار: يلي ما اقرتح
 اليت األجواء هذه مثل على الرد يف مفتوحة أيضا العميل مستشار منها يعاين اليت
 الوجه على تنفذ أن ميكن ال السرية حيث إذا ولكن العميل، قبل من عنها يعرب

 التواصل يف العميل االنفتاح إنشاء تدعم السرية مبدأ فإن ولذلك،. الصحيح
 املشكلة

 المنهج على المؤثرة العوامل - العوامل  
 قبل من املبذولة اجلهود من الكثري األساس يف الدراسة، معدو نتائج على وبناء
 للمعلمني أجريت اليت للكتاب وفقا عاليه، الدينية املدارس يف خدموا الذين املعلمني
 :...أخرى أمور بني من التعليم، نوعية لتحسني

 التدريب أنشطة يف املعلمني لتوجيه الناجح التنفيذ تدعم اليت الرئيسية العوامل
 من تعاين للطالب أفضل توجيه لتوفري أنفسهم املعلمني وعي عامل سوى ليست والتعلم
 لديها أن يعين وهذا لطالهبم، التوجيه لتوفري املعلمني وعي مع. مشكلة ال أم مشاكل

 املعلمني عن املسؤولة الوحيدة اجلهة ليست التوجيه للنشاط ومسؤوليات، واجبات فهم
 علىMoh.Surya، (0   :    )و Natawijaya الرمحن وردت كما املدارس، ومديري

 برمتها العملية من يتجزأ ال جزء هي املدارس يف واإلرشاد التوجيه خدمات: التايل النحو
 مسؤولية هو املدارس يف واإلرشاد التوجيه تنفيذ فإن ولذلك،. املدرسي اإلرشاد يف التعليم
 ونظار، املعلمني - واملعلمني املدارس مديري: يلي ما الشخصية، املدرسة بني مشرتكة
 .اآلخرين املكتب وأعضاء



 الطالب من املزيد لوجه وجها لقاء فرصة املدارس يف العاملني يكون هم املعلمون
 تنفيذ يف املعلمني ومسؤولية دور فإن ولذلك،. املدرسة يف اآلخرين األفراد مع مقارنة
 .للغاية فيه مرغوب أيضا هو املدارس يف التوجيه
 المعلمين قبل من المعلمين بين التعاون 

 بني التعاون هي للتوجيه الناجح التنفيذ تدعم اليت العوامل"
 على عاليه الدينية املدارس كمدرس عرض أصفري اجلزم املعلمني،

 التوجيه لتوفري املعلمني وعي هو لبسالسة توجيهات: التايل النحو
 أو املعلم ال اآلن حىت املدارس هذه يف تعطى أن وينبغي للطالب

 هلل واحلمد جمرد هو ما من نستفيد أن علينا لذلك. النفس علماء
 ال أنه من الرغم على جيد، تشغيل ميكن الطالبية لألنشطة التوجيه
 التنفيذ تعيق أو الصعوبات من العديد أيضا هناك أن إنكار ميكن

 ".للتوجيه السلس
 املشورة خدمات وتوفري املعلمني وعي أن استنتاج ميكن سبق ما على بناء يوريان

 التدريب يف املعلمني توجيه تنفيذ تدعم اليت الرئيسية العوامل هي للطالب
 .التعلم عاليه الدينية املدارس وأنشطة

 الطالب مع التعاون المعلم 
 كثريا حاجة أيضا وهناك. والطالب املعلمني بني التعاون هو الثالث والعامل

 من واحدة. التوجيه خدمات أنشطة يف وخاصة والطالب، املعلمني بني التعاون
 اجلانبني دائما هم والطالب املعلمني بني جيد تعاون إقامة إىل الرامية اجلهود

 الشعور تعزيز وكذلك للمدرسة سلمي جو وخلق القرابة، شعور على للحفاظ
 .بسهولة يتحقق سوف اإلرشادات من الغرض أن وذلك اجلانبني، بني االنفتاح

 اخلصوصية، الدروس خدمات لتقدمي املعلمني وعي أن استنتاج ميكن سبق مما
 تنفيذ تدعم اليت العوامل هي والطالب واملعلمني واملدرسني الطالب بني والتعاون

 .عاليه الدينية املدارس طالب التعلم أنشطة تعزيز يف املعلمني توجيه
 



 وحلها القراءة وتعلم تعليم مشكالت .أ 
 عملية يف املوجودة الصعوبات هي وههنا. الصعوبات هي املشكالت أن املعروف، من 

 من أو عديد املعلم سلوك يف وإما تعليمها أهداف وحتقيق مادهتا إلقاء إما القراءة تعلم و تعليم
 .غريها التالميذ ناحية ومن الوقت ناحية ومن التعليمية الطرق

 إلقاء وظيفته أداء يف تأهلهم من املعلم نفس من تتبع اغلبيتها املوجودة املشكالت وأما
 والوسائل التعليمية طرق واستخدام التعليم أهداف لتحقيق األعمال وتنمية القراءة مادة

 رقبة كانت ذلك، وجبانب. والتعلم التعليم يف مملة الواحد النغم تطرد  اليت الطريقة و. التعليمية
 املوجودة والصعوبة. املهمة األمور من ألقاهم ما يفهموا مامل عند طالبه اهتمام يف وفعاليته املعلم
 .ترتيبا فهمها مث يومية يف العربية القراءة تطبيق يف أيضا

 مثل ومرة الرمسية باملدرسة سيما ال العربية القراءة والتعلم التعليم يف املشكالت وحل
 القراءة أن معرفة وإعطائهم العربية القراءة تعلم يف  وترغيبهم الطالب تنمية يف الرتبية رجال قيام
 هذه يف التعليم وتنمية التعليمية الوسائل جتهيز مع العربية اللغة متكن يف وعظمى كربى أمهية هلا

 من القراءة حفظ التالميذ على حيتم ال املعلم ومن. املقرر احلسن الدراسى املنهج وتنظيم املدرسة
 ".أنظر" و" قل" بطريقة بالتعبري وليكثر واجلملة الكلمة

 اللغة واستخدام املشكالت حل يف مهمة السليمة والتعلم التعليم كيفية ومعرفة
 تعتمد األمور هذه أن احلال، هذه وعلى. اللغوية األعمال قيام قراءهتا على القائمة الصحيحة

 .   ذلك أشبة وما واحلكومة واجملتمع واملدرسة املعلمني من األخرى تعاون إىل وحتتاج

 لإلندونيسية، سهل بأمر ليس األجنبية، كللغة العربية اللغة القراءة تعليم ان املعلوم، من
 .لغوية غري مشكالت ام لغوية مشكالت كانت سواء كثرية مشكالت فيه

 القراءة تعليم فمشكالت ، مدرسة يف العربية اللغة معلم من الباحثة ماتناولته على وفقا
 :يلي كما وهي األتية، األمور يف تكون املدرسة تلك يف

 وحلها التالميذ جهة من مشكالتال. 6

. النحوى متكن على املختلفة التالميذ لقدرة نتيجة واملشكالت الصعوبات وهذه
. العامة الألطفال وروضة اإلسالمية األطفال روضة من متخرجني كوهنم من احلال وهذه
 .البسيطة القراءة من اإلبتدائية املرحلة يف القراءة وتعلم تعليم وقبل



 اليعلمون كانوا وإذا. باجليدة القراءة وتعلم تعليم إتباعهم يستطيعون هم ولذلك،
 العوامل ذلك، من وإضافة. القراءة وتعلم تعليم يف وعنت بصعوبة يشعرون هم قبل، من

 : يلي كما القراءة وتعلم تعليم يف األخرى

 قدرة التالميذ على قراءة اللغة العربية خمتلفة .أ 

وذلك ألن التالميذ بتلك املدرسة أن يكون تالميذمل يستطيعون لقراءة اللغة 
وهذااحلال يؤدي . يف تلك املدرسة خمتلفة من خلفيتهم ألن التالميذ. العربية جيدا

 .إىل قدرة  القراءة خمتلفة

 .قليل االهتمام من الوالدين او البيئات اليت تسكن التالميذ فيها .ب 

 نظرا إىل مشكالت تعليم القراءة العربية يف مدرسة ، حتلل الباحث
 :املشكالت، فمنها

 .واملمارساتأن يكثر التالميذ التدريبات  (6
أن يأمر املعلم إىل تالميذه املاهرون إرشادة ومساعدة صعوبة تعلم  (0

 .التالميذ بقلة املهارة

أن يعطي املعلم التشجيعات إىل تالميذه عند تعلمهم بالتبيني عن  (7
 .أمهية اللغة العربية

 .  أن خيتار الطرق املناسبة يف تعليم القراءة (4

 قلة الرغبة واالهتمام من التالميذ .ج 

هذا العامل من أهم العوامل الذي يؤدي إىل اختالف قدرة التالميذ على قراءة 
والتالميذ ال يفهمون و يعرفون ما قراءهتم معلم فثقل رغبتهم واهتمامهم يف . اللغة العربية

 .تعلم و حفظ القراءة

 المشكالت من جهة معلمي اللغة العربية وحلها. 0

 منها يلقى ما وخباصة الدراسية باملعلومات لتاما والعلم التالميذ دراسة يتضمن فعلمه
 تعلم و تعليم طريقة أن التعليم، عملية يف وجيد. إيصاهلا عليها يسهل حىت التالميذ على



 اللغة ملعلم نتيجة الكفاية وهذه. التالميذ بعض إفادة يف تكفي املعلم تستخدمها اليت القراءة
 إلقاء يف املعلم طريقة على أحيانا ميللون التالميذ بعض ولكن. مؤهل املدرسة هذه يف العربية
 .تدريسة يف نسبة الواحدة النغم يطرد ألنه القراءة مادة

 و املنفد أنه حيث من. التعليمية العملية عناصر من عنصر أهم مبثل املعلم وإن
 وتعتند املعلم كفاءة وعلى هلا الصحيح االجتاه يف يقودها أهنا كما العملية هلذه املوجة

 .أهدافه وحتقيق واالقتصادية تأثريات يف أم النوعي، ومستواهم التالميذ، حتصيل يف خمارجات
 :ميلك أن املعلم على وجب

حيتاج إىل ذوق  ألن التعليم والتعلم حيتاج إىل ذهن مفكر وعقل مدبر، و: الصفة العقلية .أ 
 .يصوغ مامييله الذهن و العقل صياغه جذابة

 .أسوة يف األخالق و السلوك بالوعظ وباحلفظقدوة و : صفة اخللقية .ب 

 .تكون العالقة بالزمالء والقيادة يف العمل و حتسن عالقته بتلميذه: الصفة االمجاعية .ج 

      665.كيفية توجيه نشاط التلميذ و اكتسبهم اخلريات: الصفة املهنية .د 

 وحلها مشكالت من جهة الوقت. 7

 اللغة تعليم يف واما. األسبوع يف الدرس ساعة وهو مدرسة يف العربية اللغة تعليم أن
 هي األخرى مهارات تدريس ولكن فقط، القراء مهارة تدريس ليس املدرسة بتلك العربية
 .اإلستماع مهارة الكالم، مهارة الكتابة، مهارة

 األفكار تيسري يف تؤثر ألن. أيضا نتيجة يف تستطيع الوقت قلة على ةمشكلو 
 يف. اجليدة األوضاع و االهتمام إىل حتتاج القراءة أن يعرف كما. القراءة مادة يف املفاهيم

 . التالميذ تفكري واخنفاض مملة إىل يؤدى الصلة أخري يف تلقي القراءة مادة
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 وسائل التعليمية وحلهامشكالت من جهة ال. 4

 تساعد اليت التعليمية الوسائل دور تأيت وتنظيمها والتعلم عليمتال مادة حتديد بعد
 والتعلم التعليم عملية على تساعد اجليدة الرتبية بسطة على ووجودة. هدف حتقيق على
 .املدرسة يف والواقع. اللغة معمل مثل للغة،

 التالميذ لدى القراءة يف التعليمية الطريقة تنمية يف املشكالت أن الباحثة وحتلل
 للمعلم ينبغي إذن األم، اللغة أو اهلدف باللغة املعلم من التوافر عدم هي للمعلم " للمدرسة

 يف توجد اليت القراءة الطريقة باستخدام التالميذ التعبريات أو اجلمل أو الكلمات يشرح أن
 .مامتكن باحسن املدرسة

 املعلم، تلقيها اليت الدراسية باملواد يتعلمون الذين التالميذ هو التعليم أغراض من إن
 منها فالغرض القراءة، الطريقة باستخدام القراءة تعليم يف وخصوصا العربية اللغة تعليم كذلك

 اجلهد بذل إىل وحيتاجون العربية واجلملة الكلمة قراءة وقدرهتم القراءة التالميذ وفهم نطق
 .أنفسهم يف والنشاط واالهتمام

 تعليم على احلصول قلة أسباب من سبب أيضا الفسيكولوجي العامل وكذلك
 أو ينشطوا مل الذين التالميذ ومنها جمتمعنا من الكثري موقف عن مظهر العامل وهذ. القراءة

 .العربية باللغة والسأمة بامللول يشعرون
 باستخدام القراءة تعليم جناح يف رئيسيا أساس كان التلميذ عامل أن الباحثة وحتلل

 .   التسهيالت هذه بوجود وغافل كسالن التلميذ أن إليه يشار هذا. املختلفة الطريقة

 البحث مناقشة نتائج: الثاني المبحث

العربية ة عن استخدام الكتاب املناقش نتائج الباحث عرضيبعد حتليل البيانات السابقة، 
دور الكتاب العربية للنا شئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسة  ويف تعليم اللغةالعربية  للناشئني

تعليم اللغة تنفيذ وتقومي و  تتعلق بتخطيطنتائج البحث وأما عرض . سوراكرتاالعالية الدينية احلكومية 
 : العربية كما يلي

 

 



  ميالتعل يطخطت . أ

من املوصفات والبيانات السابقة، استنتاج الباحث أن التخطيط يف املدرسة العالية الدينية 
شرح الباحث يف منظما كما  مل تكن املدرسة هذه يف اللغة العربية ميتعل ختطيط. احلكومية كما يلي

 .السابق

 عملية التخطيط .6

على حتديد األهداف التعليمية واملواد التعليمية وطريقة  اللغة العربية ميتعل طيطخت شملوي
 :وأدوات التعليم كما يلي التدريس والوسائل التعليمية

 هبا تقوم أن جيب اليت إلزامي شرط هو التعليمية األهداف حتديد معايري اجلودة، (6
  .التعليمية املؤسسات

العامة اليت حتتوي على  على األهداف"  سوراكرتا" العالية الدينية احلكومية وحيتوي (0
، KDاألساسية  واألهداف اخلاصة اليت حتتوي على الكفاءة ،SKاألساسية  الكفاءة

 دراسي فصل يف (مخس مائة) وأهداف تعليم اللغة اإلضافية حتفيظ املفردات احملددة
( اللغة العربية ) األجنبية باللغة ب أن يتحدثون أو يتكلمونويستطيع الطال واحد،
 . جيدا

 التعليمية األهداف على باعتبار الدراسية الفصول يف التعليم منوذج وختطيط املدرس (7
 .املوجودة

 .واألهداف منهج حتفيظ الطالب عن الكفاءة األساسية احملددة وتطبيقها باحملاورة (4

ولكن مل يكن  لديها ختطيط التعليم جيدا سوراكرتاالعالية الدينية احلكومية املدرسة 
املنهج الدراسي،والربنامج السنوي، وبرنامج الفصل الدراسي، والكفاءة األساسية  :، مثلشامال

ولكن هناك بعض النقائص يف تنفيذ خطط الدروس يف . والكفاءة األساسية، وخطة التدريس
رأى الباحث أن هناك بعض املشاكل يف كتابة . الباحث يف السابقهذه املدرسة، كما شرح 

 ..ختطيط التعليم وتنفيذها

 :رأى الباحث أنمن املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة، 



 تتخذ مدرس اللغة العربية قرارا بشأن شكل أدوات التعليم اليت سيتم استخدامها يف مل (6
 . ت التعليم باحلاصل موجودااملدرس بإعداد أدو  هذا الفصل الدراسي، فبحيث يقوم

وميكن مالحظة ذلك من استعداد املدرس يف إعداد أدوات التعليم يف هذه املدرسة ال  (0
 .املنهج التعليمي على مستوى وحدةيزال يستخدم 

 مصادر التعليم .0

  :املدرسةاملواد التعليمية يف هذه  قد شرح الباحث يف السابق، أن تنظيم التعليم كما

هذا هو االسم  الذى أطلق  " العربية للناشئني منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية" ( أ
وهو كتاب من الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الىت . عليه املؤلفون

ء منذ حواىل الثمانينات تبعا إلنشا)انتشرت كثريا ىف بالدنا إندونيسيا منذ سنوات قدمية 
وقد استعمل هذا الكتاب كثري من (. معهد العلوم اإلسالمية والعربية ىف هذا البالد

املؤسات واهليئات الرتبوية احلكومية منها واألهلية وكذلك املعاهد واجلامعة اإلسالمية مثل 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادونج و ماالنج واملعهد العاىل اإلسالمى شربون وغريها،  

 . يم اللغة العربيةدرسى لتعلكالكتاب امل
التنظيم املوجود كما البيان  على بناء يف هذه املدرسة املدرسي الكتاب اختيار وطبيعة ( ب

 . الدراسي الفصل هلذا استخدامها سيتم اليت الكتاب لذلك حيدد املدرس السابق،
 ومن الكفاءة األساسية و خطة التدريس املوجودة، رأى الباحث أن املواد املناسبة ( ج

باألهداف وتنظيم املواد التعليمية منظمة واستخدام املواد وفقا للمنهج ولكن ال يوجد 
 .الباحث اعطاء املواد الزائدة يف ختطيط تعليم اللغة العربية

 التدريس والوسائل التعليمية طريقة .7

من شرح الباحث يف املبحث األول عن طريقة التدريس والوسائل التعليمية يف هذه 
 :أى الباحث أناملدرسة، فر 

األهداف  العربية باعتبار على التعليم اللغة يف املدرس يستخدمها اليت الطريقة ( أ
 . التعليمية واملواد التعليمية وأحوال الطلبة والبيئة التعليمية حول املدرسة



العربية  التعليم اللغة يف املدرس يستخدمها والوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية اليت ( ب
األهداف التعليمية واملواد التعليمية وأحوال الطلبة والبيئة التعليمية حول  علىباعتبار 
 . املدرسة

العربية منها  التعليم اللغة يف املدرس يستخدمها وأدوات التعليم، أدوات التعليم اليت ( ج
 .املنهج وتقومي الدرس والربنامج للسنة واحدة والربنامج لنصف سنة وخطة التدريس

 اللغةيف تعليم  تخطيطجودة ال أن ستنتجي أن ميكن الباحث السابقة البيانات هذه من
 :كما يلي  سوراكرتاالعالية الدينية احلكومية  يف العربية

مل  سوراكرتاالعالية الدينية احلكومية  املدرسة يف العربية يف تعليم اللغة أن جودة التخطيط ( أ
  .يكن شامال

 . للمنهج املستخدم ووفقا واضحة تعليمية أهداف لديها املدرسة ( ب

وعلى الرغم من أن هناك بعض العناصر اليت مل تكن قادرة على أن تتحقق من قبل 
 .، مثل كتابة خطة التدريس قبل التدريساملعلم

بعض األطراف التعليمية  من التعاون حيتاج إىل ذلك فإن جيدة، تعليمية معايري حتقيق يف
ومجيع املوظف  سوراكرتااملدرسة العالية الدينية احلكومية يف املدرسة مثل اهتمام واجتهاد مدير 

لحصول على جودة معايري ول .واملدرس يف ختطيط تعليم اللغة العربية كما األهداف التعليمية
ختطيط التعليم املمتاز حيتاج إىل استخدام مهارات خمتلفة كثرية وتعاون أفراد من شىت 

اإلدارية والرتبوية واملدرسة واملدرسني واملدرين فهو يستدعى خدمات الوظائف . التخصصات
وقيمة اخلطة . وعلماء االقتصاد وعلماء االجتماع ورجال اإلحصاء وأنواع كثرية من املتخصصني

التعليمية وامكانية وتنفيذها وجناحها املطلق يعتمد على مدى التعاون والتفاهيم بني 
 661.املخططني

هذا بسبب . ت اخلطة ختتلف من مكان ملكان آخريف عملية إعداد اخلطط التعليمية كان
فلذلك ميكن اإلشارة إىل بعض . األهداف، واألحوال، والعوامل املوجودة يف ذلك املكان
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اخلطوات األساسية العامة إلعداد اخلطط التعليمية اليت تتفق مع الظروف االجتماعية 
 663:وتشمل هذه اخلطوات ما يلي. واالقتصادية والتعليمية ألي بلد

حتليل احلالة اخلاضرة للنظام التعليمي على أساس املعلومات الكاملة املمكنة من حيث  ( أ
 .نوع اخلدمة التعليمية، الفصول، حجم املدارس، معدل التالميذ لكل مدرس

حتليل األبعاد الزمنية، من حيث اجتاهات املستقبل إلعداد السكن يف سن املدرسة   ( ب
وي املعاملة املاهرة ومعاهدة اعداد املعلمني واألعداد وحركة اهلجرة واملطالب اخلاصة بالق

واألداء املدرسي على املستويات الفنية اخلاصة باملدرسني اليت خترجها والتغيريات اليت تطرأ 
 .واملناهج وحتديد األهداف الكمية والنوعية املنشودة

به ذلك من حتديد حتديد وحدة التكاليف الثابتة، مع حتديد تكلفة اخلطة عموما وما يتطل( ج
 .الجتاه األسعار التعليمية

املوازية النهائية لالحتياجات املالية من مصادر التمويل املختلفة للخطة ومراجعة تفصيلها ( د
  .وأهدافها

ختطيط تعليم اللغة  تحقيقل أنه إىل الباحث استنتج ،من مناقشة ختطيط التعليم السابق
وبنيغي للمخطط . مع األهداف ناسبامل تخطيطالو املنهج الدراسي  حيتاج إىل ةجيد العربية

لذلك رأى . واملنفذ أن يتعاون بينهم على تنفيذ خطة وتعليم للحصول على األهداف املرجوة
الباحث أن ختطيط تعليم اللغة العربية البد فيه من الفعالية والتمثيلية، حىت ميكن أن ينجح 

ة األساسية للطالب، الذي يناسب أيضا بأهدافه واختيار ومن حيث الكفاء. بأهداف التعليم
املادة مبواد املناسبة، حىت حندد وخنتار تنهيالت التعليم ابتكاريا الذي سيستخدمها لتعليم اللغة 

 .العربية

 تنفيذ تعليم اللغة العربية . ب
ا ذكر ويف عملية التعليم كم. تنفيذ عملية التعليم هو تنفيذ التخطيط تعليم اللغة العربية

ذكر ديين كرنياوان أ، هناك ثالثة األنشطة يف عملية التعليم . سابقا، تتكون من ثالثة األنشطة
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عملية التعليم العالية الدينية احلكومية . األنشكة املقصودة هي املقدمة واألنشطة األساسية واالختتام
 .س املوجودةتتكون من ثالثة األنشطة أيضا، كما صمم املدرس يف خطة التدري سوراكرتا
واستعداد يف املقدمة، إلقاء املدرس التحية السالم يف بداية اللقاء عند داخل الفصل، . 6

الطالب املدرس إعطاء  .مدرس الطالب ملتابعة املتابعة التعليم، وفحص حضور الطالب
عطى يو  .وضوع احلياة اليوميةمبباستخدام اللغة العربية ( مثىن)ع صديقه اورة مالفرصة حمل

ويرتبط  .، وبعد ذلك التحق بالدرس كما العادةاملدرس فرصة املناقشة حوايل عشرين دقيقة
 .املدرس املادة السابقة، سأل واختار املدرس الطالب واحد فواحد عن املادة السابقة

يف أنشطة األساسي، قدم املدرس كل أناشيط كما يف التخطيط، كتقدمي املواد التعليمية، . 0 
ما ذكر ك( عن أعضاء األسرة)تدس املدرس املفردات عن احلياة اليومية . باتوتقدمي التدري

وهي  املفردات للطالب باستخدام وسائل اإلعالم درسامل بنيو  .سابقالباحث يف ال
لتفهيم وتسهيل  عدة مرات للطالب وتقدمي األمثلة يف احلياة اليومية املدرس وأملى. جهاز

من خالل إعطاء أمثلة من  عن املواد املدروسةالطالب يتصل بحماولة  درسامل. الطالب
وال يعطي املدرس التدريبات وتقسيم إىل جمموعات والإعطاء اللعبة يف هذا  .احلياة اليومية

 .اللقاء، وتعليم فقط تدريس املفردات باستخدام جهاز
الدرس  حيتاج إىل فحص معرفة الطالب غن. واالختتام، خلص املدرس عن املواد املدروسة. 3

األسئلة إىل بعض  درسامل أعطىبعد أنشطته األساسية، و . املدروس الذي قد ألقى
على األسئلة  صحيحة إجابةببعض الطالب  جييبو  .حول املواد اليت مت تدريسها البالط

على سؤال  خطيئة إجابةيبوا ب، ولكن هناك بعض الطالب الذين جيدرساملقدمة من امل
 يف هناية الفرصةالدروس اليت مت تدريسها  املدرس خلصو  .احول املواد اليت مت تدريسه

 .والسبب من اختصار التلخيص هي يتطول الوقت يف أنشطة األساسية. عجلة
رأى الباحث أن وظيفة التنفيذ أي تنفيذ التخطيط وملعرفة مدى فعالية التخطيط يف حناح 

تعليم اللغة العربية وتنفيذ املواد التنفيذ الضروري هو تنفيذ عن معايري برنامج . عملية التعليم
والنتيجة نقايس  . التعليمية وصوال إىل تقوميية ملعرفة مدى كفاءة الطالب عن تعليم اللغة العربية

 .كفاءة التخطيط وجودة تنظيم تعليم اللغة العربية



 املدرسة هذه يف ميتعل العربية اللغة والتنظيم يف تعليم التنفيذ جودة الباحث أن فاستنتج
 :كما يلي

 وإعطاء االفتتاح، ، وهياملوجودة لإلجراءات وفقا املدرس اللغة العربية يف الفصل درس ( أ
 يف طالب بني ادثةباحمل الدرس الفصل هي، بدأ إلدارة وإسرتاتيجية املدرس .واختتام املواد،
. اللقاء للمحادثة كل يف املوضوع احملدد املدرس وتعطي .دقيقة 77 الدراسي مبدة لالفص
 إدارةيف  االسرتاتيجية أن الباحث يرى .عادةكال الدرسب تلتحق مث ،ةدثااحمل هناية وبعد

 لتحقيق على العربية اللغة ميتعل تنفيذ عملية من جزء هو درسامل هبا يقوم اليت الفصول
  .العربية للغة املدرسة وضعتها اليت احملددة املعايري
ألنه يقوم ببيان أهداف التعليم ويرتبط املادة  .جيد درسا واختتام حتا فتا يف املدرس وقدرة

املدروسة باملادة السابقة واعطاء فرصة للطالب ألن يسأل مما مل يفهم من الدرس 
ومن البيانات السابقة، فرأى الباحث أن املدرس اللغة العربية . واستنتاج املادة املدروسة

 .رس يف افتتاح واختتام الدرسقد إقامة باإلجراءات املذكورة يف النظريات عن قدرة املد
واملعيار الثاين موقف املدرس يف عملية التعليم، رأى الباحث أن املدرس لديه صوت  ( ب

ونطق واضح وحركة املدرس ال يزعج اهتمام الطلبة واملدرس متحمس يف إلقاء املادة 
 .واملدرس ال يقف يف مكان واحد

 يف تدريس على القدرة لديه ة، املدرسواملعيار الثالث إتقان املدرس باملواد التعليمي( ج
ألقاء املواد يناسب باملنهج ووضوح يف بيان  من إليه ينظر أن وميكن الدراسية، الفصول

وخيطط . املواد ووضوح يف طرح النموذج واملدرس لديه املعلومات الواسعة يف بيان املادة
 تعليمية بيئة ية املقصودةميالتعل مناطاأل الدراسية، الفصول يف يةميالتعل مناطاأل املدرس

 وضوعامب العربية باللغة تحدثالبد الطالب أن ت موعاتويف اجمل موعات،اجمل على أسس
 . وهذا دليل يف إتقان املدرس باملواد واألهداف التعليمية اجليدة .حمددة

 هي التعليمية الوسائل استخدامواملعيار اخلامس هو قدرة يف استخدام وسيلة التعليم، ( د
 اجلهاز املدرس يستخدم .واجلهاز الصورةاملدرسون  معضم واستخداماو  .املدرس سةسيا
الشاشة ويهتمهم ب املدرس و الطالب شرحويهتم معضم . الدراسية الفصول لقاء كل يف

 .باهتمام كبري



العالية الدينية احلكومية  ةرساملد يف املدرس أن الباحث استنتج ،السابقة البيانات من
 ال الطالب بعض أن الرغم على .جيدا العربية اللغة ميتعليف  لتنفيذا عايريمب اقام قد سوراكرتا
 وقدرة اإلعالم، ووسائل التدريس طرقب نيهتمو  الطالب معظم ولكن ،اجيد التعليم يشاركون
ومن عناصر املهمة يف  .ممتازة املدرسة هذه يف التعليم أن الباحث رأىف .املواد شرحيف  املدرسون

لذلك يف تنفيذ التعليم ال . عملية التعليم هي املدرس والطالب والطريقة والوسائل واملواد التعليمية
بد من مراعة اخلطة املصممة، ألن من وظيفة التخطيط يف عملية التعليم هي لتعيني أهداف 

 668.املرجوة يف معايري اجلودة وعملية التعليم

 اللغة العربيةتقويم تعليم . ج

أن األهداف من التقومي هي  املدرسة، هذه يف ميالتعل على بياناتال الباحث صولح بعد
وملعرفة جودهتا حتديد . من حيث التخطيط والنظيم والتنفيذ. لقياس جودة اإلدارة عن برنامج التعليم

لعربية قام هبا مسؤولو ليقوم ومسؤلية التقومي لربنامج تعليم اللغة ا. املدرسة مسؤؤال ليقوم جمال التعليم
والتقومي هي اليت تضمن أن . فهم تقومي عملية التعليم داخل الفصل أو خارج الفصل. جمال الدينية

أن نتيجة . ويقدم املدرس االختبار لعملية تقومي اللغة العربية. التنفيذ مطابق للتخطيط أو التنظيم
 .الطالب يف االختبار أحسن من تطبيقهم بالكالم

 : خلطوات يف عملية التعليم يف عملية باالختبار، منهااو 
حتديد األهداف من االختبار مث اختيار طريقة له واختيار نوع االختبار الذي سيستخدمه  (6

 . املدرس
واالختبار لتعليم اللغة العربية هبذه املدرسة مل يكن ناجحا يف حتقيق أهداف التعليم أو  (0

 . أهداف االختبار
لكن يف تقدمي السؤال إمنا إلكمال اجلمل لتكون مجلة مفيدة باختبار الكلمة احملذوفة وال  (7

 . تتعلق بقواعد اللغة
 .لذلك رأى الباحث أن األهداف من االختبار اللغة العربية هلذه املدرسة مل حتقق (4
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ن يستخدم املدرس االختبار باختبار م. واالختبار املستخدم لعملية التقومي غري ممنوع
. لقياس كفاءة الطالب ميكن للمدرس تقدمي اختبار متنوع. متعدد فقط، ويعدمااالختبار املقايل

حىت ميكن الطالب . باختبار املقايل، ميكن للطالب أن جتيب السؤال بكالم صدر من نفسها
لذلك رأى الباحث أن . يدرهبم إلجابة السؤال يف اختبار الكلمة، وينشئنها لتكون مجلة مفيدة

مي االختبار البد أن يكون مناسبا بأهداف التعليم، حىت نستطيع قياس كفاءة الطالب مبعيار تقد
 . الكفاءة احملددة

 احملصولة البيانات الباحث فقارنومن نتائج البحث عن تقومي تعليم اللغة العربية السابقة، 
 :للخرباء وهي معايري التقومي مع

 :وهي ناسبة،امل للمعايري وفقا ةرساملد هذه يف التقومي تنفيذواملعيار الثاين تنفيذ التقومي، و  (6
واالختبار آلخر الفصل،  االختبار لنصف الفصلو  اليومية االختباراتب املدرسة تقام

، وأن أكد واضحال دولاجل على باعتبار ة و يف املدرسة رسباملد االمتحانات وتقام
 االمتحانات نتائج وتوزيعتبار، املدرس الطلبة أال تقع الطلبة يف الغش حينما يقوم باالخ

 .الفصول يف وقت حمدد حسب وتوزيعها املدرس قبل من تصحيحها بعد للطالب

 املعرفية على باعتبار الطالب املدرس تقييمواملعيار الثالث عملية التفسري نتائج التقومي، ( ج
 ميتعل نتائج كتاب يف ويكتب الطالب أعمال نتائجمجع املدرس و ، واحلركية والوجدانية

 واألمهات اآلباء املدرسة وتدعو ،الفصل يف التقييم نتائج إعطاء يف والنظام الطلبة،
 يف واملناقشة االجتماع عند ميالتقو  نتائج املدرس وأعلنوقت حمدد،  يف الطالب وأولياء

 .الدراسية الفصول

 وفقا املدرسة املستخدمة يف هذه ميالتقو  ةقيطر والعيار اخلامس هي عملية عامة يف تقومي، ( د
 يستند ال التقييم ألن شامل، املستخدم ميالتقو  وطريقة التعليمية، واملواد املدرسية هجللمنا
 ميالتعل نتائج العم، وتوزع نتائجو  اجلماعي والعمل املوقف ولكن املواد، فهم على فقط
واالختبار آلخر  االختبار لنصف السنة بعد دراسي فصل أي واحد مستوى يف مرتني
 ميالتعل نتائجب تتعلق ميالتقو  نتائج كتاب يف املدرس قبل من املكتوبة املعلوماتو  .السنة

 .العربية يف درس اللغة



 على يشمل العربية اللغة تعليم تقومي أن إىل الباحث استنتج السابقة، ومن املعلومات
 جوانب معضم تشمل على املدرسة هذه يف املستخدمة التقييم وعملية .اجليدة التقومي معايري
 .جيدة املدرسة هذه يف التقومي عملية أن الباحث رأى التقييم، لذلك معايري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

 :كما يلي  نتائج البحث والتوصيات واملقارحاتب فيما تتعلق الباحث سيعرض الفصل هذا يف

 ملخص نتائج البحث . أ

 :التايل النحو على البحث نتائج الباحث كتب فقد الرابع الفصل يف البيانات حتليل بعد

عرض تتكون من  سوراكرتاختطيط تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية الدينية احلكومية  .6
املدرسة العالية الدينية يم اللغة العربية لطالب علالعربية للناشئني وتكتاب العن  اتالبيان

. املدرسةحث مدى تناسب هذا الكتاب بالنسبة لطالب االب ، يبحثاحلكومية سوراكرتا
 يفهبذا الربنامج  املدرسةوعدم التناسب بني العربية للناشئني وتعليم اللغة العربية ىف هذا 

فكما ذكرنا سابقا أن الزمن الدراسى أى مدة احلصة املهيأة هلذا الربنامج . الزمن الدراسى
أما الزمن املقرتح لتعليم كتاب . حصة 784ىف عام دراسى واحد هو  املدرسةىف هذا 

العربية للناشئني األول مثال هو عام دراسى واحد على مدى ثالثني أسبوعا، وذلك إذا  
وهذا يغىن أن . دقيقة 45كان نصيب اللغة العربية ىف كل أسبوع أربع حصص ىف حواىل 

 7x77) كتب إذن حتتاج إىلالثالث  ف.)حصة  7x77  =17)الكتاب الواحد حيتاج إىل 
 .)حصة17=

دور الكتاب العربية للنا شئني يف تنمية تعليم اللغة العربية يف املدرسةالعالية الدينية  .0
 :كما يلي  احلكومية

 إلقاء وظيفته أداء يف تأهلهم من املعلم نفس من تتبع اغلبيتها املوجودة املشكالت )أ
 والوسائل التعليمية طرق واستخدام التعليم أهداف لتحقيق األعمال وتنمية القراءة مادة

 .التعليمية
 التالميذ لدى القراءة يف التعليمية الطريقة تنمية يف املشكالت أن الباحث حتلل )ب

 باللغة املعلم من التوافر عدم هي للمعلم تتكون سوراكرتااملدرسة العالية الدينية احلكومية 
 التعبريات أو اجلمل أو الكلمات يشرح أن للمعلم ينبغي إذن األم، اللغة أو اهلدف

 .مامتكن باحسن املدرسة يف توجد اليت القراءة الطريقة باستخدام التالميذ



 املعلم، تلقيها اليت الدراسية باملواد يتعلمون الذين التالميذ هو التعليم أغراض من إن )ج
 فالغرض القراءة، الطريقة باستخدام القراءة تعليم يف وخصوصا العربية اللغة تعليم كذلك

 بذل إىل وحيتاجون العربية واجلملة الكلمة قراءة وقدرهتم القراءة التالميذ وفهم نطق منها
 .أنفسهم يف والنشاط واالهتمام اجلهد

 واالقتراحات التوصيات . ب

 : ومن املناقشة السابقة، فتوصيات الباحث يف هذا البحث هي

 واألحوال واملواهب ملصاحلينبغي للمدرس اللغة العربية أن يهتم بتخطيط التعليم وا .6
 .التدريس يف واإلبداع الطالب واحتياجات واالقرتاحات

أن يهتموا بنظام املدرسة ونظام  سوراكرتاينبغي للطالب املدرسة العالية الدينية احلكومية  .0
 .التعليم اهتماما بالغا

 .جيب على املعلم أن يتحدث عربيا ىف الفصول أو خارجها .7
 .ائل التعليم عصرياجيب على املعلم أن يستخدم الوس .4

 خطة كتابةالبد ملدرس اللغة العربية أن يتطور ختطيط تعليم وهي أدوات التعليم مثل  
الربنامج السنوي والربنامج لنصف السنة أو املرحلي وقرار الدراسي وطريقة  التعليمية املواد سيدر تال

أما يف عملية التقومي البد ملدرس ليحدد أهداف التقومي يف أوله وخيتار . التعليم ووسائل التعليم
" ةالرمح"إىل هلذا البحث إدارة تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  ونظرا. طريقة التقومي الصحيح

مباالنج ويركز على إدارة تعليم اللغة العربية منها ختطيط التعليم الذي يشمل على  فينبغي للباحث 
 .الالحقني القيام ببحوث تتعلق بتطوير معايري اجلودة يف تعليم اللغة العربية يف املؤسسة التعليمية

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع
 

   ( 6110دار املسلم، : الرياض) ، املهارات اللغوية ما طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 
مكتبة النهضة : القاهرة)اجلزء األول، ، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةإبراهيم حممد عطا،  

 (6111املصرية، 
 (دون الناشر، ودون سنة: األردن –عمان )، (مدخل إىل الرتبية)مقدمة يف الرتبية إبراهيم ناصر، 

 ،(املكتبة العلمية، دون سنة: طهران) األول، . ج املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، 
مشكالت  تعليم املفردات باستخدام املعينات البصرية وحلها يف عملية تعليم وتعلم أجنار روسورداين،

: مسارانج)، البحث العلمياإلبتدائية اإلسالمية  مسارانج" اخلريية الثانية"اللغة العربية مبدرسة 
 ،(0773ية ،مكتبة الرتب

 دار مطابع الشعب، –نظام اخلمس سنوات  –انظر مناهج دور املعلمني واملعلمات 
 (املكتبة املصرية البنانية، دون سنة: مصر)، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 

 .م 0773رجمى روسدكري، : حسن حامد، تقومي املنهج، بندج
الرياض، جامعة امللك )، املعينا البصرية ىف تعليم اللغةيق عبد اهلل،  محود إمساعيل صيىن وعمر الصد

 ، (دون سنة سعود،
 ،(م6111جموالوي،:عمان) ىف مناهج البحث العلمى وأساليبيهخالد حسن مصلح، 

 6117, بريوت: خّياط. منهج يف تعليم اللغة العربيةداود عطية عبده، 
 ،(م0778داراألفاق العربية، : القاهرة)، العربيةاملدخل إىل تعلم رجب عبد اجلواد إبرهيم، 

مطبع : مكة)اجلزء األّول،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة، 
 (6181جامعة أم القرى، 
منثورات املنظمة : مصر)، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 

 (6181اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
 (0775مكتبة جملتمع العريب، : عمان)االختبارات املدرسية، رائد خليل العبادي، 

دمشق، دار الفكر )البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارسته العملية،  رجاء وحيد دويدري،
 (.0777املعاصر، 



فوستكا : صالو)، القرآن الكرمي 0771ديسمرب  61بت سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، يف الس
 (منطق، دون تاريخ

الندوة والبحوث على مستوى الوطين : مسارانج)، اللغة العربية سهلة ومهمةشيخ مجال أمحد حسن، 
 جبامعة وايل

جامعة : ، مكة املكرمةدليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربنامج تعليم العربيةشدى أمحد طعيمة، 
 6185أم القرى، معهد اللغة العربية، 

 ،(دار املعارف، دون سنة: مكة) ، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز عبد اجمليد، 
دار املعارف، دون : مكة)السابعة، . ، طالرتبية احلديثةصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، 

 (سنة
 العاشرة، . ، ط(6118دار املعارف، : القاهرة) ،اللغة العربيةاملوجه الفين ملدرسي عبد العليم إبراهيم، 

 (دار هنضة،بدون سنة: قاهرة) ، علم اللغةعلى عبد الواحد واىف، 
 (6116دار اجليل، : بريوت لبنان)  ، اللغة العربية والفكر املستقبلىعبد العزيز شرف

 (6115مكتبة الثقافية، : القاهرة)، فلسفة اللغة العربيةعثمان أمني، 
 (دار الشواف، دون سنة: القاهرة) ، تدريس فنون اللغة العربية،  على أمحد مذكر

 (دار الصابوين ودار ابن حزم، دون سنة: مكة املكرمة)، التعليم واملعلمونعلي علي سيد أمحد، 
 ( م 6184عامل الكتب، : القاهرة) اإلدارة التعليميةحممد منري مرسي، 
 ( 6137دار املعارف، : القاهرة ) ، يف تدريس اللغة العربية التوجية, حممد علي السمان

  هـ6187منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية، : حممود إمساعيل صيىن وآخرون، العربية للناشئني
: العربية السعودية)، مدخل إىل املناهج وطرق التدريسحممد مزمل البشري وحممد مالك حممد سعيد، 

 (6115دار اللواء، 
 (6187مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة)، طرق تعليم الرتبية اإلسالمية د عبد القادر أمحد،حمم

دار الفكر العريب، دون : القاهرة) ، خصائص اللغة العربية تفصيل وحتقيق حممد حسن حسن جبل،
 (سنة

  (مطابع الفرزدق التجارية، دون سنة) ، أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي احللي،



معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة، دون : كونتور  -فونوركو)، الرتبية والتعليمحممود يونس وقاسم يكر، 
 ،(سنة

 (م 6137 -هـ  6717: لبنان) ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 
 (0774دار الكتب العلمية، : لبنان -بريوت) ، 6. ج، جامع الدروس العربية مصطفى الغالييىن،

 (6180دار املعارف، : القاهرة) التوجيه يف تدريس اللغة العربية،حممود علي السمان، 
 (6187مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة)، طرق تعليم الرتبية اإلسالميةحممد عبد القادر أمحد، 

 (مطابع الفرزدق التجارية، دون سنة)، أساليب تدريس اللغة العربية, حممد علي احلويل
دار إحياء الكتب العربية، : دون مكان)األول،  . ، جروح الرتبية والتعليمحممد عطية األبراشي، 

6111)، 
 ,(0771دار النشر الدويل : الرياض), حممد أشرف املكاوي، اساسيات املناهج

دار جامعة إفريقيا ) ،مناهج البحث العلمى وطرق كتابة الرسائل اجلامعية، عبد الرمحن أمحد عثمان
 ، (م 6115لعاملية، ا

 (دار الشواف، دون سنة: القاهرة)، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور، 
 ، (6118دار املعارف، : القاهرة)، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 
-ون املكتبة، عمادة شؤ اجتاهات حديثة ىف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرىعلى حممد القامسى، 

 ، 6131جامعة الرياض،
عامل الكتب، : إسكندرية)، أساس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر ومريقت على خفاجة، 

 (  م 070
 
 
 
 
 
 
 



 ندونسيةالمراجع اإل
 

Arsyad, Azhar. 2113. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

AM, Sardiman. 0  2. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Arsyad, Azhar. 2111. Media Pengajaran, Jakarta: RajagGrafindo Persada. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2101. Menejemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Bungin, Burhan. 211 . Analisis Data Penelitian Kualitatif  Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

 

Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi penelitian sosial-agama  

 

Mackey, William F. 0  2 Language Teaching Analysis, Longmans.  

 

M Abdul Hamid dkk, 211 . Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan MediaMalang: UIN Malang Press.  

 

Moleong, Lexy J. 211 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  
 

Nata, Abudin. 2110. Paradigma Pendidikan Islam; Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta 

: Grasindo. 

 

Prabowo, Sugeng Listiyo Dan Nurmaliyah, Faridah. 2101.  Perencanaan Bidang Studi , 

Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan Dan Konseling. 

Malang: UIN Press. 

 

Sardiman AM. 0  2 Interaksi dan Mitivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers.  

 

Sugiyono. 2101. Motode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Yusuf, Tayar dan Anwar, Syaiful. 0   . Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa 

Arab. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 
 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari, Tanggal   : 2102 

Jam    : 

Lokasi    : Madrasah Aliyah keagamaan Negri 0 surakarta 

Sumber Data   :  

 

Deskripsi Data: 

Sumber data adalah kegiatan pengamatan pembelajaran. Observasi ini merupakan 

observasi yang pertama. Pada observasi ini pengamat terjun langsung dan mengikuti kegiatan 

pembelajaran hingga selesai. 

Guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian membaca basmalah dan 

mengabsen murid. Sebelum guru menerangkan materi terlebih dahulu beliau menanyakan 

kabar santri dengan bahasa arab seperti apa kabar kalian (kaifa halukum) dan pertanyaan 

lainnya, kemudian guru menenyakan materi yang diajarkan sebelumnya, lalu melanjutkan 

materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. 

Materi maharotul kalam waktu itu adalah muhadasah dengan tema (ma’a tholibul 

ma’had), setiap siswa sudah memegang kitab muhadasah juz 0, guru membaca materi dan 

menerjemahkan kedalam bahasa indonesia, kemudian guru menjelaskan maksud dari 

percakapan tersebut dan santri mendengarkannya, kemudian guru membaca lagi muhadasah 

yang sudah diterjemahkan dan siswa mengikutinya, lalu guru menyuruh siswa untuk 

berhadapan dua-dua dan mempraktekkan muhadasah tadi. 

 

Interpretasi 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan melalui pembelajaran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, pembelajaran berlangsung cukup baik, meski ada sebagian siswa yang 

kurang fasih dalam membaca dan mempraktekkan muhadasah. Metode yang digunakan oleh 

guru sudah bagus namun media yang digunakan hanya berupa kitab muhadasah, papan tulis 

dan spidol. 

Dari sini dapat diketahui masih adany siswa yang merasa kesulitan dalam belajar 

maharotul kalam meski gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat 

mereka mengerti. 

 



CATATAN WAWANCARA BERSAMA GURU 

Tujuan : Untuk mengetahui kesulitan santri dalam belajar maharotul kalam, 

serta upaya guru dalam mengatasi kesulitannya. 

Bentuk : Wawancara Terstruktur 

Nama Responden : Ustad jazam Asfari  

Tempat  : asrama madrasah aliyah keagamaan negri surakarta 

Hari, Tanggal  : Senin, 03 April 2102 

Jam   :  331 WIB s/d Selesai 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses belajar mengajar dikelas tentang buku 

Al Arabiyah Li nasyi’in, metode yang digunakan, media yang dipakai saat proses belajar 

mengajar. Dan kemudian apa saja yang guru ketahui tentang kesulitan-kesulitan siswa dalam 

belajar maharotul kalam dan upaya apa yang akan dilakukan oleh guru untuk mengatasinya. 

0. Bagaimana proses belajar mengajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Proses belajar mengajar Al Arobiyah Linasyi’in dilaksanakan di hari selasa dan 

jum’at. guru memulai pembelajaran dengan memanggil salam terlebih dahulu, 

kemudian menanyakan kabar santri, mengulang pelajaran yang lalu, kemudian 

melanjutkan pelajaran baru dengan bacaan basmalah, dan proses belajar mengajar 

berlangsung selama kurang lebih  1 menit. 

2. Berapa kali materi buku Al Arabiyah Li nasyi’in di pelajari dalam seminggu? 

- Materi Al Arabiyah Li nasyi’in kalam dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu 

pada hari selasa dan hari jum’at.  

3. Metode apa saja yang dipakai dalam mengajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Metode yang digunakan dalam materi buku Al Arabiyah Li nasyi’in di tingkat 

mubtadi’ ialah dengan metode guru membaca materi terlebih dahulu dan santri hanya 

mendengarkannya, kemudian guru membaca kembali dan santri mengikutinya, setelah 

itu guru menyuruh santri berhadapan dua-dua untuk saling bermuhadasah sesuai 

materi yang dibaca sebelumnya. 

- Metode menceritakan gambar yang ditunjukkan oleh guru, dan metode yang terakhir 

ialah guru menyuruh santri untuk mengarang beberapa kalimat pertanyaan dan 

membacanya satu persatu di depan kelas kemudian santri yang lain menjawab sebisa 

mereka. 

 . Media apa saja yang dipakai dalam mengajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

Media yang dipakai dalam pembelajaran buku bahasa arab linasyi’in ialah papan tulis, 

spidol, buku pelajaran, dan buku bergambar. 

 

 

 



CATATAN WAWANCARA BERSAMA SISWA 

Tujuan   : Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

belajar bahasa arab Linasyi’in. 

Nama   : Muhammad ihsan 

Bentuk   : Wawancara Terstruktur 

Hari, Tanggal  : 2  Maret 2102 

Tempat  : Asrama madasah aliyah keagamaan negri 0 surakarta 

 

0. Apakah anda senang terhadap materi buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- sangat senang. . 

2. Apa alasan anda belajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Supaya bisa bahasa arab. 

3. Berapa persen kesenangan anda terhadap materi buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

-  27. 

 . Apakah anda berbicara bahasa arab setiap harinya? 

- Sering. 

2. Anda lebih sering menggunakan bahasa apa ketika diasrama? 

- Separuh-separuh. 

 . Kenapa kamu tidak berbicara dengan bahasa arab penuh? 

- Minimnya mufrodat. 

 . Apakah anda senang dengan cara mengajar guru tentang buku Al Arabiyah Li 

nasyi’in? 

- Senang. 

 . Apakah anda merasa kesulitan dalam belajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Kadang-kadang. 

 . Apa yang anda rasa sulit dalam belajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Ketika ada kosa kata baru. 

01. Apa yang menyebabkanmu merasa kesulitan dalam belajar buku Al Arabiyah Li 

nasyi’in?  

- Kurang belajar. 

00. Apakah anda ingin mengatasi kesulitan yang anda alami dalam belajar buku Al 

Arabiyah Li nasyi’in? 

- Iya sangat ingin. 

02. Apa upaya yang akan anda lakukan dalam mengatasi kesulitan anda? 

- Dengan rajin belajar. 

03. Apakah menurut anda upaya tersebut bisa mengatasi permasalahan anda? 

- Iya bisa. 

 



0 . Apakah anda pernah bertanya kepada guru ketika anda mengalami kesulitan dalam 

belajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in di dalam kelas? 

- Sering. 

02. Pernahkah guru anda memberikan tugas (PR) yang berkaitan dengan Materi buku Al 

Arabiyah Li nasyi’in? 

- Sering. 

0 . Pernahkah guru memberikan hadiah kepada santri yang mendapatkan nilai terbaik 

atau tertinggi di kelas? 

- Iya pernah. 

0 . Apakah guru pernah memberikan praktek dengan berbahasa arab? 

- Sering. 

0 . Pernahkah guru menanyakan mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami santri selama 

belajar buku Al Arabiyah Li nasyi’in? 

- Iya sering. 

0 . Pernahkah guru memberikan koreksi pada santri yang kurang lancar berbahasa arab? 

- Sering. 

Deskripsi Data: 

Wawancara berlangsung di kamar santri, dan wawancara dilakukan ketika santri yang 

bernama Rifan Ali sedang tidak memiliki kegiatan apapun jadi peneliti bisa leluasa untuk 

melakukan wawancara. Rifan Ali merupakan santri tingkat mubtadi’ yang kemampuan 

bahasa arabnya (maharotul kalamnya) tergolong baik dari pada santri mubtadi’ lainnya. 

Interpretasi Data: 

 Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Rifan Ali termasuk 

santri yang senang dengan pembelajaran bahasa arab khususnya dalam bidang maharotul 

kalam dan dia termasuk santri yang aktif berbicara bahasa arab. Hal ini berdasarkan 

pengamatan yang peneliti lakukan dan juga berdasarkan hasil dari informasi yang peneliti 

dapatkan dari guru pengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR 

SISWA MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN NEGRI 1 SURAKARTA 

 

0. Apakah anda senang terhadap materi buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Sangat senang   c. Kurang senang 

b. Biasa saja    d. Tidak senang 

2. Apa alasan anda belajar buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Supaya bisa bahasa arab c. Supaya bisa memahami al-Quran dan Hadits 

b. Ikut teman   d. Karena tuntutan program pondok 

3. Berapa persen kesenangan anda terhadap materi buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. 227    c.  27 

b. 217    d. 0117 

 . Apakah anda berbicara bahasa arab setiap harinya? 

a. Sangat sering   c. Kadang-kadang 

b. Sering    d. Jarang sekali 

2. Anda lebih sering menggunakan bahasa apa ketika asrama? 

a. Sering Bahasa Arab  c. Sering Bahasa Indonesia 

b. Sering Bahasa jawa      d. Separuh-separuh 

 . Kenapa kamu tidak berbicara dengan bahasa arab secara penuh? 

a. Kesulitan dalam bicara c. minimnya mufrodat 

b. Kurang menarik  d. Tidak tau bahasa arabnya 

 . Apakah anda senang dengan cara mengajar guru buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Senang    c. Kurang senang 

b. Biasa saja   d. Tidak senang 

 . Apakah anda merasa kesulitan dalam belajar buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Iya    c. Tidak 

b. Sering    d. Kadang-kadang 

 . Apa yang anda rasa sulit dalam belajar buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Ketika ada kosa kata baru c. Mengungkapkan kata-kata dengan cepat. 

b. Tidak merasa kesulitan d. Ketika menghafal muhadasah 

01. Apa yang menyebabkanmu merasa kesulitan dalam belajar buku bahasa arab li nasyi’in?  

a. Kurang belajar.  c. Sering tidak ikut ta’lim 

b. Kurangnya praktek   d. Tidak merasa sulit 

00. Apakah anda ingin mengatasi kesulitan yang anda alami dalam belajar buku bahasa arab 

li nasyi’in? 

a. Iya sangat ingin  c. Iya 

b. Tidak    d. Sangat tidak ingin 

02. Apa upaya yang akan anda lakukan dalam mengatasi kesulitan anda? 

a. Dengan rajin belajar  c. Belajar bersama 

b. Bertanya pada guru  d. Banyak menghafal mufrodat 

03. Apakah menurut anda upaya tersebut bisa mengatasi permasalahan anda? 

a. Iya bisa   c. Tidak mengatasi 



b. Sangat bisa   d. Belum cukup mengatasi 

0 . Apakah anda pernah bertanya kepada guru ketika anda mengalami kesulitan dalam 

belajar buku bahasa arab li nasyi’in di dalam kelas? 

a. Iya    c. Kadang-kadang 

b. Tidak    d. Sering  

02. Pernahkah guru anda memberikan PR yang berkaitan dengan materi buku bahasa arab li 

nasyi’in? 

a. Pernah    c. Tidak pernah 

b. Sering    d. Sangat sering 

0 . Pernahkah guru memberikan hadiah kepada santri yang mendapatkan nilai terbaik atau 

tertinggi di kelas? 

a. Iya pernah   c. kadang-kadang  

b. Tidak pernah   d. sering 

0 . Apakah guru pernah memberikan praktek dengan berbahasa arab? 

a. Tidak    c. Kadang-kadang 

b. Iya    d. Sering  

0 . Pernahkah guru memotivasi santri untuk rajin belajar dikamar? 

a. Kadang- kadang  c. Pernah  

b. Tidak pernah   d. Sering 

0 . Pernahkah guru menanyakan mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami santri selama 

belajar buku bahasa arab li nasyi’in? 

a. Iya sering   c. Pernah 

b. Tidak pernah   d. Jarang 

21. Apakah guru menyuruh untuk selalu berbicara bahasa arab secara rutin? 

a. Iya pernah   c. jarang  

b. Tidak pernah   d. sering  

20. Pernahkah guru memberikan koreksi pada siswa yang kurang lancar berbahasa arab? 

a. Kadang-kadang  c.tidak pernah 

b. Sering    d. sangat sering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


