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ىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية األو 
 يتم تعليمها على الطريقة االنتقائية،لية  ابحلصتني يف األسبو.. و حمالوسطى مادة 

ها حسب املعايري املعروفة يف استخدامتقومي انطلقت الباحثة بكتابة هذا البحث قصد و 
 اجراء الطريقة االنتقائية يف تعليم العربية.

اسة وصفية تقوميية، ويكون أدوات حبثها من البحث ومن أجلها استخدمت الباحثة در 
النوعي مثل املالحظة واملقابلة والواثئق، حيث يكون الباحثة نفسها يف مكانة مهمة 

 جلمع البيانت وحتليلها. 

يتم تعليم اللغة العربية ابلطريقة ( 1:  تنيالبحث اآلتي يتوحصلت الباحثة على نتيج
والسمعية الشفهية، املباشرة والقواعد والرتمجة ة طريقال االنتقائية يف املدرسة مزدوجة من

إن الطريقة االنتقائية يف املدرسة ال يتم تطبيقها   (2 .ويكون ابألسلوب االلقائي والتدرييب
كليا يف اجراءاهتا، ألن املدرس يهمل أمهية مهارة الكالم لدي الطلبة ويباشر إىل تدريب 

ويرتك االجراءات األولية ما يتعلق بتعليم مهارة الكالم، الطلبة ابلقراءة يف أول الدرس، 
رغم أن تعليم العربية يف الطريقة االنتقائية انطالقها هي مهارة الكالم مث يتدرج إىل مهارة 

 .القراءة والكتابة
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ABSTRAK 

Febri Yunita Ningsih, 2017 M, Evaluasi Penggunaan Metode Eklektik dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Atas Negeri Batu Kuliang Utara 

Lombok Tengah, Tesis Program Magister, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1) Dr. Nur Hasan 

Abdul Bari, MA 2) Dr. Muashamah, M.Pd. 

Kata Kunci : Meteode Eklektik, Pembelajaran Bahasa Arab, Evaluasi 

 Pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Atas Negeri Batu 

Kuliang Utara Lombok Tengah merupakan pelajaran muatan lokal yang dipelajari 

selama 2 jam setiap minggunya. Metode pembelajaran yang dipakai adalah 

metode eklektik. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk menjadikannya 

sebagai obyek penelitian dengan tujuan mengevaluasi penerapannya berdasarkan 

standarisasi yang sudah dikenal dalam penerapan metode eklektik dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

 Untuk penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dan evaluatif. Sehingga instrumen penelitiannya terdiri dari observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Selain itu, kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan data yang banyak dan validisasi data yang 

terkumpul. 

 Di akhir penelitiannya, peneliti menyimpulkan dua hasil penelitian sebagai 

berikut : 1) Pembelajaran bahasa Arab dengan metode eklektik di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Batu Kuliang Utara Lombok Tengah terdiri dari beberapa 

metode berikut; metode langsung, grammar dan terjemah dan audio visual. 

Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik ceramah dan latihan. 2) 

Penerapan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Batu Kuliang Utara Lombok Tengah belum terlaksana 

sepenuhnya, hal itu dikarenakan para pengajar di sekolah ini tidak menaruh 

perhatian terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Dengan artian, para 

pengajar tidak memulai pembelajaran bahasa Arab di kelas dengan latihan 

berbicara melainkan langsung pada penerapan kemahiran membaca teks, 

sedangkan dalam metode eklektik kemahiran berbicara adalah titik awal untuk 

memulai pembelajaran.  
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ABSTRACT 

Febri Yunita Ningsih, 2017 M, Evaluation of Usage Eclectic Method ini 

Learning Arabic at High National School 1 North Batu Kuliang Central 

Lombok,Thesis Master Program, Departement of Arabic Language Education, 

Post Graduate UIM Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors 1) Dr. Nur 

Hasan Abdul Bari, MA 2) Dr. Muashamah, M.Pd. 

Keywords : Eclectic Method, Learning Arabic, Evaluation 

 Arabic language is content school at National High School 1 North Batu 

Kuliang Central Lombok with duration of two hours a week. Therefore, researcher 

conducted this study to evaluate of usage Eclectic Method at National High 

School 1 North Batu Kuliang based on rules and stage for applying Eclectic 

Method at class. 

 In this study, researcher used qualitative descriptive and evaluative 

approach, including to instruments for collecting data it consisted by observation, 

interviews and document’s study. The presence of researcher at school also has 

important role in collecting information and analyst process. 

 Result of this study are : 1) learning of Arabic by Eclectic Method at 

National High School 1, North Batu Kuliang Central Lombok consists of the 

following methods; Direct methods, grammar and translation and audio visuals. 

While the technique used is a lecture and practice techniques. 2) Application of 

eclectic method in learning Arabic at National High School 1, North Batu Kuliang 

Central Lombok  has not been fully implemented, it is because the teachers  are 

not paying attention to the students' Arabic speaking ability. In a sense, teachers 

do not start learning Arabic in the classroom with speaking practice but directly 

on the application of text reading skills, while in an eclectic method speaking 

skills are the starting point for  beginning a teaching. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة .أ
ثرت املؤلفات هبا، حيث يتعلمها االلغة العربية أصبحت لغة عاملية وتكإن 

يف إندونيسيا لفهم اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واملؤلفات وأخصهم الناس 
العربية مكانتها اخلاصة عند املسلمني إن للغة  ابلعربية وتفسريها مع كوهنا لغة دينية.

بوصفها لغة دينية وعلمية. وتكاثرت املؤلفات الدينية مثل التفسري والفقه والتوحيد 
مكتوبة ابلعربية، وكذلك العلوم األخرى مثل التاريخ واالقتصاد والسياسة والعلوم 

 .1االجتماعية األخرى
لمني مها القرآن واحلديث ومما يعم به البلوى أبن املرجعني األساسيني للمس

مكتوابن ابلعربية وال ميكن فهمهما إال بفهم العربية ألهنما مكتوابن ابلعربية، وقد 
 أنزل القرآن ابلعربية:

 2نَ وْ لُ قِ عْ تَـ  مْ كُ لا عَ ا لَ يً بِ رَ  عَ آانً رْ ِإانا أَنـْزَْلَناُه قُـ 
منتشرين مليون نسمة  200كثرة مستخدميها بني لومما يزيد أمهية اللغة العربية 

، جبانب عن كوهنا لغة هذا ما قرره أمحد بن حممد دبيان يف القارتني آسيا وأفريقيا،
 3رمسية يف الندوات العاملية من بينها األمم املتحدة.

                                                             
1
Ahmad Murtadi Anshor,Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode – Metodenya( Yogyakarta : 

Teras, 2009), h. 1. 
2
Departemen Agama,Al-Qur’an Tajwid 12 WarnadanTerjemahannya(Jakarta: Quran SuaraAgung, 

2009), h. 433. 
3
Ahmad MurtadiAnshor,Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode – Metodenya, (Teras, 2009) 

h. 3. 
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ن تعلمها ضرورية ، فإاملسلم يف إندونيسياهو ما حيتاج إليه  العربية وتعلم اللغة
. وعلى هذا احلال، قرر بعض املدارس واملعاهد اإلسالمية لفهم القرآن والسنة النبوية

يف إندونيسيا جبعل اللغة العربية مادة دراسية جيب على الطلبة تعلمها. إال أهنا مل 
ينال مكاهنا الالئقة يف املدارس احلكومية إبندونيسيا إال قليال، ولذلك، فال عجب 

 ون مستوى الطلبة يف اللغة العربية يف املدارس احلكومية رديئة جدا.إذ يك
وقد شاهدت الباحثة هذه الظاهرة يف بيئتها االجتماعية وهي منطقة ابتو  
كليانج يف ملبوك الوسطى، حيث أن تعليم العربية يف بعض املدارس احلكومية يف 

سؤولني واملدرسني، ألن ملبوك ال تزال حتتاج إىل اهتمام كبري واصالح مستمر من امل
تعليم العربية فيها أمر جديد وليس مجيع املدرسة جعلتها مادة دراسية يتعلمها 

 الطلبة.
 ومن بني املدارس احلكومية اليت ادخلت العربية مادة دراسية يف الفصل هي 

اليت اخرتهتا  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى
. وكانت اللغة العربية فيها من بني املواد احمللية جبانب الباحثة ميداان هلذا البحث

حيث جيب على الطلبة دراستها وتعلمها ألهنم جمربون على اجراء اللغة األملانية، 
االمتحان يف مادة اللغة العربية عند االمتحان النصفي والنهائي. ويتم عدد احلصة 

ادة العربية يف هذه املدرسة حصتان يف األسبو. أي ملدة ساعة والنصف ألن املتوفرة مل
 لكل حصة مقدارها مخس وأربعون دقيقة.

ية الوحدة وليس على نظرية على نظر يف هذه املدرسة  ويتم تعليم العربية 
الفرو.، حيث يدرس الطلبة مجيع املهارات اللغوية يف آن واحد. إال أن الطلبة يف 

يدرسون ثالث مهارات فحسب دون مهارة االستما.. ألن االستما.  هذه املدرسة
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مساير تعلمها ابملهارات الثالثة. إذن، يدرس الطلبة يف هذه املدرسة مهارة الكالم 
والقراءة والكتابة يف حصة واحدة، مع الرتكيز يف تنمية الطلبة يف الكالم والقراءة ألن 

ملدرسة هي جعل الطلبة قادرين على اهلدف األساسي من تعليم العربية يف هذه ا
قراءة القرآن قراءة جيدة، وكذلك مع زايدة املدرس بشرح القواعد النحوية والصرفية 

 يف كل حصة.
وعلى هذا، يستخدم مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة طرق التعليم املختلفة 

ليم الفعال يف حصة واحدة. نظرا أبن استخدام الطرق املناسبة يؤدي إىل جناح التع
واملكثف مع مراعاة اخلصائص لكل مهارة لغوية. وهذا ما أراده املدرسون من 
استخدام الطرق العدة أثناء تعليم العربية يف هذه املدرسة، أرادوا هبا تفعيل اجلو 
التعليمي مرحيا بتنو. الطرق املستخدمة. ويعرف استخدام الطرق املختلفة يف منهج 

لطريقة االنتقائية. وهي الطريقة املزدوجة من الطرق ابختيار تعليم اللغة االجنبية  اب
 مميزات كل طريقة يف حصة واحدة من التعليم.

إال أن استخدام الطرق املتباينة يف حصة واحدة قد ينتج منه مشكلة أخرى مما 
ال بد وضع االهتمام هبا وهي تبعثر عملية التعليم من طريقة إىل طريقة مما جتعل 

ة مفككة من مهارة إىل مهارة أخرى. ولذلك جيب على املدرس أن أذهان الطلب
يسري على املبادئ املعروفة يف استخدام الطريقة االنتقائية أثناء التعليم حىت يتمكن 

 من الوصول إىل األهداف الدراسية بطريقة فعالة وكثافة.
درسة ومن خالل املالحظة األولية رأت الباحثة أبن مسرية تعليم العربية يف امل

الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى تسري على الطريقة 
االنتقائية ويؤكده نتيجة مقابلة الباحثة مع بعض املدرسني فيها، إال أن الباحثة ترى 
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املدرسني ال يسريوا على اخلطوات واالجراءات املعروفة يف الكتب العلمية عن 
 اءاهتا يف التعليم. الطريقة االنتقائية واجر 

ويؤدي هذه الظاهرة إىل عدم متكن الطلبة استيعاب املهارات اللغوية املدروسة 
وهي الكالم والقراءة والكتابة بطريقة فعالة وممتعة وكثافة. ويسبب إىل ظهور الشؤوم 
وامللل عند التعليم بني الطلبة وقد رأت الباحثة الطلبة يتمتعون ويرتكون الفصل عند 

 ملدرس يف اجمليئ إىل الفصل.أتخر ا
وعلى هذا احلال، أرادت الباحثة أن تبحث مسرية عملية تعليم العربية ابلطريقة 
االنتقائية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى مث 

تعليم. تقوميها حسب املعايري والضوابط املعروفة يف اجراء الطريقة االنتقائية يف ال
 وانطلق البحث من األسباب والدوافع اآلتية : 

إن تعليم العربية يف هذه املدرسة يقصد منها جتويد الطلبة يف قراءة القرآن 
والنص العريب، ويرتكز على تنمية الطلبة يف مهارة الكالم والقراءة، ورأت الباحثة أبهنا 

األساسية هي العلوم  مشكلة عامة ابلنسبة للمدرسة احلكومية اليت يكون املواد
 األكادميية مثل الفيزايء والرايضيات والكيمياء.

ومما يدفع الباحثة لكتابة حبثها كون املدرسني يف هذه املدرسة يستخدمون 
الطريقة االنتقائية، وال شك أن الطريقة االنتقائية هي الطريقة اليت يصعب تطبيقها 

وأرادت الباحثة أن تبحث هذه  يف التعليم لكثرة الطرق املستخدمة يف آن واحد.
الطريقة فيها هل تسري على ضوابطها املعروفة يف الكتب العلمية أو ال، وإن كانت 

 "ال" فما هي االجراءات اليت متيل عن ضوابطها وال بد من اصالحها.
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ومما يدفع الباحثة يف اختيارها هذا املوضو. ألن املدرسة قريبة من بيت   
ساعد الباحثة يف احلصول على البياانت بطريقة سهلة ويكون الباحثة مما يعين ذلك ت

نتيجة البحث مسامهة من الباحثة يف تنمية جودة تعليم العربية يف هذه املدرسة على 
 شكل خاص ومسامهة علمية للباحثة يف بيئتها االجتماعية.

الطريقة  االنتقائية  تقومي :ولذلك حددت الباحثة بكتابة حبثها حتت املوضو.
تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية  يف

 .ملبوك الوسطى
 

 أسئلة البحث .ب
وتسهيال يف اجناز البحث، حددت الباحثة سؤايل البحث اآلتيني حىت يكون  

 البحث مرتكزا، مها :
الثانوية احلكومية كيف استخدام الطريقة االنتقائية ىف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  .1

 األوىل ابتوا كليانج الشمالية ملبوك الوسطى؟
الطريقة االنتقائية ىف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية كيف تقومي استخدام  .2

 احلكومية األوىل ابتوا كليانج الشمالية ملبوك الوسطى؟
 

 أهداف البحث   .ج
عربية ابملدرسة الثانوية معرفة استخدام الطريقة االنتقائية ىف تعليم اللغة ال .1

 وا كليانج الشمالية ملبوك الوسطى.احلكومية األوىل ابت
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معرفة تقومي الطريقة االنتقائية ىف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية  .2
 األوىل ابتوا كليانج الشمالية ملبوك الوسطى؟

 
 أمهية البحث  .د

ملدرسة الثانوية العربية ابلطريقة االنتقائية ابيكون هذه الدراسة تتعلق بتعليم اللغة  
احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى، ويكون أمهيتها يشمل اجلانبني 

 نظرية وتطبيقية :
حقيقة الطريقة االنتقائية واجراءاهتا يف عن بيان وتوضيح ، فإنه من انحية النظرية .1

 تعليم اللغة العربية
 طبيقية، يكون أمهيتها لثالثة جوانب وهي :وأما من انحية الت .2

هبا يف  وزايدة املعرفة هلا ومفيدة للباحثة : أن تكون علوم الباحثة متطورة (1
 خاصة واجملتمع عامة الشخصية والعلمية حياهتا

يف  مسامهة الباحثة يف اصالح الطريقة املستخدمة وحتسينهاللمدرسة :  (2
  يف املدرسة. تعليم اللغة العربية

واملكثفة  ة العربية ابلطريقة الفعالةمساعدة الطلبة يف تعليم اللغللطلبة :  (3
 واملمتعة.

 
 حدود البحث هـ. 

 اآلتية : اجلوانبحددت الباحثة حبثها إىل 
 وضوعية املدود احل .1
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استخدام الطريقة االنتقائية يف حددت الباحثة موضو. حبثها عن تقومي 
ابملدرسة الثانوية احلكومية ابتو كليانج الشمالية األوىل،  تعليم اللغة العربية

حيث يكون معيار التقومي هو الضوابط واالجراءات واخلطوات يف تطبيق 
 الطريقة االنتقائية املذكورة يف الكتب العلمية.

 كانية: املدود احل .2
يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج  يكون هذا البحث

 ملبوك الوسطىالشمالية 
 احلدود الزمانية:  .3

جيري هذا البحث خالل مخسة أشهر ابتداء من شهر يوليوا إىل أكتوبر 
 م. 2016عام 

 
 الدراسات السابقةو. 

ابلبحث عن الدراسات السابقة اليت تتعلق ابملوضو. غاية  ةالباحث تقام
 تسهيل اجراءات البحث، ومن البحوث اليت وجدهتا الباحثة هي التالية :

حممد أنوارى شافعى، فعالية الطريقة اإلنتقائية يف تعليم التعبري احلر لطالب  .1
 .الصف األول ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل مجبار

البحث حياول االجابة عن كفاءة الطالب يف التعبري بعد أن أهداف البحث :
تعبري اللغة العربية يستعمل الطريقة اإلنتقائية، هل الطريقة اإلنتقائية فعالة يف تعليم 

احلرية لطالب الصف األول من املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مجبار. وملعرفة 
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مدى فعالية الطريقة اإلنتقائية ىف تعليم تعبري اللغة العربية احلرة لطالب الصف 
 األول من املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مجبار. 

التجرييب، حيث يستخدمها الباحث واستخدم الباحث املنهج  منهج البحث :
عادة لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظورف املعينة، والحظ الباحث 

 تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسباهبا  ونتائج البحث،
تدل على أن الطريقة االنتقائية أيثر إجيابيا يف تعليم تعبري اللغة نتيجة البحث : 

ول ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل مجرب، هذه يعرف العربية  للطلب الصف األ
من تقدم معدل الدرجات لالختبار البعدي على االختبار القبلى بنمو الدرجات 

%، احلساب اإلحصائ كذالك يدل على كون االرتباط اإلجيايب بني 9حويل 
%( 95،. )312،. < 60%( أو 99،. )65 >.،403(= rمتغرييه يعين )

 تباط العزم اإلنتاجى ـيف الدفرت ار 
ومما مييز هذا البحث عن البحث السابق فإن الباحثة أرادت أن تعاجل استخدام 
الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية مبهاراهتا األربعة، خبالف البحث السابق 
حيث يقتصر الباحث على معرفة مدى فعالية الطريقة االنتقائية يف تعليم التعبري 

 احلر.
ستخدام الطريقة اإلنتقائية )حبث وصفي ا مودودي: تنمية مهارة الكالم ابعلم .2

 تقوميي على طلبة مدرسة "احلميدي" املتوسطة اإلسالمية يف لومبوك الغربية(. 
يهدف هذا البحث إىل التعرف على فعالية استخدام الطريقة أهداف البحث : 

الميذ يف املدرسة الثانوية االنتقائية يف تنمية مهارات الكالم ابلعربية لدى الت
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احلميدي، أمهها مهارة فهم املعلومات التفصيلية )حمتوى النص(، وفهم األفكار 
 الرئيسية يف اجلمل. 
بناء على هذا اهلدف، يرجى أن يكون هذا األسلوب املقرتحة  منهج البحث :

يم منوذجا بديال ميكن استخدامه يف تعليم الكالم ابلعربية. وقام الباحث ابلتعل
طالبا و طالبة من الفصل الثالث يف  30التطبيقي )التجربة( على عينة البحث 

 مدرسة احلميدي املتوسطة اإلسالمية لومبوك الغربية.
وجد الباحث من حبثه أبن الطريقة االنتقائية له أتثري إجيايب يف  نتيجة البحث :

العريب دون  تنمية مهارة الكالم لدي الطلبة، حيث يتدرب الطالبة على الكالم
 خوف وتردد من الوقو. يف األخطاء اللغوية أو النطقية.

ومما مييز هذا البحث عن البحث السابق فإن الباحثة أرادت أن تعاجل استخدام 
الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية مبهاراهتا األربعة، خبالف البحث السابق 

الطريقة االنتقائية يف تنمية مهارة حيث يقتصر الباحث على معرفة مدى فعالية 
حسب  لتجريبة بل يقتصر على تقوميهاالكالم. وكذلك الباحثة ال تقوم بعملية ا

لطريقة االنتقائية ولذلك يكون هذا البحث اخلطوات واالجراءات املعروفة يف ا
 .نوعيا يف نوعه

 استخدام طريقة القراءة يف ترقية مهارة قراءة كتب الرتاث )حبث : أحسن .3
جتريىب يف الدرسة التأهيلية للمعهد "سلفية شافعية" سكرجو سيتوبندو جاوى 

 م2011الشرقية( 
معرفة  تطبيق القراءة ىف تدريس قراءة كتب الرتاث يف املدرسة أهداف البحث: 

معرفة . التأهيلية للمعهد "سلفية شافعية" سكرجو سيتو بندو جاوى الشرقية
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تدريس قراءة كتب الرتاث يف املدرسة التأهيلية فعالية استخدام طريقة القراءة ىف 
معرفة فعالية . للمعهد "سلفية شافعية" سكرجو سيتو بندو جاوى الشرقية

استخدام طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب الرتاث لرتقية فهم املقروء لطالب 
 املدرسة التأهيلية للمعهد "سلفية شافعية" سكرجو سيتو بندو جاوى الشرقية

 استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي و الكمي  البحث:منهج 
إن طريقة القراءة فعالة يف ترقية مهارة قراءة كتب الرتاث وفق  نتيجة البحث:

القواعد. ودل على ذلك  نتيجة املالحظة واالستبانة و نتيجة االختبار  برمز تـ 
لي و البعدي دلت على فاملقارنة بني نتيجة االختبار القب .(t-testاحلسايب ) –

 أن طريقة القراءة فعالة يف ترقية مهارة قراءة كتب الرتاث ابلنتيجة التالية: 
أكثر من  5،6و  5،6أقل من  2،032. أ( = 1الفصل الثالث  ) ( أ

2،728 . 
أكثر  8،5و  8،5أقل من  2،028. ب( = 1الفصل الثالث )  ( ب

 . 2،719من 
املضمون. ودل على ذلك أيضا نتيجة وإن طريقة القراءة فعالة يف ترقية فهم 

(. t-testاحلسايب ) -املالحظة واالستبانة و نتيجة االختبار  برمز    ت
فاملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي و البعدي دلت على أن طريقة القر اءة فعالة 

 يف ترقية فهم املضمون ، ابلنتيجة التالية:
أكثر من  6،16و  6،16أقل من  2،032الفصل الثالث )ا.أ( = ( أ

2،719. 
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  8،62و      8،62أقل من    2، 028الفصل الثالث )ا. ب( = ( ب
 . 2،719أكثر من 

ويتميز هذا البحث عن البحث السابق أبن الباحثة تستخدم املدخل الكيفي 
على نو. دراسة احلالة عن استخدام الطريقة االنتقائية يف مدرسة معينة خبالف 

الكيفي والكمي بتجريبة استخدام طريقة القراءة يف  الباحث فإنه استخدم املدخل
ولذلك يكون حتليل هذا البحث  ترقية مهارة قراءة كتب الرتاث لدي الطلبة.

 بطريقة كيفية سردية وليست كمية حسابية.
حمرر: فعالة استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية  .4

 معهد "اإلصال  الدي"ى" كديري لومبوك مهارة الكالم )حبث جتريىب يف
 م2013الغربية(

: معرفة عملية تعليم العربية ابستخدام الطريقة االستقرائية لتنمية أهداف البحث
مهارة الكالم ىف تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد "اإلصالح الديىن" كديري 

ئية لتنمية مهارة لومبوك الغربية. معرفة مدى فعالية استخدام الطريقة االستقرا
الكالم ىف تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد "اإلصالح الديىن" كديري لومبوك 
الغربية. معرفة مدى فعالية استخدام الطريقة االستقرائية  ىف تعليم القواعد لتنمية 

 مهارة الكالم ابللغة العربية يف معهد "اإلصالح الديىن" كديري لومبوك الغربية
استخدم الباحث يف حبثه البحث الكمي بتجريب الطريقة : البحث منهج

االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم أبدوات البحث 
 التالية : املالحظة و املقابلة واالختبار 
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: إن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية نتيجة البحث
أكثر فعالة يف فصل التجربة  وأما يف الفصل الضابط الذي  لتنمية مهارة الكالم

 ال يستخدم هذه الطريقة فاحلاصل معدل. 
ويتميز هذا البحث عن البحث السابق أبن الباحثة تعاجل الطريقة االستقرائية يف 
تعليم اللغة العربية مع حتليلها يف مدرسة معينة وتستخدم املنهج الكيفي على نو. 

الف الباحث فإنه ييحث الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة دراسة احلالة، خب
العربية لتنمية مهارة الكالم، حيث أراد الباحث معرفة مدى فعالية الطريقة 

 خبالف هذا االستقرائية لتنمية مهارة الكالم ابستخدام املنهج الكمي التجرييب
 يس كميا حسابيا.البحث الذي يتم على املنهج النوعي وحتليله كيفيا وسرداي ول

حممد إقبال :استخدام طريقة التمثيل و التحفيظ لتنمية مهارة الكالم يف  .5
 م 2015املدرسة املتوسطة اإلسالمية ملفيونج ببنجرماسني 

: وصف كيفية تطبيق طريقة التمثيل و التحفيظ لتنمية مهارة أهداف البحث
ني. معرفة فعالية طريقة الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ملفيحونج ببنجرماس

التمثيل و التحفيظ لتنمية مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ملفيحونج 
ببنجرماسني. معرفة فعالية استخدام طريقة التمثيل و التحفيظ لتنمية نطق 
أصوات الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ملفيحونج ببنجرماسني. معرفة 

قة التمثيل و التحفيظ  لتنمية قواعد الكالم يف املدرسة فعالية استخدام طري
املتوسطة اإلسالمية ملفيحونج ببنجرماسني. معرفة فعالية استخدام طريقة التمثيل 
و التحفيظ  لتنمية طالقة الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ملفيحونج 

 ببنجرماسني
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يب بتصميم اإلختبار : استخدم الباحث يف حبثه البحث  التجريالبحث منهج
 القبلي و  اإلختبار البعدي يف جمموعة واحدة

: من نتائج هذا البحث أن استخدام طريقة التمثيل و التحفيظ نتيجة البحث
لتنمية مهارة الكالم فعالة ألن النتيجة املعدلة بعد التطبيق يف اجملموعة التجربة 

من النتائج السابقة و   66، 67و أما املعدل لنتيجة جمموعة الضابطة  83هي 
. فحصلت 28بقائمة حرية   6،507هي  -حصلت نتيجة حسابية برمز  ت

. أما النتيجة من انحية  املفردات sig 0،000(tailed-2نتيجة املستوى املعنوي )
أصغر من نتيجة  sig0،000 (tailed -2)فعالة ألن نتيجة املستوى املعنوي 

. ومن انحية النطق فعالة ألن نتيجة sig0،05 (tailed-2املستوى املعنوي )
-2أصغر  من نتيجة املستوى املعنوي ) sig 0،000(tailed-2)املستوى املعنوي 

tailed)sig 0،05(ومن انحية القواعد فعالة ألن نتيجة املستوى املعنوي .tailed-
2  )sig  0،006 ( 2أصغر من نتيجة املستوي املعنوي-tailed)sig 0،05 

 sig 0،001(tailed-2الطالقة فعالة ألن نتيجة املستوى املعنوي )ومن انحية 
 . sig0،05(tailed-2أصغر من نتيجة املستوي )

وخيتلف البحث السابق عن هذا البحث بكون الباحث أراد أن يعرف مدى أتثري 
استخدام طريقة التمثيل و التحفيظ يف تنمية مهارة الكالم واستخدم فيه املنهج 

 الكمي التجرييب بطريقة االختبار القبلي والبعدي، خبالف الباحثة فإهنا  
 يقة االستقرائية يف مدرسة معينةتقتصر على تصوير حالة تعليم اللغة العربية ابلطر 

لطريقة االنتقائية أثناء املعايري والضوابط املعروفة يف اجراء بناء على  مث تقوميها
 التعليم.



14 
 

 

 

 حتديد املصطلحاتز. 

طريقة املعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق الطريقة اإلنتقائية: هي  .1
الطريقة عادة ما تتغري مع كل فصل وكل مهارة األخرى اليت يشعر أهنا فعالة، وهذه 

جديدة، ومع كل تغري أو إضافة جديدة ملعلومات املدرس ومهاراته وخرباته، وميكن 
 4للمعلم أن يطلق عليها أي اسم يشاء أو االسم الذي خيتاره.

تعليم الغة العربية: ايصال املعلم معلومات اللغة العربية إىل أذهان املتعلمني واعادة  .2
 بناء خربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة اللغة العربية ومهاراهتا و اجتاهاهتا.

التقومي : اجلمع املنظم للحقائق من أجل حتديد فيما إذا كانت بعض التغريات  .3
 وحتديد مقدار وكمية هذه التغريات. حتدث فعالً عند املتعلمني، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 107، ص 1985طرق تدريسه، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،  –مداخله  –سسه حممود كامل انقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أ4
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املبحث األول : الطريقة االنتقائية
 الطريقة اإلنتقائيةمفهوم  . أ

الطريقة يف اللغة يعين طريقة العمل املنظمة لتيسري اجراءات العمل غاية حتقيق 
اهلدف املنشود، وأما طريقة التعليم هي طريقة أو أسلوب الذي يستخدم يف التعليم حىت 

فهمها و تطبيقها. وبتعريف آخر يقصد مبنهج التعليم  أبهنا  ويعرف الطلبة مادة معينة 
تنمية الطلبة عند عملية التعليم والتعلم، أو املبادئ األساسية مبادئ أساسية  يف توجيه 

 5اليت تنبين عليها عملية التعليم والتعلم.

وقال عارفني أبن الطريقة هي اخلطوات املسلوكة إىل اهلدف، ويرادفها يف العربية 
ابملنهج. ويف القاموس اإلندونيسي هو اخلطوات املنظمة والتفكر العميق لتحقيق اهلدف، 
ولذلك ميكن أن نعرف الطريقة هي اخلطوات اليت ال بد التمسك هبا يف عرض حمتوى 

 املادة غاية حتقيق أهداف الدرس.ومن املبادئ األساسية يف طريقة التعليم هي :

املساوة أي أن اإلنسان يولد ابملواهب الوراثية املعينة وميكن تطويرها اجيابية مع  .1
أن عملية التعليم والتعلم ال بد أن تننب على البيئة احمليطة حوهلا. وهذا يعين 

 مبدء فعالية الطلبة ويركز على عملية التعليم ال التدريس
 اجملتمع املداين، حيث ميكن للمجتمع حرية يف االبدا. دون خوف .2

                                                             
5Ahmad MujinNasih, MetodedanTeknikPembelajaranPendidikanAgam Islam. (Bandung: PT Refika 
Aditama,2009) h. 29 
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تطبيقها  والتعلم الكفائي، أي أن الطلبة لديهم معلومات ومهارات ومواقف  .3
حسب أهداف التعليم، ألن امتالك العلوم واملهارات واالبداعات هي من 

هم، ولذلك يركز عملية التعليم على تنمية خصائص اجملتمع حسب مهن
 6الشخصية الكافة وتنبين على القيم العلمية.

ة يف تعليم اللغة العربية هي الطريقة االنتقائية، وهي ومن بني الطرق املستخدم
عند تعليم العربية يف  طريقة واحدةيف الطريقة اليت حتاول دمج اجيابيات الطرق املعروفة 

"انتقاء" يف اتريخ الفلسفة كصفة تدل على طائفة من  ةلقد استخدمت كلم .الفصل
الفالسفة الذين اصطفوا ما شاؤوا من كل مذاهب عقلية. ومع ذلك ميكن النظر إىل هذه 
الكلمة من زاوية إجيابية يف جمال التعليم، حيث تكمن فيها صفة املرونة والتكيف يسمح 

املتنوعة، مبا فيها من عناصر  للمدرس أن خيتار ما شاء من املداخل والطرق والتقنيات
مالئمة ابحتياجات الطلبة يف فصل معني و وقت معني. وال يكون ذلك بصدفة  ولكنه 

 حيلل بتحليل جدي و دراسة على التقنيات واألدوات املتاحة.
وتعين االنتقائية ابالزدواج واالختالط، والطريقة االنتقائية هي أسلوب تقدمي املادة 

ويف اللغة العربية، تسمى هذه الطريقة ابألمساء  7دمج الطرق املختلفة.اللغوية يف الفصل ب
املتنوعة  منها : الطريقة االنتقائية، الطريقة املختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة املزدوجة 

 وغري ذلك. وعند الناقة يسمى هذه الطريقة ابلطريقة التوليفية.
لقد كان ": عربية للناطقني بلغات أخرىتعليم اللغة الوقال حممود انقة يف كتابه "

نتيجة ملا وجه لكل طريقة من انتقادات أن ظهرت بعض االجتاهات اليت تسعى إىل 
 ةقيابلطر  تسمىصياغة طرق أخرى تعتمد يف أساسيتها على ما مميزات الطرق السابقة و 

                                                             
6Ibid h.30 

7
Ahmad IzzaMetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora 2011),  h.110-111 
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يقة طريقة املعلم الطريقة التوليفية أو االنتقائية يف احلقأبن بومباس  فنتقائية. ولقد عر  اال
تتصف ابملرونة حسب عادة  والطرق األخرى ، يشتق من كل مميزات اخلاصة اليت 

وميكن للمعلم أن يطلق عليها أي اسم يشاء أو االسم الذي  الفصل واملهارة املدروسة
 8خيتاره.

ويكون اداء الطريقة االنتقائية بعرض حمتوى املادة اللغة العربية يف الفصل ابستخدام 
رق املتعددة مثل الطريقة املباشرة والقواعد والرتمجة بل بطريقة القراءة مع تطبيقها أثناء الط

التعليم. ولذلك يكون الطريقة االنتقائية مزدوجة من عناصر الطريقة املباشرة والقواعد 
املعينة. وميكن توجيه  لكالم والكتابة والقراءة وفهم املفاهيموالرتمجة وتركز على مهارة ا

الطلبة ابلتدريبات اللغوية مثل التدريب على مهارة الكالم ابللغة األجنابية إما بني الطلبة 
يف  لكن الطلبة أحرارواملدرس أو بني الطلبة أنفسهم. ولكن موضو. الكالم غري مقيد 

 9مفرداهتم اللغوية. احملادثة حسب رصيد
والتعلم ابلطريقة االنتقائية يكون ملوان أكثر  وقال أجيف حرمان أبن عملية التعليم

 10وبعيد عن مجود مما سيزيد دوافع الطلبة يف تعليم اللغة العربية.
ويقول إبراهيم حمسن لقد حاولت لصاحل مدرس اللغة األجنبية حنو املوقف 
اإلنتقائي، ألين اعترب أن ملدرس اللغة ابلطريقة االنتقائية و عليه أن يقتبس من نظرايت 
مبا تتفق وتقدم املعاونة ومفيدة يف جعل الطلبة يفهمون ويتمثلون ويطبقون الطريقة اليت 
تكون التواصل الطبيعي. وقال "ومدرس اللغة غري مقيد بنظرية حمددة بل ينبغي له ان 
ينفذ حريته الكاملة يف اختيار قراراته مستعينًا أبي فكرة تؤيده. فثمة امساك كثرية يف 

                                                             
 107، ص 1985طرق تدريسه، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،  –مداخله  –حممود كامل انقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه 8

9
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora,2009) h.111 
10

AcepHermawan, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Bandung Rosdakarya,2011) h.198 
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ة، وعلينا أن نلقي شبكتنا الرتبوية يف مجيع املياه اليت يصطاد بنا صيداً شبكة لغوية واحد
 11انفعاً.

وألن الطريقة االنتقائية مكونة من عناصر الطريقة املباشرة والقواعد والرتجة، فإن 
التعليم هبا مركزة على مهارة الكالم والكتابة والقراءة وفهم املفاهيم، حيث يقوم الطلبة 

بات، مثل التدريب يف الكالم بني الطلبة أو بني الطلبة واملدرس. ويكون بكثري من التدري
موضو. احملادثة حرة دون أن حيدده املدرس. و ميكن للمدرس استخدام طريقة القراءة ِأو 
االستما. بعد مرور الوقت من التعليم، وسيزيد محاسة الطلبة ملا يكون التعليم مرافقا 

 12الصور والشاسة واألقراص اإلذاعية. ابألدوات أو الوسائل احلية مثل
و ميكن للمدرس استخدام الطريقة االنتقائية يف الفصل مع استعداد كامل قبل 
تنفيذها. ألهنا تطالب املدرسني بتدريب أنفسهم على استخدام اللغة تطبيقيا غاية 

 13يحا.االتقان يف الكالم واستيعاب الطريقة املباشرة و القواعد النحوية فهما دقيقا وصح
: "ومع ذلك يستطيع املدرس أن يكون "منتقياً" فيما 14يقول عزيز فخرالرازي

يتصل أبسس تعليم اللغة، ويكون يف الوقت ذاته مناصرًا متحمسًا لنموذج طريقة معينة 
إىل درجة اقصاء كل ما عداها،  وقد زاد يقيين أنه جيب علينا أن نكون دوغماتيني حني 

ان فيه املدخل السمعي شاركت يف أتليف املنهج السمعي البصري يف الوقت الذي ك
البصري حديثًا و التغلب على شدة االعرتاضات من التقليديني هم أصحاب الطريقة 

                                                             
علما مودودي، تنمية مهارة الكالم اب ستخدام الطريقة االنتقائية )حبث وصفى تقوميي على طلبة مدرسة "احلميدي" املتوسطة اإلسالمية 11

( 2012)جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج, يف لومبوك الغربية(، حبث تكميلى لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، 
 33. ص. 

12
WaMuna,MetodologiPembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 99 

13
Ahmad IzzaMetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora 2011),  h.111 

14
Aziz Fakhrurrozi&ErtaMahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta, BaniaPublising, 2000), 

h. 124 
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"اقرأ وترجم"، وقد تدرب مدرسو اللغة  لتأهلهم بصورة خاصة يف تدريس الطريقة 
السمعية البصرية على وجوب األخذ ابألنشطة الصيفية اليت ترشد املدرسني  وحتفيز 

 هم، وامجاال، ال ننكر من امكانية تطبيق االنتقائية يف أرض الواقع.ابتكارهم وابداع
، للمدرس حرية يف اتبا. الطريقة اليت تالئم حبالة طالبه؛ فله احلق يف ذلكوب

استخدام هذه الطريقة، أو تلك. كما أن من حقه أن خيتاَر اسلواب معينا مبا تناسب 
القواعد والرتمجة عند تعليم مهارة معينة ابملوقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوب الطريقة 

مث خيتار أسلوب الطريقة السمعية الشفهية يف مهارة أخرى. وقد ظهرت  هذه الطريقة من 
األسباب التالية: أن لكل طريقة حماسنها ومفيدة يف تعليم اللغة، وليس هناك طريقة مثالية 

ال تتعارض بل ليس هناك ختلو من القصور، وألن طرائق التعليم تتكامل فيما بينها و 
طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني والربامج، وأتيت الطريقة االنتقائية رداً 

 على الطرق املوجودة قبلها. 
ويعد الطريقة االنتقائية موقفا لصاحل املدرس و ردا معقوال على التحدي اهلائل 

وتة، فإن كل متعلم مبوقفه حاليا يف أغلب مدارسنا الشتمال الصفوف من قدرات متفا
الذايت حنو اللغة وبقدراته اخلاصة وحرصته حنوها  مما اليتيح لواضع املنهج أو املدرس 
حتديد املوقف املعني يتالءم هبوية مجيع الطلبة ولكن عليه أن حيدد املواقف املتنوعة يف آن 

عايري املعينة اليت واحد لسد حاجات الطلبة رغم اختالفهم املتنوعة ويكون ذلك مرتبطا ابمل
 المفر منها.

 الفكرة األساسية للطريقة االنتقائية . ب

يظهر الطريقة االنتقائية بسبب عدم اقتنا. املدرسني أو علماء اللغة على طرق تعليم 
يف نفس احلفرة مثل الطرق األخرى اليت ال اللغة الثانية املوجودة مسبقا، إال أهنا وقعت 
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ليم اللغة الثانية حتوهلا األحوال املختلفة بني قطر وآخر، ختلو من العيوب واملسائب. وتع
وبني مؤسسة وأخرى ووقت وآخر، وختتلف كذلك يف األهداف التعليمية وحالة املدرس 
والطلبة والوسئال التعليمية وغريها. وانطالقا من الظاهرة السابقة تظهر الطريقة االنتقائية 

االنتقائية من ابدا. معلمي اللغة األجنبية  وظهور الطريقة 15مبعىن املختار واالندماج.
لتفعيل عملية تعليم اللغة الثانية حيث يتيح الفرصة للمدرسني اببدا. تنو. الطرق 

 16التعليمية.

وجودة الطريقة االنتقائية تظهر لسد عيوب الطرق امل عرف أبنالفقرات السابقة نومن 
 من فكرهتا األساسية هي :فإن قبلها، 

 اجيابياهتا وسلبياهتا يف وميكن استفادهتا أثناء التعليمإن لكل طريقة  .1
كلها ولكن لكل منها مزاايها ومسائبها بليس هناك الطريقة صحيحة أو خطيئة  .2

 ا لتفعيل التعليم والتعلمهادفحيث ميكن است
إن لكل طريقة خلفيتها أو خصائصها أو مبادئها وأهدافها املختلفة بل قد  .3

للطريقة السابقة، وإذا ازدوجت يف طريقة واحدة يكون الطريقة املعينة ردا 
 فسيكون طريقة متكاملة.

ليس هناك الطريقة اليت تناسب مجيع األهداف واحتياجات املديرين واملدرسني  .4
 والربامج اللغوية 

وأهم ما يركز يف التعليم هو االهتمام ابلطلبة حباجاهتم وليست استيفاء مجيع  .5
 ةالطرق املوجود

                                                             
15

Ahmad Fuad Efendi, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Malang Miskat2005) h.71 
16

Ibid. h196 
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استخدام اخلطوات أو االجراءات مبا يناسبها من الطرق للمدرس حرية يف  .6
 17التعليمية

 18وقال اخلويل أن االفرتاضات الكامنة وراء هذه الطريقية هي :

كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  (1
 األجنبية

 ال توجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما ولكل طريقة مزاايه وعيوبه  (2
على أهنا متكاملة بدل من كوهنا متعارضة أو  ة إىل الطرق الثالثالنظر  ميكن (3

 متنافسة أو متناقضة
يع الطالب ومجيع املعلمني تناسب مجيع األهداف ومج املعينةطريقة الال توجد  (4

 برامج اللغات األجنبيةو 
 طريقة معينةب تقيدم يف التدريس هو الرتكيز على املتعلم وحاجاته، وليس الامله (5
 تخدام األساليب اليت تناسب طالبهعلى املعلم أن يشعر أنه حر يف اس (6

إال أن األشياء قد تغريت تغريًا كبريًا يف السنوات األخرية، مع تطور املداخل اليت  
جمال تعليم اللغة: الطريقة املعرفية  ركزت على املتعلم يف مجيع املوضوعات وخاصة يف

واألسلوب الصامتة، واإلجيابية، والتعلم املشرتك، واملدخل التطبيقي. وليس من اخلري إذا 
نتجاهل عدة احملاوالت لتفعيل التعليم والتعلم إىل حد أبعد، مع أن كثريًا منها ال يزال 

ابية، أكثر مما يستعمل يف جتريبيًا ويستعمل عامة يف ظروف تعليم الراشدين األكثر اجي

                                                             
17

Muhammad ‘ Aki Al-Khouli, AsalibuTadris Al-lugotu ‘Arobiyag, (Riyadl, DarulUlum, 

1989), h25-26 
 25، ص 1984حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، الرايض : اململكة العربية السعودية، 18
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املدارس ومن جهة أخرى ليس من اخلري أن يتبىن مدرس اللغة يف املدرسة على واحدة من 
 هذه الطرق فحسب ويقصي غريها، إال إذا كان يرغب يف أن يستعني به كوسيلة جتريبية.

 ويكون الطريقة االنتقائية طريقة مثلى ملا يكون عند املدرسني معرفة اتمة عنها، 
حىت أيخذ من اجيابيات الطرق التعليمية مع مراعاة األهداف و االحتياجات من اداء 
الربامج التلعيمية وتطبيقها على شكل صحيح. والعكس ذلك، سيكون الطريقة االنتقائية 
مبعثرة دون جدوى ملا يقوم املدرس ابلتدريس على ما يهوى إليه نفسه أو ما يسهله 

 19لية التعليم ويؤدي إىل عدم حتقق األهداف املرجوة.ادائيا. وذلك يسبب تبعثر عم

ومما ال بد االهتمام هبا أبن الطريقة االنتقائية يكون تكوينها بدمج الطرق املتساوية  
يف اجتاهها، وال ميكن دمج الطريقني أو أكثر متعارضة يف اجتاهها، وكذلك يكون 

  اطار األسلوب والتقنييات.االندماج يف

أبن املدرس الذي مت تدريبه تدريبًا حسنًا هو الوحيد الذي  يعرفومبقدور املرء أن  
يستطيع أن يصبح مدرسا منتقيا وميارس االسلوب االنتقائي. أما مدرس اللغة الذي مل 
يتدرب مطلقًا أو يتلقى سلسلة توجيهات من دون أن يفكر نظراًي ابمليزات االجيابية هلذا 

بة لألصناف املتعلمني املختلفة، فإنه يبدو مضطرًا إىل أن يقتنع املدخل وعوائقه ابلنس
ابتبا. ما جاء يف الكتاب املقرر اتباعًا اتمًا ومقلده قدر ما يستطيع. وإذا الحظنا أنه مل 

تنو. املداخل و الطرائق فكيف يستطيع إذن أن خيتار العنصر األكثر فائدة يف عن يسمع 
ططني الرتيويني و الذين يرغبون يف حتسني الرتبية ولذلك جيب على املخأي وقت معني.

 . اجراءها يف وأأن جيعلوا تدريب املدرس يف اهتماماهتم وذلك قبل اخلدمة 
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 أنواع الطريقة االنتقائية . ج

هناك أنوا. االندماج واالزدواج من الطريقة االنتقائية اليت قدمتها علماء اللغة والرتبية 
 مثل :

 نسبة التالعب والتفاعل يف التعليم تدريب على  1978اقرتح سدتونوا  .1
واقرتح علماء تعليم اللغة يف األمم املتحدة واألوروبة بعض األمناط لربط التدريبات  .2

 التالعبية ابلتدريبات التفاعلية وهي :
( ثالث تدريبات وهي : التالعبة واملفيدة 1971استخدم فولستون ). أ

 والتفاعلية
األخرى وهي : التالعبية وشبه ( املصطلحات 1973واستخدم ريفر ). ب

 التفاعلية والتفاعلية
تقصري احلصة بني التدريبات التالعبية والتدريبات التفاعلية، حيث يكون . ج

 16التدريبات التالعبية امليكانيكية يف الطريقة السمعية األصلية أكثر من 
أسبو. وأربعة أشهر، مث بعد ذلك التدريبات التفاعلية، وهذه ميكن تقصريها 

  الطريقة االنتقائية.يف
املواد التعليمية وتطويرها ومثال ذلك ميكن تغيري حمتوى مادة اللغة من تغيري . د

األسلوب القياسي إىل األسلوب االستقرائي أو من املعلومات إىل التطبيق. 
وللمادة احملادثة ميكن تطوير احملتوى احملفوظ و تطبيقه. وحملتوى االستما. 

على  لوب الكلمات واستيعاهبا وتطويره ابلتدريباتميكن تركيزه على نطق أس
 حتليل أمناط القراءة وغريها.
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اضافة التدريبات ملهارة القراءة والكتابة اليت ال يهتم هبا املدرس يف الطريقة هـ. 
التفاعلية، وذلك يعود إىل حاجات اجملتمع اإلندونيسي الذين حيتاجون إىل مهارة 

 القراءة أكثر من مهارة الكالم.

تعليم اللغة العربية وأما يف جمال تعليم اللغة العربية، ميكن أن حندد خصائص 
 20: على النقاط التاليةابلطريقة االنتقائية  

يتم تعليم املهارات اللغوية على مهارة الكالم مث الكتابة مث الفهم والقراءة على  .1
 شكل تدرجيي

مثل التدريب يتم عملية التعليم داخل الفصل على التدريب واملمارسة  .2
 الشهفي والقراءة اجلهرية والسؤال واجلواب

 يتم تعليم القواعد برتمجتها وعلى الطريقة القياسية .3
 استخدام وسائل السمعية البصرية .4

 21: ويف استخدامها ميكن للمدرس أن يستفيد ببعض مزاايها وهي
 ملوان وجذااب ن التعليم أكثرميكن للمدرس أن يكو   .1
 اجلامدةألفراد والبيئة التعليمية حل املشاكل عن اختالف ا .2
 املدرس على ثقة اتمة يف تعليم مهارات اللغة .3
 يزيد تفاعلية الطلبة ابلرتكيز عليهم .4
 وكثاف يقدم املدرس املادة بطريق سريع .5
 يف الفصل مرحيا و التعليميكون املدرس ج .6

                                                             
20

MuljantoSuamrdi, PedomanPengajaran Bahasa Asing, (Surabaya; CV Ilmu Surabaya. 

1975), h.37 
21

Henry Guntur Taringan, StrategiPengajarandanPembelajaran Bahasa,  (Bandung 

Angkas,1991), h. 115 
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 يزيد طموحات الطلبة يف التعلم .7
 يزيد الطلبة يف الرتكيز والتفكري .8

 
 التعليم ابلطريقة االنتقائيةاحل مر . د
إن استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة الثانية يف حقيقتها هي افادة املزااي من  

الطرق العدة. مثال ذلك، إذا أراد املدرس تدريب الطلبة على مهارة الكالم ويف نفس 
اشرة وطريقة الوقت تدريبهم على فهم النص والقواعد، فيمكن له استخدام الطريقة املب

 القواعد والرتمجة والقراءة.
ذكر فخر الرازي و إرات حميودي أبن مراحل التعليم ابلطريقة االنتقائية يكون على  

 األمور التالية :
 نصيبمقدار األمهية اليت جيب تقدميها من النشاطات التواصلية و  قياس .1

 ختصصها لتعليم القواعد وتعلمها.
املدرسون من نشاطات تواصلية أكثر والتوجيه إايها امكانية وضع ما أحرزه   .2

أثناء التعليم، انطالقا من الكتب املقررة لديهم و توفر أجهزة التسجيل 
 عندهم.

تطوير حرية الطلبة وابداعامت بتدريبهم وتعيني األهداف هلم لكل مرحلة من  .3
 تعليمهم.

ا مي" ف وضح عن طبيعة تدريب املدرسنيأوردت هذه العينة لتقدمي فكرة أ .4
يتعلق  مبضمون الدورة  وابملنهجية الشخصية " الذي يرمي إىل اعداد 

 مدرسي اللغة على وجه أفضل يف سبيل تطبيق األسلوب االنتقائي.
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 ويكرر النص شفواي واضحا والتالميذ يستمعون إىل هذا النص. درسيقرأ امل .5
ميذ مث كلمًة واحدة حىت يفهم التال  النص الشفهي أو املقروء املدرس يكرر .6

 من أحد التالميذ أو االثنني منهم أن يقوم ابحلوار. درسيطلب امل
 22األستاذ يشرح معاين النص املقروء أو احلوار ليفهم التالميذ.  .7

 ويف اجراءاهتا تكون على اخلطوات التالية : 
 املقدمة مثل يف الطرق األخرى .1
متكررا، ويتم اعطاء موضو. احملادثة القصرية واملمتعة عن األعمال اليومية  .2

 أداءها يف البداية شفهيا ابإلشارة واحلركات والصور و التمثيالت.
 توجيه الطلبة إىل استما. احلوار أو احملادثة وتقليدها صحيحا .3
 تشريف الطلبة يف تطبيق احلوار حسب املوضو. متبادال .4
وبعد تطبيق احلوار، يعطي املدرس الطلبة نص القراءة يتعلق مبوضو. احلوار،  .5

 ل املدرس القراءة اجليدة والصحيحة مث يتبعها الطلبة متكرراوميث
يستخدم املدرس اإلشارات واحلركات والصور لرتمجة معاين الفردات الصعبة،  .6

 وعادة يكون برتمجتها إىل اللغة األم املعروفة إن ضاقت احلالة.
 يعرف املدرس األساليب املهمة من النص ويبحثها .7
 ا النص ومناقشتهيطلب املدرس من الطلبة ابختري  .8
ويف االختتام، يكون التقومي بطرح األسئلة عن حمتوى النص املدروس إما فرداي  .9

أو مجاعة حسب األحوال القائمة، وميكن للمدرس اعطاء الوظيفة املنزلية 
 على الطلبة.
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 العوامل املؤثرة ىف تطبيق الطريقة اإلنتقائيةهـ. 
 ابلطريقة االنتقائية هي اآلتية:  عملية التعليم جناح العوامل اليت تؤثر علىوأما  

كان املدرس يعلم التدريس مبعايريه اخلاصة، وتنعكس خطوات تعليمه يف ،  املدرس .1
"أسلوب  ـــالسلوك بـ هذا( 1975إدارة التعليم. وأطلق دابن الب، وآخرون )

خطوات مدى تنفيذ إىل عكس مصطلح أسلوب التدريس " حيث يالتدريس 
 املستخدمة.املنهج الدراسي و  يةومفاهيم النفس التعليماملعلمني يف 

ختتلف يف تطورها ابختالف مستوى  الطالب، إن الطلبة متنو. الكفاءات حيث  .2
 الذكاء بينهم.

وصف احملتوى عن مواد التعليم والتفاعل بني  أبنهيقصد ابملنهج ، و عوامل املنهج .3
نة. إن املواد التعليمية حملتوى املناهج املدرسني والطالب للوصول إىل أهداف معي

الرئيسية تشري إىل األهداف. لذلك هذا املنهج أيثر يف التفاعل بني املعلم 
 والطالب.

السياق  هوالبيئة التعليمية أبن ( 1984)غوين  وصف نوفاك ، عوامل الثقافة .4
ت واحلاال األمكنةو  تمل على مساحة الدولةكون فيها عملية التعليم. وتشيالذي 

 عملية التعليم جناح تؤثر على حتول املدرسة أو الفصل كما أهنااملادية اليت 
املدرس يلعب دورا هاما يف  العوامل األربعة املذكورة، فإنجبانب عن . و وفشلها

 23يصل إىل اهلدف املنشود يف التعليم. حىت محاسة تكوين اجلو التعليمي

 مزااي وعيوب الطريقة االنتقائية، وأما مزاايها هي : هـ.

 الثغرات يف كل طريقة من الطرائق السابقة. سد .1
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 مفتاحتعتين بتدريب املعلم على استخدام احلروف الىت توصل إليها يف فتح  .2
 وتركيب كلمات جديدة. يعرفهالكلمات اليت مل 

لقراءة واالنطالق حترص على تنمية بعض املهارات لدي املتعلم كامليل إىل ا .3
 فيها.

 حترص على الفهم والبحث عن املعىن وزايدة الثورة اللفظية. .4
 حترص على صحة النطق وحسن األداء. .5
تعامل ييعرف املتعلم ثقافة أصحاب الغة املدروسة. وجتعل املتعلم سهال أن  .6

 24.اجلددأصحاهبا مع ويتفاعل 

اللغة العربية يف طريقة واحدة وبذلك ظهر اهلدف من هذه الطريقة دمج مجيع مواد  
إال أن هذه الطريقة ال ختلو من العيوب  25توافق احتياجات الطلبة لغري الناطقني ابلعربية.

 :واملسائب من بينها

 ةحتتاج هذه الطريقة إىل املعلم املاهر الذكي النبيل والنشيط للمهارات األربع .1
 لتفصيل والدقة.عليها اب ةوالسيطر 

 ظروف الفصل. على أن يسيطراملدرس ال يستطيع امكانية التعليم مبعثرا عندما  .2

لتفصيل والدقة يف حصة واحدة أو ابمجيع املهارات األربعة  عدم امكانية تدريس .3
 لقاء واحد.
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 209-208 .ص   اللغة العربية طرائق تعليممها وتعلمها,2008 ,زين العارفين
 45، ص. (۲۰۰۵جامعة ابتوسنكار فريس،  : ابتوسنكار) طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفى،  25
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وال ميكن أن يسيطر املتعلم على املهارات األربعة سيطرة وافية و متكاملة يف  .4
 26حصة واحدة.

جيري علمية التعليم ابلطريقة االنتقاءية ، و ربية ابلطريقة االنتقائيةخطوات تعليم العز. 
 27بست خطوات وهي:

 نص حواري (1
 قراءة جهرية مجاعية (2
 مفردات جديدة (3
 تدريبات حول النص الشفهى أو الكتاىب (4
 تدريبات خارج النص الشفهى أو الكتاىب (5
 تركيب حنوى (6

 28على النحو اآليت : وذكر أجيف حرماوان خطوات التعليم ابلطريقة االنتقائية

تقدمي املادة من احلورات القصرية املمتعة وتتعلق ابألعمال اليومية متكررا،  .1
 ويكون يف البداية على شكل شفهي مث احلراكات واالشارات والتمثيل أو الصور

 يوجه الطلبة إىل استما. احلوارات ومتثيلها على شكل جيد .2
 ه متتاليايتدرب الطلبة على التدريب ابحلوار مع أصحاب .3

                                                             
26 Zainularifin, 2008,  Hal. 208-209   العربية طرائق تعليممها وتعلمها اللغة

 44، ص.(۲۰۰۵جامعة ابتوسنكار فريس،  : ابتوسنكار) طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفى،27
28

AcepHermawan, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab,(Bandung, Remaja 

Rosdakarya,2011),  H: 198-199 
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بعد أن يطبق الطلبة حوارات مدروسة على شكل جيد، يعطى املدرس مقاالت  .4
تتعلق ابحلوارات املدروسة. مث ميثل املدرس القراءة اجليدة والصحيحة و يطبقها 

 الطلبة متكررا
ويستخدم املدرس املفردات الصعبة ابستخدامها ابالشارة واحلركة أو الصور،  .5

 س ابملعاين املشهورة .وإن تعذر ذلك يرتجم املدر 
 يعرض املدرس أسلوب الكلمات املهمة يف نص املقالة وحبثه .6
 أيمر املدرس الطلبة مبطالعة الكتاب ومناقشة حمتواها .7
ويف االختتام، يكون التقومي من األسئلة املتعلقة مبحتوى النص املبحوث إما  .8

املدرس فرداي أو ابجملموعة حسب األحوال احمليطة، وإن أمكن الوقت يعطي 
 الوظيفة املنزلية لينجزها الطلبة يف منازهلم

ويبدأ املدرس ابحلوار بوالطلبة يستمعون إليه مث قراءته جهراي ومجاعة، وأيمر املدرس  
الطلبة بقراءة النص جهراي ويعطي املدرس املفردات اجلديدة حول احلوار وكتابتها على 

كل حصة مخس إىل سبع مفردات أو السبورة إما مبرادفها أو ضدها ومعانيها، ويكون ل
 أكثر، حيث جيب على الطلبة حفظ املفردات يف الفصل أو يف املنزل.

مث أيمر املدرس على التدريبات حول النص لفهم حمتوى املادة تتكون على  
التدريبات الشفهية، مثاهلا : إجابة األسئلة، تكرير الكلمة أو اجلملة، وجتريبة احلوارات 

كتابة األحرف واالمالء وغريها مث يشرح املدرس أسلوب الكلمات وغريها، وتدريب  
 املتعلقة ابملوضو. ابستخدام الطريقة االستنباطية.
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ويف أخر احلصة يعطي املدرس التدريبات خارج النص الغناء املدرس عن التعليم  
ويكون حىت يفهم الطلبة مبحتوى املادة وتطبيقها شفهية أو كتابية، إما ابلوظيفة املنزلية 

 حمتواها ابلطريقة اليت خيتارها املدرس ويتعلق ابملادة السابقة يف مفرداته وموضوعه وقواعده.

 املبحث الثاين : تعليم العربية وتقوميه

 تعليم اللغة العربية. أ

ويقصد ابلتعليم هو ايصال املعلومات من العلوم، وقال دمار محليك يف كتابه  
التعليم هو جمموعة العناصر املنظمة من اإلنسان والنفس " : أبن املنهاج يف التعليم"

واملرافق و االجراءات اليت تتآثر بينها غاية حتقيق األهداف الرتبوية. ويكون األفراد من 
الطلبة واملدرس والطاقات األخرى مثل عمال املعمل واملرافق األخرى مثل الكتب 

لفيديوا واحلاسوب وطريقة ايصال والسبورة والطباشري والصور واألفالم واملسموعة وا
 29املعلومات وعملية التعليم واالختبار وغريها.

وتعليم العربية هو حماولة لتزويد الطلبة املعلومات واملفهومات، وهي عملية ذات  
وأعطى وينا سنجااي تعريفا للتعليم  30اجتاهتني أوهلا التعليم من املدرس والتعلم من الطلبة.

يئة املوجهة لتغيري مواقف الطلبة إىل أحسن مبا ميلكه الطلبة من أبنه عملية تنظيم الب
 31املواهب واالمكانيات.
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وقال كوري أبن التعليم هو عملية متعمدة لتنظيم بيئة الفرد حيث يشرتك يف موقف  
ويعد التعليم أبنه حماولة املدرس حبيالهتم يف تعليم  32معني  وحالة معينة واستجابة معينة.

 الطلبة وتكوينهم متحمسني يف تعلم املواد املدروسة حىت يفهموها فهما صحيحا.

ويكون التعليم من العمليتني مها التعليم والتعلم، والتعلم هو خلق نظام البيئة تتيح  
املرجوة  ر املتآثرة، وهي األهدافاجراء عملية التعلم فيها. ويتكون هذا النظام من العناص

أويقصد ابلتعلم أبنه عملية تغري  33واملادة وتفاعل الطلبة واملرافق  وأدوات التعليم اجلاهزة.
 ويف اجرائها توجد مخسة عناصر مرتابطة وهي : 34املواقف حسب اخلربات والتجاريب.

تعليم أهداف تعليم اللغة العربية، وهي أهم العناصر يف عملية التعلم وال. أ
ولذلك ال بد من حتديد األهداف الواضحة قبل بداية التعليم ملعرفة مدى 

 جناح التعليم بعده.

 35املادة الدراسية، هي جمموعة احملتوايت الدراسية يف عملية التعلم والتعليم. . ب
وهي تقدم للطلبة أثناء التعليم مستندا إىل املنهج املستخدم يف املدرسة مع 

 ة حنو األهداف الدراسية.مراعاة اجتاهات الطلب

طريقة التعليم، هي وسيلة لتحصيل جناح التعليم، وإن التعليم الناجح يرتبط  . ج
 كثريا ابستخدام املدرس طريقة مناسبة أبحوال الطلبة.

وإهنا ضرورية  36وسائل التعليم، و هي األدوات اليت تساند املدرس يف التعليم.. د
 للوصول إىل األهداف املطلوبة.
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وال بد من وجود التقومي يف التعليم حىت يعرف مدى تطور الطلبة التقومي،  . ه
وتنميتهم للوصول إىل األهداف احملدودة يف املنهج وحتقيق املهارات اللغوية 

 لدي الطلبة.

  مفهوم التقومي الرتبوي : . ب
يراد كلمة التقومي يف قاموس اللغة مشتقة من كلمة : قوم السلعة تقوميا أي أعطائها  

 37.قيمة مادية
وميكن حتديد مفهوم التقومي الرتبوي ابلتعرف أوال على معىن كلمة "تقومي" وذلك  

على املستويني اللغوي واالصطالحي، ويف هذا االطار فإن األصل اللغوي لكلمة تقومي 
هو الفعل "قوم" فيقال "قوم الشيء" تقوميا أي عدل مساره للجهة املرغوبة وأصلح 

وهبذا املعىن اللغوي ملصطلح التقومي ميكن تعريف  38نقاط االعوجاج والقصور فيه.
التقومي الرتبوي عموما أبنه "تعديل مسار أية عملية تربوية، وتوجيهها واصالح القصور 

 فيها".
ويعرف التقومي يف جمال الرتبية أبنه "تقرير رمسي حول جودة وفاعلية برانمج تربوية،  

بوية، أو هدف تربوي، أو منتج أو مشرو. تربوي، أو منهج تربوي، أو عملية تر 
ويستخدم التقومي هنا طرق االستقصاء، واصدار األحكام حيث يشمل : تقرير  تربوي".

معايري احلكم على اجلودة وما ينبغي لتلك املعايري من أن تكون نسبية أو ضمنية، ومجع 
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 مادة ق و مخمتار الصحاح، الرازي، 37

 1211ص  الرائد معجم لغوي عصري،جربان مسعود،38



34 
 

 

ملرتبطة بتقرير املعلومات ذات العالقة ابجلوانب املختلفة لعملية التقومي، وتطبيق املعايري ا
 39اجلودة.

التقومي الرتبوي إذن هو عملية منهجية منظمة خمططة تتضمن اصدار األحكام  
على السلوك أو الفكر أو الوجدان أو الواقع أي احلكم على نتائج القياس الرتبوي، 

السلوك أو الواقع الذي مت التصول إليه  كوذلك بعد مقارنة املواصفات واحلقائق لذل
 ار أو أساس مت حتديده بدقة ووضوح.عن طريق القياس القائم على معي

 بني التقومي الرتبوي والتعليمي :الفرق  . ج

عند بعض الباحثني، حيث  قومي الرتبوي والتقومي التعليميتالقد خيتلط مفهوم  
التداخل بني املصطلحني  ويتأيد هذا ن.املصطلحني على أهنما مرتادفا ينظرون إىل هذي

يرون أن الرتبية  كثريعلى قدر التداخل الكبري بني مصطلحي الرتبية والتعليم فهناك عدد  
لحني على حنو هي التعليم، وأن التعليم هو الرتبية، ومن مث فهم يستخدمون كال املصط

 مرتادف.

عدم حتري الدقة يف  ويعرفون كال منهما ابألخر ولعل السبب اجلوهري لذلك هو 
ترمجة املصطلحات األجنبية إىل اللغة العربية فكلمة اليت تعين تربية ترتجم يف كثري من 

 40الكتاابت على أهنا تعليم رغم أن هناك فارق بينهما وبني تعليم أو تعريس.

وإذا كان التقومي الرتبوي يعرف اجرائيا أبنه : عملية منهجية تقوم على أساس  
عملية تستهدف احلكم بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام 
تربوي، فإن التقومي التعليمي يعرف أبنه :عملية منهجية تقوم على أساس عملية، 

                                                             
 5ص التقومي يف التعليم، عمار بني مرزوق، 39
 21ص  التقومي الرتبوي أسسه واجراءه، أمساعيل  واآلخرون ،  ماهر40
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ت وعمليات وخمرجات أي نظام تستهدف : اصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدخال
تعليمي، وحتديد مواطن القوة والقصور يف كل منها واختاذ ما يلزم من قرارات واجراءات 

 لعالج واصالح ما يتم حتديده من مواطن القصور.

وهكذا يتضح أن الفارق بني التقومي الرتبوي والتقومي التعليمي هو فارق يف درجة  
رق يف الدرجة وليس يف النو.. إال أن هذا الفارق ال يعين العمومية والشمول، مبعىن أن فا

وجود فواصل قاطعة بينهما، فالعالقة بينهما وثيقة كعالقة التعليم ابلرتبية اليت سبقت 
 41اإلشارة إليها.

وعلى ذلك يلتقي التقومي الرتبوي مع التقومي التعليمي يف عدة نقاط هي : األمهية  
ت والوسائل والنظم. لكنه خيتلف معه يف اجملال أو مبعىن واألهداف واألساليب واالجراءا

أكثر دقة يف عمومية اجملال، فالتقومي الرتبوي يتمد ليشمل كافة املياديني واملؤسسات 
والربامج واملشروعات والعمليات اليت تستهدف حتقيق أهداف تربوية مباشرة أو غري 

 مباشرة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجه. أ

نو. دراسة احلالة وينهج دراسة  على الكيفي املدخل البحث هذا يف الباحثة تستخدم 
وحتليليا ألهنا تريد أن تركز على فهم وصف الظاهرة وصفا دقيقا  عن  .حتليلية تقومية

استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية ابتو كليانج الشمالية 
ملبوك الوسطى.  وتقومييا ألن الباحثة تريد أن تقو م عملية التعليم اجلارية بناء على 

مجع بياانت إىل الطريقة االنتقائية.  ومن أجل ذلك تسعى الباحثة اخلطوات املعرتفة يف 
البحث للوصول إىل نتائج البحث. ويقصد بدراسة احلالة أبهنا دراسة متعمقة للحدث، 

 42.والبيئة، وبعض احلاالت املوجودة بوضوح أو فهم األشياء فيه

الطريقة االنتقائية يف تريد الباحثة  يف هذا البحث أن توضح الظاهرة عن استخدام  
مع تقوميها تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى

 مستندة إىل اخلطوات أو االجراءات املعروفة يف الطريقة االنتقائية.

 مصادر البياانت. ب

ذا إن البياانت هي عاملة مهمة يف البحث، حيث مل يتضح البحث لدى القارئ إال إ 
عرض فيه البياانت اليت تستهدف هبا قيمة البحث، وتكون عادة من إجابة أسئلة 

 البحث. وأما البياانت احملتاجة إليها الباحثة يف حبثها هي :
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أنشطة الطلبة واملدرس يف الفصل أثناء تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية، وملعرفة  .1
رة واملقابلة مع مدرسي اللغة العربية هذه العملية حتتاج الباحثة إىل املالحظة املباش

 والطلبة.

املعوقات اليت تعوق مسرية تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية، وستحصل عليها  .2
 الباحثة ابملقابلة مع مدرسي اللغة العربية والطلبة.

احللول املقرتحة من قبل رجال املدرسة حلل املعوقات يف تعليم العربية ابلطريقة  .3
ستحصل عليها الباحثة ابجراء املقابلة مع رئيس املدرسة ومدرسي االنتقائية، و 
 اللغة العربية.

 البحثأسلوب   .ج

تستخدم الباحثة األساليب العدة يف مجع بياانت البحث غاية أن يسد بعضها  
بعضا، ألن صحيح األسلوب يؤدي إىل حصول البياانت املوضوعية وحتفز جناح عملية 

 يف هذا البحث هي :البحث. واألساليب املستخدمة 

 املالحظة .1
متيزت املالحظة بطريقها اخلاصة مقارنة ابألسلوب اآلخر إما املقابلة   

واالستبانة، حيث يكون التفاعل فيها مبشاركة مجيع الكيان الطبيعي خبالف 
وطريقة  43املقابلة واالستبانة اللتان تقتصران على األفراد اإلنسانية فحسب.
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البياانت ابستخدام احلواس، وخاصة حاسة البصر املالحظة هي وسيلة جلمع 
 44.والسمع

وتستخدم الباحثة  طريقة املالحظة للحصول على بياانت شاملة عن    
املوجودة يف استحدام  املشكالتالوسائل واملرافق اململوكة و جمرى التعليم و 

 الطريقة االنتقائية ىف تعليم اللغة العربية.
الباحثة مع موضو. البحث للحصول على ويكون املالحظة مبشاركة 

البياانت اجلديدة والصادقة. أو بعبارة أخرى، تقوم الباحثة ابملالحظة على 
ظاهرة قائمة يف امليدان وكتابة التقرير عنها منظمة حىت ال ترتك الظاهرة 

 املبحوثة سدى.
 وأما األمور اليت ستكون موضو. املالحظة هلذا البحث هي :

لطريقة االنتقائية ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتوا  كيفية استخدام ا (1
 كليانج الشمالية ملبوك الوسطى

املعوقات املانعة يف استخدام الطريقة االنقائية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  (2
 الثانويةاحلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى

رسة ومدرسوا اللغة العربية لدفع املعوقات احملاوالت اليت يقوم هبا رجال املد (3
املوجودة يف استخدام الطريقة االنقائية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية 

 احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى
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 املقابلة .2
هي الطريقة املستخدمة للحصول على البياانت على شكل شفوي كتايب  

أجراه املقابل للحصول على معلومات أو معرفة ممن يقابل من حوار الذي 
 .45عليه.

وتستخدمها الباحثة إجراء دراسة أو لية للعثور على ملشاكل اليت أريد 
. 46حبثها، ومعرفة األشياء او األمور الىت أريدت  اجابيتها بدقة من املقابلني

 هلاتفوميكن اجراءها منظما وغيري منظم ومباشرة أو غري مباشرة عبد ا
يت للحصول البياانت ال بعض األفراد يف املدرسةوستجري املقابلة مع 

 :حتتاج إليها الباحثة، وهم 
 رئيس املدرس، تقابلها الباحثة للحصول على البياانت التالية :  (1

 عن خلفية اختاد العربية مادة رمسية يف املدرسة. أ
 عن أهداف تعليم العربية يف املدرسة . ب
 العربية يف املدرسة عن مسرية عملية تعليم. ج

 مدرس اللغة العربية، والبياانت احملتاجة إليها هي : (2
 عن اعداد املدرس خطة تدريس العربية قبل التعليم. أ

 عن عملية تعليم العربية داخل الفصل ابستخدام الطريقة االنتقائية . ب
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عن الصعوابت اليت تعوق تعليم العربية يف الفصل واإلجيابيات اليت . ج
 ناء التعليم ابلطريقة االنتقائية.وجدها املدرس أث

 عن موقف املدرس وحماوالهتم يف اجناح عملية تعليم العربية يف الفصل. د
 الطلبة، وتقابلهم الباحثة للحصول على البياانت اآلتية : (3

عن الصعوابت اليت وجدوها أثناء تعليم العربية يف الفصل واإلجيابيات . أ
 اليت يتمتعون هبا.

 عن فكرة الطلبة حنو طريقة املدرس يف تعليم العربية داخل الفصل. . ب
 

 الواثئق .3
الواثئق هي مصدر البياانت يف كثري من األحيان له موقع هام يف البحث الكيفي  

 47حىت يكون البحث كامال.
تستخدم الباحثة هذه الوسيلة جلمع بعض املعلومات عن كيفية استخدام الطريقة  

تعليم اللغة العربية من الواثئق مثل دفرت خطة التدريس والكتب االنتقائية ىف 
 الدراسية.

 
 دـ. حتليل البياانت

إن حتليل البياانت يف البحوث النوعية يكون يف فرتة قبل البحث مث أثناء البحث   
التحليل منذ شرح املشكلة، قبل أن يبدأ " ويناسبه ما قال انسوتيون .وبعد عملية البحث

                                                             
47Muhammad Tholchah Hasan, Metode Peneltian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan 

Praktis.(Surabaya: Visipress Media) 2011, hlm. 135 
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، يكون حتليل البياانت ومع ذلك .حىت حلظة إعداد نتائج البحثتستمر و ، تنقلب رحابة
 48مع البياانت امليدانية.جب يف البحث النوعي أكثر تركيزا أثناء العملية مسايرة 

يبدأ حتليل البياانت الكيفية من الدخول إىل حقل امليدان أو بداية مجع البياانت حىت   
ياانت. قدم ميلز وهوبرمان يف كتاب سغيونو يشري إىل اخلروج منه أو بعد انتهاء مجع الب

وأشارت إىل أن اخلطوات فيها يتم على 49أن حتليل البياانت الكيفية يتم بشكل التفاعل.
 شكل الصورة التالية.

 
 1جدول             

 
 

 
 

 
  

 

 

 
                                                             

48
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Alfabeta 

Bandung) 2014 hlm. 33 
49Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Rn. Ibid  hlm. 
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 تلخيص/ استنتاج
 

 تصنيف البياانت
 

 عرض البياانت
 

 مجع البيالنات



42 
 

 

 مجع البياانت .1
حتتاج الباحثة إىل طريق مجع البياانت للوصول إىل البياانت احملتاجة  
وتستخدم بعض الطرق العملية وهي املالحظة، املقابلة، والواثئق. تقوم الباحثة 

 على مجع البياانت من نتائج املالحظة، املقابلة، والواثئق.
 تصنيف البياانت .2

جدا،فمن الضروري  ةكثري  امليدانمن  اليت مت احلصول عليها البياانت
 هو البياانت تصنيفيقصد بو  .ومفصلة بعناية تسجلهاعلى الباحثة أن 

تلخيص، واختيار األشياء األساسية ، والرتكيز على األشياء املهمة، والبحث ال
 .ترك ما ال صلة هلا ابلبحثعن املواضع واألمناط و 

 عرض البياانت .3
 .عرض البياانت التالية هي اخلطوة فإن البياانت، يتم تصنيف مبجرد أن
 الفئات بني، والرسوم البيانية، والعالقات وصف موجز شكل يف وميكن أن يتم

اذ  .وما شابه ذلك والغرض من عرض البياانت هو تسهيل الفهم واخت 
 50اخلطوات لتخطيط العمل السابق.

حيتوي عرض البياانت من عملية التحرير والتنظيم وترتيب البياانت يف 
 صنافاجلدول وكذلك عملية اختصار مجع البياانت وتفريقها إىل الفكرة واأل

املعينة أو إىل موضو. معينة. عرض البياانت كمجموعة البياانت املنتظمة 
واملرتبة حىت ميكن استنباطها وختطيط خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث 

 بتحرير البياانت وتنظيمها.

                                                             
50

Ibid, hlm 341 
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 التلخيص / االستنتاج .4
 هيايلز وهوبرمان ملوفقا  البياانت النوعية يف حتليل خرةاخلطوة اآلوأما 

 .والتلخيص ستنتاجاال
وتلخيص البياانت األولية ال تزال مؤقتة، سوف تتغري إذا وجدت أدلة 
قوية وتدعم مجع البياانت املقبلة. ولكن إذا مت النتيجة الواردة من األدلة القوية 

 51صادقا.والوثيقة يكون تلخيص النتيجة 
 

 فحص صحة البياانته. 
ال بد للباحثة أن تفحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتلل و تفسر البياانت. و  

ستكررها الباحثة على عدة مرات و تقدميها إىل املتخصصني سواء كانوا يف داخل 
أن هناك بعض اخلطوات لتصديق  52املدرسة أم خارجها. وهذا يوافق مبا قاله موليونج 

، (Triangulation)نتائج البحث، وهي: متديد املشاركة، و مواظبة التأمل، و التثليث 
ومناقشة األصحاب، وحتليل احلالة السلبية، ومراجعة املراجع، و مراقبة األعضاء و 

 .(Auditing)تفصيل الشرح، واحلسابة 
 وهي: واختارت الباحثة أسلوبني ما يليق ببحثها  

متديد املشاركة مهم جدا للحصول على املعلومات ، متديد املشاركة.أ 
الصحيحة، وهذه املشاركة مطلوبة يف العملية اليت تتعلق ابألداء و 
املشكالت أثناء التعليم داخل الفصل وال بد على الباحثة احلضور يف امليدان 

 يف وقت طويل لتكشف املعلومات.
                                                             

  345مرجع السابق، ص 51
52

. LexyJ. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, , Hlm. 175 
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 التثليث.ب 
التثليث هو األسلوب الذي يستفيد األشياء من البياانت األخرى ألغراض 

نقسم إىل أربعة أقسام: يكما قال موليونج أبن التثليث   -التحقق و مقارنتها
التثليث ابملصادر و التثليث ابلطريقة و التثليث ابلباحث و التثليث 

 53ابلنظرية.
ابستخدام عامل خارجي التثليث هو أحد الطرق لفحص صدق البياانت 

من البياانت ملوازنتها ، وتستخدام الباحثة هذه الطريقة عندما وجدت 
االختالفات بني البياانت احملصولة من املالحظة والواثئق، أو بني الواثئق و 

 املقابلة، أو بني املالحظة واملقابلة.
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 176-177 
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 الفصل الرابع

 و حتليلها و مناقشتهاعرض البياانت 
 

بعرض البياانت احملصولة يف أرض امليدان إما  ةيف هذا الفصل، قامت الباحث 
بطريقة املالحظة واملقابلة ودراسة الواثئق مث حتللها وتناقشها قصد استنباط نتائج البحث 

 منها. وينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث وهي : 
تو كليانج الشمالية املدرسة الثانوية احلكومية ابحملة عن األول يبحث عن  املبحث 

 ملبوك الوسطى
األوىل تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية املبحث الثاين يبحث عن  

 ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى
اجراء تعليم مهارة اللغة العربية ابلطريقة االنتقائية  يبحث عناملبحث الثالث  

 األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطىاملدرسة الثانوية احلكومية 
 

املبحث األول : حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية ابتو كليانج الشمالية ملبوك 
 الوسطى 

 املوقع اجلغرايف .1
يقع املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية يف منطقة ملبوك  

الوسطى ابلضبط يف قرية منتوجنداوو ابتو كليانج الشمالية. وتقع املدرسة يف مكان 
، يف الطريق إىل 116,32وخط الطول  8,586مناسب جغرافيا حتت خط األرض 
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الطرق واملدسة ومسكن السكان  مكان السياحة أيك ابريك بكاك تراتك، وحتوهلا
 : 54واملزار.، وحتدها تفصيليا على النحو التايل

 يف الشمال : املزار.. أ
 يف اجلنوب : مسكن السكان. ب
يف الشرق : املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل ابتوكليانج الشمالية . ج

 واملستشفى يف املنطقة
 يف الغرب : املزار. ومسكن السكان د. 

ابتو كليانج الشمالية ملبوك األوىل املدرسة الثانوية احلكومية  بة يفالطل .2
 الوسطى

وأما الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية يتكون من الطلبة يف الفصل الثاين  
 : 55طالبا وطالبة، وتفصيلها على اجلدول التايل 229والثالث وعددهم ال يتجاوز عن 

 اللغة العربية :عدد الطلبة يف الفصل الثاين الذين يدرسون  .1
 2جدول 

 عدد الطلبة الفصل
 27 الفصل الثاين )اللغة أ(

 27 الفصل الثاين )علم االجتما. أ(
 28 الفصل الثاين )علم االجتما. ب(

 30 الفصل الثاين )اللغة ب(
 112 جممو. الطلبة

                                                             
 الثانوية احلكومية ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطىالواثئق من استمارة التسجيل للدخول إىل املدرسة 54
 الثانوية احلكومية ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطىالواثئق من كشف احلضور للطلبة يف املدرسة 55
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 عدد الطلبة يف الفصل الثالث الذين يدرسون اللغة العربية : .2
 3جدوال 

 الطلبةعدد  الفصل
 28 الفصل الثاين )علم الطبيعة أ(
 26 الفصل الثاين )علم االجتما.(

 36 الفصل الثاين )اللغة(
 27 الفصل الثاين )علم الطبيعة ب(

 117 جممو. الطلبة
 

إال أن هناك التفاوت يف عدد احلصة لتعليم مهارة العربية عند الطلبة، فالطلبة  
نسبة أكثر من الطلبة يف الفصل )علم الطبيعة( أو )علم اجلالسون يف الفصل )اللغة( هلم 

االجتما.(. ألن الطلبة يف الفصل )اللغة( يدرسون املهارة العربية أربع حصص يف 
األسبو. وذلك حصتان يف املادة الرمسية واحلصتان للمادة اإلضافية خبالف دوهنم الذين 

 لديهم حصتان فقط يف األسبو. وهي احلصة اإلضافية.

 

 مدرس تعليم اللغة العربية .3
وأما مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة يتكون من مدرسني للمادة الرتبية  

اإلسالمية ألهنما متخرجان من سلك الرتبية اإلسالمية وسبب كوهنما مدرسني للمادة 
مهارة العربية يعود إىل سبب تعليم مهارة العربية يف هذه املدرسة، ولك بيان عن 

 :شخصيتهما 
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 : د. طهار الدين  االسم  .1
 1967ديسمرب  31: اإلثنني،  اتريخ امليالد 

 : بنجور  العنوان 

 : اإلجازة يف قسم الرتبية اإلسالمية محزن وادي بنجور الشهادة 

 : سوحرمان أمحد جنيدي  االسم  .2
 1983أغسطس  19: اجلمعة،  اتريخ امليالد

 : متباك سرينج، ابتو كليانج الشمالية  العنوان

: اإلجازة يف قسم الرتبية اإلسالمية ابلكلية اإلسالمية احلكومية  الشهادة
 مطارم

 

تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية استخدام الطريقة االنتقائية يف املبحث الثاين : 
 األوىل ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطىاحلكومية 

املدرسة الثانوية احلكومية األوىل من مالحظة الباحثة واملقابلة مع املدرسني يف  
ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى يكون تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة على 

رسكا  الطريقة االنتقائية وهي الطريقة اليت تتكون من طرق شىت. ومنطلقا من تصرحيات
اللغة العربية فيها  سنتيكا وهي طالبة السنة الثالثة يف هذه املدرسة عن طريقة تعليم املدرس

:"يف بعض األحيان من األساتذة من يدرسنا بطريقة القراءة، ولكنه غري متقيد هبذه قالت 
الطريقة، وأحياان أيمران املدرس ابلتدريبات على احلوار والقراءات والكتابة واحلفظ أمام 
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نتعلم  الفصل مع بعضنا، أو أيمر أحد منا بشرح املادة أمام الفصل بل يف مرات عديدة
 56واألفالم العربية. من الفيديوا مبشاهدة املقطاعات

غري أن استخدام الطريقة االنتقائية يف هذه املدرسة عنصر من عناصر التعليم،  
فإن اختيارها ال ختلو من ارتباطتها بعناصر التعليم األخرى مثل األهداف واحملتوى 

وى والطريقة، واحملتوى هو معلومات والتقومي. فاألهداف هو املنشأ األول من اختيار احملت
اليت اريد القاءها حنو الطلبة، والطريقة هي اليت حتدد فعالية احملتوى والتقومي التعليمي، 
ولذلك ال بد من تفصيل عناصر التعليم يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج 

ي على أهداف تعليم العربية فيها، وهي حتتو  استخدام الطريقة االنتقائية مدىحىت يتضح 
يف املدرسة الثانوية احلكومية ابتو كليانج، وحمتواها وطريقة تدريسها وهي الطريقة 

 االنتقائية وتقوميها واملشكالت املوجودة أثناء تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية فيها.

 يف املدرسة أهداف تعليم اللغة العربية ( أ
تعليم العربية كلغة اثنية مرتبط ابهلدف املنشود من إن حتديد احملتوى والطريقة يف  

تعليمها. ولذلك ال بد أن يكون اهلدف واضحا حىت يسهل حتديد احملتوى والطريقة 
املناسبة يستخدمها املدرس أثناء التدريس. وبشكل عام يكون هدف تعليم العربية يف 

ة قصد تفهيم الطلبة بعلم اللغة إندونيسيا إىل اجتاهني مها االجتاه املعريف وهو تعليم العربي
العربية مثل الصرف والنحو والرتاكيب إخل. واثنيهما االجتاه االتصايل وهو تعليم العربية 
قصد تدريب الطلبة على استيعاب املهارات اللغوية األربعة حىت يتمكنوا من االتصال 

 اخلارجي ابلعربية.

                                                             
أكتوبر يف املدرسة 3يوم اخلميس اتريخ ا سنتيكا" طالبة الفصل الثالث املقابلة مع "رسك56
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فة مدى قدرة الطلبة يف قراءة إىل معر  وأما تعليم العربية يف هذه املدرسة يهدف 
القرآن، ألن كثريا منهم مل يقدروا على قراءة القرآن قراءة صحيحة. وهذا ما قاله رئيس 
املدرسة أثناء املقابلة مع الباحث بقوله : "إن اهلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية يف 

ن كثريا منهم هذه املدرسة هي مساعدة الطلبة على قراءة القرآن بقراءة صحيحة، أل
متخرجون من املدرسة املتوسطة العمومية حيث يكون تعليم العلوم الدينية فيها ال يسد 

وهو  طهار الدينحاجات الطلبة وخاصة يف تالوة القرآن وجتويده. وبدايته كان األستاذ 
مدرس العلوم الدينية يف املدرسة يالحظ أبن جودة الطلبة يف قراءة القرآن يف حالة مأساة 

 بد من حتسينها واصالحها، بل فئة منهم مل يعرفوا األحرف اهلجائية و كيفة النطق هبا وال
 57مما ذلك حيتاج إىل جهد كبري وجد".

ويرى األستاذ أبن مثل هذه الظاهرة ال ميكن الغفل عليها بل ال بد من حل  
املادة احمللية. مناسب لتقريب الطلبة حنو القرآن، وذلك بتزويد املادة اللغة العربية يف حصة 

ومما يزيد من أمهيتها ألن اجملتمع حول الطلبة واملدرسة هو جمتمع ديين حيث يتمسك 
ابلقيم اإلسالمية خري متسك، ومما يعين أن قراءة القرآن والعربية مطلوبة على الطلبة 

 استيعاهبا والقدرة عليها.

م مل يصلوا إىل فهم وكثري من الطلبة حفظوا بعض األعدية اليومية ابلعربية إال أهن 
ما قرأها من األعدعية. وقال األستاذ الدكتور طهار الدين وهو مدرس اللغة العربية يف 
هذه املدرسة أبن اهلدف الرئيسي يف البداية هو معرفة قدرة الطلبة يف قراءة القرآن، وقد 

بة أضافت املدرسة حصتني لتعليم الطلبة قراءة القرآن، حيث يهدف منه أن يفهم الطل
وظائف الضمائر يف العربية واستخدامها أثناء الدعاء، وهذا ال ميكن تعليمها يف احلصة 
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العلوم الدينية لضيق وقت احلصة املتاحة. ولذلك، كان تعليم العربية يف هذه املدرسة هو 
 قرار مدرسي حبتة، ال عالقة هلا بقرار الوالية احمللية أو احلكومية.

 حمتوى تعليم اللغة العربية ( ب
تبعا ملا حدده احلكومة عن تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يتكون من  

الكفاءة األساسية و الكفاءة الرئيسية املصدرة يف املنهج مستوى الوحدة الرتبوية 
 ( ملركز املنهج مؤسسة الرتبية الوطنية. 2006)

والثاين عشر يتكون ويكون تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر واحلادي عشر  
من أربع مهارات لغوية وهي االستما. والكالم والقراءة والكتابة، كلها مصممة على 

 موضو. واحد حىت يعطي للطلبة جتربة على هذه املهارات األربع اآلتية :

االستما. حيتوي على النص أو احلوار الذي سيطبقه املدرس أو الطلبة،  (1
 دروسة وضبطها.ويطلب منهم حتليل معاين املادة امل

الكالم أو احملادثة حيتوي على نص احلوار الذي سيطبقها الطلبة تطبيقا  (2
 مباشرا

 القراءة حتتوي على نص املقروء (3
 الكتابة حتتوي على التدريبات اليت تقوي قدرة الطلبة يف الكتابة ابلعربية (4

الكالم ومن خطة التدريس للمادة مهارة اللغة العربية أهنا تشتمل على  مهارة  
 58والقراءة، وتتكون من العناصر اآلتية :

 أ. نص احلوار أو القراءة متفاعل ومتسق 
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 ب. أمثلة النص منظم  ومتفاعل ومتسق 

 ج. املفردات 

 د. التدريبات على الكالم و القراءة، حيتوي على : 

 مجيع الطلبة شاركوا املدرس أثناء احلوار -

 الطلبة يعيدون حمتوى املوضو. -

 احلوار البسيط مع قرين الفصلأداء  -

 القراءة بتصويت أشكال األحرف األخرية -

مجيع الطلبة يستمعون األلفاظ اليت يقرأها املدرس من األحرف والكلمة  -
 واجلملة.

 قراءة املوضو. جهرية أمام الطلبة يف الفصل  -

 الوظيفة  -

طلبة مثلما وذلك ما رأته الباحثة أثناء مالحظته أنه ليس مجيع املهارات يدرسها ال 
ذكرت يف خطة التدريس، بل يركز على مهاريت الكالم والقراءة. وذلك ما يؤكده مدرس 
اللغة العربية والطلبة أنفسهم وسبب ذلك عائدا إىل اهلدف الرئيسي من تعليم العربية يف 

 هذه املدرسة وهو مساعدة الطلبة يف قراءة القرآن قراءة طليقة وجيدة.
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 ة اللغة العربيةج( طريقة تعليم مهار  

وللوصول إىل اهلدف املنشود، اقرتح املدرسون على استخدام الطريقة االنتقائية يف  
عن عدة أسباب اختيار الطريقة اإلنتقائية  سوحرماناجراء تعليمها، مثل ما ذكر األستاذ 
 59طريقة تعليم العربية يف هذه املدرسة :

املتعددة حيث يؤخذ من إن الطريقة اإلنتقائية هي مزدوجة من الطرق  .1
إجيابيات الطرق املعروفة ودجمها يف طريقة واحدة، ومما يعين يتيح الفرصة 
الواسعة لدي املدرس اختيار الطريقة اخلطوات املناسبة حسب حاجات 

 الطلبة وحاالهتم.
كفاءة املدرسني حمدودة يف استخدام طريقة معينة، ويكون الطريقة االنتقائية  .2

 جات الطلبة.يامع مراعاة احتهي احلل املختار 
توفر الوسائل املساعدة على اجراء عدة الطرق التعليمية، وخاصة يف الطريقة  .3

الصوتية أو الطريقة الصوتية املرئية مثل املشالط والتسجيالت والشاسة مما 
 جتعل تعليم العربية يف هذه املدرسة متنوعة ومرحية.

لل شؤومة الطلبة ومللهم حنو وكذلك، ابفرتاض أن الطريقة االنتقائية سيق .4
 العربية لتنو. الطرق املستخدمة خبالف لو كان التعليم بطريقة واحدة.

، يف الفصل الثاين سبتمرب 11الثالاثء اتريخ ومن مالحظة الباحثة اليت اجرهتا يوم  
عرفت الباحثة أبن الطريقة االنتقائية يؤثر يف تكوين اجلو التعليمي أكثر ممتعة ومرحية، 
حيث يتفاعل الطلبة مع املدرس لفهم املادة املدروسة دون خوف وخجل، وكذلك 
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املدرس له ابداعات عديدة لشرح املادة حنو الطلبة إما حبركات والصور واالشارات 
 مجتها إىل اللغة األم. ومشاهدة األفالم بل كذلك برت 

من الفقرات السابقة عرفنا أبن الطريقة االنتقائية تقلل شؤومة الطلبة حنو تعليم  
اللغة العربية لتنو. الطرق املستخدمة من قبل املدرسني يف هذه املدرسة، وهذا أمر جيد 

اللغة وال بد للمدرسة أن هتتم هبذه  احلالة حىت يكون لدي الطلبة الغرية العالية حنو 
 العربية وتعلمها دون خوف وخجل. 

وميكن أن نستخلص بعض اجلوانب اإلجيابية أو مزااي من استخدام الطريقة  
 االنتقائية يف تعليم العربية يف هذه املدرسة هي :

تقوية دوافع الطلبة حنو تعلم اللغة العربية وغرس املفاهيم على فكرة الطلبة أبن  (1
ينية فحسب بل كذلك لغة اتصالية عاملية، وكثري من اللغة العربية ليس جمرد لغة د

 الكتب العلمية والواثئقية واألفالم ابلعربية.

تكوين اجلو التعليمي مرحية وممتعة يف الفصل، ألن املدرس يتيح الفرصة الواسعة  (2
للطلبة ابلتعبري عن أفكارهم وتفاعلهم مع املدرس عن املادة، وغرس املفاهيم على 

 ة العربية غري مملة بل ممتعة.أفكارهم أبن اللغ

يكون نتيجة الطلبة يف املادة مهارة اللغة العربية حيتوي بني درجة املقنعة إىل مقنعة  (3
جدا رغم املشكالت املوجودة فيها وخاصة يف مهارة الكالم والقراءة، وهذا 

 السبب يعود إىل متتع الطلبة أثناء عملية تعليم اللغة العربية.
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خدام الوسائل التعليمية املتنوعة من تقليدها وعصرها، وهذا يكثر املدرس يف است (4
أمر جيد يف التعليم حيث يسهل للمدرس نقل املفاهيم وحمتوى املادة بطريقة 

 فعالة ويف وقت قصري.

ولكن األمر ال خيلو من املسائب والنقصان مما ال بد لرئيس املدرسة واملدرسني 
لتحسني عملية تعليم اللغة العربية فيها، فيها ابلبحث عن احللول عنها يف وقت آجل 

 ومن مسائبها هي :

يرتفع كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم والقراءة دون املهارتني الباقيتني مها  .1
االستما. والكتابة، ألن مدرس العربية يف هذه املدرسة يدرب الطلبة كثريا على 

 دون االستما. والكتابة.احلوار وقراءة النص

استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف التدريس فضال عن الطرق  يكثر املدرس يف .2
 األخرى، وهذا يسبب إىل قلة متكن الطلبة يف استما. العربية من قبل املدرس. 

 ( تقومي تعليم اللغة العربيةد

بعد أن أجرت الباحثة املالحظة يف ميدان البحث عرفت أن تقومي تعليم اللغة  
االختبار مها التحريري والشفوي. األول يستخدمها املدرس العربية فيها على نوعني من 

يف املادة مهارة القراءة وهتدف إىل معرفة مستوى الطلبة يف استيعاب املادة املدروسة. 
واالختبار الشفوي يستخدمه املدرس يف املادة مهارة الكالم ويهدف إىل معرفة مستوى 

طلبة ابلعربية ومعرفة األحرف اهلجائية أثناء الطلبة يف احملادثة ابلعربية رجاء أن يتفاعل ال
 قراءة القرآن.
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وقال األستاذ طهار الدين "أبن التقومي الذي أجريناه ال يقتصر على االختبار  
. لنصف الدراسي فحسب بل كذلك يف آخر احلصة التعليميةواالمتحان آلخر الدراسي

يف املدرسة الثانوية احلكومية  ويهدف التقومي إىل معرفة مدى فعالية تعليم اللغة العربية
األوىل ابتو كليانج الشمالية، ويتم على ثالثة أنوا.، األول هو التقومي اليومي حيث يتم 
التقييم يف كل حصة ومسجل يف دفرت النقاط. والثاين، االمتحان لنصف الدراسي ويقوم 

ي املدرس الطلبة ابالختبار التحريري فيه، واألخري هو االختبار الدراسي حيث يعط
 60"االختبار التحريري على الطلبة عن املواد املدروسة قصد حتقيق األهداف املرجوة.

ويتم التقومي لقياس مهارة القراءة بتحديد معاين املفردات يف اجلملة وحتديد  
املفهوم الرئيسي يف كل الفقرة من النص واستنباط الفكرة الرئيسية من النص بكامله. وأما 

كالم يتم على التدريب ابلتعارف واملقابلة واحلوار البسيط له ارتباط تقومي مهارة ال
 ابملوضو. املدروس.

إن نتيجة الطلبة يف الفصل علم الطبيعة أحسن من  سوحرمانوقال األستاذ  
نتيجة الطلبة يف فصل اللغة، وسبب ذلك ألن الطلبة اجلالسني يف الفصل علم الطبيعة 

سالمية خبالف الطلبة اجلالسني يف فصل اللغة الذين  أكثرهم متخرجون من املعاهد اإل
كانوا من املدرسة العمومية بل يصعبوان أثناء التدريس، واترة مل جندهم يف الفصل ملا 
أتخران ولو دقيقة واحدة، وسبب ذلك يعود إىل نقصان اهتمامهم وعزميتهم حنو اللغة 

 61العربية.
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الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج  هـ( مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة
 ملبوك الوسطى

 وميكن تفصيلها إىل النقاط التالية وهي :

اين عشر، احلصة غري كافية بل انقصة ابلنسبة للفصل العاشر واحلادي عشر والث .1
 . ثالثة حصص يف األسبو.من حصتني يف األسبو. إىل

 يف قراءة القرآن وكتابته اختالف خلفيات الطلبة يف دراسة اللغة العربية وخاصة .2

ضعف الدوافع والغرية حنو اللغة العربية من قبل الطلبة وخاصة من فصل اللغة  .3
حيث يرى أبن ال فائدة من تعليم اللغة العربية إال بكوهنا لغة العمال خارج 

 البالد.

عدم توفر الكتب واملناهج اخلاصة املناسبة لتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة،  .4
األستاذ طهار الدين "كنا نستخدم الكتاب املدرسي الوطين ملستوى  وقال

، ولكنه مل نعد 2014-2013الثانوية العمومية والتخصصية للعام الدراسي 
 62نستخدمها يف هذا العام الدراسي بسبب ضعف الطلبة على استيعاهبا.

تيكا" وقد أجرت الباحثة املقابلة مع الطالبة من الفصل علم الطبيعة "رسكا سن 
وقالت "إين وجدت الصعوابت الكبرية يف تعلم اللغة العربية وكذلك مدرسها الذي 
يدرسنا بطريقة هي هي". والعكس منها فإن الطالب "حبيب الرمحن" وجد املتعة يف تعلم 
العربية حيث قال : "خالل دراسيت اللغة العربية يف هذه املدرسة مل أجد املشكلة املانعة 
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ادئ أو القواعد األساسية للغةالعربية الذي قد تعلمتها سابقا يف املعهد إال ألننا نتعلم املب
 63أن بعض أصدقائي من املدرسة العمومية وجدوا الصعوبة ال بد من اهتمامها"

 احللول اآلتية : ةومن أجل حل هذه املشكالت اقرتحت الباحث 

واستيعاهبم عن املادة اعطاء الطلبة الوظيفة املنزيلية قصد تقوية فهم الطلبة  .1
 حلل مشكلة نقصان احلصة يف دراسة مهارة اللغة العربية

تقسيم الطلبة يف الفصول حسب كفاءهتم اللغوية ومهارهتم يف العربية دون  .2
تقسيمهم حسب سلك الدراسة، ويكون الفصل من الفصل املتقدم واملتوسط 

لبة املختلفة يف واألدىن، اقرتحته الباحثة قصد حل مشكلة تباين خلفيات الط
 دراسة اللغة العربية

توجيه الطلبة وارشادهم عن أمهية اللغة العربية بكوهنا لغة الدين والعاملي  .3
 وخاصة أبهنا لغة القرآن الذي ال بد من مجيع املسلمني القدرة على قراءته

وحلل املشكلة األخرية أي عدم توفر الكتب املساعدة لتعليم العربية ال بد  .4
املدرسة أو املسؤول عن منهج التعليم يف املدرسة بطلب الكتب العربية لرئيس 

املساعدة من املؤسسات احلكومية أو غري احلكومية اليت هتتم بتعليم اللغة 
 العربية إما يف داخل الدولة بل خارجها.
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 تقومي استخدام الطريقة االنتقائية يف املدرسة املبحث الثالث :

إن تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية هتدف إىل تدريب الطلبة على استيعاب  
املهارات اللغوية األربعة. وقد يكون تعليمها مجيعا يف حصة واحدة أو منقسمة إىل 
حصص تتالءم حباجيات الطلبة وقدراهتم. ومن سيم املدرس يف تعليم العربية ابلطريقة 

ة واملختلفة حسب ما يراه املدرس فعاال يف ايصال االنتقائية استخدام الطرق املتنوع
املعلومات حنو الطلبة. وعلى املدرس أن يراعي املبادئ والضوابط املعروفة يف استخدام 

  الطريقة االنتقائية يف تعليم العربية داخل الفصل. 

سة ويف هذا املبحث ذكرت الباحثة مسرية تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية يف املدر  
فيها. وكذلك ذركت الباحثة املعايري  ودراسة الواثئق بعد عملية املالحظة واملقابلة

والضوابط اليت تستخدمها الباحثة لتقومي عملية التعليم ابلطريقة االنتقائية يف املدرسة حىت 
 يسهل عليها يف احلصول على نتيجة البحث.

سبتمرب  10اإلثنني اتريخ ومن مقابلة الباحثة مع األستاذ طهار الدين يف اليوم  
أبن استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل 

 64ابتو كليانج يتم على األنشطة التالية :

 يلقي املدرس السالم والتحية يف أول احلصة والسؤال عن أحوال الطلبة (1

 وغياهبم يقرأ املدرس كشف احلضور ملعرفة حضور الطلبة (2

يفحص املدرس األدوات املدرسية يف الفصل ولدي الطلبية حىت يتجهزوا  (3
 ملقابلة الدراسة أو موضو. جديد.
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 يلقي املدرس املعلومات العامة عن املوضو. الذي يريد تدريسه (4

 دراك نفس الطلبة ابملوضو. اجلديدا (5

ث يلقي املدرس املوضو. ومناقشته مع الطلبية، ويتم هذه العملية من ثال (6
 أنشطة هي االعداد والتعميق والتوكيد مثل ما وردت يف خطة التدريس

ويف اآلخري يسأل املدرس الطلبة عن املوضو. الذي قد تعلمه الطلبة يف تلك  (7
 احلصة وجعلها أداة من أدوات التقومي عند املدرس.

ملادة من الواثئق املتوفرة يف املدرسة حصلت الباحثة على خطة التدريس وأما  
 :تسري على اخلطوات اآلتية  تعليم اللغة العربية فيها

 يف الفصل الثاين تعليم العربيةأ( خطوات 

 املقدمة .1

 يلقي املدرس السالم والتحية على الطلبة والسؤال عن أحواهلم -

 يفحص املدرس حضور الطلبة -

اليت يريد تدريسها وحتتوي  )اهلوية(املادة مبوضو. املدرس املعلومات عن يلقي  -
 على الكفاءة األساسية ومؤشراهتا

يطلب املدرس من أفراد الطلبة بذكر املفردات أو املصطالحات املدروسة يف  -
 عن موضو. )األسرة( احلصة السابقة
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 عن موضو. اهلوية يطلب املدرس من أحد الطلبة بذكر النقاط األساسية -
 أثناء املقدمة

 االجراءات التالية :التنفيذ، ويشتمل على    .2

 التعميق وحيتوي على :(أ 

 )يكرر ثالث مرات( النص عن اهلوية إىل قراءة املدرسيستمع مجيع الطلبة  -

 األلفاظ والكلمة واجلملة نطق املدرس يف نطقيقلد الطلبة  -

ابإلشارة  املوجودة يف النص إما يشرح املدرس معاين الكلمات الصعبة -
 أو ترمجتهاواحلراكات والصور 

 أيمر املدرس الطلبة بكتابة معاين الكلمات يف دفرتهم -

 : اخلطوات اآلتية عداد، وحيتوي علىاال (ب 

 اجلماعية قراءةيكون مجيع الطلبة شريكا للمدرس أثناء ال -

 يقرأ املدرس جهراي مجاعة  -

 يصح ح املدرس األخطاء اليت ارتكبها الطلبة يف القراءة -

 فردايأيمر املدرس الطلبة ابلقراءة الصامتة  -

ها من حيث قواعدها يكتب املدرس اجلمل من النص اليت أريدت شرح -
 )ابب الفاعل واملفعول( اللغوية
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ما يتعلق  يشرح املدرس القاعدة النحوية والصرفية من اجلملة يف النص -
 بقاعدة )الفاعل واملفعول(

يستنبط املدرس القاعدة العامة من القواعد النحوية أو الصرفية اليت متت  -
 عن قاعدة )الفاعل واملفعول( شرحها

 التأكيد، وحيتوي على : (ج 

 أيمر املدرس الطلبة ابلقراءة واحدا فواحدا واملدرس يستمع إليهم -

 أيمر املدرس الطلبة بتعريف القاعدة النحوية أو الصرفية اليت مت شرحها  -

 أيمر املدرس الطلبة ابعطاء األمثلة من القاعدة املدروسة )الفاعل واملفعول( -

 ، وحيتوي على :االختتام .3

 (السؤال واجلوابيلقي املدرس األسئلة شفهيا عن املوضو. ) -

األسئلة املرتبطة ابلقاعدة النحوية والصرفية املدروسة حتريراي يلقي املدرس  -
 )االمتحان التحريري(

 ينعكس املدرس والطلبة عملية التعليم اجلاري  -

 خيتم املدرس ابلدعاء والسالم -
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 العربية يف الفصل الثالثب(خطوات تعليم 

 ، حتتوي على االجراءات التالية :املقدمة. 1

 يلقي املدرس السالم والتحية على الطلبة والسؤال عن أحواهلم -

 وقراءة كشف احلضور يفحص املدرس حضور الطلبة -

اليت يريد تدريسها  ()حب الوطناملادة مبوضو. يلقي املدرس املعلومات عن  -
 وحتتوي على الكفاءة األساسية ومؤشراهتا

يطلب املدرس من أفراد الطلبة بذكر املفردات أو املصطالحات املدروسة يف  -
 (عن موضو. )دين اإلسالم احلصة السابقة

عن موضو. حب  يطلب املدرس من أحد الطلبة بذكر النقاط األساسية -
 أثناء املقدمة الوطن

 تمل على االجراءات التالية :التنفيذ، ويش .2

 التعميق وحيتوي على :( أ

 )يكرر ثالث مرات( حب الوطنإىل قراءة املدرس النص عن يستمع الطلبة  -

 األلفاظ والكلمة واجلملة نطق املدرس يف نطقيقلد الطلبة  -

يشرح املدرس معاين الكلمات الصعبة املوجودة يف النص إما ابإلشارة  -
 ترمجتهاواحلراكات والصور أو 

 أيمر املدرس الطلبة بكتابة معاين الكلمات يف دفرتهم -
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 : اخلطوات اآلتية عداد، وحيتوي علىاال ( ب

عن موضو. حب  قراءة اجلماعيةيكون مجيع الطلبة شريكا للمدرس أثناء ال -
 الوطن

 يقرأ املدرس جهراي مجاعة  -

 يصح ح املدرس األخطاء اليت ارتكبها الطلبة يف القراءة -

 الطلبة ابلقراءة الصامتة فردايأيمر املدرس  -

يكتب املدرس اجلمل من النص اليت أريدت شرحها من حيث قواعدها  -
 (نعت واملنعوتاللغوية )ابب ال

يشرح املدرس القاعدة النحوية والصرفية من اجلملة يف النص ما يتعلق بقاعدة  -
 (نعت واملنعوت)ال

الصرفية اليت متت يستنبط املدرس القاعدة العامة من القواعد النحوية أو  -
 (نعت واملنعوتشرحها عن قاعدة )ال

 التأكيد، وحيتوي على :( ج

 أيمر املدرس الطلبة ابلقراءة واحدا فواحدا واملدرس يستمع إليهم -

عن  أيمر املدرس الطلبة بتعريف القاعدة النحوية أو الصرفية اليت مت شرحها -
  قاعدة )النعت واملنعوت(

 (نعوتوامل نعتاألمثلة من القاعدة املدروسة )الأيمر املدرس الطلبة ابعطاء  -
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 االختتام، وحيتوي على : .3
 (السؤال واجلوابيلقي املدرس األسئلة شفهيا عن املوضو. ) -
األسئلة املرتبطة ابلقاعدة النحوية والصرفية املدروسة حتريراي يلقي املدرس  -

 )االمتحان التحريري(
 ينعكس املدرس والطلبة عملية التعليم اجلاري  -
 خيتم املدرس ابلدعاء والسالم -

ومن خالل املالحظة اليت اجرهتا الباحثة يف املدرسة حصلت على أن هذه 
بق بكاملها، وجتري عملية التعليم ابخلطوات اخلطوات املذكورة يف خطة البحث مل تتط

 واالجراءات اآلتية حسب مالحظة الباحثة :

يبدأ املدرس الدرس ابلسالم والدعاء والسؤال عن أحوال الطلبة مث يقرأ كشف  
احلضور ملعرفة الغائنب أو الغائبات يف الفصل. مث يكتب املدرس املفردات الصعبة املوجودة 

 من النص وترمجتها على السبورة، وأيمر املدرس الطلبة بكتابتها. 

الكتاب اليت أريدت تدريسها، ويبدأ مث أيمر املدرس الطلبة بفتح الصفحة من  
املدرس قراءة النص كامال والطلبة يستمعون إليه. مث يقرأ املدرس النص مجلة مجلة ويتبعها 

مث يشرح املدرس املفهوم األساسي من النص، وأيمر الطلبة  الطلبة مجاعة بصوت مرتفع.
 بقراءة النص فرداي بقراءة صامتة.

ل مأخوذة من النص ويستنبط مع الطلبة وبعد ذلك، يكتب املدرس ثالث مج 
القاعدة النحوية أو الصرفية من اجلملة، مث يشرحها املدرس شرحا مفصال والطلبة 

 يستمعون إىل شرح املدرس.
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ويف آخر احلصة، يطلب املدرس من الطلبة ابجابة األسئلة حتريراي عن حمتوى النص، 
الصرفية املدروسة. مث خيتم املدرس  ويسأل املدرس الطلبة شفهيا عن القاعدة النحوية أو

 الدرس ابحلمدلة والتشجيع على تعلم العربية وقراءة القرآن.

وهذه اخلطوات اليت رأهتا الباحثة يف املدرسة طبعا مل تفحص علميا مبنيا على 
االجراءات املذكورة يف الكتب عن مناهج تعليم العربية لغري الناطقني هبا، ولذلك تقدمت 

يت مت حتديدها مسبقا، ليكون أداة للباحثة يف تقوميها. ميها حسب املعايري الالباحثة بتقو 
وهذه املعايري والضوابط تشتمل على شروط الكفاءات للمدرس يف استخدام الطريقة 
االنتقائية، وخصائص استخدام الطريقة االنتقائية يف الفصل، و خطوات أساسية واجرائية 

 يف استخدامها، وهي كالتايل :

 شروط الكفاءات للمدرس يف استخدام الطريقة االنتقائية :أ.

 عناصر الشروط الرقم
 لديه كفاءة لغوية جيدة 1
لديه مهارة يف تدريب الطلبة على استيعاب املهارات اللغوية  2

 األربعة
 لديه مهارة يف استخدام الطرق املعروفة يف تعليم العربية 3
اجلديدة عن علم اللغة قادر على شرح األساليب والرتاكب  4

 العربية
 لديه مسؤولية يف اشراف الطلبة على تعليم العربية 5
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 خصائص استخدام الطريقة االنتقائية يف الفصل :ب. 

 اخلصائص الرقم
 يتدرج تعليم املهارات من الكالم مث الكتابة مث الفهم مث القراءة 1

الشفهية والقراءة يكون عملية التعليم يف الفصل ابلتدريبات  2
 اجلهرية والسؤال واجلواب

 التدريب على ترمجة القواعد النحوية والصرفية بطريقة قياسية 3

 استخدام الوسائل التعليمية الصوتية املرئية 4

 

 خطوات أساسية يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية . ج

 اخلطوات األساسية الرقم
 نص حواري 1
 قراءة جهرية مجاعية 2

 مفردات جديدة 3

 تدريبات حول النص الشفهي أو الكتايب 4

 تدريبات خارج النص الشفهي أو الكتايب 5

 تركيب حنوي 6
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 خطوات اجرائية يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائيةد.

 اإلجرائية اخلطوات الرقم
 املقدمة )مثل يف الطرق األخرى( 1

 القصرية واملمتعة متكرراتقدمي املوضو. من احملادثة اليومية  2

تقدمي احملادثة بطريقة شفهية إما ابحلركات والتمثيل واإلشارات أو  3
 ابستخدام الصور املساعدة

 توجيه الطلبة على دوام االستما. حنو احملادثة 4

توجيه الطلبة بتقليد احملادثة املدروسة حىت يصبحوا طالقني يف  5
 النطق والكالم

 اء احملادثة مع أصحابه بشكل دوريتشريف الطلبة أبد 6

 يقدم املقدرس النص أو املقالة له ارتباط مبحتوى احملادثة السابقة 7
 ميثل املدرس قراءة صحيحة جيدة  8
 يتابع الطلبة قراءة املدرس متكررا 9

يشرح املدرس معاين املفردات الصعبة من النص ابإلشارة مث احلركة  10
 ضاق احلالمث الصور مث ترمجتها إن 

 يشرح املدرس األسلوب والرتكيب املهم من النص وحبثه 11
 يطلب املدرس من الطلبة مبطالعة النص واملناقشة بينهم 12
 خيتم املدرس إبلقاء األسئلة عما يف املوضو. 13
 االختتام ابلدعاء  14
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 قشتهاومنا حتليل البياانتاملبحث الرابع : 

يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابلطريقة االنتقائية عملية تعليم العربية  .أ 
 ابتو كليانج

من البياانت احملصولة عرفنا أبن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  
احلكومية األوىل كانت يف البداية سدا حلاجات الطلبة يف قراءة القرآن فحسب، 

 ية األربعة املعروفة. بل يرتكز علىوال يتأدى إىل ترقية الطلبة يف مهاراهتم اللغو 
تدريب الطلبة يف مهارة الكالم والقراءة ألهنما يرتبطان مباشرة بكيفية قراءة 

 القرآن نطقا وشفهيا ألن لغة القرآن هو العربية. كما قال هللا تعاىل :

            65 

الرئيسي يف تعليم العربية يف هذه املدرسة هو كثري من وذلك ألن السبب  
الطلبة مل يستطيعوا قراءة القرآن قراءة صحيحة وجيدة، ولذلك يقصد من تدريس 
العربية يف هذه املدرسة ملساعدة الطلبة على التعرف ابألحرف العربية وتراكيب 

 مجلها حىت يسهل عليهم يف قراءة القرآن بقراءة صحيحة وفصيحة.

ألن  إال أن املدرسة تقرر بتعليم الطلبة أربع مهارات لغوية داخل الفصل 
مجيع املهارات اللغوية من االستما. والكالم  بتدريس الطلبةاحلكومة تطالبها 

 الفرصة ولكن املدرسة حتث املدرسني ملادة اللغة العربية بتوفري .والقراءة والكتابة

                                                             
2سورة يوسف اآلية :65
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جبانب عن املهارتني  ا الكالم والقراءةمهارتني شفهيتني مه والرتكيز على األكثر
 الباقيتني أثناء التدريس.

كون املدرسة مرتبطة ابحلكومة يف حتديد حمتوى الدرس فإن الكتاب الدراسي و  
ة، وهذا ما رأته الباحثة ال بد من االهتمام الذي أصدرته احلكوم املستخدم هو الكتاب

أن على املدرس ورأت الباحثة  .نشودةالكتاب املقرر ابألهداف املالتناسب بني قلة به ل
فيها كيفية  يبحثملهارة الكالم والقراءة اليت  ساعدة من الكتب املمأخوذا ار احملتوى تخي

نطق األحرف والكلمة واجلملة ابلعربية ويكثر فيها النص البسيط للقراءة حىت يسهل 
 للطلبة فهم معاين النص.

أن توفر الكتب املساعدة عن تعليم  ال بد هلا املدرسة أبنبل ترى الباحثة  
ألهنا ستساعد الطلبة يف التعرف  من اآلايت القرآنية. ابلنماذج واألمثلةالعربية 
غة القرآن واألسلوب والرتكيب فيه، ويسهل للمدرس يف شرح القواعد على ل

يتدرب هبذا . و النحوية والصرفية مؤاخذا ابألمثلة والنماذج من اآلايت القرآنية 
ممارسة قراءة اءة القرآن والعربية يف آن واحد، وتشجيعهم على على قر  الطلبة

  .هاخارج إما يف املدرسة أو القرآن يف أايمهم اليومية

هذه يف  طريقة خمتارة يف تعليم العربيةالطريقة االنتقائية وأما استخدام  
نو. تل وممتعة مرحية فيها أكثر عملية التعليمىت يسري حاملدرسة هو قرار صائب 

م ستخدي ااملدرس فيه الباحثة ترى إال أن يف حصة واحدة. الطرق املستخدمة
الطريقة  يستخدم وقل أن ،فضال عن الطرق األخرى كثريا   طريقة القواعد والرتمجة
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ة رغم أمهيتها ألن القدرة على االستما. اجليد ستساعد على السمعية الشفهي
 .التعبري اجليد والصحيح

مدرس العربية يف هذه املدرسة أن يرجع إىل كتب وجبانب آخر، على  
علمية تبحث عن كيفية استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم العربية كلغة اثنية، 
ألن الباحثة ترى أبن الطريقة االنتقائية يف هذه املدرسة مل تكن جارية بشكل اتم 

ئ الطريقة اثناء اجراءاهتا يف الفصل. وذلك بسبب قلة معرفة املدرس عن مباد
ايرة االنقائية وضوابطها، حىت يكون خطوات التعليم واجراءاهتا يف الفصل مس

الطريقة االنتقائية داخل الفصل كما ذكره اخلرباء  ابخلطوات املعروفة يف تطبيق
 وعلماء اللغة. 

هذا ما تبحثه الباحثة هبذا البحث حيث تقوم بتقومي اخلطوات واالجراءات اليت و 
يف املبحث رس يف تعليم العربية يف هذه املدرسة، ويتم تفصيلها يسلك عليه املد

 ".ة"تقومي استخدام الطريقة االنتقائية يف املدرس

 طلبةعلى املدرس أن يدرب ال ترى الباحثة أبن من جانب التقومي،وأما  
حملادثة اليومية خارج احلصة الرمسية، إما ابجراء احلوار أو احملادثة اليومية بني على ا

هتم اللغوية افاءك  على تنمية ليتدرب الطلبةأو بعدها، طلبة قبل دخول الفصل ال
  قراءة القرآنجتويد مباشرة على  تدريبهم، وكذلك ستما. والكالم ابلعربيةيف اال

الكلمة العربية األحرف و يف نطق  ومهارهتم حىت يعرف املدرس مدى تقدمهم
 نطقا صحيحا.
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 االنتقائية يف املدرسةتقومي استخدام الطريقة  .ب 

الباحثة رأت أن  نتيجة املالحظة أبنمن خطة البحث احملصولة  وتؤكدها  
بنو. نظرايت الوحدة، تعليم العربية يف هذه املدرسة يسري على الطريقة االنتقائية 

وتتميز هذه  حيث اعتربت اللغة وحدة من جمموعات املكوانت املرتبطة بينها.
 إما من جهة أساسها النفسي واللغوي والرتبوي.النظرية أبسسها القوية 

من جهة النفسية فإن وحدة التعليم تتالءم بنظام عمل الدماغ يف التفكري عن 
الرتكيز ، أي شيء، ألن تعدد احملتوى واألسلوب يبعد الطلبة عن السؤوم وامللل 

يف موضو. واحد بتكرار التفكري من أي جهة لتقوية فهم الطلبة حنو موضو. 
 رس. الد

وأما من جهة النظرية اللغوية ، فإن نظام الوحدة يتالءم بطبيعة اللغة كنظام 
 ويتناسب بواقعة اللغة يف استخدامها اليت تزوج بني عناصر اللغة ومهاراهتا كلها.

وأما من جهة النظرية الرتبوية، يضمن هذا النظام تطورات املهارات اللغوية ابتزان 
وقدراهتم. ألهنا تسري على نفس النظام واحلال ال يؤثره تنو. مستوى جهد الطلبة 

إال أن هذا النظام ال يضمن الطلبة يف استيعاب عناصر اللغة أو مهارة لغوية 
 معينة بتعمق.

وكذلك رأت الباحثة أبن الطريقة االنتقائية اليت يستخدمها مدرس العربية  
  : تتكون من الطرق اآلتية مفصالالثانوية احلكومية ابتو كليانج األوىل يف املدرسة 
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الطريقة املباشرة : يستخدمها املدرس يف املادة احملادثة وشرح معاين احلوار  .1
ارة الكالم ابستخدام الوسائل دون استخدام لغة األم، وكذلك املادة مه

 اعمة اليت ترتبط مبحتوى املوضو..الد

: يستخدمها املدرس عند قراءة النص والطلبة  سمعية البصريةالالطريقة  .2
 يستمعون إليه ويقلدونه.

طريقة القواعد والرتمجة : يستخدمها املدرس أثناء شرح القواعد وقياسها  .3
  ابللغة اإلندونيسية.على األمثلة وترمجة معاين الكلمات 

  من حيث أسلوب تقدمي املادة يعتمد املدرس على األسلوبني اآلتيني :وأما 

املدرس عند املقدمة وتوضيح األهداف  : يستخدمه اإللقائيسلوب األ. أ
 السلوكية وحمتوى املوضو. على شكل عام والتشجيع وغريها 

التدرييب : يستخدمها املدرس لتدريب الطلبة يف احلوار ونطق  األسلوب. ب
 مفردات احلوار حىت يستوعبها الطلبة ويفهموها ويطبقوها أمام الفصل

وملا رأت الباحثة أبن التعليم هو فن يتطلب من املدرس ابختيار الطريقة املناسبة  
تتعلق بكفاءة  لشروطللمادة، فإن اختيار الطريقة االنتقائية تتطلب من املدرس بعض ا

من عملية اليت ال بد توفرها يف نفس املدرس حىت يسري التعليم فعاال ومكثفا. و  املدرس
املالحظة واملقابلة مع مدرس العربية يف هذه املدرسة رأت الباحثة أبن الكفاءات اآلتية مل 

 يتوفرها املدرس يف هذه املدرسة، وهي :
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يتعود على االستما. املباشر والكالم العريب إن مدرس العربية يف هذه املدرسة مل  
ابستمرار و يؤدي ذلك إىل نقصان كفاءته اللغوية يف مهارة االستما. والكالم جبانب عن 
مهارتني الباقيتني مها القراءة والكتابة. وهذا طبعا سيؤثر على التعليم حيث يكون احلوار 

ويقصد  هي الكالم األولية نطلقتهاميف يف أول احلصة غري فعال، ألن الطريقة االنتقائية 
  من تعليم العربية فيها هي تدريب الطلبة على االتصال ابلعريب شفهيا وكتابيا.

وكذلك سيؤثر يف قلة استخدام الطريقة السمعية الشفهية يف التعليم، وإن مت  
استخدامها فإن التعليم مل جير على مستوى املطلوب، ألن املدرس ليس لديهم كفاءة 
مقنعة يف االستما. إىل الكالم العريب من انطقه األصلي والكالم املباشر ابلطالقة. مما 
يؤدي ذلك إىل قلة استعمال األدوات السمعية البصرية يف التعليم مثل تسجيالت 

 الصوت والشاسة ومكرب الصوت واألفالم العربية.

ولية خارج وكذلك، رأت الباحثة أن املدرس يف هذه املدرسة ليس لديهم مسؤ  
الفصل لالشراف على تطورات الطلبة يف الكفاءة اللغة العربية، مثل عدم ممارسة املدرس 
ابحملادثة العربية مع الطلبة أو قراءة القرآن مجاعة خارج الفصل وغريها من األنشطة اليت 

 ميكن أن يتطور كفاءة الطلبة هبا.

ئص استخدامها فإهنا مل وأما من نتيجة املالحظة اليت اجرهتا الباحثة عن خصا 
 التالية : تتوفر يف بعض عناصرها

إن تعليم العربية يف هذه املدرسة مل توافق خصائص الطريقة االنتقائية يف خطواهتا  
األساسية أي تدرج تعليم املادة من احملادثة مث الكتابة مث القراءة. ولكن تعليم العربية يف 
هذه املدرسة ابتدأت مباشرة إىل قراءة النص مث شرح القواعد والكتابة. وهذا طبعا جيعل 
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مع م لدي الطلبة انقصة بسبب قلة الفرصة لتطبيق الكالم املباشر بينهم، مهارة الكال
العلم أبن الطريقة االنتقائية يف حقيقتها تنبين على أساس أبن اللغة هي آلة اتصالية 
ويقصد من استخدامها يف تعليم العربية هي متكني الطلبة على االتصال الفعال ابلعربية 

 ا.رسة أو خارجهيف حياهتم اليومية إما يف املد

ولذلك، رأت الباحثة أبن استخدام الطريقة االنتقائية يف هذه املدرسة ال تسري  
على خط أهداف تعليم العربية اليت أريدت حتقيقها وهي متكني الطلبة على قراءة القرآن 
والعربية قراءة جيدة وصحيحة وال بد من اصالحها وحتسينها. ألن الكالم أو احملادثة 

إىل الكالم العريب مما سيحفز الطلبة على ة الطلبة على االستما. املباشر سيزيد قدر 
الكالم ابلعربية، وعلى هذا السبب انطلقت الطريقة االنتقائية من الكالم أو احلوار عما 
حيول الطلبة حىت يشعر الطلبة أبن العربية لغة اتصالية ذاة فائدة وليست لغة جامدة ال 

 معىن هلا.

حتديد املدرس يف نو. االختبار الذي ال بد على الطلبة اجنازه، حيث هذا يؤدي إىل و 
يكثر االختبار على شكل كتايب إما إبجابة األسئلة أو امالء النقاط وقليل ما يستخدم 
املدرس االختبار الشفهي إما ابجراء احلوار أو احملادثة بني الطلبة أو بني املدرس والطلبة 

 شفهيا.أو ابجابة األسئلة واملناقشة 

أن اجرت الباحثة عملية املالحظة شروط املدرس يف الطريقة االنتقائية وخصائص وبعد 
استخدامها يف التعليم، قامت الباحثة ابملالحظة عن خطواهتا اجرائيا أثناء التعليم يف 
الفصل حىت تتمكن الباحثة يف تقدير إىل أي مدى متثل الطريقة املستخدمة يف املدرسة 
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الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج الشمالية الطريقة االنتقائية، حىت تعرف منها اخلطوة 
 .اخلرباء يف كتبهم العلميةاملسايرة واملائلة عن االجراءات املقررة عند 

ومن نتيجة املالحظة عن خطوات اجرائية يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية يف املدرسة 
أن بعض خطواهتا مل جتر على اخلطوات املعروفة يف الطريقة  حصلت الباحثة على

، وقامت الباحثة بتقوميها حسب املعايري اليت متت حتديدها مسبقا، وتلك االنتقائية
 اخلطوات هي :

إن املدرس يف أول خطواهتا يرتك اخلطوة األوىل وهي تقدمي املوضو. ابحملادثة  
قراءة النص جهراي. وهذا يدل على أن املدرس اليومية واملمتعة، بل يباشر املدرس إىل 

رغم أمهيتها يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية. ألن يهمل مهارة الكالم لدي الطلبة 
الطلبة أبهنم  الطريقة االنتقائية ابتدأت من تدريب الطلبة على احلوار واحملادثة، حىت حيس  

وعلما أبن تعليم اللغة يف نظرية علماء يتعلمون لغة حية ومفيدة يف اتصاهلم اليومية. 
 الطريقة االنتقائية هي آلة اتصالية ميكن هبا املرء االتصال مع اآلخرين شفهيا وكتابيا.

وهذا يؤدي إىل عدم تدريب الطلبة يف احملادثة العربية شفهيا إما ابحلركات  
ية بطريقة ممتعة. وعلما ا حتفيز غرية الطلبة يف تعلم العربوالتمثيل ولعب الدور اليت ميكن هب

أبن التعليم املمتع منوط ابلطريقة املستخدمة الذي يؤثر كثريا يف تكوين التعليم أكثر فعاال 
ومكثفا. وهذا ما يتناسب مبميزات الطريقة االنتقائية وهي تكوين اجلو التعليمي أكثر 

 طبيعيا وغري مصطنعة وحتفيز الطلبة على تعلم اللغة العربية.   

وهبذا االهتمال عن احملادثة يؤثر كثريا يف مستوى مهارة االستما. عند الطلبة،  
ألن الطلبة مل يتعودوا كثريا على االستما. حنو الكالم املباشر بطريقة احلوار إما بوسيطة 
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أقراهنم أو األفالم العربية، مع العلم أبن النظرية العصرية يف تعليم اللغة الثانية وضعت 
 اخلطى األول لتعلم اللغة الثانية منها العربية.االستما. هو 

مث يواصل املدرس تعليم العربية بقراءة النص، لكن النص مشتقا من الكتاب  
وملا تباعد النص عما  املقرر الذي قد يكون حمتواه بعيدا عن احلياة الطبيعية لدي الطلبة.

مما سيجعلهم يتكاسلون  حيول حياة الطلبة يسبب إىل ظهور امللل واخللو يف نفس الطلبة
 ونقصان االنتباه حنو الدرس مما يؤدي إىل عدم فعالية التعليم.

وجبانب آخر، تطرق املدرس يف هذه املدرسة مثل ما جرى يف خطوات تعليم   
 قراءة الطلبة يتابع مث جيدة صحيحة قراءة املدرس متثيلمثل  القراءة يف الطريقة االنتقائية.

 يشرح وترمجتها، مث  النص من الصعبة املفردات معاين املدرس يشرح، مث متكررا املدرس
 مبطالعة الطلبة من املدرس يطلب، مث وحبثه النص من املهم والرتكيب األسلوب املدرس
 .بينهم واملناقشة النص

الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج  إال أن الباحثة رأت مدرس العربية يف املدرسة  
معاىن املفردات ابإلندونيسية مباشرة، وقل يستخدم الصور أو االشارات.  كثريا ما يرتجم

ورأت الباحثة مثل هذه العملية تضيق قدرات الطلبة يف االبدا. و التعلم الفردي، ألن 
املدرس وضع الطلبة يف مكان املستهلك وليس املتصدر، وميكن تبديلها ابالشارات 

 بفتح املعجم أو القاموس.واحلركات والصور أو ابلبحث عن معانيها 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث و التوصيات و املقرتحات

استخدام تقومي مع حتليلها عن  الباحثة معلومات البحث وبياانته بعد أن مجعت
 حصلتالطريقة االنتقائية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج ملبوك الوسطى، 

الىت رأهتا  تليها التوصيات واملقرتحات من قبل الباحثةنتائج البحث اآلتية مث  على الباحثة
 . مهمة ومفيدة للمدرسة

 نتائج البحث .أ

الباحثة يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج  من البحث الذي أجرته
 : تنياآلتييجتني تالنحصلت الباحثة على  وانطالقا من سؤالني للبحث  ملبوك الوسطى

يتم تعليم اللغة العربية ابلطريقة االنتقائية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل  .1
ابتو كلياين ملبوك الوسطى مزدوجة من الطرق اآلتية متدرجة حسب خطوات 

قواعد والرتمجة املباشرة والة طريقالاجلارية يف الفصل، وهي : التدريسية 
 والتدرييب والعرض.والسمعية الشفهية، ويكون ابألسلوب االلقائي 

إن الطريقة االنتقائية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج ال يتم  .2
تطبيقها كليا يف اجراءاهتا، ألن املدرس يهمل أمهية مهارة الكالم لدي الطلبة 

ويرتك االجراءات األولية  درس،ويباشر إىل تدريب الطلبة ابلقراءة يف أول ال
رغم أن تعليم العربية يف الطريقة االنتقائية  هارة الكالم،ما يتعلق بتعليم م

 تدرج إىل مهارة القراءة والكتابة.انطالقها هي مهارة الكالم مث ي
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 التوصيات واملقرتحات .ب
ومالحظة الباحثة على مجيع األمور اجلارية عن السابقة بناء على نتائج البحث و 

تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابلطريقة االنتقائية، تود الباحثة 
دير املدرسة واملدرسني فيها على شكل لعلها مفيدة ملتقدمي التوصيات واملقرتحات اآلتية 

 وهي :على شكل عام،  املدرسني واملربينيخاص ومجيع 
ميكن ملدير املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابتو كليانج ملبوك الوسطى أن  .1

وأخصها يف تعليم يهتم بكفاءة مدرس اللغة العربية يف مهارة التعليم وتنميتها 
توجيه املدرس يف مشاركة التدريبات والندوات مهارة الكالم، وذلك يكون ب

 .مودعوة اخلرباء ملساعدهت
لمادة مهارة اللغة العربية من احلصتني يف األسبو. إىل أربع تزويد احلصة ل .2

حصص يف األسبو. حىت يكون لدي الطلبة الفرصة األكثر لتنمية مهاراهتم 
 اللغوية العربية حتت اشراف مدرس اللغة العربية يف املدرسة

ميكن للمدرس االستفادة من الكتب العربية املعاصرة اليت هتتم جبميع املهارات  .3
عربية وخاصة يف مهارة الكالم والقراءة، وعدم التقيد ابلكتاب املدرسي يف ال

 .أصدرته احلكومةالذي 
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 االختتام

رسالتها العلمية الباحثة  أهنتاحلمد هلل رب العاملني وبربكته رمحته وفضله قد 
استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية تقومي املوضو. "حتت 

حلصول على يف التكملة الشروط  و كليانج الشمالية ملبوك الوسطى"احلكومية األوىل ابت
كلية الرتبية جامعة العليا موالان مالك إبراهيم بدرجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية 

 ماالنج. 
الباحثة أن هذه الرسالة ال ختلو من النقائص واخلطيئات لقصور العلوم واعرتفت 

ذ واألستاذات واألصدقاء مسامهة النقدات يواملعارف عند الباحثة راجية من األسات
واالقرتاحات قصد حتسني هذه الرسالة واصالحها. وعسى هللا أن يكتب هذه الرسالة 

 والقراء على شكل عام. عمال خريا للباحثة وذات فائدة للباحثة نفسها
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KISI-KISI WAWANCARA 

Tujuan wawancara: 

Unyuk mengetahui proses pengunaan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa 

Arab di SMAN 1 Batukliang Utara Lombok Tengah, sehingga di ketahui tentang 

faktor penghamabat serta solusi yang dilakukan untuk menjadiakan pembelajaran 

bahasa Arab dengan metode eklektik berjalan dengan efektif. 

A. Kepala sekolah/WK Kurikulum 

1. Apa alasan mendasari anda menjadikan bahasa Arab sebagi materi 

pelajaran MULOK ? 

2. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran bahasa Arab di sekolah ? 

3. Berapa waktu yang anda berikan untuk untuk pembelajaran  bahasa Arab 

ini ? apakah dengan waktu yang sekian jam sudah cukup untuk mencapi 

tujuan pembelajaran bahasa Arab ? 

4. Apa program yang anda lakukan untuk menunjang  guru-guru bahasa Arab 

bisa mengunakan metode eklektik dalam pembelajran bahasa Arab ? untuk 

meningkatkan kereatifitas guru- guru pengajara bahasa Arab di SMAN 1 

BKU? 

B. Guru Bahasa Arab 

1. Bagaimna motifasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab ? 

2. Bagimna kefektifan siswa dalam pembelajaran bahasa arab dengan 

mengunakan metode eklektik ? 

3. Apa yang anada lakukan pada awal proses pembelajaran dengan 

mengunakan metode eklektik (langkah-langkah) ? 

4. Apa yang andalakukan pada proses inti pembelajaran dengan 

mengunakan metode eklektik (langkah-langkah) ? 

5. Apa yang andalakukan pada proses akhir pembelajaran dengan 

mengunakan metode eklektik (langkah-langkah) ? 

6. Apa kendala yang anda temukan dalam peroses pembelajaran 

pembelajaran bahasa Arab dengan mengunakan metode eklektik ? 

7. Apa solusi / tindakan yang dilakukan untuk menangulangi hambatan dan 

kendala yang terjadi dalam pengunaan metode eklektik ? 



 

 

8. Apa yang anda gunakan berkaitan dengan instrument / media 

pembelajaran mengunakan metod eklektik ? 

9. Bagimna dengan evaluasi yang anda gunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan mengunakan mettode eklektik ? 

10. Bagimna dengan hasil belajar siswa dalam materi pembelajaran bahasa 

Arab ? 

11. Bagimna dengan bahan ajar (Buku) yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab ? 

12. Kenapa anda mengunakn metode eklektik dalam sebagi metode 

pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 

C. Siswa-siswi 

1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab ? 

2. Apa kendala / masalah yang anda  temukan ketika belajar bahasa Arab di 

kelas ? 

3. Bagimna menurut anda pembelajaran  bahasa Arab di SMAN 1 BKU ini ? 

4. Apa saran anda terhadap Guru yang mengajar bahasa Arab di kelas dan 

saran terhadap sekolah agar pembelajaran bahasa di kelas lebih efektif ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KISI-KISI OBSERVASI 

Dalam observasi ini, yang dilakukan  peneliti adalah mengamati proses 

kegiatan pembelajaran  di dalam kelas untuk mengetahi sejauh mana keefktifan 

engunan metode eklektik di dalam pembelajaran bahasa Arab di Sekoalah 

Menengah Atas Negeri 1 Batukliang Utara. 

Aspek yang diamati 

- Proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas  

- Kendala-kendala yang  ada dalam proses pembelajaran 

- Laboratorium Bahasa dan sarana belajar lainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

1. KEPALA SEKOLAH/WK KURIKULUM 

- Apa alasan mendasari anda 

menjadikan bahasa Arab 

sebagi materi pelajaran 

MULOK ? 

 

Sebnarnya di SMAN1 Batukliang Utara  ini  

ada dua (2) muatan lokalnya, ada Bahasa 

Arab  dan pertanian. Alasan yang mendasar  

kami mengambil bahasa Arab sebagi muatan 

lokal khususnya di SMAN1 Batukliang Utara 

ini karna keprihatinannya kami selaku guru-

guru disini banyak anak-anak yang tidak bisa 

mengaji, sehingga kami memutuskan untuk 

ada  pelajaran Bahasa Arab. Dan kami 

mengistilahkan keterampilan Bahasa Arab  di 

SMAN 1 Batukliang utara, bukan pelajaran 

Bahasa Arab dan kenapa  pertanian karna 

daerah Batukliang Utar ini sebagian besar 

masyarakatnya atu 99%  petani. 

- Apa tujuan yang ingin 

dicapai dari pembelajaran 

bahasa Arab di sekolah ? 

 

Ya tujaun uatam kami untuk mengetahui 

anak-anak bisa mengaji atau tidak, sekaligus 

kami sebagi guru-gurunya di sini  sangat 

perihatin dengan pembntukan karkter anak-

anak yang sudah sangt rusak, makanya 

skarang ini di seluruh sekolah daerah 

Kabupaten Lombok Tengah mewajibkan 

anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, karna sudah hilang karakter  

keindonesianya,   dan sekolah juga 

mewajibkan anak-anak untuk mengaji setipa 

pagi seblum masuk kelas.  

- Berapa waktu yang anda 

berikan untuk untuk 

pembelajaran  bahasa Arab 

ini ? apakah dengan waktu 

yang sekian jam sudah 

cukup untuk mencapi 

tujuan pembelajaran 

bahasa Arab ? 

Waktu yang terjadwal 2 jam sekali dalam 1 

minggu, dan kalu di tanya sudah cukup untuk 

mencapi tujuan, ya cukup karna  yang 

terpeting bagi kami anak-anak bisa mengaji 

dan mengenal huruf dan bisa membedakan 

dhomir ketika merak pada berdo’a, kalu di 

tanyakn waktunya cukup untuk pelajaran 

bahasa Ara  tentu tidak cukup karena untuk 

sekolah umum seperti kami ini untuk 

pelajaran bahasa Arabnya masih sangat-

sanagt awam, belum mengetahui bnayak 

tentanag bahasa Arab, karena dalam 

pembelajaran ada bnyak tujuan yang harus di 

capai. 

- Apa program yang anda 

lakukan untuk menunjang  

Biasanya guru bahasa Arab ini ada MGMP di 

tingkat kabupaten dan sampe ke provensi 



 

 

guru-guru bahasa Arab 

bisa mengunakan metode 

eklektik dalam 

pembelajran bahasa Arab ? 

untuk meningkatkan 

kereatifitas guru- guru 

pengajara bahasa Arab di 

SMAN 1 BKU? 

untuk pembelajaran bahasa Arab, ini adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

guru dalam mengajarkan bahasa Arab.  

Ketika kegiatan ini di lakukan baik guru dari 

sekolah-sekolah SMA lain bertukar 

pengalaman  dalam mengajar. 

2. GURU BAHASA ARAB SMAN 1 BATUKELIANG UTARA 

- Bagaimna motifasi siswa 

terhadap pembelajaran 

bahasa Arab ? 

 

Motifasi siswa/I  sangat- sangat kurang  

sehingga para siswa/I khususnya jurusan 

bahasa merasa di buang. Tapi jurusan 

bahasa  pada tahun 2014/2015 sempat 

mengalami peningkatan, tapi dua tauhun 

belakngan ini jurusan bahasa di SMAN1 

Batukliang ini mengalami penurunan karna 

anak-anak jurusan bahasa merasa di buang. 

Seperti kata anak-anak “ untuk apa kita 

belajar bahasa Arab ujung-ujungnya kita 

jidi TKI/TKW pak” nah fikiran-fikiran 

seperti ini lah yang tertanam dalam pola 

fikir anak sekarang.    

- Apa kendala yang anda 

temukan dalam peroses 

pembelajaran 

pembelajaran bahasa Arab 

dengan mengunakan 

metode eklektik ? 

Tidak ada buku/ kurikulum yang khusus 

untuk  jurusan bahasa Arab,  ada buku SKL 

yang kami gunakan pada tahun 2013/2014 

buku (Bahasa Arab/ Bahsa Aisng  untuk  

SMA/MA/SMK), tetapi buku ini kami 

sudah tidak gunakan  untuk ajaran 

2016/2017 karena kami tidak bisa paksakan 

mengunakan buku ini, karna sangat berat 

bagi anak-anak  tahun ajaran ini. 

- Bagimna dengan evaluasi 

yang anda gunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab 

dengan mengunakan 

mettode eklektik ? 

Evaluasi yang kami gunakan selain tes 

waktu ujian pertengahan semester, kami 

juga mengevaluasi langsung setiap selsai 

pelajaran berlangsung. dan anak-anak juga 

ada ujian sekolah untuk pelajaran 

keterampilan bahasa Arabnya. 

- Bagimna dengan hasil 

belajar siswa dalam materi 

pembelajaran bahasa 

Arab? 

Kalu hasil belajar, lumayan bagus khsus di 

kelas IPA, karena kebnyakn anak-anak di 

kelas IPA ini lulusan pondok pesantren, 

berbanding kebalik dengan anak-anak yang 

jurusan Bahasa, mau ngajar aja masyaallah 

susahnya, kita telat masuk di kelasnya 1 

menit saja yang di dalam kelas itu kita 

hanya menemukan bangku sama meja saja 



 

 

karena anak-anaknya sudah pada kabur. Ini 

lah tantangan bagi kami para guru di SMAN 

1 ini. 

- Kenapa anda mengunakn 

metode eklektik dalam 

sebagi metode pengajaran 

yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab 

? 

Kami mengunakan metode ini karena 

metode ini kami bisa mengkolaborasi 

beberapa metode  dalam mengajarkan  

bahasa Arab di kelas  

 

3. SISWA SISWI SMAN 1 BATUKLIANG UTARA JURUSAN IPA 

- Apakah anda menyukai 

pelajaran bahasa Arab ? 

Ya…. saya sangat suak bahasa arab, karena 

pelajaran bahasa, menurut saya itu 

pelajaran faporit dari saya masih SMP. 

- Apa kendala / masalah yang 

anda  temukan ketika belajar 

bahasa Arab di kelas ? 

Kenapa kalu belajar bahasa arab saya sulit 

sekali menegrti. Dan gurunya kebnyakn 

mengajar ya gitu-gitu ajah sih   kak…… 

- Bagimna menurut anda 

pembelajaran  bahasa Arab di 

SMAN 1 Batukliang Utara 

ini ? 

 

Ada juga yang memabaca, gk sih 

menonton ajah pernah sih kita maju untuk 

bercakap-cakap, nulis, ngahfal, dan ada 

juga temna yang di suruh maju ke depan 

kelas untuk menjelaskan ke temn-teman 

yang lain. 

- Apa saran anda terhadap 

Guru yang mengajar bahasa 

Arab di kelas dan saran 

terhadap sekolah agar 

pembelajaran bahasa di kelas 

lebih efektif ?  

Menyenangkan siahkalu guru bahasa 

Arabnya, gk pernah kita baosan soalnya 

gurunya menyenangkan, kalu masuk itu 

kadang-kadang asik.  

 

4. SISWA SISWI SMAN 1 BATUKLIANG UTARA JURUSAN BAHASA 

- Apakah anda menyukai 

pelajaran bahasa Arab ? 

Saya suaka bahasa arab, karna guru tudak 

terlalu fokus, gurunya bisa di ajak 

bercanda-canda, soalnya di kelas kami ini  

anak-anaknya suak bercanda ketika 

belajar  

- Apa kendala / masalah yang 

anda  temukan ketika belajar 

bahasa Arab di kelas ? 

Selama saya belajar bahasa Arab di 

SMAN 1 Batukliang Utara ini nggak  

penah sih ada  saya dapat kendala, karna 

di sini kita belajar bahasa Arabnya masih 

sangt dasar, yaitu pelajaran untuk anak 

MTs, insyaallah gampang, karna kebtulan 



 

 

saya dulu pernah di pondok jadi sangat 

gampang kalau bagi saya, tapi teman-

teman yang lulusan SMP masih merasa 

sangat kesulitan belajar bahasa Arab. 

- Bagimna menurut anda 

pembelajaran  bahasa Arab di 

SMAN 1 Batukliang Utara ini 

? 

 

Lumayan tidak seburuk yang dahulu, dulu 

itu gurunya,  yang apa namanya….. 

kurang biasa mengajar menurut saya, dan 

guru yang sekarang lumayan enak kalu 

mengajar kaimi bahasa Arab, dan guru  

yang kami bahasa Arab saat ini adalah  

adalah guru PAI. 

- Apa saran anda terhadap Guru 

yang mengajar bahasa Arab di 

kelas dan saran terhadap 

sekolah agar pembelajaran 

bahasa di kelas lebih efektif ?  

Mungkin eeeek, ngajar mungkin jangan 

terlalu  menenkan  siswanya agar lebih  

ke pelajaran ini….. soalnya penegtahuan  

kita tentang bahasa Arab masih sangat 

minim, ngajarnya pelan-pelanlah, jangan 

terlalu langsung belajar ke pelajaran yang 

lebih tinggi, sedangkan yang dasarnya 

saja  belum di ketahui,   
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Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

83552 

 

 

UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

LEMBAR SOAL 

 

Mata Pelajaran  : KET.BHS.ARAB 

Sekolah   : SMAN 1 Batukliang Utara 

Program Studi   : IPA/IPS/BAHASA 

Hari/Tanggal  : KAMIS 10 MARET 2016 

Jam    : 08.00 – 10.00 

  PETUNJUK UMUM 

 

1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B atau bolpoint sesuai petunjuk di 

LJUN. 

2. Beri tanda silang pada jawaban yang dianggap benar pada LJUN 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah soal sebanyak 50 butir ( 45 PG dan 5 Essay ) 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, table matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tidak boleh dicorat-coret untuk mengerjakan hitungan. 

 



 

 

 

PILIHAN GANDA 

 

راضى   :  كيف حالك اي امحد      ۱  

امحد     :  .............. حبري واحلمد هلل          

ا. اان     ب.    انت    ج.    انتما    د.   انتم     ه.    هي          

رمحن   :  هل عندك قلم اي مسعود       ۲  

مسعود  :   نعم ........ قلم          

ا. عنده     ب.  عندها    ج.  عندك    د.  عندي     ه.   عندمها          

250ما الغة العربية        ۳  

أ.  مائة ومخسون    ب.  مخسة ومخسون    ج.  مخسة عشر           

د. ماتني ومخسون    ه.  ماتني وستون           

من يعمل ىف املزرعة....      ۴  

ب.   الناصر    ج.    الفالح     د.   املهندس   ه.    الب ا.   الكاتب             
 ليس 

فاطمة...... ىف املدرسة العالية احلكومية      ۵  

ا.   تلميذ     ب.   تلميذة     ج.   تلميذات     د.  تالميذ     ه.           
 تلميذان

 " هى....... petaniالرتمجة الصحيحة لكلمة "     ۶



 

 

 ا.  نظامى     ب.  فالح      ج.  مؤظف      د.  جمد      ه.  جمدة         

 هو تلميذ..... أخت وأخته امامه       ۷

 ا. له      ب. لك      ج.  هلا      د. لكم      ه. لنا     

 امحد طبيب هو ........ ىف املستشفى       ۸

د.   يعمالن   ه.   يعملون    ا.  تعمل   ب.  تعملون     ج.   يعمل           

امى ........... فاطمة        ۹  

ا.  امسه    ب.  امسك    ج. امسهم   د.  امسها    ه. امسنا           

اىب .......... امحد      ۱۰  

ا.  امسه    ب.  امسك    ج. امسهم   د.  امسها    ه. امسنا                

كلمة هى........مجلة الفعلية ىف هذه ال      ۱۱  

ا.  تلميذ يذهب اىل املدرسة     ب. اىل املدرسة يذهب تلميذ           

ج.  يذهب تلميذ اىل املدرسة    د.  يذهب اىل املدرسة تلميذ          

ه.  املدرسة تلميذ اىل يذهب           

اان ابراهيم وانت .........      ۱۲  

ا.  عبد هللا      ب. زينب     ج. مروان      د.  امحد      ه. حممد                 

هو.......... اىل املدرسة     ۱۳  



 

 

ا.  تذهب      ب. تذهبني      ج.  يذهب      د.  يذهبون      ه.          
 يذهبان

اذهب اىل املدرسة ىف الساعة ...... صباحا      ۱۴  

ا.  الثالثة    ب. الثانية    ج. الرابعة الربع              

د. اخلامسة االالربع   ه.  السابعة والنصف            

فاطمة    : ......        ۱۵  

مرمي     :  نعم اان تلمذة             

ا.  اي تلمذة    ب. هل انت تلمذة      ج. من انت    د. هل اان تلمذة             
هل هو تلمذة   ه.    

امحد  :  هل انت من سوراباي      ۱۶  

 ابراهيم  : .........

ا.  نعم اان من جاكرات      ب.  ال, اان من سوراباي     ج.  نعم اان من          
 سوراباي

د.  نعم اان من متارم      ه.  نعم اان من فاراي           

امحد   : ....... انت      ۱۷  

: اان من ماترم  حممد            

اذا. من اين      ب.  كيف     ج.  كم       د.  مىت      ه.  ما           

ماذا تقرا .........     ۱۸  



 

 

ا.  اقرا القران    ب. تقرا القران     ج. يقرا القران     د. نقرا القران    ه.          
 تقرئي القران

مىت ترجع من املدرسة ..............     ۱۹  

ا. ىف الساعة احلامسة    ب. ىف الساعة السابعة     ج. ىف الساعة الواحدة          
 والربع 

د.  ىف الساعة الثالثة       ه.  ىف الساعة السامنة            

أَنتم ........ ىف املسجد      ۲۰  

ا.  تصلى     ب.  تصالن      ج.  تصلون      د.  تصلني     ه.  تصلن           

ايها الطالب , سبورة سوداء على اجلدار....السبورة لوهنا بيضاء و ..... اجلدار      ۲۱
 لوهنا ابيض

 هااتن     –هذه       ج.  هذه  –هذأ      ب.  هذا  –هذه . أ
 هذه  –تلك     ه.  تلك  –د. ذلك 

 ادريس طالب ىف اجلا معة,......... طالب نشيط وماهر     ۲۲

 ج.  هو      د.  هي     ه.  مها   حنن      ب.  انت    . أ
 ........اسرة السيد لطفى . هي اسرة كبرية     ۲۳

 هذان         ب.  هذا      ج.  هو      د.  هي     ه.  هذه . أ
                    هي..........  “ pegawai" الرتمجة الصحيحة لكلمة       ۲۴

        

ج.  موظف     د.  جمد      ه.  جمدة  ا.  نظامي     ب. فالح               



 

 

مها ....... ىف مستشفى " مااترام " العامة     ۲۵  

ا.  طبيب      ب.  طبيبة      ج.  طبيبان    د.  اطباء       ه.  طيب           

ثالثة ومخسة يساوى      ۲۶  

ا.  مخسة وعسرون      ب.  مخسة عسر     ج.  الثالثون      د. مخسون            
 ه. مثنية 

اربعون من مخسة وعسرون يساوى      ۲۷  

ا.  عسرون      ب.  مخسة عسر     ج.  الثالثون      د. مخسون   ه.          
 مثانون 

ثالثة ىف مخسة يساوي      ۲۸  

.  مخسة عسر     ج.  الثالثون      د. مخسون   ه. ا.  عسرون      ب         
 مثانون 

مخسة واربعون على ثالثة يساوى      ۲۹  

ا.  عسرون      ب.  مخسة عسر     ج.  الثالثون      د. مخسون   ه.          
 مثانون 

هل عندك قلم ..؟     ۳۰  

ال, عندك قلم ا.   نعم, عندك قلم       ب.  نعم, عنده قلم     ج.            

د.  نعم, عندى قلم       ه.  ال, عندها قلم           

........ من اهلجرة حنن االن ؟   حنن االن ىف شهر ربيع الثانية من اهلجرة     ۳۱  



 

 

ا.  ىف اى وقت       ب.  ىف اى تقوم      ج.  ىف اى سنة           

د. ىف اى شهر       ه.  ىف اى اتريح           

ىف شهر يناير ...... سافرت اىل "ابىل"     ۳۲  

ا.  املاض     ب.  املاضى     ج.   املاضية     د.  ماض    ه.            
 القادمي

انتم ....... كرة القدم ىف امليدان املدرسة     ۳۳     

 ا.  يلعبوا      ب.  يلعبان     ج.  يلعب       د.  تلعبون      ه.  يـَْلَعنبَ          

 هن ....... الكتب و اجملالت فيها   ۳۴

 ا.  يقرأ      ب.  تقرأ     ج.  تقرئن       د.  يقرئون      ه.  يقرئن         

اين السبورة...؟     ۳۵  

ا.  وراء التالميد       ب.  فوق التالميد     ج  خلف التالميد           

د.  جانب التالميد      ه. امام التالميد           

هل تدخل الفصل ىف الساعة السابعة..؟        ۳۶  

ال, ادخل الفصل ىف الساعة........           

ا.  السادسة     ب.  السابعة والنصف   ج.  ال, ادخل ىف الساعة السابعة           

د.  نعم, ادخل ىف الساعة السابعة والنصف    ه.  ادخل ىف الساعة اخلامسة           

الد مريضا, وهو سيدهب اىل.........كان اخل      ۳۷  



 

 

ا.  املهنديس     ب.  املدرس     ج.  الفالح        د.  السائق       ه.            
 الطبيب

هذه صديقىت........ جاميلة    ۳۸  

ا.  امسى      ب.  امسها       ج.  امسه      د.  امسك       ه.  امسكم           

ملدرسة..؟هل تسكن بعيدا عن ا    ۳۹  

ا.  نعم, اسكن قريبا عن املدرسة      ب.  نسكن قريبا عن املدرسة           

ج.  ال, اسكن قريبا عن املدرسة       د.  نعم, يسكن قريبا عن املدرسة          

ه.  نعم, اسكن قريبا عن املدرسة           

فاطمة   :  .....؟     ۴۰  

حممد    :   اريد الرز            

ا.  ماذا تريد      ب.  اي شيء      ج.  اي تشرتى    د.  اي خدمة               
 ه.  اي فستان

امحد    : ...... حلك      ۴۱  

بودى   :   احلمد هلل اان خبري            

اذا.  اين      ب.  كيف     ج.  كم      د.  مىت     ه.  ما            

التالية......اصح الرتتيب من اجلملة      ۴۲  

صباحا –تالميذ   -اىل  –املدرسة   -نذهب             



 

 

ا.  نذهب تالميذ اىل املدرسة صباحا      ب.  صباحا نذهب اىل تالميذ            
 املدرسة

ج.  صباحا اىل تالميذ املدرسة نذهب      د.  نذهب صباحا اىل تالميذ           
 املدرسة

املدرسة نذهب صباحا    ه.  اىل تالميذ             

هم......... الصالة الظهر      ۴۳  

ا.  تصلون     ب.  تصلني     ج.  نصلون     د.  يصلون     ه.  تصالن            

حنن .......... ىف املدرسة العالية احلكومية بتوكليع مسال      ۴۴  

لمني      ه.  يتعلمانا.  اتعلم      ب.  يتعلم     ج.  نتعلم     د.  يتع            

فاطمة    :  امسى فاطمة عنواىن ىف شار. سودرمان,...... امسك ؟      ۴۵  

عائشة   :  امسى عائسة , عنواىن ىف شار. ماوار            

ا.   اين     ب.  مىت      ج.  كيف     د.  كم      ه.  ما            
 

 

ISIAN 

 

1. Ubahlah kalimat bahasa Indonesia di bawah ini ke dalam bahasa Arab 

a. Ahmad Pergi ke masjid  

b. Saya sedang membaca Qur’an  

 

2. Taruhkan isim isyarah yang sesuai dengan kalimat di bawah ini untuk kata 

tunjuk dekat 

 



 

 

اخي اسمه يونس........   

 ........ اختي اسمها زكية

 ..........  ابي اسمه احمد

امي اسمها فاطمة..........   

 ........ شجرة

 ........ اختي الصغيرة

 

3. Salinlah angka di bawah ini menggunakan kalimat bahasa arab 

a. Tahun 1997 

b. Tahun 1945 

c. 3 x 5 = 15 

d. Jam 10. 15 menit 

e. Jam 07. 30 menit 

 

4. Susunlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang mengandung makna 

 

تحب  –املوسيقئ  –.   سلمي ۱  

تعمل   –املزرعة  –الفالح  –.   فئ ۲  

5. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jawaban soal nomor 4 ! 

  



 

 

 دليل املالحظة :

 : شروط الكفاءات للمدرس يف استخدام الطريقة االنتقائية 

 ال نعم عناصر الشروط الرقم
    لديه كفاءة لغوية جيدة  .1
مهارة يف تدريب الطلبة على استيعاب املهارات اللغوية لديه   .2

 األربعة
   

    لديه مهارة يف استخدام الطرق املعروفة يف تعليم العربية  .3
    قادر على شرح األساليب والرتاكب اجلديدة عن علم اللغة العربية  .4
    لديه مسؤولية يف اشراف الطلبة على تعليم العربية  .5

 

 

 يف الفصل الطريقة االنتقائيةاستخدام  خصائص : 

 ال نعم عناصر الشروط الرقم

    يتدرج تعليم املهارات من الكالم مث الكتابة مث الفهم مث القراءة  .1

يكون عملية التعليم يف الفصل ابلتدريبات الشفهية والقراءة اجلهرية   .2
 والسؤال واجلواب

   

    بطريقة قياسيةالتدريب على ترمجة القواعد النحوية والصرفية   .3

    استخدام الوسائل التعليمية الصوتية املرئية  .4



 

 

 دليل املالحظة :

 خطوات أساسية يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية 

 ال نعم نص حواري الرقم

    قراءة جهرية مجاعية  .1

    مفردات جديدة  .2

    تدريبات حول النص الشفهي أو الكتايب  .3

    أو الكتايب تدريبات خارج النص الشفهي  .4

    تركيب حنوي  .5
 

  



 

 

 خطوات اجرائية يف تعليم العربية ابلطريقة االنتقائية 

 ال نعم اخلطوات الرقم

    املقدمة )مثل يف الطرق األخرى( 1

    تقدمي املوضو. من احملادثة اليومية القصرية واملمتعة متكررا 2

واإلشارات أو تقدمي احملادثة بطريقة شفهية إما ابحلركات والتمثيل  3
 ابستخدام الصور املساعدة

   

    توجيه الطلبة على دوام االستما. حنو احملادثة 4

توجيه الطلبة بتقليد احملادثة املدروسة حىت يصبحوا طالقني يف النطق  5
 والكالم

   

    تشريف الطلبة أبداء احملادثة مع أصحابه بشكل دوري 6

    ارتباط مبحتوى احملادثة السابقةيقدم املقدرس النص أو املقالة له  7
    ميثل املدرس قراءة صحيحة جيدة  8
    يتابع الطلبة قراءة املدرس متكررا 9

يشرح املدرس معاين املفردات الصعبة من النص ابإلشارة مث احلركة مث  10
 الصور مث ترمجتها إن ضاق احلال

   

    وحبثهيشرح املدرس األسلوب والرتكيب املهم من النص  11
    يطلب املدرس من الطلبة مبطالعة النص واملناقشة بينهم 12
    خيتم املدرس إبلقاء األسئلة عما يف املوضو. 13
    االختتام ابلدعاء  14



 

 

 في الفصلتعليم اللغة العربية حالة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية  . أ
 ننجسيه: فربي يونيتا    االسم

 م 1991فرباير  22: جنونج جاهي،  املكان واتريخ الوالدة
 : مرأة   اجلنس
: شار. سياحة بنانج ستوكل، قرية جنونج جاهي أئك  العنوان

 ابرك منطقة ابتو كليانج الشمالية ملبوك الوسطى.
 087765915837:    رقم اهلاتف

 febriyunita.ningsih@yahoo.com:   الربيد االلكرتوين

 
 املراحل الرتبوية  . ب

 2003خرجية املدرسة االبتدائية احلكومية فموتوه الشمالية سنة  -
 2006خرجية املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل أيك مال سنة  -
 2010خرجية املدرسة الثانوية دار الكاملني سنة  -
 2009 -2003معهد الكوثر الغنتوري اإلسالمي سنة  -
يف قسم تعليم اللغة العربية ماطرام سنة خرجية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -

2014 
خرجية اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج يف قسم تعليم  -

 2017اللغة العربية سنة 


