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ABSTRAK 
Nur Fitriyah‚ ٢٠١٣‚ Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Pohjentrek Pasuruan. Pembimbing: Ahmad 
Mubaligh‚ M.HI. 

Kata Kunci: Problematika‚ PembelajaranBahasa Arab 
 

Banyaknya di kalangan para ulama’ yang memperhatikan pembelajaran 
sehingga banyak lembaga pendidikan baik itu dari formal ataupun non formal 
yang memasukkan pembelajaran bahasa arab pada pelajarannya. Tetapi dalam 
pembelajaran bahasa arab menghadapi problem yaitu penggunaan metode 
tradisional dan juga guru terfokus hanya teks buku. 
 Tujuan penelitian ini ada dua diantaranya (١) untuk mendeskripsikan 
problematika yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa arab di MTsN Pohjentrek 
Pasuruan‚ (٢) untuk mendeskripsikan upaya-upaya untuk memberikan solusi 
problematika pembelajaran bahasa arab di MTsN Pohjentrek Pasuruan. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan sumber utama dan pendukung. Dan instrument penelitian yang 
digunakan oleh peneliti adalah wawancara‚ observasi dan dokumenter. Analisis 
data dalam penelitian ini adalah reduksi data‚ penyajian data dan kesimpulan. 
Sedangkan untuk keabsahan data adalah kedalaman pengamatan‚ triangulasi dan 
diskusi sejawat. 
 Hasil penelitian ini adalah bahwa problematika pembelajaran bahasa arab 
di MTsN Pohjentrek Pasuruan diantaranya‚ dari segi siswa diantaranya (١) 
kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa arab disebabkan guru 
menggunakan metode lama seperti metode ceramah. (٢) minimnya kemampuan 
siswa dalam keterampilan bahasa arab‚ karena latar belakang pendidikan yang 
berbeda mayoritas ٨٥% lulusan sekolah dasar (SD). Dari segi guru diantaranya (١) 
minimnya kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran bahasa 
arab karena guru tidak mengetahui variasi matode pembelajaran disebabkan 
sarjana Agama. (٢) Guru tidak memiliki wawasan yang luas tentang materi 
pelajaran bahasa arab sehingga pembelajarannya lebih terfokus buku paket. 
Sedangkan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan siswa dalam belajar 
bahasa arab‚ dibagi dua; (١) guru melakukan pendekatan kepada siswa dan 
memberi nyayian ketika proses pembelajaran bahasa arab sehingga menjadikan 
pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan siswa berminat. (٢) 
pengembangan kemampuan guru dengan mengikuti pelatihan seperti MGMP 
(Musyawarah guru mata pelajaran). 
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ABSTRACT 
Nur Fitriyah‚ ٢٠١٣‚ Problems of Learning Language Arabic in Islamic Junior 

high School (MTsN) Pohjentrek Pasuruan‚ Supervisor: Ahmad Mubaligh‚ 
M.HI. 

Keywords: Problems‚ Instruction Language Arabic  
 
 Many among the scholars' attention to learning that so many educational 
institutions of both the formal and non-formal learning Arabic enter the lesson. 
But in learning the Arabic language faces the problem that the use of traditional 
methods and also teachers focused only text books. 

The purpose of this was (١) to describe of problems involved Instruction 
Language Arabic in Islamic Secondary School (MTsN) Pohjentrek Pasuruan‚ (٢) 
to describe efforts to give solutions Problems Instruction Language Arabic in 
Islamic Secondary School (MTsN) Pohjentrek Pasuruan. 

This study uses a qualitative descriptive research with using primary data 
sources and supporters. And as the research instrument is used by the researchers 
are interviews‚ observation and documentaries. Analysis of the data in this study 
are the following: data reduction‚ data display and conclusions drawing. And 
credibility for the depth observation‚ triangulation of data‚ and peer discussion. 
 The results of this research were is that learning Arabic in MTsN 
Pohjentrek Pasuruan, in terms of students including (١) lack of student interest in 
learning the language erabic bicause teachers using the old methods such as 
lecture method. (٢) the lack of ability of the students in the Arabic language skills, 
educational background because sum ٨٥ % of primary school graduates (SD). In 
terms of teachers include (١) lack of teacher competence in using the Arabic 
language learning because the teacher does not know the variation caused 
methode undergraduate teaching religion. (٢) Teachers do not have extensive 
knowledge about the subject matter so that learning Arabic is more focused 
textbooks. Meanwhile, efforts to overcome the problems of students in learning 
Arabic, divided by two; (١) the teacher approached the student and give the song 
when learning the Arabic language that makes learning fun and makes the 
students interested. (٢) the development of the ability of teachers to attend training 
as MGMP (Deliberation subject teachers). 
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  مستخلص البحث باللغة العربية
مية وية اإلسالمية احلكوالثانمشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة . م٢٠١٣. ر فطريةون

   .حتت اإلشراف أمحد مبلغ املاجستري. انوروهجينتريبك باسوف
  مشكالت، تعليم اللغة العربية: الكلمة الرتيسية

وية الرمسية أو التربن كثرة املؤسسات ويؤكد أكثر إهتمام العلماء تعليم اللغة العربية حىت تك  
ولكن يف الواقع، أن تعليم اللغة العربية يواجه املشكالت وهي . غري الرمسية تقوم تعليم اللغة العربية فيها

املشكالت الناجتة من االستناد إىل املناهج التقليدية يف تعليمه، واملعلم اكثر تركز على الكتب املدرسية 
(text book oriented) .  

لوصف املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة العربية ) ١: (مهاوث على هدفني، يهدف هذا البح
لوصف احملاوالت حلل مشكالت تعليم اللغة ) ٢(باسوروان،  هجينتريبكوفيف املدرسة الثانوية احلكومية 

  .باسوروان هجينتريبكوفالعربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
مصادر البيانات منها املصادر األساسية و. صفي الكيفيوالبحث ال ومنهج هذا البحث هو

أما حتليل البيانات و. ثائقوالواملالحظة واملستخدمة هي املقابلة  البيانات مجعأما و. يةواملصادر الثانو
تأكيد صحة البيانات تعمل الباحثة ألجل و. استنتاجوتنظيم البيانات، وصف البيانات، ون من وتتك

  .مناقشة األصحابو، (triangulasi)التثليثى وعميق، ال املالحظةب
املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية :نتيجة هذا البحث هيو
قلة ) ١(ومن ناحية الطالب منها . فوهجينتريك باسوروان توجد يف ناحية الطالب واملعلماحلكومية 

) ٢. (احملاضرةاستخدام املعلم الطريقة القدمية هي الطريقة طالب يف تعليم اللغة العربية بسبب رغبة 
يتخرجون يف املدرسة ية معظمهم وخلفيتهم الترب بسببقدرة الطالب يف مهارات اللغة العربية  ضعف

قلة كفاءة املعلم يف استخدام طرق تعليم ) ١(من ناحية املعلم، منها و. ٪ ٨٥ بنسبة (SD)االبتدائية 
قلة ) ٢. (التربية الدينية قسميف  متخرجبسبب أنه ال يعرف طرق التعلم املختلفة ألنه  اللغة العربية،

 .حىت يعلم الطالب أكثر إستخدام اعلى الكتب الدراسيةمعرفة املعلم يف مادة اللغة العربية 
إىل  املعلميقريب ) ١: (حلل مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية، قسمان حماوالت

تطوير الكفاءة ) ٢. (فيه راعناو ن فرحاوحىت يك أغنية عند عملية تعلم اللغة العربية يعطىوالطالب 
  .)سيةارى للمعلمني الدروجملس الش( MGMPللمعلم باشتراك يف التدريب والدورة، مثال املقام ا يف
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  األول  فصلال

  منهجيتهوأساسيات 
  أساسيات البحث: لواملبحث األ

 خلفية البحث  . أ

فاللغة يستخدمها . ضح من أن يناقشوسيلة لالتصال أون اللغة وإن ك
ن عملية ولذلك أن تك .١أغراضه حتقيقا لالتصالواإلنسان للتعبري عن أفكاره 

املعىن احلقيقي وم الشامل وتعلم اللغة سعيا إىل بناء كفاية اتصالية باملفه
  .صا اللغة العربيةوصخ ،٢لالتصال

نيسي على اللغة العربية منذ أن دخل اإلسالم ولقد تعرف اتمع اإلند
يلة بدءا من ونيسيا قد مر مبراحل طوإن تعليم اللغة العربية يف إند. موإىل هذا الي

رأسا إىل تعليمها لغة م الدينية، ورا بتعليمها لغة العلوتعليميها لغة العبادة، مر
عا ونوظة كما ورات ملحوقد شهد خالل هذه املراحل تطو .أجنبية اتصالية

  .٣نيسيواكب كلها مع متطلبات تعليم اللغة العربية يف اتمع اإلندوتت

ن اللغة العربية هي جزء من علم إ لاق تثرىأبو محزة يوسف آال
 إىلالعلماء  اهتمام حىتيف الدين اإلسالمي،  ىلوألفهم العلوم  لالتصالاإلسالم 

                                                             
، ٢٠١١، ماالنق، -ماعليهاوما هلا - نيسياول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندولية حوة الدوالندهر ، ونصر الدين إدريس ج ١

  ٣٥.ص
م،  ٢٠٠٢، طنيةوطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، مكتبة امللك فهد العبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  ٢

  ٦٦.ص
  ٣٢.هر ، مرجع سابق، صونصر الدين إدريس ج ٣



٢ 

 

غري الرمسية وية الرمسية أوفلذلك كثرية املؤسسات الترب.٤م اللغة العربيةيتعل
  . تعليمهامدخل تعليم اللغة العربية يف 

يدي لاجتاهات تعليم اللغة العربية من االجتاه التق تريقد تغ احلديثأما و
إدارة وإىل احلديث بكل ما يترتب عليه من تغيريات فرعية يف املنهج الدراسي 

  .إعداد املعلمنيوالربامج التعليمية 

هداف، حيصل على األ اقع، أن تعليم اللغة العربية ملوال ولكن التطبيق
د إىل املناهج هي املشكالت الناجتة من االستناواملشكالت،  احلويألنه ال يزال 

الىت تتمثل على سبيل املثال ال احلصر يف االفتقار ويف التعليم  التقليدية االجتاه
فضال عن عدم مساندة املعلمني  ةدريس احلديثتطرائق الوإىل املقررات الشاملة 

ى واالستناد إىل املقررات الىت ال تتناسب مع مستو ٥،مهنيةواملؤهلني معرفية 
ى التعليمي املفتقر إىل وإىل جانب االستناد إىل احملت ٦احتياجام،واملتعلمني 

  .٧تنظيمه واء كان يف اختياره أوالثقافية سوالنفسية وية وية التربواألسس اللغ

املعلم . ة مبا قد سبقمناسب تليس يةوتربعملية كاللغة العربية  ميعلت
أكثر تركز على الكتب ، العربية مهني الرئيسيني من تعليم اللغةمن املسا واحد

لتقدمي  يف تعليم اللغة العربية ليس لماملعكان  .(text book oriented)املدرسية 

                                                             
٤ Abu Hamzah al-Atsary, Pengantar mudah belajar Bahasa Arab, Bandung, Pustaka Adhwa, 

hal:١   
م والعلورات املنظمة اإلسالمية للتربية و، منشأساليبهومناهجه : تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  ٥

  .٢١:م، ص١٩٨٩، الرباط، وإيسيسك-الثقافةو
، فرباير ١٧ية، العدد والة العربية للدراسات اللغ ،الناطقني بغريهاواللغة العربية لدى الناطقني ا حممد زايد بركة،  ٦

  .١٥- ١٣: يل للغة العربية، صوم الدوم، معهد اخلرط٢٠٠٠
، مكتبة )من النظرية إىل التطبيق(املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب ف الشيخ، وحممد عبد الرء ونس وفتحي على ي ٧

   ٨٦.م، ص٢٠٠٣هبة، القاهرة، و



٣ 

 

 ةاستراتيجية تعليميبادية و مل حاجاتهو يهتم حبالة الطالبأن  نلك، وفقط مادة
  .ميالتعل يف نونعميو نوفرحي عل الطالبجت يتال

دارس املمراقبة الباحثة، أن تعليم اللغة العربة يف واهر وظالبناء على و
طالب، لعلى  ةغباقل رو ةلممالتعلم عل عملية جت ة الىتالتقليدي الطريقةيستخدم 

. انوروهجينتريك باسومية فوية اإلسالمية احلكويف مدرسة الثان حدثكما 
 املقدمةاملادة  نومهملون فقط وسامعفيها  طالبالبعض  إن عملية تعلم،

    .إليهم

صف مشكالت تعليم اللغة العربية وم الباحثة بالبحث لوذلك، تقفل
 فوهجينتريكالثانوية اإلسالمية احلكومية يف املدارس  الت حللهاوحماو

  .باسوروان

 أسئلة البحث  . ب
  :يلي كما البحث أسئلةتكون  السابقة البحث خلفيةومن 

 اإلسالمية املدرسة الثانويةما املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف  .١
 باسوروان ؟ فوهجينتريكاحلكومية 

يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة  اجهةوامل املشكالت حللما احملاوالت  .٢
 باسوروان ؟ فوهجينتريكاحلكومية  اإلسالمية الثانوية

 أهداف البحث  . ج
 :وتتمثل أهداف البحث يف اآليت

 العربية يف املدرسة الثانويةلوصف املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة  .١
 .باسوروان فوهجينتريكاحلكومية  اإلسالمية

 مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية حلللوصف احملاوالت  .٢
  .باسوروان فوهجينتريكاحلكومية  اإلسالمية



٤ 

 

 أمهية البحث  . د
 :إن أمهية البحث فيما يلي

م خاصة يف وعلن نتيجة هذه البحثة زيادة وأن تك ترجى ،األمهية النظرية .١
 .مشكالت تعليم اللغة العربية حل

حماولة ملساعد املعلم  ن نتيجة هذه البحثةوأن تكترجى ، األمهية التطبيقية .٢
 .تعليم اللغة العربيةحىت ترقية واتراتيجية  تقدم طرق يف مدرسةو

 حدود البحث  . ه
 مكان البحث يف املدرسة الثانوية ةالباحث تحدد: احلدود املكانية  .١

 .باسوروان فوهجينتريك ٧ ، الفصلاإلسالمية احلكومية

مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة وحماوالت : احلدود املوضوعية  .٢
 .حللها

م  ٢٠١٢،العام الدراسي  ١يعقد هذا البحث يف املستوى : احلدود الزمنية  .٣
 ).هـ ١٤٣٤(

 حتديد املصطلحات  . و
يف هذا البحث عدد املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف وتستخدم 

 :املصطلحات املستخدمة كما يلي ةتعرف الباحث

 .هي كل أشياء يف أحوال الىت جتعل العائق على األعمال للنجاح:  مشكلة  .١

حماولة يتعلم الطالب لدرس اللغة العربية مبدرس سهولة : تعليم اللغة العربية  .٢
 .افبنظم كل عناصر حلصل على األهد

  

 



٥ 

 

 الدراسات السابقة  . ز
مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة  ،م ٢٠٠٣، شهرية لوبيس .١

حث املستخدم هو كيفي منهج البالثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ميدان،
يف تعليم القواعد النحوية من ناحية الطريقة ) ١: البحث وصفي  ونتائج

صعب على املدرس أن (مناسبة  املدرسون يستخدموا متنوعة ولكنها غري
خمتلفة و قدرم املختلفة وفهم ألن خلفية الطالب ) قة املناسبةخيتار الطري
يستخدم املدرس الوسائل التعليمية أحيانا و ) ٢، ريقة ضعيفاملدرس الط

 .٨استخدام الوسائل املوجودة يف لنقصان قدرة املدرس

م قواعد اللغة مشكالت الطالب يف استخدا) م ٢٠٠٩(حكمي وحيودي  .٢
 املستخدمث العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج، منهج البح

هم مل  ،م حرف اجلراستخدمشكالت يف ا) ١: ونتائج البحث ،هو وصفي
لطالب وهناك خطأ يف الكتابة واستعماله وا. يستخدموا كل حرف اجلر

اإلمسية من ناحية ملة اجلم استخديف ا) ٢. الذين يستخدمون حرف اجلر
ر، كثري منهم واا وخربها املقدم وامسها املؤخوظيفية على منط إن وأخ

 .٩يف استعماله نوخمطئ

مدرسة هداية املبتدئني مشكلة تعليم اللغة العربية يف  )م ٢٠١٢(ريزا موالنا  .٣
ه كيفي وصفي ونتائج تاسكمادو ماالنج، منهج البحث يستخدمالثانوية 
. لطالب ال يستطيعون أن يقرءوا نص اللغة العربيةمشكالت ا) ١: البحث

غالبية الطالب من املدرسة العامة الىت ال تدرس فيها . ألن خلفيتهم خمتلفة

                                                             
، رسالة املاجستري غري مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ميدانشهرية لوبيس،  ٨

  ).م ٢٠٠٣(السودانية  -اجلامعة اإلسالمية اإلندونسية : منشورة، ميدان
، رسالة ة الثالثة ماالنجمشكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكوميحكمي وحيودي،  ٩

  ).م ٢٠٠٩(اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج : املاجستري غري منشورة، ماالنج



٦ 

 

 حىت يلتحقون إىل املدرسة الثانوية، شعرم صعوبا ألن يقرءوا. اللغة العربية
إكتساب  ن يف هذه املدرسة، ولكن ما لديهمكان مدرسو )٢. اللغة العربية

مراجع اللغة استخدام الوسائل الصحيحة و قلة ال  يف تعليم اللغة العربية و
 ويرجي) ٣. ام معمل اللغة غري فعالسة، واستخدالعربية يف هذه املدر

 .١٠يستخدم الطريقة املناسبة والصحيحة للطالب الاملدرس 

يتعلق مشكالت تعليم  ومن البحوث السابقة هم اكثرهم يبحثون عما
فلذلك أرادات الباحثة التركيز يف مشكالت تعليم اللغة الربية من . يف املدرسة

الثانوية احلكومية يف املدرسة  اجهةواملاليت  الطالب مشكالتناحية 
  .باسوروان فوهجينتريك

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
، رسالة جستري غري منشورة، مشكلة تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية هداية املبتدئني تاسكمادو ماالنجريزا موالنا،  ١٠

  ).م ٢٠١٢(المية احلكومية ماالنج اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس: ماالنج



٧ 

 

  منهجية البحث: الثاين  حثبامل

 منهج البحث  . أ

 البحث هو الكيفي البحث. الوصفي الكيفي جهاملن الباحثة ستخدمت
 املنهج. ١١إعالم وتعليق واملنطوقة أو كلمات شكليف  البيانات إىل تاجحي الذي

  .من مكان حبث احلقائقو ظواهر، إلعطاء الذي البحث هو الوصفي

 ميدان البحث  . ب

 فوهجينتريكاحلكومية اإلسالمية املدرسة الثانوية  وه ميدان البحث
اختارت . م ٢٠١٣-٢٠١٢ الدراسى العام ،سابعالفصل يف الباسوروان 

يف  شكالتامل نواجهوي تعليم اللغة العربية يفالطالب  الباحثة هذه املدرسة ألن
  .الكتب املدرسية جيدا يقرؤا اويستطيعمل وفهم املادة 

 مشركة الباحثة  . ج

مكان البحث لتحصل على البيانات عن مشكالت حضرت الباحثة يف 
 .اجهة يف تعليم اللغة العربيةواملشكالت املالت معلم حلل وحما و

 

 

 

 

                                                             
١١ Sudikin dan Mundir‚ Metodologi Penelitian‚ Bandung: Insan Cendekia‚ hal:١٣. 



٨ 

 

 مصادرهاو البيانات  . د

  :تنقسم إىل قسمني ها الباحثةمعجتالبيانات اليت 

 األساسية البيانات .١

 مدار من مباشرة على صلحت اليت البيانات هي األساسية البيانات
 املعلومات من كمصدر على مدار مباشرة البيانات مجع باستخدام البحث
 ومعلم  ة معمقابل ذة منومأخ األساسية يف هذا البحثبيانات ال.١٢املطلوبة

الت حلل وحماومات عن مشكالت ومعل على لوللحص مالحظةوطالب، 
  . تعليم اللغة العربية يف اجةوشكالت املامل

 الثانوية لبياناتا .٢

أخرى،  أطراف من يهاعل لوصحم اليت البيانات هي الثانوية البيانات
هذا يف  الثانويةالبيانات . ١٣ هحبث دارم من ةالباحث يهاعل لوصحم ةمباشر ليس

 ةالباحث ستخدمت .غريهاو والرمسية ثائقواالت والذة من ومأخالبحث 
 و من البيانات املتعلقة مبشكالت تعليم اللغة العربية يةوالبيانات الثان

  .الت حللهوحما
  
  
  
  
  
 

                                                             
١٢ Saifuddin Azwar‚ Metode Penelitian‚ Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset‚١٩٩٩‚ hal:٩١.   
١٣ Ibid‚ hal: ٩١ 



٩ 

 

  مجع البيانات بوأسل  . ه
كما  ب مجع البياناتوأسلة م الباحثتستخدول على البيانات احملتاجة وللحص

  :يلى
 املقابلة .١

 املعلومات على للحصول املقابلة أجراه ةحوارعملية  هي املقابلة
 مباشرة مقابلة خالل من البيانات ةالباحث تمجع ،هناو. ١٤املبحوثني من
 يف املعلمني مع مقابالتك البحث ذا اليت تتعلق املعنية، األطراف مع

الثانوية اإلسالمية احلكومية  ةرساملد يف والطالب تعليم اللغة العربية
  .باسوروان فوهجينتريك

 عنمات ول على املعلوللحص العربية اللغة معلم مع قابلةامل
 يف شكالتامل حلل التهوحما و العربية اللغة يف تعليم علمامل مشكالت

ية اإلسالمية واملدرسة الثان طالب مع املقابلةو. العربية اللغة ميتعل
 اللغة تعلم عند الطالب يشعر ما عن انوروباس فوهجينتريكمية واحلك

  .العربية اللغة تعلم يف ممشكال و العربية،
 املالحظة .٢

. مباشرة عما حيدث املالحظةبأداء  جلمع البيانات أسلوبهي 
 اللغة تعلم عملية يف مباشرة تنظرالباحثة  ا البحثيف هذ ولذلك،
  .ه املدرسةعن مشكالت يف هذ ماتوملعل العربية

  
  
  
  

                                                             
١٤ Lexy moleong Metodologi penelitian kualitatif, PT. Rosda karya offset, Bandung, hal,١٨٦  



١٠ 

 

 الوثائقية .٣

ن من ومن األشياء اليت تتك البيانات جلمع وسيلة هي ثائقيةوال
 هذا البحث الباحثة يف. غريهاور ووص ماتواملعلو واالت الكتب

  .ذه البحثة الىت متعلقةحبثة تستخدمها لدليل 

 أسلوب حتليل البيانات  . و

من  هاليت عالبيانات الىت حصلعملية حبثى تنظيم  وه البياناتحتليل 
حىت سهل لفهم إىل تصنع خالصة ونيف تصب ائقثوونتيجة مقابلة، مالحظة 

أن حتليل البيانات جيري مند ) ١٩٨٨(كما قال نسوتيون  .غريها ومنفردا أ
 إىل آخر عملية كتابة ،إجراءات يف امليدان قبلخنطط املشكلة وتصرحيها، 

لكن يف البحث الكيفي، خنصص التحليل حني جرى عملية . البحث نتيجة
  .١٥البحث ومجع البيانات

يف هذا البحث على ثالثة  كيفي جيري حتليل البياناتميلس وهو برمني 
  :١٦شكل

بأن ختتار الباحثة البيانات املناسبة واملفيدة من غريها  ووصف البيانات، ه )١
 .ألالّ خيتلط فيما بينهما

اليت  منظمة مرتبةبأن تنظيم الباحثة البيانات لتكون  والبيانات، هتنظيم  )٢
 .جتدها يف ميدان البحث وجياز وصفها

استنتاج وهو بأن تأخذ الباحثة النتائج احملصولة من البحث بعرض  )٣
احلكومية  اإلسالمية مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية

  .باسوروان فوهجينتريك
                                                             

١٥  Sugiyono‚ Memahami Penelitian Kualitatif‚ CV. Alfabeta‚ Bandung‚ hal: ٩٠-٨٩. 
١٦ Emzir, metode penelitian kualitatif analisis data, Rajawali press, Jakarta, hal.١٢٩  



١١ 

 

 البيانات تأكيد صحة  . ز
ن البيانات تؤمن وتاج الباحثة تأكيد صحة البيانات لكي أن تكحت

ل إىل صحة البيانات يف هذه ولذلك، للحص. صدقها إىل آخري حاصل البحث
  :البحث، على جتريبني منها

  .نظام ملعرفة صحة البياناتويعمل مالحظة حيزم ، عميق املالحظة )١

 ستعمليالذي  البيانات تأكيد صحةل هو االسلوب (triangulasi) ىتثليثال )٢
 بياناتة القارنمبتستخدم الباحثة هذه . ١٧ملقارنة البيانات من شيء آخر

مقارنة نتيجة مقابلة مع  و نتيجة مقابلة من بياناتالنتيجة مالحظة مع من 
 .ثائقو

 مناقشة األصحاب  )٣

عرض نتيجة اخر الىت حيصل يف مناقشة تستحدم الباحثة هذه طريقة ن
  .مات الصحيحة الضابطةوعن املعلأصحاب ب

  
  
  
  
 
  
  
  

 

 

                                                             
١٧Lexy moleong Metodologi penelitian kualitatif, PT. Rosda karya offset, Bandung, hal ٣٣٠     



١٢ 

 

  الثاىن الفصل

  رىاإلطار النظ

 تعليم اللغة العربية  .أ 

أنه عملية إعادة بناء اخلربة  وم الذي نتبناه هنا ملصطلح التعليم هوهفامل
restructuring االجتاهات واملهارات واسطتها املعرفة واليت يكتسب املتعلم ب

عناصر اسطتها تنظيم وع األساليب اليت يتم بوإنه بعبارة أخرى جمم... القيمو
يطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابه البيئة احمل

  ١.ية معينةوخربات ترب
أي نشاط : م تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فنقصد بهوأما مفه

الرموز  م به فرد ما ملساعدة فرد آخر على االتصال بنظام منود يقومقص
  ٢.تعود االتصال بهاللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه و

نفهم عن تعريف تعليم اللعربية للناطقني هو إن تعليم العربية أكرب من 
. جمرد حشو أذهان الطالب مبعلومات عن هذه اللغة، أو تزويدهم بأفكار عنها

  ٣:إنه نشاط متكامل يستهدف ثالثة أشياء
 .تنمية قدرات الطالب العقلية )١

 .اإلجيابية حنو اللغة العربية وثقافتهاتنمية مشاعر الطالب واجتاهام  )٢

  .اكتساب الطالب مهارات لغوية معينة )٣

                                                             
   .  ٤٥م، ص١٩٨٩أساليبه، مصر، احلالل العربية، ورشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة لغري الناطقني ا مناهجه  ١
   .نفس املراجع ٢
   .٤٦نفس املراجع، ص ٣



١٣ 

 

يف تعليم اللغة العربية موجودة اربعة مهارات اللغة الىت تفرد بالطالب، 
  .مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة: كما يلي

  :٤، منهامهارة ٤دة وجولقد عرف يف تعليم اللغة العربية امل
 تعليم االستماع  .١

ع مثل االستماع واالنتباه إىل شئ مسم وفهم الكالم، أ واالستماع ه
منه السماع وآلته األذن، وحاسة  وى هإىل متحدث، خبالف السمع الذ

ال حيتاج إىل وثها على سالمة األذن، وقف حدوجية يتولوعملية فسي وهو
  ٥.تواالنتباه ملصدر الص وإعمال الذهن أ

هي عدد الكلمات الىت يفهمها اإلنسان عندما : مفردات االستماعو
  ٦.تسمى أيضا املفردات السمعيةويستمع إليها، 

من ناحية و. استخداماوعا وأكثر أساليب االتصال شي وأن االستماع ه
ر الذى يلعبه االستماع يف عملية االتصال إىل النتيجة وأخرى فقد أدى الد

رى، مامل تكن مهارة االستماع قدرة إنسانية وضرالقائلة بأن تدريسه أمرى 
  . كامنة

  كالمالتعليم  .٢
 ومن هنا فهوالشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لالنسان  وأن الكالم ه

لقد تعددت جماالت احلياة واستخدامها، ويعترب أهم جزء يف ممارسة اللغة 
ى فنحن نتكلم مع والتعبري الشف والىت ميارس االنسان فيها الكالم أ

نتحدث يف األسرة على وحنضر االجتماعات ونشريى، ونبيع واألصدقاء 

                                                             
، ٢٠١١ماالنق،  ،-ما هلا وماعليها-ة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسياوهر، الندونصر الدين إدريس ج ٤

    .٤٥ص
٥ Harris. T. L. et al: A Dictonary of Reading and Related Terms‚ Internasional Reading 

Association‚ New Delaware ١٩٨٢ pp. ١٨٣-١٨٢.  
   .٧٦، ص١٩٩٣التطيق، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، وحسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية  ٦



١٤ 

 

األزمنة ونسأل عن األحداث واللقاءات، وخنطط للمقاالت وائد الطعام وم
 ٧.اخل.األمكنة،و

 قراءةالتعليم  .٣
م الىت والرسوز والقراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرم

الربط بني اخلربة السابقة وفهم املعاىن، ويتلقاها القرئ عن طريق عينيه، 
  .حل املشكالتوق والتذواحلكم والنقد واالستنتاج وهذه املعاىن، و

فق بني والقراءة نشاط يتم تعلمه بشكل متسلسل، فالقارئ يو
اجهها، ليتمكن وعة الكلمات الىت يوزها، مث يربط بني جممورموات واألص

   ٨.صل إىل حقائق متكاملةوقصده من ذلك التومن إداراكها، 
ذا يتضح أن متسك واستنصار ونظر  وبصرية، أوإن القراءة بصر 

على القراءة، " املطالعة"خارجها بإطالق كلمة  ومعاهد العلم يف بالدنا أ
يقف و ء التغريات اليت طرأت عليه،وم احلقيقي للقراءة يف ضواليفي باملفه

 ٩.م القراءة عند حد التعرفومبفه
 تعليم الكتابة .٤

حمكم يعرببه اإلنسان عن أفكاره وأداء منظم : "أن الكتابة هي 
سببا يف وجهة نظره، ون دليال على وتكوسة من نفسه، ومشاعره احملبو

  ١٠".حكم الناس عليه
غريه، ممن وسائل االتصال بني الفرد وسيلة من وفالكتابة أيضا تعترب 

قد أكد الناقة على هذا و ١١.املكانية والزمانية أ تفصله عنهم املسافات
                                                             

، ١٩٧٧النشر، قاهرة، ود كامل الناقة، أساسيات تعليم اللغة العربية، دار الثقافة للطباعة وحممونس ور فىت على يودكت ٧
   .١٤٤ص

   .١٠٥نفس املراجع، ص  ٨
مية، مانق، والنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوية لغري الناطقني ا، مطبعة جامعة موجه لتعليم املهارات اللغور هادي، املون ٩

    .٦٢، ص٢٠١١
   .١٥٦هـ، ص١٤١٣زيع، رياض، والتوطرائق تدريسها، دار املسلم للنشار وية ماهيتها وأمحد فؤاد عليان، املهارات اللغ ١٠



١٥ 

 

سيلة وهي ونشاط فكري وقال بأن الكتابة هي نشاط حركي وم واملفه
  .االنطباعاتواملشاعر وللتعبري عن التفكري ولالتصال 

 
  العربية اللغة أهداف تعليم  .ب 

  :منها ،ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية
اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها ا الناطقون يهذه أن ميارس الطالب  .١

ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن . أو بصورة تقرب من ذلك. اللغة
 ١٢:القول بأن تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلي

 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها )١

النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني تنمية قدرة الطالب على  )٢
 .بالعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء

 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم )٣

 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة )٤

خداما سليما استخدامها استوية الالزمة لضبط الكالم واعد النحواتقان الق .٢
 ١٣.ما أمكن

أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  .٣
 ١٤.والبيئة اليت يعيش فيها واتمع الذي يتعامل معه

تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعين أن نعلِّم الطالب اللغة، وأن نعلِّمه 
  .عن اللغة، وأن يتعرف على ثقافتها

                                                                                                                                                                       
احلية األخرى لغري الناطقني ا، دار الفكر العريب،  اللغةوالعربية محادة إبراهيم، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة  ١١

   . ١٥٠، ص ١٩٨٧القاهرة، 
   ٥٠-٤٩رشدي أمحد طعيمة، مراجع السابق، ص ١٢
   .٤٥، ص١٩٨٣العربية، دار املعارف، القاهرة،  جيه يف تدريس اللغةود على السمان، التوحمم ١٣
   .٥٠رشدي أمحد طعيمة، مراجع السابق، ص  ١٤



١٦ 

 

أما أهداف مهارات يف . خاصاهذا من حيث أهداف تعليم العربية بشكل   
  :تعليم اللغة العربية، منها

 اإلستماع تعليم أهداف .١
  :إليه من تدريس االستماع ما يلي لعل من أهم ما دف

تية ومتييز ما بينها من اختالفات صوات العربية والتعرف على األص )١
 ١٥.بنطق صحيحوذات داللة عندما تستخدم يف احلديث العادي، 

تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة يف مادة االستماع  )٢
 ١٦.بني األفكار الفرعيةوالتمييز بينها و

 ١٧.عةوتنمية قدرة املتعلم على التحصيل من املادة املسم )٣
اردة يف املادة واألفكار الوتنمية قدرة املتعلم على تصنيف احلقائق  )٤

ية بني الكلمات ور على العالقات املعنوالعثواملقارنة بينها، وعة واملسم
 ١٨.األفكارواحلقائق و

عة يف وى املادة املسموتنمية قدرة املتعلم على احلكم على صدق حمت )٥
نظام القيم وعية اليت تتمثل يف اخلربة الشخصية، وضوء املعايري املوض
 ١٩.هدف املتحدث من احلديثواقع االجتماعي، والواملعايري، و

 أهداف تعليم الكالم .٢
  :من أهم ما دف إليه من تعليم التحدث ما يلي

التنغيم واع النرب وأن يؤدي أنوات اللغة العربية، وأن ينطق املتعلم أص )١
 ٢٠.لة من أبناء العربيةوذلك بطريقة مقبواملختلفة 

                                                             
   .٩٠، ص١٩٩٨، دمشقدت الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، وج ١٥
   .٣٤، مرجع السابق، صر هاديون ١٦
   .نفس املراجع ١٧
   .٧٤، ص١٩٩١اف، ودار الش ، الرياض،١ن اللغة العربية، طور، تدريس فنوعلي أمحد مدك ١٨
   .٨٣نفس املراجع، ص ١٩
   ، مرجع السابقدت الركايبوج ٢٠



١٧ 

 

قدراته، وى نضجه ومستوة لفظية كالمية مناسبة لعمر وأن يكتسب ثر )٢
 ٢١.ة يف إمتام عمليات اتصال عصريةوأن يستخدم هذه الثرو

ربط بعضها وترتيب األفكار، ويد التالميذ على التفكري املنطقي، وتع )٣
 ٢٢.ببعض

عات مالئمة وضوهلم من مور حومتكني التالميذ من التعبري عما يد )٤
عبارة  خارجها يفوأعماهلم داخل املدرسة وجتارم وتتصل حبيام 

 ٢٣.سليمة
الطالقة من أهم أهداف تعليم التعبري، فينبغي أن وإذا كانت التلقائية و

تعليم  ونؤكد أن من أهم ما يتعني علينا أن دف إليه من تعليم الكالم، ه
تبصريه ومىت حيجم عن الكالم، ومىت يتحدث واملتحدث أدب احلديث، 

خى فيها وتلك اليت يتوا، باألماكن اليت يتعني عليه التحدث فيهواقف وبامل
  .ذ بالصمتويلوت والسك

 القراءة تعليمأهداف  .٣
  : من أهم األهداف من تدريس القراءة ما يلي

 ٢٤.ص البسيطةوالنصواجلملة، وفهم الكلمة،  )١
اد القرائية والبحث عن املواإلطالع، وق إىل القراءة والشوتنمية الرغبة  )٢

  ٢٥.اجلديدة
اضعها وضعها يف مووظيف عالمات الترقيم وتنمية قدرة التالميذ على ت )٣

 ٢٦.الصحيحة
                                                             

   نفس املراجع ٢١
   .١٠١، ص١٩٨٧، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ١، ج١التربية الدينية، طوإبراهيم عطا، طرق تدريس اللغة العربية  ٢٢
   نفس املراجع ٢٣
   .١٢٣، مرجع السابق، صرودكعلي امحد م ٢٤
   نفس املراجع ٢٥
   .٦٣نور هادي، مرجع السابق،ص ٢٦



١٨ 

 

ائر ودواملراجع واميس والقول التالميذ إىل استخدام املعاجم وتنمية مي )٤
 ٢٧.املعارف

ائر ودواملراجع واميس والقوجيه التالميذ إىل استخدام املعاجم وت )٥
 .املعارف

  :الكتابة تعليمأهداف  .٤
  :ر أهداف تدريس الكتابة منهاوفقد قسم مدك

امللخصات وكتابة التقارير، ودرة التلميذ على كتابة اخلطابات، تنمية ق )١
 ٢٨.ما إىل ذلكوحماضرة اجللسات، والسجالت، و

االتفعاالت واألحاسيس وتنمية قدرته التلميذ على التعبري عن األفكار  )٢
صف مظاهر الطبيعة، وواألمل، والفرح ومشاعر احلزن واطف والعو
املسرحية، واخلطبة، واملقالة، والقصة، وكتابة الشعر، وال الناس، وأحو
 ٢٩.ب مجيلوفكر مجيل بأسل وكل ما هو

يد وتدريبهم على جتوصقل أساليبهم مبحاكام أساليب كبار الكتاب،  )٣
 ٣٠.عبارام مبختلف الطرق الىت حتقق هذه الغاية

ل وب التالميذ يف تناوف على عيوقوجمال يستطيع املعلم من خالله ال )٤
العمل وا للتعبري عن هذه األفكار واألساليب اليت يستخدمواألفكار 

 ٣١.بوعلى معاجلة هذه العي

                                                             
   نفس املراجع ٢٧
النا مالك إبراهيم ومطبعة جامعة متطبيقه علي مهارة الكتابة، ور منهج تعليم اللغة العربية وريل خبر الدين، تطوأ ٢٨

    .٧٢-٧١، ص ٢٠١٠، ية، ماالنقمواإلسالمية احلك
   نفس املراجع ٢٩
   .١١٦ص، مرجع السابق، دت الركايبوج ٣٠
مية ماالنج، رسالة وزيد ابن مسري، الكفاءة يف التعبري الكتايب لطالب الربنامج اخلاص لتعليم العربية باجلامعة اإلسالمية احلك ٣١

   . ٢٣مية مباالنق، صورة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكوغري منش-ماجستري



١٩ 

 

فمدرس اللغة . اد األخرى يف التغبريوتدريب التالميذ على استغالل امل )٥
اد واملوالقراءة وعات يف كتب األدب وضوالذي حييل تالميذه إىل م وه

 ٣٢.بلخيصه والتعليق عليه، أففيها الكثري مما ميكن . االجتماعية

  
 التدريسطرق   .ج 

  م الطريقةومفه .١
هي اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحقق ا هدفا : الطريقة مبعناها العام

قت، كطريقة الصانع يف وىف أقصر ومعينا من عمل من األعمال بأقل جهد 
 طريقة كل إنسان يف أدائهوالتاجر يف جتارته، والزارع يف زراعته وصناعته 

  ٣٣.لعمله
يف أقصر واد الدراسية بأقل جهد وحتقيق التالميذ ألهداف امل: فائدا

احدة، فاذا وجهان لعملة ومها واملادة الدراسية متالزمان، وقت، فالطريقة و
بة، فمثل الطريقة ورة املطلوضعفت احدامها مل اهلدف من العملية على الص

اذا - مهما تكن تامة التجهيز- د سيارتهوكمثل قائد السيارة اليستطيع أن يق
- مثل املادة كمثل السيارة، اليستطيع قائدها قياداومل يكن ذا مهارة، 

  ٣٤.خمتلفة واذا كانت أجهزا ناقصة أ-مهما يكن ماهرا
  
  
  
  

                                                             
   .٢٦٧ر، املرجع السابق، صوعلي أمحد مدك ٣٢
   .٨٩، ص ١١١٩، دار املعارف، القاهرة، جيه يف تدريس اللغة العربيةود علي السمان، التوحمم ٣٣
   .نفس املراجع ٣٤



٢٠ 

 

  إختيار الطريقة .٢
إختار الطريقة مبعىن مأخذ على طريقة هي أن التفكري معلم اليسري 

فالبد اذن من ربط الطريقة باملادة، . ى تسري عليهدائما يف هذا االجتاه الذ
  .سةوالبد من انتقاء الطريقة املناسبة للمادة الدرو

عة من وجب أن حتكم معلم العربية كلغة ثانية جممومن هنا و
  :األسس يف تفضيل طريقة على أخرى، من هذه األسسواعد والق
 :اتمع الذي يدرس فيه اللغة  .أ 

كلغة ثانية يف مصر مثال ينبغي أن ختتلف إن طريقة تعليم العربية 
إىل حد ما عن طريقة تعليمها يف أمريكا، فتعليم اللغة الثانية يف جمتمع 

 .اللغة ينبغي أن خيتلف عن طريقة تعليمها يف جمتمع يتحدث لغة أخرى
 :أهداف تدريس العربية  .ب 

هي املعلم بأهداف تدريس العربية كلغة ثانية أمر رئيس وإن 
اجب الختيار الطريقة، ألن طريقة تعليم وشرط ولتدريس، لنجاحه يف ا

قراءة التراث العريب فقط ظيفها يف ون توالعربية كلغة ثانية ألفراد يريد
ن االتصال مبتحدثي وينبغي أن خيتلف عن طريقة تدريسها ألفراد يريد

 .كالماوالعربية استماعا 
 ى الدارسنيومست  .ج 

اختالفا يف طريقة  يات الدرسني يف اللغةويفرض اختالف مست
ل ينبغي وى األوإن الطريقة الىت تستخدم مع دارس يف املست. التدريس

سطة ويات املتوأن ختتلف عن الطريقة الىت تستخدم مع دارس يف املست
الطريقة الىت تستخدم مع دارسني لديهم خربة سابقة مع واملتقدمة، و

ن امليدان ورقالعربية ينبغي أن ختتلف عن طريقة نستخدم مع دارسني يط
 .ل مرةوأل



٢١ 

 

 خصائص الدارسني  .د 
افع والد واء من حيث السن أوللدارسني خصائص خمتلفة س

غري ذلك من مظاهر االختالف  واحلرف أوظائف وال واالجتاهات أو
ال شك أن هذا يفرض اختيار الطريقة املناسبة لكل وبني الدارسني، 

 .على االقل شيئا من التعديل فيها وفئة، أ
 مية للدارسنيواللغة الق  .ه 

. ية للدارسنيوف اللغوينبغي أن تتكيف طريقة التدريس مع الظر
إن تدريس العربية ملتحدثي اللغات السامية ينبغي أن خيتلف عن 

إن على . غريها والصينية أ وربية أوأ. وتدريسها ملتحدثي اللغات اهلند
 .املعلم أن يستفيد من مدى قرب اللغتني يف تدريسه للغة املستهدفة

 مصادر التعليم  .و 
فر فيها وف تتوينبغي أن ختتلف طريقة تدريس العربية كلغة ثانية يف ظر

افر وف ال تتومصادر التعلم عن تدريسها يف ظروإمكانات الدراسة 
  ٣٥.فيها هذه اإلمكانات

  التدريساع طرق وأن .٣

  :عانوالعامة ن التدريس طرقو
 وأى رعاية منهي الطرق الىت جتعل هدفها التعليم فقط، و: طرق قدمية )١

ن اهتمام ود- ماتوذهنه باملعل والتلميذ من الناحية العقلية، مبعىن حش
خلقية  وجدانية أو واجتماعية أ واحى شخصيته األخرى جسمية أوبن
 ٣٦.)طرق التدريس(لذلك تسمى هذه الطرق و

                                                             
م والعلورشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، املنظمة اإلسالمية للتربية ود كامل الناقة وحمم ٣٥

   .٦٩-٦٧ص، ٢٠٠٣، مصر، وإيسيسك-الثقافةو
   .٩٢-٩١، مرجع السابق، صد علي السمانوحمم ٣٦



٢٢ 

 

التلميذ من مجيع  وهي الطرق الىت ترمى إىل رعاية متو: طرق حديثةو  )٢
اخللقية، بل وجدانية والواالجتماعية واجلسمية واحى شخصية العقلية ون

لذلك وية أكثر مما تم باألغراض التعليمية، وهي تم باألغراض الترب
 ٣٧).طرق التربية(تسمى 

. صل على طالبوكما مباحثة السابق، أن طريقة البد حياسب حبل املادة 
  : مثل

 
  الطريقة االلقائية  .أ 

هي الزمة يف وم وال تزال قائمة حىت اليوهي أقدم الطرق، 
طريقة  وتسمى بالطريقة االخبارية أو. تعض ااالت كما سنرى

  ٣٨.احملاضرات
تساعد على إضافة هي أن  مزايا هذه الطريقةمن حيث  و

تساعد على و، جد يف الكتابومات اإلضافية اليت التوبعض املعل
استخدامها لة وسهواإلنصات، وتدريب الطالب مهارة اإلصغاء 

 ٣٩.مقارنة بالطرق األخرى، فهي ال حتتاج إال إلنصات الطالب
الطالب من خالل هي ب هذه الطريقة وعيأما من حيث و

د الذهين الذي والشروسليب داخل الفصل،  وهذه الطريقة عض
ال تصلح هذه الطريقة يف وصاحب الطالب أثناء عملية اإللقاء، ي

  ٤٠.جارباد اليت تتطلب إجراء التوتدريس امل
 
 

                                                             
   .٩٢نفس املراجع، ص ٣٧
   .٩٤نفس املراجع، ص ٣٨

٣٩ http://www.slideshare.net/teachernon/ss-٤٣٧٦٦٠٨ 
٤٠ Ibid. 



٢٣ 

 

  اريةواحلالطريقة   .ب 
ل من استخدم هذا وناين سقراط أوف اليوهي يعترب الفيلس

ار وب على احلويعتمد هذا األسلو. ب يف تعامله مع طالبهواألسل
  .طالبهواملناقشة بني املعلم و

طالبه، والتفاعل التام بني املعلم هي  مزايا هذه الطريقةمن حيث 
ن مات يف أذهاوتثبيت املعلوتساعد هذه الطريقة على ترسيخ 

االعتماد على ود الطالب على إعمال الفكر بفاعلية، وتعوالطالب، 
 ٤١.النفس يف كشف احلقائق

بطء عملية التدريس هي  هذه الطريقة بوعيأما من حيث و
يال يف شرح فكرة وقتا طومن خالل هذه الطريقة، فرمبا أخذ املعلم 

تساعد هذه الطريقة على ترسيخ بعض األخطاء اليت قد وبسيطة، 
التصلح هذه الطريقة وبة الكثرية، واألجواليتنبه هلا املعلم أثناء األسئلة 

لديهم إملام كامل بإجابات وا الدرس ومع الطالب الذين راجع
 ٤٢.الدرس

 الطريقة السمعية الشفهية  .ج 
انتشرت برامج اإلذاعة ول، تزداد، وعميلية االتصال بني الد

منا حجم التجارة، وناعية، ن عن طريقة األقمار الصوالتلفيزيو
  ٤٣.غري ذلكونات الفنية واملعوعات واتسعت املشرو

اللغة و، ليس كتابةواللغة حديث أن  مما مزايا هذه الطريقة و
، هلاوليس ما حوتعلم اللغة نفسها و، عة منظمة من العاداتوجمم

                                                             
٤١  Ibid. 
٤٢  Ibid. 

   .٨٠، صرشدي أمحد طعيمة، مرجع السابقود كامل الناقة وحمم ٤٣



٢٤ 

 

اللغات ختتلف بعضها عن و، يتحدثها صاحبها بالفعلاللغة هي ما و
 .بعض
أن تدريب التالميذ مسعيا يعىن ب هذه الطريقة ومن حيث عيو

ات ويا بطريقة آلية ميكن أن يؤدي إىل تقدم شبيه بتقدم الببغاوشف
التدريب اليت تتضمنها هذه وأن أساليب احلفظ واملدربة تدريبا جيدا 

 جتعلوامللل لبعض الطالب والتعب والطريقة قد تسبب اإلجهاد 
ن وأن الطالب يف هذه الطريقة يدربعملية التعلم بالنسبة هلم بغيضة مث 

ن واسطة عملية القياس النسيب دوعلى عمل تغيريات يف أمناط اللغة ب
  ٤٤.ب عمله يف هذه العمليةواضحة عن املطلوإعطائهم فكرة 

 الطريقة املباشرة  .د 
طنية، وا الطالب لغتهم ال أن هذه الطريقة هي اليت يتعلم

ن إىل بيئة هذه وبات كثرية عندما ينتقلون صعوأيضا اللغة الثانية بدو
تعتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلمة واللغة الثانية، 

 ون أن يستخدم املعلم أواألحداث من دوتراكيبها باألشياء ومجلها و
  ٤٥.طنيةوالطالب لغتهم ال

يت جعلت تعلم والطريقة للمدخل الشفهي الصيف تطبيق هذه و
معرفة الطريقة السليمة إلخراج ويت، واللغة يبدأ بدراسة اجلهاز الص

ف مث كتابة أشكاهلا، وات احلروات، مث التدرب على نطق أصواألص
الدارجة يف هذه املرحلة مسحت الطريقة املباشرة باستخدام اللغة و

ة السائدة يف حجرة الدراسة، بشرط أن تبقى اللغة املتعلمة هي اللغ

                                                             
   .نفس املراجع ٤٤
   .٧٣رشدي أمحد طعيمة، مرجع السابق، صود كامل الناقة وحمم ٤٥



٢٥ 

 

تؤخر وي للغة وهذا يعين أن الطريقة املباشرة تبدأ بالشكل الشفو
 ٤٦.اتوز األصوالشكل الكتايب حىت يألف الطالب رم

  
  تعليم اللغة العربية  يف جهةاواملاملشكالت   .د 

مع وجود هذه التطورات يف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا الىت     
يعىن ذلك أن تعليم اللغة العربية قد ختلص من كل مشاكله،  سبق ذكرها ال

فشأنه شأن تعليم اللغة العربية يف معظم الدول األجنبية فمازال يتعرض ملشاكل 
من اهتمام العلماء إىل مشكالت تعليم اللغة العربية الباحثة و منهجية كثرية،

   :٤٧أمهها كما يلى تركز إىل حبث بابكر،
  صياغة األهداف .١

نسيا مازالت تتقيد واألهداف الرئيسة من تعليم اللغة العربية يف إندإن   
إىل حد كبري باألهداف الدينية، وأهم هذه اهلداف متكني الطالب من فهم 

  .القرآن الكرمي، واألحاديث وغريمها من النصوص العربية الدينية
وأهم ما يترتب على حتديد مثل هذه األهداف تركيز تعليم اللغة   

تنمية مهارة الترمجة إذ إن هلا صلة وعد العربية اوعلى اإلملا بالق العربية
وطيدة بفهم النصوص العربية وترمجتها، ولعل خري ما ميثل هذا االجتاه 
صياغة أهداف منهج تعليم اللغة العربية الذي وضغته وزارة الشؤون الدينية 

                                                             
   .٧٤-٧٣نفس املراجع، ص  ٤٦

، ٢٠١١، ماالنق، نيسياول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندولية حوة الدوالندر قريب اهللا بابكر مصطفى، وكتوالد  ٤٧
  .٨٣ص



٢٦ 

 

ربية هو اإلندونيسية حيث تنص على أن اهلدف الرئيس من تعليم اللغة الع
  .٤٨تزويد الطالب خبصائص اللغة العربية خاصة اجلوانب القواعدية

وكان هذا االهتمام البالغ باجلوانب القواعدية على حساب جوانب   
أخرى من املهارات اللغوية مثل مهارة االستماع والكالم والكتابة مما يعىن 

القواعد أن التعليم على هذا النهج يسري على ج ومبدأ خاطئني إذ إن 
  .ليست هدفا يف حد ذاا وإمنا هي وسيلة للوصول إىل املهارات اللغووية

  املواد الدراسية .٢
مبا أن أهداف الىت ترمي إليها تعليم اللغة العربية هي األهداف الدينية   

املركزة على تعليم القواعد فمن شأنه أن يتركز حمتوى املواد الدراسية على 
د هذه املواد من كتب قواعد النحو العربية وتستم. مواد النحو والقواعد

مثل جامع دروس اللغة العربية، والنحو الواضح، وغريها من كتب القواعد 
  .الىت ال يهدف إعدادها وتأليفها أصال لتكون كتب التعليم

لقد أشار أمحد شليب بعد أن زار مراكز تعليم اللغة العربية بإندونيسيا   
مؤكدا أن من أهم ما يفتقر إليه تعليم اللغة  يف السبعينات إىل هذه املشكلة

العربية هو انعدام كتب التعليم، وأن التعليم يسري على ج خاطئ إذ أنه 
وهذه املشكلة . ٤٩يعتمد على الكتب النحوية وليس على الكتب التعليمية

مازالت جتابه تعليم اللغة العربية حىت اآلن وخري ما يؤشر إىل ذلك حمتوى 
العربية يف ضوء املنهج الوطين الصادر من قبل وزارة الشؤون تعليم اللغة 

                                                             
٤٨ Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Tarbiyah, adab, 

Syari’ah, Ushuluddin dan Dakwah. Departemen Agama Islam, Direktorat Pembinaan Agama 
Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam ١٩٩٨. P.٢٠.  

   .١٨بتصرف ص -١٩٨٠أمحد شليب، تعليم اللغة العربية لغري العرب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة  ٤٩



٢٧ 

 

الدينية الذى يستمد من كتب القواعد مثل النحو الواضح وجامع الدروس 
  .٥٠العربية

  طرائق التدريس .٣
إن طريقة التدريس الىت شاع استخدامها يف تعليم اللغة العربية يف   

سب ما تستتبعه ذلك ألا تنا. ٥١إندونيسيا هي طريقة النحو والترمجة
إضافة إىل ذلك إن . أهداف التعليم ومواده املركزة على القواعد والترمجة

هذه الطريقة تسمح إىل حد كبري استخدام اللغة األم يف عملية التعليم وهذا 
ملجأ آثره عدد غري قليل من املعلمني يف إندونيسيا الذين اليتمتعون مبا 

  .يكفى من مهارة التحدث باللغة العربية
ومن قصور هذه الطريقة أا تفتقر إىل أسس منهجية ال إىل أسس   

لغوية تربوية، وقد أكد العلماء أا قد ثبت فشلها يف تعليم اللغة العربية 
ونتيجة التعليم . بنتيجة مرضية يف معظم الدول األجنبية الناطقة بغري العربية

لطالب امللمني خترج ا –على حد ما أثبتته الدراسات  –على هذه الطريقة 
بقواعد اللغة العربية وفن الترمجة ولكنهم مفتقرون إىل مهارات االتصال 

  .بالعربية
  املعلمون .٤

  :من املشاكل الىت تتعلق مبعلمي اللغة العربية يف اندونيسيا هي
أن معظمهم ليسوا من املتخصصني يف تعليم اللغة األجنبية أو العربية  )١

مايكفي من املعلومات حول تعليم على وجه التحديد وليس لديهم 
 .اللغة العربية ومنهجها

                                                             
، األفعال املتعدية حبروف اجلر وتدريسها لإلندونيسيني، حبث تكميلي غري منشور، معهد اخلرطوم  topik Inti... انظر  ٥٠

   .٦١ص . م٢٠٠٣الدوىل للغة العربية 
هر، األفعال املتدية حبروف اجلر وتدريسها لإلندونيسيني، حبث تكميلي غري منشور، معهد نصر الدين إدريس جو ٥١

   .٦١ص. م٢٠٠٣اخلرطوم الدوىل للغة العربية 



٢٨ 

 

وإمنا معظمهم ملمون بقواعد اللغة العربية وترمجة نصوصها، أو  )٢
خرجيون يف جامعات الدول العربية ولكنهم غري متخصصني يف تعليم 

 .اللغة العربية

أن معظمهم ال يقدرون على االتصال باللغة العربية مما جيعلهم  )٣
استخدام اللغة اإلندونيسية يف عملية التعليم، األمر الذى مضطرين إىل 

يقف وراء شيوع استخدام طريقة النحو والترمجة يف مراكز تعليم اللغة 
 .العربية يف إندونيسيا

 تالميذال .٥

مظهر ذلك الضعف وى التالميذ يف القراءة ضعيف ونالحظ أن مست )١
 ٥٢.ؤنوهم يقرون وتلك األخطاء الىت يق

أما الطالب . كيب استخداما صحيحااالتروكيفية استخدام املفردات  )٢
با ال يتطلب واجه مشكلة عند قراءة املفردات ألنه يقرأ شيئا مكتوفال ي

 ٥٣.ى مهارة النطقومنه س

تركيبها تركيبا منطقيا متسلسال وضعف القدرة على جتميع األفكار  )٣
 ٥٤.ينعكس على الكتابة

دة الكتابة تتأثر وفكثريا ما نالحظ أن ج تأثر الكتابة بطريقة التدريس، )٤
 ٥٥.بالطريقة اليت يتعلم ا الطلبة

  
  
 

                                                             
   ١٣٢، املرجع السابق، ص د على السمانوحمم ٥٢
   ١٨ريل خبر الدين، املرجع السابق، ص وأ ٥٣
   .١٩نفس املراجع، ص  ٥٤
   .نفس املراجع ٥٥
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  تعليم اللغة العربية يف شكالت لعالج املحلول   .ه 

بعد عرض مشكالت تعليم اللغة العربية ميكن وضع بعض احللول لتلك     
  :املشكالت وهي كاآليت

  صياغة األهداف .١
اللغة العربية يف إندونيسيا جيب صياغة األهداف بالنسبة لعملية تعليم 

على وجه شامل، ويكون اجلانب الديين هو أحدها، فيجب أن ننظر إىل 
ربط الطالب بالثقافة العربية اإلسالمية، وواتمع العريب اإلسالمي، وتنمية 
كل املهارات اللغوية لديه حبيث جييد فهم املسموع، واختيار الكلمات 

ع مالحظة صحة نطق احلروف العربية، والتراكيب املناسبة عند الكالم م
وكذلك األمر يف القراءة والكتابة، إىل أن يصل الطالب إىل مرحطة احلوار 

  ٥٦.واجلدل واملناقشة باللغة العربية
  اد الدراسةوامل .٢

جيب إعادة تنظيم املواد الدراسة، فالبد من تطوير املناهج املتبعة حاليا 
لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة حىت تتماشى مع االجتاحات املعاصرة 

أجنبية، وينبغي أن تنبين عملية تطوير املناهج على حتليلها وتقوميها 
  .الكتشاف مافيها ن قصور

ومعظمها تابعة  –وقد قامت بعض مراكز تعليم اللغة العربية   
للجامعات يف البالد العربية مثل اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات 

وضع صياغة األهداف وإعادة تنظيم املواد التعليمية،  –بإعادة العربية 
وتوظيف طرائق التدريس احلديثة، وتأهيل املعلمني معرفيا ومهنيا، واهلدف 

                                                             
   .٨٥قريب اهللا بابكر مصطفى، مرجع سابق، صر وكتوالد ٥٦
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من ذلك كله تغيري اجتاه تعلم اللغة العربية إىل ما يواكب اجتاهات تعلم هذه 
  .٥٧اللغة للناطقني بغريها يف ضوء املناهج احلديثة

  يمطريقة التعل .٣
جيد أن تتطور طريقة التعليم لتواكب التطور يف عصرنا احلايل، فطريقة 

هي أقدم طرق تعليم اللغات األجنبية، مث نشأن الطريقة  ٥٨النحو والترمجة
املباشرة، وكذلك الطريقة السمعية الشفوية، وطريقة القراءة، والطريقة 

غى أن املعرفية ولكل طريقة من هذه الطرق حماسن ومآخذ، ولذلك ينب
نأخذ من كل طريقة أفضل ما فيها حىت نستطيع توصيل اللغة العربية إىل 
الطالب اإلندونيسيني بسهولة ويسر، ألن كل هذه الطرق من صنع البشر، 

 ٥٩.فال توجد طريقة ختلو من النقص أو تبلغ درجة الكمال

  نياملعلم .٤
 احلل بالنسبة للمعلمني هو اختيار املعلم املتخصص يف تعليم اللغة
العربية، فإن مل يكن متخصصا ختصصا مباشرا جيب أن تعقد دورات تأهيلية 

  .ويلحق ا
 التالميذ .٥

إختار الطريقة فالبد اذن من ربط الطريقة ل مشكالت املواجه هو حل
  .ستهوالبد من انتقاء الطريقة املناسبة للمادة الدروباملادة، 

  
  
  

                                                             
   .، بتصرف٢٨-٢٧نصر الدين إدريس جوهر، رسالة دكتوراة، مرجع سابق ص  ٥٧
، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم )مناهج وأساليبه(أد رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا  ٥٨

   .١٤٤-١٢٧م، انظر ١٩٨٩-هـ١٤١٠الرباط -إيسيسكو-والثقافة
    .٨٥ر قريب اهللا بابكر مصطفى، مرجع سابق، صوكتوالد ٥٩
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  الثالث الفصل

  حتليلهاوعرض البيانات 

ثائق، الباحثة البيانات الكثرية هي والواملالحظة والباحثة باملقابلة  قام بعد  
  :جدا الباحثةوالبيانات اليت 

 انوروباس فوهجينتريكمية وية اإلسالمية احلكوالثان املدرسة عن حملة  .أ 

 انوروباس فوهجينتريكمية وية اإلسالمية احلكوالثان املدرسةتاريخ  .١

هي  اإلسالمية احلكومية فوهجينتريك ثانويةال درسةاملتأسيس  خلفية
فقيهية بابات لا" اإلسالميةثانوية ال درسةاملتأميم  االلتماس تقدمي مع تبدأ
 هذه مع .م١٩٩٦ عام انوروباس حمافظة لوكمف املناطق "وفيتوراند

 ثانويةال املدرسة حتول ن الدينيةوشئالزير و من SK وإصدار التوصية
بأي و .لوكمف اإلسالمية احلكومية ثانويةفقيهية إىل املدرسة اللا اإلسالمية

 التأميم إلغاء فقيهيةلا اإلسالمية ثانويةال املدرسة فاملؤسسة من، سبب كان
 إىل وفيتوراندفقيهية بابات لا اإلسالمية ثانويةال ةرساملد نقل مما أدى إىل

كارانق فندان معهد  يف مقاطعة دار العلوم اإلسالمية ثانويةالة رساملد
 ثانويةال املدرسة تغيري م١٩٩٧/١٩٩٨ يف العام ذلك، معو ،وسوجير

 احلكوميةاإلسالمية  ثانويةال املدرسة صارت لومفك احلكومية اإلسالمية
 عامفي ف ،الرؤية واملهمة بني فقةوبسبب مل تكن مو. وسوجير

مدرسة  فتح وسوجير احلكوميةاإلسالمية  ثانويةال املدرسة م١٩٩٨/١٩٩٩
نان أمبيل وساإلسالمية اإلبتداية املدرسة  م يفاقاليت  جديدة ثانوية
 بسبب ظروف غري مالئمة أدت إىل هذه احلالة يف وسوجير ساريوارج



٣٢ 
 

رياض وبتداية اإلسالمية اإل ةرساملد خمتلطة مع التعليم والتعلم أنشطة
قدم ، وسوجير احلكوميةاإلسالمية  ثانويةال املدرسة، آمبيل نانوساألطفال 

 مبىن املدرسةتشييد وشراء األراضي ل انوروباس رئيس احملافظةإىل  لتماساإ
يعمل  استقصائية دراسة إىل استنادا .وسوجير احلكوميةاإلسالمية  ثانويةال
 مقامو م٢٠٠١/٢٠٠٢ عام منذ ،الرئيس املدرسة مع ن الدينيةوشئالزير و

 فوهجينتريكيف  فرعية فئة وسوجير احلكوميةاإلسالمية  ثانويةال املدرسة
 اندونيسيا الدين الوزارة منتأميم  SK نزل م٢٠٠٩ عام ويف. انورواسب

 م٢٠٠٩ مارس ١٦ على ،٠٣.٢/١٩٧/٢٠٠٩.DT.II/PP: رقم اجلمهورية
   ١.انوروباس-هجينتريكومية فوية اإلسالمية احلكوالثان املدرسة دعا

 
 انوروباس فوهجينتريكية اإلسالمية احلكمية والثان املدرسةرؤية  .٢

ان وروهجينتريك باسومية فوية اإلسالمية احلكوالثان املدرسةأما رؤية 
  . ح اإلسالمورو ااجنازو ذكيا امتخرج نتيجة هي

 
 انوروباس فوهجينتريكية اإلسالمية احلكمية والثان املدرسةة رسال .٣

  :ا يلىفيم املدرسةهذه أما رسالة 
 اجناز دراسي ارتفاع )١

 تنشأ رغبة قراءة )٢

  )ةياللغة العربو اللغة اإلجنليزية (ية أجنبية وارتفاع مهارة لغ )٣

 املبادرةح وتنشأ ر )٤

 بال ومبصرا جلارتفاع  )٥

 بشريعة اإلسالم نياسبني حمتقاملو نيؤمناملل الطالب يتشك )٦
                                                             

  انوروهجينتريك باسومية احلكمية فية اإلسالوثائق من مدرسة الثانو  ١
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 سائل املعيناتوالوبناء ال .٤

  اسعو  عدد  ان بناءوعن  رقم
(m٢) 

  بناءسنة 

  فصل  ١
  فصل
  فصل
  فصل

٤  
٢  
١  
٤  

٢٥٥  
١٢٦  
٦٣  

٢٥٥  

٢٠٠١  
٢٠٠٣  
٢٠٠٧  
٢٠١١  

غرفة رئيس   ٢
  درسةملا

٢٠٠٥  ٣١  ١  

  ٢٠٠٥  ٦٣  ١  غرفة املعلمني  ٣
  ٢٠٠٥  ٦٣  ١  غرفة تنظيم  ٤
        خمترب  ٥
  ٢٠٠٣  ٦٣  ١  تروكمبي  
  ٢٠٠٣  ٦٣  ١  لغة  
  ٢٠٠٢  ٢٣٦  ١  مصلى  ٦
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  )١(ل واجلد
جمال -انوروباس فوهجينتريكية اإلسالمية احلكمية والثان املدرسة يف نيعدد معلم

  دراسى
  )النقص(تقرير   عدد املعلمني  اد الدراسيةوامل  رقم

ن وظفون املواملعلم
  نوميواحلك

  ن شرىفواملعلم

  -  -  ١  حديثوالقرآن   ا
  -  -  ١  فقة  ٢
  -  -  ١  عقيدة اخالق  ٣
  ١  -  ١  اللغة العربية  ٤
تاريخ ثقافة   ٥

  إسالمية
١  -  -  

  -  -  ٢  يةورع  ٦
  -  -  ٢  نيسيةواللغة اإلند  ٧
  ١  ١  ١  اللغة اإلجنيليزية  ٨
  -  -  ٣  رياضيات  ٩
  -  -  ٢  علم الطبيعيات  ١٠
  -  -  ٢  علم اجتماعي  ١١
  ١  -  -  علم الفن  ١٢
  -  -  ١  علم جسماىن  ١٣
  ١  -  -  برنامج املهارة  ١٤
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 ،ينعناصر إىل البحث هذا من حلد فالباحثة البحث، هذا من لغرضا فق علىاو  
 يف اجهةوامل املشكالت حلل حماوالتو العربية اللغة تعليم يف املواجهة مشكالت هيو

  .باسوروان فوهجينتريك احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة يف العربية اللغة تعليم
 اإلسالمية الثانوية املدرسة يف العربية اللغة تعليم مشكالت  .ب 

 .باسوروان فوهجينتريك احلكومية

 يف اجهةوامل املشكالت أن الباحثة رأت البحث، نتائج إىل اواستناد
  :هي باسوروان فوهجينتريك احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة

 .الطالب من ناحية شكالتامل .١

  همااجهوت مشكلتني الباحثة جدتو البحث، نتائج إىل واستنادا
 ،باسوروان فوهجينتريك احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة يف الطالب

  :مهاو
 العربية اللغة متعل يف الطالب رغبة قلة )١

ضل ملتابعة تف وأ إىل شيء ما كبريالالرغبة هي نزعة أو امليل 
وجود رغبة يف تشجيع الطالب  ، وذلك بسببأنشطة التعلم املستمر

  .على إظهار االهتمام والنشاط و املشاركة يف أنشطة التعلم
الطالب،  رغبة علىة ال تتفق ياملواد الدراس ت، اذا كانلكنو

، سحرعليها ال يوجد  على تعلمها جبد، ألا الطالب فلن تستطيع
البد  الطالبد مهارات وجوب ،من مثو. خاصة دروس اللغة العربية

  .هلمتعلق فصار عادة . تعليمهايف  على الرغبة
 ميةواإلسالمية احلك يةوناملدرسة الثا  كما حدث يف

 والعديد من الطالب يف عملية التعلم ه ، رأت الباحثةهجينتريكوف
أقل رغبة يف تلقي دروس اللغة العربية، الواضح من سلوك أو تصرفات 
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الطالب أقل محاسا يف  ،الدراسية الطالب عندما يشرح املعلم املواد
 ئهمأو مع أصدقا مهلطالب وحدا لعبي مشاركة الدروس، وأحيانا

كان بعضهم و. تعلم اللغة العربية أثناء بالنعاس همبعضعر يشحىت 
  .ارجاخل يف إىل احلمام لتخفيف النعاس أو جمرد اللعب نوستأذني

اد ستخدم املعلم الطريقة القدمية لشرح املوأخر، غالبا ما ي
 طريقةيعرف  أن املعلم ال اسبب .اللغة العربية كما احملاضرةبالدراسية 

أعلم القليل عن  الدين، أين صاحلأستاذ قال   كما. التعلم املختلفة
تعليم اللغة  يف شعبة امتخرج تطرق تدريس اللغة العربية ألنين ليس

  ٢.يةالدين شعبة التربيةمتخرج  بلالعربية 
، الدراسية ادوامل همن شرحاملعلم  أن ينتهي يف التطبيق، بعد

يف الكتب املدرسية أو  دةوجواملاجبات وا الوأن يعمل الطالب ريأم
لم يف الوقت الذي تنتظر املعفيصححها ا وجيمع .(LKS)أوراق العمل 

. اجممدالصف  صارحىت . حتصيل الرسوم ويتمامل  ينالذ ئهمأصدقا
   .جعل التعلم ممالمعرفة املعلم على طرق التدريس  لقلة

 اللغة لتعلم وصعبة بامللل الشعور الطالب إىل ذلك أدى وقد
 همو العربية اللغة دروس متابعة يف رغبة ةقل الطالب أن حىت. العربية

  .العربية اللغة دروس من العامة الدراسات يفضلون
 الثانوية املدرسة يف الطالب أحد نارمحال فتح قال كما
 العربية اللغة دروس الأحب أنين فوهجينتريك احلكومية اإلسالمية

 الشيء نفس ٣.غريها مع باملقارنة افهمه ويصعب للبامل أشعر ألنين
  ٤.للفهم أسهل األ العامة سودر أحب أين تىيوأست يديو عبارة مع

                                                             
  .١٤.٤٥-١٤.٠٠ الساعة يف م،٢٠١٣ سبتمبري ٠٣ تاريخ يف الدين صاحل معلم، مع مقابلة  ٢
  .١٢.١٥-١٢.٠٠ الساعة يف م،٢٠١٣ سبتمرب ٠٣ تاريح يف الرمحن فتح طالب،مقابلة مع   ٣
  .١٢.٣٥-١٢.١٥ الساعة يف م،٢٠١٣ سبتمبري ٠٣ تاريح يف يتوأست يديومقابلة مع طالب،   ٤
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 التعلم عملية يف أشار حيبو األلعاب املعلم عطيي آخر،نادرا
 أسئلة ليصمن حت اخلوف بسبب بالتوتر يشعرون الطالب جيعل حيث
 ألين العربية اللغة تعلم أحب ال أنين هداياتى نور قال كما. املعلم

  ٥.املعلم أسئلة ليصمن حت اخلوف
 التعلم يف املشاركني الطالب من الغالبية يف سببي أيضا وهذا

 .العربية اللغة لتعلم الطالب رغبة من ليس املدرسة من طالبامل سبب
  .املعلم العقاب من خوفا التالية درس يف الطالب إكراه حيدث حىت

 اللغة تعلم يف الطالب رغبة زيادة إىل احلاجة أن نعلم هنا من
 من طيتهاتغ يتم اليت الطبيعية تليس رغبة ألن. مهم جدا العربية

  ٦.عليها واحملافظة تثار ،تتغري رغبة بل الوالدة،
 رغبةلترقية  خمتلفة طريقة استخدام يف املعلم أمهية على آخر،

 ،بافلوف نظرية مع يتفق وهذا. العربية اللغة تعلم يف الطالب وحتفيز
 العكسو التعلم، رغبة لترقية متنوعة طريقة إن قال نفساين طبيب وهو

  ٧.للطالب احلافز من قللوت رهقست مملة طريقة
 نأل .بيةيف تعلم اللغة العر للطالب رغبة أهم نعلم هنا من

 اليت عادة تصبح حىت .رغبة إىل تستند أن جيب تعلم يف الطالب كفاءة
  .هلم تعلق

  
  
  

                                                             
  .١٢.٥٥-١٢.٣٥ الساعة يف م،٢٠١٣ سبتمبري ٠٣ تاريح يف هدايىت رونمقابلة مع طالب،   ٥

٦ Arif‚ Psikologi dan beberapa aspek kehidupan ruhaniah manusia‚ Jakarta:Bulan bintang‚ 
١٩٨٧‚ hal:٥٤. 
٧ Sartinah Hardjono‚ Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa dan Sastra‚ Jakarta: Proyek 
Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan‚ ١٩٨٨. Hal:٧٦. 
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 اللغة العربية مهارات يف الطالب قدرة ضعف )٢

 من كثري على الباحثة رأت امليدان، يف البحث نتائج من
 فوهجينتريك احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة يف الطالب

 هو هذا. صحيحالب العريب النص قراءة اوعيستطي ملن الذي باسوروان
 فإم ، العريب النص قراءةب لطالبا بعض املعلم يأمر عندما من ظهر
 وال العكس قصرية قراءةب ةليطو اتءوقرم وأحيانا ،النطق يف نويلهث

  .عربية حروف أصوات صحيح وأقل قرأالذي ي النصب تناسب
 كتابة يف الطالب صعوبة على الباحثة ترأ ،الكتابة مهارة يف
 فترة ويتطلب مرتبة أقل هي الكتابة فإن وبالتايل ،العربية احلروف

 .عربية غري حروف كتابة مع مقارنة الكتابة يف الوقت من أطول
 من يطلب املعلم ،كتابة للطالب طويل انتظار املعلم بسبب اأحيان

  .بعدها املادة اصلول مؤقتا قفويت يكتبوا أن الطالب
 ال أم واجههاي اليت تكالاملش الدين، صاحلأستاد  قال كما
 التعليمية لفيةاخل فختالإ ألن ،العريب النص كتابةو قراءة يستطيعون

  ٨.والكتابة القراءة يستطيعون ال الطالب ألن أبكي أن وألحد
 التعليمية اخللفية سبب أعاله املشكالت أن الباحثة رأت

 االبتدائية املدرسة يف تخرجوني الذين للطالب املئوية النسبة. للطالب
(SD) اإلسالمية املدرسةيف  نيرجختي من بينما ٪، ٨٥ بنسبة 

 اللغة قلة معرفة استيعاب ببيس وهذا ، ٪١٥ بنسبة (MI) االبتدائية
 والكتابة القراءة يف صعوبة طالب اويشعر حىت قبلهاللطالب  العربية
 تخرجونم من الذين الطالب مع احلال عكس على. العربية باللغة
(MI)، يف املدرسة قبل العربية اللغة تعلم عن املعرفة لديها الطالب 

                                                             
  .١٤.٤٥-١٤.٠٠ الساعة يف م،٢٠١٣ سبتمبري ٠٣ تاريخ يف الدين صاحلمقالبة مع معلم،   ٨
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 اويشعر ال حىت فوهجينتريك احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة
  .العربية باللغة الكتابة و القراءة يف صعوبة

 املهاراتب تانتعلقان املتاملهار مها والكتابة القراءة أن نعلم كما
 القراءة يستطيعون ال الذين الطالب أن يبا فتح قال كما. اغريمه

 يف تقدميها اليت املعلومات التقاط يف صعوبة وسوف جيد بشكل
 مصادرو ، الداعمة املواد الكتبو العربية باللغة الكتب من متنوعة
  ٩.غريها املكتوبة التعلم

 بشكل العريب النص قراءة على قادرا ليكون للطالب ويقال
 الذي الطالب العكسو ،النص كتابة شكل متييز عندما صحيح
 بشكلو القراءة على قادرا كان إذا صحيح بشكل يكتب أن يستطيع
 الكتابة يف خطيء الوصول يتيح قراءة ،أخرى وبعبارة. صحيح

  ١٠.العكسو
 يف الباحثة رأت أعاله، املذكورة املهارات من اثنني إىل غري

 األخرى، اللغوية املهارات من اثنني يف الطالب ماأكد نادرا أن امليدان
 االستماع مهارات أن نعرفو. كالمالو االستماع مهارات وهي

 املستوى على وخصوصا ،العربية اللغة تعلم يف رئيسية من ها كالموال
  .األول

 ني السابقتنيتمهار أهم على املعلم فهم قلة إىل بسبب ذلكو
 معمتشابكة  ةواحدال ارةامله بني أن ،ام تتعلق معلومات قلةو

                                                             
٩ Fatkhul Mujib‚ Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (٢)‚ Jogjakarta: 
DIVA Press‚ ٢٠١٢‚ hal:٦١. 
١٠ Ma’rifatul Munjiah‚ Imla’ Teori dan Terapan‚ Malang: UIN Press‚ ٢٠٠٩‚ hal:٢٣. 
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 وبعد ،تكلمي مث لالستماع الطالب يتعلم لواأل .مهارات األخرى
  ١١.واحدة وحدة هي كلها والكتابة القراءة يتعلم ذلك

 أقل ولكن ،الدراسية املادة مقدم كثري هتطبيق يف املعلم ،خراأل
. العربية باللغة الكتابةو والقراءة والكالم االستماع يف الطالب بنشاط

إىل أن  توقعناسبا بالم ليس الصفل يف والتعلم التعليم عملية النهاية يف
  .منخفضة للطالب العربية اللغة مهارات يف قدرة

 .علمامل من ناحية شكالتامل .٢

 هو املعلم. املعلم دور من ترك يستطيع ال التعلم جناح أن نعلم، كما
 يف املشكالت املعلم اجهوا يعندم التعلم، عملية يف الرئيسية العوامل من

  .األمثل النحو على تعليمال ىرال جيف تدريس
 باسوروان، فوهجينتريك احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف كما

 املواد إلقاء يف صعوب واجهي التعلم عملية يف املعلم أن الباحثة رأت
  :هامن سببب الدراسية،

 العربية اللغة تعليم طرق استخدام يف معلم كفاءة قلة )١

 .اهلدف تحقيقل التعلم يف املعلم وسيلة هي الطريقة نعلم كما
 يف فعالية ةقل تعلمه يف املعلم أن باحثةال وجدت ،التطبيق يف ولكن

 طريقة هي التقليدية الطريقة تستخدم العربية باللغة املواد صل علىو
  .احملاضرة

 طريقة ستخدمي هو العربية اللغة معلم لاقما ك افقوي هذا
  ١٢.إىل الطالب تسليمة املادة أهمو ةكثري احملاضرة

                                                             
١١ Acep Hermawan‚ Metodologi pembelajaran bahasa arab‚ Bandung: PT.Remaja rosdakarya‚ 
٢٠١١‚ Hal:١٢٩. 
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 ال سببي متنوعة طريقة املعلم ميستخد قليال ما ،تطبيقه يف
 اإلجناز على تأثري يكون أن العربية اللغة تعلم طريقة على املعلم يعرف
  .بللطال

 أعرف ال أنين العربية اللغة علمامل الدين صاحل أستاذ قال كما
 اللغة تعليم يف شعبة اتخرجم تليس ىنألن عةومتن طريقة عن الكثري
يف  العربية اللغة لدرس أمرت يةالدين يف شعبة التربية امتخرج بل العربية

  ١٣.هذه املدرسة
 سيلةوب العربية اللغة يمتعل على املعلم يصل ال هسدر يفو خر،أ

 حصلها ميتعل يف النهايةو ،ذلك وغري LCD استخدام مثل كنولوجيةتب
  .تكنولوجيا سائلو جتهيزات ةرسدامل توفر لوو علمامل ابتكار دون على

 يةتدريس ةقيطر ستخداموا ، ىرأنصا مهتدي أمحد رأي كما
 تعمل ال الىت يةدريسالت طريقةال. مالتعلي مليةع ةساعدم يف جدا مهمة
 الكافية املعرفةب يستند الو تطبيقهو ،التعليمية املواد إىل كوسيلة فعالية

 وليس ،التعليمية العملية عقبة تصبح أن طريقةفال. الطريقة عن
 ولذلك، .هتطبيق متام يفال  كان إذا ،األهداف إىل يساعد املكونات

  ١٤.الطريقة خصائص عن اصحيح نفهم أن مهم
 أهداف يرمزال  املعلم عام، بشكل ،Roestiyah لوتفق بقت

 حىت ١٥.حملاضرةا طريقة يه ةسهل الىت ةواحد طريقة مستخدفت ميتعلال
  .فقط يكتبو السليب و النعاس و بامللل الطالب صبحت
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١٤ Ahmad Muhtadi Anshori‚ Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya‚ 
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hal:٥١. 



٤٢ 
 

 إىلحيتاج  تعلمو التعليم عملية أن نعترب ةاجهوامل تكالاملش من
 كفاءة عرفي لمعلمل ىيرج هنا من ،طالبوال املعلم بني التفاعل

 تناسب طريقة املعلمتخدم سي حىت. الطالب هاتواجه اليت كالتواملش
  .الطالب حاجات

 العربية اللغة مادة يف قلة معرفة املعلم )٢
 ادةواملعن  واملهارة البد متلك املعرفة املعلم أن قد علمنا

  .اهلدف لتحقيق الدراسية
 يف حترافاال أهم عرفي أن توقعي علماملف بفعالية ميالتعل عمليةلل

  .بواجباته عملال
 يفهم مل تطبيقه يف املعلم أن ميدان يف الباحثةت وجد لكن

 زاجنإ على ثريؤ ولذلك .العائمة املعلم بيانو للطالب املقدمة املواد
 من يظهر هذاو ،العربية اللغة دراسة اوعبتي نالكس يسبب للطالب

 اإلسالمية الثانوية املدرسة الطالب بعض إىل الباحثة تفعل أسئلة
 ذلك دراسى الىت الدراسة املادة عن انوروباس فوهجينتريك احلكومية

  .الوقت
 ال التعليمية العملية رباعتبا العربية اللغة متعل عملية ،آخر

الدرسية  بكت على أكثر تركيزا تعلم يف واحدة املساهم املعلم. ناسبت
(text book oriented) .العربية اللغة مادة عن املعلم ةعرفم قلة بسببو.  

 اإلسالمية الثانوية املدرسة يف العربية اللغة يف املعلم قال كما
 ١٦.العربية اللغة عن يعرف مل أنين ،باسوروان فوهجينتريك احلكومية

 أمهية على فهم حيتاج هذا .العربية اللغة شعبة يف تخرجم غري ينألن
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 ملعلم فهمهاي لطالبا إىل يبلغ موادلل االم وفقا املعلم وضع
  .فهمها يف صعوبة الجتد والطالب

 تتطلب اليت املهنة هي علمت أن خلدون ابن رأى مع يتفق وهذا
 تتطلب ليتا كفاءة التدريب اءوس تعليم ،ألا. الدقةو واملهارة املعرفة

  ١٧.خمترفو إتقان حىت الصربو استراتيجيات
 صياغة األهداف للمعلم يف تعليم اللغة العربية عدم )٣

اد التعليمية للطالب جيب أن وكما نعلم أن املعلم سيعلم امل
افقا باألهداف وحىت علمية التعلم ميكن تشغيلها . ن اإلعداد املسبقويك

  .املراد حتقيقها
عدم ت الباحثة أن املعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة لكن، رأو

يف تطبيقه، يقدم . اإلهتمام إىل أمهية صياغة اإلهداف قبل تعلممن 
  .اضحون هدف وحبيث يتعلم املشي د. ن االجتاهوس دواملعلم در

باإلضافة إىل ذلك، مل يكن املعلم صياغة األهداف التعلم يف 
ة من املعلم جيعل صياغة األهداف التعليمية مطالب بسببجممع فذلك 

دة ولتقييم ج اد الدراسيةوامل لم قبل تعلمللمع ليس التزاما املدرسة
  .كفاءة التدريسو

اليت ونانا يف إعداد عملية التعلم، وهذا يتفق مع إبراهيم و
. ل من قبل املعلم يف صياغة األهداف التعليمية املراد حتقيقهاوأجريت أ

ير أداة التقييم استخدامها يف وة التالية هي تطوبعد ذلك، فإن اخلط
  ١٨.مل يتحقق وق أهداف التدريس له أتقييم مدى حتقي

                                                             
١٧ Ibid‚ hal:٢٦. 
١٨ Ibrahim & Nana‚ Perencanaan Pengajaran‚ Jakarta:Rineka Cipta‚ ١٩٩٦‚ hal: ٦٨. 
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كنقطة مرجعية مركزية  وه مالتعل نعلم أن أهداف من هنا
م يمن أجل عملية التعل. التعلم بشكل عاموجيب أن تستخدم يف التعليم 

   .أكثر فعالية لتحقيق غاية
  

 يف العربية اللغة تعليم يف اجهةوامل املشكالت حلل احملاوالت  .ج 
 .باسوروان فوهجينتريك احلكومية الثانوية املدرسة

 
رأت الباحثة، . اجهة يف تعليم اللغة العربيةوالت حلل املشكالت املويف احملا

 :منها. أن املدرسة ملعاجلة لقضايا املشكالت جدت فقط

 .للطالب اجهةواملحلل املشكالت  معلم احملاوالت .١

 لطالبتقريب با )١

 احلكوميةاإلسالمية  الثانوية املدرسة يف الباحثة رأت
 ،ةاجهوامل كالتاملش لحل اللغة العربية معلم التوحما أن فوهجينتريك

 تعلم يف الطالب رغبة وقلة كفاءة قلة على حلل لطالبل اقتراب ومنها
 هاتواجه اليت شكالتامل ةعرفم لمعلمل املتوقع اقتراب ،العربية اللغة

 .الطالب

 اللغة تعلم يف للطالب املشكالت حلل الدين صاحل قال كما
ن وحيب مأل ،ليعلم بينهم أصدقائهم أمر أو الطالبب قتربأ ،العربية

  ١٩. األستاذسؤاهلم إىل سؤال صديقهم فيما بينهم بنسبة
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 يف الغناء أحيانا املعلم عطىي شخصية، تقريب إىل باإلضافة
رجاء  .التالية الدروس يف محاسة ةقل طالبال يشعر امل دراسية عملية

  .العربية سودر اتباعالطالب يف  محاسة زيادة بزيادة الغنايا
 العربية اللغة علمت يف الطالب ةغبرل الدين صاحل أستاد قال كما

 بل بامللل اوشعري ال هلم يةسدرا عملية بعض يفو لغناءلم أخذ
  ٢٠.وايهامس

التعليم  عملية يف والطالب املعلم بني العالقة أن نعرف هنا من
  .الطالب نجاحل العوامل أهم هي التعلمو

 والطريقة التعليمية املواد مهمة جدا هأن Sardiman لوق يتفق
 الطالب،و املعلم بني بقتراو عالقة كنت مل إذا ولكن ،املستخدمة

  ٢١.فعالية أقل التعلم عملية تكونف
 وذلك ،متناغم التعلم يكونف الطالبب هبتقر ةبكثر الذي املعلم

 الطالب لعكساو الطالب الةكاشف حلو سؤال املعلمممكن  ألن
  .ةاجهوامل تكالاملش كاشف

 رغبة زيادة حىت ،راومسر التعلم جعل األغناء الغناء،ب ذلكك
 وحتفيز لتسهيل التعلم يف سالدر كمبادئ. التعلم يف للطالب ومحاسهم

  .التعلم أنشطة
 اللغة تعلم يف الرئيسي العدو امللل ملنع الغناء عام، بشكل

 حىت الطالب، معظم يفضل الغناء) ١: (هي عدة سببب وذلك العربية،
معظم ) ٢( العربية، باللغة العبارة نطق تدريبات بالط كل يستطيع

 املفردات إثراء وبالتايل ،حفظه لطالبل سهلي حىت السياقيةب الغناء

 تتكرر اليت مجل أو عباراتو كلماتعلى  تويحي الغناء) ٣( ،منهم
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 خارج كثريا الطالب يغنيهالذي  الغناء) ٤( ،يسهل بذكره حىت
 جعل ميكن الغناء )٥(و ،اأبد أجنبية لغة العربية تصبح ال حىت الفصول،
 أهداف حتقيق يف بسرعة ساعدهمي حىت للتعلم محاسا أكثر الطالب

  ٢٢.التعلم
  

 العربية اللغة تعليم يف اجهةوامل املشكالت حلل معلم اوالتاحمل .٢

 علمكفاءة ملال ويرتط .١

 احلالة هذه يف لذلك ،يرقي لةحماو كل يف املعلم دورل ونظرا
 مويق باسوروان فوهجينتريك احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة

  .العربية اللغة معلم وخاصة ،ملعلم كفاءةال يف التطويرب
 املعلم لريقي العربية اللغة ميتعل املشكالت حلل املعلم لةحماو بني

رى وجملس الش(  MGMPمثال الدينية وزارة يعقد به الذي تدريب وه
  ).للمعلمني الدرسية

MGMP ثلم للمعلمني الدرسية ةمهن نشاط وأ منتدى هو 
 رىوجملس الش ومها عنيون على يتكون ةرساملد كلو مصرحية

  .الدرسية علمنيوامل
 عاببالت املعلم، قدرة إلرتفاع :الدين صاحل أستاذ قال كما

MGMP )٢٣).رى للمعلمني الدرسيةوجملس الش  
 حتفيز على واملقصود املعلمني قدرات تنمية ،Danim ورأى

 يف املعلم هاتواجه اليت املشكالت حل يف ة عليهاظافواحمل نوعية وحتسني
  ٢٤.تعليم

                                                             
٢٢ Nurhidayati. & Ridwan, Nur Anisah. ٢٠٠٥. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak‚ 
Malang: Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. 
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 ميالتعل تنفيذ يف العربية اللغة معلم كفاءة ترقيةل متوقع هذا مع
  .طالبال به ناسبي

                                                                                                                                                                       
٢٤ Udin Syaefudin Saud‚ Pengembangan Profesi Guru‚ Bandung:CV.ALFABETA٢٠٠٩‚ 
hal:١٠٧. 
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  الفصل الرابع

  واملقترحاتنتائج البحث 

 نتائج البحث  .أ 

  :كانت نتائج البحث كما يلي
املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية احلكومية  .١

 ومن ناحية .توجد يف ناحية الطالب واملعلم باسوروان فوهجينتريك
استخدام  العربية بسببطالب يف تعليم اللغة قلة رغبة ) ١(الطالب منها 

 يف الطالب قلة قدرة) ٢. (احملاضرة املعلم الطريقة القدمية هي الطريقة
 يف يتخرجونية معظمهم والترب خلفيتهم بسبب مهارات اللغة العربية

 قلة )١(املعلم، منها  من ناحيةو. ٪٨٥ بنسبة (SD) االبتدائية املدرسة
ال يعرف طرق  ألنه العربية، اللغة تعليم طرق استخدام يف املعلم كفاءة

قلة معرفة ) ٢. (الدينية يف شعبة التربية متخرج بسبب أنه التعلم املختلفة
 الكتب على أكثر إستخداما حىت يعلم الطالب العربية اللغة مادة يف املعلم

 .الدراسية
من )١: (قسمان، حلل مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية حماوالت .٢

حىت  يعطى أغنية عند عملية تعلم اللغة العربيةو لطالبإىل ا املعلميقريب 
و تدريبتطوير الكفاءة للمعلم باشتراك يف ال) ٢. (ن فرحا وراعنا فيهويك

 .)رى للمعلمني الدرسيةوجملس الش( MGMPالدورة، مثال املقام ا يف
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  املقترحات  .ب 

، تقدم الباحثة املقترحات تتعلق إعتمادا على نتائج البحث السابقة
  :نتائج كما يليوع البحث وضومب
ومستوعني  الطالبتعليم اللغة العربية يف  كفاءةال ويرينبغي على معلم تط .١

 .مادة اللغة العربية جيدا ليكون متحمسني

م وينبغي على رئيس املدرسة أن يفضل تعليم اللغة العربية، مثل حضر ي .٢
  .تدريس اللغة العربية
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  املراجعوقائمة املصادر 

  :املصدر
  القرآن الكرمي

  
  :املراجع العربية

، دار املسلم للنشار طرائق تدريسهاوية ماهيتها واملهارات اللغأمحد فؤاد عليان، 
  .١٤١٣زيع، رياض، والتو

، مطبعة تطبيقه علي مهارة الكتابةور منهج تعليم اللغة العربية وتطريل خبر الدين، وأ
  .٢٠١٠ية، ماالنق، مومالك إبراهيم اإلسالمية احلكالنا وجامعة م
، القاهرة، التطيق، الدار املصرية اللبنانيةوتعليم اللغة العربية بني النظرية حسن شحاتة، 
١٩٩٣.  

مشكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغة العربية يف املدرسة حكمي وحيودي، 
:  غري منشورة، ماالنج، رسالة املاجستريالثانوية احلكومية الثالثة ماالنج

  .٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
اللغة احلية األخرى لغري واالجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية محادة إبراهيم، 

  .١٩٨٧، دار الفكر العريب، القاهرة، الناطقني ا
، غة العربيةأساسيات تعليم اللدكتور فتحى على يونس و دكتور حممود كامل الناقة، 

  .١٩٧٧بالقاهرة، دار الثقافة،
، البحث العلميذوقان عبيدات وعبدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 

  .١٩٨٧دار الفكر، : أساليبه رعمان –أدواته  –مفهومه 
، مصر، احلالل أساليبهوتعليم اللغة لغري الناطقني ا مناهجه رشدي أمحد طعيمة، 

  م١٩٨٩العربية، 
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مشكلة تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية هداية املبتدئني تاسكمادو ريزا موالنا، 
اجلامعة موالنا مالك إبراهيم : ، رسالة جستري غري منشورة، ماالنجماالنج

  .٢٠١٢اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
 مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالميةشهرية لوبيس، 

اجلامعة : ، رسالة املاجستري غري منشورة، ميداناحلكومية الثانية ميدان
  .٢٠٠٣السودانية ماالنج،  –اإلسالمية اإلندونسية 

  .١٩٩١اف، و، الرياض، دار الش١، طن اللغة العربيةوتدريس فنر، وعلي أمحد مدك
  .١٩٨٣القاهرة، ، دار املعارف، جيه يف تدريس اللغة العربيةوالتد على السمان، وحمم
، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة، ود كامل الناقة وحمم

  .٢٠٠٣، مصر، وإيسيسك-الثقافةوم والعلواملنظمة اإلسالمية للتربية 
   .٢٠٠٩، لبنان، دار الكتب العلمية،جامع الدروس العربيةمصطفى  الغالييين، 

النا مالك و، مطبعة جامعة مية لغري الناطقني اواملهارات اللغجه لتعليم واملر هادي، ون
  .٢٠١١مية، مانق، وإبراهيم اإلسالمية احلك

- ة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسياوالندهر، ونصر الدين إدريس ج
 .٢٠١١، ماالنق، -ما هلا وماعليها
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Lampiran ١ 

 

 

Pedoman Interview 

Dengan Guru Bahasa Arab MTsN Pohjentrek-Pasuruan 

 

 

Hari dan Tanggal : Selasa‚ ٠٣ September ٢٠١٣ 

Nama Guru  : Bpk. Sholikhuddin‚ S.Ag 

 

 

١. Bagaimana perencanaan pembelajaran Bahasa Arab di MTsN Pohjentrek? 

٢. Apakah Bpk dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan RPP 

yang Bpk Buat? 

٣. Apakah Bpk menyusun  perangkat pembelajaran sebelum mengajar? 

٤. Apakah Bpk menggunakan Metode dan Strategi dalam mengajar? 

٥. Metode Apa yang sering Bpk Pakai? 

٦. Tentang media‚ Media apa Biasanya Bpk Gunakan ketika menyampaikan 

materi pelajaran? 

٧. Selama ini bagaimana prestasi murid dalam Bahasa Arab? 

٨. Dalam Pembelajaran bahasa Arab‚ apakah ada kendala ketika Bpk 

menyampaikan Materi pelajaran? 

٩. Adakah kegiatan Ekstra yang mendukung pembelajaran Bahasa Arab? 

 

 

 

 
 

 

 



Lampiran ٢ 

 

 

Pedoman Interview 

Dengan Murid di MTsN Pohjentrek-Pasuruan 

 

 

Hari dan Tanggal : Selasa‚ ٠٣ September ٢٠١٣ 

Nama Siswa  : Fatkhur Rahman‚ Widy Astuti‚ Nuril Hidayati 

 

 

١. Apakah anda suka mengikuti pelajaran Bahasa Arab? 

٢. Anda lebih suka mana‚ antara pelajaran Bahasa Arab dengan pelajaran 

Umum? 

٣. Kenapa alasannya? 

٤. Apakah anda suka dengan cara mengajar guru Bahasa Arab? 

٥. Materi Bahasa Arab‚ menurut anda susah apa tidak ketika anda 

mempelajarinya? 

٦. Apa kendala anda ketika belajar Bahasa Arab? 

٧. Bagaimana sikap guru Bahasa Arab dalam menyampaikan pelajaran 

dikelas? 

٨. Apakah ketika guru menyampaikan pelajaran membuat anda 

jenuh/ngantuk? 

٩. Apakah dengan diletakkannya pelajaran bahasa arab di akhir jam pelajaran 

membuat anda sulit memahami materi? 

 

 

 

 

 



انوروهجينتريبك باسومية فوية اإلسالمية احلومدرسة الثان  

صليح الدينمقابلة مع أستاذ  مقابلة مع طالبة  

لالتعلم يف الفصوعملية التعليم  التعلم يف الفصلوعملية التعليم    

 ر البحثوبعض الص
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