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 استهالل
 َأْهِل اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: ِِلَنِّي َعَرِبيٌّ َواْلُقْرآَن َعَرِبيٌّ وََكاَلَم 

 )رواه احلاكم والطرباين و البيهقي(
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 إهداء
 أهدي هذا البحث الجامعي إلى: 

 أسرتي المحبوبة :

 "وأخيت " أيب وأمي وأخي

 مربي روحي :

 " مشاخيي وأساتذيت"

 ومشرفي الفاضل : 

 ادلاجستري" بشري مصطفى"
 

وأفاضوني بجميع الحّب قد أرشدوني إلى الصواب، وربّوني بإخالص وصبر، 

 والرحمة في حياتي
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 كلمة الشكر والتقدير  
احلمد هلل رّب العادلني، والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني نبينا حممد صلى اهلل 

 عليو وسلم، وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد

( م  قسم تعليم اللغة S-1فقد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي لنيل درجة سرجانا )

العربية بكلية العلوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بتوفيقو 

تعاىل ومساعدة م  قد ساىم يف ىذا البحث حىت النهاية. لذلك ألقي كلمة الشكر إىل م  قد 

 ساعدين على كتابة ىذا البحث، 

احلاج موجيا راىرجا ادلاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم فضيلة الربوفيسور الدكتور  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج نور عايل ادلاجستري، عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة   .0

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك فضيلة الدكتورة دملؤة احلسنة ادلاجستري  .3

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



VI 
 

، ادلشرف احملًتم الذي أرشد خطوايت حىت جاء ىذا  ادلاجستري مصطفى بشري فضيلة  .2

 البحث اجلامعي اىل هنايتو

ث للحصول مجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية الذي  يساعدون الباح .1

 على العلوم ادلفيدة. 

إىل والدّي احلنونني واحملًتمني، أيب منري اإلخوان وأمي سيت خريية، قد ربّياين ودفعاين يف    .6

 طلب العلوم النافعة. 

 إىل مجيع أصدقائي على تشجيعاهتم ودعائهم.  .0

ة زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية على مساحتهم ومصاحبتهم واعطائهم بقصة احليا .8
 النفسية وغريىم دم  يدرس باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 البحث مستخلص
اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية تعليم  .5ٕٔٓ، عبداهلل جعفر السقاف

 إبراىيم مالك موالنا جامعة الًتبية والتعليم علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم. سنجاساري ماالنج
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ري مسطفى الماجستيرشب:  المشرف
 ، تعليم اللغة العربيةالعربّية اللغة :الرئيسية الكلمات

العربية  .اللغة العربية ىي مهمة جدا يف احلياة االجتماعيةكانت العصر احلديث،  ىذا يف 
ليس فقط باعتبارىا اللغة ادلستخدمة للعبادة ودراسة ادلعرفة الدينية اإلسالمية وحدىا، ولك  ىذه 

والتجارة  ادلرة باللغة العربية قد توغلت يف خمتلف اجملاالت، وىي مبثابة الدولية اللغة، وادلهنة،
ومبجرد أن أمهية اللغة العربية يف ىذا الوقت، فإنو م   .واألعمال والتكنولوجيا والسياسة وغريىا

واجبنا كمعلمني وكالء إدخال اللغة العربية لتكون قادرة على تقدمي وتعليق سليم للجمهور وخاصة 
ة وتنفيذىا بشكل لذلك، يف تعلم اللغة العربية جيب أن تكون يف السرير مع منهجي .للطالب

 .جيد، حبيث أىداف تعلم اللغة العربية ال ميك  أن يتحقق بشكل سلس وجيد
أخذ جتربة ادلدارس اليت ذمحت يف تعلم اللغة العربية، واحدة منها نعلينا أيضا أن لذلك، 

النظام التجاري يف درسة ادل نفس مؤسسة التعليم آل معاريف اليت متت زيارهتا مستويات خمتلفة م 
إجراء يريد الباحث ولذلك،  .ماالنج سينجاساري فعار ادلدلتعدد األطراف ادلدارس الدينية ا

 فعار ادلتعدد األطراف ادلدارس الدينية البحوث على تعلم اللغة العربية يف النظام التجاري ادل
يف ماالنج يف صياغة ادلشكلة على النحو التايل: ما ىو الغرض م  تعلم اللغة العربية  سينجاساري

ىي تلك ادلواد واألساليب  .ماالنج سينجاساري عاريفادلالتجاري ادلتعدد األطراف النظام 
 .وتقييم مدى منهجي يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة؟ .ادلستخدمة يف تدريس اللغة العربية ىناك؟

تعدد ادل: معرفة الغرض م  تعلم اللغة العربية يف النظام التجاري يم  ىذه الدراسة ىوالغرض 
خدمة يف واألساليب ادلست معرفة ادلواد .ماالنج سينجاساري عاريفادلاألطراف ادلدارس الدينية 

 .ومعرفة وفهم تقييم منهجي لتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة؟ .تدريس اللغة العربية
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مع  ةمثل ادلقابلأسلوب نوعي حبتة باستخدام أدوات  ستخدم الباحثيف ىذه الدراسة، ا
معلمي اللغة العربية يف الدرجة الالمنهجية وإبداء ادلالحظات أو مالحظات م  تعلم اللغة العربية 

 .يف قاعات الدراسة
( الغرض م  تعلم اللغة العربية النظام التجاري ادلتعدد 1ونتائج ىذه البحوث ىي: 

قتها ادلدرسة، ولك  ىو ال يظهر إال م  ادلبادئ التوجيهية اليت أطل سينجاساري فعار ادلاألطراف 
يتم نقل ادلواد لتحقيق  (0 . النشاط الذي ميك  القيام بو ليدخل أنو م  السهل لتعلم اللغة العربية

وإىل جانب ادلواد ادلثرية لالىتمام باستخدام  .أربع مهارات اللغة العربية فيوىو الكتاب  ىذا اذلدف
ىذه الدراسة ىو تعاون انتقائي الذي  األسلوب ادلستخدم يف (3. اسًتاتيجيات م  ادلعلمني

ودعمت أداة كاملة كما جتدر اإلشارة إىل أن الغرض أعاله ليس  .يستخدم مهارات اللغة األربع
فقط لتعلم اللغة العربية ولكنها تستخدم أيضا ادلنافسة بني ادلدارس حىت دمارسة األساليب 

ني استخدامها بدال م  األرقام ولك  تقييم ادلعلم (2 .ادلستخدمة فضال ع  هنجو مشروط للغاية
ألن قيمة التعلم الالمنهجية كما أن تطوير  .النتائج م  ادلالحظات أثناء عملية التعليم والتعلم

 .التعليم والتدريس ادلساعدي  يف العادية
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ABSTRACT 

Abdullah Djakfar Assegaf, 2015. Learning Arabic in MTs Al-Maarif Singosari Malang. 

thesis.  Arabic Education Faculty and Teaching Tarbiyah Maulana Malik Ibrahim of 

Islamic State University Malang . 

Supervisor : Bisri Muthafa. M.A 

 

Keywords: Arabic Language, Teeching Arabic language 

In the modern times, Arabic is very important in social life. Arabic not only as the 

language used for worship and study of Islamic religious knowledge alone, but this time the 

Arabic language has penetrated in various fields, namely as an international language, 

profession, trade, business, technology, politics and others. Once the importance of the 

Arabic language during this time, it is our duty as educators and agents introduction of the 

Arabic language to be able to introduce and hang properly to the public especially to 

students. Therefore, in learning the Arabic language should be in bed with a systematic and 

well-executed, so that the Arabic language learning objectives can be achieved smoothly 

and well. 

For that, we also have to take the experience of the madrassas that have been 

successful in learning Arabic, one of which Al-Maarif Education Foundation which has had 

various levels of school dinaunginya one MTs Madrasah Al-Maarif Singosari Malang. 

Therefore, researchers want to conduct research on learning Arabic at MTs Madrasah Al-

Maarif Singosari Malang with the formulation of the problem as follows: What is the 

purpose of learning Arabic in MTs Al-Maarif Singosari Malang ?; Are Those materials and 

methods used in teaching the Arabic language there ?; and how systematic assessment in 

Arabic learning in the madrassa ?. And the purpose of this study is: Knowing the purpose 

of learning Arabic at MTs Madrasah Al-Maarif Singosari Malang; knowing the materials - 

the materials and methods used in teaching the Arabic language there; and know and 

understand the systematic assessment of learning Arabic in the madrassa ?. 

In this study, researchers used a purely qualitative method by using tools such as 

interviews with teachers of Arabic in extracurricular class and make observations or 

observations of Arabic language learning in the classroom and extracurricular facilities. 

And the results of this research are: 1) The purpose of learning the Arabic language Al-

Maarif mts singosari not only shown from the guidelines launched by the school but is an 

activity that can be done to introduces that it is easy to learn Arabic. 2) The material is 

moved towards that goal (LKS) is the book in which there are four skills Arabic. And 

coupled with interesting material using strategies from teachers. 3) the method used in the 

study is eclectic collaboration which uses four language skills. and supported a complete 

tool also should be noted that the above purpose is not solely to learn Arabic but also used 

the exercise competition between schools so the methods used as well as his approach is 

highly conditional. 4) Evaluation of teachers used instead of numbers but the results of 

observations during the process of teaching and learning. Because the value of 

extracurricular learning just as the development of learning and teaching auxiliaries in 

regular. 
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Pada masa modern ini, Bahasa Arab sangatlah penting dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Bahasa Arab bukan hanya sebagai bahasa yang digunakan untuk beribadah dan 

mempelajari ilmu agama islam saja, akan tetapi bahasa arab saat ini sudah merambah di 

berbagai bidang yaitu sebagai bahasa internasional, profesi,perdagangan, bisnis, tehnologi, 

politik dan lain-lain. Begitu pentingnya bahasa Arab pada masa saat ini, maka tugas kita 

sebagai pendidik dan agen pengenalan bahasa Arab harus mampu mengenalkan dan 

memahamkan dengan baik kepada masyarakat terutama kepada peserta didik. Oleh karena 

itu dalam pembelajaran bahasa Arab haruslah diranjang dengan sistematik dan 

dilaksanakan dengan baik, agar tujuan pembelajaran bahasa arab dapat tercapai dengan 

lancer dan baik.  

Untuk itu, kita juga harus mengambil pengalaman dari madrasah-madrasah yang 

telah berhasil dalam pembelajaran bahasa Arab, salah satunya Yayasan Pendidikan Al-

Ma’arif yang telah memiliki berbagai jenjang sekolahan yang dinaunginya salah satunya  

Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari Malang. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengadakan penelitan tentang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Madrasah 

Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari Malang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari 

Malang?; Apakah materi- materi dan metode- metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab disana?; dan bagaimana sistematika penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab 

di madrasah tersebut?. Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui tujuan 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari 

Malang; mengetahui materi - materi dan metode- metode yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa arab disana; dan mengetahui dan memahami sistematika penilaian 

dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah tersebut?. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif murni dengan 

menggunakan alat berupa wawancara dengan guru pengajar bahasa Arab di kelas 

ekstrakulikuler dan melakukan pengamatan atau observasi terhadap proses pembelajaran 

bahasa Arab di kelas ekstrakulikuler dan fasilitas - fasilitas pendukungnya. 

Dan hasil dari penilitian ini adalah:1) Tujuan dari pembelajaran bahasa arab mts Al-

ma’arif singosari bukan hanya yang tertera dari pedoman yang dicanangkan sekolah akan 

tetapi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memeperkenalkan bahwa belajar 

bahasa arab itu mudah. 2) Materi yang digerakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

buku (LKS) yang didalamnya terdapat empat keterampilan Bahasa Arab. Dan ditambah 

dengan materi yang menarik dengan menggunakan strategi dari guru. 3) metode yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah Eklektik yang mana menggunakan kolaborasi empat 

keterampilan bahasa. serta didukung sarana yang lengkap juga harus diketahui bahwa 

tujuan diatas bukan semata hanya belajar Bahasa Arab tapi juga digunakan latihan 

perlombaan antar sekolah jadi metode yang digunakan serta pendalamannya sangat 

kondisional. 4) Evaluasi yang digunakan guru bukan dari angka tapi hasil dari pengamatan 
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saat proses KBM. Karena nilai dari pembelajaran Ekstrakurikuler hanya sebagai 

pengembangan dari pembelajaran dan alat pembantu dalam pembelajaran reguler.  
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 البحث مستخلص
تعليم اللغة العربية يف مدرسة املعارف املتوسطة اإلسالمية  .1025، عبداهلل جعفر السقاف

 إبراىيم مالك موالنا جامعة الًتبية والتعليم علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم. سنجاساري ماالنج
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ري مسطفى الماجستيرشب:  المشرف
 ، تعليم اللغة العربيةالعربّية اللغة :الرئيسية الكلمات

العربية  .اللغة العربية ىي مهمة جدا يف احلياة االجتماعيةكانت العصر احلديث،  ىذا يف 
ليس فقط باعتبارىا اللغة املستخدمة للعبادة ودراسة املعرفة الدينية اإلسالمية وحدىا، ولكن ىذه 

خمتلف اجملاالت، وىي مبثابة الدولية اللغة، واملهنة، والتجارة املرة باللغة العربية قد توغلت يف 
ومبجرد أن أمهية اللغة العربية يف ىذا الوقت، فإنو من  .واألعمال والتكنولوجيا والسياسة وغريىا

واجبنا كمعلمني وكالء إدخال اللغة العربية لتكون قادرة على تقدمي وتعليق سليم للجمهور وخاصة 
تعلم اللغة العربية جيب أن تكون يف السرير مع منهجية وتنفيذىا بشكل  لذلك، يف .للطالب

 .جيد، حبيث أىداف تعلم اللغة العربية ال ميكن أن يتحقق بشكل سلس وجيد
أخذ جتربة املدارس اليت جنحت يف تعلم اللغة العربية، واحدة منها نعلينا أيضا أن لذلك، 

النظام التجاري يف درسة امل نفس مستويات خمتلفة من مؤسسة التعليم آل معاريف اليت متت زيارهتا
إجراء يريد الباحث ولذلك،  .ماالنج سينجاساري فعار املاملتعدد األطراف املدارس الدينية 

 فعار املتعدد األطراف املدارس الدينية البحوث على تعلم اللغة العربية يف النظام التجاري امل
ماالنج يف صياغة املشكلة على النحو التايل: ما ىو الغرض من تعلم اللغة العربية يف  سينجاساري

ىي تلك املواد واألساليب  .ماالنج سينجاساري عاريفاملالتجاري املتعدد األطراف النظام 
 .وتقييم مدى منهجي يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة؟ .املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ىناك؟

تعدد : معرفة الغرض من تعلم اللغة العربية يف النظام التجاري امليمن ىذه الدراسة ىالغرض و 
خدمة يف واألساليب املست معرفة املواد .ماالنج سينجاساري عاريفاملاألطراف املدارس الدينية 

 .ومعرفة وفهم تقييم منهجي لتعلم اللغة العربية يف املدرسة؟ .تدريس اللغة العربية
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مع  ةمثل املقابلأسلوب نوعي حبتة باستخدام أدوات  ستخدم الباحثالدراسة، ا يف ىذه
معلمي اللغة العربية يف الدرجة الالمنهجية وإبداء املالحظات أو مالحظات من تعلم اللغة العربية 

 .يف قاعات الدراسة
( الغرض من تعلم اللغة العربية النظام التجاري املتعدد 1ونتائج ىذه البحوث ىي: 

ال يظهر إال من املبادئ التوجيهية اليت أطلقتها املدرسة، ولكن ىو  سينجاساري فعار املاألطراف 
يتم نقل املواد لتحقيق  (2 . النشاط الذي ميكن القيام بو ليدخل أنو من السهل لتعلم اللغة العربية

ة لالىتمام باستخدام وإىل جانب املواد املثري  .أربع مهارات اللغة العربية فيوىو الكتاب  ىذا اهلدف
األسلوب املستخدم يف ىذه الدراسة ىو تعاون انتقائي الذي  (3. اسًتاتيجيات من املعلمني

ودعمت أداة كاملة كما جتدر اإلشارة إىل أن الغرض أعاله ليس  .يستخدم مهارات اللغة األربع
ممارسة األساليب فقط لتعلم اللغة العربية ولكنها تستخدم أيضا املنافسة بني املدارس حىت 

تقييم املعلمني استخدامها بدال من األرقام ولكن  (4 .املستخدمة فضال عن هنجو مشروط للغاية
ألن قيمة التعلم الالمنهجية كما أن تطوير  .النتائج من املالحظات أثناء عملية التعليم والتعلم

 .التعليم والتدريس املساعدين يف العادية
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Pada masa modern ini, Bahasa Arab sangatlah penting dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Bahasa Arab bukan hanya sebagai bahasa yang digunakan untuk beribadah dan 

mempelajari ilmu agama islam saja, akan tetapi bahasa arab saat ini sudah merambah di 

berbagai bidang yaitu sebagai bahasa internasional, profesi,perdagangan, bisnis, tehnologi, 

politik dan lain-lain. Begitu pentingnya bahasa Arab pada masa saat ini, maka tugas kita 

sebagai pendidik dan agen pengenalan bahasa Arab harus mampu mengenalkan dan 

memahamkan dengan baik kepada masyarakat terutama kepada peserta didik. Oleh karena 

itu dalam pembelajaran bahasa Arab haruslah diranjang dengan sistematik dan 

dilaksanakan dengan baik, agar tujuan pembelajaran bahasa arab dapat tercapai dengan 

lancer dan baik.  

Untuk itu, kita juga harus mengambil pengalaman dari madrasah-madrasah yang 

telah berhasil dalam pembelajaran bahasa Arab, salah satunya Yayasan Pendidikan Al-

Ma’arif yang telah memiliki berbagai jenjang sekolahan yang dinaunginya salah satunya  

Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari Malang. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengadakan penelitan tentang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Madrasah 

Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari Malang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari 

Malang?; Apakah materi- materi dan metode- metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab disana?; dan bagaimana sistematika penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab 

di madrasah tersebut?. Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui tujuan 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’arif Singosari 

Malang; mengetahui materi - materi dan metode- metode yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa arab disana; dan mengetahui dan memahami sistematika penilaian 

dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah tersebut?. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif murni dengan 

menggunakan alat berupa wawancara dengan guru pengajar bahasa Arab di kelas 

ekstrakulikuler dan melakukan pengamatan atau observasi terhadap proses pembelajaran 

bahasa Arab di kelas ekstrakulikuler dan fasilitas - fasilitas pendukungnya. 

Dan hasil dari penilitian ini adalah:1) Tujuan dari pembelajaran bahasa arab mts Al-

ma’arif singosari bukan hanya yang tertera dari pedoman yang dicanangkan sekolah akan 

tetapi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memeperkenalkan bahwa belajar 

bahasa arab itu mudah. 2) Materi yang digerakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

buku (LKS) yang didalamnya terdapat empat keterampilan Bahasa Arab. Dan ditambah 

dengan materi yang menarik dengan menggunakan strategi dari guru. 3) metode yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah Eklektik yang mana menggunakan kolaborasi empat 

keterampilan bahasa. serta didukung sarana yang lengkap juga harus diketahui bahwa 

tujuan diatas bukan semata hanya belajar Bahasa Arab tapi juga digunakan latihan 

perlombaan antar sekolah jadi metode yang digunakan serta pendalamannya sangat 

kondisional. 4) Evaluasi yang digunakan guru bukan dari angka tapi hasil dari pengamatan 
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saat proses KBM. Karena nilai dari pembelajaran Ekstrakurikuler hanya sebagai 

pengembangan dari pembelajaran dan alat pembantu dalam pembelajaran reguler.  
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In the modern times, Arabic is very important in social life. Arabic not only as the 

language used for worship and study of Islamic religious knowledge alone, but this time the 

Arabic language has penetrated in various fields, namely as an international language, 

profession, trade, business, technology, politics and others. Once the importance of the 

Arabic language during this time, it is our duty as educators and agents introduction of the 

Arabic language to be able to introduce and hang properly to the public especially to 

students. Therefore, in learning the Arabic language should be in bed with a systematic and 

well-executed, so that the Arabic language learning objectives can be achieved smoothly 

and well. 

For that, we also have to take the experience of the madrassas that have been 

successful in learning Arabic, one of which Al-Maarif Education Foundation which has had 

various levels of school dinaunginya one MTs Madrasah Al-Maarif Singosari Malang. 

Therefore, researchers want to conduct research on learning Arabic at MTs Madrasah Al-

Maarif Singosari Malang with the formulation of the problem as follows: What is the 

purpose of learning Arabic in MTs Al-Maarif Singosari Malang ?; Are Those materials and 

methods used in teaching the Arabic language there ?; and how systematic assessment in 

Arabic learning in the madrassa ?. And the purpose of this study is: Knowing the purpose 

of learning Arabic at MTs Madrasah Al-Maarif Singosari Malang; knowing the materials - 

the materials and methods used in teaching the Arabic language there; and know and 

understand the systematic assessment of learning Arabic in the madrassa ?. 

In this study, researchers used a purely qualitative method by using tools such as 

interviews with teachers of Arabic in extracurricular class and make observations or 

observations of Arabic language learning in the classroom and extracurricular facilities. 

And the results of this research are: 1) The purpose of learning the Arabic language Al-

Maarif mts singosari not only shown from the guidelines launched by the school but is an 

activity that can be done to introduces that it is easy to learn Arabic. 2) The material is 

moved towards that goal (LKS) is the book in which there are four skills Arabic. And 

coupled with interesting material using strategies from teachers. 3) the method used in the 

study is eclectic collaboration which uses four language skills. and supported a complete 

tool also should be noted that the above purpose is not solely to learn Arabic but also used 

the exercise competition between schools so the methods used as well as his approach is 

highly conditional. 4) Evaluation of teachers used instead of numbers but the results of 

observations during the process of teaching and learning. Because the value of 

extracurricular learning just as the development of learning and teaching auxiliaries in 

regular. 

  



 الفصل األّول

 اإلطار العام

 مقّدمة . أ

أىم األمور الذي البد على كل معلم ومتعلم اللغة العربية كافة ألن  تعليم اللغة العربية من 

ال يكون عملية التعليم عبثا دون احلاصل. ولكن رأى الباحث معاكسا دبا رجى الباحث يف 

وأراد الباحث أن يبحث األمور مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج ، 

 والعوامل ادلتعلقة يف تعليم اللغة العربية.

الباحث يف بيان عن تقسيم ىذه الوظائف اللغوية لسهولة ىذه دبا يراد بوظائف اللغة. 

ة. تقصد بوظيفة ادلعاملة ألهنا ي. مها وظيفة ادلعاملة ووظيفة االّتصاليالبحث ىذا البحث العلم

ة. يّتصالاالجلانب االجتماعّية تسّمى وظيفة اإلرادة. و أّما الوظيفة اليت تتعّلق بااللقاء الغرض أو 

ا أّن اللغة علماء اللغة سبيل يف استعمال ادلدخل احملّدد عن وظيفة اللغة يف اجملتمع. رغم أهّنم تعرفو و 

 1للمعلومات ادلقصودة. يةلاتصاالذلا وظيفة 

                                                           
1  Wahab, Abdul. Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra. 1998.  Surabaya. Hal: 128-129 



دكتور  أغراضهم.  ويقول عن قوم كلّ  يعّّب هبا صواتأ ىي الّلغة بأنّ  جٌّت، بنا كما يعرفها

 الّناس خبواطر ألهّنا اّتصلت الرمزية مفرد من وأرقى أمسى صفة الزمن مع إهّنا اكتسبت  :أنيس

 2.األفكار ىذه من جزءا فأصبحت ,وأفكارىم

وىذه كلها ربتاج إىل تعّلم اللغة، خاصة  تعّلم اللغة العربّية. والبّد أن يكون التعّلم يسَت 

سَتا ناجحا. فطبعا البّد فيها العوامل ادلؤثّرة فيو. كما ذىب اآلخرون أّن العوامل الىت تؤثّر يف 

امل الداخلّية ىي صلاح متعّلم ثالثة، ىي: العوامل الداخلّية و العوامل اخلارجّية وادلدخل. العو 

جسمّية وروحّية. والعوامل اخلارجّية ىي البيئة االجتماعّية حول ادلتعّلم مثل األسرة و األساتذة و 

اجملتمع و األصدقاء. والبيئة غَت االجتماعّية مثل البيت وادلدرسة والوسائل والطّبيعّية. و أّما 

ادلتعّلم يف عملّية التعّلم وىي تفيد   يستخدمها الطرق واالسًتاذبّية اليت علىيشمل ادلدخل وىو 

   3كثَتا يف صلاح التعّلم.

وال تثبت، إّما نفسيّا أم ومن إحدى خصائص الّلغة، السّيما الّلغة العربية، أهّنا تنمو  

ّيا. من النّاحية الّنفسّية يقال أّن اللغة سوف تنمو متساويا بزيادة عمر وخّبة من مستعمل عإجتما

                                                           
ماالنج: مطبعة اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية موالنا  .2009. ة مدخل لدراسة موضوعات فقو اللغةأوريل خبر الدين. فقو اللغة العربيّ   2

 3مالك إبراىيم. الصفحة: 
3  Syah, Muhibin. Psikologi Belajar. 1999.  Jakarta. PT. Logos Wacana Ilmu. Hal: 130 



ة التعامل واالّتصال بُت الّناحية االجتماعّية، أّن اللغة تستطيع أن تنمو بطريقاللغة. ومن 

 4اللغة. خدميمست

ريّة من البيان السابق، إّن اللغة سوف ربيا إذا يوجد االّتصال بتلك اللغة النقطة اجلوى

قد خلقوا البيئة نفسها. ادلثال، اللغة العربّية. إذا فرد أو أفراد اّلذين يّتصلون بينهم بالعربّية، ف

 العربّية.

تعّلم اللغة أن ينّمى مهارتو مستقّل بنفسو. ألّن متعّلم اللغة البيئة اللغويّة اجلّيدة ميكن دل

 يقدر أن يعرف اللغة من بيئتو ويقدر عليو عملّيتو يف احملادثة اليومّية. 

ة واألنشط ةحملادثااللغوية، ك ةطشىي رلموعة الّناس الذي فيها األنالبيئة اللغوية العربية 

 ةعّلم وادلسابقات اللغوية واللعباللغوية األخرى. كمثل اخلطبة والدورة التعليمّية ونشاط التعليم والت

 5، حيتاج على عملّية األنشطات اللغوية األخرى.درسة ذلك. لّتنمّية اللغة يف ادلاللغويّة وغَت

ادلعارف ادلتوسطة درسة ملبحث، عرف الباحث أّن باإلضافة إىل بيان ىذه اخللفّية ا

 . ة اليت تطبيقها يف فصل درس اإلضايفيئة العربيّ قد وجدت فيو الب اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

يف ىذا اجملال ويقّدم   ولذلك بناء على بيان ادلذكور الّسابق، أراد الباحث أن يبحث

.  اإلسالمية سينجاسارى ماالنج المتوسطةمدرسة المعارف تعليم اللغة العربية في ادلوضوع 

 ويستخدم الباحث حبثا وصفّيا بوسيلة ادلدخل الكيفي.
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 أسئلة البحث . ب

 :تيةنطالقا من خلفّية البحث وادلشكالت السابقة، أراد الباحث أن جييب األسئلة اآلا

 ؟ما أىداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .1

 ؟مواد تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنجما  .2

 ؟ ما طريقة تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .3

 ؟كيف تقومي تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .4

 البحثأهداف  . ج

 أىداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج معرفة .1

 معرفة مواد تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .2

 نجمعرفة طريقة تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماال .3

 معرفة تقومي تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .4

 أهّمّية البحث . د

 الناحية الّنظريّة .1

 اللغة العربّية.  تعليملزيادة اإلطار الّنظري من حالل  ( أ

 ة يف ادليدان الّتعليمّي اآلخر.  ربيالع تعليم اللغةلشعار عن    ( ب

 الّناحية التطبيقية .2



مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى لوجود األشكال الّنشاط اللغويّة ادلطابق  ( أ

 وسيلة إىل احلد األقصى يف ترقّية صنعة ودرجة تنمّية البيئة العربّية.ماالنج 

وينفع للمعاىد وادلدارس وادلؤّسسات التعليمّية  األخرى للمقارنة لتوصيل إىل البيئة العربّية   ( ب

 كن.أحسن ما مي

 حدود البحث . ه

 احلدود ادلوضوعّية .1

يف الدرس اإلضايف مدرسة ادلعارف  التعليم اللغة العربيةلباحث إىل أشكال األنشطة يركز ا

 .ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

 احلدود ادلكانّية .2

مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية  يف ع مكان ىذا البحث العلمي يعٍتموق

 .سينجاسارى ماالنج

 احلدود الزمانّية .3

 ادلتوسطةتعليم اللغة العربية مدرسة ادلعارف يبدأ الباحث  القيام بالبحث العلمي عن 

 م.2015سنة  ديسمّب  شهر وىو يف شهر .اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

 الدراسات السابقة . و



ة بل ىي ليست إن البحوث اليت يتناوذلا الباحث ذلذا البحث العلمي عن البيئة العربي

 ا. ومن البحوث اليت تتعلق بالبيئة العربية ىي : هبالبحوث اليت زبتص 

قام  ،( طالب اجلامعة احلكومية ماالنج1995البحث الذي قام بو أمحد عيسى أنصاري ) .1

إلسالم فوجون ماالنج. ومل ابالبحث الوصفي عن حال البيئة العربية يف ادلعهد "نور احلرمُت" 

يبحث كيف تكوين البيئة العربية يف ذلك ادلعهد, ومن نتيجة حبثو أن العوامل اليت تساعد 

( تشجيع على تنفيذ ذلك القرار 2( وجود القرار من ادلعهد 1على إنشاء البيئة العربية ىي : 

( 7ت اللغوية ( اللوحا6( طاعة الطالب لنظم ادلعهد وادلريب 5( العقاب 4( التجسس 3

( ادلراجع 10ستخدام اللغة يف عملية التعليم ا( 9( النشاطات باللغة العربية 8ترقية اللغة 

 العربية.

( طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، قام 2003البحث الذى قام بو كوناوان ) .2

لبانات بالبحث الوصفي عن حال البيئة العربية يف ادلعهد العصري دار السالم كونتور ل

منتينجان عاوى. استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي الوصفي )احلقلي(. 

وحصل بو الباحث على الوصفي والبحث عن الظّاىرات الطبيعّية ووقائع الّسلوك ادلتعلقة 

بالبيئة العربية يف ادلعهد العصري كونتور للبنات. واكتشافات يف ىذا البحث دالة على األمور 

البيئة العربّية يف ادلعهد العصري كونتورمتكاملة شاملة على البيئة الّرمسّية والبيئة  (1اآلتية 

( احملاوالت اليت قام هبا ادلعهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيوخ ادلعهد 2الطبيعّية 



ارسة ادلتأّىلُت يف اللغة وتثبيت رسالة ادلعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعّلم اللغة العربّية وشل

( ادلعاملة ادلؤثّرة يف تكوين البيئة العربّية كمثل ادلدّرسُت وادلدّرسات 3الّنشاطات قدوة صاحلة 

ادلتأّىلُت يف اللغة العربّية وادلنهج الدراسي ومناىج الّتعليع اللغة العربّية ادلناسبة والوسائل 

 الّتعليمّية ادلختلفة.

امعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ربت ( طالبة اجل2007البحث الذى قامت بو فوزية )  .3

فونوروكو  عابر ادلعلمات اإلسالمي لًتبية "صاعا وايل" معهد ىف العربية البيئة العنوان تكوين

( إّن استخدام اللغة العربّية يف معهد وايل 1سوسيولغوية(. ونتائج حبثها فيما يايل  )دراسة

قسم إىل قسمُت، استخدام اللغة العربّية فونوروكو ين عابر ادلعلمات صاعا اإلسالمي لًتبية

داخل الفصل وخارج الفصل. أّما احملاولة شؤون ادلعهد لًتقّية استخدام اللغة العربّية بطريقة 

صاعا يف ترقّية استخدام اللغة العربّية  ادلختلفة، ىي احملاولة اليت يستعملها شؤون ادلعهد وايل

بوسائل بسيطة كمثل لوحة ادلفردات. وأّما العوامل  بالطريقة ادلتنّوعة ولو كانت ىذه الًتقية

صاعا ىي جهد الطلبة على اللغة العربّية، البيئة  الدافعة يف استخدام اللغة العربية يف معهد وايل

الالئقة يف تطور اللغة العربّية، الدفع القوي من شيخ ادلعهد، كون دراسة العلوم الًتاثية العربّية  

 كّل يوم.

( طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 2007م بو حليمي زىدي )البحث الذى قا .4

ربت العنوان البيئة العربّية يف معهد األمُت اإلسالمي برندوان مسنب مادورا )دراسة الوصفّية 



والتقوميّية(. ونتائج حبثها فيما يايل إّن البيئة اللغوية يف معهد األمُت اإلسالمي برندوان مسنب 

إىل بيئتُت وىي بيئة اصطناعية وبيئة الطبيعية . التعلم والتعليم يف معهد األمُت مادورا تنقسم 

اإلسالمي برندوان مسنب مادورا ليس مقصورة يف الداخل الفصل لكّن ىناك  األنشطة  

اللغوية خارجو لتقوية على دراسة يف داخل الفصل مثل رللة احلائط ومعمل اللغة وتزويد 

 .  ادلفردات ونشاطات األخرى

. التعليم اللغة العربيةو أّما الفرق بُت ىذا البحث العلمي بدراسات السابقة ىو من جهة 

إذا كان مجيع ادلعاىد يف ىذه الدراسات السابقة قد قام يف منّظمة ادلعهد احلقيقي، ولكن إذا  

 تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة منظما تنظيما فصليا. كان

  



 

 تحديد المصطلحات . ز

مشكلة تعليم اللغة ليجتنب على سوء التفاىم واالحتياط على تفسَتات سلتلفة ذلذا ادلوضوع " 

" والزم على الباحث أن يفهم اإلسالمية سينجاسارى ماالنج ادلتوسطةمدرسة ادلعارف العربية يف 

 شلا يلي:

دلهاراتّية إىل التعليم ىو العملّية ادلنّظمة اّليت سبارس من قبل ادلعّلم؛ هبدف نقل ادلعارف ا .1
 6.الطلبة، وتنمية اذّباىاهتم ضلوىا، ويعّد التعّلم ىو الّناتج احلقيقي لعملّية الّتعليم

عملية منظمة يتم من خالذلا إكساب ادلتعلم األسس البنائية العامة للمعرفة بطريقة  .2

مقصودة ومنظمة و زلددة األىداف، و بظهور ادلدنية و تطورىا، أنشئت ادلدارس أو ما 

الًتبية و التعليم" و "يعرف بالتعليم النظامي الذي يطلق عليو يف رلتمعاتنا العربية لفظ 

دبعٌت اإلمناء و   Education أصول الًتكيب اللغوي للًتمجة اإلصلليزية اليت تتفق سباما مع

   7.الرعاية

درسة دبحث العلمي أراد الباحث أن يبحث تعليم اللغة العربية يف الّبنامج اإلضايف ويف ىذا الب

 .جادلعارف ادلتوسطة سينجاساري ماالن
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 ةمفهوم اللغ .أ

 ة فإننا أف هبب أف تناكلو من منظورين :غإذا تكلمنا عن مفهـو الل

ألّف اؼبعٌت اللغوم أساس للمعٌت  –اؼبعٌت اللغوم لو, كذلك من خبلؿ اؼبعجمات اللغوية  .1

 اإلصطبلحي.

الذم حاكلوا جاىدين اؼبعٌت اإلصطبلحي : كذلك من خبلؿ اجتهادات الباحثُت ُب اللغة,  .2

 الوصوؿ إذل تعريف وبدد البعد اغبقيقي ؼبعٌت اللغة.

 -يلغو  -"لغا كعن اؼبعٌت اللغوم لكلمة اللغة ُب اؼبعاجم ما يلي : اللغة أصلها :

كاؽباء عوض, كصبعها لغى لغات", كقيل ُب تفسَت اللغوم  : أم الكبلـ الباطل الذم لغو" 

. كقاؿ رسوؿ اهلل : من مس اغبصا فقد لغى, كمن لغى فبل صبعة لو ", كمعٌت 1ال فائدة فيو

  لغى أم تكلم, كمنو قولو تعاذل:       2 
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 .72الفرقاف اية  2



ك أما معٌت اللغة إصطبلحا لقد إختلف العلماء َب تعريفها ك مفهومها. ك ليس 

يرجع سبب كثرة التعريفات ك تعددىا اذل ارتباط اللغة ىناؾ اتفاؽ على مفهـو ؿبدد للغة ك 

، منها:  بكثَت من العلـو

قاؿ عمود سليماف يعقوب اللغة ىي نظاـ الرموز الوحدة الذل يفيد ك يفهم للمجتمع  .1

)اللغة نظاـ من الرموز اؼبنطوقة ك اؼبكتوبة تستخدـ صباعة معينة من الناس هبدؼ 

 3بينها(اإلتصاؿ ك ربقيق التعاكف فيها 

 .4قاؿ سانطوصو: اللغة ىي صبلة األلفاظ من أقواؿ الناس يقظةن  .2

 .5ابن جٍت عرفها بأهنا : أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهمكاف  .3

قاؿ ابن خلدكف ُب تعريف معٌت اللغة : اعلم أف اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة  .4

صورىا حبسب سباـ اؼبلكة أك إذ ىي ملكات ُب اللساف للعبارة عن اؼبعاين، كجودهتا كق

 .6نقصاهنا كليس ذلك بالنظر إذل اؼبفردات، كإمبا ىو بالنظر إذل الًتاكيب

 .7كعرؼ مصطفى الغبلييٍت بأهنا: ألفاظ يعربهبا كل قـو عن مقاصدىم .5
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لذلك، اللغة  8ك"العربية" نسبة إذل العرب. فاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربهبا العرب عن أغراضهم.

 عربية ىي الكبلـ اؼبصطلح عليو بُت كل سكاف العرب.ال

 كتنقسم اللغة العربية على ثبلثة أقساـ، ُب تطورىا. ىي: 

 ( كىي لغة القراف الكرًن كالشعر.Clasical Arabicاللغة العربية التقليدية ) -أ 

كاعبريدة كراديو كىي اللغة اليت تستعمل ُب الكتاب ( Modern Literary Arabic)اللغة العربية األدبية  -ب 

 كما أشبو ذلك.

 9( كىي لغة اؼبعاشرة اليومية.Modern Spoken or Colloquial Arabicاللغة العربية اؼبعاشرة )-ج 

فاللغة العربية لغة اإلسبلـ كاؼبسلمُت ُب بقاع العادل كلغة كتابو اؼببُت. هبا يؤدم اؼبسلموف صبلهتم 

 بلغة كالفصاحة ككتب ؽبا اػبلود بذلك.كيتلوف كتاب رهبم كأحاديث نبيهم، كىي لغة الب

األغلبية  ىي ألفاظ الىت استعملها العربية نستخلص من تلك التعريفات اؼبتعددة أف اللغة

 .ك يعربهبا عن اغراضهم ك مقاصدىم للمعاملة بينهم للمسلمُت باػبصائص كاؼبزية الكثَتة

 أهمية اللغة العربية   .ب

اللغة العربية فرع من فضيلة اللغات السامية كقد كتب ؽبا اػبلود بسبب نزكؿ القراف الكرًن ؽبا.  

قاؿ اهلل تعاذل : كإنو لتنزيل رب العاؼبُت.نزؿ بو ركح األمُت. على قلبك لتكوف من اؼبنذرين بلساف عريب 
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دل تنتشر أية لغة أخرل من  ( كلذؾ انتشرت اللغة العربية انتشارا كاسعا. كما195-192مبُت.)الشعراء: 

 11لغات العادل. فهي اللغة التعبدية للمسلمُت ُب صبيع بقاع العادل.

إف اللغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العادل. كما أف أنبية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يـو ُب    

 عصرنا اغباضر كترجع أنبية اللغة إذل أسباب األتية:

العربية ىي اللغة اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن كىي بذلك اللغة اليت وبتاج  لغة القرآف الكرًن إف اللغة .1

 هبا كل مسلم ليقراء أك يفهم القرآف الذم يستمد منو اؼبسلم األكامر كالنواىي كاألحكاـ الشرعية.

لغة الصبلة. إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصبلة عليو أف يؤديها بالعربية. كلذلك فإف العربية  .2

 ركن أساسي من أركاف اإلسبلـ. فيصح تعلم االعربية بذلك كاجبا على كل مسلم.مرتبطة ب

لغة اغبديث الشريف. إف لغة أحاديث الرسوؿ الكرًن صلى اهلل عليو كسلم ىي اللغة العرية. كلذا  .3

 فإف كل مسلم يريد قراءة ىذه األحاديث كاستيعاهبا عليو أف يعرؼ اللغة العربية.

عرب. إف العرب اآلف ينموف اقتصاديا بشكل سريع بفضل ما لديهم من اؼبكانة اإلقتصادية لل  .4

ثركات نفطية كمعدنية, فبا هبعل ؽبم كزنا اقتصاديا كبَتا ككزنا سياسيا موازيا.كتتواكب أنبية اللغة 

 مع اؽبمية اإلقتصادية كالسياسية ألصحاهبا.
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عشرين دكلة عربية كتستخدـ  عدد متكلمي العربية. إف العربية مستخدمة كلغة أكذل ُب اثنتُت ك  .5

كلغة ثانية ُب كثَت من الدكؿ اإلسبلمية. كىذا يعٍت اف سبع دكؿ العادل تتكلم العربية لغة أكذل.  

كما أف كثَتا من شعوب الدكؿ اإلسبلمية لديها االستعداد النفسي، بل كترحب، بتعلم اللغة 

 11العربية الرتباط ىذه اللغة بديانة ىذه الشعوب.

 العربية خصائص اللغة . ج

 كللغة خصائص نذكر منها ما يلي:

ُب اللغة ؽبجات إجتماعية سبيز اؼبستويات اإلقتصادية كالثقافية ؼبتكلمي اللغة، فاللهجة  (1

اليت يتكلمها اؼبثقفوف زبتلف عن ؽبجة األميُت، كؽبجة طبلب اعبامعات زبتلف عن 

 ؽبجة الفبلحُت، كؽبجة اساتيذ اعبامعة زبتلف عن ؽبجة العماؿ.

اللغة ؽبجات جغرافية زبتلف من منطقة جغرافية إذل أخرل. فاللهجة العربية ُب  ُب (2

اعبزائر زبتلف عن اللهجة العربية ُب كل من السوداف كالسوريا كالعراؽ. كاللغة اإلقبليزية 

 ُب إنكلًتا زبتلف عما ىي ُب أمريكا.

 لعامية.ُب اللغة تنوعات ُب اؼبستول، فهناؾ اللهجة الفصيحة كىناؾ اللهجة ا (3

 يبكن التعبَت عن اللغة بالوسيلة الشفوية أم بالكبلـ، كبالوسيلة اؼبكتوبة أم الكتابة. (4
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كل فرد يتكلم بلغتو باستخداـ الطريقة اػباصة اليت سبيزه عن سواه. كتدعى ىذه ؽبجة  (5

 فردية أك كطانية.

اؼبستول اللغة مستويات ُب البناء. فهناؾ اؼبستول الصوٌب، ٍب اؼبستول الصرُب. ٍب  (6

 اؼبفرداٌب ٍب اؼبستول النحوم، ٍب اؼبستول الدالرل. إذ تتجمع األصوات لتبٌت اؼبورفيم

(Morfem أكالوحدة الصرفية كقد تتجمع اؼبورفيمات لتبٌت اؼبفردة أكالكلمة، كتتجمع )

 .12اؼبفردات لتبٌت اعبملة

 العربية وظائف اللغة . د

ىي التعبَت اك التواصل اك التفاىم رغم أف تفق صبهور العلماء اللغة على أف كظائف اللغة ا

بعضهم يرفضوف تقييد كظيفة اللغة بالتعبَت اك التواصل. ك قد قاؿ ىاليدل َب اكريل حبرالدين تقدًن أىم 

 :13كظائف اللغة اآلتية

فاللغة تسمح "انا اريد" كظيفة النفعية )الوسيلية(: ك ىذه الوظيفة ىي الىت يطلق عليها  (1

 وؽبم اؼببكرة أف يشبعوا حاجتهم ك أف يعربكا عن رغبتهم.ؼبستخدميها منذ طف
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من خبلؿ اللغة  "أفعل كذا، ك ال تفعل كذا"الوظيفة التنظيمية: كىي يعرؼ بوظيفة  (2

اك اؼبنهيات ك ما ربمل من  متعلميستطيع الفرد أف يتحكم َب سلوؾ اآلخرين، لتنفيذ اؼب

 توجيو ك إرشاد.

تستخدـ للتفاعل مع اآلخرين َب العادل  "انا ك انت"الوظيفة التفاعلية: ك ىي كظيفة  (3

اإلجتماعى بإعتبار أف اإلنساف كائػن اجتماعي، فنستخدمها َب اؼبناسبات ك اإلحًتاـ ك 

 التأدب مع اآلخرين.

الوظيفة الشخصية: من خبلؿ اللغة يستطيع الفرد أف يعرب عن رأيو الفريدة، ك مشاعره  (4

بت ىويتو ك كيانو الشخصى ك يقدـ أفكاره كبو موضوعات كثَتة، ك بالتاذل يث

 لآلخرين.

الوظيفة اإلكتشافية: ك ىي الىت تسمى الوظيفة اإلستفهامية دبعٌت السؤاؿ عن جوانب ال  (5

 يعرفها َب البيئة احمليطة بو.

الوظيفة التخيلية: تتمثل فيما ينسجو من أشعار ُب قوالب لغوية، كما يستخدمها  (6

مة ك التغلب علي صعوبة العمل، ك إضفاء ركح اإلنساف للًتكيح، اك لشحذ اؽب

 اعبماعة، كما ىو اغباؿ َب األغاىن الشعبية.الوظيفة اإلخبارية.

)اإلعبلمية(: باللغة يستطيع الفرد أف ينقل معلومات جديدة ك متنوعة اذل أقرانو، بل  (7

األرضية  ينقل اؼبعلومات ك اػبربات اذل األجياؿ اؼبتعاقبة، ك اذل أجزاء متفرقة من الكرة



خصوصا بعد الثورة التكنولوجية اؽبائلة، ك يبكن أف تستمد ىذه الوظيفة لتصبح كظيفة 

تأثَتية، اقناعية، غبث اعبمهور على اإلقباؿ على سلعة معينة اك العدكؿ على مبط 

 سلوكي عَت ؿببب.

ادل اػبارجى، ك بالتاذل الوظيفة الرمزية: يرم البعض أف ألفاظ اللغة سبثل رموزا تشَت اذل اؼبوجودات َب الع
 .14فإف اللغة زبدـ كوظيفة رمزية

 التعليم مفهومق. 

التعليم ىو العملّية اؼبنّظمة اّليت سبارس من قبل اؼبعّلم؛ هبدؼ نقل اؼبعارؼ اؼبهاراتّية إذل 

 15.الطلبة، كتنمية اذّباىاهتم كبوىا، كيعّد التعّلم ىو الّناتج اغبقيقي لعملّية الّتعليم

عملية منظمة يتم من خبلؽبا إكساب اؼبتعلم األسس البنائية العامة للمعرفة بطريقة مقصودة 

كمنظمة ك ؿبددة األىداؼ، ك بظهور اؼبدنية ك تطورىا، أنشئت اؼبدارس أك ما يعرؼ بالتعليم 

أصوؿ  الًتبية ك التعليم" ك اليت تتفق سباما مع"النظامي الذم يطلق عليو ُب ؾبتمعاتنا العربية لفظ 

  16.دبعٌت اإلمباء ك الرعاية  Education  الًتكيب اللغوم للًتصبة اإلقبليزية

عامل من أف التعليم عوامل الًتبية كينحصر ُب إيصاؿ اؼبعلومات إذل الذىن كصك حوافظ 

. كاؼبعٌت ُب التعليم ىو عملية التفاعل بُت اؼبتعلم كاؼبعلم كمصدر التعلم،  النشئ دبسائل الفنوف كالعلـو

فيعلم اؼبعلم كيتعلم اؼبتعلم. لذلك كاف اؼبتعلم فعاال ألنو يستطيع أف هبرب كيطالع كيستخلص 
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اؼبسألة اليت يعلمها. فاللغة ىي اليت اليعلمها الناس فحسب، بل يتعلموف منها. كليست ىي عملية 

 17تعليم اؼبتعلم عن اؼبواصبلت بل ىي عملية تعلم اؼبتعلم للمواصبلت.

ذلك، كاف التعليم عملية لنيل اؼبعلومات عن النشاطات اليت تعلمها اؼبتعلم عن التجربة باإلضافة إذل 
 كعن الدراية.

 عناصر التعليم  . و

التعليم ىو نظاـ يعٍت كل شيئ كلي الذم ينقسم على العناصر اليت يفاعلها بعض من بعض ُب   

 سبيل الوصوؿ إذل غاية التعليم اؼبثبتة قبلو.

جزاء ىامة ُب عملية التعليم، كعناصر التعليم ىي: اؼبادة، غرض التعليم، كاف نظاـ التعليم أ  

  18كالتقوًن، اؼبتعلم، كاؼبعلم ككذلك كسيلة التعليم، كلكل عناصر عبلقة قوية.

كعلى ىذا، اراد الباحث أف يشرح عن عناصر التعليم اؼبذكورة ليستطيع أف يأٌب الصورة عن   

 التفاعل بُت عناصر التعليم.

 علماؼبت .1

اؼبتعلم ىو إحدل من عناصر التعليم، سول اؼبعلم كغرض التعليم كطريقتو، فيقاؿ بأنو عنصر   

ىاـ لعناصر التعليم. فبليصَت التعليم دكف اؼبتعلم. ألف اؼبتعلم ىو الذم وبتاج إذل التعليم ليس اؼبعلم. 
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ذلك اؼبتعلم عنصر ىاـ ُب ىذا يسعى اؼبعلم ألداء حاجات اؼبتعلم. ؽبذا وبتاج اؼبتعلم إذل اإلرشادات. ل

 19التعليم.

بناء على ذلك فاؼبتعلم ىو الشخص الذم يسعى أف يطور قوة النفس بعملية التعليم ُب خطة   

 كأنواع الًتبية اؼبعينة.

 اؼبعلم .2

اؼبعلم ىو الوسط بُت العاملُت األخرين كىو الذم ىبتار من اؼبعلومات اؼبقدار البلـز اؼببلئم   

يتضمن دراسة اؼبتعلم كالعلم التاـ باؼبعلومات الدراسية كخباصة يلقى منها على اؼبتعلم  للمتعلم، فعملو

 21حىت يسهل عليو إيصاؽبا لو مرتبة ترتيبا منطقيا كمرتبطا بعضها ببعض.

 كالصفات اليت هبب أف يتصف هبا كل معلم ىي:  

 غزارة اؼبادة.  .1

 إستحقاؽ اؼبراجع الكثَتة اؼبتنوعة. .2

 ار اؼبادة اؼبوثوقة بصحتها اؼببلئمة للزماف كاؼبناسبة ؼبدارؾ التبلميذ.اؼبهارة ُب اختي .3

 القدرة على إيصاؿ اؼبعلومات إذل أذىاف التبلميذ كتفهيمها. .4

5. .  القدرة على صك حوافظ النشء دبسائل الفنوف العلـو
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 القدرة على ترتيب اؼبادة ترتيبا منطقيا. .6

 العلم بقواعد الًتبية. .7

 اإلستعداد ؼبهنتو. .8

 الكفاءة ُب تشجيع التبلميذ كاحًتاـ عواطفهم. .9

 القدرة على تشويق التبلميذ كإبقاء اإلصغاء كاالنتباه فيهم. .11

 معرفة علم النفس. .11

 القدرة على استيبلء الفصل. .12

 القدرة على إهباد اتصاؿ ركحي بينو كبُت التبلميذ. .13

 اغبكمة ُب معاملة التبلميذ كُب ابقاء العقاب. .14

 األعلى ُب األخبلؽ. اعبدارة أف يصَت اؼبثل .15

 سبلمة العقل. .16

 بشاشة الوجو. .17

 اعبد. .18

 سبلمة البدف كقوة البنية. .19

 اػبلّو من العهات اؼبشّوىة. .21

 استحقاؽ العُت اليقظة كقوة اؼببلحظة. .21



 الصرب كالعطف. .22

 حسن البزة كلطف اؽبنداـ. .23

 الصوت الواضح اعبلي اؼبشوب بالعطف. .24

 العدالة. .25

 نظافة البدف كاؼببلبس. .26

 21ُب أعمالو كعزيبة قوية ُب أداء كاجباتو.لو نية خالصة  .27

فمعلم اللغة العربية معلم من نوع فبتاز ألنو يقـو بأجل مهمة كأخطر رسالة، أما اؼبهمة اليت يقـو   

هبا فهي تعليم اللغة القومية اليت ترتكز عليها أسس كجودنا القومي كالركحي، كىو ذك رسالة ألنو من 

قرآف وبقق توجيها ساميا يرمي إذل اعداد جيل معتز بلغتو، كمعتز خبلؿ تعليمو لغة األمة كلغة ال

  22دبقدساتو، كمعتز دباتقدمو ىذه اللغة من حضارة كتراث يشده إذل جذكره القومية شدا.

 كأما الصفات اػباصة دبعلم اللغة العربية فهي:   

ؼبعلم اللغة العرية ىي أف يكوف ؿببا ؼبادتو معتزاهبا، فاؼبعلم الذم اليشعر باغبب للمادة اليت يدرسها  .1

اليستطيع أف ينقل ىذا اغبب إذل تبلميذه، كؼبا كانت لغتنا القومية جزاء ىاما من تراثنا بل أكاد 

ذا الًتاث، كاليتم ذلك أقوؿ أهنا الًتاث كلو، كجب أف زبلق ُب نفوس التبلميذ اغبب كاإلعتزاز هب
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عن طريق التعليم اعباؼ، كإمبا هبب على اؼبعلم أف تنبض حواسو كلها هبذا اغبب، كأف ينعكس 

 ذلك على أسلوبو التعليمي.

التمكن من اؼبادة، كىذه الصفة ضركرية كالزمة لكل معلم إال أف معلم العربية اليستطيع ربقيق  .2

يكن متمكنا من مادتو، غٍت الثركة األدبية كالزادم  مهمتو كالالسَت بدرسو خطوة كاحدة إذا دل

 اللغوم.

ؼبعلم اللغة العربية ىي حسن النطق كجودة األداء. فالنطق اعبيد الفصيح ىو الوسيلة األكذل لتعليم  .3

 العربية فعلى معلم ىذه اؼبادة أف يلتـز الفصحي صبيع أقوالو.

 ؼبعلم اللغة العربية سعة ثقافتو كغٌت مصادره. .4

العربية ىي أنو مرشد كموجو، فتعليم اللغة اليتم فقط ُب الساعات اؼبخصصة ؽبذه اؼبادة ُب  ؼبعلم .5

قاعات الدرس، كإمبا يتم أيضا خارج الدرس، فعلى اؼبعلم أف يكوف مرشدا كموجها لتبلميذه ليدؽبم 

 على اؼبصادر كيوجو انتاجهم األديب كاللغوم.

ا مقتصرا على التدريس العملي اليومي فقط، بل هبب أف معلم العربية هبب أف اليكوف معلما عادي .6

أف يكوف ذا نتاج أديب عاـ، كما هبب أف يشارؾ ُب التأليف اؼبعلمي، فالنتاج األديب العلم يغٌت 

ثقافتو، كالتأليف اؼبدرسي يزيد من قدرتو التعليمية كيبده باػبربات اليت تساعده على حسن القياـ 

 23دبهمتو التدريسية.

                                                           
 51-47. جودت الركايب. نفس اؼبكاف، ص. 23



لغة العربية ليس معلما فقط، كإمبا ىو معلم كمنشئ جيل، فهو اليعلم تراث أمة لذلك فمدرس ال  

هبب عليو أف يتصف بصفات مذكورة، كأف يكوف ؿببا لعملو، كأداؤه للعربية صحيحا، خاليا من 

 األخطاء كغَت ذلك.

 تعليمال. أىداؼ ز

اغبد األدىن الذم ينبغي الوصوؿ حددت اؼبناىج الًتبوية ُب الببلد العربية أىدافا مرحلية سبثل 

 إليو. كجعلت من أىداؼ اؼبرحلة اإللزامية أف يتحقق للتلميذ ُب هنايتها ما يلي:

 أف يكتسب القدرة على القراءة على استعماؿ اللغة العربية الفصحي استعماال ناجحا. .1

 أف يكتسب القدرة على القراءة اإلستعابية الصامتة .2

 ة السليمةأف يكتسب على القراءة اعبهري .3

 أف يكتسب على الكتابة السليمة خبط كاضح مقركء. .4

 أف تزكد باؼبهارة اللغوية كاػبربات اػبيالية اليت سبكنية من القياـ دبا تتطلبة فنوف اإلنشاء الوظيفي. .5

 أف يتدرب على تذكؽ النصوص األدبية .6

 أف ينموا ميلة إذل مطالعة .7

 24أف يكوف لديو الدافع للبحث. .8
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 مادة التعليم . ج

مادة التعليم ىي اؼبعارؼ أك اؼبعلومات اليت يبلغها اؼبعلم ُب عملية التعليم، الذبرم عملية التعليم   

 25بدكهنا، لذلك البد للمعلم أف يستورل اؼبادة اليت سيبلغها إذل الطبلب.

اؼبادة التعليمية ىي اؼبضموف الذم يتعلمو التبلميذ ُب علم ما، كالسبورات كأجهزة األرض   

 26اؼبدرسية كلها عبارة عن كعاء وبتوم ىذه اؼبادة، ككسيلة غبفظها كإيصاؽبا للمتعلمُت.كالكتب 

 مادة الدركس ىي اؼبعلومات اليت يقصد اؼبعلم أف يوصلها إذل التبلميذ. كشركطها:

 هبب أف تكوف اؼبادة مبلئمة للزماف. .1

 هبب أف تكوف اؼبادة موثقة بصحتها. .2

التبلميذ كسنهم الىي بالصعبة اليت يتعسر  هبب أف تكوف اؼبادة مبلئمة دبدارؾ .3

 فهما كال ىي بالسهولة تذىب بفائدة تعويد العقل التفكَت.
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ينبغي أف تكوف اؼبادة ـبتارة بقصداف تفيد التبلميذ اللتظهر مقدار معارؼ  .4

 اؼبدرس.

هبب أف تكوف مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا كمقسمة إذل اقساـ مع كجوب إسباـ  .5

 27قبل البدء ُب اعبزء الذم يليو.جزء كاتقانو 

 كىناؾ بعض مبادئ عامة هبب مراعاهتا ُب اختيار مادة الدرس كترتيبها، منها:  

صحة اؼبادة: كيتطلب ذلك حرصا ككعيا من اؼبعلم ُب اختيار اؼبادة اؼبعركضة، فبليعرض على  .1

 التبلميذ إال ماىو صحيح من ناحية الفكرة كاألسلوب.

ميذ من حيث مستواىا، فبل تكوف فرؽ مستواىم فيملوف منها، كالدكف مناسبتها لعقوؿ التبل .2

مستواىم فيستهًتكف هبا، كيبكن مراعاة ىذا اؼببدإ ُب اختيار موضوعات التعبَت الشفوم كالتحريرم 

 كقطع اإلمبلء كالقراءة كاحملفوظات كالنصوص األدبية.

 ليت يعيش فيها.أف تكوف اؼبادة اؼبختارة مرتبطة حبياة التلميذ كبالبيئة ا .3

أف تكوف اؼبادة مناسبة لوقت اغبصة فبلتكوف طويلة حبيث اليستطيع اؼبعلم أف ينتهي منها ُب  .4

 اغبصة، كالقصَتة حبيث ينتهي منها ُب كقت قصَت فبا يتيح للتبلميذ فرصة للعبث، كضياع الوقت.

 بلحقو من غَت تكلف.هبب أف ترتب اؼبادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٌت كل جزء على سابقو، كيرتبط ب .5
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إذل كحدات توزع على أشهر السنة، كليس من الضركرم أف يتمشى اؼبعلم ُب  أف تقسم مادة اؼبقرر .6

 توزيع اؼبقرر مع التسلسل اؼبوجود ُب كتابة الوزارة.

ربط مادة الدرس اعبديد دبادة الدرس القدًن أك ربط موضوع الدرس بغَته من موضوعات اؼبادة أك  -7

  صل بو من اؼبواد األخرل، أك ربطو باؼبواقف اغبيوية اليت تستدعيو.ربطو دبا يت

بناء على ذلك، مادة التعليم ىي إحدل مصادر التعليم للطبلب كما العادة ستنقص فعالية 

الطبلب إذا كانت اؼبادة فبلة، بسبب إنباؿ اؼبعلم مبادئ التعليم كإدراؾ الًتابط كعبلقة متبادلة. لذلك 

 ُب عملية التعليم أيضا، ألهنا نواة ُب عملية التعليم اليت سيبلغها اؼبعلم إذل الطبلب.  للمادة عنصر ىاـ

 غرض التعليمط. 

غرض التعليم ىو بياف عن الرجاء الذم يريده اؼبتعلم أف يتوذل كيبلغو ُب كقت معُت أك ُب أخر   

 28مراجعا أساسيا ُب تقدير النتيجة.التعليم، فيستطيع اؼبعلم أف يعلم اللغة موجها. فيصَت غرض التعليم 

 أما األىداؼ اػباصة ُب تعليم اللغة العرية فهي:   

أف يدرؾ التلميذ، كالسيما ُب مرحلة الثانوية، أف اللغة تعبَت عن اؼبعاين كاألفكار كأف األلفاظ  .1

ية اإلذباه القيمة ؽبا إال إذا حققت ىذا الغرض، كأف يكوف تعليم اللغة ُب صبلتو أداة فّعالة ُب تنم

 إذل اإلصالة كاإلبتكار ُب نفوس التبلميذ، كىو اليبلحظ على األخص ُب مرحلة الثانوية.
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أف يقراء التلميذ قراءة يتوافر فيها عنصر السرعة اؼبناسبة كالفهم الصحيح. كأف يقدر على التمييز  .2

رحلة الثانوية كتكوينو بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الفرعية، كأف تنمو قدرتو على القراءة ُب اؼب

 ألحكاـ النقدية كاإلنتفاع دبا يقراء ُب حياتو العملية.

أف تنمو قدرة التلميذ على تتبع ما يسمعو كفهمو فهما صحيحا كاسعا كنقده دبا يبلئم اؼبرحلة  .3

 التعليمية اليت هبرهبا التلميذ.

يدفعو ذلك إذل اإلتصاؿ دبا أف ينمو ميل التلميذ إذل القراءة كشغفو هبا كتذكقو دبا يقرؤه حبيث  .4

 يبلئمو من الكتب كاؼبطبوعات خاصة ُب أكقات الفراغ .

أف يفهم التلميذ النصوص األدبية ُب اؼبرحلة اإلعدادية كتزداد قدرتو على فهمها كإدراؾ نواحي  .5

 اعبماؿ فيها كعلى تذكقها كربليلها كنقدىا ُب اؼبرحلة الثانوية .

 ادة الصاغبة لقرائتو.أف يقدر التلميذ على انتقاء اؼب .6

 أف يلم التلميذ ُب اؼبرحلة اإلعدادية بالقواعد األساسية ُب اللغة كاإلمبلء كيدرب عليها تدريبا كافيا.  .7

أف يقدر التلميذ ُب اؼبرحلة اإلعدادية على استخداـ معجم مبسط حبيث يستطيع التلميذ تقصى  .8

 اؼبسائل كاستخداـ اؼبراجع.

اؼبمثل للمعٌت ُب تبلكة القرآف الكرًن كانشاد الشعر كُب القراءة اعبهرية  أف يقدر التلميذ على األداء .9

 كإف تزداد ىذه القدرة ُب اؼبرحلة الثانوية.



أف يزداد مبّو اؼبهارات كالقدرات اليت بدأت تنمو ُب اؼبرحلة اإلعدادية عند التلميذ ُب فنوف التعبَت  .11

الكلمات كاػبطب ككتابة التقارير كاؼبلخصات. الوظيفي: من مناقشة كعرض األفكار كاآلراء كإلقاء 

كإف تزداد قدرة التلميذ ُب اؼبرحلة الثانوية على التعبَت الكتايب عن خرباتو كآرائو اػباصة ُب أسلوب 

سليم يتسم بوضوح األفكار كصحتها كتنظيمها، مع مراعاة قواعد الًتقيم كالتقسيم إذل فقرات 

 كمراعاة اؽبوامش.

ُب اؼبرحلة اإلعدادية على الكتابة خبط كاضح متناسق، كأف يكشف اؼبعلم عن أف يقدر التلميذ  .11

 اؼبواىب اػباصة الناشئة ليتعهدىا بالتنمية كاإلشباع.

أف يتصل التلميذ ُب اؼبرحلة الثانوية بالًتاث األديب ُب عصوره اؼبختلفة ، كأف يتمثلو كيتزكد من قيمة  .12

 تمعنا العريب.اػبلفية كاإلجتماعية كالفنية دبا يبلئم ؾب

أف يكشف تعليم اللغة ُب اؼبرحلة الثانوية عن اؼبتفوقُت ُب النواحي اللغوية اؼبختلفة لوقايتهم  .13

 29كتوجيههم كسبكينهم من مواصلة الدراسات التخصصية ُب اؼبيادين اؼبختلفة.

يلة الوحيدة فكانت الغاية األكذل من تعليم اللغة العربية ُب اؼبدارس ىي إتقاف التعبَت. فهو الوس  

للمتعلم حُت يريد أف يتصل دبجتمعو عن طريق التحدث أك الكتابة. فالغرض األساسي إذف من تعليم 

 اللغة العربية ىي إتقاف التعبَت ألنو أداة التفاىم كمعيار الفهم.
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كعلى اعبملة، إف الغرض األساسي الذم يهدؼ إليو من تعليم اللغة القومية ُب اؼبدارس ىو أف   

اؼبتعلم أف يعرب عن نفسو تعبَتا كامبل صحيحا باللساف أك بالقلم. كأف يفهم ما يقراء أك ما  يستطيع

 31يسمع، كأف يشارؾ ُب التفكَت فيما حولو بقدر ما تسمع بو سنو كمواىبة.

على ذلك، فغرض التعليم ىو إحدل العناصر اليت تؤثر على عناصر التعليم األخرل، يعٍت   

يلة كالتقوًن. فبل بد لكل العناصر أف يطابق كيفعل ليبلغ إذل الغاية الفعالية إذا كانت اؼبادة،الطريقة ، الوس

 إحدل العناصر التطابق بغرض التعليم فإجراء التعليم دل يبلغ إذل الغاية الرجية.

 وسيلة التعليم ي.

اؼبعلم لتحسُت الوسائل التعليمية ىي ؾبموعة األجهزة كاألدكات كاؼبواد التعليمية اليت يستخدمها  

 عملية التعلم كالتعليم. هبدؼ توضيح اؼبعاين كشرح األفكار ُب نفوس التبلميذ.

 مرت الوسائل التعليمية دبراحل عدة كأطلق عليها عدة تسميات كمنها: 

 الوسائل اؼبعينة. .1

 الوسائل السمعية كالبصرية. .2

 كسائل اإليضاح.   .3

 تكنولوجيا التعليم أك التكنولوجيا التعليمية. .4
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اـ اؼبهتموف بتصنيف الوسائل التعليمية بطرؽ شىت كمن ىذه التصنيفات تصنيف العليا كما ق

 يلي:

 زيارات. –معارض  –كسائل الواقعية :رحبلت  .1

 حاسب. –فيديو  –كسائل ظبعية بصرية متحركة : تلفاز سينما  .2

 شرائح مع تسجيل. –كسائل ظبعية بصرية ثابتة مع تسجيل صوٌب  .3

 شفافيات. –كسائل بصرية متحركة : سينما صامتة  .4

 تيلكس. –كسائل ظبعية شبو متحركة : تلغراؼ  .5

 معامل لغوية. –تسجيبلت صوتية  –ىاتف  –كسائل ظبعية : راديو )مذياع(  .6

 31عينيات. –ؾبسمات  –رسـو مسطحة  –كسائل مرثية ثابتة: صور  .7

 أساسيات ُب استخداـ الوسائل التعليمية:

 األىداؼ التعليمية اليت ربققها الوسيلة بدقة.ربديد  .1

 معرفة خصائص الفئة اؼبستهدفة كمراعاهتا. .2

 معرفة باؼبنهج اؼبدرسي كمدل ارتباط ىذه الوسيلة كتكاملها من اؼبنهج. .3

 ذبربة الوسيلة قبل استخدامها. .4

 هتيئة أذىاف التبلميذ الستقباؿ ؿبتول الرسالة. .5
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 لة.هتيئة اعبو اؼبناسب الستخداـ الوسي .6

 32تقوًن الوسيلة . .7

 فوائد استخداـ الوسيلة التعليمية :

 يبكن اعتبار النقاط التالية بعضا من فوائد الوسيلة التعليمية كىي: 

 تنمي ُب اؼبتعلم حب االستطبلع. .1

 تشوؽ اؼبتعلم كتذكي نشاطو. .2

 توسيع ؾباؿ اغبواس اػبمس. .3

 تقوم العبلقة بُت اؼبعلم كاؼبتعلم. .4

 اؼبتعلمُت كالتأتأة.تساعد على حل مشاكل  .5

 تقوم شخصية اؼبتعلم كتقضى على خجلو. .6

 تدفع اؼبتعلم للتعلم بالعمل. .7

 توفر كقت اؼبعلم كاؼبتعلم. .8

 تيسر كتسهل عملية التعليم كالتعلم. .9

 ذبعل من اؼبتعلم مشاركا بدؿ اف يكوف مستمعا. .11

 تساعد على نقل اؼبهارات بُت اؼبتعلمُت بإدراؾ حسي بعيدا عن التجريد. .11
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 انتباه اؼبتعلمُت.جذب  .12

 ربط اؼبعلومات السابقة باؼبعلومات اعبديدة. .13

 تعلم أكثر، بوقت أقصر، عبمهور أكرب، بكلفة أقل. .14

 مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت كتلبية حاجاهتم. .15

 .تقدًن حلوؿ اؼبشكبلت التعليم اؼبعاصر .16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .لتعليم لفئات اػباصةتقدًن اغبلوؿ  .17

 تقدًن التعليم اؼبستمر. .18

 صفات الوسيلة التعليمية اعبديدة :

 حىت ربقق الوسيلة األىداؼ السابقة فبلبد أف تتوفر فيها الصفات التالية : 

 اف تكوف تابعة من اؼبنهاج اؼبدرسي كربقق ىدفا. .1

 أف تكوف كاقعية كبسيطة.  .2

 كتثَت دافعية اؼبتعلم. أف تشوؽ .3

 أف تربط اػبربات السابقة باػبربات اعبديدة.  .4

 أف تكوف دقيقة علميا كفنيا. .5

 رخيصة التكاليف متقنة الصنع. .6



 مناسبة لبلستفادة منها ُب أكثر من مستول. .7

 أف تتناسب حجمها أك مساحتها أكصوهتا كعدد اؼبتعلمُت. .8

 أف تتناسب كتطور اجملتمع التقٌت كالعملي. .9

 33كوف ذات شركح بسيطة كخطوط كاضحة.أف ت .11

 كسائل تعليمية ضركرية:

 ىناؾ بعض الوسائل الواجب توفرىا ُب اؼبدرسة كمنها: 

 السبورة العادية )االظبنتية أك اػبشبية(. .1

 السبورة اؼبغناطيسية) اللوحة اؼبغنطيسية(. .2

 لوحة الفانيبل. .3

 لوحة اعببوب. .4

 اللوحة الكهرابائية اؼبتنوعة. .5

 لتعليم كتابة األعداد كاغبركؼ كغَتىا(.صينية الرمل)  .6

 فيديو. –مسجل  –تلفاز  .7

 جهاز العرض الرأسي )األكفرىيد(. .8

 األختاـ )للطباعة(. .9
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 كالعيداف. –اؼبعددات كاػبرز كاألزرار  .11

 اللوحة اؼبسمارية. .11

 اؼبكعبات بأنواعها. .12

 اللوحة اؼبثقبة.  .13

 العينات كالنماذج. .14

 الصور الفتوغرافية. .15

 القصص. .16

 بأنواعها.اػبرائط  .17

 األشياء اغبقيقية. .18

 أفبلـ بأنواعها. .19

 34اغباسب. .21

 تقوًن الوسيلة التعليمية :

 يبكن للمعلم أف يراعي األمور التالية عند تقويبو للوسيلة اؼبستخدمة أك أم كسيلة كمنها: 

 ربقيق األىداؼ العامة كاػباصة للدرس. .1

 ارتباط الوسيلة دبوضوع الدرس. .2
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 عمارىم.اؼبناسبة ؼبستول التبلميذ كأ .3

 صحة ؿبتول الوسيلة علميا. .4

 مطابقة الوسيلة للمعلومات العلمية اؼبقدمة ُب الدرس. .5

 استخداـ الوسيلة ُب الوقت اؼبناسب ؽبا. .6

 تنوع استخداـ الوسائل كمبلءمتها للفركؽ الفردية. .7

 اإلثارة كالتشويق. .8

 الدفاعية للتعلم. .9

 اػبربات التعليمية. .11

 إختصار الوقت. .11

 ربسُت األسلوب. .12

 35مواصفات الوسيلة من حيث الشكل كاللوف كاغبجم كاؼبساحة. .13

بناء على ذلك، يفهم بأف الوبصل دكر الوسيلة إذا كاف مستعملها اليطابق بغرض التعليم. لذلك البد 
للمعلم أف يصَت غرض التعليم أساسا ُب استخداـ الوسيلة. إذا يهمل غرض التعليم فصارت الوسيلة 

 عليم .عائقة ُب إببلغ غاية الت
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 تعليمال طرق. ؾ

. لتحقيق, علماؼب هبا تستعُت الىت الشاملة اػبطّة, الّتعليم طريقة قصودم تعليم طرؽ عن التعريف

 كما, كإجراءات. اسالب من علماؼب يتبعو ما الطريقة كتتضّمن 36.اللغة تعلم من كمطلوبة األىداؼ

 .معينة ككسائل, تعلمية مادة منع يستخدمو

 أمن قـو لغة تعلم من:)قاؿ كسلم عليو اهلل صلى العرىب الرسوؿ اف قبد اإلسبلمى العصر َب كاما

 اؼبصطلحات كضحأ اف للباحثة فتنبغى 37,الشرياف لغة يتعلم ثابت بن زيد مرّ  فقد ككذلك(. شرىم

 :                                          يلى كما اؼبصطلحات كتلك, كاؼبقصود اؼبعن اذل كنصل نفهم حىت البحث ىذا َب كاؼبعاىن

 الطريقة       38". الطريقة"  من صبع كالطرائق", الطريق" كلمة من صبع :الطرق (.1

 اػبصة كىي, اؼبواد من مادة اية َب الّدركس من درس ال التبلميذ لتفهيم نتبعها الىت الوسيلة ىى

 .                                                            دخوؽبا بعد اغبجرة تلك َب لتنفيذىا كتعمل. الدراسة حجرة ندخل اف قبل ألنفسنا نضعها الىت

 يعّلم حىّت  اإلنساف كظيفة الذم كىو" يعّلم -عّلم" كلمة من مصدر :تعليم (.2

 .                                                كغَتىا العلم اك الصفة من األشياء

       اليت اؽبجائّية اغبركؼ بعض على ؿبتوية اصوات ىي :العربية الّلغة (.3

                                                           
 11(, ص: 1989, ) الرباط, اؼبنظمة اإليبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافةك ـ اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كاساليبةالدكتور رشدىطعيمة, تعلي 1
 13اؼبرجع نفسو, ص:  2
 11(, ص: 1986, )بَتكت: دار اؼبشرؽ, اؼبنجد َب اللغة كاألعبلـلويس معلوؼ,  3



                                 39.الياء اذل اؽبمزة اكؿ حرفانات عشرين سبعة من تتكّوف

 اؼبراحل       من مرحلة َب العربية الّلغة لتدريس العامة اؼبعادل يلى فيما بُّت ت لذلك

 أف علماؼب يستطيع كامّبا جامدة ليست الطريقة ألف, التصّرؼ حرّية معلملل كنشًتؾ. لئلعدادية

 وبافظ اف عليو كلكن, الكتاب كنوع الّتبلميذ كنوع اؼبوضوع لّنوعل مبلئما يراه ما حبسب يتصّرؼ

 اؼبعٌت كالفهم كالًتاكيب اؼبفردات كشرح التبلكة حيث من الطريقة ؽبذه اؽباّمة األسس على

                             41.اهألفكار كمناقسة

 اف", رلاخ بلغة للناطقُت العربية الّلغة تعليم"  كتابو َب الناقة كامل ؿبمد الدكتور كقاؿ

 حبيث اػبطّة ىذه تقـو اف على الّلغوية اؼبادة كعرض كتنظيم الختيار عامة خطّة عبارة ىي الطريقة

 مبدائى شيئ اؼبدخل اف كاضحا يكوف كحبيث منو كتتّبع اعنه يصدر الذم اؼبداخل عم التتعارض

                          41.إجزائى شيئ كالطريقة

      الّلغة لتدريس اػباصة الطريقة ىناالباحث  تبحثها الىت التدريس كطريقة

 تدريس َب لتفيذىا كيعمل اؼبعلم كضعها الىت اؼبشركعّية اػبطّة ىو اذا ذلك من فاؼبراد, العربية

                                            42.العربية الّلغة يتعّلمن البلّتى الطالبات

                                                           
 7السيد اضبد اؽبامشى, القواعد, األساسية للغة العربية, )ديناميكا بركة اكتوما, جاكارتا(, ص:  4
 46(, ص: 1985اـ القرم,  , )جامعةنعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرلؿبمد كامل الناقة,  5

6
 47اؼبرجع نفسو, ص:  
 11, )ماالنج ببل سنة(, ص: طؤيقة تدريس اللغة العربيةؿبمد عُت,  7



                                                    العربية الّلغة تعليم طرؽ نواعأ -1

 مهارة تنقل الىت كالوسيلة 43.كالكتابة كالقرائة كالكبلـ ستماعاال: ىي, مهارات أربع للغة

, كالكتابة القرائة مهاراتا اما. كاؼبستمع اؼبتكلم بُت اؼبباشر تصاؿاال عرّب  الصوت ىي الكبلـ

 كمن, كاؼبكاف الزماف قيود دكف, اؼبهارتُت هباتُت اإلتصاؿ كيتحقق. اؼبكتوب اغبرؼ فوسيلتهما

 تعداف ىنا كمن كالكبلـ اإلستماع مهارتى عرب, كاػبربات اؼبعلومات اإلنساف ّلقىتي أخرل ناحية

 من ربوية دبا. رسالتة يثح كالكتابة الكبلـ مهارتى عرب اإلنساف كيقـو, استقباؿ مهارتى

 رصيد اذل وبتاج اإلنساف اف كيبلحظ. إنتاج مهارتى ظبيتها, السبب كؽبذا, كاػبربات معلومات

                       44.الّلغة من قلأ رصيد اذل وبتاج انّو حُت على, كالقرائة اإلستماع يبارس كىو, اكرب لغول

 تلك بُت من ليس, األجنبية اللغات هبا متعل الىت, الطرائق من كثَت اليـو ؾكىنا

 من طريقة لكل أذا, كالظركؼ كاألىداؼ البيئاتك  الطبلب كل تبلئم, مثلى طريقة, الطرائق

 كالّتمعن, طرائق تلك بدراسة يقـو أف علماؼب كعلى. القصور كأكجو 45,مزايا اللغات تعليم طرائقال

 اللغات تعليم طرائق اىم كمن. وفي نفسو  هبد الذم, التعليمى اؼبوقف يناسب ما كاختيار, فيها

 :كىى 46,طرؽ طبسةالباحث  أخذت. األجنبية

                                                           
 26( ص: 1425)العربية للجمو, ركس الدكرات التدريبية ؼبعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اعبانب النظرل( الدكتور عبد الرضباف, د 8

 27, اؼبرجع نفسو, ص: الدكتور عبد الرضبن 9
 27الدكتور عبد الرضبن, نفس اؼبكاف, ص:  11
 27, ) سورابايا, مسجد جامع سنن أمبيل( ص: مذكرة طرؽ التدريس اللغة األجنبيةعلى ثورل كاضبد زىرا,  11



 كالًتصبة القواعد طريقة.  أ

     اؼبباشرة الطريقة. ب

 اإلتصالية الطريقة. ج

 اإلنتقائية  الطريقة.  د

 الشفهّية  السمعية الطريقة.  ق

                 إلهّنا, العربية الّلغة لتعليم اؽبامة الطرائق هبذهيبحث الباحث 

 .الّلغة تدريس َب اؼبستخدمة العامة الطرؽ(. 1

 47.الّلغة تعليم طريقة كتب َب البقية الطرؽ من اكثر الطرؽ ىذه ربت(. 2

 .منها الفركع فهي البقية الطرؽ كاما, اؽبامة الطرؽ(. 3

  

                                                           
 13(, ص: 1416) اؼبملكة العلربية السعودية, معهد العلـو اإلسبلمية كالعربية,  الطريق العامة َب تدريس اللغة األجنبية,كما إبراىيم بدرم,   12



 :                        يلي فيما, الطرائق بتلك باختصار الحقا كسنعّرؼ

 والترجمة القواعد طريقة. 1

 عن الّلغة تعليم كيتم األجنبية القواعد اللغة تدريس االكؿ ىدفها الطريقة ىذه ذبعل

 َب كالكتابة القرائة ؼبهارتى تنمية الطريقة ىذه ككانت. األجنبية ك األـ: الّلغتُت بُت الًتصبة طريقة

. الًتصبة إذل اللجؤ كثرة أف كما, اللغة اساس كىي الكبلـ ؼبهارة إنباؽبا أف 48.األجنبية الّلغة

 كاالىداؼ أما اؼبزايا 49.التدريس َب رئيسي كأسلوب الًتصبة الطريقة ىذه تستخدـ اخرل كبعبارة

 :بلي دبا سبتاز الطريقة ؽبذه كالعيوب

                                                                    51:أىدافها. أ

 حبفظ ذلك كيكوف. كثَتة عقلية قدرات كذكم عالية ثقافة ذكم الطبلب زبرج اذل هتدؼ(. 1

 ابو, الصحابة كبار كخطب السبع اؼبعلمات مثل, اؼبتوف كحبفظ. اؼبستول عالية األدبّية النصوص

 .                                                      متعلم أىب بن كعلى بكر

  

                                                           
 28الدكتور عبد الرؿبمن, اؼبرجع نفسو, ص:  13
 28على ثورل كاضبد زىرا, اؼبرجع السابق, ض:  14
 28على ثورل كاضبد زىرا, اؼبرجع نفسو, ص:  15



                                                                  51:ىامزايا. ب

 .                                  الكبلـ ؼبهارة البّلـز اإلىتماـ كالتعطى كالًتصبة كالكتابة رائةالق دبهارات الطريقة ىذه هتتمّ (. 1

 .                                                  اؼبنشودة الّلغة لتعليم رئيسية كوسيلة للمتعّلم األـ الّلغة الطريقة ىذه تستخدـ(. 2

 كضبط األجنبية الّلغة لتعليم كوسيلة, الّنعميمات ال, الّنحوية باألحكاـ الطريقة ىذه هتتمّ (. 3

 .                           صحتها

                                                                  52:عيوهبا. ج

 .                                                       كالكبلـ  اإلستماع كانبلت, كالكتابة ائةالقر  مهارة على رّكزت أهّنا(. 1

 .                                       بالًتصبة الكبَت ىتماـاال(. 2

 .                                األـ بالّلغة يفّكر تعلماؼب هبعل(. 3

 .دقيقة كاعية بصورة تتمّ  التعليم طريقة(. 4

 

                      

 المباشرة الطريقة. 2
                                                           

  28على ثورل كاضبد زىرا, اؼبرجع نفسو, ص:  16
 29اؼبرجع نفسو, ص: ثورل كاضبد زىرا,  على 17



. كالكتابة القرائة مهارتى من بدال 53,الكبلـ دبهارة اإلىتماـ: بلي دبا الطريقة ىذه سبتاز

, الّنظرية الّلغة بقواعد تعلماؼب تزكيد كعدـ. األجنبية الّلغة تعليم عند الًتصبة إذل اللجؤ كعدـ

 دبا سبتاز الطريقة ؽبذه كالعيوب كاألىداؼ أما اؼبزايا. كتراكبها الّلغة قوالب على بتدريبو كاإلكتفاء

 :                                                     يلي

                                                                  54:ىامزايا. أ

 كالكتابة القرائة مهارة من بدال الكبلـ دبهارة ةاألكلوي اؼبباشرة الطريقة تعطى(. 1

 .                                        كالًتصبة

 ىذه اف يركف الطريقة ىذه مؤيدل ألفّ , الّنحوية كاـاألح الطريقة ىذه التستخدـ(. 2

 .                                                         اؼبطلوبة الّلغوم اؼبهارة إكساب َب التفيد األحكاـ

 صببل الطبلب يستظهر حيث" كاغبفظ التقليد"  لوبأس الطريقة ىذه تستخدـ(. 3

 .                                             اؼبنشودة اللغة إتقاف على تساعدىم كؿباكرات كأغاىن يةاألجنب بالّلغة

                                                               55:أىدافها. ب

                                                           
 24( ص:1991, ) بَتكت لبناف, دار النفائس, خصائص الغة العربية كطرائق بدرسهاالدكتور نايف ؿبمد معركؼ,  18
 24اؼبرجع نفسو, ص: الدكتور نايف ؿبمد معركؼ,  19
 25نفس اؼبكاف, ص: الدكتور نايف ؿبمد معركؼ,  20



 سواء, يتعلمها الىت باللغة التفكَت على القدرة الطبلب إكساب إذل الطريقة هتدؼ(. 1

 إستعماال الّلغة عماؿإست يكوف بأف ذلك كيتمّ . الكتابة َب أـ القرائة َب أـ ادثةاحمل َب ذلك كاف

 صبيع تعليم َب الشفهي مدخل من كالبدّ , الًتصبة اذل عبوؤ دكف كاؼبتعّلم اؼبعلم بُت مباشرا

 يتعلمها الىت اؼبفردات ضوء َب كاغبركات كاألفعاؿ كالّصور ءباإلوبا اؼبفردات لشرح اؼبهارات

 .تعلماؼب

                                                                 56:عيوهبا. ج

 .               التعبَت َب الدقة عدـ الطبلب يكسب قد, أحيانا(. 1

 . كاحة ليست الظّركؼ ألفّ  كاقعى غَت الطبيعّية بالطريقة التعلم(. 2

 ليكوف اؽبدؼ اللغة من كسبّكنا اؼبعّلم من كبَتا ؾبهودا تتطلب اؼبباشرة الطريقة(. 3

 . ابدا اليتحقق مبدأ كىذا. اؼبواقف لكل مستعّدا

 اإلتصالية الطريقة. 3

 طريقة كتعّمد ,ـبتلفة غويّةاللّ . الوظائف عن التعبَت لوسيلة كصف الطريقة ىذه اف

 اؼبعلومات كتبادؿ, األسئلة توجيو: مثل, الّلغة الستعماؿ, حقيقية كاقعية مواقف خلق على التدريس

                                                           
 25اؼبرجع نفسو, ص: الدكتور نايف ؿبمد معركؼ,  21



 كاؼبناقشة اؼبشكبلت غبل اؼبهارات كتستخدـ, كاستعادهتا اؼبعلومات كتسجيل, كاألفكار

 :                                                               يلي دبا سبتاز الطريقة ؽبذه كالعيوب كاألىداؼ أما اؼبزايا 57,اخل...كاؼبشاركة

                                                                    58:ىامزايا. أ

 اؼبعٌت على اإلتصالية الطريقة رّكزت( 1

 الطريقة ىذه َب أساسية فرضية السياؽ( 2

 اإلتصاؿ يعٌت الّلغة تعليم أف على الطريقة نصت( 3

 اليومّية اغبياة كلغة تعليمو اؼبراد الّلغة مستول بُت الطريقة قرّبت( 4

                                                                 59:أىدافها. ب

 بالوظائف للقياـ الّلغويّة الوسائل تعلم اذل الطريقة هبذه األجنبّية الّلغة تعليم يهدؼ( 1

 األشياء على كاغبصوؿ, كاؼبعاىن األحاسيس عن كالتعبَت, اؼبعلومات إتصاؿ) للغة الرئيسّية

 (.                                           سلوكهم َب األخر مع كالتفاعل

                                                                 61:عيوهبا. ج

                                                           
 33) جامعة اؼبلك سعود, عمادة الشؤكف, اؼبكتبات( ص,  إختبارات اللغة,ؿبمد عبد اػبالق,  37
  33اؼبرجع نفسو, ص: ؿبمد عبد اػبالق,  39
 34اؼبرجع السابف, ص: ؿبمد عبد اػبالق,  39

4
    35اؼبرجع نفسو, ص: ؿبمد عبد اػبالق,  0



 .األربع اؼبهارات لتعليم اكليات الطريقة ربدد دل( 1

 .                                              للطبلب كالًتاكيب كاؼبفردات األصوات تقدًن َب درجةتال مبدأ الطريقة التبٍت( 2

                                              الّلغة تعليم مستويات صبيع َب بنجاح تطبيقو كناليب اإلتصارل اؼبنجى أف إّتضح( 3

     للّطبلب فبلة تكوف ما كثَتا للّتعليم اؼبختارة الواقعّية اؼبواد إف( 4

 اإلنتقائية الطريقة. 4

 استخداـ َب اغبق فلو, طبلبو تبلئم الىت الطريقة اتباع َب حر علماؼب اف الطريقة ىذه ترل

 وفه. التعليمي وقفملل مناسبا يراه ما, ساليب األ من يتخَّت  أف حقو من أف كما. الطريقة ىذه

 .                                                     اللغة راتامه من مهارة تعليم عند, كالًتصبة القواعد طريقة أساليب من أسلوبا يتبع قد

, القصور من زبلو مثالية طريقة كالتوجد 61.الّلغة تعليم َب تفيد اليت ؿباسنها طريقة لكل

 كالطبلب األىداؼ صبيع تناسب طريقة ىناؾ كليس, كالتتعارض بينها فيما تتكامل التعليم كطرائق

. السابقة الربع اك الثبلث طرؽ على رداعلى اإلنتقائية الطريقة كتأتى, كالربامج ُتعلمكاؼب

 :  ىى بإهباز الطريقة ىذه كراء الكامنة كاإلفًتاضات

 .    األجنبية الّلغة تدريس َب منها تفادةساإل كنكيب ؿباسنها ؽبا التدريس َب طريقة كل. أ

 .سباما خاطئة اك سباما مثالّية طريقة التوجد. ب
                                                           

 31نفس اؼبكاف, ص:  عبد الرضبن, 41



 عليها كحجج ؽبا كحجج كعيوب مزايا طريقة لكل. ج

 تدريس لطريقة الوالء كليس, كحاجاتو تعّلماؼب على الًتكيز ىو التدريس َب األىم. د

 .اؼبتعلم حاجات حساب على معينة

 بعض ُب طبلبو تناسب اليت ساليب األ استخداـ َب حر أنو يشعر أف اؼبعلم على. ق

 .ـبتلقة تدريس لطرؽ ساليب األ إنتماء عن النظر

 الشفهّية السمعية الطريقة. 5

   الّلغة الّتعليم لطرؽ أسس أىم من ألهّنا الطريقة ىذهعن  تبحثالباحث  فّ إ

 ليأّدل اليناسب سباّدة ربصل البلّتى اللغات دبهارات تتعّلق الطريقة هبذه كالّلمحة 62.العربية 

 طرؽ"  كتابو َب جاسم على جاسم الدكتور مأر  ىذا 1953.63 عاـ َب تطّور قد الذل اغبوائج

 إباف اؼبّتحدة الواليات َب الشفهّية السمعية الطريقة.  بدأت دفق" لؤلجانب العربية الّلغة تعليم

 لتعليم سريع سلوبأ ذلإ الوقت ذلك َب الناس احتاج عسكرية كألسباب 64.الثانّية العاؼبّية اغبرب

 كأ صحابوأ مع ربادث شخصية األمريكية اؼبّتحدة الواليات احتاج لذلك, األجانب الّلغات

 الذل األخر للعمل كاما قالوثائ دبًتجم اما, البلداف  بضع َب لتضيع بطبلؽ اعبانبو اللغة األخر

                                                           
  38اؼبرجع السابق, ض: الدكتور عبد الرؿبمن,  22
 15ؿبمد عُت, اؼبرجع السابق: ص:  23
 37, ) الرياض, اؼبملكة العربية, ببل سنة(, ص: اساليب كمبادئ َب تدريس اللغةدياف الرسن,  24



 األمريكية اؼبّتحدة الواليات الّتجييس قسم شّكل لذلك, الثابتة بسكّاف للمحادثة اإلنساف وبتاج

  ARMY SPECIALIZED TRAINING “ اك   ”ARMY METHODE “ يسمى    الذل. ىيئة

PROGRAM  (ASTP)  َب الكبلـ مهارة إّتصاؿ ىى اؽبيئة ؽبذه كاألىداؼ .جامعة 55 ب كيوّرط 

 65.اعبديدة كالطّرؽ بالتقريب األجانب الّلغات

 ثرؤ ي كتطبيقها .الشفهّية السمعية الطريقة من األكامل أكؿ ىي (ASTP) الطريقة ىذه 

 َب الفنّ  ساسأ الّتعبَت ؽبذا كجعل. اؼبكثف الشفهى الّتعبَت, اغبوار التلّفظ كيهتمّ  الّلغول بًتكييب

 جّدا يشابو الذل  ”ORAL- APPROACH “  اإلنكلًته ببلد ايضا تطّور ىذا كمع, اؼباّدة ىذه

 66.األمريكّية اؼبّتحدة الواليات َب كاؼبعركؼ الطريقة هبذه

 البصريّة الشفهّية      السمعية الطّرؽ حوؿ نظريتو( جوبَتينا بيتار) كضع 1953 عاـ َب

 ىذا شبار من كاف كقد 67(.ريفانك بوؿ) مع بتعاكف بدأ ـ 1955 عاـ كَب. اإلصبالّية الًتكيبّية

 ككما(, فرنسا من كصور اصوات) بعنواف الفرنسّية الّلغة تعليم َب كربل دكرة اكؿ ظهور التعاكف

 .البصريّة السمعية الوسائل استعماؿ على تقـو الدكرة ىذه كانت, اظبها على يدؿّ 

 الطريقة ىذه كتنتمى.  عنها اثبقت اّلىت الّلغوية للنظريات تدعيم اكؿ الّدكرة ىذه ككانت

 جبامعة األصوات معهد إعماؿ كعلى ,اعبشتاالت نظريات على خاّصة كبصفة, اؼبعرَب اإلذّباه إذل
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 كتعرّب . تامة صبل َب الّلغوية اؼبواد تقدًن على الطّريقة كتشّدد, يوغسبلفيا َب ”Zagreb “ زغرب

, النحول اعبانب ٍب, اكال الصوتى اعبانب على ّكدؤ كت, الطّبيعي سياقها كَب, اغبقيقّية مواقف عن

 الىت الّنحويّة األبنّية على للسيطرة اؼبنسقة التدريبات إجراءات على كتصَت, الّلفظى فاعبانب

 السمعية كللطريقة 68.الدركس إعداد عند اغبوار على كتعمد, للمحادثة الفقرل العمود تشّكل

 ظهرت ما اكؿ إظبها ككاف( الّلغوية الطريقة) ك( الشفويّة الطريقة) مثل اخرل مسميات الشفهّية

 الّلغة األمريكيُت العسكريُت تعليمل استخدمت ما كؿَب أ إستخدمت ألهنا( اعبيش اسلوب)

 كاألىداؼ أما اؼبزاياك  69.الثانية العاؼبّية اغبرب بعد ببلدىم خارج مهمات َب إلرساؽبم األجانبية

 :                يلي دبا سبتاز الطريقة ؽبذه كالعيوب

                                                                                                                                                                                                                                  71:ىامزايا. أ

 اغبديث َب كالّطبلقة اؼبسموع فهم َب قباحا تعلماؼب وبّقق(. 1

 واميتعل ما تطبيق كعلى اعبديدة اللغة استعماؿ على الطبّلب يتعّود(. 2

 الدراسة حجرة َب الفعلّية اؼبشاركة على الطبّلب تساعد(. 3

 كاػبجل اػبوؼ إبعاد على تساعد اعبماعى الًّتديد(. 4

                                                           
 ,Dr. Jassem Ali Jasem, Methods of Teaching Arabic As A Foreign Language (A- S Noordeen, 2001) :يترجم من 28
hlm:110 
 38ص:  نفس اؼبكاف, دياف الرسن, 29

3
 (1979, ) القاىرة: تسارع عربل, طرؽ تعلم اللغة العربيةالدكتور ؿبمد عبد القادر,  0



                                                                  71:أىدافها. ب

 كالكتابة القرائةك  كالكبلـ اإلستماع: الًتتيب هبذا الّلغوية اؼبهارات تعليم إذل هتدؼ(. 1

 .                                          كالًتصبة

 .                                                لغتها دراسة خبلؿ من أمتو غَت أمة حضارة الستيعاب تعلماؼب فهم تطوير إذل هتدؼ(. 2

                                                                    72:عيوهبا. ج

                 األخرل اغبّواس كأىلمت الّسمع حباّسة إىتّمت( 1

 .                                           أعّدت الىت غَت مواقف َب يستعملونو جبعلهم فبا, اؼبعٌت يدركوا أف غَت من يرّددكف إهنم( 2

    كالّسأـ اؼبلل إذل تؤّدل اغبفظ إجراءات( 3

  اآللية الّنواحى على كرّكزت الذىنّية يالّنواح أىلمت( 4

 

                                                                            :منهم الطريقة ىذه تعريف َب كثَتة آراء ّيُتغو الل بأفّ  الطريقة ىذه على يؤخذ كفبا

                                                           
  اؼبرجع نفسوالدكتور ؿبمد عبد القادر,  31
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 السّمعية طريقة بأف" العربية الّلغة تدريس بياسال"  كتابو َب اػبوذل على ؿبمد دكتور رأل. أ

 سلوبأ ظهر ماُب  اكؿ إظبها ككاف الّلغوية لطريقةا ك الشفويّة الطريقة" با مسميات الشفهّية

                                                           73.اعبيش

 :                                                                      كىى, الشفهّية السّمعية الطريقة ال  ”LANGUAGE STRUKTURAL “  كرال. ب

 74.الكبلـ ىى اللغة حقيقة اف. 1

 .اؼبادة اثاث ىى اللغة. 2

 .الّلغة ليس غةاللّ  علم. 3

       بقوؿ اغبق يظن الذل كليس, األصل دبتكلم يقاؿ ما ىى الّلغة. 4

   َب يكتب ما على الّلغة تقرّع: التقليدل التدريس نظر َب) فاإلنسا

 (.                       ذلك كغَت الّلغة كقواعد الكبلـ عن الكتب

     على تفّرعو التقليدل الّلغة تدريس) بأخرل الواحدة الّلغة مّيزت. 5

 (.      كاليوناف البلّتُت الّلغة قواعد

                                   B. F. Skinner: (Behavioral Psychology)   السلوكى النفس علم كرال. ج
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 كَب, اعبانبة جبلء الّلغة كتعلم العاّدة يصَت الذل اإلنساف أخبلؽ من جبلءا الّلغة شّكلت

                       75.اعبديدة العادة شّكلت ىى اػبقيقة

 البد لذلك, باألخرل فبيزة األرض ىذا َب اللغات اف مع بافًتاص الطريقة ىذه شّكلت. د

 .                          األصلى التباين ربليل  لؤلسس التدريس اؼباّدة ختيارال

 :يلي دبا سبتاز الشفهّية السّمعية الطريقة على الّلغة بتعليم اؼبتعّلقة الّشعارات ماأ

 76.الكتابة كليس الكبلـ ىو الّلغة َب أالصل. 1

 .العادات من ؾبموعات كتكوين اكتساب يعٌت الّلغة تعليم. 2

 .الّلغة حوؿ معلومات اعطائهم من بدال الّلغة استعماؿ على الطبّلب تعود هبب. 3

 .يقاؿ أف ينبغى ما كليس بالفعل يقاؿ ما ىى الّلغة. 4

 .حدة على لغة كل قواعد ربلل أف كهبب ـبتلفة الّلغة تعليم بأف التسليم. 5
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 التقويم. ل

التقوًن ىو عمل عبمع البيانات اليت تتعلق بقادرية الطبلب ؼبعرفة السبب كالعاقبة كالنتيجة اليت  

 77تسثر كربرض على قدرة التعلم.

التقوًن يستهدؼ اغبصوؿ على معلومات عن النتاجات التعليمية اليت حققها الطبلب كنتيجة 

العمليات التعلم كالتعليم، كما يستهدؼ اغبصوؿ على تغدية راجعة عن االجراءات التعليمية اليت تساعد 

راجعة حوؿ  كمن خبلؿ التقوًن يزكد الطبلب بتغدية –اؼبعلم ُب عمليات التحسُت كالتخطيط اؼبستقبلي 

 تعلمهم هبدؼ التصحيح كالتحسُت.

كيشَت التقوًن ُب ىذا السياؽ إذل تلك العملية اليت تساعد ُب اغبصوؿ على معلومات كبيانات  

سبكن من اصدارحكم على مدل التقدـ كالنجاح ُب بلوغ النتاجات التعليمية كيبكن تصنيفو إذل األنواع 

 التالية:

التشخيص أك ربديد مدل االستعداد القبلي لتعلم موضع جديد كيستند تقوًن قبلي: يكوف ألغراض  .1

اؼبعلم إذل نتاج ىذا النوع من التقوًن ُب تنظيم التعلم البلـز للطبلب  أك جملموعة منهم قبل الشركع 

ُب التعلم اعبديد كُب ذلك يتأكد اؼبعلم من قدرة طبلبو على تعرؼ الكلمات اليت سبق تعلمها، 

 ياؽ الدرس اعبديد أك تعرؼ اغبركؼ اليت وبتاج إليها ُب ربليل كلمة ُب درس جديد.كاليت ترد ُب س
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 –تقوًن بنائي: ىو الذم يتم أثناء تنفيذ الوحدة الدراسية أك النشاط التعليمي كمن أمثلة ذلك  .2

كىبلص من ذلك إذل تعديل خطتو  –مبلحظة حل التدريبات  –استماع اؼبعلم لقراءة الطبلب 

 يد التدريب، أك يبطئ ُب تنفيذه، أك يسرع، أك يتجاكز جزء منو .... إذل غَت ذلك.الدراسية فيع

تقوًن بعدم: ىو التقوًن الذم يتم بعد االنتهاء من كحدة دراسة أك ؾبموعة من الوحدات، اإلختبار  .3

 الشفهي، اإلختبار الكتايب بعد كل كحدة ككذلك اإلختبارات الفًتية )الشهرية، العضلية(.

 تقوًن :أدكات ال

 .اؼببلحظ .1

  .اؼبناقشة .2

 .اإلختبارات .3

 .اؼبقاببلت اعبماعية كالفردية .4

 .السجبلت الًتاكمية كاؼبذكرات اليومية .5

 .عينات العمل )الواجبات( .6

 .لعب األدكار .7

 .اإلستبانات .8

 .السجبلت .9

 .قوائم التدقيق كاؼبراجعة .11



 مقاييس التقدير. .11

 اؼبشركعات الفردية كاعبماعية.  .12

 78دراسة اغبالة. .13

 التعليم اإلضافي مفهومم. 

 أف الطبلب النشاط ىو شكل من أشكاؿ البلصفيالنشاط " أف سوكاردل كيتوت ديوا تنص

 ."خارج اؼبدرسة اؼبدرسة أك اليت نفذت ُب، كجها لوجو بعد ساعات اؼبتعلم/

 أنشطة اليت ال تتضمن اتالنشاط اليت تشمل البلمنهجيةاألنشطة " :الذم جادؿ بأف متجر

، ما كراء األنشطة اإلضافية ىي البلصفيةاألنشطة " سوىارظبي أريكنتوككافقو  ."اؼبناىج الدراسيةك  داخل

 ."ُب االختيار عادة النشاط الربنامج ىو بنية

كاقًتح النحبلكم أف التعليم اإلضاُب ىي األنشطة اإلضافية اليت ىي جزء من درس ُب اؼبدرسة 

كمن الواضح أف األنشطة البلمنهجية ىي  األنشطة اإلضافية.كزبريج الطبلب اؼبتضررين من النشاط ُب 

كباإلضافة إذل األنشطة اليت يبكن أف  أيضا اجمللس اليت من شأهنا أف تكوف مفيدة جدا عندما اتباعهة.
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تعطي رحابة اهلل كرفع الطبلب الذين حذت حذكىا، كااتعليم اإلضاُب ىي أيضا األنشطة اإلضافية خارج 

 79.نامج الدرس من أجل إثراء كتوسيع نطاؽ اؼبعرفة كقدرات الطبلبالعادم ىيكل الرب 

 غضاُب أكال تعليمالأف لبلص إذل أف األنشطة أك  لباحثبعض اآلراء اؼبذكورة، يبكن لمن 

الدركس اإلضافية ىي األنشطة اليت ذبرل خارج ساعات الدرس اؼبقرر، أك الدركس اليت ًب ربديدىا 

كتنفيذىا ُب البيئة اؼبدرسية لتكوف موجهة لتوسيع معارفهم ك علـو  ()كجها لوجو ُب الفصوؿ الدراسية

 .كربسُت على شيء كقد درست ُب ؾباؿ معُت من الدراسة

 التعليم اإلضافي هدفأن. 

كفقا  اؼبتعلمُت مناإلبداع اؼبهارات ك  لتطوير البلصفية األنشطة من كظيفة كىي التنمية،  .1

 .اؼبصاحلكمواىب ك مكانات لئل

اؼبسؤكلية  اؼبتعلمُتشعور اؼبهارات ك  لتطوير البلصفية األنشطة من كظيفة كىي، االجتماعية .2

 االجتماعية

الذين  للطبلبمتعة ك ، كتشجيع أجواء مروبة لتطوير البلصفية األنشطة من كظيفة كىي الًتفيهية، .3

 .عملية التنمية يدعموف

 .اؼبتعلمُت استعداد مهنة لتطوير البلصفية األنشطة من كظيفة كىي الوظيفي، إعداد .4
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 التعليم اإلضافيمبدأ س. 

الفردية، كىي مبدأ من األنشطة البلصفية كفقا لئلمكانات كمواىب كمصاحل اؼبتعلمُت لكل  .1

 .منهما

 .اػبيار، كىي مبدأ من األنشطة البلصفية كفقا لرغبات كجاء اؼبتعلمُت طوعا .2

 .اؼبشاركة النشطة، كىي مبدأ من األنشطة البلصفية اليت تتطلب اؼبشاركة الكاملة للمتعلمُت .3

 .متعة، كنبا مبدأ األنشطة البلصفية ُب جو يفضل كتشجيع اؼبتعلمُت .4

البلصفية اليت تبٍت اؼبتعلمُت ركح للعمل بشكل جيد أخبلقيات العمل، كىي مبدأ من األنشطة  .5

 .كناجح

 .النفعية االجتماعية، كىي كذبرم مبدأ األنشطة البلصفية لصاحل اجملتمع .6

 أنواع التعليم اإلضافيع. 

، اعبيش (PMR) ، شباب الصليب األضبر(LDKS) الكشافة، التدريب األساسي طالب القيادة .1

  (Paskibraka) . الوطٍت العلم

العمل العلمي، كتغطي األنشطة العلمية للشباب )كَتيباٌب(، كاألنشطة التمكن من اؼبهارات   .2

 .العلمية كاألكاديبية كالبحثية



فبارسة / مسابقة اؼبوىبة / اإلقبازات، دبا ُب ذلك تطوير اؼبواىب الرياضية كالفن كالثقافة، كحب  .3

 .الطبيعة كالصحافة كاؼبسرح كالدينية

العمل، كاؼبعارض / اؼبعارض، مع مادة، من بُت أمور أخرل، كالوظيفي، الندكات ككرش  .4

 .كالتعليم، كالصحة، كضباية حقوؽ اإلنساف، كالفنوف الثقافية كالدينية

 أشكال التعليم اإلضافيف. 

 على أساس فردم للطبلب البلصفية تليها األنشطة شكل كىي، الفردية .1

 .اؼبتعلمُت قبل ؾبموعات من من األنشطة البلصفية من شكل كىو اجملموعة، .2

 .ُب الصف الواحد للطبلب األنشطة البلصفية يليو الشكل الذم كىو الكبلسيكية، .3

 / بُت اؼبدارس / بُت الطبقات للطبلب البلصفية تليها األنشطة، كشكل جنبا إذل جنب .4

 .الكتاتيب

 اؼبتعلمُت من خبلؿ أك عدد من تليها كاحدة األنشطة البلصفية تنسيق الذم يوجد يدانيةاؼب .5

 81.العمل اؼبيداين أك خارج الصف األنشطة
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 الثالفصل الث

 منهجية البحث

 مدخل البحث و نوعه . أ

استخدم الباحث ىذا البحث اجلامعى نوعا من أنواع البحث وىو دراسة وصفّية ألن 

األخبار واألراء ومن الكلمات باستخدام اساليب مجع البيانات  عبارة عنالبيانات ىف ىذا البحث 

 .1من ادلالحظة وادلقابلة والوثائق ادلكتوبة فيستخلص مما حبث

مدرسة مشكلة التعليم اللغة العربية يف ويسمى بالوصفي، ألن الباحث سوف يصف 

 .ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

ل و ادلستخدم ذلذه الدراسة ىو ادلدخل الكيفي ، وىو البحث للحصوأّما مدخل البحث 

قة اإلحصائية أو ادلنهج الكّمي، حيث يبدأ ريعلى النتائج أو الكشف ما الديكن حصولو بط

الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العمالية للتوضيح وينتهي اىل النظرية اجلديدة تؤيد 

 .  2ماقبلها أو تبطلها

 جمع البياناتأدوات    . ب
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ليكون الباحث حاصال على مجع البيانات فيستخدم الباحث اآلالت أو أدوات جلمعها، 

 وأما أدوات البحث ادلطلوبة ىي كما يلى: 

 طريقة ادلالحظة .1

ىي ادلشاىدة وادلراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاىرة معينة يف ظل ظروف وعوامل بيئة 

لتشخيص ىذا السلوك أو ىذه الظاىرة.  طريقة  بغرض احلصول على معلومات دقيقة   معينة

 3ادلالحظة ادلقصودة يف ىذا البحث مركبة عن ظواىر اجملتمع وظواىر العامل األخرى.

مدرسة ادلعارف ادلتوسطة وادلراد هبذه الطريقة أّن الباحث يتأمل ويسجل ادلظاىر يف 

 . اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

مدرسة ادلعارف ادلتوسطة يف  التعليمحية، وىي: سيالحظ الباحث ادلالحظة من النا

مدرسة ادلعارف يف  تعليم اللغة العربية، والعوامل ادلؤثرة يف اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

 .ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج

 طريقة ادلقابلة .2

ىي طريقة مجع البيانات على طريق األسئلة واجلواب للحصول على ادلشكلة اليت 

. وىو رلرد قائمة بالنقاط أو موضوعات األسئلة الىت يريد الباحث تقدديها إىل 4حبثهاوجب 

 اخلرباء أثناء ادلقابلة.
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استخدمو الباحث ىذه الطريقة لتحصل على البيانات اليت تتعلق بتكوين البيئة اللغوية 

 ذلك. ولتعليم اللغة العربية وعن تنفيذ النظام دلن ال يستخدم اللغة العربية, وما أشب

 طريقة الوثائقية   .3

ىي طريقة عملّية جلمع البيانات وادلعلومات على طريق نظر الوثائق  ادلوجودة يف 

ع و سيض 5مكان معني من الكتب أو الصورات أو التسجيالت أو قائمة اجلدوال وغري ذلك.

 الباحث ىذا البينات يف ادلالحق

 لبياناتمصادر ا . ج

حاصال على البيانات ادلطلوبة، فيتصل الباحث اخلرباء ىناك الطريقة متعددة ليكون الباحث 

يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى  تعليم اللغة العربية الذين يعرفون ويفهمون عن

 ، وأما مصدر البيانات تتكّون من:ماالنج

   الرئيسيةمصدر البيانات  .1

. فادلصدر الرئيسى 6من البيانات األولية حيللهاالباحث و  جيمعهاىي البيانات اليت 

من الكالم والبيان من يف البحث الكيفي ىو األقوال واألفعال واألحوال. وىذه تتكّون 

. وكذالك األنشطة اللغويّة يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج ادلخرب

 .جاسارى ماالنجمدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سيناليت أقامها طلبة 
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 مصدر البيانات الثانوية .2

. والبيانات الثانوية مأخوذة من 7وقدمها األخرون حيللهاو  جيمعهاىي البيانات اليت 

 الوثائق ادلكتوبة والبيانات ادلتعلقة هبذا البحث.

 أسلوب تحليل البيانات . د

 جيري حتليل البيانات يف ىذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل ميلس وىوبرمني: 

انتخاب البيانات، وىو بأن خيتار الباحث  البيانات ادلناسبة وادلفيدة من غريىا ألن  .1

 الخيتلط فيما بينهما.

يدان تنظيم البيانات، وىي بأن ينّظم الباحث البيانات ليكون تنظيما مرتبا اليت جيدىا يف م .2

 البحث وجياز وصفها.

العربّية  تعليمالاستنتاج وىو بأن يأخذ الباحث النتائج احملصولة من البحث بعرض منوذج  .3

 8.اللغة العربّية تعليمعن  جماالن يف مدرسة ادلعرف ادلتوسطة سينجاساري

 

 مراحل تنفيذ الدراسة . ه

عن  سينجاسارى ماالنجمدير مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية يستأذن الباحث إىل  .1

 ة العربّية.اللغ تعليم
                                                           
 19 

Ibid. Sugiyono. Hal: 137 
20 

Miles H, Cecep Rohanda. 1992. Analisis Data Kualitatif. . Jakarta: UI Press. Hal. 134 



وإرشادات وبيانات حول  يقبل الباحث إىل مدّرس اللغة العربية ويستمع إىل توجيهات .2

 .درسةحال ادل

 يقوم الباحث مجع ادلظاىر التعليمية اليت يشمل على عملية التعليم والتعلم. .3
 



 الرابع الفصل

 عرض البيانات وتحليلها

 لحمة مكان البحث . أ

 تاريخ نشأة مؤسسة المعاريف التربوية بسنجاسري -1

كما يف اإلقرار ادلكتوبة يف سبيل اجلمهورية أن ادلدرسة األىلية ىي قرينة احلكومة يف أداء 

 برنامج الًتبية الدولية.

ادلؤسسة ادلعاريف الًتبوية  بسنجاسري أنو من قرينة الدولة اليت قد قامت قبل إقرار 

استقالل إندونيسيا. ومن أسباب قامتها ىو وعيها على تربية شبان شباب إندونيسي يف سائر 

جهاد على سعي استقالل إندونيسيا. وهبذا وعي فعزم احلاج مشكور )وىو من أمري الدينة و 

 1(  فقامت "مدرسة مصباح الوطن "  يف سنة   DPRلس األمة بنندونيسيا/ نائب رئيس يف رل

 م، وكانت ىذه ادلدرسة أساسا من قامت مؤسسة ادلعاريف الًتبوية سنجاسري مباالنج.923

م قبلت مدرسة مصباح الوطن طالب فقط، ألن يف تلك الزمن كانت 1923يف سنة 

 تلك الزمان أياا، كان اس  مدرسة مصباح النساء غري مالئمة إذا تعلمن مع الرجال. و يف

الوطن تغري مبدرسة هناة الوطن على رأي وإرشاد وىاب حسب اهلل )أحد مؤسس مجعية هناة 

 العلماء( و تكون فرع من هناة الوطن بسورابايا.



وقع شيء غريب بعد جاء وىاب حسب اهلل وىي أن حكومة ىنديا ىولنديا ال يدع 

دواهن ، ولكنه  يعطيو حرية يف تعلي  طالبو. وىؤالء الطالب الذين  مشكور مرة أخرى ليأيت إىل

 سيدخلون يف رلموعة سبيل اهلل و حسب اهلل يف جهاد على استقالل إندونيسيا.

وبعد استقالل إندونيسيا، كان مدرسة هناة الوطن  تغري امسها مبدرسة هناة العلماء أو 

م تغري مرة أخرى امسها مبدرسة 1978يف سنة (. و SRNOمشهور مبدرسة هناة العلماء اجملتمع )

ادلعاريف االبتدائية اإلسالمية. واألن كانت حالة ىذه ادلدرسة شلاثلة برسالة التقرير وزير شؤون 

 .M.M  16/15 .33/PP .332/361/1994( رق   DEPAG RIالدينية باندونيسيا )

مطابقة بنشأة اجملتمع، وى  من سنة إىل سنوات، كانت الًتبية مرتفعة وتنشأ نشأة جيدة 

 حيتاجون نشأة الًتبية، فهرت :

(. PGAPم قامت تربية معلمني الدينية األوىل )1954من أكتوبر يف سنة  5يف التاريخ 

م 1972(. و يف سنة PGALNUم تكون تربية معلمني الدينية هناة العلماء )1963ويف سنة 

عاريف وبعد ذلك وقف أنشطتها بسبب ( سنة السادس من ادلPGAتكون تربية معلمني الدين )

متخرجني 2333. وقد حصلت ىذه ادلدرسة  1983تقرير من أمري الدين سليت علي يف سنة 

 وأكثرى  يكون مدرس الدين يف ادلداريس ادلنتشرة يف ماالنج وحولو.

سنة  57قامت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية واألن  1959من يوليو سنة  1ويف التاريخ 

 (.Aو األن حاذلا يصل نتيجة معادلة ادلدرسة ادلمتاز) من عمرىا



م قامت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية واألن بلغ عمرىا 1966سبتمرب سنة  1ويف التاريخ 

 (Aسنة وصل نتيجة معادلة ادلدرسة شلتاز ) 53

م قامت ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية واألن بلغ عمرىا 1972يناير سنة  13ويف التاريخ 

 (Aنتيجة معادلة ادلدرسة شلتاز ) سنة وصل 44

م قامت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية واألن بلغ 1977أغسطس سنة  13ويف التاريخ 

 (Aسنة وصل نتيجة معادلة ادلدرسة شلتاز ) 39عمرىا 

م قامت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية واألن بلغ عمرىا 1983يوليو سنة  1ويف التاريخ 

 (Aمعادلة ادلدرسة شلتاز )سنة وصل نتيجة  35

 1قامت روضة األطفال ادلعاريف سنجاسري و يف التاريخ  1987يوليو  23ويف التاريخ 

 م مدرسة ادلعاريف الثانوية ادلهنية .2334يوليو 

 رؤية المدرسة -2

سان ادلؤىل بالعقيدة أىل السنة واجلماعة وذل  أخالق الكردية وذكاء ومهري و ألنحتقيق ا ( أ

لو صحة اجلس  و النفس ويفيد إىل اجملتمع و الشعب ودولة إندونيسيا يقصد على قصد إىل احلياة 

 الساعدة يف الدنيا واألخرة. 

 دعوة المدرسة -3



بنسالم أىل السنة  يعقد الًتبية قبل يدرس يف ادلدرسة حىت يف اجلامعة ادلتخصص  -أ 

 واجلماعة.

 ينتج وسيلة الًتبية ويرشد ويراعي العمال يف الًتبية -ب 

يعقد التعاونية مع احلكومة واألىلية أما يف البالد أو خارج البالد يف حتويل ارتقاع جودة  -ج 

 الًتبية

 يعقد سلة الرحي  مع ويل الطلبة و اجملتمع يف ارتقاع جودة الًتبية على ضوء ادلدرسة. -د 

 سة اإلضافيةالدرا -4

وىي أنشطة التعل  اليت يعقد يف خارج خصة الدراسة يف ادلدرسة أو يف خارجها. وللدراسة 

 اإلضافية أىداف، وىي:

 لتنمية معلومات الطلبة و متكنها -أ 

 لتطوير كفاءة الطلبة وإرادهت  ومهاراهت  يف حتويل على التدمري الشخصية -ب 

 اجملتمعليعرف الطلبة عالقة الدروس يف حياهت  مع  -ج 

لتنمية وتوسيع معرفات الطلبة أو مهارهت ، تنمية وتطبيق تقومي ادلعلومات اليت درس من  -د 

 الدروس

 منهج الدراسة -5



من روضة األطفال حىت مدرسة ادلعاريف الثانوية ادلهنية تستخدم ادلنهج ادلقرر هبيئة تربية 

ادلعاريف الثانوية اإلسالمية احلكومة. وأما مدرسة ادلعاريف االبتدائية اإلسالمية حىت مدرسة 

 يستخدم منهج ادلقرر بوزارة شؤون الدينية .

ادلنهج ادلقرر من احلكومة تناسب خبصائص ادلعاريف بزيادة خصة الدراسة يف تعلي  دين 

 اإلسالم وأىل السنة واجلماعة.

 تطوير منهج الدراسة -6

 روضة األطفال ادلعاريف -أ 

 (Aتيجة معادلة ادلدرسة مدرسة ادلعاريف االبتدائية اإلسالمية )ن -ب 

 (Aمدرسة ادلعاريف االبتدائية اإلسالمية )نتيجة معادلة ادلدرسة  -ج 

 (Aمدرسة ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالمية )نتيجة معادلة ادلدرسة  -د 

 (Aمدرسة ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالمية )نتيجة معادلة ادلدرسة  -ه 

 (Aة مدرسة ادلعاريف الثانوية اإلسالمية )نتيجة معادلة ادلدرس -و 

 (Aمدرسة ادلعاريف الثانوية اإلسالمية )نتيجة معادلة ادلدرسة  -ز 

 مدرسة ادلعاريف ادلهنية -ح 

  



 رؤساء مداريس المعاريف -7

 A.Maرئيسة روضة األطفال ادلعاريف ىي إرناويت،  -أ 

 S.Pdىو زلمد عصام،  اإلسالميةرئيس مدرسة ادلعاريف االبتدائية  -ب 

 S.Pdىو سيغيت راىرجو،  اإلسالميةرئيس مدرسة ادلعاريف االبتدائية  -ج 

 ىو احلاج إمام شافعي ادلاجستري اإلسالميةرئيس مدرسة ادلعاريف ادلتوسطة  -د 

  S.Agىو رلمد شفاء مواىب،  اإلسالميةرئيس مدرسة ادلعاريف ادلتوسطة  -ه 

 ىو زلمد منذر ادلاجستري اإلسالميةرئيس مدرسة ادلعاريف الثانوية  -و 

 ىو زلمد أناس نور ادلاجستري ةاإلسالميرئيس مدرسة ادلعاريف الثانوية  -ز 

 Am.Tرئيس مدرسة ادلعاريف ادلهنية سيف األفندي،  -ح 

  



 اإلسالميةالمدرسون بمدرسة المعاريف المتوسطة  -8

 4.1اجلول 

 ادلادة اس  ادلدرس الرق 

 فيزيا إمام شافعي ادلاجستري 1

 القرآن واحلديث بدو عمر 2

 Ke-NU an زلمد أبو سعري 3

 الفقو زلمد أناس نور 4

 العقيدة واألخالق زلمد حسن أنوار 5

 علوم اجملتمع /التاريخ زلمد صربان مجيل 6

 العقيدة واألخالق مسجدي 7

 اللغة الدائرة زلفوظ 8

 الرياضية -1 باسوكي 9

 PPKN -1 عبد ادلفيد 13

 دونيسيةألناللغة ا -1 رمحة 11



 سوسسونطو 12
1- KERTAKES 

 القرآن و احلديث -2

 الفقو -1 ناري 13

2- Ke-NU an 

 الرياضة -1 مفيد حبيب 14

 Kertakes -1 عبد الغفور آمني 15

 دونيسيةألناللغة ا  -1 عبد الرمحان 16

 اللغة األصلليوية -1 مقبول 17

 عل  العادلية -1 سوجاري 18

2- PPKN 

 الفقو -1 ليل مفيد 19

 الرياضية -1 سولستيو وايت 23

 PPKN -1 فحر الدين 21

 اللغة األصلليزية -1 منذر أدنان 22

 اللغة العربية -1 سليمانزلمد زين  23

 عل  اجملتمع -1 أغوس بودي عوفويو 24



 الرياضة -1 عريف مفيت 25

 اللغة األندونيسية -1 سورتن أنوار 26

 الرياضية -1 إنداه عفيفة 27

 نور عيين 28
 االقتصادي -1

 اللفة الدائرة -2

29 
عبد الوىاب رمحن 

 ادلاجستري
 اللغة العربية -1

 عل  العامل -1 نور عني 33

 مفتاح اجلنة  31
تريج حاارة  -1

 اإلسالم

 عل  العامل -1 أنا خلية 32

 اللغة األصلليزية -1 زلمد سلطان 33

 عل  العامل -1 عرى وردة الصاحلة 34

 الرياضة -1 إمام حسان 35

 جغرافية -1 حسب اهلل ىدى 36



حسن اخلامتة 37

 ومناقشتها تحليل البيانات . ب

ماالنجسينجاسارى  اإلسالميةأهداف تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة  .1

لدرس اإلضايف للغة العربية يف مدرسة ادلعاريف عقد الباحث ادلقابلة إىل مدرسني ل

سنجاسري ومها األستاذ أغونع ستياون واألستاذ زلمد عني الرازق. وقدم  اإلسالميةادلتوسطة 

ضايف مبدرسة س اإلالباحث أسئلة إىل مدرسني اليت تتعلق بأحوال تعلي  اللغة العربية يف الدر 

 تعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف ي، ويالحظ الباحثسنجاسر  ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالمية

 مبدرسة ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالمية سنجاساري.

وأىداف تعلي  اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج 

ادلدرسية بل يكون أنشطة يف دلعرفة الطلبة أن اللغة العربية لغة  ليس إال مكتوبة على إرشادات

سهلة. حىت جيذب إرادة اعلى األىداف ادلرجوة، ألن إذا لطلبة حلصول  توجيو يف مدرسة ولكن 

انشطاة اليت استطاع يف عمل لتعرف ان تعل  اللغة العربية سهال، حيت يستطيع يسول ادلتعل . 



تب يف مدرسة حتقق. ألن اذا حريص من ادلتعل  يف تعل  اللغة مبداورة األىداف الذي قد ك

 العربية كبري صوف سهل يف تعلي  اللغة العربية.

 اإلسالميةإن األىداف تعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة ادلعاريف ادلتوسطة 

سنجاساري ىي:

.لتنمية معلومات الطلبة يف اللغة العربية و متكنها -أ 

 كفاءة الطلبة وإرادهت  ومهاراهت  يف اللغة العربية.لتطوير   -ب 

دينه  ومعرفة دىا يف حياهت ، إما أهنا تفيد يف ليعرف الطلبة أمهية اللغة العربية و فوائ -ج 

علوم الدين وعمله  ومهنته  و اقتصادى  وعريىا. 

.مه لتنمية وتوسيع معرفات الطلبة يف اللغة العربة أو مهارهت  فيها وتطبيقها يف أيا -د 

 ماالنجسينجاسارى  اإلسالميةمواد تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة  .2

ىي ادلعلومات اليت يقصد ادلعل  أن يوصلها إىل التلميذ. وجيب للمعل  أن  مواد

ا مرسومة من األىداف ألهنيستويل ادلادة الت سيبلغها إىل الطالبات وخيتار أحسن ادلادة 

 األىداف، لذلك أن تكون ىذه ادلادة مطابقة هبا. وأحد األآلت لتحقيق

قابلة إىل مدرسني الدرس اإلضايف للغة العربية يف مدرسة ادلعاريف ادلعقد الباحث 

سنجاسري ومها األستاذ أغونع ستياون واألستاذ زلمد عني الرازق. وقدم  اإلسالميةادلتوسطة 

لغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة الباحث أسئلة إىل مدرسني اليت تتعلق بأحوال تعلي  ال



سنجاسري، ويالحظ الباحث تعلي  اللغة العربية يف الدرس  اإلسالميةادلعاريف ادلتوسطة 

 سنجاساري. اإلسالميةاإلضايف مبدرسة ادلعاريف ادلتوسطة 

مواد تعلي  اللغة العربية اليت مستعمل حلصول االىداف ىو الكاب ورقة عمل ادلتعل  

 (LKS يف ،) ذالك الكتاب وجد اربع مهارات اللغة العربية وزيادة ملفت مواد باستعمال 

الطريقة من ادلعل . ويستخدم ادلدرس كتاب ادلناسب بطريقة ادلستخدمة عند تعلي  اللغة 

 1العربية حىت يسهل الطلبة يف فه  ادلواد ومتكنها.

 ماالنجسينجاسارى  ميةاإلسالطريقة تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة  .3

الطريقة يف التدريس ىي النظام الذي يسري ادلدرس يف إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات 

 2إىل أذىان ادلعلمات إىل أذىان التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية.

عقد الباحث مقابلة إىل مدرسني الدرس اإلضايف للغة العربية يف مدرسة ادلعاريف 

سنجاسري ومها األستاذ أغونع ستياون واألستاذ زلمد عني الرازق. وقدم  اإلسالميةادلتوسطة 

الباحث أسئلة إىل مدرسني اليت تتعلق بأحوال تعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة 

 سنجاسري، ويالحظ الباحث اإلسالميةادلعاريف ادلتوسطة 

 سنجاساري. اإلسالميةتعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة ادلعاريف ادلتوسطة 
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سينجاسارى  اإلسالميةادلعارف ادلتوسطة أما الطريقة اليت استخدمها ادلعل  بادلدرسة 

يف تعلي  اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة  ألن. تقائيةألنا الطريقة. فهي طريقة ماالنج

باستعمال اربع مهارات والتلي  ليس بكتاب ورقة عمل ادلتعل   ماالنجسينجاسارى  اإلسالمية

 (LKS  )بالعاب اياا والتعلي  اللغة العربية تكون معتمدة بواسطة الكاملة.   ولكن فقط

والبد يف تعريف ان أىداف تعل  اللغة العربية ليس فقط لتعل  اللغة العربية ولكن استعمل 

رينات دلسابقة بيت ادلدرسة. اذا الطريقة ادلستخدمة و حل  عن اللغة العربية جيد اياا يف مت

 جدا و مشروط.

 ماالنجسينجاسارى  اإلسالميةتقويم تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة  .4

كمية كانت أو كيفية أمر ضروري دلعرفة مدى   التقومي ىو آلة تقدير كفاءة لغة ادلتعل 

حصول التعلي  إىل األىداف. وأما عملية تقومي تعلي  اللغة العربية هبذه ادلدرسة تستخدم 

 الطريقة اإلختيارية وغري اإلختيارية.

عقد الباحث مقابلة إىل مدرسني الدرس اإلضايف للغة العربية يف مدرسة ادلعاريف 

اسري ومها األستاذ أغونع ستياون واألستاذ زلمد عني الرازق. وقدم سنج اإلسالميةادلتوسطة 

الباحث أسئلة إىل مدرسني اليت تتعلق بأحوال تعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة 

 سنجاسري، ويالحظ الباحث اإلسالميةادلعاريف ادلتوسطة 



 اإلسالميةوسطة تعلي  اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة ادلعاريف ادلت

 سنجاساري.

التقومي الذي مستعمل ادلعل  ليس من كمي ولكن النتائج من وقائع التعلي  اللغة العربية. ألن النتائج من 
التعلي  الدرس اإلضايف فقط لتطوير يف التلي  اللغة العربية و يكون الة دلساعدة يف التعلي  الطبيعي. بتقومي 

ادلتعل  مباشرة يف ادليدان، ويستطيع مصدر يف استعمال الطريقة يف مثل ذالك فوجد تعريف مهارات من 
 التعلي  اللغة العربية.



 الخامس الفصل

 وتوصية البحث نتيجة البحث

 نتيجة البحث . أ

 بعد أن يقوم الباحث بعرض البيانات وحتليلها، وجد الباحث نتائج البحث اآلتية: 

 أهداف تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .1

اإلسالمية سينجاسارى ماالنج ليس تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة 

فقط توجيو يف مدرسة ولكن أنشطة اليت استطاع يف عمل لتعرف ان تعلم اللغة العربية 

سهال، حيت يستطيع يسول ادلتعلم. مبداورة األىداف الذي قد كتب يف مدرسة حتقق. الن 

 العربية.إذا حريص من ادلتعلم يف تعلم اللغة العربية كبري صوف سهل يف تعليم اللغة 

إن األىداف تعليم اللغة العربية يف الدرس اإلضايف مبدرسة ادلعاريف ادلتوسطة 

 نجاساري ىي:ياإلسالمية س

 .لتنمية معلومات الطلبة يف اللغة العربية و متكنها -أ 

 لتطوير كفاءة الطلبة وإرادهتم ومهاراهتم يف اللغة العربية. -ب 

دينهم دىا يف حياهتم، إما أهنا تفيد يف ليعرف الطلبة أمهية اللغة العربية و فوائ -ج 

 ومعرفة علوم الدين وعملهم ومهنتهم و اقتصادىم وعريىا. 



لتنمية وتوسيع معرفات الطلبة يف اللغة العربة أو مهارهتم فيها وتطبيقها يف  -د 

 .أيامهم

 مواد تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ماالنج .2

ليم اللغة العربية اليت يستعمل حلصل االىداف ىو الكتاب ورقة عمل ادلتعلم مواد تع

 (LKS  يف ذلك الكتاب وجد اربع مهارات اللغة العربية وزيادة ملفت مواد باستعمال ،)

الطريقة من ادلعلم. ويستخدم ادلدرس كتاب ادلناسب بطريقة ادلستخدمة عند تعليم اللغة 

 1العربية حىت يسهل الطلبة يف فهم ادلواد ومتكنها.

 سالمية سينجاسارى ماالنجطريقة تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة اإل .3

الطريقة يف التدريس ىي النظام الذي يسري ادلدرس يف إلقاء درسو ليوصل ادلعلمات 

 2إىل أذىان ادلعلمات إىل أذىان التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية.

ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية سينجاسارى أما الطريقة اليت استخدمها ادلعلم بادلدرسة 

. الن يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعارف ادلتوسطة نتقائيةاال الطريقة. فهي ماالنج

ليم ليس بكتاب ورقة عمل عاإلسالمية سينجاسارى ماالنج باستعمال اربع مهارات والت

يضا والتعليم اللغة العربية تكون معتمدة بواسطة لعاب أباأل ولكن ( فقط LKSادلتعلم ) 

والبد يف تعريف ان أىداف تعلم اللغة العربية ليس فقد لتعلم اللغة العربية ولكن الكاملة.  
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استعمل ايضا يف مترينات دلسابقة بيت ادلدرسة. إذا الطريقة ادلستخدمة و حلم عن اللغة 

العربية جيد جدا و مشروط.

 النجتقويم تعليم اللغة العربية في مدرسة المعارف المتوسطة اإلسالمية سينجاسارى ما .4

التقومي الذي يستعمل ادلعلم ليس من كمي ولكن النتائج من وقائع التعليم اللغة 

العربية. الن النتائج من التعليم الدرس اإلضايف فقد لتطوير يف التعليم اللغة العربية و يكون 

الة دلساعدة يف التعليم الطبيعي. بتقومي مثل ذلك فوجد تعريف مهارات من ادلتعلم مباشرة يف 

 يدان.ادل



 توصيات البحث . ب

عند الباحث، دلن أراد أن ينجح يف تعليم اللغة العربية ينبغي عليهم أن يتبع اخلطوات 

سينجاساري ألن قد حصل ىذه ادلدرسة على مدرسة ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالمية اليت عملها 

 جناح الطالب يف تعليم اللغة العربية.
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