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مستخلص البحث
واي ٦االبتدائية احلكوميةدرسةباملاخلامسالصفلتالميذالعربيةاللغةميتعليفاملعلمأداء

المبونجبندرحليم
واضعة

نور األضحى
.الـــتعلمنتـــائجوتقيـــيموالتنفيـــذالتخطـــيطيتضـــمنالـــذيالنشـــاطهـــوالتعلـــيممهنـــةســـياقيفاألداء

االبتدائيـةباملدرسـةاخلـامسالصفاللغة يفتعليميفاملعلمأداءومعرفةالوصفهذا البحث هومنواهلدف
: التـايلالنحـوعلـىمشـكلة البحـثالباحثـةفتقـدمذلـك احلـال،ملعرفـة. المبونجبندرحليمواي٦احلكومية

حلــيمواي٦احلكوميــةاالبتدائيــةباملدرســةاخلــامسالصــفيفالعربيــةاللغــةتعلــيميفاملعلــمأداءيــتمكيــف"
؟"المبونجبندر

يعــين االســتقراءطريقــةهــياملســتخدمةوالطريقــةالنــوعي،البحــثهــوهــذا البحــثلنــوعبالنســبةأمــا
مصـــدرالعامـــة، أمـــااالســـتنتاجرســـممثاخلاصـــةاألشــياءمـــنالبيانـــاتعلـــىللحصـــولتســـتخدمالـــيتالطريقــة
.العربيةاللغةمعلمهوالعامالبيانات

وطريقــــةاملالحظـــة،طريقـــةالـــيت تســـتخدمها الباحثـــة، هـــيالطـــرقعـــدةوهنـــاكالبيانـــات،مجـــعويف
مـن تتضـمنالـيتالبيانـاتحتليـلهـيالتاليـةفـاخلطوةالبيانـاتمجيـعمجـعيـتمأنبعـد. وطريقـة الوثـائقاملقابلة

بطريقـةبالتحليـلالباحثـةقامـت مجعهـامتالـيتالبيانـاتمـن. البياناتوحتققالبياناتوعرضحتديد البيانات
.العامستنتاجاالإىلاخلاصاالستنتاجباليت تبدأالتفكري االستقرائية

أداءكـــون عمليـــة أن،والوثـــائقواملقابلـــةاملالحظـــةمـــناحملصـــولةالبيانـــاتوحتليـــلثالبحـــنتـــائجمـــن
التالميـذصـعوبات: وتشـملحتـدثالـيتاملشـاكلمـنكثـريهنـاكولكـن،يف درجة الكايف من األقصـىاملعلم
ـــهالـــيتدواجلهـــ. العربيـــةاللغـــةوترمجـــةحلفـــظ واضـــحة،التعليميـــةالهـــدافاألختطـــيط: العربيـــةاللغـــةمعلـــميبذل

أنأجـلمـناالسرتاتيجيةواستخدام،إىل التالميذالواجبإعطاءاحملادثة،قراءةجتويد يفتدريبوالرتمجة،وال
.ومسروراخرياالتعليمأنشطةتصبح

.لغة العربيةالأداء املعلم، تعليمأسلوب: الكلمة المفتاحية
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ز

إهداء

إىل شــيءاللتقــدمييلوالفرصــةنعمتــه،مــنال قــول إىل قــول الشــكر هللا علــى كــل رمحــة
.اعميقهمأحبالذياألفراد

:أهديت هذا البحث العلمي إىل
أقـول قـول الـدعاء وكلمـة . انببو احملیانةة ي السيدة احلاجأمو یحیي حسانالسيد احلاجأيب.١

ةاجلامعيـــالدراســـةإكمـــالبيـــة يل حـــّىت أقـــدر علـــى والرت ،اجلهـــوددمـــة،الشـــكر جلميـــع اخل
".أحبكما"وأقول لكما .امعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية المفونججب

وباري,الشــقيقة احملبوبــةالكبــريةإخـويت.٢ د س ري، احم ا فت اني، رتن س، اری ي داروی وإخــويت . رب
كنسي ، محبوب زمزميو أبناء اإلجوة احملبوبة،  صدیق محلي، محمد قاھر، محمد شاریفالصغراء 

دائمـاً امتحمسـألكـونواإلهلـاماحلـافزيعطيـيندائماً أنهدارویس ريهانا خرياوزھرا جھدة 
.األموركليف

تقـدميعلـىملكـشـكراتقـول الباحثـة ،كلهـاأمسـائهمكتابـةميكـنالالذيناألسرةمجيع.٣
.ينجاحلرانتظوااليلوالدعماحلوافز

"مفونججامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال"جامعيت احملبوبة .٤



ط

شكر وتقدير

النعمةوفرةأعطىالذيالشكر واحلمد هللا سبحانه وتعاىل،قولقّدمت الباحثة 
العربيةاللغةميتعليفاملعلمأداء": املوضوعحتت سريهذا البحث العلمي كتابة لوالتوجيه
نسىتوال"المبونجبندرحليمواي ٦االبتدائية احلكوميةدرسةباملاخلامسالصفلتالميذ

وعلى آله وأصحابة ،صلى اهللا عليه وسلمحممدنانبيعلى بتقدمي الصالة والسالمباحثةال
.آمنيكأمته إىل يوم الدين،وعلينا

ةقّدم الباحثفتمع التعليمات والتوجيهات إال تتحقق ال كتابة هذا البحث العلمي
:إىلامه وجزيل شكره وعظيم حتّيته  فائق احرت 
جامعة رادين انتان كمدير ،املاجستريري، كْ و حممد ماجفضيلة األستاذ الدكتور احل.١

رسم العلم يف هذا احلرم لباحثةفرصة لقد أعطىالذياإلسالمية احلكومية ملفونج
.كلّية الّرتبية والتعليممعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  اجلا

والتعليم كلّية الّرتبية األنوار، املاجستري، عميد  خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج .٢
.جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ملفونج

والتعليمكّلّية الرتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، املاجستري أيرليناالدكتورةفضيلة.٣
.مفونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال

ألول،شرف ااملكاملاجستري  ،احلاج ألينس إلياسالدكتورندوس السيدفضيلة.٤
مااوقاياالذي قد اعط،ةالثانيةكاملشرفاملاجسترية،أمي هجريةةالدوتور فضيلة و 
.ا البحث العلميذحىت متت هبالصرب الشراف ل

السيد خريي كرئيس املدرسة الذي قد أعطاىن الفرصة الواسعة ألداء فضيلة.٥
.إلمتام هذا البحث العلميالذي قد ساعدينو البحث العلمي يف تلك املدرسة



ي

حبامعة رادين انتان ني واملوظفكلية الرتبية والتعليم بواحملاضراتكافة احملاضرين.٦
.المبونجاإلسالمية احلكومية 

قسم الّلغة العربّية بكّلّية الرتبّية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية أصحايب ب.٧
مليسا ، اماليا فضيلة، ديياه فسفيتا،ليتادستا فو (٢٠١٢للمرحلة احلكومّية المفونج

الذي الزمالء و صدقاء األمجيعو) فنكي ريالشي ، نوفا دييادارا، مليا ديينتاري، سلفييا
.قد ساعدين إلمتام هذا البحث العلمي

".مفونججامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال"جامعيت احملبوبة .٨
. الذي قد ساعدين إلمتام هذا البحث العلميراد األفتب هللا جلميعأن يكالباحثةترجو

االنتقاداتفرتجو الباحثة بعيدا من الكمالزاليالفإن هذا البحث العلميذلك،ومع
.البحث العلميلتحسني هذاواقرتاحاتاملتوقعة
.عسى أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للكاتبة خاصة وللقراء عامة، آمنيو 

٢٠١٦غسطس أبندار المبزنج،  
ةالباحث

نور األضحى
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١

الباب األول
مقّدمة

توضيح الموضوع.أ
يفالواردةالكلماتالباحثة أوالشرحأن ت،البحث العلميهذاالباحثةشرحتأنقبل

هذاموضوعفهمعلىللقراءوااللتباسالفهملسوءتفادياالبحث العلميهذاموضوع
لتالميذالعربيةاللغةميتعليفاملعلمأداء"هو البحث العلميهذاموضوع،البحث
بالنسبةأما. "المبونجبندرحليمواي ٦احلكوميةاالبتدائيةدرسةباملاخلامسالصف
:التايلالنحوعلىوضوعامليفالباحثةشرحتاألشياءلبعض

المعلمأداء.١
حققهااليت عملهو نتائج الداءاأل. واملعلماألداءمهاكلمتنيمنيتكوناملعلم أداء

السلطتهاوفقامنظمةيفوظفنياملمنجمموعةأوموظف منظمةيفومسؤوليا
١.واألخالقيةاملعنويةووفقاالقانونتنتهكالقانونا،املعنية

يعيناضرواحملاملعلمحول٢٠٠٥لعام١٤رقمالقانونيفاملعلمبينما
علىوتقييموتقديروتدريب،،التعليمو ،للرتبية الرئيسيةاملهمةمعاملهينرببامل

والتعليماالبتدائيوالتعليمالرمسيالتعليممناملبكرةالطفولةتعليممسارمن التالميذ
٢.الثانوي

1 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, (Bumi Aksara, Jakarta, h.22)
2 Tim Redaksi, Undang-undang RI Nomor 15 tentang Guru dan dosen, (Balai Pustaka,

Jakarta, 2006, h. 6)



٢

التعليم.٢
اللجميع،حيدثمعقدةعمليةهوميالتعل حىتةلو طفالمنذياةاحلمدىتستمروأ

قبلتعيينهمتالذياهلدفمععمدا،تتماليتتعليميةحماولةهوميالتعل٣.املمات
قانونيف١املادةمن٨الفقرةتوضح٤.التحكمعنصرتنفيذهويفالعملية،تنفيذ
بنيالتفاعلعمليةهوالتعلم"أنالوطينالتعليمنظامبشأن٢٠٠٣لسنة٢٠رقم

من حتول العلومعمليةهوالتعلم٥.التعليميةالبيئةيفدراسةومادة الواملعلمالتالميذ
.قبلمن تعيينهمتالذياهلدفمعمعللتالميذاملعلم

اللغة العربية.٣
األسرةيفمدرجةيةوسطالساميةالاللغاتمنواحدهوعريبباختصارأوالعربية
األجساماآلراميةلغاتوالعربيةباللغةوثيقاارتباطاً يرتبطوهوسامية،لغةمن 

لغةاألسرةيفأخرىغةلأيمناملتكلمني أكثرهي العربيةاللغة. األرضمنالقريبة
الإلسالملغة العبادةوهيبلدا،٢٥يفالرمسيةاللغةهياللغةهذه.سامية اللغةأل

. القرآناتتحدثاليت
َلَعلَُّكمْ َعَربِياقـُْرآنًاَجَعْلَناهُ ِإنَّا:تعاىلاهللاقال القرآن،لغةهيالعربيةاللغة

تعليمموادمنجزءيف هذا البحث العلمي هيعربيةالاللغة) ٣: الزخرف(تـَْعِقُلوَن 
.اليوميةاحلياةيفوممارسةالقرآنو والعمل بفهمالتعليمتوفراليتالعربيةاللغة

3 Bambang Warsito, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), h. 62

4 Yuberti, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung,
2013), h. 10

5 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
Cet ke- 5, h. 5



٣

التالميذ.٤
االبتدائيةباملدرسةالصف اخلامس أ تالميذالبحث العلمي،هذايفالتالميذ 
.المبونجبندرواي حليم٦احلكومية

المبونجبندرواي حليم٦الحكوميةائيةاالبتدالمدرسة.٥
هي املؤسسة الرتبوية المبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةاملدرسة

.احلكومية للمجتمع احمللي
البحثهذاأنالباحثةستنتجفتأعاله،املذكورةللمصطلحاتوصفإىلاستناداً 

املدرسةاخلامسالصفيفربيةالعاللغةميتعليفاملعلمأداءكيفيةشرحإىليسعى
.المبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائية

أسباب اختيار الموضوع.ب
هواجليداألداءألن والتعلم،التعليمعمليةيف جيدأداءإىلحاجةيفاملعلم.١

ذلك،اجليدالتعلمالنتائج والتعليممهمةواكتسبتتشجيعيفالنجاحمفتاح
ا .املتمكنةو عاجزةالالتعليمعيةنو تنتجسوفأل

أن النشاطهذاسيؤدي. للتعلماملبذولاجلهديف املدرسة هوالعربيةاللغةتعليم .٢
االبتدائيةمدرسةيفالدرس.والكفاءةالفعاليةطريقعنشيئاالتالميذمتعلّ ي
أعضاءو واألسرة،عنوان،ال،املهنةدرسة،أدوات امل،التعرفحولواضيعاملشملي
.جلسم، وهلّم جرىا



٤

خلفية البحث.ج
ختطيطيتضمنبنشاطالقيامهوالتعليممهنةسياقيفاألداءمظهرأواألداء

.التعلمنتائجوتقييمم،يالتعلوتنفيذم،يلتعلا
علىيفرضالذيالتعليم،نوعيةحتسنييفهمةاملاملكوناتأحداملعلمأداء

وضيحيينفذ،الذياملظهرهو ألداءانكاMomon Sudarmanوفقا. التالميذنوعية
إىلاستناداً واملهاموالوظائفللتعليماتوفقامنهااملاديةوغرياملاديةشيئا،نتجوي

،التعليمبرنامجطيطختهواملعلمأداءوفقا٦.والدوافعواملهاراتواملواقفاملعارف
٧."التعلم للتالميذنتائجوتقييمميالتعلبعمليةوالقيام

،الرتبيةعلىالقدرةهواملعلمأداءأناملفهومومنأعاله،الوصفعلىناءوب
تلبيةللفاملو باملهاماالضطالعيفمهنيةأكثرللتالميذ ليكوندفعةوإعطاء

.حيتاجهااليتاالحتياجات
وتقييمميالتعلبعمليةوالقيام،التعليمبرنامجطيطهو ختاملعلمأداءوفقا

٨.الميذللتالتعلمنتائج

.تالميذللالتعلمنتائج لتحسنيالتعليميفاملعلمأجرهنشاطهنااألداءو 

بوسائطاستبداهلاميكنالحىت،التالميذبنوعيةاالرتقاءيفاملعلمدورأمهية
واجبألن،التالميذذكاءترقيةيفهامدورللمعلمألن. املتقدمبوصفهااإلعالم

6 Momon Sudarman, Profesi Guru: DiPuji, Dikritis dan Dicaci, (Jakarta: RajaGrafindo Persada
Jakarta), h.135

7 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Ciputat Press, Jakarta,
2003, h.83)

8 Zakiah Darajat,dkk,Metodelogi Pengajaran Islam,( Bumi, Jakarta,1996),h.266



٥

إعالميةوسيلةبأياستبدالهميكنالاليتالتعليميةمليةالعيفمباشركمنفذاملعلم
الهذاويفإندونيسيا،يفالضعيفاملعلم ألداءانظر متطورة، منالكثرييبدوا
لديهليساملعلمأوًال،. متوقعهوكماالكفاءةمعايرييستوفونالالذيناملعلمني

مناعديداملعلميعطياملثال،سبيلعلى.التالميذإلدارةالالزمةواملهاراتاملعرفة
يزالالاملعلمشخصيةثانيا،. إليذاءحىتالتالميذضداملفرطالعقابمناحلاالت

للتالميذقبيحامثاالً املعلممنالنوعهذاقدمحيث،تشوي طالبتهاملعلممثًال،جما،
تمع تمعمنكجزءاملعلمنيقدرةضاخنفاوثالثاً،.وا املعلماملثال،بيلسعلى. ا

بنيوالعالقةاجلمهور،معالتواصلمنكجزءالعلميالبحثكتابةعلىيقدرال
تمععنفضال،التالميذو املعلمني اليتاملشاكلعرفيالواملعلمأنحيثاحمللي،ا
تمععنال سيما،التالميذيواجهها الاملوادحنواملعلماستيعاب،رابعا. ااحمليطا

الذي املوضوعتطبيقيفالصعوبةيشعر باملعلماملثال،سبيلعلى. ضحلةتزال
.اليوميةالتالميذحياةيف يدرس

القرآنأنإىليرجعوهذا.  رسوالهللامحمدللالنبويةالسنةهي العربيةاللغة
والقرآنالعربيةاللغةاستخداميف لمسلمنيلالتوجيهيةاملبادئتصبحأنواحلديث

.البعضبعضهاعنفصلهاميكنالاليتللعملةاجلانبنيمثل،الكرمي
اعنالنظروبصرف أنالبعض،بعضهامعلالتصالبشريةوسائلكو

.اهللامعللتواصلاإلنسانوسيلةأيضاالعربيةاللغة
علىالعامليفباملعاهد عديدةلسنواتمتابعةدراساتأصبحتالعربيةاللغة

.العربيةباألجبديةاملكتوبةالكتبمع باستمرارريجيألنهاخلصوص،وجه



٦

علىوعالوة. للمعاهداحلياةقلبالعربيةاللغةأصبحت،املعهدعامليف
اللغةعليهامنقوشهوالمالقانونيةاملصادرجلميعكمصدرالقرآنأنذلك،
كتاب وكالالكرمي هو كمصدر من مصادر األحكام الغسالمالقرآنفضال أن. العربية

:قول التعاىليفاحلالهوكماالعربية،اللغةباملكتوبةةللمسلمنياملقدس

             ٩

عرفةمب. اليومالعامليفوالتقدمالتنميةمعمتشياالعربيةاللغةأمهيةإدراكيتزايد
وفرصمهنة؛يفأفضلفرصأواحتماالتتعطيوسوفواحدةلغةمنأكثر
اللغاتمهاراتتتطلباليتللمؤسساتأساساأعلى،ملستوىاملستمرللتعليمأكرب

ااألجنبية فيهتتزايدوظيفةعلىصولاحلأوسعفرصة؛اضمنيأواصرحيوإتقا
.العادلةاملنافسة

عندسيماال،للمسلمنياالتصالوسائلبالنسبةمهمةأيضاالعربيةاللغة
يفيتعلمهاأنإىلأيضاإليها حيتاجالعربية. املكرمةمكةيفالعمرةأواحلجتشغيل
إىلإشاراتذلكيفمبااملسلمنيعبادة مجيعتقريباألنهلمسلمني،لمبكروقت

.العربيةباللغةاملكتوبةاحلديثو املقدسالكتاب
وتطوير،،توجيهو ،تشجيعإىلهدفهو رس  الذي يعربيةاللغةدرس

قدرة. رسالواإلاالستقباليفالتالميذجتاهإجيابياموقفازراعةالو القدرةوتعزيز
رسالواإلقدرة. القراءاتوفهماآلخرينيفاحملادثةفهمعلىالقدرةهياالستقبال

9. Qs Yusuf : 2



٧

باللغةالقدرة. كتابةأوشفوياسواءللتواصلكأداةاللغةاستخدامعلىالقدرةهي
فهمعلىاملساعدةيفجداً مهمالعربيةاللغةجتاهإجيايبموقفعنفضالالعربية،
.واحلديثالقرآنأياإلسالمتعاليممصدر

معلمييلزملمدرسة،لالقياسيةوحمتوياترجينياخلكفاءةمعيارلتحقيق
املربنيمبثابةالعربيةاللغةمعلمي. وجيدةاملختصةداءألفناينالالعربيةاللغة
.العربيةاللغةوتعلمتعليمعمليةلنجاحجداً هامدورهلاورعاةدرسني،وامل

عرفةمب. اليومالعامليفوالتقدمالتنميةمعمتشياالعربيةاللغةأمهيةإدراكيتزايد
وفرصمهنة؛يفأفضلفرصأواحتماالتتعطيوسوفواحدةلغةمنأكثر
اللغاتمهاراتتتطلباليتلمؤسساتلأساساأعلى،ملستوىاملستمرللتعليمأكرب

ااألجنبية فيهتتزايدوظيفةعلىصولاحلأوسعفرصة؛اضمنيأواصرحيوإتقا
.العادلةاملنافسة

غةللاميتعللرتكزونظرا،اقيعمتدرسبأنجديرةالتعليمأداءمسألةسيماال
أجنبيةكلغةالعربيةاللغةبتعليميتعلقفيما. املعلمهواالبتدائيالتعليمستوىمل

العربيةاللغةتدريسأجنزإندونيسيا،ويف. األساسيةاللغويةاملدخالتكهواملعلم
القرنمنذإندونيسيايفجتريقداليتاإلسالم،تعاليمبنشريتصلوهذا. قرونلعدة

.اخلرباءهاومتارسالعربيةاللغةتدريسأساليبمنالعديدقدموقد. اخلامس
النظريفواملهامكيفيةالتنظيمبكلفالتمثلاملعلمتديرهااليتختلفةاملاملهام

ميالتعلعمليةيفللتالميذرئيسيامرجعاً فقطتصبحملاملعلم. التالميذأمالمبختلف
جيريوقتيفالتالميذسلوكدورلاخلالقيعين كاألهمولكنالدراسية،الفصوليف



٨

تمعمنزءكاجل التعويضويكوناملهنية،رديكفيالاملعلم. اقعالو يفاحليويا
جزءاصبحويالعصرلتغريوفقانفسهاتطويرعلىقادراكونليتستمربلاملناسب،

تمعمنهاما ١٠.ا

)٢(ما؛شيءحتقيق) ١(:كوأشاراألداءعىنياإلندونيسيةاللغةقاموسيف
اإلجنازاتأوألداءاFattahلقاووف.العمل؛علىالقدرة) ٣(؛الواردةاإلجنازات

واملهاراتواملواقفاملعارفإىلاستناداً الواردةقدراتالبتفسريه) األداء(العمل
١١.شيءإنتاجيفوالدوافع

مظهريف) عامةالالتعليمكفاءات(،كاملعلمعلمململهمة تحليلالضلغر 
:القدرات هيفإنالقدرة،األقلعلىويكونوالتعلم،التعليمعمليةيف حاضر

.والتعلمالتعليمعملية ختطيط.١
.والتعلمعملية التعليمإدارة/وقيادةتنفيذ.٢
.والتعلمالتعليمعمليةالتقدمتقييم.٣
١٢.التعليميةاملواداستيعاب.٤

يفمفيداً كانالذينميتعلاليف عمليةاإلنساينالعناصرمنواحداملعلم
يفنشطبدوراملعلملعبيأنينبغيولذلك،. اربيةالتجاحملتملةالبشريةاملواردإنشاء
تمعملطالبوفقالههنيةاملوضع ١٣.املطورةا

10 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (PT Alfabeta Bandung 2014), h. 78
11 Momon Sudarman,Profesi Guru: DiPuji, Dikritis dan Dicaci.(Jakarta: Raja Grafindo Persada),

h.134
12 Ali Mudlofir,Pendidik Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.76
13 Sadim, Interaksi dan Motivasi dalam Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 1996), h. 123



٩

قام معلم اللعة ،للتالميذالتعلمنتائجحتسنيجماليفباجلهوديتعلقفيما
٦احلكوميةاالبتدائيةمدرسةيفاملدرسةيفومشرفكمدرسمهامهذيتنفالعربية ب

Amrulloh Rofa’iالسيدمعقابلةباملقامت الباحثة. مبونجالبندراحلليمواي

:التايلالنحوعلىلتعليم الدين اإلسالمياملعلمأداءأنالعربيةاللغةكمدرس
)RPP(ميالتعلتنفيذخطةجعل.١

خطةعلجبأوالً مدرسقامالدراسية،الفصوليفالدرسَ املعلميلقيأنقبل
أكثراالجتاهيف يكونسوفعلماملكانميتعلخطةحضورألن. ميالتعلتنفيذ

.ؤولةللمسختضعأنميكنرجعاملويكونالتعليميف
التالميذمعالطيبةالعالقاتتعزيز.٢

. أبنائهممعاآلباءبنيكالتالميذمععالقةإقامةينبغياللغة العربيةاملدرسو 
مرحينيكونيسوفالتالميذأنحيثابنه،يحبتالميذه كمعلمبحيأنجيب

.الدراسيةالفصوليفالتعليمعمليةيفوسعيدين
للتالميذ) PR(املنزيل الواجبإعطاء.٣

ألن . املنزليفللتعلمالدافعيكونأنالتالميذمنيتوقعاملنزلية،الواجباتبتوفري
.املدارسيففقطليس،القيام بالتعلم

ةرساملدهذهيفالتعليميفالعقبات.٤
واملواداإلعالموسائلمنله الكتاب و التالميذمجيعوليسالكتب،هي

.التعليمية
الواجبات كمدرس اللغة العربية.٥



١٠

العربية،حنو اللغةالتالميذاهتمامتنمية املقدمة،للموادتعليمالتفهيم وال
الصف يفية اليومللمحادثةاحلياةيفالتمريريفيةميالتعلاملوادبتطبيقواالهتمام

.هخارجالدراسي أو
) اإلنتقائيةطريقةال(،االنتقائيأسلوبيف٢٠١٣لمنهجالصف اخلامس لمواد.٦

.مباشرة
املدرسةيفالعبادةممارساتعقد.٧

املمارسةيفأيضاتوضعالتالميذيرجى،العربيةلتخاطبلاملمارسةمع القيام ب
تمعويفاملنزليفاليوميةاحلياةيفالعملية .ا

االمتحانأوتقييمالإجراء.٨
وبعبارة. للتالميذالتعلمنتائجملعرفةالغرضمعاملعلمجيريهااليتالتقييمأنشطة
هل ةسو در املواداملمعرفةيهدف إىل املعلمبهجرىالذيتقييمالبأخرى،

١٤.يستوعبها التالميذ أو مل يستوعبها

مشكلة البحث.د
كيف ":يليكماالبحث  شكلةمالباحثة فتصمم،أعالهالبحثخلفيةإىلاستناداً 

احلكومية االبتدائيةداء املعلم يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس باملدرسة أ
".واي حليم بندار المبونج٦

14 Rofaí Amrulloh, Wawancara, di MIN 6 Bandar Lampung, tgl Selasa, 23 Febuari 2016



١١

هومنافعالبحثأهداف.ه
البحثأهداف.١

دور أداء املعلم يف تعليم اللغة ملعرفةهلذا البحث العلمي هو البحثأهداف
واي حليم بندار ٦الصف اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية العربية لتالميذ 

.المبونج
منافع البحث.٢

:كما التايلومنافع هذا البحث العلمي
نظريا)أ

أداء املعلم يف تعليم اللغة املعرفة حنوملعرفةثالبحهذانتائجأن يكون
يم واي حل٦العربية لتالميذ الصف اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية 

.بندار المبونج
تطبيقيا)ب

للمعلم)١
عملية  األداء تكوينيفخاصةالعربيةاللغةملدرسياملدخالتك

.الفعال
للتالميذ)٢

يفمهارةوأكثرنشاطاأكثرجيعل التالميذسوفثالبحهذاتنفيذ
ذلكتدرساليتاملوادفهميفلتالميذلالتفكريعلىادرينقو ،التعلم

.املعرفةلتطويرحماولةو املرجوةنتائجالعلىاحلصولليتمكنوا



١٢

للباحثة)٣
أداء املعلم يف تعليم اللغة العربية لتالميذ للمناقشة حنو حنوكاملادة

واي حليم بندار ٦الصف اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية 
.المبونج



١٣

الثانيالباب 
اإلطار النظريّ 

أداء المعلممفهوم.أ
أداء المعلم المهني.١

األداء؛فهم) ١: (ــــــــبيتعلقفيمااألساسيةاألموربعضيشملاملعلمأداءجودة
.للمعلماألداءحجم) ٣(واملعلم؛أداءجودة) ٢(

إىليشرينتائج العملأوالعملاجنازاتهواألداءمظهر أوأداءهواألداء
أوعمليةمنمستمدإخراجهو األداء،وفقانفسه،الوقتويف. العملتنفيذ

اآلراءبعضمن. لإلنسانتتماليتللعمليةنتيجةهواألداءأي،اآلخرأواإلنسان
ذاتمنظمةأوالسلوكأشكالمنشكلهواألداءأناستنتاجميكنأعالهالواردة
قدرة،مستوى الالقدرة،: مثلالعواملمنالعديدثرهيؤ شخصأداء. لإلجنازالتوجه
١.صحةالو بيئةالو احلوافز،العقد

عمليةيفللمعلممظهرهواملقصودالسلوك،املعلمبأداءيتعلقفيما
نتائجوتقييمم،يالتعلأنشطةتنفيذ و م،يالتعليف التخطيط املعلميةكيفأيم،يالتعل

.التعليم

1. Rusman, Model-Model Pembelajaran edisi kedua,(PT Raja Grafindo Persada Jakarta), h. 50



١٤

،التفاعلالعمل،نوعيةمنواضح . تحسبداءاألقياس لبالنسبةأما
عليهااالعتمادميكناليتاألداءقياسمعيارهوالرابعاملكون. واالتصالواملبادرة

.للمعلمأو ال الفعلياألداءكانإذاماسيئةأو جيدةمعرفة
ماإجنازمعباملقارنةكمرجعالستخدامهاصياغةإىلحباجةاألداءمعايري

تقوماليتاألنشطةأوالسلوكمنشكلهياألداءنوعيةأو،مرجّواكانماو عقد
. وكفاءةبفعاليةحتقيقهاميكناليت هدافاألأوحتياجاتاالو للتوقعاتووفقاا،

أنهحيثاملختلفةوالقيودالعقباتمواجهةيفاملعلمأداء، غالباً ذلك،ولتحقيق
ميكنأخرى،وبعبارة. الفعالوغري داءاألمنوذجفشل النهايةيفيسببأنميكن

يتكوناملعياروفقا. تنفيذهمتماجتاهمسؤوليةيفكمعياراألداءمعايرياستخدام
:من
.للمنظمةالرئيسيالناتجحجمإىلمشرياً النتائج،.١
.باملنظمةالشحيحةاملوارداستخدامإىلويشريالكفاءة،.٢
.األعضاءأواملوظفنيمناالحتياجاتتلبيةيفاملنظمةجناحإىلمشرياً ،االرتياح.٣
.للتغيرياتاملنظمةاستجابةحجمإىلإشارةيف،التكيف.٤

بنوعيةاملتصل،املعلمأداءمعايريشرح،للمعلماألداءمبعايرييتعلقفيما
اإلعداديف) ٢: (فردياالتالميذمعالعمل) ١: (مثلمبهامهااالضطالعيفتالميذال

يفاالخنراطالتالميذ) ٤: (التعليميةالوسائطاستخدام) ٣(م؛يلللتعوالتخطيط
.تالميذالمنالقيادةنشاط) ٥(املختلفة؛التعلمخربات



١٥

: تشمل،باملعلممستوعباتكونأنينبغياليتاألساسيةاختصاصعشرةأما
إدارة) ٣(م؛يالتعلبرامجإدارة) ٢(البحث؛موضوع/املواديفاالستيعاب) ١(
حجراستيعاب) ٥(؛يةميالتعلاملوارد واإلعالموسائلاستخدام) ٤(؛فصال

؛التالميذالتعلمإجنازاتتقييم) ٧(م؛يالتعليفالتفاعلإدارة) ٦(التعليم؛يفالزاوية
وتنظيماالعرتاف) ٩(واملشورة؛اإلرشادوخدماتهاماملمعرفةعلىاحلصول) ٨(

٢.ميالتعلألغراضالبحوثنتائجوتفسريوفهم)١٠(املدرسة؛إدارة

تعريف أداء المعلم.٢
. العمـــــلتنفيـــــذنتـــــائجالعمـــــلإجنـــــازأوبـــــأداءأيضـــــاتســــمىperformanceأواألداء

واملنصـــوصخمططـــاتتصـــنيفاتباســـتخداماملعـــدةعمومـــاهـــياألداءإدارةوذكـــرت
عــرضةالكفــاءأواألداءجــودةالتصــنيفوأظهــر. األداءتقيــيمأجــرىأنبعــدعليهــا

مــدىحــولمقــيمالــرأيإىلاألقــربنطــاقعلــىاملــوظفنيمســتوىاختيــارطريــقعــن
.العاملنيأداء

وتقيــيملقيــاسيســتخدمومــنظمرمســينظــامإىليشــرياألداءتقيــيمأنوذكــر
ذلــــكيفمبــــاوالنتــــائج،والســــلوك،الصــــدارة،مبكــــاناملتصــــلةالصــــفاتعلــــىوالتــــأثري
نطـــاقيفاملوظـــفلعمـــلنتيجـــةهـــواألداءفـــا،وهكـــذ. العمـــلعـــنالتغيـــبمســـتوى

٣.مسؤولياته

2.Op, Cit., Rusman, Model-Model Pembelajaran edisi kedua,(PT Raja Grafindo Persada
Jakarta). h. 51

3 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 354



١٦

العامـةاملعلـمداءألتقييميفأنأوضح،املعلمأداءلتقييملكتاب الدليلوفقا
يلي؛فيماالرئيسيةاملهاممناثننيهناك

م،يالتعلـعمليـةيفاحملتاجـةواملهـاراتالكفـاءاتمجيعتنفيذيفاملعلمقدرةلتقييم)أ
ـــــذأوواإلشـــــراف، املـــــدارسأواملدرســـــة،بوظيفـــــةصـــــلةذاتإضـــــافيةمهـــــامتنفي

القـوةلنقـاطكوصـفاملعلـمألداءاجلـانيبالتشـكيلحتديدسيتموهكذا،. الدينية
الـيتمـدرس،لكلاملهاراتتدقيقأوحتليلإىلحيتاجكمااملعلموتعينوالضعف

.مستدامةاملهنيةتنميةخلطةكقاعدةاستخدامهاميكن
واإلشـراف،م،يالتعلـاألداءعلـىبنـاءعلـماملعليـهصـولاحملالقـروضعـددابحلس)ب

وجتـري. السـنةتلـكيفبـهالقيـاماملدرسـةمبهامالصلةذاتإضافيةمهامتنفيذأو
للمعلــموالرتقيــةالــوظيفيالتطــويرعمليــةمــنجــزءاســنةكــلاألداءتقيــيمأنشــطة
٤.كتباملوبنجاحاحلاليةحالتهالزيادة

؛غرضللاملعلمأداءتقييميتممثأخرى،زاويةمنإليهاينظرندماع
أهداف التقييم )أ

.املعلمأداءعلىالعاديبشكلللمعلمكاألساسثالبحأداءتقييمنتائج
.إضايفأداءتقييم)١

وغريهــااألجــرة لقــرارالقــراراتالختــاذمــدخالتيعطــي املعلــمتقيــيم أداء
.املعلمعليهاحصلاليتاإليراداتمن

.الرتقيةوفرصاألداءتقييم)٢
4 Op, Cit., Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2014)

h.355



١٧

أوكتــــباملصــــعودمراحــــللصــــياغةمــــدخالتيعطــــي املعلــــمأداءتقيــــيم
٥.للمعلمواجلزاءاتوالتشرد،املوقف،

. خمتلفــــةالتعلــــيمرباتاخلــــو عــــاداتالو األداءومنــــطشخصــــيةلديــــهمعلــــمكــــل
"تعلــيم"التعليميــةيــاتاخللفبملعلــم.الدراســةباخللفيــةالتــأثرييفعــادةكفــاءة التعلــيم 

التعليميـــةاخللفيـــةبينمـــا. اتطبيقهـــويفمناســـبة،أســـاليبوجـــوديفمهـــارةأكثـــرعـــادة
ولكـن،الطريقـةحتديـديفاملناسبةأنمنالرغمعلى،التناسبأقلهمالذينمللمعل
يكــونأنجيــبجوهرهــايفمعلــميكــونأنلــذا،. تطبيقــهيفحــواجزتواجــهمــاغالبــاً 

.املقصودللغرضوفقاتدارأنميكناملدروسةاملوادتقدمييفحىتاملهنية،
علــىمتســاومــدرسهنــاكلــيس . خاصــةشخصــيةلــهمعلــمكــلأنيوضــح

أيعلـــى" الفريـــد"املعلـــمةشخصـــي. ميـــةيعلالتالشخصـــيةالـــديهمكـــالأنمـــنالـــرغم
٦:يفماهرااملعلميكونحىتمستمربشكلالتطويرإىلوحتتاجحال

التالميــذ الــذي يـــدرس أوفرديــاالتالميــذكــلوإمكانــاتبكرامــةوتعــرتفتعــرف)أ
.هلم

التالميــذضـدجـداً أخالقيـابـذلكميتعلــالتفاعـليتضـمناجتمـاعيأحـوالتعزيـز)ب
التالميـــذأفعـــالوكـــذلكاالعتبـــار،يفللتوجيـــهاملشـــرتكةوالقواســـمالتفـــاهمخللـــق

.واملعلم
املعلـــمبـــنياملتبـــادلالصـــدقو املتبادلـــةوليةواملســـؤ املتبـــادل،حـــرتاماالشـــعوربنـــاء)ج

٧.والتالميذ

6 Sutiko Sobry, Metode & Model-Model Pembelajaran, (Holistica Lombok,2014), h.38



١٨

دور أداء المعلم.٣
حاسممهمعاملاملعلم. ميالتعلعمليةيفاملعلمبدورتعلقيهنااملقصوداملعلمدور
عمليةأنحيثم،يالتعلعمليةيفاملعلمدورألن،عموماالتعليمجماليفجداً 
.عامالالتعليمعمليةصميمهيميالتعل

يفوالتالميذاملعلمعمليةمنسلسلةعلىحيتويعمليةهوميالتعلعملية
اليتاحملددة،األهدافحتقيقأجلمنالتعليميةاحلالةيفتستمراليتاملتبادلةالعالقة
٨.املعلمعمليةيفاملهاممنمتعددةيتضمن

،كاملعلمختدمأنميكناملعلميعيناألشياء،منالعديدشملياملعلمدور
،املالحظم،يللتعلالتخطيطمديرالدراسية،الفصوليف التعلمبيئةواملوجهالقادة،و 

.افزاحلو والدافع،
املعلمكفاءة باملتعلقاملعلمدور)أ

مبكروقتيفالتالميذسلوكحنوالتشخيصبقام املعلم)١
يلذاالتالميذمساعدةعلىقادراً املعلميكونأنينبغيأساسيبشكل

معرفةعلىللحصولاملعلمتلزمو م،يالتعلعمليةيفصعوباتواجهي
هوتالميذللالدولةتقديرأواليةستقباالعملية. أوثقحنوعلىشخصيته

لتكونتقييمهالالحقلوقتالتالميذشرطمناملزيدملعرفةاألوىلاخلطوة

7Ibid., h. 39
8Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta : Sinar

Jakarta, 2006), h. 58



١٩

ألسهلامنوسيجعل،التالميذحالةلفهموحمددملموسجمنأكثر
.التالميذومواهباالحتياجاتاملصاحل،يناسبالذياملوضوعلتقدمي

التحضريجعلهو ميللتعلالتخطيط) RPP(ميالتعلتنفيذخطةاملعلمجعل)٢
،اجليداإلعدادلدي املعلميكنملإذابأناالفرتاضإىليستندأنه. ميللتعل

إىلمييلحىترمباو مفتوحة،واسعنطاقعلىزيرتكّ البأن فرصةككانت
للقياماملعلميرجىذلك،إىلإشارةيف. واضحةإشارةدوناالرجتالبالقيام

تؤدياليتالنفسيةوالظروفنفسيةعنفضالاملاديةإماجيدميتعلإعدادب
٩. ميالتعلعمليةإىل

ميالتعلبعمليةيقوم املعلم)٣
التفاعلعملياتفيهورالدهذاألنجداً هامادوراً حيملالثالثاملعلمدور
،للمعلمنتباهاالاسرتعاءينبغياليتاألموربعضهناكولذلكم،يالتعليف 
:وهيإال
هذهمثلتخصيصالتشملاليتميالتعلعمليةحنوالوقتحنوالتنظيم- ١

االختتامإىل،%٨٠األساسيةاألنشطة،%٢٠املقدمةوقتاألنظمة
٢٠%.

تعلمللاالهتمامحيثللتعلم،عاطفةاليةتنملللتالمييذالتشجيعيعطي- ٢
مزاياإظهارعلىدائماً قادراكونيأنجيباملعلم. التالميذيفينمو

الدوافعتعزيز. بدراستهسيتحققالذيوالفوائددراستهايتماحلقول

9 Ibid,.h. 59



٢٠

وحركةاملوقف،معجائزة،شكليفيعطيالذيبالتعزيز،القيامو 
.والكتابةوالكالم،أطراف اجلسم

دميقراطي،الالتعليمنظاميف. الدراسيةالفصوليفاملناقشةبالقيام- ٣
،للتالميذواإلنتاجيةاإلبداعيةوتعزيزخللقاملناسبةالوسيلةهياملناقشة
كشفعلىمعتادةعنفضال،صحيةوسيطةعلىتدريبهمعنفضال
.مالتعليأنشطةيفنشطاً دوراً تلعبسوفالتالميذألن،التالميذأمال

كليف  هياليتاألنشطةخمتلفيفالتالميذمراقبةهوالتايلاملعلمدور- ٤
املناهجعناخلارجةاألنشطةيفاحلالهوكماكذلكالرمسيةالفصول
يعرفأنجيباملعلمهاأبداليتاملالحظاتإىلإشارةيف. الدراسية
جيوزأوباملهام،معنيلفردالتدريب،منمزيدإىلحتتاجاليتالتالميذ

.االختبارمتابعةأعطيكماالعالجيالتعليممنح
. للتالميذالفهموسهلةبسيطةلغةمعكتابياأوشفوياعلوماتاملتقدم- ٥

ا التالميذعندينعكسزتحيّ الألنجداً،مةاملهغرياملعلمدورجمردأ
لنالتعليميةالعمليةمواليةمستمعايكونقدفقطآلخروقتمنجيري

املعلوماتالوقتيوفرخيصصفهوماملهذايف. األمثلرجينياخلتجتن
.قليالً فقط) احملاضرة(

املشاكلعطاءإلاملعلمعلىاحلصوليتمحيثدورالمنالنوعهذا- ٦
السببألنوالقوةالذكاءاستخداملتالميذلميكنحيثالبديل،للحل
.الستنباطياأواالستقرائيالتفكريأسلوبباستخدامأما. كامال



٢١

خطوةيبنيوهذا. التالميذمناألسئلةعلىواجلواباألسئلةطرح- ٧
ضدعرفيأنريديدائماً الذيحيث كان اإلنسانجداً يةإنسانعملية
يكونأنجيبكفاءةهي  اإلجابةو مهارة السؤال. مشكلةأوقضية

.للمعلم
نناميكاليتوغريهاوالتلفزيوناإلسقاط،: مثلالدعائماستخدام- ٨

التعليميف عمليةجداً مفيدةاألدواتهلذهونظرا. بنفسناهاتصميم
يسعىأنينبغي. يكون يف املللالالتالميذأنيفاألملمعوالتعلم،

١٠.الدعائماستخدامإتقاناملعلم

واجب المعلم.٤
البشرية،واألجيالمبصرياملخاوفبسببوتعقيداً الواقعيفللغايةثقيلاملعلمواجب 
أنعلىقادرا كونيأنينبغياملعلمأنوتوقعاتمطالبنسمعماكثرياأنهحيث

تمعوأوضاعحلالةاملطالبتعكس يفاملفرطةاملطالببسبب. املستقبليفاملثايلا
تمعاحتقارأصبحاألحيانمنكثري أنمبعىنرضاءاإلأقلالعملكون عندماا

ألمهيةنظراً . األمثلالنحوعلىالتعليميةاألهدافحتقيقعلىالقادرينغريالتالميذ
املعلمواجباتالكافية،املهنيةالكفاءةيفيكونأنجيبفاملعلم،املعلمواجبات
:هي،فصولثالثيفجتميعهاميكنأساسا

والتدريس،التعليم،عمليةيفعلماملتنفيذجيب. الواجب املهين،أوالً 
يفوالتحكماإلدارةيفهامادوراً املعلميدوركيفائماً دالتاريخوحيكي. والتدريب

10 Loc, Cit., Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,
(Jakarta : Sinar Jakarta, 2006), h.60



٢٢

ينبغياحلالةهذهويف،للتالميذالتعليمتوفرياملعلمواجب . واحلكومةالبلداجتاه
املستوىهذاعلى. احلياةقيموتطويرللتالميذمواصلةميكنأنهحيثاملعلمالتماس

علىبدورهيتوقعاليتالقيمة،نقلعلىقادراً لكونهدعوىرفعاملعلمتشغيلميكن
فقط،ذكيةبغريمطالبونالتالميذ. القيملتلكالتوجيهيةاملبادئوجعلالتالميذ

مؤثراستكوناملعلمسلوك. احلميدةاألخالقأولآلدابالتالميذمنيطلبولكن
أنينبغياليتاإلنسانشخصيةهو املعلممفهومألنالطفل،شخصيةعلىجداً 

.املثالموقفيف املعلممظهريكونأنجيبلذلك،القدوةتكون
العلومإتقانيفاملاهرللمعلمحياكمألنللتالميذالتعليمتوفرياملعلمواجب

للمجتمعاحملركةالقوىعنفضالوالتكنولوجيا،مو العلتطويروينبغي. والتكنولوجيا
الكافية،الفكريةألكادمييةااإلنسانهواملعلم. للمعلميف شاغليتوقفالالذي
مهمة. بدراستهالقياميفتالميذ الاحتياجاتوتلبيةدائماً وفريأنللمعلمينبغيحىت

التالميذتدريبعلىقادراكونلي. للتالميذالتدريبيوفرأنميكنالذيهواملعلم
علىوقادرااملهاراتمنواسعةجمموعةلديهيكونأنجيبنفسهاملعلمبالطبع
اهرةهوالتدريبهذامفهوم١١.تطبيقه مهاراتعلىاملعلميبذهلااليتباجلهودا

يفالحقوقتيفسيعيشونالذي للتالميذهي الزادللتالميذاملهارات. التالميذ
تمعوسط .احملليا

11 Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1996),. h. 74



٢٣

أنملطالبجتسيدهياملدرسةيفاإلنسانيةالعلوميفاملعلمواجب،وثانيا
زاليالأنجيباملعلم. الثانيةكاآلباءنفسهتقدميعلىقادراكونيأنينبغيمعلم

.املنفذةالسلطةبسبباخلوفأصبحالتالميذعلجيالولكنالسلطة،إىلشريي
نتيجةللمعلماملهمةهذهاملدنية،اخلدمةجماليفواجب املعلم من،ثالثا

تنفيذ. ١٩٤٥عامألمةواالدولةطريقعن) الصاحلاملواطن(صاحلنيكمواطنني
معلم. وديناميةاملتناسقالعملوحدةيفمعااملعلميكونأنينبغياليتالثالثةاملهمة

كونيأنعلىقادراكونيأنينبغيولكنفقط،الدراسيةالفصوليفميعلّ ال
.يف مكان يثبتوالبناءوالدافع،البادئ،

توفريينبغياملعلممث،التالميذزاويةمنإليهينظركانإذاالثالثةواملهمة
قيمةاختيارممارساتواملستقبل،واحلاضرباملاضياملعرفةعلىتويحياليتالقيم
قادرةتكونأنينبغيالتالميذإىلاملعلمتعطياليتاملعارف. واالتصاالتاحلياة
الميذالتعلأن جيوجيبالتعقيددتزياليتاحلياةقيمختيارالالتالميذجعلعلى

تمعيفالبعضبعضهممعالتواصل ١٢.ا

دور المعلم في عملية التعليم.٥
خارجأوالدراسيةالفصوليفسواء،واملعلمالتالميذعلىتشملاليتميالتعلعملية

استعداديتطلبةيداجليمتعلمالعملية١٣.معقدةعمليةهي الدراسيةالفصول
هذينفهمينبغياملعلمعامةبصورةلغاية،اهلذهحتقيقا. أنفسهمواملعلمللتالميذ

12 Op, Cit., Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT
Rineka Cipta, 1996), h. 75

13 Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar (Bumi Aksara), h.4



٢٤

والتعلماستقبالميوالتعلأوقبويلالالتعلميعينميالتعلعمليةيفمهماننياملدخل
.التعلماكتشافأوفاملكتش

باتباعخاصةاسرتاتيجيةخاللمناملتقدمةاالستقبايلميالتعلعملية ج
:التاليةاخلطوات

.مظاهرةأورمزيشرحشكليفالميذللتمعلوماتاملعلمتقدمي)أ
ااملعلمتكراراألمر،لزمإذا. والتفاهموالتعبرياالستقبالضداختبارباملعلمجتري)ب

.التالميذيفهمحىتومعلوماترسالة
.املثالسبيلعلىمعينةكممارسةالعاماملبدألتطبيقللتالميذالفرصيوفراملعلم)ج
ج. احلقيقيالوضعيفاكتسبوهااليتاملعرفةبيقلتطللتالميذالفرصيوفراملعلم)د

اخلطواتباتباع) كتشايفاال ميالتعل(ميلتعللاملخرتعوتطورتالتجربةمنميللتعل
:التالية

املرتتبةالنتائجمراقبةمثبشيءالقيامأوللتالميذالعملفرصةاملعلميعطي )١
١٤.التالميذتصرفاتعلى

معالسببيةالعالقةحولللتالميذ التفاهمفةملعر االختباراملعلميقدم)٢
.التالميذمراقبةأوالطريقةفعلردّ ستجواباال

ترتيباختباراملقبل،النشاطحنو ةالحظاملأويقوم املعلم باالستجواب)٣
منأعمقفهماكتسابميكن١٥.التالميذإليهاتستنداليتالعامةاملبادئ
.خمتلفةحالةأوللعملالتقدمييالعرضخالل

14 Op, Cit. Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar (Bumi Aksara), h. 5



٢٥

أواحلاالتيفالتالميذمنتعلمهمتمالتطبيقللتالميذالفرصةاملعلميعطي)٤
١٦.احلقيقيةاملشاكل

باتباع) كتشايفاال التعلم(االكتشايفميتعلاليفاملتقدمةاخلرباتمنميللتعلج
:التاليةاخلطوات

املرتتبةالنتائجاقبةمر مثبشيءالقيامأولعمللإىل التالميذفرصةالاملعلميعطي)أ
.التالميذتصرفاتعلى

طريقعنالسببيةالعالقاتحولللتالميذ التفاهمملعرفةاالختباراملعلميقدم)ب
١٧.التالميذمراقبةأواالستجواب

العاماملبدأترتيبواختبارخرى،األنشطةاألمراقبةأويقوم املعلم باالستجواب)ج
العرضخاللمنعمقاألفهمالكتسابا ميكن. التالميذعليهقوميالذي

.ختلفةاملالةاحلأوللعملالتقدميي
أواحلاالتيفالتالميذمنعلمهمتمالتطبيقللتالميذالفرصةاملعلميعطي)د

.احلقيقيةاملشاكل
مفهوم تتعليم اللغة العربية.ب

علــىاملفهــومهــذاوفهــممفهومــةتكــونأنجيــبالــيتالشــروطثالثــة هنــاكم لغــةيتعلــيف
الطريقـــةو املـــدخل"املـــادةبلـــدهيف. والتقنيـــةاألســـاليبو ،املـــدخليعـــينالتحديـــد،وجـــه

:التايلالنحوعلىاتصطلحاملثةالالثو "والتقنية

16 Ibid., h. 84
17 Donni Junni Priansa, Kinerja Guru Profesionalisme Guru, (Alfabeta Bandung), h. 84



٢٦

مــــــنجمموعـــــةهنـــــاك؛"املـــــدخل"العربيـــــةباللغــــــةيســـــمىومـــــا،)املـــــدخل(املـــــدخل.١
هـــواملــدخلو . ةلغــلوالــتعلمالتــدريسوجــوهراللغــةطبيعــةبيتعلــقفيمــااالفرتاضــات

لـيسلكـنيعتقـد،أنـهشـيءادعتقـواوالفلسـفة،،فلسفيتوجهيأوبديهيبوصف
١٨.يثبتأنالضروريمن

التعامـلشـاملةخطـةهو" الطريقة"العربيةاللغةيفيسمىماوهو) الطريقة(الطريقة.٢
املـــدخل إىلتســـتندمنهجيـــةأومنتظمـــةبصـــورةاللغـــةللمـــادةالتقـــدمييالعـــرضمـــع
لــذا. إجرائيــة) الطريقــة(الطريقــةمثالبــديهي،مــن) املــدخل(املــدخل كــانإذا. عــنيامل
.الطريقةمنالعديديكونأنميكنواحداملدخل اليف

ــــة.٣ ــــة(التقني ــــةباللغــــةيســــمىمــــاوهــــو،)التقني ــــةالعربي ــــايفشــــعبيةأو: التقني مــــعلغتن
ويفالدراســــــية،الفصــــــوليفســــــتنفذالــــــيتاحملــــــددةاألنشــــــطة: هــــــياالســــــرتاتيجية،

يعتمــدألنــه،الطريقــةهلــذهالتنفيذيــةالطبيعــة. احملــددالطريقــةو املــدخلمــعنســجاماال
وحـــلعليهـــاوالتغلـــبخمتلقـــةمـــادةيفللمعلـــمواإلبـــداعاخليـــالعلـــىكبـــريااعتمـــاداً 
.الصف الدراسييفاملختلفةاملشاكل
لــديهاالــثالثتلــك املصــطلحات أنيفهــم،أنميكــنأعــالهوردملــاعــرضالمــن

طريقـــةومـــنواحـــد،املـــدخلمـــنأكثـــرأوةواحـــدطريقـــةيقـــدمأنميكـــن. هرميـــةعالقـــة
تكـونأنينبغياالسرتاتيجيةاملقابلويف. أكثرأوواحدةاسرتاتيجيةتنفيذميكنةواحد

١٩.املدخلمعيتعارضالأنجيبولذلكالطريقةمعمتسقة

18 Abd. Wahab Rosyidi,Maml’atul Ni’mah, pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Maliki press,
2012)

19 Radliyah Z, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,( Yogyakarta
:Pustaka Rihlah Group), 2005, h.37



٢٧

ـــتعلمالتحديـــدثـــراألكاإلســـالميةللتعـــاليماألوامـــرأحـــد . العلـــمأو طلـــب،هـــو ال
األولالـــوحييفمثـــل) اقـــرأ(القـــراءةميتعلـــهـــوالكـــرميالقـــرآن يفاهللايقـــودهكمـــاالـــتعلم
جمموعــةجبمــعتعــينالــيتالكلمــةجــذرمــنمســتمدة"اقــرأ"). ٥-٩٦:١الســورة (املنــزل 
أســاسشــيءعرفــةمبحــث،ال،الــتعلمدراســة،الرتحيــل،المثــلالــوالدةاملعــاينمــنمتنوعــة
٢٠.كتوباملغريأوكتوباملالنصوقراءة

الــيتالــثالثاألساســيةالركــائزوهنــاكم،يالتعلــبأنشــطةالقيــامعلــىقــادرةكــونيل
هـــؤالءمـــعالفـــردســـتوعبيســـوف، مـــن هـــذا احلـــاس،االســـتماعأوًال،. ينـــدرجأنجيـــب
. وحــاولوشــهدمللحوظــةااألمــورملراقبــةيســتخدمالنظــر،ثانيــا،). اللفظــي(عبــارةالنــاس
٢١.ستنتاجاتاالإىلتوصلللاحليلةالضمري والذكاء، يساعدالثالثة،

الكفـــاءةمعـــايريحـــول٢٠٠٨عـــاميف٢رقـــمغندونيســـياالـــدينوزيـــرلـــوائحيف 
مــن غــرضأنتقــولالــيتالقواعــديف. العربيــةواللغــةاإلســالميةالرتبيــةحمتــوىيفواملعيــار

:العربيةاللغةدرس
الـــيتمكتوبــة،أوشـــفهيةكانــتســـواءالعربيــة،باللغـــةالتواصــلعلـــىالقــدرةويرتطــل.١

.كتابةالو ،القراءةو الكالم،و ،االستماعيعين ،األربعاملهاراتتشمل
للــتعلم،الرئيسـيةاألداةلتصــبحاألجنبيـةاللغــاتكإحـدىالعربيــةاللغـةبأمهيــةالـوعي.٢

.اإلسالممصادردراسةيفسيماوال

20 Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Pembelajaran Bahasa Arab,
(Malang: UIN Malang Press, 2008), h.1

21 Ibid., h. 5



٢٨

ثقافـــةنطــاقتوســـيععــنفضـــال،والثقافــةاللغـــةبــنياملتبادلـــةالعالقــاتفهـــمتطــويرل.٣
النفسجوّ وتز الثقافاتبنياألفكارأن يكون هلم من التالميذيرجىوبالتايل. األفق

.الثقايفوالتنوع
هــا. أجنبيــةلغــةهــيرمسيــاالعربيــةاللغــةأنمميكننــا أن نفهــالعــرضهــذامــن وأل

إىلحــىتاملــواد،الغــرض،مــن األجنبيــة،للغــةبالنظــامهــوهــاتعلملمالنظــاأجنبيــة،كلغــة
٢٢.الطريقة

العربيـــةاللغـــةميتعلـــمـــناهلـــدفأن،االســـتنتاجميكـــنأعـــالهالوصـــفإىلاســتناداً 
النظــامونطــاقحتقيقهــاينبغــيالــيتاألهــدافبــنيحمكــمهــذهمثــليفللتعامــلكوســيلة
وفقـابديلة،وطريقةالنظامحول. املستخدمةلطرقاتعلمنظامالتقدميي،للعرضاملادي

ومع. الشفويالسمعيواملدخلواحديفشيءكلحلفظنظامهااختيار ينبغيلباحثة ل
تـــوفرأنجيـــبيعـــين للغايـــةمكلفـــةماديـــةوســـيلةتتطلـــبوالنظـــاماملـــدخلهـــذاذلـــك،
الكافيــةاملاديــةالوســائلمــعيســاعدهاملــدخلو النظــامتنفيــذيفالراغبــةالوكــاالتإحــدى

والوسـائل) معمل اللغـةو مسجلوشريطوفليمالشرائحأوالصور(البصريةالسمعيةمثل
.املكتبةكتبمن

يريــدالـذيي املعــربيتقبلـاللمــدخللاالسـتخدامبالعربيــةاللغـةميتعلــمـنوالغـرض
هذهقيقحتويستهدف. واملكتوبةاملنطوقةاللغةستخدامالالنشطةأن يكون التالميذ يف 

مرحلـــــة(واملتوســـــطة) االبتدائيـــــةاملرحلـــــة(املبتـــــدئنيمســـــتوىجمموعـــــةأساســـــااألهـــــداف
أكثــرمســتوىوهــذاذلــك،مــنبــدالً . واحــدنظــاميفبــاجلميعيتحقــقالــذي) املتوســطة

22 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja Rosdakarya,
2011), h. 57



٢٩

،والكــــالماالســــتماع،(اللغــــةمهـــاراتمــــناألربعــــةاجلوانــــبحتســـنيعلــــىويركــــزتقـــدما
الســـمعيمـــدحلاملتقـــدماملســـتوىهـــذاســـتخدميزاليـــالولـــذلك،). والكتابـــةوالقـــراءة 
مواضــيعإىلمقســمةاملتقدمــةاملرحلــةيفالعربيــةاللغــةسدر أنمــنالــرغمعلــىالشـفوي،

٢٣.األدب واملطالعةمثلخمتلفة

نظام تعليم اللغة العربية.١
لعربيــةااللغــةطريقـة تعلــيمدراســةوقبــلالعربيــة،اللغـةميتعلــيفالقضــايانــدرسأنبعـد

ميتعلـنظـامفهـم. العربيـةاللغـةميلتعلـالنظـامشـرحالقسـمهذايفضروريايعترباللغة،
النظـامبسـببالعربيـة،اللغـةتعلملاملمارسةفهميفواحداً عامال سيكونالعربيةاللغة

يفالعربيـةاللغـةميتعلـنظـامهـو. ةقـاملطبميالتعلتقنياتفتختلف ةستخدماملاملختلفة
.األجزاءتدريسوكيفيةالعربيةاللغةمنأجزاءرؤيةكيفيةهواحلالهذا

تـــرتابط. فرعيـــةنظـــمعـــدةمـــنيتكـــوننظـــامهـــياللغـــةأنمعـــروفأنـــهكمـــا
واملفـردات،األصـواتهـياألجـزاءهـذه. جمموعهاتشكلحىتبانتظامالنظامعناصر

عـــدةإىلالحقـــاً جنبـــتأالـــيتاللغـــةمـــنأجـــزاء). الكتابـــة(واإلمالئـــياجلملـــةقواعـــد و 
٢٤.الدروس

بوصــــف التحــــدث يعــــين احملادثــــة الــــدروسأجنبــــتلألصــــوات الفرعــــينظــــامال
الفرعيـةوالـنظم،)قاوايدالتسمىماعادةالصرفعلمو النحوعلمدمج(،والقواعد
الكلمــــاتمعــــىنوفهــــمالــــدروس اإلمــــالء واخلــــطأجنبــــت) كتابــــة(اإلمــــالئللتــــدقيق

املعـــاين،عـــنوالتعبـــريأساســـيمعـــىنولـــه) تشـــبيه(كاألمثـــالتاســـتمر الـــيتوالعبـــارات
23 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Humaniora), h. 75
24 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, (Pustaka Cendekia), h.8
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أجنبـتاللغـةوأسـلوبلغـةلمجـالشـروطيفالفهـمحيـثمـنضـمنية،معانماجازي
.البالغةدرس 

ولــدتالــيتالعربيــةاللغــةميتعلــيفتتطــورالــيتالرئيســيةالــنظممــناثنــنيهنــاك
) فـــرعال(منفصـــلنظـــامهـــووهـــذا. اللغـــةمـــناألجـــزاءلتلـــكالتصـــدييفالفـــرقمـــن

طظريــــة باســــممعروفــــةالعربيــــةاللغــــةيف ،احلــــالهــــذالتوضــــيح). الوحــــدة(واملتكاملــــة
.الوحدة والنظرية الفروع

:النظامنيلكالتفصيالً أكثروصفبعدوال
.نظرية الفروع.١

. للغـــةمنفصـــلةأجـــزاءعـــدةإىلينقســـمالعربيـــة هـــيلغـــةتعلـــيم اليفنظريـــة الفـــروع
٢٥.املعنيالتدريسوقتو والكتب،،الطريقةلغةالرعفكلحيتوي

دروسســاعات) أ: (اللغــةتــدريسيفالنظريــاتهــذهبتطبيــقتتميــزأنميكــن
املسـتفادة؛للـدروسالـزميناجلـدوليفاحملـددالوقـتوبعـدللغـةوفقـامقسمةاللغة

ه لفرعكل) ج(األساسي؛باوالكتبالطريقةاللغةهذهفروعمنفرعكل) ب(
ومقسـمةبـارزينللتالميـذوالقيمـةاألسئلةونوعالتقييم،يف) د(واخلاص،املنهج
.للغةلتقسيم اوفقا

العــــرضعلــــىاحلكـــمنظــــاممـــنجوانــــبعـــدةهنــــاك: منفصـــلةأنظمــــةمزايـــا
خـاللمـناملسـتمدةالفوائـد. العربيـةاللغـةميلتعلـمفيـدةمنفصـلبشـكلالتقدميي

:تشملنظرية الفروع تطبيق

25 Ibid,. h. 9
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يفللغـــةواحـــدلفـــرعخـــاصاهتمـــامإيـــالءتالميـــذللفرصـــةيعطـــيالنظـــاماهـــذ)أ
كــلوميكــن. وتعمقــاً تفصــيالً أكثــروتفســرياتاملــوادقــدمتوهكــذا. الوقــت

وحريـةحبريـةتخصـيصلالوقـتلديـهاملعلـمألنعمق،البنظرياللغةسدر فرع
علـــــممبواحـــــدبـــــدرسال ســـــيما. التحديـــــدوجـــــهعلـــــىميلتعلـــــلاللـــــونتقـــــدمي
٢٦.خاص

الــيتالقضــاياخمتلــفاستكشــافيســتطيع املعلــمكــان أيضــاالوقــتنفــسيف)ب
الـــيتاملشــاكلمــنالعديـــدعلــىتطبيقــهيــتماألســـلوبمــعتــدرس،أنينبغــي
وحـدةكـليفا املعلـمواجهـالتعليم اليت يمشاكل. املعلممنتكتملأنميكن
.نسبياكبريدرسكليفاملسألةذهاالهتمامألنمتاما،حلهاميكنالتعلم

املتكامللنظاما.٢
عــنفروعكــاللــيسكوحــدة،اللغــةرىتــأنيعــين اللغــةتــدريسيفالوحــدةنظريــة 
لدراسـةوحـدةكليناقشالنظرية،هذهتطبيقيف. ومتميزةمنفصلةمتصلةكثب
قشينــا) املوضــوع(املوضــوعنــص. الفرعــياملوضــوعهــذايفاملــذكورالــدرسأحــد

تدرسأنإىلحباجةاليتاللغويةةاملادمجيعمنللنقاشكمحور
يف القـــــراءة والتعبـــــري وضـــــوعكاملواحـــــدةمـــــرةاملوضـــــوعهـــــذاأصـــــبحوهكـــــذا

هذهإىلاستناداً املكون،مواضيعإىلاستناداً أيضاةقدمملغويةممارسة. والغنشاء
االتكاملية،يفتدرسأنمكوناتمجيعاللغويةالنظرية صيصختميكنتلقائياً أل

26Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja UIN Sunan
Kali Jaga), h.56
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يعـين حاضرهوخيرجالذيالدرساسم. اللغويكونمن املاخلاصوقتيف الال
٢٧.تكامليةاللغةفروعمجيعتعترباليتالعربيةاللغةدرس

الروابطهناكأنهلذه النظرية هيالتعليميالنظامإعالمو االعتباراتبني
. الشـامل حنـو املوضـوعسـينال التالميـذ الفهـم فيـهالـواردةالعالقـةهـذهبنيالوثيقة

القـدرةمـننـوعيوجـدالهنـاك. التالميـذللغـةالتنميـة توازنهناكالنظريةهذهيف
لـيسهـو. واحـدسياقيفاملقدمةالقدراتأنواعمجيعبسببجتاهلهاأواخلاصة
.للتالميذوالعاطفةاالهتمامجتزئ

ســواءلغــةشــخصيســتخدمعنــد،اللغــوياألســاسعلــىتعتمــدحــنييف
عــنيبحــثالأنــهيعــينفهــذا،ةواحــديف وحــدة أفكــارهيصــفكتابــةأوشــفويا
يــتعلممثومــنحيتاجهــاالــيتاملفــرداتمــنواســعةجمموعــةعلــىللحصــولقــاموس

تكــوينكيفيــةملعرفــةالقواعــدعلــمومث،الــيت حتتــاجالكلمــةأشــكالنيــل لقواعــدال
ذلــك،ومــع. والكتابــةالكــالميفعليــهســكبأنــهمثالنمــوذج،واجلمــلالكلمــات

بـنيوالـروابطالكمـال،علـىوحتتـويبسـرعةاملكـانهـذهمثـلعنالكشفيأخذ
اللغـــةتعلـــيميفالوحـــدةنظريـــة وممارســـةلفهـــمصـــورةهـــي وهـــذه. العناصـــرخمتلـــف
٢٨.العربية

الكاملاملتكاملالنظامهذاميزةوستستخدم عـناللغـةتعلـميفإمكانا
:ن،؟ يعينهذين مبدأيمراقبةطريق

27 .Op, Cit Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja
UIN Sunan Kali Jaga) h.11

28 Loc, Cit., Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja
UIN Sunan Kali Jag h. 15
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مـــنغريهـــاعـــنومنفصـــلةمســـتقلةتعتـــربأنينبغـــياللغـــةفـــروعمـــنفـــرعكـــل)أ
مجيعمن يتجزأالكجزءإليهاينظرأنينبغيذلك،منبدالً ولكن. اللغات

.اآلخرمعواحدفروعبنيوثيقةعالقةعلىوكاناللغةفروع
تقســـــيمبفـــــروعمـــــنفرعـــــايعتـــــربأنينبغـــــيمتعـــــددةأجـــــزاءإىلاللغـــــة تقســـــيم)ب

االهتمــاممــناملزيــدوإيــالءالتــدريس،عمليــةلتبســيطفقــطوحتتــاجمصــطنع،
٢٩.حيتاجعندمااألوقاتبعضيفمعني،لفرعاألكرب

اللغـةميتعلـحـنيالنظام،هذااستخداميقةم بعمومايف املدرسةالعربيةميتعل
هــولنظــاماهــذااســتخدامعواقــب . منفصــلةأنظمــةتســتخدمعامــةاملعهــديفالعربيــة
يشــرحالــذيالكتــابمــعواحــدموضــوعيفالعربيــةباللغــةاملتصــلةسالــدر مــنمكــون
الـذيالكتـابيف) وحـدات(درسكـليغطـيمـاعـادة. املخططاللغةجوانبمجيع

:هيعناصر،مخسةأوأربعةمنيتألف
املوضــوعحــولقصــريةوأجوبــةأســئلةشــكليفيعلــمالــذي الــدرس) احلــوار(حــوار.١

ســــيتماجلديــــدةاجلملــــةبنيــــة،املفــــرداتالكلمــــة،أشــــكالعلــــىوحيتــــوييالرئيســـ
.القراءة والقواعديفأيضاتدريب

،)الصـرف(كلمـةللومنـوذج،املفـرداتأيضـايعلـماخلطـابشـكليفاملوادقراءةال.٢
اجلديــدةمــع املـرداتقـراءةالاسـتيعاب. اجديــداملخطـط)النحــو(اجلملـةقواعـد و

).على القاعدةتدريبال(يفةمباشر تدريبهأنشئت

29 Ibid,. h.14
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هيكـــــل،املفـــــرداتعلـــــىحتتـــــويالـــــيتالكتابـــــة يشـــــمل اإلمـــــالء والغنشـــــاء املوجـــــة.٣
الكتابــة. الســابقالعنصــرمــنثــالثيفوضــعهامتالــيتاجلملــةالكلمــات وقواعــد 

.تعطي لتحقيق القراءة
املسـتخدمدفـعالكتـابذاهلـاملعلـم،احلالـةهـذهمثـليفكانـت اليتاملوادمع

،املســــــرحيةوأجوبــــــة،أســــــئلةمثــــــلتقنيــــــاتمــــــعالطريقــــــة الغنتقائيــــــةالســــــتخدام
٣٠.املقابلةمضمونعنأخرىمرةكشفوالواحلفر،والتعيينات،ظاهرات،وامل

طريقة تعليم اللغة العربية.٢
. كـــللالضـــعفونقـــاطالقـــوةنقـــاطحيـــثمـــناملنشـــآتعلـــىالطريقـــةكـــلحيتـــوي
الوقـــتيفولكـــنالســـابقة،الطريقـــةضـــدالنقـــدبســـببفقـــطيولـــدمـــاكثـــرياالطريقـــة
الطريقـــة والدةقضـــيةلالضـــعفيفأيضـــابالتنـــاوبةاجلديـــدالطريقـــةاشـــتعلتنفســـه،

:هيثالثة،إىلالتدريسطرقتصنف.  عليهاملنتقدة 
.اللغةإىلدالطريقة اليت تستن)أ

وم،يالتعلإىلدالطريقة اليت تستن)ب
.ذىل التالميإدالطريقة اليت تستن)ج

:٣١وهيإالأعاله،املذكورةالطرقمنكليفأدناهسيوضح
طريقة القواعد والرتمجة)أ

متطلبات إىليشارأنميكنه الطريقة هلذسباقةطريقة القواعد والرتمجةتعينييتم
تمـــع أوروبـــايفواجلامعـــاتاملـــدارسمـــنالعديـــدعنـــد،)عشـــراخلـــامسالقـــرن(ا

30 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, (Pustaka Cendekia Utama), h.13
31 Ibid,. h.48
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ــاالالتينيــةميتعلــيتطلــب دراســةإىلترتيــبيف"عاليــةتعليميــةقيمــة"أنتــربتعأل
تــــدرسالــــيتللطريقــــةمناســــبتعبــــريهــــوهــــذه الطريقــــة. الكالســــيكيةالنصــــوص

هـــذه الطريقـــةتســـميةذلـــك،ومـــع. قـــرونلعـــدةالقدميـــةواليونـــانالالتينيـــةاللغـــات
القــــرنيفمعروفــــةأصــــبحتمــــؤخرا"ةالنحويــــالرتمجــــةأســــلوب"مــــعةالكالســــيكي

هـذه . األوروبيـةيفواسـعنطـاقعلـىالطريقـةهـذهتستخدمعندماعشر،التاسع
البلـــدانكـــليفالعربيـــةللغـــةلتعلـــيم واســـعنطـــاقعلـــىأيضـــاســـتخدمتالطريقـــة
ذلــــكيفمبــــااألخــــرىاإلســــالميةالبلــــدانيفاحلــــالهــــوكمــــاوكــــذلكالعربيــــة،

.عشرالتاسعالقرنايةحىتإندونيسيا
الــذي"املنطــق العــاملي"واحــدةهنــاكأنافــرتاضىعلــهــذه الطريقــةســتندوت
التفكــريقــدرةلتعزيــزاللغــةميتعلــتعزيــزميكــن. واملنطــقالفلســفةمــنجــزءايشــكل
يفهــذه الطريقــةمــعاللغــاتتعلميــالــذيالنــاس. واحلفــظاملشــاكلوحــلاملنطقــي

مواألجانبإىلالرتمجةمث الكالسيكيةاللغةنصوصلتالوةالدفع ٣٢.األمبلغا

مهــاراتيفعميــقالاالهتمــام) ١(ذه الطريقــةهلــاملميــزةللســماتبالنســبةأمــا
اللغـةاسـتخدام) ٢(،والكـالماالسـتماعيفاجلانـبأقلو رتمجةالو والكتابةالقراءة

) ٤(،النحويـةبالقواعـدالتقيد) ٣(تعلم،الو التدريسعمليةيفللتعليمكلغةاألم
اللغــةمــنحرفيــاترمجتهــامثواملفــردات،النحويــةعــدالقواحفــظهــوالــدرسقاعــدة
ميالتعلـــوعمليـــةالتـــدريسيفتالميـــذالدور) ٥(بـــالعكس،و اللغـــة،تعلمملـــاهلـــدف

.اسلبياملادةتلقيييالذينالتالميذمنفعاليةأكربب
32Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode dan Teknik,

(Malang:Misykat 2005), Cet. Ke-1, h.30
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بطريقـــةاللغــةتـــدريسبنتــائجالنقـــدبســببالطريقـــةهــذهتظهـــرة،املباشــر الطريقــة)ب
تمعيفاحلقيقيةاحلاجةو املتطلباتمعاملتعلقةحويةالنالرتمجة منتصفحبلول. ا
يفتســببممــالفــتحأوروبــايفالبلــدانبــنيالعالقــاتبــدأتعشــر،التاســعالقــرن

فيمـــانشـــطاً اآلخـــربعضـــهامـــعالتواصـــلعلـــىقـــادراالفـــردكـــونيأنإىلاحلاجـــة
احلاليــةالطريقــةألنانيــة،ثلغــةميلتعلــجديــدةطريقــةإىلحيتــاجونلــذلك. بينهــا
يفوناللغويـاقرتحهـايالذاجلديداملدخلتشغيلبدءمث. فعالةوغريمرهقةتعترب

الطريقــــةإلنشــــاءالطريــــقمهــــدتالــــيتوغريهــــا،وفرنســــااملتحــــدةاململكــــةأملانيــــا،
فرنســامــنالتينيــةمــدرسوهــواخلــرباءمــن بــني.باشــرةاملالطريقــةيســمىةديــداجل

األماللغـــــــةاالســـــــتخدامبشـــــــأنمالحظاتـــــــهإىلاســـــــتناداً الطريقـــــــةطـــــــورالـــــــذين
أوروبـايفالعشـرينالقـرنأوائليفشعبيةاكتسبالذيهذه الطريقة٣٣.باألطفال
للغــةالتعلــيمواسـعنطــاقعلـىالطريقــةهـذهتســتخدمنفسـهالوقــتويف. وأمريكـا
اإلســـالميةدانالبلـــيفاحلـــالهـــوكمـــاوكـــذلكالعربيـــة،البلـــدانكـــليفالعربيـــة

.إندونيسياذلكيفمبااألخرى
ثانيـةلغـةمتعلّـعمليـةتوضـعبـأناالفـرتاضأسـاسعلـىوضـعتقـدهذه الطريقة

االتصـــاالت،يف ومكثفـــةمباشـــرةلغـــةباســـتخداميعـــيناألم،للغـــةالتعلمكـــ) أجنبيـــة(
.الحقوقتيفوالكتابةالقراءةبينماواحلديث،واالستماع

) ٢(،الكــالممهــارةيفعاليــةأولويــةإعطــاء) ١(هــيالطريقــةذههلــئصاصــاخلأن
التالميـذحيثمباشرة،واحلفظاحملاكةلإليضاح،تقنياتعلىيركزتركيز هذا الدرس

33 Op, Cit.,Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode
dan Teknik, (Malang:Misykat 2005 Cet ke-1), h. 50
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موعـةخـاللمـنواحملادثـاتواجلمل،الكلماتتكرار الـواردةوالتعـاريفوالسـياق،ا
اللغةاستخدامجتنب) ٣(عليه،تاجمث االستنأمثلةمنينطلقالذي،ياحثتعليماليف

خــــاللمــــنبســــرعةالشــــفوياالتصــــالعلــــىالقــــدرةتــــدريبمت) ٤(،للمــــتعلماألم
بــنيالتفاعــلنشــاطإنشــاءيــتم) ٥(املختلفــةالتفاعــلأمنــاطيفوإجابــةســؤالاملخطــط

بينمــــامثلــــة،األشــــكليفاحلــــوافزتــــوفريبــــدوريــــدور املعلــــمحيــــث،والتالميــــذاملعلــــم
٣٤.والتمثيلاألسئلة،علىاإلجابةحماكاة،شكليفاالستجابةجمردميذالتال

يميتعريف التق.ج
كلمـةعلـىحتتـويالـيتألساسـيةبالكلمـة ااإلجنليزيـةاللغةمنمشتقالكلمةهو تقييمال
أوجيــدةهــوالشــيئبــأنباالعتقــاداملتعلقــةالتقيــيمحيــثمــنقيمــةأوالكلمــة. 'قيمــة'

عامبشكل٣٥.جراوهلميكفي،الأويكفيمباقويةأوضعيفة،اطئةخلاأواحلقسيئة،
التقـــرييباملعيـــارباســـتخداماألعـــراضأوالشـــيءيفللنظـــركالعمليـــةالتقيـــيمتعريـــفيـــتم

أرقـامغـريشـكليف.  إخل،كافيـةغـريكافيـة،قويـةأوضـعيفةاملثال،سبيلعلى،املعني
.قياسيالغريتسمىعمليةالخاللمجعهامتاليت

قياسمفهوميشمليالذعم،األفهوماملهوالتقييمأنالتفسري،هذاإىلاستناداً 
.وضوحاً أكثرفهمالتكونولكي. االختبار

قيمــةحكــمعلــىينطــوينشــاطأولكــائنانوعيــةحــولالقــرارحتديــدعمليــةالتقيــيم.١
.منتظمةبصورةوفّسر،وحللمجعاليتواملعلوماتالبياناتإىلاستناداً 

. تقييميفالقرارصنعيف عمليةاالعتباراتكأحدمطلوبالتقييممنجزءالقياس.٢
34 Ibid,. h.51
35 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, (Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab), h. 2
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تســــتخدمأورقميـــةبيانـــاتعلـــىللحصــــولالالزمـــةاألدواتمـــنواحـــدةاالختبـــار.٣
٣٦.التقييمإجراءيفاالعتباراتكأحدالقياسنتائجلتنفيذأداةك

العربيةاللغةميتعلتقييم.١
يفجنــاح املعلــممــدىهــومــاملعرفــةوهــذا. تقيــيمحيتــاج الميلتعلــاعمليــةحتــدثبعــد

متيذالـــالـــدرسحنـــوالتالميـــذتـــدريبامتصـــاصالوقـــتنفـــسويفس،الـــدر شـــرح
املفيـدمـنسـيكونحيـثكامال هإعداديتمالذي التقييماجليد هوتقييمال.تدريسه
٣٧.ميالتعلبأنشطةصلةتاملاالستجابةليكون

،اجلـوهريف. تقيـيممبعـىن الوهـيإالاملتحـدة،اململكـةلغـةمـنيـأيتالتقييم لغة
شــــيءمــــن) ومعـــىنقيمــــة(النوعيـــةلتحديــــدومســـتدامةمنهجيــــةعمليـــةهــــو تقيـــيمال

بأنشـطةالصـلةذات٣٨.القـرارصـنعاإلطـاريفواالعتباراتاملعايريبعضإىلاستناداً 
لتحديـــدعمليـــةأوفعـــلهـــوالتقيـــيمأنيف: متعـــددةمعـــانيتضـــمنالتقيـــيمم،يالتعلـــ
حيـثالتعلـيم،قيمـةحتديدعمليةأونشاطهوللتعليمالتقييمبينماما،شيءقيمة
٣٩.نتائجهأوللجودةمعلومايكونأنميكنأنه

تقييمالأهداف)أ
)٢(الغـــرض،) ١: (هـــيرئيســـية،العناصـــرالأربعـــةيتضـــمنالتعلـــيمبرنـــامجكـــل

احملـــــدداهلـــــدفهـــــوواهلـــــدف). ١٩٩٣. يمتقيـــــال) ٤(و،الطريقـــــة) ٣(،املـــــواد

36 Ibid, h. 6
37 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta),

h. 121
38 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009), cet. Ke-1, h.

5
39 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajagGrafindo Persada) 1996,

h.1
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تفاصـــــيلعلــــىحتتــــوياهلــــدفصــــياغة. ميالتعلـــــأنشــــطةخــــاللمــــنللتحقيــــق
التعلــيمبرنــامجايــةيفاملســتهدفةالكفــاءاتإىلالوصــولميكــنمــا أوالقــدرات
أنشـــطةخـــاللمـــنمعلومـــايكـــونأنميكـــناحملـــددةاألهـــدافحتقيـــق. للتالميـــذ
علــى. التعلــيمبرنــامجمــنيتجــزأالجــزءاهــو تقيــيمال. التقيــيموهــيإالخاصــة،

امنالرغم التنفيـذ،يف. ميالتعلـلقـاء ايـةيفأوالربنامج،منالنهائيةاملرحلةأ
.ميالتعلعمليةأثناءأوميالتعلألنشطةالعمليةمنتصفيفالتقييمإجراءميكن

ـــــدف حتقيـــــقمســـــتوىملعرفـــــةعـــــامبشـــــكليلتعليمـــــاالتقيـــــيمأنشـــــطةو
ميالتعلــأكــانيعــرفتقيــيمالأنشــطةخــاللمــن. الربنــامجأهــدافأواألهــداف

األهــــدافحتقيــــقعــــنالكشــــفإىليهـــدففقــــطلــــيسالتقيــــيم. ناجحـــا أو ال
مـــنمبزيـــد. نفســـهالتعلـــيمأنشـــطةفعاليـــةعـــنالكشـــفأيضـــاولكـــنالتعليميـــة،
:يليماكآخر،وصفيفعنهاالتعبريميكناملوضوعيالتقييمالتفصيل

.ملاأمفعالاملقصودالغرضحتققإذاملعرفة ما.١
يدرسـهاأن وينبغـياملـواد الكفـاءة الـيتبشـأنقـرارالاختـاذعلـىقـادرةلتكون.٢

.للتالميذ
.للتالميذالتعلمنتائجملعرفة.٣
صـــياغةميكـــنألنـــهوذلـــكم،يالتعلـــلعمليـــةوالقصـــورالضـــعفأوجـــهمعرفـــة.٤

.تحسنيالخطوات
أوالتــــايل،الربنــــامجإىلاالنتقــــالميكــــنالتالميــــذكــــانإذاامــــوتقــــررةعرفــــمل.٥

.عالجيةإجراءاتاكتسابينبغي



٤٠

.التالميذصعوباتلتشخيص.٦
٤٠.بعنايةالتالميذتصنيفعلىقادراكونلي.٧

٤١تقييممنافع ال)ب

مث،التالميـــذمرســـخمـــنمعـــنيمســـتوىعلـــىاحلصـــول،)تصـــفية(التحديـــد)١
).البناءأساس(تدابريمنكتدبريالنتائجاستخدامميكن

ةويـاللغالقـدرةمـدىلوصـفاسـتخدامهيـتم،اللغويـةالقـدرةقيـاس(الكفاءة)٢
.العربيةاللغة األجنبية بلميالتعليففردياللتالميذ

التالميــذقــدرةمــدىملعرفــةاســتخدامهيــتم،)العامــةالقــدرةقيــاس(الكفــاءة)٣
مالطبقيالتقسيمأوعامبشكلاللغة .لغويةالملهارا

هـواملعـين،)ميالتعلـعمليـةلالقصـوروأوجهالضعفنقاطةعرفم(التشخيص)٤
تعلميفسهلةأوصعبةالتالميذيواجههااليتوالعقباتالقصورأوجهمدى
.املدروسةاللغة

ستخدمالمالتقييمنوع.٢
ختبـــارااليعـــينقســـمني،إىلهتصـــنيفوميكـــنالنمـــوذجإىلاســـتناداً اللغـــةاختبـــار نـــوع

اللتفتـيشيتعلـقفيمـافقـطهـوواملوضـوعيالـذايتفهـم. املوضـوعيختبـاراالو ذايتال
بـهقـومثييذالـواالختبـاراملعلـمبـهقـامالذيالختباراصياغةيفأما درجة،الومنح

40Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajagGrafindo Persada 1996),
h.8

41 Op, Cit., Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (PT Raja Grafindo Persada
Jakarta), h.122



٤١

الــيتوالضــعفالقــوةمــواطنلـهمنهــاكــلاالختبــار،هـذامــنالنــوعنيكــال. التالميـذ
:يف التايلوصفهاسيتم

عنــداملمتحنــنيمــنقــراراتأوآراءتطلــبييالــذختبــاراالهــوالــذايتختبــاراال)أ
.شكلهمنمتنوعةجمموعةله ذايتالختباراالهذا. درجةالومنحاالمتحان

:الذايتاالختبارأنواع)١
: العبـارةاسـتخدام: مهـاقسـمني،إىلمتباينـةهـي،احملـّددالوصفشكل-١

.وغريهممدىأين،كم،
يهـدفأنـه. موضـوعيايـتمأنميكـنتتفتيشـهيفاختبـارهـوياملوضـوعاالختبار)ب

ــــارشــــكللضــــعفالنقــــاطعلــــىالتغلــــبإىل ــــوع. قــــالاملاختب ــــارهــــذان االختب
.خمتلفةبأشكال

أنواع االختبار املوضوعي)١
االختيار بني الصحيح واخلطأ- ١

أنالبيـــان). بيـــان(البيـــانمـــنمتنوعـــةجمموعـــةشـــكلكانـــت األســـئلة ب
.طأاخلناكوهالصحيحهناك
:املثالسبيلعلى
.جديدةخالد الكاسة: خ-ص
.قريبةسةر املدمكتبة: خص

متعددةخياراختبار- ٢



٤٢

. كامــلغــريفهــمعــناإلخطــارأوالوصــفمــنيتكــوناالختبــارهــذا
قـــدمتالـــيتالبديلـــةاإلجابـــاتمـــنالعديـــدمـــنواحـــدةاختيـــاروجيـــب

.مبالتزويدها
:املثالسبيلعلى

......... والفقــــــراءحنــــــبّ حنــــــن :ليــــــةلتااالصــــــحيحةالعبــــــاراتاخــــــرت
.املكن.داملسكني.جاملساكن.باملساكني.أ

التزويجاختبار- ٣
كــل. األجوبــةسلســلة واألســئلةمــنسلســلةمــنيتكــوناالختبــارهــذا

:املثالسبيلعلى. اإلجابةسلسلة يفمسرودإجابةلهسؤال
!األ يسرسبة من الكلمات يف غ كلمة مناا ر ضح مكان الف

ب أ

بنت يف اجيبز....القلم

ولد الد رج....ما ذا

اجديد ما هر....حسن

الشفوياالختبار- ٤
يشـغلأنينبغـي. مـن أجزائـهضاعاليتاجلملمنيتكوناالختبارهذا

.منهمنطلببأنالشعورهووهذا. من التالميذالضائعاملقطع



٤٣

يف... مـنأقـوم! اسـبةمنكلمـةغا فـر المكانيفضح: املثالسبيلعلى
لباكراالصباح

.األقدمعلىياً ماش... إيليذهبأيب



٤٤

لثاالباب الث
منهجية البحث

مدخلهالبحثنوع.أ

الوصفياألسلوبباستخدامامليداينثالبحنوعيشمل ثالبحمنالنوعهذا
وجوددوندثاليت حتحقيقةيفالتحقيقأيضاوبسيطةوصفيةكما النوعي

١.تالعبال

البحث. نوعيالاملدخلباستخدامة املبحوثة، قامت الباحثةكلباملشتتعلق
(هوما كأوطبيعيةحالةيفالبياناتأن اخلصائصثلمييذالالبحثهوالنوعي

عمليةهي الكلمةتعينبينمارقم،الأورمزالشكليفتغيريالب،)الطبيعيةاألحوال 
أواملنهجيالعملأساليبأووسائلباستخداممعروفةغريسريةالعنالكشف
٢.يكون يف املسؤوليةأنوميكناهاالجتذو . البحثيةاألنشطةمنسلسلة

طريقة تعيين الموضوع.ب

اليتالالزمةالبيانات. بحثالمناملطلوبالبياناتمصدرهوالبحثموضوع
املتصلةواألموروالكائنات،والوثائق،للبياناتكمصدرالبشرمنتنالأنميكن

يالذوضوعاملتعريفقامت الباحثة بأوالً ،البحثيفللبساطة. البحثمبوضوع
:التايلالنحوعلىستبحثه الباحثة

1 Ibnu Hajar, dasar- dasar penelitian kualitatif dalam pendidikan (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999), h. 61

2 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press,
2010), h. 175- 176



٤٥

.العربيةاللغةمعلم.١

المبونجبندرحليمواي ٦االبتدائية احلكوميةدرسةباملاخلامسالصفتالميذ .٢
،هذا البحثيف. تلميذ٢٩و٢٤منمنهماكليتألفنيلفصمنيتكون

البحثوعموضحبثيتمأنالسكانيهين ةالباحثاملستخدم منثالبحنوع
.كله

ميدان البحث.ج
حليمواي ٦االبتدائية احلكوميةدرسةباملثتقوم الباحثة بالبح،ا البحثهذيف

.المبونجبندر
جمع البياناتتقنية.د

معجلالطرقبعضالباحثة ستخدمتثحا البهذيفالبياناتعلىلحصولل
:يليماالبيانات

المالحظةطريقة .١
املالحظـاتوأخـذراقبـةاملطريقعنذلكويتماتالبيانمجعتقنية هياملالحظة
الالــيتالبيانــاتتعزيــزإىليهــدفالطريقــةهــذه٣.املبحوثــةأعــراضيفمنهجيــة

تجربــةالبتســجيلتفســريهميكــنآخــروصــفيف. احلقيقــةمــعتتعــارضأنميكــن
ـــاملاملراقبـــةب يتعلـــقفيمـــاثالبحـــموضـــوععلـــىتظهـــرالـــيتاألعـــراضحنـــوةنهجي

واملعــــــروف،املوضــــــوعموقــــــعيف ،املالحظــــــةيــــــتمحيــــــث،والوقــــــائعباألحــــــداث
.املباشرةاملالحظةأواملشرتكةاملالحظةب

مباشـرةباملشـاركةالباحثـةتقـومحيـث) املشـاركة(باملشـاركةاملالحظةتقنية 
كمصــدرميســتخدأواملالحظــة معــهجيــريالــذيلشــخصليــةاليومنشــطةاأليف

3Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodoogi Penelitian, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), h .
70



٤٦

ألنباملشـاركة،املالحظـةتقنيـةهذهاسـتخدامبباحثـةالقامـت٤.البحثيـةلبياناتل
،أكمـلسـتكوناملالحظـةذهـالباحثـةقبـلمـنعليهـااحلصولمتاليتالبيانات

للبيانـاتبالنسـبةأمـا. يبـدوسـلوكأيمـنعىناملمستوىعلىمعرفةحىت و ثاقباً 
:الباحثةمجعهاتريداليت

.ةرساملدةلبيئالظروف)أ
.رسللمدالتحتيةوالبنيةيةلتعليمااملرافق)ب
.العربيةاللغةميتعليفالتالميذعلىللمعلموالتعلمالتعليمأنشطة)ج

المقابلةطريقة .٢
ــــليقــــوم بــــهوارهــــي احلــــاملقابلــــةطريقــــة مــــنمعلومــــاتعلــــىللحصــــولاملقاِب
يعــينالنــوعفهــذا،احلــرة واملرشــدةاملقابلــةاســتخداميــتم،تنفيــذهيف٥.املقابَــل
بشــــكلترتيبهــــامتقــــدالــــيتالرئيســــيةاألســــئلةإطــــار طــــرحطريــــقعــــناملقابلــــة

. املشـــكلةعــنتبتعـــدالبــتنفيــذهيفباملقابِـــليطــورأنميكـــنولكــنصــحيح،
والـدافع،بالتصـور،يتعلـقفيمـابياناتالعلىللحصولهذه الطريقةستخدمت

.العربيةاللغةميتعلباملتعلقةاألخرىوالرطبوالرأي،
ةوثيقطريقة ال.٣

اســــتخدم. واملالحظــــةاملقابلــــةطريقــــةالســــتخدامتكملــــةهــــذه الطريقــــة هــــي
األشــياءحـولمكتوبــةوثيقـةحنــوالبيانـاتعلــىهـذه الطريقــة للبحـثالباحثـة

ــالت،والصــحفالكتــب،يوميــات،الشــكلعلــىالــيت . وغريهـــاوالصــوروا
:عنبياناتعلىللحصولهذه الطريقة استخداميتم

بنــدرحلــيمواي ٦االبتدائيــة احلكوميــةدرســةاملمــنلفيــةاخلالبيانــات حنــو)أ
.المبونج

4 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)
(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 204

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2010), h. 198



٤٧

.والتالميذاملعلمحنوالبيانات)ب
واي ٦االبتدائيـــة احلكوميـــةدرســـةاملمـــناملخططـــةالـــربامجحنـــوالبيانـــات)ج

.العربيةاللغةميتعل، خاصةميالتعلإطاريفالمبونجبندرحليم
تحليل البيانات.ج

املهمهةالبياناتواختيارعدادإلالباحثةسعىت،كامالتالبيانامجعيتمأنبعد
عـىناملالبيانـات علـىحيتـويحيثالبياناتحتليلأومعاجلةوكذلكالبحث،هلذا

.عمومااالستنتاجتستخدمأنوميكن
:يليكماالتقنيةاستخدامميكنالبيانات،حتليلهذه طريقةيف
النوعيةالبياناتحتليل.١

. نــوعيالوصـفي الالتحليـلطريقـةاســتخداممجعهـا،متالـيتانـاتالبيحتليـليف
الكلمــاتاســتخدامإىلمتيــلالــيتالتحليــلطريقــةهــووصــفيالالنــوعيحتليــل
٦.عليهااحلصولمتاليتالبياناتأوالظاهرةلشرح

أمنـاطالباحثةستخدمتمثالنوعي،الوصفيالتحليلطريقةباستخدام
الوقــائعمــنتبــدأالتفكــريطريقــةة هــياالســتقرائيالطريقــة. االســتقرائيالتفكــري
.العامةاحليقة مث أخذ االستنتاجاتواألحداث،اخلاصة

عنهــاأعربــتالــيتالبيانــاتحتليــلتقنيــةهــيمملســتخداالتحليــلتقنيــة 
:األنشطةثالثةيسمل

البياناتحتديد)أ
والتغيــــريواالســــتخالصوالرتكيــــز،التحديــــدعمليــــةهــــو البيانــــاتحتديــــد

عمليـة البحـث،خـاللالعمليـةهـذهجتـري. امليـدانمـناحملصولةلبياناتل
يـــتم: املثـــالســـبيلعلـــىالبدايـــة،يف. البحـــثيفالنهايـــةإىلالبدايـــةمـــن

جلمــعواملــدخلواملشــكلة،املفــاهيمي،اإلطــارخــاللمــنعليهــااحلصــول

6 Drajad Suharjo, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Laporan Ilmiah (Yogyakarta : UII
Press, 2003), h. 12
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،لخـص، الرمـوزاملجعـل:املثـالسبيلعلىالبيانات،مجعأثناء. البيانات
مــــنجــــزءالتحديــــد. وغريهــــااملــــذكراتوكتابــــةاملواضــــيع،عــــنبحــــثوال

،والتوجيـــهتصـــنيف،والحـــادة،للهــيوظيفتهـــا. منفصـــالولـــيسالتحليــل،
التحديــدعمليــة. التفســريميكــنأنحيــثتنظــيمالو ،والرمــي مــا ال حيتــاج

ينخـــر اآلاملخـــربينمـــعالتحقـــقســـيتمو البيانـــاتبحـــثبالالباحثـــةقامـــت
مشعرالذين ت .أعلمالباحث أ

لبياناتاعرض)ب
واختــاذاالســتنتاجاتســتخالصاالميكــناملرتبــةالبيانــاتمــنجمموعــةهــو 

الوصـــــــفي،الـــــــنصهـــــــو للعـــــــرضالشـــــــكلكـــــــان. الالزمـــــــةاإلجـــــــراءات
يعـــــين واهلـــــدف. واملخطـــــطوالشـــــبكاتالبيانيـــــة،والرســـــوم،واملصـــــفوفات

العرض تكونأنينبغيولذلك،.النتائجواستخالصالقراءةيفللتسهيل 
حتديــديشــملحــىتالتحليــل،مــنجــزءأيضــاهــولبيانــاتاعــرض. جيــدا

األشــــــياءمــــــنتصــــــنيفقامــــــت الباحثــــــة بالالعمليــــــة،هــــــذهيف. البيانــــــات
مــوعأوفئــاتالإىلاملتســاوية  كــل. جــراوهلــمثــة،الثال،الثانيــة،األوىلا
موعــات الــيت يكــون يف الفرعيــةمنــاطاألمــنتتكــونالــيتاألمنــاطيظهــر ا

ســهلاألعلـهجلمنتظمـة،بصـورةاألولويـةذاتالبيانـاتأو،شـكل التـدرج
ويف. اآلخـــرالـــبعضعـــنبعضـــهاأو األحـــوال املنفصـــلةالتفـــاعالتلفهـــم
.األساسيةاملواضيعأساسعلىالبياناتقامت بتفصيلالعملية،هذه

التحقيقأوأخذ االستنتاج)ج
النشـــــاط لتكـــــويناألنشـــــطةمــــنواحـــــدجـــــزءجمــــردهـــــو االســـــتنتاجأخــــذ

وأكـد. البحـثإجراءأثناءأيضاالتحققو االستنتاجأخذوجيري. الكامل
صــياغةبالباحثــةقامــتاملرحلــة،هــذهيف. البيانــاتمــنظهــرالــيتاملعــاين

املناقشـــة مثثالبحـــنتـــائجكوقـــدمتاملنطـــق،مببـــادئاملتعلقـــةاملقرتحـــات
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. اتاالقرتاحـــصـــياغةو ،نفصـــلةاملالبيانـــاتتفصـــيل و البيانـــات،حنـــومـــرارا
ختتلــف"اجلديــدةالنتــائج"مــعالبحــث،نتــائجيعــين تقــدميالتاليــةواخلطــوة

٧.املوجودةالنتائجعن

يفاملــــذكورةاخلطــــواتأننفهــــمأنميكننــــاأعــــاله،االقتبــــاسمـــن
امليـدان مـرة اخــرىمـنالبيانـاتنتـائجترتيـبتصـنيفأيالبيانـاتحتليـل
احملتاجــة للفئــاتاألولويــةحتديــدهــياألوىلاخلطــوة. منهجيــةتصــبححــىت

يعـــيناكتمـــالمـــدىلتحديـــدالثالثـــةواخلطـــوة. ، للتســـهيل يف عرضـــهالأو
يفذلـكإىلباإلضـافةالتفصـيلأسـاسعلـى، وترتـب األولويةبعدطوةاخل

.جعلت الباحثة باالستنتاج من التفصيلالعمليةهذه
يعــيناالســتقرائيالتفكــرياســتخدامت الباحثــة بيف االســتنتاج قامــ

مـنمثاخلاصـةالوقـائعمـناألحـداثأوالوقـائعمـنينطلـقالذيالتفكري
.عامةخصائصهلااليتالتعميماخلاصة قام برسم الوقائعتلك 

ســوفوفيــهالنــوعي،البحــثمنــوذجهنــاالباحثــة تســتخدمســوف
املطــافايــةويفمثعاجلتهــامبممث تقــو امليــدان،يفالبيانــاتالباحثــةتــرى

.احملصول مع الباحثةهومامنوصفالأوالتعبريبتقوم الباحثةسوف
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رابعالباب ال
المناقشةو البحثنتائج

الوصف العام لميدان البحث.أ
المبونجبندرواي حليم٦االبتدائية الحكوميةلمدرسةلالتاريخ التأسيسي.١

يقعالمبونجبندرحليمواي ٦االبتدائية احلكوميةمدرسةللالتأسيس
تمعاحتياجاتب ملحليمواييف،الوقتذلكيفاالبتدائيةاملدرسةحنوا

عاميفأنشئتاليتالدينيةاملدارسلتأسيسبادرةاملظهرتحىتموجودةتكن
معاملباشر،حميطةيفللمجتمعارمسياإلسالمييةتعليمالؤسسةاملتوفرل١٩٦٨

.كالتايلمؤسسها  
Sugi Pranotoالسيد)أ

Danuriالسيد )ب

Miyonoالسيد )ج

Suroyoالسيد )د

مساحتها،)املرحوم(فلاكالسيدقافاألو أرضعلىتأسستاملدرسةهذه 
مرت٢٠٤٦للبناءتستخدماآلنللمبىنبالنسبةأما. متامامربعمرت٣٤٥١

عاميفمثالفرتة،أجلمناإلدارةفرتةمنبدورهأن قامت املدرسة بعد. مربع
حليمواياإلبتدائية احلكوميةمدرسةيكون إيبتيداييةمدرسةحال ١٩٩٢

إندونيسياالدينيةالشؤونوزيرمنقرارالصدرالرسالةمعونجالمببندرمدينة
بندراإلبتدائية احلكوميةدرسةامل٢٠١٤٦عامويف ،١٩٩٢عامالثاين: العدد

الرسالةخاللمنالمبونجبندر٦اإلبتدائية احلكومية درسةمسيت باملالمبونج
اسمتغيريحول٢٠١٤عامحبلول١٥٧رقمريالدينيةالشؤونوزيرمنقرار

درسةباملتأسيسها،منذ.اآلنحىت٢٠١٤بريسبتم١٧يفاملعينةمدرسة
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دورانمعدلشهدتاحلاضرالوقتحىتالمبونجبندر٦اإلبتدائية احلكومية 
:يليكماهياليتاملدرسةسرئي
Miyonoالسيد )أ

Hamamiالسيد )ب

Abdullahالسيد )ج

Saiduri Ariالسيد )د

Sugito Saripinالسيد )ه

Suroyoالسيد )و

٢٠٠٣-١٩٩٢العام Saidi Rahmanالسيد )ز
٢٠٠٤-٢٠٠٣العام Abdul Rahmanالسيد )ح
٢٠١٢-٢٠٠٤العام Dra. Upik Dahlenawatiةالسيد)ط
٢٠١٤-٢٠١٢العام Dra. Hj. Nurlaily, M.M.Pdةالسيد)ي
إىل اآلنKhoiri, S.Agالسيد )ك

التعليمنوعيةلتحسنياجلهدجيريهو،Khoiriالسيدقيادةحتت
وقيمةإجيابيةهناكأنحيثالشعباهتمامجذبحماولةعنفضالوالتدريس،

.المبونجبندر٦اإلبتدائية احلكومية درسةباملدراسةاليفأكرب
المبونجبندرواي حليم٦االبتدائية الحكوميةلمدرسةلوالرسالة،الرؤية.٢

:المبونجبندر٦اإلبتدائية احلكومية مدرسةللرؤيةال)أ
ومسؤولة،،ستقلةواملذكي،وال،واإلبداعي،اهرامل،املسلمنيالتالميذجعل
.وتعاىلسبحانهاهللاويتقيالنبيلة،يكون

:المبونجبندر٦اإلبتدائية احلكومية مدرسةالرسالة لل)ب
.واملوظفنيللمعلمني املهنيةحتسني)١
.املدرسةعناصرمجيعأداءحتسني)٢
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.اإلسالميالديينالتعليمحنوذالتالميممارسةحتسني)٣
.ةدعماملالتحتيةوالبنيةاملرافقحتسني)٤
خارجوكذلكاألكادمييةاألنشطةميدانيفالتالميذإمكاناتزيادة)٥

.الدراسيةاملناهج
المبونجبندرواي حليم٦االبتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين .٣

بندرحليمواي٦احلكوميةدائيةاالبتملدرسةباوالتعلمالتعليمعمليةيف 
األحوال اإلدارةمساعدة موظفي عنفضالملعلمني،اوجودخيلو لالالمبونج 

يفحتياجاتيوافر االواملوظفنياملعلمنيمعاليتواملوظفني،املعلمنيكميةو 
٦احلكوميةاالبتدائيةملدرسةبااملعلمون. إضافيةوتعليميةتثقيفيةبأنشطةالقيام
:يليكما٢٠١٥/٢٠١٦عاميفالمبونجبندرحليمواي

١الجدول
واي حليم٦االبتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين والموظفين 

اخللفية احلالةالدرس/ ظيفةو الرقم التوظيفاألمساءالرقم
التعليمية

١Khoiri, S.Ag197001022007011041
Kepala

Sekolah/B.
Arab

PNSS1

٢Apriyati, S.Pd.I198404102007102001Wali Kelas
1a/MatematikaPNSS1

٣Sabta Ma’rifah,
S.Pd.I197902051999032002

Wali Kelas
1b/Qurán

Hadist
PNSS1

٤Nurjanah,
S.Pd.I197610011999032001Wali Kelas

1c/B.LampungPNSS1

٥Nur Fatonah,
S.Pd.I198107262009122003Wali Kelas

1d/FiqihPNSS1

٦Siti Zaenaf,
S.Pd.I198302042005012001Wali Kelas

2a/PKnPNSS1

٧Sukminah,
S.Pd.I196702231991012001

Wali Kelas
2b/Akidah

Akhlak
PNSS1

٨Harani Vitriani,
S.Pd198005172003122002Wali Kelas

2c/SKIPNSS1

٩Ayumas, S.Pd.I197108261994032001Wali KelasPNSS1
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2d/KTK

١٠Nurbaiti Adnin,
S.Pd.I195603041979032003

Wali Kelas
3a/Akidah

Akhlak
PNSS1

١١
Masroro Hasta

Handayani,
S.AG

197604302000032002Wali Kelas
3b/FiqihPNSS1

١٢Nur Asiah,
S.Pd.I196809021993032002Wali Kelas

4a/B. LampungPNSS1

١٣Pili Fajri, S.Pd.I198410202006041001Wali Kelas
4b/BBQPNSS1

١٤Cahri Hidayat,
S.Pd.I197906052005011008Wali

Kelas/PenjaskesPNSS1

١٥Ervina, S.Pd197709251999032003Wali Kelas
5b/B.InggrisPNSS1

١٦Tri Maylina
Widyastuti,S.Pd-Wali Kelas

6a/IPSGTTS1

١٧Septianingsih,
S.Pd.I198011202007102002Wali Kelas

6b/B. IndonesiaPNSS1

١٨Afrida Erni. D.,
S.Pd.I195908021984012001Guru B.Studi

KesenianPNSS1

١٩A. Syarifuddin,
A.Ma195612271981031004Guru B.Studi

IPSPNSD2

٢٠Nur'aini, S.Pd.I195603051979032002Guru B.Studi
PKNPNSS1

٢١Hj. Murniati,
S.Pd.I195707081979032002Guru B.Studi

IPAPNSS1

٢٢Febri Catur
Saputra, S.Pd.I-Guru B.Studi

KomputerGTTS1

٢٣
Annisa

Rahmawati,
S.Pd

-Guru B.Studi
MatematikaGTTS1

٢٤Amrulloh
Rofa’i, S.Pd-Guru B.Studi

Bahasa ArabGTTS1

٢٥Rosina
Bahsan,S.Ag195804141983032001TUPNSS1

٢٦Agung Kurnia198603242009101001BendaharaPNS

٢٧
Okta Ria

Supemi Hany,
A.Md

-Staf TUHonorerD3
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االبتدائية بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداء.ب
المبونجبندرواي حليم٦الحكومية

االبتدائيةباملدرسةاخلامسالصفيفالعربيةاللغةتعليمميتعليفاملعلمأداءملعرفة
،املالحظةطريقةاستخدامقامت الباحثة بالمبونجبندرحليمواي٦احلكومية
.والوثائق،واملقابلة

تدريسفيالخامسالصففيالعربيةاللغةتعلمعمليةفيالمعلمأداء.١
المبونجبندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسة

فيهاحيدثاليتبويةالرت للعمليةساسيةاألنشطةاألىأحدهيالتعليميةلعمليةا
املوادتشملللدراسةاملكونةللعناصربالنسبةأما. والتالميذاملعلمبنيالتفاعل
واستخدامطريقة التعليمواملعلم،،التالميذ،التعليميةاألهداف،التعليمية
.للتعليماإلعالموسائل

يفتكونأنجيباليتواملهاراتواخلربةالقدرةهواملعلمأداءمفهوم
.تقييمالحىتميالتعلتنفيذم،يالتعلختطيط تشملاليتميالتعلعمليةيفاملعلمني

الصفيفالعربيةاللغةميتعليفاملعلمألداءةاملالحظنتائجإىلاستناداً 
ت علمقدالمبونج بندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةاخلامس
اخلامسالصفيفالعربيةاللغةسدر ميتعلعمليةاملعلم يفأداءأنالباحثة

:يليكماالمبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسة
األخبارواالستفساربقول السالمسالدر املعلمفتحميالتعلعمليةبدايةيف)أ

.العربيةاللغة بللتالميذ
.املاضيالدرسعنالتالميذاملعلمسأل)ب
."اجللوسغرفةيف"املناقشةموضوعأوعنوانبإعطاءميالتعلاملعلمبدء)ج
.مع التالميذ"اجللوسغرفةيف"حولالقواعدإعطاءو املعلمشرح)د
.إندونيسيالغةاستخداماملعلم بالشرح بقام )ه
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واحدوطالب"اجللوسغرفةيف"قراءةالعادةإلالتالميذأحداملعلمسأل)و
.اإلندونيسيةباللغةلرتمجة قرائته

سأل ،التالميذفهمالختبار،شرح املعلمعنالتالميذمناملعلمسأل)ز
.املعىنمعجنبإىلجنبا"اجللوسغرفةيف"بالتناوبذكرللالتالميذاملعلم

إعطاءوحتديدالسبورةعلىالسؤالكتابةبقام املعلمالكايفيعترببعد أن )ح
.سيجيب األسئلةالذينللتالميذالوقت

.األمامإىلالتقدمبيأمرالسؤال اهذعلىاإلجابةيستطيعالذيالتلميذ)ط
لبوط"ساجللو غرفةيف"لقراءةالتالميذاملعلمطلبيعينالقادمةاألنشطة)ي

.حلفظها
.اجللوسغرفة يفحولستنتاجاتاالتقدميبقام املعلم)ك
.بقول السالميالتعلمخيتتماملعلم)ل

اخلامسالصفيفالعربيةاللغةميتعلعمليةاملعلم يفأداءذلك
كللوقت احلصة. المبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسة

متكنيإىل هدفيتلك الطريقةباستخدامعلماملأداء. دقيقة٩٠هواللقاء
حول جيدةمعرفةلديهمحىتمن املعلمتدريسهاجيرياليتاملوادعلىالتالميذ
.املفردات

بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةميتعلفيللمعلماألداءطريقة.٢
المبونجبندرحليمواي٦الحكوميةاالبتدائية

قام املعلمالعربية،اللغةاملعلمأداءالتعليميفأنملراقبةاخاللمنمعرفتهاميكن 
كما،٢٠١٣للمنهجللمدخل العلميالعربيةكتابميتعلالمواداستخدامب

طريقة السمعية املباشرة،الطريقةتشملطريقة التعليممتعددةاملعلميستخدم
اللغةلدرس املعلمع من املقابلة مبينما. طريقة القواعد والرتمجةوأيضا،الشفوية
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يستخدم الطريقة األحيانبعضيفأنه،أمر اهللا رفاعيوهيإالالعربية،
.ةنتقائياال
حيثاألجنبيةباللغةعرض املواد التعليميةكيفيةهي،الطريقة امليباشرة)أ

التلميذلغةاستخدامودون،للتقدمياألجنبيةاللغةميستخدمباشرةاملعلم
مهارةيفعاليةأولويةإعطاء) هذه الطريقة هيخصائص. عند التعليم

واحلفظاحملاكةلإليضاح،تقنياتعلىيركزتركيز هذا الدرس،الكالم
يقول ،التعليمعمليةبدايةيفوهيإالاألساليب،هذهاستخدام. مباشرة
هووهذاالعربية،اللغةباستخداميبدأأنجيباملفرداتميتعليفأناملعلم

مفقطوليساللغة العربيةمساععلىاعتادواالتالميذأنحيثاملقصود أ
.الكالمعلىالقدرةليهم علتدريبأيضاولكنفقط،النحوعلمونعرفي

مث االستماعمنيبدأالذيميالتعلطريقةيعينطريقة السمعية الشفوية)ب
هياألوىلاللغةأنافرتاضعلىالطريقةهذهويستند. ذلكبعدالكالم

أوالكلمةشكليفللغةباألصواتيبدأأنجيباللغةتدريسمثالكالم،
يقول ميالتعلعمليةويف. والكتابةالقراءةيفالتعلمقبل،انطقهمثاجلملة
أنميكنالطريقةذه. املعلمبعديكررها التالميذ متبادالمثاملفردات املعلم

املعلمألن. ملعلمامندالقواعحفظعلىبسهولةأكثرالتالميذتساعد
.كالبديلهذه الطريةيستخدممثالقواعدحفظيفأيضاأكد

منتكونتاليت كانت املوادهي طريقة التعليمطريقة القواعد والرتمحة،يتم)ج
مثقصرية،النصوصالترمجةالسياق،دونالكلماتترمجة،حفظ القواعد

بعضيفوقدم،التالميذإىلالقواعدظحفأيضااملعلمؤكدي. النصتفسري
.القواعدتلك لتحفيظاخلاصةالوقتاألحيان

مناملهمةجزاءاألمناليت ينتفع الطريقةىحداالطريقة اإلنتقائية، هي)د
املزايامناالستفادةو طرقعدةبنيجيمعهذه الطريقة. قبلهاموجودالطرق
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جلميعسبةمناواحدةطريقةتوجدالألنالتعليم،لتبسيطلكل الطرق 
التعليميفألن. التعليميةالربنامجومجيعوالتالميذاملعلمنيومجيعاألغراض
اليتالطريقةاختياريفرةحباملعلمنيفالتالميذاحتياجاتتلبيةإىليهدف
حتقيقميكنكي املعلمبالطريقةهذهوتستخدم. التالميذاحتياجاتيالئم

.صحيحبشكلالتعليميةاألهداف
اخلامسالصفلتالميذالعربيةاللغةميتعليفاملعلمأداءالتعليم،ليةعميف

دعمتاليتاإلعالموسائلاإلعالم،وسائلعنفضالاالسرتاتيجية،ستخدميال
ومتارينوأجوبة،أسئلةمث املواد،تسليممعحيدثعادةميالتعلم،يالتعل

التالميذمنلبطو معنينصاملعلميعطياألحيانبعضويفالتدريب،و 
يستطيعون يف أيضاالتالميذليكونوذلك،املفردات املدروسةعنالبحث
.معنيمجلةيفاملفردات املعلومة تطبيق

الخامسالصففيالعربيةاللغةتعليممادة.٣
حليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةالعربيةاللغةاملعلم كتابماستخد

. ٢٠١٣عامللمنهج العلمياملدخلالعربيةغة اللكتابهوالمبونجبندر
عامللمنهج العلمياملدخلالعربيةاللغة كتابمنالتعليميةاملوادبداية

لواناأل: املوادهذهوتشمل."صفاملقيف"حىت"اجللوسغرفةيف"يف٢٠١٣
يف فهمالعلىقام املعلم بالرتكيزاحلديقة،اكرة،املذيف غرفة،اجللوسغرفةيف

مكتبةيفالفصل،يف: وتشملالثاينالدراسيالفصلبينما. ١الدراسيالفصل
. كتبةامليفاألدوات،املفصفيفاملدرسة،

اللغةميتعلهذايفالتالميذقبلمن حتقيقهايتعنيحمددةأهدافوهناك 
صحيحواليدااجلبشكلالتمثيلجيدا،تلفيظ التالميذيكونأنينبغيالعربية
باملمدرسة اخلامسالصفتالميذ مواديكونحىت. مباشرةاملواديستمرّ واملعلم

أداءالسنني،ورمر علىاألحيانبعضيفمتنوعةنفسهاإلبتدائية احلكومية 
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تعّلم اليتاألخريةاملوادمنارستمر بااليبدأوعادةالعربيةاللغةميتعليفاملعلم
.السابقالصفمنالتالميذ

يشعر ٢٠١٣املناهجيف للمدخل العلميعربيةالكتاباستخدام
سهلموادهعرضألن،اإلبتدائيةمدرسةمستوىمثلاملبتدئنيملستوىمالئما

وسوفمعقد،غرياملواد. التالميذفهمسهللجداً داعمةواألمثلةفهم،لل
املوادمنيبدأميالتعلأنحيثالعربيةاللغةعلومتقانالتالميذ تدرجييا إلفهمي

.صعوبةأكثرإىلاألساسية
عمليةلتسهيلعربيةاللغةكتابلهيكونأنتلميذكلمنمطلوب

التالميذسبببيف السبورةوأمثلةقواعدلكتابةاملعلمحيتاجملوبالتايلم،يالتعل
أنميكن،شرح املعلمعرضأثناءاملواداستماعو اهتمامأو مباشرةاملالحظة

.ميتعلالوقتتبسيطيفساعدي
االختبارمععادةالتالميذتقييمقام املعلم بالالعربيةاللغةيف تعليم

نتائجاآلنحىتفقط،واحدةمرةاالختبار الشفويبينما. واحلفظ،التحريري
ال يتجزء من أنمنالرغمعلىجيدةكانتللمعلموفقاالتالميذاالختبار
.املوجودةاملشاكل

اللغةميتعلكان المبونجبندرحليمواي ٦وميةاالبتدائية احلكدرسةبامل
عند)RPP(التعليمتنفيذخطةصمم املعلم. ٢٠١٣عامهجباملنالعربية

باملادة،ليس،التالميذحالةيفبالنظرتلقائياً كانت الطريقة املستخدمةميلتعلا
.واملنهجالتعليمتنفيذخطةوفقااملعلمأن يستمرّ 

االبتدائية بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةمتعليالمعلم فيأداء.٤
المبونجبندرواي حليم٦الحكومية

صلبهي والتعلموعملية التعليمالتعليم،عمليةغي احلربةرأسهواملعلم
تضرباليتاألحداثمنالعديدوالتعلمأن عملية التعليمنظراً ،الرتبويةالعملية
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والتالميذ،املعلمعمليةمنهي والتعلمالتعليمعملية.فهوماملو األراءخمتلفيف
هدفلتحقيقالتعليميةاألوضاعيفحتدثاليتاملتبادلةالعالقاتأساسعلى
.معني

املعلمداءألالتعليمعمليةجناحعلىاملعلمأداءتأثريقدرةمستوى
:ميلكه املعلمأنجيبالذي املعلمأداءمنلبعضبالنسبةأما. نفسه

التعليمبرنامجختطيط)أ
االفرتاضإىليستندأنه. ميتعلللالتخطةجعلهوالتعليمبرنامجختطيط

علىزيرتكّ البأن فرصةككانت،اجليداإلعدادلدي املعلميكنملإذابأن
إشارةدوناالرجتالبالقيامإىلمييلحىتورمبامفتوحة،واسعنطاق

إماجيدميتعلبإعدادللقيامعلمامليرجىذلك،إىلإشارةيف. واضحة
.ميالتعلعمليةإىلتؤدياليتالنفسيةوالظروفنفسيةعنفضالاملادية

وظيفةالتعلم،خطةبكتابة معلمادعىم،يالتعلبأنشطةالقيامقبل
متاماكونستميالتعلعمليةحىتاملقبل،داءيف األاملعلمتيسريهوالتخطيط

.وكفاءةيةوفعالصحيح،بشكلالنسب
إالم،يالتعلأشكالوهناكاملدرسة،يفالتعليمعمليةلاملمارسةيف

:إعدادوهي
.اللغة العربيةاملوادحتليل)١
.الدراسيللفصل الربنامجو السنويالربنامج )٢
.ميالتعلوحدة/ يسادر الاملنهج)٣
.إعداد التعليم)٤
.والتاهيلتحسنيالبرنامج)٥



٦٠

أيضاواألصدقاء املدرسةمديرعلميساعد املعادةاخلططمخسجعليف
منالنوعهذا. للمواد الدراسيةاملعلمنيجملسيفالتذي ميكن التشاور 

.درسةكل املالحتياجاتمصممةعادةاملعلممنظمة
االبتدائية درسةباملالعربيةاللغةمعلمالذي ميلكهالربنامجختطيطو 
.المبونجبندرحليمواي ٦احلكومية

والتعلمالتعليمعمليةلدارةأو اإلقيادةالو تنفيذال)ب
ولذلك،تنفذيميالتعلالتفاعلعمليةفيهألنجداً هامادوراً املعلمدوري

:وهيمعلمني،للهتماماالينبغياليتاألموربعضهناك
.ميالتعلعمليةمبواصلةيتعلقفيماالوقتضبط)١
يفباملناقشةقيامالو تعلمللللتالميذاملتزايدةلعاطفةادفعةالإعطاء)٢

.الصف الدراسي
الفصولكلاألنشطةخمتلفيفالتالميذمراقبةالتايلاملعلمدور)٣

.الدراسيةاملناهجخارجنشطةواألالرمسيةالدراسية
.فهمللسهلةالو البسيطة اللغةبكتابياأوشفوياعلوماتاملتقدمي)٤
ملشاكلاإعطاءاملعلمعلىاحلصوليتمحيثالنوعهذامنالدور)٥

والسلطةاملواردباستخدامالتالميذ أن يقومميكنحبيثالبديل،للحل
الكامل .إمكانا

علىردالوإعطاءاملطروحةاألسئلةعلىإجابةوتقدمياألسئلةطرح)٦
.املقرتحالتالميذ
االبتدائية درسةباملعربيةالللغةمعلمميلكهيالذالشخصيةأداء

استقراراأقللكن،خموال،اجيدكان،المبونجبندرحليمواي ٦احلكومية
.املعلممناملقدمالدرستابعةملةبو الصعيشعرالذيألن هناك التالميذ
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والتعلمالتعليمعمليةلتقدم التقييم)ج
شيءكلتقييموينبغي. ميالتعلعمليةتقييمهوالتاليةاملعلمخطوة
األهدافعنفضالألعمالوفقاهل يتحقق. معروفاكونيكيطو املخط

يفالكفاءةمستوىبلغقدالتالميذكانإذاوماحتقيقها،ينبغياليت
موعة تعليمه معرفة هل طريقةأيضااملعلمميكنذلك،إىلضافةإلوبا. ا
.اهلدفيهدف

ميلتعلهداف األاهتماماتويلأنعلمعلى املجيبالتقييم،إجراءيف
اهتمامإيالءأيضااملعلمجيبذلك،إىلضافةإلوبا.هاحتديدمتقداليت 

بذلتاليتاألسئلةتكونأنينبغي. استخدامهايتماليتالتقييمألسئلة
.التالميذقدرةقياس 

اليتالتقييمعلىالقدرةبديه يكونأنجيباملعلم١،Subrotoوقال
:تتضمن

.ختباراتاالإجراء)١
.التقييمنتائجإدارة)٢
.يمالتقينتائجعنالتقدمي)٣
.التعليموحتسنيالربنامج العالجيتنفيذ)٤

حليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةالعربيةاللغةمعلمأداء
العربيةللغةامعلم، ألنملاذاالتحسنيفبدأالوقتهذايفالمبونجبندر

منضبطونالتالميذأكثروينشئالواجب،إعطاءيفواهليبة الشركةموقف
.أمر اهللالسيدنمتعليمطريقةب

1 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Rineka Cipta, Cet 1, Jakarta, 2004),
h.34
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الخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمالمعلم فيأداءاستراتيجية .٥
المبونجبندرواي حليم٦االبتدائية الحكوميةبالمدرسة

وعميقةواسعةالتعليميةاملوادتقانإلبالقدرةيتعلقفيمااملهنيةاملعلمأداءيف
اخلامسالصفيفلعربيةااللغةعلممملكهاقدالتالميذتطويرأجلمن
القيودبسببولكن،المبونجبندرحليمواي ٦االبتدائية احلكوميةدرسةبامل

حىتمستقرغرييزالالاملعلمأداءللمدرسة،مملوكةالكتابمن املفروضة
.املعلمهوفري يالذيالدرستلقيييسعب التالميذ أن

القواعدمجيعحلفظالتالميذمناملعلمطلبيبأنذلك احلا واجهةمل
اللغةتعلميفأنفسهمللتالميذتسهيالاملفرداتحفظمعوأيضاعني،امل

يفاإلضافيةالدروسالنيلوميكنهماملسكنيفيبقونالذينللتالميذ. العربية
ماملعهديفمقيمنيليسواالذينللتالميذولكن،املعهد كاملفردات إىلحباجةأ

املعلمقام األحيانبعضيفأيضاو . املفرداتظحفيفديةاجلأكثركونيأن
الذينالتالميذمنالعديدهناكيزالالعندماأخرىمرةالشرحتكرارب

.صعوباتاليواجهون
ميالتعلاسرتاتيجيةاستخدامبقام معلم اللغة العربيةأعالهاملشكلةيف

لتخطيطاكاسرتاتيجيةيعرفWina Sanjayaوفقا. صغريةجمموعةتقدمي
مع٢.حمددةتعليميةأهدافحتقيقإىلدفاليتاألنشطةمنلسلسلةوا
.والتعلمالتعليمعمليةيسهلأنيرجىسرتاتيجيةاال

. صغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةيعينهنااملعلمتعيناليتاالسرتاتيجية
حيثللتالميذالتعلمأنشطةميكن أن يشعل اسرتاتيجيةاستخدامبميكنألنه
ذه. مماثلةتعليميةجتربةتشهدسوفالتالميذمجيعأن ان ميكنالطريقةو

2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana, 2008), h. 124
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هذهاستخدامميكن. بالتساويللتالميذ املتوقعةواملهاراتاملعارفيكون 
معاجلمللكتابةللممارسةاملثالسبيلعلى،القواعدلتعليماالسرتاتيجية

.جلملة الفعليةاجلملة اإلمسية أو اجعلمثلاحملدد،النموذج
كل. ةري صغجمموعاتعدةإىلالصفتقسيماالسرتاتيجيةهذهيف
هذهمع. الصفيفالنتائجتقدممثملعلم،من االواجبتؤديسوفجمموعة

موعة،جتاهاملسؤوليةنفسالتالميذمجيعيشعرسوفاالسرتاتيجية أنحيثا
أداءعلىيشجعلتدريبهمو ماملعلواجب منأداءيفاألفكارتبادلكيفيةتعلم

منتائجلالصفأمامالتقدمي جيعل هدفيالفريقعملتقنيةاستخدام. مناقشا
األهدافحتقيقأجلمناآلخرينمعالعملعلىقادرين التالميذ ليكون

.املشرتكة
:يليماالفريقعملتقنيةاستخداممزايابني

ناقشةاملو األسئلةلطرحراتاملهاالستخدامللتالميذفرصةتعطيأنميكن)أ
.شكلةحنو امل

.مناقشةللالقدرةوتعليمالقيادةمواهبتطويرميكن)ب
٣.اآلخرينآراءبقيمةإحساستنميةلللتالميذةالفرصتوفرأنميكن)ج

صغريةجمموعةاسرتاتيجيةاملعلماختار أعالهاألمور بعضإىلاستناداً 
:يليكماهياملتخذةدابريالت.  العربيةاللغةميتعليفالفعلية

.كلمةالقطعتتضمنورقةالإعداد)أ
.)أشخاص٥- ٣(صغريةجمموعاتيفالتالميذتقسيم)ب
.كلماتمنملةاجلكتابةلجمموعةكلاسأل)ج
.الصفأمام) التقدمييالعرض(النتائجتقدميلجمموعةكلاسأل)د
.سئلةاألأوتعليقاتاللتقدمياألخرىلمجموعاتلإعطاء الفرصة)ه

3Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 17
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موعةأعمالحنوالتوضيحتقدمي)و اجلملةبنيةحولضايفاإلشرحالبتقدميا
.املدروسة
يتيح،يف تعليم اللغة العربيةصغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةاملعلميستخدم

درسةباملأاخلامسالصفيفاالسرتاتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةاملعلم
الباحثةتعّلمالدراسةهذهيف. المبونجربندحليمواي ٦االبتدائية احلكومية

أما. صغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةمعالتالميذ"اجللوسغرفةيف "املواديف
:يليكماميالتعلعمليةخلطواتبالنسبة

املقدمة)أ
.التالميذأخبارعنويسألسالمالقولباللقاءافتتح املعلم)١
.التالميذحضورمنالتحقققام املعلم ب)٢
.التعلمجهازاستعدادفحص بالتالميذمعم املعلمقا)٣
.ميالتعلعمليةملتابعةللتالميذاحلافزاملعلميعطي)٤
األساسيةالكفاءة: وتشمل،الاملوادعناملعلوماتاملعلمنقل)٥

.تحقيقللؤشراتوامل
األساسيةاألنشطة )ب

"اجللوسغرفةيف"املوادعلىحيتوينصالأواجلملة مثلأاملعلمعرض.١
:كما التايل

القراءة
يف غرفة اجللوس 

اسم أبيه السيد خليل املدرس يف . يل صديق امسه. امسي مصطف
.سة املدرسة االبتداءية

.هي خياطة مشهورة يف هذه القرية. واسم أمه السيدة فاطمة
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يف بيت . هذ البيت كبري وجديد و نظيف. هذا بيت ادريس! أنظر
. وغر فة األ كل وغرفة املداكرة ها وغريادريس غرفة اجللوس وغرفة النوم 

.وغرفة اجللوس نظيفة
وتلفون خزانة يف غر فة اجللوس خزانة وتلفون وتلفاز ومكتب 

لة األطفل. على املكتب جملة وجريدة جديدة. وكرسي .هذه ا
.املعلمهاعرضالذي نصقراءة الإىلبالتناوبيتطلب من التالميذ.٢
.النصيفالواردتفسرياملعلمدأب،الكايفإىلالنظرمبجرد.٣
.وجزاملشرحالوتقدمي،التالميذهيفهمملمااملعلميسأل.٤
غرفةيف"حولاالستنتاج التالميذمعاملعلمجعلالنص،أومثلةاألمن.٥

."اجللوس
٥-٤منتتكونجمموعةكلجمموعات،٥إىلالتالميذتنقسم

.أشخاص
موعة  ١ا

١ -Amelia Puspita

٢ -Andira

٣ -Cryztaline Azra

٤ -Deonard Faisal

٥ -Dimas Nugraha

موعة  ٢ا
١ -Hana Nurfadilah

٢ -Kholifatul Amin

٣ -M. Haikal Safeí

٤ -M. Iksan Akip

٥ -M. Okta Zami

٣احملموعة 
١ -Mutakidul. B
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٢ -Nabila Fitri

٣ -Nadya Shelsa

٤ -Nur Mey Zatira

٥ -Priska Putr

موعة  ٤ا
١ -Rahmat Alief

٢ -Rangga

٣ -Rendy

٤ -Rindi Artika

موعة  ٥ا
١ -S. Damar.R

٢ -Sultan. M. Al-fatih

٣ -Siti Nurhalimah

٤ -Yunisa

غرفةيف"حنواألسئلةعلىحتتوياليتجمموعةلكلالورقةاملعلميعطي.٦
".اجللوس

.الورقيفعلى األسئلةللعملالتالميذاملعلمأمر.٧
أمام) التقدمييالعرض(النتائجعرضعلىجمموعةكلاملعلمأمر.٨

.الصف
.سئلةاألأوتعليقاتالتقدميلاألخرىللمجموعاتاملعلميسمح.٩

موعةأعمالحنوتوضيحاتالقّدم املعلم.١٠ شرحالبتقدميا
.املدروسةاجلملةقواعدحنوضايفاإل

االختتام)ج
موعةعملنتائجلتقييمالتنفيذقام املعلم ب)١ .ا
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.بقول السالمالدرساملعلماختتم )٢
العلمية'للمناهجالكتبباستخداماملعلمنيمنلتعلماأداءتدابريوهكذا

.صغريةجمموعةلعرضاسرتاتيجيةمع٢٠١٣عام' العربية
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداءتحليل .ج

المبونجبندرواي حليم٦االبتدائية الحكومية
منعليهااحلصولمتاليتاناتالبيمعاجلةيةكيفالباحثةشرحستأدناهالوصفيف

االستنتاجأخذومثالبياناتحتليلبعد. الكلماتأونوعيحتليلإىلاملالحظات
لتحليلبالنسبةأما. العامةاالستنتاجاتمندأاالبتهوالذيالتفكريطريقةيف

:يليكماهيعليهااحلصولمتاليتالبيانات
احلصل متاليتالعربيةاللغةميالتعليفاملعلمأداءفهمحولبياناتومجع ال

االبتدائية درسةباملاخلامسالصفالعربيةاللغةمعلميمعاملقابلةخاللمنمجعها
الوثائقوكذلكواملقابلةاملالحظة،خاللمن،المبونجبندرحليمواي ٦احلكومية

:التايلالنحوعلىعرضهاميكناليت
إجنازاتأو داءاأل. األداءأوperformanceهواألداءأنعلىالنظريةذكر 

،August W. Smithوفقانفسه،الوقتويف. العملأوالعملتنفيذإىليشريالعمل
performance is output derives from proceses, human or therwise،األداءيعين

ميكنأعالهالواردةاآلراءبعضمن. من اإلنسانتتماليتللعمليةنتيجةهو
التوجهذاتمنظمةأوالسلوكأشكالمنشكالً كاناألداءأنستنتاجاال

.لإلجناز
ستخداماالسوىاملعلمأداءأناملالحظةخاللمنمعلومايكونأنميكن

تتضمنتعددةاملميالتعلاملعلم طريقةاستخداموأيضااخلامس،العربيةكتابلوادامل
إىلاستناداً . وطريقة القواعد والرتمجة،الشفوية، طريقة السمعيةاملباشرةالطريقة
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يفأيضاأنه،أمر اهللا رفاعيالسيدالعربيةاللغةمعلممعأجرت الباحثةاليتاملقابلة
.الطريقة اإلنتقائيةستخداميقوم بااألحيانبعض

يفالعربيةاللغةسدر ميتعلعمليةاملعلم يفأداءعلىاملالحظةإىلاستناداً 
ميكنالمبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةاخلامسالصف

االبتدائيةباملدرسةاخلامسالصفيفالعربيةاللغةميتعليفاملعلمأداءأنمالحظة
املعلمفتحميالتعلعمليةبدايةيف: يليماالمبونجبندرحليمواي٦احلكومية

املعلمسأل،العربيةاللغة بللتالميذراألخباواالستفساربقول السالمسالدر 
املناقشةموضوعأوعنوانبإعطاءميالتعلاملعلمبدء، املاضيالدرسعنالتالميذ

مع "اجللوسغرفةيف"حولالقواعدإعطاءو املعلمشرح، "اجللوسغرفةيف"
ذالتالميأحداملعلمسأل، إندونيسيالغةاستخدامالتالميذ، قام املعلم بالشرح ب

، اإلندونيسيةباللغةلرتمجة قرائتهواحدوطالب"اجللوسغرفةيف"قراءةالعادةإل
املعلمسأل ،التالميذفهمالختبار،شرح املعلمعنالتالميذمناملعلمسأل

يعترباملعىن، بعد أن معجنبإىلجنبا"اجللوسغرفةيف"بالتناوبذكرللالتالميذ
الذينللتالميذالوقتإعطاءوحتديدالسبورةعلىؤالالسكتابةبقام املعلمالكايف

إىلالتقدمبهذا السؤال يأمرعلىاإلجابةيستطيعالذيسيجيب األسئلة، التلميذ
لبوط"اجللوسغرفةيف"لقراءةالتالميذاملعلمطلبيعينالقادمةاألنشطةاألمام، 

ميالتعلخيتتماملعلم، لوسغرفة اجليفحولستنتاجاتاالتقدميبحلفظها، قام املعلم
.بقول السالم
باملدرسةاخلامسالصفيفالعربيةاللغةميتعلعمليةاملعلم يفأداءذلك

٩٠هواللقاءكللوقت احلصة. المبونجبندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائية
ليتااملوادعلىالتالميذمتكنيإىل هدفيتلك الطريقةباستخداماملعلمأداء. دقيقة
.اجليدةمعرفةلديهمحىتمن املعلمتدريسهاجيري
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. الطريقةلنظريةوفقامتاملعلمهاستخدمياليتاملراقبةطريقةتطبيقإىلاستناداً 
أنحيثأخرىطرقمعباالقرتاناألحيانبعضيفاستخدامهامنالرغمعلى
.ما ال جيري كاحملتاجهناكالطرقهذهمناخلطواتمجيع

بندرحليمواي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةاملعلمأداءالواقعيفولكن
.جيداكانالمبونج

ألنه. صغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةيعينهنااملعلمتعيناليتاالسرتاتيجية
مجيعأنحيثللتالميذالتعلمأنشطةميكن أن يشعل اسرتاتيجيةاستخدامبميكن

ذه. مماثلةليميةتعجتربةتشهدسوفالتالميذ املعارفان يكون ميكنالطريقةو
لتعليماالسرتاتيجيةهذهاستخدامميكن. بالتساويللتالميذ املتوقعةواملهارات

.مسبقاً احملددالنموذجمعاجلمللكتابةللممارسةاملثالسبيلعلى،القواعد
كل. ةري صغجمموعاتعدةإىلالصفتقسيماالسرتاتيجيةهذهيف

هذهمع. الصفيفالنتائجتقدممثملعلم،من االواجبتؤديسوفموعةجم
موعة،جتاهاملسؤوليةنفسالتالميذمجيعيشعرسوفاالسرتاتيجية أنحيثا

أداءعلىيشجعلتدريبهمو املعلمواجب منأداءيفاألفكارتبادلكيفيةتعلم
منتائجلالصفأمامالتقدمي جيعل هدفيالفريقعملةتقنياستخدام. مناقشا

األهدافحتقيقأجلمناآلخرينمعالعملعلىقادرين التالميذ ليكون
.املشرتكة
للتالميذفرصةتعطيأنميكن: يليماالفريقعملتقنيةاستخداممزايابني
مواهبتطويرميكن، شكلةحنو املناقشةاملو األسئلةلطرحاملهاراتالستخدام

إحساستنميةلللتالميذةالفرصتوفرأنميكن، مناقشةللدرةالقوتعليمالقيادة
.اآلخرينآراءبقيمة
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الفعليةصغريةجمموعةاسرتاتيجيةاملعلماختار أعالهاألمور بعضإىلاستناداً 
قطعتتضمنورقةالإعداديليكماهياملتخذةالتدابري.  العربيةاللغةميتعليف
جمموعةكلاسأل، )أشخاص٥-٣(صغريةموعاتجميفالتالميذتقسيم، كلمةال
) التقدمييالعرض(النتائجتقدميلجمموعةكلاسأل، كلماتمنملةاجلكتابةل

، سئلةاألأوتعليقاتاللتقدمياألخرىلمجموعاتلالصف، إعطاء الفرصةأمام
موعةأعمالحنوالتوضيحتقدمي اجلملةبنيةحولضايفاإلشرحالبتقدميا
.وسةاملدر 

يتيح،يف تعليم اللغة العربيةصغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةاملعلميستخدم
االبتدائية درسةباملأاخلامسالصفيفاالسرتاتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةاملعلم

يف "املواديفالباحثةتعّلمالدراسةهذهيف. المبونجبندرحليمواي ٦احلكومية
.صغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةعمالتالميذ"اجللوسغرفة

يقولجاي-سيبااملعلمني: يليكماميالتعلعمليةخلطواتبالنسبةأما
قولباللقاءافتتح املعلم. للمتعلمنيأخبارعنويسألاالجتماعاالفتتاحسالم

التالميذ، قام حضورمنالتحققالتالميذ، قام املعلم بأخبارعنويسألسالمال
للتالميذاحلافزاملعلميعطي، التعلمجهازفحص استعدادبلتالميذامعاملعلم
الكفاءة: وتشمل،الاملوادعناملعلوماتاملعلمنقل، ميالتعلعمليةملتابعة

املوادعلىحيتوينصالأواجلملة مثلأاملعلمعرض، تحقيقللؤشراتواملاألساسية
هاعرضالذي نصقراءة الإىلبالتناوبيتطلب من التالميذ، "اجللوسغرفةيف"

ملمااملعلميسأل، النصيفالواردتفسرياملعلمبدأ،الكايفإىلالنظرمبجرد، املعلم
معاملعلمجعلالنص،أومثلةاألمن، وجزاملشرحالوتقدمي،التالميذهيفهم

كلجمموعات،٥إىلالتالميذتنقسم، "اجللوسغرفةيف"حولاالستنتاج التالميذ
حتتوياليتجمموعةلكلالورقةيعطي املعلم، أشخاص٥-٤منتتكونموعةجم

يفعلى األسئلةللعملالتالميذاملعلم، أمر"اجللوسغرفةيف"حنواألسئلةعلى
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الصف، أمام) التقدمييالعرض(النتائجعرضعلىجمموعةكلاملعلم، أمرالورق
، قّدم املعلمسئلةاألأواتتعليقالتقدميلاألخرىللمجموعاتاملعلميسمح

موعةأعمالحنوتوضيحاتال املدروسة، اجلملةقواعدحنوضايفاإلشرحالبتقدميا
موعةعملنتائجلتقييمالتنفيذقام املعلم ب .بقول السالمالدرساملعلم، اختتم ا
ميكنصغريةجمموعةتقدمياسرتاتيجيةأنللغايةالنظرمبكرأنهاملعلمأدرك

األوىلللمرةمستخدمةأن هذه االسرتاتيجية نظراً العربيةللغةالقيمةنحتسّ ن أ
املعلمأداءتستفيدسوفالوقتمرورمعولكنالعربية،اللغةميتعليفاجلديدةو 

ستخدامالللمعلمت الباحثةأمل. االسرتاتيجيةهذه منالتالميذعنفضال
تقديةاسرتاتيجيةبغريالعربية،للغةاميتعليفاإلعالمووسائلسرتاتيجياتاال

اليت خرىاألسرتاتيجياتاالمنللعديدنظراً ،الباحثةتهاعرضاليت صغريةجمموعة
ميالتعلعمليةيفأيضاتستخدم
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خامسالباب ال
االقتراحاتو االستنتاج

االستنتاج.أ
املعلمأداء أناالستنتاج ميكنأعالهوصفيالالنوعيالبحثنتائجمناستناداً 

واي٦احلكوميةاالبتدائيةباملدرسةاخلامسالصفيفالعربيةاللغةتعليميفعلى
:هياالستنتاجاتبعضوصففيمكنالمبونج،بندرحليم

نامج التعليميةختطيط الرب .١
ووظيفةم،يتعلالخططلتخطيط معلمادعىم،يالتعلأنشطةتنفيذقبل

عمليةستكونحيث،أداء الواجب التايليفللمعلمتيسرياهي التخطيط
.متاماوفعاليا،وجيدامنظماميالتعل

التعليم والتعلمعمليةتنفيذ.٢
هذه يفألنجداً امهمرادو هنااملعلمدوريالتعليم والتعلمعمليةتنفيذيف

.ميالتعلعمليةوجتريالتفاعلعمليةذ تنفّ املرحلة
التعليم والتعلمعمليةلالتقدمتقييم.٣

،التالميذقيمةهناك املعلمأداءقيمةجنازاتيف اإلأوالنتائجيف عامبشكل
اللغة معلممنويتبني. جيدةاملعلمأداءالتالميذ جيدة فقيمة قيمةكانتإذا

تباعالملعلممحاسة امنيتبنيفإنهالتعليممبعايريللوفاءحماولةيفالعربية أنه
.املهيناملعلمأداءإجراءات
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االقتراحات.ب
. االقرتاحاتبعضأن تقدم الباحثةتريدالبحث،هذاالباحثة الداءانتهاءبعد
:التايلالنحوعلىالباحثةتقدمهاأنريدتاليتلالقرتاحاتبالنسبةأما
الربنامج التعليميةختطيط.١

م،يالتعلختطيط يفاجليداألداءعلىاحلفاظالعربيةاللغةيرجى ملعلم
املعلمأداءنتائججلعل،للواجبواالنضباطميالتعلتقييمم،يالتعلوتنفيذ
.دائماً ترتّقى

الصفإدارةالتنفيذ والقيادة و .٢
التنفيذيفكاملعلماجليداملنهيءاألداعلىاحلفاظالعربيةاللغةيرجى ملعلم

.الدراسيالصفإدارةأو قيادةال
التعليم والتعلمعمليةلالتقدمتقييم.٣

ألداءلإلجراءات توفري ابأن يتحمس يف القيامالعربيةاللغةملعلميرجى
إذا،نتائج تالميذهمنيتبنياملعلمأداءنتائجأن إىلوبالنظراملهين،
.جيدةاملعلمأداءذ جيدة فقيمة التالميقيمةكانت
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