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 الرسالة ملخص

عليم مهارة القراءة في مدرسة نور اإلسالم اإلعدادية تطبيق طريقة القواعد والترجمة في ت

 م ٢٠١٧/٢٠١٨ اإلسالميةواي هوي المبونج الجنوبية للعام الدراسي

  

  محمد رضى أشكر غني: الباحث

   ١٣١١٠٢٠٠٧٢          

هـي نشـاط أو عمليـة معرفيـة أيضـا القراءة جيبأنيستوعبهاالطالب، و من مهارات اللغة اليت  مهارةالقراءة هي 

، وينبغــي علــى كــل املدرســني أن يســتخدم الطريقــة إىل اكتشــاف املعلومــات املختلفــة الــواردة يف نــص اللغــة تســعى

: البحـث يف هــذا البحثهــي مشــكلةكانت.املتنوعـة عنــد عمليـة التعلــيم والتعلم،وواحــدة منهـا طريقــة القواعـد والرتمجــة

واي  اإلعداديةاإلسـالميةسالماإلنـور يف مدرسـة ة م مهـارة القـراءيتعلـ يفد والرتمجة اعتطبيق طريقة القو  يكون ملاذا

  ؟يةهوي المبونج اجلنوب

ــع البحــــث ألن الباحــــث يــــذهب مباشــــرة إىل ميــــدان،هــــذا البحــــث نــــوع البحــــث امليــــدايناســــتخدم   أو املوقــ

يف مدرسـة م مهـارة القـراءة ييف تعلـطبيقطريقةالقواعد والرتمجـةللحصول على صورة واضحة ومفصلة من ت الدراسي

د اعـتطبيـق طريقـة القو  يـةكيفاالبحثلمعرفـة  هذ يهـدف.يـةواي هـوي المبـونج اجلنوب اإلعداديةاإلسـالميةسالماإلنور 

 أماطريقــة.يــةواي هــوي المبــونج اجلنوب اإلعداديةاإلســالميةسالماإلنــور يف مدرســة م مهــارة القــراءة يتعلــفي والرتمجــة

ـــ ــات هـ ــع البيانــ ـــة والتوثيــــق يمجــ ــة واملقابلـ ـــتخدمة املاخلطــــوات و . املالحظــ ـــات، سـ ــل البيانـ ـــات هيتقليــ يف حتليــــل البيانـ

  .االستنتاجوأخذ ، البيانات عرضو 

الواقعيدّرس مدرس اللغة يف . نظرية والواقعالبني  هو أن يقع االختالفبحث الفي هذا جاستنتكان اإل

ة د والرتمجاعباستخدام طريقة القو  يةواي هوي المبونج اجلنوب اإلعداديةاإلسالميةسالماإلنور العربيةيف مدرسة 

سلبيةعند العوامل الولكن مل يصلواالطالب على النتائج اجليدة لوجود،)القراءة(العربية اللغة م يعملية تعل عند

ال جيد ، يةميالتعلالإلعالم وسائنقصان، يةعرباللغة ةالقرأالم يوقت يف عملية تعلقّلةال: مثل ،ميتعلعملية ال

الصف اللغة العربية يف كان الطالب يتعّلمالعربية،   ةالطالب حنو اللغةركمشا قلّة، ةقرأالم يعملية تعل الطالبعند

كون الطالب متخرجني من املدرسة احلكومية اليت ليس هناك درس اللغة هو  األساسيعامل الو  ،فقطالدراسي

  .العربية

 طريقة القواعد والترجمة، ومهارة القراءة: مفتاحالكلمات ال
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  إهداء

  :سالة العلمية اىلقدم البحث هذه الر . هتوجيهه و تنعمشكر الباحث اىل اهللا سبحانه وتعاىل على

ســوترية، الـذانربياىن ويكــرباين ويرســداين والســيدة  حممد متـرين، الســيدني واحملرتمــنياحملبوبانىوالـد .١

لوصـــول علـــي مهـــيت و رجـــائى علـــى جنـــاحي حـــىت ن ن علـــى أن يـــدعوايتعبـــاال ، و ويشـــرفاىن

  .انتهيت من دراسيت

ــــد البســــيط أيب احلــــاج حممــــد صــــربي و أمــــي، الدكتورنــــدوس بشــــريدين املاجســــتري .٢ ، ســــيد عب

ــه و ســــيد أمحــــد رزي واىل مجيــــع عــــائليت الكبــــري مبعهــــدى احلكمــــة وي حلــــيم بنــــدار  وجوجتــ

 .المبونج

 ســيت أرمــي سوســنيت، ســيت ضــورة توليليــة، ســيت الفيــة مبــارك وأخــي حممــد اثنــني أرشــدأخــي  .٣

 . انتهيت من دراسيتحىت طاء الدافع والعاطفة واالهتمام الذين دائما إع

عبـــد املتـــني، ســـيدة نـــورحييت، ســيت نـــورل أمينـــة، نـــورل لطيفـــة، النســـاء، نـــور عائلــة مـــن ســـيد  .٤

 .مبارك، نور كاملة

ئي احملبوبــون أمحــد رفعــي، يــوين أمحــد حســني، ديــين أفريانســية، اليمــدين وايل أصــحايب أصــدقا .٥

دائما الدافع والعاطفـة واالهتمـام واملشـورة واللـون يف  ونيعطي نالذيتعليم اللغة العربية قسم ل

 .ايتحي

 .جالمبونمرحليت احملبوبباتبجامعة ردين أنتان  .٦

 

  



 

  ترجمة الباحث

  

، موسجنجــاتايف قريــة كــرنج أنــري ونوســبو ١٩٩٥ فربايــر٠٩بتــاريخ محمــد أشــكر غنــي ولــد 

  .سوتريةوسيدةمترينمن املتزوج سيد اخلمسالبننيمن  اإلبن األخر 

 موسجنجـــاتاونوســـبو  ١ة دئيـــاملدرســـة اإلبت درس البـــاحثفي قبـــل يـــدرس الباحـــث يف اجلامعـــة

ــــــرج  ـــــاىل املدرســـــــة حممدية ٢٠٠٧يف الســـــــنة  وختـ ــ ـــــة مث التحـــــــق الباحث ــ ــــــالمية اإلعدادي ونوســـــــبو اإلسـ

احلكمــة الثانويةاإلســالمية وي حلــيم املدرســة التحــق الباحثالى، ٢٠١٠وإنتهىفــي الســنة  موسجنجــاتا

  .٢٠١٣ السنةفي بندار المبونج وانتهى

بكليــة  ٢٠١٣يف عــام انتــان المبــونج  راديــن احلكوميــةبجامعة اإلســالمية مث واصــل دراســته 

  .التبية والتعليم بقسم اللغة العربية

 

  



 

  تقديركلمة شكر و 

احلمد هللا الـذى جعـل الّلغـة العربيـة أفضـل اللغـات والصـالة والسـالم علـى سـيدنا حممـد سـيد 

  .أما بعد. السادات وعلى اله وصحبه اىل يوم امليعاد

تطبيـق طريقـة القواعـد والترجمـة فـي تعلــيم العلميـة تابـة  رسـالة فقـد إنتهـت الكاتبـة مـن ك 

اإلســالمية واي هـوي المبــونج الجنوبيــة اإلعداديةمهـارة القــراءة فـي المدرســة نــور اإلسـالم 

شـــرطا مـــن شـــروط النــاجح مـــن الدراســـة بالدرجـــة اجلامعـــة .م ٢٠١٧/٢٠١٨ للعــام الدراســـي

  .ية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونجاألوىل لقسم تعليم الّلغة العربية بكلية الرتب

قدم الباحثجزيل الشكر و التقدير على مجيع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحـث لكتابـة 

  :حبثه و باخلصوص إىل

احلـــاج خـــري األنـــوار، املاجســـتري كعميـــد كلـــة الرتبيـــة جبامعـــة راديـــن انتـــان  /الـــدكتور .األســـتاذ .١

 .نجاإلسالمية احلكومية المبو 

 الدكتور سفرى ا�ستري كرئيسقسم اللغة العربية  .٢

ويشـــرف الباحـــث علـــى  لـــذي يرســـدكمشـــرف األوال، املاجستري ألينـــيس اليـــاسالـــدكتور احلـــاج  .٣

 اإلنتهاء من الكتابة هذه الرسالة العلمية

ويشـــرف الباحـــث علـــى  الـــذي يرســـد ، املاجســـتري كمســـرف الثـــاينخبـــاري مســـليمو الـــدكتور  .٤

 .ة هذه الرسالة العلميةاإلنتهاء من الكتاب

ومجيــع املدرســات واملدرســني بقســم تعلــيم الّلغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة والتعلــيم جامعــة راديــن  .٥

 .لعلمهم و تربيتهمانتان اإلسالمية احلكومية المبونج 

 

املدرســـة ســـيدة وهيـــين تـــري اســـتويت املاجســـترية و ســـيد حممـــد نـــور مجهـــورى املاجســـتري  مدير  .٦

نور اإلســالم الثانويــة اإلســالمية واي مبدرســةاملدرســة ة جيــع املدرســات كمــدرس اللغــة العربيــ



 

، منـاهج الدراسـية و ملكـة املسـاعد، الـذى أعطـونىن البيانـات إلنتهـاء هوي المبونج اجلنوبية

 .الكتابة هذه الرسالة العلمية

 جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحث لكتابة حبثهعلى مجيع  .٧

ـــع . تقـــــادات و اإلرشـــــادات منجميعالقـــــارئنيعلـــــى اإلنيتوقع الباحـــــث ولـــــذلك   عســـــى أن ينفــ

  . القاؤئنيو زيادة املعرفة لدى  البحث لدى الباحث

  

.م٢٠١٨من فرباير  ٢٨بندار النبونج،   

 

  محمد رضي أشكر غني        

١٣١١٠٢٠٠٧٢       
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  الفصل األول

  مقدمة

 توضيح الموضوع  .أ 

ــر ال ــــذ باحـــــثقبـــــل أن ينشـــ ــــرض مـــــن عـــــن فهم ا البحـــــث، وجلتنـــــاب شـــــوءالهـ  املوضـــــوعالغـ

طريقــة القويــد و تنفيـذ "هــو  االبحثهـذ مزضــوععلــى  يبـنيأن علـى الباحــث ، ينبغــي االبحثهـذ

ــــم يف  الرتمجــــة ــــة اإلســــالميةســــالم اإلنور ملدرســــة االقراءة فيةمهــــار تعل ــــونج اإلعدادي واي هــــوي المب

  .يةاجلنوب

ــذا البحــــث  إىل املعــــاين أو  حيـــتج الباحــــث أن يبـــنيمـــن أجـــل أن يكــــون تركيـــزا يف مناقشــــة هـ

  : ما يلياملوضوعكاملصطلحات يف 

 تطبيق  .١

ـــو    ـــذ التطبيـــــق هــ ـــو عمليـــــة تطبيـــــق األفكـــــار أو املفـــــاهيم أو السياســـــات أو و التنفيــ هــ

ات يف إجراءات عملية حبيث يكون هلا تأثري جيـد يف شـكل تغيـريات يف املعـارف أو االبتكار 

  ٣.أو قوانني أو اتفاقات معينةتنفيذ هو عملية استخدام قواعد ال ٢.املهارات أو القيم

 الترجمةد و اعطريقة القو  .٢

ـــد والرتمجـــة هـــي طريقـــة تعلـــم  ــم و عربيـــة قواعـــد اللغـــة الطريقـــة القوي النحـــو واملفـــردات لفهـ

  ٤.لنصوص العربية ا

  
  

                                                             
٢ Kunandar Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Sukses 

Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠٠٩), hlm. ٢٣٣ 
٣  Anton M. Moeliono, dkk.,Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٢), hlm. 

٨٩١ 
٤Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, Teknik  Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: CV. Pustaka 

Cendekia Utama, ٢٠١٢) hlm. ١٣٧ 



 

  

 تعلم  .٣

محـدد رئيسـي كهـو  و التعلم هو تعليم الطالب الستخدام مبـادئ التعلـيم ونظريـة الـتعلم 

ـــتم التـــدريس مـــن قبـــل املعلـــم  االالـــتعلم هـــو عمليـــة االتصـــال يف . لنجـــاح التعلـــيم جتـــاهني، وي

  ٥.حني يتم التعلم من قبل الطالب ، يفكمدرس

 قراءة مهارة ال .٤

ن مهــارات اللغــة الــيت ليســت ســهلة وبســيطة، ولــيس جمــرد صــوت القــراءة هــي واحــدة مــ

  ٦.احلروف أو الكلمات ولكن املهارة اليت تنطوي على جمموعة متنوعة من عمل العقل

  يةواي هوي المبونج الجنوباإلسالمية اإلعدادية سالم اإلنور المدرسة  .٥

ــةالمبــــونج اجلنوباإلعداديــــة اإلســــالمية ســــالم واي هــــوي اإلنور املدرســــة  هــــي مؤسســــة  يــ

ـــة يف واي هـــوي، جـــايت أغونـــغ، المبـــونج يف هـــذه . تعليميـــة تقـــوم علـــى وزارة الشـــؤون الديني

  . هثجراء حبإلحيث يقوم الباحث املدرسة 

ـــــن أن  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــاله ميکـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــذکور أعــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــري املـ ـــــــــ ــــن التفســــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ مــــــــ

ــــــــــثھاملوضــــــــــــــــــــوعأنالغرضمننفهم ــةفيتعليمطريقةالقواععنتنفيذحبثو ھذاالبحــــــــــ ــــــــــ مهارة دوالرتمجــــــــ

  . يةواي هويالمبونج اجلنوباإلعدادية  اإلسالمية سالماإلنور مدرسة فيالقراءة

 الموضوعأسباب اختيار   .ب 

مهــرة القــراءة مدرســة م يتعلــيف  الرتمجــةد و واعــطريقــة القتنفيــذ " املوضــوعأســباب اختيــار 

  : هي كما يلي يةواي هويالمبونج اجلنوباإلعدادية اإلسالمية سالم اإلنور 

 . بية رت علم ال ارتباطا وثيقا بنطاق املبحويترتبط املشاكل  .١
                                                             

٥ Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٢), hlm. ٦١ 
٦Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, ٢٠١٢), cet. Ke-٥, 

hlm. ٩٩ 



 

ميكـن أن تسـاعد الطـالب علـى  د والرتمجـةواعـطريقـة الق، أن الباحـثاملؤلفات اليت قرأها  من .٢

وأنـه ال ميكـن فصـلها . من حيث القراءة والكتابة والرتمجـةو فهم النص العريب بشكل صحيح 

 . تعن املفردا

ــة فيمدرســـــــة تطبيـــــــق  ــد والرتمجـــــ ــــــة القواعـــــ واي مية اإلعداديـــــــة اإلســـــــالســـــــالم اإلنور طريقـ

 . لصف السابع كجهد يف اتقان املفردات العربية ليةهويالمبونج اجلنوب

 البحثخلفية   .ج 

طالـب، ومـن موالتعليم هـو أحـد االحتياجـات اإلنسـانية الـيت ال ميكـن فصـلها يف احليـاة، بـل 

وهنـاك العديـد مـن اجلهـود الراميـة إىل حتسـني نوعيـة البشـر مـن . االلتزامات اليت جيب أن نعيشها

  . ل التعليمخال

م  ٢٠٠٣لســنة ) ٢٠(مــع األهــداف التعليميــة الوطنيـة الــواردة يف القــانون رقــم  مناســباوهـذا 

يهدف التعليم الوطين إىل تنميـة إمكانـات املتعلمـني ليصـبحوا : بشأن نظام التعليم الوطين، وهي

ـــون  ــز وجـــل وصـــحى وقـــادر وخـــالق ومســـتقل ويصـــبحوا مـــواطنني دميقـــراطيني بـــبشـــرا يؤمن اهللا عـ

  ٧.ومسؤولني

 حماولة لتحسني املثل العليا للتنمية الوطنية، واملؤسسات التعليمية هي أهم جزء من احلياة يف

وهكـذا فـإن املؤسسـة التعليميـة املعنيـة هـي املدرسـة، كمـا . واجلهد للرد على مجيع حتديات احليـاة

تـدريس وحتسـني قال حاسب اهللا أن املدرسة هي مؤسسة تسـاعد األسـر املسـؤولة عـن التعلـيم وال

  ٨.وصقل سلوك الطالب

                                                             
٧ Undang-Undang No. ٢٠ Tahun ٢٠٠٣, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Sinar 

Grafika: Jakarta, ٢٠١١), cet. Ke-٤, hlm. ٧  
٨ Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٩), hlm. ٤٩ 



 

بانتظام، مؤسسـة التعلـيم الرمسـي الـيت تعمـدفهم أن املدرسة هـي أن نمن املفهوم أعاله ميكن 

  . واملخطط لتدريب املتعلمني

لذلك، فإن . يف املؤسسات التعليمية، وخاصة يف املدارس اإلسالمية العربية هي درسا هاما 

، الفقـــه، احلـــديث التـــاريخي باإلضـــافة إىل دروس أخـــرى مثـــل اللغـــة العربيـــة هـــي املوضـــوع الرئيســـ

  . ، وغريهاقأخالالقرآين، عقيدة 

وباإلضــــافة إىل ذلــــك ، فــــإن اللغــــة العربيــــة درســــا هامــــا، ألن اللغــــة العربيــــة هــــي لغــــة القــــرآن 

همـــا اســـتخدام اللغـــة محيـــث القـــرآن واحلـــديث هـــي مصــادر الشـــريعة اإلســـالمية وكال. واحلــديث

  : اليت تنص على ما يلي ٢لمة اهللا يف القرآن سورة يوسف اآلية كما ك. العربية

� ��َ���ُ�ۡ� َ�ۡ��ِ�ُ�نَ  ٗ�ِّ��َ�َ �ً���ُۡ� �ُٰ�َۡ��َ�
�ٓ أَ    �٩ إِ��

، كــــدليل للمســــلمني  عربيــــااهللا القــــرآن نفهمقــــد أنــــزل مــــن اآليــــة املــــذكورة أعــــاله، ميكــــن أن 

  . م، ومن مث ميارساهلللدراسة و 

املناسـبة، ألنـه  يقـةس اللغـة العربيـة هـو اسـتخدام الطر يف تـدري أن نركزهـاب واحدة من اليت جي

  . بدون الطريقة الصحيحة سيكون من الصعب حتقيق أهداف التعلم

الطريقــة، اجلذعيــة، واملــدارس، وتــدفق والتوجيــه، والدولــة، وأشــجار  لغــة هــييف حــني طريقــة 

اخلـط علـى (مـالق مـن النـاس، وخـدوش ظلة، العىاملالقامـة واملـأوى القطـب، عصـالنخيل وطويـل 

يف تنفيذ اخلطة الـيت مت ترتيبهـا يف األنشـطة احلقيقيـة  املعلمهي جهد  الحاالطريقةصطاو ١٠).شيء

  ١١.لألهداف اليت مت إعدادها لتحقيقها على النحو األمثل 

                                                             
٩Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah & Asbabun Nuzul, (Jakarta: Riels Grafika, ٢٠٠٩), hlm. 

٢٣٥ 
١٠Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 

١٩٩٧), Cet. ke-١٤, hlm. ٨٥٠-٨٤٩ 
١١ Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 

٢٠٠٨), cet. Ke-٥, hlm. ١٢٤ 



 

الــيت اختــذها املعلــم لتنفيــذ  الكيفيــةأو  ةمــن املفهــوم أعــاله ميكــن فهــم أن الطريقــة هــي الطريقــ

اخلطــة الـــيت مت إعـــدادها يف شـــكل أنشــطة حقيقيـــة وعمليـــة لتحقيـــق أهــداف الـــتعلم علـــى النحـــو 

  . األمثل 

وفيمــا يتعلــق بــذلك يف تــدريس اللغــة العربيــة هنــاك العديــد مــن األســاليب املســتخدمة أوقــات 

  : العبور هي كما يلي

 والرتمجةطريقة قواعد  .١

 الطريقة املباشرة .٢

 قراءةالطريقة  .٣

 لشفهيةطريقة السمعية ا .٤

 لية اطريقة التص .٥

 ١٢ةنتقائيطريقةاال .٦

ألن  ،القواعـد والرتمجــة علىطريقـةيبحـث فقــط الباحثـة مـن عـدة طـرق الـيت ســبق ذكرهـا، فـإن 

  .والرتمجةقواعداللتعليم اللغة العربية لتقدمي طريقةعموما هو  الطريقةهذا 

زيج مـن طـريقتني هـو مـ د والرتمجـةاعـالقو طريقـة "وفقا لتيار يوسف وسيافول أنور جـادل بـأن 

  ١٣.وطريقة الرتمجة القواعدوهي الطريقة 

هي مثاليـة متامـا يف دوالرتمجـةاعالقو فهـم أن طريقـة ان نمن وجهـة النظـر املـذكورة أعـاله ميكـن 

تـدريس اللغـة العربيـة ألن القواعــد والرتمجـة يـتم تدريسـها يف وقــت واحـد ، وهـذا يعـين أن العمليــة 

  . ، مث عملية الرتمجة حبيث يكون التنفيذ يف خطمجةوالرت األولية يتم تدريس القواعد 

                                                             
١٢Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. ٣٩ 
 
١٣Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, ١٩٩٧), hlm. ١٧١ 



 

وقال مثاليـة، ولكـن هـذه الطريقـة ال تـزال غـري قـادرة والرتمجـةداعالقو على الرغم من أن طريقة 

  . على إغالق من الضعف، باإلضافة إىل وجود مزايا

  : املزايا هي كما يلي

مهـارة  لـديهم الكفـاءة يف لمـني الـذين لـيسخاصـة للمع. ال عبء وجترمي املدرب يف تنفيـذها .١

 . بالغة، لديها فرصة كبرية لتدريس هذه الطريقةالأو الكالم 

 . هاجيب أال يكون املعلم قادرا على إتقان اللغة اليت تدرسها طاملا حفظ قواعد .٢

 . من السهل تنفيذ وال يتطلب السلطة والوقت كثريا، اقتصادية أيضا .٣

 . لغويال ليمتعله اساسي يف ال يشرتط أن يكون للمدرسين .٤

 . مناسبة جدا لعدد من املتعلمني مع عدد كبري .٥

إن التقيــيم املســتخدم يف هــذا األســلوب لــيس مرهقــا ولكنــه جيعــل مــن الصــعب علــى أعضــاء  .٦

 . هيئة التدريس وضع أداة التقييم

إجادة اللغة الناجتة عن هذا األسلوب يف شكل مهـارات القـراءة النصـوص، مهـارات الكتابـة  .٧

وهـذا مـا . واجلمل ) صياغة(رقام األ ه كنوز املفردات أن العديد جيدة يف شكلوالرتمجة، لدي

 ١٤.مييزه عن األساليب األخرى

  : هي كما يلي العيوب

 .اإلستماعرة ارة الكالم واملهااملهاىل املهارات األساسية يف اللغة هي  ال يركز .١

 . يف الصفاملعلمني النشطني  ألنأنشطة التعلم احملدودة للغات األجنبية تقل  .٢

 . تركيز على الرتمجات اليت هي بديال عن وسائل اإلعالم التعلمفقد .٣

 . يف هذا األسلوب يركز فقط على التعلم ذات الصلة اللغة بدال من مادة اللغة .٤

                                                             
١٤Ibid.,hlm. ٥٦-٥٥ 



 

 . غري مناسبة لكبار السن أو األميني .٥

 . يتم عرض العديد من املهارات اللغوية بشكل منفصل وليست متكاملة .٦

 . رتابة للمتعلمنيهذا األسلوب هو  .٧

األســئلة هــي أيضــا قليلــة مــن أشــكال عــرض و . وأدوات التقيــيم املســتخدمة حمــدودة وبســيطة .٨

كــم عــدد "أمثلــة علــى األســئلة غالبــا مــا تعطــى يف هــذه الطريقــة هــي . جــدا وســهلة الــتحكم

 ١٥.وهلم جرا" ؟........ما املقصود من "، "؟......أنواع 

  : خلصائص أو اخلصائص التاليةد والرتمجة لديه ااعطريقة القو أما 

 . ةالكالمرتمجة، ولكن عدم االهتمام مبهار الرتكيز على القراءة والكتابة، ومهارات ال .١

وبعبارة أخرى، تستخدم هـذه الطريقـة الرتمجـة . الصفاستخدام اللغة األم كلغة التدريس يف  .٢

 . باعتبارها االسرتاتيجية الرئيسية يف التدريس

 . انب النحوي كوسيلة لتعلم لغة أجنبيةإيالء االهتمام إىل اجل .٣

يف الواقــع، طلــب مــن . معلـم وغالبــا مــا تركــز التحليـل النحــوي علــى اجلمــل اللغويـة املســتفادة .٤

 ١٦.الطالب إجراء التحليل

 ةعلـى مهـار تركيز فقـدد والرتمجة اععاله ميكن استنتاج أن طريقة القو من اخلصائص املذكورة أ

، وذلك بسبب اللغة األم كلغة التـدريس يف تعلـم العربيـة ةالكالمار القراءة، ولكن أقل اهتماما مله

  ). النحو(معني والرتكيز على تدريس قواعد اللغة العربية 

  : والرتمجة وفقا ألمحد فؤاد أفندي على النحو التايل اعداخلطوات التالية من طريقة القو 

 .يقدم املثالالنحوية مث  قداعديبدأ املعلم الدرس من خالل شرح  .١

                                                             
١٥Ibid., hlm. ٥٧ 
١٦ Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan Publising, 

٢٠١٠), cet. Ke-٢, hlm. ٢٤-٢٣ 



 

املعلـــم يوجـــه الطـــالب إىل حفـــظ املفـــردات وقائمـــة الرتمجـــة، أو اطلـــب مـــن الطـــالب إلثبـــات  .٢

 . املفردات احملفوظة اليت سبق تدريسها

الطــالب علــى فهــم حمتويــات القــراءة مــن  مثريشــدكتــاب الاملعلــم يطلــب مــن الطــالب لفــتح  .٣

ــة ا يف القلــــب مث أو يطلــــب املعلـــم مـــن التالميــــذ أن يقـــرأو . خـــالل ترمجـــة الكلمــــات أو اجلملـ

ـــه لكلمـــة أو مجلـــة مث يصـــحح املعلـــم الرتمجـــة اخلاطئـــة ويشـــرح بعـــض اجلوانـــب  حيـــاولون ترمجت

 .ا أيضا الطالب القيام حتليل حنوياألوقات األخرى لديهه في. البالغةو النحوية 

د والرتمجـة هـي إدخـال احلبـوب النحويـة اعـطريقـة القو  مـن يوضـح التفسـري أعـاله أن خطـوات

أو التعـرف علـى مفـردات جديـدة مث قـراءة وترمجتهـا  النحويـةاجية تبدأ بتعليم قواعـد بطريقة استنت

ــاء أمثلــــة ــة. مث إعطــ املعلــــم يعــــرض أوال : وال تســــتخدم الطريقــــة االســــتقرائية، الــــيت تنفــــذها الطريقــ

  . النحوية قواعد، مث يفسر فقط األمتيلة

التعلـيم العـريب  يف. لغويـةالرات إن الغرض من تعلم اللغة العربية هـو أن املتعلمـني لـديهم مهـا

  : لغوية جيب أن يتقنها املتعلمون هيالهارات املهناك أربع 

 مهارة االستماع  .١

 الكالم  ةمهار  .٢

 القراءة  ةمهار  .٣

 ١٧.الكتابة ةمهار  .٤

ي ارا�مهـناكأربعه املتعلمونيتقنهـااراتالتييجبأنهاملذکور أعاله، من الواضـح أن امل من التفسري

ــــــــــتماع ـــــــــ ــــارة االســـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــاهها الکزاملرءعقل،حيثري مهــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــارة ،وفهمكالم األخريننتبــ ـــــــــ مهـــــــــ

ـــــــاللغةاألجنبيةالكالم ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ،أيأنيکونکالخمصوصـــــــــــــــــــ
                                                             

١٧ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠١٤), Cet. Ke-
١, hlm ٧٦ 



 

الكتابة،أميهاراتالتعبريعناألفكومهارةالقراءة،أمينخاللقراءةشخصاكتساباملعرفةواخلربة،مهارة.)العربية(

  . ارواملشاعروتتدفقفيشكاللكتابة

القـراءة، وخاصـة علــى  ةمســتوى مهـار  ىأكثـر علـ الباحـثمـن الكفـاءة اللغويـة األربعـة، يركــز 

  .قيقها من مهارات القراءة أنفسهمألنه هو اهلدف الرئيسي لتح. جانب املفردات

ــارة القــــراءة وفقــــا ألمحــــد فــــؤاد أفنــــدي حتتــــوي علــــى جــــانبني،  حتويــــل الكتابــــة إىل  ،األولمهــ

  ١٨.التقاط معىن الوضع برمته ترمز إليه الرموز واألصوات ،وثانياصوات ، األ

إدخـال الرمـوز : علـى القـراءة تشـمل ةحيـدد أن مهـار  الباحثالرأي السابق، فإن تنادا إىل واس

يف حـني أن . األجبديـة العربيـة ألول مـرة بسـبب كتابـة األجبديـة الالتينيـةيدرس الطـالب املكتوبة، أي 

  . املفردات جديدة من القراءة أو النص الطالبيرمز إىل إدخال  هوالتقاط 

  : يس القراءة ينقسم إىل أربعةمن حيث أنواع تدر 

 . ، بينما يستمع الطالب اآلخرين باهتمامبصوت عالنوع من القراءات  ،اجلهريةقراءةال .١

يف القلـب أو بصـمت دون إجـراء  الـنصقـراءة  الطـالبأن  القـراءةة، نـوع مـن تميصالقراءة ال .٢

القـــارئ  الصـــوت، هـــيس أو بيـــرب احلركـــة، وحـــىت علـــى احلبـــال الصـــوتية املوجـــودة يف حنجـــرة

 . ليست بسعادة غامرة على اإلطالق

 . تستخدم القراءة كوسيلة لتدريس كلمات جديدة وحنوي. القراءة املكثفة .٣

 ١٩.وهي قراءة أوسع وشاملة، تتضمن كال من أنواع القراءة الطويلة والقصرية، وسعةالقراءة امل .٤

عربيـة، ومتيـل إىل دراسـة اللغـة الكـان مـدرس ث،  بـإجراء البحـ الباحـثحيث يقوم املدرسة يف 

اســـتخدام القــــراءة املكثفــــة كوســــيلة لشــــرح قواعــــد اللغــــة واملفــــردات اجلديــــدة املوجهــــة إىل حتقيــــق 

  . مهارات القراءة على اجلانب الفهم من حمتوى النص من القراءة
                                                             

١٨ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit.,hlm. ١٦٦ 
١٩ Zulhannan, Op.Cit.,hlm. ١٠٤  



 

ــــة  ـــة اإلســــالمية ســــالم اإلنور يف مدرســــة والغــــرض العــــام مــــن تعلــــم اللغــــة العربي واي اإلعداديـ

هو أن الطــالب ميكــن الســيطرة علــى املفــردات النشــطة والســلبية مــن فوشــه يــةهويالمبــونج اجلنوب

كلمــة والتعبـــري عــن أشـــكال خمتلفــة مـــن اجلمــل األساســـية   ٧٠٠املفــردات العربيـــة الــيت تصـــل إىل 

ــيطة  ــــة اإلســــالمية البســ ــــب الديني ــــث ميكــــن اســــتخدامها كــــأداة اتصــــال وأســــاس للكت ــة حبي مربجمــ

  ٢٠.باإلضافة إىل القرآن واحلديث

التوضـيح أعـاله، مــن الواضـح أن اللغـة العربيــة ليسـت فقـط وســيلة لالتصـال، وإمنـا أيضــا   مـن

كأســاس لفهــم القــرآن، واحلــديث، والكتــب الدينيــة اإلســالمية، فإنــه يأخــذ خطــوات يف تــدريس 

  .ية وخاصة يف تعليم مهارة القراءةاللغة العرب

ـــذكورة أعــــاله،  ـــور جـــــامهوري، . مفيمــــا يتعلــــق باملناقشــــة املــ في مدرســـــة مدرســــاجســــتري املنـ

يف  د والرتمجـةاعـالقو ، أنه قد نفذ طريقةيةواي هويالمبونج اجلنوباإلعدادية اإلسالمية سالم اإلنور 

  ٢١.تعليم مهارات القراءة، ولكن النتائج تظهر املهارات القراءة للمتعلمني مل تنجح

تعلم القـراءة هـي   عندبية اليت يطبقها معلم اللغة العر  د والرتمجةواعالقإن فعالية تطبيق طريقة 

  : كما يلي

 . قبل بدء الدرس يضبط املعلم الطبقة .١

 . بسالمفتح املعلم الدرس  .٢

ـــدرس  الـــدرس مـــن خـــالل فـــتح الكتـــاب الـــدرسيبـــدأ املعلـــم  .٣ ليـــتم تعلمـــه مـــن خـــالل طـــرح ال

 . املستفاد أوال

 . مرارا وتكرارا الطالبيقرأ املعلم املادة أوال ويتابعها  .٤

                                                             
٢٠Departemen Agama Islam RI, Standar Isi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam, ٢٠٠٦), hlm. ٧١ 
٢١Hasil Wawancara Pra Survey, Tanggal ١٠ Juli ٢٠١٧ 



 

 . فردات اليت حتتوي على قواعد النحوبعض امل املعلميشرح  .٥

 . تكرار املواد اليت مت وصفها معا الطالبويطلب من  .٦

 ٢٢.وفقا للقواعد املستفادة للطالبويوفر اختصاصيو التوعية التدريب  .٧

  : للطالبوفيما يلي بيانات نتائج اختبار اللغة العربية اليومية 

   

                                                             
٢٢Hasil ObservasiPra Survey,  tanggal ١٣ Juli ٢٠١٧ 



 

  ١الجدول 

اإلعدادية اإلسالمية سالم اإلنور المدرسة ع السابالصفطالب لاليومية  إمتحاننتائج 

  يةالمبونج الجنوبواي هوي

 اليومية إمتحان الرقم
 نتائج التعلم

 نسبة مئوية عدد

 - - جيد جدا   ١

  ١١.٨  ٢ جيد  ٢

  ٢٩.٤  ٥ كاف   ٣

  ٥٨.٨  ١٠ ناقص  ٤

 ٪ ١٠٠  ١٧ عدد 

 يــةالمبــونج اجلنوبواي هوي اإلســالمية اإلعداديةســالماإلنــور رســة املدالســابع  الصــفطــالب لاليوميــة  إمتحــاننتــائج :املصـدر

  ٢٠١٨-٢٠١٧السنة األكادميية 

 اإلعداديـــة ســـالم واي هـــوي اإلنـــور املدرســـة الســـابع  الصـــفطـــالب لوصـــف حجـــم البحـــث 

  : على النحو التايل يةالمبونج اجلنوباإلسالمية 

  : الوصفالقيمة

  ) جيد جدا( أ:   ١٠٠-٨٠

  ) جيد( ب:   ٧٩-٧٠

  ) كاف( ج:      ٦٩-٦١

  ) ناقص( د:     ٦٠-١٠



 

 الصــفطــالب لللغــة العربيــة  نتــائج تعلــمواســتنادا إىل اجلــدول أعــاله، فمــن الواضــح أنــه مــن 

للـنص العـريب  يـةوفهمالمبـونج اجلنوبواي هوي اإلسـالمية اإلعداديـةسـالم و اإلنـور املدرسـة السابع 

الباحــث يويــد أن يبحــث عــل جيهــذه هــي املشــكلة الــيت . املفردات منخفضــةحفظــوخاصــة علــى 

ــــطريقــــــة القو تنفيـــــذ عن اإلعداديــــــة ســــــالم اإلنور يف مدرســـــة القراءة ةمهــــــار تعلــــــم يف  د و الرتمجـــــةاعــ

يف شكل أفكـار  متوقع يف وقت الحق ميكن أن تسهم إماو .يةواي هويالمبونج اجلنوباإلسالمية 

   .وتصرفات للمشكلة

 ةالمشكل تحديد  .د 

وتركــز مشــكلة يف . مــن املشــكلةلــى أن حيــدد حنــتج عأكثــر فعاليــة،  االبحثكــون هــذيولكـي 

  : هذا البحث على املسائل التالية

 . د والرتمجة اعخدمة يف هذا البحث هي طريقة القو طريقة التعلم املست .١

 .وجهة على التمكن من املفرداتامليقتصر تعلم على تعلم مهارة القراءة  .٢

  . يةالمبونج اجلنوبيواي هو  اإلسالمية اإلعداديةسالم اإلنور طالب الصف السابع  .٣

 البحثمشكلة   .ه 

صـــياغة املشـــكلة علـــى النحـــو  للباحـــثوبنـــاء علـــى خلفيـــة املشـــكلة املـــذكورة أعـــاله ، ميكـــن 

ســالم اإلنور يف مدرســة تطبيــق طريقــة القويــد والرتمجــة يف تعلــم مهــارة القــراءة  ملــاذا يكــون: "التــايل

 ؟ يةواي هويالمبونج اجلنوباإلعدادية اإلسالمية 

 فائدتهو  ثأهداف البح  .و 

 أهداف البحث  .١

ــع  الغـــرضاألهـــداف هـــي  ـــيت يتعـــني حتقيقهـــا يف البحـــث، والـــيت تـــدعمها مجـ أو األهـــداف ال

  : وه االبحثحلقائق اليت توجد مث الغرض من هذالبيانات وا



 

ســــالم اإلنور يف مدرســــة د والرتمجــــة يف تعلــــم مهــــارة القــــراءة اعــــتطبيــــق طريقــــة القو رفــــة عــــن عمل

   . يةهويالمبونج اجلنوبواي اإلعدادية اإلسالمية 

  

 البحثفائدة  .٢

  : فوائد نظريا وعمليا االبحثومن املتوقع أن توفر نتائج هذ

 نظريا   . أ

عــن  البحــثومــن الناحيــة النظريــة، مــن املتوقــع أن يزيــد هــذا البحــث مــن رؤيــة تطــور معرفــة 

  . يف تعلم مهارة القراءة د والرتمجةواعالقتطبيق طريقة 

 اعملي  . ب

للمؤسســـات التعليميـــة وإثـــراء  البحـــث مـــدخالتليـــا أن يقـــدم هـــذا يف حـــني مـــن املتوقـــع عم

  . يف تعلم مهارة القراءة القائد والرتمجةخزينة املعرفة حول تطبيق طريقة 

ــل اســـتكمال كـــل  .١ علـــى ل و حصـــشرطلباعتبارهـــا واحـــدة مـــن املتطلبـــات مـــن أجـ

وميــة تربيــة و تعلــيم جبامعــة راديــن انتــان احلكيف كليــة ) املاجســتري(الدراجــة األوىل

  . المبونج اإلسالمية

  تقدمي معلومات مكتوبة للطالب الذين سيضطلعون مبزيد من البحث  .٢

 

   



 

 الثاني الباب

  النظري طاراإل

 د والترجمةاعطريقة القو   .أ 

 د والترجمة اعالقو فهم طريقة  .١

الطريقة، اجلذعية، واملدارس، وتدفق والتوجيه، والدولة، وأشـجار  لغة هييف حني طريقة 

اخلــط (ظلة، العمــالق مــن النــاس، وخــدوش ىاملالقامــة واملــأوى القطــب، عصــل النخيــل وطويــ

ــذ اخلطــــة الــــيت مت ترتيبهــــا يف  املــــدرسهــــي جهــــد  الحاالطريقةصــــطاو ٢٣).علــــى شــــيء يف تنفيــ

  ٢٤.األنشطة احلقيقية لألهداف اليت مت إعدادها لتحقيقها على النحو األمثل 

مث ٢٥.قواعــد اللغــةالطريــق حفــظ هــو طريقــة لتقــدمي مــادة الــدرس عــن  القواعــدإن تعريــف 

  ٢٦.جنبية إىل اللغة اليوميةاأللغة البرتمجة الكتب ب درسالتقدمي  يرتمجة هالطريقة 

اجلانـب النظـري الـذي حيفـز  يهـ د والرتمجـةاعـالقو فهم طريقـة نمن املفهوم أعاله ميكنأن 

الـيت جيـب نشاط عملية الـتعلم الـذي هـو مـن خـالل تقـدمي القواعـد القياسـية أو قواعـد اللغـة 

اتباعهــا مـــن قبــل املســـتخدمني اللغــة، والـــيت يــتم تضـــمينها بعــد ذلـــك مــع أنشـــطة الرتمجـــة أن 

  . جنبية إىل اللغة اليوميةاأللغة باليرتجم النص الصغرية 

                                                             
٢٣Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 

١٩٩٧), Cet. ke-١٤, hlm. ٨٥٠-٨٤٩ 
٢٤ Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 

٢٠٠٨), cet. Ke-٥, hlm. ١٢٤ 
٢٥Ahmad Izzan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora,  ٢٠٠٤), hlm. ١٠٣ 
٢٦Ibid.,hlm. ٩٨ 



 

هـذا  .والرتمجـة القواعـدوالرتمجة هـو مـزيج مـن األسـاليب القواعد وفقا ألمحد عزان طريقة 

ة أكثر تركيزا على قواعد اللغة لتكون قـادرة علـى حتقيـق األسلوب هو وسيلة لتعلم لغة أجنبي

  ٢٧.مهارات القراءة والكتابة والرتمجة

 يهـ القويـد والرتمجـةمع الرأي املـذكور أعـاله، يعـرف مهـرت طـاهر حسـني طريقـة  ومناسبا

  ٢٨.هو حتليل منطق اللغة البحثهدف ذييوطريقة الرتمجة، ال بينالطريقةالقواعدمزيج 

هــي الطريقــة املســـتخدمة يف القواعــد والرتمجـــة  طريقــة أنأعــاله  مــن بعــض خلــص الـــرأي

ومن خـالل هـذه . رتمجةالقدرة على القدرة على إتقان قواعد اللغة و الدراسة مع الرتكيز على 

 ةاملثالي هالطريقةقال هذتكن أن مت، و ةرتمجس اليمث تدر عن القواعد الطالبالطريقة يتم تدريس 

  . يكمل بعضهم ببعضألن 

طريقة ٢٩.طريقة التكليديةوبعضها يطلق عليه القواعد والرتمجةهي الطريقة القدمية، طريقة 

. هــم يوهـان سيدنســتوكر، كـارل بلــوتز . و الرتمجـة هــي عمـل بعــض العلمـاء األملـانقواعـدال  

ـــــــال  ــــع مت إدخـ ــدة يف الواقــــ ـــــــدينجر ويف الواليــــــــات املتحــــــ ـــــدورف، ويوهــــــــان ن ميـ ـــ هــــــــس أولن

  ٣٠.رة على أ�ا الطريقة الربوسيةوالرتمجة ألول م الطريقةالقواعد

 الطريقة القواعد والترجمةخصائص .٢

 كماوالرتمجـــةد اعـــالقو خصـــائص مـــن طريقـــة وانطالقـــا مـــن املفهـــوم األساســـي أعـــاله، أن 

  :يلي

                                                             
٢٧Ibid.,hlm. ١٠٠ 
٢٨ Abdurochman,Metode, Teknik & Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Lampung Timur: ٢٠١٦), 

hlm. ٤٧ 
٢٩ Muhammad Ali Al-Khuli Alih Bahasa Oleh Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. ٢٣ 
٣٠ Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa ١, (Bandung: Angkasa, ١٩٩١), hlm. ٩١ 



 

ــذه الطريقـــــة مبهــــارات القـــــراءة والكتابـــــ ركــــزوت  .أ   ةهـــــار ملة والرتمجـــــة، ولكــــن أقـــــل اهتمامـــــا هـــ

 . الكالمالتحد

 ). العربية(ألم كلغة التدريس يف تدريس اللغة األجنبية تستخدم هذه الطريقة اللغة ا  .ب 

 . كوسيلة لتعلم لغة أجنبية) النحو(أكثر على تدريس القواعد ه  الطريقة يركز هذ  .ج 

 ٣١.تحليل قواعد اللغةعلى العبارات اللغوية اليت جتري دراستهالاملدرسويركز   .د 

  :ونتور تارجيان على النحو التايلويف الوقت نفسه، وفقا هلنري ج

الطـــالب قواعـــد اللغـــة يـــرتبط مـــع مـــواد للقـــراءة حـــول هـــذا املوضـــوع يف أوال يـــدىس   .أ 

يـــتم تعلـــم القواعـــد بشـــكل اســـتنتاجي مـــع مســـاعدة مـــن تفســـريات طويلـــة . الســـؤال

يتم دراسة مجيـع القواعـد مـع مجيـع االسـتثناءات و غـري مـنظم هـو موضـح . ومفصلة

 . يف املصطلحات النحوية

ات، وتقـدم تلميحـات لرتمجـة التمـارين الـيت تتبـع التفسـريات يتم تعلم القواعد واملفـرد  .ب 

 . القواعدة

يــتم اختبــار فهــم القواعــد ومــواد القــراءة مــن خــالل ترمجــة اللغــة املســتهدفة إىل اللغــة   .ج 

ــة إذا كــــانوا يســــتطيعون ترمجــــة . األم، ويفضــــل  ويقــــال إن الطــــالب قــــد تعلمــــوا اللغــ

 . الفقرات أو أقسام النثر بشكل صحيح

ــتم مقار   .د  ــة املســـتهدفة باســـتمرار/ نـــة اللغـــة األصـــلية يـ والغـــرض مــــن . اللغــــة األم واللغـ

 ، والعكس بالعكس ٢بإىل  ١بالتدريس هو حتويل 

                                                             
٣١Muhammad Ali Al-Khuli Alih BAhasa Oleh Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. ٢٤-٢٣ 



 

باســتثناء قـراءة الفقــرات أو ( والكـالمهنـاك عالقـة محيمــة جـدا للممارســة واالسـتماع   .ه 

 ٣٢.طاملا أن هذه الطريقة تركز على القراءة ومتارين الرتمجة) اجلمل بصوت عال

 د والرتمجةاعالقو من بعض اآلراء أعاله، ميكن أن يكون مفهوما أن خصائص هذه الطريقة 

  : هي كما يلي

ــارات القـــــراءة والكتابـــــة، وا هالطريقـــــةهذيتكــــز   .أ  لرتمجـــــة، ولكـــــن أقـــــل اهتمامـــــا مـــــع مهـــ

  . ةالكالمملهار 

 . قواعد اللغة اليت يتم تدريسها هي قواعد رمسية  .ب 

من ). العربية(لغة تدريس يف تدريس اللغة األجنبية تستخدم هذه الطريقة اللغة األم ك  .ج 

 . أجل تسهيل التفاهم يف عملية التعلم

قاعدة التعلم هي تالوة القواعد النحوية واملفردات للقـراءة املختـارة، مث الرتمجـة احلرفيـة   .د 

 . والعكس بالعكس) اإلندونيسية(للغة العربية إىل لغة املتعلم 

 . س بلغتنياملفردات املقدمة يف شكل قامو   .ه 

 هاوعيوبالقواعد والترجمةطريقة مزايا  .٣

ولــذلك، فــإن خــرباء التعلــيم ال تتوقــف أبــدا عــن . مزايــا وعيــوب لــتعلم لــديهااكـل طريقــة 

  . االبتكار لتطوير أساليب خمتلفة للتقليل من أوجه الضعف أو القصور املختلفة

  : اهنا مزايا وعيو�و . مزايا وعيوب اهل هالطريقةهذالقواعد والرتمجة وباملثل طريقة

 مزايا طريقة القواعد والترجمة  . أ

                                                             
٣٢Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., hlm. ٩٤ 



 

 .لغة املختلفةالقواعد حفظباملعىن    للطالب إلتقانميكن  .١

 . كذلكقادرة على ترمجتهاملواد فهم  للطالبميكن  .٢

 . حفظ املفردات الكثري يف كل اجتماع للطالبميكن  .٣

 . يف احلفظ الطالبتعزيز على هذه الطريقةقدرة  .٤

 . تهاأيضاترمجالقراءة، الكتابة، و على قدرة  بالطالميكن أن يكون  .٥

 . يةعربباللغة ال يتحدثالطالب ل  هذه الطريقة ليست مطالبة  .٦

  ٣٣.الطالبفعلت جلميع مستويات القدرة  هذه الطريقة سهلة  .٧

د والرتمجـة اعـالقو ويف الوقت نفسه، وفقا لبصري مصطفى وعبد احلميد الزائد من طريقة 

  : كما يلي  هي

 .ها�موعة كثريةتخدمتسميكن أن  .١

 . لتكون كمعلماللغة العربية  يستطيعالذين ال  للمدرسنيميكن  .٢

 ). قدم امل، طسو وتاملوبتادي، املستاوىامل( مناسبة جلميع مستويات القدرة الطالبية  .٣

 ٣٤.الطالب يف قراءة اللغة العربيةمتكني  .٤

  : هي كما يليالقواعد والرتمجةأن مزايا طريقة  فهمنأعاله، ميكن أن  ينمن نظر 

حمتويــات القــراءة مبعــىن حفــظ قواعــد اللغــة العربيــة وكــذلك فهــم املــادة الطــالب يــتقن  .١

 . تهاوقادرة على ترمج

                                                             
٣٣Ibid., hlm. ١٥ 
٣٤ Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-

Maliki Press, ٢٠١٢), hlm.٣١ 



 

ــية يف شـــــرح  .٢ ــتخدام اللغـــــة اإلندونيســـ ـــالب علـــــى فهـــــم املـــــادة، املـــــادةباســ ــهل الطــ  يســ

 . وواضحة وتوفري الوقت واملواد

لعديـد مـن النظريـة األخـرى وميكـن وا) العربية(يتعلم املتعلم خصائص اللغة املستهدفة  .٣

 . مقارنتها مع خصائص اللغة األم

تســاعد ) اإلندونيســية كلغــة التـدريس واللغــة العربيــة كلغـة مدروســة(ملقارنـة بــني لغتـني ا .٤

 . على تركيز تفكريهم على املواد اليت يدرسو�ا الطالب

وال ) ســيةاإلندوني(جيــب اســتخدام لغــة التــدريس  املــدرسعنــدما ال يكــون هنــاك أداة  .٥

 . املثايل مث نفذت يف فئة كبرية املدرستتطلب قدرة 

 القواعد والترجمة طريقة عيوب  . ب

  : إن ضعف طريقة القاعدة والرمجة هو كما يلي

 . اللغة تركز هذه الطريقة على قواعد اللغة وال تركز على مهارات .١

 ةهــل مهــار جتافقــط مهــارة القــراءة، مهــارة الكتابــة قلــيال، يف حــني هــذه الطريقــة علــم ت .٢

 . والكالماالستماع، 

الرتمجـة احلرفيــة غالبــا مــا ختلــط بــني معـىن اجلملــة يف ســياق واســع، ونتيجــة الرتمجــة غــري  .٣

 . عادية وفقا للغة األم الطالب

املـــتعلم فقـــط يـــتعلم جمموعـــة متنوعـــة مـــن اللغـــات، والكالســـيكية متنوعـــة مـــن لغـــات  .٤

 . حلديثة ولغات الكالمالكتابة، يف حني مل يتم احلصول على لغات الكتابة ا

ال ميكــن اســتخدام املفــردات واهليكــل والعبــارات الــيت يدرســها الطــالب بعـــد اآلن أو  .٥

 . استخدامها مبعاين خمتلفة يف اللغات احلديثة



 

٣٥.ألن أدمغة الطالب مليئة باملشاكل النحوية ليس هناك جمال للتعبري وخلق اللغة .٦
 

  : سلوب هويف حني مريوت حممد علي اخلويل، ضعف هذا األ

 مهارة األساسية اليت ال ينبغي أن حيدث كهو  و مهارات الكالم هذه الطريقة جتاهل  .١

وتستخدم هذه الطريقة لغة األم الزائـدة، ممـا جيعـل اللغـة األجنبيـة أقـل مـن احلـد األقصـى  .٢

 . املستخدم يف تعليم اللغة

والواقـع . ة نفسـهاوتعىن هذه الطريقـة بتعلـيم اللغـة املسـتهدفة بـدال مـن تـدريس مـادة اللغـ .٣

 .تقع ضمن نطاق اللغويات وليس يف املهارات اللغوية كمهارة القواعدأن التحاليل 

  : يلي مجة هي كماد والرت اعالقو طريقة عيومبن أن  فهومنأعاله، ميكن أن  نظرينمن 

 . علم املزيد عن اللغات بدال من تعليم مهارات اللغةهالطريقةتهذ .١

 والكالملقراءة، يف حني جتاهل مهارات االستماع علم فقط مهارات اهالطريقةتهذ .٢

ال تتطـور بشـكل طبيعـي  الطالباستخدام لغة أجنبية مباشرة، لذلك  للطالبال ميكن  .٣

لـــذلك مجيـــع األنشـــطة تـــتم مـــن خـــالل عمليـــة التفكـــري، الـــذي يبـــدأ مـــع اللغـــة األم مث . 

 . يتحول إىل اللغة املستفادة عن طريق الرتمجة

 . الكالمعلى ترمجة اللغة املستفادة، أي بدال من ممارسة  لطريقةاوتستند غالبية هذه  .٤

الكــالم والتجويــد، وأقــل اســتخدام للغــة الصــحيحة يف التعبــري عــن األفكــار ال يهــتم عــن  .٥

 . واألهداف الفردية

 د والترجمة اعالقو طريقة تعليم خطوات  .٤

                                                             
٣٥ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. ٤٥-٤٤ 



 

ــى تطبيـــق  ــادرة علـ بيـــة، وخاصــــة يف تعلـــم اللغـــات األجن طريقةالقواعــــد والرتمجـــةلتكـــون قـ

ا حــىت ال العربيـة، ميكننــا أن نشــري إىل املفهــوم األساســي هلــذه الطريقــة كمــا هــو موضــح ســابق

القواعـــد مــا يلــي مثـــال علــى تنفيــذ الطريقــة وفي.رتمجــةالو اعدالطريقـــة القو خنــرج مــن خصــائص 

  . عريب المدرس   هذا ميكن تطبيقهابواسطة والرتمجة 

   :بشكل عام على النحو التايلخطوات عرض

ــرح  املــــدرسيبــــدأ  .١ ــــة مث إعطــــاء أمثلــــةقواعدالقواعدالــــدرس مــــن خــــالل شــ ــتخدم . النحوي وتســ

  . الكتب املدرسية باستخدام أساليب استنتاجية

طلـب مـن الطـالب إلثبـات حتفـيظ يفظ املفردات وقـوائم الرتمجـة، أو حاملدرس الطالبليؤدي  .٢

 . املفردات املقرتحة سابقا

إىل فهم حمتوى القراءة من خالل  الطالبمث يقودون فتح الكتب الطالبلمن  املدرسيطلب  .٣

لقـراءة بصـوت عـال مث  الطالبمن املدرس أو يطلب . ملةاجلترمجة لكل الكلمات أو لكل 

ــحيح . كلمــــة أو اجلملـــةالحماولـــة لرتمجتــــه لكـــل  ــرح بعــــض الطـــدرس تصــ ــة وشــ الرتمجــــة اخلاطئـ

٣٦.أداء التحليل النحوي الطالبأيضا  املدرسسأل يو . اللغة والقواعداجلوانب النحوية 
 

  : أما فيما يتعلق بسري مصطفى وعبد احلميد، فإن اخلطوات هي كما يلي

الرتمجـة  املـدرساجلديـدة عنـدما يقـرأ  املفـرداتبتسـجيل يقـوم الطـالب . املفـرداتتكرار املواد  .١

 ). اللغة العربية(األصلية 

بعـــض  املـــدرس بعـــض الطــالب لقـــراءة الكتــاب بصـــوت عـــال، وبعــد ذلـــك يقــرأ يطلباملــدرس .٢

 . اجلمل ويعطي الطالب فرصة لتكرار القراءة يف قلو�م

                                                             
٣٦Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. ٤٣ 



 

الطالب الـذين املدرس ساعد يعند احلاجة . اءة إىل لغة الرتمجةيرتجم الطالب اجلمل يف القر  .٣

 . يواجهون صعوبات

يـتم شـرح القواعـد بالتفصـيل باللغـة األصـلية . قواعـدالالدرس األساسـية مـع تفسـري يدرس مث  .٤

 . يسجل الطالب القواعد الكاملة مع تفسريا�م وأمثلةهم واستثناءا�م يف كتبهم). العربية(

يــتم اســتخدام الوقــت يف �ايــة الــدرس للقيــام باملهمــة املكتوبــة الــيت تتعلــق مــن العربيــة إىل لغــة  .٥

 املفـرداتغـري املكتمـل أن ينتهـى يف املنـزل، كمـا أن لـه مهمـة حفـظ  الطالبويقال . الرتمجة

٣٧.لقة بالدرس التايلاجلديدة املتع
 

  : كما يلي والرتمجة   من النظريتني أعاله، ميكن استنتاج أن خطوات طريقة القواعيد

باســتخدام اللغــة األم، مث إعطــاء  القواعــدالــدرس مــن خــالل شــرح تعريــف  املــدرسيبــدأ  .١

 . أمثلة على السبورة

  .من املتعلم فتح الكتاب املدرسي، وقراءته معا مث ترمجته املدرسيطلب  .٢

حفظ بعـض املفـردات جنبـا إىل جنـب مـع الرتمجـة، مث القيـام  الطالبمن  املدرسيطلب  .٣

 . االستجواب

ــــيت متــــت معــــا باســــتخالص اســــتنتاجات يف شــــكل قواعــــد مــــ املــــدرسيقــــوم  .٤ ن األمثلــــة ال

 . طلب تكرارها مرة أخرىيمث . دراستها

 . فهم املفردات اليت مت شرحها من خالل األمثلة الطالبمن  املدرسيطلب  .٥

املهـام الـيت اختـذت مـن بعـض كونتـو الـيت مت وصـفها يف شـكل أسـئلة  الطالبيتم إعطاء  .٦

 . مكتوبة

                                                             
٣٧ Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. ٣٢ 



 

 قراءة الفهم   .ب 

 فهممهارة القراءة .١

هـو  املاهـارة اصـتالحالـذا فـإن  ٣٨.)القـدرة، الـذكاء(القيـام بشـيء مـا هـي القـدرة علـى  املهارة

  . طر عليهيف األساس القدرة أو الذكاء الذي ميتلكه الشخص يف حقل يسي

وميكــن أن ). بواســطة صــرحية أو باطنــا(فهــم مضــمون مــا هــو مكتــوب  تبحــث والقــراءة  أمــا

نفـس الشـيء كشـف عنـه أيضـا أمحـد فـؤاد أفنـدي ، ٣٩.يعين أيضا �جئة أو نطق مـا هـو مكتـوب

٤٠.قراءة هي القدرة على إدراك وفهم حمتويات يقرأ كتايب أو هضمه يف القلبمهارة الذلك 
  

لغــرض (القــراءة هــي عمليــة  ةه، وفقــا هلنــري غــوتري تارجيــان كشــف أن مهــار ويف الوقــت نفســ

٤١.اخلربة والتفسري والقيمة هي األفكار املتعلقة الوزن العقلي والفهم الكلي للقراءة). حمدد
  

يف  الطـالبالقـراءة هـي مهـارات  ةإىل أن مهـار  الباحثمن وجهة نظر اخلرباء أعاله، خيلص 

العربيـة إىل رمـوز الصـوت وقـادرة علـى فهـم حمتويـات الـنص الـذي  التحدث بالكلمات والعبارات

  . يقرأه حبيث ميكن فهم املقصود

 القراءة ةغرض مهار  .٢

                                                             
٣٨ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩٠, ), 

hlm. ٩٠٦ 
٣٩ Dep Dik Bud., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩٠), cet. Ke-٣, hlm. ٦٢ 
٤٠ Acep Hermawan, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda, ٢٠٠٩), 

hlm. ١٤٣ 
٤١ Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengantar Bahasa Jilid ٢, (Bandung: Angkasa, ١٩٩١), hlm. ٤٢ 



 

لــذلك . والغــرض الرئيســي مــن القــراءة هــو الســعي للحصــول علــى املعلومــات وفهــم معــىن ريــادا

على معلومات ول القراءة هي املفتاح يف احلصول على املعرفة واملعرفة املستودعات، من أجل احلص

  . لقصد والقصد يف القراءةبا ترتبط ارتباطا وثيقا

القـراءة لـه هـدفني، ومهـا األهـداف بشـكل عـام واألهـداف علـى وجـه  ةوالغرض مـن تعلـم مهـار 

  : واألهداف العامة هي كما يلي . اخلصوص

 . عرفة نص اللغةمل  .أ 

 ). العربية(واستخدام املفردات األجنبية  فهم  .ب 

 . عرب عنها صراحة وضمنيافهم املعلومات امل  .ج 

 . فهم املعىن املفاهيم  .د 

 . فهم القيمة التواصلية للجملة  .ه 

 . فهم العالقات يف اجلمل، بني اجلمل، بني الفقرات  .و 

 تفسري القراءة   .ز 

 . حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب  .ح 

 . التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة  .ط 

٤٢.لعثور على األشياء اهلامة لتلخيصا  .ي 
 

القـراءة إىل ثالثـة مسـتويات مـن اللغـة، وهـي مسـتوى  ةنقسم الغرض احملدد من تعلـم مهـار وي

على مسـتوى املبتـدئني يهـدف القـراءة الـتعلم إىل التعـرف . املبتدئني، واملتوسطة واملستوى املتقدم

ـــور علـــى األفكـــار الرئيســـية والكلمـــات  علـــى الرمـــوز، والتعـــرف علـــى الكلمـــات والعبـــارات، والعث
                                                             

٤٢ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١١), 
hlm. ١٦٣ 



 

بينمـــا علـــى إعـــالن . إعـــادة قـــراءات الـــيت مت قراء�ـــا الطـــالبيســـية مـــن القـــراءة، وحـــىت ميكـــن الرئ

متوسطة املستوى كان للعثور على الفكرة الرئيسية وفكـرة طـول، وكـذلك للطـالب لروايتهـا أنـواع 

ــراءات احملتــــوى ــن القــ ــة مــ ــدف إىل إجيــــاد األفكــــار . خمتلفــ مث بالنســــبة للمســــتوى املتقــــدم، فإنــــه يهــ

ة واألفكار الداعمة، وتفسـري حمتـوى القـراءة، وخلـق جـوهر القـراءة، وإعـادة أنـواع خمتلفـة األساسي

٤٣.من حمتوى القراءة
  

 القراءة مهارةأنواع من  .٣

ملمارسـة جوانــب فهـم القــراءة، وهنـاك عــدة أنـواع مــن أنشـطة القــراءة الـيت ميكــن القيـام بــه، مــن 

  : بني أمور أخرى

 القراءة اجلهرية  .أ 

قـة ي يتم التأكيد عليه هو القدرة علـى القـراءة مـن خـالل احلفـاظ علـى ديف هذا النشاط الذ

رج وغريهــا مــن الصــفات الصــوتية، واإليقاعــات الدقيقــة االصــوت العــريب، ســواء مــن حيــث خمــ

والتعابري اليت تصف مشاعر القارئ، على حنو سلس ال املتكررة واملتكررة، واالنتبـاه إىل عالمـة 

  . قراءة

 القراءة الصامتية  .ب 

. دف إىل اكتساب فهم هذين املوضـوعني، فضـال عـن مزيـد مـن التفاصـيلالصامتية�قراءة ال

ــية مـــنظم الــــذي يســــمح  يف أنشـــطة القــــراءة يف القلـــب، حتتــــاج إىل خلــــق جـــو الفصــــول الدراســ

  . للطالب للرتكيز على القراءة

                                                             
٤٣Ibid., hlm. ١٦٤ 



 

 ةالقراءة السريع  .ج 

. أســرع مــن عــادا�موالغــرض الرئيســي مــن القــراءة الســريعة هــو تشــجيع الطــالب علــى قــراءة 

يف هــذه القــراءة الســريعة يطلــب مــن . الســرعة هــي هــدف ولكــن جيــب أن ال تضــحي التفــاهم

  . الطالب لفهم تفاصيل احملتوى، ولكن مبا فيه الكفاية مع بوكونيا فقط

 ستمتاعيةالقراءة اال  .د 

وال ليس لزيادة عدد املفردات، ولـيس لتعلـيم أمنـاط جديـدة، ستمتاعيةوالغرض من القراءة اال

  . إىل فهم نصوص القراءة، ولكن للطالب للقراءة بسرعة والتمتع القراءة

 القراءة التحليلية  .ه 

هو تــدريب الطــالب علـى القــدرة علــى البحــث عــن املعلومــات التحليليــةوالغـرض مــن القــراءة 

وباإلضـافة إىل ذلــك يـتم تــدريب الطـالب مــن أجـل حفــر وعـرض األفكــار . مـن املـواد املكتوبــة

مل يكــن مكتوبــا صــراحة يف   قــدمها املؤلــف، فضــال عــن اســتخالص النتــائج، وإنالرئيســية الــيت

٤٤.القراءة
  

  : ويف الوقت نفسه، وفقا ل زوهلانان أوضح أن القراءة لديها عدة أنواع مبا يف ذلك

مث الطـالب اآلخـرين ، القـراءة أن الطـالب أعـرب بصـوت عـالنوع من  ياجلهرية هالقراءة   .أ 

ي نـــوع مـــن القـــراءة الصـــاخبة والبصـــرية ميكـــن أن يقـــال لقـــراءة لـــذلك أ. االســـتماع بانتبـــاه

 . اجلهرية

                                                             
٤٤ Ibid., hlm. ١٧٠ 



 

يف ) نــص(هــي نــوع مــن القــراءة الــيت يقــوم �ــا الطــالب لقــراءة موضــوع الصــامتية  القــراءة   .ب 

قــراءة دون الصــوت، هــيس أو الوعــالوة علــى ذلــك هــذا الفهــم هــو . القلــب أو الصــمت

 . لق القارئ ال يهتز على اإلطالقالشفاه احلركة، وحىت إىل احلبال الصوتية يف احل

كمــا . هي القــراءة املســتخدمة كوســيلة لــتعلم كلمــات جديــدة وقواعــد اللغــةةكثفــاملالقــراءة   .ج 

يف حني يتم اختيـار قـراءة النصـوص . متلي اإلمالء واملناقشة العامة تقنيات جزئية ومكثفة 

وعيـــة، ســواء مـــن الــيت تناســـب حقــا مـــع قــراء نـــوع القــراءة املكثفـــة مــن قبـــل اختصاصــي الت

 .جانب الشكل واحملتوى اجلانب عليه

يف . والــذي يتضـمن قـراءات طويلـة وقصــرية، ةشـاملالنــوع مـن القـراءة  يهـواسـعة املقـراءة ال  .د 

والغــرض الرئيســي مــن . هلا غــرض حمــدد، نظريــا يوضــح التقنيــالتعلمســعةاملو حــني أن القــراءة 

تعلمـه، سـواء كانـت املفـردات أو  هو حتفيز الطـالب ورفـع روح مـا سعةاملو  مهارات القراءة

 .ةاملكثفأمناط اجلملة اليت يتم تدريسها عندما حيدث نشاط القراءة 

مــن احلجــج املــذكورتني أعــاله، فمــن املفهــوم أن النــوع مــن القــراءة هــو موحــد للغايــة، مبــا يف 

  .سعة النطاقو املقراءة ال،القراءة املكثفة ،لصاميةقراءة اال.اجلهريةالقراءة: ذلك

 قراءة الشرات المؤ  .٤

القـــراءة هـــي كليـــة تقبلـــي، وتلقـــي املعلومـــات مـــن . القـــراءة هـــي مهـــارة أساســـية يف تعلـــم اللغـــة

القـــراءة هـــي أيضـــا تغيـــري يف شـــكل الكتابـــة إىل . يف شـــكل مكتـــوب) املؤلـــف(أشـــخاص آخـــرين 

  : مؤشر إتقان القراءة هو كما يلي. شكل من أشكال املعىن

 . روف املشا�ةرج وميز أصوات احلاخاملنطق أصوات   .أ 



 

 . ربط عالمة مبعناها  .ب 

 . الوتفصيافهم ما يقرأ عامليا   .ج 

 . الوصل والقطعمتييز محزة   .د 

 . قصريةالطويلة و متييز مدال  .ه 

 . ال تستبدل حرفا واحدا حبرف آخر  .و 

 . ال تضف رسائل إىل الرسالة األصلية  .ز 

 . توقف يف املكان املناسب  .ح 

٤٥.ميكن حتديد الفكرة الرئيسية للقراءة  .ط 
 

نفسه، وفقا ألمحد فؤاد أفندي يف أنشطة القراءة اليت يتم التأكيـد بشـكل رئيسـي  ويف الوقت

  : هو القدرة على

 . وغريها من الصفات الصوتية ارجالعريب الدقيق، سواء من حيث جم احلفاظ على الصوت  .أ 

 . اإليقاعات والتعبريات املناسبة اليت تصف مشاعر الكاتب  .ب 

 . بطالقة، وليس راكدا ومتكررة  .ج 

٤٦).عالمات الرتقيم(نتباه إىل عالمات الرتقيم أو عالمات السطر جيب اال  .د 
 

قــراءة اللغــة العربيــة حتتــاج إىل إيــالء مهــارة المــن التفســري أعــاله ميكــن أن يكــون مفهومــا أنــه 

االهتمــام للخصــائص الــيت جيــب أن يتقنهــا الطــالب مــن أجــل حتقيــق مــا هــو املطلــوب هــو يــتقن 

ناسب، إتقان املفردات، واالنتباه إىل طول قصـري، وبسالسـة و القراءة نطق بطالقة، والتجويد امل

  . ال راكدة أو متكررة

                                                             
٤٥ Sujai, Inofasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, ٢٠٠٨), hlm. ٢٢ 
٤٦ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit.,hlm. ١٦٩ 



 

 ةاءد والترجمة في تعليم القر واعتنفيذطريقة الق .٥

وفقا ألمحـد فـؤاد أفنـدي أن طريقـة القويـد والرتمجـة فقـط تعلـم مهـارات القـراءة، مهـارة الكتابـة 

٤٧.والكالمقليال، يف حني يتم جتاهل مهارات االستماع 
  

تشــري فقــط  والرتمجــةقواعــد الالــرمحن إن طريقــة  قــال فتحــيمــع الــرأي املــذكور أعــاله،  ومناســبا

لغتني من املهـارات اللغويـة، ومهـا مهـارات القـراءة والكتابـة، ولـيس اإلشـارة إىل مهـارات االسـتماع 

٤٨.والكالم
  

مهـــارات  ال تعلـــم ســـوى د والرتمجـــةواعـــالقالـــرأي املـــذکور أعـــاله أن طريقـــة  مھيـــفوميکــن أن 

ـــراءة  ــــــةهمقارنـــــــــــة باملالقــــــــ ــل  اراتاللغويـــــ ــــــــــرى مثـــــــــ ــــتماع (األخـ ــــاالســـــــ ــــــــــة الموالكـــــــ ـــــــــيت )والکتابـ ، الــ

 قــراءة اللغــة العربيــة جيــدا وســريعة، ميكــن علــى الطــالبأن يهدفإليإعطاءهاتأثرياجيدا،باإلضــافةإلی

). العربيـة(ومفهومة بسهولة يف نفـس الوقـت ميكـن أن تـرتجم بعـض الكلمـات مـن اللغـة األجنبيـة 

هــذه هــي الطريقــة الــيت تبــدأ الطريــق مــن . و ترمجــة مــن قواعــد اللغــةألن هــذه الطريقــة هــي مــزيج 

، مث جتميــع قائمــة مــن اجلمــل وترمجــة اجلمــل القواعــد والرتمجــةالــدرس مــن خــالل إعطــاء العناصــر 

  . الواردة يف النص

  :  د والرتمجةواعالقيلي خطوات عرض طريقة وفيما 

ـــدرس مـــن خـــالل   .أ  ـــدأ املـــدرس ال . شـــرح تعريـــف احلبـــوب النحويـــة ومـــن مث إعطـــاء أمثلـــةيب

 . وتستخدم الكتب املدرسية باستخدام أساليب استنتاجية

                                                             
٤٧ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit.,hlm. ٤٤ 
٤٨ Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, ٢٠١٥), hlm. ١٤٠ 



 

طلـــب مـــن الطـــالب إلثبـــات يفـــظ املفـــردات وقـــوائم الرتمجـــة، أو املدرســـيؤدي الطـــالب ح  .ب 

 . حتفيظ املفردات املقرتحة سابقا

ودون الطـــالب إىل يطلــب اختصاصـــيو التوعيـــة مـــن الطـــالب فــتح الكتـــب املدرســـية مث يقـــ  .ج 

أو املــدرس يطلــب . ملــةاجلفهــم حمتــوى القــراءة مــن خــالل ترمجــة لكــل الكلمــات أو لكــل 

ــال مث حماولـــة لرتمجتـــه لكـــل  ـــةالمـــن املـــتعلم لقـــراءة بصـــوت عـ  نيواملدرســـ. كلمـــة أو اجلمل

ونســأل املدرســني . تصــحيح الرتمجــة اخلاطئــة وشــرح بعــض اجلوانــب النحويــة ومجــال اللغــة

٤٩.اء التحليل النحويأد أيضا الطالب
 

  : أما فيما يتعلق بسري مصطفى وعبد احلميد، فإن اخلطوات هي كما يلي

 املـــدرساجلديـــدة عنـــدما يقـــرأ  املفـــرداتبتســـجيل يقـــوم الطـــالب . املفـــرداتتكـــرار املـــواد   .أ 

 ). اللغة العربية(الرتمجة األصلية 

بعـض  ملـدرسابعـض الطـالب لقـراءة الكتـاب بصـوت عـال، وبعـد ذلـك يقـرأ  يطلباملدرس  .ب 

 . اجلمل ويعطي الطالب فرصة لتكرار القراءة يف قلو�م

الطــالب املــدرس ســاعد يعنــد احلاجــة . يــرتجم الطــالب اجلمــل يف القــراءة إىل لغــة الرتمجــة  .ج 

 . الذين يواجهون صعوبات

ــري يــــدرس مث   .د  ــيل باللغــــة . قواعــــدالالــــدرس األساســــية مــــع تفســ يــــتم شــــرح القواعــــد بالتفصــ

جل الطالب القواعـد الكاملـة مـع تفسـريا�م وأمثلـةهم واسـتثناءا�م يس). العربية(األصلية 

 . يف كتبهم

                                                             
٤٩Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. ٤٣ 



 

يتم استخدام الوقت يف �اية الدرس للقيام باملهمة املكتوبة اليت تتعلق من العربيـة إىل لغـة   .ه 

ــه مهمــــة حفــــظ  الطــــالبويقــــال . الرتمجــــة ــى يف املنــــزل، كمــــا أن لــ غــــري املكتمــــل أن ينتهــ

٥٠.ة بالدرس التايلاجلديدة املتعلق املفردات
 

يف طريقـة القواعـد والرتمجــة اله فإنـه مــن الواضـح أن اخلطـوات تنفيـذمـن اخلطـوات املـذكورة أعـ

 ألنقراءة، مهـارةالتناسبها يف اجلانـب التعليمطريقة القواعد والرتمجةمهارات القراءة وتبني أن 

الء االهتمــام هليكــل الكلمـــة هــي ممارســـة لفهــم نــص القـــراءة مــن خــالل إيـــ الطريقــةيف هــذه 

  . مث ترمجته) قواعدال(

 اللغةالعربية  . د

 فهمالعربية .١

اللغةهيأداةالتواصاللتييتماستخدامهالتتفاعلمعبعضهاالبعض،ويستخدملســـحباألفكارالتيهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنخاللكلماتوخالاللكتابة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ . فيالعقليعربعنهبشكألفضــــــ

ــىمعالت .نميةاالجتماعيةللمجتمعوالعلوماللغةالعربيةهيواحدةمنلغاتالعامل،والتيتمالتقدمبمايتماشــــ

٥١  

ــــذمانخبريفياخلطالعربيعلىأناللغةالعربيةهياللغةالتيكانتموجودةمنذ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ . آدمالـــــــــ

.ديدةاجللغاتالتنوعةمناملموعةا�وينصهذاالرأيأناللغةالعربيةهياللغةاألولىالتيخلقاإلنسانثمتطورتإلى

                                                             
٥٠ Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. ٣٢ 

 ٥١Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠١٣), h. ١. 



 

الساحليكوسيلةللتواصـــلبينوعالوةعلىذلك،فإناللغةالعربيةهياللغةاملستخدمةمنقباللعربوالشريط٥٢

  ٥٣.مهافيالتعبريعنغرضمعني،حبيثتكونقادرةعلىالتفاعلعلىأساساملوقعاجلغرافيوالثقافةواحلضارة

ــــــــــــــــــــــــــةالعبادة ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ . وباملثالللغةالعربيةهيلغةالقرآنواحلديثوكذلكلغـــــ

ــليوفهمالقرآنواحلدي وبالتالييجبعليناأننتعلمونفهماللغةالعربية�دففهمتعاليماإلسالممناملصدراألصــــ

 :،وهي٢٨-٢٧ فياآليةالزمر. مافيهاكلمةاهللاك. ث

ـــــــبحا�وتعاىل ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ . وبناءعلىهذهاآلية،فإ�يمكناستنتاجأناللهســـــ

ـــــــــعبه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ . كشفتآياتالقرآنباللغةالعربيةلكيتكومنفهومةمنقبللشــــ

بالتاليكامننالواضحأننفهممحتوياتالقرآنواحلديثأنيتعلمأوالاللغةالعربيةاللغةالعربيةوالقرآنالكرميهيمث

 .فصلهالالميكنلىت اجلهانلعملةواحدة

 أهدافتعلماللغةالعربية .٢

ــــــواء تعلماللغةهوضروريبحيثيمكنللشخصأنالتواصلبشكلصحيحمعبعضهاالبعضوبيئتهم،ســـ

ـــــــــــــفوياوخطيا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ . شـــــ

ــــــــــاء،إناحملادثة،ملطالعةالغرضمندراسةاللغةالعربيةهوإلتقانعلوماللغةومهاراتفياللغةالعربية،مثال  شــــــــــ

  ٥٤.الصرفو النحو ،

 .Drs و Drs. H. Tayar Yusufاللغةالعربيةفيالتعبريالتديرسمناألهداف،فإنالغرضهذباإلضافةإلى

Syaiful Anwar ــةالتحقيقأرقاماألهدافل،ويوجهتعلماللغةالعربية ـــــالعامة( طويلـــــ ) لألغراضــ

ــــــــــــــــــــري ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ  واألهدافعلىاملدىالقصــــ
                                                             
 ٥٢M khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja,  ٢٠٠٤), h. ٤. 
 ٥٣Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, Op. Cit. h. ١. 

٥٤M. Khaliliudin, Op., Cit, h. ٨ 



 

اصهووضعهدفمشرتك،أل�منالصعبلتحقيقاألهدافولكنهاوضعتماخلفياألغراض).ألغراضخاصة(

 :اللغةالعربيةهوكمايليالتدريسالغرضمن. ددةاحملنالناحيةالتشغيليةو 

  .حبيثيمكنللتالميذفهمالقرآنواحلديثكمصدرللشريعةاإلسالمية  .أ 

 .ميكنفهمهوفهمالكتبالدينيةوكتبالثقافةالدينيةاللغةالعربية  .ب 

 .ماهرونفيالكالم والكتابةباللغةالعربية  .ج 

 ٥٥.يةالستخدامهاكأجهزةمساعدةغريهامناملهاراتلتعزيزاللغويينالعرب،ومهااملهن  .د 

منهذهاألهداف،فإ�يمكنأنيكومنفهوماأنتعلماللغةالعربيةهواالنضباطالتيهياملثالألعلى،والتيت

  .،وكذلكاحلياةاالجتماعية)علوم( والعلمية) الدينية( غطياأليديولوجية

لغويـــة المهاراتامـــا . لديهممهاراتلغويـــةيكـــون التالميذأنعلى تعلماللغـــةوالغـــرض من,فياألســـاس،

ـــــــتماعي ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــةالم، والكعنياالســـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ . والقراءةوالكتاب

  .لفرتةوجيزةأربعةاملصطلحاتالتيهيالشطرجنواحداللغويةتشملمهارات

 :اللغةالعربيةهيالدرسنطاقو هارا�ياهلدفمنتعلماللغةالعربيةاملربعاأل

 االستماعمهارة  .أ 
Keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami 

kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu.٥٦ Sementara pengertian 

lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menyimak merupakan proses perubahan bunyi 

(bahasa) menjadi wujud makna. Dan kemahiran menyimak sebagai kemahiran berbahasa yang 

sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain (pembicara). 

                                                             
٥٥Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, ١٩٩٧), h. ١٨٩. 
 ٥٦Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Remaja Rosdakarya ٢٠١١), 
h. ١٣٠ . 



 

. االستماعهوقدرةعلىهضمأوفهمالكلماتأواجلماللتيقاهلاشريكاحملادثةأوبعضوســائالإلعالممهارة

ــــــــوت ــــــــــ ــة( فيحينيفسرمبعنىآخرأناملرادمنخالالالستماعإلىعمليةتغيريالصــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــكيالملعىن) لغــ ـــــــــ . لتشـــــ

  ٥٧).املتكلم( شخصآخرالعلومامتناملتقبال،تلقتومهاراتاالستماعإلىمهاراتاللغةالتيهي

. بشكلســــــــليبوليسوبالتاليفإمنعنىمهاراتاالستماعهوقدرةالشخصعلىاالستماعللمتكلمفيإنتاجية،

ــــــــــــــــــــتمعإلىالقارئ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــمع وهذهالنقطةهيأنالشخصالذييســ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ وليس يســـــــــــــــــ

 .سمعي،ولكنأيضاجيبأنتكونقادرةعلىتوفريالرموزواحلججللمتكلمويكونقادراعلىتحليلحقيقةمافقد

 كالمهاراتالم  .ب 

ـــــو ومهـــــــــارة كتا�يوحيـــــــــف���������ى M. Khalilullah وفقـــــــــال ـــــــالم هــــ ـــارة الكــ ان مهــــــ

ــدأونقالملعلوماتلآلخرينامل ــــــــــ ـــــــــ ــتمع( نتجة،وتوليـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــواتاللغة) مســــــ ـــــــــ ــــــــالم( فيشكألصــــــــ ـــــــــ ) الكـــــــــ

  ٥٨هيعمليةتغيريشكألصواتاللغةإلىشكلمنأشكااللتعبري

ـــــحأمن Acep Hermawan وفيالوقتنفســــــــــه،وفقال هارة الكالمهــــــــــو فيكتا�يوضـــــ

 ٥٩.املستمعاغةاألصواتأوالكلماتللتعبريعنالعقلفيشكالألفكارواآلراءوالرغبات،أوالشعورإلىعنصيمهارة

٥٩ 

 القراءةمهارة  .ج 

لكالممناملهاراتاللغويةالتيينبغيتحقيقهافيتدريساللغة،باإلضافةإلىمهاراتاالستماعوااحدىالقراءةهي

ــــــــة ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــددة( والكتابةهيعمليـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ) ذاتأهدافمحــــــ

  ٦٠.القراءلدىقليةأوالوعيالوزنالكليالعرتافوتفسريوتقييماألفكارفيمايتعلقالع

                                                             
 ٥٧M. Khalilullah, Op. Cit. h. ٩. 
 ٥٨Ibid, h. ٩. 
 ٥٩Acep Hermawan, Op., Cit, h. ١٣٥. 



 

ـــــدكبريعلىهيالقراءةمهارةوبالتايل،فإنتعريف ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ . عنىقراء�ااملتوىأو احملفهمالالقدرةالتيتعتمدإلىحــ

  .رفووالصاللغةالعربيةالنحويةقواعد ولذلك،فإنالنشاطالقراءةيعتمدبشكلكبريعلىالتمكنمن

ــعلىقراءةحمتوياتالقراءةالتيتفبذالك ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ القواعد عتمدعلىإتقانمهارةالقراءةهيقدرةالشخصــــــــــ

 .رفووالصاللغةالعربيةوالنحوية

 الكتابةمهارة  .د 

  ٦١.فيالتعبريعناألفكارواملشاعرعلىالنحواملبينفيالشكاللكتايبانشطةالكتابةمنمهارة تعريف

 :هم غرضمنالكتابةبشكلعام

  .ميلةاجلمنأجألنتختارالكلماتبعناية وبناءاجلملة .١

 .ماليةواضحةفيصياغتهلرتتيبلطيفةمناجلملةواملشاعراجلميلةالقيماجل .٢

 ٦٢.التييمكنأنتشكالآلراءحقيقيةوصحيحةتالميذتعريفال .٣

 نطاقتعلماللغةالعربية .٣

فيتحديدنطاقدراسةاللغةالعربية،وميكنأنيتممنخالاللنظرفيماهيفروعفياللغةالعربيةنفسها،كم

  :اوردتفيالوصفالتايل

مكنأنيعرفعلىأنفرو الواقعيةمنهجخالصةعلىجميعاملؤسساتالتعليميةالقائمةفيإندونيســــيا،فإ�ي

ــاءوالكتابة،مبافيذلكالقراءةعاللغةالعربيةموجودهو،قراءةاحلروفاألجبديةالعربيةو  " ،واإلمـــــالء" انشـــ

  ٦٣.املفرداتاحلوارو /  احملادثة،التدريبة،البالغة،و الصرف،النحو،

                                                                                                                                                                                          
 ٦٠Henry Guntur Taringan, Op., Cit, h. ٤٣-٤٢. 
 ٦١Zulhanan, Op. Cit, h. ٨. 

٦٢ Zulhannan, Teknik Pembelajarran Bahasa Arab Interaktif, Op. Cit. h. ١٠٦-١٠٥. 
٦٣ Zulhanan, Op., Cit, h. ٨ 



 

ــــــرمنماهوواردفيتلكاللغة،كمافيالعبارةالتالية ـــــــــ : ومعذلك،فيأيلغةميكنأنينظرإليهأيضاعلىعناصــ

ةهناكالعناصرالتييمكنالنظرإليهامبعزلعنبعضهاالبعضعلىالرغممنمرتابطةبشكلوثيقحتىتنصهفياللغ"

واملهاراتاللغويةهيأيضاجمموعةمتنوعةمنالقائمةفيشكللفظيوأيشـــكلمنأ.روبالتاليشكلتمايســـمىلغة

  ٦٤". شكااللكتابة

ــــــاس، ـــرض من,فياألســــ ــــــــةوالغـــــــ ـــــــــةيكــــــــــون التالميذأنعلى تعلماللغــ ــــــا . لديهممهاراتلغويـ امــــ

ــــــة المهارات ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــتماعيلغوي ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــة، والكالمعنياالســ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ . والقراءةوالكتابــــــ

  ٦٥.لفرتةوجيزةأربعةاملصطلحاتالتيهيالشطرجنواحداللغويةتشملمهارات

 معوقاتفيالتعلموالتعليم .٤

 :احلواجزالتيتحولدونالتعلموالتعليمبشكلعاميمكنتصنيفعلىالنحوالتايل

 :الذاتية،هيالعقباتالتييمكنأنتنشأمناألطفاألنفسهم،ميكنأنيكون  . أ

  .ولوجية،واحلواجزهوطبيعةجسدية،مثاللصحة،والعجز،ونقصالغذاءوهلمجراالبي .١

،تركيزملموساوالكفاءةالنفسية،هوعنقالزجاجةذاتطبيعةنفسية،مثالالنتباه،والفائدة، .٢

 .لعواطفالنفسيةواالضطراباتالعقلية

هيالعقباتالتييمكنأنتنشأمنخارجالطفل،مثاللوالدينوتثقيفبطريقةملموسة،والعالقةبيناآلبا  . ب

مهامتعاألطفال،املنزل،ميكنأنتنشأالظروفاالقتصاديةواالجتماعيةواخللفيةالثقافيةأيضءواأل

 ٦٦.امناملدرسةوا�تمع

                                                             
٦٤Ahmad Fuad Efendi, Metodologi dan Strategi Akternatif (Pembelajaran Bahasa Arab).(Malang : 

Misykat, ٢٠٠٥), h. ٧٨ 
 ٦٥Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bhasa Arab II, (Bandung: Angkasa, ١٩٩١), h. ٤١. 

٦٦NY. Roestiyah NK.,Masalah-Masalah Ilmu Keguruan(Jakarta: Bina Aksara, ١٩٩٦), h. ١٥٧. 
 



 

مناالقتباسأعالهفإ�يمكنأنينظرإلىأناحلواجزالتيتحولدونالتعلموالتعليميمكنأنتنشــــــأمنالطفلنف

 :،ومها)العواماللداخلية( سه

  اجلسدية/  العواماللبيولوجية .١

 العواماللصحية  . أ

  .وصحيةيعنيحالةمناألطرافواألعضاءالتالميذؤثرعلىصحةقدت

سوفتتعطاللعمليةالتعليميةاملرءإذاكانالصحيةللسكاناملتضررين،ولكنهسوفتتعب،هناكك

 ٦٧.احلواسأداةاخلللواجلسم/  ميةأقلمنالدمأواضطرابات

 وكالةأوهيئةاإلعاقة  . ب

ـــــــة ــــــــــ ــــللوغريها/  العجزالذيهوعيبفيورطـــ ــــــــــ  .جسم،مثألعمى،أصم،وكسرالساقني،والشــــــ

ـــــرطيمكنأنيؤثرعلىتعلمال ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ  ،تالميذهذاالشـــــــــ

 ٦٨".حالةالعجزميكنأنتؤثرعلىتعلمالتالميذنشعرباالنزعاجأيضاصعوباتالتعلم"

 العواماللنفسية .٢

  :العواماللنفسيةالتيقدتؤثرعلىالتعلممايلي

  

 

                                                             
٦٧Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٥),h. ٥٥. 

  
٦٨Ibid. h. ٥٥. 



 

 هتماماال  .أ 

ــــــــــــــداهتمامالروححيويةللكائن ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ . ويتجســــــــــ

تباهإلىالدروساملســــتفادة،وإذاكاناالنتالميذلضمانتحقيقنتائجالتالميذضدمادةمعينة،جيبأنيكونال

 .نشأتامللل،لذلكالأحبأنتعلملتاملادةالختضعانتباهالتالميذ

 صلحةامل  .ب 

  .الفائدةهينزعةثابتةلدفعاالنتباهإلىشيء

اليتعلالتالميذ،و التالميذالفائدةتأثريكبريجداعلىالتعلم،أل�إذاكامنادةالدرساملقدمةوفقاملصاحل

ـــــــــه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ . مون،وكذلكممكن،أل�اليوجدنداءلــــــــ

 ٦٩.رتددافيالتعلم،وقاال�الاحلصولعلىاالرتيامحنهذاالدرسوكامن

 .ةاملواهب  .ج 

وفقاملواهبهم،ونتائجالدراسةســتكونأتالميذاملوهبةهيقدرةالطفلعلىالتعلم،وإذاأعطيتالدروسلل

 فضلألنالتالميذالناشطينفيمجااللتعلم

 املخابرات  .د 

ــــتخباراتتأثريكبريعلىالتعلموالتقدم ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ . االســ

لذينلديهممستوىعاملنالذكاءأنتكونأكثرجناحامنتلكالتيلديهامستوىمنفينفساحلالة،سيقومالتالميذا

                                                             
٦٩Ibid. h. ٥٧. 

 



 

ـــــمنالذكاء ـــــتوىعاملنالذكاءغريمؤكدللنجاحفيالتعلم. خفضـــــــ . ومعذلك،والتالميذالذينلديهممســـــــ

 ٧٠.وذلكألنالتعلمهوعمليةمعقدةمعالعديدمنالعواماللتيتؤثرعليه

  

 

   

                                                             
 ٧٠Ibid. h. ٥٦. 



 

 الثالث الباب

  البحثةقيطر 

 البحث  طريقة  .أ 

يقــة أو اإلجــراء املســتخدم إلجــراء البحــوث مــن أجــل اإلجابــة علــى طريقــة البحــث هــي الطر 

  ٧١.صياغة البحث وأهداف البحث

 تهوطبيعالبحث نوع   .ب 

 ث البح عنو  .١

البحـث . ث اليت تنـتج بيانـات وصـفية�جا نوعيا، أي البح الباحثيستخدم  االبحثيف هذ

ريقـة التفسـريية النوعي هو البحث الذي يقوم على فلسفة سـم بوستوسـيتيفي، ويسـمى أيضـا الط

  ٧٢.للبيانات املوجودة يف هذا ا�األن البيانات من نتيجة البحث هو أكثر ارتباطا بتفسري ا

مباشــرة إىل  ، ألن الباحــث يــذهب البحــث امليــداينومــع ذلــك، فــإن هــذا البحــث هــو أيضــا 

لـم يف تعالقواعـد والرتمجـةطريقةامليـدان أو املوقـع للحصـول علـى صـورة واضـحة ومفصـلة مـن تنفيذ

يف جمـال مجـع  الباحث حبثهأجرى . يةنوباجلالمبوجن وي هيونور االسالم  املدرسةقراءة يف مهارةال

ـــدرها احلفريــــات  اإلعداديــــة البيانــــات والــــيت هــــي املصــــدر الرئيســــي، يف حــــني أن البيانــــات  مصـ

وعمليات البحث على الكتب واألدب أو أي إشـارات مـن شـأ�ا احلفـاظ علـى البيانـات األوليـة 

نـور  املدرسـةالقراءة يف ة يف مهار  وا الرتمجةالقواعد بتنفيذ الطريقة بتعلقة باملوضوع الذي يرتبط امل

  .نوباجلاالسالم الطريق اليام المبوجن

  

                                                             
٧١ Jasa Unggah Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus, (Yogyakarta: 

Gava Media, ٢٠١٤), hlm. ٦٠ 
٧٢Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, ٢٠١٢), cet. Ke-١٠, hlm. ١٤-١٣ 



 

 طبيعة البحث  .٢

وصــفية، وهــذا هــو البحــث الــذي يصــف أو عضــو  الباحــثطبيعــة البحــث الــيت يســتخدمها 

سؤال إىل املستجيب حـىت احلصـول علـى  بحث، من خالل إعطاءالصورة موضوعية من الكائن 

البحــث يف مشــاكل "هــو . هــري االبــن. فالبحــث الوصــفي مــن قبــل . اجلــواب الــيت حتتــاج إليهــا

ـــة للســـكان الـــيت تتضـــمن تقييمـــا للمواقـــف أو اآل أو راء جتـــاه األفـــراد أو املنظمـــات احلقـــائق الراهن

  ٧٣".الظروف أو اإلجراءات

 هث ومواقعالبحوقت   .ج 

 وقت البحث  .١

لعـام ل نوباجلنور االسالم الطريق اليام المبوجن املدرسةيف يف  ٢٠١٧يف نوفمرب  لبحثاأجري

  .٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

 البحث  موقع .٢

  .نوباجلنور االسالم الطريق اليام المبوجن املدرسةيف مت إجراء البحث 

 مصدر البيانات   .د 

البيانـات إذا  هو املوضوع الذي مت احلصـول عليـه مـن االبحثكمصدر للبيانات يف هذيشار  

اســتخدم الباحــث املالحظــة واملقــابالت يف مجــع البيانــات، مث مصــدر البيانــات مــن املســتجيبني، 

  ٧٤.أي املستفىت أو اإلجابة على األسئلة املكتوبة والشفوية

اللغــة العربيــة، علــى أمــل أن تــوفر  مــدرسهــو  املخــرب الرئيســييف حــني أن هــذا البحــث هــو 

  . القراءة يف الصف ةيف تعلم مهار  د والرتمجةاعالقو نفيذ طريقة علومات كافية عن تاملدرس امل
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  : هي االبحثيستخدم كمصدر جلمع البيانات هلذ ككل، والذي

 املدرسة رئيس .١

 املدرسني .٢

 . طالب الصف السابع .٣

 جمع البيانات  طريقة  .ه 

  : مجع البيانات املستخدمة هي كما يلية قيطر 

 قابلةامل .١

اجتماع لشخصني لتبادل املعلومـات واألفكـار مـن خـالل  يإسرتبريغ يعرف طريقة املقابلة ه

حـــني أن نـــوع املقابلـــة الـــيت  يف ٧٥.األســـئلة واألجوبـــة، لـــذلك ميكـــن بنـــاء معـــىن يف موضـــوع معـــني

، أي طريقة حبرية ولكن اخلرةهو نوع من املقابالت املوجهة ا البحث يف هذ الباحثيستخدمها 

  . يانات املتعمقة وكذلك تؤدي إىل املوضوعتسرتشد مقابالت حرة سوف يؤدي إىل توجيه الب

  : يف هذا البحث الذي سيتم جعل املخرب هو

  . للحصول على بيانات عن املرافق والبىن التحتية املوظفرئيس  .١

ــتعلم  املدرســني .٢ يف اللغــة العربيــة، وهــذا هــو احلصــول علــى معلومــات عــن صــورة عمليــة ال

 . القراءةلرتمجة يف تعلم د وااعالقو والتعلم يف الصف الذي يستخدم طريقة 

 الحظة امل .٢

لــذا فــإن املالحظــة هــي وســيلة ٧٦.املالحظــة هــي املراقبــة وتســجيل منهجــي للظــواهر التحقيــق

وأصـبحت هــذه . جلمـع البيانـات عــن طريـق القيـام مبراقبــة منهجيـة وتســجيل للكـائن قيـد الدراســة
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الحظــة امليت أبــديت هــي ويف حــني أن املالحظــات الــ. الطريقــة الطريقــة الرئيســية يف هــذا البحــث

 . شاركية بأن املراقبني ال يشاركون يف األنشطة اليت جترياملغري 

 املدرسةو�دف املالحظة يف هذا البحث إىل معرفة عملية تعلم مهارة القراءة للغة العربية يف 

ومجـع البيانـات حـول  ٢٠١٧/٢٠١٨نوبالسـنة األكادمييـة اجلنور االسـالم الطريـق اليـام المبـونج 

باإلضـــافة إىل احلصـــول علـــى قيمـــة البيانـــات . لـــم مهـــارة القـــراءة مـــن مـــادة كونســـب وتطبيقهـــاتع

نوبكمكـان لتنفيـذ اجلالمبـونج  واي هـوينور االسالم  املدرسةلنتائج التقييم والظروف البيئية يف 

 . أنشطة تعلم القراءة اللغة العربية

 طريقة الوثائق .٣

ــــب، املشــــكل هــــي للبحــــث عــــن األشــــياء أو أجــــراس فاريــــا يف   الحظــــات، النصــــوص، الكت

ــــــال، وهكـــــــذا  ـــدول األعمـ ــــــاع، املتســـــــكع، جــــ ـــر االجتمـ ـــــوش، حمضــــ ـــــــالت، النقــ الصـــــــحف، ا�

  . تستخدم هذه الطريقة جلمع البيانات املكتوبة٧٧.دواليك

وبالتــايل مــن الواضــح أن الوثــائق هــي مجــع البيانــات الــيت تــدعم وقــائع البحــث أو غريهــا مــن 

هــي مالمــح املدرســة وظـــروف ا البحــث الوثــائق املطلوبــة يف هــذ. عــةطبو البيانــات املســجلة أو امل

يف تعلـم  د والرتمجـةاعـالقو املعلم واملتعلمـني واملرافـق والبنيـة التحتيـة، والـتعلم املتعلقـة بتنفيـذ طريقـة 

  .سالم واي هوي المبونجاإلنور املدرسة القراءة يف  ةمهار 

 تقنية تحليل البيانات   .و 

لبحــث ومجــع البيانــات الــيت يــتم احلصــول عليهــا بشــكل منهجــي حتليــل البيانــات هــو عمليــة ا

مــن بيانــات املراقبــة واالختبــار والتوثيــق، مــن خــالل تنظــيم البيانــات إىل فئــات، ووصــف وحــدات 
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لتجميــع وترتيــب يف منــط، واختيــار املهــم والــيت ســيتم تعلمهــا، وجعــل االســتنتاجات مــن الســهل 

  ٧٨.جدا أن نفهم نفسك، فضال عن اآلخرين

ل بوجـــدان، حتليـــل البيانـــات هــو عمليـــة البحـــث عـــن البيانــات ومجـــع البيانـــات بشـــكل  وفقــا

منهجـــي مت احلصـــول عليهـــا مـــن املقـــابالت واملـــذكرات امليدانيـــة وغريهـــا مـــن املـــواد، لـــذلك ميكـــن 

  ٧٩.فهمها بسهولة، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين

قـت مجـع البيانـات، وبعـد مجـع ث النوعيـة، الـيت أجريـت يف و مت إجراء حتليل البيانات يف البح

بعــد مجـع البيانـات مــن خـالل تقنيـات مجــع البيانـات، مث جيـب معاجلتهــا . البيانـات يف فـرتة معينـة

  . أوال قبل حتليلها واحدا تلو اآلخر الستخالص النتائج

العـرض، ورسـم االسـتنتاج تقليل البيانـات، :متريرها يف حتليل البيانات هياخلطوات اليت جيب 

  ٨٠.التحقق/ 

 حلد من البياناتا .١

البيانـــات الـــيت مت احلصـــول عليهـــا مـــن احلقـــل كميـــة كافيـــة ، لـــذلك ينبغـــي أن نالحـــظ بعنايـــة 

وكما أشري إىل ذلك، كلما زاد عدد الباحثني إىل امليدان، فـإن كميـة البيانـات سـتكون . وتفصيال

تقليــل . اتولتحقيــق ذلــك ينبغــي إجــراء حتليــل للبيانــات عــن طريــق خفــض البيانــ. أكثــر تعقيــدا

البيانــات يعــين تلخــيص، واختيــار الضــروريات، مــع الرتكيــز علــى األشــياء الــيت �ــم، وتبحــث عــن 

وبالتـايل فـإن اخنفـاض دات يعطـي صـورة أوضـح، . املواضيع واألمناط وإزالـة تلـك الـيت ال لـزوم هلـا

  . وتسهيل على الباحثني جلمع املزيد من البيانات، والبحث عن ذلك عند الضرورة
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مـــق مـــن البيانـــات هـــو عمليـــة التفكـــري احلساســـة الـــيت تتطلـــب ذكـــاء عاليـــة واتســـاع وع احلـــد

يمـان أو غـريهم الـذين يعتـربون للباحث اجلديد، يف قيام خفض البيانات ميكن مناقشة ل. املنطقة

مــن خــالل املناقشــة، ســوف تتطــور رؤى البــاحثني، لــذلك ميكــن أن تقلــل مــن البيانــات . اخلــرباء

  .تائج وتطوير نظرية كبريةاليت هلا قيمة الن

  

 عرض البيانات .٢

وتــتم هــذه العمليــة لتســهيل . اخلطــوة التاليــة هــي لعــرض البيانــات أمــابعــد خفــض البيانــات، 

املــؤلفني يف بنـــاء البيانــات يف صـــورة اجتماعيـــة كاملــة، باإلضـــافة إىل التحقـــق مــن مـــدى اكتمـــال 

سردي، وميكن أيضا أن يكون الرسـم وعالوة على ذلك، باإلضافة إىل النص ال. البيانات املتاحة

  ٨١.البياين، مع البيانات منديسبالي فإنه سوف يسهل فهم ما مت فهمه

مـن خـالل عـرض البيانـات، وســوف جتعـل مـن االسـهل لفهـم مــا جيـري، لتخطـيط مزيـد مــن 

  . العمل على أساس ما مت فهمه وذلك لتسهيل الباحث يف استخالص استنتاج

 االستنتاج .٣

.  حتليـــل البيانـــات النوعيـــة وفقــــا ملـــايلز وهوبرمـــان هـــو االســـتنتاج والتحقــــقاخلطـــوة الثالثـــة يف

االســـتنتاج يف البحـــث النـــوعي املتوقـــع هـــو أن الباحـــث خيلـــص نتيجـــة البحـــث علـــى أســـاس فئـــة 

نتـائج البيانـات يف شـكل وصـف أو كـائن كـان سـابقا ال يـزال خافـت حبيـث بعــد . ومعـىن النتـائج

ملقدمــة أعــاله عنــدما مت دعمهــا مــن قبــل البيانــات الــيت عــرض البيانــات ا. فحــص تصــبح واضــحة

  ٨٢.هي ثابتة، وميكن أن يكون هلا نتيجة ذات مصداقية
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وبالتايل فإن االستنتاجات يف البحث النوعي تسمح للـرد علـى صـياغة املشـكلة الـيت صـيغت 

ف مـن البدايــة، ولكــن قــد ال أيضـا، ألن صــياغة املشــكلة يف البحــث النـوعي ال تــزال مؤقتــة وســو 

ومـــن املتوقـــع أن تكـــون االســـتنتاجات يف البحـــوث . تتطـــور بعـــد أن كـــان البحـــث يف هـــذا ا�ـــال

  .النوعية نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل

 لصحة البحثاختبار   .ز 

. باستخدام اختبار املصداقية اليت أجريت مـع التثليـثا البحث اختبار صحة البيانات يف هذ

البيانــات مــن مصــادر خمتلفــة بطــرق خمتلفــة، ويف أوقـــات  وتفســر التثليــث علــى أ�ــا التحقــق مــن

  .تثليث تقنيات مجع البيانات والتثليث الزمينالتثليث املصادر، و الوبالتايل هناك . خمتلفة

 صدر املتثليث ال  .أ 

يتم ذلك عن طريق التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من خـالل عـدة مصـادر 

لنظـر هـي نفسـها، خمتلفـة، والـيت هـي حمـددة مـن تلــك مث وصـفها، تصـنيفها، والـيت وجهـات ا

  . املصادر

 تثليث تقنيات مجع البياناتالو   .ب 

علـــى . أجريـــت عـــن طريـــق التحقـــق مـــن البيانـــات إىل نفـــس املصـــدر مـــع تقنيـــات خمتلفـــة

قابلــة، مث التحقــق مــن خــالل املراقبــة أو املســبيل املثــال البيانــات الــيت مت احلصــول عليهــا مــن 

  . يانالتوثيق أو االستب

 والتثليث الزمين   .ج 

الوقـت أيضـا غالبـا مـا يــؤثر علـى مصـداقية البيانـات، وبالتــايل مـن أجـل اختبـار مصــداقية 

البيانـــات ميكـــن القيـــام بـــه مـــع وكيفيـــة التحقـــق مـــن املقـــابالت، واملالحظـــات، أو غريهـــا مـــن 

 . التقنيات يف أوقات أو حاالت خمتلفة



 

 الرابع الباب

  تحليل البيانات

  

المبونج  وي هويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية درسة نور االسالم عن الم لمحة  .أ 

 الجنوبية

 الجنوبيةالمبونج  اإلعدادية  اإلسالمية وي هويتاريخ موجز عن المدرسة نور االسالم  .١

 اجلنوبيـة يف المبـونج اجلنوبيةالمبونج  اإلسالمية وي هوي اإلعدادية قع املدرسة نور االسالم ت

ـــوالســـار  الـــذي يعـــاجل يف ـــاجونغ المبـــونج  ويدامـــر  ع بول تأسســـت .  اجلنوبيـــةهـــوى منطقـــة جاتي

ومســاحة البنــاء  ٢م  ١١٣٥، وتبلــغ مســاحتها  ١٩٦٩مدرســة نــور اإلســالم اإلســالمية يف عــام 

  . اجلنوبيةمع وضعية أرض تربعت يف قرية جاتياجونغ منطقة المبونج  ٢م  ٥٤٣  اإلمجالية 

اإلســالمية وي  اإلعداديــة نــور االســالم للمدرســة  كــرئيسرإســت الســيدة وحينــيج تــري أســتويت  

  .كرئيس للمدرسةاجلنوبيةالمبونج  هوي

المبـونج  وي هـويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية ن المدرسة نور االسالم مرؤية و مهمة  .٢

 الجنوبية

 رؤية   . أ

  احالق الكرمياإلسالميوهلا حياةنظرةالذكاء، التقوى، 

  مهمة  . ب

 . ل يف تنفيذ وظيفته كل يوم عامالزيادة املهنية املعلم و  .١

 مدرسة للكامل املرافق والبنية التحتية  .٢

 امتحان على الصعيد الوطين  نتائجزيادة  .٣



 

 .  الطالبحتسني برنامج التدريب  .٤

وي الطريـق اإلعداديـة  اإلسـالمية عـن المدرسـة نـور االسـالم حالة المدرسين والطالب  .٣

 الجنوبيةالمبونج  هوي

ــة المدرســـين  . أ ـــة  اإلســـالمية نـــور االســـالم عن المدرســـة حالـ ــويالطريـــق اإلعدادي  وي هـ

 الجنوبيةالمبونج 

. ، ألن املعلم هو مؤيد املشي لعملية التعلماملعلم هو عامل مهميف عملية التدريس والتعلم 

المبــونج  وي هــويالطريــق اإلســالمية  اإلعداديــة املدرســة نــور االســالم  يفالعربيــة مــدرس اللغــة 

ــد ٢٠١٧/٢٠١٨اســــي يف العــــام الدر  اجلنوبيــــة مــــدرس اللغــــة العربيــــة يف . بلغــــت شــــخص واحــ

 يفاخللفيــة التعليميـــة ملدرســة اللغـــة العربيـــة أمـــا . مجهــوريالصــف الســـابع هــو الســـيد حممــد نـــور 

مــن  خرجيــة ومتهاجلنوبيةالمبــونج  وي هــويالطريــق اإلســالمية  اإلعداديــة املدرســة نــور االســالم 

  .عة رادين انتان المبونجمن جاملية الرتبية قسم اللغة العربية ك

املدرسـة مع السيدة واهيونينغ تري أستويت مديرة مدرسـة  الباحثمن املقابالت اليت أجراها 

مــدرس اللغــة : "، قــال اجلنوبيــةالمبــونج  وي هــويالطريــق اإلســالمية  اإلعداديــة نــور االســالم 

مــن اللغــة العربيــة  ليــة الرتبيــة قســممــن كخرجيــة ومتهنــور مجهــوري . العربيــة للصــف الســابع هــو م

  ٨٣".نور مجهوري لديه مهارات جيدة يف اللغة العربية .م. جامعة رادين انتان المبونج

اللغـــة العربيــة مــن حيــث اخللفيـــة  ورة أعـــاله ، ميكــن مالحظــة أن معلــممــن املقــابالت املــذك

  .التعليمية هو الشخص وفًقا �اال�م

   

                                                             
٨٣Wawancara, Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam , Tanggal  ٠٦ November ٢٠١٧ 



 

  

الطريــق اإلسـالمية  اإلعداديــة سـالم حالـة تالميـذ الصــف السـابع مــن المدرسـة نــور اال  . ب

 الجنوبيةالمبونج  وي هوي

صـف  اجلنوبيـةالمبونج  اإلسالمية وي هوي اإلعدادية للصف السابع املدرسة نور االسالم 

  :على النحو التايلاإلسالمية  اإلعدادية الدولة للصف السابع املدرسة نور االسالم . واحد

  ٢.الجدول

الطريق اإلسالمية  اإلعدادية المدرسة نور االسالم  الصف السابع منحالة الطالب 

  الجنوبيةالمبونج  وي هوي

 عدد مرأةال الرجال الصف رقم

١٧  ٦  ١١  ٧  ١  

 وي هويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية التوثيق للصف السابع الصف السابع من املدرسة نور االسالم :مصدر

  ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية اجلنوبيةالمبونج 

 اإلعداديـة تالميذ الصف السابع من املدرسة نور االسـالم أن ن اجلدول أعاله ميكن أن نرىم

ــةالمبــــونج  وي هــــويالطريــــق اإلســــالمية  ــد فقــــط اجلنوبيــ ــغ عــــدد لــــديها فصــــل واحــ ، حيــــث يبلــ

ـــا تـــــأيت خلفيـــــة طـــــالب ال.طالبًـــــا ١٧الطــــالب مـــــا يصـــــل إىل  صـــــف الســـــابع مـــــن املدرســـــة بينمــ

  .االبتدئية اإلسالميةضا من املدرسة وهناك أياحلكومية االبتدائية

الطريـق اإلسـالمية  اإلعداديـة المرافق والبنية التحتيـة مـن المدرسـة نـور االسـالم  حالة .٤

 الجنوبيةالمبونج  وي هوي



 

سـيالتان لـديها اجلنوبية المبونج  وي هويالطريق اإلسالمية اإلعدادية املدرسة نور االسالم 

  : ستخدامها يف عملية التدريس والتعلم كما هو موضح أدناهمرافق والبنية التحتية اليت يتم ا

  

  ٣.الجدول

 وي هويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية المرافق والبنية التحتية من المدرسة نور االسالم  حالة

  الجنوبيةالمبونج 

 عدد اسم المبنى رقم

 حالة البناء

 خير
األضرار 

 الثقيلة

األضرار 

 الخفيفة

  -  ٣  ٣  ٦ التعلم / ية الفصول الدراس  ١

  -  -  -  - غرفة املكتبة   ٢

  -  -  -  - خمترب   ٣

  -  -  ١  ١ غرفة املدير   ٤

  -  ١  -  ١ غرفة املعلم   ٥

  -  -  -  - خمزن   ٦

  ١  -  -  ١ مسجد  ٧

  -  -  -  - قاعة   ٨

  -  -  -  - محام  ٩

  -  -  -  - الصحةغرفة   ١٠

 اجلنوبيةالمبونج  وي هويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية توثيق املرافق والبنية التحتية من املدرسة نور االسالم : راملصد

   ٢٠١٧/٢٠١٨، السنة الدراسية 



 

 تحليل البيانات  .ب 

ـــة املوجـــودة يف  الثـــاين حـــول تطبيـــق طريقـــة القويـــد والرتمجـــه يف تعلـــيم  البـــاباســـتناداً إىل النظري

حتليــل عــن يف الفصــل الرابــع  البــاحثيبنيالثالــث، فــإن  البــابات مــن امليــدان يف القريعــة وهنــاك بيانــ

  . البيانات وفقاً لصياغة املشاكل القائمة

ـــيت مت احلصـــول عليهـــا مـــن  الباحـــث، يقـــوم البـــابيف هـــذا  بـــإدارة وحتليـــل البيانـــات للبيانـــات ال

ملقـــابالت ، والوثـــائق املتعلقـــة البيانـــات الـــيت مت احلصـــول عليهـــا مـــن املالحظـــة، ا. األحبــاث امليدانيـــة

  . نويباجلهوى المبونج  اإلسالم نور املدرسةباهلدف من البحث اليت أجريت يف 

ـــتخدم  ــــل البيانــــــات، يســـ ـــل إىل  الباحــــــثيف حتليــ ـــا يعــــــين أن طريقــــــة التوصـــ ـــــلوبًا وصــــــفيًا ممـــ أسـ

طــالب  ىلــدة مجــاســتنتاجات تســتند إىل املالحظــات واملقــابالت علــى التنفيــذ طريقــة القويــد والرتا

البيانـات حصـول بعـد . نويباجلهوى المبونج  اإلعدادية اإلسالمية  نور املدرسةالصف السابع يف 

مــع حتليــل البيانــات االســتقرائي، أي حتليــل نقطــة انطــالق احلقــائق مباســرة مث قــدم حتليــل البيانــات 

  . اليت هي خاصة مث يف السحب إىل استنتاج عام

لفـون طريقـة وصــفية نوعيـة، ممــا يعـين القيـام بــه يف وقـت مجــع يف حتليـل البيانـات ، اســتخدم املؤ 

األول : يتم حتليـل البيانـات مـن خـالل ثـالث مراحـل. يف فرتة معينةاالبيانات البيانات، وبعد مجع 

هـو تقليـل البيانــات مث عـرض البيانـات مث التحقــق مـن البيانـات ، والبيانــات الـيت مت احلصـول عليهــا 

  : هي كما يلي

  

  

  



 

نـور  اإلعداديـة المدرسـة في  القراءة لدى الطالبقة القويد والترجمهفي تعليم تطبيقطري  .ج 

 . الجنوبهووي المبونج اإلسالم وي 

بيانات حول تطبيق طريقة القويد والرتمجـه الـيت تتضـمن خطـة تنفيـذ الـتعلم باسـتخدام أسـلوب 

نــور  اإلعداديـة ملدرســة افـي ة وتنفيــذ خطـوات الـتعلم الــيت خطـط هلـا املعلــم العـريب فيمجـالقويـد والرت 

ثـائق وطريقـة الو  طريقـة مت احلصـول علـى البيانـات باسـتخدام. اجلنـويبهـووي المبـونج اإلسالم وي 

  . املالحظة

 . القواعد والترجمةتنفيذ الطريقةخطة  .١

معيـار الكفـاءة، الكفـاءة األساسـية، املؤشـر، : النشـاط الـذي يشـملخطة تطبيق التعلم هـي 

  . والتقييم، املادة، طريقة التعلم

ــوات  ـــد والرت يف خطـ ـــد احلميـــد ، فـــإن  مصـــطفية كمـــا هـــو وفقـــا لبســـري مجـــطريقـــة القوي وعب

  :اخلطوات هي كما يلي

الرتمجـة  املدرساجلديدة عندما يقرأ  ملفرداتبتسجياليقوم الطالب . املفرداتتكرار املواد   .د 

 ). اللغة العربية(األصلية 

بعـض  املـدرسال، وبعـد ذلـك يقـرأ بعـض الطـالب لقـراءة الكتـاب بصـوت عـ يطلباملدرس  .ه 

 . اجلمل ويعطي الطالب فرصة لتكرار القراءة يف قلو�م

الطــالب املــدرس ســاعد يعنــد احلاجــة . اءة إىل لغــة الرتمجــةيــرتجم الطــالب اجلمــل يف القــر   .و 

 . الذين يواجهون صعوبات

ــري يــــدرس مث   .ز  ــيل باللغــــة . قواعــــدالالــــدرس األساســــية مــــع تفســ يــــتم شــــرح القواعــــد بالتفصــ

يسجل الطالب القواعـد الكاملـة مـع تفسـريا�م وأمثلـةهم واسـتثناءا�م ). العربية(صلية األ

 . يف كتبهم



 

يتم استخدام الوقت يف �اية الدرس للقيام باملهمة املكتوبة اليت تتعلق من العربيـة إىل لغـة   .ح 

ــه مهمــــة حفــــظ  الطــــالبويقــــال . الرتمجــــة ــى يف املنــــزل، كمــــا أن لــ غــــري املكتمــــل أن ينتهــ

٨٤.اجلديدة املتعلقة بالدرس التايل داتاملفر 
 

ختطـيط مـن قبـل املعلـم العـريب يف خطـة تنفيـذ الـتعلم باسـتخدام يف حني أن اخلطوات اليت مت 

  : على النحو التايل القواعد والرتمجةطريقة 

 . قبل بدء الدرس ، يقوم املدرس بتهيئة الفصل الدراسي .١

 . السالمافتتح املعلم الدرس بقوله  .٢

ــ .٣ الــذي ميكــن تعلمــه عــن طريــق طــرح  ملــدرسم الــدرس مــن خــالل فــتح الكتــاب ايبــدأ املعل

 . الدرس املستفاد أوالً 

 . مرارًا وتكرارًا الطالبيقرأ املعلم املادة أوالً ويتابعها  .٤

 . حتتوي على قواعد النحو املفرداتمعا بعض  املدرسوالطالبشرح  .٥

 . تكرار املادة املوصوفة مًعا الطالبيُطلب من  .٦

٨٥.ةوفًقا للقواعد املستفاد طالبالتدريب لل علمامليوفر  .٧
 

اجلنــويب هــووي المبــونج  اإلعداديــة  ويدرســة امليف  الباحــثالوثــائق الــيت أعــدها  نتــائج ومــن

ث ميكـن حتليـل اخلطـوات الـيت ، حيـمة الوارد يف خطـة تنفيـذ الـتعلرتمجالقويد وال طريقةتطبيق  عن

اك بعــض أوجـه القصــور، مثــل مـن أن ال تــزال هنـمناسـبا علــى الــرغم . اللغـة العربيــة معلــم هخططـ

واالسـتماع، يف حـني يـتم تـدريس القـراءة والكتابـة  الكالمال يزال حتديد أولويات األنشطة  املعلم

                                                             
٨٤ Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op.Cit., hlm. ٣٢ 
٨٥Hasil Dokumentasi, Tanggal ٩ November  ٢٠١٧ 



 

القواعـد ، ولكن هذا النشاط من األنشطة األساسـية للـتعلم باسـتخدام والكالمتعلم بعد السمع 

  .  للطالبتطبيق مع الغرض حتسني قدرة القراءة  والرتمجة

 مت ذكرهـا يف املعلـم العـريب والـيت استنتاج أن اخلطوات اليت خططه من نتائج التحليل ، ميكن

، علــى الــرغم مــن أ�ــا ليســت مجــة كانــت دقيقــةباســتخدام طريقــة القويــد والرت  خطــة تنفيــذ الــتعلم

  . بالضبط نفس النظرية املوجودة

 . ةالقراءة في تعلم جمالتر و طريقة القاعدة خطوات تنفيذ .٢

ــــيف تطبيــــق طريقــــة القواعــــد والرتمجــــة ملعرفــــة كيفيــــة   القــــراءة باســــتخدام طريقةاملالحظــــةم يتعل

  . لتحديد البيانات امليدانية بشكل واضح

مالحظــات حــول خطــوات تعلــم عــرض قــريوه مــن قبــل مدرســي اللغــة العربيــة  الباحــثيلقــي 

ـــاخلطو  الباحـــثيصـــفه باســـتخدام طريقـــة القويـــد والرتمجـــه مـــا يصـــل إىل أربعـــة اللقـــاء الـــذي  ات ب

  : األوىل والثانية هي كما يلي ةاملالحظ. الواحدة تلو األخرى

 النشاط األولي  .أ 

  بالسالمالصف املدرس اىل يدخل  .١

 يطلب املعلم من الطالب ترتيب املقعد  .٢

 واحداً تلو اآلخر يقراء املعلم كشف احلضور  .٣

  . السابقيسأل املعلم قليالً عن املادة اليت مت تعلمها يف االجتماع  .٤

 األنشطة األساسية   .ب 

 ةعربيالكتاب اليطلب املعلم من الطالب فتح  .١



 

 . يطلب املعلم من بعض الطالب قراءة الكتاب بصوت عاٍل  .٢

ديدة عندما يقرأ املفردات اجل يقوم الطالب بتسجيل. املفردات مادةاملعلم ينقل  .٣

 . األصلية) العربية(املعلم ترمجة اللغة 

 يعطي الطالب فرصة لتكرار ا�موعة الكالسيكية بعض اجلمل مثاملعلم يقرأ  .٤

 . الصغرية مث الفرد 

 . يسأل املعلم العديد من الطالب للدردشة يف أزواج أمام الفصل .٥

 . مث يطلب املعلم من الطالب تفسري اجلملة إىل اللغة اإلندونيسية .٦

 . يقوم الطالب برتمجة اجلمل يف القراءة إىل اللغة اإلندونيسية  .٧

 . الطالب الذين يواجهون صعوباتعلم امليساعد  .٨

 . باستخدام لغة سهلة الفهم القواعداللغة عن املعلم ينقل .٩

 . قواعد مع شرح وأمثلة واالستثناءات يف كتا�مالطالب وأشار  .١٠

 . ينقل املعلم نقطة يف املادة .١١

 نهايةالاألنشطة   .ج 

من بالقواعد ة يتم استخدام الوقت يف �اية الدرس للقيام باملهمة املكتوبة املتعلق .١

 . العربية إىل لغة الرتمجة

، وُمينحون أيًضا مهمة حفظ غري املكتملني إكماهلم يف املنزليُطلب من الطالب  .٢

 . ديدة تتعلق بالدرس التايلاملفرداتاجل

 . نقل املعلم استنتاجات املواد اليت مت تعلمها يف ذلك اليوم .٣

الطالب يف روح تعلم اللغة ، قدم املعلم بعض الدوافع إلبقاء قبل إ�اء الدرس .٤

 العربية 



 

٨٦.تحيايتالمث  احلمدهللايغلق املعلم الدرس بقوله  .٥
 

ـــائج املالحظـــات الـــيت أجراهـــا  ـــل أنـــه  ،يف االجتمـــاع األول والثـــاين الباحـــثمـــن نت ميكـــن حتلي

وســــيلة ويف احلقيقـــة حيـــتج . أي وســـيلة إعالميـــة يــــةالعرب املعلـــم، ال يســـتخدم عنـــدما مت الـــتعلم

ميكـــن أن يكــــون . الـــتعلم إىل أن الطـــالب ال يشـــعرون بســـرعة بامللـــل والشـــبع إعالميـــة خـــالل

  . لنقص وسائل اإلعالم التعليمية تأثري على اهتمام الطالب بالدروس اليت يدرسها املعلمون

 :على النحو التايلاملعلم نتيجة املالحظة يف االجتماع إىل الثالثة وصف 

 األولية نشطاأل  .أ 

  لسالمباالصف املدرس اىل يدخل  .١

 يطلب املعلم من الطالب ترتيب املقعد  .٢

 واحداً تلو اآلخر يقراء املعلم كشف احلضور  .٣

 . يسأل املعلم قليالً عن املادة اليت مت تعلمها يف االجتماع السابق .٤

٥.   

 األنشطة األساسية   .ب 

 ةعربيالكتاب اليطلب املعلم من الطالب فتح  .١

 .  يطلب املعلم من بعض الطالب قراءة الكتاب بصوت عالٍ  .٢

بعض اجلمل مث يعطي الطالب فرصة لتكرار ا�موعة الكالسيكية املعلم يقرأ  .٣

 . الصغرية مث الفرد 

 . مث يطلب املعلم من الطالب تفسري اجلملة إىل اللغة اإلندونيسية .٤
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 . يقوم الطالب برتمجة اجلمل يف القراءة إىل اللغة اإلندونيسية  .٥

 . تالطالب الذين يواجهون صعوبااملعلم يساعد  .٦

 . باستخدام لغة سهلة الفهم القواعداللغة عن املعلم ينقل .٧

 . قواعد مع شرح وأمثلة واالستثناءات يف كتا�مالطالب وأشار  .٨

 . ينقل املعلم نقطة يف املادة .٩

 نهايةالاألنشطة   .ج 

من بالقواعد يتم استخدام الوقت يف �اية الدرس للقيام باملهمة املكتوبة املتعلقة  .١

 . لرتمجةالعربية إىل لغة ا

، وُمينحون أيًضا مهمة حفظ غري املكتملني إكماهلم يف املنزليُطلب من الطالب  .٢

 . ديدة تتعلق بالدرس التايلاملفرداتاجل

 . نقل املعلم استنتاجات املواد اليت مت تعلمها يف ذلك اليوم .٣

، قدم املعلم بعض الدوافع إلبقاء الطالب يف روح تعلم اللغة قبل إ�اء الدرس .٤

 ة العربي

٨٧.تحيايتالمث  احلمدهللايغلق املعلم الدرس بقوله  .٥
 

مــن نتــائج املالحظــات يف االجتمــاع الثالــث أعــاله ميكــن حتليلهــا أن مــدرس اللغــة العربيــة يف 

القويـد والرتمجـه بشـكل قام بتطبيق خطوات تعلـم  املدرسة نور اإلسالم وي هوي المبونج اجلنويب

ها املعلم عند مل يتم تطبيق تعلم مثل تكرار القراءة جيد ولكن هناك بعض اخلطوات اليت ال يطبق

. الثالـثاليت كانت يف األصل ا�موعات الكالسـيكية والصـغرية واجلماعيـة خـالل هـذا االجتمـاع 
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ال يـــزال املعلـــم ال يســـتخدم أي وســـيلة إعـــالم ، لـــذلك ال يـــزال يشـــعر  يف هـــذا االجتمـــاع الثالـــث

  . بامللل الشديد

  :باملالحظات التالية الباحثأدىل  ،الرابع اإلجتماعمث يف 

 األولي ةنشطاأل  .أ 

  بالسالمالصف املدرس اىل يدخل  .٢

 يطلب املعلم من الطالب ترتيب املقعد  .٣

  واحداً تلو اآلخر يقراء املعلم كشف احلضور  .٤

 األنشطة األساسية   . ب

 .يسأل املعلم قليالً عن املادة اليت مت تعلمها يف االجتماع السابق .١

 ةعربيالكتاب الب فتح يطلب املعلم من الطال .٢

 . يطلب املعلم من بعض الطالب قراءة الكتاب بصوت عاٍل  .٣

بعض اجلمل مث يعطي الطالب فرصة لتكرار ا�موعة الكالسيكية املعلم يقرأ  .٤

 . الصغرية مث الفرد 

 . مث يطلب املعلم من الطالب تفسري اجلملة إىل اللغة اإلندونيسية .٥

 . راءة إىل اللغة اإلندونيسية يقوم الطالب برتمجة اجلمل يف الق .٦

 . الطالب الذين يواجهون صعوباتاملعلم يساعد  .٧

 . ينقل املعلم نقطة يف املادة .٨

 نهايةالاألنشطة   . ت

 . على النجاحات والصعوبات والعقبات اليت تواجه الطالب عكس املعلمي .١

 .  نقل املعلم استنتاجات املواد اليت مت تعلمها يف ذلك اليوم .٢



 

 ٨٨.اد اليت مت تعلمها يف ذلك اليومتاجات املو نقل املعلم استن .٣

ــا الرابـــع ميكـــن حت اإلجتمـــاعمـــن نتـــائج املالحظـــة يف  يف أن مـــدرس اللغـــة العربيـــة جيـــد ليلهـ

 القـــراءةؤلفني يف هــذا اللقـــاء فقــط ينقـــل عــن املدرســة نــور اإلســـالم وي هــوي المبـــونج اجلنوبيــامل

يف حــني جيــب أن يكــون مــن . ري دراســتهولكــن مل ينقــل عــن القواعــد الــواردة يف املــادة الــذي جيــ

الناحيــة النظريــة تعلـــم القواعــد يـــتم تدريســها بعمـــق أل�ــا هـــي جــوهر الطريقـــة املســتخدمة لـــتعلم 

  .القواعد والرتمجةهي طريقة  القراءة

سـتخدام طريقـة القويـد من نتائج املالحظات أعاله املتعلقـة خبطـوات تعلـم اللغـة العربيـة با

هنـاك  الـواردة يف خطـة تنفيـذ الـتعلم ر اإلسـالم وي هـوي المبـونج اجلنـويباملدرسـة نـو يف والرتمجه 

  : استنتاجان على النحو التايل

اختاذها من قبل املعلم للغة العربية هي وفقـا لنظريـة والثانياخلطواة اليت أنه يف االجتماع األول   . أ

إعالميــة كــأداة أي وســيلة  ملعلــم ال يســتخدملكــن ا القــراءةيف تعلــم طريقــة القواعــد والرتمجــة 

 . لدعم عملية التعلم حبيث كان التعلم إىل حد ما رتيبة ومملة

ـــع مـــن املعلـــم وتطبيـــق أســـاليب  . ب يف تعلـــم طريقـــة القواعـــد والرتمجـــة  يف االجتمـــاع الثالـــث والراب

جيدا مبا فيه الكفاية ولكن عملية التعلم، واملعلم ال يتذكر بعض اخلطوات يف تطبيـق  القراءة

يف االجتمـــاع  و. تكــرار عمليــة قــراءة  جمموعــات صــغرية، أزواج أو فــرد الــتعلم وعــدم وجــود

قـــدم علــى قواعــد اللغــة الـــواردة يف اخلطــوات مــن األســاليب التطبيقيـــة، يالرابــع مــن املعلــم ال 

 .القراءةيف تعلم طريقة القواعد والرتمجة وهي 

                                                             
٨٨ Hasil Observasi,  Kegiatan Pembelajaran di MTS Nurus Islam Way Huwi Lampung Selatan, 

Tanggal ٣٠ November  ٢٠١٧ 



 

نـــور االســـالم  أيضـــا عقـــد مقابلـــة مـــع مـــدرس اللغـــة العربيـــة يف املدرســـة الباحـــثبعيــدا هـــو ، 

  :نتيجة مقابلة كما ما يلي  اجلنوبيةالمبونج  وي هويالطريق اإلسالمية  اإلعدادية 

ــة املدرســــة نــــور االســــالم علــــى أســــامسقابلةمع مــــدرس اللغــــة العربيــــة يف  اإلســــالمية  اإلعداديــ

يهــتم علــى جيب أن الطريقــة القواعــد والرتمجــة تنفيــذ: " قولوياجلنوبيــةالمبــونج  وي هــويالطريــق 

من بــني هافيتطبيقالقواعــد والرتمجــةالطريقة: "  يضــاقوألوي.يدةالطالجبشــاركمبطريقةتناســب كياملادة

ـــور أخــــــــرى ميكناستخدامهامععرضــــــــمادة ـــــى ســــــــبيل املثالالقراءةأمـــــ ــــــاحلروف، علـــ ـــــة  نطقــ والطالقـــ

  ٨٩.قراءةكذلكانتبهمنجانبقوادينيا الفيقرأنص

ــــ ــــــذكورة أعالهخلصــــ ــ ــــنتيجةاملقابلة امل ـــــــتخدامتعلــــــــى أساســــ ـــــم طريقة لقد اسـ ـــ القواعــــــــد املعل

ـــة ــــــبيل املثــــــــال ،القراءةخاصةفيعرضــــــــمادةالقراءة و فيتعلموالرتمجـــــ ــــى ســ ــــة نطق احلــــــــروف علــــ والطالقــــ

  .قراءةكذلكانتبهمنجانبقوادينيا الفيقرأنص

ـــدااملعلم العــــريب أيضــــا ذلــــك أن  ار اكر تتعليمالتمارين يف النهايــــةأعطيتأناأيضــــاغالبا: " قوليبعيـ

  ٩٠.قراءةالنصأو لوحتليالةقرأيقدر على و  ،بدعامل، نينشطلتكون الطالب ال

ـــــافةطريقة ـــــــــ ــة أيضاإضـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــة العربيــ ـــــــــ ـــدرس اللغــــــــــ ـــــــــ ــــحأن مـــــــــــ ـــــــــ يف التدريبات معوهكذاواضــــــــــ

  .فيفهممادةالتعلم  الطالبالنهايةمادةتعلمكمادعمنجامحشارك

ــة البعـــــــدانتهاء  ــــة قيــــــــام تعلممــــــــن عمليــــــ الطالب الــــــــذين املالحظةلــــــــدىمــــــــدرس اللغــــــــة العربيــــ

ليعرف عـــن الطــالب الـــذين مل يقـــدرون علـــى ممارســـة للمدرســـالعربية، حبيـــث ميكـــن ةمهممارســةقرأ

  .القراءة
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ـــــل  ـــــــــ ـــاطفعـــــ ـــــــــ ــــــــــتعلمالنشـــــــ ــــة الـــــــــ ـــــــــ ـــــــد.تقييمبعد عمليــــــ ــــــــــ ـــــــــــة البعــ تعلمإعطـــــــــــــــــــاء انتهاء عمليــــــــ

ــــــــــتدريبقرأالعربيةالطالبلاملعلمفرصةإلى ـــــــــ ـــــــــ ـــــراراعمألكثرفعلخاصــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــاوالنهج مرارا وتكــــــــ ــــــــــ ، بينمـــــــــــــــــــ

  ٩١.اخلربةة، التعود، والعاطفية، و اخلرب ةهو قرأةالهار مفيتعلمطريقة القواعد والرتمجةاملتبعأواستخدامها

املدرســة يف ةقرأةالهار مفيتعلمالقواعــد والرتمجــةفهمأنتطبيقطريقةنأن علــى أساسالوصــف أعالهــ

نفظــت جيــدة ليكــون الطــالب ،  اجلنوبيــةالمبوجن اإلســالمية وي هــوي اإلعداديــة نــور االســالم 

  .اوصحيحجيداالعربيةة نصعلىممارسةدقةقرأ ونقادر 

أجريـت القواعد والرتمجـة الـيت طريقةباسـتخدامالعربيةةقرأةالمهار تعلمملية أن ععرضنتيجةحبث 

  :معبعضاملرحلة  اجلنوبيةالمبوجن اإلسالمية وي هوي اإلعدادية املدرسة نور االسالم يف 

يف درس اللغـــة العربيــة هـــي قبــل عمليـــة الــتعلم ختطـــيط يســمى مـــع  ةقــرأالنشــاط خطــة تعلـــم   .أ 

يف اجلنوبيـةالمبوجن اإلسالمية وي هوي اإلعدادية السالم املدرسة نور افي تعلمخطة تطبيق 

 . ةقرأالعملية التعلم 

نح فهـــم أو تفســـري مبـــتفســـري مـــادة  ،القواعـــد والرتمجـــة طريقـــة باســـتخدامنشـــاط تطبيـــق تعلـــم   .ب 

مقعـدهم و ميارس علـى القواعـد والرتمجـةو  طريقـة باسـتخداماملشارب عظيم تطبيق مادة تعلم 

 . رين خهاآلمسعت بواسطة اصدقاء

القواعــد  طريقةالقــراءة باســتخدامتعلــم عمليــة  انتهــاء تقيــيم أو عمــل أكثــر فعــل بعــد أجــري  .ج 

، حتليـل النحـو والتقيــيم التنفيـذتقيـيم أو خـاص مـن ل، أعطـى املعلـم فرصـة إىل طالـب والرتمجـة

                                                             
٩١ Hasil Observasi,  Kegiatan Pembelajaran Di MTS Nurus Islam Way Huwi Lampung Selatan, 

Tanggal ٣٠ November  ٢٠١٧ 



 

الــنهج يف حــني . لــدى الطــالبنــص اللغــة العربيــة  ةقــرألإشــارة القــيم أكثــر اقامــة  باســتخدام

  ٩٢.اخلربة، التعود وعقالنية، و مثايل  ةقرأاليف تعلم  القواعد والرتمجةيف طريقة  مةستحدامل
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 الخامس الباب

  ختتامالستنتاجات واالقتراحات واالا

 االستنتاجات   . أ

يف تعلــم مهــارة القــراءة يف  القواعــد والرتمجــةعلـى أســاس املالحظــات كيــف يــتم تطبيــق طريقـة 

ــتعلم العي هــوي المبــونج اجلنــويب املدرســة نــور اإلســالم اإلعداديــة  و  ربيــة الــذي مت يف أنشــطة ال

  : اللغة العربية مت احلصول على االستنتاجات التالية إجراؤه من قبل معلم

ــتعلم باســتخدام طريقــة   مع النظريــة القائلــة بــأن الكشــف عنهــا علــىالقواعــد والرتمجــةيتفــق ال

  . املعين الرغم خمتلفة وغري متطابقة ولكنه نفس

نـــور  املدرســـةالواقعيـــدرس مـــدرس اللغـــة العربيةبيف . نظريـــة و الواقـــعالبـــني  أن يفـــرقبحثلايف هـــذا

عمليــــة تعلــــم العربيــــة  عنـــدهــــوى المبـــونج باســــتخدام طريقــــة القويــــد والرتمجه وي اإلعداديــــة اإلســـالم 

 :تعلم مثــلعمليــة الــعنــد العوامــل املقــاوم لكــن مل يصــلون علــى النتــائج اجليــدة ألن هنــاك ، ) القــراءة(

عمليــة تعلــم  الطالبعنــد ال جيــدوســائط الــتعلم ، يــنقص ، يــةعرباللغــة ةالقرأالوقــت يف عمليــة تعلــم قليالل

هو ةساسـاالعامـل الو  املدرسةاللغة العربية يف الطالب العربية، فقط تعلم  الطالب، أقل مشارك ةقرأال

  .من املدرسة احلكومية الذي ليس هناك درس اللغة العربية هم متخر

 حات قترااال  . ب

والرتمجـــه يف تعلـــم مهـــارة القـــراءة يف  واعـــدبنـــاءا علـــى نتـــائج املراقبـــة ، كيـــف تطبيـــق طريقـــة الق

، يف حماولـة لتحسـني مهـارات القـراءة اإلعدادية  وي هوي المبـونج اجلنـويبنور اإلسالم املدرسة 

  : على النحو التايل دم عدد من االقرتاحات من الباحثلدى الطالب ، ق

املدرسة نور اإلسـالم اإلعداديـة  وي هـوي المبـونج اجلنـويب يف درسة جيب على مدير امل .١

يم اللغــة العربيــة يف إعطــاء الــدروس واملســاعدة يف تنظــ زيــادة اإلشــراف خاصــة ملعلــممــن 

 األدوات واملرافق الالزمة



 

املدرسـة نــور اإلسـالم اإلعداديــة  وي هــوي يف جيـب علــى مـدرس دراســات اللغـة العربيــة  .٢

أن حيّســنوا مــن تعلــم اللغــة العربيــة بشــكل خــاص يف مهــارات القــراءة ،  المبــونج اجلنــويب

، ويف �ايـة املطـاف ستصـبح هـذه العـادة كـل علـى تنفيـذها الطـالبحبيث ميكن تدريب 

  .يوم

 ختتاماال  . ج

نعمتـــه ميكـــن ب، ألنـــه فقـــط واالمتنـــانشـــكر الباحـــث علـــى اهللا تعـــاىل ، احلمـــدهللا رب العـــاملني

ا ن املخالفـــات وأوجــه القصـــور يف هـــذالعديــد مـــ الباحثهنـــاكك يـــدر . ا البحــثإ�ـــاء هـــذ للباحــث

ـــيت لـــدى البحـــث ـــة القـــدرة واملعرفـــة ال ــذلك يتوقعـــه  الباحـــث، وهـــذا يرجـــع إىل حمدودي الباحــــث لـ

  . االقرتاحات والنقد البناء

مفيدة للكتاب على وجـه اخلصـوص وللقـراء بشـكل ا البحث كون هذيأن  يرجو الباحث

  . امنييباركنا مجيعا  أن اىل دائمااهللا سبحانه وتع عشىعام ، 
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