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 ُمَلخَُّص اْلَبْحثِ 

 ةِ سَ رَ دْ مَ الْ بِ  عِ ابِ السَّ  ف  الصَّ َتَلِمْيُذ  ىدَ لَ  َتْحِلْيِلهاَ وَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ُنُصْوصِ  ةِ اءَ رَ قِ  بَةِ وْ عُ صُ في  تُ لَ كِ شْ مُ ال
5102/5102 ةُ يَّ اسِ رَ الد   ةُ نَ السَّ  نجوْ غُ ا أَ تَ وْ كُ   ةِ يَّ مِ وْ كُ حُ الْ  ةِ يَّ مِ لَ سْ لِ اْ  ةِ طَ س  وَ ت َ المُ   

 إعداد 
 ريا أميليا

 

َفَمَصَ النَ َوَ ىَأَ وَ ت َ ن َ َمَمهَ ف َ َلَمجَ أ ََنَ مَمَنَ كَملَ ،َوَ ةَمي َبمَرَ لعَ ا ََةَمغَ اللَ َفَمَةَ اصَ خَ ،َوَ ةَمغَ اللَ َمَمهَ ف َ َفَمَاتَمارَ هَ مَ الَ َةَ يَ ه َمأَ 
َف َ لَ عَ َذَمي َمَملَ لتَ لمََةَ ب َوَ عَ صَ َنَ وَ كَ ت ََتَمالَ َصَ النَ َةَماءَ ر َقَمَفَمَتَ لَ كَمشَ مَ الَ َاكَ ن َهَ َةَمي َبمَر َعَ الَ َةَمابَ تَ لكَماَ  َصَ النَ َنَمعَ َمَ هَممَمهَ ى
َرَ عَ الَ  َأَ مَ أَ  .َوَ بم َاَ ذَ لمَ َافَ دَ هَ ا َالتَ هَ هَ اجَموَ َُ َ تمَالَ َتَملَ كَمشَ مَ الَ َةَمف َرمَعَ مَ لمََوَ يَهَ مَملَ لعَما ََثَمحَ لبَ ا ََذَ ي َمَملَ ا َةَمغَ اللَ َمَمي َلَمعَ َت َ فم
 َا ََيَ لَ حَ ي َلمََهَ دَ هَ جَ َلَ ذَ بَ ُ َ َنَ أ ََمَملَ عَ مَ ل َلمََيغَمب َنَ ُ َ َوَ َةَمي َبمَرَ لعَ اَ 

َ .َذَ ي َمَملَ اَالتَ هَ هَ اجَموَ ُ َ َتَمالَ َتَ لَ كَمشَ ل

 َا ََثَ حَ لبَ ا ََوَ يَهَ مَملَ لعَما ََثَمحَ لبَ اَاَ ذَ هَ َعَ و َن  َوَ 
َ دَ ي َل َيَ فَمصَ لوَ ا ََبَموَ لَ سَ لَ ا ََامَمدَ خَ تَماسَ بمََ(field research)َانم

 َا ََةَمقَ ُ  َرَمالطَ بمََةَ عَ وَ مَ م َ َاتَمانَ يَ لب َ ا َوَ َيَ عَموَ الن َ 
 َا َوَ ,َةَملَ اب َ قَ ل

َتَمالَ َاتَمانَ يَ ب َ الَ َلَ ي َلَمت َ َيَ هَمَةَ يَ الَمالتَ َة َوَ طَ ل َ فاَ  .َقَمائَمثَ لوَ ا َوَ َةَمظَ حَ لَ ل
َ .اتَمانَ يَ لب َ ا ََقَمقَ ت َ وَ َاتَمانَ يَ لب َ ا ََضَمرَ عَ وَ َاتَمانَ يَ لب َ ا ََدَمَُ دَمت َ َع لىَ َنَ مَ ضَ تَ ت َ 

 َا ََاتَمانَ يَ لب َ ا ََلَمي َلَمت َ وَ َثَمحَ لبَ ا ََجَمائَمتَ ن َ َنَ مَموَ َ
 َا ََنَ مَمَةَمل َوَ صَ حَ ل

 َا َوَ َةَمظَ حَ لَ ل
ََقَمائَمثَ لوَ ا َوَ َةَملَ اب َ قَ ل َََ فم

 
َةمَُ َوَمانَ الثَ َةَمسَ رَ دَ ال

َأَ وتَ كَ ََةَمي َمَموَ كَ ال َ َةَمي َمَملَ سَ لَماَ  َهَ وَ غَ ا ََْ َاكَ نَ نج
 
َاَ هَ رَ ث  َؤَ ت َ َتَمالَ َةمَرَ ي َ ثَملكَ ا ََلَماكَمشَ ال َةَميَ احَمن ََنَ مَمَيَ هَموَ َة َُ َوَملغَ الَ َلَ امَموَ لعَ ا

 َاَ 
ََذَمي َمَملَ التَ َزَ ي َ فَم .َت َ اتَمد َر َفَ ل َصَ وَ صَ خَ َةَمي َبمَرَ لعَ ا ََةَمغَ اللَ َمَملَ عَ الت َ َةَمي َلَممَ عَ َفم  َا ََظَمفَ َحَماَفم

ىَل َعَ َذَ ي َمَملَ التَ َحَ ت َمقَ ُ َ  .َوَ اتَمد َر َفَ ل
 َا ََي َمفمَوَ ت َ 

 َا ََظَمفَ حَمكَ ََاتَمد َر َفَ ل
ََةَمدَ َُ دَملَ ا ََاتَمد َر َفَ ل َوَ ةَمي َبمَرَ العَ َةَمغَ اللَ َمَملَ عَ الت َ َلَ َكَ فم َ قَ إَم . َلَمضَ ُ َأ ََمَ هَماحَمتم َبَمتَ لكَ ا ََةَماءَ ر َقَما

ََتَ ناَ ُ َرمَت َ َوَ َةَمي َبمَر َعَ الَ  َوَ ةَمج َ رَ َالت َ فم ََةَ ادَ عَ إَم .
 
َْ َتَمالَ َةَمادَ ال َالتَ هَ مَ هَ فَ ت َ َمل  َوَ رَ خَ أ ََة َر َمَ َانَميَ لب َ ا ََوَمأ ََذَ ي َمَملَ ا َاءَ طَ عَ إَمى .

ََةَ اصَ خَ َةَمفَ كاَ الَ َمَمي َلَمعَ الت َ  ََاَ فم
 
َ سَ لَما ََةَمقَ ُ  َرَمطَ بمََاتَمد َر َفَ ل ََةَميَ جَميَ اتَمتم  َا ََمَمي َلمَعَ َت َ فم

َ .اتَمد َر َفَ ل
ََ

 العربية والحلول باللغة النص قراءة في صعوبات الكلمات الرئيسية: مشكلت
 







 و
 

 شعار

 ل ع ل ىع ر ض ُهممُثَُّكلُّه ااال ْسم اء آد م ع لَّم و 
ةِامل ءِبِا ْسم اءِا نمِبئُ ومِنف  ق ال ِئك  .ص اِدِقيم ُكنمُتممِانمه اُؤال 

3(13:البقرة)
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan 
kepada para Malaikat, seraya berfirman,” sebutkanlah kepada-Ku nama semua benda 

ini, jika kamu orang  yang benar (QS: Al-Baqarah: 31) 

                                                             
1 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), h. 250.  

 



 

 

 

 إهداء

 أهديت هذا البحث العلمي إىل:
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 أختكم. لنجزح دائمز   الدعم إعطزايق ي ن ب الذين  احملب بني إخ ي .2

 2112مجيع األصدقزئي بقسم التعليم اللغة العربية خص صز الفصل ب العز   .3

 .جبزيعة رادين انتزن اإلساليية احلك يية اليب نج
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 ةالباحث ترجمة
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 يةالتعليماخللفية هي:ةالباحثتوصلاليت بادلدرسة تاالنجبنجرسوكا2اإلبتدائية
ت,وإستمرار4228عاماليفادلدرسةالثانويةيفت،واستمر4225عاماليفتوخترجبادانج

.4222يفالعامتوخترج4ادلدرسةالعاليةالدراسةإىل
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يفادلوجودة(UKM)لطلبةاجلامةنشاطوحداتالأيضامبتابعةةقامتالباحث.إنتانالمبونج
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 الوسطىالمبونج يف . شهر عام الباحثا4225أكتوبر ادليدانيةمبتابعةقام اخلربة ممارسة

(PPL)المبونجبندرالسابعةالعاليةدرسةبادل.
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 شكر وتقدير
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.العلميالذيقدساعدينإلمتامهذاالبحثاألفرادتبهللجلميعأنيكةالباحثرجوت
البحثالعلميذلك،ومع هذا الكمالياليالفإن من بعيدا الباحثة االنتقاداتفًتجو

.البحثالعلميلتحسنيهذاواقًتاحاتاملتوقعة
عسىأنيكونهذاالبحثالعلمينافعاللكاتبةخاصةوللقراءعامة،آمني.و

2117أبريلنج،بندارالمبو
ةالباحث
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. توضيح الموضوع

بعض ادلصطلحات الشائعة  ةقّدم الباحثمضمون ىذا البحث ت ةشرح الباحثأن تقبل 

ادلوجودة اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها واإلبتعاد عن اخلطأ يف 

 لدى لهاحتليو  العربية وصنص قراءة صعوبة يف شلاتادل فهمها. وادلوضوع ذلذا البحث ىو

 وىي:  أغونج كوتا احللومية اإلسامية الثانوية بادلدرسة السابع الصف التاميذ

 ادلشلات .1

 النتائج لتحصيل عائقا يلون أن ميلن حبيث معينة، أنشطة يف تنشأ اليت ادلشاكل

1ادلرجوة.
  

.الصعبة الظروف أو والضعف، ادلتاعب وىي الصعوبة .2
2 

 

                                                             
1
 Anto M. Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 

h.678.  
2
 Ibid, h. 55. 



 

 

2 
 

 للتواصل وسيلة باعتبارىا الباد يف العرب قبل من ادلستخدمة اللغة ىي العربية اللغة .3

 3القبائل. بني والتفاعل

فمن البيان عن توضيح ادلوضوع السابقة, نفهم على أن  مصادر البحث ذلذا 

 احللومية اإلسامية الثانوية البحث العلمي ىو ادلشلات اليت يواجهها التاميذ بادلدرسة

 أغونج حىت يشعرون بالصعوبة يف قراءة النص العريب وكيف حلها.  كوتا

 ب. أسباب إختيار الموضوع 

 ادلوضوع ذلذا البحث العلمي كما يلي: إختيار أما أسباب

ادلشلات تعليم اللغة العربية ادلوقعة يف ادلدرسة الثانوية اإلسامية احللومية كوتا  .1

 للتاميذ العلمي التحصيل حبيث موضوعي حبث خال من لتخليلهاأغونج البد ل

وينبغي ببحث العوامل اليت تسبب إىل ادلشلات ألن  يرجوا ىو كما زيادة وميلن

ادلوجودة  ادلشاكل دلختلف الفهم حتقيق على يساعد هبذا البحث العلمي سوف

  .فيها

 .العربية اللغة وىو الباحثة بقسم مائمة العنوان ىذا أن .2

 
                                                             

3
 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahsa Arab, (Bandar lampung: An-Nur Press, 

2004), h. 5. 
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 البحث ج. خلفية

 رمز نظام ىي اللغةوأما إصتاحا  lughatمجعها  lughayunاللغة لغة من كلمة  

 حصيللت تصالاإل كأداة والتقليديةاللسان ادلوصوف باحلرية  أداة تنتجها اليت الصوت

4.واألفلار ادلشاعر
 احلياة يف ىاما دورا نرى أن ميلننا ،السابقة التعريفات على وبناء  

 ،أيضا اللغة وبدون متاما بأنشطتها القيام للمرء ميلن ال لغة،ال بدون ألن .اإلجتماعية

 .البشرية األنشطة أنواع مجيع بالشلل ستصاب

منها اللغة  .األصلية اللغة يتجاوز الشاملة التنمية اللغة أشتات ىناك العامل ىذا يفو  

 ىذاالعربية وىي كلغة القرآن, واحلديث, وكتب األخرى, فابد للمسلم أن يتعلمها باجليد. و 

 5.حياتو توجو اليت اإلسام من القانون فهم أجل من بو القيام جيب

 :2كما قال تعاىل, يف السورة يوسف اآلية  

عْ    َ ت ْم  لَُّل َع َل يًّا  َرِب َع ا  ًن ْرآ  ُ ق ُه  ا َن َزْل  ْ ن َأ نَّا  .ِإ وَن ُل  6ِق

 

 

                                                             
4
 Zulhanan, Op.Cit, h. 3 

5
 Ibid, h. 6. 

6
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci 

Al-Quran, 2003), h.109 
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. وجبانب الدين تعاليم لفهم جدا امهم تدور دورا العربية اللغة معرفة ومن ىذه كلها 

 ذلك أن اللغة العربية تشتمل على ثاثة عناصر وىي: 

 (Phonological System) الصوتية نظامال  (1

 (Struktural System) اذليللي النظام  (2

. (Vocabulary System) ادلفردات نظامال  (3
7 

 ادلراد لألىداف العربية اللغة متعلّ  عملية يف من تلك العناصر تؤثر تأثريا عظيماو 

 واللتب احلديث،و  اللرمي، القرآن لفهم ىي العربية اللغة دراسة من والغرض . حتقيقها

 تصالاإل التاميذ ميلن أن يقصد ذلك جانب القدمية, و علماءال كتبها اليت الًتاث

8.الدينية اللتب لفهم ةوالسلبي ةاالجيابياللغة   باستخدام
  

 من خمتلفة سياقات يف االتصال مهاراتأن أىداف تعليم اللغة ىي  Basiranو عند 

 عن والتعبري تقييم،الو  تفسريالو  ودور ىن،اعادل فهم ىي ادلتقدمة و أما القدرة .االتصاالت

 9باللغة. أنفسهم
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 ممتازة. قيمةب أو األكادميي األداء لتحقيق فرصةال تاميذ أن ينالوا للل يقة,قوباحل

 والقدرة الفلرية القدرة حيث من اختافا لديهم التاميذ أن واضحا يبدووللن الواقع, 

 ى.آخر  التاميذ وتاميذ بني أحيانا اليت التعلم وأساليب والعادات العائلية واخللفية ،اجلسمية

 عينةادل لغةال على التفاىم القدرة أمهية أن يفهم أن ميلن اآلراء السابقة, إىل واستنادا 

 اليتالنصوص باللغة العربية أو  توىاحمل فهم أجل من بالطبع وللن, العربية خاصة يف اللغة

النصوص. وتلك احلالة ستلون  قراءة على القدرة ىي و ادلشاكل من واحدة أصبحت

 .ةعربيالنصوص ال يفهموال الناس من للثريمشللة 

 وادلشلات يف القراءة اليت يوجهها التاميذ  ميلن أن تتأثر بعوامل عديدة وىي:  

 عوامل اللغوية الذاتية .1

ويف  .نفسها اللغوية العربية اللغة حيث من الداخلية العوامل ىو ىنا وادلقصود

يف  األصعب العلم متيل العتبار العربية اللغة تعلم أن يبدو ىذا احلاضر

 .األخرى األجنبية اللغةدراستها بالنسبة 
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 ادلوقف ىذا من تظهر شللةادل لئا الدراسة، من دلزيد البيان ىذا حيتاج

 . العربيةعن اللغة   اللراىية السابقة و

 تاريخ يف العربية اللغة لتعلم األويل يةالدافع باسبأب ونفهم من ىذه كلها

  فحسب, لأليديولوجيةا الدينية ادلصاحل حتقيق إىل ادلوجهة اإلندونيسية

 .واقعيةال عمليةال ادلصاحلبالنسبة إىل 

ن مو  .احلب تصف إىل اليت لتعلم اللغة العربية حيتاج إىل شدة الدافع الدافعو 

 القرآن قراءة يف يدةاجل كانت وإذا ،قانعا اندونيسيا يف ادلسلمني عظمبعض م

 يف اللرمي للقرآن الًتمجة والسيما اآلن ىناك .هاانيمعمفهوما يف  يلن مل وإن

 دراسةال واصلةادل من وىذه القناعة اليت متنعهم .وغريىا اإلندونيسية اللغات

 .العربية اللغة لتعمق

  اخلارجية اللغة عوامل .2

 ةاخلارجيمن خال  العربية اللغة ادلراقبادلوجودة, أن  التحديات بني ومن

 :كمايلي
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 ًتبويةال ناحية من. (أ

من   نسبيا إندونيسيا يف ادلختلفة الدينية ادلدارس يف تسري اليت العربية اللغة تعليم

 يف شاكلوادل الدراسية، ادلناىج العوامل مثل اللايف، التعليم بعوامل حقة أقل

 .هبم اخلاصة التدريس املو عالو  التحتية، البنية املو عالو  التدريس، منهجية

 والثقافية االجتماعية ناحية من. (ب

 يةاذلدوئ بيئةدائما ليجعل ال العربية اللغة تعلمال لمراقبنيلستظاىر ادلشلات 

 الثقافية العروض" التاميذ تواجومما يرجوا. والواقع,  العربية اللغة تعليم لنجاح

 اإلعام وسائل خمتلف خال من النفوذ أنواع مجيع مع" الغربية

 10.اإلللًتونية

 تواجوس العربية اللغة وأيضا جنبيةاأل اللغة تعلمسي كما قال ذواحلنان أن ممن

وىذه  .اجلملة أو ادلفردات واستخدام ،يةالصوت نظام حيثاللغوية  ادلشاكلب

 عواملالو  اللغويةالعوامل  اذلامة ىي العواملادلشاكل تسببها بأنواع العوامل, و 

 .الدراسية ادلنهجية
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 (. العوامل اللغوية1

 بني لاختافات نظرا ،التاميذ هبا مير اليت صعوبة ىياللغوية  العواملو  

 :وانباجل ثاثة إىل اللغوية العوامل ىذه وتشمل. واإلندونيسية العربية

 األحرفو  الصوت نظام يف الفرق أ(. 

 للماتال شلل يف الفرق ب(. 

 اجلمل بنية يف االختافاتج(. 

  (. العوامل ادلنهج الدراسية2  

 يف التاميذ يواجهها اليت واألخطاء الصعوبات باسبأ لونت أن أيضا وميلن

 حتقيق نرى ماك غري متام ىي اليت األساليب استخدام طريق عن العربية اللغة

 ،اخصوص. إندونيسيا يف يةاإلسام التعليمية ادلؤسسات يف التعلم عملية

 إستخدام طريقة ادلنهج القواعد دلستوى األول.  العربية اللغة ادلعلمني أكثر

 وبالتايل،. العربية اللغة دراسة يف ةبو الصع إقناع من  اطبعف ادلوضوع ىذا

 على ةالصعب لغة ىي العربية اللغة أن التاميذ نظر إذا ادلستغرب من فليس

 11تعلها.

                                                             
11

 Zulhannan, Op. Cit., h. 83-84. 
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ومن اآلراء السابقة لتلون اللغة العربية غري صعبة يف النظر, فازم دلعلم اللغة 

 العربية أن يهتم القواعد العامة يف تعليم اللغة العربية ومنها: 

 من مهما كان بداية احملادثة،ب تبدأ أن جيب العربية اللغة لتعليم أ(.

القواعد النحوية  متعل أن ميلن. التاميذ وادلفهومة عند بسيطةال الللمات

 .بعد إستيعاهبم عن ادلهارت اللام, وادلهارات القراءة, وادلهارات اللتابة

. الوسائل اإليضاح باستخدام الدرس مادة ميقد ب(. البد للمعلم أن

ليسهل يف فهم  اساعدم ،اىتمامإ التعليم يصري حبيث جدا مهم أمر وىذا

 .(للتعليم ائلوسال توفري جيبو ) العربية اللغة دروسال

ج(. ينبغي للمعلم أن يلون شدة اإلىتمام إىل اجلملة وادلعٌت. وىذا 

 .عناصرمن ال وحدةال يفضل الذي Gestalوفقا عند النظرية العليم 

 

 جيب ، العربية لتعليمعند ا تاميذال من احلواس مجيع متلني جيب د(. 

 اليدين تدريب ويتم القراءة على والسمع والعني محادثة،لل اللسان تدريب

 .اإلنشاء للتابة



 

 

11 
 

 12ه(. توفري التاميذ التمرينات باللام, واللتابة, والقراءة.

 سوف والصرب، ادلثابرة وكذلك ،اخلاص تعميق إىل اجلهود أن جيب لذلك،ف  

 اإلسام ليمالتع وتعميق للدراسة السهل فمن لذلك ،كاما العربية اللغة يفهم ويستعيب

 .العربية اللغة ستخدمبا

 عقليا همضعف خال من التعلم صعوبات باسبأ يلون أن أيضا وميلن  

 عدم بسبب أيضا أو بأنفسهم معاجلتها يصعب اليت( سواء حد على واخلربة الفطري)

 والعادات ةوياللغ هاراتادل تقاناإل وعدم والتعب، الدافع، وجودال عدمو  والًتدد، االىتمام،

 اللغة دلوضوعا تقدمي يف ادلعلم تسليم على االستياء يف والصعوبات ، التعلم يف األساسية

 .العربية

 

يف وإذا رأينا إىل اآلراء السابقة, فطبعا مطابقا مبا ألقاىا معلم اللغة العربية   

ادلدرسة الثانوية كوتا أغونج أن درس اللغة العربية صعبة عند التاميذ و يف وجوىهم كراىية 
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 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 199). h. 191. 
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وتغلبهم أن اللغة العربية أصعب ري محاسة عند التعليم, عنها حىت يلون من بعض التاميذ غ

 13اللغات من اآلخرين يف تعلمها. 

إستنادا على البيانات السابقة ال ميلننا بأن نًتكها ألهنا ستلون التأثري يف   

ادلهارات التاميذ عند فهم النصوص العربية, وىذا دليل للباحثة بأن يبحث ىذا ادلوضوع 

وحتليلها لدى التاميذ الصف السابع يف ادلدرسة  راءة نصوص العربيةوىي ادلشلات يف ق

 الثانوية احللومية كوتا أغونج.

 البحث مشكلة. د

 فمن خلفية البحث السابقة, فأصبحت ادلشاكل ذلذا البحث ىي:  

ما ىي ادلشلات يف صعوبة قراءة نصوص العربية لدى تاميذ الصف  .1

 احللومية كوتا أغونج؟السابع يف ادلدرسة الثانوية 

وكيف حتليل صعوبة قراءة نصوص العربية لدى تاميذ الصف السابع يف  .2

 ادلدرسة الثانوية احللومية كوتا أغونج؟

 ه. أهداف البحث وفوائدها

 وأىداف ىذا البحث ىي:  
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 السابع الصف تاميذ لدى العربية نصوص قراءة صعوبة يف ادلشلاتدلعرفة  .1
 .أغونج كوتا احللومية الثانوية ادلدرسة يف

 نصوص قراءة صعوبة يف بذل جهود ادلعلم على حتليل ادلشلات دلعرفة .2
 .أغونج كوتا احللومية الثانوية ادلدرسة يف السابع الصف تاميذ لدى العربية

 : و فوائدها

اللغة م البحث مرجعا فلريا جلميع ادلعلمني خصوصا يف تعليليلون ىذا  .1
  العربية

لتوجيو ادلشلات يف اللغة العربية  معلمو  ةوتفهيما الباحثلزيادة معلومات  .2
 تعليم اللغة العربية

 .القائمة التعليمية للمؤسسات إصدارا اإلقًتاحات الًتبوية .3
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 انيالث  لباب ا

 ظرين  اإلطار ال

 العربي ة الل غة ميتعل . أ

 لدىّاخلربة ذوي من ىو متعلّ فال فعل،ىوّال كما .عاجملمّ لتالميذّا سلوكّوّفتصرّ ال ىو مالتعلّ 

 ةعمليّ  حدثت.ّّومالتعلّ  عملية حدوث عدم أو ادثةح من احلقيقيّداحملدّ  ميذّىوالت لّو .أنفسهمب تالميذال

ّّّالت الميذ باكتساّ بفضل مالتعلّ  ّجتد ّما  لاعمواأل دثوااحل يى بيةوالّت والتنمية، مالتعلّ ف م.حوذلكل 

 ة.اليومي

ّيف الت الميذ قدرة وتطوير لتعزيز جوتتّ  اليت عمليةال يى العربي ة الل غةّميتعل منّاألىدافّامّ وأ

 النشاط زوتركّ  ،أوكتابة شفويا كانّّسواء االجتماعي، والتفاعل لالتصال كوسيلة العربي ة الل غة استخدام

 كأساس فقط يقصد الل غة مكوناتأم اّ واالستخدام، الفهم مكونات على رئيسي بشكل الل غة ميتعلل

ّّوالقدرات ىذه كل لدعمّّ  العام النظري ّ)الل غ ميتعل ،لكلذ. ّالقواعدة  اأمّ  .األولوية األىدافّليس(

ّالكالمّّاالستماع، ةمهاّرمنّّتتضمن والتنميةّطويرتّ ال إىل حتتاج اليت ةويالل غ للمهارات بالنسبة ومهارة

 كماّتكون دة،وحّ ادل سساأل ىي بعةّراأل غويةاللّ  اتادلهاّر تلكّة.الكتابمهارةّّوومهارةّالقراءة,ّّ،ة(دثااحمل)

 وليس يتجزأ ال جزء غويةاللّ اتّادلهارة من األربعة اجلوانب مقدّ ي أن ينبغي م،يالتعلّ  أنشطة يفا.ّّوديحّو
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 التكيز على احلصول ديكن قدرةال كلأن ّّ بالطبع ةالعمليّ  الناحية من ،لكنّو .منفصل بشكل أو جزئيا

 .ميالتعل أجزاء أو الفرعية احملتويات ومناقشة الرئيسية للنقاط وفقا دةدّ احمل ةولوياألّو

 االستماع ةمهاّر .1

ّ  نتاجية،اإل إىلّأكثر ولكن ،اسلبيّ  الل غة إىل االستماع رلرد ليست السياق ىذا يف االستماعأن 

 كوني أن جيب در سادلكالمّ أو ةّغًنهزلادثإىلّّ يستمع الذي تلميذال أو خصالشّ أن ّ الغرضّمنوّيعينّو

ّع اليت واحلجج موزالرّ ارتباطّ على اقادّر  قيقةمدىّاحل حتليل وإجراء سابق، وقت يف ادلتكل مّعنهارب 

 .ةادلقتح احلجج وصحة

 مثل التدريبات، من العديد خالل من يتحقق أن ديكن االستماع ةمهاّر أنّ ّذلك، إىل وباإلضافة

 اليتّتستندّعلىّادلخرج خرىاأل عناصرال معّالفونيماتّالكلمات من يةاالختالف تاصّواأل إىل االستماع

 .لسجّ ادل شريطال خالل من أو ن اطقّاألصليال من مباشرة إما حيح،صّ ال

 كالمالةّمهاّر .2

 مارسة يف سلبية مسعت امّ  التدريبات من العديد خالل من قحتقّ  أن ديكن كالمال ةمهاّركانتّ

ّ.دتاما العربي ة الل غة فو قّعلىالت لتحقيقتالميذّلل ةبّوعالصّ  من فإنو كثفة،ادل مارسةادل دونوب .االستماع

ّ التدريبات باستخدامياّوىيّفعال الكالم عن اللغوية ادلهارة علىّالقدرة لتحقيقالطريقةّ وكانتّإحدى

 .اجلملةعنّمنوذجّ
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ّل ذلك، إىل وباإلضافة ّكماّيلي: ,راحلادل منّعدةمّالكال تدريسأن   عبارةبّيبدأأنّ (1) وىي

ّ)ةموادلقدّ  ةحيّ تّ ال مثل قصًنة ,2ّ يطو رّ مث قصًنة،ال اليومية الل غةب أصحابوّمع ت صالاإل ىلإ دعوأنّي(

 وارّأوّاحملادثةاحل مسعّو إىلّنظر كثًنا طلبأنّي (3) ,اضمونادلعىنّم أكثر تصبح أنإىلّّ أيض بالتمه ل

ّكالمّ متعو داّباللهجة كوني حت ّ اإللكتونية اإلعالم وسائل خالل من  1.األصلي الناطقٌنو

 القراءة ةمهاّر .3

 ثانيا،ّ.كتوبادل الرموز ةرفعم أوال، مركزية، نقطة تكوناّهٌنّالل ذينجّو القراءة ةمهاّر يفكانتّ

 ختتلف الكتابة نظام ألنّ  أوال، العربي ة روفاحل كتابة للت الميذ ادلكتوبّموزرّ ال موقدّ  .الكتابة مضمون فهم

ّ من ديدةاجل كلماتال عنّتالميذلعرفةّادل ىوّالنصّ  زلتوياتّفهمب وأم اّادلقصودّ.الالتينية احلروف عن

ّ ّّّذلك، انبوجب كل.الشّ ّإعطاءب النصذلك ّالرلهّز الت الميذكان ّبادلتادفات منّ وخاصة كافية،ا

ّ.وغًنىا وادلسطرة الكراسي، مثل االندونيسية، اتفداّتادل

 الكتابة ةمهاّر .4

ّالغرضّمن  الكتابة، يف تردّ  اليت وادلشاعر األفكار عن التعبًن يف هارةىوّادلّالكتابة مهارة وأم ا

ّاإلنشاءّتحققي أن ديكن بتدائياال مستوىولل ّكتابة ّادلاالرشاب ويرد  ّاإلنشاءّ لموسادل ثالد. ّكتابة من

 اجلملةتكميلّ اجلملةّأيّيف العناصر أحد ويبد ل اجلملة، نسخ نقلياىتم ّالتالميذّعلىّأنّ ىو باإلرشاد

 وغًنّذلك.
                                                             
1
 Rahdliyah Zaenudidin, Op. Cit. h. 62. 
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ّاإلنشاء لموسادل ثالادل بينماّو ّكتابة ةّقالادل كتابة يف الت الميذ تفويض يتمّوىيّةاحلريّ ّمن

األنشطةّعنّاإليقاظّ كتابةّمثل ،تالميذلل عروفةادل بادلسائلوىذهّمتعل قةّ احلر ة.ّاجلملةمنوذجّّو ادلفرداتب

 2.وغًنىا وق،السّ  إىل ىابالذّ  ،منّالن وم

 العربي ة الل غة ميتعل أهداف . ب

ّاألىدافّىيّ م،يعلالتّ  ةطنشأ كلّ ل  بشكل مفهوما يكون أن ينبغي اليت الرئيسية العناصرأن 

ّمن االنطالق أو يةأساس نقطة يى فاىدواأل والتعل م.ّميالتعل ومديركاحملاضرّ در سم كلّ  من دقيق

 من فإنو واضحة،ال ىدافاأل صياغةّدونب .للتقييم التنفيذ إىل التخطيط من م،يالتعل أنشطة مجيع

 .تنفيذه مت الذي التعليمّجناح مقدارّمدىأنّنقيسّ ديكنناال ادلستحيل

 فهم على قادرون الت الميذ أن يى إندونيسيا يف ةعام بشكل العربي ة الل غة ميتعل من فاىداأل أنّ ّو

 قادرون أهنم إىلّإضافة ،القدماءّالعلماء اكتبه لتاثّاإلسالميّاليتا والكتب احلديثّو ،الكرميّالقرآن

 3.ينيةالدّ  الكتب لفهم وسلبيةأ إجيابيةّالعربي ة الل غةّباستخدام التواصل على

 نقال ةاإلسالمياجلامعةّ يف العربي ة الل غة تعليم" بعنوان ،يةينالدّ  شؤونّوزارة من كتابال على وبناء

ّىدافاأل وىي اذلدف، ىذا حتقيق يف العربي ة الل غة تعليم توجيو يتم ألنور،اّوسيف يوسفّتايار عن

 فاىدأ يف(.ّّوةاصّ اخل ىدافأل)اّالقصًنةلفتةّالزمانّّواألىداف (العامة لفتةّالزمانّالطويلةّ)األىداف

                                                             
2
 Zulhannan, Op. Cit, h. 7-8. 

3
 Ibid, h. 5. 
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 تفسًنىا دونةّبصعبكانتّ ةاألىدافّالعامّ ّألنّحتقيق ،ةالتفسًنّوالبيانّمنّاألىدافّالعامّ ّيى خاص ة

 .دةوزلدّ  ةعملي

 :التالية األىداف حتقيق إىل توج و العامّ ّفاىدكانّاأل

 والتعاليمألحكامّالشرعيةّمنّا دراصادلك النبوية واألحاديث الكرمي القرآن التالميذّفهمنّيأل .1

 .اإلسالمية

 .العربي ة الل غةب كتوبةادل يةاإلسالم قافةثّ الّو ينيةالدّ  الكتب يعرفّو فهمي ألن .2

 .العربي ة الل غةب اإلنشاءّو نّديهرّيفّالتكل مأل .3

 ةّاألخرى.ّ)اإلضافية(ّادلهاّر دةّعلىساعوسائلّادلل )اللغة(ّمهاستخدنّيأل .4

 .احلقيقيةّادلهنيةإىلّ ىيّو ،ي ةالعرب يفّغويٌناللّ  نّيتشر فأل .5

البيانّّزيدأنّي الضروري فمن ّتزالّعام ة.وال شائعة تزال ال أعاله ادلذكورة األىداف فإن ولذلك،

ّةاصّ اخل غراضاأليتحققّ نأل ي اتفصيل واألىدافّ فيهاّاألىدافّاخلاص ةّللمحادثةّأوّاحلوار, يكون.ّحت 

ّ ةاخلاصّ  ّالقراءة, ّأو ّلللمطالعة ّاخلاص ة ّمالءإلواألداف ّّو, ّلإلنشاء ّاخلاص ة يفّ هاستعرض اليتاألىداف

ّ.العربي ة الل غة ميتعل طريقة

ّ
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 ةالعربي   الل غةطريقة تعليم  . ج

ّ  جزءيت ال اليتّو ،الل غة يف ادلوادّ  عرضبّقتعلّ اليتّت املةشّ ال ةطّ اخل ىي العربي ةّالل غة ميتعل طريقةإن 

 يفّو4ّ.الحقا حتديده مت الذي نهجادلادلدخلّّو إىل ستندت منهم وكلّ  اآلخر اجلزءةّمقابل يف اّمنهاواحد

ّىذ  النظرية سساأل اذل طريقة كلّ ل ألنّ  ،أفضلّىوّمنهمّواحد يقال أن ديكن ال فإنو ،لط ريقةاه

5ّ.والتجريبية

ّكماّيلي العربي ة الل غة ميتعل يف اليتّتؤث رّأكثر رقالطّ وأم اّ  :وىي

  والترجمةة القواعد قيطر  .1

هّىذ ستندتّو .والتمجة والكتابة القراءة ةمهاّر لتحقيق علىّفهمّالقواعد ترك ز اليت ريقةالطّ  ىيّو

 ريقة،الطّ  ىذهّىلإ ونظرا قواعدوال العامل لغات مجيع سأس ىو "الكون منطق" أنّ ب فتاضاال على الطريقة

 6.وادلنطق الفلسفة من جزء ىو

 :ىي ريقةالطّ  ذلذه اتّاخلاص ةادلميّزّو (ّأ

ّتمجةالّو والكتابة ,القراءة ةمهاّر على الد قيق اإلىتمام (1 ّناحيةّ ىتماماإل أقلّ ّو , من

 .ادثةواحمل االستماع

 والتعل م.ّالتعليم يف التدريس كلغة األم ةلغ استخدام (2

                                                             
4
 Radliyah Zaenuddin, Op. Cit, h. 31. 

5
 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit, h.29. 

6
 Radliyah Zaenuddin, Op. Cit, h. 38. 
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 اإلىتمامّإىلّالقواعدّالنحوية. (3

 من حرفيا تهاترمج مثّ  وادلفردات الل غة قواعد حفظ يى ةّذلذهّالطريقةميالتعل األسس (4

 منو.ّالعكسكذلكّوّ ادلستهدفة تالميذال لغة إىل اذلدفّلغة

ّادلوادّ  يستلمّالتالميذّالذي من نشاطا أكثر والتعل مّميالتعل عملية يف ادلدر سٌن دور (5

  .اسلبيّ التعليميةّ

 7ي:ى ىذهّالطريقةّلعرض طواتأم اّاخلّ (ّب

 .مثلةاأل ميتقد مث الل غة قواعد نقاط يفّتعريفال شرح خالل من رسالدّ  ادلدر سة بدأت (1

إىلّ لبطّ لا أو والتمجة، ادلفردات من قائمةال حفظ على الت الميذ در سةادل تقتاد (2

ّل الت الميذ  .تدرس اليت ادلفردات حفظ يبٌن 

 القراءة نصّ  فهم على الت الميذ ووجّ ت مث قراءةال كتابّفتحل الت الميذ در سةادل طلبت (3

ّ.جملةف مجلة أو فكلمةّكلمة توتمجب

 :ذلذهّالطريقةّعيوبوال دلزاياا نقاط حيث منّ (ّج

 :زاياادل نقاط (1

ّ (ّأ) ّكان ّادلاد ةالتالميذ ّذىنو ونفظحي عىنمب يستولٌن ّيف ّتام ا للغةّا قواعدل حفظا

 ة.العربي
                                                             
7
 Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit, h. 32. 
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 .تمجةال على قدري و درسهات اليت التفاصيلب القراءة عنّنصّ  الت الميذيفهمّّ (ّب)

 من ىي اليت األخرى األشياء من غًنىاّو الل غة خصائص على الت الميذيفهمّّ (ّت)

 .األم غةل صائصخب مقارنتها قدرّعلىوي النظرية،

 حلفظ.وا ذكرال يف الت الميذ ةقدّرعلىّ لطريقةا هىذ قويتّ (ّث)

در سّادل قدرة إمكانية يتطلب وال الكبًن لالفص أحد يف ىذهّالطريقةّتنفذ عندما (ّج)

 .ادلثايل

 عيوب:ال نقاط (2

 .الل غة عنّمهارة ميعلّ  الّو الل غةعلمّّحول تعليميفّ أكثر تعل م هّالطريقةىذ (ّأ)

ّفقطىذّ (ّب) ّالطريقة ّال معلّ ت ه ّالّنّ ولك قراءة،مهارة ّوىيّ ثالثةادلهارات األخرى

 هتمل.ّوالكتابة كالموال االستماع

ّّو ،ةواحدال ةاللغ تنوع فقط الت الميذ يتعلمّ (ّت) كتبّ غةل من متنوعة رلموعةىي

 ملّحتصل.ّوأم اّاللغةّاحلديثةّولغةّاإلتصال ،التاث

 للتعبًن مكانا فالّتبقىّمنها ,ةحويّ النّ  تكالادلشب مليئة الت الميذ عقول ألن (ّث)

 .غةلّ ال إبداعّو
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 قة المباشرةير الط   .2

 ترمجة طريقةاإلرتباطّبٌنّّيف الل غة تدريس نتائج عن قتناءاإل عدم بسببنشأتّىذهّالطريقةّ

 أو انيةثّ ال غةلّ ال ميتعل عملية أنّ  فتاضمبناسبةّاال الطريقة ىذه تطوير تدتّ  وقد .اجملتمع مطالبّو القواعد

 وقت يف تتطو ّر وأم اّاإلنشاءّوالقراءة ،كالموال االستماع لخال من ،األمّ  متاسويةّبلغة جنبيةاأل غةلّ ال

 8.آخر

 :ىي الطريقة ىذه عرض يف اخلطواتأم اّ (ّأ

 صورة أو شيء على للداللة واحدة كلمةوتقولّّ ا,شفويّ  ةدلادّ اّعرضب  بدأّادلدر س (1

ّ  .الوجوّتعبًن أو احلركة على ويظهر ،معٌن 

 .عرضها مت اليت الكلماتب قتتعلّ اليتّ جوبةاألّو سئلةاأل شكل يف التايل التمرين (2

 يعطي مادلعلّ  .كانادلعروضة ادلوادّ  يستوعب الت الميذ أنّ ب در سادل يعتقدبعدّأنّ (3

 .أوّالتبادلّبالتناوب القراءة على الت الميذ طلبّمث الصحيحة القراءة على مثاال

 كتابة. بذلك القيام تليهامثّ  الكتاب، يف ريناتتمال أو سئلةاأل منّلفظيا اإلجابة (4

 .ةاضافي لتكون الت الميذ دلستوى وفقا عام ةال قراءةال تعطى (5

 .ّبالتبويعٌنادل مستوىلل القواعد وتعطى (6

                                                             
8
 Ibid, h. 35. 
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 9ي:وى ،مزاياّادلباشرة لطريقةل مث (ّب

 كالم.وال االستماع ديهرونّيف الت الميذ (1

 قّاألصلي.الناط من بالقرب أو جي دا طقالنّ  يستوعبون الت الميذ (2

 ة.ملاجل يف هاواستخدام ادلفردات من اكثًّن الت الميذ يعرف (3

 ت.االتصاال رلال يف والعفوية الشجاعة لت الميذل (4

ّيستوعب (5 ّيعمل أن معناهّو ظرية،نّ ال درلرّ  ليستّو وظيفيا الل غة قواعد التالميذ

 .الكالم حقيقةّيف مالتحكّ 

 :ىي ادلباشرة الطريقة يف أم اّالعيوب (ّج

  فهمّالقراءة. ستيعابا يف التالميذّضعف (1

 .الشفوية الل غة على زتركّ  مارسةادلّو ادلوادّ  (2

 .ادلثايل در سادل يتطلب (3

 .الصحيحة الصفوف يف ذهّالطريقةهب القيام ديكن ال (4

  .األمّ  ةلغ علىّاستخدامّيسمح ال (5

وّأ معىن الّيظهر األحيان بعض يف اجلمل عن واحلفظ التقليد ادلمارسةّيف منوذج (6

 .للبالغٌن ملة تكون أن ديكنّو سياقية، تليس وألنّ  ياواقع
                                                             
9
 Ibid, h. 37. 
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 والذي األساسية، النظرية ضعف حيث من رباءاخل قبل من الطريقة ىذه انتقدت (7

 .جنبيةاأل أو ثانيةال غةلّ بال األوىل الل غة اكتساب يشبو

 القراءةطريقة  .3

 متعدد يكون أن ديكن ال الل غة تعليم أنّ ب فتاضاال أساس على الطريقة ىذه تطوير مت وقد

 ةغاللّ  ميتعل إىلّاالحتياجات حيث من واقعيةال فاىداألّأكثر ىو القراءة على القدرة وأن ،ىدافاأل

 10.األجنبية

 :ىي الطريقة ىذه عرض يف اخلطواتأم اّ (ّأ

ّاجلمل إىلوبيانّمعناىاّّصعبة ىاتعترّب اليت وادلصطلحات ادلفردات توفًنب رسالدّ  يبدأ (1

 يفّاجلملة.ّوادلثال تعريفبال

 صامتا.ّقراءة النص الت الميذ أقّري (2

 تالميذ.للّاألمّ  غةل مستخدت األسئلة علىّأيّ  حتتوى اليت القراءة نصّ  حول ةناقشادل (3

 .قبل من تناقش مل اليت ادلفرداتيبحثّيفّ (4

 11.ادلوجودةّيفّالكتابعملّالواجباتّ (5

 :القراءةّوىي طريقة يف الواردة مزايا ثالث ىناكّوّ (ّب

                                                             
10

 Ibid, h. 40-41. 
11

 Ibid, h. 42. 
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 .التمجة خالل من وليس حليل،تّ ال خالل من القراءة فهم على الت الميذ تدريب يتم (1

 .جيدا ادلفرداتالتالميذّ يستويل (2

 .الل غة استخداميفّ التالميذ فهمي (3

 :ىي القراءة طريقة يف أم اّالعيوب (ّج

 .اجلهرية القراءة ةمهاّر يف التالميذّضعف (1

 كالم.وال االستماع يف هرالّديّالت الميذأن ّ (2

 اإلنشاء. يف مهارة همأقلّ  الت الميذأن ّ (3

 ضعيفاتالميذّالفكانّ ،فقطّن صال عنّقيتعلّ  فيما اليتّتقد مهاّادلدر سّادلفردات ألن (4

 .ختلفادل صنّ ال فهم يف

 ة الس معية الشفوي ةريقط  ال .4

ّالشفوية الطريقة ستندت  يى لاألوّ  ادلقام يف الل غة أنّ  ،هامنّفتاضاتاال بعض على الس معية

 كان إذا عادة السلوك كونت وسوف .العادة ىي الل غة أنّ ب هّالطريقةىذ من آخر فتاضواال .اذلدف

ّالطريقةىذ ستندتّو .مرات ةعدّ ب ركرّ ي  ا.بعض بعضهاّختتلف العامل لغات أنب فتاضاال على أيضا ه
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لغةّاذلدفّّو األمّ  غةل بٌن التقابلي، التحليل نتائج إىل يستند أن ينبغي التعليمية ادلوادّ  اختيارأن ّ لذلك،ّو

 12.التالميذ من دراستها تمّ اليتّت

 :ىي الطريقة ىذه عرض يف طواتاخل (ّأ

ّادلدر س قصًنة،ال القراءة أو احلوارّعرض (1  الت الميذّو عديدة، اتمرّ  قراءهتا بأنّيقرأ

 .صّ النّ  إىل الن ظرّدونب ستمعي

تلكّّحفظمعّ ،فجملةّبالنموذجيّ ّمجلة اجلملة تقليد بطريقة ,احلوارحفظّّو التمثيل (2

 .اجلمل

 اليت يفّاجلملة وخاصة قصًنة،ال القراءةّأو احلوار يف ةالوارد جلملةا خطط عرض (3

 .األم غةل يف بٌنّالتعبًن ختلفادل التعبًنّأوّالتكيب وجود بسبب صعبة، تعترب

 صلّمتبادال.فال أمام افظّوح قدّالذي ديث لونّالتعبًنّأواحلوارّالت الميذ (4

 13.دراستهااليتّدتتّ اجلملة بنماذيج وفقا األخرى جلملا تشكيل (5

 :ىيطريقةّالسمعيةّالشفوية,ّّو يف الواردة مزايا أربع ىناكّ (ّب

 .يدةاجل النطق ةمهاّر لديهم الت الميذكانّ (1

 .تدريبهم مت اليت القياسية اجلملة مناذيججعلّ ديهرونّيف الت الميذأن ّ (2

                                                             
12

 Ibid, h.46-47. 
13

 Ibid, h. 48-49. 
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ّباإلتصالأ تالميذلل ديكن (3 ّيقوم  والكالمّاالستماع ديارس ألهنمّداجيّ ّفظيل ّلا ن

 .فادلكثّ 

 أن عليهمّينبغيّو صامتا، تبقى ال الت الميذ ألن حية راسيةالدّ  الفصول أجواء (4

 .مدر سٌنلل احلوافز على دللرّ  يستوجبّدائما

 :ىي السمعيةّالشفويةطريقةّ عيوبّوّ (ّج

 ماتالكل معىن يف نفكر ال أو يعرفون ال غالباّو اآللية، ستجابةاال إىلّدييلون الت الميذ (1

 .ادلنطوقة

ّادلستخدمةال تكان إذا جيدا أنّيت صلّبغًنه تالميذلل ديكن (2 ّتدريبهم مت قد كلمة

 .راسيالدّ  لفصال يف سابقا

 الت الميذ يتمكن حت ياق،السّ  عن فصلها يتمال عادة تدرس اليت اجلملة معىن (3

 .معىن إال الكلمةّاليفهمون

 .واضحة تشبوّحركة راسيالدّ  لالفص يف الت الميذ حركةّأنّ  (4

 أو شفهيا التفاعل على لت الميذل عيشجّ  الف ،"أوالذ نبّخطيئة" اخلطأ يعترب ألنّ  (5

 ة.الكثًّن الصحيحة اجلملة ستيعابّمنوذجا قبل كتابة

ّ.طبسيال يصلتّ اإل سياقال يف تطبيقو عند صعوبات كانّللت الميذ (6
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 إلت صالي ةا ريقةالط   .5

اليتّ الفطرية القدرة لديو إنسان كل أنب فتاضاال أساس علىتستندّ يةلاصتاإل ريقةطّ كانتّال

 غويةاللّ  اتادلهاّر عن إال يتم ال غةلّ ال استخدام أن ىو التايل االفتاض".ّالل غة اكتساب أدوات" تسمى

 ،املشّ ال تصايلاإل طاراإل يف القدرات بعض يشمل بل(,ّوالكتابة والقراءة كالموال االستماع)ّةاألربع

 انيةثّ ال غةلّ ال متعلّ  أنّ  ىو خراآل فتاض.ّواالالتفاعل ىذا من والغرض والوضع، ادلشاركٌن، ورللدّ  وفقا

 14.الت الميذ ومصاحل احتياجات من ينطلق والذي ،األمّ ّ كلغة جنبيةاأل غةلّ الّو

 :ىي ريقةالطّ  ىذه عرض يف طواتاخل (ّأ

 فيها يكون اليت واحلاالت احلوارتعبًنّ وظائف شرح مع ةقصًّنال واراحل عرض سبق (1

 .مكنادل احلوار

 .ةماعاجل أو فرادباأل األساسية تعبًنّاجلمل مارسة (2

ّال احلوار، ىذا يف والوضع ضمونادل حول األسئلة طلب (3 يستمر   ولكن ماثل سؤالمثّ 

 .الفعلي التواصلي النشاط بدأ ىنا .طالب كل حالة عن مباشرة

 أوّاحملادثة.ّاحلوار يف التواصلية العبارات عن الفصلّيناقش (4

 حوار يف الواردة النحوية القواعد حول اخلاصة استنتاجاهتم يوجو أن الرجاءّللتالميذ (5

 .ةصالتقومّباخلّو ئخطادل حلدثا حوتصحّ  لتسهّ  .ّوادلدر سةالت الميذ
                                                             
14

 Ibid, h. 54-55. 
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 أكربب التواصل عملية من كجزء شيئا وتعلن فسًنلتّ ا عملية بإجراء التالميذيقومّ (6

 .دتاماوالّيتكبّ حرية

.ةرّ احل لةاالتصا أنشطة يف تالميذال عملي ة من النموذج أخذيفّ تقييمبال قامّادلدر س (7
15ّ

 :وىي ،تصاليةاإل طريقة يف الواردة مزايا ثالث ىناك (ّب

1) ّ ّمباشرة االتصال وديكن ،الد رس من لاألوّ  اليوم يف متعلّ ال على حيرصون الت الميذأن 

 .دةدّ احمل هارةادلّو اللغوية واألنشطة وادلفاىيم اذلدف حدود يف

ّاإلجتماعياللغّوّالنحوية، الكفاءة إتقان مبعىن طالقة،الب الت الميذ واصلي (2  ،ة

 .واالستاتيجيةعلوماتّادل

 التفاعل من ختلفةادل مناذج مع الت الميذ بٌن تصاليةاإل أنشطةب أحوالّالفصلّحية (3

 .الجتعلّمال لذلك الكفاية، فيو مبا عاليةال ريةاحل ودرجة

 :يى يةلاصتاإل ريقةطّ أم اّالعيوبّلل (ّج

ّيستوعبادل يتطلب (1 ّالذي ّادلوجهةّيف كايفال شكلالب تصاليةاإل ةهاّرادل درسٌن

 احملد دة.

 .كافيةال كمياتال على حيصلون ال العتبة، ستوىيفّادل ادلهارةّو القراءة على القدرة (2

                                                             
15

 Ibid, h. 68-69. 
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ّستوىادل يف تالميذلل ةبّوصعال يكون مباشرة يةالتواصل األنشطة خيطو أن ديكن (3

 .يئداتباإل

 االختيار ةقيطر  .6

 : هامن فتاض،اال على ط ريقةال هىذ ستندت

 .اإلجيابيةّو السلبية نقاطال منهاطريقةّ لكلن ّأل ثاليةادل طريقةال توجد ال (1

 .الالفعّ  للتدريس استخدامها ديكن اليت مزايا طريقة ولكل (2

ّالر دّ ّفضرّ لل ليس ديدةاجل طريقةال نشأة إىل ينظر أن ينبغي (3  القددية، الطريقة من أو

 .الكمالة ولكنها

 مجيعّو ،در سٌنادل مجيعّو األغراض، جلميع مناسبة ىي اليت واحدة طريقة توجد ال (4

 .التعليمية الربامج ومجيع الت الميذ

 احتياجات حقيقتل وليس دريسالت احتياجات حقيقلت ىيّالتدريس يف همّ ادل الشيء (5

 .الطريقة

 16.الت الميذ احتياجاتمنّ وفقا الطريقة اختيار يفّيةرّ احلّو لطةسّ ال در سم كلّ ل (6

 

 
                                                             
16

 Ibid, h. 71. 
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 تحليلهاو ّالعربية نصوصصعوبة قراءة  في مشكالتال . د

 العربي ة الل غةب قراءةال ةصعوبكالت مش .1

 كلةومشّلغوية مشكلةىيّّو ،العربي ة الل غة ميتعل يف تانمشكل ىناك األقل على النظرية الناحية يف

 ية.غّواللّ  غًن

  ةغويالل   مشكلةال ( أ

 الل غةب مباشرةتتعل قّّالذي ادلتعلمٌن أو الت الميذ اليتّيواجهها ادلشاكل ىي لغويةال ةكلشادل

 :ىي لغويةال ةكلشادل من نتضمّ ت واليت واجههاّيفّالتعليم.ت اليت

 وتالصّ  مشكلة (1

ّادل وتصّ ال ةوحد من الل غة إجراء يتم  ادلاليٌن شكلت الصوت ةوحد ترتيب طريقوب ،عٌن 

 األصوات مجيع من ةداحملدّ  الصوت مي زات لغة كلّ ل .متنوعة حاالت يف الكلمات من

 الصوت .خرىةّاأللغيفّال األصوات ميزات مع اآلخرّالرجل هباّتحدثي نأ ديكن اليت

ّكتبوّب"الذ العريب  يف مناطواأل ى.خّراأل ةلغال يف وجوده يتم مل ادلثال، سبيل علىّ"صي

ىذاّّو أخرى، لغة من أحيانا ختتلفاليتّ اللغات بٌن أيضا ختتلف الصوتّمادةتنظيمّ

ّ.الصوت عنّالتدريس يف ادلشكلة أو ل ىو الفرق

 



 
 

53 
 

 تادلفردا مشكلة (2

ّمن للغاية، يتصل بّو تنوعادل نمطال تشكل اليت الل غة ىي العربي ة الل غة  ةطريقال إم ا

ّاإلشتقاقي( يةاالشتقاق ّاإلعرايب(.ّطريقال أو )التصرف ّ)التصريف وهبتانّ اإلعرايب

 وخبصائصّاللغةّالعربيةّاليتّتتمّ  متنوعةّبادلفردات. الل غةّالعربية أصبحتتان,ّطريق

ّحول العربي ة الل غة ميتعل مشكلةّو ،ةتنوعادل العربي ة اجلملة بناء  شكل عتنوّ  تدور

 شتقاق،الاتغيًنّّو فاىيمبادل عل قتت وسوف عليها، حيتوي ذيال وادلعىن(ّنالوّزّ)الصريف

 ادلعىن عن فضال ،والتذكًن ،والتأنيث ّمع،واجل ، وادلثىن ّ ،وادلفرد الفعل،ّو ربة،نّ ال تغيًنّو

 .والوظيفي اجلذري

ّأنّ ادلفرداتب ادلتعل قة خرىاأل قائقاحل ىناك الل غة تعليم سياق يف هتتم وىا,ّاليتّالبد 

 يف ودرلها استيعاهبا مت اليت وادلصطلحات العربي ة الكلمات من كثًنا أن وىي

ّالفوائدّالشروط ىذه توفر ،أخرىّناحية فمن .اإلقليمية أو االندونيسية الل غة مفردات

 إىل العربي ة الل غة من الكلمات وامتصاص قلنّ كانّال الوقت نفس يف ولكن ،الكثًنة

 :وىي اصة،اخل شاكلادل إىلّيسبب أن أيضا ديكن اإلندونيسية الل غة

 اإلندونيسية الل غة إىل دخلت اليت العبارة أو اتالكلم أي ،ادلعىنّلحتوّ  وجود (ّأ)

 .األصلية الكلمة من تغًنوادلعىنّت
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 .العربي ة الل غةب األصلي الصوت من الل فظ يف التغيًناتوجودّّ (ّب)

ّكانّاللفظ عىنادل تغيًن وجود (ّج)  ا.ًنّ تغم ولو

 17.عىنادل هاّيفوتوسيع هاتضييق مت اليت وادلصطلحات الكلمات بعض كذلكوّ (ّد)

 القواعدّمشكلة (3

 عالقةّبٌن قواعدبال يتعلق فيما الت الميذ يواجهها اليت الصعوباتلقواعدّىيّا مشكلة

ّالقواعدّكلمشّو الكلمات.ّىيكل من وكجزء األفكار وبيان اآلخرين إىل الكلمة ة

 والعبارات، الكلمات بٌن بادلثل وادلعاملة رلموعة مع ادلقتنة اجلملة بناءب تتعل ق

 .ةاجلمل صتالحاتّيفواإل

 :وىي ،العربي ة الل غة ميتعليفّ الكثًن دتنع اليت تشكالمنّادل

ّكانّشكالّأو لكلمة،األصواتّيفّهنايةّاًّنغياإلعراب,ّوىيّت (ّأ)  حرف، حيث

 معىن ًنتغي ديكن اليت خرىاأل الكلمةّمع الواحدةّكلمةال من للموقف وفقا

 .اجلملة

 .اجلملة يف ةالكلم ترتيبّ (ّب)

 .اجلملة يف ةالكلم أجزاء بٌن قاربتّ ال وجود منوالالزمّ (ّج)

 18صعبة.التاكيبّلألساليبّالّستخداما (ّد)
                                                             
17

 Zulhanan, Op.Cit. h. 83 
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 غويةالل   غير مشكلةال  ( ب

 ادلشكلة ألن اللغوية، غًن مشاكل من تعقيدا كثري ال الل غة تدريس يف الل غة مشكلة

ا وزلدودة، سهولة تكون أن إىل دتيل ةويغللّ ا  غًن شكلةادل وأم ا ،ةويّ الل غ عواملبال فقط تتعلق ألهن 

 من كثًنوّ العوامل من تتعل قّبكثًن ،وادلشك لة للغاية معقد أمر اهنأ وقال ذلك، فعلالتّغويةاللّ 

ّالل غة درس بلغة مباشرة تتعل ق الاليتّ سألةادل ىي غويةاللّ  غًن شكلةادل من ادلقصودّو .األطراف

 إىلّبالنسبة اأمّ  .الل غة ميتعل يف والفشل النجاح مستوى على يفّالتأثًن شاركت ولكن للتالميذ

 :يلي كما ىيّو الل غةتعليمّّيف غةللّ ا

 .مالتعلّ  يف الرغبةّو افعالدّ  مثل فسيةنّ ال عواملبال اليتّتتعل ق ادلثال، سبيل على (1

 منّوأ القدرة حيث من كانّّسواء ،فصلال يف لتالميذل الفردية الفروق مشاكل (2

 .مالتعلّ  وتوجّ  حيث

 من وغًنىا الدراسيةّالكتب مثل اللغةّالعربيةّتعليم وادلوارد واإلعالم التحتية البنية (3

 ة.عمادّ ال الكتب

 .واالجتماعية والشخصية والتبوية األكادديية اجليد در سادل كفاءة (4

 19.ميالتعل ىدافأل وفقا ادلستخدمة ميالتعل طريقة اختيار ينبغي (5

                                                                                                                                                                                                     
18

 Ibid. h. 84 
19

 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, Direktorat Jendral Pendidikan Islam: 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, h. 3-7. 



 
 

56 
 

 يف تنعكس اليت ادلشاكل تواجو العربي ة الل غة فيها مبا جنبيةاأل ةغلّ ال متعلّ ي من وكلّ 

.ّاجلملة بناء أو ادلفردات واستخدام الصوت، نظام حيث من سواء األخطاء، من لاشكأ

 ىجامنّوعوامل الل غويةّالعوامليفّ وخاصة ادلختلفة، العوامل من شكاليةىذهّاإل سببّو

20ّ.ميالتعل

 العربي ة نصوص قراءة صعوبة تكالمش تحليل كيفية .2

ّالتالميذ اليت كالتادلش  علىّخنفاضإلا حل إىل للتوصل ننظر أن ديكن اآلن، حت توجهها

 :مثل اجليدة ميالتعل تقنيات باستخدام األقلّ 

 تدريسها سيتم اليت ادلواد اختيار يف (ّأ

 ا.موضوع يكون نىاّألاختياّر مت قدادلواد ّاليتّتدر جّّ (ّب

 .اإلعالم وسائل استخدام ذلك يف مبا التدريس، أساليب حتديدّ (ّج

 تقييمال (ّد

 على لصحيّو ادلهنية التدريس ىيئة أعضاء منكانّجناحّالتعليمّالينفصلّ ذلك، انبوجب

 :التايل النحو على وادلؤىالت التفاين

 األسلوب دلطالب وفقا (والكتابة والقراءة كالموال االستماع) العربي ة الل غة هاراتديلكّادل (ّأ

 .ذاهتا حدّ  يف ادلواد أو
                                                             
20

 Zulhannan, Op. Cit, h. 83. 
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 .زمةالال ّ التعليمية الوسائل استخداميفّماىراّ (ّب

 .التقليديةّطرقال أو التقنيات من مطلوب ىو ما أكثر للغاية ديلكّالتخصيص (ّج

 حتفيز أجل من أحوالّالتعليمّوالتعل م واستغالل اختاع يف وجيدة ستجيبوم ،مبتكر (ّد

 21.الت الميذ لدى مالتعلّ 

 أن ينبغي ال .ادلفردات مشكلة وكذلك مشكلة، كل طبيعة على أيضا مشكلة كلل احللّيعتمد

 ةملاجل يف مللتعلّ  ادلفرداتّتعطى أن جيب .ّمبعىن)اجلملة( كلمةال من منفصال ادلفردات تعليم يكون

 22.ل غويةال احلياة يف نّيواجههاّيومياأل وظيفياّو ادلفيدة

 أنّنافعلي ،تالميذلل ديدةاجل كلماتال منعلّ  عندما لذلك .وأنواع أشكال معىن، ذلا كلمة كلّ 

 ملتعلّ  كافية ليست تالميذال ادلفردات تدريس يف ة.اجلمل يف كلمةال واستخدام وشكل معىن ذلم نشرح

 .الصحيح التتيبعنّ ثالادل إعطاء رلرد أو منفصال عىنادل فيتعّر أو ،حلروفا عن التعبًن كيفية

 أن اليتّالبد استاتيجيةّتعليمّادلفردات عرفي أن در سادل علىّجيبّذلك إىل وباإلضافة

 :والحظي

 ىوّو تالميذال قدرةل وفقا ادلفردات استخدام روفّ ي أن در سادل علىّجيب أساسّالتوفًن. (ّأ

 .إليها حتتاج اليت الكلمات باستخدام

                                                             
21

 Zulhannan, Op. Cit, h. 83. 
22

 Azis Fahrurroza dan Erta Muhyidin, Op. Cit, h. 202. 
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 يف متصورا (اجلملة يف يتّتدخلالقّ)سياال على ادلفردات تقدمي جيب .ياقالسّ أساسّ (ّب

 وليس ،غًنىاّو نماذجوال الرسومات مثل التعليمية الوسائل أو احلركة خالل من البداية

 .التمجة ةطريقب

ّ (ّج ّ ادلفردات اختيار ينبغي .جتدرّ الّو ختيارإلاأساس  األولويات أساس على تدرساليت

 23.عبالصّ  إىل هلالسّ  من جالتدرّ  مبادئ ومعرفة

                                                             
23

 Radliyah Zaenuddin, Op. Cit, h. 89. 
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 الباب الثالث

 البحث هجيةمن

 استخدام الضروري فمن البحث، ألغراض وفقا ثالبح نتائج على احلصول أجل من

 الباحثة تاستخدم ،بحثال هذا يف .ادلتوقعة البيانات مع جيد بشكل تتوافق اليت األساليب

 :التايل النحو طريقة

 أ.  نوع البحث

ولذالك إحتاجت الباحثة إىل أدات مستخدمة لتسلل تنفيذ البحث. ادلناهج  

 إستخدام منهج العلمي، ألن سيتم الوصول به على البيانات ادلناسبة بأهداف ادلعينة.

هي طريقة إستخدامها الباحث يف مجع  أن منافع البحث Suharsimi Arikuntoوعند رأي  

 1بيانات البحث. 

 مباشرة ادليدان يف مجعها مت اليت البيانات ألن. إن هذا البحث حبث ميداين وصفي

 .احلكومية كوتا أغونج وهي ادلدرسة الثانوية

                                                             
1
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta : Jakarta, 

2010, Hlm 160. 
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 ب.ميدان البحث

مبقارنة   اىل النظر يف  ميدان هذا البحث هو ادلدرسة الثانوية احلكومية كوتا أغونج و 

ادلالحظة األوىل أن من بعض التالميذ يواجههم مبشكالت صعوبة يف قراءة نصوص العربية 

ومقارنة األخرى مل يوجد دلثل هذا البحث من قبل الذي يتعلق مبشكالت قامت به الباحثة 

 .أغونج كوتا احلكومية الثانويةيف ادلدرسة 

 ج. مصادر البيانات

 ،snowball sampling الثلج كرة العينات أخذ حتليل باستخدام خرادل حتديد ويتم 

 أكر، ويعد عدد،ال يف البداية يف قليل واليت البيانات، مصادر من العينات أخذ وأسلوب

 بياناتال توفري على قادرة يكن مل ادلتوقع من البيانات مصادر من عدد لوجود نظرا ذلك ويتم

2.كاملةال
 

حتياجات من خالل اختيار وحتديد لإلويتم هذا األسلوب لتوجيه مجع البيانات وفقا  

 مصدر البيانات. يكون أنبعلى ادلعلومات، ويعتقد  حقيقة ادلخر الذي تسيطر

                                                             
2
  Ibid., h. 15 
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 الثلج كرة األسلوب مع آخر خمر على للحصول وبعد تطوير الرئيسي ادلخر منو  

(snowball sampling .)واحد خمر من باستمرار خرادل على لعثوراألسلوب  اهذ وتستخدم 

 مل البيانات كانت إذا أو شبعةمب يعتر عليها احلصول مت اليت البيانات أن حبيث آخر خمر إىل

 يتطور.

ومن البيانات السابقة فتحددت الباحثة ادلصادر البيانات ةهي: معلم اللغة العربية,  

  ادلدرسة الثانوية احلكومية كوتا أغونج.مدير ادلدرسة, وتالميذ الصف السابع يف

 د. طريقة جمع البيانات

 جلمع طرقال عدة الباحثة تاستخدم ،هذا البحث يف الالزمة البيانات جلمع 

وطريقة  ،ا البحثهذ يف تاستعمل الذي األساسي األسلوب هو ادلالحظة طريقة. البيانات

 هذا البحث. يف سلوبلألااألخرى تكون دعم

 ادلالحظةالطريقة  (1

 وقوع أو األفراد سلوك لقياس ادلستخدمة البيانات جلمع كأداة ادلالحظة

3.مالحظته ميكن اليت النشاط
 

 

 

                                                             
3
 Ibid, h. 37. 
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 عملية على مباشرة دلراقبةا البحث هذ يف الحظةادل الباحثة استخدامت 

 .العربية اللغة ادلادة يف والتعليم التعلم

 ادلقابلة (2

 وادلعتقدات واآلراء الردود دلعرفة اجليدة البيانات معجل أداة هي ادلقابلة

4ا.مستقبله حول التوقعات وشخص والدوافع وادلشاعر
 هي ادلقابلة وأغراض  

ها تنفيذ يف ،ادلستجبني من تفسري أي حتتاجها اليت البيانات على احلصول

 دلعرفة العربية اللغة ومعلم ،مدير ادلدرسة مع مباشرة مواجهة ةالباحث أن

 وكذلك اإلندونيسية إىل العربية اللغة تعلم يف التالميذ تواجها اليت ادلشاكل

 ادلدرسة الثانوية احلكومية كوتا أغونج. تأسيس عن تارخيية حملة

 اإلختبار (3

 ادلرجوة األجوبة على للحصول لألفراد تعطى اليت القياس أداة هو االختبار

5.األعمال/  اإلجراءات أو شفوي ة ومكتوب شكلب
  

 

 
                                                             

4
 Alinis Ilyas, Op. Cit, h. 45. 

5
 Ibid, h. 32. 
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 اإلجابة حيث التحريرية االختبارات من الباحثة تستخدمإ هذا البحث يفو 

 .ادلشاكل لكشف البيانات ودرس األسئلة، على

 توثيقال  (4

 ماستخددلستجيبني وهي بإا من بياناتال على للحصول أخرى طريقة وهناك

 من علوماتادل على احلصول الباحثة كندت ،هذا األسلوب يف. الوثائق

 يقيم الذي ادلكان أو ادلستجيبني على وثائقال أو الكتابة يف ختلفةادل صادرادل

6.اليومية أنشطتها أو ادلستجيبني افيه
  

 على للحصول وثائقال أسلوب الباحثة تاستخداما البحث, هذ يف

 تارخييةال نبذةال اجلغرايف، ادلوقع. البحثب ادلتعلقة احملفوظات أو السجالت

 والبنية التعليمية وادلرافق للمدرسة التنظيمي واذليكل ،ةرسادلد تأسيس عن

 كوتا احلكومية الثانوية ادلدرسةوتالميذ  وادلوظفني ادلعلمني وحال التحتية،

 .أغونج

 

 

                                                             
6
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 81.  
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 تحليل البيانات .ه

 اليت نتظمةادل بياناتال وجتميع البحث عمليةأن حتليل البيانات هي  Sugiyonoعند  

 إىل البيانات تنظيم طريق عن والتوثيق، ادليدانية وادلالحظة ،ادلقابلة من عليها احلصول مت

 وتقدمي ادلستفادة، و ادلهمات واختيار نمط،ال يف وتنظيم جتميع وحدة،ال يف ووصف فئات،ال

 7.واآلخرين أنفسهم قبل من فهمها يسهل أن استنتاج

 خطوات ةالباحث تبعفت وصفي ميداين ببحث ادلوجودة والبيانات احلقائق حتليل ويف 

 التالية:  البيانات حتليل

 (Reduksi Data)ختفيض البيانات أي  (1

قوووم يميووع سووائر احلقووائق والبيانووات ة توهووو مجووع احلقووائق والبيانووات حيووث أن الباحثوو

اإلسووتنباط  أ اإلختيووار احلقووائق والبيانووات الرئيسووية وأخووريا تركيوو  األعمووال  تادلوجووودة  أ أخووذ

أمهيوووة احلقوووائق والبيانوووات يف البحوووث.  مووون إىل احلقوووائق والبيانوووات ادلهموووة وإلغووواء موووا لووويس ذلوووا

صوووعوبة يف هووذا البحووث هووي البيانوووات ادلتعلقووة بادلشووكالت يف  ةوالبيانووات الوويت مجعهووا الباحثووو

 كوتا أغونج.بادلدرسة الثانوية احلكومية   قراءة نصوص العربية لدى تالميذ الصف السابع

 (Penyajian Data)عرض البيانات أي  (2
                                                             

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 245.  



 
 

07 
 

إىل تقووودمي احلقوووائق والبيانوووات  ةطوووو الباحثوووق والبيانوووات  أ ختبعووود القيوووام يموووع احلقوووائ

حو  أصوبحت  يف البحوث ةمن البيانات اليت مجعهوا الباحثو ادلوجودة بشكل النص أو التصوير

 البيانات قدرة على إجابة األسئلة ادلوجودة يف البحث. 

 (Verivikasi)حتقيق البيانات  (3

ريا ختطوو الباحثوة إىل أخوذ اإلسوتنباط. وبعود بعد القيام يموع البيانوات   تقودميها وأخو

مالحظوووة البيانووووات الوووويت تتناوذلوووا الباحثووووة عنوووود البحوووث فاسووووتنتجت الباحثووووة علووووى أن 

 اللغويوة عوامل,والوإستخدامها بالقواعد الصوحيحة ادلفردات يف حفظ التالميذ نقصان

 االجتماعيوووة ناحيوووة مووون, الرتبويوووة ناحيوووة مووونمنهوووا  اخلارجيوووة اللغوووة عوامووول, والالذاتيوووة

  .والثقافية
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 الرابعباب ال
 هاوتحليل البيانات عرض

 البيانات عرض . أ
 الحكومية كوتا أغونج المتوسطةالمدرسة  تأسيس ية عنتاريخلمحة  .1

 ادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجتأسيس خلفية (أ
 حمافظة يف التعليم مع نفسها المبونج يف التعليم تطوير بدأ وقد

 يف التعليم .كانتاذمكاموس دينةمب منطقةكوتاأغونجامنهاواحدو .أخرى
 ،الوسطيإىلاألدىن للمجتمع دلست قدوكذلك ،اسمو و افياك ادلنطقة ىذه

 إما ينيةالد  شؤونوزارة تديرىا اليت ادلدارس إىلوخاصة  ادلدرسةمن
 . وادلدرسةالعالية،الثانوية,وادلدرسةاالبتدائية
ف إحدى الثانوية جيدة رتطو ت اليت ادلدارسكانت ادلدرسة وىي

 أغونج كوتا  أسستية.ينالد  شؤونوزارة قبل من ىاريتد اليتواحلكومية
أغونج كوتا احلكومية الثانوية  ،كوريفان قرية يف 9191 عام ال يفادلدرسة

 األخضر ادليدانطريق يف ادلوافقو ،تاذمكاموس مدينة،منطقةكوتاأغونج
أغونج أسست دني ة.ادل ادلناطق يف ،2الرقم كوتا احلكومية الثانوية ادلدرسة

 2222 من ينابادل ومساحة m2 5914 ساحتهامب نفسورضاأل على يناادلب
m2. 0,5 وىيتاذمكاموس منطقةمركز إىلادلقطوعة ادلسافةو km.  .نفس ويف

 يف وتقع ،km 99 ىيتاذمكاموس مدينة مركز إىلادلقطوعةادلسافة الوقت،
 .متقاطعة منطقة

الرقم يف التقريرية الرسالة يف بالضبط ،9111 لعام ا 99 كانت
ميضيهاأل فت9111-2-99 التاريخ اليت التقريرية  الشؤون وزير الر سالة
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 ىذهيف ميالتعل عملية توعقد.9191 العام يف وتكونحكومية ينيةالد 
النهار.و الصباح يف ادلدرسة ادلدرسة استحقاقاعًتف اآلن، حىتو يف

 .A ادلعتمدة دةوويستلماجلالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج
 :ىايتغي رحلةأم اات.يتغيال من ةغالب ادلدرسةوكانتىذه

 سنوات 5 دلدة PGAN 9191 عامال يف -
 MMPN تأصبح 9112 عامال يف -
 MTAIN إىل حتولت 9112 عامال يف -
 سنوات 5 دلدة PGAN 9114 عامال يف -
  ادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج.إىل حتولت 9111 عامال يف -

 لمدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجل بعثةوال الرؤية (ب
أغونج رؤية (9 كوتا احلكومية الثانوية  وبناء التميز حتقيق يىادلدرسة

 األخالقو والتكنولوجيا، والعلوم والتقوىادلؤسسةعلىاإلميان ةرسادلد
 .كرميةال

 :ىيادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج بعثة (2
  والتقوى مياناإلشخصية ذو (9)
 وادلوظفني للمعلمني ادلهنية الكفاءة حتسني (2)
 ادلتخر جنيالكفاءة حتسني (2)
 كرميةخالقالاأل غرس (5)
 وادلهارات التكنولوجيا تطوير (4)
 الرعاية جودة حتسني (9)
 K 1 زراعة (1)
 .والشباب اللجنة،و بادلؤسسني التعاون يزيد (1)
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 ادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج تنظيم لاىيك (ج
 تارمادي.:ادلدرسةمدير (9
 فاجاريتا.ة:رسادلد مدير نائب (2
  :الدكتورندوسمينارطا.بالطال شؤون (2
  :فاريزاادلاجستي.اجملتمعشؤون (5
  :إمتحانا.اإلدارة ةيرعارئيس (4
  :عارفىارتانطا. القسم مسؤول (9
 .موالنا :  التعليم قسم (1
 سوكميدي.: صندوق أمني (1
 مارياوايت. :  ادلعدات قسم (1

 أسيوكورنياساري.:منظمةالطلبة مشرف (91
 .حسنة نور:كشفيةال تنشيقحركة مشرف  (99
 مشرفقسمالصح ة:نصرالد ين. (92

 
 الحكومية كوتا أغونجالمدرسة الثانوية  تالميذوال دّرسينالم أحوال .2

 ادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجدر سونيفادل (9
  حتقيق أجل من ىاما دورا أخذت اليت العوامل واحدمن ادلدر سأن 

 والكمية االحًتاف كذلكو القدرات أن ذلكلو التعليم، من ىدافاأل
و ،در سادل من مطلوبة أيضا  احلم اسة مادلعل  لدى يكون أن جيبادلهم 

 .موالتعل  التعليم أنشطة لتنفيذ أيضا
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 يفادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج در سونالذييدرسونادلأم ا
الكامل البكالوريوس متخرجي منهممن وعددىم دبلوم ،كثيا الثاين,

:التايل اجلدول يف كما
 1الجدول 

 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج قائمة المدّرسين في  
 الماّدة المهنة جنسال المعلم اسم الرقم
1 Tarmadi,S.Pd الرياضيات ناظر الر جل 
2 Dra Hasnani ادلرأة BK BP / BK 

3 
Dra.Yenni Asmilawati ادلرأة 

 ادلدر سة
علماإلجتماعي

 اجلغرافياو

4 
Fajarita R,M.Pd نائب / ادلدر سة ادلرأة

 اإلذمليزيةاللغة 9ادلدير

5 
Fariza Marga Sari,M.Pd نائب / ادلدر سة ادلرأة

 اإلذمليزيةاللغة 2ادلدير

6 
Parida,S.Ag.M.Pd.I تاريخاحلضارة ادلدر سة ادلرأة

 اإلسالمية
7 Sofian,A.Md ادلدر س الر جل DPK اإلذمليزيةاللغة 
8 Rifdanita,A.Md ادلدر سة ادلرأة DPK ادلعرفةعلم 
9 Nursiam,S.Pd.I الفقوعلم ادلدر سة ادلرأة 

11 Roswita Rosa,S.Pd ادلدر سة ادلرأة DPK ةندونيسياال الل غة 
11 Tuti Ida Wati,S.Ag العقيدة األخالق ادلدر سة ادلرأة 
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12 Bariyah,S.Pd ةندونيسياال الل غة ادلدر سة ادلرأة 

13 
Drs.Minarto 

نائب  ادلدر س الر جل
 الرياضيات 2ادلدير

14 Hayati Nufus,S,Ag العربي ة ادلدر سة ادلرأة 
15 Sabirin,S.Pd ادلدر س الر جل BP / BK 

16 Asih Kurnia Sari,M.Pd الرياضيات ادلدر سة ادلرأة 
17 Gunawan Susanto,M.Pd علماإلجتاعي ادلدر س الر جل 
18 Khairun Nayu,S,Pd ةندونيسياال الل غة ادلدر سة ادلرأة 
19 Yuslina,S,Pd واحلضارة الفن ادلدر سة ادلرأة 
21 Maslina,S,Pd علماإلجتاعي ادلدر سة ادلرأة 
21 Kasmiar,S.Ag العربي ةاللغة ادلدر سة ادلرأة 

22 
Syaripuddin,M,Pd.I 

 الكرًن القرآن ادلدر س الر جل
 احلديثو

23 Yusnida,S.Ag العربي ةاللغة ادلدر سة ادلرأة 
24 Rihayun,S,Pd ادلدر سة ادلرأة BK 

25 Hifnias,S.Ag العربي ةاللغة ادلدر سة ادلرأة 

26 
Ropiah,S,Ag تاريخاحلضارة ادلدر سة ادلرأة

 اإلسالمية
27 Komala Sari علماإلجتماعي ادلدر سة ادلرأة 
28 Siti Farida الفقو ادلدر سة ادلرأة 
29 Eka puspito Wati اللغةاإلندونيسية ادلدر سة ادلرأة 
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31 
Sukmaidi,S.Pd.I 

 الر جل
 الكرًن القرآن ادلدر س

 احلديثو
31 Nur Hasanah,S.Ag ادلعرفةعلم ادلدر سة ادلرأة 
32 Yunani.m,S.Ag ادلدر سة ادلرأة Tinkom 

33 Yunani.c,S.Ag,M.Pd.I العقيدةو األخالق ادلدر سة ادلرأة 
34 Nasrudin,S.Ag علمتربيةالوطن ادلدر س الر جل 
35 Mahfudz Mandala,S,Pd فيزياءال ادلدر س الر جل 
36 Mila Sifia,S,Pd اإلذمليزيةاللغة ادلدر سة ادلرأة 

37 
HajuliA.Md 

 الكرًن القرآن ادلدر س الر جل
 احلديثو

38 
Eka Yusila Wati,S,Pd.I علمتربيةالوطن ادلدر سة ادلرأة 

 احلرفية وعلم

39 
Darmalena S.Kom وعلم  ادلدر سة ادلرأةSBK / 

 احلرفية

41 
M.Ssaleh,S,Pd ادلدر س الر جل Tinkom /اللغة

 اإلذمليزية
41 Rodial.SE ادلدر س الر جل Tinkom / SBK 

42 Fitriani,S,Pd.I علمتربيةالطن ادلدر سة ادلرأة 
43 Erna,S,Pd المبونجاللغة ادلدر سة ادلرأة 
44 Surana,A,Ma.Pd حتسني ادلدر س الر جل 
45 Masda Lena,S,Pd ادلعرفةعلم ادلدر سة ادلرأة 
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46 Dhia Ningsih,S,Pd.I ادلدر سة ادلرأة BP / BK 

47 Aswandi,S,Pd الرياضيات ادلدر س الر جل 
48 Siti Puji Rahayu الرياضيات ادلدر سة ادلرأة 
49 Meri Yuheni,S,Pd الرياضيات ادلدر سة ادلرأة 
51 Heri Yanto,S,Pd الرياضة ادلدر س الر جل 
51 Heri Saputra,S,Pd الرياضة ادلدر س الر جل 
52 Novi Nur Baiti,S,Pd الرياضيات ادلدر سة ادلرأة 
53 Lia Septiana,S,Pd ادلعرفةعلم ادلدر سة ادلرأة 
54 Subuki,M.M العربي ة ادلدر س الر جل 
55 Septa Trismanita,S,Pd ادلعرفةعلم ادلدر سة ادلرأة 
56 Yomi Sumbala,S,Pd الرياضيات ادلدر س الر جل 
57 Suci Apriyantina,S,Pd اللغةاإلندونيسية ادلدر سة ادلرأة 

وتاأغونجتاذمغاموسمنادلدرسةالثانويةاحلكوميةك قائوثال :ادلصدر


 صاشخأ 94 إىلبلغأغونجوتابادلدرسةالثانويةاحلكوميةك اخلدمة يف نيفادلوظ  وأم ا
:اآلتية اجلدول وىيكمايف رجال، 9 و إمراءة 1 من تتكوناليت

  2ل الجدو 
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج يموظف قائمة

 مهنةال جنسال سماإل الرقم
1 Imtikhana Nurkhanah ادلرأة TU KAUR 

2 Arif Hartanto قسماإلدارة الر جل 
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3 Maulana قسماإلدارة الر جل 
4 Rita Wati ادلرأة PTT 

5 Marya Wati,A,Md ادلرأة PTT 

6 Munisa ادلرأة PTT 

7 Anisawati ادلرأة PTT 

8 Jumay Ida Wati ادلرأة PTT 

9 Ahmad aryanto S,Pd.I الر جل PTT 

11 Sri Indayati,A.Md ادلرأة PTT 

11 Handi قسماألمن الر جل 
12 Setiawan Sanusi قسماألمن الر جل 
13 Nur Selamat التنظيف قسم الر جل 
14 Rosita التنظيف قسم ادلرأة 
15 Meza Susanti حافظادلأمل ادلرأة 

وتاأغونجتاذمغاموسمنادلدرسةالثانويةاحلكوميةك قائوثال :ادلصدر

 
 ادلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجبتالميذال (2

أو تشرف التعليم تنفيذ يف مهم عامل ىم البالط التالميذ ألهنم
ل ،احلقيقة يفو .التعليم حتقيق رمو جهةامو وتوج و دميزات ميذالتلأن 
 توفي يف ةمادي حالةوقدرة كانتسواء البالغني عن ختتلف اليتخاصة
 .الطفل طبيعة وفهم بوجوب اجحان يكونل تالميذلل التعليم
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2199-2194 راسيالد  العام  يف عدد ادلدرسةبتالميذالكان
أغونج كوتا احلكومية الفصل الثانوية  حيصل V11 يف 219على

 1 من كو نيت والذي طالبة، 941 و طالبا 992 من كو نويت ،تلميذا
:التايل النحو على مفصل جدول مع فصول


 3 الجدول
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونجب تالميذال قائمة

 الفصل الرقم
 جنسال

 عددال
 المرأة الرجل

1 V11 A 92 25 29 
2 V11 B 99 24 29 
3 V11 C 91 22 51 
4 V11 D 95 29 51 
5 V11 E 91 22 51 
6 V11 F 99 25 51 
7 V11 G 24 91 21 

 271 158 113 عددال
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج من المرافق والوسائل .3

 موجودة كانت اليت الوسائلو ادلرافق أغونجيف كوتا احلكومية الثانوية ادلدرسة
وىي:

  الدراسة غرفة .9
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أغونجل الثانويةاحلكوميةكوتا  قدر راسيةالد  الفصول / الدراسة غرفة لمدرسة
 نتكو ي V111 والفصل،فصول1منV11 الفصلتتكون.الفصوعشرون ثالثة

 .فصول 1 من يتكون 1X الفصل فصول,1 من
  كتبةادل .2

 األشياء لتعميق ومكانا اجلديدة ادلعرفة الكتساب لنا بالنسبة كانادل ىي ادلكتبة
 ذاذل .مضى وقت أي من تعرف اليت بادلدرسة طلبمت تبةادلك ذهىوجود

 كانادلو معلوماتالتالميذ لتوسيع امورد كتبةادل صبحت فإنو .الثانويةاحلكومية
 .الواجبةادلنزيلية عن للبحث

 اليت ادللزمة نظمال أن الزمال من ،تاجةوادلهم ةاحمل كانت ادلكتبة موقف اإىلنظرو
 وفيما .صحيح بشكل ئنشت أن ميكن الكتب استعار ألنيًتت بالتالميذيف

 .ادلكتبة ادلتعلقةبضيوف الن ظم يلي
  بطاقةبال اإلستعار يكون أن ينبغي (أ

 عال بصوت تحد توال جتعلالضوضاء الو اذلدوء، حفظ (ب
 لبساللباسادلرتب (ت
 بوالشر الطعام تناوليو يدخنون، ال (ث
اتوادلعد  ادلكتبية، وادلواد والكراسي كاتبادلو اجلدران على الكتابة جيعل ال (ج

 األخرى.
 امؤدب جيري (ح
 رميالزبالةت ال (خ
 اإلدارية العملية إجراء دونب ةالسابقادلكتبة من الكتب جرخت ال (د
 .لمكتبةل وادلعدات ادلكتبة مواد يقوض أن ينبغي ال (ذ

  خترادل .2
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ادل دتلكوختركان ىو الذي أغونج كوتا احلكومية الثانوية  خمتر ادلدرسة
 بعضالنظموىناك إجراءادلمارسة. يف الالزمة دواتاأل منوجته زفيو .العلوم

ادل مرتبا دلخترسنعمل يكون للمدرسةذلك إىل وباإلضافة ا.ومنظم ألن أن 
 .للحاسوب اخمتر أيضا الثانويةاحلكوميةكوتاأغونج

 العربّية الّلغة ميتعل تكالمش .4
لدى العوامل بعض ىناك الثانويةبا السابع ف لص ا تالميذال ادلؤثرة دلدرسة

أغونج كوتا تعليم احلكومية يف  تكون العوامل ىذه بعضمث ،العربي ة الل غة وىي
دلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونج.با السابع تالميذل خاصة تكالمش

 تعليمكلمشأن  غويةالل  العواملف .لغوية عوامل ىي ؤثرةادلالعربي ة الل غة ة
ىي يفبوصعال القدمية اجلملةو صالن  قراءة أو فهم ة  وجود لعدم نظرا تكوين

 .ادلفرداتاستيعاب
 تواجو زالت ما ابعالس  فالص كانتتالميذ العريب النص قراءة أو فهم يفو

أن  .صعوباتال  مهم العربي ة الل غة ميتعل يفةالعربي وصصالن  فهم أو القراءة مع
 تاجإستيعابحي العربي ة الل غةب ملةاجل إعدادكان ة.العربي  الل غة ميتعل فاىدأ تحقيقل

األمران إذا .النحو علموفهم ادلفردات ىذان جيدا ادلذكور كان  ،التستوعب
 فالص  تالميذال لدى ذلك حدثو .اجلمل تكوين يف صعوبةال لديهم تالميذالف

 9.المبونج دلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجبا السابع
العربي ة تتعليمالل غةالشكم عنتالباحثةوجد ,خرىاأل ةالحظادل نتائجو

 العواملعلى ادلعتمدةدلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجبا التالميذ يواجهها اليت
 :ةالتالي غويةالل  غي

                                                             
1
2199منفراير94ادلقابلةيفالًتيخ   
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ال (أ يكون ملةادلو دًتد وجود نتائج ازمفاض وحتقيق امنخفض التالميذ دافع حىت 
 .العربي ة تعليماللغةيفنجزادل

 توفي أقل  ادلثال، سبيل على .العربي ة الل غة ميلتعل دةئادلسا ادلرافق وجود عدم (ب
وجود ةالعربي وصالنص فهم يف األساسي ادلال رأس ألن ،العريبعجمادل ىو

 .العريب ادلعجم
 اإلندونيسية الل غةإىل العربي ة الل غة نصوصترمجة عند والتعب دد ًت ال وجودج( حىت 

 .للتالميذ افعودال ضازمفجيعلإىلا
 .الًتمجة يف توجيوال وجود عدم (د

الثانويةبا ابع،الس  فالص  يف العربي ة الل غة در سم معقابلةادل على بناء دلدرسة
أغونج كوتا 94 التاريخيف احلكومية عن باحثةال تصفو .2199 فرايرمن

 من دةد احمل عملياتلل وفقا النجاح لتحقيق ة:التالي العربي ة الل غة ميتعل تكالمش
دتنع، أن ميكن اليتعوامل بعدة تتأثر أن ميكن العربي ة الل غةموالتعل  التعليم األنشطة

مثل تؤثر أن ميكن بينها من األىداف، من ناجح غي إذماز بعض حتدث أن وميكن
ادلدر سنيو ،التالميذ حالة الحىت ،حالة التعليمية أو رسد إىل  وادلرافق ،ادلواد 

 أو واألسرةأ الطبيعية لبيئةمنا إم ا البيئية حالةو اإلعالم، وسائل ذلك يف مبا التعليمية
 نوعية على تؤثر سوف العوامل ىذه أوعدمودعمال أو احلسنوالقبحكان.اجملتمع

 .العربي ةالل غة ميتعل ذماح
يف وكذلك ،ةصعوبتوجدذلمال تلميذ أودر سم كل العربي ة الل غة ميتعل عملية يف

كثياا مازالت أغونج. كوتا احلكومية الثانوية  واجوي الذين تالميذال من دلدرسة
ادلدر سني من كال أن حبيث ،العربي ة الل غةب والقراءة النصوص فهم يف شكالتادل
 ذلك، انبجب .العربي ة الل غة روسالد  موالتسل  التسليم يف صعوبة يشعرون ميذالتوال
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تالميذلل األويل ادلال رأس أن  ،اذلجائيةروفاحل قراءةأنيقدرعلى تالميذلل ميكن
 .العريب النص  ىنامع ىوالفهمعنالعربي ة الل غة يفتعل م

األموراليت أعاله ادلذكورة األمورتلك إىل وباإلضافة  عملية يف عقبة تكونأن 
 إىل الطالب افًتاض يىدلدرسةالثانويةاحلكوميةكوتاأغونجبا العربي ة الل غة ميتعل

 مالتعل  جو  جيادإل جهودا دائما العربي ة .بذلومدر ساللغةللغاية دمل ة العربي ةاللغة
تال التعليمية األىداف ترك عدم خالل من ودمتعة ،اسًتخاء أكثر تصبح  ديريت

 ال ةخاص و العربي ة الل غة ستوعبت مل الذين تالميذلل يتسٌت حىت ذلك ويتم .حتقيقها
تكونيف باخلوف، يشعرون  الل غة ملتعل  ومتحمسني سعداء العربي ة الل غة ميتعلحىت 

 .ةالعربي وصالنص فهم أو القراءة يف وخاصة ،العربي ة
للمدر سةام اذل اتطوواخل احلكوميةا يفالعربي ة الل غة ىاليتالبد  الثانوية دلدرسة

 :يى العربي ة الل غة ميتعل تكالمش حلل القيامهباوىيكوتاأغونج
عن (أ ادلدر س  اموقفه لشرح عنايةالبوالنحوالص رف القواعدعليمت يزيد

 .وعمليا نظرياتالميذلل
 .بسيطةال العربي ةاللغةيف اجلديدة ادلفردات وحفظ قراءة على ادلدر سقًتحا (ب
ادلستمر ةلممارسةل السعي على تالميذال شجعيو دائما در سادل ساعدي (ج

التعليمية در سادل يشرح وكذلك يف ادلرونة إعطاء خالل من ي اتفصيل ادلواد 
 .منقبل ادلواد وافهمملي الذينللتالميذ أنيفيدىاحبيث ،طلبالسؤال

 الل غة تعليم يف االستعدادات اجراء حاولادلدر سعلى ،التعليمتنفيذ قبل (د
 .كتابةو شفويا كانسواء العربي ة

 يكون ال حىت التعليمية، الوسائل واستخدام ادلتنوعة التدريس طرق استخدام (ه
 .فصلال يف عمليةالتعليم شاركوا الذين تالميذلل دمال
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 البيانات تحليل . ب
 العربّية الّلغة ميتعل أهداف .1

األىداف  دد حي أن جيب اليت األشياء أىم من واحد يى ميالتعل من إن 
األىدافىيأل .التدريس قبلادلدر س قبل منأيضا هبا عًتفيو أساس من ن 

 اتباعها بجي اليتاالجتاهشأن نعرف أنعلىلحصولل وذلك وظيفةال تقدًن
 .ديدةاجل نهايةال نقطة ققحيو

 ادلقابلة تقع كوتاب العربي ة اللغةةمدر سمعكما احلكومية الثانوية ادلدرسة
أن يى العربي ة الل غة ميتعل من األىداف أن ،2199 فراير 94 يفالتاريخأغونج
علىوي العربي ة الل غة يف هاراتادل التالميذلدي يكون  النص وكتابة قراءة قدر
 .العربي ة النصوص فهم على وكذلكيقدر العريب

 
لدى التالميذ الّصّف الّسابع بالمدرسة الثّانويّة  العربّية الّلغة تعليمكالت مش .2

 الحكومّية كوتا أغونغ
 ةالحظمننتائجادلالبيانات حتليل ( أ

ادل  ةالحظكانت  يف صعوباتال تواجو تزال ال تالميذاللدى
 اجلملة.ويف ادلفرداتاستيعاب  من يطلب عندما حض وي ىذاو تكوين

 4 حوايل فقطحفظواو دقائق 94 يف اجلديدة ادلفردات حفظ تالميذعنال
 .العربي ة الل غةادلفردات 94 من مفردات 1 أو

الباحثةعرف التالية، ادلالحظةو اليتادل ت التالميذ شكلة  يواجهها
أغونج الثانويةاحلكوميةكوتا .العربي ة الل غة ميتعل دوافع حيث من بادلدرسة

 ميتعل عند حض وي ىذاو ة.العربي  الل غة متعل  يف ستحم ي وكثيامنالتالميذال
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جانبو. يف األصدقاء مع ادلزاح التالميذمن اكثي زالي ال ،العربي ة الل غة
التالميذ أيضا ىناك كذلكو عملي ة وقت يفصورةرسمي الذين بعض

 .ميالتعل
.العربي ة الل غة اد ةادل ةسدلدر  شاركةادل الحظةمبةالباحث قامت

التعليمطريقة العربي ة الل غة ةسمدر  تماستخدو ومبادئ والًتمجة. القواعد
 . منهاوالعكس ،التالميذ لغةإىلاذلدف لغة منحرفية ىيو

تعليمال وسائل تستخدم ال العربي ة الل غة كانتمدر سة ذلك، جبانبو
 جدا ةمهم  كانتدورةوسائلالتعليم،الل غة ميتعل يفو .العربي ة الل غة ميتعل يف

 .الل غة ميتعل يف ةل دم تكون ال حبيث لدىالتالميذملتعل اافعود لزيادة
مب قامت مث الباحثة  .رفوالص النحو علم حول التالميذالحظة

علىحض وي ىذاو .رفوالص النحو معل يف صعوبة لديهم أنب واتضح
 ادلفردات اجلملةمن جلعل الواجبة العربي ة الل غةةسدر ادل التالميذعندماأعطت

 .لدىالتالميذ حفظها مت اليت
 مشكلة أن ب زملص أن باحثةلل ميكن ،اأعالى ادلالحظاتنتائج من

كوتا التالميذ يواجهها اليت العربي ة الل غة تعليم احلكومية الثانوية يفادلدرسة
 :ىيو أغونج

  .ادلفردات ظحف حيث من ذاكرةقل ةال (9
 .العربي ة الل غة ميتعل يف د وافعال وجود عدم (2
ادل (2  الل غة تدريس طريقة استخداميف تنوعال على العربي ة غةلل ا ةسدر قل ة

 .العربي ة
 .العربي ة الل غة ميتعل يف لتعليمعلىادلدر سةا وسائل استخدام عدم (5
  والص رف. النحو معل عنفهمال قل ة (4
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  قابلةادلنتائجمن البيانات حتليلب(
بادلدرسةالعالية للص فالسابع ةمبدر سةاللغةالعربيةقابلادل على بناء

تكالشادل إحدى أن الباحثةصفت علىأنت ميكن ،كوتاأغونجاحلكومية
و منها الكتاب أو العربي ة الل غة ميتعلل ادلراجع كتابال وجود قل ة يىعلى

  .ادلطبوعالعربي ة الل غة لتعليم
 العربي ة الل غة ميتعل عملية يف حد دتالسابقةملل وفقا النجاح لتحقيق

 حتقيق إىلحىت حيدث أن ميكن ،ادلدعمة العوامل من بعضا تتأثر أن ميكن
 وحالة ،التالميذ حالة مثل تؤثر أن ميكن بينها منو األىداف، من فاشلةال
من ذلك يف مبا ميالتعل رافقمو ،ادلواد التعليمية أو رسد ال إىلحىت ،در سةادل

  .اجملتمع أو األسرةبيئةوأ الطبيعية البيئة من إم االبيئية حالة اإلعالم، وسائل
 يف ةاسم احل قل ةميذالتاللدىبأن  ،العربي ة مدر سةماد ةالل غةرأت

 الل غة ميتعل يفوقتعملي ة ل ةدم تبدو ميذالتال بعضو .العربي ة الل غة ميتعل
2.العربي ة الل غة ميتعل أىداف حتقيق يف ياكب تأثيا يؤثر وذلك ة.العربي 

 االختبار نتائج منبياناتال حتليل (ج
 على تلحص ،الباحثة قامتهبااليت ةوادلقابل االختبار نتائج من

لدىالتالميذ حلل ها اولةواحمل العربي ة الل غة ميتعل تالكمبش ادلتعلقة البيانات
الس   االختبار نتائج منو .ةكوتاأغونغةاحلكومي انوي الث ابعبادلدرسةالص ف 

الس  ادلتعد دة,ةكوتاأغونغةاحلكومي انوي ابعبادلدرسةالث لدىالتالميذالص ف 
 باستخدام البيانات حتليل يتم مث ،بطريقةالنموذجالعشوائي تؤخذالنموذجو

حيصلمئوية نسبة) اإلحصائي التحليل  :ةالتالي التفسي خالصة لىع (حىت 

                                                             
2
2199منفرايي94نتائجادلقابلةيفالتاريخ   



 
 

45 
 

 إىل باحثةال يتأعطاليت اإلختبارتقييممبقياسادلعلومات أم اتقريرو
 :وىيكمايليةكوتاأغونغةاحلكومي انوي بادلدرسةالث  تلميذا 91

:القيمة مواصفات
19-911Aجيدجدا=
11-11Bجيد=
91-91Cمقبول=
41-41Dناقص=
51<E2=ناقصجد ا 

 مهارات أن ادلعروف فمن التحريري، االختباريف نتائجال تلكمن
 تالميذال من اجلملة بناء أو النص مضمون من جوانب فهم يف القراءة

 .جدا جيدة ةكوتاأغونغةاحلكومي انوي بادلدرسةالث 


 العربّية وصنص قراءة مشكالت تحليل كيفية .3
 بسالسة تسي ما دائما ليستف  د،ي اجل موالتعل  التعليم عملية ذماح لتحقيق

كان لذلك در سني.ادل من تأيت أن ميكن العقبات ىذهو .فيها عقبات أي دون
حل  اأخالقيدورا للمدر سني تواجهها اليت مالتعل  صعوبات تكالمش يف
 ترتبطو والتعلم التعليم أنشطة يف العناصر من عنصورال ىو ادلدر س ألن التالميذ.

موالتعل  التعليم أنشطة يكنإجراءلنف ،در سادل وجوددونب تالميذ.ال إىل مباشرة
 .در سادل على أيضا تالميذال متعل  ذماح يعتمد ألنكذلكوإجراءتاما.
 يف سامتحم  ليكون تالميذال حتفيز ىي العربي ة الل غة دلاد ة منادلدر سني احملاولة

 وفقا ،معذلكو .العربي ة ادلفردات حفظ يف وخاصة ،اللغةالعربيةميتعل عملية
                                                             
3
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 الًتكيز سيكون ةاجلديد ادلفردات حفظ انبجب أن العربي ة الل غة موادمنمدر س
 واستخدام العربي ة اجلملة إعداد يف ليسهلالتالميذ الصرف أو النحو علمعلى

 5يد.اجل التعليم طريقة
حاولدلادلدر سةفإن أعاله، ادلقابلة نتائجمن العربية اللغة  حل يف تاد ة

لبابا يف اتنظريبال ادلناسبة القراءة يف وخاصة ،العربي ة الل غة ميتعل تكالمش
 ميالتعل وسيلة استخدام إىل أيضا حاجة يف العربي ة الل غة مدر سة ولكن .الثاين
 .العربي ة الل غةيفتعليم بادللل يشعرون الو تالميذال يتمكن حىت

 ادلفردات إضافة على قادرين تالميذال جعل إىل أيضا در سةادل تحاول وقد
كان.الدراسي لالفصةيفربي الع الل غة ميتعل كل  يف اجلديدة ادلفردات حفظ مثل

 بدوناإلجتناب العربي ة نصوصال ترمجة أو ،وصالنص لفهم امهم اأمر ادلفردات
.النحووالصرف من







                                                             
4
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 الباب الخامس

 الخالصة, اإلقتراحات, اإلختتام

 أ. الخالصة 

إىل نتائج وحتليل البيانات من ىذا البحث, فاستنتجت الباحثة أن ىناك  إستنادا 

املشكالت يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية  

كوتا أغونج. وىذه املشكالت تؤثر بعوامل اللغوية وىي من ناحية املفردات. فلذلك 

 اجلهود لتحليل ىذه املشكالت منها:البد للمعلم اللغة العربية لبذل 

 اللغة العربية خصوصا يف حفظ التعلم عملية يف التالميذ حتفيز  (1

أن يتعمق يف  العربية باللغة املواد ملدرسي وفقا ذلك،ان  وجب. املفردات

فهم النحو والصرف لسهولتهم على جعل اجلملة العربية الصحيحة 

 وإستخدام الطريقة اجليدة.

 .جيدا الدرس كل يف اجلديدة فرداتامل لزيادة للتالميذ املشورة تقدمي  (2

تقدمي املشورة للتالميذ بأن يقرء كثريا من الكت  العربية ومترين على  (3

 ترمجتها.

 إعادة الدروس اليت مل تفهمها أو التوضيح أو توفري املفردات العربية. (4
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من خالل إسترياتيجية تعليم  تعقيدا أكثر املفردات تعليم توفري  (5

 فردات. امل

. األطراف مجيع من دعمال اىل حيتاج ولكن السهل باألمر ليس ذلك لتحقيق
 , ومنالتعلم تشجيع خالل من معنويا التالميذ مساعدة زالت ال أن  جت األسرة
 ترفع أن ميكن اليت التحتية لبنية املتعلقة واملوضوعات الوسائل توفري ىي املدرسة
 .للتعلم التالميذ وعي

 ب. اإلقتراحات
, وإقًتحت الباحثة مما كامالو العربية أحسن من قبل اللغة ليكون عملية التعليم 

 يلي:  
 املدرسة الثانوية احلكومية كوتا اغونج مدير (1

 على املعلمني وتشجيع توجيو على قادرة كمشرف املدرسة مدير. (أ
 توجيوال على قادرا املدرسة مدير يكون أن جي  لكن تدريسهم، تطوير
 لتطوير العربية اللغة معلمي وخاصة املعلمني، أداء على واإلشراف تشجيعالو 

 .العربية اللغة تعلم عملية يف خاصة وجو، أكمل على التدريس قدرة
 املناىج جماالت األخرى، مع يدةاجل عالقاتال وإقامة التعاون (. ب
 يف املدرسة وجلنة العربية، اللغة معلمي وكذلك رئيس املنهج وىي الدراسية
 يف الالزمة الكفاءة لديهم الذين تالميذ لتخريج املدارس نوعية يتسب  حماولة
 .اجملتمع

 حتتية بنية يتطل  ذلك فإن العربية، اللغة املوضوعات وتشجيع تعزيز من ملزيد 
 القاموس وكذلك العربية، اللغة تدريس منهجية كت  على والعمل اللغة، خترامل مثل
 .العربية اللغة تعلم عملية يف جدا داعمةال
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 يف املدرسة الثانوية كوتا أغونج. (. معلم اللغة العربية 2
 والتعلم، التعليم يف تطبيقها ليتم العربية اللغة تعلم على التدري  بعد أ(.
 .تنوعا وأكثر

ة, فلذلك البد زيدامل القدرة مجيع على فهمي أن ميكن العربية اللغة معلم ب(.
 التشجيع من مزيدا يعطوا أن معلمنيلل الزم وبالتايل ،للمعلم اللغة العربية

 لتحسني ممكن التالميذ أن حىت.  همتعلم نشطةاأل تطويرل والتوجيو
 .العربية باللغة دروس خاصة الدراسي، التحصيل
 اللغة هاراتامل لتحسني كوسيلة ةوياللغ بيئةال حياول العربية اللغة معلم ج(.
 .العربية
 لتنفيذ فعالة وسيلةك البحث يف تعليمال حول الكت  واستكشاف دراسةد(. 
 .التعلم عملية
 بني التوازن حتقيق إىل وجبان  ذلك ،من قبل ددةاحمل أىداف حتقيق ه(.
 .املرجوة اجلودة تحقيقل القدرة

 (. لتالميذ املدرسة الثانوية احلكومية كوتا أغونج3 
  على اإجيابي تأثري لتحقيق يديناجل أصدقاء مع التالميذ مبعاشرة على جي  أ(.      

 .العربية اللغة تعلم
 حىت األمور وأولياء املعلمني مع يدةاجل تعةوامل ،ب(. جعل البيئة اجليدة  

 .التعلم يف فرحة
 يف تعلم املشكالت هميواجهحىت عندما جعل الفراق التعليمية  ج(.  

 قادرا على حتليلها.اللغة العربية 
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