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ملخص
مدرسة اإلبدائية الرْغبة التعّلم لدي الطلبة الفصاللرابع بلترقيةإبداعالمعلم اللغةالعربية

م 2018/2019للعام الدراسي الخامسة بندار لمبونج

سيف الهدى

ـــــة الفصـــــاللرابع لرتقيةإبداعاملعلم اللغةالعربيةشـــــكلةاملمتإجراءهذاالبحثبسبب ـــــدي الطلب ـــــتعّلم ل ـــــة ال رْغب
ومشـــــــــــــــــــــــــــكلة هلـــــــــــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــــــــــث . اإلبدائيـــــــــــــــــــــــــــة اخلامســـــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــــدار ملبـــــــــــــــــــــــــــونجمبدرســـــــــــــــــــــــــــة 

لدي الطلبــة الفصـاللرابع مبدرســة اإلبدائيــة اخلامسـة بنــدار ملبــونج االهتمامالتعلمتحســينهلإلبداعاملعلم":هـي
لــــــدي الطلبــــــة الفصــــــاللرابع ميكنأنيزيداالهتمامبتعلماللغةالعربيةاملعلم إبــــــداعمعرفةهيهذاالبحثوأمــــــا أهداف". ؟

وهــذا البحــث مــن حبــث كيفــي أو نــوعي الــذي ال يتنــاول . بدائيــة اخلامســة بنــدار ملبــونجمبدرســة اإل
ـــــــه عـــــــن طريقـــــــة املعاجلـــــــة رقيمـــــــة اخصـــــــائية ـــــــاتوأمـــــــا . بيانات هلـــــــذه البحـــــــثطريقـــــــة اجلمـــــــع البيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل. التوثيقاملالحظةواملقابلةو تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمتقنيات الباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثتحلياللبيان
.احلصولعليهاحبيثيصورالواقعالفعليوفًقاللظواهراحلاليةالتحلياللوصفيالنوعي،التيتميستخدم

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة  اهتماملريقيماللغةالعربيةيأنإبداعاملعلمفيتعلالبحثنتائجاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناداعلى
. ةبــــــــــــعلى خلفيــــــــــــة الطل،والقدرةعلىاختياراالسرتاتيجيات،وتعلمالوســــــــــــائط،وفًقالدراسفيالفصالةبالطلالتعلم

دائًماوإعطاءاحلافزأوالتشجيعلتعلمهموإرشــادمهحتىيكونلديهماهتمامكبري مثرغبةاملعلمفيتشجيعاملشاركةاإلجيابية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعهمرتفع. بتعلماللغةالعربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . اهتمامالطالببتعلماللغةالعربيةبعدأنينفذاملعلمإب

يتحدثونوينامونونادراًمايسألونةبالطلوسلوكهمعندمايتعلموناللغةالعربية،وغالًباةبالطليتضحهذامنخاللتغيريمواقف
يبو أكثرتقدًمامناملعلم،لطلبةك،ولكنبعداحلصولعلىطريقةممتعةلتعلماللغةالعربيةوالتشـــــجيعوالتحفيزاأسئلةوماإلىذل

. لتعلماللغةالعربيةمحاسةيتزايدالطلبةدوأناهتمام

رْغبة التعّلم، إبداعالمعلم اتيحالكلمات المف







ب

شعار

بسم اهللا الرمحن الرحيم
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اإلهداء

:أهديت هذه الرسالة العلمية إىل

حـىتوحتفيزهـاحبهاوتعطيهيلدائماتصلياليتاحلبيبةمورينوالديتسانوسي والدي.1
يكــونحــىتيل،الــدافعلتــوفريبامللــليشــعرونالاحليــاة،معــىنمعرفــةيفأســتمر
.األلعابيلعبونوالصحيًحاالتعلم

للحماســةدائًمــاوحيمســونيــدعمونالــذين،2012عــاميفاألســلحةيفأصــدقائي.2
.أبًداالتخليوعدم

.التشجيعدائمايعطونينالذينحويلمنالطيبنيالناس.3
اجلامعة احملبوبة.4



و

كلمة شكر وتقدير 

احلمــد هللا الــذي علــم بــالقلم، علــم اإلنســان مــا مل يعلــم، والصــالة والســالم علــى 

النيب األمي خـري األنـام، سـيدنا وحبيبنـا حممـد، قـد أخرجنـا مـن ظلمـات إىل نـور اإلسـالم، 

.   وعلى آله وأصحابه مصابيح الظالم

علـى لحصـوللالزمـة لاشـروط الالرسـالة العلميـة شـرطا مـن هكـان وضـع هـذوبعد،  

يف إمتــام و ملبــونج،راببنــدباجلامعــة اإلســالمية  احلكوميـةيف شــعبة الرتبيـة وريسالبكــالدرجـة 

أن يليليـــقولـــذالك،مـــن اآلخـــرينســـاعدةاملعلـــىحصـــل الباحـــثالعلميـــةالرســـالة هــذه

يف سـبيل أقــدم بـبالغ االمتــنان، وجزيـــل العرفان إىل كل من وجهين، وعلمـين، وأخـذ بيـدي 

الـــــــدكتور احلـــــــاج األســـــــتاذ ســـــــعادةوأخـــــــص بـــــــذلك إىل ، العلميـــــــةالرســـــــالة هإجنـــــــاز هـــــــذ

.بونجار ملبنداحلكومية امعة اإلسالمية اجلرئيس،املاجستري،ير مق.حممد

األســـتاذ الـــدكتور، احلـــاج، ســـلطان شـــحرل، كمـــا أقـــدم خبـــالص الشـــكر والتقـــدير إىل 

حبسـن إرشـاده يل وتوجيهاتـه حـىت أسـتطيع ه دالـذي  بـذل جهـاألولاملشرف كاملاجستري

.   من اهللا حسن الثواب والرعايةافله، الرسالة العلميةإمتام هذه 

الــدكتورة، أمــي الــدكتورةالســيدوأقــدم كــذلك جبزيــل الشــكر واالحــرتام والتقــدير إىل 

حىت ااإرشادهحبسن اهبذل جهديتالةالثانيةاملشرفك،  هجرية، املاجسترية

.   حسن الثواب والرعايةمن اهللا ا، فلهالرسالة العلميةأستطيع إمتام هذه 



و

يل يــد العــون يف مســرييت قــدم جبزيــل الشــكر إىل كــل مــن مــدّ ويف النهايــة يســرين أن أ

.، العلمية

2019أبريل25,ونجببندار مل

الباحث

سيف اهلدى

.1211020003قّيدرقم ال



ه

السيرة الذاتية

مــن . م1993ســبتمبريمــن 28التــاريخ يفالشــرقيملبــونجيفســيف اهلــدىت ولــد
.موريناألمو سانوسياألب 

ســـنة منـــذبســـتان العلـــومدرســـة اإلبتدائيـــة وقـــت صـــبيانه يف ت املالباحـــثلقـــد دّرس
املدرســة دراســته إىل ةالباحثــواصــلمثّ يالديــة،م2005ىف الســنة ادراســتهتنتهــاو 1999

الباحـث دراسـته واصـلمثّ ، م2008ىف السـنة ادراسـتهتنتهاو ،بندار ملبونج19املتوسطة 
.يالديةم2012سنة حىت احلكمة بندار ملبونج املدرسة الثانوية إىل 

2012النبـوج ىف السـنة اإلسـالمية احلكوميـةامعة رادين إنتـانجبالتحقو بعد ذلك
ندار و سكن يف ب.حىت هذه السنةاللغة العربيةتعليمىف قسمبيةو أخذ الباحث كلية الرتّ . م
.بونج إىل اآلنمل
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1

الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

أي مبـدأ الوحـدة الـيت من هيئة أساسّية ألنه يظهربالشاملسالم ينظر العلم اإل
، مل يـــتمواســـتنادا علـــى هـــذا األســـاس. 1يف مفهـــوم اإلســـالمتكـــون ناحيـــة  املهمـــة 

.الرتبيةرفة من املععلماحلصول 

.2الشخصــية الــيت متــّر طــول احليــاةواحيوالرتبيــة هــي األنشــطة للتطــوير مجيــع الّنــ
شـرح . وهذا يوضح أن التعلـيم يـتم مـن قبـل مجيـع البشـر دون حتديـد املكـان والزمـان

الطبعــة (الفلســفات احلديثــة للرتبيــة "يف كتابــه الــذي اقتبســه مــن لرتبيــةازهرييــين معــىن 
يعرف أنه العملية التبادلية لكل الرتبيةأن : يعتذربروباخر الذي . جون س)" الرابعة

التعلـــيم يف تنفيـــذهو . 3إنســان مبـــا يتفـــق مـــع الطبيعـــة ، مـــع األصـــدقاء، و مـــع الكـــون
دعـم الو حيتاج إىل

.الرتبيةيتجزأ من تنفيذ الذيجزء هكلو 4.البيئة

املتعلقـة بتحقيـق يف خمتلـف األدبيـات يتحـدث عـن اجلوانـب يوجـدكما والرتبية
، ســــواء كانــــت بالرتبيــــةمــــن اجلوانــــب املتعلقــــة تتضــــمن هنــــاك و 5.الرتبيــــةاألهــــداف 

. ذلكاشبهموضوًعا أو منهًجا، وأساليب، ومرافق، وبنية أساسية ، ومعلمني ، وما 
1 Hery Noer Aly, Munzier, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta Utara: Friska Agung Insani, 2008), h.
85
2 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 149
3 150. املرجع ، صنفس
4 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (JAKARTA: Rajawali Pers, 2017), h. 33
5 32. املرجع ، صنفس
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هـداف مكونًا مهًما ا يف حتقيق جناح وأمن، يعد املعلمالرتبيةلكن يف عملية تطبيق 
.نفسهالرتبية

املهين ، وبالتايل ضمنا أنه تطوع نفسـه لقبـول وحتمـل مسـؤولية املريبّ املعلم هو و 
يف تاريخ احلضارة العاملية ، يكون املعلمون 6.التعليم الذي يتحمله أكتاف الوالدين

فقــطألنلــيس مــن شــيء فــائقهــذاو 7.املقدمــة يف خلــق املــوارد البشــرية اجليــدةيف
بشكل مباشر ومكثـف مباشـرًة مـع الطـالب لتعميـق وتطـوير الذي يعاملهم املعلم 
.املعرفة

م واملعرفــة ، وأحــدها اللغــة تاجهــا الطــالب للــتعلّ هنــاك الكثــري مــن املعرفــة الــيت حيو 
العلـوم، ألن مصـدر الدراسـة املهمـة يف اسـتيعاب جزء منهياللغة العربيةو . العربية

اللغـة العربيـة مـع أن املعرفة للمسلمني هو القـرآن الـذي يـتم الكشـف عنـه بالعربيـة ، 
. كتوبـة باللغـة العربيـةهي لغة النيب حممد وأصـحابه ، والكثـري مـن املصـادر العلميـة م

هـذا يـدل علـى و 8.متميزة بني اللغات األخرى يف العـاملمكانةلهاللغة العربيةألن 
سلمنيعلى الطالب املتعلمه للأن موقع اللغة العربية مهم جدا 

أمـراً هـياملعلمـنيمن، يعد استخدام وسائل اإلعالم الصحيحة الرتبيةيف عامل و 
م اللغـات األجنبيـة ، مبـا يف ييف تعلـمهـمدورلـهاستخدام وسائل اإلعالمو . ضرورياً 

اإلعالم هـو كـل مـا ميكـن اسـتخدامه لنقـل الرسـائل مـن وسائل 9.م اللغة العربيةيتعل
هتمـــام الطـــالب الاملرســل إىل املتلقـــي حـــىت يــتمكن مـــن حتفيـــز األفكــار واملشـــاعر  وا

6 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014), h. 39
7 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 239
8Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: baSan Publishing,
2010), h. 22
9 Abdul wahab rasyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: UIN MALANG PRESS,
2009), h. 20
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دام إن اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة واســـتخ10.اجليـــدةميحتـــدث عمليـــة التعلـــحـــىت
علــى الوسـائل التعليميــة لـه فوائــد عديــدة وميكـن أن يســاعد يف تســريع فهـم الطــالب 

عالوة على ذلك، يـتم دعمـه مـن خـالل إبـداع املعلـم يف اسـتخدام 11.املادة التعليم
.فادة وسائل اإلعالمواست

حتســني مــدير عــامكــالقول . ملعلــم دورًا مهًمــا يف عمليــة الــتعلم والتعلــيمســاهم ا
دورًا حيويًــــا يف هلــــاأن املدرســـني الدكتور،بيضــــويجـــودة التعلــــيم والتعلـــيم املــــوظفني 

جــودة املنــاهج مهمــا كانــت. توجيــه العمليــة التعليميــة وتعليمهــا وتقييمهــا للطــالب
12.ودة التعلــيم ال تــزال تعتمــد علــى جــودة املعلــم نفســهاجلــلكــن،جيــدةوالتخطــيط

وهــذا يعــين أنــه بــدون معلــم يتمتــع بالكفــاءة واملهنيــة واإلبــداع ، فــإن اجلهــود املبذولــة 
علـــى الـــرغم مـــن دعمهـــا لتفـــوق وســـائل يف حتقيقـــهالـــيم ســـيكون صـــعبلتحســـني التع

.اإلعالم واالسرتاتيجيات اليت ذكرها الباحث يف وقت سابق

م اإلبــداعي ياملعلــم هــو أحــد العناصــر الــيت هلــا دور مهــم يف خلــق وتطــوير التعلــ
فيمــا . وتنظــيم حالــة مواتيــة كــأداة تعليميــة للطــالب مــن أجــل حتقيــق اهلــدف املتوقــع

م ييتع
13.ينظر من أي جانب من جوانب احلياة ، ويشـعر باحلاجـة إىل اإلبـداع. وجناحها

مــن معــايري 19تــنص املــادة . خاصــة للمدرســني الــذين ســ
:التعليم الوطنية على ما يلي

10 27. املرجع ، صنفس
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press,
2011), h.127
12 Jamal ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan Dan Profesional, (Jogjakarta: Power
Books, 2009), h.25
13 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat,(Jakarta: Renika Cipta, 2012), h. 7



4

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakasa kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.14

يف حتقيـــق جنـــاح أهـــداف هلـــا املشـــكلة ض املـــدارس ال تـــزال بعـــهنـــاكلكـــن 
الطـالب ممـا يـؤدي إىل اللغة العربية هي درس خيافـه ويكرهـه بعـض. م العربيةيالتعل

يف عملية التعلم ، ال ميكن إلقاء . م اللغة العربيةياخنفاض يف اهتمام املتعلمني بتعل
م ألن ياف التعلــاللــوم علــى الطــالب بشــكل كامــل بســبب الفشــل يف حتقيــق أهــد

مل يلتزمـــوا مبـــؤهالت معيـــار يـــة عربالاملـــدرس اللغـــة أحـــد عوامـــل الفشـــل ســـاهم بـــه 
.التعليم الوطين

ــــة االحتمــــاالت املختلفــــة حلــــل  ــــداعي كقــــدرة علــــى رؤي اإلبــــداع أو التفكــــري اإلب
يت املشـــكالت الـــحـــلّ علـــىيســـتطيعون ســـيتمكن املعلمـــون اإلبـــداعيون 15.املشـــكلة

. م لــدى الطــالبيم ، وأحــدها هــو اخنفــاض االهتمــام بــالتعليحتــدث يف عمليــة التعلــ
يف عمليــة . الفائــدة هــو عامــل مــن العوامــل اهلامــة الــيت ميكــن أن حتســن نوعيــة الــتعلم

يالتعلــ
يف هـــذه احلالـــة، ســـتجعل الطريقـــة و . طـــالب

لكــي فهــم املــادة وميكــن أن تعطــي االنطبــاع الطلبــة علــىســهل  يم لياملرحــة يف التعلــ
وبالتـايل فـإن . العربيـةالدراسـة خاصة تهم،ساالدر عن اهتمام إىل الطالب يفضلون

تزيــد عمليـة الـتعلم ليســت فقـط لنقــل املعرفـة أو نقـل املعرفــة ، ولكـن أيًضــا ميكـن أن 

14 Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Standar Pendidikan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10
15 31. املرجع ، صنفس
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مــن اهتمــام الطــالب بــالتعلم، حبيــث ميكــن تأجيــل أهــداف الــتعلم وحتقيقهــا بشــكل 
.جيد

،  ملبــونجر ابنــداملدرســة اإلبتدائيــة احلكوميــة اخلامســةخــالل املالحظــة يف ومــن 
املدرســة اإلبتدائيــة احلكوميــة اخلامســـةلمعلمــني اجليــدة لبــداع اإلكشــف الباحــث 

مهـم ، وهـذا مـن شـيئغة العربية يف الصف الرابعتدريس مواد اللحنيملبونجر ابند
تــــنجح هــــذه املدرســــة ايف لصــــف الرابــــعلإلدخاهلــــا يف الكتابــــة، ألن املعلــــم العربيــــة 

اإلبداع املعلم يف تعلـم اللغـة العربيـة مـن أجـل زيـادة باملتعلمني لدياالهتمام املتزايد 
الفصــــول م يفيالتعلــــعنــــد احلمــــاس والنشــــاطو ذب ابطــــرق جــــةبــــعلــــى الطلاهتمــــام 

كـــذلك الدراســـية، والقـــدرة علـــى فـــرز اســـرتاتيجيات اختيـــار والوســـائل التعليميـــة، و  
الطريقــة الصــحيحة يف عمليــة التعلــيم والــتعلم الــيت تتكيــف مــع الوضــع، والظــروف، 

رغبة املعلمني يف تعزيز املشاركة اإلجيابية و إعطاء الدافع المث . للطلبةالتعلمي والبيئة
تعلمهم وتـوجيههم ليكـون لـديهم اهتمـام كبـري بـتعلم اللغـة يف أو التشجيع للطالب

باإلضافة إىل حتقيق هدف تعلم اللغة العربيـة بنجـاح ، متكـن املعلـم أيًضـا 16.العربية
.ة يف املدرسةمن تعزيز االهتمام بتعلم اللغة العربي

اللغــــة العربيــــة هــــي قيمــــة ميؤشــــرات جنــــاح الطالــــب يف حتقيــــق أهــــداف التعلــــوامل
الـــدروس املســـتفادة وتقيـــيم الـــدروس، ومؤشـــر جنـــاح معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف تعزيـــز 

،هنــاك شــعور باحلــب والســرور يف تعلــم اللغــة العربيــة: اهتمــام الطــالب بــالتعلم هــو
الطـــــالب ،أنعنـــــدما تبـــــدأ الـــــدروس العربيـــــةتحمسواملـــــبالســـــؤال،طشـــــانةبـــــوالطل

16 Hasil observasi guru bahasa Arab dalam  mengajar kelas IV MIN 5 Bandar Lampung 2018
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يف مييــــل إىل إعطــــاء مزيــــدو ،م اللغــــة العربيــــةييف تعلــــويســــامهون بالنشــــاطونيشــــارك
17.م اللغة العربيةيتعلاالهتمام

جــة جهــود بنــاء القــدرات الــيت تــتم يف عمليــة تعلــم اللغــة نتيالهــذا النجــاح هــو و 
للتعلـــيم قبـــل التخطـــيطمـــن خـــالل إعـــداد املـــنهج و . العربيـــة مـــن املعلـــم أو الطـــالب

اإلعــــالم املتنوعــــة، وعمليــــة تعلــــم الوســــائل م و يالتــــدريس، واســــتخدام أســــاليب التعلــــ
ر ابنـــدة اخلامســـةاملدرســـة اإلبتدائيـــة احلكوميـــةالعربيـــاللغـــةاكتســـب املعلـــمو متعـــة، امل

. الطلبـــةاالهتمـــام التعلمـــيرفـــعيف كـــذلك النجـــاح يف األهـــداف التعليميـــة و ملبـــونج
وبــالطبع ، ميكــن اســتخدام هــذا كمثــال ومنــوذج تعلــم جديــد للمــدارس األخــرى الــيت 

، والعقبـــات ، لـــدي املتعلمــنيم اللغــة العربيــةياالهتمــام بتعلـــرفــع تعــاين مــن مشـــكلة 
.يم اللغة العربية يف الصفوف اليت سبق للباحثني اكتشافهاوالصعوبات يف تعلم وتعل

إبــداع ب"رغــب ىف أداء البحــث معلــقيواســتنادا علــى شــرح الســابق، فالباحــث 
مبدرسـة اإلبدائيـة الفصـل الرابـعالطلبـة التعّلم لـديرْغبةعلى رْفعيةالعرباملعلم اللغة

ةبــالطلاهتمـام رفــع قـادر علـى بـداع املعلـم يف التــدريسوباإل". اخلامسـة بنـدار ملبــونج
لـــدي إشـــباع امللـــل وســـببيوفعـــاليتهم وفضـــوهلم يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة حبيـــث ال 

عنـــدما تكـــون عمليـــة التـــدريس والـــتعلم مســـتمرة ممـــا يـــؤثر علـــى جنـــاح أهـــداف ةبـــطل
.م العربيةيالتعل

مشكلة البحث.ب

17 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhi. ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010). h. 180.
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هــل:" ووهــالبحــثمبشــكلةيــأيتفالباحــث، واســتنادا علــى شــرح الســابق
ـــععلـــىيقـــدراملعلـــماإلبـــداع ـــتعّلمرْغبـــةرْف ـــةلـــديال مبدرســـةالرابـــعالفصـــلالطلب

". ملبونج؟بنداراخلامسةاحلكوميةاإلبتدائية
أهداف البحث .ج

هــــذا الــــيت يتعــــني حتقيقهــــا املشــــكلة البحــــث الســــابق، فاألهــــداف واســــتنادا علــــى
الفصـلالطلبـةلديالتعّلمرْغبةرْفععلىيقدراملعلماإلبداعمعرفة ":البحث هو

".ملبونجبنداراخلامسةاحلكوميةاإلبتدائيةمبدرسةالرابع
منافع البحث.د

:ىف هذا البحث على النحو التايلالىت ترد الوصولوأما منافع البحث
نظريا)أ

زيادة معلومات واخلربات لدي الباحث والقارئ على تعليم اللغة العربية بني 

.ملبونجبنداراخلامسةاحلكوميةاإلبتدائيةمبدرسة عامة، خاصة مدارس ال

اعملي)ب

أن يكون مرجعا واملدخل للمعلمني اللغة العربية ىف ترقية التعليم و الكفاءة 
.التعليمية للمعلم اللغة العربية مبدرسة واجلامعة العامة 

المناسبةالدراسات السابقة .ه
:منهاحول إبداع املعلمنيلقد ناقشت العديد من الدراسات

لـــدي طلبـــةميالتعلـــنشـــاط املعلـــم يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لتحســـني إبـــداع .1
بعــام جونــونج كيــدولمبدرســة الســنوية احلكوميــة ســيمانوالصــف الثــامن
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ســوإمي وقــد كتــب هــذا املقـال مــن قبــل حممــد. 2012/2013الدراسـي
مدرســـــة بيـــــة يف مـــــع النتـــــائج، إبـــــداع معلمـــــي اللغـــــة العر . م2013ســـــنة 

بشـــكل يـــرد بعـــام الدراســـيجونـــونج كيـــدولالســـنوية احلكوميـــة ســـيمانو
جيــــد وميكــــن حتســــني الديناميــــة تعلــــم الطــــالب شــــهدت خــــالل العمليــــة 

. اجلارية لتعلم اللغة العربية
ــــأثري.2 ــــداعت ــــز إب ــــتعلم اختصــــاص النتيجــــة الطالــــب علــــىاملعلــــم وحتفي ال

قام بإعداد . سليمانمويودان 2ديةحمممبدرسة العالية املكتب اإلداري 
مـع النتـائج ، كـان إلبـداع . 2013هذه األطروحة إيـدي والويـو يف عـام 

ألنـه يقـوم علـى نتـائج . املعلم تأثري إجيايب وهام على نتائج تعلـم الطـالب
. مع سيج2.039قيمة ر ميكن معرفتها من SPSS17.0االختبار مع 

لـــدي طلبـــةميالتعلـــنشـــاط ربيـــة لتحســـني املعلـــم يف تعلـــيم اللغـــة العإبـــداع .3
ــــــة احلكوميــــــة ونوســــــاري عــــــام الدراســــــي الصــــــف  العاشــــــر مبدرســــــة العالي
. 2015عـــام أنصــارى هــذا املقـــال كتبــه آري لطفـــي. 2014/2015

املدرســة العاليــة مــع النتــائج، اهتمــام الطــالب حنــو تعلــم اللغــة العربيــة يف 
ري يف املواقـف والسـلوك ، ويتميز هذا التغياحلكومية ونوساري تكون جيدا

.اإلجيايب عند الطالب يتابعون تعلم اللغة العربية
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الباب الثاني

إطار النظري

معلم إبداع ال.أ
مفهوم اإلبداع.1

النتـائج أو األفكـار و اإلبداع هو القدرة على خلـق أو إنتـاج شـيء جديـد، 
مــن معروفــة مــن قبــل املُصــنِّع أو اآلخــرين، وهــذه القــدرة هــي مل تكــون اجلديـدة 

يايل ينتج عنه إنشاء جمموعة من املعلومات اليت مت احلصول عليهـا اخلةطاألنش
1.النافعشيء جديدمن التجارب السابقة، وتصبح 

اإلبداع يـأيت مـن أن الكلمة إبراهيم حممد،كتابيفأما عند جوه يونجو 
أو مـــن الكلمـــة اليونانيـــة ) جلعـــل(م الـــيت تعـــين القيـــا" creare"الكلمـــة الالتينيـــة 

"creiniene "عنـد اللسـان  يف اللغـة العربيـة ، و أما .اليت تعين النجاح أو واضح
هــو خلــق بــدون أمثلــة ، ممــا " إبــداع"ابــن منظــور أن معــىن كلمــة العــرب تــأليف 

الســيد أيــه فهمــي كــرمي اإلبــداع يف وأمــا عنــد 2.يعــين خلــق شــيء جديــد وقــيم
جـــوهره علـــى أنـــه قـــدرة الشـــخص علـــى إنتـــاج شـــيء جديـــد، ســـواء يف شـــكل 

يف األعمــال اجلديــدة أو باالشــرتاك مــع األشــياء إمــا أفكــار أو عمــل حقيقــي، 
بينمـا يعـّرف . 3املوجودة بالفعل، وكلها خمتلفة نسبًيا عما كانـت عليـه مـن قبـل

1 Fuad Nashori dan Rahmy Diana Mucharam. Mengembangkan Kreativitas Dalam Prespektif
Islam. (Yogyakarta:Menara Kudus, 2003), h.23

2 Ibrahim Muhammad, Menumbuhkan Kreativitas Anak, (Jakarta: Cendikia, 2005), h.21
3 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional), h.178
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أوتــامي منانـــدار اإلبـــداع كقــدرة تعكـــس النعومـــة واملرونــة واألصـــالة يف التفكـــري 
4.والقدرة على وضع فكرة

القـدرات البشــرية علـى دمــج مـن تعتقــد أن اإلبـداع هـو أحــدبرميـاديأمـا و 
حســن وعنــد 5.شــكل جديــدباملنبهــات اخلارجيــة مــع الــذاكرة اململوكــة ســابًقا 

ل إن يقـــو " والرتبيــةوالتعلــيم حتلـــيال لعلــم الـــنفس النـــاس"يف كتــاب الجنغولــونج
اخلالق الذي ميكن تطويره يف البشر، وأنـه وفقـا "اإلبداع هو من خصائص اهللا 

القــــــاموس للغــــــة وأمــــــا يف. 6للفالســــــفة املســــــلمني يعتــــــرب عبــــــادة مبعــــــىن واســــــع
العمـل الـذي يتطلـب (اإلبـداع ) احتـواء(اإلندونيسية هو القدرة علـى خلـق أو 

7).الذكاء واخليال

ديـدة، اجلاملركـبأوتامي مناندار أن اإلبداع هو القدرة على إنشـاءوعند 
ميكن اإلبداع علـى و . على البيانات أو املعلومات أو العناصر املوجودةاستنادا

للمشــكلة، حيــث يكــون الرتكيــز أنــه القــدرة علــى العثــور علــى إجابــات حمتملــة
من اإلبـداعفهـم آخـر الو . هو الكمية، وسهولة االسـتخدام، وتنـوع اإلجابـات

تطـوير (هو القدرة اليت تعكس النعومة واملرونـة واألصـالة يف التفكـري والتفصـيل 
.8)وإثراء وتفصيل الفكرة

4 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah: Petunjuk Bagi Para
Orangtua, (Jakarta: PT Gramedia, 1992),. h.50

5 Nurhlmim Shahib, Pembinaan Kretivitas Anak Guna Membangun Kompetensi, (Bandung:
Alumni, 2010), h.42

6 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan,
(Jakarta;PT Al-Husna Zikra, 1995), h.244

7 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta; Balai Pustaka, 1988), cet 1. h.682

8 50-47. املرجع ، صنفس
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جديـــدة، غـــري أوال : هـــيو ديفيـــد كامبـــل أن اإلبـــداع ســـيأيت بنتـــائج وعنـــد
أفضـــل، ، مفيـــدة، ثانيـــامفاجئـــةو موجـــودة، طازجـــة، مثـــرية لالهتمـــام، غريبـــة، 

ــــــيم، وحــــــل  ــــــة، وتبســــــيط، وتســــــهيل، وتشــــــجيع، وتطــــــوير، وتعل ــــــر عملي وأكث
املشـــكالت، واحلـــد مـــن العقبـــات، والتغلـــب علـــى الصـــعوبات، وحتقيـــق نتـــائج

. اؤهـا يف أوقـات أخـرىفهـم نفـس النتـائج وميكـن إجر يأنـه ميكـن ثالثا . احلسن
قـــد ال تكـــون األحـــداث الـــيت ال ميكـــن أن تتكـــرر، والـــيت ال ميكـــن التنبـــؤ

9.جديدة ومفيدة

أن اإلبــداع هــو قــدرة يســتنتجالبــاحثونفلإلبــداع، اتمــن بعــض التعاريفــو 
.الشخص على إنتاج شيء جديد أو تطوير أشياء موجودة بالفعل

خصائص اإلبداع.2
وغـري القرحيـة )aptitude(القرحية تنقسم خصائص اإلبداع إىل اثنني، مها 

)non aptitude( .هــي خاصــية تــرتبط بــاإلدراك، مــع عمليــة التفكــري، القرحيــة
ومهـا مفـروض علـى. تبطة بـاملوقف أو الشـعورخاصية مر وأما وغري القرحية هي 

.حبيث ميكن حتقيق السلوك اإلبداعي،السلوك
أوال، الطالقـة :خصـائصةمخسمن القرحية تتكون من خصائص اإلبداع و 
يف هـذه احلالـة، الكميـة املطلوبـة و . ، هي القدرة على إنتاج األفكـارالتفكرييف 

ي القـــدرة علـــى إنتـــاج األفكـــار، ثانيـــا ، التفكـــري مبرونـــة، أ. نوعيـــةبنســـبة علـــى
األصــلي، وهــو قــادر علــىالفكــر ، اثالثــ. اإلجابــات مــن وجهــات نظــر خمتلفــة

ــــــريات انتــــــاج ــــــات غــــــري عاديــــــةاجلتعب ــــــدة، وجعــــــل تركيب ، املهــــــاراتارابعــــــ. دي

9 David Campbell, Mengembangkan Kreativitas, oleh AM. Mangunhardjana, (Yogyakarta;
Kanisius, 1986), h. 27.
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خامًســا ، مهــارة . ، وهــي تطــوير فكــرة حبيــث تصــبح مثــرية لالهتمــامالتفصــيلي
بنـاًء علـى منظـور خمتلـف، وحتديـد القيمـة تقييم ، الـيت تقـوم مبراجعـة املشـكلةال

الــنفس، علــى الثقــة غــري القرحيــة هــيخصــائص وأمــا. 10
.11واملثابرة، والتقدير اجلمايل، واالستقالل

التعلم والعوامل "خصائص املبدعني يف كتابه بعنوان سلميتو عن تصف وال
الـــيت تـــؤثر فيـــه علـــى األفـــراد ذوي القـــدرات اإلبداعيـــة الـــيت ميكـــن معرفتهـــا مـــن 

:خالل املالحظات ذات اخلصائص التالية
.الفهم شيءرغبة كبرية يف .1
.منفتًحا على التجارب اجلديدة.2
.ذكاء.3
.اكتشافالبحث و الرغبة يف .4
.الثقيلة والصعبةالتدريباتمييل إىل.5
.إجابات واسعة ومرضيةمييل إىل .6
.العمليف تنفيذ وينشط التفاين العاطفي له.7
.التفكري املرن.8
.الكثريةالرد على األسئلة املطروحة ومتيل إىل إعطاء اإلجابات.9

.القدرة على إجراء التحليل والتوليف.10
.والبحوثاحلماسة يف السؤاللديه.11
.جيدةامللخص لديه .12

10 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
11 90- 88. املرجع ، صنفس
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12.لديه خلفية قراءة واسعة.13

مشـــــاوايت وإويـــــس  اآلراء الــــيت ال ختتلـــــف كثــــريا عـــــن ماســــبق، وهـــــي يــــين راو 
، الــــذكاء، احلماســــي: منهااملبــــدعني،عــــن صــــائص يضــــيف خكورنيــــايت، فقــــط

13.، مملوءين باإلبداعثقة النفس، مستقلّ ، نشيط، متدرّج، مواظب

شــــرح و . املؤهــــل واملوهــــوبســــيقوم املعلمــــون اإلبــــداعيون بإنتــــاج الطــــالب 
خصــــائص املعلمــــني لألطفــــال املوهــــوبني الــــذين جتمعهــــم عــــن أوتــــامي منانــــدر

ــــدميقراطي، : ديفــــيس، وهــــي علــــى النحــــو التــــايل واالهتمــــام مهــــذب املوقــــف ال
، والنزاهــــة، العــــادل، واالهتمــــام الواســــع، واملظهــــر اجلميــــل، و بــــاألفراد، والصــــرب

الفكاهـة ، والسـلوك املتسـق، االهتمـام مبشـاكل األطفـال، واملرونـة، على وحس 
يف تــــــدريس موضــــــوعات اجليــــــدة واســــــتخدام املكافــــــآت واملــــــديح ، واملهــــــارات 

.14معينة

ص اإلبداع يف تعلـم االبتكـار مـن نـور آسـيه، عن خصائحث بأشار إىل ال
يشــــرحمــــاك دوجــــال، ويويشــــوك نقــــال عــــن مجــــال الــــدين أنكــــوك، و بــــاون، أن 

:النحو التايلاإلبداع من خالل الرتكيز على 

.سؤالالعلى األجوبةالطالقة يف إنتاج  .1
والقــدرة علــى رؤيــة اجليــدة القــدرة علــى إنتــاج أفكــار هــي ، املرونــة.2

.وجهات نظر خمتلفةاألشياء من

12 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Gunung, PT. Rineka
Cipta, 2010), cet ke-5, h. 147-148

13 Yeni Rachmawati, Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreatifitas Pada Anak, (Jakarta:
Kencana, 2010), ed. 1, cet 1, h. 15-17

14 Utami Munandar 101المرجع السابق، ص 
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فريــدة مــن و القــدرة علــى إنتــاج األفكــار األصــلية، وهــ، األصــايل.3
.تفكري معظم الناستدف يفخمتلفة عن أينوعها، 

.القدرة على إثراء ووضع مفهوم وتنفيذهاوه، اإلسهاب.4
من منظور امللخص القدرة على إثراء وتصور مفهوم وهالتصور، .5

.خمتلف
ورؤيـة املوضـوع املعـنيفكرة علىالالقدرة على تغيري وهل،يالتحو .6

.ها بطريقة جديدةوينتفعمعناها 
األشـياء ذات الصـلة أيالقـدرة علـى رؤيـة العالقـات وهـس، احلدْ .7

.ألشياء أخرى، يف ظروف حمدودة من املعلومات
املدجمــــة العمــــوم بالقــــدرة علــــى اجلمــــع بــــني أجــــزاء وهــــالتوليــــف، .8

.15واملنطقية
تخطيط التعليم اإلبداعي.3

ـــللطلةمتعـــاملالتعلـــيممل ينشـــأ ظـــروفعنـــدما املعلـــمةكلاملشـــســـتكون  . ةب
م، اهتمـام الطـالب بـالتعلّ سـوف يـربز ةمتعـاملالتعلـيمظـروفوبـالطبع، سـيعزز 

م املمتــــع واإلبــــداعي يمــــن املؤكــــد أن التعلــــ. وبــــالطبع ســــيؤدي إىل تعلــــيم جيــــد
والنشــط مــن شــأنه إعــداد الطــالب القــادرين علــى مواجهــة حتــديات التغيــري يف 

.احلياة احمللية والوطنية والعاملية

15 Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2014),
h. 15
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ييف حتقيق تصميم التعل
، واسـتبدال هـذه والنقصـانمن خـالل تقيـيم التخطيطاملقابلة يفأوال، . موليو

. مي، إشــــراك الطـــالب يف وضــــع خطـــط التعلــــثانيـــا. اإلبــــداعيالنـــواقص خبطوات
م ي، تطبيـق أسـاليب التعلـرابعـا. ثالثًا، استخدام وسائل تعليمية مبتكرة وخالقة

16.املختلفة

م بشـــكل جيـــد يلتخطـــيط التعلـــااخلطـــوات عـــن وضـــحت فيتـــا نـــور أريفـــة 
:كما يليومبتكر 

.تسليح نفسك مع املواد التعليمية.1
.يف الفصل قبل حضور الطالباستعداد.2
.بالوقتاالنضباط .3
.بتوسيع أسئلة الرتكيز.4
.ةذات الصلة والصعباستيعاب.5
.تأكد من الوصول إىل اهلدف.6
.الودية وليس املتعجرف.7
.17الصفرغد يفجعل.8

ختطــيط ج نظريــة يشــرح مــنه". م االبتكــاريتعلــ"أمــاو 
املــــواد، ختطــــيطم يف أربــــع مراحــــل مــــن العمليــــة وهــــي يالتعلــــختطــــيطالتعلــــيم ، 

.م، والتقييميم، واسرتاتيجيات التعليوأهداف التعل

16Mulyono, Bukan Sekedar Mengajar, (Klaten: Real Books, 2017), h. 94
17 Fita Nur Arifah, Menjadi Guru Teladan, Kreatif, Inspiratif, Motivativ, & Professional,

(Yogyakarta: Araska, 2016), h. 141
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املــادة، علــى الــرغم مــن أن مجيــع املــواد الدراســية تقريًبــا تشــتمل تــأليفيف و 
لفصـل تصميم مادة سيتم تدريسـها بيرجىكل معلم لكن  على منهج دراسي، 

أن املعلــم ال ه،وتتمثــل نقطــة االســتقاللية فيــ. 18دراســي واحــد بشــكل مســتقل
جيـــب أن يكـــون ملتزًمـــا بشـــكل صـــارم بـــاملقرر الدراســـي، ويسرتشـــد املعلـــم بـــأن 

.يكون مبدًعا يتحمل املسؤولية الكاملة يف صياغة خطة التعلم
تعريف المعّلم.4

دورا هامـــا يف تشـــكيل وخلـــق جيـــل يوقــفألنـــه الشـــريفةهنـــة املاملعلــم هـــو 
بــالقولوفقــا. ضــرورة تارخييــةمــنمهنــة املعلــم هــيو . ســْري احليــاةحيــدد الــذي 

أوال، . ثالثــة أشــياءبهــو أولئــك الــذين حيققــون النــاجح املعلــم حشــيم أشــهاري 
ني ثانياً، ميكن للمعلمـني املبـدع. أولئك الذين يستخدمون اإلبداعية إمكانات

ثالثًــا، املعلمــون الــذين جيــرؤون علــى . إدارة أوقــات فــراغهم باألنشــطة اإلنتاجيــة
.19األعمالقائم بحتقيق قفزة يف احلياة مع 

م يتعلـم النشـط يف ياملعلم وفقا ألومي حمموده وعبد الوهاب يف كتابه التعل
ـــــذي لديـــــه الســـــلطة حبيـــــث حتتـــــاج إىل  ـــــداللغـــــة العربيـــــة هـــــو الشـــــخص ال تقلي

شـخص ال" املعلـم"يف قـاموس اللغـة االندونيسـية الكبـري تعـين كلمـة و . 20أسوةو 
بشـأن 2005لعـام 14وفقـا للقـانون حبتيـار مـالينجغي عندو . 21الذي يعلم

18 Nur Asiah 80المرجع السابق، ص 
19 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, h. 39
20 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyadi, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa

Arab Malang, (UIN Malang Pres, 2008), h.9
21 Hasan Alwi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), es.3, cet. Ke-4,

h. 377.
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الرئيسية لتعليم وتوجيه، والتـدريب، بالوظيفة املهنيأي املريباملعلمني هو املعلم
.22الطالبوتقييم 

، ميكــن االســتنتاج أن فهــم إبــداع املعلــم هــو الســابقاســتناًدا إىل الوصــف و 
قــدرة املعلــم علــى إنتــاج شــيء جديــد أو تطــوير أشــياء موجــودة بالفعــل لتــوفري 

الطـالب وتـوفري بعـض املعرفـة بطريقـة قادرة على جـذب اهتمـام و جتربة تعليمية 
مـا سواء يف شـكل األفكـار وأسـاليب التـدريس و . يفضلها الطالب يف املدرسة

.أشبه ذلك
الشرح أعاله، ميكن وضع مؤشرات حـول املعلمـني املبـدعني علىاستناًداو 

تطـوير اإلبـداع يف األطفــال "يف كتابـه عنـد أوتــامي مونانـدارحنـو عمليـة الـتعلم 
:على النحو التايل" املوهوبني

(fluency of thingking)يف التفكريمرتاح.1

ـــة، الكميـــة املطلوبـــة و . هـــي القـــدرة علـــى إنتـــاج األفكـــار يف هـــذه احلال
.ليست نوعية

(fleksibel)املرونةفكر ال.2

.وهي القدرة على إنتاج األفكار واإلجابات من وجهات نظر خمتلفة
األصليالفكر.3

تعبــــريات جديــــدة، ممــــا جيعــــل تركيبــــات غــــري انتــــاجى وهــــي القــــدرة علــــ
.الزمة

22 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, h. 42
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(elaboration)مهارات التفصيل.4

.وهي تطوير فكرة حبيث تصبح مثرية لالهتمام
(evaluasi)مهارات التقييم.5

ختلــف، وحتديــد قيمــة املؤشــر املأي مراجعــة قضــية تســتند إىل منظــور 
.

يةرْغبة التعليم اللغة العرب.ب
تعريف الرغبة .1

ةبالطليل املهيالرغبة
23 .

و اكتساب السلوك الذي تتم تسويته نسبياً بسبب التـدريب العملـي م هالتعلّ و 
.24واخلربة

يف جمموعـة متنوعـة مـن الطـرق ووجهـات الرغبـة ، يتم تفسري وأما عند اجلمهور
وفقا جلـون هوالنـد، االهتمـام كنشـاط يثـري االهتمـام وميكـن أن . ظر كل منهان

هـــي وعـــي الشـــخص بشـــيء مـــا، رغبـــة، الوأمـــا عنـــد ســـوجبطو. يعطـــي املتعـــة
للشــخص الــذي ةنفســيالناحيــةالرغبــة هــيلــذا . شــخص، مشــكلة مرتبطــة بــه

أعـــــراض نفســـــية تظهـــــر تركيـــــز هـــــيتيـــــدجان وأمـــــا عنـــــد . يشـــــارك يف النشـــــاط
ة رغبـةوفقا لفيتا نور أريفة، ال. على جسم ما ألن هناك شعور باملتعةاالهتمام 

من اجلوانـب النفسـية للبشـر الـيت ميكـن أن تقـود غـري حمسـوس حنـو إحدى هي 

23W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 30.
24 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja

Rosadakaerya, 2005), cet. 5, h. 90
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ســـبب األنشـــطة وأســـباب املشـــاركة يف كـــذلك يوالرغبـــة.25حتقيـــق األهـــداف
.مينشاط التعل

حــافز قــوي للقيــام هــي رغبــةاملــذكور، ميكــن االســتنتاج أن المــن التعريــفو 
م هنـاك األشـياء ييف التعلـيوضـح كما كشف سـكينر أنـه. اجباربشيء دون 

فلـــذلك جيـــب  ، يف التعلـــيمالطلبـــةرغبـــةالـــيت ميكـــن أن تـــؤثر علـــى اهتمامـــات
.26تعليم اجلاذبعلى حتويل عملية تعلم مملة إىل جتربة على كل املعلم قادر 

التعّلمالرغبةمؤشرات .2
:حتتوي على العناصر التاليةالرغبةأن الرغبة السابقناًء على تعريف ب

.نفسيةالض عر هي رغبةال.1
.مستغرقواملشاعر واألفكار هلذا املوضوع بسببهتمامتركيز اال.2
.املستهدفعلى أغراض شعور باحلب .3
حتقيــــــــــق علـــــــــى يف هـــــــــذا املوضــــــــــوع للمشـــــــــاركة األنشــــــــــطة إرادة.4

.27األهداف

،م والتــــدريسيوالطـــالب الـــذين لـــديهم الرغبـــة بــــالتعلم عنـــد أنشـــطة التعلـــ
راهعمل كما عرب سـايوف بـاهري جامـاالهم سلوكيات يتم التعبري عنها يف لدي

:من خاللالرغبة يتم التعبري يف األغلب، "معلم نفس التعلّ "يف كتابه 

.شيًئا أكثر من غريهميفضلب الطالاألسئلة اليت توضح أن .1
.املشاركة الفعالة يف النشاط.2

25 Fita Nur Arifah 118المرجع السابق، ص 
26Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 88.
27Makmun Khairani, Psikologi Belajar, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 137.
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.28ون اعتبار لآلخريندلرغبةلشيء من االكبريةاالهتمام.3

" هالتـأثري عوامـل الـتعلم و" يف كتابه بعنـوان سلميطو ، وفقا بالقول السابق
:لديهم اخلصائص التاليةو بالتعلم يرغبأن الطالب 

.دون أن يطلبشعور باحلب والسرور يف شيء ال.1
.والسؤالأعرب من خالل بيان.2
.فضل شيًئا أكثر من أي شيء آخري.3
.يتجلى من خالل املشاركة يف النشاط.4
.29مييل إىل إيالء مزيد من االهتمام هلذا املوضوع.5

الطـــالب بعمليـــة الرغبـــة، ميكـــن إعـــداد مؤشـــر حـــول الســـابقمـــن الشـــرح 
:التعلم على النحو التايل

امليول)1
.عند تلقي دروس اللغة العربيةةلبللطةماساحل.أ

.استجابة لدي الطالب عند تلقي دروس اللغة العربية.ب
.يف املدرسةاالهتمام عند حضور دروس اللغة العربية.ت
.دروس اللغة العربيةاشرتاكتركيز الطالب عند .ث

االهتمام)2
.عند تلقي دروس اللغة العربيةالطلبةمشاركة .أ

28 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 166-167
29 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhi.( Jakarta: Rineka

Cipta, 2010). H. 180.



21

ــــة .ب ــــد الطلبــــةرغب ــــدريبات يــــدّورعن ويســــأل إىل الدراســــية، الت
قدرة إذا مل يفهمـوا املـادة واحبثـوا عـن اللديهالذياألشخاص

.عندما يواجهون صعوباتالكتب الداعمة األخرى 
املشاركة)3

.ب للدراسة يف املنزلالطالوعي ال.أ
.الوعي الطالب للقيام على التدريبات الدراسية.ب
.الوعي الطالباعطاء السؤال من املعلم.ت
.الوعي لإلجابة على األسئلة.ث

تعليم اللغة العربية.3
شــــيء مهــــم يف حيــــاة يف كتابــــه يشــــرح أن اللغــــة هــــي ني نــــوهىأولــــوعنــــد

يف و . البشـــــرياللغـــــة، يســـــتطيع التواصـــــل ونقـــــل مجيـــــع أفكـــــارهمألن. النـــــاس
يــــدة  اجليــــدة، أخــــالق اجلالقــــاموس اإلندونيســــي الكبــــري، اللغــــة هــــي كلمــــات 

.30يداجلسلوك 
العربيــــة هــــي اللغــــة أنيشــــرح أكتــــاب مــــن  غاليــــني الأمــــا عنــــد و 

اللغــة و . 31العبــارات الــيت يســتخدمها العــرب للتعبــري عــن أفكــارهم ومشــاعرهم
النـاس مـنحـىت العربيـة يتعلمهـا ماليـنيمـن غـري العـرب،كذلك يـدرس العربية  

وباإلمجــال ال جمــّرد مــن، مــن لغــة األميف فهــم اللغــة العربيــة ليســت و . يف العــامل
.م اللغة العربية، ألنه من خالل تعلم اللغة العربية ، ميكننا فهم اللغةيتعلال

30 Ulin Nuha, Metodelogi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 2012), h.27
31 Ulin Nuha 31المرجع السابق، ص  
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كـــــذلك   اللغـــــة العربيـــــة  و اللغـــــة العربيـــــة هـــــي لغـــــة القـــــرآن وتوحيـــــد األمـــــم، و 
وسيلة للتواصـل يف االتصـال الشـفوي والكتـايب لالتصـال ليـتم دراسـتها مـن كال

من املواضيع اليت تدرسها إحدى هي البحثالعربية يف هذااللغةو . الطالب
تــدريس اللغـــة العربيـــة يف و . بـــونجملر ابنـــداخلاســةاحلكوميـــة بتدائيـــة إلدرســة امب

هذه املدرسة تنفيذها حبيث يتمكن الطالب من القـراءة واالسـتماع والتحـدث 
املعلــم حتتــوي هــذه العمليــة علــى سلســلة مــن التفــاعالت بــني . والتــأليف اجليــد

والطــالب لتحقيـــق أهـــداف معينـــة ، حيـــث يشـــري ســـوديرمان يف كتابـــه املعنـــون 
إىل مصـــــــطلح الـــــــتعلم باســـــــتخدام " التفاعـــــــل والتحفيـــــــز يف التعلـــــــيم والـــــــتعلم"

ــا هــو التفاعــل الــذي وعنــده . التفــاعالت التفاعليــة إن مــا يعتــرب تفــاعًال تعليمًي
. ب حنـو نضـجهميتم تنفيذه بوعي وله هدف للتوعية مـن أجـل إيصـال الطـال

هـــداف جيـــب حتقيقهـــا، األ: منهـــاخصـــائصهلـــا تتميـــز العمليـــة التعليميـــة ويف 
واقـــف، امل، وهنـــاك أســـاليب، و املـــدرسطـــالب ، و الرســـائل جيـــب نقلهـــا، و الو 
حاولـة لفهـم مب"يعـين " ميالتعل"صطلح أن ميستنبط والباحث . 32تقييماتالو 

شـــخص أو جمموعـــة مـــن خـــالل خمتلـــف اجلهـــود واالســـرتاتيجيات واألســـاليب 
".واملناهج لتحقيق األهداف اليت مت التخطيط هلا

. م والتعلــــيمنشــــطة حتــــدث وهــــي الــــتعلّ األم اللغــــة العربيــــة هنــــاك ييف تعلــــو 
ا النظـــام البيئـــي بيئـــي يســـمح بعمليـــة الـــتعلم، وهـــذالالتـــدريس هـــو إنشـــاء نظـــام 

حيــدث مــن مكونــات التــأثري املتبــادل، أي األهــداف التعليميــة واملــواد الــيت يــتم 

32 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.5
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رافـــق التعلـــيم اســـتعمال املدورًا إىلميثيـــل ب جيـــب أن والطالـــاملعلـــم.تدريســـها
.والتعلم

هــو البحــثهــذام اللغــة العربيــة الــذي ينــوي الباحــث يف يوبالتــايل إن تعلــ
م اللغـــة العربيـــة مـــع املعلـــم كمســـهل عـــن طريـــق تعلـــيفجهـــد لتعلـــيم الطـــالب

اســـــتخدام عناصـــــر خمتلفـــــة مـــــن خـــــالل األســـــاليب واالســـــرتاتيجيات لتحقيـــــق 
.التعليماألهداف

أهداف التعليم اللغة العربية.1
بشــــكل صــــحيح مــــع العربيــــة عرضــــة للتواصــــل الفكــــرة م اللغةيتعلــــو 

. بيـــاكتاوأشـــفهيا إمـــا مـــنبيئـــتهم، التعريـــف عـــن البعضـــهم الـــبعض و 
اللغــة واملهــارة اللغويــة م و هــي الســتيعاب علــم اللغــة يالغــرض مــن تعلــو 

للحصــول علــى والصــرف،،املطالعــة، احملادثــة، اإلنشــاء، النحــو: مثــل
33:، وهياللغويةاملهاراتالكفاءة اللغوية اليت تشمل أربعة 

مهارة اإلستماع.أ
االســــــــتماع كمهــــــــارات اللغــــــــة االســــــــتقبالية، وتلقــــــــي مهــــــــارة

).املتحدثني(املعلومات من أشخاص آخرين 
مهارة القراءة.ب

تقـــبال، هلـــااللغـــة الـــيت احـــدى مـــن مهـــارةالقـــراءة هـــي مهـــارة 
القـراءة هـي تغيـري و . وتلقي املعلومـات مـن اآلخـرين يف الكتابـة

.شكل الكتابة إىل أشكال املعىنمن 

33 Bustami A Gani, Al Arabiyah Bin-Namadzij, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 16-17
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مهارة الكتابة.ت
تنـتج أو تـوفر الـيت اللغـة احـدى مـن مهـارةالكتابة هـي مهاراة

الكتابــة هــي و . كتــوباملشــكل ب) القــراء(املعلومــات لآلخــرين 
.شكل الكتابةبتغيري يف شكل األفكار أو املشاعر

مهارة الكالم.ث
الكفاءة الـيت تنـتج، أو تنقـل املعلومـات وأما مهارة الكالم هو 

الكـالم هـو و . شـكل أصـوات اللغـةب) املسـتمعني(إىل اآلخرين 
ــــري شــــكل أصــــوات اللغــــة إىل شــــكل مــــن أشــــكال  ــــة تغي عملي

.ة بأصواتالكالم
لغــة العربيــة م اليأن اهلــدف العــام لتعلــالدينيــةأوضــحت وزارة األوقــاف

:هي
قـــادرة علـــى فهـــم القـــرآن الكـــرمي واحلـــديث الشـــريف كمصـــدر )1

.للتعاليم اإلسالمية
القدرة على فهـم الكتـب الدينيـة والثقافـة اإلسـالمية املكتوبـة )2

.باللغة العربية
قادرة على التحدث وتأليف باللغة العربية)3
).تكميلية(الستخدامها كأداة خلربات أخرى )4
.تعزيز اللغويني اللغة العربية ، أي املهنية حقال)5
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املواد يف تعليم اللغة العربية لدي طلبة فصل الرابع.2
يواصــــــل املــــــواد يف تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة لــــــدي طلبــــــة فصــــــل الرابــــــعو 

الـيت تسـتخدم 2014عام دينيةباستخدام كتب الطالب من وزارة ال
:يف كتاب الطالب ما يليتتضمن املواد الواردة . 2013املنهج عام 

عْرف النفس.أ
.صحيحالحول األدوات املدرسية بنصالقراءة )1
.صحيحالاملدرسية بألدواتاحولنصالترمجة )2
.املدرسيةاألدواتببسيطة تتعلق الملة تركيب اجل)3
.صحيحبالاملدرسيةألدواتانص حولالالتدرب على قراءة )4
.ة العربية بشكل صحيحذكر إمسه باللغقادر على )5
.القدرة على ذكر أصل املنطقة باللغة العربية بشكل صحيح)6

األدوات املدرسية.ب
.قراءة النص حول األدوات املدرسية بالصحيح)1
.ترمجة النص حول األدوات املدرسية بالصحيح)2
.تركيب اجلملة البسيطة تتعلق باألدوات املدرسية)3
.لنص حول األدوات املدرسية بالصحيحالتدرب على قراءة ا)4
ــــــى ذكــــــر )5 ــــــة بشــــــكل األدوات املدرســــــيةقــــــادر عل باللغــــــة العربي

.صحيح
نمهأنواع .ت
.بالصحيحأصحاب املهنة قراءة النص حول )1
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.بالصحيحأصحاب املهنة ترمجة النص حول )2
.تركيب اجلملة البسيطة تتعلق باأألصحاب املهنة)3
.النص حول أصحاب املهنة بالصحيحالتدرب على قراءة )4
.قادر على ذكر أصحاب املهنة باللغة العربية بشكل صحيح)5
العنوان .ث

.بالصحيحالعنوان قراءة النص حول ) 1
.بالصحيحالعنوانترمجة النص حول ) 2
.لعنوانتركيب اجلملة البسيطة تتعلق با) 3
.بالصحيحالعنوانالتدرب على قراءة النص حول ) 4
.باللغة العربية بشكل صحيحالعنوانقادر على ذكر ) 5

أفراد األسرة.ج
.بالصحيحأفراد األسرةقراءة النص حول ) 1
.بالصحيحأفراد األسرةترمجة النص حول ) 2
.باألفراد األسرةتركيب اجلملة البسيطة تتعلق ) 3
.بالصحيحأفراد األسرةلتدرب على قراءة النص حول ا) 4
.باللغة العربية بشكل صحيحأفراد األسرةذكر قادر على) 5

األسرة يف البيت.ح
.بالصحيحاألسرة يف البيتقراءة النص حول ) 1
.بالصحيحاألسرة يف البيتترمجة النص حول ) 2
.باألسرة يف البيتتركيب اجلملة البسيطة تتعلق ) 3
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.بالصحيحاألسرة يف البيتالتدرب على قراءة النص حول ) 4
باللغـــــة العربيـــــة بشـــــكل األســـــرة يف البيـــــتادر علـــــى ذكـــــر قـــــ) 5

.صحيح
اتيجية تعليم اللغة العربيةسرت .3

الـذين ةبـللطلم يمن الناحيـة املثاليـة  جيـب أن يكـون أسـلوب التعلـ
وهــذا يتطلــب . يتمتعــون باملتعــة واالعتــدال واألقــل قــدرة بــالطبع خمتلًفــا

.ةبدي طلالتعلم لاملعلم فهًما لالسرتاتيجيات واألساليب يف نقل 
ــــــــــو  هــــــــــو م يتســــــــــمى االســــــــــرتاتيجيات املطبقــــــــــة يف أنشــــــــــطة التعل

. مياســــرتاتيجيات التعلــــ
م املبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة وأطـــر األنشـــطة لتحقيـــق األهـــداف يالتعلـــ

اســرتاتيجيات الــتعلم الــيت ميكــن اســتخدامها هــي كمــا . ميالعامــة للتعلــ
:يلي

هـــي اســـرتاتيجية ) التعلـــيم املباشـــر(ســـرتاتيجية الـــتعلم املباشـــر ا)1
تتضـــــــمن هـــــــذه و . تتمحـــــــور حـــــــول املعلـــــــم وغالبـــــــا تســـــــتخدم

اإلســــــــرتاتيجية أســــــــاليب احملاضــــــــرات واألســــــــئلة واملمارســــــــات 
.والتمارين واملظاهرات النشطة

الــيت ) إرشــادات غــري مباشــرة(إســرتاتيجية الــتعلم غــري املباشــر )2
ملشــاركة الطـالب يف إجــراء املالحظــات توضـح الشــكل العـايل

.والتحقيقات
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اســــرتاتيجية الــــتعلم التفاعليــــة الــــيت تشــــري إىل شــــكل املناقشــــة )3
.واملشاركة بني الطالب

اســــرتاتيجيات الــــتعلم مــــن خــــالل جتربــــة تركــــز علــــى النشــــاط )4
.والتأكيد على عملية التعلم وليس نتائج التعلم

إســـرتاتيجية الـــتعلم الـــذايت هـــ)5
.بناء املبادرة الفردية واالستقاللية والتحسني الذايت

طريقة التعليم اللغة العربية.4
يف . 34املسـتخدمة لتحقيـق األهـداف املــذكورةالطـرقالطريقـة هـي 

هذه األثناء ، وفقا للدكتور طريقة موجيجانتو هي خطة شاملة ترتبط 
بعـرض طــرق التــدريس بانتظــام وال تتعــارض مــع بعضــها الــبعض وتقــوم 

.35

مـــن طريقـــة الـــيت تعـــين طريقـــة منهجيـــة تـــأيت طريقـــة أصـــل الكلمـــة 
يف القــــــاموس . للعمــــــل لتســــــهيل تنفيــــــذ األنشــــــطة يف حتقيــــــق اهلــــــدف

عنـد . تستخدم للقيام بعمل ما من أجل حتقيقـه علـى النحـو املطلـوب
يـة تســتخدم 
لتسهيل توصيل املواد للطالب حبيث ميكن حتقيق أهداف الـتعلم كمـا 

34 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Putra).
h.46

35Mulianto, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Bahasa. 1974), h.12
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ميكـــن أيًضـــا تنـــاول طريقـــة الـــتعلم كطريقـــة منهجيـــة للقيـــام . هــو متوقـــع
.36بأنشطة أو أنشطة التعلم املطلوبة

القواعـد النحويـة والطريقـة املرتمجـة : ، وهـيأربـعاملشـهورة الطريقة و 
، الطريقــة املباشـــرة ، الطريقــة الســـمعية البصـــرية ، )د والتجارمـــةالقواعــ(

أمحــد فــؤاد أفنــدي أضــاف أســلوب القــراءة وعنــد .والطريقــة االنتقائيــة 
.العربيةوطريقة التواصل يف منهج التدريس 

وسائل التعليم اللغة العربية.5
ـــــريقـــــاموسيف والوســـــائل هـــــي أدوات أو اللغـــــة اإلندونيســـــيا الكب

التعليميـــة هـــي أدوات ومـــواد لوامللصـــقات والالفتـــات ، بينمـــا الوســـائ
.37تستخدم يف عملية التعليم أو التعلم

الـــيت تعـــين حرفيـــا Mediusملـــة وســـائل اإلعـــالم تـــأيت مـــن الالتينيـــة 
الوســـط، أو الوســـيط، أو املقدمـــة، باللغـــة العربيـــة وســـائل اإلعـــالم هـــو 

.38أو رسول الرسالة من املرسل إىل املتلقي للرسالة) وسائل(وسيط 
تــــأيت مــــن " وســــائل اإلعــــالم"كلمــــة إن  دأرشــــاأزهــــر أمــــا عنــــد و 

"medius "و. الالتينية اليت تعـين حرفيـا الوسـط أو الوسـيط أو املقدمـة
شـر املرتبطة باحلواس الـيت يسـتخدمها البالوسائل من حيث استخدام 

: للحصول على املعرفة ، يتم تصنيف الوسائط إىل ثالثة أنواع ، وهي

36 M. adilah, Implementasi Kuikulum 2013 dalam Pembelajaan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
(Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2014), h. 188.

37 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline V 1.3
38 Azhar arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004 ) h.3
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وســــــائل ) صــــــوتاأل(، وســــــائل اإلعــــــالم )البصــــــرية(وســــــائل اإلعــــــالم 
.)السمعية والبصرية(اإلعالم 

التعليمية اليت ميكن تقسيمها على أربع مهارات الوسائل تشتمل و 
:للغة العربية على ما يلي

عوسائل التعليم اإلستما .أ
عمليـــة تلقـــي جمموعـــة مـــن ميـــزات الصـــوت ســـتماع هـــواإل

املضـمنة يف رمـز كلمـة ، أو مجلــة هلـا معـىن يتعلـق بالكلمــة 
علـى الـرغم مـن "اإلسـتماع . السابقة ، يف موضـوع معـني

". مسـاع " 
أكثــــر "ســـيكون األمـــر أكثــــر مالءمـــة ، إذا كــــان األســـتاذ 

.دون أن يكون سياقًيا"لإلصغاء " ااستهدافً 
االستماع هو القدرة اليت تسـمح ملسـتخدم اللغـة و 

.لفهم اللغة املنطوقة شفويا
نقلـــــت عـــــن عبـــــد الوهـــــاب دجوانـــــدوإمـــــا عنـــــدو 
االسـتماع هـو يف األسـاس مبـين علـى رد . وآخرونالرشيد 

الفعل السليب ، مبعىن أن مبادرة التواصل ليست من تلقاء 
ن أشـــــخاص آخـــــرين، فـــــإن املوقـــــف نفســـــها ، ولكـــــن مـــــ

واإلجــــراءات املتوقعـــــة مـــــن املســــتمع هـــــي يف املقـــــام األول 
.االستماع وفهم ما يسمعه



31

ــــــــوالوســــــــائل ــــــــيت ميكــــــــن اســــــــتخدامها يف تعل م يال
:كما يليتشملاإلستماع 
راديو . 1
.ومسجل الشريط) كاسيت(مسجل . 2
)صور احلركة(أفالم . 3
التلفزيون. 4
ضغوط قرص مضغوط وقرص م. 5
اإلنرتنت. 6
ألعاب. 7
خمترب اللغة. 8
املتعددةالوسائل. 9

وسائل التعليم الكالم.ب
ــــــم اللغــــــة الكــــــالممهــــــارة أساســــــية مهمــــــة يف تعل

. الثانية
ألنـه يطالـب بالـدور النشـط للطـالب ). مهارات إنتاجيـة(

مــــــع األحــــــزاب أو حــــــىت يتمكنــــــوا مــــــن التواصــــــل لفظيــــــا
.

كـالمم  يبعض وسائل اإلعالم املستخدمة يف تعلو 
:هي كما يلي

الصوار. 1
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جملس الفانيال. 2
جملس النشرة. 3
السبورة. 4
الصورة. 5
ساعة احلائط. 6
األفالم. 7
)الرحلة(أعمال السفر . 8
اإلنرتنت. 9

خمطط الوجه. 10
لعبة. 11

القراءةوسائل التعليم .ت
القـراءة هــي مهــارة اللتقـاط املعــىن يف رمــوز صــوتية 

تلعـــب أداة استشـــعار . مكتوبـــة منظمـــة وفـــق نظـــام معـــني
ومــع ذلــك ، . دورًا مهًمــا يف هــذه العمليــة) العــني(البصــر 

فـــإن القـــراءة أو القـــراءة ليســـت جمـــرد عمليـــة عمـــل للعيـــون 
ولكــن يشــمل أيًضــا أنشــطة العقليــة ، . وأدوات الكلمــات

أمنـــــاط التفكـــــري، التحليـــــل، التقيـــــيم، حـــــل : ذلـــــكمبـــــا يف
.املشكالت، إخل

ـــــــــــيت ميكـــــــــــن و  تتضـــــــــــمن الوســـــــــــائط التعليميـــــــــــة ال
:استخدامها لتعلم مهارات القراءة ما يلي
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بطاقة فالش . 1
القراءةخمتربات. 2
على رأس الشفافية . 3
بروجيكتور. 4
الشرحية. 5
النسبة املئوية. 6
لعبة. 7

كتابةوسائل العليم ال.ث
الكتابـة هــي مهــارة لغــة معقــدة ، لــذلك جيــب أن يــتم فــرز 

يف . هذه املهارة بعـد فـرتة الـدرس الـيت تؤكـد علـى الصـوت
. الواقع، هو أكثر تركيزا على جوانب االستماع والتحدث

غالبًــــا مــــا يُفهــــم الكتــــاب علــــى أنــــه يقتصــــر علــــى النســــخ 
، ولكـــن يف الواقـــع يشـــمل ) التهـــاجو(واهلجـــاء ) النســـخ(

اب جمموعــة متنوعــة مــن العمليــات املعرفيــة للكشــف الكتــ
وبالتـايل هـذه املهـارة هـي متـرين يف . عن ما يريده اآلخرون

تنظــــيم األفكــــار واملعرفــــة ومــــن مث نقلهــــا يف شــــكل رمــــوز 
.حرف
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ووفقـــــاً لعبـــــد الوهـــــاب الروزيـــــدي، فـــــإن الوســـــائط 
التعليميـــة الـــيت ميكـــن اســـتخدامها لـــتعلم مهـــارات القـــراءة 

:39هي كما يلي
تسجيل.1
كلمات متقاطعة. 2
ةصور وصور ال. 3
اإلنرتنت. 4
البطاقة. 5
.ةبلع. 6

تقومي التعليم اللغة العربية.6
. هــــو مصــــطلح أمشــــل مــــن االختبــــار، والقيــــاس، والتقيــــيمالتقــــومي

ساســـــي هـــــو عمليـــــة منهجيـــــة ومســـــتمرة لتحديـــــد اجلـــــودة مي األوالتقـــــو 
لشــيء مــا ، بنــاًء علــى االعتبــارات واملعــايري يف إطــار ) القيمــة واملعــىن(

.40التعليمعملية 
سـري االختبـار  يف هـذه الدراسـة، ميكـن تف. االختبار هو أداة قياس

كأداة إجراء أو جمموعة من األنشطة املستخدمة للحصول على أمثلـة 
لــيم مــن تعاإلختبـارمـن الســلوك الـذي يعطــي حملــة عامـة عــن القــدرات 

األســـئلة الـــيت جيـــب اإلجابـــة أو سلســـلة مـــن األوامـــر أو األنشـــطة الـــيت 

39 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Presindo), hlm. 41
40 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5
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ينبغـــي تنفيـــذها للحصـــول علـــى املعلومـــات الـــيت حيتاجهـــا األشـــخاص 
.ستخدمون هذه االختباراتالذين ي
مبعـىن . قياس هو نشاط للحصول على معلومـات البيانـات كميـاال

آخــر، والقيــاس هــو حماولــة ملعرفــة حالــة األشــياء الــيت ميكــن أن تكــون
.النتيجةينتج

التصنيفات هي عمليـة الختـاذ القـرارات باسـتخدام املعلومـات الـيت 
وكالمها اسـتخدام مت احلصول عليها من خالل قياس خمرجات التعلم،

أدوات اختبار وبدون اختبار، أو تقييم هو اختاذ قرار بشأن ما وعادة 
.41املشكلة أخرىلتحديديساساحلصول النتيجة األما تستخدم 

41 Aziz Fakhrurrazi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab,(Jakarta: Direktorat Jendral
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), h. 425-426
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الباب الثالث

منهج البحث

الواجبــة ة الواظيفــاتثالثــه هلــاذيــتنفعلــىندونيســيااإليفاجلامعــةعرفنــا أن 
علـم أحـد وامل. الوظيفة اخل، و وظيفة البحث، الرتبيةوظيفة، وهيبأدئه
ويف هـذا. البحـثهـي، احـد منهـا ةالثالثـالوظيفـةصر الرئيسي حيمـل هـذه اعنمن ال

مجــع البيانــات نــوع البحــث وطريقــة حتديــد املوضــوعات وطــرق علــى تشــمل البحــث
اجلامعـــة لتحســـني األكـــادميي تقـــدم البحـــث هـــذا أســـاليب و . وطـــرق حتليـــل البيانـــات

الباحــثللجمــع بــني عــرض خــربات الــتعلم الــيت تعــزز املواقــف والقــدرات واملهــارات 
.1لدى الطالب

أســلوب يعــين "هــوالبحــثأن املــنهجوأبــو أمحــديخليــد نربوكــو وأمــا عنــد
كيفيــة القيــام بتعــين املــنهجلــذا . الطريقــة الصــحيحة لفعــل شــيء والشــعارات املعرفــةب

النشــاطهــوالبحــثوأمــا . املعــنياســتخدام العقــل بعنايــة لتحقيــق هــدفمــاشــيء
.2تأليف بيانيتم لللبحث والتسجيل والصياغة والتحليل 

بيجـدان وتــايلور يعرّفـان أن الكتابـة النوعيـة هــي إجـراء كتابـة ينــتج وأمـا عنـد
بيانــــات وصــــفية يف شــــكل كلمــــات أو كتابــــات أو شــــفهياً مــــن أشــــخاص يالحــــظ 

حبثـا كيفيـا أو نوعيـا الـذي ال يتنـاول بياناتـه مـن هـذا البحـثأليفيـتم تـ. 3سـلوكهم
ومــن حيــث وصــفه هــذا البحــث مــن البحــث ، .عــن طريقــة املعاجلــة رقيمــة اخصــائية

1 Sumadi suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.
2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penulisan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1
3 Lexy J.  Moleong, Metode Penulisan Kualitatif, (Bandung: PT RosdaKarya, 2007), h.3.
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صــفّي الــذي وأمــا مــن شــكل العــرض يتضــمن هــذاالبحث كبحــث نــوعي و .امليــداين
ــــات باألفــــاظ أو الوصــــف عــــن األحــــوال ــــذي يســــتخدم . تصــــور املعطي واملــــدخل ال

وهــذا البحــث التحليلــي النــوعي يتضــمن عــن الــدوافع . باحــث هــو البحــث النــوعيال
سـعى أن تصـور احلـوادث والباحـث ي.والغرض  لغري مسـلمني يف تعلـيم اللغـة العربيـة

مبدرســة اإلبتدائيــة احلكوميــة اخلامســة دةاملفيــمثّّ  تقــدمها بشــكل البيانــات و اجلملــة
.بندار ملبوج

نوع البحث.أ
كـــان هـــذا البحـــث حبثـــا كيفيـــا أو نوعيـــا الـــذي ال يتنـــاول بياناتـــه عـــن طريقـــة 

وأمـا .ومـن حيـث وصـفه هـذا البحـث مـن البحـث امليـداين. املعاجلة رقيمـة اخصـائية
املعطيـات من شكل العرض يتضمن هذاالبحث كبحث نوعي وصـفّي الـذي تصـور 

باحــث هــو البحــث واملــدخل الــذي يســتخدم ال. باألفــاظ أو الوصــف عــن األحــوال
وهذا البحث التحليلي النوعي يتضمن عن الدوافع والغرض  لغري مسـلمني . النوعي

ســــعى أن تصــــور احلــــوادث مثّّ  تقــــدمها بشــــكل والباحــــث ي.يف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة
املفيدةالبيانات و اجلملة

حديد الموضوعطريقة ت.ب
يف البحـــث النـــوعي هـــي الكلمـــات واإلجـــراءات، بيانـــات  مثـــل املوضـــوع

.قالتوثي

مبدرســة اإلبتدائيــة احلكوميــة :هــي يف هــذه احلالــة ، كــان موضــوع الدراســةو 
أخـذ بيانـات عـن اسـرتاتيجيات وأسـاليب باللغة العربية املعلمو .اخلامسة بندار ملبوج
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ألمــور املتعلقــة بــتعلم اللغــة العربيــة ، وكــذلك الطــالب الــتعلم، واإلبــداع يف الــتعلم، وا
.السرتداد البيانات املتعلقة بإبداع املعلم واالهتمام بالتعلم

السكان والعينة.ج
أعضــــاء يف جمموعــــة مــــن هــــومــــوه أينــــني الســــكان الــــذي ألقــــاهري أعنــــد 

األشـــخاص أو األحـــداث أو األشـــياء الـــيت مت صـــياغتها بوضـــوح ، أو جمموعـــات 
أري عينــني وفقــا لعينــة . ويف الوقــت نفســه ، كمــا ذكــر مــوه. هــدفًا للتعمــيمأكــرب

يف هذه األثنـاء، وفقـا لسوهارسـيمي أريكونتـو، فـإن . 4هي جمموعة صغرية لوحظ
عني عينة البحث إذا كنا نعتزم تعميم نتائج عينـة . احملققالعينة جزء أو ممثل عن

.البحث
الرابـعالصـفمـن للبحـث، كـان السـكان الـذين أخـذهم هذا البحثيف و 

ة الـيت اختارهـا الباحـث هـي مبدرسة اإلبتدائية احلكوميـة اخلامسـة بنـدار ملبـوجيف 
العينة أو كانت طريقة مجع العينات املستخدمة تستخدم طريقة. الصف الرابع أ

يتم حتقيق أهداف العينة أو العينة اهلادفة عن طريق . عادة ما تسمى عينة هادفة
أخـــذ املوضـــوع غـــري مبـــين علـــى الطبقـــات أو العشـــوائية أو اإلقليميـــة ولكـــن علـــى 

.5أساس وجود أهداف معينة
إن أخذ العينات باستخدام تقنيـة اهلـدف هـذه جيـد جـًدا ألنـه يتوافـق مـع 

تكمـــن ميـــزة هـــذه العينـــة يف دقـــة الباحـــث باختيـــار مصـــدر . اعتبـــارات البـــاحثني
.البيانات حسب املتغريات املدروسة

4 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2010, Cet ke-2), h.
98.

5 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 174.
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طريقة الجمع البيانات.د
ــــىت (Triangulasi)لتثليــــث بالطريقــــة اويف هــــذا البحــــث، اســــتخدم الباحــــث ال

.6املالحظة، واملقابلة، والتوثيق:من عّدة طرق، منهاتتكون 
املالحظة.1

هـــي وســـيلة أو أداة مـــن وســـائل : والتعريـــف املالحظـــة كتعريـــف إجرائـــي
يستخدمها الباحـث أوغـريه بصـورة مقصـودة وأدوات البحث العلمي واليت

أو غـري مقصـودة جلمـع البيانــات واملعلومـات مـن مصــادرها جتـاه أمـر معــني 
لدراســـــته وفـــــق ضـــــوابط وطرائـــــق حســـــب مـــــا تقتضـــــيه الظـــــروف وتفرضـــــه 

.7اإلمكانيات
و هـــذه طريقـــة يســـتخدم الباحـــث لنيـــل أنشـــطة تعلـــيم اللغـــة العربيـــة الـــذي 

يت
العاليـــة احلكوميـــة مبدرســـة12تـــدافع تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للطـــّالب الفصـــل

.بندر ملبونجالعاشرة 
املقابلة .2

حمادثـــة أو حـــوار موجـــه بـــني هــي املقابلـــة أن(Esterberg)قــال إســـتريبرغ 
أشــخاص آخــرين مــن جهــة أخــرى بغــرض الباحــث مــن جهــة شــخص أو

مجع املعلومات الالزمة للبحث واحلوار يتم عـرب طـرح جمموعـة مـن األسـئلة 

6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 89
7 137املرجع نفسه ، ص
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مــن الباحــث الــيت يتطلــب اإلجابــة عليهــا للحصــول علــى بعــض البيانــات 
.8املوضوعية املعينة بالبحث

البيانـات الـيت تتعلـق بتعلــيم ويف هـذا البحـث يسـتخدم هـذه الطريقـة لنيـل 
اللغـــة العربيـــة مبدرســـة واملخـــِرب مـــن مـــدير املدرســـة، واملدّرســـة اللغـــة العربيـــة، 

.والطّالب
التوثيق.3

مبدرسـةوهذه الطريقة يستخدم الباحـث لنيـل البيانـات عـن تصـّور مدرسـة
.بندر ملبونجالعالية احلكومية العاشرة 

تحليل البيانات.ه
و عمليـــة البحـــث املنهجـــي وجتميـــع البيانـــات الـــيت يـــتم حتليـــل البيانـــات هـــ

احلصول عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد األخرى ، حبيث ميكن 
ويـــتم حتليـــل . فهمهـــا بســـهولة ، وميكـــن مشـــاركة نتائجهـــا بســـهولة مـــع اآلخـــرين

يف البيانات عن طريق تنظيم البيانات ، ووصفها بوحدات ، وتوليفهـا ، وترتيبهـا
أمنــــاط ، واختيــــار أي منهــــا مهــــم ومــــا يــــتم تعلمــــه ، وتقــــدمي اســــتنتاجات ميكــــن 

.9إخبارها لآلخرين

هو ختفيض وحتديد االكتشافات لتكون بيانات منظمة وكثر . بل استنتاج اخلالصةق

8 Sugiyono 137، المرجع السابق، ص
9 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung, CV Alfabete, 2009), h.

244.
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ميكـــن شـــرح خطـــوات منـــوذج التحليـــل البيانـــات يف هـــذه البحـــث علـــى .االســـتفادة
:النحو التايل

اء البحث يف امليدانالتحليل قبل أد.1
مـــن الدراســـات اإلختبـــار يـــتم إجـــراء هـــذا التحليـــل علـــى بيانـــات 

يت ســيتم اســتخدامها لتحديــد تركيــز البحــث، وهــذا ال يــزال األوليــة ، الــ
مؤقتًــا، وســيتطور بعــد أن يقــوم املؤلــف بــإجراء حبــث ميــداين، ويف هــذه 
احلالــة يرفــع الكاتــب املشــكلة الــيت يواجههــا هــو إبــداع املعلــم العــريب يف 

الطلبة مبدرسة اإلبتدائية احلكومية اخلامسة  الصف حتسني االهتمامات 
.ملبونجالرابع بندار

التحليل امليداين.2

يف هــــذا الــــذي يســـتخدم الباحــــث امليــــداينتقنيـــة حتليــــل البيانـــات
ميكــن شــرح خطــوات منـــوذج التحليــل البيانــات يف هــذه البحـــث البحــث، 

:على النحو التايل

مجع البيانات)1

ــــتم مجــــع البيانــــات يف هــــذا البحــــث عــــن طريــــق املقابلــــة واملالحظــــة  ي
املقــابالت دائمـا يف هــذا البحـث ، ويهــدف يســتخدم دليـل. والتوثيـق

ويعقـد . إىل التحدث مع املتحـدثني ليكـون مطـابق باملوضـوع املناقشـة
املالحظــة باســتخدام إرشــادات املراقبــة ، ويــتم ذلــك ملعرفــة املزيــد مــن 

و إجـراء التوثيـق  يف أثنـاء . املعلومات اليت مل يتم احلصـول عليهـا بعـد



42

وذلـــــــك كلـــــــه للتحقـــــــق صـــــــالحية . إجـــــــراء املقـــــــابالت واملالحظـــــــات
.البيانات

ختفيض البيانات)2
ـــــات الرّئيســـــية وخيتارهـــــا ويركـــــز  ـــــات هـــــو يلخـــــص البيان ختفـــــيض البيان

فبــذلك أن البيانــات الــيت . البيانــات املهمــة مثّ يطلــب املوضــوع ومنــاط
. قد قصر سيعطي التصوير الوضـيح ويسـّهل الباحثـة إلمجـاع البيانـات

رئـــيس : ت املؤخـــوذة مـــن املخـــِربين منهـــاففـــي هـــذا البحـــث أّن البيانـــا
املدرسة ومعلم اللغة العربية والطّالب

عرض البيانات)3

يف البحـث النـوعي . البيانات هي تقـدمي البيانـاتاخلطوة بعد ختفيض
يستطيع تقـدمي البيانـات أن يعمـل بشـكل الشـرح القصـري ورسـم بيـاين 

فيســهل لــيفهم مــا بتقــدمي البيانــات . واملعّلقــة بــني األبــواب وغــري ذلــك
بالتصـــّور تعلـــيم اللغـــة . وقـــع وخيطّـــط العمـــل التـــايل بنـــاء علـــى املفهـــوم

.العربية و العوامل الدافع يف تعليمه

حتقيق البيانات)4
اخلالصـة األوىل الـيت . حتقيق البيانات هو استنتاج اخلالصة  وتدقيقها

عمـة علـى عّربت ما زالت مؤقّتة وستغّري إن مل جتد البيانـات القـّوة الدا
ــــة وإن تعــــّرب البيانــــات يف املرحلــــة األوىل . مرحلــــة مجــــع البيانــــات التالي

.تداعمها البيانات الصّحة والثباتة اليت غّربت هي خالصة مصدقية
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الباب الرابع

عرض البيانت وتحليلها

بندار لمبونجخامسةالحكومية الاإلبتدائيةالعامة عن المدرسة صورة .أ
بندار لمبونج خامسة الحكومية الاإلبتدائيةتاريخ تأسيس المدرسة .1

دورا هامـــا يف يســـاهم اإلبتدائيـــة احلكوميـــة اخلامســـة بنـــدار ملبـــونجاملدرســـة إن 
التعلــيم جنــاحيفتضــامن الواجبــة احلكــوميو 

اإلبتدائيـة احلكوميـة املدرسةوأما الصورة . تسع سنواتالتعلم من العمر اإللزاميوا
على النحو التايلاخلامسة بندار ملبونج
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1952يونيو 5ف املدرسة أوق13
.Hj. Salmah, S.Pd.I, MM.Pdمدير املدرسة 14
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رتكة ورقة الحالة أرض16
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لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية ثيقتو :المرجع

لمبونجبندار5تاريخ المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية .2
بنـاء والتعلـيم هـو التعـاون الـذي ال ينتهـي دولـةل, دولـةالتعليم مشكلة مهمة لكـل 

ســـواء , )اةالتعلـــيم مـــدى احليـــ(لـــذلك نقـــوم مبعاجلـــة التعلـــيم املعـــروف باســـم . أبـــدا
.الرمسية أو غري الرمسية أو مبعىن آخر أن التعليم لن يكون له حد زمين

بنـــدار5املدرســـة االبتدائيـــة اإلســـالمية احلكوميـــة قامـــت .  متزايـــدالتعلـــيم ســـوف 
ســة االبتدائيــة الــيت مل تكــن متــوفرة يف تلــك ملبــونج

.املبـادرة السـيدظهرت, الوقت يف سوكرمي Djamsari سـوكرمي 1كـرئيس قريـة
الــــىت 1964يف عــــام حالــــة خاصــــةيف بــــدايتها كــــان إلنشــــاء مدرســــة ابتدائيــــة ،

جعلهـا 1969يف عـام . بسـيطًا بعنـوان يف كيبـون ديالبـان سـوكرميتشغلني املبىن
.بـوالو تيغـالالشـارعمبىن خـاص مـع

طالبــاً حتــت قيــادة 37بــدأت عمليــة التعلــيم والتــدريس ألول مــرة بعــدد .ســوكرمي
كتبـت تسـجيلها كـرئيس أو قائـد يف املـرة األوىل حـىت .السيد أمهـا كـرئيس املدرسـة

:اآلن كالتايل
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بقيادة عمها1983-1979ىف السنة .1
بقيادة سريت1978-1973ىف السنة .2
بقيادة نسكني1979-1978ىف السنة .3
بقيادة سيضأ اريخ1983-1979ىف السنة .4
بقيادة أنوار سالم حمسن ، بكالوريوس1986-1983ىف السنة .5
بقيادة سعيد رمحان1992-1986ىف السنة .6
بقيادة سوريو1997-1992ىف السنة .7
مشهريبقيادة 2006-1997ىف السنة .8
بقيادة مرنية املاجستري2012-2006ىف السنة .9

بقيادة حاجة سلمه املاجسترياالن -2012ىف السنة .10
الرؤية والرسالة والحدف.3
الرؤية.أ

الـىت تتفـوق يف ملبـونجبنـدار5ظهـرت املدرسـة االبتدائيـة اإلسـالمية احلكوميـة 
، والتكنولوجيــا ، فضــال عــن وجــود البصــرية العامليــة ، إتقــان املهــارات يــةاإلجناز 

.اهللابعلى أساس اإلميان والتقوى 
والرسالة.ب

تنظــيم وتطــوير منــاذج الــتعلم النشــطة واملبتكــرة واإلبداعيــة والفعالــة واملمتعــة .1
والسياقية ، على أساس اإلميان والتقوى من أجل حتسـني كفـاءة الطلبـة يف 

.جيا مع رؤية عامليةإتقان العلوم والتكنولو 
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ــــــز وتطــــــوير مجيــــــع إمكانــــــات الطلبــــــة األذكيــــــاء واملهــــــرة واإلبــــــداعيني .2 تعزي

.األكادميية
احلدف.ت

بنــدار5املدرســة االبتدائيــة اإلســالمية احلكوميــة علــى أســاس الرؤيــة والرســالة
, جــودة) مهــرجني(مــن املتوقــع أن يكونــوا قــادرين علــى إنتــاج خــرجيني ,ملبــونج

.ومقبولة يف مؤسسة تعليمية متفوقة على مستوى أعلىواألخالق الكرمية
إسرتاتيجية. د

القدرات الفرديةترقية. 1

ترقيـــة. 2
.ةاجلودة املستهدف

ترقية . 3
.يساهم على النحو األمثل يف توفري التعليم يف املدارس الدينية

تطــوير الــدور النشــط للمجتمــع جتــاه املشــكالت الــيت تواجههــا يف التوجــه . 4
حنو املدارس املستقلة واجلودة

لمبونجبندار 5اإلسالمية الحكومية أحوال المدرسة االبتدائية . 4

مـن نتـائج املقـابالت الباحــث مـع رئـيس املدرســة االبتدائيـة اإلسـالمية احلكوميــة 

،ومن وثيقة املدرسيةملبونجبندار 5
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ملبــــونجبنــــدار 5ان عــــدد املــــدارس ىف املدرســــة االبتدائيــــة اإلســــالمية احلكوميــــة 

مـة أمســاء املــدارس وأمســاء و قائ. مــدارس اجــر غــري داءم7مـدارس داءم و 26

فيمـا ملبـونجبنـدار 5املوظفني اإلداريني املدرسة االبتدائيـة اإلسـالمية احلكوميـة 

:يلي 

4.2جدول
5بيانات المدارس الداءم فى المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

لمبونجبندار 
No Nama Jabatan Status

1 Hj. Salmah, S.Pd.I, MM.Pd Kamad PNS

2 Mastiah, S.Pd.I Wali kelas I.a PNS

3 Lidya Kastriandana, S.Pd Wali kelas I.b PNS

4 Eliyati, S.Pd.I Wali kelas I.c PNS

5 Saminah, S.Ag Wali kelas I.d PNS

6 Yusmalinda, S.Ag Wali kelas II.a PNS

7 Nuryati, S.Ag Wali kelas II.b PNS

8 Ernawati, S.Pd.I Wali kealas II.c PNS

9 Munawarog, S.Pd.i Wali kelas II.d PNS

10 Lailatul hanifah, S.Pd.I Wali kelas III.a PNS

11 Syamsiah, S.Pd.I Wali kelas III.b PNS

12 Drs. H. Kabul Wali kelas IV.a PNS

13 Yusnani, S.Ag Wali kelas IV.b PNS

14 Hj. Yulianingsih, S.Pd.I Wali kelas IV.c PNS
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15 Siti Alfiyah, S.Pd.I Wali kelas IV.d PNS

16 Hj. Umi Kalsum, S.Pd.I Wali kelas V.a PNS

17 Dra. Upik Dahlenawati Wali kelas V.b PNS

18 M Saleh, S.Pd.I Wali kelas V.c PNS

19 Santoni, S.Pd Wali kelas V.d PNS

20 Hikmah, S.Pd.I Wali kelas VI.a PNS

21 Ponijah, S.Pd Wali kelas VI.b PNS

22 Tri Rosmalita Dewi S.Ag Wali kelas VI.c PNS

23 Untung Pribadi, S.Pd.I Wali kelas VI.d PNS

24 Manis Setyaningrum, M.Pd Guru Penjaskes PNS

25 Eka Putri Niza, S.Pd.I Guru  Mapel PNS

26 Ratu Pembayun, S.Pd.I Guru  Mapel PNS

27 H. Bahrudin, S.Ag Guru  Mapel PNS

لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية توثيق:المرجع
4.3جدول

بيانات المدارس غير الداءم فى المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 
جلمبونبندار 5

No Nama Jabatan Status

1 Mujahid, S.Pd.I Wali kelas I.c GTT

2 Eko Hardiyansah Wali kelas III.c GTT

3 Fitriani, S.Pd.I Wali kelas III.d GTT

4 Zulyan Purba, S.Pd.I Guru Mapel GTT

5 Tristian Budiman, S.Pd Guru Mapel GTT

6 Heru Fasta Wijaya, S.Pd Guru Mapel GTT

7 Budi Setiawan Guru Mapel GTT
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لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية توثيق:المرجع
حال الطلبة.4

هــم الطلبــة ملبــونجبنــدار5طلبــة مدرســة املدرســة االبتدائيــة اإلســالمية احلكوميــة 

سة االبتدائية اإلسالمية دخلت الطلبة إىل املدر .

ملبــونجبنــدار5احلكوميــة 

بنــــدار5عــــدد الطلبــــة مبدرســــة اإلســــالمية احلكوميــــة .   أيًضــــا إىل التعلــــيم الــــديين

:1فيما يلي 2018-2017السنة الدراسية ملبونج

4.3جدول
لمبونجبندار 5بيانات الطلبة فى المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

2018-2017السنة الدراسية
الرقم  الفصل  العدد

1 I 168

2 II 165

3 III 163

4 IV 168

5 V 165

6 VI 169

الجملة  998

1 Dokumentasi Min 5 Bandar Lampung, Tanggal Kutip : 8 Mei 2018.
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لمبونجبندار5بتدائية اإلسالمية الحكومية المدرسة االتوثيق:المرجع

.998ملبونجبندار5املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية عدد كل الطلبة

حال المرافق.5

هلــا مرافــق تســتخدم لــدعم ملبــونجبنــدار5املدرســة االبتدائيــة اإلســالمية احلكوميــة 

.جناح وجناح التعليم والتعلم يف املدرسة

:كما يلي ملبونجبندار5افق املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية بعد حال املر 

4.4جدول
بندار5بيانات حال المرافق المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

2018-2017السنة الدراسية لمبونج
No. Keadaan/ Fasilitas Jumlah

1 Kelas/ Rombongan Belajar 24 Kelas

2 Ruang Teori/ Belajar 11 Ruang

3 Ruang Kantor Kepala Madrasah 1 Ruang

4 Ruang Staf TU 1 Ruang

5 Ruang Akademik -

6 Ruang BK/ BP -

7 Ruang Guru 1 Ruang

8 Ruang Pramuka -

9 Ruang Lab IPA -

10 Ruang Kesenian -

11 Ruang UKS 1 Ruang

12 Ruang Lab Multimedia 1 Ruang



52

13 Ruang Gudang -

14 Ruang Aula -

15 Ruang Perpustakaan 1 Ruang

لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية توثيق:المرجع

عرض البيانت. ب

مــن البحــث نتــائجتخدمها الباحــث هــي بيانــات نوعيــة البيانــات الــيت يســ

املــدرس العربيــة لزيــادة االهتمــام بــتعلم اللغــة العربيــة لــدي عــن إبــداعتنــاقشالــيت 

. ملبـــونجبنـــدار5طلبـــة الصـــف الرابـــع ىف املدرســـة االبتدائيـــة اإلســـالمية احلكوميـــة 

. واملقــابالت والوثــائقالحظــةاملنالــت تلــك البيانــت مــن 

أجــــل تعزيــــز وصــــف عمليــــة تطــــوير القــــدرات اإلبداعيــــة يف التــــدريس والــــتعلم مــــن

االهتمــــام بــــتعلم اللغــــة العربيــــة للطلبــــة حــــىت ميكــــن اســــتخدام نتــــائج هــــذه الرســــالة  

. املدرس األخريكمعرفة إضافية من قبل 

ســـوف يبـــني الباحـــث ىف هـــذا البحـــث  كيـــف أن عمليـــة التـــدريس اإلبـــداعي مـــن 

تبـــني . االهتمـــام بـــتعلم اللغـــة العربيـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الرابـــعاملـــدرس العربيـــة ىف 

: البيانت بالوصفية فيمايلي 
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الحظةامل.أ

املالحظـــة هـــي مالحظـــة الـــىت متـــت للحصـــول علـــى معلومـــات حـــول الســـلوك 

باملالحظـــــة ميكننـــــا احلصـــــول علـــــى الصـــــورة .

جبمـع البيانـات ثيقـوم الباحـ. 2ألوضح تصعب احلصول عليها بطريقة أخرى

.من خالل مراقبة األحداث أو األنشطة اجلارية

متابعـة ومراقبـة عمليـة التعلـيم والــتعلم يقـوم الباحـث باملالحظـة ىف الفصـل هـي 

والنتـاءج مـن تلـك .

.انتاج بعض البيانات الوصفيةاملالحظة

املقابلة.ب

, املقابلة هي شكل من أشكال التواصل اللفظية

حيـــاول الباحـــث لتنـــاول  البيانـــات أخـــرى  بطريقـــة إجـــراء املقابلـــة . املعلومـــات

بنــدار5للحصـول علـى بيانــات حـول املدرســة االبتدائيـة اإلســالمية احلكوميـة 

ه مقابلــــة جمانيــــة ، وهــــذا يعــــين املقابلــــة علــــى أســــاس االســــتعداد هــــذ. ملبــــونج

.األسئلة

2 Nasution, Metode Research. (Jakarta: Bumi Aksara,2006), Hlm. 106
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لتوثيقا.ث

علــى مــن البيانــت كتابيــة , التوثيــق هــو طريقــة تســتخدم للبحــث عــن البيانــات

, شــــكل املكتبــــة

ــــة الوثــــائق اســــتخدم الباحــــث طريقــــة .3وشــــيء أخــــر لتقويــــة املالحظــــة ومقابل

البيانــات حــول إبــداع املــدرس واهتمــام الطلبــة بــالتعلم وحتليــل البيانــات الــيت مت 

. ملبونجبندار5كومية توثيقها ىف املدرسة االبتدائية اإلسالمية احل

ث أدوات جلمع البيانات اليت وصفه الباحث مـن باستخدام ثالنتائج البحث

.البحث اليت جيب حبثهالمشكلةبتكييفهاقبل ومت 

تنفيذ التعليم اللغة العربية.1

ــــيم اللغــــة العربيــــة هــــي درس واجــــب لل طلبــــة الــــيت تدريســــها ىف تلــــك التعل

عمليـة التفاعـل بـني ذ التعليم اللغة العربيـة هـي تنفيىف احلقيقة ان. املدرسة

تطبييـــق التعلـــيم اللغـــة العربيـــة , للوصـــول اهلـــدف املنشـــود, الطلبـــة وبيئـــتهم

بلموضوع هي الطلبة الىت تلتزمون ثالثة جوانـب املناسبةحتتاج اىل املقاربة 

مــا تكــون التعلــيم اللغــة ، وهــي اإلدراك العاطفيــة ، واحلركيــة النفســية حــىت 

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), Hlm. 231.



55

يــة تقابــل بالعــل فحســب والكنهــا تكــون دليلــة مناســبة يف فهــم الــدين العرب

ــــة تطبيــــق اســــرتاتيجيات إدارة , يف املمارســــةو .ايضــــا حيــــاول املــــدرس العربي

، إىل مخسـة أشـيابالهتمـامتفاعـل الطلبـة تنظـيمالصف العربية مـن خـالل 

:وهي

جيات الطريقـة  واالسـرتاتي, إعداد اسـتخدام الوسـائل, أنشطة اجلدولية.أ

وختطـيط الـتعلم الـدقيق الـذي يوضـح اخلطــوات , املناسـبة لكـل الصـف

.األنشطة اليت جتب على الطلبة القيام بلتدريس

الشـاملة ة من خالل التقوميبصناعة املالحظات حول تقدم تعلم الطل.ب

.خالل عملية التعلم تتم أو بعد ذلك , والدورية

يم  خبلق طريقـة  وهـي قـادرة علـى تنظيم دوافع الطلبة واالهتمام بالتعل.ت

.زيادةالدوافع الطلبة واهتمامهم بالتعلم بعقد اللعب

.التحريرية والشفويةةريس الذي يشري إىل تعيني الواجبيف التداملراقبة.ث

مـنح اهلدايـة وتطبيـق املعاقبـة للطلبـة علـى شـكل أرقـام أو أفعـال كمـنح .ج

اذا اســـتطع الطلبـــة علـــى بشـــكل زيلـــدة النتيجـــة و صـــفق اليـــدالتقـــدير 

.و العقاب اخلفيف كقام أمام الفصلاألسئلةأجاب 
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علـى أو األسـئلةوالتقييم وإعطـاء االختبـارباملالحظةتقييم التدريس .ح

ــــة ملعرفــــة مــــدى جنــــاح املــــدرس يف  ــــتم تســــليمها اىل الطلب ــــىت ت املــــادة ال

.التدريس

ىف التنفيـــذ ) رابـــعلمـــدرس اللغـــة العربيـــة صـــف ا( H. Bahrudin, S.Agرأي 

:  فقال له فيما يلي . البد حبقيقة اإلستعدادالعربية التعليم اللغة

م عنــــد التنفيــــذ التعلــــيم اللغــــة العربيــــة ، البــــد للمــــدرس إعــــداد جهــــاز التعلــــي"

يف تنفيذ اإلعداد ، طبعا , والتعلموإعداد وسائل املستخدمة يف عملية التعليم 

ال تــنس . حســب الفصــولةبــلــة الطلضــبط شخصــية وحاالتكييــفمتفــردا ىف 

."تنفيذ التقيم  التعليم اللغة العربية  أيضا

تنفيــذ التعلــيم ىف باملــدرس اللغــة العربيــة  علــى ان ةاســتنادا اىل املقابلــة الســابق

أمـا اعـداد . يهـتم املـدرس جيـدا اعـداد التعلـيم اللغـة العربيـة بالدقـةاللغة العربية 

:فيما يلي التنفيذ التعليم اللغة العربية

مــــنهج اللغــــة العربيــــة  الــــيت قــــد توضــــح ىف ميلتنفيــــذ التعلــــاإعــــداد خطــــط .أ

اللغــــــة العربيــــــة لوصــــــول  النجــــــاح األهــــــداف الــــــتعلم والكفــــــاءات التعلــــــيم 

.األساسية
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إعـــداد وســـائل التعلـــيم  اللغـــة العربيـــة الـــىت تســـتخدم كـــأدوات تعليميـــة يف .ب

ة االهتمام التعلم اللغة العربية للطلبةالتأثري على املناخ ، والظروف ، وترقي

إعـــداد الطريقـــة واالســـرتاتيجية التعليميـــة الصـــحيحة يف تقـــدمي املـــادة اللغـــة .ت

.العربية للطلبة مناسبا باألحوال الفصل

إعــداد التقــومي التعلــيم  اللغــة العربيــة مــن أجــل معرفــة وقيــاس وحتليــل مــدى .ث

.جناح التعليم اللغة العربية للطلبة

اللغـــة العربيـــة  لوصـــول اهلـــدف التنفيـــذ التعلـــيم ميكـــن اإلســـتنباط علـــى ان 

البد للمدرس اللغة العربيـة  , التعليم وترقية اإلهتمام التعلم اللغة العربية  للطلبة

. اللغة العربية  جيداالتعليم اعداد 

عملية التدريس والتعليم للغة العربية في الصف الرابع.2

, الحظــةهــي املالبيانــات الــيت يســتخدمها الباحــثمــن أدوات مجــعواحــد

يالحـــــظ الباحـــــث يف الصـــــف الرابـــــع باشـــــرتاك يف عمليـــــة التعلـــــيم والـــــتعلم قبـــــل 

مـــرتني يف األيـــام الحظـــةتـــتم امل, 

من قبل بداية الـدرس ةالحظة الصفينتيجة املما يلي.والساعة الدرس املختلفة

. الدرس الىت اجري الباحث الصف الرابع
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نظر االنضباط عندما يدخلوا الطلبة إىل الفصل بـدءا مـن فحـص املالبـس 

زرع النتاءج القوميـة .، فحص األظافر ، يليها فحص اإلكتمال الطلبة للدراسة

.قبل الدخول الفصلالبانشاسيالمن املبكرة للطلبة الذين ميارسون من  قراءة

. وض جدا ىف احلفظ الرتتيب والرغدا عندما يتم التدريس والـتعلماالنضباط مفر 

. يكون سهال باللغة العربيةمع االنضباط هدف التدريس والتعلم 

. بعـد القـراءة . قصـريةدقيقة يقراون الطلبة صـورة15دة الدعاء ، وبعد ذلك مل

مثقـراءة الكشـف احلضـور للطلبـة واحـدا فواحـدا , املدرس التـدريس بالسـالميبدأ

قبل إعطاء املواد العربية اىل الطلبة ، يقوم املدرس بفحص الواجبات املنزليـة ،. 

دعوة الطلبة للمشـاركة يف التصـحيح مـن خـالل إرشـاد الطابـة لتبـادل الواجبـات 

إذا  .ســيتم تصــحيحها مــع املــدرساملنزليــة الــيت مت إجراؤهــا مــع الطلبــة اآلخــرين و 

املقدمـة أمـام فالعقاب هي

اجلـــدد بـــالعودة إىل ةبـــلطلســـمح لحـــىت تكتمـــل عمليـــة التصـــحيح  مث يتالفصـــل

يتم تصحيح الواجبات املنزلية واحًدا فواحدا بالطريقة تبادل حسـب .مقاعدهم

ذا  .لة مث تقــدمي اإلجابــة وقــراءة إجابــةها مصــحوبًة باملــدرسالطلبــة بقــراءة األســئ

كانت اإلجابة صـحيحة ، فـإن كـل الطلبـة يصـفقون يـديهم ، ولكـن إذا كانـت 
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ةباإلجابة على األسئلة ، فإن كل الطلخاطئة أو جتد صعوبة يفةاإلجابة الطلب

تطيعون مث رذل املـدرس إجابــة خاطئــة اىل الطلبـة الــذين يســ.يقـرأون صــالة النــيب

حتســني أو اإلجابــة علــى الســؤال ، إذا كــان ال يــزال خاطئًــة ، فيجيــب املــدرس 

بعـــــد متـــــت التصـــــحيح  الواجبـــــة املنزليـــــة ،  .ويبـــــني اإلجابـــــة الصـــــحيحة للطلبـــــة

.تقييمها عند انتهاء الدرس

الـــيت ســـيتم تدريســـها باســـتخدام املـــادةاملـــدرس حبـــثاملرحلـــة التاليـــة يبـــدأ 

نظـــرت عنـــد عمليـــة التـــدريس .الـــيت مت إعـــدادها مـــن قبـــلخطـــة تنفيـــذ الـــدرس

يكـاد مـن  الطلبـة .والتعلم هي يتفاعل املدرس والطلبة بنشاط يف البحث املادة

وبـالطبع ، .عملية التـدريس والـتعلممتتال ينام أو ميزحون مع أصدقائهم أثناء

العالقــــة املتبادلــــة القائمــــة بــــني املــــدرس والطلبــــة تتشــــكل بســــبب اســــتعداد فــــإن

بعـد تسـليم مـادة اللغـة العربيـة إىل الطلبـة، قـدم.املدرس يف نقـل املـادة التعليميـة

هذه تسري .تسليمهاتاليت متأوالسؤال واإلجابة تتعلق باملادةختبارإلااملدرس

ة علــى مهــارات اللغــة العربيــة وتســريبــتســري لتــدريب الطلالــتعلم للطلبــة وتقــوميب

األسـئلة واألجوبـة ال تتعلـق بأخـذ .بتذكرة الدروس اليت متت تسليمها  باملدرس
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النتيجة ، ولكن إلعطاء احلوافز حىت يتمكن الطلبة مـن تتـذكر جيـدا عـن املـادة 

.اليت متت تسليمها باملدرس

قـة تقسـيم الطلبـة إىل يتم تنفيذ أسئلة االختبار أو األسئلة واإلجابيـة  بطري

أسئلة حول املادة اليت مت تقدميها يف وقت سابق ،املدرس، مث يطرح فراقأربع 

كـل فرقــة سـتقاتل لإلجابــة  بطريقــة رفـع اليــديهم ، إذا كانـت اإلجابــة صــحيحة 

نظــرت مــن احلماســة الطلبــة بطريقــة رفــع يــد , فــإن فرقــة الســابقة ستصــفق يــديهم

ة تقريبــا كــانوا بــت إىل أن مجيــع الطلنظــر . املــدرسإذا كانـت هنــاك أســئلة أثارهــا 

بعــد االختبــار أو األســئلة واألجابيــة ، .للمشــاركة يف هــذا النشــاطمتحمســني 

/ ديـدك كتاب بصـرتا : من قبل وزارة األديان أي الكتاب املطبوع باللغة العربية

بعد إعطاء الواجبات املنزلية .صنف الرابع2014مقرر وزارة األديان 2013

بعـــد ذالـــك أعطـــي . ، يقـــوم املـــدرس بإعـــادة كتـــاب الطالـــب الـــيت متـــت النتيجـــة

حــىت يكــون الــتعلم أكثــر ةبــمســة الــتعلم ونقــل الرســائل للطلحلاملــدرس احملــرض

.بعد ترك املدرس الوداع الفصل.نشاطًا
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ىل املالحظـــة الســـابقة أن عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم العربيـــة الـــيت قـــد اســـتنادا ا

تنفيــذها ميكــن أن ُتســتنبط اىل عمليــة التعلــيم والــتعلم العربيــة للطلبــة  يف الصــف 

:الرابع ، ومن بني العمليات

.معاالبانشاسيالزرع النتائج القومية قبل دخول الفصل  بقراءة.1

.ةبوالنظافة واكتمال دعم تعلم الطلةالدقينمو االنضباط بالتفتيش.2

.دقائق15قراءة الدعاء واحلفظ القران طوال .3

ـــــــــــــــة للطؤه املـــــــــــــــدرس عطاإتملتيالمنزليةت اجباالواتصحيح.4 ل خالمنب

.بةلطاك اشرإ

اعطــــاء املــــادة الــــىت متــــت اعــــداده ااملــــدرس وتقــــل املــــادة الســــابقة بالطريقــــة .5

.املالئمة

ة حـــول املـــادة اجلديـــدة املقدمـــة لتحفيـــز الطلبـــة علـــى عـــرض أســـئلة واإلجابيـــ.6

.عدم نسيان املادة اليت مت تسليمها

باســتخدام كتــاب أعدتــه وزارة األديــان ، لمنزليةت اجباالواعطــي املــدرس ا.7

منهــاج وزارة /كتــاب بصــرطة ديــدك: وهــو كتــاب مطبــوع باللغــة العربيــة

.يف الصف الرابع2013األديان لعام 
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ـــ.8 دافع للطلبـــة مـــن أجـــل حتســـني روح الـــتعلم وتعزيـــز احلـــب للـــدروس تـــوفري ال

.العربية

.اختتام التدريس.9

ميكــن االســتنباط أن عمليــة التعلــيم والــتعلم باللغــة العربيــة يف الصــف الرابــع 

تسري بسالسة ويساعدها دون أي عوائق يف عملية التعلم من البداية وحـىت 

.

ة العربية في زيادة اهتمام التعّلم الطلبةابتكار المدّرس اللغ.3

الــــتعلم والعوامــــل "ي ســــالميتو ىف كتابــــه عــــن اخلصــــائص املبتكــــار مبوضــــوع رأ

الــيت ميكــن مــن خالهلــا معرفــة األفــراد ذوي اإلمكانــات اإلبداعيــة " املــؤثرة عليــه

:من خالل املالحظة ذات اخلصائص التالية

رغبة كبرية يف الفضول.1
على التجارب اجلديدةكن منفتًحا.2
فكرة كثرية.3
الرغبة يف البحث والبحث.4
مييل إىل تفضيل املهام الثقيلة والصعبة.5
مييل احبث عن إجابات واسعة ومرضية.6
يكون التفاين العاطفي وينشطون يف تنفيذ املهام.7
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التفكري املرن.8
ن اإلجاباتالرد على األسئلة املطروحة ومتيل إىل إعطاء املزيد م.9

القدرة على إجراء التحليل والتوليف.10
كل األسئلة والبحوثلديه.11
لديه قوة جمردة جيدة.12
4.لديه خلفية قراءة واسعة.13

والتوثيـــق الـــذي مجـــع الباحـــث , املقابلـــة, ىل البيانـــات املالحظـــةواســـتنادا إ

علـــى خصـــائص ســـالميتوضـــبطت إىل النظريـــة املقدمـــة مـــنطـــوال البحـــث مث

ــــة يف الصــــف الرابــــع يف املدرســــة اإلبتدائيــــة  املبتكــــار يوضــــح أن املــــدرس العربي

ا كمــا قــد اسـتوىف مــؤهالت اخلصــائص الــيت ذكرهــملبــونجبانــدار 5احلكوميـة 

:هو موضح يف اجلدول التايل

4.5جدول
بيانات ابتكار المدّرس اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائية الحكومية 

لمبونجباندار 5

رقم مؤاشرات
فيابتكار املدّرس اللغة العربية شكل

باندار5الحكومیةاإلبتدائیةالمدرسة
لمبونج

1 رغبة كبرية يف الفضول
رؤية من خالل قراءة مواصلة تعميق ال

األدب العريب لدعم املعلمني عند 
التدريس ، قراءة الكتب العربية : مثال

4 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Gunung, Pt. Rineka
Cipta, 2010), Cet Ke-5, H. 147-148



64

.والكتب التعليمية

2
ــــــــــى  كــــــــــن منفتًحــــــــــا عل

التجارب اجلديدة

جرب أشياء جديدة يف 
االسرتاتيجيات واألساليب يف 

استخدام : التدريس على سبيل املثال
وسائل تعليمية خمتلفة

3 فكرة كثرية
ينفد من األساليب واملواد يف ال

تدريس اللغة العربية ، على سبيل 
الطلبةالقضاء على امللل من : املثال

مع فاصلة اللعبة

4
الرغبة يف البحث 

والبحث

إجياد املشكلة والعوائق يف تدريس 
اللغة العربية مث إجياد حل ، على 

التغلب على مشكلة : سبيل املثال
العربية عدم االهتمام بتعلم اللغة

مبحاولة تعظيم وسائل اإلعالم 
.واسرتاتيجيات مثرية لالهتمام

5
مييــل إىل تفضــيل املهــام 

الثقيلة والصعبة

شعر الطلبة بالرتبيت على حممل اجلد 
سواء داخل الفصل أو خارجه ، على 

تقدمي دروس للطلبة : سبيل املثال
.خارج ساعات اللغة العربية

6

مييــــــــــــــل احبــــــــــــــث عــــــــــــــن 
ة إجابــــــــــــــــــــات واســــــــــــــــــــع

ومرضية

التمكن من املوضوع ، على سبيل 
إعطاء إجابة مرضية عندما : املثال

س غري معروفة أو تكون هناك درو 
ةبغري معروفة للطل .

7

يكــون التفــاين العــاطفي 
وينشـــــــــــطون يف تنفيـــــــــــذ 

املهام

جادة يف تعليم اللغة العربية والقيام 
باالبتكارات التعليمية ، على سبيل 

تقدميها عند دائًما ما يتم: املثال
التدريس والقيام بالتدريب خارج 
.ساعات الدرس
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8 التفكري املرن

، على ةلبفهم احتياجات كل ط
إعطاء مزيد من : السبيل املث

الذين جيدون صعوبة ةباالهتمام للطل
يف فهم الدرس

9

الــــــــــرد علــــــــــى األســـــــــــئلة 
املطروحــــــــــــة ومتيــــــــــــل إىل 
إعطــــــــــــاء املزيــــــــــــد مــــــــــــن 

اإلجابات

صيل على إلجابات بالتفيصف ا
املتعلقة بالدروس اليت مل ةبأسئلة الطل

: املثاليتم فهمها ، على سبيل
.ةباإلجابة على أسئلة الطل

.1
ـــــــــى إجـــــــــراء  القـــــــــدرة عل

التحليل والتوليف

العمل بسرعة إلجياد حلول للمشاكل 
اليت حتدث أثناء عملية التعليم والتعلم 

التغلب على : ، على سبيل املثال
مام بالتعلم مشكلة تقليل االهت
.باستخدام حلول حكيمة

11
لــــــــديك كــــــــل األســـــــــئلة 

والبحوث

نشط ملشاركة مشكلة تعلم اللغة 
قراءة  : العربية ، على سبيل املثال

كتب التعلم ومناقشتها مع املدرسني 
.اآلخرين

12 لديه قوة جمردة جيدة

اختتام حل املشكالت يف تعلم اللغة 
: العربية يف الفصل ، على سبيل املثال

التغلب على تشبع الطالب بالصالة 
.إىل النيب

13
لديـــــــــه خلفيـــــــــة قـــــــــراءة 

واسعة

االهتمام يف قراءة األدب الذي يدعم 
: تعلم اللغة العربية ، على سبيل املثال

قراءة الكتب العربية وما إىل ذلك ،  
.كمواد مرجعية تعليمية

لمبونجبندار5ة الحكومية المدرسة االبتدائية اإلسالميالمالحظة والمقابلة :المرجع

عن خصائص املبتكار، كما وجد الباحث باإلضافة إىل التآزر مبا قبل سالميتو

أوجه تشابه يف اخلصائص اإلبداعية املوجودة يف املدرس اللغة العربية يف الصف 
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أثناء تدريسهم ملبونجبندار5الرابع املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

ة   مبا قال نور آسية عن النقاش حول خصائص اإلبداعية يف تعلم للدروس العربي

مجال الدين أنكوك منماك دوجال ، وييوتشوك نقال راى االبتكار، على ان

:ن خالل الرتكيز على خصائصه ، وهماإلبداع ميبني،

الطالقة والطالقة يف إنتاج عدة إجابات على سؤال.1

دية والقدرة على رؤية األشياء من وجهات القدرة على إنتاج أفكار غري عا.2

.نظر خمتلفة

األصالة ، والقدرة على إنتاج األفكار األصلية ، غري عادية ، فريدة من .3

.نوعها ، أو خمتلفة عن تدفق تفكري معظم الناس

.التفصيل ، والقدرة على إثراء ووضع مفهوم ، وتنفيذها.4

.هوم جتريدي من منظور خمتلفالتصور ، والقدرة على إثراء وتصور مف.5

التحول ، والقدرة على تغيري كائن أو فكرة على كائن أو كائن آخر ، ورؤية .6

.معناها وفوائدها بطريقة جديدة

احلدس ، والقدرة على رؤية العالقات أو األشياء ذات الصلة ألشياء أخرى ، .7

.يف ظروف حمدودة من املعلومات

.جلمع بني أجزاء يف كامل املدجمة واملنطقيةالتوليف ، والقدرة على ا.8
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مـــن خـــالل وجـــود إحســـاس كامـــل باملســـؤولية كمـــدرس ولـــديهم حـــافز تعلـــيم و 

التعليميـــة حـــىت ال ةعــال ، ال يتوقـــف املـــدرس عـــن مواصـــلة إثــراء أفكـــار الطلبـــ

مـــع نظـــرة عريضــــة اإلجابـــة عليهـــا ،املــــدرستكـــون هنـــاك أســـئلة ال يســـتطيع 

العديد من وجهات النظر حول مسألة مـا حبيـث أيًضا، سيكون لدى املدرس

.واجههايكون لدى املدرس العديد من احللول لكل مشكلة ت

، ممـــا "عوامـــل الــتعلم والتــأثري"ســـالميتو يف كتابــه بعنــوان تشــابه بالنظريــة وهــذا 

:يشري إىل أن الطالب املهتمني بالتعلم لديهم اخلصائص التالية

.مراألوالسرور يف شيء دون ةباحمل. 1

.والسؤالطريق بيانشيء يوصف. 2

.فضل شيًئا أكثر من أي شيء آخري. 3

.يتجلى من خالل املشاركة يف النشاط. 4

.هلذا املوضوعالكبريمييل إىل إعطاء االهتمام. 5

ميكـن االسـتنتاج أن إبـداع املعلمـني العـرب يـؤثر واستنادا على الشـرح السـابق،

مــع االهتمــام بــتعلم اللغــة العربيــة . لتعلمبشــكل كبــري علــى اهتمــام الطــالب بــا

العليــــا، بــــالطبع ســــوف حيقــــق املعلمــــون والطــــالب هــــدف تعلــــم اللغــــة العربيــــة 

.بسهولة
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املالحظة والبيانات املقابلـة أعـاله ، وبيانـات اهتمـام الطـالب بـالتعلم ، وفيمـا 

تـــدريب الطـــالب العـــرب Aئمـــة مـــن عينـــات العينـــة يف الفصـــل الرابـــع يلـــي قا

. صف الرابع2013سنة عاملطبللمتعلمنيباستخدام الكتاب العريب

5.4جدول 
اإلبتدائية الحكومية بينات عن النتيجة لدي طلبة الفصل الرابع المدرسة 

الخامسة بندار لمبونج
Nama Siswa Nilai Keterampilan

Praktik Projek Portofolio
Ahmad Nuril Absor 95 78 94 95 94 90
Alifah Rahma Mutiasari 95 85 88 90 86 92
Aliska Walan Azizah 90 88 88 78 76 80
Ardya Pramesti B. 95 85 89 85 100 89
Arya Yuda Pratama 95 85 93 93 100 96
Audyzha Marsyah S. 99 90 85 95 90 92
Bela Diniyah Putri 92 85 94 96 88 95
Dzul Hikmah Sofiyyatul B. 92 80 86 88 89 94
Ediz Mika Rahil 95 78 95 95 88 89
Fasihul Wafa 90 89 86 88 89 90

Fathia Azzah 94 88 86 90 78 89
Faza Muhammad Adila 78 80 89 92 88 90
Fio Cahya Wijaya 94 83 88 92 96 92

Fyona Sri Widyanigsih 78 80 85 88 78 94
Indira Widia Gendis 95 85 94 95 78 89
Izyannihal Wibisana K. 78 88 85 86 86 90
Jasmine Adzira Almira 95 90 88 80 90 84

Lulu Khoiriyah Ridwan 95 88 86 90 96 89
Luthfia Salsabila 88 80 85 86 86 80
M. Gabriel Fawwaz K. 92 85 86 88 94 92
M. Yunanda Ibnu Jamil 95 85 95 93 89 94

M. Zahrah Zanzabil 88 78 80 78 78 82
M. Hafis Afkar 80 90 79 78 78 85
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Maliki Kaindra Aly 90 80 85 86 88 86

Marisa Cinta Zahra 90 85 80 85 78 86
M. Gathan Nouval K. 92 80 86 90 78 89
Muhammad Kamal Irsyad 95 88 86 92 92 92
Nabilaturrosyidah 94 88 88 96 96 98

Nadia Ayu Ramadhani 90 78 86 78 78 86
Nailah Nurzakiyah R. 90 83 90 92 96 95
Norma Aprilia 95 80 95 93 82 90
Raasiya Nisrina Putri 90 88 86 90 90 89

Rafina Syahra 98 85 78 79 86 80
Raihany Sholikhin 78 80 85 78 78 86
Regita Cahyani Leoni 90 78 86 85 96 94
Restu Wibowo 95 78 86 78 76 80

Salsabila Tria Raphelanda 90 85 88 78 96 88
Syerine Auraya Rizqi 95 88 86 84 96 94
Tara Mailia Putri 94 85 80 86 96 92

Tsalitsa Nur Zakiya 92 80 85 85 90 88

لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية توثيق:المرجع

5.4جدول 
اإلبتدائية الحكومية طلبة الفصل الرابع المدرسة رغبة البينات عن 

الخامسة بندار لمبونج

No Nama

Indikator Minat
Belajar Bahasa Arab

Senang Bertanya Partisipasi Perhatian
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Ahmad Nuril Absor √ √ √ √
2 Alifah Rahma Mutiasari √ √ √ √
3 Aliska Walan Azizah √ √ √ √
4 Ardya Pramesti B. √ √ √ √
5 Arya Yuda Pratama √ √ √ √
6 Audyzha Marsyah S. √ √ √ √
7 Bela Diniyah Putri √ √ √ √
8 Dzul Hikmah Sofiyyatul B. √ √ √ √
9 Ediz Mika Rahil √ √ √ √
10 Fasihul Wafa √ √ √ √
11 Fathia Azzah √ √ √ √
12 Faza Muhammad Adila √ √ √ √
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13 Fio Cahya Wijaya √ √ √ √
14 Fyona Sri Widyanigsih √ √ √ √
15 Indira Widia Gendis √ √ √ √
16 Izyannihal Wibisana K. √ √ √ √
17 Jasmine Adzira Almira √ √ √ √
18 Lulu Khoiriyah Ridwan √ √ √ √
19 Luthfia Salsabila √ √ √ √
20 M. Gabriel Fawwaz K. √ √ √ √
21 M. Yunanda Ibnu Jamil √ √ √ √
22 M. Zahrah Zanzabil √ √ √ √
23 M. Hafis Afkar √ √ √ √
24 Maliki Kaindra Aly √ √ √ √
25 Marisa Cinta Zahra √ √ √ √
26 M. Gathan Nouval K. √ √ √ √
27 Muhammad Kamal Irsyad √ √ √ √
28 Nabilaturrosyidah √ √ √ √
29 Nadia Ayu Ramadhani √ √ √ √
30 Nailah Nurzakiyah R. √ √ √ √
31 Norma Aprilia √ √ √ √
32 Raasiya Nisrina Putri √ √ √ √
33 Rafina Syahra √ √ √ √
34 Raihany Sholikhin √ √ √ √
35 Regita Cahyani Leoni √ √ √ √
36 Restu Wibowo √ √ √ √
37 Salsabila Tria Raphelanda √ √ √ √
38 Syerine Auraya Rizqi √ √ √ √
39 Tara Mailia Putri √ √ √ √
40 Tsalitsa Nur Zakiya √ √ √ √

لمبونجبندار5المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية توثيق:المرجع

: الوضوح

االهتمام اجليد/ مشارك جدا/ كثرة السؤال/ سعيد جدا.1

االهتمام الكايف/ املشاركةيكفي / نادرًا ما يسأل/ كفى سعيد: 2

يهتمال /ال تشارك/ ال تسأل/ غري سعيد: 3
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مـن مصـلحة قيمـة البيانـات ويف تعلـم مرضـية، ميكـن االسـتنتاج أن املعلـم جنــح يف و 

حتقيق اهلدف من تعلم العربية الوصول إىل الكفـاءات األساسـية  وقاعـدة الكفـاءة  

للغـة االكتـب املطبوعـة باملنهـاج احملددة يف املنهج خطط التعلم والدرس باستخدام 

مــن نتــائج درجــة مرضــية، كــان الطــالب مهتمــني . للصــف الرابــعا2013العربيــة 

املدرســـة االبتدائيـــة اإلســـالمية للغايـــة يف دروس اللغـــة العربيـــة الـــيت مت تدريســـها يف

بندار ملبونج5احلكومية 

اع الـذي مـدرس من التعرض ما سـبق، فإنـه ميكـن اسـتنتاج أن هـذا النـوع مـن اإلبـدو 

شكل القدرة ببندار ملبونج5املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية يف 

علـــى تكيـــف املتعلمـــني بطـــرق جـــذب جـــو احلمـــاس والنشـــاط الصـــيد مـــن الـــتعلم يف 

الفصــــول الدراســــية، والقــــدرة علــــى فــــرز اختيــــار االســــرتاتيجية ، ووســــائل اإلعــــالم ، 

عمليـة التعلـيم والـتعلم الـيت تـتالءم مـع حالـة الطـالب وكذلك الطريقـة الصـحيحة يف

.5وظروفهم وتعلمهم ، وذلك لزيادة االهتمام بتعلم اللغة العربية للطالب

تطوير إبداع المعلم في األنشطة التعلم والتعليم في المدرسة.4

اعي والنشــط مــن شــأنه إعــداد الطــالب القــادرين م املمتــع واإلبــديأن التعلــ

ال يـــتم . علــى مواجهـــة حتـــديات التغيـــري يف احليـــاة احملليـــة والوطنيـــة والعامليـــة
5 Observasi Kelas, 11 Juni 2018, MIN 5 Bandar Lampung
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دعم التعلم اإلبداعي فقط من قبل املعلمني ذوي الصـلة، بـل حيتـاج أيًضـا 

.إىل الدعم من البيئة املدرسية، وهو أحد أهم العناصر يف البيئة املدرسية

م مــن أن البيئــة املدرســية ورؤســاء املــدارس يلعبــون دورًا يف خلــق علــى الــرغ

جــو تعليمــي مبتكــر ، إال أن دور املعلــم الــذي يقــوم بتــدريس الطــالب مــا 

زال أكثـــــر هيمنـــــة يف حتقيـــــق أهـــــداف التعلـــــيم والـــــتعلم ولزيـــــادة االهتمـــــام 

ة املدرسة االبتدائية اإلسـالميباللغة العربيةومعلم. التعلمي هلؤالء الطالب

ن عملية تطوير االبـداع متـت يف إحبرودين ،احلاجبندار ملبونج5احلكومية 

:تعليم طالبه
"Kreatifitas seoang guru haruslah diawali dengan memahami
tanggung jawab seorang guru, dan memiliki harapan menularkan
cara mengajar yang memunculkan motivasi belajar, minat belajar,
dan kesuksesan mengajar kepada peserta didik, dan didukung juga
oleh kesukaan membaca kitab-kitab berbahasa arab sehingga
memberi kemudahan dalam mengajar karena membaca
memperkaya mufrodat, dan membuka wawasan berfikir menjadi
lebih luas serta kaya akan teori belajar dan mengajar yang dapat
diaplikasikan kepada  peserta didik.6”

مـــن املؤكـــد أن ، الفصـــل الرابـــعة كلمعلـــم اللغـــة العربيـــحبـــرودينعنـــد احلـــاج
م املمتـــع واإلبـــداعي واإلبـــداعي والنشـــط مـــن شـــأنه إعـــداد الطـــالب يالتعلـــ

. القــادرين علــى مواجهــة حتــديات التغيــري يف احليــاة احملليــة والوطنيــة والعامليــة
ال يـــتم دعـــم الـــتعلم اإلبـــداعي فقـــط مـــن قبـــل املعلمـــني ذوي الصـــلة ، بـــل 

ئــة املدرســية ، وهــو أحــد أهــم العناصــر يف حيتــاج أيًضــا إىل الــدعم مــن البي
.البيئة املدرسية

6Wawancara, 7 Juni 2018, MIN 5 Bandar Lampung.
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علــى الــرغم مــن أن البيئــة املدرســية ورؤســاء املــدارس يلعبــون دورًا يف خلــق 
جــو تعليمــي مبتكــر ، إال أن دور املعلــم الــذي يقــوم بتــدريس الطــالب مــا 
ـــــتعلم ولزيـــــادة االهتمـــــام  زال أكثـــــر هيمنـــــة يف حتقيـــــق أهـــــداف التعلـــــيم وال

. بنــــدر المبــــونج5مــــدرس اللغــــة العربيــــة مــــني . ؤالء الطــــالبالتعلمــــي هلــــ
.ن عملية تطوير االبداع متت يف تعليم طالبهأحبرودين ، 

إىل اســــتعداد املعلمـــــني يف حبــــروديناحلــــاج باإلضــــافة إىل مــــا ســــبق، قــــال 
كما أن اسـتعداد املعلمـني للتـدريس . التدريس لدعم حتقيق أهداف التعلم

عثـــور علـــى أفكـــار إبداعيـــة ميكـــن تطبيقهـــا عنـــد سيســـّهل علـــى املعلمـــني ال
.تدريس الطالب

“Dalam melaksanaan pembelajaran bahasa Arab guru harus
benar-benar mempersiapkan perangkat pembelajaran dan
mempersiapkan media yang akan digunakan dalam proses belajar
mengajar, menyediakan metode dan strategi yang tepat untuk
masing-masing materi, dalam melaksanakan persiapan tersebut
tentulah berbeda-beda menyesuaikan peserta didik pada masing-
masing kelas7"

نفس الشيء نقلته فيتا نور أريفة الـذي شـرح اخلطـوات يف التخطـيط للـتعلم 
ثاليًـــا وإبـــداعًيا وملهًمـــا وحمفـــزًا بشـــكل جيـــد ومبتكـــر يف أن يصـــبح معلًمـــا م

:ومهنًيا ، من بني أمور أخرى
.تسليح نفسك مع املواد التعليمية. أ

.التحضري يف الفصل قبل حضور الطالب. ب
.االنضباط الزمين. ج
.قم بتوسيع أسئلة الرتكيز. د
.املهام ذات الصلة والصعبة. ه
.تأكد من الوصول إىل اهلدف. و
.تعجرفالودية وليس امل. ز

7Wawancara, 7 Juni 2018, MIN 5 Bandar Lampung.
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.بناء راحة الصف. ح
إن دور البيئـــة . وبـــالطبع ، لـــيس للمعلمـــني فقـــط دور هـــام كمـــا ذكـــر أعـــاله

املدرســية مهــم أيًضــا يف دعــم تطــوير مهــارات التــدريس للمعلمــني ، خاصــة 
املدرســـة االبتدائيـــة اإلســـالمية املـــدير دور رئـــيس املدرســـة ، مثـــل الســـرد مـــن 

.مة، املاجستريةاحلاجة سل، بندار ملبونج5احلكومية 
“Agar guru punya kreatifitas harus diberikan motivasi, dorongan,
dan anjuran untuk berkarya, dan guru juga diberikan pengarahan
untuk belajar mencari ilmu yang dapat menunjang keberhasilan
belajar mengajar di kelas, dan mensupport guru baik materil
ataupun moril untuk dituangkan kepada peserta didik8”

، يظهـر أن إبـداع املعلـم مـدعوم أيًضـا بـاألدوار والسياسـات املخـربمن هذاو 
.اليت حيددها رئيس املدرسة

8Wawancara, 30 Mei 2018, MIN 5 Bandar Lampung
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باب الخامسال

خالصة و االقتراحات

خالصة .أ

دا اىل النتيجة البحث واملبحث الذي قد عمل الباحث عن اإلبداع املدرس استنا

يف تعلــم اللغــة العربيــة لتحســني االهتمــام بــالتعلم لــدى طلبــة الصــف الرابــع يف

:بندر المبونج على النحو التايل5املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية تلعب

ة مــن أجــل حتســني اهتمامــات إن شــكل إبــداع املــدرس يف تعلــم اللغــة العربيــ.1

الطلبــــة التعليميــــة هــــو يف شــــكل القــــدرة علــــى تكييــــف الطلبــــة بطريقــــة مثــــرية 

والقـــدرة .لالهتمـــام ومحاســـة وحتفيـــز فرحـــة التـــدريس والـــتعلم يف جـــو الصـــف

علــى اختيــار االســرتاتيجيات ، ووســائط الــتعلم ، وكــذلك الطريقــة الصــحيحة 

الوضــــع ، والظـــــروف ، واجلـــــو يف عمليــــة التعلـــــيم والــــتعلم الـــــيت تتكيــــف مـــــع 

مث هنـــاك رغبـــة املـــدرس يف تعزيـــز املشـــاركة اإلجيابيـــة ودائمـــا .التعلمـــي للطلبـــة

إعطاء الدافع أو التشـجيع للطلبـة لـتعلمهم وتـوجيههم ليكـون لـديهم اهتمـام  

.كبري بتعلم اللغة العربية

متيـز .رتفـعاهتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية بعد قيـام املـدرس بتنفيـذ إبداعـه م.2

هــــذا بــــالتغيريات يف مواقــــف وســــلوك الطلبــــة عنــــدما أخــــذوا دروًســــا يف اللغــــة 
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العربيــة كــان الطلبــة قــد رأوهــا يف الســابق وهــم يتحــدثون ، نعســان ، نــادرا مــا 

تطـــرح أســـئلة ومـــا إىل ذلـــك ، ولكـــن بعـــد احلصـــول علـــى طريقـــة ممتعـــة لـــتعلم 

للتقدم للمعلـم ، يبـدو اللغة العربية ، وكذلك احلصول على التشجيع واحلافز

إىل .أن اهتمام الطلبة يتزايد وأن الطابة لديهم دافع أكـرب لـتعلم اللغـة العربيـة

جانب ذلك ، يتم تعزيزه من خالل نتائج إشباع الدرجات يف كـل مـن قيمـة 

.التدريب والواجبات املنزلية

داعمـة يف وتتمثـل العوامـل ال.دعم عوامل إبداع املدرس يف تعلم اللغة العربيـة.3

تطــوير وبنــاء القــدرات التعليميــة للمدرســني ، وتــوافر املرافــق والبنيــة التحتيــة ، 

وبيئـة الـتعلم ةبالطلةفضًال عن دعم البيئة املدرسية ورؤساء املدارس ، ومحاس

.الصغرية اليت تساعدهم

اقتراحات .ب

ي كمــا بنــاًء علــى اســتنتاجات الدراســة ، فــإن االقرتاحــات الــيت ميكــن تقــدميها هــ

:يلي

االقرتاحات للمدرسة .1

جيب أن تكون املدرسة أكثر نشاطًا يف تطوير إبداع املعلم على سـبيل املثـال 

مــن خــالل عقــد النــدوات أو التــدريب حبيــث ميكــن تنفيــذ اإلبــداع يف الــتعلم 
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مــن قبــل مجيــع املعلمــني وجيــب أيًضــا أن يكونــوا قــادرين علــى مواصــلة حتســني 

.تيةاملرافق والبنية التح

االقرتاحات للمدرس اللغة العربية.2

يتوقع من املدرس اللغة العربية نشر طريقة التدريس أكثر إبداًعا ملـدرس املـواد 

.الدراسية اآلخرين

االقرتاحات للطلبة.3

ب أن تتحسن الطلبة أكثر لتعلم الكتابة أو القراءة باللغة العربية جي.أ

هــــاًدا يف تعلــــم اللغــــة العربيــــة يف البيئــــة ب أن تكــــون الطلبــــة أكثــــر اجتجيــــ.ب

..املدرسية وخارج املدرسة
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