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 ملخص

نور الهدى تيكد فولو فنجونج مدرسة المتوسطة بال اللغة العربية تعليم مشكلة
 م8102/8102للعام الدراسي  تنجاموس

 فوترا سيتيا أوتما
 مل رسرر   ملتطسررو   ررطر  يف  لعءبيرر   للغرر  تعلرر  عمليرر  الكتشرر   هبرر    لبحرر  هرر   إجررء   مت

  يتعلر يف للمشر ك   حللرط  ومعءفر  ،هر في  لعءبير   للغر  تعلر  مشر ك  ومعءفر   هل ى تيك  فطلط فنجط ج
 .ب مل رس   ملتطسو   طر  هل ى تيك  فطلط فنجط ج  لعءبي   للغ 

 مل رسرررر    بررررطل لبحرررر   هرررر   مطضررررط  كرررر  و .  ررررطعث حبيرررر  و رررر   حبرررر  مرررر   لبحرررر  هرررر  
  لب حرر  تسررتم   لبحرر   هلرر    لبي  رر   مجرر  طررء وأمرر  .  ملتطسررو   ررطر  هلرر ى تيكرر  فطلررط فنجررط ج

 وعرررء خت ررريل  لبي  ررر    مررر   ملسرررتم م   لبي  ررر   حتليررر  يشرررم و . و لتطثيررر  و ملق بلررر   ملالحظررر  تقنيررر  
 .تحقي  لو   لبي    

 ال مل رس   ملتطسو   طر  هلر ى تيكر   يف  لعءبي   للغ  تعل  توبي  يف  لبح   ت ئج أظهء و 
 إعور   طءير  عر   ي لتعلر تقيري  يرت .  للغطير  ب ملهر ر    بر لول تزوي  هب    لتقلي ي   لوء  تستم   تز  

  ل ر سرث  ل صر  و متح  ر     لسرن  منتصر  و متح  ر    جلم عير ،  لط جبر   وإعور    ملنزلي ،  لط جب  
 . لنه ئث

  لوءيقرر  ز لرر  مرر  أواًل، ، مل رسرر   ملتطسررو   ررطر  هلرر ى تيكرر  يف  لعءبيرر   للغرر  تعلرر  مشرر ك و 
  ملعلمرررن مررر   ملسرررتم م   ألسررر لي  يف  الختالفررر   و قررر   لتقلي يررر ، أسررر لي ب يف تعليمهررر   ملسرررتم م 

  ل صر  إتقر   و قر   ألسر لي ، يعء  ع مل   ملعل  ث  ي ً، ، ي لتعل وأه     ألس لي  بن  لتط ف  وع  
  بررر لول معءفررر  و قررر   لرررتعل  يف  برر لول لررر ى و الهتمررر    لررر و ف  قلررر  ث لثًرر ، ،للمعلررر   ملررر    إتقررر   وضررع 

 . لعءبي  ب للغ 
 اتيح: مشكلة التعليم،الطلبة ،اللغة العربية.الكلمات المف
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 السيرة الذاتية

إخووان من األول نبن ىو االو م.  9114 يونيومن  82 تيكد يف فوتر سيتيا أوتاماولد 
 إيفي إريانيت. و األم ىيلمي غوناوان من األب

تنجووامو    تيكوود9 درسوول ادنبتدا يوول اةكوميووليف امل وقووص يووبيانو الباحوو  لقوود ّر  
الباحوووو  ّراسووووتو إ   وايوووو مث   يالّيوووول م 8226ّراسووووتو س ال وووونل  صنتهوووواو  9111سوووونل 

 وايو مث   .م 8221ّراسوتو س ال ونل  صنتهواو   فولو فنجوون    اةكوميل املدرسل املتواسطل
امعووول راّيووون جب التحووو  و نبعوود كلووو م. 8294 معهووود ّار ال وووالم  ونتوووورالباحوو  ّراسوووتو إ  

 نبيوول س ق وو م. و أخووا الباحوو   ليوول الًت   8294النبوووىف س ال وونل  ادسووالميل اةكوميوول إنتووان
 بون  إ  انآن.ندار ملو سكن يف نب .حىت ىاه ال نل اللغل العرنبيل تعلي 

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خدًن األيدل ن دداهلليل وبنانندل  مدهللن ردهلل  خن ندل ادإ  امدلت سال يد   ا دد  ن 

  وبا  آيو و صحل،و ا ل،اح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدنو  اياينددلي  ايلاماد  طدنمل ادإ  هكدل  وعده ىدلو،لهللن  

يف سمتددل  و  ملندد ي ن  ا،ننددهلل ،لجللالدد  ا ددد اا   احلك ااد يف طددلن  ايي،اد     اساينكددليد  د  

    يل اااددد  ويدددلاي  نادددإ ايخدددناإ عدددلبهللةامل باددد  ب دددل اينلبددد  ايلاماددد اينددددلي   ىددله

يف ددنال  رددهلل  ،دنليغ االاتددنل ن و زادددل ايلنفل  سال كل اإ و هينن وبامدينن و خدل ،ادهللم 

ايدددددددهللكت   احلدددددددل  األددددددددتل   ددددددددللدةو خدددددددإ ،دددددددلي  سال ن  ايلاماددددددد اينددددددددلي   هسجندددددددلز ىدددددددل

 ن ي .ا  مل،نهللاحلك اا  لال  ا د اا  اجل  ئاس ناملل عتًن نمن  مهلل.ا 

 ن املل عدددتًنندددديل م داود، كمدددل  ردددهلل  لدددليإ ايشدددكن وايت دددهللان سال ايعددداهلل ايدددهللكت  

بىت  دددتعاه سمتددل  ىددله لس طدلده يل وو  اهل ددحبعددإ  ه هللايددلم  ،ددل   هدد األو لملشدن  ك

 اإ اا بعإ ايث اب واينبلا .    لفاه ن ايندلي  ايلاما 

دكت  ايدهللو   ادًن ايددهللاإن ايعدداهلل  و ردهلل  كدلي  يزادل ايشددكن واالبديا  وايت دهللان سال 

بددىت  دددتعاه  س طددلده يل وو  اهلوددو حبعددإ ه ،ددل   هددهلل لململشددن  ايثددل  ايددك املل عددتًن

    .    بعإ ايث اب واينبلا  اإ اا  لن فاهايندلي  ايلاما ه سمتل  ىل



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   رددهلل  يزاددل ايشددكن سال كددل اددإ اددهلل  ويف اينهلادد  اعددن      

 . طكنىل مجاللً و متىن اإ اا بز و ل    جيلل  ي  يف ا ازاإ بعنل لن ايلاما 

  

 1091  غععس 91ن ي  ،نهللا  مل

 اينلب 

 

 داتال  ومتلف ونا 

       .9199010991 ا هلل رل اي
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
" Bahasa"، مسةي  اهلولنديةة اللغةيف   مصطلح نفس هيو  اإلندونيسية، باللغة

"taal"، "languange" اإلذمليزيةةة، باللغةةة "langue" الفرنسةةية، باللغةةة "sparch "باللغةةة 
" اللغةةةةةةةةةةة"و السنسةةةةةةةةةة ري ية باللغةةةةةةةةةةة "bhasa" اليابانيةةةةةةةةةةة، باللغةةةةةةةةةةة "kokugo" األملانيةةةةةةةةةةة،
 لل عبةةَ مةةةاأل عةةع هن ةةات الةةي اللغةةة صةةوت هةةي جةةٍ ابةة  وصةةف ا الةةي اللغةةةو 1.بالعربيةةة
 2.هدف ا ه 

اللغةةةة. إتقةةةان  هلةةة بةةةُ البوةةةر واهيةةةوان هةةةو ال فةةةا ة البوةةةرية  الرئيسةةةي الفةةةر 
 حبيةة . اللغةةة باسةة ادام الةةبع  بعضةة   مةة  وال فاهةة  وال واصةة  ال ف ةةَمي ةة  البوةةر 

 3حيوان الناطق. اللغة م  البور قدرة يقال أن مي  
Problematics يفوأمةةةةةةا . وةةةةةة لةمب تعةةةةةةٍ الةةةةةةي اإلذمليزيةةةةةةة، اللغةةةةةةة مةةةةةة  يوةةةةةة ق 

 املوةة لةو  4. تةة مل موةةا   هلةة   تسةةب  الةةى باألشةةيا  تعةةٍ اإلندونيسةةي، القةةاموس
 أقصة  تقيةق أجة  مة  م وقة ،و  الواقة  بةُ الفجةوة، أي لةهت أن  تة الةي هقبة هي
 .الن ائج م  قدر

                                                           
1
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyajarta: Diva 

Press, 6102), hlm. 60 
2
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 6102,  

hlm. 6 
3
12 املرج  ، ص.نفس    

2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 6116), hlm. 672 
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 اخلصةةةائ  مةةة  م نوهةةةة جمموهةةةةهلةةةا   العربيةةةة اللغةةةة  يتعلةةة سةةةبق أن دمةةةا هرفنةةةا
 ،تواج  ةةا الةةي املوةا   لةةدي ا يةةزال الو  العربيةة، غةةَل اجمل معةةات بةُ ل علم ةةا والةدواف 

  يتعلةة يف هةةا ة تنوةة  الةةي املوةةا  و .  السةة لة إلتقانةةه لغةةةال ليسةة  العربيةةة اللغةةة ألن
 ،ومن االلغويةةغةَ و  اللغويةة املوةا  هةي  قسةمُ، إىل تنقسة  العربيةة لغَ العربية اللغة
 هةةةي اللغويةةةة غةةةَ اجلوانةةة  أهةةة  أن. وال  ابةةةة اجلملةةةة وبنيةةةة واملفةةةر ات الصةةةوت نظةةةام

 غةَ واجمل معةات لألشةااص والثقافيةة االج ماهية باالخ الفات ت علق الي املو الت
 5.العربية

 القةةةر ن، ف ةةة  هةةةي العربيةةةة اللغةةةة  يتعلةةة همليةةةة يف بوةةةدة ت ةةة  ر الةةةي العناصةةةرو 
 اسة  دا  إىل باإلضةافة ، العلمةا   السةي يات   ب ا الي الفقها ال   و  اهدي ،و 
 ال  ة  لف ة  والسةلي النوةطة العربيةة اللغةة باسة ادام ال واصة  مة  ةبالطل ي م   أن

َان وفًقةا اللغةة، تعلة  مة  الغةر  أما. الدينية  االتصةال م ةارات فةنن ،(1999) لباسة
 وال فسةةةةَ والةةةةدور املعةةةةٌ ف ةةةة  هةةةةي تطويرهةةةةا يةةةة   الةةةةي املا لفةةةةة ال واصةةةة  سةةةةياقات يف

 6.باللغة أنفس   ه  وال عبَ وال قيي 
 األ ا  ل حقيةةق فرصةةةال لحصةةولل هلةةا حةةق بال   يةةد املبةةدأ حيةة  مةة  ةلبةةأن ط
 لةةةدي   ةبةةةالطل أن الواقةةة ، يف ول ةةة  مرضةةةية، قيمةةةة أو( األ ةةةا ميي األ ا ) األ ةةةا ميي
 واملنةاهج والعةا ات األسةرية واخللفيةة البدنيةة والقةدرات الف ريةة القةدرات يف اخ الفات

َه  الطالب بُ للنظر ملف ة أحيان، و ال عل  يف  .وغ
                                                           

5
 Acep Hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab, Bandung..PT REMAJA 

ROSDAKARYA, h. 011. 
6
 http://endonesa.worlpress.com/ajaran-pembelajaran/pembelajaran-bahasa-indonesia 
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 بعوامةة  ي ةة  ر املا لفةةة الدراسةةية املراحةة  يف العربيةةة اللغةةة  يتعلةة يف النجةةاح قلةةة
َة  وهي األساسية، العوام  م  نوهان هناكإذاصورٍت  و ، ث

 مةةة  الداخليةةة العوامةة  هةةو هنةةا تبنيةةه يةة   الةة ي للغةةة األساسةةية العامةة األول 
 تع ةةةع العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  أن يبةةةدو الوقةةة  هةةة ا ويف. نفسةةة ا العربيةةةة اللغويةةةات حيةةة 

 إىل حي اج البيان ه او . األخرى األجنبية اللغات تعل  م   اال علم هل  هل   صع ب
 .موقف  راهية اللغة العربية م يظ ر  الصعوبات ت ون أن خوية ،مراهة

  سةةةيا شةةةر  جنةةةوب يف العربيةةةة اللغةةةة تةةةدريسأن  الصةةةوت، نظةةةام جانةةة  يفو 
 جانةةة  يف ذلةةة ، ومةةة . قةةةرون منةةة  قةةةد بةةةدأت، إندونيسةةةيا يف وخاصةةةة ، هةةةام بوةة  
 االه مةةةام يةةةزال ال وال حةةةدث االسةةة ما  يف ال فةةةا ة ل حقيةةةق   سةةةاس الصةةةوت نظةةةام
 إلتقةةان املوج ةةة العربيةةة اللغةةة  يتعلةة غةةر  فةةنن ،(76 :1976) خلاطةة  وفًقةةا. أقةة 
 أ ةع بو   اللغة جوهر ف   يع مد مث ،فقط العربية ال    لغة لف  و  امل  وبة اللغة
 ترمجة. قواهد حفظ هل  ال عل  أنوطة تؤ د تدريس طريقة وهي. القواهد ترمجة هل 

 تصةةةبح واسةةة ، نطةةا  هلةةة  اإلندونيسةةةية اللغةةة تع مةةةدها املفةةةر ات جانةة  يفو 
 هةةةد  زا   لمةةةا ألنةةةه سةةةناً، األصةةةغر العربيةةةة اللغةةةة  يل علةةة لإلندونيسةةةيُ إضةةةافية قيمةةةة

 هلة  األسة   مة  أصةبح اإلندونيسةية، الوطنيةة اللغات يف املس ادمة العربية املفر ات
 نقةةة  فةةةنن ذلةةة ، ومةةة . الةةة ا رة يف ووضةةةع ا وف م ةةةا املفةةةر ات، تطةةةوير اإلندونيسةةةيُ
 بةةُ مةة  خم لفةةة، موةةا   يسةةب  أن مي ةة  العربيةةة اللغةةة إىل أجنبيةةة لغةةة مةة  ال لمةةات

  .لفظ ا ويبق  األصلي الصوت م  نطق ا وتغيَ املعٌ، وت  يد أخرى، أمور
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 ةبةةالطل هلةة  جيةة  العربيةةة، النصةةوص قةةرا ة هنةةد اجلملةةة، قواهةةد جانةة ومةة  
 هةة او . صةةحيح بوةة   قرا هتةا هلةة  قةةا ري  سةةي ونون الطريقةة هبةة  و . أوالً  املعةةٌ ف ة 
 القةةةةرا ة ل يفيةةةةة ف ةةةة  تةةةةوفَ الةةةةي العربيةةةةة اللغةةةةة يف هلةةةة  النحةةةةو معرفةةةةة هةةةة  ينفصةةةة  ال

 الصحيحة وفقا هل  قواهد اللغة العربية.
وهة   إحةدى  الالتينيةة، ال  ابةة هة  متاًمةا خت لةف الةي العربية ال  ابة جوان و 

 ال  ابةةة تبةةدأ. إندونيسةةيا مةة  خاصةةةً  العربيةةة، غةةَ العربيةةة اللغةةة ةبةةطل لةةدي معينةةة هقبةةة
 ال. اليمةةُ إىل اليسةةار مةة  العربيةةة ال  ابةةة تبةةدأ بينمةةا اليسةةار إىل اليمةةُ مةة  الالتينيةةة
َة حةةرو  ف ةةي شةة لُ، هلةة  إال اليت أحةةر  ت ةةوي َة، وأحةةر   بةة  واهةةرو  صةةغ
 7.وهناية همن صفو  ،بداي ه خم لفة، مس قلة أش ال هلا العربية

 مةة  لغويةةة غةةَ ناحيةةة مةة  خةةارجي مةة هوا هةةي  اللغةةة اللغةةة اخلارجيةةة العوامةة 
 العوامةةة  .الوجةةةو ي اجلانةةة  مةةة  العربيةةةة باللغةةةة للم علمةةةُ تنوةةة  الةةةي ال حةةةديات بةةةُ

َات هةةي تنوةة  مت ةة  الةةي واملوةة لة الثقافيةةة، - االج ماهيةةة  وأمسةةا  املصةةطلحات تعبةة
 .ليف م ا س لة ليس  اإلندونيسية غَ األشيا 

 ال  ةة  اسةة ادام هامةة  فةةنن أهةةال ، املةة  ورة الثقافيةةة - االج ماهيةةة العوامةة 
 اآلن، حةى املعلة  جبانة  لةدور  نظةرًا ألنةه ،أية ً  ملًحا أمرًا يصبح  يال عل يف املدرسية

 .ال عل  ذماح ل حديد  افية أ اة يصبح يزال ال فننه
 الةةي اللغةةة بيئةةة إىل الفعةةال اللغةةة  يتعلةة جيلةة  حيةة  االج ماهيةةة البيئةةة هوامةة 

 حبيةةة  اللغةةةة، اسةةة ادام إىل طالةةة   ةةة  سيضةةةطر البيئةةةة، هةةة   مةةة و .  راسةةة  ا تةةةري
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 بيئةةة يف ليسةةوا الةة ي  أولئةة  مةة  نسةةبًيا أسةةر  املسةة فا ة اللغةةة اسةة ادام تطةةوير ي ةةون
 هة  لل عبةَ مسة مر بو   لغة اس ادام هل  مع اً ا س جعله البيئة ألن ذل و . اللغة
 8.قلبه وهد  نية

 الةةةةةي واألخطةةةةةا  الصةةةةةعوبات ت ةةةةةونو   ،يال علةةةةة من جيةةةةةة لعوامةةةةة  بالنسةةةةةبة أمةةةةا
 نوة د ألننةا مناسةبة غةَ طةر  اسة ادام هة  أيًضةا ناتة العربية باللغة ةبالطل يواج  ا
 هلةة  إندونيسةةيا يف اإلسةةالمية ال عليميةةة املؤسسةةات لةةدي  يال علةة همليةةة تقيةةق غالبًةةا
 يف قوائةةةةد مةةةةن ج العربيةةةةة اللغةةةةة يسةةةة ادمون الةةةة ي  املعلمةةةةُ غالبيةةةةة اخلصةةةةوص، وجةةةةه

 بةةةالطب ، املصةةةطلح هةةة او (. املب ةةةدئُ مسةةة وى) امل وسةةةطة ةبةةةللطل العربيةةةة اللغةةةة تةةةدريس
 أن املسةةة غرب مةةة  لةةةيس وبال ةةةا ،. العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  يف هلةةة  صةةةعًبا انطباًهةةةا يعطةةةي
 . علم اب الصعبة لغةال هي العربية اللغة أن ةبالطل ونيفًض

باملدرسةةةةةة  األبةةةةةرز املوةةةةة لة تةةةةةدر ،السةةةةةابق املةةةةة  ورة القواهةةةةةد ىلإة ضةةةةةافوباإل
 وف ة  رؤيةة هةي القةرا ة. القةرا ة جانة  هي املطوسطة نور اهلدى تي ا  فولو فنجونج

 لةة ل . يلفةةظ مةا ي  ةة  وأ القلةة  يفلسةةان أو يععهةا الويععهةةا ب ي  ة  مةةا حم ويةات
 حم وياهتةةا وف ةة  في ةةا امل  وبةةة الرمةةوز هلةة  ال عةةر  ومهةةا ،معةةا  ةةارتُمب القةةرا ة ت ضةةم 

 9.(149: 2009 ، هزان أمحد)
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 ال دمةةا ، والصةةع املثةةابرة و ةة ل  وإخةةالص ل عميةةق ج ةةو  بةة ل جيةة   ل ،لةة
 للغايةةة السةة   فمةة  لةة ل  ، حةةد أقصةة  إىل العربيةةة اللغةةة تةة ق  سةةو  أهنةةا فيةةه شةة 
 .العربية اللغة تس ادم الي اإلسالم تعالي  وتعميق  راسة

 لةةةدى العقليةةةة الضةةةعف نقةةةا  أيًضةةةا الةةة عل  صةةةعوبات سةةةب  ي ةةةون أن مي ةةة 
 ال غلةة  يصةةع  والةةي( اخلةةعة بسةةب  أو الةةوال ة مةة  ولةةدت الةةي تلةة  سةةوا ) ةبةةالطل

ً   االه مةةةام قلةةةة بسةةةب  أيًضةةةا أو املعةةةٍ الفةةةر  ِقبةةة  مةةة  هلي ةةةا  اهمةةةاس ونقةةة  والةةة
 و ةةةةةة ل . الةةةةةة عل  يف األساسةةةةةةية والعةةةةةةا ات اللغويةةةةةةة امل ةةةةةةارات إتقةةةةةةان وقلةةةةةةة وال عةةةةةة 

 .العربية باللغة ال عليمية املوا  توفَ يف املعلمُ توصي  ال قا  يف الصعوبات
 فاضةةلوس ، العربيةةة اللغةةة مةةا ة مةةدرس مةة  أجريةة  الةةي املقةةابالت إىل اسةة ناً ا

-08-25 ب ةةةاري  باملدرسةةةة املطوسةةةطة نةةةور اهلةةةدى تي ةةةا  فولةةةو فنجةةةونج يف صةةةليحة
 العديةةد هنةةاك تةةزال ال العربيةةة اللغةةة تعلةة  يف أنةةه معلومةةات هلةة  اهصةةول مت ، 2018

 مفقةةو ة العربيةةة اللغةةة تةةزال ال اللغةةة بةة عل  الطةةالب اه مةةام هةةدم بسةةب  العقبةةات مةة 
 هةة  راضةةُ غةةَ الطةةالب مةة  العديةةد أن جانةة  إىل ف م ةةا، الصةةع  مةة  ألنةةه للغايةةة

 يف العربيةة باللغةة  روًسةا أبةًدا ي لقةوا مل بة هن  ةبةالطل بعة  إقةرار وهناك العربية الدروس
 10.االب دائية املدارس

 اللغة تدريس هملية أن ويف املدرسة املطوسطة نور اهلدى تي ا  فولو فنجونج
. رمةو  العلةوم ناحيةة ومة  ال علةي  جمةال يف خاصةة ، العقبةات م  العديد هناك العربية،
 ذلةة  يف مبةةا العربيةةة، اللغةةة تعلةة  يف الطةةالب يواج  ةةا الةةي العقبةةات مةة  العديةةد هنةةاك
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 العربيةة النصةوص ف   يف الرئيسي املال رأس أن م  الرغ  هل  ، املفر ات إتقان هدم
 11.العربية اللغة وقواهد العربية املفر ات معرفة هو

 تعل  تسُ يف الطالب بع  يب له ال ي اجل د ي مث  ، ذل  إىل باإلضافة
 يف العربيةةةة باللغةةةة امل علقةةةة وتلةةة  العربيةةةة اللغةةةة   ةةة  اسةةة عارة طريةةةق هةةة  العربيةةةة اللغةةةة
 املفةر ات وإ ةرا  النحةو يف الصةربية اللغةة هلةوم ل عميةق م ةام يف للعم  املدرسية امل  بة
 تسةةة ي  هةةةو العربيةةةة اللغةةةة بةةة عل  الطةةةالب اه مةةةام فةةةنن ، ذلةةة  إىل باإلضةةةافة. العربيةةةة
 .القر ن قرا ة يف املعٌ وف  

 الطةالب مة   ة  هة  ج ةد بة ل الضةروري مة  أهةال ، املة  ورة املوا   م 
 املةةةؤلفُ فةةةنن السةةةب ، هلةةة ا. العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  موةةةا   هلةةة  ال غلةةة  يف واملعلمةةةُ
موةة لة تعلةي  اللغةةة العربيةة باملدرسةةة امل وسةةطة  " حةول البحةةوث بةنجرا  جةةًدا م  مةون

 "نور اهلدى تي د فولو فنجونج تنجاموس
 تعّرف البحث .ب 

 :ال الية املو الت تديد مي   ،البح  امل  ورة اخللفية هل  بنا ً 
 .العربية اللغة  يب عل امل علمُ اه مام هدم .1
 .صعًبا أمرًا العربية للغة نظرهت  ويع ع قوي حافز ة ليس هل بالطل .2
 .العربية اللغة تعل  يف صعوبة جيدون امل علمُ .3
 .مفقو ة العربية اللغة  يتعل هل  القدرة قيمة تزال ال .4
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 تحديد البحث  .ج 
 اللغة  يتعل مو لة هل  ه ا البح  الباح  يقصر ،البح  امل  ور تر يز هل  بنا ً 

 .املدرسة املطوسطة نور اهلدى تي ا  فولو فنجونج يف فقط العربية
 مشكلة البحث .د 

"ما  هي: البح  ي يت مبو لةإىل خلفية البح  السابق، فالباح  اس نا ا و 
ة املطوسطة نور اهلدى تي ا فولو املدرسبة بللطل العربية اللغة  يتعل تود  الى مو لة

 فنجونج؟" 
 ومنافعه أهداف البحث .ه 

 أهدا  البح  .1
املدرسةةة املطوسةةطة نةةور للطلبةةة ب العربيةةة اللغةةة الةةى توةةد  تعلةةي  موةة لةمعرفةةة هةة  

 .اهلدى تي ا فولو فنجونج
 مناف  البح   .2

زيا ة معلومات واخلةعات لةدي الباحة  والقةارئ هلة  تعلةي  اللغةة العربيةة بةُ  ( أ
 مدارس العامة.

أن ي ةةون مرجعةةا واملةةدخ  للمعلمةةُ اللغةةة العربيةةة ل ترقيةةة ال علةةي  و ال فةةا ة  ( ب
 ال عليمية للمعل  اللغة العربية مبدرسة العامة
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 لغة العربيةتعليم المشكلة  .أ 
 تعليمال مشكلة . مفهوم1

 مشككك     ككك " نفسككك   ادلشككك    أو سككك   م أهنككك  ع ككك  تفسكككًن   دي ككك  ادلشككك   
ا متةقك   كة ومك  ا ةاقك  بكٌن ا فجكةة  ك  ادلشك    آخر، دبعىن ح    جيب ًً  مك  جيك
 1.ا نت ئج أقص  ربقيق أجل

"  problematic " و ك  ، اإلصل يزيك  ا  غك  ا يت تشتق مك ادلش       ا   م  و 
 أشكي    ك  أن ادلشك    اإلنًونيسك ، ا قك مةس يف ادلسك   . بينمك  أو ادلشك    تعين
 أو عقب  ف    ذاهت  ب  نسب  وأم . 2مش كل تسبب ح    ا يت دي   ال معىن ذات

 وا شك   ا ةاقك  بكٌن االخكتل  أخرى  ك  بعب رة وادلش    أن رب   . جيب مش   
ا، ي ةن أن ادلتةق  ًً  .ا قصةى ا نت ئج  تحقيق جي

 ك م  و   ا عربي  ا  غ  م  نش ت( اإلش   ي ) ادلش    أن بيسري وأم  عنً
 ب بسكككككك  ا بًايكككككك  يف. "problems"اإلصل يزيكككككك  ب   غكككككك و  ادلشكككككك كل مشكككككك    و ع كككككك 

                                                           
1
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(22April 2115) 
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2112), hlm. 22 
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 يككت  مكك  وبككٌن فيكك  مرغككةب أو متةقكك   ككة مكك  ازدحكك   يف ادلشكك    تتمثككل أشكك  ذل ،
 .ب  ا شعةر أو ع ي  احلصة 

. نفسكك  " مشكك   " ك مكك  أن رب ي  كك  دي كك  أعككل  ادلككذكةرة اآلرا  بعكك  مكك و 
 فكةرًا ادلشك لت ع  ا بحث جيب وب  ت يل. معٌن مةقف    ادلش    أن حٌن يف
 3.معين  ظروف استقرار دون حية  وسةف ، جيً حل إجي د أجل م 

 ادلع ك  هبك  يقكة  ا كيت ا تع يميك   ؤلنشكة  شل ث ك  عم ي  و   ا تًريس، أو ا تع  
معجككك   اإلصكككًار يف. ا كككتع   أنشكككة  ربكككًث حبيكككث ، معمككك ري تع يمككك  كنشككك  

 األس سككي  ا   مكك  مكك  يكك ي ا ككتع   أن يقكك   ،( 23: 2118) ا رابكك  اإلنًونيسككي 
 يريككً حبيككث ا تككًريس أو ا تككًريس طككر  أو األفعكك   أو ا عم يكك  يعككين شلكك  ا تككًريس"

 دلسك عًة عم يك   يا تع ك أن( 116 :2117 حبكةدي  )يةضك  بينمك . ا كتع   ا ة ب 
ا ا ككتع   ع كك  ا ة بكك  ًً  ، تككًريس رلككرد مكك  أكثككر  كك   يا تع كك أنشككة  أن يبككًو. جيكك
 حبيكككث ، أنشكككةت   وصكككقل وربفيكككز   ا ة بككك  ا تمككك    تة يكككً زل و ككك  أيًضككك  و  ن ككك 
 .دين مي ي  أنشةت   تصب 

 ا نحكككة ع ككك  ادلع ككك  بككك  يقكككة  تع يمككك  نشككك    كككة األس سككك   يا تع ككك فككك ن  كككذا
 ب نشكككة  ب  قيككك   معينككك  مكككةاد بتكككًريس يقةمكككةن ا كككذي  ا ة بككك  يقكككة  حبيكككث األمثكككل،
 أنشكة  إنشك   يف ادلع ك  يبذ ك  ج كً  ة ا تع   ، آخر دبعىن. جيً بش ل تع يمي 
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 ا  غكككك  تع كككك  فكككك ن ، وب  تكككك يل. األ ككككًاف ربقيككككق إىل تفضكككك  معينكككك  م ديكككك  تع يميكككك 
 يًرسكك   ا ككذي  ا ة بكك  يككتم   حككى ادلع كك  بكك  يقككة  تع يمكك  نشكك    ككة األجنبيكك 
 ع ككك  يسككك عً شلككك  ، جيكككً بشككك ل تع يميككك  ب نشكككة  ا قيككك   مككك  معينككك  أجنبيككك  ب غككك 
 4.أجنبي   غ  تع    ًف ربقيق

 التعليم المشاكل أنواع.  2
  يتع كيف  تةاج ك ن وسكتظلن تةاج ك ن مشك  ت ن  نك   ا نظري ، ا ن حي  م و 
 وادلشكك    ا  غةيكك ، ادلشكك    غ  بًكك  تسككم  ا ككيت ا  غةيكك  ادلشكك   : ومهكك  ا عربيكك ، ا  غكك 
 .ا  غةي  غًن أو ا  غةي  غًن

 ا  غةي  مش    (أ 
 ا كتع   عم يك  يف  بكا ة  يةاج  ك  ا كيت ا صكعةب ت  ك  ا  غةيك  مش   
 ربًيكككً دي ككك . أجنبيككك  ك غككك  نفسككك   ا عربيككك  ا  غككك  خصككك ئ  بسكككبب

 ا نحكة ع ك  أمكةر،   ك  يف ا  غةيك ، ادلش لت أو ا  غةي  ادلش لت
 :ا ت يل
 مش    األصةات (1

 ع كك  أو ا صككةتي  ب ألنظمكك  ادلتع قكك  ادلشكك كل  كك  أصككةات    مشكك
  غكككككك  أصككككككةات مكككككك  قريبكككككك  ا عربيكككككك  األصككككككةات بعكككككك . األصككككككةات
 مك . ادلتع مكٌن  غك  يف يع دذل  م      يس اآلخر وا بع  ادلتع مٌن
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 يف يع دذلك  مك  ذلك   كيس ا كيت األصكةات أن يُعتقكً ، ا نظري  ا ن حي 
 مكككك  ذلككك  ا ككككيت األصكككةات مكككك    ةكككلب صككككعةب  أكثكككر ت ككككةن ا  غككك 
 م ثكككف مسكككبق تكككًريب تكككةفًن يف احلكككل ي مككك  ،  كككذ  . يع دذلككك 
 5.سلت ف   ل أو  ل أو ك م ت م  ا  ل  ع   وأمث  

 ادلفردات (2
 قبكككككككل مككككككك  واسككككككك  نةككككككك   ع ككككككك  اعتم د ككككككك  يكككككككت  ا كككككككيت ادلفككككككردات

 ا  غككك   كككتع   اإلنًونيسككك    شكككعب مضككك ف  قيمككك   ككك  اإلنًونيسككي 
 وأكثر أكثر ألن ، بس ة   ا عربي 

 ككك ن ، اإلنًونيسككي  ا ةطنيكك  ا  غكك  يف ادلسككتمًم  ا عربيكك  ادلفككردات
 ا ف ك  وإعةك   ، ادلفكردات تةكةير اإلنًونيسكيٌن ع ك  األس ل م 

 مككك  ا   مككك ت تككك ري  فككك ن ، ذ ككك  ومككك . ا كككذاكرة يف  تضكككمين  
 سلت فك  مشك كل يسكبب أن دي   ا عربي  ب   غ  e األجنبي  ا  غ ت

 :ذ   يف دب 
  ك مك  مك  ت ي" رلتم " ك م  أن حيث ، ادلعىن يف ا تحة 

 أو ادلشكك رك " رلتمكك " ك مكك  تعككين ،" ا عربيكك  ب   غكك  مشكك رك "
 .اجلم ع  ا عمل أو ادلش رك 
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  أو برك  ا   م  نعم  مثل األص  ، ا صةت م   فظ  يتغًن 
 .ا  ح  

  ك مكك  ك مكك  مثككل ، ادلعككىن يتغككًن و  كك  ا عبكك رة، إصككلح مت 
 تككةفر أن دي كك  ا كيت ا   مكك ت ترتيكب يعككين مك  و ككة ك مك  أو

 ا   م ت معىن ك م ت ا عربي  ا  غ  م  ي ي ، ا ف  
 قةاعً اجلم   (3

. أوالً  معن  ك  ا ة بك  يف ك  أن جيكب ، ا عربيك  ا نصكةص قكرا ة عنً
. صككحي  بشكك ل نةق كك  ع كك  قكك درة ت ككةن سككةف ا ةريقكك  هبككذ 
 وا يت ا عربي ، ب   غ  ا نحة بع   ادلعرف  م  خ  ي   يست ادلرة  ذ 
 قةاعً  قةاعً وفًق  صحي  بش ل قًًم  ادلض    يفي  ف ًم  تةفر
 ، بنكك   ب  عربيكك  فقك  يككرتب  ال ا نحكة ع كك  ا ةاقك  يف. ا عربيكك  ا  غك 
 ا قةاعكككً - ا قةاعكككً تتضكككم  حبيكككث اجلمكككل، ب عكككًاد أيًضككك  و  ككك 
 .وادلة بق  ادلثقفي  مثل" وترع  ا عربي  غًن أخرى أشي   تشمل

 ا  ت ب  (4
 عقبكك  أيضكك   كك  ا لتينيكك  ا  ت بكك  عكك  زبت ككف ا ككيت ا عربيكك  ا  ت بكك 
. إنًونيسككي  مكك  وخ صكك  ، ا عربيكك  غككًن ا عربيكك  ا  غكك  طككلب أمكك  
 ا  ت بكك  تبككًأ بينمكك  ، ا يسكك ر إىل ا يمككٌن مكك  ا لتينيكك  ا  ت بكك  تبككًأ

 إال ا لتينيكككك  احلككككروف ربتككككةي ال. ا يمككككٌن إىل ا يسكككك ر مكككك  ا عربيكككك 
 ف ن مث وم  ، ا صغًنة واحلروف ا  بًنة احلروف مه  ش  ٌن ع  
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 ، ادلسككككتقل ا شكككك ل و كككك  ، سلت فكككك  أشكككك    ذلكككك  ا عربيكككك  احلككككروف
 ،ع احلكككككرف ، ادلثككككك   سكككككبيل ع ككككك . وا ن  يككككك  ، ادلنت يككككك  ، ا بًايككككك 
 6.ع األويل ا نمةذج ع، ادلستقل ا نمةذج

 ا  غةي غًن  مش    (ب 
 ، ا عكككرب غكككًن ا ة بككك  يةاج  ككك  ا كككيت ا  غةيككك  ادلشككك لت إىل ب إلضككك ف 

 ا ظككروف أي ، ا ككتع   صلكك ح أيًضكك  تقيككً ا  غةيكك  غككًن ادلشكك لت فكك ن
 إنًونيسككككي  مثككككل ، ا عربيكككك  غككككًن ا عربيكككك    ككككًو  وا ثق فيكككك  االجتم عيكككك 

 .ا تع يمي  ادلةاد يف وا نظر
 ن حي  اإلجت  عي  وا ثق في  (1

 واألمسكك   وادلصككة ح ت ا تعبككًنات أن  كك  تنشكك  قككً ا ككيت ادلشكك   
 ا ة بكككككك  بسكككككك ة   يف م كككككك  وال سكككككك     يسككككككت اإلنًونيسككككككي  غككككككًن

 .وا ثق في  االجتم عي  ا عربي  ا  غ  يعرفةن ال ا ذي  اإلنًونيسيةن
 ن حي  كتب ا تع ي  (2

 ادلكككذكةرة وا ثق فيككك  االجتم عيككك  ا عةامكككل إىل االنتبككك   إىل ب إلضككك ف 
 أصككب  ا ككتع   يف ادلًرسككي  ا  تككب اسككتمًا  ع مككل فكك ن ، أعككل 
 يكزا  وال اآلن، حكى ادلع ك  ج نكب إىل  ًور  نظرًا أيًض  م ًح  أمرًا
 . يا تع  صل ح  تحًيً ك في  أداة
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 ك غككك  ا عربيككك  ادلكككةاد تقكككًم دببككك دئ هتكككت  ال ا كككيت ادلًرسكككي  ا  تكككب
. أ كككككًاف   ربقيكككككق يف اخل صككككك  مشككككك ك    تصكككككب  سكككككةف أجنبيككككك 
 ا  تككككب. االرتبكككك   ، ا تككككًرج ، االختيكككك ر ادلبكككك دئ  ككككذ  وتشككككمل
 ا  تكب    اإلنًونيسيٌن   ةلب ب  نسب  جيًة تعً ا يت ا عربي 
. اإلنًونيسككككيٌن ا ة بكككك  طكككك ب  مكككك  ا تقككككًدي  نظ م كككك  يتةكككك بق ا ككككيت
 ا عربي  ا  غ  خربا  كتب   ا يت ا ن شئ  ادلًرسي  ا  تب عًد يظ ر
 اإلنًونيسكك    شككعب ا عربيكك  ا  غكك   ككتع   ا ككًاف  أن إنًونيسككي  يف

 ا  تككككب مكككك  عككككًد وجككككةد ي ككككةن أن ادلتةقكككك  مكككك .   غ يكككك  مرتفكككك 
 جككذورًا أكثككر هنككج خككل  مكك  ا عربيكك  ا  غكك   تع ككي  زل و كك  ادلًرسككي 

 ا سكعر عك  خيت كف حيًث م     . ادلتع مٌن حي ة وبيئ  ثق ف  يف
 تتبككىن" م سكك " ادلؤ فككةن يسككمي   ا ككيت ادلًرسككي  ا  تككب فمعظكك  ،

 ، وا  ت بك  ا قكرا ة م ك رات إتقك ن إىل ا ة بك  تةجك   ي  يك  مق رب 
 .وضةًح  أقل وا تحًث االستم ع ف   يصب  حبيث

 االجتم عي  ا بيئ ن حي   (3
 ذبككككري ا ككككيت ا  غكككك  بيئكككك  إىل ا ة بكككك  ج ككككب  ككككة ا فعكككك   ا  غكككك  ع كككك 

 ع كككك  ط  ككككب كككككل" إجبكككك ر" سككككيت  ، ا بيئكككك  ت كككك  مكككك . دراسككككت  
 نسككبًي  أسككرع ا  غكك  اكتسكك ب تةككةير ي ككةن حبيككث ا  غكك  اسككتمًا 
 ا بيئككككك  ألن وذ ككككك . ا  غككككك  بيئككككك  يف ادلةجكككككةدة غكككككًن بت ككككك  مق رنككككك 
 ادلعككىن إليصكك   ا ةقككت طككةا   غكك  اسككتمًا  ع كك  معتكك ًدا سككتجع  
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 تك ثًن ذلك  ا كيت االجتم عيك  ا بيئك ت بعك  تشكمل. ق ب  يف واذلًف
 واجلككككًنان مًعكككك ، يعيشككككةن ا ككككذي  األشككككم ص ا  غكككك  تع كككك  يف كبككككًن
 ، ا عمكككل وزمكككل  ، ا كككبع  بعضككك   مككك  بككك  قرب يعيشكككةن ا كككذي 

 اإلعككككل  ووسكككك ئل ا ككككًينيٌن، واألصككككًق   ، ا ًراسكككك  يف وا شككككرك  
 وا صككحف واجملككلت واذلكك تف وا ت يفزيككةن اإلذاعكك  مثككل اجلم  ًنيكك 

 .ذ   إىل وم 
 ا صككحيح  اخلةككةة  ككة احل  كك   ككذ  يف  غةيكك  بيئكك  إنشكك   سككي ةن

. وا ككككتع   ا تع ككككي  عم يكككك  يف األقككككل ع كككك  ، ا عربيكككك  ا  غكككك  تع كككك  يف
 ا كككككذي  أو ئككككك   كككك  اجليكككككًي  ا عربيككككك  ا  غكككك  مًرسككككك  فككككك ن  ككككذ  

 تقكككًم عنكككً ا عربيككك  ا  غككك  اسكككتمًا  ع ككك  دائًمككك   بكككا ة  يًرسكككةن
 7.ادلةاد

 اللغة العربيةأهداف تعليم . 3
 جيكب ا كذي ا رئيسك  ا عنصكر  كة اذلكًف ي كةن ا تع كي ، أنشكة  كل ويف

. وا كككتع     تع كككي  ومكككًير( مكككري) تًريسككك  كمةظكككف حًقككك  مع ككك  ككككل يف مككك  أن
 إىل ا تمةكي  مك  ، ا كتع   أنشكة  جلمي  االنةل  نقة  أو األس س  ة اذلًف
 أن  نككك  ب  نسكككب  ادلسكككتحيل مككك  ، واضكككح  أ كككًاف صكككي غ  بكككًون. ا تقيكككي  إجكككرا 
 .ادلنجز ا تع   صل ح مًى قي س ع   ق دري  ن ةن
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 أن  ككة إنًونيسككي  يف عكك   بشكك ل ا عربيكك  ا  غكك  تع كك  مكك  اذلككًف أن حككٌن يف
 كتب ككك  ا كككيت ا صكككفرا  وا  تكككب واحلكككًيث ا قكككرآن ف ككك  ع ككك  قككك دري  ا ة بككك  ي كككةن
 ا عربيك  ا  غك  ب سكتمًا  ا تةاصكل ع ك  ا قكًرة إىل ب إلضك ف  ، ا  لسكي ي  ع م  
 8.ا ًيني  ا  تب ا  تب  ف   وا س يب ا نشة 
 يف ا عربيككككككك  ا  غككككككك  تكككككككًريس" بعنكككككككةان ا كككككككًي  وزارة مككككككك  كتككككككك ب إىل اسكككككككتن ًداو 

 أنكةر وسكيفةيل يةسكف طيك ر قبل م  مقتبًس " اإلسلمي  ا ع يل ا تع ي  مؤسس ت
 طةي ك  األ كًاف و ك  ، األ كًاف ربقيكق إىل ي كًف ا عربيك  ا  غك  تكًريس ف ن ،

 اذلككًف( احملككًدة األ ككًاف) األجككل قصككًنة واأل ككًاف( ا ع مكك  األ ككًاف) األجككل
 يكت  أن دون ا عك   اذلكًف  كذا ربقيكق ا صكعب مك  ألنك  ، ا ع   اذلًف تر    ة

 .وزلًدة عم ي  بةريق  ربًيً 
 :األ ًاف ربقيق إىل ي ًف ا عربي ،   غ  ا ع   اذلًفو 
 اإلسككككككلمي    شككككككريع  كمصككككككًر واحلككككككًيث ا قككككككرآن ف كككككك   بكككككك  ة  دي كككككك  (1

 .وتع  يم 
 ب   غكككك  ادل تةبكككك  اإلسككككلمي  وا ثق فيكككك  ا ًينيكككك  ا  تككككب وف كككك  ف كككك  دي كككك   (2

 .ا عربي 
 .ا عربي  ب   غ  وا ت  يف ا تحًث يف جيً ت ةن أن (3
 (االبتًائي ) األخرى   م  رات مس عًة ك داة الستمًام   (4
 .حق  ادل ني  و ة ، ا عربي  ا  غ  خربا   تعزيز (5
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ا ع مكك  أعككل  ادلككذكةرة األ ككًاف تككزا  ال ،  ككذ  ًً  ، ا تةككةير قيككً تككزا  وال جكك
. زلكككًدة أ كككًاف ربقيكككق دي ككك  حكككى ا تحًيكككً وجككك  ع ككك  تةضكككيح   جيكككب  كككذ  
 ادلث  يكككك  مكككك  خكككك ص غككككر  ،( زل دثكككك ) خ صكككك  أ ككككًاف  نكككك   سككككي ةن  ككككذ  

 تقًديك  سكيت  وا كذي( إنشك  ) خك ص غكر  ،( إمكل ) اخلك ص غكر  ،( ا قرا ة)
 .ا عربي  ا  غ  تع   أس  يب يف

 العربية اللغة تعليم طرق أنواع. 4

 ا  غةيكك  ادلككةاد بًراسكك  يتع ككق فيمكك  شكك م   خةكك   كك  ا عربيكك  ا  غكك   يتع كك طريقكك 
 إىل تسكتنً وك  ك  األخكرى األجكزا  م  يتع ر  واحً جز  يةجً ال حيث ا ع دي ،

 9.مسبًق  زلًد هنج
 :ي   كم     ا عربي  ا  غ  تع   يف كبًن ت ثًن ذل  ا يت ا ةريق و 
 طريق  ا قةاعً ا رت   (1

. وا رت ككك  وا  ت بككك  ا قكككرا ة م ككك رات  تحقيكككق ا نحكككةي ا ف ككك  تؤككككً طريقككك   ككك 
 ا  غك ت  يك  أسك س  كة" ا عك دل  ادلنةكق" أن افرتا  ع   ا ةريق   ذ  تعتمً
 ا ف سكف  ت ك  مك  جكز  ، ا ةريقك   كذ  نظكر يف ، ا نحةيك  وا قةاعً ، ا ع مل يف

 .وادلنةق
 11:   ا ةريق   ذ  خص ئ 
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 كثكككككًنًا ي كككككت  ال وا رت ككككك  وا  ت بككككك  ا قكككككرا ة دب ككككك رات ادلتعمكككككق اال تمككككك   ( أ
 وا تحًث االستم ع جبةانب

 وا تع   ا تع ي  عم ي  يف ا تًريس ك غ  األ  ا  غ  استمًا   ( ب
  قةاعً ا نحة ا تم    ( ت
 تر ت كك  مث ومك  وادلفكردات ا  غكك  قةاعكً قةاعكً حفكك   كة ا كتع   أسك س  ( ث

 ب  ع س وا ع س ا ة  ب  غ  إىل ادلست ًف  ا  غ  م  حرفًي 
 يت قككةن ا ككذي   بككا ة  مكك  نشكك طً  أكثككر وا ككتع   ا تع ككي  عم يكك  يف ادلع مككٌن دور
 .س يب بش ل ادلةاد دائًم 
 11:ا تقًدي  ا عر  خةةات ي   فيم 
 .األمث   مث ا نحةي  ا نق   تعريف شرح طريق ع  ا ًرس ادلع   يبًأ (1
 مككك  ية كككب أو وا رت ككك ت، ادلفكككردات قكككةائ  حفككك  إىل ا ة بككك  ادلع ككك  يرشكككً (2

 .قبل م  تًريس   مت ا يت ادلفردات ربفي  إظ  ر  با ة 

  ف كك  ا ة بكك  يرشككً مث   قككرا ة مًرسكك  كتكك ب إعككًاد  بككا ة  مكك  ادلع كك  ية ككب
 .    أو    م  ك م  تر ت  خل  م  ا قرا ة زلتةى

 12:   وا ضعف ا قةة نق   حيث م  بينم 

 ا قةة
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 ا عربي  ا  غ  قةاعً رأس خ رج ا تحفي  دبعىن ا ة ب  إتق ن ( أ
 ودي كككن   ا ًراسككك  يف ا تفصكككي ي  ا قكككرا ة مكككةاد زلتةيككك ت ا ة بككك  يف ككك   ( ب

 تر ت  
  كك  ا ككيت األخكرى األشككي   مك  وا عًيككً ا  غكك  خصك ئ  ا ة بكك  يف ك   ( ت

 .األ  ا  غ  خبص ئ  مق رنت   ودي   ،ار  م 
 واحلف  ا تذكًن ع   ا ة  ب قًرة تعزز ا ةريق   ذ  ( ث

 ادلث يل ادلع   قًرة تتة ب وال كبًنة فصة  يف تنفيذ   دي  

 ضعف

 ا  غ  إج دة تًريس م  بًالً  ا  غ  ع  ادلزيً ا ةريق   ذ  تع   ( أ
 ادل كك رات ذب  كل يككت  بينمك  ، فقك  ا قككرا ة م ك رات تع كك  ا ةريقك   كذ  ( ب

 (وا  ت ب  وا تحًث االستم ع) األخرى ا ثلث
 ا  غكككك ت مكككك  متنةعكككك  رلمةعكككك  أي ، فقكككك   غكككك  إطكككك ر ا ة بكككك  يككككتع    ( ت

 احلًيثكككك  ادل تةبكككك  ب   غكككك ت ُيسككككم  ال بينمكككك  ، ا  لسككككي ي  ادل تةبكككك 
 احمل دث  و غ ت

   تعبككًن رلكك   يةجككً فككل ، ا  غكك  يف ب دلشكك كل م يئكك  ا ة بكك  أدمغكك  ألن ( ث
 .ا  غ  وخ ق

 طريقة المباشرة  (2
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 ا ةريقككك  تر كك  مككك  ا  غكك  تكككًريس عكك  ا رضكك  عكككً  بسككبب ا ةريقككك   ككذ  تنشكك 
 ، وا تحكًث االسكتم ع طريكق عك . اجملتمك  احتي جك ت دبتة ب ت ادلرتبة  ا نثري 
 13.الحق وقت يف وا قرا ة ا ت  يف تةةير يت  حٌن يف

 :   ا ةريق   ذ  تقًم يف اخلةةات
 إىل ب إلشكككك رة واحككككًة ك مكككك  يقككككة  ، شككككف ي ً  ادلكككك دة عككككر  يف ادلع كككك  يبككككًأ ( أ

 .ا ةج  تعبًن أو احلرك  إظ  ر أو ، ا صةرة أو ا   ئ 
 تقًدي   مت ا يت ب    م ت تتع ق وأجةب  أسئ   ج س   ة ا ت يل ا تمري  ( ب
 ع ك  أمث ك  ادلع ك  قكً  ادلقًمك  ادلكةاد يتقنكةن ا ة بك  أن ادلع   يعتقً أن بعً ( ت

 .ب  تن وب ا قرا ة ا ة ب  م  ية ب مث ا صحيح  ا قرا ة
 ا عمككككل ت ي كككك  ، ا  تكككك ب يف ا تككككًريب ت أو األسككككئ   ع كككك  شككككف ي  اإلج بكككك  ( ث

 .كت ب  ع ي  
 ك ض ف  تعة  ا ة  ب  س ة  وفق  ا ع م  ا قرا ة  ( ج
 14.معٌن مستةى عنً استقرائ  بش ل ا قةاعً تعة   ( ح

 طريقة القراءة (3
 أن دي كككك  ال ا  غكككك  تككككًريس أن افككككرتا  أسكككك س ع كككك  ا ةريقكككك   ككككذ  تةككككةير مت

 م  واقعي  األكثر اذلًف    ا قرا ة ع   ا قًرة وأن ، األغرا  متعًد ي ةن
 15.األجنبي    غ ت ا تع يمي  االحتي ج ت حيث
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 :   ا ةريق   ذ  يف ا تقًدي  ا عر  خةةات
 وتفسككككًن صككككعب  تعتككككرب ا ككككيت وادلصككككة ح ت ادلفككككردات ب عةكككك   ا ككككًرس يبككككًأ ( أ

 .اجلمل يف واألمث   ا تع ريف م  معن   
 تقريًب  دلًة بصمت ا قرا ة ن   با ة  يقرأ ( ب
 وأجةبكك  أسككئ   شكك ل يف ت ككةن أن دي كك  ا ككيت ا قككرا ة زلتككةى حككة  من قشكك  ( ت

 .األ  ا ة  ب  غ  ب ستمًا 
 اإلم  ن قًر تن قش ادلفردات من قش  ( ث
 16.ا  ت ب يف ب دل    ا قي   ( ج

 :و   ا قرا ة طريق  يف مةجةدة مزاي  ثلث  ن  

 خكل  مك  و يس ، ا تح يل طريق ع  ا قرا ة ف   ع   ا ة ب  تًريب يت  (أ 
 ا رت  

ا ادلفردات ا ة ب  يتق   (ب  ًً  جي
 .ا قةاعً استمًا   با ة  يف   (ج 

 :   ا قرا ة طريق  يف ا ضعف نق   أن حٌن يف

 ع     بصةت ا قرا ة م  رات يف ضعيفةن ا ة ب ( 1

 وا تحًث االستم ع يف م  ري   يسةا ا ة ب ( 2
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 حبري  ا ت  يف يف م  ري   يسةا ا ة ب ( 3

 حريصكككةن ا ة بككك  فككك ن ، بككك  قرا ة إال تتع كككق ال ادلقًمككك  ادلفكككردات ألن نظكككرًا( 4
 .ادلمت ف  ا نصةص ف   ع  

 طريقة السمعية والشفوية (4
  كككذ  أن: ذ ككك  يف دبككك  افرتاضككك ت عكككًة ع ككك  ا بصكككري  ا سكككمعي  ا ةريقككك  تعتمككً
. عكك دة ا  غكك  أن  ككة ا ةريقكك  ذلككذ  آخككر افككرتا  و نكك   ا تككًريس أوالً   كك  ا  غكك 

 ا ةريقك   كذ  تعتمكً. عًيكًة مكرات ت رار   ع  ن  ي  ع دة ا س ة  سيصب 
 ،  ككذ  . ا ككبع  بعضكك   عكك  سلت فكك  ا عكك مل  ككذا  غكك ت أن افككرتا  ع كك  أيًضكك 
 ا  غك  بكٌن ، ا تبك يين ا تح يكل نتك ئج ع ك  ا تع يميك  ادلةاد اختي ر يعتمً أن جيب
 17.ا ًراس  قيً ادلست ًف  وا  غ    ة  ب األ 

 :   ا ةريق   ذ  تقًم يف اخلةةات

 ، وت كككرارًا مكككرارًا بقرا تككك  ادلع ككك  قيككك   مككك  ، ا قصكككًنة ا قكككرا ة أو   حكككةار عكككر (  (1
 .ا ن  إىل ا نظر دون   ةلب واالستم ع

 كلسكي ي ، بةريقك  اجلم ك  قكرا ة ادلع ك  تق يكً تقنيك  مك .   حكةار وحفك  تق يً (2
 .اجلمل  ذ  حف  م 
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 ت كك  وخ صكك  ، ا قصككًنة ا قككرا ات أو احلككةارات يف ا ككةاردة اجلم كك  أمنكك   عككر  (3
  نكككك   ألن ، صككككعب  تعتككككرب تعبككككًنات أو  ي كككككل  نكككك   ألن صككككعب ، تعتككككرب ا ككككيت

 .  ة  ب األ  ا  غ  يف ا بني  ع  سلت ف  تعبًنات أو  ي كل
 .ا فصل أم   حفظ   مت ا يت احلةارات بتةضي  ا ة ب  يقة  (4
 18.تع م   مت ا يت اجلم   أمن   م  تتةافق ا يت األخرى اجلمل تش يل (5

 :و   ا سمعي  ا ةريق  يف مةجةدة مزاي  أرب  تةجً

 جيًة ا نةق م  رات  ًي   ا ًروس (1
 .تًريب   مت ا يت ا قي سي  اجلم   أمن   صن  يف م رة  با ة  (2
 شل رسكككك  بسككككبب جيككككً بشكككك ل ا  فظكككك  ا تةاصككككل تفعككككل أن دي كككك  ا ككككًروس (3

 ادل ثف  وا تحًث االستم ع
 متةاصككك ٌن ي ةنكككةا أن جيكككب ، يصكككمتةن ال ا ة بككك  ألن ا صكككفي  احليككك ة جكككة (4

 .ادلع    تحفيز استج ب ً  ويتحًثةا

 نقكككك   هبكككك  أيًضكككك  ا سككككمعي  ا ةريقكككك  فكككك ن أعككككل ، ادلككككذكةرة ادلزايكككك  إىل ب إلضكككك ف 
 :و   ، ضعف

 ال أو تعككككرف ال وغ  بًكككك  آ يكككك ، ت ككككةن أن إىل ا ة بكككك  اسككككتج ب ت سبيككككل (1
 .ادلنةةق  ا   م  معىن يف تف ر
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 ادلسككتمًم  اجلمككل ك نككت إذا إال بسلسكك  ا تةاصككل   ةككلب دي كك  ال (2
 .ا فصل يف ا تةاجً قبل تًريب   مت قً

 ا سككي  ، عكك  مسككتقلً  تًريسكك   يككت  ا ككيت اجلم كك  معككىن ي ككةن مكك  عكك دة (3
 .واحً معىن سةى  با ة  يف   ال  ذ  

 .ظ  ر نش    ة ا فصل يف  با ة  نش   (4
 ا تف عل ع    با ة  تشجي  يت  ال ،"خة ي " تعترب األخة   ألن نظرًا (5

 .ك في      أمن   إتق ن قبل كت بًي  أو  فظًي 
 .بسي  تةاص   سي   يف ا تقًم عنً صعةب   با ة  يةاج  (6

 طريقة اإلتصالية ( 5
 إنسك ن ككل يتمتك  إنسك ن ككل أن افكرتا  ع ك  اإلتصك  ي  ا ا ةريقك  تعتمً

 ا  غك  اسكتمًا  أن  كة ا تك يل االفكرتا ". ا  غك  اكتسك ب أداة" تسم  فةري  بقًرة
 ،( وا  ت بك  وا قكرا ة وا تحكًث االسكتم ع)  غةيك  م ك رات أربك  مك  فقك  يت ةن ال

 ادلشك ركٌن  كًور وفقك  ، واسكع  ا تةاصكل إطك ر يف ا قًرات م  ا عًيً يشمل و   
 وا  غكك  ا ث نيكك  ا  غكك  تع كك  أن  ككة اآلخككر االفككرتا . ا تف عككل مكك  وا غككر  وا ةضكك  ،

 وا تم مككك ت احتي جككك ت عككك  االبتعككك د أي ، األوىل ا  غككك  تع ككك  نفسككك   كككة األجنبيككك 
 19. با ة 

 :   ا ةريق   ذ  تقًم يف اخلةةات
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 احلككةار يف وا ةضك  احلكةار يف ا تعبكًن  ةظك ئف شكرح مك  قصكًن حكةار تقكًم يكت  .1
 .حيًث قً ا ذي

 .كلسي   أو   ع  أو فردي بش ل األس سي  اجلمل قة  ع   تًرب  .2
 مشككك هب  ب سكككئ   متبةعككك  ، احلكككةار يف وا ةضككك  احملتكككةى حكككة  أسكككئ   طكككرح يكككت  .3

 ا فع ي  ا تةاص ي  األنشة  بًأت  ن . ط  ب كل وض  حة  مب شرة و   
 احلةار يف ا تةاصل تعبًنات ا فصل ين قش  .4
 يكت  ا كيت ا  غك  قةاعكً حكة  اخل صك  قكةهت  نق   ا ة ب  يستمً أن ادلتةق  م   .5

 .وينت   األخة   ربًث عنًم  ويعً  ادلع   يس ل. احلةار يف تضمين  
 أكثكر اتصك   سبكري  مك  كجكز  مك  شك   وتةضكي  تفسًن ب نشة  ا ة ب  يقة   .6

 .ك مل بش ل منظ  وغًن حري 
 االتصككك   أنشكككة  يف ا ة  كككب أدا  مككك  عينككك  أخكككذ طريكككق عككك  يقكككي  ا تكككًريس  .7

 21.احلري 

 

 :و   ، ا تةاصل طريق  يف مضمن  مزاي  ثلث  ن  

 مب شكرة، ا تةاصكل دي كن     كتع  ، األو  ا يكة  يف ألنك  ا كتع   ع ك   بكا ة  حيفز .1
 ب    مل منظم  وغًن حري  أكثر    وا يت
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 وا  غةيككك  واالجتم عيككك  ا  غةيككك  ا قةاعكككً إتقككك ن دبعكككىن بةلقككك ،  بكككا ة  يتةاصكككل  .2
 .واالسرتاتيجي 

 سلت فك  منك ذج مك  ا ة بك  بكٌن ، ا تةاصكل أنشكة  مك  حي  ا ًراسي  ا فصة  جة .3
 .شلل  يس  ذ   ، احلري  م  ع   ومستةى ا تف عل م 

 :   اإلتص  ي  طريق  ا ضعفو 

 .احمل دث  يف ك في  اتص   م  رات  ًي   ا ذي  ادلع مٌن يتة ب .1
 .ك في  وظ ئف ع   ربصل ال ، ا عتب  مستةى م  رات يف ا قرا ة، م  رات .2
 ا ة بكك  ع كك  ا صككعب مكك  ذبعككل ا تةاصكك   ا نشكك   ع كك  مب شككرة تقفككز أن دي كك  .3

 .ادلستةى بًاي  يف
 طريقة اإلنتقائية. 6

 :مثل افرتاض ت ع   ا ةريق   ذ  تعتمً
 .وضعف  قةت  نق   من     ل ألن مث  ي  طريق  تةجً ال (1
 ا تًريس  تبسي  استمًام   دي   ا يت ا قةة نق    ًي  أس ةب كل (2
 بكككل ، ا قًديككك    ةريقككك  رفككك  دبث بككك  جًيكككًة طريقككك  والدة اعتبككك ر جيكككب وال  (3

 .ربسيًن  ب عتب ر  
 و يكك  ، ادلع مككٌن و يكك  ، األغككرا  جلميكك  من سككب  واحككًة طريقكك  تةجككً ال (4

 .ا تًريس برامج و ي  ، با ة 
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 احتي ج ت ت بي  و يس ، ا ة ب  احتي ج ت ت بي   ة ا تًريس يف ش   أ   (5
 .ادلن ج

 احتي جك ت تن سكب ا يت ا ةريق  اختي ر يف واحلري  ب  س ة  مع   كل يتمت  (6
 21.ا ة ب 

 يةوسيلة التعليم.  5
 يعككين ا ككذي ا لتيككين ا ةسكك  مكك  ا ةسكك ئ  ك مكك  تكك ي: ا تع يميكك  ا ةسككي   ف كك 
    ا ةس ئ  ت ةن ا عربي ، ب   غ ". ادلقًم " أو" ا ةسي " أو" ا ةس " حرفًي 

 22.ا رس    مست   إىل ادلرسل م  ا رس    رسة  أو ا ةسي 
 فككك ن وب  تككك يل ا رسككك   ، مسكككت   إىل ادلرسكككل مككك    رسككك ئل مقًمككك   ككك  ا ةسكككي  
 23.ا رس ئل تةجي  أو ا تع   مع ةم ت  تةجي  وسي      ا ةس ئ 

 طب عككك  تكككت . سلت كككف ف ككك   ًيككك  (NEA)   تع كككي  ا ةطنيككك  ا رابةككك  إىل اسكككتن داو 
 ت كككةن أن جيكككب. وا بصكككري  ا سككمعي  وادلعكككًات االتصككك الت وأشككك    ا ةسكك ئ 
 24.وقرا هت  ومس ع   رؤيت   ودي   ، هب  ا تلعب ع   ق درة اإلعل  وس ئل
 أداة  كككككك  اإلعككككككل  وسكككككك ئل أن االسككككككتنت ج دي كككككك  أعككككككل ، ا ككككككرأي إىل اسككككككتن ًدا
 تفسكككًن أيًضككك  دي ككك . جيكككً بشككك ل ا كككتع   يعمكككل حكككى ا كككتع    كككًع  تسكككتمً 
 .ادلع ةم ت ومستقبل ادل ن  بٌن راب  أهن  ع   ا ةس ئ 
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. ا ككتع   ا ة بكك و  ادلع مككٌن بككٌن وصككل كح قكك  اإلعككل  وسكك ئل اسككتمًا  يسككم 
. سيتع مةهن  ا يت ادلةاد  تقًم إعلمًي  دعًم  ا نش  ا تع   يتة ب ، آخر دبعىن
 أو tutus ب  يةن نيككككك  تسككككم  وا ككككيت" ا تع ككككي "    مككككك  تر كككك  عكككك  عبكككك رة ا ككككتع  

"intruere "نقكككل  ككة ا تع يمككك  ادلعككىن فككك ن وب  تكك يل ، األف ككك ر نقككل تعكككين وا ككيت 
 25.ا تع   خل  م  مفيً بش ل مع جلت   سبت ا يت األف  ر أو األف  ر
  ككيس ألنكك  ، ا ككتع   أنشككة  تنفيككذ يف نشكك طً  أكثككر معككىنً "  يا تع كك" ك مكك  تعككين
 يف ا فع  ككككك  ادلكككككةاد  ككككك  ا ة بككككك  و  ككككك  ، ا نشكككككةٌن ادلع مكككككٌن أو ادلع مكككككٌن فقككككك 
 26.ا تع  
 ا كتع   مصك در وككذ   ا ة بك و  ادلع مكٌن بكٌن ا تف عل عم ي   ة ا تع   ف ن  ذا

 وا ع طفيكككك  ادلعرفيكككك  اجلةانككككب  تغيككككًن زل و كككك  يف ، ادلسككككتمًم  اإلعككككل  ووسكككك ئل
 حيتكككك ج   ةككككلب، معككككىن ذات ا ككككتع   أنشككككة  ت ككككةن   كككك  ،  ككككذ  . واحلركيكككك 
 . ب  ة   ل تم   ومثًنة متنةع  تع يمي  وس ئ  تةةير إىل ادلع مةن

 
  نقكل اسكتمًام   دي ك  ا كيت االتصك   أدوات أشك     يك  ا تع   وس ئل سبثل

 تع يميككك  بيئككك   ت يئككك  وذ ككك  سلةةككك  بةريقككك  ا ة بككك  إىل ادلصككك در مككك  ادلع ةمكك ت
 27.وفع  ي  ب ف  ة ا تع   عم ي  تنفيذ   مست   دي   حيث مةاتي 
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 وتع ككك  ، ا كككتع   ألغكككرا  اسكككتمًام   دي ككك  مراسككك   تقنيككك   ككك  ا ةسككك ئل تع ككك 
  لتصك   وسي   ا ةس ئ  تع   يعً. ادلةضةع  تقًم م دي  وسي    ة ا ةس ئ 

 ت نة ةجيكككككك  ذ كككككك  يف دبكككككك  وا سككككككم  ا عككككككر  إىل ب إلضكككككك ف  مةبككككككةع شكككككك ل يف
 .األج زة

 ربسكككٌن إىل هتكككًف ادلكككًارس يف تع يميككك  كككك داة ا كككتع   وسككك ئ  اسكككتمًا  يكككت 
  زيكككك دة مفيككككً كةسككككي  اسككككتمًام   دي كككك  أداة  كككك  ا ةسكككك ئ . ا تع ككككي  جككككةدة
 28.األ ًاف ربقيق يف وا  ف  ة ا فع  ي 

  نقككل اسككتمًام   دي كك  ا ككيت األشككي   كككل  كك  ا ككتع   وسكك ئ  فكك ن ، اخلتكك   يف
 وا تم م   ا ة ب  انتب    تحفيز وا تع   ا تع ي  عم ي  يف ادلع ةم ت أو ا رس ئل
 29.ب  تع  
 أداة  ك  ا كتع   وسك ئ  أن نسكتنتج أن دي   ، أعل  ا ةاردة اآلرا  إىل استن ًدا
 ا كتع   جيكذب حبيكث ا كتع   عم يك  يف ادلع مكةن يسكتمًم  مةضكةع ع   ربتةي
 31.ا ة ب  انتب  

 العربية اللغة ميتعل تقييم 6
   تقيككي  ي ككةن - ا  غكك  تككًريس ذ كك  يف دبكك  - عكك   بشكك ل ا تككًريس إدارة يفو 

. ا تككًريس  كذا مكك  يتجكزأ ال جككز  وحكى ، مب شككرًا ارتب طًك  يرتبةكك ن ودور م ك ن
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 مكك  تت ككةن عم يكك  ب نكك  ا تككًريس يةصككف ، ا تككًريس وزبةككي  إعككًاد نظريكك  يف
 ا ثلثكك  ادل ةنكك ت. ا ككبع  بعضكك   عكك  فصكك    دي كك  ال رئيسككي  عن صككر ثلثكك 
 ثلثككك  ككككل. ا تكككًريس نتككك ئج وتقيككي  ا تكككًريس وتنفيكككذ ، ا تكككًريس أ كككًاف  كك 

 ا علقككك  يف مب شكككر بشككك ل سكككةا  ، ا كككبع  بعضككك   مككك  وثيقككك  علقككك   كككًي  
 .ا علق  فعل ردود ش ل يف مب شر غًن بش ل أو ا سببي ،

 تعليم اللغة العربية  .ب 
 مكك  إال ا ككتع   يككت  ال ، كعمككل. ادلعقككً وسكك ةك  ا ة  ككب تصككرف ت  ككة ا ككتع  

 ربككًث. ا ككتع   عم يكك  حككًوث عككً  أو حككًوث ا ة بكك  حيككًد. أنفسكك   ا ة بكك  خككل 
 وا تع كي  وا تةكةير ا كتع  . ا بيئك  يف مك  شك   ع ك  ا ة بك  حصكة  بفضل ا تع   عم ي 
 .يةمي  وإجرا ات أحًاث   

 ا ة بكك  قككًرة وتةككةير  تعزيككز مةج كك  عم يكك   ككة ا عربيكك  ا  غكك   يبتع كك ادلقصككةدو 
 ع كك  ا ة بكك  قككًرة وتةككةير  تعزيككز مةج كك  عم يكك  و كك  ، ا عربيكك  ا  غكك  اسككتمًا  ع كك 

 وترككز وخةيك ً، شكف ي ً  ، االجتمك ع  وا تف عل   تةاصل كةسي   ا عربي  ا  غ  استمًا 
 ادل كةن أن حكٌن يف ادل ةنك ت واسكتمًا  ف ك  ع ك  أس س  بش ل ا  غ  تع   أنشة 
 .أو ةي  ذا  ًفً   يس( بني ) ا  غ    يتع  ذ  ،. ا  غةي
( اإلسكرتاتيجي  م ك رة) االسكتم ع م  رات تشمل تةةير إىل ربت ج ا يت ا  غةي  ادل  رات

  واحككًة وحككًة األسكك س يف  كك  األربكك  ا  غةيكك  ادل كك رات. وا  ت بكك  وا قككرا ة، ، ثكك داحمل ،
 أس ًسكك  ا  غةيكك    م كك رات األربعكك  اجلةانككب تعككً  ،يا تع كك أنشككة  يف. واحككً كشككةرنج
 األربعككك  اجلةانكككب تقكككًم جيكككب ، ا كككتع   أنشكككة  يف. واحكككً كشكككةرنج ، واحكككًة وحكككًة
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 ، تنفيكذ   يف ، ذ ك  ومك . رلكزأ أو ذب ريك  و كيس ، مت  مكل بشك ل ا  غةيك    م ك رات
 وفقك  معينك  وأو ةيك  ت كيكً ع   احلصة  ا قًرات  ذ  م    ل دي   ، احل   بةبيع 
 .ا تع   نق   أو   من قش  ا فرعي  وا نق   ا رئيسي    نق  

 االستماعمهارة  .1
 ع كك  ا شككم  قككًرة  كك ( االسككتم ع م كك رة/  اإلسككتم ع م كك رة) االسككتم ع م كك رة
 إعكككل  وسكككي   أو شكككري  هبككك  يتحكككًث ا كككيت اجلمكككل أو ا   مككك ت ف ككك  أو ا تعبكككًن
  لسكتم ع ادلسكتمرة ادلم رسك  خكل  مك  ا ةاقك  يف ا قكًرة  ذ  ربقيق دي  . معين 
 وفًقك  األخرى ا عن صر م ( ا صةتي ت) ا   م  عن صر صةت يف االختلف ت إىل

 مك  أو( األشك   ا نك طق) األصك ي  ا سكم ع  مك  مب شرةً  سةا  ا صحيح    حروف
 .ا تسجيل خل 

 يف من سككًب  م  نًكك  بعككً تت ككق ومل مكك  حككً إىل اآلن حككى ذب    كك  مت م كك رة االسككتم ع
 ادلرافكق مك  وغًن ك  ادلًرسكي  ا  تكب مثكل ادلكةاد يف نق   ن   يزا  ال. ا  غ  تع  
 االسكككككتم ع يف ادلع ككككك  م مككككك   كككككًع  اسكككككتمًام   يكككككت  ا كككككيت ا تسكككككجيلت مثكككككل ،

 .إنًونيسي  يف الستمًام 
 يتقنكككك  أن جيككككب عنصككككراً  االسككككتم ع م كككك رات تصككككب  ، االست شكككك ف يف كم كككك رة
 مكككك  اآلخككككري   غكككك  أوالً  ا بشككككر يف كككك  أن ا ةبيعكككك  مكككك  ، ا ةاقكككك  يف. أوالً  ا ة  ككككب
 أن جيكككب ا كككيت األجنبيككك  ا  غككك  م ككك رات فككك ن   مف كككة ، نظكككرًا  كككذا ، ا سكككم  خكككل 
 31.ا ت  ي  ا قًرة    ا قرا ة مثل بسية . االستم ع    األسبقي  ذل  ت ةن
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 مهارة الكالم .2
 يسكككم  دلكك  ا تمكك ري  بعككك  خككل  مكك  ا تحككًث يف ادل ككك رة  ككذ  ربقيككق دي كك 
 ع كككك  يصككككعب ، م ثككككف تككككًريب دون مكككك . االسككككتم ع سبكككك ري  يف سكككك يب بشكككك ل
  تحقيككق ا عم يكك  األسكك  يب بككٌن ومكك  ، ا عربيكك    غكك  ك م كك  إجكك دة ربقيككق ا ةككلب
 32.اجلم   من  سب ري  استمًا  فع   بش ل ا شفةي  ا  غ  م  رات

 ا تةاصكل ع   ق دري  ا ةلب جعل إىل ع   بش ل ا تحًث م  رات هتًف
 يعككين ومعقككة  جيككً. يتع مةهنكك  ا ككيت ا  غكك  مكك  احلكك   وبةبيعكك   فظيًكك  جيككً بشكك ل
 إىل   ةصكة  بك  ةب  و  ك . اجتم عي  ادلقبة   األحًاث يف  آلخري  ا رس ئل نقل

 ا بًنيك  األنشكة . ك فيك  تكًريب أنشة  إىل ح ج   ن   االتص   م  رات مرح  
 تةجككك   غككك  بيئككك  هتيئككك  أوالً  ع كككي   ألن ا  غككك  متع مككك  ع ككك  ا سككك ل بككك ألمر  يسكككت
 ا نشك    كذا يقسك ( 175 :1993سكةبي كتة نن بك ن) . االذبك    كذا يف ا ةكلب

 33.وا تةاصل ا تةاصل قبل م  مه  فئتٌن، إىل
 مهارة القراءة .3

 اإل  رتونيككككك  ا شمصكككككي  تعزيكككككز يف إحل ًحككككك  ا عةامكككككل أكثكككككر أحكككككً ا قكككككرا ة تعكككككً
 ي تسككب ا قككرا ة، خككل  مكك . بكك  اخلكك ص ا ككًاف  تككةفًن عكك  فضككلً  ، مكك   شككم 

 مك  شمًصك  بك ن رب ك  ال بك  قرا ة رب ك  أن دون  كذ  . واخلكربة ادلعرفك  ت ق ئيًك  ا فرد
 ادلعرفككك  ع ككك  احلصكككة  أجكككل مككك  ، مككك ذا ، ا تف كككًن منكككةذج يف آف قككك  تةسكككي  دي نككك 
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 أواًل، ادلركزي ، ا نقة  ديثلن ج نب ن  ن   ،  ذ  ا قرا ة م  رة يف. ا   في  واخلربة
 جُيككرب ا ككذي( مقكك  ) ادل تككةب احملتككةى ف كك  وث نيكك ً،. ادل تةبكك  ا رمككةز ع كك  ا تعككرف
 األجبًيكككك  إىل تقككككًدي   يككككت  ا ةككككلب أن  ككككة ادل تةبكككك  ا رمككككةز ع كككك  ا تعككككرف ع ككك 
 34.ا لتيني  األجبًي  ع  سلت ف ا  ت ب  نظ   ألن  أوالً  ا عربي 

 مهارة الكتابة .4
ا نش طً  ا  ت ب  تعترب ًً  ا  ت بك  مك  ا كتم   فك ن وب  تك يل ربقيق ، يتعٌن   غ ي  معق
ا ًً  احل  كك   ككذ  أن مكك  ا ككرغ  ع كك . ربقيق كك  يتعككٌن   غ يكك  صككعب  مشكك    ديثككل جيكك
 اإلخككككلص خككككل  مكككك  ملحظت كككك  ادلم كككك  مكككك  يككككزا  ال أنكككك  إال ،   غ يكككك  صككككعب 
 األف كككك ر عكككك  ا تعبككككًن م كككك رة فكككك ن ،  نكككك  م تككككةب  ككككة دلكككك  ب  نسككككب  أمكككك  ، وادلثكككك برة
 دي كك  ، ادلبتككًئٌن دلسككتةى ب  نسككب . م تككةب شكك ل يف عن كك  ا تعبككًن يككت  وادلشكك عر
 ، مراحككل ع كك  ا تةجيكك  عقككً سككيت  مث ، ادلةجكك  ا ت ككةي  خككل  مكك  ذ كك  ربقيككق
 35.حر ت ةي  إىل أخًنًا يتةةر حى
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ 
وأما من شكل العرض يتضمن  .اثا وعيًااحب الباحث ويف ىذا البحث استخدم
 حبوث طريقوة ىوي النوعيي العصفي البحث طريقةوال. ىذاالبحث كبحث وعيي وصفي  

 الوووي ادلختلفووة للظوووعاىر ومتعموو  كاموول بشوووكل االجتمووايي العاقووو  وصوو  إىل هتوود 
 .1وخصائصو  وص  يتم حىت البحث عوع كادل اجملتم  يف حتدث

ىووع  اثووا وعيًاوواوأمووا ينوود كوولر ومًلوور كمووا وقلتيووا موون لًكنووي ج معلًووعو  أ  حب
 البشور يلوى ادلالحظات يلى أساسي بشكل يعتمد االجتمايًة العلعم يف معني تقلًد
 .2مصطلحاهتا ويف ادلنطقة يف

 الباحوث  يتطلو  النوعيي العصوفي البحوث أسولع  مون النوع  ىوذا باسوتخدام
. ادلطلعبووة البًاوووات يلووى للحصووع  ادلالحظووات خووال  موون ًوودا ادل إىل مباشوور  يالحوو 
 يعطوع  أشوخا  لوً  البواحاثنيو  رئًنوًاا، دوراا حيمول أ  الباحث ذلك، إىل باإلوافة

. أيضاووا البحووث أدوات بوودور يقووعم الباحووث ولكوون ،فحنوو  واحلقووائ  للبًاوووات معووى
 يف العربًووووة اللغووووة تعلووووم تنفًووووذ كًفًووووة معرفووووة صوووو ي ،أراد الباحووووث البحووووث ىووووذا يفو 

 .التعلًمًة ادلؤسنة
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 مصادر البيانات  .ب 
 وأما مصادر البًاوات يف ىذا البحث ينقنم إىل قنمني، مها:

 مصادر اخلاصة . أ
. البحووووث معوووووع  موووون مباشوووور  وحصووووعل مت الووووي ىووووي ادلصووووادر اخلاصووووة مصووووادر

 .ادلدرسةومدير  ةبوالطل ادلعلم ىي البحث ذلذا اخلاصة ادلصادرو 
 مصادر العامة .  

أيضووووا، وىووووي  مصووووادر العامووووة موووون البًاوووووات اسووووتخدام يووووتم ذلووووك، إىل باإلوووووافة
ذلذا ادلنووووتخدمة مصووووادر العامووووة و. هادلصوووودر  موووونلووووً   وحصووووعل مت الووووي البًاوووووات
 الوووذ  التكمًلوووي والكتوووا  الرئًنوووي الكتوووا  ماثووول ةمكتعبووو درامصووو ىوووي البحوووث

 .مًالتعل لعملًة ادلدرسة تنتخدمو
 البحث وقت،  موضوع، مكان .ج 

 مكا  ومعوع  البحث .1
وأموووا وووعر اذلووودا تًكووواد فعلوووع فن وووعو  ادلتعسوووطة  درسوووةادلمكووا  البحوووث ينفوووذ يف 

 الطلبة.معوعيو 
 البحث وقت .2

 .2118  أغنط 7ينفذ ىذا البحث يف التاريخ 
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 طريقة الجمع البيانات .د 
 الغوورض أل  البحووث، يف ادليمووة اإلسووتاتً ًة اخلطووعات موون طريقووة اعموو  البًاووواتأ  

 مجووو  تقنًوووات معرفوووة دو  لوووذلك. 3البًاووووات يلوووى احلصوووع  ىوووع البحوووث مووون الرئًنوووي
 البًاووات عم  واستخدام يتم مبعى. ادلعًنة بًاوات يلى الباحث حيصل لن البًاوات،

 ،البحووث ىووذا يف الالزمووة البًاووات يلووى للحصووع . ا العوام واخلوو ادلصووادرخووال   مون
 :وىي البًاوات، عم طريقة ا استخدمفالباحث يأيت ب

 ادلالحظة .1
 وادلعرفة اخلرب  اكتنا  يف البشر ينتخدميا الي الطرق إحدا ىي ادلالحظة

 اسوووتجا  يملًوووة أهنوووا يلوووى ادلالحظوووة تعريووو  يوووتمو . 4وُينوووم  يُووورا موووا يلوووى بنوووا ا 
 جتمًو  ميكونو . 5البحوث حالوة ادلراق  أو الباحث يرا حًث البحث يف البًاوات

 .6ادلباشر  غل وادلالحظة ادلباشر  ادلالحظة ادلالحظة إىل
 يف يًنوني كموا وقلتوة موعه( 1988) لنوذير وفقاوا العلموي النًاق يف وادلالحظة

 :التالًة ادلعايل يلى" العربًة اللغة أحباث مني ًة" ادلعنع  كتابو
 .مني ي بشكل ذلا وادلخطط للبحث ادلالحظات تنتخدم (أ 
 .ادلخطط البحث هبد  مرتبطة ادلالحظة تكع  أ  جي   (  
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 بودالا  ياموة مبقتحات وترتبط مني ي بشكل ادلالحظة ىذه تن ًل يتم  (ج 
 .االوتباه جيذ  شي  بأهنا تعص  أ  من

 صووووحتيا موووون للتأكوووود يلًيووووا والنووووًطر  ادلالحظووووات موووون التحقوووو  ميكوووون  (د 
 .ومعثعقًتيا

لووود  طلبووووة  مًتعلووو مشوووكلة ىوووي مباشوووور  مالحظتيوووا دتوووت الوووي ا البحوووثىوووذ يفو 
 .وعر اذلدا تًكاد فعلع فن عو ادلتعسطة  درسةادل

 ادلقابلة .2
 موون واألفكووار ادلعلعمووات لتبوواد  أو لشخصووني اجتمووا  يوون يبووار  ىووي ادلقابلووة

 ُتنووتخدم. معووني معوووع  يف ادلعووى ىووذا بنووا  ميكوون حبًووث وجووعا ، سووؤا  خووال 
 يلوى للعاثوعر أولًوة البحوث الباحوث أجورا إذا البًاووات عم  كأسلع  ادلقابالت

 أشوووووًا  معرفوووووة الباحوووووث أراد إذا أيضاوووووا ولكووووون دراسوووووتيا، جيووووو  الوووووي ادلشوووووكالت
 أو الووذايت التقريوور يلووى ىووذه البًاوووات مجوو  تقنًووة تعتموود. أكوورب بعموو  ادلنووت ًبني

 .7الشخصًة ادلعرفة يلى األقل يلى
 احلصوووع  مت الوووي ادلعلعموووات التحقووو  أو التحقووو  إليووواد  وسوووًلة ىوووي ادلقابلوووة

 ىوووي ادلقابلوووة فووو   وإيرمالًنووودا، بًزالووودين يووون وقوووالا  وديووون، عوووًم  وفقاوووا. 8يلًيوووا

                                                           
3
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 4102) hlm 204 
3
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 4102), 

hlm. 490. 
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 احلصوووع  جاوووو  إىل ادلعلعموووات، يلوووى احلصوووع  هبووود  اللفظوووي للتعاصووول وشوووا 
 .9ميمة معلعمات يلى أيضاا ستحصل شاملة، صعر  يلى

 يوون البًاوووات عموو  وسووًلة ىووي ادلقابلووة أ  فيووم ميكوون الفيووم، ىووذا يلووى بنووا ا 
 حووع  معلعمووات تقوودم ميكوونيم أشووخا  موو  شووفعية وإجابووات أسووةلة طوورح طريوو 
 .إجراؤه يتم حبث

 الوي االفتاووات إ  قعلوو سوعجًعوع ينوو وقلت الذ  ىاد ، لنعتريننع وفقاا
 :يلي كما ادلقابلة تقنًات استخدام يف الباحث هبا حيتف  أ  جي 
 .وفنو ين أكاثر يعر  الذ  الشخص ىع( اجملً ) ادلعوع  أ  .1
 .ومعثعق صحًح معوع  الباحث ذكره ما أ  .2
 قصوده موا وفو  ىوع لوو الباحوث طرحيوا الوي لألسةلة ادلعوع  تفنل أ   .3

 .11الباحث

 وجياا  إجراؤىا وميكن منظمة غل أو منظمة بطريقة ادلقابالت إجرا  ميكن
 .اذلات  يرب أو لعجو

 نظمةادل ادلقابلة .1
الباحوث  كوا  إذا البًاووات، عمو  كتقنًوات ادلنظموة ادلقابلوة ُتنتخدم
 لوذلك،. يلًيوا احلصوع  سوًتم الوي ادلعلعموات ىوي موا بالضوبط يعر 

                                                           
3
 Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) (Bandung: 

Alfabeta, 4102), hlm.021. 
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 مكتعبوة أسةلة شكل يف حباثًة أدوات الباحث أيد ،ادلقابلة إجرا  يند
 ادلقابلوووة ىوووذه خوووال  مووون. أيضاوووا إيووودادىا مت قووود بديلوووة إجابوووات تعووود

 الباحوووث، والحظيوووا منوووتفىت لكووول األسوووةلة وفووو  إيطوووا  مت ادلنظموووة،
 للمقوووابالت، كووودلًل األدا  محووول إىل باإلووووافة ادلقوووابالت، إجووورا  ويف

 الووي األشوورطة منوو الت ماثوول أدوات اسووتخدام أيضاووا للبوواحاثني ميكوون
 .بنالسة ةتادلقابل إجرا  يف تنايد أ  ميكن

 نظمةادل ادلقابلة غل .2
 الباحوووث ينوووتخدم ال حًوووثاحلريوووة  مقابلوووة ىوووي ادلنظموووة غووول ادلقابلوووة

 عمووووو  منوووووتظم بشوووووكل وإكماذلوووووا ترتًبيوووووا مت الوووووي ادلقابلوووووة إرشوووووادات
 العريضوة اخلطع  شكل يف فقط ىع ادلنتخدم ادلقابلة دلًل. البًاوات
 ما غالباا مفتعحة، أو منظمة غل ومقابلة. طرحيا جي  الي للمشاكل
 ادلتعمقوة البحوعث مون ادلزيود إلجرا  أو التميًد  البحث يف تنتخدم
 .اجملًبني حع 

 مووودرس مووو  مباشووور  مقابلوووة بووو جرا  الباحوووث سوووًقعم احلالوووة، ىوووذه يفو 
وووووعر اذلووووودا تًكوووواد فعلووووع فن وووووعو  ادلتعسووووطة  درسوووووةادلب العربًووووة اللغووووة

 .األولًة البًاوات يلى للحصع 
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 التعثً  .3
 أو يف النظور خوال  مون النعيًوة البًاووات مجو  طورق إحدا ىي التعثً  طريقة

 أو بأوفنوووويم البحووووث معوووووعيات بعاسووووطة إجراؤىووووا يووووتم الووووي ادلنووووتندات حتلًوووول
 .ادلعوع  ىذا حع  اٌخرين
 غول ومصودراا فًوديع وأشورطة وشورائح وصوعر تن ًالت شكل يف العثائ  تعد
 الفصوول يف أوشووطتيم مراقبووة يف ادلعلمووني تنووايد أ  ميكوون الووي للبًاوووات مكتووع 
 الفصوول يف حيوودث مووا لعصوو  تنوو ًل أدا  البوواحاثني لوودا يكووع  حبًووث الدراسووي

 .11مًالتعل وقت يف
 تحليل البيانات .ه 

 جدوا، أكاثر مجعيا مت الي ادلعلعمات أو البًاوات تصبح ،حتلًل البًاوات خال  من
 :ىي اخطعاهتو 
 ختفًض البًاوات .1

 لذلك احلقل، من يلًيا احلصع  يتم الي البًاوات من كاثلاا  ختفًض البًاوات يعد
 وسًضووووً  الزيوووواد  يف التقريوووور ىووووذا سًنووووتمر. وتفصووووًليا بعنايووووة تنوووو ًليا جيوووو 

 ووقاطيوا وتلخًصويا التقوارير تقلوًص جي . النياية منذ حتلًلو يدم يند صععبات
 أو ادلعوووووعيات يوووون والبحووووث ادليمووووة األمووووعر يلووووى تركووووز الووووي ادلختووووار  الرئًنووووًة
 .األمنا 
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 أكاثوووور بطريقووووة وترتًبووووو تقلًلووووو ويووووتم خووووام، موووواد  ادلًووووداي التقريوووور يصووووبح وبالتوووواي
 أكاثوور صووعر  ادلخفضووة البًاوووات تعطووي. بنوويعلة فًووو الووتحكم يووتم حبًووث مني ًووة،
 الي البًاوات ين البحث البحث يلى ينيل أوو كما ، ادلالحظة لنتائ  ووعحاا

 يلًيوا حصول الوي البًاووات فو   ، احلالوة ىوذه يف. األمور لزم إذا يلًيا احلصع  مت
ادلدرسووة  ةبووطل يلووى ادلفووردات تعلووم يوون إشووكالًة بًاوووات ىووي احلقوول موون الباحووث
 .ادلفردات تعلم مشكلة يلى تركز الي سعكارم احملمديةادلتعسطة 

 يرض البًاوات .2
 حبًوث العالقوة، منوط يف وترتًبيوا البًاووات، تنظوًم يوتم البًاووات، يورض خوال  من
 يعوود. البًاوووات يلووى النووًطر  للبوواحاثني ميكوون وبالتوواي. أكوورب بنوويعلة فيميووا يووتم

 ميكووون ، البًاووووات يووورض مووو . التحلًووول وشوووا  مووون جوووز اا أيضاوووا" يووورض" إوشوووا 
 النووًاقات موون خمتلفووة أوووعا  موون تتكووع  الووي البًاوووات معووى مشووكلة يلووى النووًطر 

 ادلعلوم جنواح ىوي الدراسوة ىوذه يف الباحوث يقودميا الوي البًاوات. النائل قبل من
 .مًالتعل يف العسائط استخدام يف

 حتقً  البًاوات .3
 يوتم مل إذا تتغول وسوع  مؤقتوة، ادلقدموة األولًوة االستنتاجاتىي  حتقً  البًاوات

ووا جيو  لوذلك. البًاوووات مجو  مون التالًووة ادلرحلوة توديم قعيووة أدلوة يلوى العاثوعر  دائما
 العاثوعر خوال  من التحق  اختصار ميكن. البحث أثنا  االستنتاجات من التحق 
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 موون حبووث إجوورا  مت إذا تعمقووا أكاثوور يكووع  أ  ميكوون كمووا جديوود ، بًاوووات يلووى
 .12أفضل صحة لضما  متباد  اتفاق إىل للتعصل صدي  قبل
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 نور الهدى تيكاد فولو فنجونج تنجاموس  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 نور الهدى تيكاد فولو فنجونج تنجاموس المتوسطةالمدرسة  تاريخ تأسيس .1

 رمساوة كعلاماوة مؤسسوة هو  نوور اذلودى كادوفو ووفوو وج وون  ادلتوسطةادلدرسة 
ويف  ،891 موفنو 32 يف. ب.أسوفياد  هفمودن  برئفسوة افتأساسواة افل جة أنشأهتف
 طلوو  افتووفي افعوفم يف مث ،كادووفو 3ادلدرسووة اإلبتدائاوة  يف اإلقفموة موو  األوىل افسوجة

 إىل طلًبف اففرياة ووفو وج ون  مجطقة رئاس قدم ذفك وبعد افرئاس، مع ادلسفيدة
Regent of South Lampung .افتأساسواة افل جوة وكقووم ادلبوى بإيوداو رجيجو  نقووم 

افقرنوة  يف كقوع. سوفياد و محودا و راشاد افوقف م  كأيت افيت افوقف أرض بإيداو
 ،افقرنوووة كادوووفو إىل ذهبووو  اخلدموووة حوووف ت مووو  افعدنووود ألن نظووورًا. ووفوووو وج وووون 

 أرض يلو  وحصول  افقرنوة كادوفو يف جدنودة أرض ي  افتأساساة افل جة وتش 
 يلو  موجووًوا زلوفوى واقفو  وكفن ،نور وشقاقهفمخدن  حفماد  األخون  م  واقفة

 وبووودأ. افوقوووف أرض مووو  ا سوووتففوة مربًعوووف مووو ًا 8101 مسوووفحة يلووو  8 ادلدونوووة
 يووووفم يف وك ووووًت اذلوووودى نووووور كسووووجفونة مدرسووووة مساوووو  ،8912 يووووفم يف كشوووو ال 
 حففوووة أصووب   ،ادلدرسووة ادلتوسووطة نوووور اذلوودى كادوووفو ووفووو وج وووون  إىل 3181
 ادلسوؤوفاة جطقوةدب ادلدرسوة ادلتوسوطة نوور اذلودى كادوفو ادلؤسسة فسمب اآلن ادلدرسة

 .3181 يفم يف اخلجزنر وحلم افقفنون وزارنة وكصفرنح ،كج فموس
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 أو افجوياوووة ربسوووٌ يف سووووا  ، فلمووودارس أوفونوووة افتعلوووام جوووووة ربسوووٌ كوووفن
 قوفورن  ندونووا أن يلو  ادلودارس دلدنري افقوي افتش اع إىل ذفك ونرجع. افدماة
 يف وائًموف وكتجوفوس افبدانوة يف قفئموة كفن  افيت األخرى ادلدارس مع افتجفوس يل 

 افوونن  اجملتمووع مو  مطففوو  وجوووو هوو آخوور يفموو  هجوفك. مدارسووهم جووووة ربسوٌ
 افوووني ادلدووفن يوو  بعاوودة فاسوو ادلدرسووة ادلتوسووطة  يف موودارس وجوووو إىل نتوقووون
 .أطففذلم كعلام نعقد   حباث ، قرن  مدفن يف افسدفن وا  نعاش

 الرؤية والبعثة .2
 افرؤنة . أ

 وافتدجوفوجاف افعلوم يف نتفوقون افنن  افطلبة ربقاق (8
 افبعثة . ب

 .افاوماة احلافة يف اإلسالم كعففام شلفرسة (8
 .ومبتدرة وخالقة شلتعة ه  افيت وافتعلم افتدرنس بأنشطة افقافم (3
 .افدراساة ادلجفه  وخفرج واخ  األنشطة وربسٌ كطونر  (2
 .ادلستمر افتعلم روح كعزنز  (4
 .بففبائة نهتم مدرسة مواط  خلق  (0

 شووهدت نشوأهتف مجوون ادلدرسوة ادلتوسووطة نوور اذلودى كادووفو ووفوو وج وون  كطوور
 مل افووونن  ةبوووافطل يووودو إىل نرجوووع وهووونا ،افطلبوووة يووودو حاوووث مووو  وهبوطوووف صوووعووا
 فووودنهف سوووجوات مخوووس مووو  نقووورب موووف وووو ة غضوووون يف رحلتهوووف يف حباوووث نسوووتقروا
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-3184 اففووووو ة يف. خووووورجيٌ 813 مووووو ادلدرسوووووة ادلتوسوووووطة نوووووور اذلووووودى كادوووووفو 
ًفافنف  اختافر مت ،3189  هوو واألمو  ، ادلدرسوة رئواس فتصوبح افتفوون  ومج هفو

 ويف ،ادلدرسوة فلجهووض جدنوًدا هوواً ا كووور أن ديدو  اجلدنودة، افقاوفوة هنه مع أن 
 ادلجفوسوووة يلووو  قوووفورة وكدوووون وافوووتعلم افتعلوووام أنشوووطة مووو  كزنووود أن ديدووو  رحلتهوووف
 .األخرى ادلدارس مع وافتجفوس

 التعليم موارد .3
 المعلم  .أ 

 وصوف. معلموف 31 مو  كتدوونادلدرسة ادلتوسوطة نوور اذلودى كادوفو  ادلعلم أن
 .افتفي افج و يل  إفا  نجظر أن ديد  سلتلفة كوزنعفت مع ادلعلمٌ وجوو
 األسواق أنواع (8

 4.2جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادعدد المعلم 

األسواق أنواع عدد المعلم  

2 
81 

 ذكر
 مرأة

 عدد 31
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 خلفية التعليم (2

 4.3جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادخلفية التعليم المعلم 

 اخلرجيٌ اجلملة
- 

- 

- 

 

02 

SLTA 

D1 

D0 

D3 

S1 

02 
جلملةا  

 
 التوظيف (3

 4.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادالمعلم  التوظيف حالة

افتوظاف حففة اجلملة  

4 

16 

PNS 

Honorer/GTT 

 اجلملة 02
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 الموظف (4
 ادلوظف حس  كعلام ، يل  افج و افتفي: وصف

 4.5جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكاد الموظف

 

 تعليم
التوظيف حالة  

 

 الجملة
PNS Honore

r 

L

k r 

L

k 

P

r 

SD/MI 

SLTP/MTS 

SMU/SMK/MA 

D1 

D0 

D3 

S1 

S0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

- 

- 

-- 

- 

- 

4 

- 

- 

-

- 

- 

- 

0 

- 

- 

-

- 

- 

1 

0 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

16 

 16 5 7 4 0 الجمع
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 الطلبة (5
 أنواع األسواق (أ 

 4.6جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكاداألسواق وجملة الطلبة  أنواع

األسواق أنواع يفم اإلمجفيادلبلغ  اجلملة   

0224/0225 
 ذكر
 مرأة

32 

52 
02 

0225/0226 
 ذكر
 مرأة

50 

42 
20 

0226/0227 
 ذكر
 مرأة

62 

02 
142 

0227/0220 
 ذكر
 مرأة

65 

22 
155 

0220/0222 
 ذكر
 مرأة

72 

02 
152 

0222/0212 
 ذكر
 مرأة

70 

22 
123 

0212/0211 
 ذكر
 مرأة

76 

25 
160 

0211/0210 
 ذكر
 مرأة

01 

20 
172 

0210/0213 
 ذكر
 مرأة

00 

122 

 

100 

 

0213/0214 
 ذكر
 مرأة

22 

123 
123 

0214/0215 
 ذكر
 مرأة

25 

126 
021 

0215/0216 
 ذكر
 مرأة

27 

126 
023 

0216/0217 
 ذكر
 مرأة

120 

102 
000 
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 أنشطة التعليم (6
 المناهج . أ
 بشووود  مصوووجوية وكراسووو  طفوفوووة مثووو  مواكاوووة، بطرنقوووة افوووتعلم  مدوووفن  كصووومام (8

 .فلوحة مواجهة مجاعهف أو افبع  بعضهف وكواج  وائري، نصف
 متفبعوة يف ةبوافطل ومراقبوة كوجاو  هوو ذفوك مو  اذلدفو . مصفح  مدرس نوجد (3

 .اففص  يف وافتعلم افتعلام يملاة
 نووتم. افدراسوو  اففصوو  واختبووفرات وافواجبووفت ادلوضوووع فتقاووام ورس كوو  خيضووع (2

 افطلبووة أمووور أوفاووف /  األمووور ألوفاووف ( قامتهووف) وافواجبووفت افتقاووام نتووفئ  يوورض
 .افتقرنر بطفقفت أخن يجد

 معلوموووفت األموووور ألوفاوووف  إيطوووف  نوووتم ، افتقوووفرنر بطفقوووفت يلووو  احلصوووول يجووود  (4
 .ادلدرسة كطونر ي  ومعلومفت أطففذلم كعلم يف احملرز افتقدم حول

 حففة وو  يف ادلدرسة فقوايد انتهفكفت نركدبون افنن  ةبافطل كس ا 
 أنفم ثالثة دلدة معلومفت وون ادلدرسة إىل ننهبون   افنن  افطلبةو . افطفف 
 ادلدرسة إىل أمورهم أوفاف /  أمورهم أوفاف  استديف  نتم ، متتففاة

 اإلضافية المناهج (ب 
 ، افالمجه اة األنشطة م  افعدند يف افدراسة سفيفت خفرج افطلبة نشفرك 

 :وه 
 افدشفوة (8)
 افدن  اإلسالم  (3)
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 افدمباوكر (2)
 افشبفب ص ة مجظمة (4)
 افتدرنس  (0)
 افرانة قوات  (6)
 افرنفضة  (1)
ًهف (1)  نعقدهف افيت ةبافطل واهتمفمفت مواه  كديم افيت األنشطة م  وغ

 .ةبافطل رللس
 العبادة ممارسة (ج 

 ادلدرسووووة يف وراسووووتهم خووووالل 21 ربفووووا  هبوووودف افدوووورًن افقوووورآن وربفووووا  ربسووووٌ
 .بون دل رابجد  مسوكفر  زلمدنة ادلتوسطة

 .نوم ك  فجلمفيةب افظهر صالة (8)
 (.افعبفوة شلفرسة كتفب) يف إفاهف نشفر افيت افعبفوة وشلفرسة ويف  حف  (3)
 كوودفا  افوقوو  نفوس ويف فلطلبووة مسوتددم كوودفا  افدتوفب هوونا نسوتددم (2)

 مو  ، افعبوفوة شلفرسوفت مو  افعدنود وأوا  ويوف  حفظووا قد افطلبة أن يل 
 .افتوجا  ادلعلم إىل افت فا  م  افت قق خالل

 .افدرس بدانة يف نوم ك  ادلتدرر افنكر قرا ة (4)
 .ةإسالما بائة خلق (0)

 بووووٌ بووو  افقاووووفم إىل شلدووو  حووود أقصوووو  إىل وائًموووف ةاإلسووووالما بائوووة نسوووع  
 خوالل مو  ةاإلسوالما بائوةاف هنا رؤنة ديد . وظفونوادل درسونوادل ،ةبافطل
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 مت. ادلوووظفٌو  وادلعلمووٌ ةبووافطل بووٌ وافسوولوك وادلوقووف وافلمووس افدلمووفت
 .وافبصر افسمع خالل م  أنًضف ةاإلسالما افبائة هنا خلق
 ادلثفل:

 :بففقول (أ 
 اجلاووووودة األشووووواف  وقوووووول ا جتموووووفع يجووووود افت اوووووة يلووووو  ةبوووووافطل ايتوووووفو

 .وظفٌادل أي وادلعلمٌ ألصدقفئهم
 دلسة خالل م  (ب 

 يف دبوووف  ذبوووفههم بوووفدلووة وشوووعورًا ةبوووفلطل كعفطفاًوووف مجهً وووف ادلعلوووم نُظهووور
 .فلمعلم ا ح ام إظهفر أنضف افطلبة ذفك

 :وافسلوك ادلواقف خالل م  (ج 
 بوابووووة وخووووول يجوووود نووووده وكقباوووو  ادلعلووووم مصووووفو ة يلوووو  ةبووووافطل ايتووووفو
 .ادلدرسة م  ا نتهف  بعد وكنفك افدراس  اففص  أو ادلدرسة

 :افسمع خالل م  (و 
 خوالل مو  افتجفس اإلسالماة األغفين فلطالب اس احة ك  فع  نتم

 .األشرطة
 :افرؤنة خالل م   (ه 

 أو افعوووري اخلووو  أو احلووودنث أو افقووورآن مووو  بآنوووفت مزنجوووة وئوووة كووو   
 األبطفل ملصقفت
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 4.7جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادالتعليمية  المرافق

 أنواع  اف راف ضدفمة اجلملة ظروف
 غروة ادلدنر ادلدرسة m3 62 8 وفسد خفاف

 جاد
1

1 
8406 m3  اففص 

 اإلوارة ادلدرسةغروة  m3 96 3 وفسد خفاف
 غروة ادلعلم m3 361 8 وفسد خفاف

 سلرب m3 96 8 جاد
 غروة اإلوارة ادلعلومفكاة m3 96 8 وفسد

 سلرب احلفسبة m3 311 8 اسد خفاف
 غروة اففجاة m3 64 8 جاد
 غروة افشؤون افص اة m3 20 8 جاد
 مس د m3 016 8 جاد
 اففجاة غروة افشؤون m3 11 8 جاد

 

 عرض البيانات   .ب 
 نهودف. افدراسوة أهوداف موع كتواوق افيت افبافنفت كقدًن نتم افقسم، هنا ويف

 يلاهووف احلصووول مت افوويت افبافنووفت كقوودًن أو كقوودًن إىل ادلؤفووف قبوو  موو  افبافنووفت يوورض
 .كادفو ادلدرسة ادلتوسطة نور اذلدى يف األحبفث م 

 ادلؤففون نعرض افدفك ، صفغهف افيت افبفحث وأهداف ادلشدلة فصافغة ووًقف
 :ذفك يف دبف افعرباة، افل ة ماكعل يف ادلشدالت م  افعدند
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 مشكلة الطلبة في تعليم اللغة العربية  .1
 وصوولهف ديدوو    كادووفوفدلدرسووة ادلتوسووطة نووور اذلوودى أن كعلووام افل ووة افعرباووة ب

 كدوووون موووف غففبًوووف. افعرباوووة افل وووة كعلوووم يف افطلبوووة مجهوووف اقووو ب افووويت ادلشووودالت يووو 
 كادووفو ادلتعلقووةدلدرسووة ادلتوسووطة نووور اذلوودى ا يف افطلبووة نواجههووف افوويت ادلشوودالت

ادلدرسووة  كقرنوور يف افطلبووة موو  رغبووة أقوو  ادلعلوم قوودمهف افوويت ادلووواو حاووث موو  ففطلبوةب
ادلدرسة ادلتوسطة نور اذلدى  يف ندرسون افنن  افطلبة. كادفوادلتوسطة نور اذلدى 

 افوونن  افطلبووة هووو حيوودث مووف افواقووع يف وفدوو  األسووفس، يف مسوولمون هووم كادووف
 افعرباوة افل وة كعلوام نتلقووا مل افنن كادفو ادلدرسة ادلتوسطة نور اذلدى  يف ندرسون

 وافل وووة افعرباووة افل ووة بوووتعلم مهتمووٌ غووً افطلبووة جعووو  شلووف ، ا بتدائاووة ادلوودارس يف
 مشووفك  ظهووور يف األوي افعفموو  هووو وهوونا ، افووتعلم يف صووعبفً  هوونا نعتوورب. افعرباووة
 أطفوفذلم كعلوم بتطوور اهتموفمهم نقو  افونن  افطلبوة أموور أوفاف  ، افعرباة افل ة كعلم
 كعلوم يف. افعرباوة افل ة كعلم يل  نعتفو أن فلطف  بفففع  ادلمد  م  ندون حباث
 ادلفوروات إكقوفن مثو  موواو إكقوفن يلو  قودرة أقو  أنًضوف افطلبوة ندون ، افعرباة افل ة
ًهف افل ة كتفب أو  .ادلواو م  وغ

 كعلووم صووعوبفت كسووب  افوويت افعواموو  أن مالحظووة ديدوو  ادلقفبلووة، نتووفئ  موو و 
 افطلبوووة فووودى افوووداوع يف نقووو  أنًضوووف هجوووفك ، افطلبوووة نواجههوووف افووويت افعرباوووة افل وووة

 أجراهووف. بفسبووفوايت افسووادة افعرباووة افل ووة معلمووة قدمتوو  كمووف. جبوود فلدراسووة أنفسووهم
 :افتفي افج و يل  3189 مفنو 31 يف ادلؤفف
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 نتعلوووق واموووف كادوووفوفدلدرسوووة ادلتوسوووطة نوووور اذلووودى ب كواجووو  افووويت دلشووودالت"وا
 مو  واهوف ادلرغووب غوً مو  أقو  ادلعلوم أفقفهف افيت وادلواو ، ادلواو حاث م  بففطلبة
 نوفوون افطلبوة أن هو  افعالموة ،كادوفوادلدرسوة ادلتوسوطة نوور اذلودى  يف افطلبوة قبو 

 وهوم نفهموون   أو نفهموون   افطلبوة مث ، ادلوفوة نقدم افني فلمعلم أق  اهتمفًمف
 حفوووو  وخفصووووة فلووووتعلم، افطلبووووة فوووودى افووووداوع ونقوووو  ادلعلووووم، قوووودمهف افوووويت ادلووووواو

 اهتموفمهم ويودم ، افوتعلم يف احتافجوفهتم كلباوة ويدم ادلفروات أو افعرباة ادلفروات
 أنو  افطلبوة ونورى أمهاة أق  افعرباة افل ة كعلم أن نف ضون ألهنم افعرباة افل ة بتعلم
 غففبًوف افعرباوة فل وة كمودرس أنوف. افعرباوة افل وة وروس أخون أستطاع   افصع  م 
 كعلاماوة يملاوة إنشوف  فتشو اع ، افوتعلم وسوفئ  اسوتددام وأحوفول مهوفم أسجد مف

 8".كفف ة أكثر وكعلام
 ميالتعل وقت تخصيص كفاية عدم .2

 موع افدراسو  اففص  يف افعرباة افل ة ماكعل يملاة ه  احلففة هنه يف ادلشدلةو 
 افل وة موواو ندمو  افوني افوتعلم معوى إىل وقو  نوؤوي   هونا. أق  وق  زبصا 
 حباووث. افعرباووة افل ووة إكقووفن يلوو  افطلبووة قوودرة يوودم يلوو  أنًضووف نووؤثر بوو  ، افعرباووة
 افت وودث يلوو  افطلبووة قوودرة ويووم يف أسفسووًاف جووزً ا افدووفيف افوقوو  زبصووا  ندووون
ًفافنف  أوض   كمف. افعرباة بففل ة  هو افدفيف افوق  وأن ادلفتفح هو ادلعلم" أنو
 3". ادلواوافعرباة كووً يف ادلعلم فج فح مؤند

                                                           
5
 wawancara dengan ibu Patmawati, S.Pd. Guru Bahasa Arab pada tanggal 02 mei 

5
 Verliana (Kepala sekolah MTs Nurul Huda Tekad), wawancara tanggal 02  Mei 0212 
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 افعرباوووة افل وووة وروس سوووفيفت فتوووووً أكثووور افدوووفيف غوووً افوقووو  زبصوووا  نعووود
 أن ديدوو  افوويت افعرباووة افل ووة ماكعلوو أنشووطة وحووى األسووبوع، يف واحوودة موورة اجملدوفووة
 :أن نووف افعبفرة كمف. ضئالة كدون افطلبة قدرات كديم
 فلت ودث جوًدا موت مس أنف ذفك ومع هبف، نشعر يقبة افوق  زبصا  نعد"

 فوونا كبووً، شووعور فوودي كفهوو  كثقوو  افوويت افوودروس ويوودو افوقوو  قلووة إن. بففعرباووة
 األخورى األنشوطة موع خفصوة ندفو ،   افعرباوة افل وة إكقوفن يل  قدريت كعزنز وإن
 2.مجتظم غً افتعزنز ذبع  افيت

 :افش   نفس اذلدانة نور أوضح هنا، مع وسبفشافً 
 بوو ، أشووعر افووني األوىن احلوود هووو افعرباووة افل ووة كعلووم نسووت رق  افووني افوقوو  إن
 بعوووو  ويف متزانوووود بشووود  اففهووووم كجقصوووهف افعرباووووة بففل ووووة افت ووودث يلوووو  وقووودريت
 إىل أثرت األخرى، افقفئمة األنشطة يملاة جفن  إىل. فل فنة شللة كدون األحافن

 4".افعرباة بففل ة افت دث يل  قفورة كدون أن يف افرغبة كبً حد
 منتجة وغير منخفضة العربية اللغة ميتعل عملية.  .3

ادلدرسووة  يف افعرباووة افل ووة كعلووم يملاووة يف ادلدصوو  افوقوو  ضوواق موو  افوورغم يلوو 
 كووأثً ذلووف ندوو  مل افقضوواة وووإن ،افطلبووة هبووف نشووعر افوويتادلتوسووطة نووور اذلوودى كادووفو 

 مو  نتمدجوون موف نوفوراً  افونن  ادلعلموٌ وجووو يف أمهاوة األكثور افقضواة كتمثو . يفم
 كبوً حود إىل نت ودو افتعلم يملاة يف افتعلام يفمل صلفح وإن وبفدلث ،. ادلفوة إهنف 
 .ادلعلم وجوو خالل م 

                                                           
5
 Nova (siswi kelas VIII), Wawancara tanggal 01 Mei 0212 

4
 Nurul Hidayah (siswi kelas VIII), wawancara 01 Mei 0212 
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 وافوويت افجشوو ، افووتعلم يملاووة يوو  وصوول  ديدوو    افتعلووام يووفمل يف اجلاوود اإلصلووفز إن
 وخوفرج ادلدرساة افبائة يف أنًضف ب  ادلعلم، نقدمهف افيت افتعلم إوارة يل  كقتصر  

 األهووووداف ربقاووووق يف افطلبووووة فبجووووف  يفصوووومة هوووو  احلقاقووووة هوووونه. ادلدرسوووواة افبائووووة
 إىل ججبًوف افدراسو  افت صوا  نسوً سووف ، ذفوك إىل بفإلضفوة. ادلرجوة افتعلاماة
 بواسطة كدونجهف أو إنشفؤهف مت كعلم يملاة ك  متفبعة يف افطلبة كففؤل مع جج 
 موووع يدسووواف نتجفسووو  افطلبوووة نواجهووو  افوووني افواقوووع ووووإن ، احلففوووة هووونه يف. ادلعلوووم

افدراس   اففص  يف افعرباة افل ة كعلم أنشطة ه  مف. افطلبة نرندهف افيت افتوقعفت
 6".وخ  مف نفوراً  افعرباة افل ة يلمجف افني ادلعلم" أن نووف قفف  كمف ،0نفق 

 العربية الكتب قلة .4
 ربسوووٌ يلووو  قوووفورن  فادونووووا افطلبوووة هفنسوووتددم أن ديدووو  افووويت افدتووو  سوووأفةوادل

 افدتوو . افعرباووة افل ووة كعلووم يملاووة يف يقبووة أنًضووف كصووبح ، افعرباووة بففل ووة قوودرهتم
 دلدرسوو  وقوو  شللوكووة ، فلطووالب مهًمووف جووزً ا كدووون أن ادلفوو ض موو  افوويت افعرباووة
 كأثً أنًضف ف  ب  فلتعلم، افطلبة محفس يل  وق  نؤثر   هنا فنفك. افعرباة افل ة
 وصوفت  موف هنا 1.افعرباة افل ة نستهلدون مف نفوراً  افنن  افطلبة يفوات يل  قوي

 اذلووودى نوووور درسوووة ادلتوسوووطةادل يف يرباوووة كتووو  كوجووود   اآلن حوووى" أنووو  بفسبوووفوايت
 1(".ادلعلم كتابفت) ورس وحدات سوى نوجد   اإلطالق، يل  كدفو

                                                           
4
 Observasi, tanggal 00 Mei 0212 

 
4
 Nova (siswi kelas VIII), wawancara tanggal 01 Mei 0212 

4
 Observasi , tanggal 00 Mei 0212 

4
 Ibu Pamawati S,Pd (guru bahasa Arab ), wawancara 02 Mei 0212 
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 مل فلطووالب افعرباووة افدتوو " بووأن ووجافسوتاوكاويت كصوورنح مووع أنًضووف نتمفشوو  وهونا
   وافيت ، افطلبة نواجههف افيت ادلشدالت وإن ، وبففتفي". اآلن حى متوورة كد 

 افدتووو  وكووونفك افجوووفورن  ادلعلموووٌ ووجووووو ، افوقووو  زبصوووا  يلووو  وقووو  كقتصووور
 ربسوٌ يلو  قوفورن  غوً كدوفو اذلودى نوور ادلدرسة ادلتوسطة طالب ذبع  ادلجفسبة
 أن اذلدانووة نووور أكوود ، ذفووك إىل بفإلضووفوة 9.افعرباووة بففل ووة افت وودث يلوو  قوودرهتم
 وخفصووة ، احلووففاٌ افطلبووة يلوو  كبووً كووأثً فوو  كووفن افعرباووة افدتوو  كوووور زلدوونووة

 .افعرباة بففل ة افت دث اآلن حى أستطع مل م 
 مف وهو. احلفي افطلبة كعلم كطونر يف حفسم أمر ه  ادلشدلة هنه وإن ، وبففتفي
 مل كدوفو اذلودى نوور يت إم يف افدت " أن احلففة هنه يف بفسبفوايت افسادة أوض ت 
 أكوووودت ، هوووونا موووع سبشوووواف". افعرباوووة افدتوووو  يف خفصووووة اآلن، حوووى كفواووووة كدووو 

ًفافنووووف   افطلبووووة قوووورا ة كتوووو  سوووووا  افدتوووو ، يف نقوووو  هجووووفك نووووزال   أنوووو  أنضووووف و
 10".افعفمة وافدت  ،( ادلدرساة افدت )

 الوالدين اهتمام عدم .5
 يوودم يلوو  كووؤثر وافوويت نوووم كوو  نواجهووون افوونن  افطلبووة كواجوو  أخوورى يقبووة هجووفك
 كموووف. األمووور أوفاوووف  اهتمووفم قلوووة وهوو  افعرباوووة بففل ووة افت ووودث يلوو  افطلبوووة قوودرة

 نهتمون   افطلبة أمور أوفاف  معظم" أن بوجافنتو افساد مع مقفبلة نتفئ  أظهرت
 نقوووو  بسوووب  ألطفووووفذلم أقووو  اهتمفًمووووف نوفوووون أو ادلدرسووووة يف افوووتعلم يف بأطفوووفذلم
 قلووووة بسووووب  ضووووعافة يقلاووووة موووو  نعووووفنون افطلبووووة جيعوووو  شلووووف ، ا قتصووووفونة افعواموووو 
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 أمووووور أوفاووووف  مشوووودلة" أنووووووج  أسووووتويت  نوضووووح احلففووووة، هوووونه يف 88".ا هتمووووفم
 أنًضووف كووؤثر إهنووف بوو  ، محفسوو  إضووعفف إىل وقوو  كووؤوي و  ، يبئًووف كشوود  افطلبووة
 83".نفس  يف افعقل  افضعف يل 

 الطلبة من الدافع وجود عدم .6
 إىل بفإلضووفوة افعرباووة، افل ووة كعلووم يلوو  افقوودرة زنووفوة أيوواله، ادلوونكورة ادلشووفك  موو 

 يف يقبوووة أنًضووف فلطووالب افداخلاوووة افوونات كصووبح ، اخلفرجاوووة ادلشوودالت مواجهووة
 احلففوووة هووونه يفادلدرسوووة ادلتوسوووطة نوووور اذلووودى كادوووفو  ةطالبووو. افعرباوووة افل وووة كعلوووم
 افعوووفوة وهووو . يوووفم بشووود  افطلبوووة معظوووم هبوووف نتمتوووع افووويت افعوووفوات نفوووس فووودنهم
 نشوف  نصوف افوني افت ا  م  كبدأ وافيت ، ادلدرساة اإلوارة  ستدمفل افشدلاة
 افسوورنع افووتعلم خووالل موو  يلاهووف احلصووول مت افوويت افوودرجفت مشووفك  إىل افطففوو 

 82(.وض فهف يشاة بٌ افسرية نظفم)
 ، افعرباووة افل ووة كعلووم يف خفصووة ، افووتعلم زنووفوة مشوودلة كواجوو  ، أيوواله افشوورح موو 

 يف قونًوف أسفًسوف نعود وافوني فلطوالب افونايت افوداوع نصوبح. افت ودنفت م  افعدند
 راونتاف، قفل كمف. كأوا  يقبة افعرباة فل ة نفجح كعلم ربقاق

 موووف نوووفورا افووونن  وادلعلموووٌ ، ادلفضووواة افقلالوووة األشوووهر يف فلوووتعلم محفسووو  اخنفووو "
ًهوف نوأكون  أن نبوودو ، ذفوك يلو  يووالوة. كضوعف روحو  جعلو  ادلشووفك  مو  وغ
 قبوووو  موووو  أبووووًدا أحوووود نالحظهووووف مل مجاًعووووف فووووديمهم افدايمووووة غووووً ادلدرسوووواة افبائووووة
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 وفواس ، ادلوواو مو  ا نتهوف  مت أنو  أشوعر ، احلففاوة افتعلم أنشطة. احلففاٌ ادلعلمٌ
 84".افعرباة افل ة كعلم يف احلمفس يف كسفيدين أن ديد  كعلم يملاة هجفك
 افعرباة، افل ة كعلم يف وافداوع احلمفس مسأفة أوضح افني اذلدانة نور مع سبشاف
 و اوووفب ، األمووور نجقصووو  بووودأ اآلخووورن  أصووودقفئ  وحووو  فلوووتعلم محفسووو  أن أشوووعر

 ألنووووي ، ي بففجسووووبة مشوووودلة فوووواس افعرباووووة افل ووووة موووودرس جيتهوووود يجوووودمف افدتوووو 
 جعلوي احلوفي افوقو  يف ذفوك، وموع. مبفشورة ادلعلم م  وأطل  أكعلم أن أستطاع
 جوودول بوودأ يجوودمف. فلووتعلم أقوو  وواوووع وألصوودقفئ  ي افعرباووة افل ووة موودرس غاووفب
 يف األصوووودقف  مووووع وادلووووزاح افلعوووو  هووووو وعلجووووفه مووووف كوووو  كووووفن افعرباووووة، افل ووووة كعلووووم
 80.اففص 

ادلدرسووة ادلتوسووطة نووور اذلوودى  ةطالبوو فوودى ادلوجووووة افناكاووة افوودواوع وووإن وبففتووفي،
 غوً فتدوون مبدورة حلووً   نتطلو  افني األمر ، حفسم وضع يف حففًاف ه كادفو 
 مو  أوضو  أهداوًف كواجههف افيت افتعلم مشدالت ربقق أن ديد  حباث. مستدامة

 .األقص  احلد إىل ماافتعل أهداف ربقاق أج 
 المواد إتقان في مشاكل .7

 ، 3189 مووفنو 31 يف افففطماووة افل ووة مدرسوو  أحوود مووع مقفبلووة نتووفئ  يلوو  بجووف ً 
 افل وووووة مدرسووووو  كعلوووووم طرنقوووووة اسوووووتددام وون ربوووووول افووووويت بففعقبوووووفت نتعلوووووق واموووووف

 :قفل افففطماة،
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 صو ً افوق  زبصا  ألن وأنًضف ، ادلفوة ضب  ه  افطرنقة استددام يف افعقبة"
 يف ك اووً إجوورا  افصووع  موو  فوونا ، األسووبوع يف وقوو  واحوود اجتمووفع وهووو ، جووًدا

 86".افطرنقة
 طرنقوووووة بفسوووووتددام أكثووووور كووووودرس وفطموووووفوايت وافووووودة جيعووووو  ادلتوووووفح افوقووووو  قلوووووة إن

 موع أكثور وفعو  وزلفوثوفت ا هتموفم ذبوفه محفسف أق  افطلبة نبدو فنفك احملفضرة،
 81.أصدقفئهم

 الوسائل استخدام في المشكلة .8
 اسوووتددام خبصوووو  3189 موووفنو 31 يف أجرنووو  افووويت ادلقفبلوووة نتوووفئ  يلووو  بجوووف ً 

 :وفطمفيت مدرس قفل ، افوسفئ 
 موودارس يف شفشووفت ربتوووي حاووث كففنووة، بعوودم أشووعر م،اافتعلوو فوسووفئ  بففجسووبة"

 افويت افعقبة ه  هنه. وق  واحدة شفشة يل ادلدرسة ادلتوسطة نور اذلدى كادفو 
 أحافنًوف شفشوة اسوتددام يف أرغو  يجدمف ألن  افوسفئ  استددام نق  إىل كؤوي
 81".اآلخرن  ادلعلمٌ قب  م  استددامهف نتم
 وسوووفئ  اسووتددام نسووتددم موووف نووفوراً  ،وتمووفوايت معلووم موووع ادلالحظووفت يلوو  بجووف ً 
 موودرس كوودرنس يجوود فوونفك،. وقوو  واحوودة شفشووة يلوو  حيتوووي ألنوو  افعرباووة افل ووة

 89.وسبورات مدرساة كت  شد  يف افبساطة افوسفئ  وق  نستددم وتمفوايت
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 تحليل البيانات .ج 
 مشكلة الطلبة في تعليم اللغة العربية .1

 اففهووم، هوونا وموو  31،مسووأفة أو ادلشوود  افعلموو  افقووفموس يف كعووي ادلشوودلة،
 يملاوووة يف ربووودث مشووودلة وهووو  ادلشووودالت، وهوووم نسوووتوي  أن فلمؤفوووف ديدووو 

 افطلبووة قوودرات كطووونر إىل هتوودف وافوويت افطلبووةو  ادلعلووم بووٌ ا ذبووفه ثجفئاووة ا كصووفل
 .معفروهم وكطونر وهم ، ادلعروة يل  قفورن  فادونوا
ًات ربوودث حباووث بائووتهم مووع افطلبووة بووٌ افتففيوو  األسووفس يف هووو افووتعلم  يف ك اوو
 افوتعلم أن إمسفياو  يو  هففاوك يمور ذكوره دلوف ووًقف نتعلم وباجمف. فألوض  افسلوك
 ادلوووواو معووودات وإجووورا ات ومجشوووآت بشووورنة يجفصووور مووو  نتدوووون موووزن  يووو  يبوووفرة

 38.افتعلم أهداف فت قاق افبع  بعضهف يل  كؤثر افيت افداخلاة
 افطلبووة نواجههووف افوويت ادلشوودالت حووول وادلقووفبالت ادلالحظووفت نتووفئ  إىل اسووتجفًوا

 وهوو  ، افطلبووة مشوودلة أصووب   معلومووفت افبووفحثون وجوود افعرباووة، افل ووة كعلووم يف
 افل وووة كعلوووم أن نعتقووودون زافووووا موووف افطلبوووةو  افعرباوووة افل وووة بوووتعلم افطلبوووة اهتموووفم قلوووة

 كموف نوتعلم أن جيو . كوففتزام وفواس مهوم، غوً نعتورب أو مطل  رلرو كفن افعرباة
 نجب  

                                                           
55

 Achmad Maulana, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 0220), hlm.402 
01

 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, (Semarang: Rasail, 0220), h. 

2 



45 
 

 وهووم كسووب  افوويت افعرباووة بففل ووة افطلبووة معروووة قلووة أن إىل افبووفحثون خلوو  وهدوونا
 افعرباوة افل وة بوتعلم افطلبوة اهتموفم وضوعف فل فنوة، صوع  أمور افعرباوة افل ة وروس
 .افتعلم وصعبة صعبة كعترب كزال   افعرباة افل ة وروس ألن

 ميالتعل وقت تخصيص كفاية عدم .2
 وافقاووو ادلزانوف مجاع إلوراك افوي  يل  أنًضف افدفيف غً افوق  زبصا  نؤثر

 فتشووودا  ادلبنوفووة واجلهوووو افقوووة كووو  بجقوو  افتووفم افوووي  موووع حباووث ، فوودنهم افوويت
 يف افعوفوات هونه كدوون أن ادلتوقوع مو  33.افعرباوة افل وة كعلوم يجود جدندة يفوات
 ديدووو  حباوووث. مبدووورًا حلهوووف ادلعلوووم يلووو  نتعوووٌ افووويت اذلفموووة ادلشووودالت مووو  افواقوووع
 .افقدرات فتطونر اخلفصة حلوذلم إلجيفو افطلبة كشدا  ادلتفح احملدوو فلوق 

ًًا وافدتفبووووة اجلملووووة وهادوووو  ادلفووووروات زبتلووووف ذفووووك، إىل بفإلضووووفوة  يوووو  كثوووو
 نسوووبًاف جوووزً ا افدوووفيف افوقووو  زبصوووا  ندوووون أن جيووو  حباوووث ، افالكاجاوووة افدتفبوووة
 ، افوووتعلم أهوووداف صلوووفح هووودف افطلبوووة نصوووبح وبووونفك. ادلشووودالت يلووو  فلت لووو 
 .افعرباة افل ة كعلم يل  افطلبة قدرة ربسٌ يف وخفصة

 منتجة وغير منخفضة العربية اللغة تعلم عملية .3
 ادلعلوم بٌ كففي  يملاة هجفك كفن  إذا افقصوى افتعلم سلرجفت ربقاق ديد   
ًة يقبوووفت نواجهوووون افووونن  افطلبوووةو   احلووود افوووتعلم فعملاوووفت موووواجهتهم يجووود خطووو

 وعوفل شو   كعلوم يل  افقدرة يدم افطلبة نواج  يجدمف أكثر. ادلجت ة وغً األوىن
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ًهم أو افطلبة حث أو صجع يملاة" نعي األسفس يف افتعلم ألن. وكف   يلو  غو
 32".افتعلم
 نتووفئ  وفوو  افووتعلم موو  قوودر أقصوو  بووففطبع افووتعلم معووى نصووفح  احلففووة، هوونه يف

 افووووتعلم، معووووى وووووإن ، ذفووووك ومووووع(. وموجهووووة سووووهلة كعلاماووووة مجت ووووفت) واضوووو ة
 أوضووو  ك اوووً إحوووداث يف فلتعلوووام كمجتووودىادلدرسوووة ادلتوسوووطة نوووور اذلووودى كادوووفو  

 هونا نعتمود. األمث  افج و يل  ربقاق  ديد   ( افعرباة افل ة مهفرات يف خفصة)
 .كعلاماة يملاة ك  يف ادلعلم وجوو يدم يل 

 العربية الكتب قلة .4
ًه جيووو  أسفسوووًاف جوووزً ا افدتوووفب نعووود  افعمووو  إىل بفإلضوووفوة ، مدرسوووة كووو  يف كووووو

 مقافًسووووف نصووووبح أنوووو  كمووووف ، افووووتعلم يف افطلبووووة فتسووووها  إيووووالم وسووووالة أو كووووأواة
 ، ادلدرسووة كطووور زاو ، ادلتفحووة افدتوو  يوودو زاو كلمووف. ادلدرسوو  افج ووفح فت دنوود
 كثبووا  يملاووة يلوو  كووأثً فوو  سووادون افدتوو  كوووور يوودم وووإن ، صوو اح وافعدووس

 .افتعلم كقدم
 كفتقور كوزال   ادلدرسة ادلتوسطة نور اذلدى كادفو أن ه  افسافق هنا يف ادلشدلة

 نوووتم نوووزال  . افعرباوووة وخفصوووة ، افل ونوووة ادلهوووفرات كعزنوووز يف ادلدرسووواة افدتووو  إىل
 صلووفح يلوو  وقوو  كووأثً فوو  افووتعلم أن أي احلفضوورن ، فلطووالب ادلبفشوور افووتعلم كقوودًن
 .افعرباة بففل ة افت دث يل  افطلبة قدرة يل  كأثً ف  أن  كمف ، ادلدرسة
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 نفسوهف افجظور وجهوة وووجاسوتويت وراونتاوف اذلدانوة نوور فودى ووإن ، هونا موع وسبشافً 
 سلتلفووة. فلووتعلم احلمووفس موو  وكقلوو  يفئًقووف كشوود  افدتوو  قاوووو مشوودلة أن وهوو 
 ، افوتعلم يف يفئًقوف ذفوك ندوون   يجودمف. افدتو  كوواور رؤنوة يف أجون  ي  قلاالً 
 يلووو  أكثووور أكوودت افووويت ، نووووف موووع األمووور وكوونفك. جهووود هجووفك ندوووون أن جيوو 
 بعوو  مواجهووة يجوود وقوو  ضووعاًفف ندوو  مل وافووني ، نشووفطًف األكثوور افووتعلم سووافق

 .ادلشدالت
 

 الوالدين اهتمام عدم .5
. أوضوو  فادونووا األطفوفل كعلوام يف( األول ادلعلوم) افرئاسوو  األسوفس هوو وافود كو 

 ربدنووووود يف فل فنوووووة مهًموووووف وورًا اآلبوووووف  نلعووووو  األطفوووووفل، منوووووو يف رئاسووووو  كمفتوووووفح
 مووو  فألطفوووفل األوضووو  كوووووً يف افوافووودن  وور ، احلففوووة هووونه يف. افطفووو  مسوووتقب 
 قوووودرة حاووووث موووو  وكوووونفك ، اإلوارة يوووو  ادلسووووؤول وقوووو  وفوووواس افتعلووووام، حاووووث
 .ش   ك  رؤنة يف نشاطٌ اآلبف  ندون أن جي  ، ومنوهم األطففل
 يف افوافودان نشوفرك ، ادلثوفل سبا  يل  افعرباة بففل ة افت دث يل  األطففل قدرة
 معظوم اصوطدم ذفوك، وموع. أوضو  طفو  فت سوٌ افقونٌ وافتش اع احلفوز كووً
 قلوق نقو . األموور أوفاوف  انتبوفه دبشوفك  ادلدرسة ادلتوسطة نوور اذلودى كادوفو ةطالب
 يقبووة ونصووب وا ألطفووفذلم أقوو  اهتمووفم وإنووال  أطفووفذلم مراقبووة بشووأن األمووور أوفاووف 
 نوووتم موووف نوووفوراً  ، ذفوووك إىل بفإلضوووفوة. وادلسوووتمر افجشووو  افوووتعلم يملاوووة يف رئاسووواة
 نووزال  (. افتشوو اع أو افووداوع) افلمووس حاوث موو ( اآلبووف ) اجملتمووع يووفوات إنقوف 
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 أو احلدوموة أو ادلوزاريٌ جفنو  مو  سووا  افعمو ، بأنشوطة مش وفٌ اآلبف  معظم
ًهم ادلهرة غً افعمفل  .وغ

 الطلبة من الدافع وجود عدم .6
 قووي، واووع وجووو بوجووو وافني فلتعلم، احلمفس كعزنز يف خف  كأثً ف  افداوعو 

ًة ةبوافطل قودرات زنوفوة يلو  كوأثً افتعلم فعملاة سادون  افوداوع وون حباوث. افدبو
 بجووف  افسووه  موو  فوواس ، ذفووك ومووع. افووتعلم يلوو  افقوودرة كووجدف  سوووف افوونايت
 سووافق يف. جاوودة ويوم ومراوووق قونوة رغبووة فدنوو  ندوون أن جيوو  بو  افوونايت، افوداوع
 يف أيواله ادلونكورة ادلشدالت كتعثر ،ادلتوسطة نور اذلدى كادفوادلدرسة  يف افطلبة
 افطلبوة رغبوفت ضوعف يلو  كوأثً ذلف افيت ادلشدالت. احلففة هنه يف افنايت افداوع

 .افعرباة افل ة كعلم مشفك  يل  افت ل  يف ومحفسهم
 األموووور مووو  اكصوووفل كوووأواة افعرباوووة افل وووة فوووتعلم واحلموووفس احلموووفس نصوووبح فووونفك،
 شوورح يف مبفشوورة ادلعلووم وور كعلووم نووتم  . وغرسووهمف مالحظتهووف جيوو  افوويت ادلهمووة
 كعلووم مهووفرات وربسووٌ فبجووف  أنًضووف افطلبووة وويوو  بوو  و سوو ، افعرباووة افل ووة أمهاووة
 .افل ة
 .ص اح بشد  افتعلم أهداف ربقاق ديد  حباث. يرب
 وافوووني ،ادلدرسوووة ادلتوسوووطة نوووور اذلووودى كادوووفو يف افطلبوووة فووودى حوووفوز وجووووو يووودم
 :وه  يوام ، يدة إىل أسفًسف نرجع

 افويت ادلودارس وضع إىل افدت  كواور م  ك اوح وايمة، غً مدرساة بائة (8
 .افعرباة بففل ة افت دث إىل كفتقر
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 افل ووة ندرسووون افوونن  ادلعلمووٌ أن يلوو  يووالوة مجت ووة، غووً كعلووم يملاووة (3
 .ندخلون مف نفوراً  افعرباة

 بعاودة يوفوات اذلامجوة هونه وكشود  األسورنة، افبائوة األسورة أنشطة كعوق (2
 .افتعلام كوقعفت ي 

 .وايمة فاس  افيت ا جتمفياة افبائة (4

 

 المواد إتقان في ةكلمش .7
 حاوووث ، فلطوووالب ادلعلوووم هبوووف نقووووم افووويت ادلعرووووة نقووو  هووو  وافوووتعلم افتعلوووام يملاوووة
 ووًقف فتقدديهف افتدطا  مت افيت ادلواو بع  م  افطالب نتلقفهف افيت ادلعروة كتدون
 .افطالب دلستوى
 مالئموة وإجورا ات ومبفوئ ومففهام حقفئق يل  حيتوي ش   ه  افتعلاماة ادلواو

 كسوولام قبوو  34.افدفووف ة ربقاووق مؤشوورات فصووافغة ووًقووف يجفصوور شوود  يف ومدتوبووة
 نوتمد  حوى ، مقدًمف ادلواو هنه نتق  أن ادلعلم يل  جي  ، كدرنسهف ادلراو ادلفوة
 .بسهوفة افطالب إىل ادلواو نق  م   حًقف وافتعلم افتعلام يملاة يف ادلعلم
 نتم أن نجب   و  افتعلاماة، ادلواو أو افتعلاماة ادلواو فتعلم افطرق م  افعدند هجفك
 احلصووول طرنووق يوو  ذفووك نووتم وفدوو  ، وحووده افدتاوو  يف أسفسوو  بشوود  كثباتهووف
 اإليووووالم وسووووفئ  مثوووو  يجهووووف، وافب ووووث أخوووورى مصووووفور موووو  فلقوووورا ة مووووواو يلوووو 
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ًنووة  مووع وادلجفقشووفت وافجشوورات افصوو ف وصوو ف واجملووالت افصوو ف موو  اجلمفه
 ادلعلووم كوفن إذا حباوث. فلوتعلم كمصودر افبائوة يف اخلوربة اسوتددام ديدو  ، افوزمال 
 ووإن ، افوتعلم مصوفور بعو  يلو  افعثور زلفوفة خالل م  بنفك افقافم يل  قفورًا
 ادلووواو وكطووونر ادلعروووة نقوو  وديدجوو  جاووًدا ادلووفوة إكقووفن يلوو  قووفور بأنوو  مقتجووع ادلعلووم
 .بسهوفة استاعفهبف م  افطالب نتمد  حى وادلجه   األمث  افج و يل 
 
 

 الوسائل استخدام في المشكلة .8
. فلطالب ادلواو كوصا  فتسها  كوسالة ادلعلم نستددمهف أواة هو افوسفئ  كعلم
 .بصرنة مسعاة وسفئ  أو صوكاة أو مرئاة وسفئ  شد  يف افتعلم وسفئ  كتجوع
 وكعلووووم ، افووووتعلم ألغووووراض اسووووتددامهف ديدوووو  مراسوووولة كقجاووووة هوووو  افوسووووفئ  كعلووووم

 يف فالكصفل وسالة افوسفئ  كعلم نعد. ادلوضوع فتقدًن مفونة وسالة هو افوسفئ 
 .األجهزة كدجوفوجاف ذفك يف دبف وافسمع افعرض إىل بفإلضفوة مطبوع شد 

 األحاوفن بعو  يفسوطة نوور اذلودى ادلدرسوة ادلتو  يف احلففاوة افت تاوة افبجاة كستددم
 كوووودرنس يف فوووونفك ، شفشووووفت افعوووورض أجهوووزة مثوووو  وافبصوووورنة افسوووومعاة افوسوووفئ 
 هونا. بوفدلواو افصولة ذات اففاودنو مقوفطع يورض مع ادلواو كوزنع يفوةً  نتم ادلعلمٌ
 وفوواس ، وراسووتهف كووتم افوويت ادلووواو يوو  حقاقاووة صووورة يلوو  حيصوولون افطووالب جيعوو 
 خووووالل مووو  افاوماووووة حاوووفهتم يف ووووورًا رؤنتهووووف أنًضوووف ديدوووجهم وفدوووو  ادلتصوووورة وقووو 
 .اففادنو مقفطع
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 هجوفك ندوون يجودمف شفشوفت افعورض جهوفز وسوفئ  اسوتددام نتعطو  ذفك، ومع
 افبفحوووث نرنوود حاووث افسووفئ  افدرنسوووتفل شفشووفت نسووتددمون آخوورون مدرسووون
 30.ف  ادلدط  افوسفئ  استددام كجفان ديد    فنفك ، مالحظفت إجرا 
ًًا مبل ًوف افتعلاماوة افوسفئ  استددام نتطل   حيتوفج ادلعلوم ووإن فونا ، ادلوفل مو  كبو
 إىل بفإلضوفوة. افت تاة وافبجاة افتعلاماة ادلراوق كووً يف ادلدرسة مسفيدة إىل بشدة
 يف ألنوو  م،اافتعلو وسوفئ  وربدنوود صوجع يف أنًضوف مطلووب ادلعلووم إبوداع ووإن ، ذفوك

 هووونه ألن فلطوووالب، افعقلووو  افتطوووور إىل نجتبووو  أن جيووو  افوووتعلم وسوووفئ  اسوووتددام
 .افتعلاماة اإليالم وسفئ  أهداف بففت دند ه  افعوام 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ

لتتمعكلتتتىلعم ىت غعالىعتتلعال  ل تتلععالب دئتدلاستنادااعلىتتتعئنتدملقعادلتتتدليلع  ى تت ع
عالتتيعادللتتتىللددلدرستتلعادلنطستتولعئتتطرعاذلتتدفعم تتتداعجطلتتطعجاثتتطئقبعجدلبد تت ع  تتناب ع

ع:تيعئطاجههد

ادلدرستتلععلطيلتتع طاجههتتدعادللتتتىلعتتت بعيف.عال  ل تتلعالىعتتلعم ىتتغعيفعلبتتالوىعكلتتتىل .1
 .ال  ل لعالىعلعم ىغعر حعلىتعكبريعمأثريعادلنطسولعئطرعاذلدف

عقتدر علنح تنعالتطليعلىتتعأ ًضتدعادللتتىلعتت بعمتثث .عكتد عغتريعالطقتعختص ص .2
 .ال  ل لعالىعلعم ىغعلىتعالوىبل

عأ ًضتدعادللتتىلعتت بعم تب .عكثمت ع غريعاألاىنعاحلدعتيعال  ل لعالىعلعغ م ىعلمى ل .3
عالىعتتتلعغ م ىتتتعلمى تتتلعجتتت  عآختتت  ع مب تتتىعج دلتتتل ع غتتتريعج دلتتتلعغتتتريعم ى م تتتلعلمى تتتدل

عإىلع متثا عالنطق تدلعلتمعالب تدعك عل  د عادلدرسلعادلنطسولعئطرعاذلدفعيفعال  ل ل
 .الن ىغعكانثدلعيفعئتص

علددلدرسلعادلنطسولعئطرعاذلتدفعأ عتيعال  دقعت اعيفعادللتىل.عال  ل لعالتن عقىل .4
عالىعط تتل عادلهتتدرالع  تت عكتتمعال  ل تتلعادلدرستت لعالتنتت عيفعئتتتصعكتتمعم تتديعمتتلا عال

 .ال  ل لعالىعلعم ىغعيفعالنح معلدمعم ب عاليعال طاك عأ دعتطع ت ا
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عصتت بلعم نتترعالتتيعال د تتد عادلطضتتطلدلعأ تتدعالىعتتلعم ىتتغع  تتد.عالطالتتد معاتنمتتدمعقىتتل .5
عأطفتتتدذلغعك اجتتتتلعيفعالطالتتتد معا رعلتتتمعال  ل تتتلعالىعتتتلع  تتتنعجصتتت عميتتتتمعالع لتتتتم

عالتتيعال تت و  عجتت  ع عذلتت ع كتت .عال  ل تتلعالىعتتلعم ىتتغعلىتتتعملتتث  هغعأ ع  ف تتلتغ
علمى تلع  استلعيفعاآللتد عمبلتدك عمصتودمعادلدرستلعادلنطستولعئتطرعاذلتدفعيفع دث

 .ال  ل لعالىعلعم ىغ
عيفعلىتن ىغ عاحلمتد علباتد عكتدكقعمتأثريعلتةعأسدًستدعالداج .عال ايتعالداج ع جطاعلدم .6

عادلدرست لعالب ئتلعكثت عالتدملمتلعلىملتدك علىنصتد علبتلىوىعالداج ع بينع عال  دقعت ا
عالعالتتتتيعاالجنمدل تتتتلع الب ئتتتتدلعإئندج تتتتل عاألقتتتت عالتتتتن ىغع لمى تتتتدلع عالدالمتتتتلعغتتتتري

علتتتدفعالتتتداج عإل ضتتتدرعالوىبتتتلعذاهتتتتدع تتتدعيفعادللتتتتيلعخىف تتتلعتتتتيعذلتتت عمتتتدلغ
 .الوىبل

عمتدر  عيفعلىمدرستنعااخى لعكلتىلعتيعادللتىلعت ب.عادلطااعإمتد عيفعكلدك ع .7
 .الندر  عيفعالطقتعض قعلمعئدمقع ت اعال  ل ل عالىعل

عمتطاج عقىتلعل تب عاخلدرج تلعادللتتىلع تتي.عاإللتيمع ستدمل عاسنخدامعلىتكلتىلع .8
عال تتتبطرالعغتتتريعأختتت فع ستتتدمل عاستتتنخدامعيفع  غبتتتط عالتتت  معلىم ىمتتتن.عالطستتتدمل 
عاستنخدامعلىت هغعأل علتبتلعتت ب.عأئف تهغعإلتدااعلىت هغعجيت عادلدرس ل ع التن 

 .لنطجريتدعاخلدصلعمتدل فهغ
 قتراحاتالا . ب

ع اسنادااعلىتعئندملقعالبح عجدلبد  ع أيتعلدالقرتا دلعكمدع ىي:
 .ج ًداعالوىبلع  اجتطاعأ علرسادلدعكد  علىتع  جي .1
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ع ل تتتدًععأكثتتت عل تطئتتتطاعجطلتتتطعجاثتتتطئقععكاوتتتتلع ادلدرستتتلعادلنطستتتولعئتتتطرعاذلتتتدفعلبتتتلوى .2
 ال  ل لعالىعلعم ىغعكلدك علىتعالنعى عكمع نمتاطاع ىتعال  ل لعالىعلعإمتد علأمه ل

عجت  ع لددلدرسلعادلنطسولعئطرعاذلتدفعال  ل لعالىعلعدلدرسيعلدلا بلعخدصلعلىم ىمن .3
عالن ى م تتل عكثس تتدهتغعيفعهغنبتتطىع تتاث عك تت عتتتطعلدلد لتتلعلىاهتتط عاحل لتتلعرأ 
عالنتتتدر  ع ط  تتتتلعادل ىتتتغع تدكتتتةعالتتت  عالتتتداج علتتتمعالوىبتتتلعمتتتتدمعجصتتت عميتتتتمع ال

عكتتمعالبد تت ع وىتت .عالتتدر  عقبتتط عكتت   .عذلتت عكتتمعالوىبتتلع تتنمتمع تتىتعاجل تتد 
 .ال  ل لعالىعلعغ م ىعيفعجدلى لعأكث ع تطئطاعأ عال  ل لعالىعلعك ىغ
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