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 "العلم بًل عمل كالشجر بًل مثر" 

 (حديث شريف)

 

حيرسك واملال حترسهالعلم   

 (حمفوظات)

 

 

 

 

 



 إهداء

 

 أهدى هذا البحث اىل:

 أمى الكرمية وأىب الكرمي كثري

يرجى رضامها، وعس هللا أن يرمحهما كما ريباىن صغريا، وحفظهما هللا  ىف سًلمة الدين 

 والدنيا واآلخرة، وأسرتى احملرتمني الذين ربياىن ابإلخًلص والرمحة

 

 مجاعي أساتذيت

ينفعين بعلومهم وجعلهم هللا من  الذين علموين أكثر وأبعودين من اجلهل، عسى هللا أن

 العابدين ىف سًلمة الدين والدنيا واآلخرة.

 

 

 

 

 

 



وتقدير شكر  

ال، سأله  جزيل النو احلمد هلل على كل حال، وشكره على فضله التوال، و 

صلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله والثبات يف احلال واملآل، و 

 والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:وأصحابه الغر امليامني، 

وقد من هللا علي ابالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد 

 -والثناء، فلك احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك و عظيم عطائك ويشرفين

ن كان هلم فضل يف أن أتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذي -بعد محد هللا تعاىل

خروج هذا البحث إىل حيز الوجود وَل يبخل أحدهم بشئ طلبت، وَل يكن حيدوهم إال 

 العمل اجلاد املخلص. ومنهم:

جامعة زاوية تشوت  علم التدريس مساحة أمحد فوزي املاجستري، عميد كلية الرتبية و  -1

 كاال اإلسًلمية احلكومية لنجسا.

علم قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و  املاجستري، ريئس فضلىمساحة  حممد  -2

 جامعة زاوية تشوت كاال اإلسًلمية احلكومية لنجسا.التدريس 

علمياا  ةف األول الذي أفاد الباحثاملاجستري، املشر  سيهواتنجبرهان الدين مساحة  -3

وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 منه، فله من هللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.اإلنتهاء 



، فحقا يعجز لساىن عن شكره وتقديره املاجستري، املشرف الثاين حىت صربي مساحة -4

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل   ةلباحثا تفقد قدم

بعلمه وَل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 

هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا 

 عظيم الثواب واجلزاء.

 األساتذ املعليمن يف قسم تعليم اللغة كما يتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل

العربية. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف 

 والتشجيع وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

والدي الكرمي الذي كان له بعد هللا تعاىل فضلى إمتام هذا  أسريت وعلى رأس

ملعرفة واالخًلص يف العمل، ووالديت احلبيبة البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم وا

 اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حياتى.

 

  2017 أكتوبر ،لنجسا

 الباحثة
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* t •» •* •!

ft~

^LŜ
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 البحث مستخلص

 SMA ب حتليل عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية ،م2017 ،موليزا

Muhammadiyah 4 Langsa، :برهان الدين سيهواتنج املاجستري املشرف األول ،
  .املاجستريحىت صربي واملشرف الثاين: 

 عوامل املشكالتالكلمات األساسية: 
اإلبتدائية حىت اجلامعة ولكن ىف كل مراحل إن اللغة العربية قد تعلم من املدرسة 

قد وجدت املشكالت كثرية، وتلك كانت من الطالب أو من املدرس ومن املدرسة 
اللغة  معلم. وعلى مالحظة الباحثة قد توجد أن توجد املشكالت ىف تعليم اللغة العربية

 تعلمها ل قلة رغبة الطالب ىفبعض املشكالت ىف تعليم هذه اللغة، مث العربية يوجد
 التعرف علىما: ي تبحث إليها الباحثة فهذالبحث ال أهدفما أ .ف قدرهتم فيهاوضع

التعرف و  .SMA Muhammadiyah 4 Langsa ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية
 SMA Muhammadiyah 4 العربية بـ اللغة على حلل عوامل املشكالت املعلم حماوالت على

Langsa. 
 SMA Muhammadiyah 4 Langsaمجيع طالب وجمتمع البحث ىف هذا البحث 

كعينة  طالبا 22 فصل وعددهمالباحثة  تأخذو ، م2018/2017يف العام الدراسى 
وأما منهج هذا البحث هو منهج الوصفى التحليلى  أبسلوب غرضة القصدية البحث

جلمع البياانت واملعلومات، املقابلة استخدمت الباحثة املالحظة و مبدخل الكيفى. و 
 SMA Muhammadiyah 4 ب إن عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةونتائج البحث: 

Langsa  نقص الطلبة رغبة لتعليم اللغة العربية الهنم اليعرفون أهداف من تعليم اللغة
العربية، ومن املدرس ال يستخدم طريقة مناسبة ونقص املدرس أن يستخدم وسائل 

حلل عوامل  املعلم حماوالتإن علمية واسترياتيجية مناسبة، واسرتاتيجيته غري موهبة. الت
ابعطاء دوافع للطلبة  SMA Muhammadiyah 4 Lang العربية بـ اللغة على املشكالت

 وصنع بطاقة املفردات.



 مستخلص ابللغة اإلندونيسية
Mauliza, 2017. Analisis Faktor-faktor Problematika Belajar Bahasa Arab di SMA 

Muhammadiyah 4 Langsa. Pembimbing: 1) Burhanuddin Sihotang,, M.Pd, Pembimbing 

2) Hatta Sabri, M.Pd 

Kata kunci: Analisis Faktor-faktor Problematika 

Bahasa arab dipelajari mulai dari Ibtidaiyah hingga jenjang fakultas, akan tetapi 

dalam mempelajari Bahasa Arab selalu terdapat problematika baik yang berasal dari guru 

maupun muridnya. Hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil observasi peneliti ke sekolah 

dimana siswa mengalami beberapa problem dalam belajar Bahasa Arab, diantaranya 

kurangnya minat siswa untuk belajar Bahasa Arab, dan kurangnya kemampuan siswa 

dalam memahami setiap pembelajaran Bahasa Arab. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang dihadapi dalam belajar Bahasa Arab di SMA 

Muhammadiyah 4 Langsa. Dan untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan guru 

untuk mengatasi segala problematika belajar Bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 4 

Langsa. 

Dan populasi penelitian ini adalah seluruh siswa pada tahun ajaran 2016/2017. Dan 

peneliti mengambil satu kelas dengan jumlah 22 siswa sebagai sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Dan Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan peneliti menggunakan 

observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi. Sesudah peneliti 

melakukan analisis sehingga menghasilkan hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

dihadapi dalam belajar Bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 4 Langsa diantaranya 

kurangnya minat siswa dalam belajar Bahasa Arab dikarenakan banyak dari mereka 

merasa tidak penting belajar Bahasa Arab, kurangnya kecekatan guru dalam menggunakan 

metode yang sesuai dalam mengajar, dan media pembelajaran yang terbatas. Dan usaha 

yang dilakukan guru untuk mengatasi segala problematika belajar Bahasa Arab di SMA 

Muhammadiyah 4 Langsa diantaranya guru selalu memberikan motivasi kepada mereka 

untuk belajar Bahasa Arab dengan memberikan pemahaman akan manfaat dan tujuan 

belajar Bahasa Arab, dan juga guru menciptakan media pembelajaran yang sedrehana 

seperti kartu kata untuk mengajarkan mufradat. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

  :مقدمة - أ

إن اللغة العربية مكانة خاصة بني اللغة ىف العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد 

يوما بعد يوم يف عصران احلاضر وترجع هذه االمهية إىل أن هذه اللغة لغة القرآن الكرمي، 

املواد الىت تعلم ىف واللغة العربية مادة من  1.لغة الصالة، لغة احلديث النبوى الشريف

وهي من أهم اللغة الىت أن يتعلمها املسلمون،  .املدارس واجلامعات ىف العامل اإلسالمي

ألهنا آداة فهم القرآن واحلديث وغريها من علوم الدين. ولذلك ينبغى للمسلمني أن 

 يهتموا هبذه اللغة إهتماما جيدا.

حىت اجلامعة ولكن ىف كل إن اللغة العربية قد تعلم من املدرسة اإلبتدائية 

مراحل قد وجدت املشكالت كثرية، وتلك كانت من الطالب أو من املدرس ومن 

 SMA Muhammadiyah 4 Langsaاملدرسة توجد املشكالت ىف تعليم اللغة العربية هي 

وعلى مالحظة الباحثة قد م فيها مادة اللغة العربية. درسة من املدارس الىت تعلمهي 

ل قلة رغبة بعض املشكالت ىف تعليم هذه اللغة، مث للغة العربية يوجدا معلمتوجد أن 
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ولذلك ينبغى على املعلم أن حياول على ترقية ف قدرهتم فيها. الطالب ىف تعلمها وضع

رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية وترقية قدرهتم عليها. ولعالج تلك املشكالت هناك 

 الطالب هذه املشكالت، وهذه احملاوالت مساعدة احملاوالت الىت يؤدى املعلم ىف إزالة

ومن أجل وكان فيها توجد عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية. قدرهتم.  تطوير على

هذه مدرسة.  عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةذلك تريد الباحثة أن تعرف عن 

 املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةحتليل عوامل ولذلك اختارت الباحثة العنون هلذا البحث 

 . SMA Muhammadiyah 4 Langsa ب

 : البحث سؤاال - ب

 ىف هذا البحث فيما يلى: سؤاال أماو 

 SMA Muhammadiyah 4 ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةما هي   -1

Langsa؟ 
 SMA بـ العربية اللغة على حلل عوامل املشكالت املعلم حماوالت ما هي -2

Muhammadiyah 4 Langsa؟ 

 ث:البح اهدف -ج

 ىف هذا البحث فيما يلى: هدفاوأما 



 SMA Muhammadiyah 4 ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية التعرف على -1

Langsa. 
 SMA بـ العربية اللغة على حلل عوامل املشكالت املعلم حماوالت التعرف على -2

Muhammadiyah 4 Langsa. 

 :أمهية البحث   –د

 ستستفيد الباحثة املعلومات من هذا البحث كما يلي: 

 جانب النظرى   -١

 ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةعن من مراجع  أن تكون مراجع 
SMA Muhammadiyah 4 Langsa.  

 جانب التطبيق - ۲

 ب العربيةعوامل املشكالت ىف تعليم اللغة أن يكون عاملا عن  باحثة:أوال: لل

SMA Muhammadiyah 4 Langsa، .وتطبيقها ىف تعليم اللغة العربية 

للمعلم اللغة العربية: أن يكون مراجع للمعلمني ىف إزالة مشكالت اثنيا: 

الطالب وحماوالهتم ىف ترقية قدرة الطالب على اللغة العربية، وتطبيق تلك احملاوالت 

 على تعليم اللغة العربية.

 

 



 البحث :حدود  -ه

عوامل املشكالت ىف  حتليل حبثت الباحثة هذ البحث عن:  حدود املوضوع -1

 .SMA Muhammadiyah 4 Langsa ب تعليم اللغة العربية

 .SMA Muhammadiyah 4 Langsa  ـ بىن حدود املكان : ىف الصف الثا -2

 م. 2017 -2018 رى هذا البحث يف العام الدراسىجيحدود الزمان :  -3

 : املصطلحاتحتديد  - ز

قبل أن تدخل الباحثة ىف هذا البحث، ينبغى هلا أن تشرح بعض معاين  

 املصطلحات الىت توجد ىف هذا البحث. وأما هذه املصطلحات فيما يلى:

 حتليل -1

حتليال"، ومعناه التوضيح،  –حيّلل  –حتليل لغة هي مصدر من الكلمة "حّلل 
 Kamus) وحتليل اصطالحا هى ىف املعجم اإلندونسية 2والبيان، والتفسري عند اإلطلع.

Besar Bahasa Indonesia): 

 “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara suatu bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.  

أي: "التحليل هو التحلل من موضوع ىف أجزائه املختلفة، ومراجعة نفسها والعالقات 

بني األقسام للحصول على الفهم الصحيح وفهم املعىن من كل واحد". واملراد ىف هذا 
                                                           

2
 24)بيروت: در المشرق(، ص. المنجد فى اللغة واألعالم،  لويس المعلوف،  



 SMA Muhammadiyah 4 ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية البحث حتليل

Langsa. 
 عوامل املشكالت -2

أن  الشيءواصطالحا  3.الشيئ يسبب فيه" مبعىن عاملهي مجع من كلمة "

هي عوامل من انحية هذا البحث  عنواملراد  4.يسبب  املشكالت ىف تعليم اللغة العربية

 ب ىف تعليم اللغة العربية الطالب ومن انحية املدرس ومن انحية الوسائل التعلمية واملادة

SMA Muhammadiyah 4 Langsa. 

 اللغة العربية -3

اللغة العربية )قال الدرتور بدر الدين صاحل( : تسمى اللغة الضاد، واللغة 

واللغة العربية هى  5هى الكلمات الىت كان يعبري هبا العرب. -الفصحى، اللغة اخلالدة

الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها 

لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. 

 SMAواملراد ابللغة العربية ىف هذا البحث هي املادة من املواد املتعلمة ىف مدرسة 

Muhammadiyah 4 Langsa. 
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  Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 121. 
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 الفصل الثاىن

 اإلطار النظرى

 تعليم اللغة العربية: - أ

 تعليم اللغة العربية: عملية -1

اللغة العربية هي لغة أجنبية، أن تعليم اللغة العربية لألجانب يعىن تعليمها 

ألولئك الذين ينتمون إىل اجلنس غري اجلنس العريب ومن مث تتباين لغاهتم وثقافاهتم مع 

لقد عرف أهل إندونسيا اللغة العربية منذ  1العربية تباين كبريا.اللغة العربية والثقافة 

وكما ىف  2دخول االسالم إليها ىف قرن سابع امليالدى مع قدوم التجار العرب املسلمني.

إندونسيا، أن اللغة العربية لغة أجنبية للطالب ىف املدارس إبندونسيا وىف تعليمها غري 

 سهولة ولذلك حتتاج ىف تعليمها طرق التدريس والوسيلة التعلمية وغريمها.

من الناحية التارخيية، يعود اإلهتمام بتعليم اللغة العربية إىل قرن سابع امليالدى، 

للغة العربية إىل جامعة كمربدج، وىف ذلك الوقت كنت الناحية وذلك حينما دخلت ا

  3الدينية واالقتصادية مها اهلدفان األوالن.
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 ختطيط تعليم اللغة العربية ( أ

 تطبيق املبادئ العامة للتدريس يف وسائل التفكري يفهو تعليم الختطيط 

يف حيدث  بعض التعليم اخلاص علي حد سواء تنفيذ التدريس يف تفاعل

مث ما هو ، ا ان هذا يتعلق بلغه اندونيسياومب ،الفصول الدراسية أو خارج الصف

 .ختطيط تعليم اللغة العربية املقصود هنا هو التدريس

 أهداف تعليم اللغة العربية فيما يلى: توصل أىل أما العوامل أيثر ىف

 .عداد قبل التدريس -1

 احلاالت وموقع املدرسة -2

 وصول النقل العام -3

 طالب علي مستوي املثقفني  -4

 املوضوع الذي سيتم تسليمه  -5

 وأما أمهية ختطيط التعليم فيما يلى:

تكون جيده وفعاله. وهذا يعين ان  سبب التخطيط للتنفيذ مث التدريس -1

كن التعامل مع مي إعطاء موضوع جيد ألنه جيب ان املعلم ميكن ان

 .ومرنه ، وشركهحلاالت يف الفصول الدراسية اثبتها



الشخص معلم  ن التخطيط مث شخص ما هو الذهاب إىل يكرب ليكونال -2

بفضل اخلربة والتعلم من  جعل اعداد جيده والنمو جيد هذا يعين املعلمني

 .النتائج بسبب استمرار

 وأما جوانب ىف ختطيط التعليم فيما يلى:

عداد احلالة، مبا يف ذلك: املكان، الغالف اجلوي للفصل، وغريها.  -1

ان تكون مملوكه للجمهور قبل ان يعلم االخوه يف الطبقة مع واحلالة جيب 

العلم األخ ميكن خلق اخلوف ضد املتغريات اخلوف عامل يف هذه 

 املسالة والتعامل مع احلاالت فئة.

قبل تدريس املعلم جيب ان  االعداد ضد الطالب الذين سيواجهون النية -2

رى جيب علي الدولة من الطالب اهنا سوف تكون أو بعبارة أخ يعرف

الطالب اليت سيتم مواجهتها بصرف  جعل صوره واضحة عن حاله املعلم

طالب املتدربني )الرجال والعالقات اخلاصة( جيب  النظر عن العوامل

فضال عن طالب خاص من  معرفه مستوي النضج واملعرفة علي املعلم

 .املدرسة اخلاصة

ملتعلقة مبا وسوف الشروع يف تعلم اهلدف العام، واألغراض التعليمية ا -3

 :يتحقق من قبل الطالب جيب ان تكون مملوكه ومن بني املعلمني ما يلي



املعرفة، الدراية، املهارات أو بعض املواقف امللموسة اليت ميكن تغيري 

 .حجمها مع أدوات التقييم

اعداد املواد التعليمية اليت هذه هي حلظه قابل للتعليم: مع وجود املعرفة  -4

طالب، واملعلمني لديهم اعداد حيدث ان أقول الطالب اليت ستواجه لل

 اليت ينبغي ان تكون هناك حدود، ومتواليات ويلزم اعداد التعليم.

 ختطيط طريقة سيستخدم ىف التعلمية. -5

إعداد أدوات التعلمية  علي سبيل املثال: الطباشري والسبورة، األقل  -6

دام أداه املساعد استخداما ولكن يف بينغهبوس يف تعلم التعلم يف االستخ

 .هي وسائل االعالم تعزيز االتصال يف وقت العملية التعلم حيدث

 عملية التعلمية اللغة العربية ( ب

، والوسيلة التعلمية والتكنية وىف تعليم اللغة العربية قد حيتاج طريقة مناسبة

كثرية، اللغة العربية  يف لتدريس ا يقةطر وأما . واسرتاتيجية ىف تعليم اللغة العربية

 : منها فيما يلى

 

 



 ( طريقة النحو والرتمجة1

مبادئها ىف مدارس  Ploetzوبدأ انتشار هذه الطريقة ىف أوراب عندما طبق بلوتز 

م وكان يقدم ىف  1934تعليم اللغات أبملانيا وألف كتااب لتعليم النحو للمبتدئني سنة 

بوصفها منطا للرتكيب  الدرس الواحد القاعدة واملفردات والنص اللغوى وبعض اجلمل

  4النحو املعلم.

من املعروف أن النحو هو جمموعة من القوانني لضبط اللغة العربية وعرفه 

النحاة: أبنه: "انتحاء مست كالم العرب" ومنه اإلعراب الذي هو الفارق بني املعاىن 

 5وتضبط به أواخر الكلمات ويؤيت به لبيان املعاىن املتكافئة ىف اللفط.

مجة فهي نقل مضمون الكالم من لغة إىل لغة أخرى، وىف ضوء ذلك أما الرت 

ميكن القول: أن طريقة النحو والرتمجة هي طريقة الىت يعلم هبا ابستخدام اجلمل 

والرتاكيب مع استخدام اللغتني األم واللغة اهلدف )املراد تعلمها(، وذلك برتمجة اللغة 

  6اهلدف إىل اللغة األم أثناء الشرح.
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 طريقة اإللقاء( 2

يستخدم املدرس الذي ينفذ هذه الطريقة أسلوب إلقاء املعلومات على التالميذ 

سواء كانت أخبار عن أحداث أو وقائع أو بياانت أبسلوب إخباري ىف حني يظل 

التالميذ ىف موقف سليب يتلقون املعلومات جاهزة دون ينشطوا للبحث عنها. وقد  

ليم القدمي، وال تزال تسود مدارسنا ومعاهدان إىل حد  كانت هذه الطريقة سائدة ىف التع

  كبري حىت وقتنا حاضر.

  املناقشة ( طريقة3

 إجيايب موقف يف والتالميذ املدرس فيه يكون أسلوب عن عبارة طريقة املناقشة

 مث التالميذ لدى املختلفة اآلراء تبادل بعده ويتم املوضوع أو القضية طرح يتم أنه حيث

 نقاط يف ذلك كل ويبلور صائب غري هو ومبا صائب هو مبا ذلك على املدرس يعقب

 تشجع التعاوين للعلم خمتلفة أشكال استخدمت وقد. املشكلة أو املوضوع حول

 أبن يقتضي الذي األشكال هذه أول وكان تعلمهم يف املسؤولية حتمل على التالميذ

 هذه وأتخذ املناقشة، أحدهم رأس وأن املوضوع مناقشة يف مجيعا   التالميذ يشرتك

 ومتثيل الصغرية، واجلماعات واللجان كالندوات متعددة أشكاال   أساليبها يف الطريقة

 لتنمية عادة الطريقة هذه وتستخدم االجتماعية، للمشكالت التلقائي والتمثيل األدوار



 احلرة، هي املناقشة للمناقشة أنواع ثالثة وهناك .واملشاعر واالجتاهات املعرفية املهارات

 .   املضبوطة واملناقشة جزئيا ، املضبوطة واملناقشة

 االستقرائية ( طريقة4

االستقرائية ففيها يبدأ العقل من اخلاص إىل العام، من احلاالت  أما طريقة

هو  واالستقراء 7اجلزئية واملفردة إىل القواعد العامة الىت تنتظم تلك احلاالت املفردة.

 تنظم احلوادث الىت الكلية األحكام قواعد إىل جلزئيةا احلوادث العقل من انتقال

 بتعليم اجلزئيات وتبدأ القاعدة إىل لتصل األمثلة من تبدأ االستقرائية والطريقة.واحلاالت

 الرتكيب. أو الرتكيبية ابلطريقة أيضا وتسمى. ابلكليات وتنتهي

 ( طريقة القراءة5

املتخصصني ىف تعلم اللغات األجنبية يرجع التفكر ىف هذه الطريقة إىل عدد من 

ىف الربع األول من القرون العشرين. إذ نشر م يكل وست كتابه الثناوية اللغوية مع 

 8(.with Special Reference to bengal) 1926إشارة خاصة للبنغال سنة 

ومن املعروف أن مهارات القراءة هي التعرف والفهم جبميع أنواعه والسرعة ىف 

 Reading aloudأو  Oral Readingالقراءة، وأضاف البعض إىل ذلك ما ابلقراءة اجلهرية 
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  81 (، ص.2013)ميدان: فردان فوبلشيع، سنة طرق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حممد انصر،  



وكان الطلبة يدبرون على قراءة اللغة األجنبية مع فهم املباشرة للمعىن بدون أية حماولة 

ىل اللغة القومية، وقد كان مفهوما لدى القائمني على هذه مقصودة لرتمجة ما قرؤه إ

الطريقة أن السهولة ىف تعلم القراءة، يرتبط ارتبطا مضطردا بتدريب الطلبة على النطق 

الصحيح وفهم لغة احلديث غري املعقدة، واستخدام الرتاكيب اللغوية البسيطة استخداما 

ن يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة شفواي. وعلى هذا كان من الضرورى جدا للطالب أ

  9ليساعده ذلك على الفهم اجليد للنص ىف أثناء القراءة الصامتة.

 ( طريقة السمعية الشفهية6

 ظهرت هذه الطريقة ردا على طريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة معا ىف

مسينيات جانب، واستجابة الهتمام متزايد بتعلم اللغات األجنبية يف أمريكا يف اخل

كان هذا االهتمام بتعلم اللغات و  والستينيات من القرن املاضي يف جانب آخر.

األجنبية ينتج من سياسة أمريكا يف متابعة ما جرى يف العامل من التطورات سواء كانت 

يف اجملال العلمي أم يف اجملال العسكري. فقد أدى ذلك إىل ضرورة إعادة النظر إىل 

ألجنبية وتعلمها اليت كانت ال تزال متأثرة بطريقة النحو والرتمجة أساليب تعليم اللغة ا

والطريقة املباشرة. مث أجريت العديد من الدراسات اللغوية اليت انتهت إىل ظهور نظرات 
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جديدة حنو اللغة منها: أن اللغة كالم وليست كتابة، وأهنا جمموعة من العادات، وأهنا 

ه ينبغي أن ميارس. ويرتتب على هذه املبادئ ما ميارسها أهلها وليست ما يظن أن

اجلديدة ظهور طريقة جديدة يف جمال تعليم اللغات األجنبية وهي ما يسمى ابلطريقة 

 10السمعية الشفوية.

 Direct Method)) طريقة املباشرة( 7

تطوير الكفائة الطلبة ملمارسة الكالم " :قال عبد احلميد أن الطريقة املباشرة هى

. وينبغى على املعلم يستعمل اللغة العربية "العربية دون اللغة األصلية أو األماباللغة 

مباشرة أثناء قيامه ابلتعليم ىف مجيع األحوال واألشياء دون أن يستعني بلغة املتعلني 

وأما الطريقة املباشر كما قال أمحد احلسن مسساعة هي التستخدم لغة  28األصلية.

الدارس وإمنا يتم الوصول إىل معرفة األلفاظ يف حالة انفرادها إىل التمثيل هلا مباشرة. 

  29أي ابستخدام الوسائل التعليمية املباشرة والستخدام الرتمجة يف فهم املقصود.

احلاجة اىل تدريس اللغة العربية،  ولذلك ظهرت هذه الطريقة بعد أن دعت

العناية بفهم األفكار املقروءة املباشرة، وقد  وهدفها تنمية اجتاه هام لدى التالميذ وهو
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تعود نشأهتا اىل فرتة زمنية بعيدة، ويقوم املدر ِّس ابختيار مادة من املادة اللغة العربية الىت 

ن ُيستفاد منها ىف تدريس اللغات تدريس إىل األطفال مث يعرضعا هبذه الطريقة وميكن أ

 األجنبية وتفيد هذه الطريقة مهارة االستماع والكالم العربية.

وسيلة التعلمية وىف تعليم اللغة العربية قد حيتاج وسيلة التعلمية مناسبة أيضا. 

إحدى السبل لتحسني عملية التعلمية تضع يف مسؤلية املدرس، كيف الدرس يوصل و 

 التعليم عملية لتحسني املعلم يستخدمها أداة كل هيو  11.أم اليفهم الطلبة صحيحا 

 على التالميذ تدريب أو أفكاره شرح أو كلمات الدرس، معاين وتوضيح والتعلم

 يعتمد أن دون القيم، غرس أو تنمية االجتاهات أو العادات على تعويدهم أو املهارات

 ليست التعليمية فالوسيلة األساس هذا وعلى .واألرقام والرموز األلفاظ على أساسا املعلم

 التعليم عملية أزمن يتج ال جزء هي بل الشرح والتوضيح، على املعلم يساعد إضافيا شيئا

 واإلدراك، الفهم على ومساعدة ومالئمة لتكون انجحة احلواس مجيع تشرك أن جيب اليت

  .احلاجة وقت الذاكرة واستحضارها يف املعلومات تثبيت وابلتايل
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 12أهداف الوسائل التعلمية فيما يلى : وأما

تقدم أساسا ماداي للتفكري االدراكى، وتقلل من استخدام التالميذ  -1

 أللفظ ال يفهمون معناها.

 تثري اهتمام الدارسني كثريا، وتبعث ىف العملية التعلمية عنصر التشويق. -2

ترسخ املعلومات ىف أذهان الدارسني، وال شك أن استخدام أكثر من  -3

عرض املفاهيم اللغوية من شأنه أن يثبتها ىف أذهان الدراسني وسيلة ل

 وييسر استخدامها لفرتة أطول.

 توفر خربات واقعية تدفع الدارسني إىل النشاط الذاتى. -4

 ختلق ترابطا ىف األفكار ىف أذهان الدارسني. -5

 تساعد على منوا املعاىن وزايدة الثورة اللغوية عند الدارسني. -6

صول عليها من طرق أخرى، وتسهم ىف جعل تنمى خربات يصعب احل -7

 ما يتعلمه الدارسون أكثر كفاية وعمقا وتنوعا.

 تساعد املدرس على تنظيم خطة سري الدرس.   -8

تسهم ىف حسن اختيار املدرس لألسئلة الىت يقدمها للدارسني وجعلها  -9

 متسلسلة تسلسال منطقيا.
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 حد.تسهم ىف اختصار الشرح وجتنب الدوران حول املوضوع الوا -10

 تثري الرغبة ىف حب االستطالع عند الدارسني. -11

 ختلق ىف الدارسني الرغبة واملثابرة على التعلم بنشاط. -12

 تنمى ىف الدارسني بعض االجتاهات السلوكيات املرغوب فيها. -13

تنقل بعض الواسائل األحداث الىت ميوج هبا العامل إىل داخل حجرة  -14

 الدراسة.

 تنمى بينهما روح الصداقة.تقوى العالقة بني املعلم والدارس و  -15

 توفر كثريا من وقت املدرس، فيوجه جهده للتالميذ ومشكالهتم. -16

 تساعد املدرس على وضع اخلطط املناسبة ملقابلة الفروق الفردية. -17

 تتيح للمدرس توسيع جماالت اخلربة اخلاصة بكل دارس. -18

ال يقوم املدرس عن طريق املعينات التعلمية بتنويع مصادر املعرفة، حبيث  -19

تقتصر عليه وحده، فاإلضافة إىل الكتب واملطبوعات ميكن تقدمي املادة 

العلمية ىف عدة أشكال مثل األفالم والشرائح واملسجالت وبرامج 

التلفيزيون واخلرائط والصور والرسوم وغريها. وبذلك ال يصبح املدرس 

 هو املصدر الوحيد الذى يسقى منه الدارس املعلومات.



الذاتى الفردى، وكذلك التعلم ىف جمموعات صغرية توفر فرص التعلم  -20

 عن طريق الوسائل التعلمية وتكنولوجيا التعليم.

يساعد االستخدام اجليد للوسائل التعلمية على تنمية مهارات االتصال  -21

عند الدارسني وحتمل املسؤلية واالعتماد على النفس والتعاون ىف حل 

 املشكالت.

 اللغة على تعتمد ما فمنها األزمان، تطور روتتطو  التعليمية الوسائل تتنوع

 الصوتية، والتسجيالت والرسوم الصور على تعتمد ما ومنها املسموعة، أو اللفظية

 الوسائل أن الفوزان ويرى وغريها. والتلفاز املتحركة الصور على تعتمد ما ومنها

 وهي: ختاطبها، اليت احلاسة حسب وذلك جمموعات، إىل تنقسم التعليمية

 والصورة الكتب، مثل: املرسومة، أو املبطوعة املواد بشكل التعليمية الوسائل -1

 والبطاقات، والشفاايت، التعليمية، واللوحات اخلرائط، والرسومات التعليمية،

 والرموز.

 وأشرطة اثبتة، أفالم مثل: الثابتة، البصرية السمعية املواد بشكل التعليمية الوسائل -2

  وأسطواانت. صوتية

 متحركة، أفالم مثل: املتحركة، البصرية السمعية املواد بشكل التعليمية ئلالوسا -3

      احلاسوب. وأقراص الفيديو، وأشرطة



 ومن بعض اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية فيما يلى:

 اسرتاتيجية التعليمية املباشرة  -1

اسرتاتيجية التعليمية املباشرة تعليمية اليت اكرت استخدام املدرس.هذه   

مزايها واما  اسرتاتيجية مؤثر ليواصل إعالم أو ليقوم مهارة يف كل خطوات.

واما عيوهبا :اسرتاتيجية التعليمية املباشرة حيتاج  .:سهول ليخططها وليستخدمها

 ان يضم  إبسرتاتيجية التعلمية األخرى.

 اسرتاتيجية التعليمية املناقشة  -2

املناقشة ان تعطي فرصة تعليم الذي يضغط ان يناقش بني الطالب.إن   

الطالب للتفاعل على فكرهم وتربيتهم ومدخلهم ومعرفة املدرس ليقوم كيفية 

واما مزايها :قد حصل الطالب ان يتعلموا من صديقهم ومدرسهم لتقوم  اختيارية.

واما عيوهبا :هذه اسرتاتيجية ان تتعلق ىف قدرة املدرس  مهارة اإلجتماعية وقدرهتم.

 13نامياك قرقة الطالب.ليؤل ف ولينشر دي

 معلم اللغة العربية -ب

إن املعلم ال يزال حجر الزاوية، ومفتاح العملية الرتبوية حىت ىف عصر 

التكنولوجيا. كما أن املعلم يستمد أمهيته من دوره ىف العملية التعلمية، فالعلم الىت للعقل 
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حول إمكانية حتصيل  ىف حتصيلها جمال، البد من معلم فيها، وإن كان الناس قد اختلفوا

العلم بدون املعلم، فإن الواقع ىف جماري العادات أن البد من املعلم، وقد قالوا أن العلم  

كان ىف صدور الرجال، مث انتقل إىل الكتب، وصارت مفاتيحه أبيدي الرجال، وهذا 

 يقضى أبن البد ىف حتصيله من الرجال.

  14فيما يلى :فقد حدد ثالثة مصادر ألمناط املعلم السلوكية، 

أن املعلمني موصلون ومرسلون للمعروف، وهذا يقتضى أن يتقن املعلم املصدر األول : 

 املعرفة واألساليب الفعالة لتوصيلها.

، وينبغى أن يكونوا على كفاية عالية، وذوي (Models)أن املعلمني مناذج املصدر الثاىن : 

 شخصيات مثرية للفكر، وقادرين على حفز تالميذهم.

أي أنه املثل املباشر للرتبية، تتجسد فيه  (Symbol)هو كون املعلم رمزا املصدر الثالث : 

بعض معاىن جمتمع الراشدين، وهو هبذا يعترب عامال مؤثرا ىف تشكيل 

 اجتاهات التالميذ وميوهلم وقدراهتم وقيمهم. 

 ىف تعليم اللغةدور املعلم  (1

داخل املعلمة حيث قام هو كمرشد إن املعلم دور مهم جدا يف عملية الدرس 

ودليل املتعلمني يف إجناز املواد املعلمية. و رأى ويغوتسكي  أن الوظائف العقلية العليا 
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مباااا فيهاااا القااادرة لتوجياااه الاااذاكرة واالنتبااااه )االهتماااام( حناااو هاااذف حمااادد والقااادرة علاااى 

ويغوتساكي  التفكري ابملنطق الرمزي كانات مان السالوك الايت حتادد الوسايطة. وهناا قادم

( يف عملية الدرس, منها أن يقدم املعلم التعقيبات أمام scaffoldingمصطلح السقالة )

املتعلماااني بصاااورة أكثااار ترتيباااا أثنااااء الااادرس ويااادفع بصاااورة تدرجيياااة مسااائولية الاااتعلم يف 

أيدي املتعلمني على أن يبذلوا جهودهم يف التعلم مان دافاع نفوساهم. ماثال قادم املعلام 

ااه النمااوذج عاان   كيفيااة اسااتخراج مضااامني الاانص وكيفيااة القااراءة الواعيااة ابلرتتياال. مث يوج 

املتعلمااني تاادرجييا علااى اسااتنتاج مضااامني نااص القااراءة وقرائتهااا علااى الااوعي الصااحيح 

حاىت أن متكناوا يف اساتنتاج مضااامني ناص القاراءة وقرائتهاا علااى الاوعي الصاحيح أفاارادا  

 كانوا أو مجاعيا.

ين قااااام املعلاااام بتصااااميم ساااايناريوهات الااااتعلم التعاااااوين. ويف خطااااة الااااتعلم التعاااااو 

ويعين هذا أن دور املعلم لايس مقتصارا علاى جمارد إنشااء التعااون باني املتعلماني, ولكناه 

أيضاااا يقااااوم باااادور املصاااامم علااااى خطااااوات دليااااة: )أ( حتديااااد أهااااداف الاااادرس بصااااورة 

صاااح واجبااات حمااددة, )ب( وضااع القاارارات لتعيااني املتعلمااني يف اجملموعااات, )ج( إف

املتعلمااااني, )د( متابعااااة فعاليااااة اجملموعااااات, و )هااااا( تقياااايم إجنااااازات املتعلمااااني ومتابعااااة 

 مناقشتهم عن التعاون فيما بينهم. 



ودور املعلاااام األساساااااي يف الااااتعلم التعااااااوين هاااااو مساااااعدة املتعلماااااني يف إجنااااااز 

ألول قام املعلام واجباهتم ومساعدهتم على أن يسريوا ابلشكل التعاوين. ويف قيام دوره ا

ابلتحرك على شكل دوراين عند كل جمموعة عامال خالله عادة أنشاطة مسااعِّدة منهاا 

تقادمي االقرتاحاات عاان أحسان الطريقااة إىل حال املشاكالت، توجيااه املتعلماني علااى أن 

يرجعوا إىل مراجع القراءة, وتقدمي التعقيباات عان حمااوالت املتعلماني يف إجنااز عملهام. 

ملساااعدة املتعلمااني علااى أن يسااريوا ابلشااكل التعاااوين, ميكاان للمعلاام أن أمااا يف حماولتااه 

حيث املتعلمني على أن يتبادلون يف ذكر أمساء كل أعضاء جمموعتهم, تركيز واجبااهتم, 

 مدافعة بعضهم بعضا, ومراجعة وتباين أقوال أعضاء اجملموعة. 

اللغاااة العربياااة. وهنااااك عالقاااة قوياااة باااني دور املعلااام و تشاااجيع املاااتعلم ىف تعلااايم 

هذه ألن التشجيع ليست فقط من انحية املتعلم بل من عريها هاو تشاجيع اخلاارجي. 

و كاناات التشااجيع اخلااارجي تتااأثر كثااريا ىف تنميااة التشااجيع الااداخلي، أي أن املعلمااون 

يتااأثرون لطالهباام. وهااذا األاثر كااان إجيابيااا وسااالبيا. أمااا ماان أسااباب األاثر السااليب ىف 

 :فيما يلى تشجيع املتعلم

طريقة التدريس الىت استخدمتها املعلم ال يناسب ابملواد وجتعل املتعلم ميللون   -1

 بسبب الطريقة اجملردة.



 األهداف التعليمية غري واضحة  -2

 املنهج التعليم الذى ال يناسب بثقافة اللغوية لدي املتعلم -3

 قلة معرفة املعلمني عن استخدام الوسائل التعليمية -4

 عرفة املعلم عن املواد التعليميةقلة معلومات و م -5

 :اهمندور كبري ومسؤولية عظيمة  هو ىف هذا املنهح للمعلم

 الزم للمعلم أن يعرف معرفة صحيحة وتطبيقيا عن هذا املنهح.  (1

للمعلم أن يعرف ويقدر ىف حتليل وصنع األهداف التعليمية الىت تتكون من  (2

 .الكفاءة األساسية الرئيسية

اد عملية التعليم الىت تتكون من اإلفتتاح، التعليم كفاءة املعلم ىف إعد (3

 واإلختتام

 تثبيت األوقات التعليمية الفعالة  (4

ترقية قدرة املعلم وكفائته عن كيفيات، تقنيات، اسرتاجتيات، والطرق ىف   (5

 تعليم اللغة العربية

على املعلم أن يطور اإلعداد واخلطوات التعليمية الىت تتعلق ابألهداف   (6

 مبا قررته وزير الشؤون الدينية والرتبوية.املعلمة و 

 تطبيق عملية التعليمية مناسبة ابخلطوات الدراسية   (7



 أن يراعي عالقة وارتباط قوية بني املعلمني  (8

أن حيضر املعلم على اللقاءات ىف املدراس واتباع على التدريبات التعليمية،   (9

 واحملاضرات العلمية الىت أدائتها وزير الشؤون الدينية والرتبوية

 أن يؤدي املعلم عن واجباته املنهجية واإلدارية املتعلقة ابلتعليم  (10

 .للمتعلم أن يقوم املعلم ابلتقومي عن عملية التعليمية وإعطاء النتيجة  (11

ىف تعليم اللغة العربية كانت للمعلم كفاءة الىت ترجي أن ميلكها املعلم ىف 

تطبيق عملية التعليمية. أما الكفاءة الىت وجبت ميلكها املعلم ليكون معلما جيدا، 

 :فيما يلىلي ا ىف تعليم مسؤو ماهرا، و 

كيات لدي أن معرفة كفاءة املعلم هي املعلومات، واملهارات، والقدرات، واحلر  (1

 املعلم ىف التعليم والتعلم

 أن املعلم كوسيلة وآلة لتشجيع وتعليل املتعلم ىف تعليم اللغة العربية (2

 كفاءة املعلم الىت ظهرت ىف شخصيته وتعامله بني املعلمني، واملتعلم، واجملتمع (3

 كفاءة املعلم ملعرفة املعلومات ومعرفته عن نفسية املتعلم (4

 ل التعليمية والتكنولوجية ىف تعليم.الكفاءة ىف استخدام الوسائ (5

 :فيما يلىوقال رميون وجوديث عن أربعة دوافع رئيسية يف تعليم املتعلم 



 التعويد ابلثقافة  -1

التعويد أي ممارسة على اللغة تؤثر و تشجع املتعلمني ىف تعليم. فتعويد جليع 

وسوف  .ابلتقليديةعلى حد سواء ستنشأ هبا تشجيع املتعلم  املتعلم ىف البيئة اللغوية 

 .تؤثر هذه األمور الدافع األطفال على التعلم

 األسرة  -2

  .استنادا إىل البحوث أن األسرة هلا أتثريا كبريا يف حتفيز الطفل على التعلم

أتثريها على تنمية الدافعية املتعلم ىف التعليم يف كل تطور، وسوف تستمر حىت انتهاء 

ة له مسؤولية ىف تشجيع املتعلم ىف تعليم. ومن فلألسر  .املرحلة الثانوية وما بعدها

خصائص األسرة  وفعالة العائالت فعال قادر على تشجيع املتعلم أو أبنائهم ىف 

 : فيما يلىالتعلم 

 جعل بعض السيطرة على حياهتم -

 التواصل التوقعات العالية لألطفال -

 يساعد األبناء عن جناح احتالمهم يف املستقبل -

 أبن العمل اجلاد هو مفتاح النجاحزراعة الرأي القائل  -

 توجيه الوقت األبناء يف األنشطة املفيدة -



 تثبيت نظام إجيابية مثل النظام على مشاهدة التلفزيون -

 إعطاء املسؤولية لألبناء من أجل حل املشاكل -

 .الرتكيز على احلياة الروحية لألبناء -

 بني املعلمني واآلابء واألمهات بناء عالقة تعاونية -

 ةاملعلم  -3

أما ىف املعلمة فاملعلم له مسؤولية كبرية ىف تشجيع املتعلم. وميكن أن جيعل 

وميكن  املعلم املعلمة هي مكان الذي يهتمون طلبته على التعليم اللغة إهتماما كبريا.

وانطالقا من هذا الدور، مث اآلابء  .أن يكون املعلم ىف التعليم مع الفرح واألمل

قبل تنفيذ التشجيع من  أجل تشجيع متعلم ىف التعليمواملعلمني األكثر نفوذا من 

  .املتعلم نفسه

 اللغة العربية تعليم ىف شكالتعوامل امل - ج

العوامل املؤثرة  ىف حتصيل الدراسى كثرية منها الذكاء والرغبة والدافع والبيئة وغري 

الداخلية ذلك. وتنقسم هذه العوامل إىل العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. فالعوامل 



هى العوامل الىت تصدر من داخل نفس الشخص، والعوامل اخلارجية هى الىت أتتى من 

 15خارج نفس الشخص.

 العوامل الداخلية. -1

  ( Aspek Fisiologis )العوامل الداخلية تشمل انحيتني ومها الناحية الفيسيوجلية 

الفيسيوجلية هى الناحية اجلسمية . العوامل  ( Aspek Psikologis )والناحية الفيسكولوجية

الىت تؤثر ىف عملية التعلم على سبيل املثال الصحة وال عيب ىف اجلسم. وعلى هذا فمن 

الواجب أن يهتم املدرس الفروق الفردية بني الطلبة وإن يطلب منهم اجلهد والعمل 

ا بينهم يناسب قوته اجلسمية.أما من الناحية الفيسيكولوجية فكان الطلبة خمتلفني فيم

من اخلصائص واالختالفات فيها تؤثر جناح الطلبة ىف عملية التعليم. تتضمن العوامل 

 الداخلية: الذكاء والرغبة واملوهبة والدافع.

 الذكاء. - أ

الذكاء هو "الفطنة والتوقيد، فهى أداة ضرورية تدل على زايدة القوة العقلية 

ماء علم النفس: الذكاء هو لإلدراك ىف تقدير جناح الشخص ىف التعلم. وعرف العل

 16القدرة على التعلم والتفكري التكيف أو التواقف".
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 Intelegensi adalah kemampuan yang”وقال أمحد مذكر أن الذكاء هو: 

dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat dengan cara tertentu.”17 

خص منذ والدته وميكنه ان يفعل شيئا يعىن: الذكاء هو القدرة الىت أيتى هبا الش

 بطريقة معينة.

وقال أمحد زكر صاحل: "الذكاء هو القدرة على تعلم األعمال أو إجراء أفعال 

 18جديدة مفيدة و ضيفيا".

الذكاء ىف التعلم هو قدرة على استيعاب  املواد الدراسية، إذا كان للطلبة ذكاء 

عادة على ما علم املدرسون لعدة مرات، فيسرع هلم نيل الدروس وال حيتاجون على اإل

 إذا الذكاء أمر مهم ىف التعلم.  

 الرغبة - ب

 كانت الرغبة ىف عملية التعليم والتعلم تلعب دورا كبريا وهو القوة املستمرة.

 M.Ali Suf Sabri  “Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu:وقال 

memperhatikan sesuatu secara terus menerus.” 

                                                                                                                                                               
 83(، ص. 1980، الطبعة الرابعة، )بريوت: دار العلم للماليني، معجم علم النفسفاخر عاقل،  16

17
 Ahmad Muzakir, Psikologi Pendidikan untuk Fakultas Tarbiyah, (Bandung: Pustaka Setia, 

1995), Hal. 133 
 143(، ص. 1984، )مصر: مكتبة النهضة املصرية، علم النفس الرتبوىأمحد زكر صاحل،  18



 معناها: الرغبة هى ميل من ميول املرء أىل شيئ على االستمرار.

والرغبة هى عاملة مهمة للشخص ىف نشاط التعلم، إما ىف املدرسة أو خارجها ألن 

 من مل يكن لديه الرغبة ىف تعلم شيئ فلم ينجح جناحا جيدا.

فيسعون أن يبحثوا  والرغبة هى اإلرادة على الشيء إذا كان للطلبة رغبة على التعلم

مامل يكونوا يفهمون على الدروس عن كل جهدهم، ويبحثون احملاوالت إذا وجهوا 

املشكالت ىف التعلم. إن الطالب الذى له رغبة عميقة ىف التعلم كان اهتمامه للدروس 

  .أكثر وأعمق من الطالب الذى إرادته للتعلم ضعيفة، وابلرغبة حيتصل الطلبة جناحا

 املوهبة. - ت

وهبة عاملة من العوامل الىت تؤثر ىف عملية التعلم وأن التعلم أن كان يناسب امل

 Muhibbin Syah  “Bakat adalah kemampuan:ابملوهبة حيصل الطلبة النجاح،  وقال 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang”.19 

 هى قوة الشخصية لتحصيل النجاح ىف املستقبل.املعىن: املوهبة 

واملوهبة هى قدرة الشخصية لعمل الشيء وأتى املوهبة منذ والدة املرء، وهى مهمة 

 ألن املوهبة يسهل املرء على العمل بال التعليم العميق.    
                                                           

19
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan..., Hal. 135 



 الدافع. - ث

كان الدافع ىف العملية التعليمية له دور كبري وذالك ما يصدر من داخل النفسية 

 وما أيتى من خارجها.

كانت الدوافع الداخلية هى حالة وردت من نفس الطالب الىت تدفعه للتعلم على 

سبيل املثال شعور احلب للمادة النه حمتاجة إليها حلياته ىف املستقبل. وأما الدوافع 

اخلارجية فهى حالة وردت من خارج الطالب ليقوم بعملية التعلم كاملدح واهلدية 

دم الدرافع للطالب ليكون الطالب أشد الدوافع وغريها.لذلك جيب على املدرس أن يق

 ىف التعلم. 

 املدرس املاهر  - ج

أما العامل األول ىف تطبيق اللغة العربية لطلبة فهو املدرس املاهر. واملدرس املاهر 

هو املدري اجليد الناجح، أعترب الدكتور حممد عبد القادر أمحد به بقوله " الناجح هو ىف 

الدرس اىل الطلبة أبيسر السبيل، فمهما كان املدرس غزيز  حقيقته طريقة انجحة توصل

 20املادة ولكنه الميلك الطريقة اجلديدة، فإن النجاح حليفة يف عمله".

                                                           
 6. (، ص1979مكتبة هنضة مصرية، بعة األوىل، )القاهر:  ،الططرق التعليم اللغة العريبحممد عبد القادر أمحد،  20



وكذلك مدرس حمادثة اللغة العربية أن يكون ماهر ىف تطبيق اللغوية كى يتأثري ىف 

 عمله لطلبة وينجح به.

 الطريقة املناسبة  - ح

اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا من عمل من الطريقة مبعىن العام هي 

 األعمال أبقل جهد وىف أقصروقت. 

واملقصود الطريقة يف الرتبية هي اخلطة الىت يرمسها املدرس ليحقق هبا اهلداف من 

إذن،  21العملية التعليمية ىف أقصر وقت وأبقل جهدمن جانبه ومن جانب الطلبة.

 الطريقة املناسبة ىف تطبيقة حىت يهسل أن يهداف املرجوة.فيجب على مدرس أن خيتار 

 الوسائل التعليمية - خ

 الوسائل البصرية -1

 اد منها عن طريق انفذة العني، وامهها:فتىيسوهى اإل

 املدرسى وغري املدرسى، اجملالت ودورايت، والنشرات، على إختالفها  -

 السبورة ومالحقاهتا -

                                                           
 90(، ص. 1983، )مصر املعارف، التوجية ىف تدريس اللغة العربيةخممد على السامن،  21



اللوحة الوبرية، اللوحة اإلخبارية، لوحة اللوحات اجلدارية، )اللوحة املغنطة،  -

 اجليوىب(

 الصور) املفردت، املركبة، املسلسلة -

البطاقات ) بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، بطاقات التعليمات،  -

 بطاقات األسلئة ةاألجوبة(

 العوامل اخلارجية. -2

والبيئة هى "كل عامل العوامل اخلارجية الىت تؤثر ىف عملية التعلم هى البيئة. 

 22حييط اإلنسان عن عوامل طبيعية أو ظروفا بشرية واجتماعية".

وقال عبد العزيز عبد اجمليد، "وإذا نظران إىل الرتبية مبعناها العامة وهو كل نوع من 

أنواع النشاط يؤثر ىف منو الطفل وجدان هناك عوامل كثرية وهى الشمس واهلواء احلرارة 

فيها وحياهتا إقتصادية و ثقافتها، بل إهنا كل العوامل تؤثر ىف منو  الىت يعيش  واألسرة

 23الطفل و العوامل األساسية ىف الرتبية هى اجملتمع و املدرسة و األسرة".

واألسرة إحدى هيئة اإلجتماعية ، االتصال بني األم واإلبن اتصاال قواي وعميقا 

االبن ووالديه وهو مركز الرتبية  جيعل اإلبن يهتم ىف دروسه، والعملية االتصالية بني
                                                           

 151اجلزء الثالث، )القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(، ص.  ، الرتبية احلديثة،صاحل عبد العزيز 22
 65اجلزء األول، )القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(، ص.  الرتبية و طرق تدريسها،عبد العزيز عبد اجمليد،  23



وكذلك  األوالد حلياته املستقبل ووالديه وأسرته أشد أتثريا ىف عملية التعلم والتعليم.

املدرسة هلا أتثري عميق للطلبة ىف التعلم كااألدوات املدرسية فهى من وسائل التعسليمية 

رس أمر مهم أيضا واملدرسة املؤثرة ىف عملية التعلم والتعليم، واالتصال بني الطلبة واملد

 النظيفة جتعل الطلبة مطمئنة ىف التعلم.  

والعوامل املؤثرة ىف التحصيل الدراسى ختتلف بني الدارسني على اختالف الفروق 

 الفردية، فلها عالقة قوية أبحوال دراسية الطلبة وتفاوت قدرهتم ىف التعلم على وجه عام.
 



 الفصل الثالث

 منهج البحث

 :منهج البحث - أ

إن منهج هذا البحث هو منهج الوصفى والتحليل يعىن الطريقة الىت تبحث هبا 

اجلامعة ولتحصيل البياانت ألن الباحثة تريد أن يبحث ظاهرة ما فإن أول خطوة تقوم هبا 

ويعىن هي وصف الظاهرة الىت تريد تبحثه ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها. 

ابلتحليل ألن هو أسلوب أو أدة للبحث العلمى ميكن أن تستخدمه الباحثة لوصف 

احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة االعالمية. وأن مدخل هذا البحث هو مدخل 

.الكيفى
1 

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها: -ب

وأما جمتمع  2إن جمتمع البحث مجيع مفردات الظاهرة الىت تدرسها الباحثة.

يف العام الدراسى  SMA Muhammadiyah 4 Langsaالبحث ىف هذا البحث مجيع طالب 

م. وأن الباحثة ال أتخذ مجيع اجملتمع ىف هذا البحث، ولكن أتخذ 2018/2017

الباحثة بعض من اجملتمع كالعينة البحث. ألن تذكر حمدودالوقت، عطية وال عملي وفعال 

 .ل العينة املنتخب قد انب عن احلال اجملتمعأخذ مجيع اجملتمع. قد حا
                                                 

1
 .109(، ص. 1997ذوقان عبيدات وأصدائقه، البحث العلمى، مفهومه، أدواته، أساليبه، )الرايض: در اسامة للنشر والتوزيع،   

2
 122نفس املراجع، ص.   



العينة هي جزء من اجملتمع، العينة يف هذا البحث أتخذ ابستخدام اسلوب العينة 

يقوم الباحثة إبختيار هذه العينية اختيارا حرا  .(purposive sampling) الغرضية أو القصدية

الباحثة ىف هذا البحث  على أساس اهنا حتقق اغراض الدراسة الىت تقوم هبا وأما غرض

 .طالبا 22 فصل وعددهم
 الن فيها توجد الطالب متنوعة. 3

 مصادر البياانت  -ج

تصدر البياانت ىف هذا البحث على البياانت األساسية والبياانت الثانوية. وأما 

. واملدرسمع الطلبة  التعلميةالبياانت األساسية حتصيل من مالحظة الباحثة أنشطة 

 من املدرسة.ت الثانوية ومصادر البياان

 :متغريات البحث -د

قال هادى، إن املتغري كظاهرة أو واقع منتوعا. وقال أريكنتو، يغري املتغري إىل 

الكمى والكفى، و ينقسمه إىل املتغري املستقل واملتغري التابع. وإن املتغري املستقل هو 

ومتغري اتبع من  4أخرى.متغري يرى ويقيم لسباب من أخالق أو متغري لسباب من متغري 

ىف "، ومتغري املستقل من هذا البحث هو " حتليل عوامل املشكالتهذا البحث هو "

 .SMA Muhammadiyah 4 Langsaب تعليم اللغة العربية 

 
                                                 

3
  141نفس املراجع، ص.   

4
 111نفس املراجع، ص.   



  :أدوات البحث -و

 :تستخدم الباحثة جلمع البياانت من أدوات األتية

 املالحظة -1

دى ىف اكتسابه خلرباته املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العا

ومعلوماته حيث جنمع خرباتن من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحثة 

حني تالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظته اساسا ملعرفة واعية أو فهم 

 .دقيق لظاهرة معينة

 املقابلة -2

 اللغة العربية ومع طلبة. مدرستستخدم الباحثة ابملقابلة جلمع البياانت مع 

 :أسلوب مجع البياانت - ز

 SMA Muhammadiyahب حتليل عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية لوصف 

4 Langsa  فاستخدمت الباحثة على طرق للحصول على بياانت كافية وواضحة، كما ،

 :يلى

 املالحظة -1

حتليل عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية تقوم الباحثة املالحظة ليالحظ عن 

 .SMA Muhammadiyah 4 Langsaب 



 املقابلة -2

حتليل عوامل مدرس عن تستخدم الباحثة ابملقابلة جلمع البياانت مع 

 .SMA Muhammadiyah 4 Langsaب املشكالت ىف تعليم اللغة العربية 

 أسلوب حتليل البياانت -ه

لدى الباحثة من املالحظة بح املعلومات متوفرة بعد عملية مجع البياانت وتص 

 .، تبدأ الباحثة ىف تنفيذ حتليل البياانت وتفسسريهاقابلةوامل

ولكى تتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أو البياانت البد أن يتبع خطوات  

 :حتليل البياانت فيما يلى

 عرض البياانت -1

وترتيب البياانت ىف جدوال  تشتمل عرض البياانت على عملية التحرير والتنظيم

وكذلك عملية اختصار مجع البياانت وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع 

 .املعني

 تصنيف البياانت -2

والتصنيف هو ترتيب تسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشياء ذات الصفات 

الوحدات الصغرية إىل أنواع، املشرتكة ىف جمموعات كبرية، مث تقسم كل جمموعة كبرية إىل 

واألنواع إىل اجلنس. ومبعىن أخر فإن التصنيف هو وضع كل فرد ىف فئة خاصة هبا حبيث 



تسهل معرفته ومتييزه عن غريه. تقوم الباحثة ىف هذه اخلطوات بتحديد وتعيني البياانت 

 .النافعة والبياانت غري النافعة حىت تبقي لديها البياانت النافعة

 بياانت وتفسريهاحتليل ال -3

حتليل البياانت الكيفية هو البحث الوصفى الذى يبتدأ بتصنيف البياانت املناسبة 

ابلناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات ىف كل انجية والعالقة بني 

الناحية والناحية األخرى. وتفسري البياانت يعىن أن تقوم الباحثة مبحاولة تشكيل هذه 

ت على أساس جمموعة من املصطلحات األساسية الىت قد تكون إطار نظراي تظل البياان

    .الباحثة سواء تؤيد نتيجة حبث معني أم يعارضه وتستخدم اتفسري التقدي

 :مراحل تنفيذ الدراسة  -ي

 : تقوم الباحثة بتنفيذ الدراسة ىف املراحل اآلتية

 االستعداد. -1

 تعليم اللغة العربية. علىتالحظ الباحثة ابملالحظة املدنية  -2

 SMA Muhammadiyah 4ب حتليل عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية  -3

Langsa.  



أن تقوم البحث العلمى مبدة شهر وقدم إليه  مدرسةاستأذنت الباحثة اىل رئيس  -4

 Zawiyah Cot. خطاب االستئذان لقسم اللغة العربية من عميد كلية الدراسات

Kala Langsa 

 اخلالصة -5

 



 الفصل الرابع

 الدراسات امليدانية

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية  - أ
 اتريخ عن نشأة وتطوير املدرسة  (1

مركزية لنجسا الغربية بوالية لنجسا. تقع ىف  SMA Muhammadiyah 4 Langsaإن  

ومن نشاءها هذه . .1984ديسمرب  1. وانشئتها ىف 1993قامت هذه املدرسة ىف سنة 

مث أمحد  1993حىت سنة  1984عبد هللا غىن حممد من سنة املدرسة رئيس دكتورندوس 

وبعده الدكتورندوس حممد نور من سنة  2009حىت سنة  1993بصرى من سنة 

درنو  ، ويساعد انئبهحىت اآلن 2014مث خمتار جنان من سنة  2014حىت  2009

 . رينتو، س. ف.د

حىت األن، حبيث إن كل يوم هذه   نشائتهااملدرسة منذ  ومن انحية تطوير هذه

شطة التعليم والتعلم من الصباح حىت النهار يعىن من ساعة السابعة سة تقوم األناملدر 

 والنصف حىت ساعة الواحدة والنصف.

 أحوال املدرس والطالب ووسائل التعلمية (2
جيب أن يكون مؤسسة اإلدارة دورة تكون املبينة يف اهليكل التنظيمي، وكذلك 

SMA Muhammadiyah 4 Langsa  ،وهي كما يلى: رئيس املدرسة، انئب مدير املدرسة

47 

 



جلنة املدرسة واملدريسن. يف القيام واجباهتم اليومية، رئيس املدرسة منسقة دائما 

 ميكن للمنظمة أن تعمل بشكل صحيح.ويساعده النائب واألجزة األخرى حبيث 

فإن املهنة الرئيس وانئب رئيس املدرسة واملعلمني يف مساعدة اجلمعيات 
 الواجبات الرئيس وهي كما يلي:

 رئيس املدرسة ( أ
تنظيم اإلدارة، تنظيم وبناء عالقات مع الوكاالت احلكومية، إقامة عالقة مع 

 مسؤوليات موظفني.اجملتمع، تنظيم وإيالء اإلهتمام جلميع واجبات و 

 واجبات انئب الرئيس املدرسة   ( ب
اإلنتباه إىل إعداد تدريس املعلمني، إيالء اإلهتمام إعداد والكتب املتعلقة 

 ابملوضوع لعملية التعليم والتعلم، واملسؤولة عن الربانمج التعلم.

 ج( انئب رئيس الطلبة
النضباط واملالبس، اإلنتباه لتأديب الطلبة وتشمل يف وقت العودة وإىل الوطن ا

 اإلنتباه النظام املعتلقة ابملدرسة.

 د( األمني تنظيم اإلدارة املالية للمدرسة ويكون مسؤوال عن استخدام املال املدرسة.
 ه( ومدرسني تنظيم فصوهلم.

 
 
 



 أحوال املدرسني (3
 21. وعدد املدرسني يبلغ خمتار جنان، س.ف.دأما رئيس املدرسة اآلن 

ة امسها ليزا وأما مدرس اللغة العربية مدرسشخصا، يتكون من  مدرسون ومدرسات. 
 .هي متخرجة من كلية الرتبية، رينيتا تتعلم ىف فصل الثاىن

 الطالبأحوال  (4
طالبا، يتكون  SMA Muhammadiyah 4 Langsa  121وأما عدد الطالب يف 

 من طالبا وطالبة. وهم يلى ىف اجلدول اآلتى:

 2 جدول

 أحوال الطلبة

 الفصل عدد الفصول الطالب الطالبات اجملموع

 األول لفص1 28 12 40

 الثاىن لفص 1 27 15 42

 الثالث لفص 1 28 10 38

 اجملموع 3 84 37 121

 

 أحوال الوسائل التعليمية (5
تكون من املباىن ، SMA Muhammadiyah 4 Langsaأما الوسائل الىت موجودة يف 

 اآلتية:

 الفصول  ( أ



SMA Muhammadiyah 4 Langsa  نفذ عملية التعليم والتعلم ابملباىن يف
 فصول. 24املدينة لنجسا.عدد فصل يف هذه املدرسة حوىل 

 املصلى   ( ب
 إن مصلى استخدام يف هذه املدرسة لصالة مجاعة واألنشطة الدينية.

 ج( املكتبة
 SMAإن املكتبة هلا دورة مهمة يف كل املدارس، وكذالك يف 

Muhammadiyah 4 Langsa  ألهنا تفيد يف أتدية عملية التعليم والتعلم إلرتفاع
مستوى قدرة الطلبة عمليا وثقاىف. فيها كتب كثرية ومتنوعة منها  كتاب اللغة 

 العربية، وحساب، واللغة اإلجنلزية، واللغة اإلندونسية، وعلم الدينية وغري ذلك.

 د( اإلدارة
درسات بعد إنتهت عملية التعليم يف أن اإلدارة يستخدم املدرسون وامل

 هذه املدرسة.

 ه( مقصف
 يشرتى الطلبة احلاجات يف هذه املقصف من الشراب والطعام.

وأما الوسائل األخرى الىت أعدها املدرسة هي املعمل والشركة التعاونية وملعب 
،ث، ، تكون على: األاث SMA Muhammadiyah 4 Langsaالرايضة واملرافق وأما املرافق يف 

 األدوات التعليمية، الوسائل التعليمية مثل كنفوتري، الكتب واملصادر التعليم.

 



 عرض البياانت وحتليل البياانت وتفسريها - ب

  عرض البيانلت -1

 SMAاللغة العربية ليس درس من الدروس الرئيسية الىت جيب تدريسها يف 

Muhammadiyah 4 Langsa  ،ألهنا ابإلضافة . أصبحت هذه املادة مهمة هلذه املدرسة
إىل العملية التعليمية موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير وبناء القدرات يف اللغة العربية، 
وقدرة اللغة العربية أيضا دعم الطلبة من أجل أن يفهم مصادر التعاليم اإلسالمية، مثل 
القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وكذلك الكتب األخرى الىت تستخدم اللغة العربية يف 

 قدميه.ت

وقفا ألحكام  SMA Muhammadiyah 4 Langsaالعربية بـ  اللغة تعليم ويف
ساعة يف  2املوجودة يف املناهج التعليم األساسي متميز اإلسالم. تعليم اللغة العربية 

وطريقة تعليمها هي طريقة املباشرة وطريقة السمعية الشفوية  2x45األسبوع وهي 
قدرة طلبة ورغبتهم ىف تعليم اللغة العربية نقص، ألهنم يومهون  وطريقة النحو والرتمجة. إن

ومن حماوالت املدرسة ىف تعليم اللغة العربية بتحفيظ  أن اللغة العربية صعبة وال مهمة.
 1املفردات توجد ىف كتاب تعليمه أو كانت حوهلم.

 وأما البياانت حصلت الباحثة من املقابلة فيما يلى:

 العربية: مقابلة مع مدرس اللغة ( أ
 كيف رغبة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية؟ -1

                                                 
 2017اغوطوس  12مقابلة مع مدرس اللغة العربية، اتريخ نتيجة من  1



أن رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية متنوعة، منهم قد ميلكون رغبة 

جيدة ىف تعليم اللغة العربية ومنهم ال. ولكن أكثر منهم ال يرغبون أن 

 يتعلمون اللغة العربية. 

 كيف كفاءة الطالب ىف فهم اللغة العربية؟ -2

وأكثر منهم ال يكفؤن  .الطالب ىف فهم اللغة العربية متنوعةإن كفاءة 

 اللغة العربية.

 اللغة العربية؟ ماملشكالت حينما تعلم -3

املشكالت كثري، منها أن الطالب نقص الرغبة ىف تعليم اللغة العربية، أما 

  والوسائل التعلمية قد نقص أيضا.

 ؟هل الطالب يرغبون ىف تعليم اللغة العربية -4

 منهم ال يرغبون أن يتعلمون اللغة العربية.أكثر 

 ىف تعليم اللغة العربية؟ هل ترى جبيد طلبك -5

 نعم

 كيف خيلق الطالب ىف تعليم اللغة العربية؟ -6

 إن الطالب قد خيلقون جبيد وغري جيد.



 هل الطالب قد جيد ىف كل نظامك ىف تعليم اللغة العربية؟ -7

 أكثر منهم ال جيدون نظامى

 املشكالت الطالب ىف تعليم اللغة العربية؟ ما حماوالتك ىف حل -8

إن  حماوالتى ىف حل املشكالت الطالب ىف تعليم اللغة العربية اعطى 

 الدوافع ىف كل الوقت واستخدم الطريقة مناسبة.

حماوالتك ىف حل املشكالت الطالب ىف تعليم اللغة هل توجد تغيري بعد  -9

 العربية؟

 نعم، أكثر منهم يغريون.

 الواجبات املنزل ىف كل الوقت؟هل تعطى  -10

 ال، وقد اعطى.

 وأما البيلنات من املقابلة مع الطالب فيما يلى:  ( ب

 هل ترغب أن تعلم اللغة العربية؟ -1

 غربنعم، قد ا

 ماملشكالت ىف تعليم اللغة العربية؟ -2

إن املشكالت نقص الرغبة، ونقص الوسائل التعلمية، ومدرس ال 

 ينبه الطالب وغريه.



 تدافع ىف تعليم اللغة العربية؟ هل املدرسة قد -3

 نعم، هي قد تدافع.

 ما احملوالت املدرسة ىف حل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية؟ -4

إن احملوالت املدرسة ىف حل املشكالت ىف تعليم اللغة العربية تدافع 

الطالب لريغبون أن تعلمون اللغة العربية، ويستخدم الطريقة جيدة 

 ىف تعليمها.

عد احملوالت املدرسة ىف حل املشكالت ىف تعليم اللغة هل ترغبون ب -5

 العربية؟

 نعم، أكثر منا قد رغبوا بعد تلك احملوالت.

 وأما البياانت من املالحظة فيما يلى: 

 3اجلدول 

 مالحظة تعليم اللغة العربية

 ال نعم مالحظة الرقم
اللغة مناسبة يف تعليم  املدرس استرياتيجية ميستخد 1

    العربية

اللغة يف تعليم تنوعة م املدرس استرياتيجيةم يستخد 2
   العربية

 



    اللغة العربيةيف تعليم  الوسائل التعلميةاملدرس  ميستخد 3
    الطلبة تكلما جيدااملدرس  تكلمي 4
    يعمل املدرس والطالب األسئلة واإلجابة 5
    يستطيع املدرس أن يشرح املادة استيطاعا جيدا 6
    املدرس املادة استعدا جيدايستعد  7
    يعطى املدرس الفرصة لطالب أن يعربوا رؤايهتم  8
    يعطى املدرس اخلالصة والتحصحيحة ىف اآلخرة 9
    يعطى املدرس واجبات املنزل من املادة يتعلمها 10

 

استرياتيجية مناسبة يف تعليم اللغة  ميستخد املدرسومن اجلدول السابق، تدل أن 

 تكلميالوسائل التعلمية و املدرس  ميستخدتنوعة و املدرس استرياتيجية مم يستخدو  العربية

يستطيع املدرس و  الطلبة تكلما جيدا ويعمل املدرس والطالب األسئلة واإلجابةاملدرس 

يعطى املدرس و  يستعد املدرس املادة استعدا جيداو  أن يشرح املادة استيطاعا جيدا

 يعطى املدرس اخلالصة والتحصحيحة ىف اآلخرةو الفرصة لطالب أن يعربوا رؤايهتم 

يعطى املدرس واجبات املنزل من املادة يتعلمها. ومن بياانت املالحظة قد أخذت و 

الباحثة أن املدرس يتعلمون جييد ألهنم قد يستخدم كل شيء ىف تعليمها ولذلك تعليم 

 ى ترقية طالب ىف فهم اللغة العربية وقد تستهلهم ىف فهم علم اآلخر.اللغة العربية قد يرق

 



  هاتفسري حتليل البياانت و  -2

 .كثريةو  حماوالت معلم ىف ترقية قدرة الطالب ىف تعليم اللغة العربية متنوعة إن
ويستمع قصة وموسيق لرتقية  .وهذه حماوالت ترقي قدرة الطالب على اللغة العربية

قدرة الطالب ىف مهارة اإلستماع. وأيمر الطالب أن يقرؤا قصة كان ىف كتاب، 
وأيمر الطالب ليكتب النص ابملفردات موجودات ىف كتاب، وأيمر الطالب ليحفظ 

هدة االتعلم التعاوىن، مشاحلوار ويقدم إىل أمام الفصل ليتكلم مع صديقهم، واألخر 
 2ودخول املعمل. افالم العرىب،

ومن املقابلة مع مدرس اللغة العربية، إن رغبة الطالب على اللغة العربية 
ومن املقابلة والتوثيق مع مدرس اللغة العربية  3متنوعة، منهم يرغبون وهم ال يرغبون.

أن قدرة الطالب قبل حتول املدرسة احملالت ىف تعليم اللغة العربية الباحثة وعرفت 
انقص وبعضهم جيد، وبعد حتول املدرسة حمالت كثرية ترفع قدرة متنوعة، بعضهم 

الطالب اىل جيد كلهم. ولذلك ينبغى على املعلم أن حياول لرتقية هذه القدرة 
 .SMA Muhammadiyah 4 Langsa 78اللغة العربية بـ  KKMحماوالت كثرية، وأن 

وال أيمر الطالب ومن املالحظة الباحثة رأت الباحثة أن املدرس اللغة العربية أ
أن يقرؤا الدعاء مث يبتدأ املدرس الدراسة أبسئلة املادة املاضية وبعده يعطى املدرس 
املادة جديدة ابعطى املفردات جديدة مث يشرح القواعد اللغوية جيدة بطريقة النحو 
والرتمجة مث يدرس املهارة اآلخر وىف اآلخر يعطى املدرس الفرصة ووجبات املنزل 

 طالب ليكونون أن يرغبون ىف تعليم اللغة العربية.والدوافع ل

                                                 
 2017اغوطوس  21مقابلة مع مدرس اللغة العربية، اتريخ نتيجة من  2
 2017اغوطوس  16مقابلة مع مدرس اللغة العربية، اتريخ نتيجة من  3
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 الفصل اخلامس

 حاتاقت نتائخ البحث والتوصيات وامل

حسن تف التدريس، طرقبما يتعلق فيلقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة 

 وهي:قرتاحات املتعلقة هبذا البحث والتوصيات واال أن تعرضلباحثة ل

  :نتائج البحث - أ

إى الفصل االخر فيأتى  وىهذا املوضوع من الفصل األ ىفبعد ما حبثت الباحثة 

 يف هذا الصدد تلخيصها, وهى كما يلي:

 قلة SMA Muhammadiyah 4 Langsa ب عوامل املشكالت ىف تعليم اللغة العربيةإن   -1

، الهنم اليعرفون أهداف من تعليم اللغة العربية الطلبة لتعليم اللغة العربيةرغبة 

 املستخدمة عند التعليم التعلميةئل وساال وقلةواملدرس ال يستخدم طريقة مناسبة 

  وغار موهبة. املستخدمة غار مناسبة ستاراتيييةاالو 

 SMA بـ العربية اللغة على حلل عوامل املشكالت املعلم حماوالتإن  -2

Muhammadiyah 4 Lang  بطاقة املفردات ةعادوافع للطلبة وصنالابعطاء. 
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 :توصيات البحث -ب

أن تقدم بعض التوصيات  االرسالة حتسن هب قبل أن ختتم الباحثة بكتابة هذه

 عسى أن تكون اتفعة لنا مجيعا, وهي كما يلي:

 :للطلبة (1

إما يف الفصل أو  اللغة العربيةتعليم التدريس ينبغى على الطلبة أن جيتحدوا يف  - أ

عملية  على يكونوا قادرينيف املسكن مبذاكرة بينهم عن موضوع البحث حىت 

 .التعليم والتعلم

 شكالتكلما وجدت امل  مدة يتعلموهناني عن درسعلى الطلبة أن يسئلوا املبغى ين - ب

 .تعليم اللغة العربيةيف 

 :درس( للم2

ويستخدم  اللغة العربيةرتقى قدرة الطالب ىف تعليم أن ي اضرينبغى على احمل

 .وسائل التعلمية ملساعدهتا على تعليمها

 :قتحات البحثامل - ج



49 

 

 

أو تعلم تعليم التدريس املصغر ويستخدم طريقة مناسبة أن ي احملاضرينبغى على  -1

 .كل يومية للطلبة  اللغة العربية يصنع مادة 

 هذ البحث. واليطور  ين األخر نيجيوز للباحث -2

التدريس املصغر التعليم والتعلم  اضرعلىولعل هذا البحث يساعد الطلبة واحمل

، ألن التدريس جيداه حىت جيعلهم ممن يرغب يف تعلم وتعلمهاجبامعة تشوت كاال لنيسا

 املصغر من علم مهم ىف تعليم اللغة العربية.
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Data observasi : 

Hari /Tgl : 

Waktu  : 

Lokasi  : 

Hasil Observasi: : 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Ket 

1 
Minat siswa dalam  belajar  

bahasa arab kurang. 

   

2 

 

Kemampuan siswa dalam  

menguasai materi pelajaran  

bahasa arab kurang. 

   

3 

Guru menggunakan metode 

yang sesuai pada pembukaan 

belajar. 

   

4 

Guru menggunakan metode 

yang sesuai dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. 

   

5 
Guru berinteraksi yang baik 

dengan para muridnya. 

   

6 

Guru menggunakan metode 

dan media yang sesuai dengan 

maharah yang diajarkan. 

   

7 

Kemampuan siwa meningkat 

setelah guru melakukan usaha 

– usaha dalam pembelajaran 

bahasa arab 

   

 

8 

Guru mengajak siswa untuk 

belajar tidak hanya di kelas, 

seperti di Laboratorium 

sekolah. 

   

9 Guru mengalami banyak 

hambatan dalam mengajari 

   



Bahasa Arab 

10 Siswa selalu memperhatikan 

penjelasan guru dalam belajar 

Bahasa Arab 

   

 

 



Data wawancara: 

Hari /Tgl : 

Waktu  : 

Lokasi  : 

Informasi : 

Nama guru : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




