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 البحث
 ادلوقع أدانه :أان 

  أمحد فوزاف:    ااإلسم

 2515414956521555289:   رقم اجلمعي

 : تعليم اللغة العربية   القسم

 : الدينية اإلسالمية    الكلية 

 : جامعة دمحمية ماتراـ   اجلامعة

ردرةة مليف تعليم اللغة العربية اب إبتكارية املعلم "أقرر أف مضموف البحث حتت العنواف 
-9109العام الردراةي  الغربية لسيبسكى ةار  اسإةمايية ضهةة السن  وسوسو املتسةةة 
كلو أصلي من أتليفي إال ما نقلت من ادلراجع ادلذكورة يف البحث، كإذا كجد يف  " 9191

البحث غش فيما مستعدة للتنازؿ عن الشهادة اجلامعية اليت حصلت عليها من جامعة دمحمية 
 ماتراـ.

 
 ماتراـ،

 الطالب
 

  أمحد فوزاف
 2515414956521555289معي: ارقم اجل
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 الشعار
 

 9يسلم( )رواه البخاري وال يؤي  أحردكم حىت حيب ألخيو يا حيب لنفسو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 كتاب احلديث ادلستول األكؿ معهد خالد بن الوليد 
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 اسإىرداء
 أىردي ىذا البحث :

 
اللذاف  ال يزاالف يؤثراف يف أمورم كربياين  مرايةكأمي   أمحدإىل كالدّم احملبوبُت أيب  .1

 صغَتا
 اللذين قد دفعاين يف اهناء ىذا البحث  إركينكإىل  .2
 ( اللذم قد دفعاين يف أهناء ىذا البحث دييبكإىل أخي كبَت ) .3
 اللغةين اللغة العربية حىت ظهر شعور البحث يف تعليم و يعلم نك إىل أساتذيت  الذي .4

 العربية
 اللذم قد دفعاين يف أهناء ىذا البحثحَتكيت ك إىل حبييب ليلي  .5
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 كلمة الشكر والتقردير
احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، كعلى الو 

 كأصحابو الطاىرين، كمن تبعو ابحساف  إىل يـو الدين. أما بعد.
مناهلل علي ابدتاـ ىذا فلك احلمد ايريب ترض على جزيل نعمك كعظيم عطائك كقد 

أف أقدـ ابلشكر كالتقدير إىل الذين كاف ذلم الفضل  -بعد محدهلل تعاىل -البحث. كيسرين
الكبَت يف اصلاز ىذا البحث إىل حيز الوجود كمل يبخل أحدىم بشيء طلب، كال يشكو 

 مهما ترددت إليو لالشتشارة كاالستعانة. كمنهم.
 .احملمدية اإلسالمية ماتـر  يس جامعةرئ ادلاجستَتأرشد عبد الغاين .درس  -1
 .كلية الدينية اإلسالمية  رئيس قسم تعليم اللغة العربية حسناف ادلاجستَت -2
 .درس. عبد الوىاب ادلاجستَت عميد كلية الدينية اإلسالمية -3
  .الدكتور نصار دين بوصفو ادلشرؼ األكؿ على كتابة ىذا البحث فيها -4
  .ادلشرؼ األكؿ على كتابة ىذا البحث فيهاد. أمحد حلواين شافعي بوصفو  -5
كمجيع إخواف كأخوات الكاتبة بقسم التعليم اللغة العربية الذم ساعلوا أبفكارىم  -6

  .ادلنَتة يف سبيل إدتاـ ىذا البحث
غنج سارم مدير ك طالب ك طالبات ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن  -7

 .الذم ساعدين خالؿ البحث
ل أعماذلم خالصة لوجو الكرمي كأف يزيهم هللا خَتا كثَتا كيعطيهم عسى هللا أف غلع

 ىدايتو كتوفيقو كغفرتو كرضوانو.
 

 2525يناير  35ماتراـ 
 

 أمحرد فسزان              
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 املستخلص
 بعنواف 2515414956521555289: معيارقم اجل مجادم جيانشية، حبث علمي

 درسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونونجدليف تعليم اللغة العربية اب إبتكارية ادلعلم "
ر دين، ادلشرؼ انص الدكتور:  ادلشرؼ األكؿ. "2525-2519العاـ الدراسي ل سار 

 .شافعي : د. أمحد حلواينالثاين
ىو أحد األفكار اليت لدل ادلعلمُت يف تعلم اللغة العربية. هتدؼ ىذه  اإلبتكار

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن يف  إىل معرفة كيف شكل إبتكار ادلعلم الرسالة
ىدؼ ىذه الدراسة إىل النظر يف تطوير أ .2519/2525يف العاـ الدراسي  غونونج سارم

ىذا النوع من البحث ىو نوعي . عملية تعلم نشطة كخالقة كشلتعة كذات مغزل للطالب
الًتبوية كالنفسية كالفلسفية. تقنيات مجع البياانت  كصفي. مناىج البحث ادلستخدمة ىي:

مثل ادلالحظة كادلقابالت كالواثئق اليت يتم معاجلتها بعد ذلك استنادنا إىل تقنيات تقليل 
ادلعلمُت يف عملية  إبتكارنتائج البحث كجدت ىي  البياانت كعرض البياانت كالتحقق منها.

جيدة  ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونونج سارم ادلدرسةيف  ادلعلمتعلم اللغة العربية يف 
كالقياـ ابلتدريس  ،ألف ادلعلمُت اللغة العربية ىي عموما قادرة ؛ كضع خطط التعلم ،جدا

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف  ادلعلممدرس اللغة العربية يف  بتكارادلتنوع. العوامل ادلثبطة إل
)أ( عدـ كجود مرافق داعمة لنجاح عملية تعلم  ىي كما يلي: هنضة الوطن غونونج سارم

)ج( كعي  ،اللغة العربية )ب( االفتقار إىل كعي الطالب أبعلية فوائد ادلواد اليت يتم تدريسها
م يف عملية التعلم اإلبتكار كظلاذج التعلم  ،كخاصة مدرسي اللغة العربية لفهم ادلعٌت ،ادلعلمُت

 يف الفصوؿ الدراسية.
 

 العربية ادلعلم يف تعلم اللغة إبتكار زلاكلةادلعلم يف تعلم اللغة ،  إبتكار: ةالكلمات األساسي
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ABSTRAK 

Skripsi, Ahnad Fauzan NIMKO :  20115414906021000289 yang berjudul  

”Kreatifitas Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Mts NW   Gunungsari 

Lombok Barat  tahun ajaran 2019/2020”. Pembimbing 1: DR. Nasarudin, 

pembimbing 2: DR. Ahmad helwani safi,i 

Kreatifitas adalah salah satu ide-ide yang di miliki guru dalam pembelajaran 

bahasa arab. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kreatifitas 

guru di Mts NW Gunungsari tahun pelajatan 2019/2020. hasil penelitian ini 

bertujuan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: 

Pedagogis, psikologis, dan filosofis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah berdasarkan dengan teknik 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun  hasil  penelitian  yang  

ditemukan  adalah  kreativitas  guru  dalam proses  pembelajaran  Bahasa Arab di 

Mts NW Gunungsari cukup baik, karena guru Bahasa Arab pada umumnya mampu; 

membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pengajaran dengan variatif. 

Faktor penghambat kreativitas  guru Bahasa Arab  di  di Mts NW Gunungsari  

adalah  sebagai  berikut: (a) Kurangnya sarana penunjang keberhasilan proses 

pembelajaran Bahasa Arab (b)   Kurangnya kesadaran peserta  didik terhadap  

pentingnya  manfaat  materi  yang diajarkan, (c) Kesadaran guru, khususnya guru 

Bahasa Arab untuk memahami makna, model  pembelajaran  yang  kreativ  dalam  

proses  pembelajaran  di  kelas.  

Kata Kunci: Kreatifitas Guru Dalam Pembelajaran Bahasa, Bentuk Kreatifitas Guru 

Dalam Pembelajaran Bahasa  Arab 
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 الفصل األول
 أةاةية البحث

 خلفية البحث  -أ 
نقل الرسائل. مع ، كىي كوسيلة لذلا كظيفة مهمة للغاية يف احلياةاللغة كأداة اتصاؿ 

كاإلمياءات كالكتابة. حسب ، ميكن أف يعرب عن كل مشاعره يف شكل الكالـ اللغة اإلنسانية
يستخدمها شخص أك رلموعة من  ، اللغة ىي نظاـ صويت يتكوف من رموز تعسفيةاخلويل

، فإف حالة اللغة العربية ىي أداة كابدلثل .3 األشخاص لتبادؿ األفكار أك تبادؿ ادلشاعر
يف شبو  اتصاؿ يف شكل رموز صوتية تنتجها األقواؿ البشرية ادلستخدمة بُت أفراد اجملتمع

 .اجلزيرة العربية
اللغة العربية من قبل شخص ما ألف التعليم يف  التعليم، من ادلهم جدنا يف األساس

، ادلدارس النظامية كغَت النظامية اللغة العربية ىو أحد ادلواد اإللزامية اليت يتم تدريسها يف
اإلسالمية دلتوسطة امدرسة  مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ك كخاصة يف ادلدارس اإلسالمية مثل

، ككذلك ادلؤسسات غَت الرمسية مثل ادلدارس الداخلية إلسالمية. اإلسالميةا ليةاعال كمدرسة
، يوضح الغرض من تعليم اللغة العربية كفقنا لوزارة . بشكل عاـاإلسالمية كمؤسسات الدكرة

اللغة العربية ىو أكالن أف تكوف قادرنا  التعليمأف الغرض العاـ من  4(117: 1975الدين )
، كاثنيان يف فهم الكتب الدينية كالثقافة حلديث كمصادر للتعاليم اإلسالميةعلى فهم القرآف كا

كالتأليف ابللغة ، كالثالثة لتكوف قادرة على التحدث العربية اإلسالمية اليت مكتوبة ابللغة
ة لتعزيز ، كاخلامسل للمهارة )تكميلية(كمساعدة أخر   ، كالرابع ليتم استخدامهاالعربية

 5.، كىي ادلهنية حقااللغويُت اللغة العربية
                                                           
3
 Acep  Hermawan,  Metodologi  Pembelajaran  Bahasa  Arab,  (Bandung  :  PT  Remaja 

 Rosdakarya 2011) 
4
Departemen agama (1975:117) tentang pembelajaran bahasa arab” 

5
Najiebtaufiq.blogspot.com/2012/06/tujuan-pembelajaran-bahasa-arab pada hari senin, 20 

mei 2019, pkl. 16.27 WITA.  
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كاف ادلعلم لو دكر مهم ال سيما  يف تكوين ابتكارايت الطالب  يف عملية التعليم
صنع كتطوير مواد تعليمية  : القدرة علىبشرط أف يكوف ميتلك كتلك الإلبتكارايت ىي

، كقادرة على قابلة للتطبيقوير كسائط تعليمية مثَتة لالىتماـ ك ، قادرة على إنشاء كتطمتنوعة
 6.التعليمىم يف ر اتكأبشياء ميكن أف تساعد يف خلق إب تعريف الطالب

ىناؾ ابتكارايت ادلعلم  غونونج سارم درسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن ادليف 
درسة ادليف  درسادل تستخدـ مثلة على الطريقة اليتمثل تطوير األساليب كالوسائط. أحد األ
يف غرفة  التعليمسارم عندما يتعب الطالب من  ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونونج

ادلعلم تدعو الطالب للدراسة يف حديقة ادلدرسة حىت ال يشعر الطالب ابدللل كادللل يف 
رس دادل ئط أما ابلنسبة الستخداـ الوسا، التعليم. من حيث استخداـ كسائل اإلعالـعملية 

ائمنا كسائل اإلعالـ اليت كانت تستخدـ بشكل جذاب قدر اإلمكاف حىت ركز الطالب على 
ادلواد ادلقدمة من خالؿ مثاؿ كاحد عن تطور الوسائط اليت يستخدمها ادلعلم مثل الوسائل 

 التعليمالتعليمية ادلصنوعة من خيوط متصلة أبكواب بالستيكية مثل أداة اتصاؿ للطالب يف 
 .7لغة العربية يف مواد القراءة كاالستماعال

إبتكارية ادلعلم يف  "لظواىر السابقة حبثها الباحث أف يبحثها ابلعنوافإىل ا إعتمادا
سارم العاـ الدراسي  درسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونونجدلتعليم اللغة العربية اب

2519/2525" 
 
 
 
 

                                                           
5
 Anonim, Ciri-ciri Guru Kreatif yang Profesional, (Semarang: Blogspot, 2012) 

 2519مايو  22مقابلة. دمحم شكر يف   7
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 أةئلة البحث -ب 
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة  يف تعليم اللغة العربية ادلعلم زلاكلة ابتكاريةكيف     -1

                        ؟  ”2519/2525الوطن غونونج سارم العاـ الدراسي 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة يف  يف تعليم اللغة العربية كيف عوائق ابتكارية ادلعلم -2

 ؟2519/2525الوطن غونونج سارم العاـ الدراسي 
 أىرداف البحث      -ج 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  يف تعليم اللغة العربية ادلعلم زلاكلة ابتكارية وصفيةل-1
                        ؟  ”2519/2525هنضة الوطن غونونج سارم العاـ الدراسي 

                  ادلدرسةيف  يف تعليم اللغة العربية ابتكارية ادلعلم عوائق وصفيةل-2 
 ؟2519/2525هنضة الوطن غونونج سارم العاـ الدراسي ادلتوسطة اإلسالمية 

 وسافع البحث   -د 
 شلا تقدـ الباحث يف خلفية البحث، ذلذا البحث نوافع منها:

 النوافع النظرية -1
يف  أف يكوف ىذا البحث مفيدا لتعليم اللغة العربية خصة من حيث تعليمها ( أ

 .ابتكارية ادلعلم
مرجعا كمصدرا للطالب الذم سيقدموف مواضعا مناسبا ككثيق الصلة كيكوف  ( ب

 يف ادلستقبل.
 النوافع التطبقية -2

يف  فة للباحث اليت تتعلق بدكر ابتكارة ادلغلميكوف ىذا البحث لزايدة ادلعر أف  ( أ
 ادلدرسة.

 ادلدرسة.اليت كجد يف  ابتكارية ادلعلمأف يكوف ىذا البحث مرجع إلدارة  ( ب
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 البحثالبحث ويكان  حردود - ه
 احلد ادلوضوعي -1

تعليم اللغة العربية مبدرسة ادلتوسطة  كيف إبتكارية ادلعلم يف  يقتصر ىذا البحث على 
  غونونج سارم اإلسالمية هنضة الوطن 

 احلد ادلكاين -2
غونونج اختذت الباحثة لعمالية البحث مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن  
 سارم 

 احلد الزمٍت -3
يف العاـ  ثالثة أسابيع الزماين، حتدد الباحث ذلذا عملية البحثمن حيث احلد 

 2519/2525الدراسي 
 حترديرد املصةلحات  - و

 ث العلمية ادلتقدمة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع منها:استخدـ الباحث البح
مزيج من القدرات ك اإلستعدادات كاخلصائص الشخصية اليت إذا  اإلبتكار ادلعلم  -0

 ما كجد بيئة مناسبتا.
التعليم ىو رلموع النشاط الذم يبدأ ابلتصميم ك يؤخر ابلتقومي. ك  أما تعليم  -9

اللغة العربية كما عرفو نصار دين ىي إجراء الًتبية  اليت يوجو هبا اإلرشاد كالبناء 
 النمو على قدرة اللغة العربية.

 الردراةات السابقة - ز
 استخدـ الباحث البحوث العلمية ادلتقدمة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع منها:       
 ادلعلمُت يف عملية التعلم يف إبتكار ، كىو "فردم كركف يف البحث العلمي -1

 ."، سنجي برنج 1 ادلدرسة ادلتوسطة
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 يرتبط ادلوضوع أعاله ابألحباث اليت أجراىا ابحثوف سابقوف مبا يف ذلك نتائج حبث
 .عنواف حبثو "اسًتاتيجية التعلم ادلعاصر ادلبتكر". التعلمبمدم كينا 

يف حبثو أف تطبيق ظلاذج التعلم التعاكين ميكن أف يغَت من  فردم كركرك بينما كجد 
 8.تعلم ادلعلمُت

من بعض األدبيات أعاله يعترب أف لو عالقة مع ىذا البحث كميكن استخدامو كمواد 
 ،ميكن أف توفر ىذه الدراسة مساعلة إغلابية للمعلمُت ،مرجعية يف البحث. لذلك
كن تربيره علميان. اىل جانب فيو مي الباحثألف ما صب  ،كخاصة دلعلمي اللغة العربية

 .ياانت دقيقة ذات مستول من التحققنتائج البحوث ادلقدمة ىي ب ،ذلك
دراسات ، حتليل ظلوذج التعلم للرحاجو كيف البحث العلمي إتُت صليحة  -2

، كالذم انقش ابلتفصيل كيفية إنشاء أنشطة التعلم اليت ال حتمل من االجتماعية
خالؿ تطبيق ظلاذج التعلم التعلم التعاكين. يوضح تطبيق حلقوؽ اإلنساف كثقافة 

بتكار كمواد احلكم الرشيد اليت دتت مناقشتها يف الفصل األخَت مفهـو التعلم اإل
 9.م كادلتعة

يف عملية تعلم اللغة  ادلعلم إبتكار "ثو عن بينما اتمسيل يف نتائج حب
ادلعلم لو  إبتكار ، خلص إىل أف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنجيالعربية يف 

 ."أتثَت كبَت يف حتسُت التحصيل العلمي للطالب
 
 
 

                                                           
8  Ferdy Kruru, Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Setting Pembelajaran 
Kooperatif untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa, Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 236 
9
 Solihatin, Etin dan Raharjo, Coomperative Learning; Analisis Model Pembelajaran IPS, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 83 
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   اسإنار النظري - ط
 املعلم  إبتكار -0

  ادلعلم إبتكارتعريف   ( أ
مزيج من القدرات كاالستعدادات كاخلصائص الّشخصّية اليت إذا  تكارماإلبىي 

ما كجدت بيئةن مناسبةن ميكن أف ترقى ابلعملّيات العقلّية لتؤّدم إىل نتاجات أصيلة 
كجديدة سواء ابلّنسبة خلربات الفرد الّسابقة أك خربات ادلؤّسسة أك اجملتمع أك العامل إذا  

 .ة يف أحد ميادين احلياة اإلنسانّيةتكاريت اإلبكانت الّنتاجات من مستول االخًتاقا
 أصليا، ادلصطلح "معلم" أييت من اللغة اذلندية اليت تعٍت كأما تعريف ادلعلم 

 األشخاص الذين يعلموف اخلالص من البؤسز.
 Rabinranath Tagore 6891- 6896أك بيت سنيت نيقتاف يستخدـ مصطلح 

كاجبو النبيل يف بناء الذكاء الركحي لألطفاؿ السالـ للمكاف الذم ميارس فيو ادلعلم 
  15.اذلنود

يف اللغة العربية، يُعرؼ ادلعلم بػ "ادلعلم" أك "االستاذ" ادلسؤكؿ عن توفَت ادلعرفة 
يف رلالس اإلدارة )مكاف احلصوؿ على ادلعرفة(. كىكذا، فإف ادلعلم أك االستاذ، يف 

مهمة بناء جوانب من الركحانية ىذه احلالة لديو أيضا فهم األشخاص الذين لديهم 
 .اإلنسانية

بعد ذلك يكوف فهم ادلعلمُت أكسع، ال يقتصر فقط على السياؽ العلمي الذم 
ميثل الذكاء الركحي كالذكاء الفكرم، كلكنو يشمل أيضنا الذكاء احلسي اجلسدم، مثل 
معلمي الرقص كمدرسي الرايضة كمدرسي ادلوسيقى. كل الذكاء ىو أيضا جزء من 

 .11ذكاء ادلتعدد )الذكاء ادلتعدد( كما أكضح خبَت علم النفس الشهَت ىوارد غارنرال
                                                           
10

 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta : Kanisius, 1994). 
 (2552التنفيذ ، )جرافيندك بَتسادا ، جاكرات ، سوابرالف ، تثقيف حياة األمة ، من الفكرة إىل  11
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، ميكن تفسَت ادلعلمُت كأشخاص ترتبط كاجباهتم ابجلهود ادلبذكلة كابلتايل
الركحية كالعاطفية كالفكرية كاجلسدية كغَتىا من  ،لتثقيف حياة األمة يف مجيع اجلوانب

 .اجلوانب
، ىم ادلعلم كادلعلم. كهبذا ادلعٌت، ال غلد الناس صعوبة يف توضيح من بشكل عاـ

رتبطة بتعليم األطفاؿ يف ادلدرسة، كيف ادلؤسسات يرتبط معٌت ادلعلم دائمنا ابدلهنة ادل
مية الواردة يف ادلنهج. بشكل ، كأكلئك الذين غلب عليهم إتقاف ادلواد التعليالتعليمية

، ُيشار إىل ادلعلمُت دائمنا ابعتباره أحد ادلكوانت ةعاـ، سواءن يف العمل أك كمهن
ا. ادلعلموف كالطالب كادلناىج الدراسية ىي ادلكوانت الرئيسية  الرئيسية للتعليم ادلهم جدن
الثالثة يف نظاـ التعليم الوطٍت. ادلكوانت الثالثة للتعليم ىي شرط أساسي أك شرط 

 12.أساسي يف عملية التعليم ادلدرسي
ميكن للطالب احلصوؿ على قائمة من ادلواد  ،يط يسمى ادلعلممن خالؿ كس

التعليمية ادلقدمة من ادلناىج الوطنية كادلناىج احمللية احملتول. ادلعلم ىو الشخص الذم 
راهتم كتطوير إمكاانهتم كقد التعليملديو كاجب كميسر حىت يتمكن الطالب من 

العاـ أك بل احلكومة أك القطاع ، سواء مت إنشاؤىا من قاألساسية على النحو األمثل
 كادلدربُت كادلدربُت ، ال يُعرؼ ادلعلموف رمسينا فقط ابدلعلمُتالقطاع اخلاص. كابلتايل

، حيث يطلب اجملتمع من أفراد اجملتمع كادلوجهُت، بل أيضنا ابلوكالء االجتماعيُت
نُت الذين الذين يلتحقوف ابدلدارس أك الوكالء االجتماعيُت تقدمي ادلساعدة للمواط

 .يريدكف يف ادلدرسة

                                                           
12

 (2551سوابرالف ، أصبح مدرسنا فعاالن ، )حكاايت للنشر ، جوجاكارات ،  
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غة فهم ادلعلمُت مع بعض ، حاكؿ بعض خرباء التعليم صيامن جانب آخر
 ، فإف ادلعلمُت ىم أشخاص يعملوف يف(1996ككفقنا لبويركادارمينتا ) التعاريف،

 .، يكوف ادلعلم مساكاين للمعلمالتدريس. هبذا التعريف
كليس مبا يف ذلك  ،، كىو ادلعلمفقطم ادلعلم يذكر جانبنا كاحدنا ، فإف فهكىكذا

فهم ادلعلم كمعلم كمدرب. كيف الوقت نفسو ذكرت زكية دارجات أف ادلدرسُت ىم 
مدرسوف زلًتفوف ألف ادلعلم قد تلقى كحتمل عبء من اآلابء كاألمهات للمساعدة يف 

األكؿ ، غلب على اآلابء أف يظلوا أكؿ ادلعلمُت يف ادلقاـ تعليم األطفاؿ. يف ىذه احلالة
ألطفاذلم. بينما ادلعلموف زلًتفوف يساعدكف أكلياء األمور على تعليم األطفاؿ على 

 .مستول ادلدرسة
  ادلعلم يةإبتكار العوامل اليت تؤثر على    ( ب

ىي طبيعة البشر أنفسهم اليت يوجد فيها دافع للتطور كالنمو العوامل الداخلية 
التفكَت لتلبية مجيع االحتياجات اليت ضلو عمل أفضل من ذم قبل، كفقنا لقدرهتم على 

ابلتأكيد يريد  ادلعلم من حيث أداء كاجباتو كمنفذ للتعليم ػلتاجوف إليها. ىكذا كاحد
  .13تؤثر نفسو أف ينمو كيتطور إىل نوعية أفضل كأفضل

العوامل اخلارجية أيضنا بشكل كبَت على القيادة كاإلمكاانت من الداخل، كىي 
من اخلارج كاليت ميكن أف تشجع ادلعلم على تطوير نفسو. ميكن التأثَتات اليت أتيت 

 :، على النحو التايلإىل أربعة تقسيم ىذه العوامل اخلارجية
 خلفية ادلعلم التعليمية  (1

ا مبا يدرسونو، مؤىلوف  ادلعلموف ادلؤىلوف مهنينا، كىم ادلعلموف الذين يعرفوف جيدن
 قوية.ككفاءة كللمعلم شخصية  ليةلتدريسو بفعا

                                                           
13

Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat, (Jakarta : 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). 
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  دكرات تدريب ادلعلمُت كادلدرسُت  (2
، خاصة يف علمُت يف تطوير معارفهم كخرباهتممفيد للغاية للم كالتنظيمالتدريب 

 رلاؿ التعليم.
 جتربة ادلعلم التدريس   (3

ادلعلم الذم يدرس منذ فًتة طويلة كجعلو ادلهنة الرئيسية سيكوف لديو خربة كافية يف 
، ككيفية التغلب على الصعوابت إبتكاريو ككفاءتو ادلهنيةيضنا على . يؤثر ىذا أالتعليم

  ادلوجودة كما إىل ذلك.
  عوامل رعاية ادلعلم  (4

فصلو عن صعوابت احلياة  ال ميكن إنكار أف ادلعلم ىو أيضنا إنساف عادم ال ميكن
، سواء يف العالقات االجتماعية أك االجتماعية أك االجتماعية أك أم مشاكل ادلختلفة
 .14ا أف تعطل أداء مهامو بسالسة أثناء العمليةمن شأهن

 15تكاراإلب التعليمخصائص ادلعلم ج ( 
 .التعليم( القدرة على تعريض الطالب ألشياء ميكن أف تساعدىم يف 1
 .التعليم( قادرة على تطوير اسًتاتيجيات 2
 هبيجة كذات مغزل. التعليم( قادرة على خلق 3
 .التعليم( القدرة على االرجتاؿ يف عملية 4
 ( قادرة على إنشاء كتطوير كسائل تعليمية مثَتة لالىتماـ كقابلة للتطبيق.5
 ( قادرة على صنع كتطوير مواد تعليمية متنوعة.6
 .التعليم( قادرة على إنتاج ابتكارات جديدة يف 7

                                                           
14

A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta : Kanisius, 1994). 
15

 Anonim, Ciri-ciri Guru Kreatif  yang Profesional, (Semarang: Blogspot, 2012) 
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كقاؿ ولنذري يف سامي  قرنيتيك  رمحوايتكال سيما  جحيادياآلراء اليت ال ختتلف كثَتا عن 
ضيف فقط بعض اخلصائص من ادلبدعُت، كىي: متحمس، مستمر، ذكي، انو ي

 .16تكاراإلب، كاثق من ديناميكي، قادر، مستقل
 تكاراإلب التعليمكظيفة ادلعلم  د( 

ة مهمة للغاية ادلعلم لو كظيف إبتكارم التعليمأف  ولنذري سامي يف موننذارأكضح 
، كإعطاء الرضا الفردم حلل ادلشكالت، مبا يف ذلك إغلاد حلوؿ بسبب أشياء سلتلفة
 .17كحتسُت نوعية احلياة

ظائف التفاعلية من الو  يتكوف بتكارماإل لتعليميقوؿ خرباء آخركف أف ادلعلم اي
، تفكَت العقالين، كالنمو العاطفي، كتنمية ادلواىب اخلاصة، كىي: الاألربعة األساسية

  18.كاقتحاـ حالة الوعي أك عدـ، ل عاؿ من الوعي الناتج عن اخلياؿ، كاخلياؿكمستو 
 ،يف احلياة البشرية الوظائف ادلذكورة أعاله ىي احتياجات مهمة للغاية الوعي

لك ىناؾ حاجة إىل اإلبتكارم لتوفَتحلوؿ ذلذه ، لذألنو يواجو دائمنا مشاكل احلياة
، ميكن لكل فرد التمتع حبياة طبيعية ادلذكورة أعاله ، مع كظائف ذلكادلشكالت
 كسعيدة.

 كادلتعة تكارماإلب التعليمخلق   -ىا
كل مهارة تدريس ذلا مكوانهتا كمبادئها األساسية. فيما يلي كصف ىذه ادلهارات 

ي كادلهٍت كادلمتع. يتم تنفيذ العرض بتكارياإل التعليمالثمانية ككيفية استخدامها إلنشاء 

                                                           
16

Sami Wulandari, Pengaruh Kreatifitas Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di  

SMPN 2 Negeri Tangerang Selatan, (Jakarta: Anonim, 2010). 
17

 Sami Wulandari, Pengaruh Kreatifitas Mengajar  Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMPN 

2 Negeri Tangerang Selatan,        
18

 Sri Widodianto, Filsafat Ilmu, (Palangkaraya: Slideshare, 2013) 
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التعليم، على النحو  تو علىادلتعلقة مبصاحلو كىيمن Turneyالتقدميي كفقنا لنتائج حبث 
 19:التايل

 استخداـ مهارات االستجواب -1
تتضمن مهارات االستجواب اليت ػلتاجها ادلعلموف ادلهارات األساسية كادلهارات 

 ادلتقدمة.
 مهارات االستجواب األساسية  ( أ

أسئلة كاضحة كموجزة، كاإلحاالت،  تتضمن مهارات األسئلة األساسية ما يلي:
، كعلى يع أضلاء الفصل، إىل بعض الطالبكتوزيع األسئلة )يف مج ،كالًتكيز، كدكراف

، كإعطاء ادلطالب كإعطاء الوقت للتفكَت ،طالب اآلخرين للرد على اإلجاابت(ال
خرل، كطرح األسئلة األكثر )ميكن يتم ذلك عن طريق التعبَت عن األسئلة بطرؽ أ

 مزيد من التوضيح. ، كالتكراربساطة
 تقدمةمهارات االستجواب ادل  ( ب

مهارات االستجواب ادلتقدمة ىي استمرار دلهارات االستجواب األساسية. تتضمن 
، : تغيَت متطلبات ادلستول ادلعريفمهارات األسئلة ادلتقدمة اليت ػلتاج ادلعلموف إتقاهنا

 25.د ترتيب األسئلة، كتتبع األسئلة، كزايدة حدكث التفاعلكحتدي
 إعطاء تعزيز -2

تجابة لسلوؾ ميكن أف يزيد من احتماؿ تكرار السلوؾ. التقوية )التعزيز( ىي اس
، مع مبادئ الدؼء كاحلماس كاجلدكل كجتنب فظيناميكن أف يتم التقوية لفظينا كغَت ل
 استخداـ االستجاابت السلبية.

 عقد االختالفات -3
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طالب ابدلواد القياسية ذات إىل: زايدة اىتماـ ال التعليمهتدؼ االختالفات يف 
، كزراعة لطالب ضلو أشياء جديدة يف التعليمالفرص لتنمية مواىب ا، كإاتحة الصلة
كفقنا  لتعليمكإعطاء الطالب الفرصة لال يات اإلغلابية للطالب ضلو التعليم،السلوك

 دلستواىم يف التنميةالقدرة.
 شرح  -4

، كالظركؼ كاحلقائق كالبياانت كفقنا التفسَت ىو كصف لفظي عن شيء ما
، مع و جانب مهم غلب أف ميتلكو ادلعلمادلعموؿ هبا. التفسَت ىللوقت كالقوانُت 

 يتطلب من ادلعلم تقدمي تفسَت. التعليمالعلم أف معظم 
 افتح كأغلق الدرس  -5

كإهنائو. من  التعليميعد فتح كإغالؽ الدركس نشاطُت ركتينيُت يقـو بو ادلعلموف لبدء 
، غلب القياـ هبا التعليمبشكل كبَت يف حتقيق أىداؼ أجل أف تسهم ىذه األنشطة 

 21ابحًتاؼ
 توجيو مناقشات اجملموعة الصغَتة  -6

( تركيز انتباه 1األشياء اليت غلب مراعاهتا يف توجيو ادلناقشة ىي كما يلي )
اآلراء، ( توسيع ادلشكالت أك تقليل 2، )طالب على أىداؼ كمواضيع ادلناقشةال
، ك ( نشر الفرصة للمشاركة5الطالب ) ( زايدة مشاركة4، )( حتليل آراء الطالب3)
 ( إغالؽ ادلناقشة.6)

 إدارة الفصوؿ  -7
، ( الدؼء كاحلماسأبعض ادلبادئ اليت غلب مراعاهتا يف إدارة الصف ىي )

، ك ( الًتكيز على األشياء اإلغلابيةد، )( مركنة4)( ختتلف.ج، )( التحدايتب)
 ( زرع االنضباط الذايت.ق)
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   كن القياـ مبجموعة صغَتة كمهاراتكالفردية مي تدريس اجملموعات الصغَتة  -8
 :التدريس الفردية عن طريق

 ، من خالؿ إعطاء الدافع كإجراء تغيَتات يف إعطاء ادلهاـ.تطوير ادلهارات يف التنظيم ( أ
، كالذم يتضمن التعزيز، العملية األكلية، اإلشراؼ، التعليمتوجيو كتسهيل   ( ب

 كالتفاعالت التعليمية.
 الستخداـ الغرفة.التخطيط   ( ج

 22توفَت مهاـ كاضحة كصعبة كمثَتة لالىتماـ. د( 
 م اللغة العربيةيتعل -9

 م اللغة العربيةيتعلتعريف  ( أ
كاليت ىي زلاكلة الكتساب ذكاء ادلعرفة  لتعليمم أييت من الكلمات األساسية لاليالتعل

سيكولوجية يف كتابو جاليم فرونتو ؿ يف القياـ بذلك. يف حُت أنو كفقاكزلاكلة أف تكوف ماىرا 

 كتغيَت دائم نسبيا يف السلوؾ الذم ػلدث نتيجة للممارسة كاخلربة.  التعليم، يعرؼ التخمر
ىو عملية جتارية يقـو هبا األفراد للحصوؿ على تغيَتات  التعليمأف سالميط قاؿ 

 سلوكية جديدة ككل. كأفراد أنفسهم يف التفاعل مع البيئة.
أنو عملية حتتوم على سلسلة من اإلجراءات من قبل  على التعليمكما ميكن تفسَت 

ادلعلمُت كالطالب على أساس العالقات ادلتبادلة اليت حتدث يف ادلواقف التعليمية لتحقيق 
 .أىداؼ معينة

، ال يتعُت تثبيت ادلعلم ابستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب يف عملية التعليم
ها جتذب انتباه الطالب من حيث استخداـ ، كلكنحبيث تكوف عملية التعليم غَت شللة

األساليب كفقنا للوضع النفسي كظركؼ الطالب. لذلك، ىذا ىو ادلكاف الذم تكوف فيو  
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كفاءة ادلعلم يف اختيار الطريقة الصحيحة كادلتنوعة غَت مفيدة دائمنا إذا جتاىل ادلعلم 
 23.التعليمالعوامل اليت تؤثر على استخداـ أساليب 

أداة اتصاؿ بُت أفراد اجملتمع يف شكل رموز صوتية تنتجها أدكات الكالـ "اللغة ىي 
 24البشرم."

اللغة العربية ىي أداة اتصاؿ يف شكل رموز صوتية تنتجها أدكات الكالـ البشرم اليت 
 يتم استخدامها بُت أفراد اجملتمع يف منطقة شبو اجلزيرة العربية.

 مبا يف ذلك: ، لغة العربيةىناؾ العديد من آراء اخلرباء بشأف فهم ال
 ( الشيخ مصطفى اجلالييٍت1

"العربية ىي مجلة يستخدمها العرب يف التعبَت عن  فهم اللغة على النحو التايل.
 25نواايىم / أىدافهم".

 ، يفهم اللغة( أمحد اذلامشي2
 العربية على النحو التايل:

 ". عيةحج"لذلك اللغة العربية ىي أصوااتلذم ػلتوم على بعض احلركؼ 
احملتوايت كاحملررين سلتلفة لكن األىداؼ  ، التعريف العريب الذم ذكره اخلبَتاف أعاله

يستنتج ادلؤلفوف أف اللغة العربية ىي أداة يف شكل رسائل  ، كالغاايت متشاهبة. لذلك
 ادلستخدمة من قبل العرب يف التواصل كالتفاعل اجتماعيا لفظيا ككتابيا. حجعية

أف اللغة العربية يف تطورىا هبا العديد من الدكؿ غَت العربية اليت غلب أف نوضح ىنا 
تستخدمها يف احملادثة اليومية. ميكن رؤية مثاؿ من بلدان يف العديد من ادلدارس الداخلية 
اإلسالمية اليت تستخدـ اللغة العربية يف احملادثة اليومية. ابإلضافة إىل أنو ميكن أف ينظر 
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ن الكلمات العربية اليت يتم استيعاهبا يف اإلندكنيسية. حىت اللغة إليو أيضا من العديد م
 العربية أصبحت اللغة الرمسية لألمم ادلتحدة.

كاليت ىي كسيلة للتواصل  ، لقد أظهرت اللغة العربية أعليتها كإحلاحها يف أعُت العامل
لغات العامل  كاآلف أصبحت اللغة العربية لغة تتفق مع ، كالتفاعل يف ادلنتدايت الدكلية

 األخرل.
 ىذا يثبت أف موقف اللغة مرتفعاللغة العربية كذلا دكر مهم يف العامل الدكيل.

 م اللغة العربيةيتعلأىداؼ    ( ب
م اللغة األجنبية ىو تطوير قدرة الطالب على استخداـ يالغرض الرئيسي من تعل

تدريس اللغة ادلهارات اللغة شفهيان ككتابيان ُتسمى القدرة على استخداـ اللغة يف عامل 
 اللغوية. ىناؾ أربع مهارات، كىي مهارات االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة.

ترتبط كل مهارة ارتباطنا كثيقنا ببعضها البعض، ألنو عند اكتساب ادلهارات 
اللغوية، يتم االنتقاؿ عادةن عرب عالقات التسلسل ادلنتظم. يف البداية يف مرحلة الطفولة 

 26القراءة كالكتابة. لتعليمالطفل االستماع إىل اللغة، مث يتحدث بعد ذلك اي ملتعلياي
كلة. م اللغة العربية ككذلك دراسة اللغات األجنبية األخرل ىو ابلتأكيد مشيتعل

، فعمر األطفاؿ يف ادلرحلة االبتدائية أكثر صعوبة من تكمن الصعوبة يف عمر التعليم
 درسة االبتدائية يطوركف مهارات لغتهم األـ.سن البلوغ. ألف األطفاؿ يف سن ادل

اللغة العربية  لتعليماللغات. سيكوف الشخص الذم اي التعليمكما حتدد بيئة اللغة صعوبة 
 27اللغة العربية يف كسط اجملتمع العريب. لتعليمأكثر سهولة عندما اي

ألـ(. يكمن تكمن الصعوبة أك السهولة يف التشابو بُت اللغة كاللغة األكىل )اللغة ا
م. لكن الفرؽ بُت اللغة كاألخرل بشكل عاـ يف شكل الصوت كالتكوين كاحلك
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، كنعرؼ أف االختالفات يف صوت اللغة العربية األصعب ىو الفرؽ يف الصوت
 ، سواء من حيث الصوت كاحلركة الفموية )اللساف(.كاإلندكنيسية ذلا اختالفات كثَتة

وف العربية لتعليمكبَتة يف رلتمعنا. لكن ادلهتمُت ايم اللغة اليـو ػلظى بشعبية  يتعل
أصغر من اإلصلليزية. على الرغم من أف اللغة العربية ال تقل أعلية عن اإلصلليزية. كما 

، سالمية ادلتكاملة يف مدف سلتلفةتوجد عالمات إغلابية حقيقية مع تطور ادلدارس اإل
ليم اللغة العربية الذم يتم يف ادلؤسسات تقدـ أحدىا مهارات اللغة العربية. كابلطبع يف تع

اإلسالمية )ادلدارس اإلسالمية كادلدارس اإلسالمية الداخلية( مجيعها أىداؼ ذلا )عامة 
 .كخاصة(

 م اللغة العربية يف إندكنيسيا ىي كما يلي:ي، أىداؼ تعلبشكل عاـ
 لعامل.وف اللغة العربية ابعتبارىا كاحدة من أىم اللغات يف االتعليميكتسب ادل (0
، كيستخدموهنا ة من حيث الشكل كادلعٌت كالوظيفةوف اللغة العربيالتعليميفهم ادل (9

 بشكل صحيح كخالؽ يف أغراض كاحتياجات كظركؼ سلتلفة.
وف القدرة على استخداـ اللغة العربية لتحسُت القدرات الفكرية التعليمميتلك ادل (3

 كالنضج العاطفي كالنضج االجتماعي.
 لديهم االنضباط يف التفكَت كالتحدث.ُت التعليمادل (4
األدبية كاستخدامها لتطوير الشخصيات  كن للمالتعليمُت االستمتاع ابألعماؿمي (5

 كتوسيع آفاقهم كحتسُت معرفتهم كمهاراهتم اللغوية.
 28.الفكرية وف كيطوركف األدب العريب كنز من الثقافةالتعليميقّدر ادل (6

دلؤسسات اإلسالمية يف إندكنيسيا يشبو يف يف حُت أف تعليم اللغة العربية يف ا  
معظم ادلدارس الداخلية اإلسالمية فهم الدراسات اإلسالمية مثل الكتاب األصفر. 
كلكن ليس بشكل متكرر يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة اليت جتعل اللغة العربية 
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ية على أربع مهارات ت الرمسلغة التواصل اليومي. يف حُت يتم الًتكيز أكثر يف ادلؤسسا
 .ستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة، كىي مهارات االلغوية
  نظرية تعليم اللغة العربية  ( ج

طرؽ التعلم ىي طرؽ أك جهود يبذذلا ادلعلموف حبيث يتم حتقيق عملية   
فإف تدريس اللغة العربية لغَت  ،التدريس كالتعليم للطالب كفقنا لألىداؼ. بشكل عاـ

الناطقُت هبا ىو نفس تعليم اللغات األجنبية. يعتمد استخداـ األساليب على ادلبادئ 
كالقواعد كاإلجراءات اليت تسمح لكل معلم ابستخدامها كفقنا للغة كشركط اجملتمع 

(Rahayu ،2013: 124). 
 29ة العربية ىي:بعض األساليب اليت ذلا أتثَت كبَت يف عامل تدريس اللغ 

 الطريقة النحوية  (1
هتدؼ ىذه الطريقة إىل التمكن من قراءة األعماؿ األدبية ابللغة اذلدؼ   

كالًتكيز بشكل أكرب على تنمية مهارات القراءة كالكتابة كالًتمجة ابستخداـ اللغات 
ة ادلزيد األجنبية. اللغة األـ تصبح كسائل اإلعالـ يف تعلم اللغة الثانية. تويل ىذه الطريق

من االىتماـ لقواعد كاستخدامها فقط لتحليل اجلمل النحوية للغة اذلدؼ. يتم عرض 
 القواعد النحوية العربية بشكل استنتاجي.

 طريقة مباشرة  (2
مت تطوير الطريقة ادلباشرة بناءن على افًتاض أف عملية تعلم لغة اثنية ىي نفس   

اللغة مرتبطنا مباشرةن ابألشياء كالعينات عملية تعلم اللغة األـ. غلب أف يكوف تدريس 
تتجنب ىذه  ،كالرسومات كالعركض التوضيحية كلعب األدكار كما إىل ذلك. ذلذا السبب

الطريقة استخداـ اللغة األـ يف التعلم. يتم تدريس عرض القواعد بشكل استقرائي. 
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تطوير مهارات تؤكد ىذه الطريقة أيضنا على  ،ابإلضافة إىل مهارات القراءة كالكتابة
 .التحدث كاالستماع

 طريقة القراءة (3
تعد القدرة على القراءة ىدفنا يليب احتياجات متعلمي  ،كفقنا ذلذه الطريقة  

اللغة األجنبية كسهولة اكتساهبا. مهارات القراءة ىي شرط للمتعلمُت لتطوير ادلعرفة 
 بشكل مستقل

 الطريقة اللغوية الصوتية (4
لغة عادة. سيصبح السلوؾ عادة إذا مت القياـ بو ىذه الطريقة تفًتض أف ال  

غلب تدريس تدريس اللغة بشكل متكرر. كالغرض من التدريس  ،بشكل متكرر. لذلك
ابستخداـ ىذه الطريقة ىو تعزيز الكفاءة اللغوية األربع بطريقة متوازنة مع ترتيب عرض 

تتم  ، ىذه الطريقةمث مهارات القراءة كالكتابة. يف ،مهارات االستماع كالتحدث أكالن 
 إتقاف اجلملة بتمارين ظلطية ابتباع تسلسل التحفيز كاالستجابة كالتعزيز.

 الطريقة الكهرابئية (5
الطريقة االنتقائية ىي طريقة االختيار كرلموعة من طريقتُت أك أكثر.   

ستكوف الطريقة االنتقائية ىي الطريقة ادلثالية إذا كانت مدعومة إبتقاف ادلعلم دلختلف 
حىت يتمكنوا من اختيار الطريقة اليت تناسب احتياجات الربانمج التدرييب مث  ،الطرؽ

تطبيقها ابلتناسب. ىناؾ أشياء غلب مراعاهتا كىي أف ربط الطرؽ ال ميكن أف يتم إال 
 بُت األساليب اليت ىي طريقة كاحدة.
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 ةتخردام وةائل اسإعمام التعلم -3
 فهم كسائل اإلعالـ التعلم (1

يط"، ، "الوسالتيٍت الذم يعٍت حرفينا "الوسط"الوسائط من الوسط ال أتيت كلمة
، الوسائط ىي كسيط )كسائل( أك تسليم رسالة من ادلرسل إىل "ادلقدمة". ابللغة العربية

"كسائل اإلعالـ ىي كجود إنساين ميكن التأثَت فيو  ،كفقنا ألمر علالك .مستلم الرسالة
 35."مباشر بو على اآلخرين الذين ليس لديهم اتصاؿ

ميكن استنتاج أف الوسائط ىي أداة  ،من بعض التعاريف ادلذكورة أعاله
تستخدـ كقناة للرسائل يف عملية التعلم لتحفيز األفكار كادلشاعر كتعزيز اىتماـ 

 31.الطالب يف أنشطة التعليم كالتعلم
 كظيفة كاستخداـ الوسائط (2

كاحدة منها  ،ن ادلكوانتمث يف عملية التعلم ىناؾ عدد م ،ينظر إليها كنظاـ
ىي كسائل اإلعالـ. اإلعالـ ىو أحد مكوانت عملية تعلم اللغة العربية. حبيث ال 

 32كلكن كجزء ال يتجزأ من عملية التعليم كالتعلم. ،يكوف موقعها رلرد أداة تعليمية
حل  الوظيفة كالفائدة كشكل من أشكاؿ لذلك فإف الوسائط ذلا أيضنا

 مشكالت التعلم.
 كظيفة الوسائط  ( أ)

أف كسائل اإلعالـ ذلا كظيفة مهمة يف عملية التعلم. كسائل  ،كما ذكران
 كىي: ،اإلعالـ ابللغة العربية من حيث التنمية

 عملت كسائل اإلعالـ كوسيلة تعليمية ،يف البداية (1)
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تعمل الوسائط لتوفَت جتارب ملموسة  ،مع تضمُت التعليم الصويت ادلرئي (2)
 للطالب.

رية االتصاؿ إىل أف يكوف للوسائط كظيفة كوسيلة لتوجيو يؤدم ظهور نظ (3)
 الرسائل / معلومات التعلم.

كظائف كسائل اإلعالـ كجزء ال يتجزأ من  ،استخداـ هنج النظم يف التعلم (4)
 برانمج التعلم.

كلكنها أيضنا حامل لرسائل  ،ال تعد الوسائط رلرد عرض للمدرس ،أخَتنا (5)
 33الطالب.ادلعلومات / التعلم اليت ػلتاجها 

 34على النحو التايل: ،صاغت كظيفة كسائط التدريس يف ست فئات ،انان سودجاان
كلكن لو كظيفتو  ،استخداـ الوسائط يف عملية التعلم ليس كظيفة إضافية (1

 اخلاصة كأداة خللق موقف تعليمي فعاؿ.
يعد استخداـ الوسائط التعليمية جزءنا ال يتجزأ من ادلوقف التعليمي أبكملو.  (2

 يعٍت أف الوسائط التعليمية ىي عنصر كاحد غلب تطويره بواسطة ادلعلم.ىذا 
التدريس اإلعالمي يف التدريس، كاستخدامو جزء ال يتجزأ من غرض زلتول  (3

الدرس. ىذه الوظيفة تعٍت أف استخداـ الوسائط غلب أف ينظر إىل األىداؼ 
 كادلواد التعليمية.

، مبعٌت أنو يستخدـ فقط إلكماؿ استخداـ الوسائط يف ليس رلرد أداة ترفيهية (4
 عملية التعلم حبيث جتذب انتباه الطالب.

يفضل استخداـ الوسائط يف التدريس لتسريع عملية التعلم كمساعدة الطالب  (5
 على فهم الفهم الذم قدمو ادلعلم.
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 35يفضل استخداـ كسائل اإلعالـ يف التدريس لتحسُت جودة التعليم كالتعلم. (6
 ائل اإلعالـقابليتها لالستخداـ كس ( ب)

دكر كسائل اإلعالـ يف التعلم مهم للغاية خاصة ابلنسبة للطالب. ميكن تنمية 
اىتماـ الطالب كدكافعهم للتعلم ابستخداـ كسائط تعليمية شلتعة. ميكن أيضنا التخلص 

 من عملية التعلم ادلملة يف الفصل ابستخداـ كسائط شلتعة للطالب.
 ػلتاج ادلعلم إىل االىتماـ ،راد حتقيقهامن أجل معرفة مدل حتقيق األىداؼ ادل

 36ستخداـ كسائط التعلم ادلستخدمة.
 37تشمل استخدامات ىذه الوسائط التعليمية:

 توضيح عرض الرسالة حىت ال تكوف لفظية للغاية ( أ)
 مثل: ،التغلب على قيود ادلساحة كالوقت كالشعور ابلقدرة ( ب)

ا (1) ميكن استبداذلا ابلواقع أك الصور أك إطارات األفالـ  ،الكائنات الكبَتة جدن
 أك األفالـ أك النماذج.

ميكن مساعدة األشياء الصغَتة مع أجهزة العرض الصغَتة أك األفالـ ذات  (2)
 اإلطار أك األفالـ أك الصور.

ميكن عرض األحداث أك األحداث اليت كقعت يف ادلاضي مرة أخرل، من  (3)
 الفيديو أك إطارات األفالـ أك الصور. خالؿ تسجيل األفالـ أك مقاطع

 ميكن تقدمي الكائنات شديدة التعقيد بنماذج أك رسـو بيانية، إخل. (4)
ادلفهـو كاسع للغاية، كميكن تصوره على شكل أفالـ كإطارات أفالـ كصور  (5)

 كما إىل ذلك.
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 ،ميكن التغلب على استخداـ كسائط التعلم بطريقة مناسبة كمتنوعة. يف ىذه احلالة
 ميكن أف تكوف الوسائط مفيدة لػ:

 يؤدم إىل احلماس للتعلم (أ 
 يتيح ادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب مع البيئة كالواقع (ب 
 38يسمح للطالب للتعلم بشكل فردم كفقا لقدراهتم كاىتماماهتم. (ج 

يف حُت يتم حتديد  ،ابإلضافة إىل بيئة كجتربة سلتلفة ،الطبيعة الفريدة لكل طالب
كل ىذه   ،سيواجو ادلعلم الكثَت من الصعوابت ،كادلواد التعليمية لكل طالبادلناىج 

 األشياء غلب التغلب عليها مبفردىا.
 أم قدرهتا على: ،ميكن التغلب على ىذه ادلشكلة من خالؿ كسائط التعلم

 إعطاء نفس التحفيز (أ 
 جتربة متساكية  (ب 
 39يعطي نفس التصور. (ج 
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 ينه  البحث - ي
 تصميم البحث -0

ادلعلم يف تعليم اللغة العربية ية إبتكار حلصوؿ إىل فهم عميق على ادلشاكل عن 
استخدـ الباحث يف ىذا  اإلسالمية هنضة الوطن غونونج سارم،مبدرسة ادلتوسطة 

ليبُت البياانت اليت كجد الباحث يف ادليداف،   نهج الكيفي كنوعو الوصفيدلالبحث اب
من خالؿ ادلقابالت ادلخطوطات كادلالحظات ادليدانية كالصور كالواثئق الشخصية 

  .45كادلالحظات أك ادلذكرات كغَتىا من الواثئق الرمسية
 حةسر الباحث -9

حضور الباحث يف مكاف البحث مهم جدا حلصوؿ النتائج كالبياانت الصحيحة 
ث يكوف أداة رئيسية أك يكوف آالت مجيع عملية البحث كيكوف سلططة ألف الباح

كاجملتمعة البياانت كمفسرة البياانت. كحضور الباحث يف مكاف البحث ليس إلشًتاؾ 
بل لينظر إىل أحواؿ كاألفعاؿ األشياء اليت تتعلق ابلبحث. حيت كجد الباحث 

  مكاف البحث ىو أسبعُت.كحضور البحث يف  ادلعلومات كالبياانت احملتاجة إليو.
 يسقع البحث -3

مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىو ادلكاف الذم إختار الباحث لعملية البحث 
نوسا تنغارا الغربية. دلبوؾ الغربية كاف كقع يف مدينة   غونونج سارم،هنضة الوطن 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادليدفع إليو الباحث إبختار ىذا ادلدرسة: ألف  كسبب الذم
، كدكره لتعزيز كفاءة كمهارات جوىار فاليتاالذم كجد فيو  أحد ادلدرسة هنضة الوطن

إبتكارية ادلعلم تعليم اللغة العربية الطالب. كلذلك قاـ الباحث يف ىذا البحث عن 
العاـ الدراسي  غونونج سارم مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن 

2519/2525" 
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 ىاالبياانت ويصادر  -4
كأما  41البياانت ىي الشخص أك شيء الذم حتصل البياانت منو.مصادر 

ادلتوسطة اإلسالمية هنضة   ىذا البحث العلمي ىي: مدير ادلدرسةمصادر البياانت يف
كبعض أساتذ كبعض أساتذ كبعض إدارة ك معلم اللغة العربية  غونونج سارم الوطن 
  سارل.في ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونج الطالب

 أةلسب مجع البياانت -5
كانت عملية مجع البياانت جزءا مهما يف البحث، ألف األغراض األساسي يف 

فلذلك أدكات البحث اليت استخدـ هبا  42.البحث منها احلصوؿ على البياانت
 الباحث يف مجع البياانت منها ادلالحظة كادلقابلة كالواثئقية.

 ادلالحظة (أ 
السلوكية من البشر كادلادة كاحلدث ادلنهجي دكف ادلالحظة ىي عملية التسجيل 

 43أم اإلتصاؿ أك األسئلة مع الفرد الذم تدقق بو البحث.
تقسم ادلالحظة إىل نوعاف ىي: ادلالحظة اإلشًتاكية كادلالحظة غَت اإلشًتاكية. 
يف ىذا البحث يستخدـ الباحث طريقة ادلالحظة غَت اإلشًتاكية أم أف يالحظ 

ياانت غَت اإلشًتاؾ يف تلك األنشطة، حيت يستطيع الباحث فهم كغلمع الباحث الب
 قرينة البياانت جبميع أحواذلا حيت تكوف لديو نظرة اتمة عن البياانت ادلرجوة.

 البياانت ادلرجوة تناكذلا من ىذه ادلالحظة منها:
 إبتكار ادلعلمالبياانت عن زلاكلة  (1
 إبتكار ادلعلم عواعقالبياانت عن  (2

 ادلقابلة  (ب 
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ىذا البحث استخدـ الباحث ادلقابلة بنوع مقابلة شبو التنظم  جلمع البياانت يف 
يف ادليداف. الغرض من استخداـ ىذا النوع من ادلقابالت ىو إغلاد ادلشاكل بطريقة 

 44أكثر انفتاحنا، حيث يُطلب من األطراؼ ادلدعوين إلجراء ادلقابلة آراءىم كأفكارىم.
 رفة البياانت من:استخدـ الباحث ىذه الطريقة دلع 
 .سارم ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن غونونجمدير ادلدرسة  (1

ادلتوسطة اإلسالمية هنضة لبياانت الذم مجع الباحث من مدير ادلدرسة كأما ا
ادلتوسطة اإلسالمية هنضة مدرسة ىي البياانت عن صورة العامة  سارم غونونج  الوطن
 كتطوره. الوطن

ادلتوسطة اإلسالمية هنضة أساتذ يف ادلدرسة ض إدارة ك بع معلم اللغة العربية
 .سارم الوطن غونونج

أساتذ يف مدرسة كأما البياانت الذم مجع الباحث من رئيس بعض إدارة 
إبتكارية ادلعلم يف يعٍت البياانت عن  غونونج سارم ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن 

 .تعليم اللغة العربية
 غونونج سارم ادلتوسطة اإلسالمية هنضة الوطن مدرسة بعض األساتذ يف  (2

ابتكارية ساتذ ىي البياانت الذم مجع الباحث من  بعض األ أما جنس البياان
 .ابتكارية ادلعلمعلى تعاكهنم يف ادلعلم 
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 الواثئقة (3
استخدـ البحث الطريقة الواثئقة جلمعية البياانت يف ادليداف، كميكن شكلها مثل  

كتابة  مثل كتابة شكل يف كاثئق  .ما شخص من ضخمة أعماؿ أك كتابة كصورة
 شكل يف كالسياسات. كاثئقة كاللوائح الذاتية كالسَتة كالقصص احلياة كاتريخ اليوميات

 أعماؿ ضخمة شكل يف كغَتىا. كاثئقة كالرسومات احلية الصور كالصور مثل صور
 .كغَت كأفالـ مثل صور كمنحواتت شكلها كميكن الفنية، األعماؿ مثل

 أةلسب حتليل البياانت -6
يف ىذا البحث يستخدـ الباحث حتليل البياانت لعملية البحث عن البياانت 
كجتميعها بشكل منهجي من ادلقابلة كالكتابة ادليدانية . كأما حتليل البياانت اليت 

 Miles and Hubermenاستخدـ الباحث حتليل 
 ختفيض البياانت (أ 

استخدـ الباحث ختفيض البياانت  لتلخيص كاختيار األشياء األساسية كالًتكيز 
على األشياء ادلهمة كالبحث عن موضوعات كأظلاط. كلذلك البياانت اليت مت ختفيضها 
ستوفر صورة أكضح، كتسهل على الباحث إجراء ادلزيد من مجع البياانت كاحبث عنها 

 إذا لـز األمر. 
 عرض البياانت (ب 

حث الكيفي، ميكن أف يتم عرض البياانت يف شكل أكصاؼ موجزة، يف الب
كسلططات، كعالقات بُت الفئات كما شابو. كيف عرض البياانت، قدـ الباحث بياانت 
يف شكل نصوص سرديّة. يتم استخداـ عرض البياانت يف شكل نصوص سردية لفهم 

 ما حدث، خطة عمل أخرل على أساس ما مت فهمو.
 أخذ اإلستنباط (ج 
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طوة الثالثة يف طريقة حتليل ادلعلومات يف البحث الكيفي ىي أخذ اإلستنباط اخل
كاإلستدالؿ . كاإلستنباط األكؿ مل تبق احلكم كيستطيع أف يتغَت إذا جائت األدلة 
اجلديدة كاألرجح يف مجع البياانت بعدىا. كلكن إذا كاف اإلستنباط األكؿ تنسب 

رجع الباحث إىل ميداف البحث جلمع  كتتفق ابألدلة الراجحة كالصحيحة حينما
 البياانت، فاإلستنباط األكؿ ىو الراجحة الصحيحة.

 تصحيح البياانت  -7
 :45الطريقة التفتيشية الذم استخدـ الباحث منها

 تطويل اإلشًتاؾ (1
 تطويل اإلشًتاؾ لتصحيح البياانت. من الباحث يستخدـ ىذا البحث يف

 مرة كمقابلة ادلالحظات، تقدمي ادليداف، إىل الباحث يعود تطويل اإلشًتاؾ خالؿ
تطويل  خالؿ من جديدة. أك مواجهتها مت اليت البياانت مصادر مع أخرل

 اخلبَت. كالشخص الباحث بُت العالقة تشكيل سيتم اإلشًتاؾ،
 ترم أصلوالتيوف  (2

يف صحة البياانت على أهنا فحص البياانت  ترم أصلوالتيوفتفسَت  رلت
. ىناؾ التثليث ادلصدر كيف أكقات سلتلفة ،من مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة

 تثليث تقنيات مجع البياانت كالوقت.
أسلوب التثليث أف الباحثُت يستخدموف تقنيات سلتلفة جلمع البياانت 

الحظة التشاركية للحصوؿ على البياانت من ادلصدر نفسو. استخدـ الباحث ادل
ادلتعمقة كالواثئق دلصدر البياانت نفسو يف كقت كاحد. ادلصدر  ةكادلقابل

triangulation 46.للحصوؿ على البياانت من مصادر سلتلفة بنفس التقنية ىو 
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ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ىو من ثالثة أنواع أكؿ تثليث ترل أصلوالتيوف 
دلصدر البياانت "يقارف ما يقولو ادلعلم كادلعلم كالطالب اثنيا تثليث الطرؽ 

نظرية التثليث أم ك ابستخداـ البياانت من ادلالحظات مع ادلقابالت كاثلث 
 .مقارنة النتائج النهائية للدراسة

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


