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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم   

حنمده    هلل  احلمد  ومن   ،نستعفرهو   نستعينهو إن  أنفسنا  شرور  من  ابهللا   ونعوذ 
ومن يضلل فال هادى له. وأشهد أن ال إله    ، من يهده هللا فال مضل له  ،سيئات أعمالنا 

له  الكرمي:    ،إال هللا وحده ال شريك  القران  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. قال هللا يف 
وقولواهلم  وامسوهم  فيها  قيماوارزقوهم  لكم  هللا  جعل  اليت  اموالكم  االسفهاء  )والتؤتو 

فإن أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي    (( حممد صلى هللا عليه  قوالمعروفا( 
 وسلم و شر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة يف النار(( 

مشكلة تعليم   واحلمد هلل وإبذنه استطعت الباحثة أن تنهي هذا البحث عن املوضوع"
 2021/2020 الفصل الثاين  يفرف امنهل املعاللغة العربية يف مدرسة 

ابللغة العربية، احلمد هللا بنوعه وتوفيقه، انتهيت من كتابة  وانطلقا من الشعور ألكتب  
البحث   هذا  متت كتابة  قد  اإلقرتحة.  الشهادة هذه  على  للحصول  العلمي  اإلقرتحات 

العربية. فمن األفضل مين أن أقدم شكرا الذين قد ساعدوين يف   اللغة  اجلامعة يف تعليم 
 منهم :   ،تابة هذا البحث العلميك
 أرشاد عبد الغين  الدكتورس اجلامعة يف جامعة احملمدية ماترام يرئ .1
 ة الدين اإلسالمية  عميد كلي ،املاجستري سوندي .2
 رف األولكاملش س قسم تعليم اللغة العربية و  يحسنان املاجستري كوصفة رئ .3
 .رفة اثنيةش مك نور جنة املاجستري  .4
 واألخرين الذين يعطون مساعدة يف هذا البحث علمي. .5

هللا  توجيهاته.    جزاكم  و  مساعدة  على  خاصة    خريا.  أعماهلم  جيعل  أن  هللا  عسى 
 اية و توفيقه و مغفرته و رضكثريا ويعطيهم هدلوجه الكرمي جيزيهم هللا خريا  



 

 

 
 
 
 



 

 

 املستخلص العربية

العلمي، هندروايت  ابئق  البحث  :    فميال  اجلامعي  حتت   716110035رقم 
 " العربية   العنوان  اللغة  تعليم  املعارف مد  يف    مشكلة  منهل  العام الفصل  يف    رسة  الثاين 
الثانية  املاجستري وحسنان    ." املشرف األول:2021/    2020الدراسي   نور   :املشرفة 

   .جنة املاجستري

تعل املزيد عن مشاكل  الدراسة إىل معرفة  املعارف يفيهتدف هذه  العربية يف منهل  اللغة   م 
. وكذلك حماولة إجياد حلول للتغلب على املشاكل 2020/2021الثاين يف العام الدراسي    فصلال

منهل املعارف. ونوع البحث املستخدم هو حبث ثانوية  م اللغة العربية يف املدرسة الياليت تنشأ يف تعل
ليل يتم حت   ( التوثيق.3( مقابلة ؛ ) 2( املالحظة؛ )1مت مجع بياانت البحث بطريقة )  نوعي وصفي

النوع التحليل  أسلوب  البحث ابستخدام  هذا  وأثناء    البياانت يف  امليدان  قبل دجول  يتم ذلك   .
(. املشاكل اليت تنشأ يف تعلم 1تشري نتائج هذه الدراسة إىل: )  امليدان و بعد االنتهاء يف امليدان.

ال يستطيعون قراءة منهل املعارف هي: هناك بعض الطالب الذين    ثانويةاللغة العربية يف مدرسة ال
وحفظ املفردات العربية ، واخنفاض احلافز واحلماس والرتكيز يف تعلم الطالب ، وقلة كفاءة املعلم. 

( اجلهود املبذولة كحل هي زايدة وعي املعلمني للطالب وتقدمي املشورة وتثقيف املعلمني ليكونوا 2)
 . أكثر كفاءة

 العربية ، مدرس ، منهل املعارفم اللغة  ي كلمات مفتاحية: مشاكل ، تعل 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
ABSTRAK 

Skripsi, Baiq famila hendrawati Nim : 716110035 yang berjudul 

“problematika pembelajaran bahasa Arab  di MTS Manhalul Ma’arif  di kelas 2 

tahun ajaran 2020 / 2021.  ”Pembimbing 1: Husnan, M.Pd dan Pembimbing 

II:Nurjannah, M.Pd . 

Pembelajaran bahasa arab di mts manhalul ma’arif di kelas 2 tahun ajaran 

2020/2021. Serta berupaya menemukan solusi guna mengatasi permasaahan yang 

muncul dalam pembelajaran bahasa arab madrasah tsanawiyah manhalul ma’arif. 

dan  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode (1) observasi; (2) 

wawancara; (3) Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan 

metode analisis kualitatif. Dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan ,selama 

dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa; (1). Problematika yang muncul dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Manhalul Ma’arif adalah: terdapat beberapa siswa yang 

tidak bisa membaca dan menghapal kosa kata bahasa arab., motivasi, semangat 

serta fokus belajar siswa rendah, minimnya kompetensi guru. (2) Upaya yang 

dilakukan sebagai solusinya adalah dengan meningkatkan kepedulian guru kepada 

murid, memberi nasihat dan mendiklatkan guru agar lebih kompeten.  

Kata kunci: Problematika, Pembelajaran Bahasa Arab, Guru, Manhalul Ma’arif. 
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 ألولالفصل ا
 أساسية البحث

 البحثخلفية  .أ
القرآن وهي إحدى وسائل االتصال الدويل. لذلك فإن  اللغة العربية هي لغة  

العربية من عدة  اللغة  تتكون  املسلمني.   للجميع وخاصة  العربية ضرورة  اللغة  تعلم 
وا  ، النحو  ، مبا يف ذلك  وامل  لصرففروع معرفية   ، والبالغة  ،   ثال،  واملفرودات   ،

الرابع     2األدب. صوص  ون وجدت  العربية  اللغة  األصوات،  عناصر  يف  هي 
 وتراكيب/قواعد.  واللمفردات،كتابة 

ا احلقيقة  املادة  مل  العناصر  ومن  اللغة،  مهارات  تعليم  على  املتعلم  تعن  ليت 
املتعددة.أحد   مبستوايها  اللغة  مهارات  على  السيطرة  من  يتمكن  ال  عليها  يسيطر 

اللغويية املهمة هي    بناء على قول عمر بن اخلطاب رضى  العناصر  النحوية  قواعد 
للنحو  أن  فيه  مما ال شك  والفرائض.  النسة  تتعلمون  النحو كما  تعلموا   عنه:  هللا 
أمهية كربى بني خمتلف العلوم اإلنسانية، فال شك ميكن أن يستغين عن معرفته،ذلك 

ة اللفظ، كما أن له  أنه ضروري ليكون القارئ قادرا علي التمييز بني األلفاظ املتكافئ
 3الدور املهم يف فهم املقروء، ويف اإلستماع والتعبري السليم، شفهيا كان أن كتابيا. 

من األساسي  أ  4اهلدف  لغة  علىتعليم  الطالب  قدرات  تنمية  هو   جنبية 
اللغة  اللغة يف عامل تدريس  القدرة على استخدام  املنطوقة واملكتوبة.  اللغة  استخدام 

اإلستماع الكالم   ة املهارات اللغوية. هناك اربعة من هذه املهارات, وهي مهار تسمى  
  , تقديرية  مهارة   إىل  والقراءة  اإلستماع  مهارات   تصنيف  يتم   . والكتابة  والقراءة 

يف عناصر اللغة  5إنتاجية.  مهارات     والكتابة  إىل مكالبينما يتم تصنيف مهارة  ال 

 
2Imaduddin Sukanto Dan Ahmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis (Yogyakarta:Nurma 

Media Idea, 2007), 5. 
3Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2011) 
4 
5 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misyakat, 2005)  
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قو   األصوات هناك     ، واملفردات.، كتابة  وتركيب  اللغة  يف   اعد  العربية  اللغة  تعليم 
فيما يلي بعض عناصر تعليم   م اللغة العربية ، هناك عدة عناصر جيب مراعاهتا. يتعل 

العربية.   اللغة  تعليم  من  الغرض   ، اإلدارة  يف  املعلم  قدرة  تتطلب  اليت  العربية  اللغة 
الشخص   قدرة  هي  االستماع  مهارة  العربية  اللغة  فهم  مهارة  أو  استيعاب  على 

،    كلمالم أو بعض الوسائط. مهارة الالكلمات أو اجلمل اليت ينطق هبا للشريك الك
هي القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات املفصلية للتعبري عن األفكار يف  

     6شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشريك املتحدث. 
مهارة القراءة هي القدرة على التعرف وفهم حمتوايت شيء مكتوب ابلرموز  

القراءة هي إح القراءة أو اهلضمه يف القلب. مهارة  اللغوية  من خالل  دى املهارات 
  مهارة   " من الكلمة العربية "ةراءالق  مهارةمن الناحية املعرفية، أتيت الكلمة "   األربع.

 أما ابلنسبة لكلمة مـهـر وهو ما يعين ذكي أو يتقن  -ميـهـر    هو شكل مصدر  ".
مهارة   . قـراءة املصطلحات كلمة هي  لقراءة.  يف  الكلمة  مصدر شكل من معىن 

   .تطويرها يف تعليم اللغةجيب 
الكتابة هي القدرة  لوصف أو التعبري عن حمتوايت العقل ، بدًءا من    ةمهار 

مهارة   التأليف.  أي   ، املعقدة  اجلوانب  إىل  الكلمات  مثل كتابة  البسيطة  اجلوانب 
له   نشاط  هي  الكتابة  األربعة.  اللغوية  املهارات  أعلى  هي  الكتابة(  )مهارة  الكتابة 

ملية التفكري وكذلك مهارة التعبري يف شكل الكتابة. تُعطى مواد مهارة  عالقة مع ع
الكتابة )مهارة الكتابة( حبيث ميكن للطالب تكوين أجبدايت وهجاء. ابإلضافة إىل 
الكتابة.   خالل  من  واملشاعر  األفكار  توجيه  يف  الطالب  يساعد  أن  ميكن  ذلك، 

إن الكتابة نشاط معقد جداً، ألهنا  انطالقاً من جوانب الكفاءة العربية، ميكن القول  
ومنطقية،   متسقة  بطريقة  األفكار  وتنظيم  تنظيم  على  القدرة  متطلبات  يف  تكمن 

 
6 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misyakat, 2005)     
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الكتابة   لغات  من  متنوعة  جمموعة  يف  الكتابة  تقدمي  سياق  يف  القدرة  عن  فضالً 
 7وقواعد الكتابة املختلفة. 

امل هبا  يقوم  اليت  التدريس  ألنشطة  مماثلة  عملية  هو  علم كمهندس  التعليم 
 ، حبيث حتدث أنشطة التعليم.   ألنشطة التعليم

النحو   تنفيذه على  يتم  تدريسي  نشاط  أجنبية هو  لغة  تعلم  فإن   ، وابلتايل 
األمثل من قبل  املعلم حبيث يقوم الطالب الذين يدرسهم لغة أجنبية معينة أبنشطة 

 .8التعلم بشكل جيد ، حبيث يؤدي إىل حتقيق هدف تعلم لغة أجنبية
العربية.      اللغة  تعليم  لغ  مشاكلة  مشكلة  بني  اللغ من   ، معروفة  هي  احملادثة كما    ة 

 العربية اليت يستخدمها اجملتمع العريب بشكل عام يف احملادثة اليومية هي لغة العامية. 
الفصحى.    العربية  فهي  التعليمية  املؤسسات  يف  تدرس  اليت  العربية  اللغة  لغة   أما  أي 

املتعلمون يف حمادثة. يواجه تعليم لغة العامية العديد من العقبات ، من بينها   عليها تدرب 
تلك املتعلقة ابختيار لغة العامية بسبب وجود اختالفات يف اللغة العربية يف العامية من 

أن تدريس األمية سيغري    عربية إىل أخرى. وهناك خماوف لدى بعض األطراف من دولة
 موحدة للعربية ولغة اإلسالم.  ة الفصحى كلغ دور لغة 

يستند هذا البحث إىل ظاهرة ميدانية تظهر أن طالب الصف الثاين يف مدرسة  
تسناوية منهل املعارف ، قرية دارك ، وسط لومبوك رجينسي ، لديهم ضعف يف تعلم اللغة  

ابللغة   واملفردات  النص  من  ، كل  واحلفظ  القراءة  حيث  من  خاصة   ، العربية.  العربية 
حيدث هذا للطالب الذين يتأثرون خبلفيتهم التعليمية ، والبيئة ، وال ميكنهم قراءة القرآن 
التعلم ،   الوالدين. وإذا استمر هذا يف عملية  ، وكذلك استخدام األدوات دون إشراف 

 فسيكون له أتثري على التحصيل األكادميي للطالب.
العربية     اللغة  جمال  املعلمني يف  أحد  مع  واملقابالت  املالحظات  نتائج  على  بناًء 

املدرسة   يف  ابلتدريس  يقوم  املعارفمنالذي  حول   هل  البحث  على  الباحث  سريكز   ،
 

7 Fajriah, Strategi Pembelajaran Maharah Al Kitabah Pada Tingkat Ibtidaiyah 
8 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 32. 
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مدرسة يف  العربية  اللغة  تعلم  معارف  مشاكل  هي منحلول  املدرسة  يف  املشكلة  أن    .
ل والدافع  للطالب،  التعليمية  قراءة اخللفية  أقل ألنه يصرف ابألجهزة، وصعوبة يف  لتعلم 

 اللغة العربية ألن الكثريين مل يتمكنوا من الدراسة حبيث يصبح هذا مشكلة للمعلمني.
 أسئلة البحث .ب

 بناًء على اخللفية املوضحة أعاله، ميكن صياغة املشكلة على النحو التايل:  
يف الفصل الثاين من   منهل املعارفرسة  يف مد  ة تعليم اللغة العربية ما هي مشكل  .1

 . 2021/    2020العام الدراسي 
يف الفصل الثاين   رسة منهل املعارف مدل مشكلة تعليم اللغة العربية يف  احلكيف   .2

 . 2021/   2020من العام الدراسي 
 أهداف البحث  .ج

يف الفصل الثاين العام   رسة منهل املعارف كلة تعليم اللغة العربية يف مد. ملعرفة مش 1
 . 2021/   2020الدراسي 

يف الفصل   منهل املعارف. ملعرفة على حل مشكلة التعليم اللغة العربية يف مدرسة  2
 . 2021/  2020الثاين العام الدراسي 

 البحث.   .فوائد
 ميكن تنقسم فوائد هذا البحث إىل قسمني :  

 الفوائد النظرية  .أ
هذا البحث قادرة على إثراء وتطوير املعرفة ومن املتوقع أن تكون نتائج  

عن  معلومات  توفر  أن  وميكن  خاص،  بشكل  التعليم  جمال  ويف  عام  بشكل 
تعل  و يمشاكل  العربية.  اللغة  الباحثم  ومعرفة  اثقبة  نظرة  مع   إضافة  التعامل  يف 

 اللغة العربية. ميتعل مشاكل 
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 العملية الفوائد .ب

يف  مدخالت  تقدمي  يف  الباحث  أيمل  املدرسية،  للمؤسسات  وابلنسبة 
اللغة العربية ليتمكنوا من تعزيز احلافز وحب دروس اللغة العربية حبيث يعزز   ميتعل 

للمعرفة  وذلك كتعزيز  وللباحثني،  للمتعلمني  التعلم  إجنازات  املطاف  هناية  يف 
 والبصرية واخلربة يف التعامل مع مشاكلة تعليم اللغة العربية. 

 . حدود البحثد
 احلد املوضوعي.1

الدراسة أبن مشكلة    ةحثاالب  حددت  العربية مشكلة خطرية   ميتعل موضوع  اللغة 
ال  الثاين يف املدرسة  تتطلب حاًل، خاصة يف طالب الصف    منهل املعارف ثانوية جداً 

 دارك
 . احلد املكاين 2

أي الصف ثانوية  دارك ال  مكان البحث يف املدرسة منهل املعارف  ةحثاالبحددت      
 الثاين

 احلد الزمن  .3
املدرسة    حثالبحدد     الدراسة يف  عاريف شهرين، ومها يف امل  هل منالثانوية  وقت 

 .نوفمرب وديسمرب
 الدرسات السابقة  .ه

 نفس هلا  اليت والكتب البحوث  نتائج  بني  اجلاري، البحث موقف شرح أجل من
 ت من نتائج كل دراسة حسب العنوانتستخلص هذه الدراسة االستنتاجا املوضوع. 

 املقرتح 
السعديةحبث   .1 العربية   مشكلة  "كرمية  اللغة  املعارف حندة    تعليم  و حل يف مدرسة 

 .هتدف هذه الدراسة إىل وصف املشاكل فروجيت" 1العلماء 
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من  بنيماس،  فروجيت  1مدرسة الثانوية حندة العلماء  لوهلا يف  عربية و اللغة ال  ميتعل 
هذه  على  التغلب  يف  املعلم  يبذهلا  اليت  اجلهود  وكذلك  اللغوايت  وغري  اللغوايت  حيث 

مشاكل   حتديد  يف  الدراسة  هذه  نتائج  تستخدم  أن  املتوقع  ومن  اللغة   ميتعل املشاكل. 
العربية وحلوهلا من الناحية اللغوية وغري اللغوية وكتقييم للتغلب على مشاكل اللغة العربية  

الباللغ  ميتعل يف   من  النوع  العربية. هذا  الفئة    ةحث اة  مع خلفية حبثية يف  نوعي  هو حبث 
يتم احلصول على مجع البياانت   بنيماس فروجيت  1مدرسة الثانوية حندة العلماء  يف  الثامنة  

اليت مت احلصول   البياانت  يتم حتليل  من خالل املالحظة واملقابالت والتوثيق. بعد ذلك 
 البياانت ،تقدمي البياانت واالستنتاجات. عليها عن طريق تقليل 

العربية يف   اللغة  تعلم  املؤلف وهي إشكالية  اليت حصل عليها  البحث  نتائج  من 
 تعلم اللغة العربية من الناحية اللغوية ومنها: 

مفردات )مفردات( ، مشاكل حمادثة )حمدثة( ، مسائل حنوية )قويد( ، مشاكل  .1
 9(. قراءة )قرعة( ، مسائل كتابة )كتاب 

عام    .2 يف  مكاسار  احملمدية  جامعة  من  الدين  أمري  طالب  أجراه    2018حبث 
الثامن طالب املدرسة اإلعدادية    مشكلة  بعنوان ''  العربية يف الصف  اللغة  تعليم 

جامعة احملمدية مكاسار هذا النوع من البحوث هو نوع من النهج النوعي. يف 
املراقبة واملقابالت والتوثيق يف هذه الدراسة، مت مجع البياانت من خالل تقنيات  

تقنيات    هذه الدراسة اليت جتري مقابالت مع قادة الصفوف والطالب واملعلمني.
البياانت يف هذا البحث عن طريق طريقة التحليل ى  حتليل البياانت. ويتم حتليل  

النوعي منذ ذلك احلني قبل الدخول إىل احلقل، وخالل احلقل وبعد االنتهاء منه  
يف هذا اجملال. نتائج هذه الدراسة هي; مشاكل تعلم اللغة العربية لدى الطالب  

العربية)1تشمل ) اللغة  تعلم  الرغبة يف  إىل  يفتقرون  املتعلمون  البيئة ( خلف2(  ية 
العلمي) التحصيل  لتقدم  دعماً  اللغة 3أقل  يف  الثقة  إىل  يفتقرون  املتعلمون   )

 
9 Karimatusa’diyah “problematika pembelajaran bahasa arab dan solusinya di mts ma’arif nu 1 

purwojati kabupaten banyumas” skripsi sarjana : jurusan pendidikan bahasa arab fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan institut agama islam negeri purwokerto 2019  
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العربية.اجلهود تبذل للتغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية لدى الطالب مبا يف 
( لدى  1ذلك  االجتماعية  الرعاية  ضماانت  حتسني  إىل  املدرسة  تسعى   )

( اختيار طرق التدريس الصحيحة 3( توفري الفهم والتحفيز للطالب)2املعلمني)
)4ومتنوعة) التعليم  التعلم  ومرافق  املرافق  استكمال  خلصائص 5(  املعلم  فهم   )
 10( يوفر الواجبات املنزلية على أساس منتظم6املتعلم )

إن   األول  الباحث  قال  حيث   ، السابقتني  الدراستني  عن  خيتلف  وهذا 
تش اللغوايت  حيث  من  العربية  اللغة  تعلم  ، مشاكل  املفردات  مشاكل  مل: 

القراءة  مشاكل   ، )القويد(  القواعد  مسائل   ، )احملّدثة(  احملادثة  مشاكل 
غري  املشاكل  تشمل  حني  يف  )كتاب(.  الكتابة  مشاكل   ، أه(  )القراءات(. 
واالهتمامات  املواهب  ذلك  يف  مبا   ، والنفسية  الفسيولوجية  املشاكل  اللغوية: 

مشاكل يناقش  وال  والتحفيز.  يف   والذكاء  الثاين  الصف  يف  العربية  اللغة  تعلم 
لدى   العربية  اللغة  تعلم  مشاكل  إن  الثاين  الباحث  قال  بينما  التسناوية.  مدرسة 
الطالب تتمثل يف افتقار الطالب إىل القدرة على تعلم اللغة العربية. على الرغم 
من وجود أطروحة تقرتب من هذا البحث ، إال أن موقع البحث خيتلف ابلتأكيد 

  ن البحث احلايل. بينما املعادلة هي نفسها مناقشة مشاكل تعلم اللغة العربية.ع
 اإلطار النظري و. 

   م اللغة العربيةيتعل . أ 
واسع جدا ، لذلك فإنه يؤدي إىل العديد من التعريفات املتنوعة. م له معىن  يالتعل 

( قال إن التعلم هو حدوث سلوكيات جديدة أو تعزيز  1981على سبيل املثال اخلويل ) 
  .11واملربية على حد سواءالسلوكيات القدمية نتيجة للتجربة الصرحية 

 
10 Amirudin”problematika pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas VII SMP Unismuh 

Makasar "(skripsi sarjana: jurusan pendidikan bahasa arab fakultas agama islam universitas 

muhammadiyah makasar tahun 2018  . 
11  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  

2011)  
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للتفاعل بني  السلوك نتيجة لذلك وفًقا لنظرية السلوكية ، فإن التعلم هو تغيري يف  
هو  التعلم   ، آخر  مبعىن  واالستجابة.  هبا   التحفيز  مير  اليت  التغيريات  أشكال  من  شكل 

التصرف على  قدرهتم  حيث  من  التحفيزبطرق   الطالب  بني  التفاعل  نتيجة   جديدة 
ما شخص  يف  واالستجابة.  تغيري  إظهار  إبمكانه  إذا كان  ما  شيًئا  تعلم  قد  أنه  يعترب 

 12وكه.سل 
الناجتة   التعلم هو عملية تغيري املستقرة نسبيا  التعريف هو أن  يف صميم كل هذا 

سة أو التفاعل مع البيئة. وهكذا ميكن تعريف تعلم اللغة     عن جتربة يف شكل متارين ممار
هو عملية تغيري لغة املرء املستقرة نسبياً الناجتة عن جتربة يف شكل ممارسة لغوية أو تفاعل 

 .13لغوي
وفًقا هليلجارد ، التعلم هو عملية تغيري من خالل األنشطة أو إجراءات التدريب 

 14يف كل من املخترب ويف البيئة الطبيعية. 
 وصف النتائج املتعلقة بتخطيط الدرس

( التخطيط ، 1يتم تقسيم اللغة العربية بشكل متكامل إىل ثالثة أجزاء ، وهي )
 15التقييم.( 3( التنفيذ ، و )2)

اليت سيتم  القرارات  العربية هو عملية جتميع منهجي ملختلف  اللغة  تعلم  ختطيط 
  18وحبسب ماجد   تنفيذها يف عملية تعلم اللغة العربية لتحقيق أهداف حمددة مسبًقا.

 ( أن يكونوا قادرين1فإن املعلمني يف هذه املرحلة مطالبون مبا يلي: 
التعلم ،   ( القدرة  3( القدرة على اختيار / حتديد املواد ،  2وصف أهداف / كفاءات 

  ، املواد  تنظيم  التعلم ،  4على  القدرة على حتديد أساليب / اسرتاتيجيات  القدرة 5(   )

 
12 Habib Maulana Maslahul Adi,” Teori Belajar Behaviorisme Albert Bandura dan Implikasinya 

dalam Pembelajaran Bahasa Arab Ihya Al-Arabiyah”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Arab, 213. 
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  

2011) ,29-54.  
14 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:PT Madani intans publishing, 

2015)  
15 Fitrah ,Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, No. 1,  Vol. 05 ( Juni ,2019), 93. 
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( القدرة على الرتتيب أدوات 6على حتديد مصادر التعلم / الوسائط / أدوات التعلم ،  
 ( القدرة على ختصيص الوقت 8حتديد تقنيات التقييم ،  ( القدرة على7التقييم ، 

 أكثر تفصيالً  19جميد يف مرحلة تنفيذ التعلم ، يكون 
 ( أن يكونوا قادرين1كشفت أن املعلمني يف هذه املرحلة مطالبون مبا يلي:  

( القدرة على استخدام األساليب /  3( القدرة على تقدمي املواد ،  2الدروس املفتوحة ،  
 ( القدرة على االستخدام 5( القدرة على استخدام الدعائم ، 4،  الوسائط

 ( قادرة على التنظيم7( قادرة على ابتكار الطالب ، 6لغة تواصلية ، 
التفاعل مع الطالب بشكل تواصلي ،  8 التعلم ،   ( القدرة9( القدرة على  (  10خيتتم 

( القدرة على استخدام 12إجراء التقييم ،   ( قادر11قادر على تقدمي التغذية الراجعة ،  
 16الوقت.

 يتم إجراء تقييم التعلم بطرق خمتلفة مثل االختبارات 
 يومًيا ، مترن على األسئلة ولعب األدوار واحفظ املفردات واألداء.

والتطبيق النظرية  املعلم  به  يقوم  الذي  التقييم  يف  يشمل  الطالب  قدرات  قياس 
التقييم الذي أجراه املعلم على حتقيق كفاءات الطالب  تنمية املهارات احلياتية. وقد أكد  

التقييم الذي أجراه املعلم بطريقة متكاملة يف عملية   بشكل فردي وكالسيكي. مت إجراء 
 17التعلم. 

يتحدث  لغة  العربية هي  اللغة  اللغاة األجنابية يف  أو  اللغة األجنبية  أن  يف حني 
للغة العربية هي رمسيا لغة أجنبية. ألن نظام األجانب.  من البيان ميكن أن يفهم أن ا هبا  

 .18التعلم كلغة أجنبية يبدأ من الوجهة، واملواد، إىل األسلوب 
العربية اللغة  لتعلم  الداعمة  املناهج   العوامل  املثال:  سبيل  على  عوامل،  عدة 

فإن   الدراسية،  املناهج  جانب  من  جرا.  وهلم  التعليمية  واملواد  واملعلمني،  الدراسية، 

 
16   Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman , No. 1  Vol. 05 (Juni 2019), 93. 
17   Ibid ,94. 
18  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  

2011),29-30.  
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املشكلة اليت حتدث يف كثري من األحيان هي ألن املناهج املستخدمة ال متثل اجلوانب اليت 
 حيتاجها الطالب بشكل شامل. 

ود املعلمني اجلاهزة، سواء من حيث النظرية  من اجلانب املريب هو بسبب عدم وج
واملمارسة التدريس. من جانب املواد التعليمية هو وجود تباين بني أهداف التعلم واملواد 

 19اليت تدرس حبيث تكون النتائج أقل فعالية. 
ترتيبها بطريقة كاملة ومنهجية على  يتم  أو مواد دروس  التدريس هي مواد  مواد 

ا التعلم  مبادئ  التعلم. أساس  عملية  يف  والطالب  املعلمني  قبل  من  وأوضح   ملستخدمة 
والطالب،   املعلمني  ودور  جداً،  مهم  التعليمية  املواد  دور  أن  التعلم    سواءبيالوطي  يف 

ومن أجل احلصول على فهم أوضح سيتم شرح    8الكالسيكي أو الفردي أو اجلماعي. 
 كل دور على النحو التايل

 للمعلمني، فإن املواد التعليمية للمعلمني هلا دور، أي: ابلنسبة   .1
أ. توفري الوقت للمعلم يف التدريس وجود مواد التدريس، ميكن تكليف الطالب 
مع تعلم أوال املوضوع أو املادة اليت سيتم دراستها، حبيث ال حتتاج املعلم لشرح 

 ابلتفصيل بعد اآلن.
وجود مواد التدريس يف أنشطة التعلم ، ب. تغيري دور املعلم من معلم إىل ميسر.  

 هو أكثر تسهيل الطالب من عرض املوضوع.  واملعلم 
وتفاعلية. فعالية  أكثر  لتكون  التعلم  عملية  حتسني  مواد   ج.  وجود  سيكون 

التدريس أكثر فعالية ألن املعلمني لديهم الكثري من الوقت لتوجيه طالهبم يف 
يت يستخدموهنا أكثر تنوًعا وتفاعاًل فهم موضوع التعلم ، وكذلك األساليب ال

 ألن املعلمني ال مييلون إىل التحدث.
 ابلنسبة للطالب، واملواد التعليمية للطالب هلا دور، وهي:   . 2 

 أ. ميكن للطالب الدراسة دون حضور / جيب أن يكون هناك املعلم   

 
19 Muhammad Syaifullah, “Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab”, 

Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab, No. 1, Vol. 3, 2019. 
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 ب. ميكن للطالب الدراسة يف أي وقت ويف أي مكان
 ميكن للطالب التعلم على وتريهتم اخلاصة. ج. املطلوب.   
 د. ميكن للطالب التعلم يف ترتيبهم اخلاص.   
 ه. مساعدة إمكانية أن تصبح متعلم مستقل.   

 يف التعليم الكالسيكي، للمواد التعليمية دور، وهي: .  3
 أ. ميكن استخدامها كمادة ال ميكن فصلها من الكتاب الرئيسي. 
 / ملحق للكتاب الرئيسي.   ةادب. ميكن استخدامها كم 

 ج. ميكن استخدامها لزايدة الطالب التعلم الدافع. 
د. ميكن استخدامها كتفسري لكيفية البحث عن التطبيق والعالقات والروابط بني 

 موضوع وآخر.  
 . يف التعلم الفردي، للمواد التعليمية دور، وهو: 4
 تعلم  أ. ابعتبارها وسائل اإلعالم الرئيسية يف عملية ال  

األدوات املستخدمة لتجميع و اإلشراف على عملية احلصول على معلومات ب.
 الطالب. 

 ج. دعم وسائل التعلم الفردية األخرى. 
 . يف التعلم اجلماعي، للمواد التعليمية دور، وهو:  5 

 أ. كمواد متكاملة مع عملية التعلم اجلماعي.  
 20الرئيسية. ب. كمواد داعمة ملواد التعلم 

 فهم املشكلة التعليم اللغة العربية . ج
 
 
 

 
20 Muhammad Syaifullah Dan Nailul Izzah” Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa  

Arab”, Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, No. 1,Vol. 3, 2019. 
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 م اللغة العربيةيتعل ةكلمش ب .
إىل  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعلم  يف  عادة  تنشأ  اليت  املشكالت  تنقسم 

 21:قسمني من املسائل اللغوية وغري اللغوية
 اللغوية  .1

 أ . نظام الصوت
إىل   حتتاج  اليت  الصوت  نظام  هي مشاكل  العرب  غري  املتعلمني  اهتمام 

ال العربية  اإلندونيسيةاألصوات  يف  هلا  مثيل  ال  ثه   ،يت    فمثال 
الصوت ، ع،ظ ،ص،ض،ذ،خ، نطق  يف  صعوبة  اإلندونيسي  سيجدالطلب  غ. 

حتتوي   عربية  هناك كلمة  إذا كانت  حبيث  اللغة  الصويت,  إىل  صوت  على 
 فإن الصوت سيتغري إىل صوت أخر.  ،اإلندونيسية ,

املثال   إىل ل يف   ،على سبيل  العربية  اللغة  أو ض يف  ذ  سيتغري صوت 
اإلندونيسيةاللغ املثال    ،ة  سبيل  ويصبح    ، على  الظهر  معدما  يولد    ، مدهرت 

 ويصبح ظهلم حقريا. 
 ب . مفردات اللغة 

اللغة األجنبية   يتقنها متعلمي  اليت جيب أن  اللغة  املفردات هي أحد عناصر 
 يف التواصل مع تلك اللغة.من أجل اكتساب الكفاءة 

من حيث الوظيفة ، ميكن تقسيم املفردات إىل قسمني ، املفردات املعجمية  
البيت  مثل  قواميس  يف  معاين  هلا  اليت  املفردات  هو  األول  والوظيفية.  واملفردات 

 والقلم والسيارة )البيت ، القلم ، السيارة(. 
اجلار    بيل املثال حروفبينما الثاين عبارة عن مفردات تؤدي وظيفة ، على س

ميكن  أن يتسبب نقل الكلمات من اللغات  والضمري وما شابه   رواملعشو   ضمةوال
 من بني أمور أخرى.  ،العربية يف حدوث مشكالت خمتلفة  األجنبية إىل

 
21 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  

2011),99-110 . 
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ومعىن كلمة   ، من كلمة مشركة ابللغة العربية  مثل اجملتمع الذي أييت  ،. حتول يف املعىن1
أو التكاتف. بينما يف إندونيسيا يعين التعبري إىل جمتمع يسمى  ،جمتمع هو املشاركة ,
  ابللغة العربية جمتمع. 

 كنعمة من كلمة  ،. يتغري اللفظ عن الصوت األصلي 2
. الالفاز اثبت لكن املعين يتغري مثل كلمة أو كلمة مما يعين أن ترتيب الكلمات اليت   3

 معىن أييت من اجلملة العربية اليت تعين الكلمات.ميكن أن تعطي 
 بنية اجلملة. ج

العريب النص  قراءة  الطريقة   ،يف  هبذه   . املعىن  فهم  أوال  الطلب  على  جيب 
 سيكونون قادرين على قراءهتا بشكل صحيح 

مثل   ، العربية  اللغة  قواعد  فهم  العرب  املتعلمني غري  السهل على  ليس من 
اإلندونيسيني ، على الرغم من أنه يتقن قواعد اللغة اإلندونيسية ، إال أولئك من  

معلمي  على  جيب  لذلك  ابإلندونيسية.  مقارنة  على  العثور  من  يتمكن  لن  أنه 
على  بسهولة  التغلب  من  يتمكنوا  ، حىت  االهتمام  من  املزيد  إيالء  العربية  اللغة 

 بية. الصعوابت اليت يواجهها الطالب عند تعلم اللغة العر 
 د.كتابة 

الكتابة العربية اليت ختتلف متاما عن الكتابة الالتينية هي أيضا عقبة منفصلة 
من  الالتينية  الكتابة  تبدأ  اندونيسيا.  من  وخاصة   , العرب  غري  العرب  الطلب 

ال اليمني.  ياليمني إىل  ومها   ،حتتوي األحرف الالتينية على شكل فقط  سار إىل 
الصغرية   و  الكبرية  الشكل   ،األحرف  ومها  شكلني,  هلا  العربية  احلروف  لذفإن 

 املستقل , األول املتوسط والنهاية. 
 مع اللغة )الكتابة الالتينية(. املشكلة يف هذه الورقة أن النص العريب خمتلف متاًما       

جالًسا يف الكلية ، ال يزال هناك من   املستغرب على الرغم من ذلك وابلتايل ، فليس من  
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العربية اللغة  يف كتابة  ،   خيطئ  واحلديث  القرآن  وآايت  اللغة  بدروس  يتعلق  فيما  سواء 
 22مالحظات أو يف مقاالت علمية. وكالمها يف الكتب

  غري اللغوية .2
  الثقافية -العوامل االجتماعية  أ.

غري   لألشياء  واألمساء  واملصطلحات  التعبري  أن  هي  تنشأ  قد  اليت  واملشكلة 
الواردة يف اللغة اإلندونيسية ليس سهالً وال يفهمه الطالب اإلندونيسيون الذين 

 .ألمة العربيةاال يعرفون االجتماعية والثقافية 
 الكتب الدراسي العواملب. 

م أيضا، ألن دورها ابإلضافة  استخدام الكتب التدريس يف التعلم مه  العوامل
 إىل املعلمني حىت اآلن، ال يزال أداة حتدد جناح التعلم.

 العوامل البيئية االجتماعية -ج 
التعلم النشط للغة هو جلب املتعلمني إىل بيئة التعلم. مع أّن بيئة سيضطّر  
تعلم أسرع   أنه  اللغة  إتقان  تطور  اللغة. حبيث  يستعمل  أن  كّل من هذا دروس 

 .أولئك الذين ليسوا يف بيئة اللغةا من نسبي
  . التعلم. من  د  البشرية يف عملية  املكوانت  املعلم هو أحد  املعلم.  مشكلة 

خالل االهتمام ابحتياجات الطالب هلذا ، سوف تكون قادرة على تعزيز اهتمام 
 23أو حتفيز الطالب يف حتقيق أهداف التعلم اخلاصة هبم. 

 
 

 
 

 
22 Noor Amirudin , jurnal  Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab ,8. 
23 Arifudin ,  “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal  An-Nizom , No.3,  Vol. 5, 

(Desember  , 2020),142. 
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 اللغة العربيةم يتعل  رق ط ج.

يف اللغة العربية ، أتيت طريقة الكلمة من كلمة طريق ، ايتروق )طرق يطرق  
لكلمة   مرادفة  وهي  والطريقة  الطريق  وتعين  طريقة(  تعين   أسلوب مصدره  اليت 

   الطريق والطريق والطريقة والنظام.

الطريقة هي طريقة منهجية  فإن   ، لزكية دردجات  وفًقا   ، نفسه  الوقت  ويف 
 24للعمل ، مثل كيفية عمل العلم  وعامة

العربية أن   الدين واللغة  تعليم  أنور يف كتاهبما منهج  يقرتح طيار يوسف وسيف 
، وهي:  6هناك   العربية  اللغة  لتعليم  القراءة طريقة    ،  طريقة احملاضرة طرق   متليطريقة 

 .25طريقة إنشاءات  طريقة احلفظ طريقة حنو شرف
يسمى   العريب  املنهج  تعليم يف  بطبيعة  املتعلقة  االفرتاضات  من  جمموعة  وهي   ، املدخل 

بعرض  يتعلق  فيما  والطريقة هي خطة شاملة   ، )فلسفية(  بديهية  ، وهي  وتعلمها  اللغة 
اليت مت   املقاربة  يعتمد على  اآلخر وكله  منها.  يتعارض جزء  ، وال  ابنتظام  اللغوية  املادة 

األسلوب  بينما   ، إجرائي  فهو   ، تنفيذ   هو  اختيارها  وهو  الفصل  ابلفعل يف  ما حيدث 
26للطريقة ، فهو تنفيذي بطبيعته.

 

العربية إىل نوعني ، مها:  اللغة  بعبارات بسيطة ، ميكن تصنيف طريقة تعلم 
لتعلم  التقليدية  الطريقة  احلديثة.  األساليب  والثانية  التقليدية   / التقليدية  الطريقة 

بية تركز على "اللغة كثقافة معرفية" حبيث اللغة العربية هي طريقة لتعلم اللغة العر 
سواء    ، العربية  اللغة  تعقيدات  حول  بعمق  التعلم  يعين  العربية  اللغة  تعلم  أن 
النحوية / النحوية )القواعد النحوية( ، مورفيم / علم التشكل )قواعد احلرف( أو 

واعد  األدب. والطرق اليت مت تطويرها واملصري املستخدمة هلذا الغرض هي طرق الق
 والرتمجة. 

 
24 Zakiyah Daradjat, Metodik Kḥusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 1. 
25 Wa Muna,  metodologi pembelajaran bahasa arab teori dan aplikasi ( yogyakarta  :  Teras, 

2011) 
26.https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/16/14 
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طريقة تعلم اللغة العربية احلديثة هي طريقة تعلم لغة هادفة كأداة. أي ، يُنظر  
العربية على أهنا وسيلة اتصال يف احلياة احلديثة ، حبيث يكون جوهر  اللغة  إىل 
فهم  على  والقدرة  بنشاط  اللغة  استخدام  على  القدرة  هو  العربية  اللغة  تعلم 

التعبريات ابللغة العربية. الطريقة اليت يشيع استخدامها يف التعلم هي الكلمات /  
27الطريقة املباشرة )الطريقة املبسطة(.

 

إتقان طرق خمتلفة  إىل  املعلم  ، حيتاج  بشكل جيد  العربية  اللغة  الطالب  يتقن  لكي 
ن لتعليم اللغة العربية. نتعرف على أنواع كثرية من طرق التدريس ، من بني العديد م

التدريس ، وعادة ما يهتم املعلم يف حتديد هذه   األساليب املستخدمة أو احملددة يف 
األساليب ابهتمام الطالب حبيث ميكن سكبه من الدرس. ومن بني طرق تعلم اللغة 

 : 14العربية 
 القواعد النحوية وطرق الرتمجة  .أ 

األساليب     والرتمجة  اللغوية  القواعد  أساليب  متتلئ  1التالية:  تستخدم   .
؛   وزان  ووازن  التصريف  وقوائم  انوو  بقواعد  الطالب  الطالب 2أدمغة  اجعل   .

؛   قلب  ظهر  عن  واملرادفات  املفردات  قوائم  القراءة 3حيفظون  الطالب  علم   .
. تعليم الطالب كتابة موضوعات املقال أبخذ 4ابلتفصيل / التفصيل والتحليل  

. تدريب الطالب على ترمجة 5ب والشعراء  عينات من اجلمل والفقرات من الكتا
 نصوص أدبية عالية. 

 العملية يف الفصل هي: 
يرتجم املعلم املفردات اجلديدة ، مث يكلف الطالب حبفظ املفردات   .1

التايل ؛   اليوم  املعلم من  2ويطلب تشغيلها مرة أخرى يف  . يطلب 
  بعض الطالب قراءة النص وتصحيحه ، مث يقرأ املعلم اجلملة النصية 

أن   جييدها.  الذي  الطالب  أحد  من  يطلب  مث   ، اجلملة  بواسطة 

 
27 Ibid. 
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. أيخذ املعلم قواعد انوو  3يرتجم اجلملة أو يرتمجها املعلم بنفسه ؛  
من النص مث يشرحها مع شرح مفصل ، وكذلك يف بعض األحيان  
، مث  القواعد  تتطابق مع  بتكوين مجل  الطالب  ملطالبة  قادرًا  يكون 

اإلجابة  يف  الطالب  املمارسة    يبدأ  أسئلة  املعلم 4على  يكلف   .
يف   إليها  واالستماع  الرأس  خارج  القواعد  حفظ  مبهمة  الطالب 

؛   التالية  الفصل  ساعة   / النص  5الفرصة  أحيااًن  الطالب  يرتجم   .
 برتمجة جمانية 

 تقييم هذه الطريقة:
التعامل معها /  .2 الطريقة حمدودة ويصعب  ، أهداف هذه  الواقع  يف 

. تركز هذه الطريقة على مهارات القراءة والكتابة  2عليها ؛ احلصول 
. ال ميكن هلذه الطريقة أن 3وجتاهل مهارات االستماع والتحدث ؛  

.  4تدرك هدفها يف تعويد الطالب على الكتابة بشكل صحيح ؛  
؛   األذكياء  للطالب  فقط  مناسبة  الطريقة  هذه 5هذه  تتطلب   .

األم ، مث يتم ترمجة هذا الفكر   الطريقة من الطالب التفكري بلغتهم
. حتدث هذه الطريقة دون  6إىل دماغهم ، أي إىل اللغة اهلدف ؛  
. هذه الطريقة جتعل املعلم  7وعي ، فهي تعيق سرعة تعليم اللغة ؛  

. دور املعلم يف هذه الطريقة يكون سهاًل ، إذا  8يصبح كسواًل ؛  
 كان يتقن لغة أجنبية. 
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 الطريقة املباشرة )املباصرة( .ب
تسمى هذه الطريقة ابلطريقة املباشرة ألنه خالل الدرس يستخدم املعلم اللغة 

الطالب. لغة  استخدام  يتم  ال  بينما   ، تدريسها  يتم  اليت  هذه    األجنبية  أهداف 
 الطريقة تؤدي إىل:

ة والكتابة ؛  جعل الطالب قادرين على التفكري يف اللغة اهلدف يف احملادثة والقراء.  1
 . استخدام لغات جديدة مباشرة دون ترمجة هبدف التواصل والتفاعل.2

إىل    تشري  اليت  والعبارات  الكلمات  بتعليم  هذا  اللغة  تعليم  برانمج  يبدأ 
األشياء واألفعال اليت ميكن الشعور هبا أو إظهارها مث تعلم االنتقال إىل املواقف 

يقولو  وما  احلوار  تعاجل  اليت  دون  اللغوية  الصور.  ابستخدام   ، يومي  هو كالم  نه 
 االعتماد على الرتمجة

أهنا سهلة ومرنة /   نتائجها ، إىل جانب  بفاعليتها يف  الطريقة  وختتص هذه 
الطريقة على مهارات االتصال وتوفر فرًصا  إنسانية. تركز هذه  مرنه وذات ملسة 

 للطالب للمشاركة. 
 الطريق الصامت )املعلم الصامت(  طريقة .ج

( جاتينو  سي  بدأها  الطريقة  طور  1972هذه  أنه  من  الرغم  على   .)
هناك  أن  إال   ، تشومسكي  نظرية  عن  منفصل  بشكل  التعلم  وطرق  النظرية 

 العديد من أوجه التشابه فيها. 
يف طريقة الطريقة الصامتة ، يكون املعلم صامًتا يف الغالب ، ويستخدم  

وا املعلم احلركات  ينشئ  وتشكيلها.  الفعل  ردود  إلاثرة  والتصميمات  لصور 
لو   التعلم. كما  "التجربة" وتسهيل  اليت تشجع الطالب على  املواقف والبيئات 
كان جمرد مراقب ، يقدم املعلم منوذًجا بسيطًا للغاية ويسمح للطالب ابلتطور  

 . حبرية واستقاللية ومسؤولية
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للتفسري   ، مث  أما ابلنسبة  للغاية  النموذج فهو ضئيل  والتصحيح وإعطاء 
إنه   أبنفسهم  الالزمة  والقواعد  واالستنتاجات  التعميمات  بعمل  الطالب  يقوم 

 فقط ، فيه ، ال يزال النهج اهليكلي واملعجمي مستخدًما يف التعلم. 
 تعلم لغة اجملتمع )تعلم لغة مجاعي( . د

ما   أن  افرتاض  النظرية على  ،  تستند هذه  أمر عاطفي  البشر هو  يتعلمه 
ابإلضافة إىل اإلدراك. لذلك ، فإن املتعلمني الذين يتعلمون اللغة خيتربون كل  
املدخالت أو املدخالت من اخلارج ككل من خالل املشاعر ، ابإلضافة إىل  

 األفكار.
القريبني   الطالب  قبل  املستهدفة من  اللغة  إتقان  إىل  الطريقة  هتدف هذه 

األصليني. يتعلمون يف جمتمع أو يف جمموعات )شركاء الدراسة  من املتحدثني  
 واملعلمني( ، من خالل التفاعل مع زمالئهم من أعضاء اجملتمع. 

( ، وهي  اللغة  تعلم  البشري يف  التطور  ملراحل  وفًقا  التعلم  (  1مت تصميم 
(  ، )الرضيع(  الكامل  االعتماد  ،  2مرحلة  التبعية  من  قليالً  التحرر  مرحلة   )

 .( مرحلة احلرية5( مرحلة الكبار و )4رحلة الوجود يف حالة منفصلة )( م3)
 ( السمعية السفهية) ه. الطريقة السمعية اللغوية

اللغوية   املهارات  يتقنون  الذين  الطالب  إنتاج  إىل  الطريقة  هذه  هتدف 
( وهي   ، أنواع  أربعة  ، )1جيًدا يف  االستماع   / االستماع   )2  / التحدث   )

 .( الكتابة / الكتابة4اءة / القراءة ، ) ( القر 3التحدث ، )
التالية:   االفرتاضات  اتباع  جيب   ، اهلدف  هذا  هي  1ولتحقيق  اللغة   .

القراءة والكتابة   الكالم وليس  ، لذلك جيب االنتباه إىل  الرئيسي  .  2الكالم 
( هو:  العربية  اللغة  تدريس  ) 1تسلسل  االستماع   .)2 ( ؛  التحدث   .)3  .)

( الكتابة  4اقرأ؛  اليت  3(.  أجنبية ابلطرق  لغة  تعلم  املمكن  يستخدمها  . من 
األم   لغتهم  يف  الصغار  اكتساهبا  4األطفال  يتم  والعادات   ، عادة  اللغة   .
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ابملمارسة.   اللغة  اكتساب  ميكن  وابلتايل   ، اللغة 5ابملمارسة  لتعلم  لدينا   .
نفسها ، مث التدرب على تلك اللغة ومنارسها حًقا ، فليس من الضروري فهم 

 القواعد أو القواعد أو التغيريات. 
 ريقة عدة مزااي منها:هلذه الط

تنظر هذه الطريقة إىل اللغة بنظرة شاملة وطريقة متكاملة ، وتؤكد هذه   .1
.  2الطريقة على مجيع القدرات )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(.  

جعل الطالب أكثر / مشاركة و / حمتملني / نشطني يف غرفة التعلم ،  
. االختالفات  3اخلوف. هذه الطريقة تقضي على / ظاهرتني من العار و 

املوجود يف   امللل   / امللل   / الشعور  والتمارين تقضي على  يف األساليب 
يف  واحلقيقية  احلية  ابللغة  أوالً  الطريقة  هذه  هتتم   ، الواقع  يف  الطالب. 

 احلياة اليومية ، مث تنتقل إىل اللغات الثقافية.
 ح. الطريقة االنتقائية )الطريقة االنتقائية( 

. أن كل طريقة تدريس هلا  1الطريقة االنتقائية على ما يلي: تعتمد 
؛   مزاايها   / مزاايها  مجيع  من  تسمح أبخذها  قوة  نقاط   / ال  2مزااي   .

توجد طريقة واحدة هي حًقا / مثالية وخاطئة متاًما ، لكن كل طريقة هلا  
. جيب أن نعترب أن كل طريقة من طرق تدريس اللغة  3مزاايها وعيوهبا.  

األجزاء املكملة لبعضها البعض ، ال تتعارض مع بعضها البعض ؛  ، بني  
.  5. ال توجد طريقة واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ؛  4

الذي   الطالب(  ما هو مهم يف كل تدريس ، جيب أن يركز على )مركز 
 حيتاجه ومتطلبات املواقف. 

ا املعلم تتطلب هذه الطريقة استيفاء املتطلبات اليت جيب أن ميتلكه
التايل:   النحو  على  وهي  مجيع  1،  يتقن   / املعلم  ينتبه  أن  جيب   .

األساليب من خالل السماح ابالستفادة / االستفادة من املزااي والعيوب 
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للطريقة.   املستوى  2املختلفة  مع  تتناسب  اليت  املناسبة  الطريقة  حدد   .
 . التمدد بشكل جيد ، 3العمري للطالب ومستوى لغتهم ؛ 

 لم اللغة العربيةيختطيط تع  .أ
تنفيذها   سيتم  اليت  اخلطوات  جتميع  هو  )التخطيط(  التخطيط  أو  التخطيط 

 لتحقيق األهداف احملددة مسبًقا.
قال كوفمان: "التخطيط هو إسقاط ملا هو مطلوب من أجل حتقيق هدف 

ويف الوقت نفسه ، صرح ويليام إتش نيومان أن: "التخطيط    14مشروع وقيّ م".  
ديد ما سيتم القيام به. حيتوي التخطيط على سلسلة واسعة من القرارات هو حت

أساليب  ، وحتديد  الربامج  ، وحتديد  السياسات  ، وحتديد  األهداف  وتفسريات 
 28وإجراءات معينة وحتديد األنشطة بناًء على جدول يومي.

األساسية ، أي  األشياء اليت جيب حتقيقها يف وضع خطة التعلم هي: )أ( الكفاءات  
الكفاءات املستهدفة املراد حتقيقها ، )ب( خمرجات التعلم ، أي قدرة الطالب على 
تلبية مرحلة حتقيق جتربة التعلم يف كفاءة أساسية واحدة ، )ج( مؤشرات نتائج التعلم  
، وهي إحدى عالمات حتقيق الكفاءة األساسية ، )د( املوضوع ، )هـ( املصادر /  

التعلم ، أي سيناريوهات   املواد / األدوات  التعلم ، )و( خربات  ، أي مرافق وموارد 
التعلم )خطوات ( يف شكل أنشطة الطالب خطوة خبطوة واملواد اليت يتم تدريسها ،  

( RPP)ز( ختصيص الوقت ، و )ح( كيفية التقييم. مكوانت خطة برانمج التعلم )
املوا ، )ب(  التعلم  أهداف  ")أ(  يلي:  األقل كما  ، )ج( طرق  هي على  التعليمية  د 

لذا فإن ختطيط التعلم هو   21التعلم ، )د( مصادر التعلم ، )هـ( تقييم نتائج التعلم .
عملية وجهد إلعداد القرار وصياغته. سيتم تنفيذ آنج من أجل غرس املواقف وقيم 
لتحقيق   حتقيقها.  املراد  لألهداف  وفًقا  الشخص  لدى  األساسية  واملهارات  املعرفة 

 
28 Zukhaira, M. Yusuf.A.Hasyim abdimas No. 1,  Vol. 17( Juni, 2013), 63. 
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إعداد النجاح   املعلم  يتعني على   ، النجاح  من  االقرتاب  األقل  أو على  التدريس  يف 
 29ختطيط دقيق.

 تنفيذ تعلم اللغة العربيةب. 
  ج. تقييم التعلم

جودة  ذلك  يف  مبا   ، اجلودة  ضمان  سياق  يف  وضرورة  ضرورة  التقييم 
التعليم. من املتوقع أن تؤدي التوصيات الناجتة عن هذه الدراسة إىل حتسينات يف 
التعريفات  من  العديد  تقدمي  مت  حيث   ، بيئة  يف  خاصة   ، العربية  اللغة  تدريس 

كلمة التقييم ابلتقييم. يف لكلمة تقييم. يف القاموس اإلندونيسي الكبري ، يتم ربط  
قاموس أكسفورد املتقدم للمتعلمني ، تُعرَّف كلمة تقييم على أهنا: لتكوين رأي  

 . بعناية  فيه  التفكري  بعد  ما  شيء  جودة  أو  قيمة  أو  مقدار  هذا   6عن  وينص 
التعريف على أن التقييم هو حماولة لتحديد القيمة أو الكمية أو اجلودة من شيء 

 Worthenهذا اجلهد بعناية ورعاية. ويف الوقت نفسه ، ذكر  ما. جيب أن يتم  

and Sanders 30أن التقييم هو عملية مجع املعلومات للمساعدة يف اختاذ القرارات 
 منهج البحث  ز.
 مدخل البحث -1

تستخدم هذه الدراسة منهًجا نوعًيا مبنهج وصفي يهدف إىل احلصول على البياانت       
 .  منهل املعارفالعربية اليت يتعلمها الطالب ابللغة العربية. يف املدرسة  

أو مراجعة  املقابالت  أو  النوعية ، أي املالحظة  النوعي ، ابستخدام األساليب  البحث 
 عتبارات التالية: الواثئق. تستخدم األساليب النوعية لال

 يكون التكيف مع األساليب النوعية أسهل عند مواجهة الواقع املباشر       
 تقدم هذه الطريقة بشكل مباشر طبيعة العالقة بني الباحث والباحث.  

 
29  Isnawardatul Bararah ,Jurnal Mudarrisuna ,No. 1,  Vol.7, (Januari-Juni, 2017), 142. 
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القيمة    على  الكبري  التأثري  لتعزيز  للتكيف  قابلية  وأكثر  حساسية  أكثر  الطريقة  هذه 
 املطروحة.

 حضور الباحثة  -2
يف هذا اجملال للحصول على أكرب     ةلزم وجود ابحثأالبحث النوعي ،    هذايف  

قدر ممكن من البياانت والسعي للتحقق من صحة البياانت اليت مت احلصول عليها.  
يف مراقبة الوظيفة ويستمع أبكرب قدر ممكن من  ةيف البحث النوعي ، يشارك الباحث

 االهتمام ألصغرهم. 
بشكل مباشر يف جمال مجع البياانت.    ةشارك الباحث أا اجملال البحثي ،  يف هذ

عمل  أوراق  الستخدام  تشاركيني  اجملال كمراقبني  هذا  يف  الباحثني  وجود  يعمل 
. ابإلضافة منهل املعارف   املدرسة  الثانويةلم اللغة العربية يف  يالطالب كمصدر لتع

  ، ذلك  الباحثأإىل  أي  ة عمل  وحتليلها.  هنا  للبياانت  الباحث أًضا كمجمعني  ة  قوم 
 31بعمل املالحظات واملقابالت املتعمقة والواثئق للحصول على البياانت.

 موقع البحث -3
، والسبب منهل املعارفالبحث هو املدرسة  الثانوية    أّما املوقع الذي متموضع هذا

الباحثة أن  إليه    هو  الوصول  أن موقعها قريب وميكن  املدرسة، كما  تعرف ابلفعل حالة 
بسهولة من قبل الباحثة، سواء ابستخدام املركبات ذات العجلتني حبيث تكون قادرة على 

 32تسهيل الباحثة يف القيام أبنشطة يف هذا اجملال.
 ت البحث ومصادرهابياان -4

لـ   وفًقا  البحث.  صحة  معرفة  من  مهًما  جزءًا  البياانت  مصادر  و    Loflanتعد 
Loafland    نقلتها البياانت  Moleongاليت  هي   الرئيسية،"مصادر  الكيفي  البحث  يف 

 الكلمات واإلجراءات،  

 
31 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung:Alfabeta,2017)   
32 Ibid 
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وغريها". املستندات  مثل  إضافية  بياانت  موضوع    33والباقي  هو  البياانت  مصادر  معىن 
يف   البحث  هذه  يف  البياانت  مصادر  جتميع  يتم  البياانت.  على  احلصول  مت  حيث 

 ، مها: 34نوعني 
 مصدر البياانت األولية -أ

يتم احلصول عليها مباشرة من املصادر  البياانت اليت  البياانت األولية هي  مصادر 
نتائ متثل  اليت  واملالحظات  املقابالت  خالل  واملراقبة من  االستماع  أنشطة  من  عامة  ج 

رئيس املدرسة، مدرس والطلب. تشمل مصادر البياانت اليت يتعني إجراء املقابالت معها  
. استخدام التقنيات لتحليل مصادر  اللغة العربية، أولياء أمور الطالب والطالب أنفسهم

البياانت أو املخربين وفًقا ملتطلبات البياانت القابلة للنفاذ، وهي تقنيات اختيار مصادر  
 35البحث اليت متثل جتسيدات للبياانت املطلوبة. 

 مصادر البياانت الثانوية -ب
بياانت  شكل  يف  عليها  احلصول  يتم  اليت  البياانت  هي  الثانوية  البياانت  مصادر 
جاهزة لالستخدام مت احلصول عليها من خالل الواثئق. ميكن احلصول على البياانت من 

، واليت تشمل ملفات املدارس، والرؤية، والبعثة،    منهل املعارف)إدارية( املدرسة الثانوية  
 36ية التحتية. واهليكل التنظيمي والبن

 أسلوب مجع البياانت  -5
يف   ةيف األساس مجع البياانت هو نشاط تشغيلي حبيث يتم تضمني تصرفات الباحث 

البحث احلقيقة. أما ابلنسبة أسلوب مجع البياانت املستخدام يف هذا البحث هو النحو  
 :  37التايل
 املالحظة  -أ

 
33 .Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 157. 
34 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Alfabeta,2017)  
35 ibid 
36 ibid 
37 ibid   
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يتم تعريف املالحظة كمالحظة منهجية وإزالة الضغط لألعراض اليت  
البحث. منهجية  38شوهدت يف كائن  عبارة عن مالحظة  املالحظة  فإن  لذا 

ابستخدام جهاز حساس خاصة عيون األحداث اليت  ومتعمدة يتم إجراؤها  
حتدث وميكن حتليلها يف وقت وقوع احلادث. ابملقارنة مع طريقة املسح، فإن  

 39طريقة املالحظة أكثر موضوعية.
يتم إجراء هذا املدخل عن طريق املراقبة والتسجيل مباشرة إىل الكائن  

مشاركة   تتم  احلدث، حبيث  أو  احلدوث  الكائن  حيث حيدث  مع  املالحظة 
والتسجيل. املراقبة  خالل  من  املراقبة  تتم  لذلك  حبثه.  يتم  40الذي 

أجريت    
   هذه املقابلة يف مدرسة منهل املعارف

 املقابلة  -ب
هي واحدة من تقنيات مجع البياانت اليت تتم عن طريق طرح   ةاملقابل  

عدد من األسئلة يف الدراسة اليت جتري شفواي، وجها لوجه بني الباحث عن 
املعلومات )املقابلة( ومصادر املعلومات )املقابلة(. وللحصول على معلومات  
مع  جيدة  عالقة  إقامة  قادراً على  مقيّ م  يكون كل  أن  ينبغي  صحيحة، 

الغرض من املقابلة نفسها هو مجع املعلومات وليس تغيري أو التأثري  41يب.اجمل
 على آراء اجمليبني.

اجملانية    املقابالت  هو  الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  املقابالت  نوع 
املوجهة، واليت هي مزيج من املقابالت اجملانية واملقابالت املوجهة. عند إجراء  

ا  إبجراء  القائم  أشرف  حتدد  املقابالت،  اليت  التوجيهية  املبادئ  على  ملقابلة 
أن   احلالة جيب  املقابلة، ويف هذه  اليت سيتم طرحها يف عملية  األشياء  فقط 
يكون القائم إبجراء املقابلة قادراً على خلق جو مريح ولكنه جاد مما يعين أن  

 
38.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010), 158. 
39.ibid  
40 ibid 
41 ibid 
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 املقابلة تتم بطريقة مباشرة للغاية، وليس ممارسة األلعاب ولكن ليس جامدة.
 ت الباحثة مقابلة مع مدرس لغة عربية عدة طالب من الصف الثاين.أجر 

 التوثيق-ج
، واليت تعين البضائع املكتوبة،صورة، أو السلع الضخمة  توثيقالواثئق أتيت من كلمة  

البياانت    42لشخص،  تسجيل  طريق  عن  البياانت  مجع  تعين  التوثيق  طريقة 
شكل   يف  املتغريات  أو  األشياء  حول  بياانت  عن  التوثيق  طريقة  املوجودة.تبحث 
اجتماعات،   حماضر  نقوش،  جمالت،  سياحية،  رحالت  رسائل،  مالحظات كتاب، 

 أطوال، جداول أعمال، إخل.
خاصة   البياانت،  جلمع  الطريقة  هذه  املتعلقة ُتستخدام  ابألنشطة  يتعلق  فيما 

يف   العربية  اللغة  لتعلم  الطالبة كمصدر  ورقةالعمل  منهل  الثانوية    املدرسة ابستخدام 
واهليكل  املعارف املدارس،  لبياانت  العام  الوصف  على  للتعرف  ذلك،  إىل  ابإلضافة   .

 .التنظيمي، واملشورة والبنية التحتية، والرؤية والرسالة، وعرض أنشطة التعليم
 أسلوب حتليل البياانت  -6

احلصول  مت  اليت  البياانت  وتكديس  املنهجي  للبحث  عملية  هو  البياانت  حتليل 
فئات، ووصف يف   البياانت يف  تنظيم  والواثئق، من خالل  واملقابلة  املالحظة  عليها من 
وجعل  وللتعلم،  مهم  هو  ما  واختيار  منط،  يف  وضع  التوليفات،  وإجراء  وحدات، 

جيب على 43االستنتاجات حبيث يكون من السهل أن نفهم من قبل نفسك واآلخرين. 
التأكد من أمناط التحليل اليت جيب استخدامها، سواء كان التحليل اإلحصائي    ة الباحث

أو التحليل غري اإلحصائي.يف هذه البحث، التحليل املستخدام هو حتليل غري إحصائي  
 مناسب للبياانت الوصفية. 

النموذج التحليل املستخدام يف هذه البحث هو منوذج البحث الذي تستخدام مايلز 
تفاعلي  بشكل  تنفيذها  يتم  النوعية  البحث  يف  البياانت  حتليل  أنشطة  أبن  وهوبرمان 

 
42.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 
43.ibid 
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مشبعة. البياانت  تصبح  منها حبيث  االنتهاء  يتم  مستمر حىت  بشكل  حتليل    44وتستمر 
 مة هي: االبياانت املستخد

 انت احلد البيا -أ
يعد احلد البياانت أحد األنشطة اليت تقوم عليها عملية اختيار البياانت األولية اليت 
تبسيطها  على  والرتكيز  اجملال  هذا  يف  املكتوبة  املالحظات  من  عليها  احلصول  يتم 

بدأ لذلك  وحتويلها.  أجر   واستخالصها  أن  منذ  النشاط  األحباث، ومجعوا    ة الباحث  ءهذا 
وقدموا   فئات  أو  جمموعات  بتكوين  وقاموا  املوضوعات،  وتعقبوا  خلصوها،  مث  البياانت، 

 مذكرات / مالحظات ميدانية. 
 عرض البياانت -ب

عرض البياانت هو عملية جتميع املعلومات بشكل منهجي من أجل احلصول على 
ا مت  اليت  البياانت  الدراسة،  هذه  يف  حبث.  شكل  استنتاجات كنتائج  يف  عليها  حلصول 

عن  عبارة  البياانت  عرض  يكون  حبيث  البحث،  برتكيز  املكتوبة  الكلمات  ترتبط  مجلة. 
استخالص   إمكانية  تتيح  واليت  منهجي  بشكل  ترتيبها  يتم  اليت  املعلومات  من  جمموعة 

 النتائج. 
 التحقق من البياانت-ج

منه،    االنتهاء  وعند  البياانت  حتليل  نشاط  حيدث  هي عندما  التالية  اخلطوة  فإن 
استخالص النتائج. يف استخالص االستنتاجات ابلطبع بناء على نتائج حتليل البياانت،  
سواء املستمدة من املالحظة امليدانية واملالحظة واملقابلة والواثئق وغريها اليت مت احلصول  

اجملال. هذا  يف  األنشطة  من  مجع 45عليها  يتم  البحث،  مرحلة  من  االنتهاء  نتائج    بعد 
البحث ببطء، مث يتم تغيريها يف شكل مكتوب. حبيث ميكن الحقا أن تدرج يف تقرير 

 البحث.
 تصحيحة البياانت-7

 
44 .Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 337. 
45.Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta : Teras, 2011), 175. 
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للحصول على صحيحة البياانت ، هناك حاجة إىل تقنية التحقق من البياانت. وفًقا 
البحث  وقت  طريق  عن  البياانت(  )صحيحة  االستقرار  على  احلصول  ميكن   ، ملولونج 
واملشاركة ومثابرة املالحظة والتثليث. يف هذا  البحث، التحليل التقنيات املستخدمة يف 

 احلصول على صحيحة البياانت هي:
 تقنية املثابرة -أ

البحثأ الصلة  هذا    يف  ةهدف  ذات  والعناصر  اخلصائص  حتليل  إىل  البحث 
األمور   هذه  على  الرتكيز  مث  املطلوبة  املشكلة  أو  على ابملشكلة  للحصول  ابلتفصيل 

 البياانت بتعمق أكرب. 
 منهج التثليث -ب

تثليث املصدر هو تثليث البياانت املستخدم للتحقق من احلقيقة، الفهم الذي مت 
تثليث  احلصول عليه من خالل البحث عن بياانت خمتلفة. يف هذه الدراسة ابستخدام 

الختبار   املصدر  تثليث  يستخدم  واألساليب.  من  املصادر  التحقق  خالل  من  اإلبداع 
واألصدقاء  الرؤساء  مثل  مصادر  عدة  خالل  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت 

 46واملرؤوسني.
من  التحقق  أو  البياانت،  للتحقق من صحة  حماولة  هو  الطرق  تثليث  أن  يف حني 
  نتائج البحث. ميكن تنفيذ تثليث الطرق بواسطة أكثر من تقنية واحدة جلمع البياانت، 

للحصول على نفس البياانت. وميكن أيضا أن يتم التنفيذ بطريقة. مقارنة بياانت الرصد  
 47مع بياانت املقابلة الرصدية. ومقارنة نتائج املقابالت مع حمتوايت وثيقة ذات صلة. 

على  للقضاء  طريقة  أفضل  يعين  التثليث  أن  استنتاج  ميكن  أعاله،  الوصف  من 
لبياانت على خمتلف األحداث والعالقات من وجهات  االختالفات املوجودة عند مجع ا

نتائجهم من خالل   للباحثني فحص  التثليث، ميكن  مع  أنه  أخرى  وبعبارة  نظر خمتلفة. 

 
46.Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018), 330. 
47.ibid 
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هو  املستخدم  التثليث  نوع  يكون  الدراسة،  هذه  يف  خمتلفة.  وأساليب  مبصادر  مقارنتها 
 التثليث القائم على املصادر والطرق.

 النظامية البحثية  .8
تتكون املناقشة املنهجية يف إعداد هذه األطروحة من أربعة منها مقدمة، وصف 
عام للمدرسة، مناقشة نتائج البحث واالستنتاجات. الفصل األول من هذا البحث هو 
البحث  أهداف  البحث،  أسئلة  البحث،  خلفية  البحث،  عنوان  على  حتتوي  مقدمة 

الدراس املصطلحات،  حتديد  البحث،  حدود  النظري، وفوائده،  اإلطار  السابقة،  ة 
البياانت، اسلوب   ومنهجالبحث )نوع البحث، حضور البحث، موقع البحث، مصادر 

 مجع البياانت، اسلوب حتليل البياانت، تصحيح البياانت و النظامية البحث(. 
عامة   حملة  هو  الثاين  الثانوية  الفصل  املعارفاملدرسة   غري   منهل  و  اللغوية    ،

 اللغوية.
اللغة يناقش   تعليم  مشكلة  خلفية  يتضمن  الذي  البحث  نتائج  الثالث  الفصل 

 كمصدر للتدريس و مشكلة تعليم اللغة العربية  منهل املعارفاملدرسة  الثانوية     يف  العربية
للصف   العربية  اللغة  طالب  التعليمية  املواد  وحتليل   ،  ، النور  اجلنة  روضة  مدرسة  يف 

 . منهل املعارف  املدرسة  الثانويةاحلدي العشر يف 
وجمهز   العشاء  وكلمات  واقرتاحات  استنتاجات  على  حيتوي  الرابع  الفصل 

  بببليوغرافيا ومالحق وسرية ذاتية للمؤلف. 
 
 
 
 
 

 


