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 "حياة كرمية أو استشهد" 1
 "ال تكن إنساان ملوانا, بل كن إنساان يلون االخرين ابلطيبة وتوقع اللذة على اخلالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتقدير كلمة الشكر   
 

 
 نقل من ِطاريق بن زياد في كتاب تاريخ الحضاوة االسالمية  1
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ويزكينا ويعلمنا    بعث إلينا رسوال يتلو علينا اايتهو    جعل أمتنا أمة اإلسالم خري أمة،احلمد هلل
  كمل لنا الدين وأمت علينا النعمة، وأشهد أن ال إله إالهللا وحده شريك له أ  الكتاب واحلكمة،

 صلى هللا وسلم عليه وعلى  حممدا عبده رسوله املبعوث  للعاملني  ورمحة، وأشهد أن
 اله وصحبه أمجعني.

 " املوضوع  العلمي حتت  البحث  بعونه خامت كتابة هذا  املنان  القادر  تعليم    محدا وشكرا هلل 
 2020"  سيكربيال مااترام العام الدرسي نور االسالم تنسطةاللغة العربية يف املدرسة امل 

بواجبيت   الشعور  من  العربية،وانطلقا  ابللغة  اإلقرتاحات  وتوفيقة,    ألكتب  بنوعه  هلل  احلمد 
انتهيت من كتابة هذا البحث العلي للحول على الشهاده اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. فمن  

 فمنهم:  عدوين يف كتابة هذا الباحثة العلمي،األفضل مين أن أقدم شكرا كثارا الذين قد سا
 ئيس اجلامعة يف جامعة حممدية ماترام الدكتور احلاج أرشد عبد الغين..ر 1
 املاجستري, عميد كلية الدين اإلسالم. درس سواندى .2
 قسم تعليم اللغة العربية. تور أمحد حلواين شافعي املشرف األول.الدك3
 كالشرفة الثانية.   .نور جنة املاجستري4
مساعدة5 يعطون  الذين  هذه     .واالخرين  كتابة  على   ةحثابال  يف  خريا  هللا  جزاكم  علمي. 

 مساعدة وتوجيهاهتم.    
 
 
 

وتوفيقه   هداية  ويعطيهم  خريا  هللا  جيزيهم  الكرمي  لوجه  خاصة  أعماهلم  جيعل  أن  هللا  عسى 
 ومغفرته ورضوانه. 

 
 

 ماترام, 
 الباحثة 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 البحث خلفية . أ
  2.العلوم   لتعليم  للطالب   املعرفة  يعليم  املعلم فهم  تتضمن  فيه عملية هو التعليم

 من   التفيري   عملية  هو  التعليم  حيلغر  اىل  ابلنسبة  .املمارسة   أو   التعليم  يعين  أيضا  العليم
لذا فإن التعلىم    .الطبيعية  البيئة  ويف   املخترب  يف  التدريب  اجراءات   أو  األنشطة  خالل

  3هو عملية تتم لتحقيق هدف من التعليم.
 العربية اللغة تعليم من الغرض أن أعاله توليمة عالنقع من القول ميكن كما

  أن املمتوقع من العربية اللغة تعليم أن يعين  وظيفيا الكتابة و القراءة، التحدث، يف
 4.ومستقبآل منتج بشكل التواصل على  قادرين املتعلمني جيعل

  استخدام  يف  الطالب   قدرة  تطوير  هو  العربية  اللغة  تعليم  من  االول    اهلدف
 اللغة  تعليم  عامل  يف  اللغة  استخدام  على  القدرة  تسمى.  واملكتوبة  الشفوية  اللغة

  القراءة،   التحدث،  االستماع،   مهارات   هي  أربع  مهارات   هناك.  اللغة  مهارات 
    5. والكتابة

معظم اهتمام الناس ابلعربية غري متوازن مقارنة ابنتباههم اللغة إهنا حقيقة أن  
أجنبية مثل اإلجنليزية والفرنسية والياابنية وغريها. يف حني أن اللغة العربية كلفة اثنية  
تعاليم   لفهم  يف  ليس  تعلمها  مت  اليت  األجنبية  اللغة  من  واحد  نوع  هي  العامل  يف 

ا تعمل  ذلك،  على  عالوة  فقط.  العلوم اإلسالمي  لصاحل   ايضا  العربية  للغة 
إذاكان   خاص  بشكل  مفيد  أمر  تعلمها  فإن  لذا  والثقافية.  االقتصادية  السياسية، 

   6إبمكانك استخدامهبنشاط، مثل التحدث أو سهولة، أي فهم الكتب العربية. 

 
2 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Madani 2015) Hlm 1 
3  Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta:Penbit Teras,2009),Hlm 6 
4 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa,(Bandung:Penerbit Angkasa 

Group, 2009), Hlm 3 
5  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung,PT Remaja Rosdakarya 

2011)Hlm. 71. 
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung,PT Remaja Rosdakarya 2011) 

Hlm.  
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تعليم لسببني: أوآل، ألهنا لغة التواصل    العربيةاللغة    موعن ابدلاىل  ابلنسبة  
لفة  ألهنا  اثنيأ،  اللغة.  تلك  مستخدمي  مع  نتوافق  أن  أردان  إذا  تعلمها  اليت جيب 
الكتاب  الدينية، ألن  العربية إلتقان أعماهلم  اللغة  أتباعها دراسة  تتطلب من  دينية 

للطالب  التعليم  أمهية  تعد  احلاضر،  الوقت  يف  العربية.  ابللغة  حيوايً،    املقدس  أمرًا 
لتلقي  ككائنات  سليب  وضع  يف  الطالب  تضع  التعليم  أنشطة   تعد  مل  حيث 
استخدام   على  وقادرين  نشطني  يكونوا  أن  للطالب  ميكن  ولكن كيف  التدريس، 
القدرات. كيفية حتسني جودة اللغة العربية  اليت ال يزال يعتريها بعض الطالب لغة 

ال اخلرباء  يفكر  جللك  حتد،  هذا  كيفية صعبة.  حول  بديلة  حلوالً  ويقدمون  عرب 
تدريس اللغة العربية بشكل حق. يف الواقع، معاجلة التعليم ال ميكن فصله عن عدة  
عناصر مثل: وسائل التليم، هدف التليم، طريقة التعليم, تقييم التعليم. العناصر ال 

ي أن  املعلم جيب  التعليم. ألن  العملية  هذه  رئيسي جيب حتقيقه يف  عنصر  تتبه  هو 
 7لكل هذه العوامل. 

 يتم ال  مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  تسناوية  مدرسة  يف  العربية  اللغة  تدريس  مع  وابملثل
 . أعاله  العناصراملوضحة  جياهل

   مدرس   مع  Zulkifli, S.Pd.,M.H.I  استنادً   أجريت  اليت  املقابالت   على  بناءً 
  مت   ،مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  املتوسطة  املدرسة  يف  املدير  أيضا  وهو  العربية  اللغة

  العربية   اللغة  تعليم  اليت  املدارس  إحدى  هي  املدرسة  أبن  تفيد  معلومات   على  احلصول

  منهج     العربية  اللغة  حزمة   كتاب   يستخدام  املدرسة  يف   العربية  اللغة  وتعليم  لطالهبا،
 يف     احلال   هو   كما   األمر   فيختلف   الوحدوايً،  النظاماً   التعليم  يستخدم   حيث     2018

  فرعي  نظام  ابستخدام  العربية  اللغة   الطالب   يتعلم  اإلسالمية  الداخلية  املدارس   بيئة

  الدرس   وخاصة  العربية،  اللغة  تعليم  يف   ابرعني   ابلفعل  الطالب   من  العديد  يكون  حبيث

 8.الصرف  و  النحو

  كيفية   حول  األحباث   من  املزيد  إبجراء  املؤلفون  يهتم  أعاله،  الوصف  على  بناءً 

 .مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  تسناوية  مدرسة يف    الرابية   اللغة تعليم  تنفيذ

 
7  Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta:Penbit Teras, 2009), Hlm 6 
8 Wawancara Dengan Bapak Zulkifli, S.Pd.I.,M.H.I Pada Tanggal 18 September 2019 
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 البحث  أسئلة .ب
 :التايل  النحو  على  املشكلة  صياغة  ميكن  أعاله،  املوضحة  اخللفية  على  بناءً 

 العام  مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  املتوسطة     املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعليم   عملية  كيف

 ؟2020/2021  الدرسي
 والنوافع  أهدافج. 
 البحث  أهداف.1

   مااترام   سيكربيال  اإلسالم  نور  املتوسطة  املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعليم  عملية  ملعرفة

 2020/2021  الدراسية  السنة
 

 نوافع  البحث.2

 النظرية   الفوائد  .ا

 بشكل  للعلوم  التحديد  وجه  على  للباحثة  إضافة  أو  مدخالت   أو  كمرجع  يستخدم  .1

 .عام

  التوجيه   توفري  يف  كمرجع  تطبيقها  يتم  اليت  االسرتاتيجيات   أو  املفاهيم  تطوير  يتوقع.2

 .للطالب   املعلم   قبل من  والتدريس

 .العربية  اللغة  تعليم  عملية  تنفيذ  يف   كأداة  املعلم   يف  املسامهة  على  القدرة.3

  عملية فوائد  .ب 

 .العربية  ابللغة  العربية  اللغة  تدريس  يف  العربية  اللغة  ملعلمي  كدليل.1

 .للطالب   العربية  اللغة تعليم  جودة  حتسني   يف  العربية  اللغة   ملعلمي  كمسامهة.2

 . حدود البحث ه
 الباحثة   حدود.1

حول: النقاش من املؤلفون حد ، ة توسيع املناقشة يف هذه الدراسةزايد لتجنب  
  منطقة الصف الثاين    يف  العربية  اللغة  ميتعل   حول  معلومات  سوى ال يكتشف الباحثة  

نور   الصف    يف   العربية  اللغة ميتعل  عملية وكيفية ماترام  بيال   سكار  اإلسالمية املتوسطة 
 .ماترام  بيال سكار اإلسالميةاملتوسطة نور الثاين 

 .مكان البحث 2
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 من  حبيث  للباحثة  بسهولة  الوصول   املواقع   حمققي  أبخذ   املهتمني  للباحثة  ميكن

 على  بسهولة  حتصل   وأن  ،وفعالية  بسالسة   تعمل   أن  الدراسة  هذه   إجراء   يف   املتوقع

  نور   املتوسطة   املدرسة  الثامنة  الصف  يف  الباحثة  هذا  موقع  أجري  .صاحلة   بياانت 

 2020/2021 الدرسي  العام  مااترام  سيكربيال  اإلسالم
 و. حتديد املصطلحات

املناقشة، حصرها الباحثة يف مناقشة عملية تعليم اللغة ولتاليف االلتباس واالرتباك يف  
 العربية فقط.

 ز. الدراسة السابقة
 نفس  هلا  اليت  والكتب  الباحثة   نتائج  بني  اجلاري،  الباحثة  موقف  شرح  أجل   من

 املقرتح   العنوان  تشبه  دراسة  كل   نتائج  من  استنتاجات  الباحثة  يستخلص.  املوضوع 

  وتدريب   الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تعليم   يف   ختصص   شقيقه  نوريد  رودن  أطروحة.1

  دكوهولو   السالم   دار  اإلسالمية  الصعود   مدرسة  يف   العربية  اللغة  تعليم  عن   نبذة  املعلمني،

 هذا   يف   يركز  الذي  2020/2021  الدراسية  السنة  يف  رجينسي   ابنيوماس  ضاحية

 السالم   دار  الداخلية  املدارس  يف  املنفذة  العربية  اللغة  تعليم  عملية  مشكلة  على  البحث

 البياانت   حتليل   يف  نوعية  مقاربة  الدراسة  تستخدم  .رجينسي  ابنيوماس  ضاحية  دكوهولو

 .الباحثة  موقع من  عليها  احلصول   مت  اليت

 يف   املنفذة  العربية  اللغة  تعليم   عملية  كيفية  ملناقشة  هي  الباحثة  مع   العنوان  العادلة  هذه
  .رجينسي  ابنيوماس  ضاحية  دكوهولو  السالم   دار  الداخلية  املدارس

 يف   العربية  اللغة تعلم  عملية دراسة الباحثة يريد الدراسة، هذه مع  االختالف أن  حني  يف
 اجلامعية  السنة  يف  اإلسالم  صحيح  والية  يف  اإلسالمية   نور   املدرسة
2020/20219 
 جبامعة الرتبية كلية  يف  العربية اللغة  تعليم  طالبة سلفاان  أنيس األخت   أطروحة يف.2

  يف   العربية   اللغة   تعليم  اسرتاتيجيات "  حول.  يوجياكارات  كاليجاغا  سنن  اإلسالمية  الدولة
ونقرم  من  السابع  الصف  طالب   بتعليم  االهتمام  زايدة فلرتبنتل   مدرسوة متوةسطةة 

 
9 Rudin Nuryadi, “Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Darussalam” (UIN, Sunan Kali 

Jaga, 2017/2018) 
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 اسرتاتيجيات  على  أجريت  اليت  البحوث   ونتائج   2010  الدراسي   العام  يف يقيكرت 

 اليت  التعرض  شبق  قائمة  تعرض  حيث  ذلك.  الطالب   تعلم   حتسني   يف   العربية  اللغة  تعليم

 يف   املستخدمة  الطريقة  ابألحرى  أو  التعليم   على   للتأكيد  حرص  سلفاان  أنيس  درستها
 . الدراسة

   .العربية  اللغة   تعليم  عن  الباحثة  املساواة  قدم  على  الباحثة  مع أطروحة  عنوان  املعادلة  هذه

  نور   وسطة املت    املدرسة   يف  العربية  اللغة  تعليم  عملية  دراسة  الباحثة  يريد  للفرق،  ابلنسبة

 االهتمام  على   أكرب  بشكل   أنيس  األخت   أطروحة  تركز  بينما  ،مااترام  سيكربيال  اإلسالم

 10.العربية  اللغة  بتعليم  املتزايد

اللغة    يف.3 طالب  وردنسة  األخت  اإلسالمي    العربيةأطروحة  الدين  بكلية 
ابملطرم احملمدية  األساسي    ،جبامعة  التنفيذ  اللغة   ميتعل    2013مناهج  يف حول 

العام الدراسي    مااترامسكاربيال   2019للصف العاشر مدارس عليا العرسيه    العربية
2018 

التنفيذ   البحثة على مشكلة   م يتعل يف     2013هجمن  يف  األساسيةحيث يركز هذا 
يستخدم هذا الباحثة منهجا   مااترامالذي يف العرسيه سكاربيال     العربيةاللغة    تالل 

 نوعيا يف حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها من موقع الدراسة. 
يف حني أن االختالف يف    العربية،   تناقش هذه املعادلة مع الباحثة كيفية تعليم اللغة

نور اإلسالم سكاربيال     املتوسطة  تريد الباحثة دراسة عملية يف املدارس  ، هذه الدراسة
 11.مااترام

 ح. اإلطار النظري 
 العربية   اللغة  تعليم  .أ

 العربية  اللغة  تعليم  مفهوم.1

 
10 Anis Silfana, “Stratagi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 

VII MTS Negeri Wonokromo Pleretbantul Yigyakarta Tahun Ajaran 2010” (UIN, Sunan Kali Jaga, 

2010) 
11 Wardaningsih, “Implementasi Inti Dalam Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X 

Ma Ar-Raisiyah Sekarbela Mataram Tahun Ajaran 2017-2018” (Universitas Muhammadiyah Mataram 

2017-2018) 
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  إىل  تفضي  معينة  مادية  تعليمية  أنشطة  إنشاء  يف  املعلم  يبذله  جهد  هو  التعليم
  الوطين،   التعليم  نظام  بشأن   2003  لعام  20  رقم  للقانون  وفًقا 12.هدف  حتقيق
 التعليم   وموارد   املعلمني  مع  الطالب   تفاعل  عملية  هو  التعليم  ، 20  الفقرة  ، 20  املادة 

 "املعلم"  املعلم   يبذله  جهد  هو  التعليم   .للتعليم  جهد  هو   التعليم  فهم   .تعليمية  بيئة  يف
 على   يؤكد   والذي  والطالب،  املعلمني  بني   مالئم   تعليمي  جو  خللق   وذلك  خمططة   بطريقة

 .التدريس  تعليم  يف األهداف  حتقيق

  تعليمية   أنشطة  إنشاء  يف  املعلم  يبذله  جهد  عن  عبارة  التعليم  فإن   أعاله،  موضح  هو  كما

  هو  العربية  اللغة  بتعليم  املقصود  أن  فهم  ميكن  أنه  مبعىن  .ما  هدف  حتقيق  إىل  تفضي  معينة

  تعليم  أنشطة  الطالب   تعليم  مت  إذا   حد  أقصى   إىل  املعلم  به  يقوم  الذي  التدرييب  النشاط

 ميكن  ال  .العربية  اللغة  تعليم  هدف  حتقيق   إىل   يفضي   حبيث  جيد،  بشكل  العربية  اللغة

 املواد   تقدمي   كيفية  تشمل  واليت   والطالب   املعلمني  بني  هلا  املخطط  األنشطة  عن  فصلها

  .التعليم  أهداف  لتحقيق  التعليمية  املواد  تنظيم  وكيفية  التعليمية،  املواد  وإدارة  التعليمية،

 من  املعرفة  وتقدمي  تقدمي  عملية  هو  العربية  اللغة  تدريس  أن  أنشوري   مهتدي  أمحد  صرح

 على  والقدرة   العربية  اللغة  وإتقان  الطالب  فهم   هبدف  للطالب   العربية  اللغة  معلمي  قبل

 13.تطويرها

 علم  نظرايت   أساس  على  يقوم  اللغة  تعليم  أن  كتابه  يف  أفندي  فؤاد  أمحد  أوضح

 اللطيفة   توفر   بينما  ما،  شيًئا  الناس  يتعلم   كيف   النفس   علم   يصف  . واللغوايت   النفس

 بطريقة  كليهما  من   معلومات  خلط  يتم  اللغة،  وعموميات   خصوصيات   حول   معلومات 

 14.معينة أهداف  لتحقيق  والتعليم   التدريس  عملية تسهل  طريقة  أو

 :ومها  اللغة،  تعليم  حول  نظريتني  الباحثة  تصف  أدانه،

 النفس  علم  نظرية.1

 
12  Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-

Metodenya,(Yogyakarta:Penbit Teras,2009),Hlm 7 
13 Ahmad Muhtadi, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya,  (Yogyakarta:  Penerbit 

Teras, 2009) Hlm 6 
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat Malang,  2009), Hal 12 
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 عناصر   هناك  والتعليم  التعليم  عملية  يف  أنه  على  التعليم  يف  النفس  علماء  يتفق

 وهي  "اخلارجية"  و  .املتعلم  يف  واخلربة  االستعداد،  االهتمام،  املوهبة،  وهي  "داخلية"

 .وغريها  املدرسية،  الكتب  املعلمني،  البيئة،

    :مها النفس   لعلم   مدرستان  هناك
 

 السلوكية  مدارس  .أ

تردك   وفًقا ل   إىل  االنتباه  توليها  اليت   "اآلاثر  قانون"  نظرية  خالل  من   ،  رود 

  واالستجابة،   التحفيز   بني  العالقة  تقوي   املكافآت  فإن  له،  وفًقا   والعقوابت،   املكافآت 

 15  .العقوبة  تضعف  بينما

 مراحل،  مخس   يف   حيدث  اللغة   تعليم   أن   ابلسلوكية  االلتزام   النفس  علماء  يتعليم

  اخلمس   املراحل   من  وتشاهبها،  ربطها،  تقليدها،  الذاكرة،  يف  واخلطأ   التجربة  جتربة  :وهي

  . العادات   لتشكيل  عملية  األساس  يف هي  اللغة  أن  استنتاجها  ميكن   اليت

 املعرفية  املدارس  .ب 

 عملية   ينظم  الذي  هو  املتعليم   .املتعليم  نشاط  أمهية  على   املعرفية  املدرسة  تشدد

  أو  اإلجيابية  التعليم  لنتائج  والنهائي  األويل   احملدد  هي  ليست  البيئة  .وحيددها  التعليم

 .السلبية

  "طبيعي"  استعداد   لديه إنسان  كل   أن Noam Chamsky dan James Deez  من  كل   يرى
  LAD  أو  اللغة  اكتساب   مع اخلالق مع  مسلحني   البشر  ُولد  .اللغات   لتعلم

 اللغوايت  نظرية.2

 النظر  وجهات   يف  ابالختالفات   أيًضا    اللغة  تدريس  كيفية  يف  االختالفات   تتأثر  

 سنقدم  القسم،  هذا  يف  .ووصفها  اللغة  حتليل  كيفية  يف  واالختالفات   اللغة  طبيعة  حول

 التحول   وتدفق   اهليكلي   التدفق  ومها  اللغوايت،   يف  حالًيا  التدفقات   أهم  من   اثنني

 .التوليفي

 اهليكلي   التدفق.أ  

 
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat Malang,  2009), Hal 12 
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  Swiss Ferdinand De Saussure  اللغة  يف   اللغويني  قبل  من  رائداً   التدفق   هذا  كان

 هو   Leonard Bloomfield  بواسطة  كبري   بشكل   تطويره  مت  ولكن  1913-1857

 أساليب  يستخدمون  الذين  الباحثني  على  املبنية  اإلنشائية  للغة  األساس  وضع  الذي

  اللغويون   يشعر   "الطبيعية  العلوم "  العلوم   يف   استخدامها   يشيع   اليت   العلمي   البحث

 البشرية   اللغات  حتليل   يف   العلمية  املبادئ  تطبيق  يستطيعون  ألهنم   ابلفخر   اإلنشائيون

 16.جدً   حادة  بتطبيقات 

 :أخرى أمور  بني  من  ذكرها، ميكن  املدرسة  هلذه  وفًقا اللغة  حول   النظرايت   من  كم

 .التاما–  احملكية  اللغة  هي األوىل  اللغة.1

  املمارسة  مع  اجلمارك  عادات   عرب   يل  وذهبت  اكتسبتها،  اليت   اللغوية  املهارات   من.2

 .والتعزيز

 ال   اللغة  لتحليل   لذلك، .  األخرى  اللغات   عن  خيتلف   الذي  اخلاص  نظامها  هلا  لغة   كل.3
 .األخرى  اللغات   لتحليل   املستخدم  اإلطار  استخدام  ميكن

  توجد  ال   وابلتايل  متحدثيها،  نوااي  عن  للتعبري   كافية  وهي   كامل  نظام  لديها  لغة  كل.4

 .األخرى  اللغات   على   متفوقة   واحدة  لغة

 ابللغات   االتصال  ألن  خاصةً   املتغرية  األزمنة  مع  تتطور  تعيش   اليت  اللغات   مجيع.5

 .أيًضا  القواعد  تتغري   أن  ميكن  -  القواعد   وابلتايل  األخرى

  أو  العلمية  املؤسسات   وليس  ابللغة،  املتحدثون  هو  اللغة  لتوحيد  واألهم  األول  املصدر.6

 .النحوية  املدارس  أو  اللغة  مراكز

 اللغة،   بتدريس  املتعلقة  املبادئ  من  العديد  حتديد  يتم  اللغوية،  النظرايت   على  بناءً 

 .التايل  النحو  على  أخرى،  أمور  بني   من

 احلفظ  ممارسة   تكثيف  جيب  العادات،  خالل  من  اللغوية  املهارات   اكتساب   بسبب  .1

 .املتعليم  يف  قيادي  بدور  القيام املعلم  على جيب   .وتكرارًا  مرارًا  والتقليد

 خالل   من  الدرس  بدء  املعلم  على  جيب  اللغة  الئيسي  املصدر  هي  املنطوقة  اللغة  ألن.2

 .الحق  وقت  يف  صامتة  والكتابة  القراءة  .التحدث   مث  االستماع

 
16 Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Lombok Barat, Bania Publishing, 2010) Hlm 20 
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  اختيار   أساس  هي   املستفادة  واللغة  األم   اللغة   بني  املتناقضاملقارنة  التحليل  نتائج.3

 .والتمارين  املوضوع

 والنطق   اإلمالء  الناطق،  النطق  :وهي  اللغة   من   اخلارجي  الشكل   إىل  جيًدا  انتبه.4

 .ذلك   إىل   وما  الصحيح،  اهليكل  الدقيق،

 للبيوفورفيد  النفسية  النظرايت   مع  جنب  إىل  جنًبا  اهليكلية  اللغوية  النظرايت   هذه  تشكل

 .اللغة  لتعليم السمعية  اللغة  لطريقة  أساًسا

 العام   التحول  تدفق.ب 

 الذي  Noam Chomsky  األمريكي  اللغوي  هي  املدرسة  هلذه  الرئيسية  الشخصية

 اهليكل"   مها  للغة،  بنيتني  بني  التحول   مييز   1957  .عام  "اللغة  هياكل"  كتابه  نشر

 اهليكل  هو  املتحدث   قبل   من   املنطوق  أو  املنطوق  الكالم   شكل.الداخلية  البنية  اخلارجي

 .الداخلي  اهليكل  مظاهر   من   مظهر  هو  الذي  اخلارجي

  اخلارجي  اهليكل   هو  املتحدث   يكتبها  أو  هبا  يتحدث  اليت  املنطوقة  البناء  –  السطحية 

 إىل   اللغوية  املهارات   تشومسكي   يقسم   الداخلي  اهليكل  مظاهر  من   مظهر   هو  الذي

 اليت  املثالية  القدرة  هي  الكافا،  –  الكفاءة  اختصاص  .واألداء  الكفاءة  مها  قسمني،

  أنظمة   معرفة  وهي  املثالية،  اللغة  أنظمة  معرفة  الكفاءة  تصف  .املتحدث   ميتلكها

 املعىن وأنظمة األصوات، علم الصوت  أنظمة التشكل الكلمة وأنظمة اجلملة، اجلملةبناء

  وهي  قراءهتا،  أو  مساعها  ميكن  كلمات   عن  عبارة  د،موجو   األداء  أن  حني  يف .  دالالت 

  األداء   يكون  أن  ميكن  وابلتايل  . يعوض  أن  دون  هو  كما  ما  لشخص  خطاب   عن  عبارة

  وليس   الكفاءة  اللغة  قواعد   تصف  أن   ينبغي  لتشومسكي،   وفقا .  وابلتايل  كامل   غري

 .األداء

 على  اللغة  بتدريس  تتعلق  مبادئ  عدة  حتديد  مت  هذه،  التوليدي  التحول  مدرسة  يف

 :التايل  النحو

  إلنشاء  للتعليم   كبرية فرصة  إعطاء  جيب  إبداعية،  عملية  هي اللغوية  املهارات   ألن   نظرًا.1

 .واحلفظ  التقليد  جمرد وليس  الفعلية،  التواصلية  املواقف  يف النطق
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 إىل  احلاجة  على  ولكن  التبايين  التحليل  نتائج  على  املواد  اختيار  على  التأكيد  يتم  ال.2

 .اللغة  وظائف  وإتقان  التواصل

  على  قادرة  لتكون  كأساس  املتعليم  إىل  حاجة  هناك  دامت  ما  النحو  قواعد  توفري  ميكن.3

   17.التواصل  الحتياجات   وفقا  الكالم  إنشاء

 العربية  اللغة  تعليم  غاية.2

 20  رقم   القانون  يف   بوضوح  عليه  منصوص  الوطين  التعليم  من  الغرض  إن
 إمكاانت   تطوير  يف  خيدم  الوطين  التعليم  توفري  أن  على  ينص  الذي  ،2003لعام

  قادرة،   املعرفة،  وصحية،  ونبيلة  تعاىل   إلله   يكرسوا   وأن  لإلميان  أتباعاً   ليصبحوا   الطالب

  إن ف   سوين   و   سلن   لـ  وفًقا  .ومسؤوال  دميقراطيا  مواطنا  يكون  أن  مستقلة،  تكون  خالقة،

 18.التواصل  لغرض  الالزمة  واخلربة  واملمارسة  ابملعلومات   الطالب   تزويد  هو التعليم

.  العربية   اللغة  تعليم  وكذلك   هدف،  ابلتأكيد  أبنشطة  القيام  يف  إنسان  لكل

  خاص   بشكل  املعلم  يفهمه  ح  التدفق  يف  رئيسي  عنصر  ألهنا  للغاية،  مهمة  األهداف

 نقطة  أو  األساس  هو  اهلدف  . التعليمية  للقوة  ومدير  كمحاضر  اخلصوص  وجه  على

  أهداف   يف   ألنه  .والتقييم  التنفيذ  إىل   التنفيذ  من   بدءا  .التعليم  أنشطة  جلميع  االنطالق

 من   يكون  واضحة،  أهداف  صياغة  وبدون  التعليم،  لنجاح   مؤشرات  مبثابة  تكون  التعليم

 .تنفيذه  مت   الذي  التعليم  جناح  مدى  قياس  املستحيل

 حىت والكتابة القراءة على قادرين ليكونوا الناس تزويد هو العربية اللغة لتعليم املهم اهلدف

 19.سابقيهم  من   أكثر   ويتعلموا  واملستقبل  التاريخ  يفهموا

  استخدام  على  الطالب   قدرة   تطوير  هو   أجنبية  لغة  تعليم  من  الرئيسي  الغرض
 اللغة  تدريس  عامل  يف  اللغة  استخدام  على  القدرة  تسمى.  واملكتوبة  الشفوية  اللغة

 .اللغة مهارات 

 
17 Ahmad Fuad Efendi Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Hal 21 
18  Dr.Ahmad Muradi,M.Ag. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta, Prenada Media Group 2015) Hlm 42 
19 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Madani, 2015), Hlm 27 
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  يتم .  والكتابة  القراءة،   التحدث،  االستماع،   مهارات   وهي  مهارات،   اربع   هناك
  تصنيف   يتم  بينما  الية،استقب  مهارات   إىل  والقراءة  االستماع  مهارات   تصنيف
 . إنتاجية  مهارات  أىل والكتابة التحدث  مهارات 

 اجلمل   أو  الكلمات   فهم  أو   هضم  على  الشخص  قدرة  هو  االستماع  مهارات  .1
 .التحدث  وسائل  إحدى  تدرسها اليت

  أو   رغبات   أو   اراء  أو  النطق  أصوات   عن  التعبري  على  قدر  هو  التحدث   مهارات  .2
 . املتحدث  للشريك  مشاعر

  يف   هضمة   أو   بتالوته   مكتوب   شيء   حمتوايت   فهم  على  قدرة  هو   القراءة  مهارات  .3
 . القلب

 جوانب   من  ترتاوح  اليت  العقل  حمتوايت   وصف  على  قدرة  هو  لكتابة   مهارات  .4
 20. للكتابة املعقدة اجلوانب أىل الكلمات  كتابة  مثل بسيطة

 العربية اللغة م يتعل قواعد.3

 أنشطة  يف  كدليل  األساسية  املبادئ  يف  النظر  إىل  املعلمون  حيتاج  التعليم  أنشطة  يف

 جيب   اليت   اخلطوات  تسهيل  األساسية  املبدأ  هلذا   ميكن  اللغة،  وخاصة  الدراسية  الفصول 

 جيب  اليت  املبادئ  إىل  "  2001" برن  اللون  يشري  احلالة  هذه   يف  التدريس،  يف  اختاذها

  يتضمن  .واللغوية  والعاطفية  املعرفية  املبادئ  يتضمن   والذي  اللغة   مدرس  يعرفها   أن

  واالستثمار  املعوي  والدافع  املكافأة،  أو  والثناء  املعىن،  وتعليم  األمتتة،  املعريف   اإلدراك

  واملخاطر،  ابلنفس،  والثقة  اللغوية،  األاننية  العاطفية  املبادئ  وتشمل  .االسرتاتيجي

 .والتواصل  اللغة  إجادة  مستوى اللغوية  املبادئ  تتضمن.  اللغة  مع  الثقافية  والروابط

   األمتتة  من  مقدمة.1

 يتعليم  حيث  واعية  أو  واعية  غري  عتبة  عملية  هو  الفعال  التعليم  أن  األمتتة  مبدأ  يعتقد

 .اللغة  أشكال  عن  النظر  بغض  تلقائًيا  تعمل  اليت   األسرة  أو  األم  البيئة  من اللغة  األطفال

 اهلادف   التعلم  تعليم  .2

 
20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  (Bandung,PT Remaja Rosdakarya 2011)  

Hlm. 129 
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  الدروس   ميتصون   الطالب  جعل  تعليم   يف   احلقيقة   هذه  أبمهية  اهلادف  التعليم   مبدأ   يؤمن

 .احملفوظ  التعليم   من أطول  لفرتة

 واملكافأة   الثناء  مبدأ.3

  هناك   ألن  ما   شيء  لفعل   عاملياً   مضطرون   البشر   أن  املكافأة  أو  املديح  قاعدة   يؤكد

   .مكافأة

 اجلوهري   الدافع   مبدأ  .4

 السعي   املعلمني  على  جيب  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  أنه  على  اجلوهري  الدافع  مبدأ  يشدد

  التعليم  أنشطة  جلعل  دائًما  حماولة  خالل  من  الطالب   يف  هذا  مثل   الدافع  هذا  لتحقيق

 .املكافآت   وجود  بسبب التعليم   يف   الطالب  يرغب   ال حىت  والتحدي  واملرح  الرقص

 االسرتاتيجية  اإلصابة  مبدأ.5

 يف   الطالب  جناح  أن  االسرتاتيجية  االخرتاعات  أو  االسرتاتيجي  االستثمار  مبدأ   يعتقد
  واالهتمام   واجلهد   الوقت  استثمار  يف   الطالب  رغبة   عن   أساسي  بشكل   انجم   التعليم

  .التعليم  عملية  يف   التعليم  اسرتاتيجيات   ابستخدام   التعليم  بعملية

 اللغة  أاننية  مبدأ.6

  طرقًا  الطالب   يطور  أجنبية،  لغة  وأيًضا  اثنية  لغة   تعليم   عند  أنه  اللغة   أاننية  مبدأ   يعتقد

 .جديدة  وسلوكيات   جديدة  ومشاعر   للتفكري  جديدة

 الثقة  مبدأ.7

 النجاح   هناية  ألن  اللغة  تعليم  يف   لتطويره  جًدا  مهم  فعال  مبدأ  هو  ابلنفس  الثقة  مبدأ

 .الدرس  فهم من  الطالب   يتمكن  حىت  الثقة   مبدأ على  تعتمد  احملققة

   املخاطرة  مبدأ.8

 .املستهدفة  اللغة   استخدام  خيافوا  ال   حىت  الطالب  شجاعة تعزيز  يف   مفيد  املخاطرة  مبدأ

  اللغة  مع   الثقافية  الروابط  مبدأ.9

  .اللغة  تدريس  يف  مهم   عامل  أيضا  هو  اللغة  مع الثقافية  العالقات   مبدأ

 اللغة   إجادة  مبدأ.10
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  الذي   املبدأ  إىل   اللغة   قدرات  يف   االختالفات  مبدأ   أو  اللغة  إجادة  مستوى  مبدأ  يشري

 .اللغة  تعليم  يف  تدرجيية  أو  منهجية  تطوير   بعملية  يؤمن

 االتصال   مبدأ.11

 .اللغوية  املبادئ  جملموعة مبدأ  أهم  هو  االتصال  مبدأ

 العربية  اللغة  ميتعل  ةتاسرتاتيجي.4

 يف   الطالب   مجيع  ميتلكه  أن   جيب   موقف   وأيًضا  ومهارة  معرفة  هي   التعليمية  املواد
  املواد  فهم  أن  نستنتج  أن  ميكن  لذلك  .إعدادها  مت   اليت  القياسية  الكفاءة  دروس  تلبية

 اللغة  مادة  تطبيق   مت   إذا   .التعليم  أهداف  حتقيق   على   قادرة  لتكون  وسيلة   هو  التعليمية

  على  الطالب   تدريب  يتم.  الطالب   وقدرة  التنمية  مبستوى  االهتمام  خالل  من  العربية

  تعليمية   مادة  هي  العربية  اللغة   أبن  االنطباع  يزيل  فشيئا  شيئا  .والقراءة  والكتابة  التحدث 

 21  .صعبة

 الطالب   قدرة   تطوير   هو  أجنبية لغة  لتعليم   الرئيسي  اهلدف  فإن   اسف حرمون  ذكر  كما

  اللغوية،   املهارات   عليه  يطلق   الذي   اللغة  تدريس   عامل  يف   اللغة   استخدام   على 

  هي   التعليم   اسرتاتيجية  .التعليم  خطة   ينفذ   الذي   املعلم   أفعال  هي   التعليم   واسرتاتيجيات 

 . واألدوات   واألساليب،  واملواد،  األهداف،  مثل  التعليم  متغريات   لتطبيق  املعليم  حماولة
  التعليم  اسرتاتيجية  .احملددة  األهداف  لتحقيق  الطالب   على  للتأثري   التقييمات    وكذلك،

 لتفعيل  التعليم  عملية  يف  املعلم  قبل   من  تكتيكات   أو  تكتيكات   تنفيذ  األساس  يف  هي

 .التعليم  يف الطالب   مشاركة  وزايدة

 من  عنصر   كل  أن  يعين  ومنتظم  منهجي   بشكل   اخلطوات   التكتيك  أو  التكتيك   يصف

 حتقيق   يف   متكاملة  بطريقة  تنظيمه  يتم  حبيث  البعض  ببعضه  يرتبط  التعليم  عناصر

 املنطقي  املتسلسل  التعليم   يف   املعليم  اختذها  اليت  اخلطوات  املنهجية  يعين  بينما  .األهداف

 1989 ،سذن   األهداف  حتقيق  لدعم

 العربية  اللغة  تعليم  ةقيطر .5
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 شاملة   خطة22 .التعليم  عملية   يف   املعلم  يستخدمها  طريقة  هي  التدريس  طريقة

 مصطلًحا   الطريقة  تصبح  إجرائية،  الطريقة  .راملختا  النهج  على  بناءً   للغة  املنهجي  للعرض

  تصبح   أو"  واإلجراء  والتصميم،  النهج،"  وهي   للعملية  الثالث   املراحل  لوصف  رئيسًيا

 23.والتطبيق  النظرية  بني  املتبادلة  والعالقة  للمواصفات  الرئيسية  املظلة
 
 

 النحوية  الرتمجة  طريقة.1

 على   تركز  احلرفية  الطريقة  التفسريية،  و   احلرفية  الطرق  هو  هذا   أثنان  للرتمجة  طريقة

  الكلمة  على  تركر  ال   التفسريية   طريقة  مصدر،  اللغة   ا   ترتييب  حذرهم   للغاية  ألنه الكلمات 

   24.للغة  املصدر  النص  لرتتيب  االهتمام  من  الكثري  تويل   ال   لذلك 

  وأن   العامل،  يف  اللغات   مجيع  أساس  هو  "العام  املنطق"أن  افرتاض  على   الطريقة  هذه  تعتمد

 على  القدرة  يعزز  أن  اللغات   لتعليم  ميكن  وابلتايل  . واملنطق  الفلسفة  من  جزء   هي   القواعد 

 .وحفظها  املشكالت  وحل  املنطقي   التفكري

 مباشرة   طريقة.2

 أساليب   ترمجة  مع   اللغة  تدريس   نتائج  عن  الرضا  عدم  بسبب   الطريقة   هذه   تنشأ

  افرتاض   أساس  على   الطريقة   هذه  تطوير  مت.  اجملتمع  يف   القيقية  ابملتطلبات  املرتبطة  القواعد 

 ابستخدام أي األم، اللغة هبا تتعلم اليت نفسها هي أجنبية لغة أو اثنية لغة تعليم عملية أن

  الكتابة   أثناء  والتحدث،  االستماع  خالل  ومن  التواصل،  يف  ومكثف  مباشر  بشكل  اللغة

 .الحق وقت  يف وضعت  والقراءة

 القراءة  طريقة.3

  يكون   أن  ميكن  ال  اللغة  تدريس  أن  افرتاض  أساس  على   الطريقة  هذه  تطوير  مت

 احتياجات   حيث  من  واقعية  األكثر  اهلدف  هي القراءة  على القدرة   وأن  األغراض،  متعدد

 .األجنبية  اللغة  تعلم

 اللغوي   الصوت   طريقة.4

 
22Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta, Teras, 2011)Hlm 25  
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 يف  هي  اللغة  تلك   ذلك   يف   مبا  افرتاضات،  عدة  على  اللغوي   الصويت  النهج  يعتمد
 شكل  يف   اللغة  أبصوات  ابللعب  اللغة   تدريس   يبدأ  أن   جيب  لذلك  .الكالم  األول  املقام

 .والكتابة  القراءة  تعلم  قبل نطقها  مث  مجل   أو  كلمات 

  عدة   تكررت   إذا  عادة  السلوك  سيصبح.  العادة  هي  اللغة  أن  هو  النهج  هلذا  آخر  افرتاض

 .مرات 

 .التكرار  أو  تقنيات   طريق   عن  اللغة تدريس  يتم   أن  جيب  لذلك،  

 الكهرابئية   الطرق.5

 :أنه  افرتاض  على  الطريقة  هذه  تعتمد

 .ضعفه و  قوته  ب  نقاط  منها  لكل ألن  مثالية  طريقة  توجد  ال.1

 .التدريس  لتبسيط  استخدامها  ميكن قوة  نقاط  طريقة  ولكل.2

 .كصقل  ولكن   القدمية،  للطريقة  رفض  أنه  على  إليه  يُنظر  ال  جديدة  طريقة  والدة.3

  ومجيع  الطالب،  مجيع  املعلمني،  مجيع  األغراض،  جلميع  مناسبة  واحدة  طريقة  توجد  ال.4

 .التدريس  برامج
 .املنهج   احتياجات   يليب   وال  الطالب،  احتياجات   يليب  التعليم  يف شيء  أهم.5

 .الطالب   احتياجات   تناسب  اليت   الطريقة  اختيار  يف  واحلرية ابلسلطة  معلم  كل  يتمتع.6  

  العريب اإلعالم.6

 من   مئوية  نسبة  جممل  على  تنص   اليت  النظرية  من  أييت  تعليم  يف   الوسائط  اسخدام 

  الرؤية   حواس  خالل  من  أكثر  ميلكهاشخص  التيت  العلمية  واملواقف  املهارات   من  العديد

 25.وغريها  السمع  حواس  خالل   من  البقية  أما  بنفسك،  ذلك   فعل  وجتربة

إبرحيم  1978  .432     ألهنا   للغاية  مهمة  التدريس  وسائل  أن  يوضح   ابض 

 إىل  الذهاب  يف  فرحتهم  إاثرة  محاسهم،  وجتديد  وفرحهم  الطالب   سعادة  تثري  أن  ميكن

 يتطلب  الوسائط  استخدام  ألن  احلياة  يف  دروًسا  أحضر  املعرفة،  تعزز  أن  ميكن  املدرسة،

 .والعمل  احلركة

   :وهي  ثالثة،  إىل  التعلم  وسائط  تقسيم  ميكن

 
25Prof.Dr.Azhar Arsyad,  M.A.Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya.)Yogyakarta:Pustaka Pelajar 
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 السمعية  الوسائط             .1

  التقاطها   ميكن  اليت  اللغة  تعليم  لتسهيل  استخدامه  ميكن  شيء  أي  هي  الصوتية  الوسائط

  الشريط،   ومسجل  اللغات،  املثال  سبيل  على  .ابلسمع  الشعور  خالل   من  وهضمها

 26. ذلك   إىل   وما  اللغة،  وخمترب  التلفزيون،  الرتانزستور،  راديو
 
 
 

   املرئية  الوسائط.2  

 ميكن  اليت  اللغة  تعليم  عملية  لتسهيل  استخدامه  ميكن  ما  كل  هي  املرئية  الوسائط

  األصلية،   الكائنات   املثال  سبيل  على  .البصر  شعور  خالل  من  وهضمها  التقاطها

 منت  الإلعالانت،  أو  الصقة  الحات   اللوحات   السبورات،  الصور،  املقلدة،  الكائنات 

  الورق،   من  وقطع  املعلم،  قبل  من  مباشرة  مصنوعة  جملس،رسومات   حقيبة  الطائرة،

 .جرا  وهلم   اإلنرتنت،  الكمبيوتر،  أوه،  العرض،  شرائح النشرات،  املدرسية،  الكتب

 اليت  اللغة  تعليم  لتسهيل  استخدامه  ميكن  شيء  أي  هي  والبصرية  السمعية  الوسائط.3

  الفيديو وأقراص التلفزيون، مثل  والرؤية السمع حواس خالل من وهضمها التقاطها ميكن

   .ذلك  إىل   وما  واإلنرتنت،  الوسائط،  متعددة اللغة  وخمتربات   العريضة،  واألفالم  املدجمة،
 

 العربية اللغة  تعليم تقييم.7
 هبا  القيام  مت  أو  حدثت  اليت   األشياء  وتصحيح  بتقييم  يقوم   نشاط   هو  التعليم   تقييم

  أشياء   الكتشاف   يكررونه  نشاط  هو  أخرى   بعبارة  أو  حدثت  اليت   التعليم   أنشطة  أثناء

 أمل   على   وقعت  وقد  حتدث   اليت  التعليم   أنشطة  يف   حتدث   وعيوب   مزااي  شكل  يف  مهمة

 يتعني  اليت   التعليم   أنشطة  من   الوقت  ذلك  يف   جهدهم   قصارى  بذل  من   يتمكنوا  أن

   27.الحق  وقت   يف  هبا  االضطالع

 القيام  مت  أو   حدثت   اليت  األشياء  تصحيح  أو  بتقييم  يقوم   نشاط  هو  التعليم  تقييم

  الكتشاف  يكررونه  نشاط  هو  أخرى  بعبارة  أو  حدثت،  اليت   التعليم  أنشطة  أثناء  هبا

 
26Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab,  (Bandung:  Penerbit PT Remaja Rosdakarya,  

2014), Hlm 225  
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 أمل على   مت على   حتتوي اليت  التعليم أنشطة يف  حتدث  وعيوب  مزااي  شكل يف مهمة أشياء

 .الحق وقت  يف  التنفيذ  تعليم  عند أفضل  بعمل القيام  على  قادرين  يكونوا  أن
 العربية  اللغة  حزمة  كتب.ب

  العربية  احلزمة  كتاب  حمتوايت   على  عامة  نظرة.1

 على  حيتوي  والذي  إندونيسيا،  مجهورية  يف   األداين  وزارة  عن   الكتاب  هذا   صدر

  تقدمي  يتم  حيث  الوحدوي  نظام  يف  ما  كل   الكتاب   هذا  يستخدم .  العربية  اللغة  تعليم

  ،هللا  شاء  إن   ,حمفوظات   حمدسة،  كويد،  مثل  فيه  العربية  اللغة   تدريس  جوانب  مجيع
 وملموسة

 العربية   املدرسية  الكتب تعليم  من  الغرض.2

 على  قادرين   الطالب   جعل  إىل  الكتاب   هذا   ابستخدام  العربية  اللغة  تعليم  يهدف

 والتحدث،  والقراءة  والكتابة  االستماع  :وهي  العربية،  اللغة  تعليم   يف   األربعة  املرجة  إتقان

  عناصر   هي  اليت  العناصر  كل   يف  واحًدا  نظاًما  يستخدم   الكتاب   هذا  تكوين  فإن  وابلتايل

 .فيه  املدرجة  اللغة

 العربية   اللغة  كتب   تعليم   مواد  .3

  املعلمون   يستخدمها  واليت  تعليمية،  مواد  منهجي  بشكل  جتميعها  يتم  التعليم  مواد

 املواد  هو  هنا  واملقصود  للغاية،  وحمددة  فريدة  التعليمية  املواد.  التعليم  عملية  يف   والطالب 

 .واحد  نظام  يف   الكل تستخدم   اليت  العربية  املدرسية  الكتب  تعليم   يف   املستخدمة

 العربية  اللغة  كتاب   تعليم  طرق.4

 بتطبيق  يتعلق  فيما  عامة  خطوات  هي   اخلطوات  فإن   أعاله،  أوضحنا  كما

  نور   املدرسية  الكتب   تعليم   طريقة  معىن   فما  املقارابت،  بعض  يف  املوجودة  النظرايت 

   .مااترام  سيكربيال  اإلسالم

 هذا   يف  ألنه  املتاحة  الطرق  مجيع  املدرسي  الكتاب   هذا  ابستخدام  التعليم  طريقة  تستخدم

  والقراءة  والكتابة  االستماع  بني  اجلمع  يتم   حيث  واحد   نظام  يف   الكل   يستخدم  الكتاب 

 .واملشاركة

 البياانت   مجع  تقنيات 
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  الدراسة  هذه  يف  املؤلفون  استخدم   الدراسات،   إحدى  يف   صاحلة  بياانت   على   للحصول 

   :التالية  الطرق

 املالحظة  .أ

 البيولوجية  العمليات  خمتلف  من   تتكون  عملية  وهي   معقدة،  عملية  هي  املالحظة

  املزودة   املالحظات   استخدام   يتم.  والذاكرة  املالحظة  عملية  أمهها  من   اثنان  .والنفسية

  برانمج   تدعم  اليت  واملرافق   املنشآت  حالة  حول   بياانت   عن  للكشف   مراقبة  إبرشادات 

  األقصى   احلد  عن  الكشف  يف  تساعد  أن  املتوقع  من  الطريقة،  هذه  ابستخدام  .التعليم

 يف  ابلتعلم   القيام  عند  الطالب   مراقبة  خالل  من  املالحظة  تتم  .املالحظة  للبياانت 
 28. الفصل

 مقابلة  ب 

 الشكوى  كمقدم  احملامي  ومها  طرفني،  قبل  من  حمددة  نية  ذات   حمادثة  هي  املقابلة

 .السؤال  على  كإجابة مقابلته ومت  السؤال   مانح  أو

  مكثف   اجلماعي  التعليم   عملية  يف   املشاركني   املعلمني  مع  ومتعمقة   مكثفة   مقابالت 

 جمموعتني  إىل   عام  بشكل  املقابالت   تقنيات .  عملية  يف   املشاركني   للمعلمني  وعميق

 29. هلا املخطط  غري  واملقابالت   املقابالت   ختطيط:  مها  رئيسيتني
 ط. منهج الباحثة 

 أغراض  ذات  بياانت   على  للحصول   ُتستخدم   علمية  طريقة  هي  الباحثة  منهج

 30.حمدد واستخدامات 
 
 
 

 الباحثة   تصميم  .1
  الباحثة   يف  الدراسة  هذه  تصنيف  ميكن  املقرتحة،  املشكلة  صياغة  إىل  استناًدا

.  حتدث  اليت الظاهرة يف مباشرة أخذها يتم اليت البياانت  هي املطلوبة البياانت  ألن النوعي

 
28 Andi Prastowo,Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian  (Jugjakarta:Ar-

Ruzz Media,2016),Hal.209 
29 Sugiono Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung:Al-Fabet,2013),Hal.231. 
30Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Al-Fabeta 2013), Hal 1  
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  عملية   لوصف  موجه  الباحثة  تركيز  ألن  وصفي  حبث  أنه  على  أيًضا  الباحثة  هذا  ويصنف

 .العربية  اللغة  تعليم

 ة حث االب  حضور.2

 كمراقب  الباحثة  يعمل  .بياانت   جامع  وكذلك  كأداة  الباحثة  يعمل  احلالة  هذه  يف

 .املخربين   أو  الباحثة  املوضوعات   خالل  من  الباحثة  وضعهم  يف  الباحثة  ووجود  .مشارك

 ةحثاالب  موقع.3

  الدراسة   هذه  يف  الباحثة،  إجراء  فيه  سيتم  الذي  املكان  هو  الباحثة  هذا  موقع

  مهتمني   كانوا  ألهنم  ،مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  ةاملتوسط  املدرسة  يف  موقع  الباحثة

 31  .مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور املتوسطة  املدرسة يف  التعليم  عملية  تتم  كيف  مبعرفة

 ومصادرها  البحث  بياانت .4

  مبا   وامليزانية  الباحثة  أحداث   تكوين   حتضري  وهي  النوعي  الباحثة  عن  البياانت   مجع

 32.امليدان  يف   البياانت   مجع  ذلك  يف

  املدرسة   يف   عربية  لغة  مدرس  أيًضا  وهو  املدير  هو  الدراسة  هلذه  األساسي  البياانت   مصدر

 على   قادرين   يكونوا  أن  الباحثة  يتوقع   لذلك  .مااترام  سيكربيال  اإلسالم   نور    املتوسطة

 مثل   إضافية  أو  اثنوية  بياانت   والباقي  .املطلوبة  البياانت   من  الكثري   على  احلصول 

  صور   إدارية،  سجالت   ميدانية،  مذكرات  جمالت،  شكل  يف  سواء  املكتوبة،  املستندات 

 .وغريها  كتب   جمالت   الطالب،  لنشاط  إحصائية  لبياانت 

 البياانت   مجع  أساليب  .٥

 هذه  يف   التالية  الطرق  املؤلفون  استخدم  دراسة،  يف  صاحلة  بياانت   على   للحصول

 :الدراسة

 املالحظة  .أ

 أساس  على   إال  يعملوا  أن   للعلماء  ميكن   وال   العلوم،   كل  أساس  هي  املالحظة

 يتم .  املالحظة  خالل  من   عليه  احلصول  يتم   الذي  الواقع  عامل  عن  حقائق  وهي  البياانت،

 
31 Dari hasil observasi yang sudah dilakukan pada tanggal 16 agustus 2020 
32 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(Jakarta:Prenada Media Grup,2015) Ham 136 
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 مالحظة   ميكن  لذلك   للغاية،  املعقدة  األدوات   من  العديد  مبساعدة  وغالًبا  البياانت   مجع

 33.بوضوح  جًدا  البعيدة  أو  جًدا  الصغرية  األشياء

 .مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  املتوسطة  املدرسة  يف  الباحثة هبا  قام  اليت  املباشرة  املالحظة

 املقابلة  .ب 

 للعثور  أولية  دراسة  إجراء  الباحثة  أراد   إذا   البياانت   جلمع  كتقنية  املقابلة  ُتستخدم 

  أشياء   معرفة  البحث  أراد  إذا  أيًضا  ولكن  التحقيق،  إىل  حتتاج  اليت  املشكلة  على

 على  أو  الذايت   التقرير   على   هذه  البياانت   مجع  تقنية  تعتمد  .التعمق   من   مبزيد  املستجيبني

 34. الشخصية  املعتقدات أو  املعرفة األقل

 .مااترام  سيكربيال  اإلسالم  نور  املتوسطة  املدرسة  املدير  مع  مباشرة ذلك   يتم  املقابلة

 التوثيق.ج

 واألفالم  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرايف   التصوير   مثل  مواد  إىل  هنا  املستند  يشري

 ميكن  واليت  شابه  وما  السريرية  احلاالت   وتسجيالت   واملذكرات   والرسائل   واملذكرات 

 الرئيسي   بياانهتا  مصدر  يكون  حالة  دراسة  من   كجزء   تكميلية  كمعلومات  استخدامها

  35. املقابالت   أو  املشاركني   مالحظة  هو

 بتوصيل   العربية  اللغة  معلم  يقوم  عندما  النموذج  يف  الباحثني  عليها  حيصل  اليت  الواثئق

 .املواد

 البياانت   حتليل  أسلوب   .٦

 بشكل  عليها  احلصول  يتم  اليت  البياانت   وجتميع  البحث  عملية  هو  البياانت   حتليل

 يف  البياانت   تنظيم   خالل  من  والواثئق،  امليدانية  واملالحظات   املقابالت   من   منهجي
 و   مهم  هو  ما  واختيار  األمناط،  يف   والتنظيم  والتوليف،  الوحدات،  يف  والوصف  فئات،

  أنفسهم   قبل   من   فهمها  يسهل  حبثةال  استنتاجات   وتقدمي  دراستها،  سيتم  اليت

  مجع  عند  البياانت   حتليل   يتم  نوعًيا،  هنًجا  يستخدمون  الباحثة   ألن  نظرًا  36.واآلخرين

 
33 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013) Hlm.64 
34Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta,2013)Hlm.72  
35Rulam, Ahmadi. Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Ar Ruzz Media,2016)Hlm.179  
36 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013) Hlm.89 
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  عرضها   قبل   ودقة  بعناية  البياانت   حتليل   يتم  ثةحالبا  .البياانت   مجع   اكتمال  وبعد  البياانت 

 .ومثايل   كامل  تقرير  شكل  يف

 البياانت   تصحيح  .٧

  الباحثة   يف  واملوثوقية  الصالحية  اختبار  على  فقط  غالًبا  البياانت،  صحة  اخترب

  الصالحية   .موضوعي  صحيح،  هو  والباحثة  الباحثة،  لبياانت   الرئيسي  واملعيار  النوعي،

  للباحثة   ميكن  اليت  ابلقوة  الباحثة  موضوع  يف  حتدث   اليت  البياانت   بني  الدقة  درجة  هي

 اليت  البياانت   بني  ختتلف  ال  بياانت   هي  الصاحلة  البياانت   فإن  وابلتايل  .عنها  اإلبالغ

  هناك   كانت  إذا  .الباحثة  موضوع  يف  ابلفعل  حتدث   اليت   البياانت   مع  الباحثة  عنها  أبلغ

 .األمحر  الباحثة  فسيبلغ  الباحثة،  عنصر   يف  محراء  أشياء

  .اخلارجية  والصالحية  الداخلية  الصالحية  ومها  الباحثة،  صالحية  من  نوعان  هناك
  الصالحية   .احملققة  النتائج  مع  الباحثة   تصميم  دقة  بدرجة  يتعلق  فيما  الداخلية  الصالحية

  تطبيقها   أو  الباحثة  نتائج  تعميم  ميكن   كان  إذا  فيما  الدقة  بدرجة  يتعلق  فيما  اخلارجية

 37.العينة  أخذ  مت  ثةحالبا  السكان  على

  األحيان   من   كثري  يف  الباحثة  يقوم  العباءات،  وتفسريات   نتائج  على   احلصول  أجل  من

 .املشرف  مع  النتائج  ويناقش  الباحثة  موقع  يف  مبراجعة
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