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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 كلمة التقدير والعرفان

 
احلمد هلل كالشكر هلل على نعمو كىدايتو، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت. 

 أَمَّا بَػْعُد. كموالان دمحم كعلى آلو كأصحابو كذريتو أمجعُت سيدان 
كإين ألشكر هللا سبحانو كتعاىل على عونو كنعمتو كرمحتو اذ قدرت على كتابة ىذا البحث 
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 .سرجاان الًتبيةعلى شهادة 

 كأقدـ كلمة الشكر على بعض األشخاص:

، كالنائب األكؿ .M.Ag. ادلكـر رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الدكتور عبد الفَتكؿ،ٔ
 SE,MM    اسكندر، كالنائب الثاين الدكتور أمحد شريف S.H,M.Hمعمرعرفات، الدكتور احلاج

قد أرقوا على درجة جودة اجلامعة، حُت انلتو الباحثة العلـو  MAالدكتور مهيمن، كالنائب الثالث
 الدينية فيها. 

منَت  األكؿ كالنائب ،M.Pd.,ؾ . ادلكـر حضر عميد كلية الًتبية كعلـو التعليمية الدكتور نورالدينٕ
كالنائبة الثالثة  M.Ag،أندل رايكردا مافيلي احلاجة الدكتورة الثانية ،كالنائبة S.Ag.,M.Pd يوسف

كمجيع  ،M.Pdكارتيٌت، شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة ، كرئيسةM.Pd.Iالدكتوراندا نور مشسي، 
 كانئبيهم الكراـ، الذين ساعدكىن ىف معرفة اللغة العربية. زلاضرل اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 ،M.Pdكارتيٌت، الثانية الدكتورة كادلشرفة ،M.H.Iتقوًن، كؿ، الدكتور مرضي. ادلكـر ادلشرؼ األٖ
 حيث أعطياىن اإلشراؼ كاإلىتماـ الكبَت حىت إدتاـ ىذا البحث.

، كادلوظف ادلكتبة ىف اجلامعة اإلسالمية ,.M.Pd،S.Agرئيس ادلكتبة الدكتور مدىانج, . ادلكـرٗ
 ادلواد كادلراجع ادلتصلة ذلذا البحث.احلكومية فالوفو، الذين ساعدكىن ىف مجع 



 
 

،كمدرس مادة اللغة S.Ag. ادلكـر رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت دمحم ريسا طاىَت،٘
، كادلوظفوف ككذلك الطالبة اآلتى قدموا فرصا للباحثة يف استكماؿ .S.Pd،ىارنيكةالعربية، 
 البحث.

جهيدة الذين ساعدكىن ىف مواصلة الدراسة حىت بلغت  . خاصة لوالدم أيب سوؼ رايدم كأميٙ
 إىل ىذا ادلستول، كأساؿ هللا تعاىل أف يرمحهما  كيساعدمها.

كأخيت كإىل مجيع أسرة الكاتبة الذين شجعوا الكاتبة دائمنا S.Pd.I إمسا عيل  إىل زكجي احلبيب. ٚ
 على إكماؿ ىذه األطركحة. 

 .أقوؿ لكم شكرا كثَتا على مساعدتكم كجزاكم هللا خَتا كثَتا. كإىل مجيع أصدقائى يف سبيل هللا ٛ
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 ملخص البحث
، حتليل طريقة مسعية شفوية يف تعليم اللغة العربية لطلبة فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية ٜٕٔٓنوركحيوين،

اجلهاد بواصلُت يف منطقة سبانج مركز لوك الشمالية، شعبة تدريس اللغة العربّية  كلية الًتبية كالعلـو التعليمية، 
 M.Pd،الثانية الدكتورة كارتيٍت. كادلشرفة .M.H.Iادلشرؼ األكؿ الدكتور مرضي تقوًن،

  .الثانوية اجلهاد بواصلُتدلدرسة طريقة مسعية شفوية يف تعليم اللغة العربية اب: الكلمات األساسية
ىذا البحث مناقشة حوؿ تطبيق تعليم اللغة العربية إبستخداـ طريقة مسعية شفوية  كالعوامل ادلثبطة ادلدرس 

 يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة سبانج مركز لوك الشمالية.
نوعي كىو كصفي، لذلك طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث، استخداـ الباحثة نوع البحث ال

ادلقابالت كادلالحظات كالواثئق. بعد احلصوؿ على البياانت، سيتم عرض النتائج كصفينا كحتليلها  استخدمها
 أخَتنا.

تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة مسعية  استنادا إىل البحث اليت أجريت فإنو ديكن استنتاج ذلك
ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت ىو يستخدـ ادلدرس طريقة سلتلفة كىي طريقة احملاضرة كاحلفظ شفوية لطلبة 

كالوسائط اليت يستخدمها ادلعلم  كطريقة السؤؿ كاجلواب كاختبارات ادلمارسة ادلباشرة على ادلفردات العربية لطلبة.
   ابة مرجتلة.يف دفًت الدراسة ىي فقط الستخداـ الكتب كاألدكات التعليمية الكت

العقبات اليت يواجد ادلدرس يف تنفيذ تدريس اللغة العربية ابستخداـ طريقة مسعية شفوية لطلبة ادلدرسة 
تتمثل ادلعوقات اليت يواجهها ادلعلموف يف تطبيق اللغة العربية يف قلة ادلعرفة  الثانوية اجلهاد بواصلُت فصل الثامنة.

ربية، أم قراءة القرآف ككتاب، كادلرافق الالزمة يف عملية التدريس كالتعلم األساسية للطلبة حوؿ تعلم اللغة الع
يف حُت  ابللغة العربية ليست كافية، ألف مدرسي ادلواد ىم أيضنا معلموف جدد يف مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت.

اع كالغناء ابستخداـ أف تصرفات ادلعلم للتغلب على نقص ادلرافق ىي توفَت كسائل اإلعالـ اخلاصة هبم كاإلبد
  ادلفردات العربية.

(. للطلبة ليكوف أكثر محاسا يف التعليم،كال تكوف كسالف يف تعليم اللعة ٔاآلاثر ادلًتتبة على البحث: )
مسلمُت. مث من ادلتوقع أف يعتاد على االستماع كالكالـ ابللغة العربية يف العربية ىي لغة ديننا  ألف اللغة  العربية،

( للمدرس اللغة العربية، ليكوف دائما محسا كصرب يف تدريس اللغة العربية للطلبة. مث قم دائما ٕادلنزؿ. )ادلدرسة ك 
بتحسُت األسالب كمناذج التعليم ادلستخدمة، ككن دائما نشطا يف استكشاؼ إمكاانت الطلبة حىت يتمكنو يف 

اىدة لتحسُت نوعية ادلواد البشرية، (. ابلنسبة للمدرسة، جيب أف تسعى جٖادلستقبل من تطوير اجلودة. )
كخاصة فيما يتعلق ابللغة، حبيث ديكن تنفيذ اللغة بشكل جيد. كما يتم البحث عن سلترب للغات ألف ديكن أف 

 يدعم صلاح تعليم اللغات األجنبية، كخاصة العربية.
 



 
 

 األولادلبحث 
 مقدمة

 أ. خلفية البحث

إندكنيسيا، كشلارسة تعليم اللغة العربية يف ادلعهد طريقة تدريس اللغة العربية بشكل عاـ يف 
كالثانوية ك العالية ك اجلامعة اإلسالمية كغَتىا بشكل خاص ال يزاؿ تركز على طريقة القواعد 

ألف القدرة يف الًتمجة اللغة العربية ليست سهلة كما نعتقد لذلك يف ىذه ادلناسبة ادلدرس  1كالًتمجة.
 حتاكؿ أف تقدـ بطريقة سلتلفة حبيث يتمكن الطالب من فهم اللغة العربية بسهولة كبشكل صحيح. 

 أحد العناصر اليت حتدد صلاح أك غَت انجح ىف عملية التعلم ىي اسًتاتيجيات ك طريقة التعلم
اليت تستخدمها. اسًتاتيجيات التعلم ال تزاؿ مفا ىيمية  كتطبيقها يستخدـ يف الطرؽ التعلم 
ادلختلفة. بكلمات أخرل اسًتاتيجية ىي "خطة عمل حتقق شيئا ما" بينما الطريقة ىي" كسيلة 

ها يف لتحقيق شيء ما" طريقة التعلم ديكن تفسَت كا الطريقة ادلستحدمة للتنفيذ اخلطط اليت مت جتميع
   2شكل أنشطة حقيقية كعملية لتحقيق أىداؼ التعلم.

كيهدؼ اختيار نوع طريقة التعلم إىل أف يقبل الطفل بسهولة ادلوضوع كيتحقق بسهولة ما 
ىو ىدؼ التعلم، ال سيما يف تعلم اللغة العربية. فرض طريقة تعلم دكف النظر يف اجلوانب النفسية 

علم كألىداؼ لتحقيق اذلدؼ. لذلك، من ادلهم أف حياكؿ كل للطالب سيؤدم إىل صعوبة عملية الت
 معلم فهم الظركؼ النفسية للطالب قبل كضع أساليب يف عملية التعليم كالتعلم.

إدراؾ  أف ىناؾ العديد من مدرسي اللغة العربية، كخاصة األساليب أك التقنيات اليت ال 
الة حياكؿ ادلؤلفوف حتليل األحباث حوؿ تتفق مع الظركؼ كاخللفية التعليمية للطالب يف ىذه احل
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أساليب االستماع اليت قيلت يف تعلم اللغة العربية كاليت يتم تطبيقها يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت 
 ىف منطقة سبانج مركز لوك الشمالية.  

لف كجتدر اإلشارة إىل أنو يف بعض األحياف بُت احلركؼ كالكلمات كاجلمل اليت يسمعها ادلؤ  
أك الطالب ال تتطابق مع ما يستمع إليو ادلعلم. ديكن أف حيدث بعاملُت زلتملُت. أكالن، العوامل 

 الداخلية ىي ادلتلقي للرسالة كالثانية، ك السماعات كالبيئة.
أما العامل الداخلي فهو التأثَت الذم أييت من ادلتلقي للرسالة نفسها، مثل متلقي  .ٔ 

أك اليدين أقل صحة، فإف ىذين األمرين سيؤثراف بشكل كبَت على دقة  الرسالة يف ظركؼ مسع سيئة
 حقيقة كاجلماؿ يف الكتابة.

. أما العامل اخلارجي فهو الرسوؿ نفسو ادلمكن عند ذكر حركؼ أك كلمات أك حىت مجل ٕ
بصوت عاؿ ككاضح حىت ال يستطيع الطالب الذين يتلقوف الرسالة التمييز بُت الرسائل اليت مت 

ا لو، ألنو يف الرسالة ىناؾ حجية رسائل اليت تشبو بعضها البعض، مثل بُت احلركؼ ذ ك ظ، ذكرى
ح ك خ كىكذا دكاليك. كبصرؼ النظر عن أنو يشمل أيضا العوامل اخلارجية ىو أتثَت بيئة يهمس 

ية حبيث يتم تعكَت جلسة الطالب قليالن حىت تؤثر على كتاابهتم. كما نعلم أف كل حرؼ ابللغة العرب
لو صوت خاص ال ديكن استبدالو مبوضعو على احلرؼ اآلخر. لذلك، إذا أتقن الطالب كتابة 
احلركؼ بكل األشكاؿ ادلختلفة كفهم قيمة احلركؼ )عالمات الًتقيم على احلرؼ(، كقادر على 

ا لو، التمييز بُت احلركؼ الطويلة )احلركؼ اجملنونة(، فإنو قادر على كتابة أم كلمات أك مجل يف دتليه
 ما دامت الكلمات اليت مسعها ليست صعوابت تقنية اإلمالء.

تتمثل مشكلة كتابة اللغة العربية يف تضمُت مشكلة احلراقة  كالقراءات كقواعد اإلماـ   
كأشكاؿ سلتلفة من احلركؼ مع اختالؼ ادلواضع يف اجلملة  كادلنعطف كالفصل بُت احلركؼ من 

 الصوتية القصَتة كطوؿ احلركات.كاحد إىل آخر  كاستخداـ األصوات 



 
 

كضع حرقات ضمة فتح ك كسرة حبركؼ اذلجائية، إما يف حُت ال يزاؿ يف شكل الكلمات  
كاليت مت موتر يف اجلملة، كىذه الرسالة ىي ادلشكلة األكىل اليت يواجهها الطالب بصرؼ النظر عن 

ما جيد الطالب كلمة ''علم'' الصعوابت األخرل اليت من احملتمل مواجهتها. ككمثاؿ على ذلك عند
 -ُعِلَم  -ِعْلمه  -يف القراءة، فإنو سيكوف من ادلمكن لو أف اعتنيبو مع األشكاؿ ادلختلفة مثل َعَلَم 

كابدلثل، عندما كجد كلمة " أف" مث سيواجو االرتباؾ يف اعتنيبو، لذلك سوؼ جيلب  .َعِلمَ  –َعَلْم 
د علة بديل يف كلمة للطالب كما كاف ادلذكورة أعاله إف كجو  -إف  -أف  -الكرامة كاسعة كما أف 

ىو اإلنصاؼ، ألف انىيك عن األطفاؿ من الطالب الذين ال يزالوف يف ادلدرسة االبتدائية،الثانوية، 
العاليو، ككبار السن أك األشخاص الذين مل يسبق ذلم تعلم العربية طبعا سوؼ تواجو أيضا ارتبلك يف 

يف اجلملة أعاله. إنو بسبب جهلهم مبعٌت كل كلمة يسموهنا. لذلك،   توفَت حرقات الغة العربية
كقاعدة أساسية للشخص الذم يتعلم اللغة العربية خاصة فيما يتعلق مبهارات القراءة كالسيطرة على 

 3اللغة العربية.  ادلفردات كفهم القواعد
عطينا ضمانة السالمة أمهية تعلم اللغة العربية ألهنا جعل اإلدياف فينا أف الطريق الذم ي 

كدتتع ابإلسالـ ىو كاحد كليس حتسب. الطريق ىو تعلم كشلارسة تعاليم الكتاب كالسنة كفقا دلا علمو 
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص كفهمو صديقو. يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

)حديث  اإلمام تركت فيكم امرين، لن تضلوا ما متسكتم هبما، كتاب هللا وسنة نبيه.  
 4(٨٩٩/٢يف ادلوطا  مالك

هللا سبحانو كتعاىل جعل اللغة العربية القرآنية ألف اللغة العربية ىي أفضل لغة موجودة يف أم  
 5 ٕ/ٕٔكقت مضى، ىذا ىو كما يف كلمة هللا سبحانو كتعاىل يف القرآف سورة يوسوؼ : 
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اللغة العربية ىي اللغة األكثر طالقة قاؿ ابن كثَت رمحهكم هللا عند شرح اآلية أعاله، ألف 
كاألكثر كضوحا، كأكثر كاسع، كأكثر الكشف عن ادلعٌت اليت ديكن أف هتدئ الركح. لذلك، الكتاب 
األكثر نبال ىو القرآف الكرًن. نزكؿ مع معظم اللغة النبيلة )كىي اللغة العربية(. لذلك ال شك، جيب 

 تقاهنا.أف حيب ادلسلم اللغة العربية كأف حياكؿ إ
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحهكم هللا "يف الواقع عندما كشف هللا كتابو كجعل رسولو 
الرسالة أك الكتاب كاحلكمة أك السنة كجعل اجليل ادلبكر من ىذا الدين التواصل ابللغة العربية. مث ال 

ة العربية جزء من الدين. توجد طريقة أخرل لفهم كمعرفة تعاليم اإلسالـ إال ابلعربية. لذلك، فهم اللغ
 6.إف عادة التواصل مع العربية جتعل من السهل على ادلسلمُت فهم دين هللا تعاىل

إف حالة مدرسة الثانوية اجلهاد بوانعُت منطقة سبانج مركز لوك الشمالية متخوؼ جدا يف  
عربية، لذلك ضلن تعلم اللغة العربية ألف ادلدرس مع الفركؽ الدينية مهمة جدا يف مهارات اللغة ال

 نشجع على القياـ ببعض البحث.
يتم تشجيع االىتماـ من خالؿ عدـ كجود القدرة على القراءة كالكتابة يف تعلم اللغة العربية  

كاليت تعترب أحد العوامل اذلامة للمسلم ليكوف قادرا على فهم كشلارسة اإلسالـ بشكل صحيح 
اركة يف عامل الًتكيز لكتابة مهارات الكتابة تصبح كصحيح. ابإلضافة إىل خلفية ادلتعلمُت، ادلش
   .مهمة، خاصة يف مدرسة الثانوية اجلهاد بوانعُت

أمهية حتليل طرقة مسعية شفوية يف مدرسة الثانوية اجلهاد بوانعُت ىف منطقة سبانج مركز لوك 
الشمايل ألف نتائج ادلالحظات اليت أجريناىا دلعلم اللغة العربية الذم يستخدـ أسلوب االستماع قاؿ 

عُت لدراسة لطلبة إنو ال تزاؿ يف حالة من القلق الشديد يف ادلدرسة ك لذلك ضلن كا لكتاب مدفو 
ادلشاكل اليت يوجهها الطالب كادلعلموف. حبيث  أف سلتلف احلاالت ادلذكورة أعاله فإف ادلؤلفُت 
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مهتمُت إبجراء حبث أطركحة الذم ادلوضوع " حتليل طريقة مسعية شفوية يف تعليم اللغة العربية لطلبة 
 لوك الشمالية" فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية اجلهاد بوانعُت ىف منطقة سبانج مركز

 ب. إشكالية البحث

. كيفة تطبيق تعلم اللغة العربية إبستخداـ طريقة مسعية شفوية لطلبة ادلدرسة الثانوية اجلهاد ٔ
 بواصلُت فصل الثامن؟ 

. ما العقبات اليت تواجو ادلدرس يف  تعليم اللغة العربية إبستخداـ طريقة مسعية شفوية لطلبة ٕ
 فصل الثامن؟  بوانعُتادلدرسة الثانوية اجلهد 

 ج. حتديد ادلصتالحات

يف ىذه البحث يعترب من الضركرم لتوفَت تعريف ادلصتالحات لتجنب سوء فهم موضوع 
ىذا البحث, لذلك ادلوضوع ادلقصود ىو التحليل طريقة مسعية شفوية يف تعلم اللغة العربية ىو 

اـ  طريقة مسعية شفوية يف تعلم اللغة التحليل ىنا يعٍت مراقبة الطالب كادلدرس  أيضا يف االستخد
 العربية. 

 الطريقة ىي  الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس يف تقدًن مادة الدرس إىل الطالب.

مسعية شفوية ىي تقدًن الصوت اللغة بطريق قلها. ادلدرس كنموذج يلفظ أك يلعب صوة لغة 
لصحيح. الطالب يقلدكف كلمات معينة مثل الكلمات كاجلملة كالتعبَتات ببطء كاضح كالتجويد ا

 ادلدرس. نطق اجلمل  ديكن تنفيذىابشكل فريد أك رلموعات.

تعليم اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت الطالب كادلدرس يف عملية تعلم اللغة العربية هبدؼ 
 تسهيل الطالب على فهم اللغة العربية.

  د. أىداؼ البحث



 
 

 الغرض من ىذا البحث ىو كما يلي: 

. دلعرفة تطبيق تعلم اللغة العربية إبستخداـ طريقة مسعية شفوية يف ادلدرسة الثانوية  اجلهاد ٔ
 بواصلُت منطقة سبانج مركز لوك الشمالية. 

.دلعرفة  العوامل اليت دتنع الطلبة  من تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية  اجلهاد بواصلُت ٕ
   مركز لوك الشمالية. منطقة سبانج

  ه. فوائد البحث

 . الفوائد النظرية۱

ادلسامهة أبفكار حوؿ أمهية فهم كتابة احلركؼ اذلجاءية يف شكل مفرد من الكلمات كاجلمل 
 ابللغة العربية حىت يتمكن للطلبة من القراء بشكل جيد كصحيح. 

 . الفوائد التطبيقيةٕ

 الكتابة العربية.أ. معرفة النتائج اليت حققها ادلتعلموف يف حتسُت قدرة 

 ب.كمسامهة فكرية يف تطوير العلم، كخاصة ابللغة العربية.

 اعتبارنا دلعلمي اللغة العربية يف حتديد حكمة حتسُت صلاح التدريس العريب.ج. 

ابإلضافة إىل األفكار العلمية للكتاب ادلرتبطة بطريقة مسعية شفوية يف تعلم اللغة العربية  د. 
 ىو ادلهمة النهائية اإلصلز برانمج طبقات كاحدة.كاألكادميا ىذا البحث 

 



 
 

 

 

 الثاين ادلبحث

 الدراسة النظرية
 

       علقة ابلبحثتادل الدراسات السابقةأ. 
الذم بناقش طريقة مسعية شفوية كانت بعد أف جيعل ادلؤلفة ادلالحظات، البحث  

 موجودة، مبا يف ذلك البحث من

(  مع عنواف الرسالة " التعلم اللغة العربية ابستخدـ طريقة ٕٕٔٓ. رفقأةادلوالدة ) ٔ
مسعية شفوية ابدلدرسة الثانوية كارصلموجو غونج كيدكؿ جوجاكارات السنة الدراسية 

ٕٓٔٔ/ٕٕٓٔ  

عنواف الرسالة "فعالية طريقة مسعية شفوية يف إتقاف (  مع ٕٗٔٓ)  . ىييت يوليافٕ
بورك، مركز لوك  الفرقاف الندكرم، منطقة ادلفردات يف الفصل الثامن ىف ادلدرسة الثانوية

           .الشرؽ
كاستنادان إىل نتائج البحث رقيقات مولدة حوؿ تعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة   

السابعة الثامنة من مدرسة الثانوية كاراصلموجو غونونج  السمعية الشفوية، طالب الفصل 
كيدكؿ يوغياكارات، كجد ادلؤلف مشكلة تعلم اللغة العربية من اجلوانب الطالبية، كىي 
صعوبة الطالب يف قراءة القرآف ككتابتو. يواجو برانمج الًتمجة اآللية يف كاراصلموجو صعوابت 

عظم الطالب ادلتواجدين ىناؾ مل يكونو جييدكف يف قراءة القرآف الكرًن ككتابتو، كلكن م
        القراءة أك الكتابة ابللغة العربية.



 
 

 

ابلطبع سيكوف ىذا عقبة يف عملية تعلم اللغة العربية. كمع ذلك، بل أف يكوف   
الوضع مشكلة منفصلة، ديكن التغلب عليها من خالؿ جهود معلمي اللغة العربية، كخاصة 

عن طريق اختيار الطريقة ادلناسبة لظركؼ ىؤالء الطلبة. كذلذا السبب،  فصل السابعة كالثامنة
فإف ادلشكلة ادلذكورة أعاله ىي افًتاض أف ادلعلم خيتار طريقة السمعية الشفوية يف تعلم اللغة 

 .العربية

مثَت جدا لالىتماـ ألنو ذك صلة ابلبحث علمي ىذه الدراسة اليت تناقش " حتليل 
 تعلم اللغة العربية لطلبة فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية اجلهاد بوانعُت طريقة مسعية شفوية يف

       ىف منطقة سبانج مركز لوك الشمالية"
مع ذلك، ىناؾ اختالؼ عن ادلوضوع أعاله، ألف ىذه الدراسة ىي أكثر عن طريقة   

ثانوية اجلهاد بوانعُت مسعية شفوية لًتقية مهارإمالء اللغة العربية لطلبة فصل الثامن  ابدلدرسة ال
 منطقة سبانج مركز لوكالشمالية"

  األساسيةنظرية ب. 

أنواع طرؽ تدريس اللغة كلغة أجنبية أكاثنية، كىي طرؽ تعددت بتعدد كاختالؼ  .ٔ
 اجتاىات كمداخل تدريس اللغات األجنبية، كمن أىم ىذه الطريق:

       أ( طريقة القواعد كالًتمجة. 
تعتمد ىذه الطريقة على تدريب الدارسُت على قراءة النصوص كترمجتها، كتعترب  

التدريب على الكتابة كتقليد النصوص شيئا مهما كرئيسا. كلقد اتسمت الكتب  اليت اتبعت 



 
 

 

ىذه الطريقة  ابلًتكيز على تفاصيل  قواعد اللغة اليت كضعت كصنفت  كشكلت على 
لغة الالتينية كاإلغريقية اللتُت نشأت ىذه الطريقة يف أساس التصنيف التقليدم لقواعد ال

أحضاهنما، كما امتألت ىذه الكتب ابلتدريبات التحريرية خاصة بتدريبات الًتمجة، كبقوائم 
ادلفردات ادلوضوعة يف لغتُت، كما ازدمحت ابلنصوص ادلستخلصة من مؤلفات كبار الكتاب، 

مور عقلية كليس على أساس ما تتضمنو شلا كاليت مت اختيارىا على أساس ما حتتويو من أ
 حيبب اللغة للدارسُت.

        ب( الطريقة ادلباشرة 
ظهرت ىذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط  اللغوم أف الطالب ديكنهم تعلم فهم  

اللغة عن طريق االستماع لقدر كبَت من التحدث هبا، كعن طريق التكلم هبا يف مواقف 
ة، كلوحظ  أيضا  أف ىذه  الطريقة  ىي اليت يتعلم هبا الطلبة  لغتهم حيوية كمناسبة للطلب

الوطنية، كأيضا اللغة  الثانية بدكف صعوابت كثَتة عندما ينتقلوف إىل بيئة ىذه اللغة  الثانية، 
كتعتمد ىذه الطريقة  على ربط كلمات اللغة ادلتعلمة كمجلها كتراكيبها ابألشياء كاألحداث 

 ادلعلم أك الطالب لغتهم الوطنية.  من دكف أف يستخدـ

 ج( طريقة القراءة

ظهرت ىذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات مكانو يف التعليم النظامي للدكؿ 
كخصص لو كقت أطوؿ قد ال يقل عن عامُت، كذلك حىت ديكن كاقيا حتقيق ىدؼ مهم من 

ة مراجعة أحداؼ تعليم أىداؼ تعليم اللغة، كىو تنمية القدرة على القراءة، حيث بدأت حرك
اللغات كصار ينظر إىل القراءة ابعتبارىا من أىم ادلهارات اليت جيب أف يكتسبها الطالب.



 
 

 

نتيجة ذلذا أخذ ادلهتموف بتعليم اللغات األجنبية يبحثوف عن أفضل السبل لتنمية  
ا على كتطوير مهارة القراءة  حبيث يتمكن  الطالب الذم يدرس مقررا معينا من أنيكوف قاذر 

 7القراءة ادلستقلة بعد االنتهاء من دراستو.

 طريقة احملاضرة د(
، فإف طريقة احملاضرة ىي التفسَت كالشرح الشفهي من جانب M.Edكفقنا لسينامو سوراكمد  

معلم الفصل. أثناء احملاضرة، ديكن للمدرس استخداـ األجهزة ادلساعدة مثل الصور، حبيث 
 .تصبح التفسَتات أكثر كضوحنا
 ق(  الطريقة السمعية الشفوية 

طريقة السمعية الشفوية تسما أيضا الطريقة السمعية الشفهية، ىذه الطريقة مبهاريت 
الكالـ كاإلستماع. ظهرت ىذه الطريقة يف السنة األكىل من احلرب العادلية الثانية يف ذلك 

ت أجنبية للقياـ الوقت. حتتاج الوالايت ادلتحدة إىل عدد من ادلًتمجُت كادلتحدثُت بلغا
بواجبات عسكرية كسياسية يف ذلك الوقت. مصطلح طريقة السمعية الشفهية أكال كقبل كل 

. ىذه الطريقة تدعي أهنا ٜٗٙٔيف السنة  شيء كضعت من قبل أستاذ نيلسوف برككس
الطريقة األكثر فعالية ككفاءة يف تعلم لغة أجنبية كيعلن ابسم الطريقة اليت تغيَت تدريس اللغة 
من طريقة. طريقة مسعية شفوية ىي نتيجة دلزيج من كجهات النظر كادلبادئ اللغوايت 

لم نفس السلوؾ الباطٍت. الطريقة اللغوية البنيوية، التحليل التبايٌت، الطريقة مسعية الشفوية، كع
 السمعية الشفوية ابللغة كالتدريس كتعليم اللغة ىو: 

                                                             
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة ), طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباد كامل الناقة ك رشيدم أمحد طعيمة, . زلمو ٙ 

 ٚٚ-ٓٚصفحة   (ـ  ٖٕٓٓق / ٕٗٗٔإيسيسكو 



 
 

 

 . اللغة ىي الفظية ك ليس الكتابةٔ 
 .اللغة ىي رلموعة من العاداتٕ 
 .تعليم اللغة ك ليس اللغةٖ 
 .اللغة مثل ما يتحدث هبا الناتقوف هباٗ 
 8.لغة مع بعضها البعض سلتلفة.٘ 

الطريقة مبنية على هنج ىيكلي. يستخدـ ىذا النهج نظرية القواعد النهوية اليت ىذه 
تضع قواعد اللغة أك البنية كمحور اىتماـ. تعترب الًتاكيب النحوية ىي نفس أمناط اجلملة. 
ادلنظور البنيوم  للهيكل اللغوم ىو ربطو ابلوحدة النحوية كوحدة ضلوية. يف ىذه الطريقة، 

عن طريق تكريس االنتباه إىل نطق الكلمات كإىل العديد من أكقات التدريب  يتم تعليم اللغة
 ادلكثف حىت يف أمناط اجلملة، كىذا التدريب ىو األسلوب األكثر أمهية يف ىذه الطريقة.

التدريبات ىي تقنية تعلم لغة يستخدمها مجيع مدرسي اللغة يف كل مرة إلجبار 
د بدكف أخطاء. يعتمد التثقيب يف الفصل مباشرة الطالب على تكرار منط اجلملة بشكل جي

على النظرية النفسية ادلسماة السلوكية. أصبحت احلركة السلوكية يف علم النفس  مؤثرة جدا 
كنظرية التعلم على أساس السلوكيةأصبحت كاحدة من الطريق اليت تعترب مقنعة.  ٜٓ٘ٔيف 

ريت جتارب مع األطفاؿ  الصغار شحصية  السلوكية  من جامعة ىارفارد ادلسمى سكنار أج
  دلعرفة ردكد أفعاذلم أك عمليامت يف مجعية الكلمة، جتميع الصوت كىلم جرا.

يتم تشكيل سلوؾ اللغة البشرية من خالؿ التعزيز ادلستخدمة عادة يف اجملتمع،  
ابلتسلسل: استجاابت ادلنبهات التعزيز )احلافز، االستجابة، إعادة احلداثة( اليت يف علم 
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النفس السلوكي عادة ما تسمى " تكييف ىواء فعاؿ" أك التعود على حتقيق النتائج. كفقا 
لسكنر، جيب تقدـ تقدـ يف تعلم اللغة بطريقة جتعلو سلسلة من اخلطوات اليت ال ينبغي أف 
تكوف صعبة للغاية  ابلنسبة للطالب. بعد أف يتقن الطالب خطوة كاحدة بشكل جيد، 

      خلطوة التالية.ديكنو االنتقاؿ إىل ا
يوصف العصر الذم نعيشو اآلف أبنو عصر االتصاؿ، فقد أخذت عمليو االتصاؿ  

بُت الدكؿ تزداد، كانتشرت برامج اإلذاعة كالتليفزيوف عن طريق األقمار الصناعية، كمنا حجم 
ي بُت التجارة، كاتسعت ادلشركعات كادلعوانت الفنية، ككثرت عمليات التبادؿ الثقايف كالتغليم

الدكؿ شلا أدل إىل زايدة اىتماـ الناس بتعليم لغات أخرل غَت لغاهتم الوطنية، كتركز ىذا 
االىتماـ على فهم اللغة كالتكلمبها، شلا انعكس على الطرؽ اليت يتعلم هبا الناس قراءة اللغة 

 األجنبية بطلقة كالكتابة هبا بدقة.

لغة األجنبية ظهر مصطلح )مسعية كنتيجة لالىتماـ بزاينة القدرةعلى االتصاؿ ابل
شفوية( ليطلق على طريقة هتدؼ إىل إتقاف مهارات  االستماع كالكالـ أكال  كأساس إلتقاف 

 9مهارات القراءة كالكتابة.

 خطوات استخداـ طريقة مسعية شفويهي

إىل أ(. عرض للحوار أك يقرأ قصَتة أف ادلعلم يتلو مرارا كتكرارا. كيستمع الطلبة دكف النظر 
 النص.
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ب(. تقليد كحفظ احلوار/ قراءات قصَتة من خالؿ أسلوب تقليد كل مجلة يف كقت كاحد 
 كحفظ اجلملة أك ادلفردات.

ج(. عرض أمناط اجلملة الواردة يف احلوارات أك القراءات اليت يعتربىا ادلعلم صعبة بسبب 
 كجود بنية أك تعبَت صعب. يتم تدريب ىؤالء على تقنيات احلفر.

تدليل احلوار أك القراءة اليت مت تدريبها أعاله، يتم إخبار الطالب الذين قاموا ابحلفظ د(. 
 ابلتظاىر أماـ الفصل.

 ق(. تشكيل مجل أخرل كفقنا ألمناط اجلملة اليت مت إعطاؤىا.
 تشمل مزااي طريقة مسعية شفوية ىي:

 أ(.  يصبح الطالب ماىرين يف صنع أمناط اجلمل اليت مت تدرابت.  
 ب(. الطالب لديهم  أك نطق جيد أك صحيح

ج(. ال يظل الطالب صامتُت، لكن جيب عليهم االستمرار يف االستجابة للمنبهات اليت 
 .يقدمها ادلعلموف.

 طريقة مسعية شفوية ىي: تشمل عيوب
أ(. دييل الطالب إىل االستجابة يف كقت كاحد )بشكل فردم( كغالبنا دكف معرفة معٌت ما 

 يقاؿ
يتم تدريب الطالب على معاين اجلمل األخرل اليت يتم تدريبهم عليها. نتيجة ب(. ال 

ا  لذلك، ال يعرؼ الطالب سول معٌت كاحد من اجلملة، كديكن أف يكوف التواصل سلسن
 فقط إذا كانت اجلملة ادلستخدمة مأخوذة من مجلة مت تدريبها مسبقنا.



 
 

 

التمارين كادلواد يف الفصل ألف ادلعلمُت  ج(. جيب أف يلعب ادلعلم دكرنا نشطنا يف حتديد مجيع
يعرفوف كل اإلجاابت على مجيع األسئلة ادلطركحة. بينما يستجيب الطالب فقط 

 للمحفزات ادلقدمة.
 .د(. يتم تشجيع الطالب على التفاعل لفظينا أك كتابينا قبل إتقاف ادلزيد من أمناط اجلملة

هموف معٌت اجلمل اليت حتاكيها. ال يعترب شيء ق(. إذا كاف الطالب يف ادلرحلة األكلية ال يف
مقلق. يف الواقع، تقليد دكف معرفة ادلعٌت ىو نشاط ضائع. ابإلضافة إىل ذلك، ال يضمن 
حفظ أمناط اجلملة بنطق جيد كصحيح أف الطالب سيكونوف قادرين على التواصل 

 صل.بشكل جيد. ذلذا السبب، ىناؾ حاجة إىل التوجيو يف حتقيق قدرات التوا
  . السمعية البصريةٕ

البصرية ىي الوسائة اليت حتتوم على عناصر الصوت كالصورة.  كسائل السمعية 
  األدكات السمعية البصرية ىي األدكات اليت ديكن مساعها كرؤيتها. 

تستخدـ األدكات السمعية البصرية جلعل طرؽ التواصل فعالة. ادلقصود ابلتواصل ىنا  
كالتعليم. كما تنقل األجهذة السمعية البصرية ادلعلومات بطريق ملموسة ىو عملية التعليم 

    أكثر شلا ديكن نقلو عن طريق الكلمات ادلنطوقة أك ادلكتوبة.
من خالؿ دؤية كيف نفس الوقت االستماع،  ديكن لألشخاص الذين يتلقوف الدركس  

ال تنتج األدكات ادلرئية بسهولة أكرب كبسرعة فهم ما يقصدة أكلئك الذين يعطوف الدركس. 
السمعية أساليب تعلم فعالة فحسب، بل إف ما يتم تلقيو من خالؿ األجهذة السمعية  

 كالبصرية يعد حياة أطوؿ كأفضل يف الذاكرة. 



 
 

 

 ج. إطار التفكري 

 ةيف ادلدرسمشكلة اللغة العربية  
 . ُتاجلهاد بواصل الثانوية 

 

جهود للتغلب على 
 م اللغة العربيةيمشكلة تعل

 حتليل طريقة مسعية شفوية 
 م اللغة العربية ييف تعل



 
 

 

 

 الثالث ادلبحث

 مناهج البحث

 أ. ادلناهج ونوع البحث
ال ديكن فصل العمل العلمي عن طرؽ البحث كمرجع يف حتقيق الغرض من 

علمية للحصوؿ على البياانت اليت مت األنشطة البحثية. أساسا طريقة البحث ىي طريقة 
احلصوؿ عليها من خالؿ البحوث أك البياانت التجريبية لغرض معُت كفائدهتا. كما اقًتح 

ىو أساسا كسيلة علمية للحصوؿ على البياانت ذات غرض معُت   طريقة البحث سوغيونو
          10كفائدة.
لبحث ادلستخدمة يف ىذا ىذا النوع من البحث ىو البحث ادليداين  مع طريقة ا 

البحث ىي الطريقة الكيفي، كىي طريقة البحث اليت أتخذ عينة من السكاف كتستخدـ 
     السائل كأداة جلمع البياانت.

يف ىذه الدراسة، مت مجع البياانت كادلعلومات من ادلستجيبُت ابستخداـ 
تائج كصفيا كحتلل يف االستبياانت. بعد البياانت اليت مت احلصوؿ عليها مث سيتم عرض الن

 11هناية ادلطاؼ.

        البحث مكانب . 
كيركز ىذا البحث على كائن البحث ادلوجود يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بوانغُت  
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الشماىل. حيث تقع ادلدارس الثانوية اجلهاد بوانعُت يف قرية بواصلُت،  منطقة سبانج مركز لوك
 رجينسي احملاذية للمنطقة التالية، جنوب قرية يف مقاطعة ساابنج، يف منطقة لوك الشماىل

البحث  مكافسالو كاركندانج مشاالن، قرية بونتو تَتبيدك جااي. السبب يف اختيار الباحث 
ألف الباحث كاف مهتمنا حبالة مشكلة نقص االنتباه يف الدرس العريب يف مدرسة اجلهاد 

 بواصلُت.

 ادلوضوع البحث ج.

نوعية مل يكن ىناؾ حتديد السكاف، كختتلف فهم العينة يف كقاؿ انسوتيوف  يف دراسة 
التفسَت. أخذ العينات ىو اختيار الباحث فيما يتعلق ابجلوانب كالفعاليات كالذين يتم 
استخدامهم كمحود الًتكيز يف مواقف معينة كألهنا تتم بشكل مستمر طواؿ البحث. أخذ 

لى الوقت، يف ىذه الدراسة يفضل العينات يف البحث النوعي ىو ىادؼ، كالذم يعتمد ع
  ادلؤلف استخداـ الدراسة يفضل استخداـ مصطلح البحث.

أريكونتو جادؿ أبف "موضوع البحث ىو كا ئنات أك أشياء أك أشخاص  يف حُت 
كأين تكوف البياانت ادلعنية متأصال، مث أكضح أف االختالفات بُت ادلستجيبُت الدراسة ىم 

 .كيقدموف معلومات حوؿ بياانت البحث أشخاص يستطيعوف االستجابة،
مصادر البياانت ىي كائنات أك أشياء أك شخص كادلكاف الذم يالحظ الباحث 
كقراءة  أك أسأؿ عن البينات. ادلوضوع يف ىذه البحث ىو طالب الفصل الثامن ابدلدرسة 

 الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة سبانج مركز لوك الشمالية.
  



 
 

 

  د.مصدر البياانت

يف البحث النوعي خيتلف عن البحث الكمي، يف البحث النوعي ال تستخدـ  
مصطلح السكاف الذم يطلق عليو "احلالة االجتماعية" أك احلالة االجتماعية اليت تتكوف من 

 12ثالثة عناصر ىي األماكن، كاجلهات الفاعلة، كاألنشطة اليت تتفاعل بشكل متآزر.
لبياانت اليت مت احلصوؿ عليها من مصادر سلتلفة أك مصادر البياانت يف ىذه الدراسة ىي ا

ادلخربين الذين كانوا ادلوضوعات يف ىذه الدراسة. استنادا إىل مصدر مجع البياانت ينقسم 
 إىل اثنُت، كمها:

. البياانت األساسية ىي مصدر البياانت ادلأخوذة كفقان لنتائج البحث ابستخداـ ٔ
كانت   13.اصلُتاجلهاد بو  الثانويةدلدرسة اي لوضع االجتماعأساليب ادلقابلة كادلالحظة كفقان ل

الصف الثامن من مدرسة مدرسة طالبا يف  ٕٚالبياانت األكلية يف ىذه الدراسة ما يصل إىل 
 وية اجلهاد بواصلُت.ثانال

. البياانت الثانوية ىي نتائج البحث ادلأخوذ من خالؿ ادلالحظات كالنصوص ٕ
يف ادلدرسة الثانوية  14كالبياانت ادلكتوبة، كما إىل ذلككالكتب كاجلرائد كاجملالت 

اجلهادبواصلُت. يف ىذه الدراسة، ىناؾ حاجة أيضنا إىل بياانت اثنوية تعمل كمكمل أك داعم 
للبياانت األكلية، ألنو بدكف البياانت الثانوية، تكوف البياانت األكلية غَت مفيدة ذلذه 
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بياانت اثنوية لدعم كاستكماؿ البياانت األكلية الدراسة. ذلذا السبب، ىناؾ حاجة إىل 
 ادلوجودة.

 ه. تقنية و مجع البياانت

 ادلالَحظة .ٔ

للظواىر  كما يتم تفسَت الطريقة التقليدية دلراقبة ادلالحظة كمالحظة كتسجيل منهجي
طريقة ادلالحظة ىذه ىي إحدل طرؽ مجع أك مجع البياانت ادلتعلقة ابدلشكلة قيد 15ادلعانية.

 .الدراسة من خالؿ ادلالحظة العميقة ابستخداـ احلواس أك الرؤية بشكل منهجي

 . ادلقابلةٕ

مقابلة أك غالبان ما تسمى مقابلة ىي عملية سؤاؿ كجواب يف البحث مباشرة شفهيان 
 16لشخصُت أك أكثر، كجهان لوجو أك االستماع مباشرة إىل ادلعلومات ادلقدمة.

ىي عبارة عن اتصاؿ شفوم أك زلادثة تتطلب قدرة س. نصوتيوف على أف ادلقابلة 
شكل ادلقابالت اليت استخدمها ادلؤلفوف 17ادلستجيب على صياغة أفكار كمشاعر صحيحة.

يف ىذه الدراسة ىو مقبلة احلرة كادلوجهة كديكن أيضا أف تكوف مع ادلقابالت اليت تسيطر 
 18.الكاملة كالدقيقة عليها. يف ىذه ادلقابلة اجملانية، أعد ادلراجعوف األسئلة
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 Choli Narbukodan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian,  (Jakarta:BumiAksara,2005), hal. 
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18

 Sutrisno Hadi,Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi offset, 2002), hal. 133 



 
 

 

          . التوثيقٖ

التوثيق ىو عمل مجع كجتميع كحتليل الوثيقة األدبية اليت تسجل مجيع األنشطة البشرية 
تستخدـ  19كاليت تعترب مفيدة يف صنع ادلعلومات كادلعلومات ادلادية حوؿ ادلشاكل ادلختلفة.

انوية اجلهاد بوانعُت من خالؿ البحث، ىذه التقنية دلعرفة البياانت ادلكتوبة عن ادلدارسة الث
 الدكقة كالكتب يف مادة البحث ادليداين كمواد إضافية.

        و. حتليل البياانت
بياانت ىي ادلواد اخلاـ اليت حتتاج إىل معاجلتها إلنتاج معلومات أك معلومات،  

بياانت نوعية، كىي  النوعية كالكمية اليت توضح احلقائق. أنواع البياانت يف ىذه الدراسة ىي
 20البياانت ادلتعلقة ابلتصنيف، كاخلصائص يف شكل أسئلة أك يف شكل كلمات.

حتليل النوعي للبياانت ىو استقرائي بطبيعتو، أم حتليل يستند إىل البياانت اليت مت  
ىذا البحث ىو حتليل كصفي. لذلك فإف منوذج  21احلصوؿ عليها، مث تطورت إىل فرضية.

ي. يف حُت أف معاجلة البياانت ذات صلة ابلفعل، كىذا يعٍت أف البياانت البياانت ىو نوع
جيب أف تفعل مباشرة مع مشكلة البحث. تعد معاجلة البياانت أىم نشاط يف عملية البحث 

 كاألنشطة. اخلطوات اليت يتخذىا الباحثوف يف معاجلة البياانت ىي كما يلي:

                                                             
19

Sulistiyo Basuki, Dasar-Dasar Dokumentasi, (Jakarta: Universitas Dekdikbud,1996),h.11. 

 
20

 Ridwan, op.cit., h. 106 
21

Muh. Said Hasan, Efektifitas Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Isalm 

Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 

4 Kota Palopo, (Palopo: Laporan Hasil Penelitian STAIN Palopo, 2014), h. 35. 

  



 
 

 

شياء الرئيسية، كالًتكيز على األمور تقليل البياانت يعٍت التلخيص، كاختيار األ 
ادلهمة، كالبحث عن موضوعات كأمناط كإزالة األشياء غَت الضركرية. يف احلد من البياانت، 
يتم اجلمع بُت كل ابحث من قبل األىداؼ اليت يتعُت حتقيقها. الغرض الرئيسي من البحث 

 حساسة تتطلب الذكاء النوعي ىو على النتائج. ختفيض البياانت ىو أيضنا عملية تفكَت
 كاالتساع كعمقنا كبَتنا للبصَتة.

البياانت اليت مجعها الباحثة من خالؿ ادلالحظة كادلقابالت مع ادلخربين الذين يبلغ  
مدرس الرابع، لباحثة التخفيض القادمُت بعناية فائقة كموضوعية  طالب ك ٕٚعددىم 

 الدراسة. حبيث تكوف نتائج ىذه الدراسة متوافقة مع أىداؼ ىذه
. عرض البياانت ىو تقدًن البياانت كعرض البياانت ديكن القياـ بو يف شكل ٔ

أكصاؼ موجزة، كادلخططات، كالعالقات بُت الفئات، كخرائط االنسيابية كىلم جرا. بعد أف 
انتهى الباحثوف من تقليل البياانت من نتائج ادلالحظات كادلقابالت، فإف اخلطوة التالية ىي 

انت أك يقدـ الباحث يف الفصل الرابع يف شكل أكصاؼ كجداكؿ بشكل عرض البيا
 منهجي.
. اخلادتة يرسم الرسم االستنتاجات كالتحقق. االستنتاجات يف البحث النوعي ٕ

كانت اخلطوة األخَتة اليت قاـ هبا    22ادلتوقع ىي نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل.
لرسم أك االستنتاج كالتحقق الذم قدمو الباحث الباحث بعد اخلطوتُت أعاله ىي استنتاج ا

 يف الفصل اخلامس.
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 ادلبحث الرابع
 النتائج وادلناقشة

 نتائج البحث . أ

 . نظرة عامة على مواقع البحثٔ

 اتريخ ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت  . أ

أنشأىا يف سنة   يف منطقة سبانج،  ىي مدرسة تقع مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت
. يف ذلك الوقت الرائية يف القرية بواصلُت كالسيما كمنطقة سبانج بشكل عاـ ٜٜٓٔ/ٜٜٛٔ

يتوؽ إىل إنشاء مؤسسة التعليمية اإلسالمية يتوقع أف تلد أجياالن الذين لديهم عمق ديٍت 
حوا سنة لقد أنتجت العديد من اخلرجيُت الذين صل ٕٓجيد، كاحلمد هلل بعد أف عربان حوايل 

موظف احلكومية كجندم كشرطي كجتار كغَتىم. لذلك أتثَت  يف سلتلف اجملاالت، منهم
 اإلجيايب للوجود ابدلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت شعر بو الكثَت من الرئية من حوذلم.

مكالسر كادلؤسسة اجلهاد بواصلُت بدعم من KKN UMI بنيت مدرسة الثانوية على 
بانج كبواصلُت حاصة. مع رئيس اللجنة أندم دمحم صديق )رئيس الرائية ادلسلم منطقة س

 مؤسسة اجلهاد بواصلُت( مع أعضا اللجنة فيما يلي: 

 .( دمحم عادلا.سٔ

 .( أبدكؿ رمحنٕ



 
 

 

 .( احلاج عبد العزيز فرساٖ

 .( جوليماف بودركفٗ

 B.A.( أندم دمحم عمرا. ٘

ٙ،  S.H .( دمحم طهها الرـك

 .( دمحم دجيبوٚ

 .( عارؼ ماّل ٛ 

 .( مجيع الرائية بواصلُت على عاصة كمنطقة سبانج بشكل عاـ.ٜ

 ماكاسار. UMI ( كحتت أتسيس مؤسسة ككاؼ ٓٔ
 .UMI .( عمل الكلية احلقيقٔٔ
 )رئيس ادلدرسة حىت اآلف( .S.Ag .( دمحم ريسا طاىَت، ٕٔ

 ب. الرؤية البعثة ك اذلدؼ ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت 

" جعل ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت كمؤسسة تعليمية ذات طابع  الرؤية. ٔ
 إسالمي كمتفوقة يف رلاؿ الدين، العلـو كالتكنولوجيا ".

 . البعثةٕ

 أ.( السعي لتوفَت طاقم التدريس الكفاء.



 
 

 

 على حد ( إشراؾ احملاضرين يف التدريب كاألنشطة األخرل ادلتعلقة بتنمية ادلوارد البشرية،.ب
 سواء يف ادلدرسة، مستول رجينسي كاحملافظة.

 ج( دتكُت عملية التعليم كالتعلم، سواء ادلناىج الدراسية كادلناىج اإلضافية.

 د( التأكيد على مجيع الطالب كادلعلمُت كاإلدارة على األخالؽ دائما كارما. 

 ق( تفعيل صالة اجلماعة يف ادلدرسة.

 كل مناسبة من أايـ اإلسالـ الكبَتة.ك( عقد حدث االحتفاؿ يف ادلدرسة يف  

 . اذلدؼٖ

 أ( إنشاء خرجيُت من نوعية جيدة العلـو كالتكنولوجيا كاإلدياف كالتقول.

 ب( خلق بيئة مدرسية إسالمية.

 23ج( إنشاء شخصية الطالب الذين لديهم شخصية نبيلة.

 .حالة ادلدرس كادلوظف اإلداريُت / موظف كالطالبٕ

         أ( حالة ادلدرس
مع  شخصنا، ٕٔيبلغ عددىم حالينا  ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت ادلعلموف يف 

دكر ادلعلم ليس فقط مانع  . ادلعلم جزء مهم من عملية التدريس.ٔخلفية متوسطة للطبقات
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كلكن أيضا كمعلمة من أجل تشكيل الطالب األخالقيُت كاألخالقيُت  للمادة الدراسية
 يُعد.  أم مفيدة لنوسا أمة اؼ اليت مت إنشاؤىاليكوف شخصية كفقا لألىد

 ٗٔقانوف مجهورية إندكنيسيا رقم  ادلدرس من أىم ادلكوانت يف مؤسسة تعليمية.
على ادلعلمُت كاحملاضرين يشرح أف ادلعلمُت لديهم منصب كمحًتفُت على  ٕ٘ٓٓلسنة 

ادلبكرة على قنوات  مستول التعليم األساسي، التعليم الثانوم كالتعليم يف مرحلة الطفولة
يقاؿ يف التفسَت التايل إنو يف اضطالعو  24التعليم الرمسي اليت يتم طرحها كفقنا للتشريع.

بواجباتو ادلهنية، يلتـز ادلعلم بتخطيط الدرس، كإجراء عملية تعلم جيدة، كتقييم نتائج التعلم 
  25كتقييمها.

رسة. لذلك، ىناؾ حاجة ادلدرس ىو اخلليفة أك شلثل أكلياء أمور الطلبة يف ادلد
ادلعلمُت إىل التأكد من أف العالقة بُت ادلعلمُت كالطالب متشابكة كائـ، كما حدث يف 
ادلنزؿ. ادلعلمُت جيب أف ال يضع نفسو كحاكم للطالب، ادلعلم يعطي دائما يف حُت أف 

لم، ىو الطالب ىو على الطرؼ دائما قبوؿ كل ما ادلعلم دكف دتحيص. ادلعلمةكادلعلم أك ادلع
العوامل اليت تؤثر كحتدد صلاح أم مسعى الًتبية. ىذا ىو السبب، كل نقاش بشأف إصالح 
ادلناىج الدراسية، شراء أدكات تعليمية كغَتىا، دلعايَت ادلوارد البشرية اليت تنتجها اجلهد 

      الًتبية، ينطوم دائما على ادلدرس.
م أيضنا كمعلم، من الواضح أف مهمة كاستنادان إىل التفسَت، ادلدرس إىل جانب ادلعل 

ادلدرس ال تقتصر على التعلم الوسيط كحده، بل أيضنا تصميم كتصميم كالبحث عن ادلواد 
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كادلوارد كالطرؽ كاألدكات ككل ما يلـز لتنفيذ أنشطة التعلم، مث أخذ القياسات كمتابعة النتائج 
 اليت حتققت يف العملية التعليمية.

 ظفب.( دكلة اإلدارة / مو 

دكلة اإلدارة/موظف ىو جزء مهم جدا من ادلدرسة ألنو ابإلضافة إىل األنشطة 
التعليمية كالتدريسية اليت أصبحت اجملاؿ الرئيسي للمدرس، كىناؾ أنشطة أخرل تدعم 
اجلهود الرامية إىل حتقيق األىداؼ التعليمية، مثل أنشطة اإلدارة اإلدارية، كخدمات ادلكتبات 

 كغَتىا. كادلختربات، كاألمن

 ٗ.ٔجدكؿ 
 حالة ادلدرس كادلوظف يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت

  ٕٚٔٓ/ ٕٛٔٓالعاـ الدراسي  
 رقم إسم ادلدرس دفرتادلواد وظيفة مهنة

موظف 
 مدرس احلكومية

 .S.Agدمحم ريس طاىَت  القرآف حديث 
 2007011 19731026رقم التوظيف:

011 

ٔ 
 دليل الدعوة

موظف 
 مدرس احلكومية

SKI 
 .S.Pd.Iشحريٍت 

 2 200312 19810827 رقم التوظيف:
002 

 

ٕ 

 الفنوف الثقافيو

موظف 
 مدرس احلكومية

 .S.Ag رملة الفقو
 2 200604 19680401 رقم التوظيف:

015 
 

ٖ 

 خدمات العبادة



 
 

 

موظف 
 مدرس احلكومية

 .S.Pd.Iحسنوؿ أخالؽ العقيدة
 2 200312 19810727رقم التوظيف :

004 

ٗ 

 إقرأ قراءة القرآف
 ٘ S.Pd.I   سرم جوىارين اللغة اإلندكنيسية مدرس ادلقيد
 ٙ   S.Agمجانية  العلـو اإلجتماعية مدرس ادلقيد

 مدرس ادلقيد
 ٚ    SSسرم سكم دينجنسح  اللغة اإلصلليزية

 تكلم الفصل
 ٛ   S.Pd.I أرمي  الفنوف الثقافيو مدرس غَت ادلقيد

 ٜ S.Pdمحدانة  رايضيات مدرس ادلقيد
 ٓٔ  S.Pdىارنيكاة  اللغة العربية مدرس ادلقيد

 ٔٔ S.Pdأندم بسس صديق  الًتبية الوطنية  مدرس غَت ادلقيد
 ٕٔ    S.Agجهورية  العلـو الطبيعية  مدرس غَت ادلقيد
 ٖٔ  S.Pdفادتة  اللغة اإلندكنيسية مدرس غَت ادلقيد

 مدرس غَت ادلقيد
تكنولوجيا 
ادلعلومات 

 كاالتصاالت
 S.H.Iجهانية 

ٔٗ 

 ٘ٔ .S.Pd.I لندة كوسونوه  العلـو اإلجتماعية  مدرس غَت اثبت
 ٙٔ ددراندكس مستاجاب العلـو مدرس غَت اثبت

 ٚٔ SEأندم بسس،  الًتبية الوطنية مدرس ادلقيد

 مدرس غَت ادلقيد
تكنولوجيا 
ادلعلومات 

 كاالتصاالت
 S.Komجوفرين 

ٔٛ 



 
 

 

 ٜٔ S.Humمطمعنة  اللغة العربية مدرس غَت ادلقيد
 ٕٓ S.Pdأنوار  الًتبية البدنية  مدرس غَت ادلقيد

 مدرس ادلقيد
تكنولوجيا 
ادلعلومات 
 كاالتصاالت

 S.Pdأندم أمَتة 
ٕٔ 

 ٕٛاألربعاء مصدر البياانت: نتائج مقابلة مع رئيس االدارة مدرسة الثنوية اجلامعة اجلهاد بواصلُت. يـو 
 .ٕٛٔٓنوفمرب

 ج( حالة الطلبة

حالة الطلبة ابدلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة سبانج مركز لوك الشمالية اآلف 
 .٘ٗكالطالبات  ٖٛطالبا، كبلغت نسبة الطالب  ٖٛىناؾ 

 ٢.٤جدول 

 قائمة عدد الطلبة ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواجنني

 فصل عدد الفصل عدد الطلبة
ٕٙ ٕ VII 

ٕٚ ٔ VIII 

ٖٓ ٕ IX 

 ٕٛٔٓ نوفمرب ٕٛمصدر البياانت: نتائج مقابلة مع مدير مدرسة ادلدرسة  اجلهاد بواصلُت . يـو األربعاء 
 
 



 
 

 

 .حالة كسائل الًتبيةٖ

بناء ادلبٌت ابدلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت ال يزاؿ يف رلمع مع مدرسة علياء اجلهاد 
ىناؾ حاجة إىل مرافق ادلرافق كالبنية التحتية لتطوير تعلم بواصلُت كبشكل عاـ، ال تزاؿ 

الطالب. لكن األحزاب ادلدرسة الثانوية كذلك مدرسة علياء اجلهاد بواصلُت تشعر ابلفعل يف 
حالة جيدة، حىت يستمر فرض. كيشمل فرض التخطيط ادلكاين كبناء ادلرافق ادلادية األخرل 

األخرل. استنادنا إىل نتائج مالحظة الباحث يف ادلدرسة  كالبنية التحتية كتوفَت مرافق التعلم
 ،ٕٛٔٓفرباير  ٔالثانوية اجلهاد بواصلُت ادلنطقة سبانج  مديرية لوك الشمالية يـو اخلميس، 

إما من مقابلة الباحث مع ادلدير أك مالحظة صاحب البالغ أثناء عملية ادلراقبة يف ادلدرسة 
انج مديرية لوك السمالية. سيتم كصف ما يلي على احلالة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة سب

 ادلادية  يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت ادلنطقة سبانج  مديرية لوك الشمالية:
                    ٣.٤جدول

 ادلرافق والبنية التحتية
 عدد ادلرافق والبنية التختية رقم
 ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 ٔ اجلداكيلغرفة مرتب  ٕ
 ٔ غرفة ادلدرس ٖ
 ٙ غرفة الفصل ٗ
 ٔ غرفة  جلوس ٘



 
 

 

 ٔ مكتبة ٙ
 ٔ غرفة سلترب الكمبيوتر ٚ
 ٔ مصلى ٛ
 ٔ بيت اخلالء ادلدرس ٜ
 ٖ بيت اخلالء طالب ٓٔ
 ٔ مرقب حارس ٔٔ
 ٔ مضمار ٕٔ
 ٔ ملعب اتكرك ٖٔ
 ٔ ملعب الكرة الطائرة ٗٔ
 ٖ مطعم ٘ٔ

  ٕٛٔٓنوفمرب  ٕٛ األربعاء  بواصلُت. يـو ادلالية اجلهاد مصدر البياانت: مدير كزارة ادلالية اجلهاد بواصلُت كإدارة كزارة 

ب. تطبيق تعلم اللغة العربية إبستخدام طريقة مسعية شفوية لطلبة ادلدرسة الثانوية اجلهد 
 بوانعني فصل الثامن. 

حتليل طريقة مسعية  الثانوية اجلهاد بواصلُت الباحثةيف ادلدرسة  يف تعلم اللغة العربية
شفوية اليت يستخدمها ادلدرس دلعرفة مدل تقدًن ادلدرس دلواد تعليم اللغة العربية للطالب. 

 .كجيب على ادلدرس معرفة الطريقات اليت يستخدمها يف تقدًن ادلواد للطالب
العربية ابستخداـ طريقة  قبل أف يقـو الباحثة إبجراء حبث حوؿ تنفيذ تعلم اللغة 

مسعية شفوية، الباحثة أكالجعل مالحظة يف الفصل، يهتم الباحثة لطريقة ادلدرس اللغة العربية 



 
 

 

بناء على مالحظة الباحثة، يرل الكاتب طريقة تطبيق  يف تقدًن طريقة مسعية شفوية لطالب.
فصل كمعرفة ما إذا كاف ادلدرس طريقة مسعية شفوية يف تعلم اللغة العربية على الطالب يف ال

ديكن للطالب االستجابة للتعلم الذم قدمو ادلدرس  ابستخداـ طريقة مسعية شفوية. 
الثانوية اجلهاد بواصلُت، ركزت ادلالحظات اليت  كىوموضوع البحث ىو الفصل الثامن مدرسة 

 .أبداىا الباحث على مجيع أنشطة عملية تعلم اللغة العربية اليت حدثت يف الفصل

قنا لنتائج ادلالحة كادلقابلة اليت أجراىا مع مدرس اللغة العربية عملية تعلم اللغة كف
العربية ابستخداـ طريقة مسعية شفوية يف الفصل مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت ينطبق يف كل 
اجتماع. من نتائج البحث، الكاتب جبهد مدرس اللغة العربية لطالب مدرسة الثانوية اجلهاد 

مل يصل إىل الفصل فقط، بل دعا ادلعلم الطالب إىل أف يكونو انشطُت ابللغة العربية  بواصلُت
عندما كانوا خارج الفصل أك أثناء العطلة. ديكن أف يكوف ذلذا قيمة إجيابية، يتم رؤيتها من 

 :عدة جوانب طادلا أف ادلؤلف جيرم أحبااثن مبا يف ذلك

لى حتفيز الطالب كالقضاء على اخلوؼ من . عالقات ادلدرس مع الطالب، قادرة جدنا عٔ
 .تعلم اللغة العربية يف االجتماع القادـ

. من السهل أف يتذكر الطالب موضوع الدراسة بسبب جهود ادلعلم يف التدرب خارج ٕ
 .ساعات الدرس

 .. تعريف الطالب على التحدث ابللغة العربيةٖ



 
 

 

اللغة العربية، ال يركز فقط على بناءن على ادلالحظات كنتائج الباحثة يف الفصل تعلم  
تقدًن الدرس اللغة العربية، كلكن من ادلتوقع أيضنا أف يتمكن الطالب من فهم درس اللغة 
ا، كما ىو معركؼ جيب أف  العربية كأف يكونوا قادرين على االستجابة لتعلم اللغة العربية جيدن

رات االستماع  كالكالـ  تكوف القدرة العربية نشطة يف أربعة مهارات يف اللغة ىي مها
 كالقراءة  كالكتابة.

يف عملية التعليم، ادلواد التعلمية ىي ادلادة اليت سيتم تعليمها. تكوف مادة التعلم ىي 
ادلادة ادلراد تسليمها، دكف موضوع، ال ديكن أف تعمل عملية التعليم كالتعلم بشكل جيد كلن 

لتدريس ادلوضوع الذم سيتم تسليمو تتم. لذلك جيب أف يكوف لدل ادلعلم الذم سيقـو اب
للطلبة كإتقانو. لذلك جيب أف تكوف مواد التعلم متوافقة مع األىداؼ ادلراد حتقيقها، مبعٌت 

اجلهاد  ادلدرسة الثانوية أهنا جيب أال تنحرؼ عن األىداؼ ادلوضوعة. تعلم اللغة العربية يف
ساعات اجتماعات يف كل  ٖ×  ٔسبانج مركز لوك الشمالية لديك ختصيص  بواصلُت منطقة

 .فصل

. استخداـ  S.Pdبناءن على نتائج ادلقابلة مع مدرس دراسة اللغة العربية، كىي ىرنيكة 
مدرسة الثانوية من فصل الثامن كتبو  ٖٕٔٓدليل التعلم كىو مناىج الكتب العربية  كتاب

درس ادلادة . قبل أف يقـو مٕ٘ٔٓعاـ ٔالعفن MAاألستاذ الدكتور فيل قمرالدين أمُت، 
بتعليم الطالب، قدـ ادلعلم أكالن الباحث إىل الطالب، مث فتح أستاذ الدراسة التعلم من خالؿ 
السماح للطالب ابلصالة معنا، مث قدـ ادلعلم مقابلة. عندئذ يقـو ادلعلم بتكرار التعلم من 

ادلعلم جوىر االجتماع السابق ابلطريقة اليت يقـو هبا الطالب حبفظ ادلهمة، كبعد ذلك يدخل 



 
 

 

التعلم عن طريق قراءة ادلفردات العربية عن ادلهنة بشكل متكرر مث يقـو الطالب بتقليد ما 
يقرأه ادلعلم. مث يًتجم ادلعلم ادلفردات العربية إىل اإلندكنيسية، حىت يتمكن الطالب من فهم 

طالب يف معٌت ادلفردات العربية. من خالؿ فهم معٌت ادلفردات العربية ديكن أف تسهل ال
حتدث اللغة العربية حىت ديكن تدريب الطالب على استخداـ اللغة العربية. بعد أف يفهم 
الطالب أف الغرض من مادة ادلناقشة اخلاصة بنشاط التعلم التايل ىو سؤاؿ كإجابة مكثفة 
بُت ادلعلم كالطالب كطالب كاحد مع طالب آخرين بناءن على قراءة ادلوفدات، يطبق ادلعلم 

متكرر مهارات االستماع إىل ىذه الطريقة. دلزيد من تفعيل عملية التعلم كالطالب، بشكل 
 يطلب ادلعلم أيضنا من الطالب حفظ ادلفااتت ادلمنوحة.

أما يف مثاؿ ادلفردات اليت أعطي ادلدرس اللغة العربية لطلبة يف كقت عملية التعلم   
 ، كىي: ٜٕٔٓيناير  ٓٔيـو اخلميس 

، َخاِدَمةه، اَلِعُب، :  ادلهنة ، ُشْرِطيٌّ، رُبَُّة اْلبَػْيِت، ُمَوظَّفه ، طَِبْيبه ، َفالَّحه، اَبِئعه، ُمَهْنِدسه ُمَدرِّسه
 طَبَّاخه، َكنَّاس، الكاتب، جندم، طيار، سائق، مضيفة، مًتجم، بواب، صحايف.

يضنا تطبيق طريقة مسعية شفوية كفقنا لنتائج البحث ابإلضافة إىل مالحظة الباحث أ
مقابلة مع مدرس اللغة العربية، عندما تطبيق مدرس اللغة العربية التعلم ابستخداـ طريقة 
مسعية شفوية، استخدـ فقط طريقة اليدكية مثل طريقة احملاضرة كاحلفظ كالطريقة كاإلجابة 
كالطريقة ادلمارسة ادلباشرة على ادلفردات العربية. يف تنفيذ ادلدرس يكتب أكال مثل لنصوص 

دلفردات حوؿ ادلهنة، مث قرأ ادلدرس النصوص مرارنا، مث قاـ الطالب بتقليد ما قرأه مدرس ا
ادلادة. بعد ذلك قاـ مدرس ادلادة بًتمجة نص ادلفردات  اللغة العربية حىت يتمكن الطالب 



 
 

 

من فهم معٌت النص العريب. بعد أف يعرؼ الطالب معٌت نص ادلفردات، جيرم مدرس ادلادة 
ة مكثفة للطالب، كبعد ذلك خيترب ادلدرس الطالب من خالؿ شلارسة حفظ أسئلة كأجوب

ادلفردات أماـ الفصل مع زمالئو. بناء على ادلفردات ادلقدمة. كهبذه الطريقة يطبق معلم رلاؿ 
الدراسة الطريقة ادلنطوقة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت 

مركز لوك الشمالية. كادلدرس يستخدـ  اللغة االندكنيسية كلغة تدريس يف توفَت منطقة سبانج 
 مواد تعلم اللغة العربية أثناء عملية تعلم اللغة العربية.

اختيار طريقة تعلم ابللغة العربية يف مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت مل يؤد بشكل كامل 
، بناءن على مالحظة الكاتب ٖٕٔٓج بعد إىل اختيار األساليب ادلوصى هبا يف ادلناى

كمقابلتو مع مدرس اللغة العربية، تبُّت أف اختيار طريقة الدراسة مل أيخذ يف االعتبار األشياء 
اليت جيب مراعاهتا مثل االختيار كالتكرار كالعرض التقدديي كلكن بناءن على العادات كالتقاليد 

 أثناء التدريس، كذلك ألسباب مت التعبَت عنها. 

"غالبنا ما أقدـ مواد تعليمية ابللغة العربية ابستخداـ طريقة القراءة، ألنو بشكل عاـ 
ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين اليستطيعوف قراءة القرآف، إذا اعتادكا على قراءة 

طرؽ تلقائية أخرل مت التطبيق بنجاح، شلا تسبب يف أف الطالب بشكل عاـ ىم مدرسة  
 26تدرس اللغة العربية مطلقنا.اإلبتدائية  مل 
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ابختصار طريقة تعلم اللغة العربية اليت يستخدمها ادلدرس يف اللغة العربية غالبنا ىي 
تطبيق طريقة االستماع كالكالـ  كالقراءة  الكتابة، مث اتبع الًتجم مث حفظ ادلفردات. أحياان 

 تبع الطالب، مث يًتجم ادلادة.ابستخداـ طريقة العرض التوضيحي، يقرأ ادلعلم النص أكالن، مث ي

فوائد طريقة مسعية شفوية يف تعليم اللغة العربية لطلبة ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت 
 كىي: 

 . تدريب الطالب على االستماع كالتحدث ابللغة العربيةٔ

 . تدريب الطالب على االستماع إىل اجلمل العربيةٕ

 ادلفردات اليت قدمها ادلعلم.. مطالبة الطالب ابالستماع كمتابعة ٖ

. تدريب الطالب على التحدث أماـ أقراهنم من خالؿ حفظ ادلفردات العربية  ٗ
 كنتيجة اختبار.

ج. العقبات اليت تواجه ادلدرس يف  تعلم اللغة العربية إبستخدام طريقة مسعية شفوية 
 فصل الثامن لطلبة ادلدرسة الثانوية اجلهد بوانعني

أك ظركؼ حتد من حتقيق أك تعوؽ أك دتنع حتقيق األىداؼ أك  العقبات ىي عوامل 
بناءن على ادلقابالت ادلباشرة مع ادلدرس يف رلاؿ دراسات  27القول اليت تفرض إلغاء التنفيذ.

اللغة العربية، فإف الصعوابت أك القيود اليت يواجهها معلم حقل ادلادة يف توفَت مهارات 
 االستماع لطالب الصف الثامن ىي
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ىناؾ بعض الطالب الذين مل يقرأكا بطالقة يف القرآف. كمل يستخدـ مدرسو ادلواد التقنية   .ٔ
كوسيلة للتعلم ابستثناء الكتب ادلدرسية، ألف طالب الفصل الثامن ىم عملية لتعلم اللغة 
العربية، لذا فهم حيتاجوف إىل إرشادات أساسية يف تعلم اللغة العربية ألف لكل طالب قدرات 

 سلتلفة. أساسية
. ابإلضافة إىل ذلك، فإف التسهيالت الالزمة يف عملية التعليم كالتعلم، كخاصة العربية، ٕ

لتدريب االستماع إىل الطالب يف ادلدرسة، ليست متوفرة بعد يف ادلدرسة، كألف مدرس 
سبانغ دراسة اللغة العربية أصبح أيضنا معلمنا جديدنا يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة 

 مركز لوك الشمالية.
يف معرض حديثو عن العقبات اليت يواجهها ادلعلموف يف تنفيذ تدريس اللغة العربية  

لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة سبانغ مركز لوك الشمالية، 
عدة عوامل،  بناءن على نتائج ادلالحظات كادلقابالت يف مواقع البحث، حددىا ادلؤلفوف يف

 كىي:
 . عدـ كفاية مرافق التعليم كالتعلمٔ

أحد العوامل اليت تدعم النجاح يف عملية التعليم كالتعلم ىو كجود مرافق تعليمية  
مناسبة. إذا كانت ادلرافق يف حالة غَت كافية، فسوؼ تتعطل عملية التدريس كالتعلم حيث 

 اؼ ادلعنية، كديكن مالحظة ذلك:ستتم إزالة نتائج ادلالحظات كادلقابالت مع األطر 
 غرفة الفصل ليست مرتبة بدقة أ. 

 ب. غرفة الفصل يف ظركؼ ضيقة كساخنة ألف مركحة غَت كافية.



 
 

 

ج. االفتقار إىل ادلرافق كالبنية التحتية، كىي أدكات الكتابة على السبورة. ىذا دينع بشكل  
 كبَت من فعالية عملية التعليم كالتعلم نفذت.

كسائط تعليمية )الدعائم(. كمع ذلك، ككفقنا لنظرية اسًتاتيجيات التعليم  د. ليس لديك
كالتعلم، فإف كجود الوسائل التعليمية مهم جدنا للطالب. إف كجود الوسائل التعليمية سوؼ 

 28حيفز سليلة الطفل كالقبض عليو جتاه ادلواد ادلقدمة.
 . الطالب يفتقركف إىل االنضباطٕ

ية التعليمية ضركراين للغاية، ليس فقط للحفاظ على ظركؼ يعد االنضباط يف العمل 
التعلم كالتعليم تعمل بسالسة، كلكن أيضنا إلنشاء شخصية قوية لكل طالب. االنضباط ىو 
شرط يتم إنشاؤه كتشكيلو من خالؿ سلسلة من السلوكيات اليت ُتظهر قيم الطاعة كااللتزاـ 

 29كالوالء كالنظاـ كالنظاـ.
يف الفصل الثامن لتعلم اللغة العربية، ما زالت مدرسة تسناكية اجلهاد بواصلُت  

تنتهك يف كثَت من األحياف االنضباط يف ادلدارس مثل التأخر يف كثَت من األحياف يف 
ال جييدكف ادلدرسة، كغالبنا ما ال تقـو ابلواجبات ادلنزلية، كال يزاؿ ىناؾ بعض الطالب الذين 

قراءة الكتابة ابللغة العربية، كىذا ديكن أف يؤثر على عملية التعلم مع جيدة.
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 ادلبحث اخلامس
 خـامتة

 اخلالصة  . أ
استنادنا إىل نتائج البحث اليت عنواف حتليل طريقة مسعية شفوية يف تعليم اللغة العربية لطلبة  

سبانج مركز لوك الشمالية، يستخلص ادلؤلفوف فصل الثامن ابدلدسة الثانوية اجلهاد بواصلُت منطقة 
 االستنتاجات التالية:

. تنفيذ تعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة مسعية شفوية لطالب مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت فصل ٔ
الثامنة. ديكن مالحظة ذلك من نتائج ادلقابالت اليت أجراىا مع معلمي دراسة اللغة العربية كمالحظات 

ثُت، أنو عند تنفيذ تعلم اللغة العربية ابستخداـ أساليب االستماع ادلنطقة، ال يستخدـ ادلعلموف الباح
سول األساليب اليدكية مثل أساليب احملاضرة كاحلفظ كاالستجواب كاإلجابة كاختبارات ادلمارسة ادلباشرة 

 على ادلفردات العربية.  
للغة العربية ابستخداـ طريقة مسعية شفوية لطالب . العقبات اليت يواجد ادلدرس يف تنفيذ تدريس إ

تتمثل ادلعوقات اليت يواجهها ادلعلموف يف تطبيق اللغة العربية  مدرسة الثانوية اجلهاد بواصلُت فصل الثامنة.
يف قلة ادلعرفة األساسية للطالب حوؿ تعلم اللغة العربية، أم قراءة القرآف ككتابتو، كادلرافق الالزمة يف 

لتدريس كالتعلم ابللغة العربية ليست كافية، ألف مدرسي ادلواد ىم أيضنا معلموف جدد يف مدرسة عملية ا
يف حُت أف تصرفات ادلعلم للتغلب على نقص ادلرافق ىي توفَت كسائل اإلعالـ  الثانويةاجلهاد بواصلُت.

 ة.كسائل الصور  اخلاصة هبم كاإلبداع كالغناء ابستخداـ ادلفردات العربية كاستخداـ
 
 
 



 
 

 

 اقرتاحات . ب
بعد أف أجرل الباحثة دراسة اللغة العربية لطالب الصف الثامن من مدرسة التانوية. لدل  

اجلهاد بوعنُت، العديد من االقًتاحات اليت جيب مراعاهتا من قبل ادلعلمُت كالطالب كادلدارس كمجيع 
 ادلشاركُت يف التعلم، خاصةن تعلم اللغة

للمدرسُت )خاصةن دلدرس اللغة العربية( يف مدرسة الثانويةاجلهاد ابلنسبة القًتاح الباحثة  
بواصلُت، من أجل حتسُت األسلوب كطريقة التعلم ادلستخدمة دائمنا، جيب أف يتمتع ادلدرب ابلكفاءة يف 

 التعلم لتحسُت ادلهارات األربع يف استكشاؼ إمكاانت الطالب حىت يتطور ادلستقبل كنوعيتو.
ا، كتعبوا من تعلم اللغة العربية، ألف اللغة العربية ىي لغة للطالب لزايدة مح  اسهم، ال تتعب أبدن

 ديننا كمسلمُت.
ابلنسبة للمدرسة، جيب أف تسعى إىل حتسُت نوعية ادلوارد البشرية، كخاصة فيما يتعلق ابللغة،  

عم صلاح تعليم حبيث ديكن تنفيذ اللغة بشكل جيد. يسعى أيضنا إىل امتالؾ سلترب لغوم ألنو ديكنو د
 اللغات األجنبية، كخاصة العربية.
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