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 لخص البحثم

العربية علي القدرة يف فهم معاىن قراءة الصالة تعليم اللغة امهية ، " 2018، حممد نور توفيق
 األويل ةاملشرف، عند طلبة الصف الثامن ابملدرسة الثانوية حليمة السعدية فالوفو

 .MA،  فان حسن الدينر حممدع. املشرف الثاين .M.Pd،  كارتيين  ةالدكتور 

 القدرة يف فهم معاىن قراءة الصالة  ,تعليم اللغة العربية :الكلمات األساسية
تعليم اللغة العربية علي القدرة يف فهم معاىن امهية  شرحيهدف ايل وصف و بحث ال اهذ 

 البحثاشكالية  و .قراءة الصالة عند طلبة الصف الثامن ابملدرسة الثانوية حليمة السعدية فالوفو
عند   طلبة  الةىن قراءة الصافهم معيف  قدرةعلي الم اللغة العربية يتعلامهيىة كيف   فيما يلي: اوال,
ايت اليت دحتال و املميزاتهي ما  . اثنيا,وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن 

.طلبة اللدى    ةم اللغة العربية على القدرة على فهم معىن قراءة الصاليتعليواجهها املدرس يف    
 به  يقوم الذي الوصفي، البحثي التصميمالبحث  نوع بحثال ايف هذ استخدم الباحث 

 عربية لغة مدرس مع  مقابلة الباحث أجرى. البياانت مجع  يف والدراسة واملقابلة ابملالحظة الباحث
  صحيحة.  بياانت  على للحصول

فهم يف  قدرةعلي الم اللغة العربية يتعلامهيىة  ( 1النتائج ما يلي: )بعد اجراء  البحث  و
تتعلق من انحية  وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن عند طلبة  الةىن قراءة الصامع

فهم يف  قدرةعلي الم اللغة العربية يتعليف  املميزات  (2)  والتقييم. مادة التدريس, طريقة التدريس
 أسهل( 1: وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن عند طلبة  الةىن قراءة الصامع

 ( أفضل 3وتعليمه,  وحفظه وممارسته القرآن  فهم يف ( أسهل2الذكر,  وتالوة الصالة قراءات لفهم
الطلبة  قدرةعلي م اللغة العربية يتعل التحدايت اليت يواجهها املعلم يف تطبيقو اإلسالم.  فهم يف لغة
ا ملواجهة أي  وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرساب الةىن قراءة الصافهم معيف  أحياانا جتعله مستعدا

, من الطلبة من حيث اوال التحدايت تكون من هذه التحدايت وإجياد حلول هلا. ميكن أن ت
, اثلثاالتحتية.  والبنية سيةاملدر  املرافق من جوانب, اثنياالبيولوجية, الفكرية و النفسية.  االختالفات

  التعلم.  طرق  تطبيق   (revitalization)تنشيط
و تسهيل  الةىن قراءة الصافهم معيف االاثر املرتتبة هلذا البحث منها ترقية قدرة الطلبة 

 .اللغة العربية  ميتعلو احلصول علي غاية    ميتعليف عملية ال اللغة العربيةمدرس  
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"، وبعد إجراء اإلصالحات  الصف الثامن ابملدرسة الثانوية حليمة السعدية فالوفو

قد استوىف الشروط العلمية املطلوبة، وأنه   الالزمة، نقررحنن املشرفان أن البحث املذكور 
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 االعتماد علي البحث

, حتت املوضوع  113.16.8.002هذا البحث املقدم من الطالب حممد نور توفيق, رقم التسجيل: 
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 علوم التعليميةالرتبية و و املناقشة لكلية  االمتحان" و بعد مناقشة جلانة الثانوية حليمة السعدية فالوفو
شوال سنة   14املوافق   ة للميالدي 2018جوين سنة  28يف  اإلسالمية احلكومية فالوفو جلامعةاب

 استيفاء من الشروط املطلوبة قبل للحصول علي درجة سرجان الرتبية. للهجرية و بعد 1439
 

   جلنة املناقشة
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 اإلسالمية احلكومية فالوفو اجلامعةرئيس  علوم التعليميةالرتبية و كلية عميد  
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 املبحث األول 

 مقدمة 

 

 خلفية البحث  . أ 

كما هو معروف أن اللغة العربية هي لغة مهمة جدا حلياة البشرية ،  

وخاصة ابلنسبة للمسلمني. ألن اللغة العربية ، ابإلضافة إىل عملها كلغة دولية ، 

تلعب أيضًا دورًا هامًا يف فهم تعاليم اإلسالم ، ألن لغة القرآن هي دليل للحياة  

للمسلمني. من انحية أخرى، اللغة العربية هي لغة مهمة جدًا لألشخاص الذين  

يريدون فهم تعاليم اإلسالم بعمق. هللا سبحانه وتعاىل استمد القرآن الكرمي ابللغة  

، واليت تنص   (5-1 ) العلق  .القران الكرمي العربية ، كما رأينا يف اآلية األوىل يف 

 :على ما يلي

َرأۡ ٱق مۡ ب ۡۡۡ  ۡۡٱس  يَرب  َك ۡۡٱلَّذ  ١َۡخلََق ۡۡ نََۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡل   َۡعلٍَق ن  َرأۡ ٢ۡۡم  َوَربَُّكۡۡٱق 

َرمۡ  َك  ي٣ۡۡۡٱۡل  قَلَمۡ َعلََّمۡب ۡۡٱلَّذ  نََۡۡعلَّم٤َۡۡۡٱل  نَسَٰ ۡۡٱۡل   لَم  َۡيع  ٥َۡۡماۡلَم 



2 
 

اآلية يف سورة العلق اليت أشارت احلاجة إىل التعليم الذي ميكن أن  

ري معروف حىت اآلن، وهي اليت تتعلق معرفة خالقه يعلمك واقول لكم ما هو غ

وخملوقاته هللا، خالق الكون والقوانني له السائدة يف احلياة الدنيا واآلخرة. مت تسليم  

إشعار األشياء اليت مل تكن معروفة بعد من قبل رجل من خالل نبيه حممد. يف  

من خالل قراءة  سنة هللا شكل القرآن ومن خالل طبيعته يف شكل قوانني هللا و 

ودراسة مجيع الظواهر الطبيعية، سوف يفهم املرء علم اإلنسان )نفسه(. لذا فإن  

العالقة مع ُسنة هللا القوران عن كثب، حىت ال ميكن فصلها ألن كليهما وحدة أتيت  

 .من هللا سبحانه وتعاىل

ولذلك، فإن اللغة العربية هي لغة مهمة للغاية ونبيلة، واليت مت  

كلغة القرآن، والوحي من هللا سبحانه وتعاىل. الذي يلعب دورًا يف توفري    استخدامها

التوجيه لرحلة احلياة البشرية، سواء يف رحلة احلياة يف العامل واحلياة يف اآلخرة. بدون  

   .لغة ، من املستحيل معرفة ذلك والقيام به بشكل جيد
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لذلك يف  وهكذا، بسبب أمهية تعلم اللغة العربية للحياة البشرية، 

، وخاصة يف املدارس  العاميف املدارس  كان  املدارس كانت تعلم اللغة العربية، سواء

 حليمة السعدية فالوفو. مدرسة لالدينية  حىت تدرس خاصة ل

فالوبو هي املؤسسة الىت يقوم بتعليم اللغة   حليمة السعدية  املدرسة الثانوية  

العربية لطالب، قل مدرس اللغة العربية يف هذه املناسبة ان يستخدم عدة مداخل و  

طرق تعلم اللغة العربية أبحسن ميكن. و لذلك ، جيب بذل جهود املعلم املستمر  

تطبيق  للحصول على نتائج تعليمية مرضية ابللغة العربية. يف هذا السياق ، فإن 

 تعلم اللغة العربية لغرض معني او حمدد اصبح أمرا مليحا للغاية وال مفر منه. 

البد من   واجلمع بني اثنني أو أكثر من األساليب و الطرق.جيوز استخدام 

ترجع والدة الطريقة إىل عدم الرضا أو عيوب   .املعرفة ان لكل طريقة مزاايها وعيوهبا

وب يف الطريقة اجلديدة بعد تطبيقها  يتم تطبيق  ولكن يوجد العي .الطرق السابقة 

استنادا إىل حقيقة املذكورة أعاله، فإن تطبيق تعلم   .هذه األساليب أيضا عيوب

طرق تدريس اللغات  استخدام و يشمل هذا   .اللغة العربية او حمدد اصبح مهما
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يسهم  لذلك قد ينال من اجلوانب اإلجيابية يف العديد من الطرق، مبا  .األجنبية 

 .1.اجلوانب اإلجيابية هي متناغمة ويست متناقضة 

واحدة من املشاكل اليت مل يتم حلها حىت اآلن هي التوقع الذي مل يتم  

الوفاء به، وهو أن مجيع الطالب الذين يقدمون اللغة العربية ميكنهم دمج العلم  

أقل تركيزًا  والدين. ويرجع ذلك إىل أن معيار الكفاءة الذي يتم تدريسه حىت اآلن 

لذلك على الرغم من أن الطالب قد   .على املواد العربية للدراسات اإلسالمية 

اجتازوا اللغة العربية، إال أهنم ما زالوا جيدون صعوبة يف استخدام اللغة العربية كأداة 

إلجراء الدراسات اإلسالمية وفًقا للتخصصات اخلاصة هبم. هتدف هذه الدراسة  

حليمة السعدية  ريس اللغة العربية لغرض حمدد يف املدرسة إىل وصف املنهج يف تد 

. يستخدم هذا البحث املنهج النوعي الوصفي مع نوع دراسة احلالة يف تعلم  فالوفو

 حليمة السعدية فالوفو.اللغة العربية يف املدرسة 

 

 
1Muh. Mansyur, Beberapa Prinsip Pengajaran Bahasa Arab, (Direktorat Jendral Pembinaan 

dan Kelembagaan Islam dan Universitas Terbuka) 1994, h.179.  
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   . إشكالية البحث ب 
وتطبيق اللغة العربية  امهية يف هذه األطروحة، يعطي الكاتب قيوًدا على 

ملدرسة  ابلغرض حمدد حول القدرة على فهم قراءة الصالة لطالب الصف الثامن 

و.استنادا إىل الوصف أعاله، أاثر الكاتب العديد من  فالو فسعدية الالثانوية حليمة 

   املشاكل على النحو التايل:

  الة ىن قراءة الص افهم معيف  قدرةالعلي م اللغة العربية يتعلامهيىة . كيف 1

 و؟ فلو السعدية فا حليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن عند   طلبة  

م اللغة العربية ي تعلايت اليت يواجهها املدرس يف دحت الاملميزات و  كيف.  2

الثامن يف املدرسة  على القدرة على فهم معىن قراءة الصلوات لدى طلبة الصف 

 حليمة سعيدةية يف ابلوبو؟

 
 . أهدف البحث ج 

  الة ىن قراءة الص افهم معيف  قدرةعلي الم اللغة العربية يتعلامهيىة  ة عرفمل .1-

 و؟ فلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن  عند طلبة 
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م اللغة العربية ي العوامل اليت تدعم وتعوق تطبيق تعلاملميزات و  ة عرف. مل2
لدى طلبة الصف الثامن يف   الة على القدرة على فهم معىن قراءة الص لغرض معني

   .وفلو السعدية فاحليمة  الثانوية املدرسة 
 

 فوائد البحوث   .  د
توقعات كبرية لنجاح احملققني الدراسة، وابلتايل فإن النتائج ميكن استخدامها 

لدى طلبة الصف الثامن   الة فهم معىن قراءة الصمن قبل غريهم من املربني لتحسني 
 .وفلو السعدية فاحليمة الثانوية يف املدرسة 

 فوائد النظرية  .1
بشكل عام، من املتوقع قادرة نظراي للمسامهة يف تعلم اللغة العربية، وخاصة 

لدى طلبة   الةفهم معىن قراءة الص ترقية يف  لغرض معنيم اللغة العربية يتعلتطبيق 
 .وفلو السعدية فاحليمة الثانوية الصف الثامن يف املدرسة 

 فوائد العملية  .2
 .بة طلال  لمي اللغة العربية و على املستوى العملي، تساهم هذه الدراسة ملع

املداخل وطرق التعليم ابللغة  استخدامخصة ىف  درسي اللغة العربية، ملۡ.أ
 .لغرض معنيالعربية 
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هم أكثر   بة طل الللطالب، وميكن لعملية التعلم زايدة الدافع لذلك أن ۡ.ب
 الة. ىن قراءة الصامعو ايدا يف معرفة  محاسا حول تعلم اللغة العربية 

للمدارس، وسامهت هذه الدراسة إىل حتسني أساليب تدريس اللغة ۡ.ج 
 .العربية 

املداخل وطرق  للمؤلف، وميكن اكتساب اخلربة املباشرة لنشهد تطبيق ۡ.د
 .لغرض معني التعليم ابللغة العربية 

 
 



8 
 

 
 

الثان  املبحث  
التعلم طرق  و العربية  لغة ال   

 

 الدراسات السابقة املتعلقة ابلبحث  .أ

 البحوث السابقة ذات الصلة هي كما يلي: 

"الطريقة التغنية لرتقية القدرة على تعليم مفردات اللغة  ,أنوم إسنادي 

اإلسالمية اييف  دراسة جتربية للطالب ىف الّصف السابع مبدرسة الثانوية : العربية 

. البحث جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاكا. وأما فاكيم سليمان يوكياكرات

( الذي قام به ىف مدرسة  field research)جنس هذا البحث فهم حبث ميداين 

يوكياكرات، واما طريقة البحث فبإستحدام   سليمانالثانوية اإلسالمية اييف فاكيم 

هذا البحث مدخل اسطالعى. و غرض هذا البحث   الطريقة التجربية، ومدخل

دام الطريقة التغنية و ىف ترقية رغبة ىف  خاللغة العربية إبست  اتملعرفة عملية تعليم مفرد



9 
 

 
 

حتصيل تعليم مفردة اللغة العربية إبستهدام الطريقة التغنية ىف الصف السابع مبدرسة 

 1الثانوية اإلسالمية اييف فاكيم سليمان يوكياكرات.

نادا إىل البحث أعاله، ميكن استنتاج أن البحوث أجرت أنوم  است

والبحوث أن كاتب الدراسة سيكون له معادلة على املتغريات املدروسة  إسنادي 

وهي إتقان املفردات العربية حبيث تكون هناك أوجه تشابه يف شكل اقتباسات أو  

 البحث.ومع ذلك، والفرق يكمن يف موقع  .  آراء تتعلق بكل منهما

أتثري استخدام تقنية سيناريو العزف على حتسني  . 2013براهارسيين آيو،

مدرسة  Aدراسة شبه التجربة ضد طالب الصف سبعة إتقان املفردات العربية: 

. هتدف هذه الدراسة   UPI . البحث العلمينوية احلسن سيكامبك كاراوانغالثا

الطالب.   العربية عند ان مفرداتإىل حتديد أتثري تقنية لعبة السبورة يف حتسني إتق

طريقة البحث املستخدمة يف هذه الرسالة هي الوصفي الكمي  مع النهج شبه  

 

1Anom Isnadi. “Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan Metode 

Bernyanyi di MTs YAPI Sleman Yogyakarta” (Studi Eksperimentasi Pada Siswa Kelas VII MTs YAPI 

Sleman Yogyakarta). Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2016. 
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مع فئة واحدة من  . Pretest-Posttest One Group Designوالتصميم  التجربة 

 2التجارب فئة مقارنة.

ميكن استنتاج أن البحث الذي أجراه براهارسيين  استنادا إىل البحث أعاله، 

آيو مع البحوث اليت سوف الكاتب لديها معادلة على إتقان متغري من املفردات  

.  Pretest-Posttest One Group Designونوع تصميم مماثل من التصميم العربية. 

 .مع فئة واحدة من التجارب فئة مقارنة 

التعزيز استيالء مفردات العربية من خالل صورة بطاقة   زاهراتون فاجرية. "

كلمة وسائل اإلعالم )العمل البحثي على الطالب الصف األول مدرسة إبتيدااي  

البحث جامعة احلكومية جاكرات. والغرض من هذه الدراسة  نور احلكيم كيديري(. 

وسائل اإلعالم   خالل صورة بطاقة كلمة هو وصف العملية ونتائج التعلم استخدام 

األول مدرسة إبتيدااي نور احلكيم  ميكن تعزيز استيالء املفردات من طالب الصف 

كيديري. وأظهرت نتائج الدراسة التعزيز استيالء مفردات العربية من خالل صورة  
 

2Prahasini Ayu,2013. Pengaruh Penggunaan Teknik Bermain Papan Tulis Berkata dalam 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab: Studi Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa KelasVII 

A Mts Al-Hasan Cikampek Karawang. Skripsi UPI. 
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بطاقة كلمة وسائل اإلعالم. على الدورة األول، حصل على زايدة قدرها 

 3ورة الثاين.يف الد  %81,56وزايدة إىل   52,17%

تعلم اللغة حتت عنوان " 2011األحباث اليت أجرهتا توفيق الرمحن يف عام 

العربية مع أسلوب انتقائي يف النظام التجاري املتعدد األطراف نيجري يف  

تبني هذه الدراسة أن الطريقة " .حتليل التنفيذ والنتائج :يوجياكارات سليمان

العربية انتقائي يف التدريس والتعلم يف مدينة يوجياكارات مدرس اللغة عند املستخدمة 

سليمان النظام التجاري املتعدد األطراف هو اجراء حماداثت دائما يف وسط الصف  

تظاهر املعلمني   .عن طريق طرح اثنني من الطالب أن يتقدموا إلجراء احملاداثت

يف الفرتة من   . قراءةأيضا مباشرة من خالل قراءة عندما قدمت املواد، وهي مواد ال

وعدد من الصف الثامن أ، ثالثة فقط الطالب الذين لديهم قيمة درجة من  30

. أما الباقي، أي 40. بينما ثالثة أشخاص يكون هلا سوى قيمة درجة من 40

. وهكذا، وتعلم اللغة العربية عقد يف  40طالبا يكون على درجة أقل من  24
 

3Zahratun Fajriah.”Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Kartu 

Kata Bergambar (Penelitian Tindakan Pada Siswa Kelas I MI Nurul Hakim Kediri). Skripsi 

Universitas Negeri Jakarta 2015. 
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وذلك ألنه ال يليب   .ليمان يوجياكرات هو الفشلالنظام التجاري املتعدد األطراف س

. هذه الدراسة تساهم يف تطوير العلم  50قيمة عتبة التسامح الذي يسجل قيمة 

 4واملعرفة يف نظرايت أو أساليب التعلم، وخصوصا تعلم اللغة العربية خاصة.

 

 . أمهية اللغة العربية ب

امل اليت يتحدث هبا اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية يف الع

  20البشر ، والعربية هي أيضا اللغة الرمسية للكتاب أو توجيهات املسلمني حول 

دولة. ومبا أهنا لغة الكتاب املقدس وتوجيه الدين اإلسالمي للعامل ، فهي ابلطبع  

اللغة األكثر أمهية ملئات املاليني من املسلمني يف مجيع أحناء العامل.ومبا أن اللغة 

الواردة يف القرآن تردد حىت يومنا هذا ، فإن مجيع املراقبني من كل من الغرب  العربية 

 .واملسلمني العرب يعتربوهنا لغة من أعلى االرتفاعات ومجال لغوي ال نظري له

 : ابراهيم العليم  لعبد وفقا العريبابللغة لتعريف ا

 

4 http://digilib.uin-suka.ac.id/5421 
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 العربية، القومية  مقومت واعظم سالم،  واال  العروبة  لغة  هى  العربية  اللغة 

 العرب لغة  هي  العربية  اللغة  .وانء تطور  ىف  دهرها  عاشت قوية  حية  لغة  وهى

  التطور  يف مستمرة احلياة قوية، حية  لغة  وأهنا العربية  األمة  تعزيز وافر واملسلمني

 . والنمو

  هى : العربية  لغة ل ا : يلي ما Mustafa al-Ghulayani  الشيخ  قال  وابملثل،

  األمري أن Akkawy كتب  حني يف    5. اغراضهم عن العرب يعربهبا الىت الكلمات

  اللغة  العربية  اللغة  لدراسة ( اهلوس) اجلشع  كونوا : "قال اخلطاب بن  عمر  املؤمنني 

 6".دينكم من جزء ألهنا العربية 

( تعاليم ) القوانني فهم  يف يرغبون الذين الناس أن  أساس علىاعتمادا 

 اإلندونيسية، ذلك يف مبا أخرى، لغات. العربية  اللغة  تعلم حياول  أن جيدا اإلسالم

  يف  الوارد للمعىن  والضمين  الصريح  املعىن ضماانت لتوفري  عليها  االعتماد ميكن ال

 

5 Syeikh Mustafa al-Ghulayaini, Jami’ al-Durus al-Arabiyah,  Jilid 1, Diterjemahkan oleh 

Muh. Zuhri dkk., dengan judul, Jami’ud Durusul Arabiyah, (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), h. 1-5. 

6Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Ujung Pandang : Fakultas 

Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1997), h. 7 ز 
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  القرآن  فهم يف املطلوبة القوائد  مث املبني، العربية  ابللغة  القرآن نزل ألنه. الكرمي القرآن

  اللغة  التميز. األسرار ومعرفة  تشعراساليبه  مبادئه، فهم العربية،القوائد  على صوهتا

  كلمة  تكوين واحتمال  الدقيق  واملعىن( جمردة) جمردة ومفاهيم الثروة، هي العربية 

 .مشتقة 

 وجه  على العربية  ابللغة  أنزل القرآن أن املصادفة، قبيل  من يكن  ومل

  هروب  النيب على  الوحي  كان  إذا جدا الصعب فمن. ابلدقة و  الثروة  بسبب التحديد

 الفلسفة  تشمل اليت الوحي لتسجيل كافية   غري غته اجملتمعات يف كشفت  املال رأس

  تكون  أن جيب . وغريها والسياسة  والتاريخ  واجملتمع  والقانون واإلميان املفردات،

  أو  داخل  سواء تبادل، يتم أن  ميكن ال  كذلك،  أليس جيدة، وظيفة  الوحي كلمات

  معىن ( طبعا)  وحمدود والدقة  ابلضبط  حول وخاصة  العربية . عمومية  خصوصية  يف

 .آخر أتويلها أو  تفسريها ميكن ال  واليت الكلمات، بعض

  أفضل  لفهم جدا مهم  تلعب العربية  اللغة  من املعرفة  املكان  هو  هذا 

  الطالب  عقول وكانت الناس، عامة  أذهان إىل حتويلها يتم أن على  الدين  للتعاليم
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  مهم  أمر اليت االتصال  أداة  هي العربية  اللغة  أن  الواضح فمن وابلتايل، . جدا حرجة 

 .عام  بشكل العامل  ودول  خاص  بشكل اإلسالمي للمجتمع  ابلنسبة  جدا

 
 ة العربي للغة  تدريس  من الغرض  -ج

 مفهوم  املؤلفون طرح ، العربية  اللغة  تعليم من الغرض املؤلف  يناقش أن قبل

  املوضوعات  من  عدد إعطاء وهو ،  املعلم به يقوم جهد هو التدريس. التعليم

 .مسبًقا حمدد زمين  جلدول  وفًقا معني وقت  يف  الطالب من جملموعة 

 حيث  ، التلميذ  هو  واهلدف املعلم مسعى هو  التدريس أن الواضح من لذا 

  ما  مع يتفق هذا . تربوية  طبيعة  على حتتوي  والطالب املعلم بني تفاعل  عالقة  توجد

 :Alvin W. Howard صاغه

  أو  ، لكسب ما شخص توجيه  أو  ، املساعدة  حملاولة  نشاط هو التدريس
 7.واملعرفة  والتقدير ، العليا  واملثل ، واملوقف ، املهارات تطوير أو ، تغيري

 

7Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Cet. II ; Jakarta : Rineka 

Cipta, 1991), h. 33. 
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: للتدريس تعريف  Burlian Somad كتور د ال يوفر كما  ذلك، على  عالوة 

  إبجنازه  التدريس متييز  ميكن . 8"املتعلم إىل املعرفة  أو املعرفة  لنقل حماولة  هو  التعليم"

  مصطلح  أن املعروف من  أنه كما.  اآلخر عن  فصله ميكن ال  ولكن  ،  ابلتعليم

  املعلم  بني  ،  والتعلم التعليم  أبنشطة  املتعلقة  األمور مجيع يف يستخدم التدريس

  أن حني يف .معني ومكان  وقت يف والتعلم  التدريس مثل ،  حالة  أي  يف والطالب

.  ذلك إىل وما الشخصية  ، الروح املوقف، يف للتغريات موجه التعليم مصطلح

 .ابملعلم  الطالب وسلوك شخص كل  يتأثر ، ابختصار

 هبا  قام حماولة  هو العربية  اللغة  تعليم أن االستنتاج ميكن أعاله  الوصف من

  املزيد  وحىت تلميذ  كل  قبل من دراستها جيب ضرورة ألنه ، عربية  مواد لتوفري  املعلم

. املسلمة  احلياة ومناطق جوانب من العديد يف دوره بسبب وذلك ، املسلمني من

 .نفسها

 

8Burlian Somad, Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan (Cet. I ; Bandung : PT. Al-Ma’arif, 

1981), h. 17 . 
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 تعمل  فإهنا ، هدف أو كأداة  العربية  اللغة  تعليم انحية  من إليها النظر عند

  تعليم  من اهلدف يكون أن جيب. ابلعربية  املكتوبة  الدينية  العلوم لفهم كأداة  أساًسا

  .العربية  اللغة  تعليم  خالل من حتقيقه جيب ما معرفة  هو اجليد  العربية  اللغة 

م  ي يف تعلكان   العربية  التدريس ملناهج  وفقا  العربية  اللغة  تدريس  من الغرض 

 :هو  اللغة العربية يف املدرسة حليمة السعدية فالوفو

 كلمة   2000 وسرعة  بفاعلية  العربية  املفردات الطالب يتقن  أن أجل من
  لفهم  وكأساس اتصال كأداة  استخدامها ميكن حبيث ، ابلعربية  خمتلفة  وأمناط
 9. واحلديث القرآن وخاصة  البسيطة  الدينية   الكتب

 
 من  حتقيقها جيب اليت األهداف من  األدىن احلد هو  التدريس  من  الغرض

قال . العربية  اللغة  تعليم  غرض برعاية  الربوفيسور قام قد و. عام  بشكل الطالب قبل

 : هو العربية  اللغة  دراسة  من الغرض  أن ، يونس حممود

 

9Usman Said, Pedoman Guru Agama Sekolah Lanjutan Pertama, (Jakarta: Proyek 

Pengembangan Sistem Pendidikan Agama departemen Agama RI., 1976), h. 7. 
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 من بدال  منه والتعليم التعليمات أيخذ أن ميكن حبيث القرآن قراءة فهم. 1

 .الببغاء

هذا الغرض, اراد الباحث  أجل من .عميق بفهم الصالة يف يقرأ ما فهم. 2

 الل الدراسة امليدانية. ان يدرس هذا البحث خ

 العربية  اللغات من  ابلعديد  املكتوبة  الكتب  يف  اإلسالم علم  تعلم  أجل  من. 3

 10.إخل ، الفقهي ،  احلديث  ، التفسري مثل

 جيب اليت األهداف أن االستنتاج  ميكن أعاله، الوصف إىل استناداً 

 :يلي كما  هي العربية  اللغة  دراسة  يف حتقيقها

  اليت الكتب من وغريها واألحاديث القرآن الطالب يفهم أن أجل من. 1

 :يلي ما 2 اآلية  يوسف، ةر سو  يف  هللا كلمة   مثل العربية، تتحدث

 11( 2) تعقلون لعلكم عربيا  قرءاان أنزلناه إان

 

10Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Cet. V; Jakarta: Hidakarya Agung, 1976), 

h. 21. 

11Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an 1976), h. 348 . 
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 :3(: 43) الزخارف سورة يف  مث 

 (:  3) تعقلون لعلكم  عربيا قرءاان جعلناه إان

 : يلي ما اليت  195-192(: 26)ي ر و الش سورة يف  أيضا

 قلبك على( 193) األمني الروح به نزل( 192) العاملني رب لتنزيل وإنه
 12( 195)  مبني عريب بلسان( 194) املنذرين   من لتكون

 
 من سقط  فقد. العاملني رب قبل من حقا القرآن عن  الكشف مت وابلفعل

  بني  من  واحدة تكون  قد  واليت ( حممد) قلبك  يف (. جربائيل) أمني  روه  آل سورة

 واضحة  العربية  لغة  مع التحذير، ضحوا الذين  أولئك

 . للتواصل وسيلة  أو كأداة  الستخدامها. 2

 احلديث، الفقه، مثل العربية  يف الدينية  العلوم  لفهم كأداة   تستخدم أن. 3

 .جرا وهلم  التفسري

 

12Ibid., h .794.   
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 جماالت  أربعة  هناك  Muljantoل وفقا مث أعاله،  املذكورة األهداف  لتحقيق

 :وهي األطفال، هبا  يلم أن جيب  اليت القدرة

   االستماع مهارات. 1

 التحدث،  أو  احملادثة  مهارات. 2

 و  ، القراءة  مهارات. 3

 13.الكتابة  إجادة. 4

املدرسة حليمة  يف  العربية  اللغة  تعليم من الغرض  أن الواضح من  لذلك،

  بنشاط  يستخدم أيضا ولكن العربية  للغة  سليب إتقان جمرد ليس السعدية فالوفو

 كمصدره  واحلديث القرآن يف الواردة اإلسالمية  للشريعة  أساسي وفهم اتصال كأداة

 العربية  اللغة  تدريس  توجيه يتم ، نفسه الوقت ويف.العربية  املدرسية  والكتب  األصلي

 وهي ، األهداف   لتحقيق

 

13Muljanto Sumardi, Metode Pengajaran Bahasa Asing (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 56.   
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 للشريعة  كمصادر  واحلديث القرآن فهم من  الطالب يتمكن  حىت . 1:

 .وتعاليمه اإلسالمية 

  أن . 3.ابلعربية  املكتوبة  اإلسالمية  والثقافة  الدين كتب وفهم فهم. 2

 .العربية  ابللغة  والكتابة  التحدث   يف  جيًدا تكون

 .أخرى  ملهارات كأداة  الستخدامها. 4

 .حقا حمرتف وهو ، عريب لرتبية . 5

 

 العربية  اللغة  وعناصر تدريس  جوانب. د

  خرباء  قبل من العربية  اللغة  دراسة  يف أساسية  أو جدا ة مهم انبو ج وهناك

 دالالت واملعجمية، النحوية  الصرفية، الصوتية، جوانب شرق  مشال العربية  اللغة 

 : ومها جرا، وهلم

 (صوات اال علم) الصوتية   اجلوانب. 1
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  واحد  وقت يف  ويدرس ، الكالم يف املستخدم الكالم نطق عن يتحدث علم إنه

  اخلطوة  ألنه العلم  هذا يتقن أن جيب. املذكور الكالم مع األصوات إنتاج كيفية 

  علم  يف  الرئيسية  القضااي مناقشة  14.العربية  اللغة  تعلم يف  األول  املفتاح  أو  األوىل 

  بعبارة  أو صحيح،  وبشكل بطالقة  العربية  األجبدية  تنطقاالشياء الىت  أصوات

  مرتبة  عن فضال بذاهتا، قائمة  كذلكخمارج هجائية   رسالة  ملناقشة  العلم هذا أخرى،

 .القائمة  للحاجة  وفقا علة  وحرف أجبداي

 ( الصرف  علم) املورفولوجية   اجلوانب. 2

 كلمة   وتغيري شكل ملعرفة  العربية  اللغة  تعلم  يف  الثانية  اخلطوة هو العلم  هذا 

  :التايل النحو على  العلم  هذا   فهم .هذا العربية  ابللغة   تنطبق اليت للقواعد  وفقا

علم يعرف بـه حتويل اال أصل الواحد اىل امثلة خمتلفة ملمعان مقصودة ال حتصل اال  

 كلمة  شكل يف التغريات دراسة يعين .مثيل له يسبق مل  أن يعرف علم  15هبـا.

 

14Imam Bawani, Tata Bahasa Arab Tingkat Permulaan (Surabaya: al-Ikhlas, 1987), h. 19.  

15 H. Chatibul Umam, Pedoman Dasar Ilmu Saraf (Cet. I; Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), 

h. 8 . 
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  من  والذي  املطلوب، للمعىن  وفقا األشكال،  من  متنوعة  جمموعة  حبيث أساسية 

 . التغيريات هذه  مثل  وجود يف إال املطلوب، الشعور  على احلصول يتم ال أن  احملتمل

 بعد  الثاين  اجلانب  هو األعصاب علم  أن استنتاج ميكن فإنه سبق،  مما

  بضع  إىل  الكلمة  حتويل كيفية  تشرح اليت العربية  اللغة  دراسة  يف أصوات العلم

  ،  التفسري علم أيضا يدعى  العلم  هذا . املتعددة املعاين لتوليد  خصائص أو  كلمات

 .اجلملة   معىن إىل مجلة  حيول الذي   العلم  وهو

 (النحو علم)  اجلملة  بناء  جوانب. 3

  ،  املوضوعات مثل مبواضع كلمات عدة يف اجلمل  وصف والنح علوم  يناقش

  حدوث  للغاية  املهم  من ، ذلك إىل ابإلضافة . ذلك إىل وما األشياء  املسندات،

 .اجلملة   يف املختلفة  املواقف أساس على للكلمة   النهائي الصويت  التباين

 : ومها ، ابملعىن رأينا كما  العلم هذا جوهر

  وحني  افرادها حني واحواهلا العربية  اللكلمات صيغ هبا يعرف الداخلي  النحوق 

  وأثناء  نفسها العربية  والظروف  اجلمل شكل ملعرفة  يستخدم قانون هو  النواح.تركيبها
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 على إليه يُنظر ما وغالًبا ، جًدا مهمة  مبكانة  نواهو علم يتمتع ، الواقع يف.التجميع

 .العلم  هذا  نتقن أن علينا جيب ، لذلك. العربية  اللغة   قواعد أساس أنه

 (املعجمية   الدراسات) Leksiologi جوانب. 4

  اللغة  إتقان يف  للراغبني  ابلنسبة . الربايلة  املفردات عن  العلم  هذا يتحدث

  غنية  بلغة  تُعرف العربية  اللغة  ألن نظرًا  ، أيًضا العلم  هذا  يف  النظر جيب ، العربية 

  والعكس  ، كثرية  معان   على  الكلمات حتتوي  ، األحيان  بعض يف . ابملفردات جًدا 

  هو  العلم  هذا وايضا  .فقط  واحد  معىن  هلا ولكن ، الكلمات مئات  وحىت صحيح

  العالقات  ، العناصر ، واملعاين  اخلصائص ،  الكلمات تدرس  اليت  اللغوايت  من فرع 

 العام  واملعجم ، الكلمة   جمموعات ،( الداللة   علم) املتبادلة 

 االصطالحية امور  شككايضا ي املرادفاتان يبحث امور  جانب إىل

 العربية  اللغة  قواعد يف اخلاصة  األحكام يدرس الذي  العلم هو  هذا . العربية  اللغة  يف

  اإلشارة  وجتدر. العربية  اللغة  عادة من  ومساعها األحكام على احلصول يتم واليت  ،

  القاعدة  يف  إليها  املشار النهائية  األحكام دمج ميكن  ال ، خصوصيته بسبب  أنه  إىل
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  األمر  يكن مل  إذا ألنه ، االصطالحية  الفرضية  دراسة  جيب لكن. العامة  العربية 

 .العربية  اجلمل  وإصدار تفسري يف  خيطئ أن للمرء فيمكن  ، كذلك

 ( املعاىن علم) الداللية   اجلوانب. 5

 ملعرفة  العلم. احلال مقتضى بق يطا هبا الىت العرب  اللفظ  احوال هبا يعرف علم هو

  احلال  ملقتضى وفقا الظروف  هذه مثل  يف سيكون الذي  العريب اخلطاب حالة 

 ألننا  ، للغاية  مهم العلم أن مالحظة  ميكن ، أعاله الفهم من (.والشرط الوضع)

 من مخسة  هناك  لذلك .اجلملة  من معروفة  تكن مل إذا اجلملة  معىن أو معىن نعرف

  الصوتية،  جوانب من  جانب وهذا  العربية، اللغة  تعليم  يف  واألساسية  اجلوانب أهم

  مما  .اجلانب lexiology الداللية  واجلوانب  حنوي، جوانب الشكلية، واجلوانب 

  لتقدمي  نلو املعلم يقوم هبا أن حماولة  هو العربية  اللغة  تعليم أن استنتاج ميكن سبق

 من وأكثر طالب  كل  قبل من تعلمها من بد ال ضرورة ألهنا العربية، اللغة  يف دورات

  اليت  اإلسالمية  احلياة وجماالت اجلوانب من العديد يف دورها بسبب املسلمني، ذلك

  .نفسها
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 اللغة العربية  و مدخل تدريس ه. طريقة 

 عام بشكل لذا ، التدريس يف جداً  مهم أمر األساليب عن احلديث إن

  الطريق  ؛ واحلجوات واملرور املاضي". ميتا ، الالتينية  من أتيت األسلوب" كلمة   فإن

" طريقة " كلمة   أن يبدو  هنا . هبا يتم اليت  الطريقة  أو الطريقة  هي  الطريقة  ، إذن". 

  فيما  الفهم عن فكرة التعليم  يعطي. املرسوم يف الظرف أو الشيء جوهر إىل  تشري

 . التدريس  وضع  أو ابلوضع  يتعلق

 إليصال  املعلم يتخذها اليت( الطريقة ) الطريقة  هي الطريقة  ، عام بشكل

  يف  يفكر دعه ، املوضوع يف املعلم يفكر أن بعد ، لذلك. الطالب إىل  املوضوع

 يفكر  أن  جيب. الطالب حالة  إىل واالنتباه اخلاص والغرض املادة تقدمي كيفية 

 كوصلة   موضوًعا املادة ترتيب جيعل وأن ، الدرس  لبناء طريقة  أفضل يف املعلمون

 .مستمرة

  يتم  كما  للتعليم  العامة  القواعد  إىل  انتبه  أيًضا  العربية  اللغة  تعليم  تطبيق  يف

  وتصحيح  األسئلة  إعداد  املعلم  على وجيب. املعلم قبل  من  تسليمها /تدريسها
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  أن  يريد ألنه ، املعدة ابألسئلة  يرتبط  أن جيب املعلم  أن يعين  ال  هذا . أخطائه

 .يطرحه الذي   السؤال  بشأن وخماوفه قدراته ويتقن  يتدرب

 : التايل احلذر  املفكرون يقدم التدريس،  طرق كلمات  بتسلسل يتعلق فيما

:هو ( التدريس) التدريس أسلوب  أن األبرسي عطية . موه. للربوفيسور وفقا  

 اخلطة  هي  ، الدروس  أنواع مجيع  للطالب فهم إلعطاء يتبع  الذي  املسار
 الصف  ذلك  يف  نطبق وحنن ،  الفصل ندخل  أن  قبل ألنفسنا نصنعها  اليت 
 .ندخله أن بعد
 :هي  التدريس طرق  إن  ووسلي برو إدغار قال  ، األثناء  هذه يف

 الطالب تعلم عملية  إىل تؤدي  واليت للمعلم املستهدفة  األنشطة  من سلسلة 
 املسار  هو أو ، التعلم عملية  إلنتاج  مثالًيا تنفيذها يكون عملية  هي أو

 . ابلتدريس اإلعجاب خالله من يتم الذي 
 

 كل  هو التدريس طريقة  من املقصود أن املؤلفون يستنتج أعاله، الفهم من

 الدراسية،  املواد متطلبات إطار يف  املعلمون  هبا يقوم اليت  املوجهة  األنشطة  جوانب
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  على  املطلوب. املطلوب والتغيري التعلم عملية  لتحقيق الطالب تطور وخصائص

 املعلومات، على  احلصول  يف الطريقة  هذه تساعد  ذلك، على  وعالوة . سلوكهم

 .املطلوبة   والقيم واالهتمامات واملواقف والعادات املهارات ومعرفة 

  يربطون األحيان من كثري  يف الناس أن الطريقة، عن احلديث الصحيح من

 فقط  يعتمد ال التدريس  جناح  أن من الرغم على. ذلك على اعتمادا التدريس، جناح

 مثل أخرى، عوامل على أيًضا يعتمد بل وحدها، املستخدمة  األساليب على

 .وغريها والبيئة  الطالب  ومواقف ، األشخاص   أو املعلمني

 قوائد الرتمجة  -1

 املطلوب  العمل  لتنفيذ  املستخدمة  العادية  الوسائلهو  حرفًيا تعين  الرتمجة 

  الغرض  حتقيق أجل  من النشاط تنفيذ  لتسهيل  للعمل منهجية  طريقة  حتقيقه؛

. ابلرتمجة  للقيام منهجية  وطريقة  خطة  الطريقة  تعين ، ابلرتمجة  يتعلق فيما. املقصود

  التخطيط  مت ملا وفًقا الرتمجة  وهي واضحة، ترمجة  وسيلة  املرتجم لدى  يكون أن جيب

  إلزالة  سواء خطط  قد  املرتجم فإن لألطفال، نص  ترمجة  عند املثال، سبيل على. له
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  ابلطبع . ال أم املستهدف  للقارئ  ابلنسبة  صعبة  تكون  قد  اليت  الصعبة  املصطلحات 

  والغرض  النص، ونوع املستهدف، للجمهور  دقيقة  اعتبارات الطريقة  اختيار يرافق ،

 .النص ترمجة  من  والغرض ،  النص  مؤلف من والنية 

 :اللغة  مصادر  هي  التالية   الطرق

   :كلمة   مقابل كلمة   ترمجة . 1

 يتم . الكلمة  مستوى  على هي الطريقة  هذه  تطبيق على  اللغوية  الوحدة 

  املصطلحات  ترمجت. السياق عن النظر بغض ، اآلخر تلو الواحد الكلمات ترمجة 

  بنية  كانت  إذا  جيد بشكل الطريقة  هذه  تطبيق ميكن. حرفًيا املصدر لغة  يف الثقافية 

 كلمات  على حيتوي  الذي  BSu نص  أو ، BSa بنية  نفس  هي املصدر اللغة 

 معاانً  تكون ال  حبيث - مجل أو  مجل  أو  عبارات  يف  بناؤها يتم ال - فقط  واحدة

  عن أي  ، صعبة  عبارة مواجهة  عند أيًضا الطريقة  هذه  استخدام وميكن. مرتابطة 

 ترمجة  لتصبح بنائها إعادة مث ، للكلمة ( الرتمجة  قبل ما) أولية برتمجة  القيام طريق

 . املناسب للتعبري
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 :( احلرفية  الرتمجة ) احلرفية  الرتمجة . 2

  أن  ، للكلمة  كلمة   - السابقة  الطريقة  نفس هي تزال ال الطريقة  هذه

  يف  أوىل  كخطوة  الطريقة  هذه  استخدام أيًضا  ميكن. السياق خارج تزال  ال املطابقة 

  حتويلها حتاول اليت  املصدر للغة  النحوي  البناء يف  يكمن الفرق . الرتمجة  إجراء

 (.اهلدف) اهلدف  للغة  النحوي   البناء من ابلقرب

 : املؤمنة  الرتمجة . 3

 مرتبطة  تزال ال ولكنها سياقًيا معىن تشكل أن الطريقة  هبذه الرتمجة  حتاول

 :اللغة  مصادر هي التالية   الطرق يف  حنوية  بنية 

  :كلمة   مقابل كلمة   ترمجة . 1

 يتم . الكلمة  مستوى  على هي الطريقة  هذه  تطبيق على  اللغوية  الوحدة 

  املصطلحات  ترمجت. السياق عن النظر بغض ، اآلخر تلو الواحد الكلمات ترمجة 

  بنية  كانت  إذا  جيد بشكل الطريقة  هذه  تطبيق ميكن. حرفًيا املصدر لغة  يف الثقافية 
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 Bahasa) نص أو ،(Bahasa Sasaran)اللغة اهلدف  بنية  نفس هي املصدر اللغة 

Sumber)   أو  عبارات يف بناؤها يتم ال - فقط  واحدة كلمات  على حيتوي  الذي  

  أيًضا الطريقة  هذه  استخدام وميكن. مرتابطة  معاانً  تكون  ال حبيث  - مجل أو  مجل

(  الرتمجة  قبل ما) أولية  برتمجة  القيام طريق عن  أي  ، صعبة  عبارة مواجهة  عند 

 .املناسب  للتعبري ترمجة  لتصبح  بنائها  إعادة مث ، للكلمة 

 ؛( احلرفية  الرتمجة ) احلرفية  الرتمجة . 2

  أن  ، للكلمة  كلمة   - السابقة  الطريقة  نفس هي تزال ال الطريقة  هذه

  يف  أوىل  كخطوة  الطريقة  هذه  استخدام أيًضا  ميكن. السياق خارج تزال  ال املطابقة 

  حتويلها حتاول اليت  املصدر للغة  النحوي  البناء يف  يكمن الفرق . الرتمجة  إجراء

 (.اهلدف) اهلدف  للغة  النحوي   البناء من ابلقرب

 : املؤمنة  الرتمجة . 3

 تزال ال ولكنها سياقًيا معىن  تشكل أن الطريقة  هبذه الرتمجة  حتاول 

  قدر خملصة  لتكون  الرتمجة  هذه  تسعى. (Bahasa Sumber) يف حنوية  بنية  مرتبطة 



32 
 

 
 

  سيما ال اهلدف،  اللغة  قواعد  مع توافق  عدم خيلق  وهذا . املصدر للغة  اإلمكان

 تسعى  .ابلصالبة  تشعر ما غالباً  الرتمجات أن  حىت  ، الثقافية  املصطلحات  ترمجة 

  مع  توافق عدم خيلق  وهذا. املصدر للغة  اإلمكان قدر خملصة  لتكون  الرتمجة  هذه

  غالباً  الرتمجات أن حىت ، الثقافية  املصطلحات  ترمجة  سيما ال ، اهلدف اللغة  قواعد

 .ابلصالبة  تشعر ما

 

 اللغة العربية للغرض املعني   ميتعل -2

 اللغة تعلم يف التواصلية  النهج يف  املستخدمة  االسرتاتيجيات من واحدة

  النهج  مبدأ ة متألمعين ألغراض اللغة تعلم. ة معين ألغراض اللغة  تعلم هي

  تعلم  يف  وكفاءة فعالية  أكثر خاصة  ألغراض  اللغة  تعلم  سيكون لذلك،  16. التواصلي

 مالك  موالان اإلسالمية  الدولة  جامعة  يف  العربية  اللغة  تعلم ذلك يف مبا ، اللغة 

 ماالنج  ماالنج إبراهيم
 

16Richard J. Jack.,  ‘Curriculum Development in Language Teaching’, Diterjemahkan oleh 

Nashir bin Abdullah bin Ghan dan Sharen bin Nashir al-Syuwairih dengan judul, Tathwir Manahij 

Ta’lim al—Lughah., h. 63.   
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 خصائص لديه يف املدرسة حليمة السعدية فالوفو  العربية  اللغة  ميتعل

يف املدرسة حليمة   العربية  اللغة  تعلم ركز. عام بشكل العربية  اللغة  تعلم عن  خمتلفة 

  بينها  من ،املدرسة حليمة السعدية فالوفو رؤية  حتقيق هدف على  السعدية فالوفو 

  تنفس " يهدف. اإلسالم يتنفس الذي  والفن والتكنولوجيا للعلوم مركًزا تصبح أن

 العامة  والعلوم الدين  علم بني التكامل من  جزًءا اإلسالم دراسة  جعل إىل" اإلسالم

  األداة  العربية  اللغة  تصبح ، اإلسالم دراسة  إلجراء. العلوم ختصص لنظام وفًقا

 .استبداهلا ميكن  ال اليت الرئيسية 

 جيب  اليت الرئيسية  املوضوعات من واحدة العربية  اللغة  أصبحت وابلتايل،

املدرسة   يف التدريس هيئة  أعضاء/التخصصات من الطالب  مجيع قبل من تعلمها

  ثنائية  اإلمدادات إىل ابإلضافة  العربية  للغة  الرئيسية  الوظيفة . حليمة السعدية فالوفو

  اليت  املراجع  من غريها  أو  والسنة  القرآن دراسة  على  قادرة لتكون أداة  وكذلك  اللغة،

 .العربية  تتحدث
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 واثئق دراسة  من يتضح كما  متاما، انجحة  تكن مل الرغبة  فإن ، ذلك ومع

  املهمة  يف  العلم يدجمون  الذين الطالب من العديد  وليس  للطالب، النهائية  املشروع

 جناح مستوى  إىل ابإلضافة  ألنه هذا حيدث. العامة  اإلدارة يف وخاصة  ، النهائية 

  بشكل  لالحتياجات حتليل  هناك  يكن مل  ألنه  ذلك، إىل  يفتقر  العربية  اللغة  تعلم

  حتليل  يعتمد. املدرسة حليمة السعدية فالوفو يف العربية  اللغة  تعلم  يف جيد

  مثل  الداخليني العمالء تشمل واليت العميل، إرضاء إىل احلاجة  على االحتياجات

  .17املصلحة  وأصحاب األمور وأولياء الطالب أي  اخلارجيني والعمالء  املوظفني 

  ألغراض  العربية  اللغة  تعلم  يف به القيام جيب جزء  املتطلبات حتليل أن من الرغم على

 .خاصة 

 خاصة  ألغراض اللغة  تعلم يف النهج يبدأ  Jack.C. Richardsذكر كما

  حتليل  حول أجري  الذي  التدريب تطوير  من بدال الطالب احتياجات حتليل مع

 

17Edward Sallis, ‘Total Quality Management in Education’ diterjemahkan oleh Ahmad Ali 

Riyadi dan Fahrurrozi, (Jogyakarta: IRCISOD, 2006), h. 62. 
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  ألغراض  اللغة  تعلم يف جديد قلق مصدر هو التوجه هذا أن كالمها  يظهر 18.اللغة 

  اخلطوة  هذه اللغات ومدرسي الرتبويني املخططني  معظم يتجاهل حيث ، خاصة 

 .واملنطقية  اهلامة  األولوية  ذات

 لغوية  احتياجات لديهم املختلفة  االختالفات ذوي  الطالب فإن لذلك

 االحتياجات  وهذه. إليه حيتاجون  ما على  سيتعلمونه  ما يقتصر أن  وجيب. خمتلفة 

  أن جيب ذلك على وعالوة ، معروفة  تكون أن أمكن إن ،  حمدودة اإلمكان قدر

 .كذلك  دورة كل  من املواد حمدودة تكون

  فإن وابلتايل . والقسم الكلية  على  بناءً  االحتياجات الباحث يصنف

 االقتصاد كلية   أو  والتكنولوجيا، العلوم كلية   مثل عربية، وغري  دينية  غري كليات

 كلية   مثل الدينية  الكليات طالب  مع العربية  اللغة  دراسة  يف خمتلفة  احتياجات لديها

 وآداهبا  العربية  اللغة  يف يتخصصون الذين الطالب إن. اإلسالمية  الرتبية  الشريعة،

. االختيار يف  ختصصات إىل ينتمون ألهنم وذلك العربية، للغة  كبرية  حاجة  لديهم
 

18 Richard J. Jack.,  ‘Curriculum Development in Language Teaching’, Diterjemahkan oleh 

Nashir bin Abdullah bin Ghan dan Sharen bin Nashir al-Syuwairih dengan judul, Tathwir Manahij 

Ta’lim al—Lughah., h. h.,60 
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  التخصصات  من  غريها أو  املعلوماتية  هندسة  يف  يتخصصون  الذين  الطالب  لكن

  إىل  ابحلاجة  يشعرون ال ذلك، خبالف شعروا لو حىت خمتلفني، سيكونون العامة 

 العربية، اللغة  تعّلمهم سبب عن الطالب هؤالء يتساءل ما كثريًا.  العربية  اللغة  تعلم

 .ختصصاهتم يف تعلموها  اليت  العلوم  ابنضباط له عالقة   ال أنه يظنون حني  يف
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 املبحث الثالث 
 البحث هج منا

 

 أنواع وهنج البحثا. 

يف هذه الدراسة اختار الباحث هنجا نوعيا. النهج النوعي هو إجراء حبثي 

ينتج عنه بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من الناس أو سلوك  

البحث النوعي هو دراسة هتدف إىل فهم   Moleongميكن مالحظته. وفقا ل 

واإلدراك واحلافز  ظاهرة ما يتم اختباره من خالل املوضوعات البحثية مثل السلوك 

والعمل وغريها ، بشكل كلي ، وعن طريق وصف يف شكل الكلمات واللغة ، يف  

سياق خاص وهو أمر طبيعي وابستخدام طرق طبيعية متنوعة. يف حني أن نوع  

البحث هو البحث الوصفي. البحث الوصفي هو أسلوب حبث يهدف إىل وصف  

ت أو املاضي. ال تتعامل هذه  الظاهرة املوجودة ، واليت استمرت يف هذا الوق
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الدراسة مع املتغريات اجملانية أو تغريها ، ولكنها تصف احلالة كما هي. ميكن أن  

 يكون تصوير الظروف فردًيا أو مجاعياا.

 البحث واملكان  الوقت. ب

حليمة  اإلسالمية  املدرسة  يف  السيما ، ابلوبو مدينة  يف البحث مواقع تقع

 أجريت. املدينة  قلب من مرت 500 حوايل بعد على الدراسة  تقع. ابلوبوالسعدية 

 . 2018 عام  من مارس يف  الدراسة 

 
 البحث وعينة  السكان  ج. 

 مجيع  فحص يف ترغب كنت إذا. كله الدراسة  موضوع هو السكان

  إجراء  يتم. سكانية  دراسة  هو البحث فإن ، البحث جمال يف املوجودة العناصر

  يف  املوجودة واالنعطافات التقلبات  مجيع  رؤية  الباحث  أراد إذا  السكانية  البحوث 

 يسمى ما وهو  ، السكان يف موجود هو ما كل  يشمل املوضوع ألن. اجملتمع
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  طالب  هم  الدراسة  هذه يف  والسكان. العينة  أخذ  يتم  الذي  من السكان . التعداد

 .وف لو السعدية فاحليمة ة الثانوية املدرس الثامن  الصف  طالب من

 استنتاجات  لرسم كأساس املستخدمة  السكان من جزء هي العينة 

 اجملموعة  داخل السلوك لتقييم رئيسية  كطريقة   العينة  الباحثون يستخدم. البحث

  الدراسة  هذه  يف  العينة . العينات أخذ يف  جبدية  فيه  النظر ينبغي ،  لذلك. السكانية 

 . شخصا 20  بلغت الثامن الصف  طالب مجيع أن هي

 
 البياانت  مجع تقنية   . د

 : التايل  النحو على التقنية  ابستخدام البحث هذا   يف البياانت   مجع يتم

 مقابلة. 1

 تستخدم  اليت البياانت مجع  تقنيات أشكال أحد هي( مقابلة ) مقابلة 

  أداة  هي املقابلة . الوصفي والوصف النوعي الكمي البحث يف واسع نطاق  على

  املخربين  لبعض مباشرين وجواب سؤال  شكل يف ، فردي  هنج خالل من حبث
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رى . البحث مبشكالت تتعلق ، ومنهجية  دقيقة  إجاابت تقدمي يعتربون الذين  ُتج

  يتم  األحيان بعض يف. انفراد على لوجه وجهاا  اجتماعات يف  شفهياا  املقابالت 

  يف . جمموعة  من البياانت مجع هو الغرض كان  إذا جمموعات يف املقابالت إجراء

 املنظمة  املقابالت ومها بطريقتني، املقابالت املؤلفون أجرى  الدراسة، هذه

  يف  القياسية  األسئلة  من جمموعة  املنظمة  املقابالت تستخدم. املنظمة  غري  واملقابالت

  اجملانية، املقابالت هي  املنظمة  غري  املقابالت  حني  يف  للمقابالت، كدليل   الكتابة 

 .للمقابلة  التوجيهية  املبادئ  يستخدمون   ال الباحثني أن أي 

 مراقبة . 2

 عن  البياانت مجع كيفية   أو  تقنية  هي املالحظة  أو( املالحظة ) املالحظة 

 املعلم،  هبا يعلم  اليت ابلطريقة  األنشطة  هذه ترتبط  قد. اجلارية  األنشطة  مراقبة  طريق

  الذين  األفراد وموظفي التوجيه، يقدم الذي  املدرسة  ورئيس الطالب، ويتعلم

 .ذلك  إىل  وما ، جيتمعون
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 واثئقية  دراسة . 3

  وحتليل  مجع طريق عن البياانت جلمع تقنية  هي( واثئقية  دراسة ) الواثئقية  الدراسة 

 . واإللكرتونية  والرسومات املكتوبة  الواثئق 

 البحث  ه. أدوات

. البحث  أداة هي البحوث  نتائج  جودة على  تؤثر اليت األشياء من واحدة

. وموثوقة  و صحيح  بشكل  البياانت تقدمي يف  الباحث  البحث أداة تساعد سوف

  البياانت  ألن دراسة  يف  البياانت  مجع لعملية  وحمدد للغاية  مهمة  أداة  البحث  أداة

  ابستخدام  عليها احلصول  مت اليت البحث  مشكلة  صياغة  على لإلجابة  الالزمة 

  الباحثون . نفسها الباحثة  هي  البحث أداة فإن ، النوعي البحث يف . البحث أدوات

  املخربين  واختيار ، البحث تركيز ضبط  على تعمل ، بشرية  كأدوات  النوعيون

  البياانت،  وحتليل ، البياانت جودة وتقييم البياانت، ومجع ، للبياانت  كمصادر

 . نتائجها واستنتاج ، البياانت  وتفسري

 :يلي كما  هي الدراسة   هذه  يف  البحث أدوات
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 مقابلة  دليل. 1

 الباحث  على طرحها سيتم اليت األسئلة  قائمة  هو املقابلة  دليل 

 للمقابلة  التوجيهية  املبادئ  تتكون ، عادة .البحث مبوضوع الصلة  ذات  للمستجيبني

  اخلصوص  وجه على عليه املدعى إىل  تقدميها سيتم اليت األسئلة  من العديد من

  على  املقابلة  التوجيهية  املبادئ  كتابة   يتم ما عادة. البحث مبوضوع  املتعلقة  األسئلة 

 .موجهة   مقابلة  هويف هذه الرسالة  املستخدمة   املقابلة  منوذج. لطرحه معني ملف

 للمراقبة  إرشادات. 2

 حتت  لألعراض  منهجي وتسجيل املالحظات من قائمة  هو املراقبة  دليل

 . البحث مبوضوع املتعلقة  البياانت  على   للحصول األداة هذه  استخدام يتم. الدراسة 

 التوثيق  إرشادات. 3

 الشخصي  امللف عن وثيقة  بياانت على للحصول املستخدم التوثيق دليل

 ابلوبو  هاليماتوسيدية  اإلسالمية  املدرسة  يف
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 البياانت  حتليل. و

 املالحظات من عليها احلصول يتم اليت البياانت هي النوعية  البياانت

.  والتجارب واألفكار والنظرًيت ابآلراء  يتعلق  فيما املستجيبني مع واملقابالت

  مت  ث  ، النوعية  الوصفية  البياانت من  نوعاا  الدراسة  هذه  يف الباحثون استخدم

 . التالية  التقنيات ابستخدام حتليلها

 تعترب اليت  البياانت املؤلف خيتار ، املرحلة  هذه يف ، البياانت  من احلد. 1

 ابلنسبة  األسهل من سيكون وابلتايل. التحقيق قيد ابملشكلة  صلة  وذات مهمة 

  والتحليل التخفيض  مؤلف هي البياانت فإن ، ذلك على وعالوة. درس ما للكاتب

 ،  التخفيض بعد ث املغزى  وذات املهمة  البياانت أولوًيت حتديد خالل من بعمق

 . حبثي تقرير أهنا على البياانت   الباحث سيقدم

. البحث  نتائج الباحث  يقدم البياانت هذه عرض  يف البياانت، عرض. 2

  اليت  املشاكل  من لالهتمام مثرية أشياء إيصال إىل البحث يف  البياانت  عرض يهدف
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  وتفسري  عليها، احلصول مت اليت  والنتائج املستخدمة، واألساليب ،  دراستها متت

 .النظرية   مع والتكامل ، النتائج

 ميكن استنتاجات الباحث يقدم املرحلة، هذه  يف االنسحاب، استنتاج. 3

 . للدراسة  أخرية كخطوة  اقرتاحات وتقدمي  استخالصها 
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 املبحث الرابع 
ج البحث واملناقشةائنت  

 

  ليمة السعدية فالوفواحل الثانوية درسةامل عامة على ةموجز  .أ
 ليمة السعدية فالوفو احل الثانوية درسةامل ننظرة عامة ع .1

هي واحدة من املدارس اخلاصة  ليمة السعدية فالوفواحل الثانوية  درسة امل
التابعة ملنظمة احملمدية اليت أنشئت لإلشراف وتقدمي التعليم اخلاص ألطفال 

بناء على   2012وقد أنشئ هذا امللجأ منذ عام  .ليمة السعدية فالوفواحل ملجأ 
خماوف قادته املؤسسني من األطفال ذوي اخللفيات احملرومة ، واأليتام ، 

ميتلك دار  .يل حيتاجون إىل حاوية ميكن أن تضمن مستقبلهمواحملتاجني ، وابلتا
 2018 – 2015لعام أيتام حليمتوسيدية تكوين وموظفو صانعي السياسة 

 :1على النحو التايل 
I.   :  الدكتور احلاجي أبوبكر مالينتا1املدرب . 

 M.Ag، . الدكتور عبد الفريول2
 S.Ag.,M.Ag،  . الدكتور حتميد نور3
  Lc.,M.Ag ،الدكتور احلاجي هاريس كول.  4
 M.Ag، بولو   . الدكتور احلاجي5

II.   : الدكتوراندوس كياي احلاجي ابشوري كاستام1االستشاري .،   M.Pd.I 

 
   2018-2015وثيقة تقرير من الحليمة السعدية فالوفو دار األيتام للفترة مصدر البيانات:  1
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 AP,SE.,M.Si  ، . أندي دحر2

  Sp.A  ،الدكتور رتنا أبوبكر .3

 M.Si  ،احلاج مسداي تواكل الدكتورندة .4

III.      اإلدارة اليومية 
 احلاجي افري هريي  رئيس عام                    : اإلسيجور

 انئب أول رئيس              : اإلسيجور أندي ساميسو رجيال
 SE  ،انئب الثاين للرئيس           : احلاجي كمال عدن أبوبكر

 SE  ،سكرتري عام                  : الدكتوراندوس محر الدين
 SE,Sy  ،سكرتري            : حممد أكرب انئب أول

 S.Pd ،انئب الثاين للسكرتري         : مرحاين
 احلاج رمحي أبوبكر   عام            : اإلسيجور أمني صندوق

   S.Si,.Apt  ،أمني صندوق      : سييت ميلني سوراينينرو  انئب أول
 الدكتورندة أمول جاابل نور انئب الثاين لألمني صندوق  : 

 M.Si  ،حممد هصيب مونركا احلاجي أندي  . اإلسيجور1املساعدين العامني   : 

 M.Pd.I  ،الدكتورندة سوراي فاالما .2
 M.Pd.I  ،الدكتورندة دوراين سرياج الدين .3

 أندي بيسي  . الدكتورندة4
 

 كحاوية لتوفري التعليم لألطفال دار لأل  حليمة السعدية فالوفو الثانوية درسة امل و
 :تدار من قبل املعلمني مع األمساء املبينة يف اجلدول التايل ليمة السعدية فالوفو احليتام 
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  4.1القائمات 
 أمساء إدارة املعلم 

 املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو

ظيفةو  رقم   اإلسم 

 S.Pd.I 1 ،أمرل انظر 

 S.Pd 2 ،أرمني املعلم املوضوع مولوك

 S.Pd.I 3  ،سبحان الوصي على الفصل السابع

 S.Pd 4  ،حممد صاحلن الوصي من الدرجة الثامنة 

 S.Pd 5 ،مروان الوصي من الدرجة التاسعة

 6 إرانواة  اإلمعات

 7 أندي غلبدين  حارس امن

 S.Pd   8  ،أرمني أمني الصندوق القلم. حر

 S.Pd   9  ،مروان عامل

املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو الدرس   وثيقة تقرير شهري عن حالة املوظفني/األركان التعليمية مصدر البياانت:
 2017/201السنة 

 

 رؤية ورسالة املدرسة  .2
 :الثانوية احلليمة السعدية فالوفو الرؤية ورسالة املدرسة

  رؤية .أ
األطفال إىل جيل ذكي وإبداعي ونفسي ونبيل يف إطار  خدمة وتوجيه وتعليم 

 الرخاء املستقبلي.
 مبهمة  .ب 
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تطوير وتنفيذ عملية التوجيه والتعلم النشطة واإلبداعية واملمتعة على   (1
 أساس اإلميان والتقوى والطابع النبيل. 

 . إنشاء مؤسسة رعاية الطفل / الطفل صحية وممتعة (2
 اجملتمعات.تعزيز التعاون املتناغم مع الوكاالت و  (3
 تنمية روح اللغات األجنبية )العربية واإلجنليزية(.  (4

 امللف الشخصي للمدرسة .3
 : املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفوالتشكيالت التالية مقدمة من 

 املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو:      اسم املدرسة  ▪
 2014نوفمرب   169/2014/21:   عدد / اتريخ تصريح التشغيل ▪
 0007-773-237-1212:     عدد املدارس يف احملمدية  ▪
 69886445:   الرقم الرئيسي ملدرسة احملمدية ▪
 : خاص       الوضع ▪
 : جى. مريديكا سيالاتن فالوبو       العنوان ▪
 سلقاع  :       اراهكلو  ▪
   وارا الشرق:      املنطقة ▪
 فالوبو :       مدينة ▪
 سوالويزي اجلنوبية :       مقاطعة ▪
 91922:      الرمز الربيدي ▪

 اسم املعلم واملوضوع  .4
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املعلم هو الشخص الذي يوفر التعليم والتعليم للطالب. يف التعليم النظامي ، ال 

ميكن أن تعمل عملية التعليم بشكل صحيح إذا مل ينقل أي معلم املعرفة وكذلك غرس  

املدرسة الثانوية  القيم اليت تفيد الطالب. سيتم عرض أمساء املعلمني الذين يدرسون يف 

 املوضوعات اليت يتم تدريسها يف اجلدول التايل:  مع احلليمة السعدية فالوفو

 القائمات 4.2
 2017/2018قسم تدريس املواد التعليمية 

 املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو
عدد 
 الساعات

 رقم اسم املعلم املوضوع الصف

 السابع  الثامن التاسع 

 S.Pd.I 1 ،أمرل الفقه   2 2 2 6
 SE 2   ،الدكتوراندوس محر الدين الرتبية املواطنةأ.   3 3 3 9
ب. العلوم  4 - - 4

االجتماعية 
 املتكاملة

  

 S.Pd 3 ، حرلني أكيدة أخلك 2 2 2 6
 S.Pd 4 ،أرمني أ. اإلجنليزية 4 4 - 8
   ب. ثقافة الفن 3 - 3 6
 S.Pd 5 ،حاملا الرايضيات - 5 - 5
الرتبية البدنية   3 3 3 9

 والصحة
 6 عاغون

 S.Ag., MM.Pd 7 ،حسري   الرايضيات - - 5 5
 S.Pd 8 ،أنريا   الرايضيات 5 - - 5
املت العلوم  - - 4 4

االجتماعية 
 S.Ag 9 ،إدروس
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 املتكاملة 
العلوم الطبيعية  5 - 5 10

 املتكاملة
 R,MM.Pd 10   ،الدكتوراندوس انوير

البهاسا   - 6 - 6
 اندونيسيا

 S.Pd 11 ،مرمة 

 S.Pd.I 12  ،سبحان  أ. العربية 3 - 3 6
ب. ورشة  2 2 2 6

 العمل
  

 S.Pd 13 ،حممد صاحلن العربية - 3 - 3
آل القرآن  2 2 2 6

 احلديث
  

 Sy   14    ،الدكتوراندوس ارهم الدين العلوم املتكاملة - 5 - 5
العلوم  - 4 - 4

االجتماعية 
 املتكاملة

 SE 15 ،رايان  

البهاسا   - - 6 6
 اندونيسيا

 S.Pd 16 ،مرنياة لوفا  

 S.Pd  17 ، الدكتوراندوس شحريين   اإلجنليزية - - 4 4
البهاسا   6 - - 6

 اندونيسيا
 S.Pd 18 ،فيرتاي  

 S.Pd 19 ،مريوان   ثقافة الفن - 3 - 3
اتريخ الثقافة  2 2 2 6

 اإلسالمية
 S.Ag.,M.Pd.I 20 ،هليجة راين

  عدد 46 46 46 138
ليماساتسادية ابلوبو  املدرسة الثانوية مصدر البياانت: وثيقة التقرير الشهري عن حالة املوظفني يف مدرسة 

. 2017/2018الدرس   
 

 . حالة الطالب 5
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الطالب أهم املكوانت ابإلضافة إىل املكوانت األساسية يف عملية 
الطالب الذين  التعلم. بدون الطالب قد ال تعمل أنشطة التعليم والتعلم ألن 

حيتاجون إىل التدريس والتعليم من املعلمني. سيتم شرح حالة الطالب من 
يف اجلدول   2014-2012املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو من 

 التايل:. 
 

 4.3القائمات 
 2018-2013تطوير عدد الطالب من 

 املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو

مساحة   الفصل 
 الدراسة 

 سنة الدراسة 

2013/2
014 

2014/201
5 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 عدد أ ذ عدد أ ذ عدد أ ذ عدد أ ذ عدد أ ذ

 13 5 8 13 3 10 17 7 10 9 6 3 12 8 4 1 السابع

 12 3 9 17 7 10 9 6 3 12 8 4 - - - 1 الثامن 

 16 8 8 9 6 3 12 8 4 - - - - - - 1 التاسع 

 41 16 25 39 16 23 38 21 17 21 14 7 12 8 4 3 عدد
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 حالة املرافق والبنية التحتية  .1

أحد العوامل اليت تدعم جناح مؤسسة تعليمية هو توافر املرافق والبنية التحتية ،  

ألهنا تلعب دورًا هامًا يف عملية التعلم. املرافق والبنية التحتية املعنية هي كل التسهيالت 

املستخدمة يف التعلم كمسعى لدعم حتقيق أهداف التعلم. املرافق والبنية التحتية يف  

 هي كما يلي:  ية احلليمة السعدية فالوفواملدرسة الثانو 

 الوسائل .أ

الثانوية احلليمة السعدية  استنادًا إىل البياانت اليت جيمعها الباحثون يف املدرسة 

 ، ميكن رؤية حالة املرافق يف اجلدول التايل:فالوفو

 

 .44القائمات 

 املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو  مدراسه منشأة
 شروط   غرف

 األضرار الثقيلة متوسط األضرار األضرار اخلفيفة خري
رئيس  
 املدرسة

1 - - - 

 - - - 1 املعلم
 - - - 3 الصف
 - - - - املخترب
 - - - - املكتبة 
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 - - - 5 عددال

الثانوية احلليمة السعدية املدرسة  حالة  حول اجلدول إىل النظر خالل من

  للحفاظ  حماولة  هي املدرسة  هبا تقوم أن جيب اليت التالية  اخلطوة فإن ،فالوفو
 مديري  على  يتعني ذلك، من أبعد  وإىل. جيد بشكل عليها واحلفاظ  عليها

  جلعل  املدرسة  مرافق وإضافة  وحتسني املتضررة املدرسية  املباين جتديد  املدارس
  التعليم  جمال  يف العاملني من وغريهم  للمعلمني. أفضل بشكل تعمل التعلم عملية 
  هكذا . التعليم من جيدة  نوعية  إلنتاج التحتية  والبنية  املدرسية  املرافق لتعظيم
 .املعلمني بعض  مع حليمة السعدية فالوفو الثانوية  املدرسة   مدير عنها أعرب

 .54القائمات

 فالوفو كتب املدرسة الثانوية احلليمة السعدية 
 كتب فصول دراسية

 أخرى قراءة  دعم نص
 75 75 - 168 الفصل
 - - - - السابع 
 - - - - الثامن
 75 75 - 168 التاسع 
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 .64القائمات 

 حليمة السعدية فالوفو املدرسة الثانوية  الدعائم 
نوع من  
 األدوات

 العدد وحدات نوع من األدوات  العدد وحدات

خريطة اجلدار   - - العلوم الطبيعية
 االندونيسي

- - 

العلوم 
 االجتماعية 

 - - خريطة حائط مقاطعة  - -

 - - خريطة العامل اجلدار - - اللغة

 - - خريطة جلدران املدينة  - - الرايضيات 

 12 7 معدات رايضية  - - اجلذع البشري

 
عند  الة ىن قراءة الصافهم مع يف  قدرة علي ال م اللغة العربية يتعلامهيىة  .ب

   وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن طلبة 
  

ميكن مراجعة أمهية تدريس اللغة العربية ألغراض خاصة يف ثالث  
(، وطريقة طريقة التدريس(، وطريقة التدريس )احملتوى التدريس ) مادة فئات: 

 الثالث. التقييم. ميكن تدريس اللغة العربية ألغراض خاصة يف الفئات 
 مادة التدريس  .1
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ميكن حتديد احملتوى يف املنهج تلقائًيا مبجرد اكتشاف األهداف  
العامة. ومع ذلك ، ذكر املتعلمون أيًضا بعض املوضوعات واملهارات اليت توقعوا  
تضمينها يف املناهج الدراسية. ميكن تصنيف املواضيع إىل فئتني: تتألف الفئة  

اليت تتعلق ابملعرفة القرآنية يف حني تشتمل الفئة األوىل من املوضوعات واملهارات 
الثانية على املوضوعات واملهارات اليت تتعلق ابلتعلم العام للغة العربية. يف فئة 

سورة القران القصرية   و ترمجة  املعرفة القرآنية، ذكروا موضوعات مثل فهم معىن
)الفصول( خاصة شكل سورة الضحى إىل سورة الناس. كما أبدوا اهتماما 
بدراسة قصص القرآن وخاصة قصص النيب يوسف وأشباب اخلف )أهل  
الكهف( والشعوب يشعرون )أهل الفيل(. كما يتوقعون أن يتعلموا بعض 

نيته ويوم القيامة. كانوا املواضيع القرآنية مثل عظمة هللا ، وقوته املهيبة ، وحدا
يتوقعون دراسة اآلايت القرآنية بطريقة موضوعية حيث تتم دراسة آايت القرآن  

 . املتعلقة بكل من هذه املوضوعات حتت كل موضوع
  هو  كما  الدراسي الفصل يفاللغة العربية ألغراض خاصة  ميتعل يف

اللغة  مدرس يقومكان   ، حليمة السعدية فالوفو نوية ثاال درسة امل يفاملدرس  بهاقام 
  الدرس  هذا . الصالة يف دعاءوال الصالة بقراءات املتعلقة  املواد برتتيبالعربية 

  يفهم  حىت فقط  مصمم  ولكنه ،  والصرف النحو علم قواعد  لفهم موجهاً  ليس
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بعض اايت من القران   مفاهيم يرتمجوا أن وميكن ، الصالة قراءة معىن املتعلمون
 2.والصفات واألمساء  األفعال  حيث من ،الكرمي

   طريقة التدريس _ 2
  عملية  يف واملتعلم املعلم أبدوار يتعلق فيما تفضيلهم عن  لبة الط  أعرب

 فإهنم ، املشاكل حل  على القائمة  الشعبية  التعلم  طريقة  مقابل  يف. والتعلم التعليم 
 األساسي الدور  املعلم  سيتوىل  حيث للتدريس  التقليدية  الطريقة  يفضلون  مجيعهم

(. املعلم من  املباشر املدخول) تلقي هنج أنه على ذلك إىل ويشار. املعرفة  لنشر
  معىن  لتعلم مباركة  كطريقة   التالقي طريقة  يرون التفضيل، هذا عن سؤاهلم عند 

 .اإلسالم عن مضلالً  كونه  ضد حيمي الذي  القرآن
  التكنولوجية  األدوات ابستخدام اهتمامهم عن أعربوا كما

  يعتربون  مجيعهم. فقط  اثنوايً  دورًا أتخذ أن ينبغي بصرية  مسعية  كمساعدات
  التفاعل  يكون  عندما فقط  خيتارونه الذي  األخري املالذ اإلنرتنت عرب التعلم

  مع  املتعلمون يتفاعل  أن  إىل احلاجة  عن أعربوا كما.  ممكن غري املعلم مع املباشر
 ، أخرى  وبعبارة. التواصل يف مهاراهتم تعزيز لغرض فصوهلم يف البعض بعضهم

 .التعاوين التعلم  أسلوب يفضلون فإهنم

 
 2Sabhan, Guru Bahasa Arab MTs Halimah Sa’diyah, wawancara,  pada tanggal 12 Maret 

2018 di Palopo. 
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استنادًا إىل نتائج املالحظات واملقابالت اليت  و يف هذا الصدد,  
 ة قيالطر استخدام يف املدرسة الثانوية حليمة السعدية فالوفو لباحث أجراها ا

الطريقة  ميكن تطبيق  .االنتقائية اليت طبقها املعلم يف تدريس املواد العربية 
. إن الطريقة  االنتقائية هي طريقة االختيار أو اجلمع بني عدة طرق للتعلم 

االنتقائية ستؤثر على مزااي كل نوع من األساليب املتكاملة ، مما جيعل الطريقة 
مدعومة بقدرة املعلم على إتقان طرق   االنتقائية هي الطريقة املثلى إذا كانت 

التعلم املختلفة. مع إتقان العديد من األساليب ، ميكن للمدرسني تطبيق  
 . ة أساليب انتقائية جيدة وفًقا الحتياجات الطلب

الطريقة االنتقائية هي واحدة من طرق التعلم اليت ميكن تطبيقها من قبل 
التعليم ، سواء يف املدرسة االبتدائية ،  املعلمني يف كل مستوى من مستوايت 

املدرسة الثانوية ، املدرسة العليا ، حىت يف الكلية. كما ميكن تدريس هذه  
أو أقل ، وال يتم حتديد عدد   ة الطريقة يف الفصل الدراسي بعدد كبري من الطلب

ساعات التدريس ، وفًقا للغرض واإلدارة. طريقة املعلمني يف املدرسة الثانوية  
أي أوال من خالل النظر   ة ليمة السعدية فالوفو يف تطبيق طريقة انتقائية للطلباحل

يف خطة تنفيذ التعلم اليت مت إعدادها. من خطة تنفيذ التعلم ، ميكن أن يكون  
املعلم أكثر تركيًزا ويقرر اختيار الطرق املناسبة لدجمها. بعد حتديد املواد التعليمية 
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رشادات يف التدريس ، يتم تدريس املواد التعليمية  أو الكتب اليت تكون مبثابة إ
 .سبحان وحالتهم واحتياجاهتم. فيما يتعلق هبذا يشرح  ة وفًقا لقراءة أوضاع الطلب

"يف تعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة انتقائية. جيب اختيار الطرق وفًقا 
،  . ابإلضافة إىل ذلك ، عند عرض املواد التعليمية ة الحتياجات الطلب

كمعلمني ، جيب علينا دائًما االهتمام ابلظروف والظروف واالهتمام 
بتعلمهم. ال ميكن أن يستند اختيار األساليب فقط على رغبات أو رغبة 
املعلمني ولكن من املهم جدا فهم وضعهم ودوافعهم يف تعلم اللغة  

 3العربية."

املدرسة الثانوية   تطبيق أساليب انتقائية من قبل معلمي اللغة العربية يف
هو من خالل اجلمع بني أساليب التعلم املختلفة اليت  احلليمة السعدية فالوفو 

تعترب قادرة على دعم جناحها يف تدريس اللغة العربية ، أو اجلمع بني عدة طرق  
يعتقد أهنا تساعد الطلبة على فهم املواد التعليمية بسهولة أكرب. تتنوع األساليب  

، وفًقا املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو اللغة العربية يف اليت يدجمها معلمو
الحتياجات الطلبة ووفًقا ملعايري الكفاءة والكفاءات األساسية اليت جيب حتقيقها 
يف عملية التعلم. فيما يلي خطوات األساليب االنتقائية اليت يتم تطبيقها يف  

حليمة السعدية فالوفو  ة الثانوية املدرس الغالب من قبل معلمي اللغة العربية يف
 :ذات الصلة مبعايري الكفاءة والكفاءة األساسية 

 
 

3 Sabhan, Guru Bahasa Arab MTs Halimatussa’diyah Palopo, Wawancara, Palopo, 23 

Februari 2018 

 



59 
 

 
 

 (evaluation)التقدير و التقييم  -3
سيحتاج كل شخص يقوم بنشاط دائًما إىل معرفة نتائج األنشطة اليت  
يقوم هبا. غالبًا ما يرغب األشخاص الذين يقومون مبثل هذه األنشطة يف معرفة 
األنشطة اجليدة أو السيئة اليت يقومون هبا. كما يتطلع الناس الذين يشاركون يف  
أنشطة التعلم ، واملعلمني واملتعلمني أيضا إىل معرفة نتائج أنشطة التعلم اليت مت  
االضطالع هبا. ملعرفة خرية العملية ونتائج نشاط التعلم ، جيب على املعلم  

 إجراء تقييم. 
ت نظام التعلم. وهذا يعين أن التقييم نشاط  التقييم هو أحد مكوان 

حتمي يف كل نشاط تعليمي. وبعبارة أخرى ، يعترب نشاط التقييم جزًءا ال يتجزأ  
القراءة,  ) ة أربع ات ر هاوابملثل يف تعلم اللغة العربية ، مع م من أنشطة التعلم.

متعلم ، أصبح تطبيق التقييم جزء مهم ألن كل  االستماع, احملادثة, و الكتابة(
حيتاج إىل معرفة إتقانه ونتائج التعلم له لكل من األساتذة. زايدة التدريبات ، 
واليت هي جزء من أحد املبادئ التعليمية العربية املعروفة ابسم "الدقه" ، 

 .ستساعد بشكل كبري يف تقييم تعلم اللغة العربية 
 الصالةترقية فهم معاىن قراءة  -4

يف عصران احلايل ، ابلطبع الكثري من اللغة العربية اليت قمنا حبفظها. حنن على 

دراية تالوة الصلوات اليت تستخدم اللغة العربية ابلطبع. إذا وجهنا أسئلة ، فهل نفهم 
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معىن الذكر والقراءة اليت نقرأها ، عندها لن جييب عدد قليل منها حسناً ، إذا فهمنا  

يكون من الصعب علينا أن نفهم، بل ونستدل على معىن الفاظ اللغة العربية ، فلن 

 والقراءة يف الصالة اليت نقرأها.  الذكر

م العريب، يُتوق ع من املتعل مني أن حيصلوا على بعض الفوائد ،  يل  من خالل تع

من بني أمور أخرى: أوالً ، تتزايد القدرة على قراءة القرآن الكرمي خاصًة يف قراءة الصالة 

لصالة ، والذكر. مع املواد التعليمية العربية اليت يدرسها املعلمون ، يتوقع من الطالب ، وا

فهم معىن القراءات والصلوات يف الصالة. اثنيا ، من خالل تعلم اللغة العربية ، ميكن 

للمتعلمني تسهيل الطريقة اليت يقرؤون هبا القرآن وصالة الصلوات ويفهمون املعىن الوارد  

لصالة. اثلثًا ، مع تطبيق تعلم اللغة العربية هلذا الغرض ، من املتوقع أن يزيد  يف قراءة ا

الطالب من الكيكوسوس يف الصلوات سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ألن املتعلمني 

 ميكنهم فهم املعىن املوجود يف الصالة.  

الصلوات هي إحدى الواجبات اإللزامية للمسلمني والصلوات هي وسيلة 

ل بني اخلادم وربه كشكل من أشكال العبادة اليت يوجد فيها ممارسة تتألف من للتواص

بعض الكالم واألفعال اليت تبدأ مع تكربة االحرام وتنتهي مع حتيات، وأداء وفقا لشروط 

 وقواعد الصالة اليت مت حتديدها. تتكون الصلوات من صالة الفرض و صالة سنة.

ابإلضافة إىل دراسة الصالة هو واجب على كل مسلم ، ألن الصالة هي  

شكل من أشكال اإلخالص اإلنساين هلل سبحانه وتعاىل الذي جيب أن ينفذ حبيث يف  
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كل نشاط دائما يعطي الربكة ، اخلري ، السهولة ، واخلروج من الصعوابت اليت حتدث. 

مور أخرى ، فهو تعليم كيف نبدأ دائماً يف  أما فيما يتعلق بفوائد أداء الصالة ، من بني أ

العمل بنوااي حسنة ، وهذا ميكن أن ينعكس من قبل بدء الصالة ، جيب أن نبدأ دائماً  

ابلنية. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن فوائد الصلوات األخرى اليت ميكن أن تعزز اإلميان ،  

وميكن أن متنع من مجيع  وبناء الشخصية الطيبة واألخالق العالية ، يعلمنا عن الصرب ، 

 األعمال القاسية وغري العادلة.  

 
علي  م اللغة العربية يتعل تطبيقالتحدايت اليت يواجهها املعلم يف و  املميزات .ت

ة ملدرس ابالصف الثامن عند طلبة  الة ىن قراءة الص افهم مع يف  قدرة ال
 و فلو السعدية فاحليمة الثانوية 

 
 

العربية على القدرة على فهم معىن قراءة الصلوات م اللغة يتعلاملميزات يف  .1
 لدى طلبة الصف الثامن يف املدرسة حليمة سعيدةية يف ابلوبو 

 
 الذكر وتالوة الصالة   قراءات لفهم  أسهل . أ  

اللغة العربية هي لغة مجيلة جدا حسب العلماء. ليس من السهل  

التقاط ثروات اللغة العربية املوجودة يف القرآن ، ووصف جوهر النص العريب  

بدقة يف أي لغة ، على الرغم من وجود ترمجة للقرآن ابلفعل.ال عجب أن  
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ن تصف  كشف هللا القرآن ابللغة العربية ، ألنه فقط اللغة العربية ميكنها أ

  2ابلتفصيل مجال وعمق املعىن الذي نقله هللا يف كلمته. يف سورة يوسف اآلية 

 ، يقول هللا تعاىل : 

ا لَّعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن   نًا َعَربِي ّٗ هُ قُۡرَءَٰ    ٢إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ

"يف الواقع ، لقد كشفنا أنه القرآن ابللغة العربية ، حىت تفهمه".هذا هو ما جيعل 

الكثري من الناس يتعلمون اللغة العربية. هناك العديد من الفوائد اليت ميكن  

 اكتساهبا إذا تعلمنا اللغة العربية ، مبا يف ذلك ما يلي 

  أو  ، ذكر أو  صالة سواء ، نعبد عندما ، العربية  اللغة  نتعلم عندما

 حبيث  ، املعىن ابلفعل نعلم حنن. تنفيذه يف جدية  أكثر سنكون ، القرآن قراءة

 .القلب  يف  أكرب  بعمق خترتق أن والقرآن والذكر الصالة  يف  للقراءات ميكن

 وتعليمه وحفظه وممارسته القرآن  فهم يف  أسهل  .ب

  وحىت  وممارسته القرآن فهم  ستسهل ما شخص يتقنها  اليت  العربية  اللغة 

  الذين  أولئك وخاصة  ،  العربية  اللغة  يفهمون  الذين  األشخاص. وتعليمه حفظه

  من  اإلسالم فهم  األسهل  من أنه  سيجدون  ،النحو علم يف القواعد  يفهمون 
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 من ما شخص هناك كان  إذا خاصة . اإلطالق على يتعلمونه ال الذين أولئك

 .العربية  اللغة  بتعلم جًدا  ملتزم ابلطبع فهو ، أوستاد أو كاي   أو داي 

 اإلسالم    فهم يف لغة  أفضل ج. 

 املعرفة  من خمتلفة  أنواع لنقل للغاية  فعالة  وسيلة  العربية  اللغة  تصبح

  حفظها  وحىت  ، الفهم  وسهلة  موجزة لغة  مع والسنة  القرآن  لفهم  املستخدمة 

  الذي  اإلسالمية  الشريعة  مبعرفة  املطالبني  أحد فصل ميكن ال ، ابلتأكيد.بسهولة 

  التخصصات  خمتلف يف العلماء كتب  عن ، جيد  بشكل حًقا اإلسالم  يفهم

  مثل  ، العربية  التفسري كتب  إىل حيتاجون ال  الذين أولئك بني من.العربية  ابللغة 

  ال  الذين أولئك بني  من  طيب.القر  تفسري ،  كثري  ابن تفسري  ، الطربي  تفسري

: مثل ، أيًضا  العربية  تتحدث اليت والشريعة  احلديث عن الرئيسية  الكتب يعرفون

  العلماء كتبها   اليت الكتب يعرف ال منا من مسلم، صحيح ، البخاري  صحيح

 .نزهة   أو ابملنزومة  مألوفة  أكثر عليها يطلق واليت الشعر،  من آايت شكل  يف
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يف   قدرةعلي الم اللغة العربية يتعل التحدايت اليت يواجهها املعلم يف تطبيق .2
حليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن عند طلبة  الةىن قراءة الص افهم مع

 و فلو السعدية فا

 

يواجه املعلم أحيااًن حتدايت جتعله مستعًدا ملواجهة أي من هذه  
   كما يلى :التحدايت وإجياد حلول هلا. ميكن أن أتيت التحدايت  

  من الطلبة  لتحدايتا -أ
  (individual difference) من الطالب مثل اختالفات الشخصيات 

, البيولوجية  االختالفات منها   مما يطالب املعلم ابحلكمة يف معاجلته. يف كل فرد
 . و مت شرحهها فيما يلي:النفسية  االختالفات, مث  الفكرية  االختالفات 

 البيولوجية  االختالفات. 1
  يف  كان  وإن ، ابلضبط  اجلسم  نفس لديه أحد يوجد ال  العامل هذا  يف

 تؤثر  سوف. مهمة  غري جوانب اعتبارها ميكن ال البيولوجية  اجلوانب. أصل
.  أصدقائهم مع  والتكيف التفاعل يف املتعلمني على البيولوجية  االختالفات 
 مقارنة  األسود الطالب سيكون ، املثال سبيل على البشرة لون يف االختالفات

 . الطالب لبعض استهزاء مبثابة  سيكون  أنه حىت . اآلخرين ألصدقائه
 الفكرية  االختالفات. 2
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  يف  عنه احلديث ميكن ما دائما هي  اليت اجلوانب أحد  هو الذكاء
  العلمي  التحصيل على  يؤثر الذي  العنصر هو الذكاء ألن  ، الواقع  يف. التعليم

  بسرعة  معها والتكيف  اجلديدة  املواقف  فهم على  القدرة هو  الذكاء . للطالب
  فهم  على والقدرة ، بفعالية  اجملردة املفاهيم استخدام على  والقدرة ، وفعالية 

 .بسرعة  وتعلمها  العالقات
 النفسية  االختالفات. 3

  ،  النفسية  اجلوانب يف االختالفات هذه  جتنب ميكن  ال املدرسة  يف
  إدارة  يف. البعض بعضهم بني الطالب  من وخمتلفة  فطرية  بيئات بسبب وذلك

 يتعلق  فيما خاصة  ، املشكلة  الساحة  النفسي اجلانب يصبح ما غالباً  ، التدريس
 .املقدمة   الدروس  مبواد الطالب واهتمام اهتمام مبسألة 

 التحتية  والبنية  املدرسية   املرافق من جوانبب_ 
مث التحدايت يف إدارة الفصول الدراسية، سواء يف استخدام   

األساليب واالسرتاتيجيات ووسائل اإلعالم، والتحدايت اليت أتيت من العائالت  
الطالبية، والبيئة اجملتمعية وما إىل ذلك. وابملثل من قبل املعلمني العرب يف  

  واملدارس  والكافية  ملالئمة ا املرافق تلعب املدرسة الثانوية احلليمة السعدية فالوفو.
  الوسائط  استخدام إن . ومثرية ممتعة  تعلم وظروف جو خلق  يف  دورًا السابقة 

  الطالب انتباه جيذب ال الدراسي الفصل يف التعلم أدوات واستخدام التعليمية 
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  وتصورات  إجيابية  انطباعات  والدة على أيًضا يشجع بل  ، فحسب التعلم يف
 . دراستها تتم اليت  املوضوعات حول

 التعلم   طرق تطبيق   (revitalization)تنشيط ج _ 
اليت لديها أيضا حتدايت يف التدريس وخاصة يف تطبيق األساليب  
انتقائي. ما يلي هو نتيجة مقابلة الكاتب مع مدرس اللغة العربية يف املدرسة  

تطبيق  الثانوية احلليمة السعدية فالوفو فيما يتعلق ابلتحدي الذي واجهه يف 
 االنتقائي،  طريقال

 
التحدي   يف تعليم اللغة العربية، يف املقام األول ابستخدام الطريقة االنتقائية ، فإن"

. هذا يؤثر يف  ة الذي غالبًا ما أواجهه هو الفرق يف مستوى ذكاء الطلب
بعض األحيان على املواد التعليمية عاجال أم آجال. ابإلضافة إىل ذلك ،  

االختالفات يف أساليب التعلم املناسبة للطالب واهتماماهتم  حتدد أيًضا 
التعليمية. هنا جيب أن يكون املعلم مبدًعا قدر اإلمكان يف تطبيق  

 4"األساليب االنتقائية من أجل تلبية احتياجات كل طالب يف التعلم.
من نتائج املقابالت اليت أجراها مع مدرس اللغة العربية يف املدرسة 

ليمة السعدية فالوفو املرتبطة ابلتحدايت اليت يواجهها املدرس يف  الثانوية احل
، ة أساليب التعلم املختلفة املناسبة للطلب. تطبيق األساليب االنتقائية على طالب

من املعروف أن هناك العديد من أساليب التعلم اليت ميكن أن تظهر من قبل  

 

4 Sabhan, Guru Bahasa Arab MTs Halimatussa’diyah Palopo, Wawancara, Palopo, 01 

Maret 2018 
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. لكي تطلب من ها، وغري حركي وتشمل منط التعلم البصري، السمعي، ة الطلب
  املعلم أن يكون مبدعا قدر اإلمكان يف تطبيق طريقة انتقائية.
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 املبحث اخلامس 

 اخلـامتة 

 خالصة البحث  . أ

 الرابع، فإنه ميكن أن خنلص إىل ما يلي:   بحثواستنادا إىل املناقشة يف ال

عند   الة ىن قراءة الص افهم معيف  قدرةعلي ال م اللغة العربية يتعلامهيىة  1- 

تتعلق من انحية  وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن طلبة 

      او القدير.والتقييم   مادة التدريس, طريقة التدريس

ىن قراءة افهم معيف  قدرةعلي الم اللغة العربية يتعليف  املميزات -2

(  1: وفلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرسابالصف الثامن عند طلبة  الة الص 

 وممارسته القرآن فهم يف ( أسهل2الذكر,  وتالوة الصالة  قراءات لفهم أسهل

 اإلسالم.  فهم يف  لغة  أفضل( 3وتعليمه,  وحفظه

لغرض  م اللغة العربية يتعل التحدايت اليت يواجهها املعلم يف تطبيق واما 

حليمة ة الثانوية ملدرساب الة ىن قراءة الصافهم معيف  الطلبة  قدرةمعني علي 

ا ملواجهة أي من هذه التحدايت وإجياد   وف لو السعدية فا أحياانا جتعله مستعدا
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  االختالفات من الطلبة من حيث , اوال التحدايت  تكونحلول هلا. ميكن أن ت

.  التحتية  والبنية  املدرسية  املرافق  من  جوانب, اثنيا. و النفسية  البيولوجية, الفكرية 

 التعلم.  طرق  تطبيق  (revitalization)تنشيط , اثلثا

 

 االقرتاحات ب . 

 واستنادا إىل خالصة، هناك بعض االقرتاحات اليت ميكن تقدميها هي: 

خاصة  و فلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرساب املعلمني  علىسن حي. 1

  جتنب  إىل هذا  يهدف . م اللغة العربية يتعلاستخدام او تطبيق اللغة العربية  معلم

 عملية  متابعة  يف ومحاساا اهتماماا أكثر يكونوا أن للطلبة  ميكن حبيث التعلم جو

 . التعلم

ا  مهماا  أمراا املتعددة الوسائط  استخدام يعد التدريس، يف . 2  حت  جدا

  .أكرب بسهولة   املعلم يدرسه ما فهم من الطلبة  يتمكن

خاصة  و فلو السعدية فاحليمة ة الثانوية ملدرساب املعلمني  حيسن على. 3

 .  العربية  اللغة ر و حتسني تعليم  ان تكون دائما تطوي العربية  اللغة معلم 
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