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د

استهالل

    
أحرصوا على تعليم اللغة كما قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطب



ه

إهداء

    
إىل حميب القرآن الكرمي ولغته

ة وعلومهنفسهم لتدريس اللغة العربيأوانبذلوإىل الذين 
هذا العمل املتواضع سائال اهللا عز وجل أن ينفع به اهداء

واملسلمـاتللمسلمني 



و

وتقديرشكر

مبسم اهللا الرمحن الرحي

نسان يف أحسن حلمد هللا رب العاملني الذي جعل اإلا
حسن أنسان ىف لقد خلقنا اإل"الذي قال يف كتابه الكرمي تقومي و 

سيد األنام حممد صلى اهللا عليه لى عالسالم الصالة و و ". تقومي
.الكراميأصحابه ذو وسلم وعلى آله و 
كتابة الرسالة عونه من  بإذن اهللا و ةالباحثتفقد انته

ستعمال كتاب مترين اللغة العربية ومشكالته يف ا"موضوعحتت
اليت " مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطةتدريس اللغة العربية

جلامعة الرانريي اإلسالمية وتاهيل املعلمني ها لكلية الرتبيةتقدم
إمتاما لبعض الشروط والواجباتبندا أتشية- احلكومية دار السالم

.لنيل درجة املرحلة اجلاميعة األوىل يف الرتبية اإلسالمية



ز

شكرلباقدم تة أن تريد الباحثهذه الفرصة اجليدة تىفو 
. نهار ومجيع الليلكل الاهدعواو االلذين قد ربياهللوالدينعميقال

املاجستري،أج.شاه منان، سمها األستاذ مث إىل املشرفني الكرميني 
شكر لباهلما ةقدم الباحثتت.املاجستري، خملصةةاألستاذة الدكتور و 

زيلاجل
.

وتاهيل شكر لعميد كلية الرتبيةلباةباحثقدم التتأنمث
رئيس و املعلمني جلامعة الرانريي اإلسالمية دار السالم بندا أتشية

مجيع األساتذة املكرمني الذين قد و اللغة العربية عليمقسم ت
ه إرشادا صحيحا يف هذاأرشدوهع العلوم املفيدة و أنوا اعلموه
األساتذة الذين و د نور احلكمةكذلك ملدير املعهو ،الكلية

.البحثهذايفايساعدو 
كتبة جامعة جلميع موظفي مشكرلباقدم تتتنسى أن الو 

تدريس اللغة احملبوبني ىف قسمالرانريى وكذلك إىل مجيع زمالئى



ح

بتقدمي بعض أفكارهم االذين قد ساعدوه٢٠٠٩العربية ملرحلة
.رسالةإىل إمتام كتابة هذه الاهو دفعلنافعة و ا

قرتاحات من القارئني االالنقد البنائي و ةرجو الباحثريا تأخ
بالدعاء عسى اهللا أن جيعل ةتتم الباحثختو هذه الرسالة، ليلتكم

.رب العاملنيآمني يا. الة نافعة للناس أمجعنيهذه الرس

م٢٠١٦أغسطس ٣١دار السالم 
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ل

مستخلص
وسيلة التصال الفرد بغريه وعن طريق هذا االتصال يدرك اللغة

واللغة العربية .
من إحدى اللغات املوجودة يف هذا العامل وهي يف تطورها 

إن .
ة ىف عملية التعليم والتعلم من أمور مـهمالكتب الدراسية أمر

فنجاح التدريس يتوقف  ن عملية التعليم تعـتمد عليـه،إحيث 
ولتكون ه من عوامل التدريس،غري ب ما كثريا على كتابه  جبان

الكتب يستخدمها املدرس فعاليـة جناحية فينبغى أن تكون 
ت امطابقة مبطلب الزمان احلاضر والقادم وما تطور من النظري

املوضوع عن إىل البحث الباحثةهذا مما تدفع .الرتبوية ومنهجها
استعمال كتاب مترين اللغة العربية ومشكالته ىف تدريس اللغة "

ة دف الباحث."العربية مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة
العربية يف تعليم استعمال كتاب مترين اللغة معرفةإىل 

أنعلىمعرفة استطاعة الطلبة إىل و اللغة العربية
وأما.كتاب مترين اللغة العربيةيفهموا اللغة العربية باستعمال  

البحث و فهىف هذه الرسالة ةستعمله الباحثتالذى البحثمنهج
ةملالحظة املباشر لبيانات قامت الباحثة بامجع اوىفالوصفي

ىف هذا ائج احملصولةومن النت. ستفتاءواالواملقابلة الشخصية
إن استعمال كتاب مترين اللغة العربية فعالية يف تعليم البحث

اللغة العربيةاللغة العربية  ومساعد يف ترقية قدرة الطلبة على فهم 
بية ىف إن استعمال كتاب مترين اللغة العر .واستعاب اللغة العربية

كان الطلبة .الطلبة ىف فهم اللغة العربيةيسهلتعليم اللغة العربية
إن . ميةا يف احملادثة اليو على فهم اللغة العربية ويستعملين قادر 

أصدقائهممعآرائهمتعبريالطلبة ىفشّجعهذا التعليم ي
.هميومعلم



١

األول فصلال
مقدمة

البحثمشكلة - أ
ىف املدرسة اإلسالمية واملعاهد سدرّ إّن اللغة العربية ت

هي أيضا أقرب اللغة ىف حياة املسلمني بعد لغة األم و بإندونسيا، 

تعليم اللغة أحرصوا على" بن اخلطب عن أمهية اللغة العربية  
. وهي أيضا لغة القرآن الكرمي١".

٢.نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلونأإنّا كما قال اهللا تعاىل

ة ىف عملية التعليم أمر من أمور مـهميةإن الكتب الدراس
فنجاح التدريس ،ان عملية التعليم تعـتمد عليـهإوالتعلم حيث 

______________

أوجوزح(،مدخل الى طريقة اللغوية األجنبية المدرس اللغة العربيةأذهاب أرشاد، ١
.٧٠: ص  )  ١٩٨٨مطبعة أحكم ، : فانداح

)٣: آية , الزخوف( ، القرآن الكرمي٢



٢

ه من عوامل التدريس،اعدجبانب ماعلى كتابهيتوقف كثريا 
ولتكون الكتب يستخدمها املدرس فعاليـة جناحية فينبغى أن 
تكون مطابقة مبطلب الزمان احلاضر والقادم وما تطور من 

.لنظريات الرتبوية ومنهجها احلديثا
ومتنوعة اللغة العربية مداخل وكتب متعددةإن ىف تعليم 

املدرس أن خيتار ماوعلىالعربـيةدرسو الـلغة يستخدمها م
هي عنصر من العناصر املهمة يف ن الكتب الدراسيةأل. يناسبه
.هداف الرتبوية املعينةة التعليم والتعلم للحصول على األعملي

نوعة اليت ميكن أن التعليمية املتكتبالتـوجدهذا العصرىفو 
.تعليم اللغة العربيةاللغة العربية يفيستعملها مدرس

العربيةبالكتىكتاب مترين اللغة العربية هي إحدوإّن  
اللغة تلفظ أنضها فهياأّما أغر ،اللغة العربيةدريستلالسهلة

ميكن للطالب اكتساب املفردات الكثريةالعربية صحيحا وجيدا و 
كتاب اللغة تب من  ككلللكن. يف احملادثة اليوميةاويستخدم



٣

ذلك جيب على املدرس أن يستعملل،امزايالعربية
بيئة عقول الطلبة و طريقة املناسبة بشأن مستوى الكتاب وال

.نشائـهم وسهولة مفهومتهم
لىتبحث عة أنريد الباحثا على ذلك تإعتماد

استعمال كتاب مترين اللغة العربية ومشكالته  ىف تدريس اللغة "
." مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطةالعربية

لة  البحثأسئ-ب
سئلةاألةحدد الباحثحث السابقة فتبناء على خلفية الب

:كما يلىوهىاآلتية  للبحث، 
استعمال كتاب مترين اللغة العربية يف تعليم اللغة كيف- ١

؟العربية مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة



٤

الطلبة مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة طيعتهل يس- ٢
كتاب مترين اللغة بية باستعمال  يفهموا اللغة العر أن

؟العربية
مبعهد نور احلكمة جهها الطلبة واياليت املشكالتما- ٣

ىف تعليم اللغة  العربية باستعمال كتاب للمرحلة املتوسطة
مترين اللغة العربية ؟

أهداف البحث-ج
ىف تأليف ةليها الباحثإأما أهداف البحث الىت تـهدف 

:يهذه الرسالة فه
مال كتاب مترين اللغة العربية يف تعليم اللغة ملعرفة استع- ١

.العربية مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة



٥

حلكمة للمرحلة استطاعة الطلبة مبعهد نور املعرفة- ٢
اللغة العربية باستعمال  كتاب مترين يف فهماملتوسطة 

.اللغة العربية
مبعهد نور احلكمة جهها الطلبة وايملعرفة املشكالت اليت - ٣

ىف تعليم اللغة  العربية باستعمال كتاب رحلة املتوسطةللم
.مترين اللغة العربية

معاني المصطلحات- د
بني تأن اقبل أن تبحث الباحثة ىف

ل على القارئني سهتصطلحات الىت تكون ىف املوضوع  لمعاىن امل
:كما يلييوهمقاصدهامعرفة 



٦

استعمال- ١
: استعماال -يستعمل-استعمال مصدر من استعملو 

عمالهي  استاملراد باستعمال ىف هذه الرسالةو ٣.
.كتاب مترين اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية

كتاب مترين اللغة العربية- ٢
ربية هو اسم كتاب اللغة  العربيةملراد بتمرين اللغة العاوأما

زركشى وإمام شباىن الذى ألفه إمام للغة العربية ىف تدريس ا
.اللغة العربيةسأساملتضمنكون هذا الكتاب اجلزئنيتي

تدريس- ٣
جيعل : "تدريسا، معناه–يدرس –ة من درس تدريس لغ

:" واصطالحا٤".أحدا أن يدرس
______________

،الثانيــة واألربعــونالطبعــة ،المنجــد فــى اللغــة واإلعــالم،مجيــع احلقــوق  حمفوظــة٣
.١٧١: ص،)٢٠٠٧،دار املشرق: بريوت(

 ٢١١: ، صنفس المرجع٤



٧

واملراد به هنا النشاط الذي يقوم به ٥".املعلومة إىل الطالب
.ام بتعليم اللغة العربية يف الفصول الدراسيةاملدرس أثناء القي

اللغة العربية- ٤
. ترتكب من كلمة اللغة والعربيةياللغة العربية الرتكيب الوصف

: اللغة ككرة أصلها لغو من باب دعا وسعى ورضى وجتمع على
) الولوع(لغى ولغات ولغون ومعناها الصوت مطلقا واللهج 

٦.النطقو ) اليعتدبه(بالشىء واخلطأ والسقط 

واللغة ىف اال
اوأما بعض احملدثني يعرفه. 

تعاون ويتعامل أعضاء ملفوظة عرفية بواسطتها ينظام من رموز

______________

،)١٩٩٩، جامعة عجمان: بريطانيا(، وأساليب التدريسمناهجحامت أمحد قضاة، ٥
٣٧: ص

قسم اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة (،المدخل إلى علم اللغةخبارى مسلم، ٦
١: ، ص)٢٠٠٦بند أتشيه، -ية، دار السالمالرانريى اإلسالمية احلكوم



٨

. ماينسب إىل العرب" والعربية ٧.جتماعية العينة
٨.واللغة العربية هى كلمات ال

الفروضو يعتبار األساساال-ه
أن كتابو عتبار األساسي يف هذه الرسالة فهأما اال

لتعليم والتعلم ىف شـىء أساسي لعملية اتعليم اللغة العربية
بشأن مستوى ةالطرق املناسبحيتاج إىلىف تدريسها سة، و املدر 

.عقول الطلبة
:فهيةحثها الباتوأما الفروض افرتض

تعليم ىفكتاب مترين اللغة العربية لستعماإن ا- ١
دور هام ىف ترقية  قدرة  الطلبة له اللغة العربية 

.على فهم اللغة العربية
______________

١: ص،النفس المرجع٧
، )منشورات املكتبة العصرية: بريوت(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، ٨

٧: ص



٩

ىف تعليم ن استعمال كتاب مترين اللغة العربيةإ- ٢
.الطلبة ىف فهم اللغة العربيةيسهلة اللغة العربي

جتعل إن املدرس اليستخدم الطرق املناسبة الىت- ٣
.الطلبة راغبني ىف تعلم اللغة العربية



١٠

الثانيالفصل
نظريالاإلطار 

تعريف اللغة العربية - أ
اللغة العربية الرتكيب الوصفى ترتكب من كلمة اللغةو 

من باب دعا وسعى ورضى اللغة ككرة أصلها لغو . والعربية
لغى ولغات ولغون ومعناها الصوت مطلقا واللهج : وجتمع على

١.والنطق) اليعتدبهام(بالشىء واخلطأ والسقط ) الولوع(

واللغة ىف اال
اهوأما بعض احملدثني يعرف. 

تعاون ويتعامل أعضاء ملفوظة عرفية بواسطتها ينظام من رموز
واللغة . ماينسب إىل العرب" والعربية . جتماعية املعينة

_____________
قسم اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة (، المدخل إلى علم اللغةخبارى مسلم،١

١: ، ص)٢٠٠٦بند أتشيه، -الرانريى اإلسالمية احلكومية، دار السالم



١١

ومعىن ٢.
مع 
اآلخرين عن طريقه يكتسب املفردات ويتعلم اجلمل والرتاكيب 

.ومهارات اللغة العربية 
ذات مستويات يف اللغة العربية شأن أى لغة آخرو 

.فعلى املستوى الرأسي جند مستويني. استخدامها
ح فصحى الرتاث على يطلق اصطال: اثأوهلما لغة الرت 

الدينية ع هذا النوع من اللغة يف الكتبجمال احلياة العامة، ويشي
وهذه اللغة . واألدبية القدمية، والشعر العرىب يف عصوره املتقدمة

ربية إال قراءة  الثقافة عأنسب للدارسني الذين اليبتغون من تعلم ال

_____________
، )١٩٨٧املكتبة العصرية، : بريوت(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ٢

.٧: ص



١٢

إلسالمية، وكتب األدب العريب القدمي ومن هؤالء او العربية 
ل الديين يف دول العامل 

تصال الفعلي املباشر وغريهم ممن اليؤملون يف االاإلسالمي
. بالناطقني بالعربية
و إىل تعليمها ىت ندعاللغة ال: لغة احلياة املعاصرةوثانيهما

كما يطلق عليها اخلرباء العربية املعيارية أو  . هى فصحى املعاصرة
يومية املعا

، والكتب والتقارير واخلطابات
، واخلطباء يف،اإلعالم

،بهمخط



١٣

املسرحيات خاصة املرتجم منها، وغري ذلك من مواقف تستخدم 
٣.فيها الفصحى لغة للفهم واإلفهام

اللغة العربيةتدريسأغراض-ب
لتعليم بقدر كبري ينبغى أن تظفر اللغة العربية ىف مراحل ا

عتبارها وسيلة تعتمد عليها ىف تربية باهتمام من العناية واال
الىت حتيط به، اة التلميذ، ليكون متصال ببيئته، غري بعيد عن احلي

و اإلنسان من العلوم مل إليه بنوصمباويكون على صلة 
:واآلداب، وذلك لتحقيق األغراض اآلتية

 أن ينشأ التلميذ متشبعا بروح اإلسالم معتزا به، متزودا بزاد
للحديث الشريف متعظا حبكمه، القرآن الكرمي، فامها

.ويتعرف على أمثلة من اخللق اإلسالمى الرفيع
_____________

: مصر(، مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغير الناطقينرشدي أمحد طعيمة،٣
.٤٢: ، ص)مـ١٩٨٩إيسيكو، - فةالثاقمنشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم و 



١٤

سن التكلم والقراءة عتبار لغة حية، وحيأن جيب لغته با
يسر وسهولة، لك كله ىف ذو 

توسيع مداركه مبختلف ضروب املعرفة عن ويسعى إىل
الثانوية، كان قادرا على اذطريقها، حىت إ

دون أن يتعثر لسانه، أو جيد عسرا ىف رسم الكلمات،  القراءة
ميلى عليه من موضوعات وأفكار ابة ماكما أنه يستطيع كت

.اكتسبه من اخلربات واملهارتتالئم مداركه، وتتفق وما
 ،واهلوايات أن حيسن استثمار أوقات الفراغ ىف العمل الصاحل

لك  يعمل ذالبناءة الىت تعود باخلري عليه وعلى جمتمعه ، وب
سية على تنمية مااكتسبه من املهارت واخلربات ىف حياته املدر 

أعمال ىف مستقبل حياته ليستغلها ىف إجادة مايسند إليه من
.العملية



١٥

ىف ذبواسطتها يسري التلميذتنمية امليل إىل املطالعة احلرة، إ
ىف طريق النمو والتقدم، بدال من أن يوقف ويرتد إىل األمية 

.حالة تركه املدرسة
ع ستماع بانتباه، وفهم مايسملقدرة على االاكتساب ا

.بصورة مناسبة
 اكتساب املهارت الالزمة للكتابة خبط واضح مقروء خال

.من األخطاء اإلمالئية
 عما ىف ) الشفهى والتحريرى(تنمية القدرة على التعبري

يقع حتت احلس بلغة صحيحة، وعبارات واضحة النفس، وما
القاء كرات و ذ منظمة ليعتاد كتابة الرسائل، والربقيات وامل

.)احملاضرة أو مناظرة(مات واالشرتاك ىف املناقشة الكل



١٦

وق فنون التعبري ىف اللغة العربية، وحسن اجلمال فيها بقدر ذت
.٤

ربية أن نقسمها إىل فروع د تدريس اللغة العاعتدنا عن
فنظرة .كل فرع منها حظة مستقال عن باقى الفروعذ، يأخخمتلفة

إىل منهج الدراسة باملدرسة اإلبتدائية ترينا أن فروع اللغة العربية 
القصص، واألناشيد : لكل الفرق هىه املرحلة يف جمموعهاذ

والتعبري والتدريب على والقراءة،واإلمالء، ، اخلطواحملفوظات، و 
فروع اللغة العربية ىف املرحلة اإلعدادية أما. االستعمال اللغوى

قواعد اللغة العربية، القراءة، والتعبري، : فهى) املرحلة املتوسطة(
الىت تدرسوأمافروع اللغة العربية . واإلمالء واحملفوظات والنصوص

_____________
دار غريبا : القاهرة(،العربيةطرق تدريس اللغةعبد املنعم سيد عبد العال،٤

.١٨-١٧:،ص)للطياعة، دون سنة



١٧

القراءة، والنصوص قواعد اللغة العربية، : ىف املرحلة الثانوية هى
.واألدب، واإلنشاء، والبالغة والنقد

 ,
تشرتك فيه مجيعها وهو متكني املتعلم من اللغة تعبريا وفهما، فإن 

ى يوجه ذه  الفروع غرضا خاصا به، هو الذلكل فرع  من ه
ليه عند ى  سنشري إذطريقة معاجلة، وتدريس على النحو ال

ه الفروع املتنوعة ىف ذحديثنا عن طريقة تدريس كل فرع من ه
٥.مراحل التعليم املختلفة

اللغة العربيةتدريسطريقة-ج
البد أن صطالحيالة باملعىن اقبل أن حندد مفهوم الطريق

اللغوي عىن اللغوي، فالطريقة  ىف املعىنبع هذا املفهوم ىف املنت
طريقة : أو املذهب، وجاء ىف الصحاحتعىن الطريقة أو السرية 

_____________
.٢١: ، ص...طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال، ٥



١٨

مازال فالن على طريقة واحدة أى على حالة : الرجل مذهبه يقال
حيشر الناس على (وىف احلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم . واحدة

.)ثالث طرائق
د أن ادر واملراجع جتىف املصامن خةوالباحث

صطالح، فهناك من يرى ريفات كثرية ملعىن الطريقة ىف االهناك تع

وهناك من يرى أن .والىت تبدو آثارها على مايتعلمه التالميذ
ة ىف لوسائل الطريقة هى جمموعة ا

تكوينه علميا ونفسيا واجتماعيا وخلقيا، وىفإعداد الولد عقديا
ذرى النضج وأزهى حىت يبلغ الولد أمسى آيات الكمال وأعلى

ا وهناك من ينظر إىل الطريقة على . مظاهر التعقل واالتزان
م من أن يتصل باملوقف املتعلمتكنيالعملية الىت تؤدي إىل 
ويستنتج لنفسه وأبعادهويدرك عناصره التعليمي اتصاال مباشرا، 



١٩

نفسه يبينلكذوب. حقائق وعالقات ومفاهيممنيستنتج ما
وبالنظر .م وتواجيههاملعللك حتت إشراف ذويطور شخصيته و 

ه التعريفات تتفق على شيء د أن هذجناهيم سالفة الذكر املفإىل 
هو تربية سليمة وبناء شخصيته، هذا فضال عن خدمه واحد
٦.ة التعليميةالعملي

جمال الرتبية وقد املهمة ىف قة هى إحدى العناصر الطريو 
وألفوا فيها  بالطريقة الرتبوية واحلديثاملربون ىف القدميلتيالتياهتم

.متنوعة  لتدريس اللغة العربيةوهناك طرق. كثريةكتب
واملراد بطريقة التعليم هنا جمموعة األساليب الىت يستعني 

إىل وهى تنقسم. ق أهداف تربوية معينة
طرق . قسمني، مها طرق التدريس العامة وطرق التديس اخلاصة

_____________
، طرق التدريس مواد اللغة العربية، ، عمر عبد اجلابرمجيع احلقوق املفوظة٦

.٨٥: ص،)٢٠١١دار املشرق، :(بريوت



٢٠

هى األساليب الىت يستعملها املدرس ىف تعليم كل التدريس العامة
لقائية اختلف طبيعة املواد، مثل طريقة اإلواد الدراسية مهماامل

وأما طرق التدريس اخلاصة هى األساليب الىت . وطريقة املناقشة
ميكن استعملها ىف تعليم املادة الدراسية اخلاصة، كمثل طريقة 
القواعد والرتمجة مناسبة لتدريس اللغة وغري مناسبة لتدريس 

٧.ة خمتلفةاملادطبيعةلبيوجليا ألنا

د بطريقة التدريس هى األسلوب الىت يستخدمهايقصو 
ق وصول املعارف إىل يحقعلم يف معاجلة النشاط التعليمي لتامل

.بل وأقل الوقت واجلهدبأيسر الستالميذه
يف تعليم اللغة العربية بعض الطرق اليت عرض اللغويون 

إعتمادا على هذا، فوجدنا . متكن أن خيتاره املدرس ما يناسبه

_____________
بندا –دار السالم (، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود،٧

.٢- ١:، ص)مـ٢٠٠٤الرانريى اإلسالمية احلكومية، : أتشيه



٢١

الطرق .رق تعليم اللغة العربية املتنوعة تقليدية كانت أم جديدةط
التقليدية هي الطرق املستعملة  منذ الزمان القدمي من اليونان، وال 

بعض املدرس يف يومنا هذا، وهذه الطرق يتجه يزال  يستعملها
ا الطريقة اجلديدة وأم٨.إىل القواعد والرتمجة والكتابة والقراءة عادة

ال توافق يف الطرق التقليدية، عيوبا فهي ظهرت تفاعلية فيما
٩كانت  أم  فاشلة 

وجدنا الطرق املتعددة املستعملة يف تدريس اللغة العربية، 
:يعرض الباحثة يف هذه الرسالة بعضها كما يلي

)Grammar-Translation Method(الرتمجةو طريقة القواعد- ١
ريس اللغة العربية يف ضوء طريقة ومن أهم خطوات تد

:القواعد والرتمجة هي

_____________
8Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab,

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992 ), hlm. 103.
١٠٤: ، ص...المدخل إلى تعليمسالمي بنت حممود، ٩



٢٢

ية اليت تقدم يف حمور الدرس أساسا هو القاعدة النحو )١
.ملوضوعات النحو العريبالرتكيب املنطقى 

تقدم القاعدة النحوية أوال مث تضرب عليها أمثلة )٢

.بشكل واضحالنحوية 
يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة العربية )٣

.ومتىن ثروته فيها كلما تقدم يف الربنامج
يكلف الطالب باستظهار القاعدة كما قدمت له )٤

.وحفظ املفردات اليت يف اجلمل والرتاكيب
واجلمل والرتاكيب مرجتمة للغة األوىل تقدم املفردات )٥

ال ضرورة يف بعض األحيان لشرح للدارسني، ولذلك
معاىن املفردات أو اجلمل



٢٣

جبانب تعليم الطالب قواعد اللغة العربية تعلم أيضا )٦
خصائص هذه اللغة باملقارنة إىل غريها من اللغات 

.خاصة اللغة األوىل للدارس
يتم تقدمي املفردات واجلمل والرتاكيب حسب ما )٧

عتبارات يقتضيه شرح القاعدة وليس حسب ما ا
.تربوية

التعليمية هو الوحيد لقدرة الطلبة على املآدةاملعيار )٨
.معرفة القاعدة النحوية

يشتمل كل الدرس تقريبا على جمموعة النصوص اليت )٩
بتدرب الطالب على ترمجتها بادئا باملفردات مث اجلمل 

.مث النصوص الكاملة



٢٤

ملة التدريب على التعبري الكتايب مرتبط أيضا بع)١٠
الرتمجة، أي من خالهلا يتمرن الطالب على بناء 

.اجلمل
إن تنمية قدرات الطالب العقلية هدف أساسي من )١١

١٠.أهداف هذه الطريقة

)Direct Method(الطريقة املباشرة - ٢
اللغة اجلديدة مباشرة دون هذه الطريقة على تعليم تعتمد

مها يف جمال تعليم اللغة العربية يف ستخداا. لغة أخرىوساطة
:عدد من اخلطوات، منها

أن اهلدف األمسى الذي تنشده الطريقة هو تنمية قدرة )١
الدارس على التفكري باللغة العربية وليس باللغة 

.األوىل
_____________

.٣٧- ٣٦:، صنفس المرجع١٠



٢٥

٢(
.أية لغة وسيطة

عترب الشكل األول والشائع احلوار بني األفراد ي)٣
.

جيد الدارس يف البدايات األوىل لتعليم العربية كلغة )٤
ل كاملة ذات معىن ثانية املواقف يستمع فيها إىل مج

.يستطيع الدارس ادراكهاواضح ودالالت 
.النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوي  وضبطه)٥
لدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن ال يعرتض ا)٦

يكون قد ألف ما فيه من أصوات ومفردات 
.وتراكيب

الرتمجة من وإىل اللغة العربية أمر ترفضه هذه الطريقة )٧
.وال ينبغي أن تراجم العربية أية لغة أخرى



٢٦

إن تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة )٨
ال تشغل بال على القياس واستنتاج األفكار أمور

.أصحاب  الطريقة املباشرة
يتم شرح الكلمات والرتاكيب الصعبة باللغة العربية )٩

.من خالل عدة األساليبوحدها
يستغرق املعلم معظم الوقت يف تقدمي األسئلة على )١٠

.الدارسني ويف اإلجابة على أسئلتهم
يقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية  مثل اإلبدال )١١

.الء والتعبري احلري واأللعاب  اللغويةواإلم
فأن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على )١٢

نطق األص



٢٧

اهتمامها جب
١١.الرتمجةو 

الطريقة السمعية الشفوية- ٣
:الطريقة هيومن أهم اإلجراءات من هذه 

١(

.بقصد حتقيق اإلتصال بينهم
ستماع اجليد أوال  أ املعلم بتعليم الدارس مهارة االيبد)٢

.مث مهارة الكالم
ارتا القراءة ستماع  والكالم  يأيت مهبعد مهارة اال)٣

.والكتابة

_____________
٦٠-٥٧: ، صجعنفس المر ١١



٢٨

منع استخدام  اللغة الوسيطة يف تعليم العربية كلغة )٤
.ثانية، لغة األم كانت أم غريها من اللغات

الرتمجة من وإىل اللغة العربية حتتل مكانة ثانوية يف )٥
.هذه الطريقة

ينبغي تدريس النحو من خالل األمناط اللغوية )٦
.املختلفة اليت يتعلمها الدارس

٧(

التدريبات  النمطية  مهمة يف اكتساب الطالب )٨
.املهارات اللغوية



٢٩

بيعي يف تدريس على املعلم أن يتبع الرتتيب الط)٩
كتساب األفراد هلا يف لغتهم غوية ال املهارات الل

.األوىل
١٢.تتبىن هذه الطريقة نظرة األنرتوبولوجي للثقافة)١٠

)Reading Method(طريقة القراءة - ٤
:يف تطبيق هذه الطريقة ميكن  إجياز بعض اخلطوات وهي

تبدأ هذه الطريقة عادة يتدرب الطالب على بعض )١
.الصوتيةاملهارات 

بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها )٢

.القراءة الصامتة عند الطالب

_____________
٧٣-٧٠: ، صجعنفس المر ١٢



٣٠

بعد ذلك يقرأ الطالب هذ النص قراءة  جهرية متبوعة )٣
.بأسئلة حوايل النص لتأكيد من فهمه

ة بعد ذلك تقسم القراءة  إىل قراءة مكثفة وقراء)٤
.موسعة

.أما بالنسبة لقراءة  موسعة فتتم خارج الفصل)٥
وأخريا، تسهم القراءة املوسعة يف وصل الطالب )٦

داد فهمه بالرتاث العريب، ويف قراءة األدب  والفنون يز 
١٣.ه عليهاللثقافة العربية وتقدير 

)Natural Method(عية ـيـالطبالطريقة- ٥
الطريقة بالطريقة الطبيعية ألن املدرس يف يسمى هذه

تطبيقها حيمل الطلبة إىل حالة طبيعية كما يتعلم الطلبة لغة األم 
. ملدرس والطلبة فيها استخدام  لغة األمال جيوز ا. يف املاضي

_____________
٨٨-٨٦: ، صجعنفس المر ١٣



٣١

، ن مغلوطةأن الطلبة يستمعون ويتكلمون كثريا دو واملهم 
:خصائص، هيهذه الطريقة هلا . مهال فمهالوتصحيح القواعد

الكلمات اجلديدة  يعلمها املدرس عن طريق )١
الكلمات  علمها من قبل، وكان الدرس يتعلق 

.ويتوصل دائما
معاين الكلمات يعلمها املدرس عن طريق تبيينها حىت )٢

.متكن حلصول على النتائج
كان الطلبة القواعد يعلمها املدرس خاصة إال   )٣

.
.عد الطلبة حلفظ املفردات املنسوةاملعجم  مسا)٤
يبدأ املعلم الدرس بتقدمي األشياء والصور ويبينها)٥

.مباشرة عند الطلبة صحيحا وتكرارا



٣٢

ستماع والكالم  ، االيقدم املعلم الدرس مبهارة مناسبة)٦
١٤.والقراءة  والكتابة، مث القواعد

)Psychological Method(ريقة السيكولوجية الط- ٦
هذه الطريقة  تتأسس على البصرية النفسية واجلمعية 

:هذه هي من خصائصها. الفكرية
رتباط  بالشيئ والرسم البياين والصور واخلريطة يف اال)١

.تكوين صورة النفسية
املفردات جمموعة يف التعبري القصري املتعلق باملوضوع أو )٢

.الدرس
يعلم املدرس مادة  الدرس لسانا، وبعضها تعتمد على )٣

.املواد من الكتاب
.الوقوعلغة الطلبة ولو كان نادراملدرس استخدامجيوز)٤

_____________
14Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar…, hlm. 111



٣٣

يعلم املدرس القواعد النحوية يف املرحلة األوىل مث يتم )٥
١٥.بالقراءة

)Phonetic Method(الطريقة الصوتية - ٧
ة اإلصالحية أو الطريقة ريقة مشهورة بالطريقهذه الط

وكان إجرائها أن . ، وهي ترتبط ارتباطا  بالطريقة املباشرةاللسانية
، مثستماعس بإعطاء التدريبات على االاملدرس يعلم الدر 

عن الكلمات القصرية  املتبوعة التدريبات على تعبري األصوات 
ذه الكلمات يألفها وه. بالكلمات  الطويلة  بعدها قليال فقليال

وكانت مادة  الدرس يكتبها املدرس . املدرس إىل احلوار أو القصة
القواعد و . يف الصيغ الصوتية  وال يف اهلجائية كما يف العادة

_____________
١١٢:، صجعالمر نفس ١٥



٣٤

استمع ستقرائية، ودرس اإلنشاء يتكون مما الذي يعلمها املدرس ا
١٦.ا الطلبة من املواد

)  Language Control Method(الرقابة اللغوية طريقة - ٨
التبسيطية أيضا، وأما يسمى هذه الطريقة بالطريقة 

:خصائص من هذه الطريقة فهي
، مث يبدأ املدرس املواد الدارسية البسيطة من اليسري)١

، مث يستمره  متتابعة  إىل عوبةيستمره إىل املواد قليل الص
.الصعيب

ميكن أن يعتمده املدرس على درجة املواد الدراسية حد)٢
.الكلمات أو اجلمل اليت يعلمها

، إما املفردات أو تركيب اجلمل والتدرجهناك سديد احلد)٣
.اليت يعلمهما املدرس

_____________
١١٣: ، صجعنفس المر ١٦



٣٥

أو اليداملعاين من ناحية اللغوية يعلمها املدرس حبركة )٤
.الصورركة اجلسم، وجيوز أيضا باستخدامحب

التعبري الشفوي ال بد من أن و التدريب على الكتابة )٥
١٧.يعطيه  املدرس  الطلبة

) Practice Theory Method(طريقة تطبيق النظرية - ٩
تقدم هذه الطريقة تطبيقة يف األول وتبني نظرية بعدها، 

وتصميم . نظريا%٣٠تطبيقا و% ٧٠وهذه تكون عادة باملقارنة 
من التكرير ترتيبا وتنظيما، إما مبحاكاة أو اجلمل ال بدالكلمات

ويف التايل . شريطة التسجيل أو حماكاة املكلم نفس اللغة مباشرة
.أن تصميم الكلمات  أو اجلمل حملل عليه صوتيا وتركيبيا

)Cognate Method(الطريقة الشبهية -١٠

_____________
١١٧-١١٦: ، صجعنفس المر ١٧



٣٦

عطاء الكلمات األساسية الطريقة هو إالتعل
بكلمات لغة الطلبة يف شكلها املتكونة من الكلمات 

. ومعانيها
١٨.وعواطفهم، كتابة كانت أم  شفوية

)Talkactive Method(طريقة احملاضرة-١١
و 

وأما إجرائها .يف مقاعدهمذ وهم جالسونالدرس على التالمي
:فعلى العلم مراعة ما يلي

توضيح أسس املوضوع اجلديد الذي سيقوم بشرحه )١
.ومدى عالقته بيا سبق

مستوى من حياضر هلم، فال تكون اللغة رفيعة عالية )٢
املستوى، فيعتذر على التالميذ متابعته وال يفهمون 

_____________
١١٨: ، صجعنفس المر ١٨



٣٧

وى مبتذلة شرحه، وال أن يكون هابطة املست
فيستخفون به، بل أن تكون كلماته واضحة املخارج، 

.ومناسب
ة لشد انتباه الالزمة واملناسبالتمهيد ملوضوع احملاضرة)٣

.ه بشوق وبشعفالتالميذ له فيـتـبعونـ
خالل العرض يراعي املعلم الربط الواجب جلميع )٤

ع، وربطه بكل املوضوعات ذات جوانب املوضو 
.الصلة كلما كان مناسبا لتحقيق ذلك

توزيع الوقت على نقاط الدرس مهم جدا، مع مراعاة )٥
األمهية النسبية لكل نقطة، وبذلك يتحاشى املغاالة 

.يف تفسري نقطة على حساب بقية النقاط



٣٨

يف النهاية يناقش املعلم التالميذ يف كل ما يتحدث )٦
فيه لتأ كد 

على ما مل يستطع التالميذ فهمه فيعيد شرحه، مبعىن 
من فهم ومتابعة جيب أال ينهى احملاضرة دون التأكد

١٩.نسبة كبرية جدا من التالميذ

)Discussion Method(طريقة املناقشة -١٢
هي لون من احلوار الشفوي بني املعلم والتالميذ على 
صورة أسئلة وأجوبة، شرط أن يؤدي احلوار إىل الوصول إىل 

اكتشافهم حقائق فاهيم الرئيسة ملوضوع املناقشة أو املعلومات وامل
:وتقوم هذه الطريقة خبطوات ما يلي.جديدة

_____________
نيا مصر، اإلسكندرية،  دار الوفاء لد(، أساليب وطرق التدريسضياء الصديقي، ١٩

٥:، ص)٢٠٠٣الطباعة  والنسر، 



٣٩

طرح امل)١
مث يناقش التالميذ يف هذه القضية، ومن خالل 

، جييب عليها ناقشة تـُطرح تساؤالت واستفساراتامل
. املعلم والتالميذ 

قد يرتك املعلم للتالميذ الفرصة لبحث املشكلة، )٢
ويزودهم باملصادر واملراجع اليت تتناول املشكلة،أو 

ع إىل املسؤولني ممن هلم اهتمامات باملشكلة،مث الرجو 
خيتار املعلم التالميذ الذين سيتولون زمام املناقشة 

.اختيارا دقيقاً 
قد تقوم املناقشة بعد أن يكلف املعلم التالميذ )٣

بقراءة أحد الدروس أو املوضوعات يف كتاب مدرسي 
. أو مرجع خارجي

طريقته اخلاصة، وبالتايل سيعتمد على نفسه املوضوع ب



٤٠

بني املعلم (وخالل املناقشة يف فهم جوانب املوضوع،
جوانب ستتفتق)  والتالميذ، والتالميذ أنفسهم
، لذا سيستفيد التلميذ ومعلومات أخرى عن املوضوع

٢٠.من هذه الطريقة إذا مارسها يشكل فاعل

)Deductive Methode(ية ستداللالطريقة اال-١٣
هي الطريقة اليت من ) االستنباطية(الطريقة االستداللية 

خدم خالهلا ميكن الوصول من العام إىل اخلاص، مبعىن تست
أي تقدمي احلقائق والقوانني . الكليات للوصول إىل اجلزئيات

، حتتويه من جزيئات أو نتائج عقليةالشاملة مث يـُستخرج منها ما 
ويتطلب إتباع . عدة مث تأيت األمثلة لتوضيح القاعدةالبدء بالقا

:الطريقة االستنباطية ما يلي
. حتليل املعطيات)١

_____________
٦: ، صنفس المرجع٢٠



٤١

. حتليل املطلوب)٢
.اجياد العالقة بني املعطبات واملطلوب)٣
ميكن استخدام االستنباط يف التدريس للمرحلة )٤

الثانوية لتميز التالميذ بالنضج العقلي قياسًا بتالميذ 
٢١.رحلة السابقةامل

)Arrange Method(الطريقة الرتكيبية -١٤
من خصائص هذه الطريقة أننا نبدأ باملعطيات 

، مث من تلك املعطيات ميكن املعطاة لنا) العالقات- احلقائق(
أيضا استنتاج عالقات أخرى ، ومن العالقات املستنتجة ميكن 

هلم جرا إىل أن نصل إىل حتقيق ، واستنتاج عالقات جديدة
. املطلوب ولن يتحقق ذلك ما مل ندرك ما املطلوب متاما 

_____________
.١٣- ١٢: ، صنفس المرجع٢١



٤٢

هي بغري املعلوم يف نظام إذاً هذه الطريقة تبدأ باملعلوم وتنت
فإذا أردنا كتابة أي موضوع دراسي أو . برتتيب متسلسلمنطقي و 

غري دراسي يف طريقة عقالنية منطقية صحيحة ، فإننا جيب أن 
٢٢.تخدم الطريقة الرتكيبية لتحقيق ذلكنس

يراعى بعض النقط قبل اختيار طرق التدريس ىف تعليم اللغة 
:الثانية، وهى
أهداف تدريس العربية

لعربية أمر أساسيإن وعى املعلم بأهداف تدريس ا
س اللغة ريس، وعلى سبيل املثال أن أهداف تدريلنجاحه ىف التد

ىف أتشيه جلعل املتعلمني قادرين على العربية ىف املعهد السلفي
ىف هذا . جلملة فهم الكتب العربية بعد معرفة قاعدة تركيب ا

_____________
١٥: ، صنفس المرجع٢٢



٤٣

س أن خيتار طريقة القواعد والرتمجة الىت  احلال ميكن للمدر 
.تساعده ليصل إىل هذه األهداف املرجوة

مستوى الدارسني
إن الطريقة الىت يستخدمها املدرس مع دارسني ىف 

ستوى األول ينبغى أن ختتلف عن الطريقة الىت تستخدم مع امل
والطريقة الىت تستخدم . دراسني ىف املستويات املتوسطة واملقدمة

مع دارسني لديهم خربة سابقة مع العربية ينبغى أن ختتلف عن 
.ىف تعليم اللغةطريقة تستخدم مع املبتدئني

خصائص الدراسني
على املعلم أن يعرف خصائص خمتلفة للدارسني سواء من 

جتاهات، كل هذه العناصر الدوافع واالحيث السن أو اجلنس أو
حتتاج إىل اختيار الطريقة املناسبة لكل فئة أو على األقل شيء 

.من التعديل فيها



٤٤

اللغة القومية للدارسني
ية درس طريقة التدريس املناسبة بالظروف اللغو املأن خيتار

سية ينبغى أن ياللغة اإلندونثيللدارسني، إن تدريس العربية حملد
عن تدريسها ملتحدثي اللغة اإلجنليزية أو خيتلف ىف شيء ما

املسلمني خيتلف عن غريها من اللغات، وتدريس العربية األشيني
ألشيون قد تعودوا االندونيسية اآلخرى غري املسلمني، ألن ا

.لعربية منذ صغارهم ىف  قراءة القرآن والدعاء والصالةبا
 مصادر التعلم

س قبل اختيار طرق التدريس أن ينظر أوال إىل على املدر 
توفر مصادر التعلم والوسائل البصرية إذا مل تكن هناك الصور 

.والرسوم والشاشة والوسائل البصرية األخرى



٤٥

 سالدر مادة
تالف مادة الدرس حيتاج إىل الطرق املختلفة ىف اخ

ال الميكن للمدرس أن خيتار عليمها، ففى تعليم مادة احلوار مثت
.٢٣

تاب تمرين اللغة العربية ومباحثهك-د
ىف مترين اللغة العربية فهو اسم لكتاب اللغة العربيةأماو 
الذى ألفه إمام زركشى لغة العربية على الطريقة احلديثةدروس ال

ن هذا كو توإمام شباىن ورجعه الدكتور ف، عبد الرحيم،  ي
صنف هذا ، اللغة العربيةأسسالكتاب من اجلزئني املتضمن 
يم اللغة العربية احلديثةمنهج تعلالكتاب وجيزا سعيا إىل تطوير 

ل الطالب املبتدئنيوجاء هذا الكتاب مناسبا مع مستوى عقو 

_____________
.٥-٣:ص، ...المدخل إلى  التعلم،مودسالمى بنت حم٢٣



٤٦

.والتمرينات
والكتاب يشتمل على موضوعات خمتارة أخذت من 

قدمي كاألشعار واحلكم واألمثال مع اإلضافة ببعض الكالم عرىب
بات والتمرينات الىت تناسب مع سّن الطلبة  املبتدئني والىت التدري

.تناسب بالنص املقروء
ستنباطية كما اعرتفه املؤلف واستخدام الكتاب طريقة اال

لكتاب يستهدف إىل أن يسيطر الطلبة على املقروء وا. نفسه
والقواعد النحوية واإلمالئية وحل التدريبات والتمرينات وعلى 

.ات املركبة ىف اجلملة املفيدةإغنائهم باملفرد
وقد عرض الكتاب يف بدايته باهليكل العام مث تدرج إىل 

ومن أبرز خصائص هذا . اخلاص ومن الكل إىل اجلزء بالتفصيل
اللغة العربية لغري تعليم الكتاب ومزاياه أنه وضح املادة بالعربية ملن



٤٧

العربية طالع ملن يتعلم القواعد ظر واإل
الشاملة، وعرض كل فصل من فصول حسب أنواعها وأجناسها 
بالتدرج من احلرف مث االسم مث الفعل مث اجلملة إىل ما بعدها، 

، بدأ البحث فيه باهليكل العام مث قسمه إىل اخلاص مث األخص
طالع فهذا يدفع املتعلم إىل اإلسهلةعرض املادة باملفردات الو 

.الفهمإليه ويتمتع به مع سهولة 



٤٨

ثالثالفصلال
منهج البحث

طريقة البحث- أ
إن طريقة البحث هي استرياتيجية أو كيفية عامة 
تستخدم الباحثة جلمع املعلومات وحتليلها وتفيدها حلل

الباحثة ىف  امد عليهعتتساليتوأما طريقة البحث . املشكالت
وصف يف كتابة هذه الرسالة فهى طريقة البحث الوصفي 

.تصنيفها، وتنظيمها كميا أوكيفيااملعلومات، ومجعها، و 
تها فاعتمدت الباحثة وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتاب

كلية الرتبية وتاهيل املعلمني وزارة الشؤون الدينية على ما قررت
ومية دار اإلسالمية احلكللجمهورية اإلندونسية جامعة الرانريى

.مـ٢٠١٥/هـ ١٤٣٦بندا أتشية-السالم



٤٩
ينةالمجتمع والع-ب

و .مصادر املعلومات والبيانات
األفراد اليت ينصب عليهم االهتمام يف دراسة معينة ومبعىن آخر 

١.سكان إقليم معنيجامعة معينة أوالدراسة طالب

السنة مجيع الطلبة بـمعهد نور احلكمة منوىف هذه الرسالة فه
طالبا لسنة دراسية ٤٢وكان عددهم . ثالثةاألوىل إىل السنة ال

٢٠١٥/٢٠١٦.

٢.ينةوعادة جترى الدراسة على الع

______________

، قسم االقتصاد SPSSج حليل اإلحصائي باستخدام برنامالتنافذ حممد بركات،١
٤. ص.٠٢٠٠٧٠-٢٠٠٦واإلحصاء التطبيقي، اجلامعة اإلسالمية، 

٤. صنفس المرجع، ٢



٥٠
إىل الفصلولمجعهم العينة من الفصل االوأخذت الباحثة

فهذا موافق بالنظرية الىت قالتها . ٤٢وكان عددهم ثالثال
:سوهرمسى أري كنتوا

“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di
ambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari
100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.3

.أو أكثر٢٥-٢٠أو % ١٥-١٠فيمكن أن يؤخذ 

______________

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan
dan Praktik, (Jakarta: BinaAksara, 1989), hlm. 107



٥١
بحثالدواتأ-ج

الوسيلة الىت جتمهىراد بأدوات البحث وامل
وجتمع .اختبار فروضسئلة البحث أوأاملعلومات الالزمة إلجابة 

٤:املعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من األدوات التالية

املقابلة الشخصية- ١
ة من أدوات البحث، وهي حمادثة مواجهة اإن املقابلة أد

خاص أخرين، هدفها 
ستشارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا ىف حبث علمي أو ا

نت املقابلة وكا٥.
الشخصية جلمع بيانات

.يس املدرسة ومدرس اللغة العربية مبعهد نور احلكمةرئ

______________

، الطبعة الثانية، المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،٤
. ١٠٠. ،  ص)م٢٠٠٠-هـ ١٤١٦املكتبة العبيكان، سنة : الناشر(

.٣٨٨. ، صنفس المرجع٥



٥٢
املالحظة املباشرة- ٢

ة من أدوات البحث جتمع بواسطتها اة أدظإن املالح
البحث سئلة أتستخدم الباحثة من اإلجابة عن املعلومات الىت

نتباه املقصود واملوجه حنو سلوك واختبار فروض، فهي تعىن اال
واملالحظة .ه ورصد تغرياتهفردي أو مجاعي معني بقصد متابعت

املالحظة املباشرة وغري املباشرة، املالحظة : أنواع كثرية فهي 
احملددة وغري احملددة، مالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، مالحظة 

٦.مقصود وغري مقصود

فاستعملت الباحثة هلذه الرسالة املالحظة املباشرة حيث 
تصاله مباشرة ال عني من خالاملثة مبالحظة السلوك تقوم الباح

مبعهد تتعلق بتعليم اللغة العربيةشياء الىتباألشخاص أو األ
.نور احلكمة

______________

.٤٠٦. ،  صنفس المرجع٦



٥٣
ستفتاءاال- ٣

توبة  يلزم استخدامها  وهي جمموعة األسئلة  املك
املعلومات من الطلبة مبا لديهم من الشخصيات علىللحصول 

استعمال كتاب وتستعملها الباحثة ملعرفة٧.واملعلومات املوجودة
استعمال كتاب مترين أثرو العربية ىف تعليم اللغة العربيةمترين اللغة
على فهم اللغة رة الطلبةدقو ، بية ىف تعليم اللغة العربيةاللغة العر 

املشكالت الىت يواجهها املدرس والطلبة يف ، و باستعماهلايةالعرب
.تدريس اللغة العربية مبعهد نور احلكمة

______________

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Teori dan Praktik...,hal. 128.



٥٤

الرابعالفصل
ليلهاعرض البيانات وتح

عرض البيانات- أ
أسلوب علق بما يالثالثىف الفصلةالباحثتوصف

نتائج البحث الىت ةالباحثعرضتوىف هذا الفصل. البحث
، للمرحلة املتوسطةالبحث مبعهد نور احلكمةميدان ا ىفوجد

مت الباحثة بالبحث قاإليها للحصول على البيانات احملتاجو 
املعلمني وزارة الرتبية وتأهيلة عميد كليعلى إفادة اعتمادا

نية للجمهورية اإلندونيسية جامعة الرانريى اإلسالمية الشؤون الدي
/Un.08/ FTKI/TL/.00برقمأتشيهاحلكومية دار السالم بندا 

5585 .م٢٠١٦بريلأ٢١تاريخ يف 2016 /



٥٥

لمحة  عن  ميدان  البحث- ١
حد املعاهد اإلسالمية أللمرحلة املتوسطةاحلكمةوكان معهد نور 

جوتقع ىف قرية لوفوعهو يو،Aceh Besarبـيالعصر 
(Leupung Cut)ناحية كوتا مالكا(Kuta Malaka)طقةمبن

Aceh Besar .١.م١٩٩٤املعهد ىف سنة هذااسس

م عليم والتعلم للعلو مركز التكونبين هذا املعهد لي
كثريا من األشياء بعد انتهاء الطلبةويستفيداإلسالمية والعامة

العلوم وال يقتصر الطلبة على اكتساب. تعّلمهم يف هذا املعهد
، ويقدرونفيه العلوم العامةأيضاحسب بل يتضمنفاإلسالمية

حملادثة اليومية يف بيئتهم عمال اللغة العربية واإلجنليزية ىف استعلى ا
٢.ى اآللة التكنولوجية العصريةومسيطرين عل

__________
.الوثيقة  من معهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة١

.مقابلة الشخصية مع األستاذ فهم سوفيان، هو رئس مبعهد نور احلكمة٢



٥٦

هذا املعهد والتعلم ىف ساعدهم ىف عملية التعليموي
منهم . هلم خلفية التعليم متنوعةمدرسا، و ٣٣موعددهاملدرسون

ىفومنهم من خترجيعصر الو يعهد السلفاملخترج يفمن 
اللغة وامدرسماأو ٣.كومية املختلفةاحلو اإلسالمية ت جامعا
األستاذ نور مهدى واألستاذ آدنان يف هذا املعهد فهمالعربية

٤.واألستاذ حمبان

عة، فمن املباين متنو وسائل تعليمية مباين و هلذه املدرسة و 
:يليهي كماالوسائل التعليميةو 

١-٤: الجدول 
ئلالوساالمباني و 

العدداملباين رقم 

١غرفة  ناظرة املدرسة١

__________
.معهد نور احلكمة للمرحلة متوسطةالوثيقة من٣
. الوثيقة من معهد نور احلكمة للمرحلة متوسطة٤



٥٧

١غرفة املدرسني ٢
١شؤون اإلدارةغرفة ٣
١ستشارةغرفة اال٤
١املكتبة٥
١معمل علم احلياة ٦
١حمزن٧
١ملعب الرياضة٨
١منظمة الطلبةغرفة ٩
١٣سيةاالفصول الدر ١٠
١محام لناظر املدرسة١١
١محام للمدرسني١٢
٢محام للطلبة١٣
٢املقهى١٤

٢٣



٥٨

تدريس اللغة العربية بمعهد نور الحكمة للمرحلة -ب
المتوسطة

مبعهد نور احلكمة وملعرفة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية
: الباحثة  باخلطوات األتية، فتتبعتوسطةللمرحلة امل
توزيع األسئلة االستفتائية للطلبة-١
سم املقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية وق-٢

تعليم وتعلم معهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة
املالحظة املباشرة يف ميدان البحث-٣

تعرض الباحثة نتائج البحث امليداينوىف هذا البحث
املقابلة الشخصية مع و باعتماد على إجابة األسئلة االستفتائية

األسئلة تقدم الباحثة. اللغة العربية وقسم تعليم وتعلممدرس 
.أغراض البحثباملناسبة

تعلم املدرسة اإلسالمية العصرية ويوكان نور احلكمة أحد
تعليم الطلبة فيها العلوم اإلسالمية املتنوعة منها اللغة العربية، وىف



٥٩

مرحلة املتوسطة يستعمل املدرس كتاب  مترين اللغة لاللغة العربية لـ
س يتدر ىف ب مترين اللغة العربيةولتوضيح استعمال كتا.العربية

:اجلدول األيت، يظهر ىفاللغة العربية مبدرسة نور احلكمة
٤-٢: الجدول

كتب مستعملة فى تدريس اللغة العربية
مئويّةنسبةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٣

نعم
أحيانا

ال

٣٧
٥
-

٨٨،٠٩
١١،٩١

-
٤٢١٠٠

تدريسالكتاب املستعمل يف ظهر يف اجلدول السابق أني
كما يف مبدرسة نور احلكمة كتاب مترين اللغة العربيةاللغة العربية

وهذه النتيجة موافقة مبا . ٪٨٨ستفتاء، وهي إجابتهم من اال
مل كتاب مترين اللغة العربية يف عستمهدى أنه يستاذ نور األقال



٦٠

الحظة املباشرة يف بامليضا أةموافقوهذه ٥.تدريس اللغة العربية
ستاذ جونيدى منلة الشخصية مع األاملقابو ٦،ميدان البحث

٧. قسم تعليم وتعلم ىف معهد نور احلكمة

ستعمال  اباللغة العربيةالطلبة ىف تدريسوملعرفة سهولة
، للمرحلة املتوسطةكتاب مترين اللغة العربية مبعهد نور احلكمة

.اجلدول األيتتظهر يف
٤-٣: الجدول

اللغة العربيةفي فهمل الطلبةاستعمال الكتاب يسه
نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢

نعم
أحيانا

٤٠
٢

٩٥،٢٣
٤،٧٧

__________
مقابلة شخصية مع األستاذة نور العني، وهى مدرس اللغة العربية مبدرسة نور ٥

.احلكمة
.مالحظة املباشرة يف ميدان البحث٦
.مقابلة الشخصية مع األستا جونيدي٧



٦١

--ال٣
٤٢١٠٠

على افقونمـو ٪٩٥،٢٣أنعلىيدل اجلدول السابق
٤،٧٧و. يف تدريس اللغة العربيةالكتاب يسهلهمأن استعمال 

تاب مترين اللغة العربية أن كوهذا يدل على .جيبون أحيانا٪
.اللغة العربيةيف فهمالطلبةيسهل

باستعمال  اللغة العربيةتدريسوملعرفة رغبة الطلبة ىف
اجلدول ، كما يفكتاب مترين اللغة العربية مبعهد نور احلكمة

:األيت
٤-٤: الجدول

باستعمال كتاب تمرين اللغة العربيةتدريسالطلبة فىرغبة
اللغة العربية

نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
٣٦٨٥،٧١أحب١



٦٢

٢
٣

أحيانا
ال أحب

٤
٢

٢٥،٩
٤،٧٦

٤٢١٠٠

اجلدول السابق أن الطلبة يف مهعد نور احلكمةيظهر يف و
باستعمال كتاب اللغة العربيةتدريسحيبون للمرحلة املتوسطة

.٪٨٥،٧١ستفتاء، وهيكما يف إجابتهم من االمترين اللغة
الطلبة على اللغة العربية باستعمال كتاب مث ملعرفة فهم

:ىل اجلدول األيتر إ، أنظمترين اللغة العربية
٤-٥:الجدول

اللغة العربيةالطلبة علىفهم 
نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٣

فهم
أحيانا

ال

٢٢
١٦
٤

٥٢،٣٨
٠٩،٩٥

٩،٥٧



٦٣

٤٢١٠٠

بنسبة"فهم" ابق يتضح علىمن اجلدول السو 
اللغة العربية باستعمال  أن تدريسوهذا يدل على%. ٥٢،٣٨

.ون اللغة العربيةكتاب مترين اللغة جيعل الطلبة يفهم
يف تدريس اللغة العربية وملعرفة أثر الكتاب املستعمل

:مبعهد نور احلكمة، أنظر إىل اجلدول األيت
٤-٦: الجدول

ب المستعملأثر الكت
نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٤

نعم
أحيانا

ال

٣١
١١
-

٧٣،٨٠
٢٦،١٩

-
٤٢١٠٠



٦٤

بنسبة "نعم"ومن اجلدول السابق يتضح على
تدريسيفالكتاب املستعملأن وهذا يدل على. %٧٣،٨٠

دريس اللغة تيؤثر دفع الطلبة ىفاللغة العربية مبعهد نور احلكمة
.العربية ويرفع القدرة الطلبة على فهم اللغة العربية

يومية بعد وملعرفة  قدرة الطلبة على تطبيق اللغة العربية ال
كما ىف .ستعمال كتاب مترين اللغة العربيةتدريس اللغة العربية با

:اجلدول اآليت
٤-٧: الجدول

قدرة الطلبة على تطبيق اللغة العربية اليومية
نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٤

قادر
أحيانا
اليقدر

٣٢
٨
٢

٧٦،١٩
١٩،٠٤
٤،٧٦

٤٢١٠٠



٦٥

من الطلبة ٪٧٦،١٩أن ق يتضح علىمن اجلدول الساب
أن تعليم اللغة العربية باستعمال ذاك الكتاب ميكنهم على بونيجي

ونوهذا يدل ع. ممارسة اللغة العربية تطبيقيا يف اليومية
.

مث أرادت الباحثة أن تبني سهولة الطلبة ىف قراءة 
النصوص العربية بسبب تدريس اللغة العربية باستعمال كتاب 

: كما ىف اجلدول اآليتوهي . ن اللغة العربيةمتري
٤-٨: الجدول

سهلهم فى قراءة لطلبة يمرين اللغة العربية  عند اأثر كتاب ت
نصوص العربيةال

نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٣

نعم
حياناأ

ال

٣٩
٣
-

٩٢،٨٥
٧،١٤

-



٦٦

٤٢١٠٠

%٩٢،٨٥ةطلبعرفنا من هذا اجلدول أن أكثر من ال
على مترين اللغة العربية يسهلهمكتاب حيث إن" نعم"يبون جي

وهذا . ٧،١٤" أحيانا"جييبون نصوص العربية، ومنهمالقراءة 
سهلهم علىلى أن كتاب مترين اللغة العربية ياجلدول يدل ع

.نصوص العربيةالالقراءة وفهم 
ا الطلبة بالكتاب املستعلوجههملشكالت الىت يوملعرفة ا

أنظر مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطةيف تدريس اللغة العربية
:إىل اجلدول األيت

٤-٩: الجدول
المدرسبكتاب يستعملهالطلبة اوجههلتى يلمشكالت اا

نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢

نعم
أحيانا

٦
٣٢

١٤،٢٨
٧٦،١٩



٦٧

٤٩،٥٢ال٣
٤٢١٠٠

"أحيانا"ومن اجلدول السابق يتضح على
ون هذا يدل على أن الطلبة ال يواجهو . ٪٧٦،١٩بنسبة

يف عملية تدريس اللغة العربية باستعمال كتاب املشكالت كثريا 
.مترين اللغة العربية

عملية تعليم الطلبة يفاوجههملعرفة املشكالت الىت ي
:يليل مااللغة العربية، أنظر إىل اجلدو وتعلم

٤-١٠: الجدول
الطلبة في تعليم اللغة العربيةاجههاو المشكالت التى ي

نسبة مئويّةجمموعاإلجابةرقم
١
٢
٣

الطريقة يستعمل املدرس
قلة تدريب
تملفردامعىن اال يفهم 

٤
٧
٣١

٩،٥٢
١٦،٦٦
٧٣،٨٠



٦٨

٤٢١٠٠

ال يفهم بعض "يبني اجلدول السابق على
أن علىوبذلك يتضح . ٪٧٣،٨٠بنسبة " معىن املفردات

هد نور احلكمة للمرحلةالطلبة مبعاههوجت الىت ياملشكال
املتوسطة أ

.العربية
فهم اللغة على طلبة قدرة المنالباحثة نتيجةوتـؤكد

ظهرت يف النتيجة الىت وجدىف اليوميةوتطبيقهاالعربية
:متحان كما ىف اجلدول األيتاال

٤-١١: الجدول
٨متحاننتيجة الطلبة فى اال

درجات االمتحانالرقم
)X(

درجات التكرار 
)X(

Fx

__________
.متحان اآلخر مبعهد نور احلكمةلوثيقة االا٨



٦٩

١٦٠٥٣٠٠
٢٦٥٦٣٩٠
٣٧٠٢٢١٥٤٠

٤٨٥٩٧٦٥

٤٢ =N٧١،٣٠

متحان ىف اجلدول لبحث عن درجة املعدلة من درجة االول

:الرمزةالباحثالسابق، تستعمل
N

fx
Mx :

30,71
42

2995
Mx

:البيانات
Mx: متوسطة الفروق

f: عدد التكرار  

x: ختباردرجات اال

N:لبةعدد الط



٧٠

انطالقا من اجلدول السابق ظهر أن درجة الطلبة يف فهم 
توسطةمبعهد نور احلكمة للمرحلة املوتطبيقهااللغة العربية

وذلك معتمدا . ٧١،٣٠، وهي على الدرجة املعدلة جيدامازالت 
Wawan Nur(على الرأى ووان نور كوجننا  Kencana ( ىف كتابه

Evaluasi Pendidikan ١٠٠(إىل ) ٠(أن النتائج من الصفر (
:تندرج إىل مخسة معايري

ممـتاز: ١٠٠-٩٠
جيد جدا: ٧٩-٨٠
جيد: ٧٩-٦٥
مقبول: ٦٤-٥٥
٩.ناقص: ٥٤- ٠

__________
9 Wawan Nur Kencana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha

Nasional, 1986), hlm. 80.



٧١

عملية تعليم وتعلممنقبلهااستفتاءالباحثة أنوتؤكد
املقابلة يفكمامبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطةاللغة العربية
.الشخصية

ة مبعهد نور احلكمة وملعرفة أهداف تدريس اللغة العربي
الىت قامتاملقابلة الشخصيةإىلنظرْ ، اللمرحلة املتوسطة

أن أهداف تدريس : مع األستاذ فهم سوفيان، أنه قالالباحثة 
كتب قراءة  نور احلكمة لكى يقدر الطلبة على اللغة العربية مبعهد 

ا قال األستاذ نور مهديكمو ١٠.الفقه والتوحيد والتصوف وغريها
مبعهد نور احلكمةاهلدف العام من تدريس اللغة العربيةأن 

بوية وسائر القرآن الكرمي واألحاديث النإكساب الطلبة على
مبعهد نور اللغة العربية يهدف تدريسو .الكتب اإلسالمية

__________
.نتيجة املقابلة الشخصية١٠



٧٢

دين اإلسالم، تعمقون يالطلبة يفهمون و إىل أن يكوناحلكمة
١١.سالم إال بالعلمألن اليبقى اإل

يف تدريس اللغة العربية مبعهد عرفة الكتاب املستعملومل
قابلة الشخصية مع املنظر إىل ، أنور احلكمة للمرحلة املتوسطة

إحيثاألستاذ فهم سوفيان ونور مهدى وآدنان،
ة مبعهد نور كتاب مترين اللغة العربية يف تدريس اللغة العربي

١٢.احلكمة للمرحلة املتوسطة

مبستوى عقول الطلبة ذا الكتاب يف تدريسهم مناسبافه
من القراءة ىف تدريس اللغة العربية كما أنه يتكون املبتدئني 

. ناسبات باملبتدئني
جنبية طريقة احلديثة ىف تدريس اللغة األوا بالن يعتنوىف تدريسهم أ

١٣.هّم من املاّدةاحلياة، علما بأن الطريقة أ

__________
.قابلة الشخصيةنتيجة امل١١

.نتيجة املقابلة الشخصية١٢
.نتيجة مقابلة الشخصية١٣
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والكتاب يستهدف إىل أن يسيطر الطلبة على فهم النص 
املقروء والقواعد النحوية واإلمالئية وحل التدريبات والتمرينات 

١٤.ملة املفيدةوعلى إغنائهم باملفردات املركبة ىف اجل

يف تدريساملدرسوملعرفة أثر الكتاب الذي يستعمله
نظر إىل قول د نور احلكمة للمرحلة املتوسطة، أاللغة العربية مبعه

يؤثر مدرسي
قدرة الطلبة على فهمإىل تدريس اللغة العربية ويرفعدفع الطلبة 

١٥.اللغة العربية، كما ىف نتيجة االمتحان السابق

ىت يواجهها الطلبة ىف تطبيق تدريس وأما املشكالت ال
:فهى كما يلياللغة العربية مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة

يأتون من يدرسون يف هذا املعهدالذينأكثر الطلبة-
.رس اإلبتدئية احلكومية من قبلاملدا

__________
.نتيجة مقابلة الشخصية١٤
نتيجة مقابلة الشخصية١٥
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-
.على القراءة

قراءة النصوص العربية لفهم قلة تدريب الطلبة علىو -
.معىن املقروء

سون بقدرة الطلبة على تطبيق اللغة اليهتم املدر و -
١٦.العربية اليومية إال مدرس اللغة العربية

تحليل البيانات-ب
واملقابلة املالحظة املباشرة ستفتاء و االإعتمادا على 

املدرس يف معهد نور احلكمة حثة أنخلصت الباالشخصية
يستعمل كتاب مترين اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية للمرحلة 

.رشادهبإاويطبقه موافقاملتوسطة، 

__________
الشخصيةنتيجة مقابلة١٦
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منهج تعليم تطويروصنف هذا الكتاب وجيزا سعيا إىل
، وجاء هذا الكتاب مناسبا مع مستوى عقول ياللغة العربية اجلار 

.الطلبة املبتدئني متكونا من األمثلة والبحث والقواعد والتمرينات
والكتاب يشتمل على موضوعات خمتارة أخذت من 

تناسب مع مرينات الىت عرىب احلديثة ويتميز بعرض التالالكالم 
ستنباطية كما واستخدام الكتاب طريقة اال. دئنياملبتسّن الطلبة

والكتاب يستهدف إىل أن يسيطر الطلبة . اعرتفه املؤلف نفسه
على القواعد النحوية ويفهموا املقروءات إىل ذلك أنه يفيد أيضا 

.إغنائهم باملفردات املركبة ىف اجلملة املفيدة
بية ىف تعليم اللغة إن استعمال كتاب مترين اللغة العر 

كان الطلبة قادرين. الطلبة ىف فهم اللغة العربيةلعربية يسهلا
كما حلظتهلا يف احملادثة اليومية  استعماعلى فهم اللغة العربية و 

لبة من الطنتيجةايضا يف وظهرتالحظة املباشرةاملة يفالباحث
.، وهي جيد٧١،٣٠متحان على الدرجة املعدلة اال
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س ىف تطبيق تدريس وأما املشكالت الىت يواجهها املدر 
:فهى كما يلياللغة العربية مبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة

يأتون من يدرسون يف هذا املعهدالذين أكثر الطلبة -
.املدارس اإلبتدئية احلكومية من قبل

تؤدي إىل ضعفهم معرفة النحو -
. على القراءة

وص العربية لفهم قراءة النصوقلة تدريب الطلبة على-
. معىن املقروء

واليهتم املدرسون بقدرة الطلبة على تطبيق اللغة -
اليومية إال مدرس اللغة العربيةالعربية

تحقيق الفروض-ج
ض الفر الباحثةققحتاعتمادا على ما سبق من البيانات 

:فهي كما يلياألول،ة ىف الفصلالىت افرتضها الباحث
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تعليم اللغة رين اللغة العربية ىفال كتاب متإن استعم- ١
دور هام ىف ترقية  قدرة الطلبة على فهم اللغة له العربية 
ا الباحثة يف ميدان البحث وجداعتمادا على ما.العربية

.هذا الفرض مقبوالكان و 
تعليم اللغة إن استعمال كتاب مترين اللغة العربية ىف- ٢

كان الطلبة . بيةالطلبة ىف فهم اللغة العر العربية يسهل
هلا يف احملادثة استعمعلى فهم اللغة العربية واقادرين
وهذا الفرض مقبول.اليومية

إن املدرس اليستخدم الطرق املناسبة الىت جتعل الطلبة - ٣
ن أل. وهذا الفرض مردود. راغبني ىف تعلم اللغة العربية

مدرس اللغة العربية ت ىف املالحظة املباشرة أن ثة رأالباح
لعقول الطلبة، الطرق املناسبةيستخدم هذا املعهديف

.بني ىف تعليم اللغة العربيةلهم راغوجيع
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الخامسفصلال
الخاتمة

اللغة العربية يف تدريسبيتعلق حبث هذه الرسالة عمامت
نتائجهاالباحثة قدمأن تاآلن حيسنفنور احلكمةمعهد 

.قرتاحات ختاما هلذه الرسالةاالو 
البحثنتائج- أ

السابقفصلالعلى عرض البيانات وحتليلها يف بناء
:يلىكماالبحثامكن بيان نتائج يف

لغة ن استعمال كتاب مترين اللغة العربية فعالية يف تعليم الإ- ١
اللغة العربيةعلى فهم لبةترقية قدرة الطومساعد يفالعربية

.اللغة العربيةواستعاب 
اللغة العربية تعليمال كتاب مترين اللغة العربية ىفإن استعم- ٢

.رة الطلبة على فهم اللغة العربيةقددور هام ىف ترقيةله 
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بية ىف تعليم اللغة العربية استعمال كتاب مترين اللغة العر إن- ٣
على ينكان الطلبة قادر .م اللغة العربيةالطلبة ىف فهيسهل

إن هذا .ادثة اليوميةهلا يف احملاستعمافهم اللغة العربية و 
ممع أصدقائهميف تعبري آرائهيشّجع الطلبة التعليم 

هميمعلمو
اللغة العربية عّلمتبة ىفطلوأما املشكالت الىت يواجهها ال- ٤

من هم يأتونمبعهد نور احلكمة للمرحلة املتوسطة ألن أكثر 
كومية من قبلئية احلااملدارس اإلبتد

كما أن و . على القراءةتؤدي إىل ضعفهم بـهوالتدريبالنحو
بقدرة الطلبة على تطبيق اللغة العربية وناليهتماملدرسون 

.إال مدرس اللغة العربيةاليومية
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حاتقتر الم-ب
ها من ـنألكامالاملفرداتيقدم تدريسس أن نبغي للمدر ي- ١

ها للحصول على ـحدى العناصر اليت البد من استيعابإ
.ة العربيةاللغاتمهار 

الوسائل التعليمية املناسبةنبغي للمدرس أن يستخدمي- ٢
ترقية رغبة يف ا آثار هلا ألن لغة العربيةيف تدريس الالكافية

وازدياد املفردات ، ات اللغة العربيةمهار 
.يف تعبري أفكارهمتسهيال هلمعندهم 

بعض عربيةاللغة الدريسىف تنينبغي للمدرس أن يفهم أ- ٣
يناسبه، املدرس أن خيتار ماعلىو .املتنوعةوالطرقالكتب 

روف كل الظناسباليواحد الالكتاب ويعرف أن
،أو ،الدارسنيو 

والطريقة أن يستخدم الكتابدرسلذلك جيب على امل
.الطلبةاملناسبة بشأن مستوى عقول
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يرتبط إىل حد  تدريسجناح الينبغي للمدرس أن يفهم أن - ٤
من فساد كثريا عالـجتأن املدرسستطيعيلكتب و باكبري 

ن وصعوبة الكتاب املدرسي مناملنهج وضعيف املتعليم
.التدريسمشكالت 

يف هاويطبقو لغة العربيةعلى الطلبة أن جيتهدوا يف تعليم  ال- ٥
.كالما صحيحا خاليا من  الزللمحىت يكون كالمهمأيامه

على الطلبة أن يقرؤوا النصوص العربية كثريا لكي يقدروا - ٦
.القواعد النحوية فيهاواعلى القراءة الصحيحة ويطبق

الة أن يتفضلوا  على  القارئني الذين يقرؤون هذه الرسيرجى -٧
حىت تكون يها اخلطأ والنقصانإذا وجدوا فبالنقد البنائي،

.خاصة والقارئني عامةللباحثةكاملة ومفيدةهذه الرسالة  



٨٢
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اإلختبار :اإلمتحاناللغة العربية : الدرس
نور احلمكمة:املدرسة:الفصل
:اإلسم

!ترجم إلى اللغة اإلندونيسا الصحيحا .١

باب) ١٦قلم) ١١قرطاس) ٦كتاب)١
كرسي) ١٧مقعد) ١٢طباشري) ٧مكتب)٢
مكنسة) ١٨نافذة) ١٣مسطرة) ٨طّالسة)٣
بئـرٌ ) ١٩َرقـمٌ ) ١٤ولــدٌ ) ٩َثوبٌ )٤
أوالد)٢٠قلــمان) ١٥ُكوبٌ ) ١٠ُعشبٌ )٥



!اكمل مايأتي.٢
...ىف الصدر

...أنت تأكل با
...لك رأس وعليه 

.....للرجل شعر
...على الوجه
.....حتت اجلبهة
....كل عني 

...للمرأة شعر
...الفهم ىف 

...تنظر كل شيئ با
....تتكلم أنت 

...أنت التأكل املاء بل
...للرجل شعر قصري وللمرأة

....واملريض يشرب 



...أنت متشط شعرك كل يوم با
...أنت التشرب الرّز بل

...يسيل الدم من القلب إىل
...ىف البطن 

....حتت العينني خدان بينهما
....والصيب يشرب 

3. Buatlah kalimat-kalimatdi bawah ini
dalam bahasa Arab

Ini satubuah buku
Ini kelas saya
Itu dua buah buku
Dia (Laki-Laki) dalam kelas
Ayah di rumah
Dia (Perempuan) di Kantor sekolah
Ibu di dapur
Ini kitab saya
Saya di dalam kelas
Di bawah pohon ada seorang laki-laki



DAFTAR ANGKET UNTUK SISWA
Nama : ……………………………
Kelas : ……………………………
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan yang anda
ketahui dengan cara memberikan tanda (X) pada jawaban
yang sesuai dengan keinginan anda!
1. Apakah Guru anda selalu menggunakan Kitab Tamrin

Lughah ketika mengajar Bahasa Arab?
a. Ya c. Kadang-kadang
b. Tidak

2. Menurut anda apakah belajar  Bahasa Arab dengan
menggunakan Kitab Tamrin Lughah memudahkan anda
dalam memahami Bahasa Arab?
a. Ya c.Kadang-kadang penting
b. Tidak

3. Apakah anda mempunyai kesulitan waktu belajar
Bahasa Arab dengan Kitab Tamrin Lughah?
a. Ya c. tidak
b. Kadang-kadang

4. Apakah anda menyukai pelajaran Bahasa arab yang
diajarkan oleh guru anda dengan Kitab Tamrin Lughah?
a. Sangat suka c. Tidak suka
b. Kadang-kadang

5. Apakah anda memahami bahasa arab dengan Kitab
Tamrin Lughah yang di gunakan oleh guru anda ?
a. Paham c. Tidak
b. Kadang-kadang



6. Setelah anda mempelajari bahasa arab dengan
menggunakan Kitab Tamrin Lughah selama ini, apakah
anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?
a. Bisa c. Tidak bisa
b. Kadang-kadang

7. Apakah bahasa arab yang anda pelajari dengan guru
anda, bisa memudahkan anda dalam membaca teks yang
berbahasa arab?
a. Ya c. Tidak sama sekali
b. Kadang-kadang

8. Apakah anda mempunyai kesulitan dalam memahami
dan menerapkan bahasa arab?
a. Ya c. Kadang-kadang
b. Tidak

9. Kesulitan apa saja yang anda hadapi dalam memahami
dan menerapkan bahasa arab?
a. Kurang memahami dasar-dasar bahasa arab
b. Kurangnya latihan dalam bacaan teks-teks bahasa

arab
c. Tidak memahami makna bacaan

10. Berapa mufradat yang anda ketahui setelah belajar
Bahasa Arab dengan Kitab Tamrin Lughah ?
a. 5 c. 20
b. 15

11. Apakah guru anda sering menyuruh anda untuk
membaca teks berbahasa arab  satu persatu sebelum
mulai belajar?
a. Ya, sering c. Tidak pernah
b. Kadang-kadang



12. Apakah guru anda  sering memberikan tugas kepada
kalian setelah memberikan pelajaran bahasa arab?
a. Seiring c. Tidak pernah
b. Kadang-kadang

13. Bagaimana cara menerapkan bacaan bahasa arab yang
benar disekolah anda?
a. Guru langsung membetulkan jika murid salah
b. Guru membetulkan setelah siswa selesai membaca
c. Siswa saling membetulkan, kemudian guru

mempertegaskannya lagi
14. Apa masalah anda dalam belajar Bahasa Arab dengan

Kitab Tamrin Lughah ?
a. Mufradatnya sulit                             c. Tidak ada

dasar Bahasa Arab
b. Tidak mengetahui makna mufradat



DAFTAR WAWANCARA DENGAN USTAZ/
TENAGA PENGAJAR BAHASA ARAB

1. Kitab apa yang bapak gunakan waktu mengajar bahasa
arab?

2. Apakah Kitab Tamrin Lughah dipergunakan setiap hari
di sekolah ini untuk belajar bahasa arab?

3. Apakah bahasa arab yang diajarkan dengan Kitab
Tamrin Lughah bisa memudahkan siswa untuk membaca
teks berbahasa Arab dan memahaminya?

4. Setelah mempelajari Bahasa arab dengan menggunakan
Kitab Tamrin Lughah, apakah siswa bisa
menerapkannya dalam bacaan teks berbahasa Arab dan
percakapan sehari-hari?

5. Apakah siswa mempunyai kesulitan dalam memahami
bacaan teks berbahasa arab?

6. Kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa?
7. Kesulitan apa saja yang ustaz hadapi dalam mengajar

Bahasa Arab ?
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