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يَاأَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم 
تَ َفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اهللُ 
َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفِع اهلُل الَِّذيَن 
آَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواهلُل 

  (11)ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر 
 [11/المجادلة] 

 

   ََل يُْدَرُك الِعْلُم ِإَلَّ بِالصَّْبِر َعَلى الضُّر   

 َلَ تُ َؤخ ْر َعَمَلَك ِإلَى الَغِد َما تَ ْقِدُر َأْن
  تَ ْعَمَلُه اليَ ْومَ 

 استهالل
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 إهداء

 كرمانيسويدا امل يميونس وأ ذو الكفل إىل أيب -1
وردياتى  تنيكبري   نيوأخت ذين ربياين صغريالال
لعل اهلل أن حيفظهم وأبقهم يف سالمة . يولياناو 

 .الدين والدنيا واآلخرة كما أكرمين يف الدنيا
وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية  -2

أنواع العلوم املفيدة  احلكومية الذين قد علموين
وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تقديرا 

 .وإجالال
وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية  -3

أقول شكرا جزيال على مساعدتكم . احلكومية
يف تشجيعي لكتابة هذا البحث جزاكم اهلل ألف 

 .خري
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 والتقديركلمة الشكر 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

احلمدهلل الغفار الرحيم الذي أنعمنا رمحة ونصرا وفضلنا 
والصالة  ,على سائر املخلوقات وجعلنا خلفائه يف األرض

والسالم على سيدنا حممد سيد املرسلني الذي جاء بدين اإلسالم 
 .ليخرج الناس من الظلمات إىل النور

ليف هذه وقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وتوفيقه من تأ
الرسالة الوجيزة الىت تقدم الباحثة لقسم اللغة العربية بكلية الرتبية 
جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية ملادة من املواد الىت قررهتا 

يف علم الرتبية  S.Pdاجلامعة على الطلبة للحصول على شهادة 
تأثير الطريقة المباشرة على التحصيل الدراسي "حتت املوضوع 

  ".في تعليم اللغة العربيةللطلبة 

تقدم الباحثة شكرا عظيما ,يف هذه الفرصة الكرمية
وتدعو اهلل أن . ها تربية حسنةاربيلذين ديها احملبوبني الاواحرتاما لو 

يرمحهما رمحة واسعة يف الدنيا واآلخرة وأن تقدم الباحثة شكرا 
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جستري جزيال لفضيلة املشرفني املكرمني مها أستاذ أزوير املا
بذالجهدمها وأنفقا أوقاهتما يف ان قد لذوأستاذة محدية املاجستري ا

اهلل لعل , اإلرشاد على تأليف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال
 .باركهما وجزامها جزاءا كثريا

ا لعميد كلية الرتبية وال تنسى أن تقدم الباحثة شكرا عميق
لموها الذين قد عاللغة العربية وجلميع األساتذة  ولرئيس قسم

وكذلك تقدم جزيل . دوها إرشادا صحيحاعلوما نافعة وأرش
الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها بأفكارهم إمتام كتابة 

وباركهم اهلل يف الدنيا واآلخرة وعسى اهلل أن يعطيهم هذه الرسالة 
 . مجيعا أجرا عظيما

ضوا عنها ملوظفي مكتبة اجلامعة الذين قد ر مث تبلغ كلمة 
بإعارة الكتب الىت احتاجت إليها يف كتابة هذه الرسالة وملدير 

ومجيع التالميذ الذين  "Model"املدرسة العالية احلكومية 
ساعدوها بإعطاء املعلومات والبيانات الىت حتتاج إليها يف عملية 

 . البحث
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وأخريا ترجوا الباحثة النقد البنائ واإلقرتاحات من 
كل من اطلع عليه وعثر  اهذه الرسالة ولرتجو القارئني إلكمال 

فاإلنسان حمل الزال . على اخلطأ أو نقص فيها أن ينبهها عليه
وإهنا تسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل هذا . واملؤمن مرأة أخيه

وختتتم بالدعاء  .نافعا هلا وملن قرأ هذه الرسالةالعمل مباركا و 
حسبنا اهلل . ناس أمجعنيعسى اهلل أن جيعل هذه الرسالة نافعة لل

ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهلل 
 . لي العظيمالع

وتسأل اهلل العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا 
وصلى اهلل على نبينا حممد وصحبه ومن سار . إىل سبيل اهلدى

 .واحلمدهلل رب العاملني. على هنجه إىل يوم الدين

 

 

بندا أتشيه، 22 ابريل 2222  
الباحثة،  

 

 موليدا فطريانى
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 قائمة المحتويات

 (أ)  ................................... .موافقة املشرفني 

 (د) .......................................  إقرار الباحثة 

 ( ه) ...........................................  استهالل

 (و) .............................................  إهداء

 (ز) ...............................  كلمة الشكر والتقدير

 (ط) .....................................  قائمة احملتويات

 (ل) .....................................  لقائمة اجلداوي

 (م) .......................  بالغة العربية مستخلص البحث

 (س) ....................  لغة اإلجنليزيةمستخلص البحث با

 (ف) ..................  غة اإلندونيسيةمستخلص البحث بال
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 مستخلص البحث 

 التحصيل الدراسيتأثري الطريقة املباشرة على :     عنوان البحث
 جتريبية دراسة )للطلبة يف تعليم اللغة العربية 

بندا  ”Model’‘مبدرسة العالية احلكومية 
 (أتشيه

 موليدا فطرياىن :    اإلسم الكامل
  112222219 :        رقم القيد

     

رق اللغوية الىت يتعلمها الطريقة املباشرة إحدى ط تعد       
الطريقة املباشرة للمبتدئني هي تبدأ بتعليم من  . يف املدرسة  الطلبة

مث تشرح املدرسة عن املادة كلها باللغة . كلمات باللغة العربية
شرحا  ة أو الوسيلة حىت يفهمون الطلبةالعربية بدون اللغة البسيط

فمن . املادة كان خبالف ما تشرح املدرسة عن تلكاملدرسة ولو  
عربية فصحة يوجهون املشكالت يف فهم اللغة ال أن الطلبة,الواقع 

ولكنهم ال متخرجون من املعاهد العصرى بل كان معظم الطلبة 
 ون رساهبا ألهنم ال مي واويشرح واويفهم واأن يتكلم ونيستطيع
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الكلمات أو قصص الىت  نو بتدريبات اللغة العربية يوميا وال يسمع
 . هبذه اللغة

يقة املباشرة الطر ملعرفة أثر  يف هذا البحث فهما أما هدفان       
ملعرفة للطلبة يف تعليم اللغة العربية و  على التحصيل الدراسي

املشكالت اليت يوجهها املدرس على تطبيق الطريقة املباشرة يف 
 تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثاىن باملدرسة العالية احلكومية 

Modelأما منهج البحث املستخدم يف هذا و . بندا أتشيه
البحث هي حبث جتريبىي ألن هذا البحث يهدف يف تطبيق 

 .لبة يف تعلم اللغة العربية الطريقة املباشرة وأثارها للط

اإلختبارات  وأما أسلوب حتليل البيانات املستخدم هو      
أن تطبيق هذه وأما نتائج البحث فهي . واملقابلة الشخصية

أن . الطريقة يتأثر تأثريا للطلبة خاصة يف التحصيل الدراسي
الطلبة ال يفهمون املادة يف املهارة اخلاصة ولكنهم يفهمون 

الطلبة يفهمون يف  كان, فمن الواقع .اللغويات كلهامهارات 
 فهمون مهارات األخرى وباستخدممهارة الكالم فحسب وال ي

هذه الطريقة تسهل الطلبة يف فهم أي املهارات اللغويات وتسهل 
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وأما مشكالت الىت . الطلبة لنيل التحصيل الدراسى ممتازا
على شرح نقص قدرة املدرس يواجهها املدرس يف تطبيقها هي 

املادة باستخدم هذه الطريقة ألن ال ميلك املدرس املفردات 
م الطلبة فهم املادة إذا ال يستخديصعب . الكثرية ليفهم الطلبة

ينبغى على املدرس , لذالك. املدرس الكلمات املناسة للطلبة
املفردات الذي سيقوم بالتدريس أن يفهم املادة ويستخدم 

 . بة للطلبةومرادفها والكلمات الىت مناس
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ABSTRACT 

Title                  :  Effect of  Direct  Method on Student 

Achievement in Arabic Language 

Learning (Tajribiyah Research in Man 1 

Banda Aceh). 

Name               :  Maulida Fitriani 

NIM   : 160202019 

Keywords :  Direct Method, Arabic Language 
Learning and Student Achievement. 

          The direct method is one of the methods used in 

language learning, one of which is Arabic. This method for 

beginners starts with learning sentences in Arabic. Then the 

teacher explains the material using Arabic as a whole 

without using an intermediary language so students 

understand the teacher's explanation even though the 

language is slightly different from the language used by the 

teacher about this material. However, in reality, students 

have difficulty understanding Arabic correctly even though 

most of them are graduates of modern boarding schools. 

They are not able to speak, understand and explain using 

this language because there is no practice of using Arabic in 

everyday life and they are not accustomed to hearing 

vocabulary or stories that use this language. The purpose of 

this study is to determine the effect of the direct method of 

student learning achievement expected in learning Arabic 

and to find out the difficulties faced by teachers in applying 

this method when learning Arabic in class 2 MAN Model 

Banda Aceh. The research method uses tajribiyah research. 
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         The data collection techniques using interviews, pre-

test and post-test. The results or conclusions from this study 

are the use of this method provides an effective influence on 

student achievement. Students not only master the material 

in one field of understanding, as usually students can only 

understand vocabulary, but cannot express it again through 

hiwar or in other fields. With this method students can 

master the four language maharah required in each learning 

goal. 

          The difficulty faced by the teacher when teaching 

using this method is the lack of teacher's ability to explain to 

students using this method, due to the lack of mastery of 

vocabulary that is easily understood by students during the 

learning process, also the lack of use of the muradif words 

from the mufradat itself when students do not understand 

teacher's explanation by using certain vocabulary or 

sentences. Therefore, the teacher who will teach must first 

learn the material to be taught to students by increasing the 

mastery of the mufradat-mufradat so as to facilitate students 

in understanding it. 
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ABSTRAK 
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Kata Kunci  :  Metode Langsung, Pembelajaran Bahasa 

Arab dan Prestasi Siswa. 
 

Metode langsung merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa,salah satunya yaitu 

bahasa arab. Metode ini bagi pemula dimulai dengan 

mempelajari kalimat dalam bahasa arab. Kemudian guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa arab 

secara keseluruhan tanpa menggunakan bahasa perantara 

sehingga siswa memahami penjelasan guru walaupun 

dengan bahasa yang sedikit berbeda dengan bahasa yang 

digunakan oleh guru tentang materi ini. Akan tetapi, 

kenyataannya,siswa mendapatkan kesulitan dalam 

memahami bahasa arab dengan benar walaupun kebanyakan 

dari siswa merupakan lulusan dari pesantren-pesantren 

modern. Mereka tidak mampu berbicara, memahami dan 

menjelaskan menggunakan bahasa ini dikarenakan tidak 

adanya latihan menggunakan bahasa arab dalam kehidupan 

sehari-hari dan mereka tidak membiasakan untuk 

mendengar kosa kata ataupun cerita yang menggunakan 

bahasa ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh metode langsung terharap prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran bahasa arab dan untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru 

dalam penerapan metode ini ketika pembelajaran bahasa 
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arab di kelas 2 MAN Model Banda Aceh. Adapun metode 

penelitian ini menggunakan penelitian tajribiyah. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, Pre-test dan Post-test. Adapun hasil atau 

kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan metode 

ini memberikan pengaruh yang efektif terhadap prestasi 

belajar siswa. Siswa tidak hanya menguasai materi dalam 

satu bidang pemahaman saja,sebagaimana biasanya siswa 

hanya dapat memahami kosa kata saja, namun tidak bisa 

dalam mengungkapkannya kembali melalui hiwar atau 

dalam bidang lainnya. Dengan metode ini siswa dapat 

menguasai keempat maharah bahasa yang dituntut dalam 

setiap tujuan pembelajaran.  

Kesulitan yang dihadapi oleh guru ketika mengajar 

dengan menggunakan metode ini adalah kurangnya 

kemampuan guru dalam menjelaskan kepada siswa dengan 

menggunakan metode ini, dikarenakan kurangnya 

penguasaan kosakata yang mudah dipahami oleh siswa 

ketika proses pembelajaran, juga kurangnya penggunaan 

kata muradif dari mufradat itu sendiri ketika siswa tidak 

memahami penjelasan guru dengan menggunakan kosa kata 

atau kalimat tertentu. Oleh karena itu, guru yang akan 

mengajar harus mempelajari terlebih dahulu materi yang 

akan diajarkan kepada murid dengan memperbanyak 

penguasaan mufradat-mufradat sehingga memudahkan 

siswa dalam memahaminya. 
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 الباب األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ
من العناصر املهمة يف عملية  كانت الطريقة هي عنصر

وكان تطبيقها . التعليم والتعلم للحصول على األغراض الرتبوية
لتحقيق األهداف يف املوافق التعليمية البد أن تناسب مبادة ما 

إن التعليم اللغة األجنبية قد عرب اللغويون بعض .  الرتبوية املعينة
الطرق ولكن على املدرس أن خيتار مما يناسبها كل الظروف 

وكانت اللغة العربية إحدى لغة من . املتعلقة باملواد الدراسية
اللغات األجنبية وهي مادة من مواد الدراسية يف املدارس 

هلا أربعة مهارات اللغوية منها مهارة اإلستماع والكالم اإلسالمية و 
وتعليمها احتاج على أن يستخدم الطرق , والقراءة والكتابة
 .  املناسبة حلصوهلا

الطريقة املباشرة إحدى الطرق من الطرق اللغوية الىت 
ففي الطريقة املباشرة . استخدمها املدرس يف عملية التعليم والتعلم

يستعمل اللغة العربية عند شرح املادة للتالميذ ينبغى للمدرس أن 
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ألن هلا دور كبري يف تشجيع الطلبة على تعلم اللغة العربية يف 
ينبغى  لذلك. مهارة اإلستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتابة 

للمدرس أن خيتار الطريقة املناسبة باملادة الدراسية حىت يكون 
ن تعليم اللغة العربية حيتاج اىل مما ال ريب فيه فإ. التعليم ناجحا 

املدرس املؤهل ألن يقدر على تطبيق الطرق الصحيحة حىت 
وجدت الباحثة أن الطالب يف . يكون األغراض املنشودة ناجحة

يفهمون اللغة العربية  ’’Model’‘املدرسة العالية احلكومية 
واألسلوب اللغة العربية ولكنهم ال يستطيعون أن يتكلموا 

ا املادة مع أن فيها الطالب هم متخرجوا من معاهد ويشرحوا هب
. العصرى الىت تكلم باللغة العربية سواء يف أنشطة املدرسة أم ال
 .ولكن بعضهم قد أنستها التالميذ بدون تدريب هبا عند التكلم

فطبعا هذا البحث ستكون حماولة جيدة يف ارتفاع قدرة 
البسيطة وهم ميسطرون الطلبة على فهم اللغة العربية بدون اللغة 

. على اللغة العربية ويستطيعون أن يتكلموا باألسلوب اجليدة
ولكن يف الواقع كثري من الطالب ال يقدرون على أن يطبقوا مما 

باملالحظة ثة وكما وجدت الباح. يتعلمون من املادة اللغة العربية
 املباشرة إليها نتيجة املقابلة ببعض األساتذة اآلتى تدرسون فيها
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حيث أهنم قالوا إن الطلبة الذين يفهمون املادة بالغة العربية 
ثالثون % )03الصحيحة وحيصلون النتائج الدراسى املنشودة إمنا 

 . طالبا 03طالبا أو  56من ( يف املائة
وأما حتصيل الدراسي فهو األشياء املهمة من عملية 
 التدريس حيث حتصيل الدراسي هي األهداف املراد حتقيقها يف

عملية التعليم وهناك العوامل أثر يف حتصيل الدراسي منها طريقة 
 . التدريس وهي من أهم العناصر يف عملية التدريس

تأثير الطريقة فإن هذا البحث يرتكز يف , وبناء على ماسبق
المباشرة على التحصيل الدراسي للطلبة في تعليم اللغة 

    . بندا أتشيه ’’Model’‘العربية بالمدرسة العالية الحكومية  

 سؤاال البحث - ب
الطريقة املباشرة على التحصيل الدراسي  كيف تأثر (1

 ؟للطلبة يف تعليم اللغة العربية 
ماهي املشكالت اليت يواجهها املدرس يف تطبيق  (2

 الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية ؟
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 هدفا البحث   -ج 
 :وأما هدفان على هذا البحث فهما 

الطريقة املباشرة على التحصيل الدراسي ملعرفة تأثر  (1
 .للطلبة يف تعليم اللغة العربية 

ملعرفة املشكالت اليت يوجهها املدرس على تطبيق  (2
 الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية 

 أهمية البحث   -د
 :وأما أمهية البحث من هذا البحث 

 للطلبة (1
ليفهم شرح تركيز الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة 

املدرس بالطريقة املباشرة حىت يستطيعوا الطلبة ليفهموا املادة كلها 
 .وحيصلوا النتائج مبا متوقع يف أول الدراسة 

 لألستاذ  (2
أن يكون هذا البحث مرجعا  مفيدا للمدرس الذي يعلم 
مادة اللغة العربية هبذه املدرسة ألن استخدام الطريقة املباشرة 
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يف تعليم اللغة العربية ولرتقية فهم الطلبة  تشجيع الطلبة واملدرس
 . وحيصل النتائج املمتازة

 للباحثة  (0
لدوافع أو زيادة العلم للباحثة وكانت تعرف ما املراد 
بالطريقة املباشرة وكيف تطبيق بالصحيحة وأثره على التحصيل 

 .الدراسي للطلبة 
 افتراضات البحث وفروضه -ه 

على االفرتاضات أن  واعتمدت الباحثة  يف هذا البحث
 .جناح التعليم يتأثر كثريا بالطريقة املستخدمة يف عملية التعلمية
 :وأما الفروض الىت افرتضتها الباحثة يف هذا البحث هي 

أن استعمال الطريقة املباشرة :   ( Ha )فرض البدىل  (1
 اللغة العربية يأثر على التحصيل الدراسي

أن استعمال الطريقة املباشرة ال  ( :Ho )فرض الصفرى  (2
 .يأثر على التحصيل الدراسي اللغة العربية 
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 حدود البحث  -و
 :احلدود املكانية  (1

 تبحث الباحثة هذا البحث يف املدرسة العالية احلكومية 

‘’Model’’بندا أتشيه يف الصف الثاىن. 
 :احلدود املوضوعية  (2

املباشرة  حتددت الباحثة هذا البحث يف استعمال الطريقة
 اللغة العربية  يف تعليم اللغة العربية وتأثري على التحصيل الدراسي

 :احلدود املسألة  (0
ألن ال خيرج وال ينحرف هذا البحث عن املوضوع السابق 

 :فتنبغي للباحثة أن حتدد املسائل وهي كما يلى , 
تأثري الطريقة املباشرة على التحصيل الدراسي كيف     (1

 ؟للطلبة يف تعليم اللغة العربية 
ما هي املشكالت اليت يواجهها املدرس يف تطبيق   (2

 الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية ؟
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 :احلدود الزمانية  (0
حددت الباحثة وقت استخدام هذه الطريقة املباشرة 

اللغة العربية يف السنة على التحصيل الدراسي يف تعليم 
 .م  2323 – 2312

 معانى المصطلحات  -ز
قبل أن تبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة هبذا املوضوع  

ترى أن تبني الباحثة معاىن املصطلحات يف املوضوع ليفهم 
 .القارؤون ما قصدته الباحثة

 تأثري  (1
  1"ترك شيئ( تأثري –يؤثر  -أثر")مصدر من 

 الطريقة املباشرة (2
الطريقة " كلمة الطريقة املباشرة ترتكب من كلمتني وهي

 -طريق -طرقا -يطرق -طرق"الطريقة مصدر من ". واملباشرة
السبيل واملذهب والسرية اىل "أما الطريقة لغة فهي ". طريقة

                                                             
 . 0 : ص، (1295: دار املشرق , بريوت) ،المنجد في اللغة واإلعالم ،لويس معلوف  
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الطريقة مصطلح عام يشري إىل إجراءات وخطوات حمددة . 2"شئ
كطريقة التدريس يتبعها الفرد عند إجياز املهمة أو عمل حمدد  

 . وطريقة التعليم وطريقة التفكري وطريقة التقومي
 التحصيل الدراسي (0

النتيجة النهائية الىت تبني مستوى الطالب ودرجة تقدمه يف 
 0.تعلم ما يتوقع منه أو يتعلمه

 تعليم  (4
. تعليما أي جعله يعلم -يعلم -تعليم مشتق من علم

للطلبة بطريقة مناسبة  ايصال املعلم العلم واملعرفة"واصطالحا هو 
فاملراد بالتعليم هنا إلقاء املعلم علما أو معرفة إىل أذهان . 4"هبا

الطلبة بوسيلة أو فائدة أو تعديد بنظام يؤثر الطلبة احلصول على 
 . التغري فيهم

 

                                                             
 40 : ص ،(1295: دار املشرق , بريوت) ، المنجد في اللغة واإلعالم ،ويس معلوفل 2
 226 :ص ،( 1229, جاكرتا) ،قاموس اللغة اندونيسيا ،ديفنديكبك 0
  65 : ص ،(1295: دار املشرق , بريوت) ،المنجد في اللغة واإلعالم ،لويس معلوف 4
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 الطلبة  (6
 –الطلبة مجع من الطالب وهو اإلسم الفاعل من طلب 

هو الذي يطلب "  واصطالحا" . التلميذ"معناه , طلبا -يطلب
العلم سواء يف املدرسة أو يف املعهد ويطلق عرفا على التالميذ يف 

 6".مرحلىت التعليم الثانوية و العالية
 اللغة العربية  (5

ألفاظ يعرب هبا كل "اللغة اصطالحا عند العلماء اللغة هي 
قوم عن أغراضهم وتتخد أدة للفهم والتفاهم والتفكري ونشر 

والعرايب من آسيا جيد من الشمال ببادية الشام ومن  5".الثقافة
فجاء علي حديدي بتعريف اللغة العربية وهي  0.بالبحر األمحر

وسيلة اتصال القومية العربية ولغة القرآن الكرمي واحلديث "
  9".الشريف ولغة الرتاث والفكر اإلسالمى

                                                             
 90: ص ، ( 1206دار انشر ، : القاهرة )،  الوسيط المعجم، إبراهيم أنيس  5
 : ص، ( 1295, دار املشر : بريوت ) في اللغة واإلعالم، المنجد ،مؤسسة دار املشرق 5

122 
  13 : ص ، (مكتبة النهضة املصرية بدون السنة : القاهرة )  ، فجر اإلسالم ، أمحد أمني 0

8 Moh. Mansyur & kustiwan,2002.  Pedoman Bagi Penerjemahan 

Arab-Indonesia,Indonesia-Arab, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung. 



   
 

 

بية اللغة العر  واملراد باللغة العربية يف هذه الرسالة هي مادة
بندا أتشية وهي  ’’Model’‘الىت تدرس باملدرسة العالية احلكومية  

إحدى املدارس العالية احلكومية الىت تعلم فيها اللغة العربية 
 .جبانب املواد األخرى 

  الدراسات السابقات   -ح
الطريقة البحث الذي قامت أم مغفرة حتت املوضوع  (1

العربية في  المباشرة في تدريس مهارة القراءة في اللغة
الفصل السابع بمدرسة المعارف المتوسطة اإلسالمية 

يهدف هذا البحث للحصول على  ."سنجاسري ماالنج
بيان طريقة التدريس املستخدمة لرتقية مهارة القراءة ومعرفة 

. تأثري طريقة التدريس املستخدمة لرتقية مهارة القراءة
ونتائج من هذا البحث هي أن هذه الطريقة مناسبة 
باخلطوات املطلوبة تستطيع أن ترقي قدرة الطالب على 

 .قراءة النص العرىب
تعليم "البحث الذي قامت أنا ليلة احلسنني حتت املوضوع  (2

يهدف هذا ". مهارة الكالم باستخدام الطريقة المباشرة
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البحث ملعرفة عملية التعليم مهارة الكالم باستخدام 
وم العالية ومزايا الطريقة املباشرة يف املدرسة منبع العل

ونتائج هذا البحث أن تعليم مهارة الكالم يف . وعيوهبا
يبدأ التعليم بتحية وإلقاء : الفصل احلادى عشر هي 

املعلومات عن موضوع املادة واألهداف املرجوة مث إلقاء 
املفردات اجلديدة عن موضوع املادة بالتحريق والتصوير 

قراءة جهرية مث ووضعها يف اجلملة وقراء الطالب النص ب
 .تعبريه باللغة البسيطة وحياور الطالب مع أصحابه

استخدام الطريقة المباشرة "( 2311)أمحد بودي رزال  (0
نتائج ". في ترقية مهارة الكالم بمعهد الرشيددبحونكرو

هذا البحث أن استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية مهارة 
ويستخدم . الكالم عموما حىت حيصلون إيل النتائج اجليدة

الباحث هنا يف هذا البحث هي دراسة وصفية ألن  
البيانات يف هذا البحث عبارة عن األخبار واآلراء وفيها 
الكليمات من الصادر البيانات فهو املعهد املهدوف 

سيختلف هذا البحث من البحوث . ويوجد فيه بيئة اللغة
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إن وجه االختالف بني هذا البحث . السابقة املذكورة
 :وث السابقة كما يلىوالبح

وجه االختالف بني هذا البحث والبحث السابق  ( أ
. األول يف مهارة اللغوية يعىن مهارة القراءة خاصة

وأما هذا البحث يستخدم الطريقة املباشرة عموما 
لتأثري على التحصيل الدراسي الطلبة ليس لرتقية قدرة 

ومن وجه موافق بني حبثني مها يف تطبيق . الطلبة
 .املباشرة بينهما الطريقة

وجه االختالف بني هذا البحث والبحث السابق   ( ب
الثاىن يف مهارة اللغوية يعىن تطبيق الطريقة املباشرة يف 

وأما هذا البحث . تعليم مهارة الكالم خاصة
يستخدم الطريقة املباشرة عموما لتأثري على التحصيل 
الدراسي الطلبة ليس لرتقية قدرة الطلبة يف أي 

ومن وجه موافق بني حبثني مها يف . اللغويات املهارات
 .تطبيق الطريقة املباشرة بينهما
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وجه االختالف بني هذا البحث والبحث السابق   ( ت
الثالث يف حد املوضوع يعىن تطبيق الطريقة املباشرة 

وأما هذا البحث . يف تعليم مهارة الكالم خاصة
يستخدم الطريقة املباشرة عموما لتأثري على التحصيل 
الدراسي الطلبة ليس لرتقية قدرة الطلبة يف أي 

ومن وجه موافق بني حبثني مها يف . املهارات اللغويات
 .تطبيق الطريقة املباشرة بينهما

 
 

  



 5 
 

 

 الباب الثانى

 اإلطار النظرى 

 الطريقة المباشرة:  ولاألالمبحث 

 نشأة الطريقة المباشرة - أ

والرتمجة ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو 
ت الطريقة املباشرة اءفج. تمد على استعمال اللغة وسيطةالىت تع

لتلغى هذه الوساطة وتعليم اللغة األجنبية نفسها دون استعانة 
 2. خرى جييدهااألطة سواء كانت لغة الدارس ام لغة بلغة وسي

م تنادى جبعل تعليم ۰۵۸۱ولقد ظهرت دعوات كثرية منذ سنة 
وطلبت هذه الدعوات . اللغات األجنبية حية ومشوقة فعالة

ولقد اختذت . بتغيريات جذرية يف طرق التعليم اللغات األجنبية
هذه الدعوات أمساء عدة لطرق خمتلفة من طرق تدريس اللغات 

يعية والطريقة النفسية الطريقة الطب: من هذه األمساء. األجنبية

                                                             
القاهرة )  ،لغة العربية واللغة لحية األخرىاإلتجاهات المعاصرة قي تدريس ال، محاده أبراهيم2
 63:ص  ،(1290: دار الفكر العرىب :
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إال أن املصطلح الذي انتشر بصورة أسرع . اخل..والطريقة الصوتية
 .فقد كان اسم الطريقة املباشرة

أن هذه الطريقة تعود يف أساسها " ,محاده أبراهيم ويذكر
الذي دعا إىل  wilhem victorإىل أحد كبار اللغويني األملان وهو 

دريس نطق اللغات استخدام نتائج علم الصوتيات يف ت
 مث ظهرت هذه الدعوات يف طريقة جديدة لتعليم. "األجنبية

مسيت  ۰۰۱۰ول مرة سنة أظهرت يف فرنس . اللغات األجنبية
 Method the official modernم  ۰۰۱۱بالطريقة يف أملانيا سنة 

language teaching  , وأخريا ظهرت هذه الطريقة يف الواليات
حد أ  Max Walterم عن طريقة ۰۰۰۰املتحدة األمركية سنة 

 13.تالميذ العامل األملاىنال

 :إىل ظهور هذه الطريقة فهي ثالثة أما الطريقة الىت تؤدى

 الطريقة النفسية أو السيكولوجية  (1

                                                             
جامعة أم القرى : مكة املكرمة  )،  المرجع في تعليم اللغة العربية ، رشدى امحد طعيمة 13

 053-062: ص ، (1295
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وهي طريقة تقف على تعليم املفردات أوال من خالل بناء 
سلة من اجلمل تدور حوىل أنشطة احلياة اليومية واملواقف سل

وهذه الطريقة تؤثر الطريقة املباشرة من حيث إهتمامها . العلمية
مبهارة الكالم عن طريقة استخدام كل احليل والوسائل الىت 

 .تساعد على منو القدرة على احلديث أو التكلم

 الطريقة الصوتية  (2

ريقة املباشرة ألهنا هتتم املرحلة الصوتية للط وهي تعترب
سة اجلهاز الصوتى وطريقة اباملمارسة الشفهية أوال مبعىن تبداء بدر 

وهذه طريقة . إخراج األصوات قبل أن يتعلم الطالب القراءة
 .تساعد الطالب لقراءة احلروف اجليدة

 الطريقة الطبيعية  (0

وهي متثل املرحلة التالية للمرحلة الصوتية فهي تؤكد عدم 
وتقوم على أساس من الفرد  لغة األم يف حجرة الدراسية خداماست
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يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة الىت يتعلم هبا الطفل 
 11.لغة الوطنية

 :اخلالصة من هذا الدعوات هي 

ليست جاءت هذه الدعوات مدة واحدة لوجود  (1
الطريقة املباشرة إال طريقة السيكولوجية وطريقة 

 .الطبيعية
الطرق الثالثة تندمج حىت صارت طريقة فهذه  (2

 .املباشرة
يف الناحية التعليمية الدعوات السابقات تدرس اللغة  (0

ئ من اللغة يبالطريقة علمية وفعالة يعىن يعرف ش
 .األجنبية املعظمة باملباشرة

 
 

 

                                                             
جامعة أم القرى : مكة املكرمة ) ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى ،حممد كامل الناقة  

   09 :ص،  (1291
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 النظرية و المدخل - ب

ت فيه الدراسات ظهرت هذه الطريقة يف الوقت الذي ظهر 
  .دعت إىل دراسة اللغة دراسة عليمة جمردة اليت اللغوية احلديثة

وأن  ذه الدراسات أن اللغة سلوك طبعيوكان من أساسيات ه
 .وأن الكتابة ثانوي طارئ على اللغة األصل فيها الكالم الشفهي

يقة بدأت قبل ظهور هذه وعلى الرغم من أن فكرة هذه الطر 
على للغة فإهنا آمنت هبذه األساسيات، ونظرت إىل ا النظريات

ا على اجلانب املنطوق قبل يعتمد أساس. أهنا سلوك إنساين طبعي
 .اجلانب املكتوب

انطالقا من هذه النظرة إىل اللغة، فإن الطريقة تنظر إىل 
بغي أن يتم بطريقة طبعية ين .لم اللغة الثانية بأنه سلوك طبعيتع

بعيدا عن الشرح املباشر  مثلما يكتسب الطفل لغته األم مباشرة
  12.مجة وغري ذلك من األساليب النظريةوالرت 

 

                                                             
، (  1430 – 1435اململكة العربية :السعودية )،   الطريقة العامة، بدريكمال إيراهيم  12
  0 : ص
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 : فهي  وظائف كل من املعلم واملتعلم واملواد التعليميةأما 

 وظائف املعلم ( أ

يتضح مما سبق ذكره أن للمعلم وظيفة مهمة يف هذه 
 نشطة الطالب، وهو املنفذ للمنهجالطريقة، فهو القائد املوجه أل

فاملعلم إذن قائد وموجِّه للطالب . وفق اخلطوات املرسومة له سلًفا
وحمكوم  بيد أنه مَوجَّه يف الوقت نفسه داخل حجرة الدراسة،

 .بالنهج واخلطة والكتاب املقدر، ومطلوب منه تنفيذها
 وظائف املتعلم ( ب

الرغم من شعوره على . للطالب وظيفة حمدودة أيًضا
األنشطة يف حجرة الدراسة، فهو يف  ومشاركته يف بالراحة واحلرية

، بل مقي املنهج  اد مبا ميليه عليه وضعو احلقيقة مسريَّ غري خمريَّ
 .مؤلفو الكتاب املقرر، من خالل توجيه املعلم ومراقبتهو 

 
 وظائف املواد التعليمية   ( ج  

والسالح الذي  مية يف الطريقة هي السلطة العليااملواد التعلي
 ه وفق تعليمات وخطط وخطوات حمددةوضع بيد املعلم ليستعمل
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والسبب يف ذلك أن عناصر هذه املواد . ال يستطيع جتاوزها
يعتقد أنه تدرج . ا ومكوناهتا وضعت وفق تدرج معنيومفرداهت

مراحل  نويتفق م النوم اللغوي لدى املتعلم طبعي يناسب مراحل
ويف حجرة الدرس  كتساب لغته األمبعي للطفل يف ا النوم الط

احل املر ه الطريقة حسب مستوى املتعلمني و خيتلف التدريس هبذ
تقدمي بيد أهنا تتفق يف أمر واحد هو  اليت قطعوها يف اللغة اهلدف
سواء أكانت  خطوةال تتقدم فيه  املادة بشكل منظم ومتدرج

 .شفهية أم مكتوبة
 غرفة الصف إىل يدخل املعلم, ففي املرحلة الشفهية مثال

مث يسأهلم عن درس . اهلدفحيييهم باللغة ويسلم على الطالب و 
مستعملني  فريدون عليه باللغة اهلدف أيضا بعض أهدافه،اليوم و 

 .كلمات معروفة و عبارات و مجل قصرية بسيطة
 ألسئلة على الطالب وهم جييبونيستمر املعلم يف طرح ا

أغلق : األوامر التطبيقية هلم، حنو ضويقوم أحيانا بإصدار بع
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. ميلك ز سي جبواز ليدا، اجلو الباب يا إمام، افتحي النافذة يا م
10 
 أهداف الطريقة المباشرة  - ج

وأما أهداف الطريقة املباشرة فهي إكتساب الطلبة القدرة 
على التفكري بلغة سواء كان ذلك يف احملادثة أم القراءة 

 14.والكتابة

 .مباشرة وعيوبهامزايا الطريقة ال -د

 :ومن أهم مزايا طريقة املباشرة هي 

هناك حقيقة البد من اإلشارة اليها وهي أنه بالرغم  (1
من اللغة  رأى القائل بتعريض الدارسمن وجاعة ال

الثانية هتئة الظروف الطبيعية لتعليم اللغة بعيدا عن 
يد اجلو الصناعى ومترينات املصطنعة ينبغى احلذز الشد

 .ىل أغراض الدارسإوالتقفني الدقيق حىت ال يؤدى 

                                                             
من "المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب ، لى يونس وحممد عبد الرؤف الشيخ نقلها ع10

 . 00-02: ص  ،(2330, مكتبة وهبة: القاهرة) , "النظرية إلى التطبيق
 056: ص ،  جع في تعليم اللغة العربيةاالمر ، رشدى امحد طعيمة 14 
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مع بساطة األسلوب الذى تعتمد عليه الطريقة  (2
فاملدرس حينما يشري . املباشرة إال أهنا تتسم باملبالغة

اىل شئ الذي يريد أن يوضح معناه للدارسني فإنه 
 .يفعل ذلك بطريقة إستعرضية قائال

ف تؤدى و الوصأأن الرتكيز التمرينات التسمية  (0
إستعاب سريع هلذه املفاهم دون ترمجة ألهنا تؤدى إىل 

 .اللغة األجنبية
هو ما تزعمة هذه أن تعليم اللغة بشكل طبيعى و  (4

م مع تصييق الشديد يف عدد األلفاظ الطريقة ال يتأل
املستعملة يف الفصل حيث تنحصر املادة الىت يتعلمها 

 .الدارسون فيما هو موجود داخل حجر الدراسة
ا كانت الطريقة املباشرة قد أحسنت صنعا إذ ألعت إذ (6

إال أهنا عجزت عن شرح  ةاستخدام اللغة الوسيط
 .املعاىن اجملودة حىت باستعمال الصورة 

رغم النجاح الذى حقيقته الطريقة يف الواليات  (5
غري , املتحدة واوربا باملوازنة بطريقة النحوى والرتمجة
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طلوبة يف مهارتى أهنا مل تنجح يف حتقيق النتائج امل
 .القراءة والكتابة نظرا ألهنا حتمل هاتني املهارتني

ومما يؤخذ على الطريقة املباشرة أيضا إمهاهلا لألمناط  (0
اللغوية وعدم التدريب عليها نظرا إلعتمادها على 

 .تقدمي الكالم أو احملادثة
ألن الطفل العادى , إن الفصل خيتلف عن احلياة (9

تتاح له فرصة  حياتهمن خالل السنوات األوىل 
 .التعامل باللغة األم حواىل عشر ساعات يوميا

تعتمد الطريقة املباشرة يف أغلب األحيان يف إختيارها  (2
ية للمادة الىت تقدمها على عامل املصادفة والعفو 

تربوى أو نفسى  أو حبيث ال يوجد هناك تدرج لغوى
 .يف عرض املعلومات

ايضا امهاهلا للقواعد أو فإن مما يؤخذ على الطريقة املباشرة 
 مييلون إىل السؤال عرضها باجياز شديد ال يالئم الراشدين الذى

 16.اسباب الظواهر اللغوية على

                                                             
 5

: سودان )، البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسها ،امحد احلسني مسساعة  
 199: ص ،( جامعة أم درمان اإلسالمية 
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 إجراءات الطريقة المباشرة  -ه

يسري استخدام هذه الطريقة يف جمال تعليم اللغة العربية يف 
 :عدد من اخلطوات من أمهها 

الطريقة هو تنمية أن اهلدف األمسى الذى تنشده هذه  (1
قدرة الدارس على أن يفكر باللغة العربية وليس بلغة 

 15.األوىل
ينبغى تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون  (2

أن يعلم الكالم ال بد  فاملدرس إذا أراد. ةلأية لغة وسي
عليه أن يتكلم بلغة الثانية أى اللغة العربية فيأمر 

 تكلم الطالب بعد  الطالب أن يستموا كالمه و ي
يضا كما تكلم معلم من قبل مث أباللغة العربية 

 .يتحدث الطالب مع األخرين
احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول والشائع  (0

ولذلك ينبغى . تمع اإلنساىنإلستخدام اللغة يف اجمل

                                                             
 .69: ص ، بندا أتشية  ،المدخل ألى تعليم اللغة العربية ،سالمى بنت حممود 15
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يف تعليم اللغة العربية كلغة الثانية حبوار بني  اءالبد
 .شخصني أو أكثر

الدارس يف البدايات األوىل لتعليم العربية كلغة يتعرض  (4
الثانية ملواقف يستمع فيها إىل مجل كلمة ذات معىن 

 .كهادر واضح ودالالت يستطيع الدارس ا
النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغىوى وضبطه ومن مث  (6

يتم تعليم النحو العرىب بأسلوب غري مباشرة من خالل 
 .ا يف الكالمالتعبريات واجلمل الىت يرد ذكره

الرتمجة من وإىل اللغة العربية أمر ترفضه هذه الطريقة  (5
 .وال ينبغى أن يرتاجم العربية اية لغة األخرى

أن تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة  (0
على القياس واإلستنتاج األفكار امور ال تشغل بال 

 .أصحاب الطريقة املباشرة
ة على تقدمي األسئليستغرق املعلم معظم الوقت يف  (9

سئلتهم بلغة العربية حىت أالدارسني ويف اإلجابة على 
يكون الفصل بيئة اللغوية لريقى الطالب ليتكلم اللغة 

 .العربية 
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يقضى معظم الوقت يف تدريبات لغوية مع األخرين  (2
 .باملوضوع اخلاصة أو غريه

فإن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على , وأخريا
 10.األصوات واكتساب املهارات الكالمنطق 

 يالتحصيل الدراس: المبحث الثانى 

 مفهوم التحصيل الدارسي:األول 

أكثر املفاهيم تناوال يعترب مفهوم التحصيل واحد من 
 عيةالزراناعية وـنتاجية واملعرفية والصتداوال يف األوسط اإلو

 هلذا املفهومم استخدا العملية األكثرولعل أهم الدوائر العلمية و
مادة للحوار والنقاش وميدانا  وـفه هي الدائرة التربوية التعليمية
يت ـبالتأكيد األمهية ال وهو ما يعكسللبحث والدراسات املعمقة 

نشاط املسؤولني التربويني واإلداريني واملعلمني  ها يفـحيتل
اليت متليها احلاجة امللحة إىل إعداد األجيال الناشئة واألهل و

األهداف  ن قادرة على العطاء واإلسهام وحتقيقلتكو

                                                             
القاهرة سنة )،  مناهج البحث واصول التحليل في العلوم اإلجتماعية ،غامنابراهيم البيومى  10

 144: ص ، (2339
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فه بأنه حصل الشيء يعر تعريف التحصيل لغويا. االجتماعية
 ثبت وقد حصلت الشيء حتصيال أي جتمع و. حيصل حصوالو

از تعليمي أو وتربويا يعرف التحصيل الدراسي بأنه اجن
ويعين بلوغ مستوى معني من الكفاية ,حتصيل دراسي للمادة 

وحيدد ذلك ,ء أكان يف املدرسة أو اجلامعة يف الدراسة سوا
ويعرف  تقارير املعلمني أو االثنني معا اختبارات مقننة أو

و هاكتساب و"عاقل كلمة التحصيل أنه الدكتور فاخر 
 ( )attaittmement)حيدداحلصول على املعارف واملهارات و

التحصيل أن باللغة الفرنسية ( Acquuisitionوباإلجنليزية 
املهارات اليت يستطيع لدراسي هو جمموعة اخلربات املعرفية وا

وحيفظها ويتذكرها عند الضرورة  أن يستوعبها التلميذ
التكرار االنتباه ودما يف ذلك عوامل متعددة كالفهم ومستخ

والقدرة على فهم الدروس  .املوزع على فترات زمنية 
معينة يف حني  يربطونه أيضا بالنتائج احملصل عليهب استيعاو

حصيل هو يرى بعض الباحثني اآلخرين باإلضافة إىل أن الت
يربطونه أيضا بالنتائج املتحصل  دروسـلالقدرة على فهم ا

 .عليها
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اآلراء مستوى حمدد من "ويعرفه فجابلن يعرفه على أنه 
ل املعلمني أو عن ـن قبـكما يقيم موالكفاءة يف العمل املدرسي

 . 19"طريق االختبارات املقننة أو كليهما

  يأهداف التحصيل الدراس:  ىالثان

 : منها أهداف الدراسي وللتحصيل
 . أخرى مرحلة إىل النتقاله الطالب نتيجة تقرير (1
 إليه سينتقل الذي والتخصص الدراسة نوع حتديد (2

 .الحقا الطالب
 .للطلبة الفردية القدرات معرفة (0
 مدرسة من لالنتقال التحصيل نتائج من االستفادة (4

 12. أخرى إىل
 أنواع التحصيل الدارسي: الثالث

حسب  ف التحصيل الدارسي من تلميذ ألخرخيتل
قدارهتم العقلية واإلداركية وميوالهتم النفسية اختالف 

                                                             
  6 :  ص، ( 2311رجاويل فريس ، جاكرتا) ،تقويم التربية لألولد ،أنا سجدن 19
 26 : ص ،أساسيات اإلدارة التعليمية، يل توالأمبو إيلو آدم  وإمساع 12
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غالبا نوعني من التحصيل لدى  من مث فإننا منيزواالجتماعية،و 
وهو سلوك يعرب عن . حسب استجابتهم ملوادهم الدارسية لطلبةا

 ضوء قدارته جتاوز األداء التحصيلي للفرد للمستوى املتوقع يف
التحصيل يستطيع أن  أي أن الفرد املفرط يف واستعداداته اخلاصة

حيقق مستويات حتصيلية ومدرسية جتاوز متوسطات أداء أقارنه 
. ويتجاوزهم بشكل غري متوقع العمر العقلي 4521من نفس  

ارتفاع التحصيل واخنفاضه استخدما فيها قياسات موضوعية 
لذي ويصنفان مرتفع التحصيل بأنه الشخص ا للشخصية،

إىل خمتصر منظم  جيعلها أي, يستطيع بسرعة ثبوت املعلومات
وهو الشخص الذي لديه دافع تنظيم عامله  يسهل عليه تذكره

 .  23فهو الشخص الكفءر فيما بني املعلومات ابط باستمر والر 

التأخر املدرسي هو مشكلة تربوية يقع فيها التالميذ 
ملدرسي أساسا عندما يكون ويشقى هبا اآلباء ويطلق التأخر ا

الشخص أقل من مستوى .  املدرسةالبيت واملعلم يف مستوى
ذكائه ومستوى إمكاناته العقلية يث يكون له مستوى حتصيل 

                                                             
 ،كلية املعلمني اإلسالمية:وروكو كنتور فون) ،والتعلمالتربية  ،حممد يونس وحممد فاسح بكر 23

  56: ص  ،(اجلزء األول
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ض أما األغار . عادي أو أقل من عادي أو مستوى ذكاء عايل
ـ األغارض االنفعالية التوترو  العضوية فقد تتمث يف اإلجهاد

اب العابر وعدم الثبات االنفعايل االكت القلق العاطفة املضطربة
 .ور بالنقص وشرود الذهنوالشع

وقد يعود التأخر املدرسي إىل عاملني يتمثالن يف األسباب 
اخللقية أو التكوينية هي اليت ترجع إىل قصور يف منو اجلهاز 

 ة والعمليات اجلسمية املتصلة هباالعقلي أو يف األجهزة العصبي
والعامل الثاين الذي يتمثل يف األسباب الوظيفية واملتمثلة يف 

باب البيئية واالجتماعية، وهي اليت تتمثل يف حرمان الطفل األس
ئة االجتماعية وطرق من املثيارت العقلية والثقافة األسرية،أو البي

اليت ينمو فيها  عامة يف موقع السكن وتتلخص بصفة املواصالت
جي لألسرة والعالقات بني وازدحام املنزل واحلي والرتكيب املورفولو 

تخلفة أسباب هذا العمل بوجود األحياء املولعل من  أفاردها
وكذلك فان ثقافة الوالدين ووعيهما  حضريا واجتماعيا وثقافيا
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. واالجتاهات النفسية السلبية لنمو أبنائهم تعد من أهم األسباب
21 

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدارسي: الرابع 

إن التحصيل الدارسي عملية معقدة تدخل فيها العديد  
از وقلق االمتحان عوامل منها ما يتعلق بالذكاء ودافعية االجنمن ال

 منها ما يتعلق بعوامل خارجية تتمثل باملستوىومركز الضبط و 
. حتيط باملتعلمالثقايف اليت  االقتصادي واالجتماعي واملستوى

وهي العوامل الداخلية اليت ترتبط بتحصيل  العوامل النفسية
مثل هذه العوامل النفسية مبا تتو  الطلبة الدارسي سلبا أو إجيابا

قلق و ,تقدير الذات, مركز الضبط, دافعية االجناز, الذكاء"يلي
 ".االمتحان

 لذكاءا (1
يكاد يتفق معظم علماء النفس على العالقة الوثيقة بني 

والتحصيل  حيصلون يف الغالب فالطلبة ذو الذكاء املرتفعالذكاء 

                                                             
: جاكرتا) ،الطبعة األول ،دور اإلنضباط  على سلوك الطالب وإنجازهم، توع تولوس 21
 81 : ص، (2330إشعة جديدة  من الغازيندو  .ت.ف
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ستمرار يف املدرسة ملدة يف املدرسة عالمات مرتفعة ومييلون إىل اال
يف حني مييل بعض الطلبة ذو الذكاء املنخفض إىل  أطول،

لكن . التقصري يف العمل الصفي واىل التسرب مبكار من املدرسة
هذا ال مينع أن يوجد بعض من ذوي التحصيل املنخفض أذكياء 

والد افعية اليت حتفز الطالب حنو االجناز  من بيمها ، تقدير الذات
لك ال الذ. ى االجتماعي والثقايف وغريها من األسبابواملستو 

ميكن للطالب قليل الذكاء أن يستسلم إىل اليأس وباملثل ال ميكن  
 .للطالب ذو الذكاء املرتفع أن يضمن جناحا

 دافعية االنجاز (2

حيث عرفه احلامد  .دافعية االجناز مشتقة من الدافعية
تلك القوة اليت تثري وتوجه سلوك الفرد حنو عمل يرتبط :"بأنه 

يعد دافع االجناز من العوامل . "بتحصيله الدارسي وغري ذلك
املهمة اليت تأثر يف حتصيل الطلبة،حيث أن هناك وجهات نظر 
تقول بأن ضعف هذا الدافع أو تدين مستواه لدى الفرد قد يؤثر 

حيث تتباين   حىت لو كان من الطلبة األذكياءسلبا يف حتصيله 
املستويات األكادميية اليت حيققها حسب الدافع لالجناز عند كل 

 . منهم
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 قلق االمتحان (0

يعد موضوع القلق من املوضوعات املهمة يف جمال علم 
يعد القلق  .النفس بصفة عامة والصحة النفسية بصفة خاصة

وختصصات متعددة  وممشكلة مركزية وموضوعا لالهتمام يف عل
والفن واملوسيقى والدين باإلضافة إىل  هلا ارتباط بالنفس والفلسفة

 . علم النفس

 تقدير الذات (4

يستخدم الكثري من الباحثني مصطلح تقدير الذات 
على أنه حني يتم  ومصطلح مفهوم الذات كمصطلحني متاردفني

التفريق بني هذين املصطلحني يعرف تقدير الذات على أنه بعد 
فريى زيلر تقدير الذات بأنه القيمة اليت . التقييم من مفهوم الذات

  22.يعزها الفرد لنفسه باملقارنة مع  اآلخرين

يرتبط تقدير الذات بالتحصيل الدراسي ويبدو أن الذين 
هناك عالقة قوية بينهما ن اجنازهم املدرسي سيئا يشعرون يكو 

                                                             
22

   2  : ص ،(1226, رينيك جفتا ،جاكرتا)، العوامل المؤثرة في تعلم، سلمط 
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ويف نفس الوقت هناك  ن لديهم اجتاهات سلبية حنو الذاتوتكو 
عن  بالنقص قوية على أن هذه الفكرة اجليدة لدى الفرددالئل 

إن نقطة البداية هي الثقة بالنفس  ذاته ضرورية للنجاح  املدرسي
 . والتقدير اجليد للذات

 طمركز الضب (5

يعد مفهوم مركز الضبط من أكثر املفاهيم النفسية اليت  
حيث انبثق هذا املفهوم عن  .تصدت هلا األحباث والدارسات

وهتتم  جوليان روتر م االجتماعي على يداإلطار العام لنظرية التعل
هذه النظرية مبحاولة فهم السلوك اإلنساين يف املواقف االجتماعية 
املعقدة والظروف البيئية اليت تؤثر فيه،كما تبحث يف أمهية التعزيز 

وهلا تطبيقات يف التعليم وتطوير الشخصية  وأثره يف السلوك
ويشري . والقياس وعلم النفس االجتماعي وعلم األمارض النفسية

إىل الدرجة اليت يتقبل الفرد هبا مسؤوليته الشخصية  هذا املفهوم
عما أشار روتر إىل سيطرته حيصل له مقابل أن ينسب ذلك إىل 

 .قوى تقع خار األفراد ذوي التوجهات الداخلية للتعزيز
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يعتقدون أن األشياء السيئة واحلسنة اليت حتدث معهم هي 
وجهات و التاألشخاص ذ نتيجة مباشرة لسلوكهم، بينما يعتقد

هلم يعود إىل  حيدثخارجي الضبط أن ما اخلارجية للتعزيز با
رد عن مسؤولية الف"ولذا عرفه املومين بأنه. احلظ والصدفة والقدر

وهي " أكانت اجيابية أو سلبية األحداث اليت حتدث له سواء
 بتحصيل الطلبة األكادميي سلباالعوامل اخلارجية اليت ترتبط 

املستوى االقتصادي االجتماعي  غرافيةوتتمثل هذه العوامل الدمي
 .إجيابا واملستوى الثقايف

يعرف بأنه املستوى الذي  املستوى االقتصادي االجتماعي
حدد و . ي االجتماعي للفرد أو اجلماعةيدل على املركز االقتصاد

هذه الدراسة باملتغريات  املستوى االقتصادي االجتماعي يف
ترتيب الطالب  حجم األسرة دخل األسرةي وظيفة األب التالية

املستوى املادي لسكن , تسلط األبأو  تسامح. يف األسرة
قتصادي يف حتصيل الطلبة األسرة وتربز أمهية املستوى اال

حيث يؤثر تأثريا يكاد يكون مباشرا على التعلم من  الدارسي
مكانية إدخال أبنائها حيث قدرة األسرة على حتمل نفقات 

ولذا فان الدخل التعليم ستوى التعليمية املدارس اخلاصة ذات امل
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املتقدم ا يف استمرارية األبناء إلكمال السنوي مثال ميثل متغري 
دارستهم فاألسر املتوسطة واملرتفعة الدخل تعمل على منح 

ثر من األسر ذات الدخول أبنائها مزيدا من التعليم العايل أك
نبهات واملثيارت فالبيئة االقتصادية الفقرية ال توفر امل املتدنية

 .املشجعة للنمو املعريف لألطفال مما جيعلهم  يتأخرون عن أقراهنم

جمموعة األمناط السلوكية "املستوى الثقايف الثقافة هي 
جملموعة سكانية تؤثر يف سلوك الفرد  وتشكل شخصية اإلنسان 

وحدد املستوى الثقايف يف هذه الدراسة ." وتتحكم يف خبارته
لم أفراد مستوى تعليم  حجم ، مستوى تع:  )يةباملتغريات التال

األب املؤثارت الثقافية  األسرة خبالف الوالدين مستوى تعليم األم
تلعب ثقافة األسرة دوار مهما .  (اجتاه األب حنو التحصيل البيتية

يف التحصيل الدارسي للطلبة من خالل اللعب ووسائل التثقيف  
تتحكم بظاهرة النوعية الرتبوية واليت  كاجملالت واجلارئد يف املنزل،

كما أن ثقافة الوالدين تؤثر يف التحصيل الدارسي  يف املدرسة
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ألن املنا  الثقايف  وقد يبدو هذا منطقيا،. الحتكاكهما بأبنائهما
 . 20املرتفع لألسرة يؤثر يف تكوين الشخصية العلمية لألبناء

 تفحص أوال جيب البيئة هذه على الوقوف قبل ولكن
 هذه أقس م لذا ذاته الطالب وهو عنها ينفصل ال مهم   ٍ   عامل

ـــــــة عوامل, أ سري ة عوامل, ذاتية عوامل ) إىل لعواملا ــــ    :( مدرسيـ 
 : الذاتّية العوامل (1

ــــــى وتنقسم ، ذاته بالطالب اخلاصة وهي  : إلــــــــ
 )نفسه الطالب قدرات ) عقلية عوامل ( أ

 كراهيةو  بالنفس الثقة عدمو  القلق ) نفسية عوامل  ( ب
  )معينة دراسية مادة

 صداعو  احليوية نقصو  مرض ) جسمية عوامل  (ج
  ) البصر ضعفو 
 بالطالب اخلاصة العوامل طعيمة سعيد ويفصل

  : يف وحيددها

                                                             
مكتبة اجملتمع العرىب للمنشر والتوزيع : عثمان ) ،اإلختبارات المدرسة، رائد اخلليل العبادى 20

  11 : ص ،( 2336
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 الدراسة عن العام الرضاو  الطموح مستوىو  الدافعية
 يف إلجيابيةا العاداتو  التعليمية املؤسسة حنو جيابيةاإل اإلجتاهاتو 

 . الشخصية اخلربةو  والتعلم اإلستذكار
 : بسببني مرتبطة العوامل هذه جعل كنناومي

  : فيزيولوجيــة أسباب
 .فيزيولوجية أسباب إىل التعلم تصعوبا يرجعون األطباء إن

 لصعوبات الرئيسية األسباب أحد هو اجليين العامل بأن يرون فهم
 أدائهم خيتلف القراءة يف خلل لديهم الذين األفراد ,التعلم

 الفيزيولوجية العوامل ومن .املقاييــــس كل  يف اآلخرين األفراد عن
 تأذي بني الربط مت فقد ، العصيب العامل أيضاً  التعلم لصعوبات

 على أجريت دراسات ففي ، التعليمية والصعوبة املخية السيادة
 يف وبليغة غائرة إلصاباتا تعرضوا الذين احلرب ضحايا

 يعد مل األشخاص هؤالء أن مالحظة مت حيث ،رأسال
 .هلا تعرضوا اليت بةاإلصا بعد األعمال بعض ممارسة بإستطاعتهم

 أيضاً  التعلم لصعوبات املسببة الفيزيولوجية العوامل ومن
 وما وخالهلا الوالدة قبل ما ومؤثرات واألمراض اإللتهابات هي

 . بعدها
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 : عضويـة كيميائية  أسباب
 الوسطى األذن وإلتهاب ، التغذية سوء العوامل هذه من

 فقد . بالعقاقري والعالج واحلساسيات البصرية واملشكالت
 يف سببا يشكل الغذاء نقص أن إىل ساتالدرا بعض أشارت

 األحاسيس بني التكامل يف النمو تأخر وأن كما التعلم صعوبات
 (122) فحص جرى فقد .والسعرات الربوتني يف نقص إىل ديعو 

 انواك قد وكانوا أعمارهم من السادسة يف كانوا  عندما طفال
 والطاقة الربوتني يف معتدل نقص من أعمارهم من األوىل السنة يف
  التاريخ ذلك مثل هلا يكن مل همرفاق من مبجموعة قورنوا مث

 تسعة من مثانية يف بوضوح أخفض كان  األولني أداء أن فلوحظ
  .دراسية مواضيع

 يف صعوبة يواجه الذي الطالب أن إىل أيضا  اإلشارة وجتد
 توجيهات عيسم ال أنه كليا اصمم وليس جزئية بصورة السمع
 فقدان له يسبب مما واضح بشكل املقصودة ناقشــــــةوامل  املعلم
 حتصيلـــه يف تفيده اليت والتوجيهات املعلومات من الكثري

 .الدراســي
 



4  
 

 

 : األسريّة العوامل . 2
 : األسرة استقرار (1

 مستوى على تؤثر ليتا العوامل من وتكافلها األسرة استقرار
 من يعانون نالذي الطالب من العديد ينتمي .الطالب حتصيل

 التومشك خالفات من تعاين أسر ىلإ التحصيل مستوى تدين
 األم أو األب معاملة ككذل  .اجتماعيا مفككة وأسرر عائلية

 مستوى يف تؤثر قد اليت العوامل من القاسية املعاملة ألبنائها
 التأثري طريق عن وذلك مباشرة غري أو مباشرة بطريقة التحصيل

 . للتعلم واستعداداهتم النفسية حاالهتم على
 األم أو األب متابعة عدم اىل يؤدي قد األسري فالتفكك

 ينعكس مما .املدرسية الناحية ومنها املختلفة النواحي يف لألبناء
 . التحصيلي لبالطا مستوى على

 : لألسرة والتعليمي االقتصادي المستوى  (2
 أن خمتلفة جمتمعات يف الدراسات من العديد أوضحت

 العلمي التحصيل مستوى بني موجبة ارتباطية عالقة هناك
 . والتعليمي االقتصادي األسرة ومستوى
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 فكلما أكرب حتصيلهم فرص تكون املثقفة الطبقات فأطفال
 . أبنائهم حتصيل زاد عليميوالت القتصاديا األسرة مستوى ارتفع
 أن اجملال هذا يف املتخصصة الدراسات من العديد أكدت فمثال

 اليت األسر طالب حتصيل من أعلى املتعلمة األسر طالب حتصيل
 . املتعلمة غري أو العمامة الثانوية من أقل عندها التعليم مستوى

 صيلهمحت الذين الطالب أمور أولياء أن ذلك يف والسبب
 طريق عن والتحصيل التعلم على أبنائهم ويشجعون حيثون عال

 وذلك ، احلاجة قتو  هلم واملساعدة الالزمة التوجيهات تقدمي
 مساعدة يف الرغبة يبدون كذلك.اهلام الدور هذا دراكهمإل

 .والتحصيل التعلم نتائج دور تقديرو  األكادميية بأمورهم أبنائهم
 متطلبات توفري ميكن , الغنية لألسرة االقتصادية احلاجة كذلك
 وعدم الواجبات وأداء للمذاكرة له املناسب اجلو وهتيئة الطالب
 .والتحصيل املذاكرة على الرتكيز غري أخرى أعمال بأي تكليفه

 املستوى من أقل االقتصادي مستواها اليت األسر معظم بينما
 ورعي راعةالز  مثل أخرى بأعمال بالقيام أبنائهم يطالبون العادي
 اءوأد املذاكرة بني حتول اليت األخرى األعمال من وغريها املواشي

 الصحية الظروف تكون وقد املطلوب الوجه على الواجبات
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 املناسبة البيئة توفر عدم اىل يؤدي بدوره وهذا مألمة غري والغذائية
 . للتحصيل املنزل يف
 : المدرسّية العوامل (3

 الطالب وتصريح الدراسة فرتة أثناء املالحظة لخال من
 تؤثر أسباب لةمج هناك أن تبني املدرسة يف مقابلتهم عند

 : وهي الدراسي التحصيل يف سلبا عليهم
 يف السوية اإلجتاهات إىل املعلم إفتقارو  املعلمني قسوة

 يف واإلعتماد الفشل من الطفل ختويف .األطفال مع التعامل
 وعدم بالتالميذ الفصول إزدحام التلقني على الشرح
 املادة صعوبة األنشطة ملمارسة املناسبة البيئة توافر

 حيث من األقران تأثري وحشوها ومجودها وتعقدها دراسيةال
  . املتكافئة غري واملناقشة الطفل من السخرية
 حتصيل يف هاما دورا يلعب فهو املدرسة عامل إن

 واخنفاض التدريس وأساليب التدريب توعية منها التلميذ
 يلعب ثقافية شخصية الميلك الذي واملعلم التدريس مستوى

 مادة يف قصر تلميذ من فكم التلميذ حتصيل يف دورا
 مادة كره  وكم املعلم تدريس لسوء نتيجة مثال الرياضيات
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 والوسائل الطريقة ضعف فإن وكذلك املدرس سببب الكيمياء
 والتلميذ املعلم بني العالقة فإن وهكذا املعلم يستخدمها اليت

 مع التالميذ عالقة وكذلك واملدرسة املادة حب يف دورا تلعب
 الصفية اجملموع انسجام حسب الدراسي حتصيلهم يف بعضهم
 ضد اجملموعة فتكتل أعضائها حتصيل على اجيابا ينعكس

 24. مهاهلمواإل املضايقة إىل يؤدي تلميذ
 أهمية التحصيل الدارسي:الخامس

التحصيل الدارسي من "إىل أن  مصطفى فهيم أشار 
 الظواهر اليت شغلت فكر الكثري من الرتبويني عامة والتخصصيني

ملا له من أمهية يف حياة   بعلم النفس التعليمي بصفة خاصة
ويضيف أن التحصيل  ومعلمنيمن أباء الطالب وما حييطون هبم 

الدارسي حيظى باالهتمام املتازيد من قبل ذوي الصلة بالنظام 
والطالب  املهمة يف تقومي تعليم التلميذالتعليمي ألنه أحد املعايري 

التحصيل يهتم علماء النفس . يف املستويات التعليمية املختلفة
من الدارسي من جوانب متعددة فمنهم  عالرتبوي بدراسة موضو 

كونات يسعى إىل توضيح العالقة بني التحصيل الدارسي وم
                                                             

24 Http://www.depdiknas.go.id/jurnal/31,2010/2011  

http://www.depdiknas.go.id/jurnal/31,2010/2011
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ة ومنهم من يبحث عن العوامل البيئ الشخصية والعوامل املعرفية
 الدارسي للتالميذ لرة على التحصياملدرسية وغري املدرسية املؤث

والعوامل  ل بني العوامل البيئةومنهم من يدرس التفاعل والتداخ
أما اآلباء . "من حتصيل دارسيالفرد الوارثية لتحديد ما يظهره 

فيهتمون بالتحصيل الدراسي باعتباره مؤثر للتطور والرقي الدر 
ويهتم . خرألواملعريف ألبنائهم أثناء تقدمهم يف صف دارسي ل

الطالب بالتحصيل الدارسي باعتباره سبيال إىل حتقيق الذات 
  26.وتقديره

 أسباب ضعف التحصيل الدارسي: السادس

، تيجة ألسباب عديدةالتحصيل الدارسي ن إن ضعف  
بالفرد وأخرى بيئة تتصل باملنا احمليط ذاتية ذات عالقة السيما 

وهناك أسباب اجتماعية لتدين . األسري واملدرسيبالفرد املنا 
ل الدارسي للطلبة أي تلك األسباب اليت تتعلق بالصحبة التحصي

بعدم الثقة  أسباب نفسية تتعلق .السيئة واملشكالت األخالقية

                                                             
اللغة العربية لغير الناطقين دروس دورات التدريبات لمعلمى  ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزين26
 .24: ص  ،(م1424,مؤسسة الوف اإلسالمي: الرياض )، بها
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أسباب صحية  .السلوكية ل وسائر االضطارباتبالنفس واإلمها
مرتبطة بكثرة الغياب واملعوقات السمعية أو البصرية أو الذهنية أو 

سية  احلركية ذات الصلة بعدم القدرة على الرتكيز وأداء املهام املدر 
أخرى مثل جودت اإلدارة املدرسية  واملوهناك ع. بطريقة مرحية

 .ا يف تشكيل البيئة  املدرسية الفعالةودوره

جهود األسرة ملعاجلة الضعف الدراسي قد تكون و
هم سلبية حنو عملية االتصال باملدرسة واجتاهات األهل 

ميتنعون عن املساعدة ائهم وـكالت أبنـيرفضون مناقشة مش
فال  ختص األسرة وحدهاب م و أسباهن مشكالالعتقادهم أ

رغم أن أبنائهم ، يميةيشاركون املشاركة الفعالة يف العملية التعل
قد يرون عجز األسرة الواضح يف ذلك خاصة إذا توفرت 

ميكن أن وهكذا ،العوامل املؤثرة يف التحصيل كما ذكرنا سابقا 
استفادة دم ـببا يف عـحتول األسرة دون حتقيق ذلك وأن تكون س

درسة أو اهليئات أبنائهم من عملية التوجيه الضرورية هلم من امل
و  األبناء النمو السليم ـن منة أاحلقيقاملختصة إن وجدت و

ليمة ليست مسؤولية املدرسة تنشئتهم التنشئة االجتماعية السو
، إمنا هي مسؤولية تشترك فيها األسرة و املدرسة معافحسب و
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حيث ميكن تقدمي املساعدة لألسرة منذ اكتشاف ضعف 
جد التلميذ وميكن أن تتقدم األسرة للمدرسة فتـد يل عنـالتحص

 .صي للقيامالتخصعندها الدعم املعنوي و

وضع الكثري من الربامج الداعمة اليت  نـذه املهمة ميكه 
على التعاون بني األسرة و املدرسة ويكون بعضها خاصا تعتمد 

. رسة وبعضها مشتركا بني االثننيبعضها خاصا باملدباألسرة و
ال ميكن ألي برنامج تربوي سليم أن يغفل الدور االجيايب و

األبناء الذي ميكن أن تقوم به األسرة يف معاجلة مشاكل 
آخرا عن تنشئة سي أوال وفاألسرة هي املسؤول الرئي ،الدراسية

هي اليت تؤثر بشكل أو بآخر و بنائها وتربيتهم تربية سليمةأ
قد تكون  ن  كما أ نتائجهم الدراسية سلبا أو إجياباعلى مستوى 
فمثال عندما يكون ضعف التحصيل الدراسي  سببا للمشكلة

مثل اجلهود اإلجيابية اليت وتت .واضحا ميكن البدء باملساعدة فورا
 :عاجلة مشاكل أبنائها فيما يلياألسرة يف مهلا ميكن أن تقوم 

 وتزويدها املدرسة مع ملستمرالسعي لالتصال ا (1
ء الدراسي األبنا مستوى عن الالزمة باملعلومات
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األمهية لضرورة تبادل  م ومشاكلهم وإيالءهوسلوكيا
اء يف ـالرأي والتنسيق معها بشأن طرق التعامل مع األبن

 .  الطارئة والصعبة  فـاملواق
العمل على توفري املناخ األسري املناسب والسليم لنمو  (2

ب ـاملختلفة وجتنجاهتم أبنائها النفسي وإشباع حا
 . األساليب التربوية اخلاطئة يف التعامل معهم

السعي قدر اإلمكان للحضور واملشاركة يف جمالس  (0
 اـيت تقيمهـأولياء التالميذ والنشاطات االجتماعية ال

 .25ذا الشأنهاليت تتعلق املدرسة و

 أساليب تقويم التحصيل الدارسي: السابع 

التحصيل يرمي إىل قياس مدى حتصيل املتعلمني  اختبار إن
 والتحليل والرتكيب والتقومي طبيق،من حيث التذكر والفهم والت

ويطلق على أساليب قياس التحصيل الدارسي باالمتحانات 

                                                             
مكتبة اجملتمع العرىب للمنشر والتوزيع : عثمان )، اإلختبارات المدرسة ، رائد اخلليل العبادى 25

  20-26: ص  ،( 2336
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االمتحانات  :هي ثالثة أقسام ميكن تقسيمها إىل املدرسية واليت
 . االمتحانات العملية ,االمتحانات التحريرية, الشفهية

  ت الشفهيةار ختبااال (1

يف العمل الرتبوي الكثري من السمات اليت يتطلب قياسها 
 :أداء شفهيا ومن بني  تلك السمات

 .القدرة على صحة النطق والقارءة اجلهرية (1
 ".التعبري الشفهي"القدرة على الكالم (2
 " .النصوص األدبية"القدرة على االلقاء (0
 .مناقشة البحوث واملشاريع (4
 .مناقشة التقارير (6
 .التطبيقات اللغوية وغريها (5

ال عشوائيا ن االختبار الشفهي ليس عمإوعلى العموم ف
دون ختطيط مسبق إمنا جيب أن يكون املدرس  ميارسه املدرس من

 .اعلى دراية تامة باألهداف اليت يريد الوصول إليه
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  ت الكتابيةار االختبا (2

ت ار املقالية واالختبا تار الختباا :تقسم على نوعني
 . املوضوعية

ت اليت تقتضي إجابتها  ار هي االختباو االختبارات املقالية  
 كتابة فقرة،أو مقال ويستخدم هذا النوع لقياس األهداف

ع من االختبارات ليس من الواجب التعليمية اليت تتطلب تعبيار 
فقد . كتابيا الطلبة واحدةع  إجابة مجيع ويف هذا النو ن أن تكو 

 ت  اللغويةراطالب عن أخر وذلك الختالف القد ختتلف إجابة
 . ء واملعلومات املكتسبةار واآل

ت اليت ترتبط إجابتها ار هي االختباو  ت املوضوعيةرااالختبا 
ة على عكس االختبارات باملوضوع  وتكون إجابتها واحد

املراد قياس نتائج تعليمه إذا مل يأيت هبا املفحوص تعد . املقالية
ت ار مبوجب االختبا فليس من حق املفحوص. إجابته خاطئة

يكون االختبار موضوعيا إذا  . املوضوعية أن جيتهد يف اإلجابة
كان إعطاء العالمة للسؤال أو االختبار موضوعيا وهذا مرتبط 

 .يخبصائص وقواعد يعرب عنها االختبار املوضوع
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  ت األدائية العمليةار االختبا  (0

االختبارات اليت تكون اإلجابة عنها أداء عمليا  وهي
ومهمتها قياس ذلك األداء اخلاص باإلجابة، وغالبا ما تستخدم 
لقياس القدرة على إجارء التجارب العلمية وقياس القدرة على 

والقدرة على األداء الرياضي  واألعمال املسرحية  األداء املهين
 20.وتفكيك األجهزة

 قياس التحصيل الدراسي : الثامن 

حترر الغرض منها إحداث بناء و بالعمليةتعرف التربية 
أ معرفيا ـذا تلجـوعلى ه األفراد ويف سلوكهمتغريات مرغوبة يف 

باملدرسة أو سلوكا وجدانيا وا يرتبط باملواد الدراسية اليت يتعلم
ات يف املدرسة إىل قياس مدى حدوث التغري 29أو نفسيا حركيا

جوانب التحصيل الدراسي من خالل االختبارات التحصيلية 
قدرة على اليت ترمي أساسا إىل قياس نتائج التعليم كلها كال

                                                             
مكتبة اجملتمع العرىب للمنشر والتوزيع : عثمان )،اإلختبارات المدرسة رائد اخلليل العبادى،  20

  22:  ص ،(  2336
وت دار بري  )، ةیوبرلتو اة یالجتماعاا ھقاتیبطتس ولنفم اعل، لجسمانيالعالي  د اعب 29 
 052: ص  ،(1224،  ومة للعلیبرلعا
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املشكالت  لـات يف حـواالنتفاع باملعلوماالستيعاب الفهم و
اجتاهاته وطريقته ر التعلم يف أسلوب تفكري التلميذ وتطبع آثاو

 .  يف معاجلة األمور وقدرته على النقد

خربات كتسبه من مهارات وايص وإنفاق ماالتمحالبناء و
مفيدة ونظرا ألمهية هذا القياس جلأت املدارس إىل استخدام 

 :طرق خمتلفة يف هذا الغرض نذكرها فيما يلي 

العالمات الدراسية اليومية :  االختبارات التقليدية (1
يقوم األستاذ بإلقاء الدرس على تالميذه داخل القسم :

يها التلميذ يف وأثناءه يسجل عالمات يومية حيصل عل
 كل درس يبىن عليها فيما بعد التقييم

يقصد الوظائف والبحوث املرتلية  : ملرتليةاألعمال ا (2
ويظهر  ا بعدـاليت يكلف التالميذ ويصححها املعلم فيم
 . هلم مواطن اخلطأ ويعمل على توجيههم 

وفيما يقوم املدرس بطرح  : االختبارات الشفوية (0
سؤال أو أكثر على كل تلميذ مباشرة و تكون 
اإلجابة عليه شفهيا من قبل التلميذ وإذا أخطأ ينتقل 
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وهذه االختبارات تساعد التلميذ على  إىل تلميذ آخر
 .  ون  يقظا ـأن يك

وهنا تتاح :  املناقشةو والتقارير ملقالختبار ا (4
يم ـبري و التنظـللتلميذ فرصة إلظهار قدرته على التع

التعميم وهي عبارة عن سؤال حر يطرح على و
وتكون اإلجابة حتريرية خالل مدة مجيع التالميذ 

معينة وتكون اإلجابة على شكل مقال أديب 
أوعلمي أوفلسفي عند بعض املستويات املتقدمة 
ويف هذه الطريقة يعتمد على ما فهمه وحفظه 

وميكن للمقال أن  لينشئ اإلجابة على شكل مقال
يظهر قدرة التلميذ على اختبار األفكار والتقييم 

 .ها والتنسيق بينهااحلقائق املهمة وقدرته على ربط

يذ يكون وهذا يعكس أثره على عادات استذكار التالم  
 األساليب اللغوية والكلمات املختارة. على أساس اللغة الواردة

وصحة  األفكار اليت يطرحها وتسلسل األفكار والتحليل
نتائج  ويستطيع التالميذ االطالع على املعلومات املقدمة

 .ان الشفهيـاالمتحان على عكس االمتح
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 : نذكر منها ما يلي  االختبارات احلديثة أو املقننة

من أشهر األسئلة املوضوعية  :الصوابو خلطأاختبار ا (1
 نظرا لسهولتها ويتكون هذا االختبار من جمموعة

عبارات بعضها صحيحة والبعض اآلخر خاطئ 
ويشترط أن تكون نصف العبارات خاطئة والنصف 

ر صحيح وأن تكون خمتصرة ويتم خلطها مع ـاآلخ
وخيتص هذا النوع بقياس  دون نظام أو ترتيب بعضها

األهداف التربوية اخلاصة مبعرفة األمساء واملصطلحات 
 22.والقوانني

يكتب يف هذا النوع عبارات ناقصة  :اختبار الفراغات (2
تخدم هذا النوع ـويس ويطلب من املتمدرس تكميلها

لقياس معرفة املصطلحات والتواريخ والتعريفات وحل 
 03.املسائل احلسابية

                                                             
, لمرجع السابق ا، والتربويةقاتها االجتماعية علم النفس وتطبي ،عبد العالي  الجسماني 29
   430 :ص
 ،المرجع السابق ،علم النفس وتطبيقاتها االجتماعية والتربوية  ،عبد العالي  الجسماني 03
 039: ص 
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وهو أكثر األنواع استعماال :املطابقة أو املقابلة اختبار  (0
يف معرفة معاين الكلمات والتعريفات االصطالحية 

وهو عبارة  والتعرف على الصفات التارخيية واألدبية
 عن قائمني من العبارات القصرية أو الرموز أو األرقام
. ويطلب من املتمدرس من إحلاق الشبيه بشبيهه فيها

التالميذ يف  وتستخدم أسئلة املقابلة لقياس حتصيل
احلقائق ومعاين الكلمات والتواريخ واألحداث و 

كما تستخدم يف الرسم البياين أو ،الشخصيات 
ز أجزاء الرسم ويقوم التلميذ مبقابلة ـوترم ،اخلرائط

 01.األجزاء بالوظائف وأمسائها
يف هذا النوع من االختبارات تعطى  :اختبار الترتيب  (4

ة ـغري مرتبة بطريقة منتظم،مجل متعددة عشوائية 
ويطلب من التلميذ بأن يضع رقما متسلسال  ،منطقيةو

ون ـايل تكـها وبالتـأمام مجل وعبارات توضح ترتيب
 .العبارات واجلمل ذات معىن سليم 

                                                             
 ،المرجع السابق، وتطبيقاتها االجتماعية والتربوية علم النفس ،عبد العالي  الجسماني 01
 430: ص 
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 .خصائص التحصيل الدراسي:  التاسع

متحور  كادمييا نظريا وعلمي يل الدراسي غالبايكون التحص
جتسدها املواد  والرياضيات ف واملميزات اليت  واجلغرافياحول املعار 

الدراسية املختلفة خاصة والرتبية املدرسية عامة كالعلوم والتاريخ، 
 : ويتصف التحصيل الدراسي خبصائص منها

ميتاز التحصيل الدراسي بأنه حيت منهاج مادة معينة أو  (1
 . عة مواد لكل واحدة معارف خاصة هباو جمم

يظهر التحصيل الدراسي عادة عرب اإلجابات عن  (2
الفصلية الدراسية الكتابية والشفهية  االمتحانات

 .واألدائية
التحصيل الدراسي يعتين بالتحصيل السائد لدى أغلبية  (0

التالميذ العاديني داخل الصف، وال يهتم بامليزات 
 . اخلاصة

التحصيل الدراسي أسلوب مجاعي يقوم بتوظيف  (4
االمتحانات وأساليب ومعايري مجاعية موحدة يف إصدار 

 .يةاألحكام التقومي
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 طريقة البحث - أ

 و أحدهو  تجريبالحبث  ذه الرسالةهل إن منهج البحث
الباحثة إلختبار الفروض الىت ستعملها تمناهج العلمية الىت 

 واحد مستقل يف خاصة عند الرغبة يف معرفة تأثري متغري اهيضع
ومع إبعاد أو حتييد أثر املتغيريات املستقلة األخرى الىت  متغري تابع

قارن الباحثة بني تو . عالقة بني املتغيريين الرئسيةقد تتدخل يف ال
على حتقيق ( اإلختبار القبلى والبعدى)النتائج  اإلختبارين 

وهناك حبث شبه جترييب وهو قسم من البحث التجرييب  .الفروض
نة اجملموعة الضابطة واجملموعة يعىن أن ختتار الباحثة للعي

  .التجريبية

 :وأما خطوات تطبيق املنهج التجريبية هي 
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حتتاج , ضرورة حترير املشكلة حمل الدراسة والتجريب (1
الباحثة أن خيتار اخلطوات األخرى وال يتشقت جهده 

 .ويضيع وقته
صياغة املشكلة يف فروض واضحة ودقيقة قابلة للتحقيق  (2

ن مؤدى الفرض أن هناك عالقة حبيث يكو . واإلختبار
 .سيية منتظمة بني حادثة معينة ومتغري حمدد

تأتى مرحلة إختيار تصميم جتريىب مناسب , بني ذلك (0
وتصنيف . وإختيار العينة الىت ستجرى عليها التجريبة

أفراد العينة بدقة حتت اجملموعة التجريبية واجملموعة 
هلما التأكيد من تساوى اجملموعتني وتعاد, الضابطة

وتشبههما من مجيع الوجوه إال وجها واحدا وهو املتعلق 
بالعامل التجريىب الذى يوجد يف اجملموعة التجريبية وال 

  وعدقت تطبيقها يف 02.يوجد يف اجملموعة األخرى
 ."’Model‘املدرسة العالية احلكومية "

                                                             
 023: ص ، الرياض، العلوم السلوكية المدخل الى البحث قي، صاحل بن محد العساف 02
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أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد 
قسم تعليم (  درجة املرحلة اجلامعة األوىل)وكتابة الرسالة العلمية 

اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية 
 . احلكومية 

 المجتمع والعينة - ب

 MAN’‘كان اجملتمع الذى قررته الباحثة هم الطالب ب 

Model Banda Aceh’’  فتأخذ الباحثة . الطالب 163وعددهم
ألن معظم . الطالب 43العينة يف الصف الثاىن أو عددهم 

الطلبة يف الصف الثاىن متخرجون من معاهد العصرى وقد درسوا 
هو منتصف الصف الثاين . اللغة العربية من قبل يف الصف األول

إذا أخذت الباحثة العينة يف الصف . الصف بني األول والثالث
األول يشعر الطلبة بالصعوبة أو املشكالت ألهنم متخرجون من 
أي املدارس وال يفهموا ويهتموا اللغة العربية وكذالك يف الصف 

يشعر الطلبة بالصعوبات ألهنم قد مسعوا اللغة العربية , الثالث
أخذت العينة ,إذا. اشرة يف الفصل األول والثاىنبدون الطريقة املب
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من الصف الثاىن لتسهيل الباحثة على إجابات أو النتائج هذا 
 .البحث

 أدوات البحث     -ج

وأما أدوات البحث جلمع البيانات الىت تعتمد على  
 :الباحثة فهي 

 اإلختبارات  (1

دوات الىت ميكن أن يستخدمها أإن اإلختبارات إحدى 
جلمع املعلومات الىت حتتجها اإلجابة أسئلة البحث أو الباحثة 

واإلختبار ينقسم إىل ثالثة أنواع وهي إختبارات . إختبار فروضة
استعداد وإختبارات التحصيل وإختبارات ميول الشخصية 

 00.واإلجتاهات

قامت الباحثة اإلختبار لطالب ملعرفة أثر الطريقة املباشرة 
 MAN’‘اللغة العربية يف على التحصيل الدراسى يف تعليم 

Model’’. 

                                                             
  400: ص ، المدخل الى البحث" ، صاحل ابن محد العساف 00
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واإلختار للقياس على التحصيل الدراسى للطلبة يف مادة 
اللغة العربية هبذه املدرسة املقصودة أما حتليل هذا لالختبار ملعرفة 
التحصيل الدراسى للطلبة يف تعلم اللغة العربية بتطبيق الطريقة 

 04: يعىن كما يلى  (t-Test )املباشرة يكون باإلختبارات 

  
     

  
       

         
 
  

 
 
  

 

 

 احلساب:   : البيان  

 النتيجة املعتدلة من اجملموعة الضابطة :    
 النتيجة املعتدلة من اجملموعة التجريبية :    
 جمموع النتيجة من اجملموعة الضابطة :     
 جمموعة النتيجة من اجملموعة التجريبية :     
 جمموعة الطلبة من اجملموعة الضابطة :    
 جمموعة الطلبة من اجملموعة التجريبية :    

 المقابلة الشخصية  (2
                                                             

34 Suharsimi Arikonto, procedure penelitian , Hal 280 .  
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قوم تن أدوات البحث وهي حمادثة موجهة إن املقابلة أدة م
مع شخص أو أشخاص هدفها إستشارة أنواع معينة  ةهبا الباحث

من املعلومات إلستغالهلا يف حبث علمى أو لالستعانة هبا يف 
واختبارات الباحثة هنا صديقة هلا .  التوجيه والتشخيص والعالج

 .لنقدها وإرشادها من قيامها بالتدريس
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 الباب الرابع 

 عرض البيانات و تحليلها

 عرض البيانات  .أ
 الحقل البحثىلمحة عن 

بندا أتشيه  1العالية احلكومية اإلسالمية وقعت املدرسة 
.   .Jl. Pocut Baren No. 116, Kota Banda Aceh 23123بشارع 

وهي مدرسة من املدارس احلكومية الىت يتعلم فيها الطلبة من 
 . العلوم اإلسالمية واإلجتماعية والطبيعية 

والتكنولوجيا على تعتمد هذه املدرسة يف تطوير العلوم 
 :الرؤية التميز والبواعث اآلتية 

 الرؤية  (1

صورة أخالقية  1إن للمدرسة العالية احلكومية اإلسالمية 
تتمثل اهلوية املدرسية املراد حتقيقها يف املستقبل ويتجسد هذا يف 

 .رؤية التميز واإلجياز يف اإلميان والتقوى 



64 
 

 

 البعثة  (2

 :أمور تالية البواعث هلذه املدرسة حتتوى على 

تنفيذ الرتبية املوجهة إلجادة خرجيي املدرسة علميا  (1
وخلقيا واجتماعيا وإعداد الطاقات البشرية املتفوقة 

 .وتنميتها
 .تنفيذ التعليم والرتبية فعاال كفائيا (2
 .تنمية روح اإلجناز عند مجيع الطلبة يف املدرسة  (0
 .إرشاد الطلبة إىل تعرف قدراهتم وتنميتها مثالية  (4

دف هذه املدرسة إىل إجراء األنشطة التعليمية من وهت
 :أهداف آتية 

تشجيع الطلبة على ترقية إمياهنم باهلل وتقواهم له  (1
 . وغرس أخالقهم الكرمية 

إعداد اخلرجيني الذين يقدرون على التنافس يف  (2
 .اإلمتحانات الوطنية 

إعداد اخلرجيني الذين يقدرون على التنافس وطينا  (0
 .بالرتبية يف مستواها األعلى  ودوليا لإللتحاق
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هتذيب الطلبة ليتملكوا ملهارات االتصالية وتنميتها  (4
 . تنمية صحيحة

غرس الطبيعة الصلبة الدائمة يف املنافشة والتكيف مع  (6
  06البيئات واجملتمع

وهم . مدرسا 69وعدد املدرسني يف هذه املدرسة يبلغ 
. خيتلفون من حيث خلفياهتم وخترجهم العلمى من الرتبية

فبعضهم خترجوا يف جامعة الرانريى اإلسالمية واجلامعات األخرى 
هم يعلمون الطلبة دروسا وفق اقسامهم يف جمال العلوم . املشهورة
 . والرتبية

 هذه املدرسة فهم خيتلفون وأما الطلبة الذين يتعلمون يف
فبعضهم خترجوا يف . من حيث قدرهتم وخرباهتم وخلفياهتم

املدرسة الثانوية اإلسالمية وبعضهم خترجوا يف املدرسة الثانوية 
ويبلغ عددهم إىل . العامة واآلخر خترجوا يف املعاهد العصرى

الطالبة يتعلمون يف الفصل  163الطلبة مع التفصيل أن  463
يتعلمون  103طالب يتعلمون يف الفصل الثاىن و  103األول و 

                                                             
35

Ahmad ‘Ashaf ,2011.  Panduan Visi Misi Madrasah Aliyah Negeri 1 

, Banda Aceh :  Pustaka MAN 1 Banda Aceh.  
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وأخذت الباحثة الطلبة يف الصف الثاىن . يف الفصل الثالث
. طالبا  43خاصة متخرجوا يف املعاهد العصرى عددهم 

طالبا ليكون  23طالبا ليكون فصال جتريبيا و  23وعددهم 
طالب ليصبحوا عينة البحث ويبلغ  43وعددهم . فصال ضابطا

وقسمت الباحثة الطلبة كعينة هلذا البحث إىل . طالبا 43م عدده
وجمموعة . طالبا 23جمموعة ضابطة يبلغ عددهم إىل , جمموعتني 

 .طالبا 23جتريبية يبلغ عددهم إىل 

 إجراء تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة المباشرة  .ب

أول األمر الذي قامت به الباحثة قبل إجراء تعليم اللغة 
العربية باستخدام الطريقة املباشرة للمجموعة التجريبية دون 
استخدامها للمجموعة الضابطة تقدمي اإلختبار القبلى هلاتني 

 .اجملموعتني

وتقدمي هذا اإلختبار يهدف إىل معرفة مدى قدرهتم على 
تعليم اللغة العربية قبل أن تعد الباحثة التعليم باستخدام الطربيقة 

ة الدراسية الىت قدمتها الباحثة يف هذا اإلختبار واملاد. املباشرة
أما اجلوانب الىت ". النظافة من اإلميان "حتتوى على املوضوع 
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فهم الطلبة مادة اللغة : قامت الباحثة بتقوميها فتشتمل على 
وقدرة الطلبة على شرح  إىل زمالءهم  وقدرة الطلبة على العربية 

 .استنتاج األفكار من املادة 

لباحثة التعليم يف الفصل للمجموعة الضابطة قدمت ا
وفيما يلى تشرح الباحثة أنشطتها يف الفصل الذي قامت فيها 

 :بالتعليم وجتري عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها وهي 

دخلت الباحثة الفصل للمجموعة الضابطة والقت  (1
 .السالم على الطلبة 

مع بدأت الباحثة األنشطة الفصلية بقراءة الدعاء  (2
 .الطلبة

عرفت الباحثة نفسها للطلبة وشرحت األغراض من  (0
 .إجراء التعليم للبحث 

قدمت الباحثة للطلبة اإلختبار القبلى الذي سبق  (4
 "النظافة من اإلميان " اإلعداد وموضوعها 

النظافة من " شرحت الباحثة املادة عن املوضوع  (6
 "اإلميان
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مع  أهنت الباحثة األنشطة الفصلية بقراءة الدعاء (5
 .الطلبة

 .لسالم على الطلبة وخرجت من الفصلألقت الباحثة ا (0

ومل تعرض الباحثة األمساء الطلبة صراحة وإمنا تكتب رمزهلا 
أما النتائج . ملا يف اإلختبار من النتائخ الناقصة كي ال جترحهم

الىت حصلت عليها اجملموعة الضابطة يف اإلختبار القبلى فتعرضها 
 :  الباحثة يف اجلدول اآلتى 

 2.1الجدول 
 نتائج االختبار القبلى للمجموعة الضابطة 

 نتيجة االختبار القبلى الطلبة رقم

 55 ن. أ  1

 46 ن. ب  2

 05 م. أ  3

 06 م. ر  6
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 22 ص. ج  5

 22 م. ص  4

 25 س. م  2

 24 أ. ر  0

 25 م. ن  9

 25 ج. ن  15

 43 ر. ف  11

 25 ف. ن  12

 05 م. م  13

 05 م. ل  16

 05 و. ن  15

 29 ش. ف  14
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 95 ش. أ  12

 92 ز. م  10

 00 ف. ف  19

 45 م. ف  25

 1695 - مجموعة 

 26،25 - درجة المعدلة 

 

أشار هذا اجلدول إىل أن درجة املعدلة الىت حصلت عليها 
وتكون درجة  04،06اجملموعة الضابطة يف اإلختبار القبلى 

طالبا قد وصلوا إىل درجة  23طلبة من  15ويتضح أن . ناقصة
والباقى  03احلد املعياري الىت سبق تقريرها من قبل املدرسة وهي 

 .طلبة مل يصلوا إليها الن أ 4

اىن قد دخلت الباحثة الفصل للمجموعة التجريبية أما الث
فيما يلي تشرح الباحثة األنشطة . وقدمت هلم اإلختبار القبلى
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الفصلية الىت قامت أن جتري تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 
 :املباشرة وهي 

دخلت الباحثة الفصل للمجموعة التجريبية وألقت  (1
 .السالم على الطلبة 

األنشطة الفصلية بقراءة الدعاء مع الطلبة  بدأت الباحثة (2
. 

عرفت الباحثة نفسها للطلبة وشرحت األغراض من  (0
 .اإلجراء البحث 

" قدمت الباحثة للطلبة اإلختبار القبلى وموضوعة  (4
 "النظافة من اإلميان 

 "النظافة من اإلميان " شرحت الباحثة عن املوضوع  (6
اء مع الطلبة أهنت الباحثة األنشطة الفصلية بقراءة الدع (5

. 
 .خرجت الباحثة من الفصل وألقت السالم  (0

جريبية فتعرضها أما النتائج الىت حصلت عليها اجملموعة الت
 :   ل الثاىن من دون ذكر أمسائهم صرحة الباحثة يف اجلدو 

 2.2الجدول 
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 نتائج االختبار القبلى للمجموعة التجريبية
 نتيجة االختبار القبلى الطلبة رقم

 65 ت. أ  1

 41 م.  ن  2

 22 أ . ر  3

 53 ه. ر  6

 92 ن. أ  5

 55 م.  ق 4

 25 س. م  2

 25 ض. ر  0

 42 ق. ج  9

 21 ت. ن  15



73 
 

 

 01 ف.  ر  11

 55 ف. ن  12

 25 م .ن  13

 05 م. ل  16

 05 و. ن  15

 29 ش. ف  14

 29 ش. أ  12

 95 ث. م  10

 24 ق. ف  19

 46 ك. م  25

 1655 - مجموعة 

 25،25 - درجة المعدلة 
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أشار هذا اجلدول إىل أن درجة املعدلة الىت حصلت عليها 
تأسيسا على . وتكون درجة ناقصة 03،26اجملموعة التجريبية 

فيتضح . اجلدولني الذين مت تقدمي اإلختبار هلما من قبل الباحثة
 04،06أن درجة املعدلة للمجموعة الضابطة يف اإلختبار القبلى 

هذه تدل على أن . 03،26 ودرجة املعدلة للمجموعة التجريبية
درجة املعدلة للمجموعة الضابطة أعلى من درجة املعدلة 
للمجموعة التجريبية بالنسبة لعدد الطلبة الذين يصلون إىل درجة 

فرأت  03احلد املعياري الىت سبق تقريرها من قبل املدرسة وهي 
من الطلبة للمجموعة الضابطة قد وصلوا %  03،46الباحثة أن 

ورأت الباحثة أن  . مل يصلوا اليها% 24،66وباقيتهم .  اليها 
من الطلبة للمجموعة التجريبية قد وصلوا اليها %  56،00

هذه تدل على أن أكثر . مل يصلوا إليها %  06،04وباقيتهم  
الطلبة يف اجملموعة التجريبية مل ينجحوا يف تعلم اللغة العربية مقرنة 

ك تريد الباحثة أن تعلم اللغة لذل. بالطلبة يف اجملموعة الضابطة 
العربية باستخدام الطريقة املباشرة للمجموعة التجريبية دون 
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استخدامها للمجموعة الضابطة للمقارنة عن فعالية باستخدام 
 . الطريقة املباشرة وعدمه

دخلت الباحثة , ومما يتعلق بإجراء تعليم اللغة العربية
مجموعة التجريبية الفصل للمجموعة الضابطة مرتني والفصل لل

قامت الباحثة عند كل دخول إىل الفصل هلاتني . مرتني
اجملموعتني بإعداد ختطيط التعليم ووسائله ومصادره لدى عملية 

وأما مادة اللغة العربية فتعلمها . تعليم اللغة العربية وتعلمها
 " . النظافة من اإلميان " الباحثة الطلبة املوضوع 

الفصل للمجموعة الضابطة  أول األمر دخلت الباحثة
قامت الباحثة بتعليم اللغة .  النظافة من اإلميانوعلمت املادة 

فيما يلى . العربية من غري أن تستخدم الباحثة الطريقة املباشرة
تشرح الباحثة األنشطة الفصلية حينما تدخل هذا الفصل يف 

 : اللقائني ومها كما يأتى 

 اللقاء األول

للمجموعة الضابطة وألقت دخلت الباحثة الفصل  (1
 .السالم على الطلبة



76 
 

 

بدأت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية بقراءة الدعاء  (2
 .مع الطلبة 

شرحت الباحثة أهداف تعلمها الىت ينبغى حتقيقها من  (0
 .قبل الطلبة حسب ما أعدت يف ختطيط التعليم

 ".النظافة من اإلميان " قدمت الباحثة مادة وموضوعها  (4
 .حثة أمام الطلبة و تطلب الطلبة لتكررهاشرحت البا (6
قدمت الباحثة للطلبة فرصة لتقدمي األسئلة عن األشياء  (5

 .الىت مل يفهموها 
 .استنتجت الباحثة املادة الدراسية مع الطلبة  (0
و . أهنت الباحثة أنشطتها الفصلية بقراءة الدعاء (9

 .خرجت من الفصل بإبقاء السالم 

 اللقاء الثانى 

الفصل للمجموعة الضابطة وألقت دخلت الباحثة  (1
 .السالم على الطلبة

بدأت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية بقراءة الدعاء  (2
 .مع الطلبة 
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النظافة من اإلميان " ناقشت الباحثة مع الطلبة مادة  (0
 . الىت سبق أن يتعلموها من قبل "

قدمت الباحثة للطلبة فرصة ليتساءلوا عن األشياء الىت  (4
 .لتمكني فهمهم فيما درسوا مل يفهموها

أمرت الباحثة للطلبة أن يشرح املادة حىت عرفوها جيدا  (6
 .وقامت الباحثة التقومي 

قدمت الباحثة للطلبة اإلختبار البعدى فيما يتعلق  (5
 ".النظافة من اإلميان " باملوضوع حول 

و . أهنت الباحثة أنشطتها الفصلية بقراءة الدعاء (0
 .السالمخرجت من الفصل بإبقاء 

 :الجدول الثانى 

 2.3الجدول 

 نتائج االختبار البعدى للمجموعة الضابطة

 نتيجة االختبار البعدى الطلبة رقم

 40 ن. أ  1
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 25 ن. ب  2

 05 م. أ  3

 05 م. ر  6

 25 ص. ج  5

 05 م. ص  4

 25 س. م  2

 05 أ. ر  0

 25 م. ن  9

 05 ج. ن  15

 25 ر. ف  11

 25 ف. ن  12

 05 م. م  13
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 05 م. ل  16

 05 و. ن  15

 05 ش. ف  14

 92 ش. أ  12

 94 ز. م  10

 00 ف. ف  19

 05 م. ف  25

 1266 - مجموعة 

 02،2 - درجة المعدلة 

 

أشار هذا اجلدول إىل أن درجة املعدلة الىت حصلت عليها 
وتكون على درجة  90،2اجملموعة الضابطة يف اإلختبار البعدى 

أما اخلطوة التالية قد خلت الباحثة الفصل للمجموعة . جيد جدا



81 
 

 

هذا التعليم قامته الباحثة . التجريبية لتعليم اللغة العربية 
فيما يلى . أيضا يف اللقائني باستخدام الطريقة املباشرة وجيرى

تعرض الباحثة األنشطة الفصلية الىت قامت هبا يف اجملموعة 
 :التجريبية وهي كما يأتى 

 اللقاء األول
دخلت الباحثة الفصل للمجموعة التجريبية وألقت  (1

 .السالم على الطلبة
بدأت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية بقراءة الدعاء  (2

 .مع الطلبة 
الباحثة أهداف تعلمها الىت ينبغى حتقيقها من شرحت  (0

 .قبل الطلبة حسب ما أعدت يف ختطيط التعليم
شرحت الباحثة هلم طريقة العمل يف تعليم اللغة العربية  (4

 .باستخدام الطريقة املباشرة 
شرحت الباحثة أمام الطلبة عن املادة النظافة من  (6

 .اإلميان باستخدام الطريقة املباشرة 
ثة للطلبة فرصة لتقدمي األسئلة عن قدمت الباح (5

 .األشياء الىت مل يفهموها باستخدام اللغة العربية 
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أمرت الباحثة الطلبة بأن يتساءلوا عن األشياء الىت مل   (0
يعرفوها فيجبها إخواهنم وإن كان فيهم من مل يعرف 

 .فتجبها الباحثة نفسها 
طلبت الباحثة عديدا من الطلبة بأن يشرح املادة  (9

 .ة حىت عرفوا مجيعهمالصحيح
 .إستنتاج عدد الطلبة عن املادة بإرشاد الباحثة  (2

. أهنت الباحثة أنشطتها الفصلية بقراءة الدعاء (13
 .وخرجت من الفصل بإبقاء السالم 

 

 اللقاء الثانى 

 . دخلت الباحثة الفصل والقت السالم على الطلبة  (1
بدأت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية بقراءة الدعاء  (2

 .مع الطلبة 
قسمت الباحثة الطلبة اىل جمموعات صغرية تتكون  (0

من مخسة الطلبة وأمرهتم باملناقشة عن املدة النظافة 
 .من اإلميان الىت سبق أن يتعلموها من قبل 
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فاختارت الباحثة إحدى الطلبة يف كل قسم ليشرح  (4
 . ما نقشته الطلبة يف جمموعتهم

عن األشياء قدمت الباحثة للطلبة فرصة ليتساءلوا  (6
 .الىت مل يفهموها لتمكني فهمهم فيما درسوا 

أمرت الباحثة للطلبة منفردا بأن يشرح املادة حىت  (5
 .عرفوها جيدا وقامت الباحثة التقومي 

قدمت الباحثة للطلبة اإلختبار البعدى فيما يتعلق  (0
 ".النظافة من اإلميان " باملوضوع حول 

ستنتجوا منه ناقش الطلبة حول معىن املوضوع عاما وا (9
 .ضبط الشكل ومعىن رئيسى 

أمرت الباحثة الطلبة بتعلم اللغة العربية خاصة  (2
باستخدام الطريقة املباشرة حول البيت واملدرسة 

 . ومتارسه الطلبة كل يوم
و . أهنت الباحثة أنشطتها الفصلية بقراءة الدعاء (13

 .خرجت من الفصل بإبقاء السالم 

اجملموعة التجريبية يف أما النتائج الىت حصلت عليها 
 :اإلختبار البعدى فتعرضها الباحثة يف اجلدول اآلتى 
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 2.6الجدول 
 نتائج االختبار البعدى للمجموعة التجريبية

 نتيجة االختبار البعدى الطلبة رقم

 05 ت. أ  1

 09 م.  ن  2

 90 أ . ر  3

 29 ه. ر  6

 92 ن. أ  5

 90 م.  ق 4

 02 س. م  2

 02 ض. ر  0

 24 ق. ج  9
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 02 ت. ن  15

 00 ف.  ر  11

 09 ف. ن  12

 02 م .ن  13

 02 م. ل  16

 94 و. ن  15

 09 ش. ف  14

 90 ش. أ  12

 96 ث. م  10

 03 ق. ف  19

 90 ك. م  25

 1222 - مجموعة 
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 00،05 - درجة المعدلة 

 

أشار هذا اجلدول أن درجة املعدلة الىت حصل عليها 
وتكون على  99،96التجريبية يف اإلختبار البعدى اجملموعة 

قد وصلوا % 133ويتضح أن مجيع الطلبة . الدرجة جيد جدا
 .إىل درجة احلد املعيارى الىت سبق تقريرها من قبل املدرسة 

وجدت الباحثة أن درجة , تأسيسا على اجلدولني السابقني
ة جيد املعدلة الىت حصل عليها هاتان اجملموعتان تكون على درج

ووجدت الباحثة أن مجيع الطلبة هلاتني اجملموعتني قد . جدا
وصلوا إىل درجة احلد املعياري الىت سبق تقريرها من قبل املدرسة 

وهذا ألن النتيجة الىت حصل عليها الطلبة كلهم يف . 03وهي 
 . 03اإلختبار البعدى مل تكن أدىن من 

بعد أن تقوم الباحثة بتعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 
قامت باملقارنة بني نتيجة االختبار القبلى والبعدى . املباشرة 

وتعتمد . للهاتني اجملموعتني ملعرفة مدى فرق التحصيل بينهما
 :الباحثة على الرموز كما ياىل 
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 2.5ول  الجد

 نتائج الفرق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  

   التجريبية  الضابطة  
-Y1 الطلبةX1-x2 D21 الطلبة

y2

D22

1 10 326 1 65 655 
2 4 34 2 20 206 
3 5 25 3 24 424 
6 6 14 6 24 424 
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5 3 9 5 3 9 
4 0 14 4 60 2356 
2 5 25 2 12 209 
0 6 14 0 12 166 
9 5 25 9 9 01 

15 15 155 15 14 254 
11 2 16 11 2 69 
12 3 9 12 36 1154 
13 3 9 13 12 209 
16 3 9 16 2 6 
15 3 9 15 14 254 
14 1 1 14 15 155 
12 2 6 12 19 341 
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10 6 14 10 6 14 
19 3 9 19 2 69 
25 25 655 25 36 1154 

 9555 325 المجموع 1522 112 المجموع
 

رغبة الطلبة في تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة  - ج
 المباشرة 

بعد أن قامت الباحثة بتعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 
قدمت للطلبة أسئلة اإلستبانة يف هناية , املباشرة يف الفصل

هذه هتدف إىل معرفة مدى رغبة الطلبة يف . األنشطة الفصلية
أما األسئلة الىت . م الطريقة املباشرةتعلم اللغة العربية باستخدا

قدمتها الباحثة يف هذه اإلستبانة فتتكون من عشرين سؤاال 
 .وحيتوى على أربعة اختيارات اإلجابة 

ومن املعلوم أن اللغة العربية من لغات أجنبية لبعض طلبة 
فمنهم من . بندا أتشيه 1املدرسة العالية احلكومية اإلسالمية 
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يشعرون بالسعادة يف تعلمها ومنهم من يشعرون بامللل يف تعلمها 
قدمت , لذلك. لسبب أهنا لغة صعبة دراستها وليست سهلة

غبتهم يف تعلم هذه اللغة أم الباحثة للطلبة األسئلة مما يتعلق بر 
وتعرض الباحثة األجوبة الىت أجبها الطلبة يف , عدم الرغبة عندهم

 : اجلدول اآلتية 

 

 2.4الجدول 

 رغبة الطلبة في تعلم اللغة العربية 

 نسبة مثوية تكرار احتمال األجوبة رقم

 %26 6 راغب جدا أ

 %46 2 راغب ب

 %16 0 أحيانا ج

 %16 0 ال د
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 %155 25 مجموع 

 

مما ال شك فيه أن تعليم اللغة العربية وسائل وطرق كثرية 
هذه ألن . خمتلفة ميكن للمدرس أن يستخدمها مما يناسب للطلبة

الطريقة تلعب دورا هاما يف إيصال املواد إىل األغراض الرتبوية 
وملعرفة نوع الطريقة املستخدمة . وخاصة يف تعليم اللغلة العربية

قدمت الباحثة الباحثة , يف تعليم اللغة العربيةمن قبل املدرس 
تعرض الباحثة األجوبة الىت أجاهبا . للطلبة سؤاال ما يتعلق به

 :الطلبة يف اجلدول اآلتى 

 2.2الجدول 

 رغبة الطلبة في تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة المباشرة

 نسبة مثوية تكرار احتمال األجوبة رقم

 %43 9 راغب بشدة أ

 %23 4 راغب ب



9  
 

 

 %13 2 قليل الرغبة ج

 %03 5 ال د

 %155 25 مجموع 

طلبة أجابوا  9على أساس هذا اجلدول وجدت الباحثة أن 
أهنم راغبون جدا يف تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة املباشرة 

طلبة ال يرغبون يف تعلمها والباقى  5طلبة أجابوا راغبون و  4و 
هذه األجوبة تدل على أن . أهنم قليلو الرغبةطلبة أجابوا  2أي 

أكثر الطلبة يشعرون بالرغبة يف أن يتعلموا اللغة العربية بالستخدام 
 .الطريقة املباشرة 

إضافة إىل أن استخدام الطريقة املباشرة يدفع الطلبة لتعلم 
اللغة العربية وفيه أيضا يسهل الطلبة يف التفاعل مع اآلخرين من 

وملعرفة سهولة الطلبة يف التفاعل مع .  الفصلخالل التعلم يف
تعرض الباحثة األجوبة مث . قدمت الباحثة هلم سؤاال, اآلخرين

 :اختيارها من الطلبة يف اجلدول كما يأتى 

 2.0الجدول 
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سهولة الطلبة في التفاعل مع اآلخرين من خالل تعلم اللغة 
 العربية باستخدام الطريقة المباشرة

 نسبة مثوية تكرار األجوبةاحتمال  رقم

 %6 1 سهل جدا أ

 %46 2 سهل ب

 %06 0 قليل من السهولة ج

 %16 0 عدم السهولة د

 %155 25 مجموع 

  

قدمت . وفيما يتعلق بالتحصيالت الىت حصل عليها الطلبة
وأما إجابتهم فتعرض الباحثة يف اجلدول ما . الباحثة هلم سؤاال

 :يأتى 

 2.9الجدول 
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الطلبة على التحصيل الدراسى بعد تعلم اللغة العربية حصول 
 باستخدام الطريقة المباشرة

 نسبة مثوية تكرار احتمال األجوبة رقم

فهم النص و تطبيق القواعد  أ
 يف املادة

2 46% 

حفظ النص و املفردات  ب
 فحسب

0 16% 

 %06 0 معرفة النص وتغريات الشكل ج

 %6 1 عدم الفهم كله د

 %155 25 مجموع 

 

 تحليل البيانات  - د
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إسناد إىل البيانات الىت سبق أن تعرضها الباحثة ميكن 
 :حتليلها على النحو اآلتى 

 اإلختبار  (1

لت عليها اجملموعة الضابطة يف درجة املعدلة الىت حصأن 
 15ويتضح أن . وتكون درجة ناقصة 04،06ختبار القبلى اال

املعياري الىت سبق طالبا قد وصلوا إىل درجة احلد  23طلبة من 
أ ن طلبة مل يصلوا  4والباقى  03تقريرها من قبل املدرسة وهي 

لىت حصلت عليها هذه اجملموعة يف درجة املعدلة اوأما . إليها
ألن . وتكون على درجة جيد جدا 90،2ختبار البعدى اال

النتائج الىت حصل عليها الطلبة يف االختبار البعدى أعلى من 
ن قدرة طلبة اجملموعة الضابطة مرتفعة بعد هذه تدل على أ, 03

 .تعلمها بغري استخدام الطريقة املباشرة

 حصلت بالنسبة للمجموعة التجريبية فدرجة املعدلة الىت
وأما . وتكون درجة ناقصة 03،26عليها اجملموعة التجريبية 

عليها اجملموعة التجريبية يف االختبار  الىت حصل درجة املعدلة
ويتضح أن . على الدرجة جيد جداتكون و  99،96البعدى 
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قد وصلوا إىل درجة احلد املعيارى الىت %  133مجيع الطلبة 
هذه تدل على أن قدرة الطلبة . سبق تقريرها من قبل املدرسة

اجملموعة التجريبية يف تعلم اللغة العربية مرتفعة أكثر من بعد أن 
 .تعلموها باستخدام الطريقة املباشرة

 

 

 خصيةاملقابلة الش (2

إعتمادا على البيانات من أجوبة املقابلة الشخصية الىت 
سبق أن تقدمها الباحثة تدل على أن أكثر الطلبة يرغبون يف 

وهذا ألن الطريقة . تعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة املباشرة
املباشرة هلا فوائد كثرية وجدهتا الباحثة من خالل قمتها بتعليم 

 . صلاللغة العربية يف الف

إهنا تشجع الطلبة على فهم اللغة العربية يف كل  (1
 .مهارات اللغوية خاصة يف مهارة الكالم

 .إهنا تساعد الطلبة على فهم املادة وإستيعاهبا بسهولة (2
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إهنا تساعد الطلبة على حفظ املفردات الىت وجدوها  (0
يف شرح املدرس و نصوص القراءة ويستعملوها عند 

 .التكلم
على تفعيل مهارة التعلم السمعى إهنا تدرب الطلبة  (4

 .والبصرى لدي الطلبة
إهنا تقدر على ترقية حتصيالت الطلبة يف تعلم اللغة  (6

 .العربية

أما النتائج عن املقابلة الشخصية مع رئيس املدرسة فقلت 
ما رأيك عن التطبيق الطريقة املباشرة يف هذه املدرسة : "الباحثة 

س عن تطبيقها وكيف وما هي املشكالت الىت يوجهها املدر 
أجاب ". عملية التعليم والتعلم يف املادة اللغة العربية يا أستاذ؟

أن التطبيق الطريقة املباشرة ملحق جيد ألن : " الرئيس املدرسة
هلم ,معظم الطلبة يف هذه املدرسة متخرجون من معاهد العصرى 

املفردات الكثرية الىت ال تستعملها عندما يستمروا إىل املدارس 
العالية أم غريه حىت يكون بعيدا عن هذه اللغة من جهة  

التطبيق هذه الطريقة . املفردات أو احملادثة أو القراءة أوالكتابة
مطلوبا هبا ولكن له مشكالت للمدرس اللغة العربية الذى مل 
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يفهم ويستطيع أن يشرح ويتكلم اللغة العربية فصحة ألن ذلك 
. بية متسويا باملادة األخرىعملية التعليم التعلم اللغة العر 

يستعملها املدرس الطريقة املناقشة أو إلقائية بدون الطريقة املباشرة  
  05".كما حتتاج الطلبة اليها

أما النتائج عن املقابلة الشخصية مع املدرسة اللغة العربية 
ما رأيك عن : "فقلت الباحثة , الىت تع لم يف الصف الثاىن

يف هذه املدرسة وما هي املشكالت الىت التطبيق الطريقة املباشرة 
توجهها املدرسة عن تطبيقها وكيف عملية التعليم والتعلم املادة 

أن  : "أجبتها املدرسة". اللغة العربية يف هذه الفصل يا أستاذة؟
التطبيق الطريقة املباشرة موافق هلذه املدرسة واملادة ألن الطلبة 

نبية ألهنم متخرجون من ماهرون يف فن الرتبية خاصة اللغة األج
معاهد العصرى ولكن له املشكالت يف املدرس ال يستطيع أن 
يشرح بالغة العربية كلها بل يشرح املدرس املادة هبذه الطريقة يف 
املهارة اخلاصة أي يف مهارة الكالم أو يف املادة الىت تسهل 

وكانت عملية التعليم والتعلم . املدرسا عن فهمها وشرحها للطلبة 

                                                             
 2312نوفبرب  4 ،بعد املرقبة  الشخصية مع الرئيس المدرسةابلة املق 05
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يأمر املدرس الطلبة ليكتبوا املادة وحيفظواها , للغة العربيةا
 00." ويتكلموا هبا

أما النتائج عن املقابلة الشخصية مع الطلبة يف الصف 
ما رأيكم عن التطبيق الطريقة املباشرة يف : "فقلت الباحثة , الثاىن

هذه املدرسة وكيف عملية التعليم والتعلم املادة اللغة العربية يف 
قال بعضهم يوجدوا مفيدة كبرية لديهم عندما ". "الفصل؟هذه 

يستعملها املدرس هذه الطريقة ألهنم يوجدوا فيها كثرية املفردات 
الىت قد تعلمها من قبل ويستطيعوا أن يتكلموا اللغة العربية بشرح 

وكان عملية التعليم يأمر املدرس لنحفظ املادة مث . املدرس هبا
ن النهائية وال نستطيع أن نتكلم نكتب ونقراء حىت اإلمتحا

09.هبا
 

  ين تحقيق الفروض   -ه

                                                             
 2312نوفبرب  4بعد املرقبة   الشخصية مع المدرسة اللغة العربيةاملقابلة  00
 2312نوفبرب  6بعد املرقبة    الشخصية مع الطلبة في الفصل الثانىملقابلة  09
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بعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيانات ما يتعلق هبذا 
تريد الباحثة أن حتقق الفروض الىت سبق أن تفرتضها يف , البحث

 :الباب األول كما يلي 

إن تعليم اللغة العربية باستخدام :  (Ha)الفرض البديل  (1
املباشرة يكون يتأثر تأثريا على التحصيل الطريقة 

 .الدراسي للطلبة يف تعليم اللغة العربية
إن تعليم اللغة العربية باستخدام  : (Ho)الفرض الصفري  (2

الطريقة املباشرة ال يكون يتأثر تأثريا على التحصيل 
 .الدراسي للطلبة يف تعليم اللغة العربية

أن نتيجة مستوى الداللة وهذا  Test -بوسطة حتصيل ت
  (Ha)مردود والفرض البديل (Ho) يدل على أن الفرض الصفري

تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة املباشرة يكون مقبول أي أن 
 .يتأثر تأثريا على التحصيل الدراسي للطلبة يف تعليم اللغة العربية

  



 11 
 

 

 الباب الخامس
 الخاتمة 

الرسالة عما يتعلق باستخدام الطريقة قد حبثت الباحثة هذه 
. املباشرة وتأثريها على التحصيل الدراسي يف تعلم اللغة العربية

 .فاألن حيسن هبا أن تقدم نتائجها واالقرتاحات ختماهلا
 نتائج البحث  - أ

قامت الباحثة  على أثر استخدام الطريقة املباشرة على 
 :التالية التحصيل الدراسي للطلبة على وفق املراحل 

إن استخدام الطريقة املباشرة يف سيطرة الطلبة على  (1
التحصيل الدراسي تؤثر تأثريا لدى الطلبة يف املدرسة 

واعتمدا على , بندا أتشيه Modelالعالية احلكومية 
حوىل مفارقة بني النتائج الىت حصلت عليها طلبة 
جمموعة التجريبية وطلبة جمموعة الضابطة يف اإلختبار 

بناء على ذلك فالعرض العدمية مردودة . البعدى
املراد هبا تأثري الطريقة املباشرة . والعروض التبادلية مقبولة



 1  
 

 

على التحصيل الدراسي للطلبة يف تعليم اللغة العربية 
 .بندا أتشيه Modelباملدرسة العالية احلكومية 

إن الباحثة تواجه املشكالت يف تطبيق الطريقة املباشرة  (2
هي صعبة يف شرحة إىل الطلبة إذا مل  يف هذه اهليئة

حىت تكون الباحثة أو املدرسة يفهموا يوسيلة واحدة 
تستخدم كثرية من الوسائل الىت تسهل الطلبة يف فهم 

 .هذه املادة 
 المفترحات - ب

 :بعد إهناء البحث فتقدم الباحثة االقرتاح فيما يلي 
    ترجو الباحثة من رئيس املدرسة العالية احلكومية  (1

Model  بندا أتشيه ومدرسهم أن يهتموا بعملية
التدريس اللغة العربية خصوصا فيما يتعلق بقدرة 
الطلبة على فهم اللغة العربية ويستخدم الوسائل 

مثل مشاهدة , التعليمية الداعمة ليعلم اللغة العربية 
 .األفالم العربية والصور والقصص وغري ذلك
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الباحثة من مدرس اللغة العربية أن يستعمل  اترجو  (2
مثل , الطريقة املناسبة واجلذابة يف تعليم اللغة العربية 

 .الطريقة املباشرة وغريها
على الطلبة أن جيتهدوا يف تدريس اللغة العربية  (0

ويكثريوا التطبيقات والتمرينات ألهنا من دروس مهمة 
 .بيةيف فهم اللغة العربية ويتحدثوا باللغة العر 
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 جع االمر 

 :المراجع العربية  .1

  1206دار انشر، : القاهرة ، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس

صول التحليل في أمناهج البحث و براهيم البيومى غامن، إ
 .2339 ،، القاهرة العلوم اإلجتماعية

 .مكتبة النهضة املصرية : القاهرة ، فجر اإلسالمأمحد أمني، 

 البرامج التعليمية للغة العربية أساليبها ، محد احلسني مسساعةأ
 . جامعة أم درمان اإلسالمية: سودان ، وطرق تدريسها        

كتاب دليل اإلدارة المدرسة العالية الحكومية ،محد العسافأ
 .بندا أتشيه، بندا أتشيه 1

، رجاويل فريس: جاكرتا،تقويم التربية لألولد، أنا سجدن
2311 

 . أساسيات اإلدارة التعليمية، وإمساعيل توالآدم   أمبو إيلو
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 ،دور اإلنضباط  على سلوك الطالب وإنجازهم، توع تولوس
إشعة جديدة  من . ت.ف: جاكرتا، الطبعة األول

 .2330 ،الغازيندو

اإلتجاهات المعاصرة قي تدريس اللغة العربية ، محاده أبراهيم
 .1290 ،دار الفكر العرىب:القاهرة  ،واللغة لحية األخرى

 .1229 ،جاكرتا، قاموس اللغة اندونيسيا، ديفنديكبك

مكة ، المرجع في تعليم اللغة العربية ،رشدى امحد طعيمة
 .1295 ،جامعة أم القرى: املكرمة 

مكتبة : عثمان، اإلختبارات المدرسة، رائد اخلليل العبادى
 .2336اجملتمع العرىب للمنشر والتوزيع 

 ،رينيك جفتا: جاكرتا، تعلمالعوامل المؤثرة في   ،سلمط
1226. 

بندا ، المدخل ألى تعليم اللغة العربية ،سالمى بنت حممود
 .أتشية
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المدخل الى البحث قي العلوم ، محد العسافأصاحل بن 
 .2336, الرياض ،السلوكية

دروس دورات التدريبات   ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزين 
: الرياض ،بهالمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين 

 . م1424، مؤسسة الوف اإلسالمي

و ة یالجتماعاا ھقاتیبطتس ولنفم اعل  ،لجسمانيالعالي د اعب
 .1224، ومة للعلیبرلعدار ا: روت ی،  ةیوبرلتا

اململكة :السعودية ، الطريقة العامة، كمال إيراهيم بدري
 .1430 – 1435  ،العربية

دار : بريوت، المنجد في اللغة واإلعالم، لويس معلوف  
 .1295، املشرق

، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى ،حممد كامل الناقة 
 .1291 ، جامعة أم القرى : مكة املكرمة 

كنتور .التربية والتعلم ،مد يونس وحممد فاسح بكرحم
 . اجلزء األول ،كلية املعلمني اإلسالمية:وروكوفون
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في تعليم اللغة المرجع ، يونس وحممد عبد الرؤف الشيخ
مكتبة : القاهرة، العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق

 .2330, وهبة
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 اإلختبار القبلى
 ( 1)َتْدرِْيُب  
ِبَوْضع عالمة  هاْلُمَناَسَبة ِمن أ، ب، ج، د،  ْخَتر اإِلَجابَةاِ 

 !الصلب 
 ِف الطَّرِْيق... نَ َهى ْاإِلْسالَُم َعن  -1

 الَعْقلِ إلقاء  . د إِْلَقاِء اْلَقَذارَة . أ
 إلقاء اجِلْسمِ .ه  إِْلَقاِء الكتاب . ب

 .إلقاء الَقْلبِ  . ج
َنا َأْن نَ ْهَتمَّ بِ  -2 ُب َعَلي ْ  .ِف ُكلِّ َمَكان ... َيَِ

  اْلَقَذارَة . د اْلَمْضَمَضة    .أ
 الُفْرَشةِ  .ه  النَّظَاَفِة   . ب

َواكِ . ج     السِّ
اِئمِف امل َاء . . . نَ َهى الرَُّسْول َعن   -3  .الدَّ

   الُغْسل .د   التَّبَ وُّل .أ
  اْلَمْضمَ . ه  الطََّهاَرة. ب

َواِك    . ج  السِّ



 .اإِلْساَلم عن تَ ْلِوْيث ِمَياه األَنْ َهار . . . . . -4
  ََيَْفظُ  .د  يَْأُمرُ  .أ

َهى .ب   َيْكُنسُ . ه  يَ ن ْ
   َيْطُلبُ  .ج

 .ُدْوَرُهم. . ( ) . طََلب الرَُّسْول ِمَن امل ُْسِلِمْْي َأْن . 5
   يَ ْغُلُقوا  .د  ينّظموا .أ

  يُ نَ قِّطُ . ه   يُ َنظُِّفوا .ب
 وايَ تْ رُكُ  .ج

 ( 2)تدريب   
 !َوصحِّح الَخطَأ ( َخطَأ)َأْو ( َصِحْيح)ُقلْ 

ِة ِجْسِم اإِلْنَسان -1  . يَ ْهَتّم اإِلْساَلم ِبِصحَّ
َواك  -2  . ِمْن أَْعَضاِء اجِلْسم امل َْضَمَضة َوالسِّ
َواك لَِتْطِهْْيِ الَفم َكاَن  -3  .الرَُّسْول ُُيَاِرس السِّ
ب اهللُ َمْن الَ يُ َنظِّف إِنَاَء الطََّعام   -4  . َسيُ َعذِّ
َهى اإِلْساَلم َعْن تَ ْلِوْيِث األَنْ َهار بِالَقَذارَة  -5  .الَ يَ ن ْ
رَا ِبَس     َبِب تَ ْلِويْ      ِث ِميَ     اِه األَنْ َه      ار  -6 قَ     ْد يَ ْنَتِل     ر الُك      ْولِي ْ

 .بِالنََّجاَسة



 (3)تدريب 
 ! َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية  

 َهْل تَ ْهَتّم َمْدَرَسُتك بِالّنظَاَفة ؟ -1
َهل الُطالَّب والطَالَِبات ُهم امل َْسُؤْولُْون َعْن تَ ْنِظْيِف الُفُصُول  -2

رَاِسّية؟   الدِّ
 َفَماذَا يَ ْعَمُلْون ِف ذِلك؟ وََكْيف يَ ْعَمُلْون؟( نعم)ِإَذا َكاَن اجَلَواب 

 َوَمََت يَ ْعَمُلْون؟
َفَمن يَ ُقْوم ...( ال، لَْيُسوا َمْسُؤْوِلْْي : )َوِإَذا َكان اجَلَواب 

 بِتَ ْنِظْيِفها؟ 
 َوَمََت يَ ْعَمل ؟... َماَذا يَ ْعَمل؟ وََكْيف يَ ْعَمل 

َهْل ِف َمْدَرَسِتك َمْكَتب َخاّص لَِناِظِر امل َْدَرَسة َوَمْكَتب  -3
 ْيس ؟آَخر ِِلَْيَئِة التَّْدرِ 

َمْن يَ ُقْوم بِتَ ْنِظْيف َمْكَتب نَاِظِر امل َْدَرَسة َوَمْكَتب َهْيَئة  -4
 الَتْدرِْيس ؟

 ماذا يَ ْعَمل، وََكْيَف يَ ْعَمل، َوَمََت يَ ْعَمل ؟
 
 



 اإلختبار البعدى
 ( 1)َتْدرِْيُب  

 ةِ مَ اَل عَ  ِاْخَتر اإِلَجابَة اْلُمَناَسَبة ِمن أ، ب، ج، د، ه ِبَوْضعِ 
 ! بِ لْ الص  

 .ْاأَلْمرَاض اْلُمْخَتِلَفة....... الطَِّبيب  -1
  ينام . د يَ ْفَحص. أ

  يسرتيح. ه  َيِصف.ب
 يُ َعاِلج. ج

 ِف الطَّرِْيق... نَ َهى ْاإِلْسالَُم َعن  -2
 إلقاء الَعْقلِ  . د إِْلَقاِء اْلَقَذارَة . أ

 إلقاء اجِلْسمِ .ه  إِْلَقاِء الكتاب . ب
 .إلقاء الَقْلبِ  . ج

 َماَذاِبك ؟ +:  -3
 _............ : 

 يرمحكم اهلل . د اْلَْْمُد هلل ِِبَْْي . أ  
 سبحان اهلل. ه  َشَفاَك اهللُ . ب 



 ِعْنِدي زَُكام. ج 
 َثاَلَث َمرَّاٍت ِف اْليَ ْوم.... َتْلَرب اْلَمرِْيَضة  -4
  الَقْرص. د النَ ْوم. أ

اَحة. ب   اْلَماء. ه  التُ فَّ
 الَفاِكَهة. ج

ُب  -5 َنا َأْن نَ ْهَتمَّ بِ َيَِ  .ِف ُكلِّ َمَكان ... َعَلي ْ
  اْلَقَذارَة . د اْلَمْضَمَضة    .أ

 الُفْرَشةِ  .ه  النَّظَاَفِة   . ب
َواِك    . ج  السِّ

 .اإِلْساَلم عن تَ ْلِوْيث ِمَياه األَنْ َهار. . . . . -6
   ََيَْفظُ  .د  يَْأُمرُ  .أ

َهى .ب   َيْكُنسُ . ه  يَ ن ْ
   َيْطُلبُ  .ج

 .ُدْورَُهم) . . . ( طََلب الرَُّسْول ِمَن امل ُْسِلِمْْي َأْن  -7
   يَ ْغُلُقوا  .د  ينّظموا .أ

 يُ نَ قِّط .ه   يُ َنظُِّفوا .ب
 يَ تْ رُُكوا .ج



 (2)تدريب
 ! َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية  

 َهْل تَ ْهَتّم َمْدَرَسُتك بِالّنظَاَفة ؟ -1
َهل الُطالَّب والطَالَِبات ُهم امل َْسُؤْوُلْون َعْن تَ ْنِظْيِف  -2

رَاِسّية؟   الُفُصُول الدِّ
َفَماذَا يَ ْعَمُلْون ِف ذِلك؟ وََكْيف يَ ْعَمُلْون؟ ( نعم)ِإَذا َكاَن اجَلَواب 

 َوَمََت يَ ْعَمُلْون؟
ْوم َفَمن يَ قُ ...( ال، لَْيُسوا َمْسُؤْوِلْْي : )َوِإَذا َكان اجَلَواب 

 بِتَ ْنِظْيِفها؟ 
 َوَمََت يَ ْعَمل ؟... َماَذا يَ ْعَمل؟ وََكْيف يَ ْعَمل 

َهْل ِف َمْدَرَسِتك َمْكَتب َخاّص لَِناِظِر امل َْدَرَسة  -3
 َوَمْكَتب آَخر ِِلَْيَئِة التَّْدرِْيس ؟

َمْن يَ ُقْوم بِتَ ْنِظْيف َمْكَتب نَاِظِر امل َْدَرَسة َوَمْكَتب  -4
 س ؟َهْيَئة الَتْدرِيْ 

 ماذا يَ ْعَمل، وََكْيَف يَ ْعَمل، َوَمََت يَ ْعَمل ؟ -5
 
 



 ( 3)تدريب   
 !َوفْ ًقا لِلَنصِّ الس اِبق َوصحِّح الَخطَأ ( َخطَأ)َأْو ( َصِحْيح)ُقلْ 

ِة ِجْسِم اإِلْنَسان -1  . يَ ْهَتّم اإِلْساَلم ِبِصحَّ
َواك  -2  . ِمْن أَْعَضاِء اجِلْسم امل َْضَمَضة َوالسِّ
َواك لَِتْطِهْْيِ الَفم َكاَن  -3  .الرَُّسْول ُُيَاِرس السِّ
ب اهللُ َمْن الَ يُ َنظِّف إِنَاَء الطََّعام   -4  . َسيُ َعذِّ
َهى اإِلْساَلم َعْن تَ ْلِوْيِث األَنْ َهار بِالَقَذارَة  -5  .الَ يَ ن ْ
رَا ِبَس     َبِب تَ ْلِويْ      ِث ِميَ     اِه األَنْ َه      ار  -6 قَ     ْد يَ ْنَتِل     ر الُك      ْولِي ْ

 .بِالنََّجاَسة
 



 النظافة في اإلسالم

 المفردات والعبارات

َمْكُشْوف  -إِنَاُء الطََّعام  -السَِّواك  -املـَْضَمَضة   -النَّظَاَفة 
َمْصَدر ج  -َقَذاَرة  -َماء َداِئم –احَلَشرَات  -الغَُبار  -

َدار  –َناء ج أَْفِنَية فِ –بِْئر ج آبَار  –ِمَياه َماء ج  –َمَصاِدر 
 ج ُدْور

 تدريبات على المفردات
  (1)تدريب 

 !َهاِت َجْمًعا ِلكّل ُمْفَرَدات آتَِية
 َجْمع ُمْفَرد َجْمع ُمْفَرد َجْمع ُمْفَرد َجْمع ُمْفَرد

 .... بِْئر .... نـَْهر .... َماء .... َمْصَدر

 .... َدار .... َشارِع .... َمْسَكن .... ِفَناء

 

 

 



 (2)تدريب 
 !ِاْخَتر أَْنَسَب الَكِلَمات بَ ْيَن الَقْوَسْين

 ( . األَنـَْهار –األَْفِنَية  –اآلبَار )ََتْرِي املـَِياه ِف  -1
ِف املـَاء ( الُغْسل –التَّبَـوُّل  –الطََّهارَة ) نـََهى الرَُّسْول َعن  -2

اِئم  . الدَّ
 ( .  ِلأَلْسنَان –لِلَِّسان  –لِْلَفم ) السَِّواك ُمَطهِّرَة  -3
( احَلَشرَات –النَّظَاَفة  –الَقَذارَة )وقد عّبر اإِلْسالَم َعن  -4

 . بِالنََّجاَسة 
 ! َعَلى اأَلْرض ( املـَْشي –الَبْصق  –اجلُُلْوس ) ََمْنـُْوع  -5

 (3)تدريب 
 !الَقْوَسْينِاْخَتر أَْنَسَب األفعال بَ ْيَن 

 –يـَُنظُِّفوا  –ينظرموا ) طََلب الرَُّسْول ِمَن املـُْسِلِمْْي َأْن  -1
 . ُدْوَرُهم( يـَتْـرُُكوا 

تـَْلِوْيِث ( يـَنْـَهى َعن  -يـَْهَتمر بِـ  -يَْأُمر بِـ )اإِلْساَلم  -2
 . اأَلرَاِضي واألَنـَْهار 



 –ُعد َعْنُه احَلَشرَات تـَبْـ  -يـَْعُلْوُه الغَُبار )الطََّعام املـَْكُشْوف  -3
ًفا   (  َيُكْون َنِظيـْ

اإِلْساَلم عن تـَْلِوْيث ِمَياه ( َيْطُلب –يـَنْـَهى  –يَْأُمر ) -4
 األَنـَْهار

ُقلُ )َواملـَاء املـَُلوَّث  -5  .األَْمرَاض الضَّارَّة ( يرتك –يلقي  -يـَنـْ
ِبَكِلَمة ( النظَاَفة)اإِلْساَلم َعن ( َعبـََّر  –جعل  –َدَعا ) -6
 (الطََّهارَة)
 ِعْنَد الطَِّبْيَبِة -أ

 ِممَّ َتْشِكْْيَ ؟  :  الطَِّبْيبة 
 . ِعْنِدي َأََلٌ َخِفْيٌف، ِف الرَّْأِس َو ِف َمِعَدِت  :  فريدة

 َمََت َشَعْرِت ِِبَذا ْاأَلَلَِ ؟  :  الطَِّبْيبة
 . َشَعْرُت بِِه ُمْنُذ أَْربـََعِة أَيَّام   :  فريدة

 َهْل تـََناَوْلِت َشْيًئا ؟  :  الطَِّبْيبة
 . تـََناَوْلُت بـَْعَض احْلَبَّاِت، وَََلْ تـَنْـَفعْ  :  فريدة

 . و َتْستَـْلِقْْيَ َعَلى السَّرِْير لِْلَفْحص! تـََفضَِّلى :  الطَِّبْيبة 



َواَء )   بـَْعَد اْلَفْحِص ُُثَّ َوَصَفِت الطَِّبْيَبُة الدَّ
نـَْفُلِويـْنـْزَا َوزَُكاٌم َوُصَداٌع ِعْنَدِك إِ : وقَاَلتْ 

 (  َواْلِتَهاٌب ِف َمِعَدِتِك َوهِذِه ِهَي ْاألَدِويَة َلِك 
ِإْن َشاَء اهللُ، َسيَـُزْوُل أََلُمِك بـَْعَد أن  تتَـَناَوِل  :  فريدة

 .ْاألَْدِويَةَ 

 ِعْنَد الطَِّبْيب  -ب
 َماَذا ِبَك، يَا ُسَلْيمان ؟  :  ْاألُمر 

 . ِعْنِدي َأََلٌ َشِدْيٌد ِف َعْيِِن اْلُيْمَن   : سليمان
 َماَذا َحَدَث ؟  :  ْاألُمر 

ُكْنُت أَْلَعُب ُكرََة اْلَقَدِم، َمَع َأْصِدقَاِئى َوَقْد  :  سليمان
 َأَصابـَْتِِن اْلُكرَُة ِف َعْيِِن اْلُيمن

 َهْل َذَهْبَت ِإََل الطَِّبْيِب ؟  :  ْاألُمر 
نـََعْم، َذَهْبُت إِلَْيِه َوَقْد َفَحَصِِن الطَّبْيُب  :  سليمان

َواَء، َوطََلَب ِمِنِّ َأْن َأْشرَتِيَُه ىف  َوَوَصَف الدَّ
 . الصَّْيَدلِيَّةِ 

 َوَهْل َتْشُعُر بِأَلَ  ْاآلَن ؟ :  ْاألُمر 



، َوَلِكْن َعْيِِن  :  سليمان احلَْْمُد هلل اَل َأْشُعُر بَِأيِّ َأَلَ 
 . َتْدَمُع قَِلْيالً  اْلُيْسَرى

 . َشَفاَك اهلل :  ْاألُمر 
 ِعَياَدة اْلَمرِْيِض  -ج

 َعْبُد اْلَعزِْيِز ِف اْلُمْسَتْشَفى اْليَـْومَ  :  فريد
 ِلَماَذا ؟  :  عثمان

َصَدَمْتُه الدَّرَّاَجُة النَّارِيَُة أَْمِس َمَساًء ِعْنَد َما  :  فريد
َهاَب ِإََل اْلبَـيْ   ِت ِمَن ْاإِلَدارَِة يُرِْيُد الذَّ

 َكْيَف َحالُُه ْاآلَن ؟  :  عثمان
 . ُهَو ْاآلَن ِِبَْْي ، احلَْْمُد هللِ  :  فريد

 . َنْذَهُب ْاآلن ِإََل اْلُمْسَتْشَفى ِلِعَياَدتِهِ  :  عثمان
ْور الرَّاِبعِ  16ُهَو ِف ُغْرَفة َماَواْر، َرْقم  :  فريد  .ِف الدَّ

 !زَُماَلئك َكَما في المثالَأْجر الِحَوار َمَع 
 النَّظَاَفة ِف اإِلْساَلم/الَدْرس الثَاِلث: مثال 

 ، قـَرَْأُت  نَ َعم:  -الَدْرس الثَاِلث؟             َهْل قَ َرْأتَ + : 



الَنظَاَفة ِف :  -ٰهَذا الَدْرس؟                َما َمْوُضْوع+ : 
 اَلماإِلسْ 

/ الَدْرس الثَاِن  -2الـُمرَاِهِقْْي          ََنْن /الَدْرس اأَلورل -1
 الِصحَّة الَعامَّة

رَاِفق الَعامَّة            /الَدْرس الرَاِبع -3
َ
الَدْرس  -4امل

 الُقرآن َوالِعْلم/اخلاَِمس
الَدْرس -6الِعْلم َواإِلْْيَان        /الَدْرس الَساِدس -5

 الِصحَّة ِف اإلْساَلم  /الَساِدس

 

 

 

 

 

 

 

 



Perhatikan contoh berikut ini! 

Dokter memeriksa gigi 

Usman. 

َفَحَص الطَِّبْيُب َأْسَناَن 
 ُعْثَمانَ 

1.  

Usman dinasihati dokter 

agar beristirahat dan 

makan obat. 

َنَصَح الطَِّبْيُب ُعْثَماَن 
َواءِ   بِالرَّاَحِة َوتـََناُوِل الدَّ

2.  

Hal itu disebabkan 

bertambahnya berat 

(badan). 

.3 َوَسَبُب ٰذِلَك زِيَاَدُة اْلَوْزنِ   

Usman pergi ke dokter 

gigi. 

َذَهَب ُعْثَماُن ِإََل طَِبْيِب 
 ْاأَلْسَنانِ 

4.  

Keterangan: 

 ْاإِلَضاَفُة تـََتَكوَُّن ِمَن اْلُمَضاِف َواْلُمَضاِف إِلَْيهِ  .1
Idhafah terdiri atas mudhaf dan mudhaf ilaihi. 

 اْلُمَضاُف ِاْسٌم ُنِسَب ِإََل ِاْسم  بـَْعَدهُ  .2
Mudlaf adalah isim yang dihubungkan (disandarkan) 

kepada isim sesudahnya. 

 اْلُمَضاُف إِلَْيِه يَْأِت بـَْعَد اْلُمَضافِ  .۳
Mudhaf ilaih adalah isim yang datang (terletak) sesudah 

mudhaf. 



اْلُمَضاُف ُُتَْذُف ِمْنُه ْاألَِلُف َوالالَُّم ِعْنَد ْاإِلَضاَفِة ِإَذا   .4
َلَها، َوُُيَْذُف تـَْنوِيـُْنُه ِإَذا َكاَن ُمنَـوَّنًا  َكان ُمَعرَّفًا ِِبَِما قـَبـْ

َلَها  قـَبـْ
Mudhaf harus dibuang ال nya ketika diidhafahkan, jika 

mudhaf tersebut sebelumnya berada dalam bentuk 

ma’rifah. Mudhaf juga harus dibuang tanwinnya, jika 

mudhaf tersebut sebelumnya berada dalam bentuk 

tanwin. 

 اْلُمَضاُف يـُْعَرُب ِِبَْسِب َمْوِقِعِه ىِف اجلُْْمَلةِ  .5
Mudhaf itu mendapat kedudukan i’rab sesuai 

kedudukannya dalam kalimat. 

 ُمَضاُف إِلَْيِه ُُمُْرْوٌر أََبًداالْ  .6
  

Mudhaf ilaih selamanya majrur. 

 
 !َعيِّْن اإلَضافة ِمَن الكلمات ْاآلتَِيةِ 

 ْاإِلَضاَفةُ  اْلَكِلَماتُ  اْلَكِلَماتُ  رَْقم  

1. 
۲. 

 ُغْرَفةٌ 
 طَاِبعٌ 

 َأْوالَدٌ 
 اْلَّبِْيدُ 

 



۳. 
4. 
5. 
6. 
٧. 
٨. 
٩. 

1١. 

 الشََّجَرةُ 
 َحاِفظٌ 

 بَابٌ 
 َمْرَحَلةٌ 

 رَْأسٌ 
 َسَنةٌ 

 ِصحَّةٌ 
 ثَْمَرة  

 النَّاَرِجْيلُ 
 اْلُقْرآنُ 
 َفْصلٌ 

يـُْوخُ   الشُّ
 َمالٌ 

 ِدرَاَسةٌ 
 الَبَدنُ 
 الُفَؤادُ 

 
 تدريبات على التركيب

 !ِمَن الُجَمِل اآلتَِية ( الت َّرِْكْيب اإِلَضاِفيّ )قرأ ثّم َعيِّن إ
 يـَْهَتمر اإِلْسالَم بِأَنـْوَاِع النَّظَاَفة ِاْهِتَماًما َعِظْيًما، -1

فـََيْأُمر بِالنَّظَاَفة ِف َمَصاِدِر املـَِياه، َوالنَّظَاَفة ِف ِمَياِه األَنـَْهار      
 .واآلبَار 



َها ،  -2  نـََهى اإِلْساَلم َعْن تـَْلوِْيِث األَنـَْهار بِِإْلَقاِء الَقَذارَة ِفيـْ
ُقُل الُكْولَيـْرَا َوَغيـْرَه       َلوَّث يـَنـْ

ُ
اء امل

َ
َونـََهى َعِن التَّبـَوُّل ِف املـَاء ، فَامل

 . ِمَن اأَلْمرَاض الضَّارَّة
 :ُهَناَك َأَحاِدْيث نـََبِويَّة َتُدلر َعَلى هَذا ااِلْهِتَمام الَكِبْْي  -3

َحدُُكم ِف املـَاء اَل يـَبـُْوَلنَّ أَ : )َكَما قَاَل َرُسْوُل اهلل ص م       
اِئم، ُُثَّ يـَتـََوضَّأ فِْيه  ( الدَّ

يَْأُمر اإِلْسالَم بَِنظَاَفِة الطََّعام َوالشَّرَاب َويَْأُمر بَِنظَاَفِة إِنَاِء  -4
الطََّعام َوَغْسِله، َويـَنْـَهى َعْن تـَْرِك الطََّعام َوالشَّرَاب 

 َمْكُشْوفـَْْي 
ِة املـََساِكن َوالشََّوارِع، ِلذِلَك ََيَْمع َيْدُعو اإِلْساَلم ِإََل َنظَافَ  -5

ُقُلَها ِإََل َمَكان ُُمَصَّص ََلَا  . الزَّبَّالَُة الُقَماَمة َويـَنـْ
ذََكر اأُلْسَتاذ َأْْحَد بـَْعَض اأَلَحاِدْيث لَِيْشرَح  -1

َلَة  ِلُطالَِّب الصَّفر الثَّاِن َكْيَف َخرََج َرُسْوُل اهلل لَيـْ
ة، ُُثَّ اْستَـْقبَـَله أَْهُل املـَِديـَْنة ِاْسِتْقَباالً اَِلْجرَة ِمن َمكَّ 

 .حارًّا 

 



 املـَُضاف َواملـَُضاف ِإَلْيه  املـَُضاف َواملـَُضاف ِإَلْيه

 أَنـْوَاُع النَّظَاَفة
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 

 .... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 

 

 

 بِالّنظَاَفة؟َهْل يَ ْهَتّم اإِلْسالَم 
نعم، يـَْهَتمر اإِلْساَلم بِالنَّظَاَفة ِاْهِتَماًما َعِظْيًما، اُْنظُر ِإََل األُُمْور 

 !اآلتَِية
 يـَْهَتمر ْاإِلْساَلم بَِنظَاَفِة الَفم َواأَلْسَنان،  -1

فـََيْأُمر بِاملـَْضَمَضة َوالسَِّواك، َوِف السَِّواك يـَُقْول الرَُّسْول 
 ( .َطهَِّرة لِلَفم َمْرَضاة  لِلرَّبّ السَِّواك مُ ( :)ص)

  ,ِة إِنَاِء الطََّعام َوَغْسِلهيَْأُمر اإلسالم بَِنظَافَ  -2

 القراءة



 َكَما يَْأُمر بَِعَدِم تـَْرِك الطََّعام َوالشَّرَاب َمْكُشْوفـَْْي 
 َحَتَّ الَ َيِصل إِلَْيِهَما الغَُباُر َواحلََْشرَات  

: ) َوَقْد قَاَل الرَُّسْول 
َأوُْكوا قُ ُرَبُكْم َواذُْكروا 

 ( اهلل
 نـََهى اإِلْساَلم َعْن تـَْلوِْيِث َمَصاِدِر املـَِياه -3

 فنهى عن إِْلَقاِء الَقَذارَة َأِو النََّجاَسة ِفْ األَنـَْهار َواآلبَار 
ُقُل الُكْولِيـْرَا  َونـََهى َعِن التَّبـَوُّل ِف املـَاء، فَاملـَاء املـَُلوَّث يـَنـْ

الَ : )َوَقْد قَاَل الرَُّسْول . َوَغيـْرَه ِمَن اأَلْمرَاض الضَّارَّة
ائِم ، ثُمَّ يَ تَ َوضَّأ ِفْيهِ   ( .يَ بُ ْوَلنَّ َأَحدُُكْم ِفي الَماء الدَّ

َوارِع، فـَنَـَهى َعْن  -4 َدَعا اإِلْساَلم ِإََل َنظَاَفِة املـََساِكن َوالشَّ
 الشََّوارِع، َوِف ذلك، نـََهى اإلسالم إِْلَقاِء الَقَذارَة َأْو تـَرِْكَها ِف 

 .َعِن التَّبَـوُّل ِف الطَّرِْيق، َحَتَّ الَبْصق ِفْيهِ 
ِإنَّ اهلل طَيِّب ُيُِبر الطَّيِّب ، َنِظيف ُيُِبر : )َوَقْد قَاَل الرَُّسْول 

الَبْصق َعَلى : )َكَما قَاَل (. النَّظَاَفة ، فـََنظُِّفوا أَْفنِيََتُكْم  َوُدْورَُكمْ 
 ( اأَلْرض َخِطْيَئة وََكفَّارَتـَُها َرْدُمَها



الِعَباَدة َفاَل َتِصحر الصَّالَة  اإِلْساَلم ََيَْعل النَّظَاَفة ُجْزءًا ِمنَ  -5
 ِإالَّ بِالُوُضوء أَْو التـََّيمُّم 

َوَعبـََّر َعِن ( الطََّهارَة)ِبَكِلَمة ( النظافة)َعبـََّر اإِلْسالَم َعن 
 (.النََّجاَسة)ِبَكِلَمة  ( الَقَذارَة)

 تدريبات على القراءة 

 (: 1)تدريب 
السَّاِبق َوصحِّح  َنصِّ َوفْ ًقا لِل( َخطَأ)َأْو ( َصِحْيح)ُقلْ 

 !الَخطَأ

 يـَْهَتمر اإِلْساَلم ِبِصحَِّة ِجْسِم اإِلْنَسان  -1
 . ِمْن أَْعَضاِء اجِلْسم املـَْضَمَضة َوالسَِّواك  -2
 َكاَن الرَُّسْول ُْيَاِرس السَِّواك لَِتْطِهْْيِ الَفم  -3

 َسيـَُعذِّب اهللُ َمْن الَ يـَُنظِّف إِنَاَء الطََّعام    -4

 الَ يـَنْـَهى اإِلْسالَم َعْن تـَْلِوْيِث األَنـَْهار بِالَقَذارَة  -5

َقْد يـَْنَتِشر الُكْولِيـْرَا ِبَسَبِب تـَْلِوْيِث ِمَياِه األَنـَْهار  -6



 بِالنََّجاَسة

 ! َأِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة:  (2)تدريب

 َمْكُشْوفا ؟ِلَماَذا الَ نـَتـُْرك الطََّعام  -1
 أَْيَن تـَتَبـَوَّل ؟ -2
 أَْيَن تـَْبُصق ؟  -3

اِئم ؟ -4  َهْل َيِصحر الُوُضْوء ِف املـَاء الدَّ

  نَّظَاَفة ُجْزء ِمَن الِعَباَدةال) :ِبِثَال ِلَمْعَن ِعَبارَة اِْئتِ  -5
 

 
 ! َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية 

 ؟ َهْل تـَْهَتمر َمْدَرَسُتك بِالنرظَاَفة -1
َهل الُطالَّب والطَالَِبات ُهم املـَْسُؤْولُْون َعْن تـَْنِظْيِف  -2

رَاِسيرة؟   الُفُصُول الدِّ

 الكتابة



َفَماذَا يـَْعَمُلْون ِف ذِلك؟ وََكْيف ( نعم)ِإَذا َكاَن اجَلَواب 
 يـَْعَمُلْون؟ َوَمََت يـَْعَمُلْون؟

َفَمن ...( ال، لَْيُسوا َمْسُؤْوِلْْي : )َوِإَذا َكان اجَلَواب 
 يـَُقْوم بِتَـْنِظْيِفها؟ 

 َوَمََت يـَْعَمل ؟... َماَذا يـَْعَمل؟ وََكْيف يـَْعَمل 
َهْل ِف َمْدَرَسِتك َمْكَتب َخاصر لَِناِظِر املـَْدَرَسة َوَمْكَتب  -3

 آَخر َِلَْيَئِة التَّْدرِْيس ؟

تَـْنِظْيف َمْكَتب نَاِظِر املـَْدَرَسة َوَمْكَتب َهْيَئة َمْن يـَُقْوم بِ  -4
 الَتْدرِْيس ؟

 ماذا يـَْعَمل، وََكْيَف يـَْعَمل، َوَمََت يـَْعَمل ؟



Nama Sekolah  : MAN MODEL Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XII/I 

Materi Pokok  :  النظافة يف اإلسالم   

Alokasi Waktu : 3x45 Menit 

1. Kompotensi Inti/KI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur 

dan disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan. 

3. Memahami,menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan. 



4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

2. Kompotensi Dasar dan indicator  pencapaian 

kompotensi  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.3 Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

1.1.3 siswa terbisa 

mensyukuri nikmat 

kesempatan mempelajari 

bahasa arab dengan belajar 

bahasa arab dengan tekun 

dan penuh keseriusan. 

2.3. Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan teman. 

 

2.2.1 siswa terbiasa bersikap 

sopan santun terhadap 

teman, guru maupun orang 

lain serta peduli terhadap 

lingkungan sekitar, baim di 

sekolah maupun dalam 

masyarakat. 

3.3 Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, mengidentifikasi 

cara memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap terkait 

3.3.2 siswa mampu 

membaca,bertanya serta 

menyampaikan isi dari 

sebuah teks bacaan dengan 

memperhatikan struktur 

kebahasaan yang benar. 



topik النظافة يف اإلسالم, 
mendeskripsikan secara 

sederhana unsur kebahasaan, 

dan struktur teks 

4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara  

merespon ungkapan, 

Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana tentang 

cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan 

dan sikap, menyusun teks 

lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan 

terkait topik النظافة يف 
إلسالما  dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar 

4.3.3 siswa mampu 

mengungkapkan kembali isi 

teks yang didapat dalam 

sebuah bacaan dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan yang baik dan 

benar. 

 

3. Tujuan pembelajaraan  

 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 

mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa 

Arab yang berkaitan dengan topic : النظافة يف اإلسالم 
 



4. Materi pembelajaran 

Membaca dan mengungkapkan tentang topic  النظافة
 . يف اإلسالم

 

5. Pendekatan/model/metode pembelajaran 

1.Scientific Method (metode ilmiah). 

2. Tanya jawab 

3. Sam’iyah syafawiyah 

4. Thariqah mubasyarah 

6. Media/alat dan bahan pembelajaran 

Media  : Papan tulis,spidol 

 Alat/bahan  : gambar/tulisan kertas. 

7. Sumber belajar 

Sumber belajar : Buku paket, kamus bahasa arab, benda-

benda atau gambar di sekitar siswa yang dapat 

digunakan. 

 

 

 



8.  Langkah-langkah pembelajaran 

 

Tahapan 

pembelajaran 

Pendekatan Metode Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Ceramah 

dan 

diskusi 

1.guru 

memberi salam 

dan memulai 

pembelajaran 

dengan 

mengucapkan 

basmallah dan 

kemudian 

berdoa 

bersama. 

2. siswa 

menyiapkan 

buku paket 

bahasa arab. 

3.menanyakan 

materi yang 

pernah 

diajarkan. 

4.menjelaskan 

secara singkat 

materi yang 

akan diajarkan 

sesuai dengan 

kompetensi 

inti dan 

kompetensi 

dasar serta 

indicator yang 

akan dicapai. 

40 

menit 



5. guru 

menjelaskan 

system 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah 

serta tujuan 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

tersebut terkait 

dengan materi 

. 

6. guru 

memberikan 

lembaran soal 

post test terkait 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajari serta 

memberikan 

arahan dan 

motivasi 

kepada siswa. 

 

Kegiatan inti Mengamati  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

1.menyimak 

bacaan teks 

qiraah . 

2. mencermati 

isi kandungan 

teks qiraah. 

80 

menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menanyakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulk

an 

data/eksplora

si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

dan 

Tanya 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. guru 

menjelaskan 

setiap bacaan 

teks qiraah 

dengan 

penjelasan 

yang 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

 

 

1.menanyakan 

makna kata 

baru dalam 

teks dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

2.menanyakan 

tentang isi 

kandungan 

teks qiraah 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

 

1.mendiskusik

an isi 

kandungan 

teks qiraah 

kemudian 



 

 

Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkomuni

kasikan 

 

Eksperi

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

dan 

Tanya 

jawab 

 

mengemukaka

nnya kepada 

teman-teman 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

2. guru 

meminta siswa 

untuk 

menjelaskan 

kembali teks 

tersebut 

dengan 

menggunakan 

bahasa yang 

mudah di 

pahami dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

 

Membuat 

kesimpulan,ru

musan dari isi 

kandungan 

teks qiraah 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

 

 



1.mempresenta

sikan isi 

kandungan 

teks qiraah 

secara individu 

maupun 

kelompok 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

2.menyampaik

an hasl diskusi 

tentang teks 

qiraah dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah. 

 

Penutup   1.guru 

meminta agar 

para siswa 

kembali 

membaca teks 

qiraah. 

2.guru 

meminta agar 

para siswa 

membiasakan 

membaca teks 

qiraah. 

3. guru 

memberikan 

15 

menit 



arahan terkait 

dengan metode 

yang 

diterapkan 

oleh guru 

kepada siswa. 

4.guru 

menanyakan 

beberapa 

pertanyaan 

serta 

berdiskusi 

dengan siswa 

terkait metode 

yang  

diterapkan 

guru. 

5.guru 

meminta murid 

untuk 

memberikan 

kesan dan 

pesan terkait 

pembelajaran 

kepada guru. 

6.guru 

menutup dan 

mengakhiri 

pelajaran 

dengan 

membaca 

hamdalah/doa. 

 



 

Guru 

mengucapkan 

salam kepada 

siswa sebelum 

keluar kelas 

dan siswa 

menjawab 

salam. 

 

I. Proses Penilaian dan Hasil Pembelajaran 

1. Proses Penilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

KD 

pada 

KI- 1 

Penilaian diri 

sendiri  

Rubrik Lembar 

Penilaian diri 

sendiri dan 

pedoman penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KD 

pada 

KI- 2 

Penilaian diri 

sendiri 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD 

pada 

KI- 3 

1. Tes 

lisan/pelafa

lan 

2. Tes 

tertulis/Ura

ian 

Lembar Soal, rubrik 

kunci jawaban dan 

Pedoman penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual).Digunakan untuk 4 (empat) kali pertemuan 

seperti di atas. 

 

Indikator : 1.3 siswa terbisa mensyukuri nikmat 

kesempatan mempelajari bahasa arab 

dengan belajar bahasa arab dengan 

tekun dan penuh keseriusan. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan 

pedoman penskoran 

   

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN S

K

O

R 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur 

diberikan 

kesempatan 

mempelajari 

baasa arab . 

    4 

2 Saya 

menggunakan 

nikmat 

kesempatan ini 

dengan belajar 

bahasa arab 

dengan sungguh-

sungguh, 

    3 

3 Saya  menyakini     3 



bahwa Allah 

melihat semua 

aktivitas saya 

dalam belajar 

baik di rumah 

maupun di 

sekolah. 

4 Saya bersyukur 

dapat 

memberikan ilmu 

yang saya dapat 

kepada orang 

lain. 

    3 

5 Saya bersyukur 

bahwa Allah akan 

menambah 

nikmat bagi 

hambanya yang 

menggunakan 

pemberiannya 

sesuai ketentuan-

Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak pernah 

= 

Skor 4 

= 

Skor 3 

= 

Skor 2 

= 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 



Skor 1 

 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

Digunakan untuk 4 (empat) kali pertemuan seperti di atas. 

 

Indikator : 2.3 siswa terbiasa bersikap sopan 

santun terhadap teman, guru maupun 

orang lain serta peduli terhadap 

lingkungan sekitar, baik di sekolah 

maupun dilingkungan masyarakat. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 
S

K

O

R 
Selalu Sering 

Kadan

g- 

Kadan

g 

Tidak 

Pernah 

1 Saya tidak mau 

menghormati guru dan 

kawan. 

     

2 Saya memberikan 

alasan sesuatu kepada 

guru bila berbuat salah. 

     

3  Tidak menghargai 

pendapat orang lain. 
     



4 Saya membantah 

perkataan guru. 
     

5 Saya membantu teman 

yang dalam kesusahan 

. 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Peryataan 

Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 

4 

= Skor 

3 

= Skor 

2 

= Skor 

1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan 

Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 

1 

= Skor 

2 

= Skor 

3 

= Skor 

4 

   

 

 

 

 

 



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Pengetahuan) 

Tes maharah Qira’ah  (Digunakan pada pertemuan 

ketiga) 

 

Kompetensi 

Dasar 

: 3.2 siswa mampu membaca,bertanya 

serta menyampaikan isi dari sebuah 

teks bacaan dengan memperhatikan 

struktur kebahasaan yang benar. 

Teknik Penilaian :  Lisan dan Tulisan 

Bentuk Penilaian : uraian  

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal, kunci jawaban dan 

pedoman penskoran 

   

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.2.1 Membaca 

huruf, kata, 

frase,    dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan dengan   

dengan 

intonasi dan 

makhraj yang 

benar 

 

Bacalah teks 

dengan baik dan 

benar kemudian 

jelaskan kembali 

kandungan yang 

terdapat dalam teks 

dengan 

menggunakan 

thariqah 

mubasyarah . 

  



2 4.3.3 

mengungkapka

n kembali isi 

teks yang 

didapat dalam 

sebuah bacaan 

dengan 

memperhatikan 

unsur 

kebahasaan 

yang baik dan 

benar. 

1. Buatlah 

karangan yang 

terkait dengan topic 

dengan 

menggunakan 

bahasa yang mudah 

di pahami, 

kemudian bacakan 

di depan kelas 

dengan intonasi 

yang baik dan 

benar. 

2.Jawablah 

pertanyaan 

dibawah ini sesuai 

teks bacaan 

 

  

 Total Skor   100 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian. 

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

MAKHARIJ  

AL-HURUF 

4 Sangat tepat  

 3 tepat  



 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

FASHAHAH 4 Sangat fasih  

 3 Fasih 

 2 Kurang  fasish 

 1 Tidak fasih 

   

KELANCARAN 4 Sangat lancer 

 3 Lancar 

 2 Kurang lancer 

 1 Tidak lancer 

KEAKURATAN 

BACAAN 

4 Sangat akurat 

 3 Akurat 

 2 Kurang akurat 

 1 Tidak akurat 

   

TOTAL SKOR 16  

 

                        Nilai =  Skor yang diperoleh   x 100   

Skor maksimum 



LEMBAR KERJA SISWA 

 

 !اقرأ القراءة التالية جيدا :  القراءة
نعم، يَ ْهَتّم اإِلْساَلم بِالنَّظَاَفة  َهْل يَ ْهَتّم اإِلْسالَم بِالّنظَاَفة؟

 !ِاْهِتَماًما َعِظْيًما، اُْنظُر ِإىَل األُُمْور اآلتَِية
ـُْمر بِا    َْسَمَسة ََال    َوا ،  يَ ْه  َتّم ْاإِلْس  اَلم بَِنظَافَ  ِة الَا  م ََاأَلْس  َناُ،فَ َي

السِّ  َاام َطَههِّ  َرة لِ َم  م َطْرَ   اة  ( :)ص)ََيف ال   َوا  يَ ُق  ْول الرَُّس  ْول 
ـُْمر اإلسالم بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعام َََغْ ِله، ( . لِ رَّبّ   َي

ـُْمر ِبَعَدِم تَ ْرِ  الطََّعام ََالشَّرَاب َمْكُشْوفَ ْْي   َكَما َي
 َحَّتَّ الَ َيِصل إِلَْيِهَما الغَُباُر ََاْلََْشرَات  

َأوَْك       اا : ) ََقَ      ْد قَ       اَل الرَُّس       ْول 
 ( قَ َرَبَكْم َواذَْكروا اهلل

 نَ َهى اإِلْساَلم َعْن تَ ْلِوْيِث َمَصاِدِر ا  َِياه
َِ النََّجاَسة يفْ األَنْ َهار ََاآلبَار   فنهى عن إِْلَقاِء الَقَذارَة َأ

َََغي ْ رَه ِم َن ََنَ َهى عَ  ُق ُل الُك ْولِي ْرَا  ِن التَّبَ وُّل يف ا  َاء، فَا   َاء ا   َُلوَّي يَ ن ْ
الَ يَ بَ ْاَلنَّ َأَحدََكْم ِفي الَماء : )َََقْد قَاَل الرَُّسْول . اأَلْمرَاض السَّارَّة

اِ م َّ يَ     مَّ يَ تَ َا َّ       ِفْ       ِ    ِ اَلم ِإىَل َنظَافَ     ِة ا       ََ اَدَع     ا اإِلْس     ( .ال     دَّ



َْ تَ رِْكَه    ا يف الشَّ    َوارِ ، ََيف  ََالشَّ    َوارِ ، فَ نَ َه    ى َع    ْن إِْلَق    اِء الَق    َذارَة َأ
 .ذلك، نَ َهى اإلسالم َعِن التَّبَ وُّل يف الطَّرِْيق، َحَّتَّ الَبْصق ِفْيهِ 

َُّ اهلل طَي    ح بُِ   ّح الطَّي    ح ، َنِظي     بُِ   ّح : )ََقَ   ْد قَ   اَل الرَُّس   ْول  ِإ
َْرَُك   مْ النَّظَافَ   ة ،  ََُد الَبْص   ق َعلَ   ى : )َكَم   ا قَ   اَل (. فَ َنظ ُا   وا أَْفِنيَ   َتُكْم  

َََكاَّارَتُ َها َرْدُمَه ا اإِلْس اَلم َجَْع ل النَّظَافَ ة ُج ْاءًا ِم َن (. اأَلْرض َخِطْيَئة 
َْ الت َّ   َيمُّم  َعب َّ   َر اإِلْس   اَلم ,الِعبَ   اَدة فَ   الَ َتِص   ّة الصَّ   الَة ِإالَّ بِالُوُت   وء َأ

ِبَكِلَم    ة  ( الَق   َرا َة)َََعب َّ   َر َع   ِن ( الهََّه    ا َة)ِبَكِلَم   ة ( النظاف   ة)َع   ن 
 (.النََّجاَسة)

 !صِّ السَّاِبق َوصحِّح الَخهَ َوفْ ًقا لِ نَ ( َخهَ )َأْو ( َصِحْ ح)َقلْ 
 يَ ْهَتّم اإِلْساَلم ِبِصحَِّة ِجْ ِم اإِلْنَ اُ  -1
 . ِمْن أَْعَساِء اجِلْ م ا  َْسَمَسة ََال  َوا   -2
َُ الرَُّسْول ُُيَاِرس ال  َوا  لَِتْطِهْْيِ الَام  -3  َكا
 َسيُ َعذ ب اهللُ َمْن الَ يُ َنظ   إِنَاَء الطََّعام    -4
 الَ يَ ن َْهى اإِلْساَلم َعْن تَ ْلِوْيِث األَنْ َهار بِالَقَذارَة  -5
ِبَ      َبِح تَ ْلِويْ      ِث ِميَ     اِه األَنْ َه      ار قَ     ْد يَ ْنَتِش     ر الُك      ْولِي ْرَا  -6

 بِالنََّجاَسة



 !َأِجب َعِن اأَلْسِئَ ة اآلتَِ ة َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة 
 ِلَماَذا الَ نَ ت ُْر  الطََّعام َمْكُشْوفا ؟ -1
 أَْيَن تَ َتبَ وَّل ؟ -2
 أَْيَن تَ ْبُصق ؟  -3
اِئم ؟ -4  َهْل َيِصّة الُوُتْوء يف ا  َاء الدَّ
 (النَّظَاَفة ُجْاء ِمَن الِعَباَدة ) :ِبِثَال ِلَمْعََن ِعَبارَة اِْئتِ  -5
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