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استهالل

بسم هللا الرمحن الرحمي
َو َأ َّن لَيْ َس ِل ْْلو ْ َس ِان ا ََّّل َم َاس َعى ۞ َو َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َف يُ َرى ۞
ِ ِ
(النجم )04-93 :
۞و ِِف َذ ِ َِل فَلْ َيتَنَافَ ِس ْامل ُ َتنَا ِف ُس ْو َن ۞
فً َْل تَ ْع َ َُل ه َ ْف ٌس َمآ ُأ ْخ ِف َي لَهُ ْم َ
(السجدة ( _ )71 :املطففني )62 :
قال معر ابن اخلطاب
"تعلموا اللغة العربية فاهنا جزء من دًنمك"

إهداء

ومل أكن هنا إال باهلل تعاىل ورضا والديت احملبوبة حياة الرمحووالدي احملبوب زين
اهلاشم من ربياين منذ صغاري حىت كباري ,لعل اهلل حيظفهماا وأبقامها
يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة ،وإىل أخيت الكبرية حسن النساء وأخيت
الصغريةعزينا وإىل مجيع أسريت جزاءكم اهلل خري اجلزاء.

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ،الذين قد علاوين أنواع
العلوم املظفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم بالكثري تقديرا وإجالال.وإىل
أصدقائي احملبوبني فاضل وتيكو رزقي رمضان يف قسم تعليم اللغة العربية الذي
نقدساعدوه اإلمتام هذه الرسالة.

وأدعو اهلل تعاىل أن جيزيمم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

شكر وتقديم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق هبا اإلنسان.
والصالة والسالم على رسول اهلل خري اإلنسان و على آلو وأصحابو أمجعني ومن تبعو
بإحسان.
فقد انتهى الباحث بإذن اهلل تعاىل وقدرتو من كتابة ىذه الرسالة حتت ادلوضوع
"تطبيق الطريقة ادلعدلة يف درس القواعد النحوية (دراسة بادلدرسة اإلبتدائية بندا آتشيو)".
وتقدمو اإىل قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأىيل ادلعلمني جامعة الرانريي
اإلسالمية احلكومية كمادة من ادلواد ادلقررة للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم
الرتبية.
ويف ىذه الفرصة السعيدة ،فيقدم الباحث جزيل الشكر للمشرفني الكرميني
اللذين قد بذال أوقاهتما وأفكارمها يف اإلشراف على ىذه الرسالة ،مها األستاذ
الدكتوراندوس مرزون.ر .ادلاجستري واألستاذ حسين زار ادلاجستري وعسى اهلل أن جيزي مها
أحسن اجلزاء.

وال تنسى الباحث أن تقدم الشكر جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ومديرىا
ولعميد كلية الرتبية وتأىيل ادلعلمني ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة
ادلكرمني الذين قد علموىا أنواع العلوم ادلفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا يف ىذه الكلية.
ويقدم الباحث الشكر جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانريي ومكتبة كلية الرتبية
وتأىيل ادلعلمني جامعة الرانريي الذين قد ساعدوه يف إعارة الكتب احملتاجة إليها.
واليفوت الباحث أن يقدم عميق الشكر لرئيس ادلدرسة اإلبتدائية بندا آتشيو واألساتذة
الذين قد ساعدوه يف مجع البيانات ذلذا البحث.
وخصوصا ،يقدم الباحث الشكر ألبيها ادلكرم أمير وأمها ادلكرمة يسمنيدار
اللذين قد ربياىا تربية حسنة وعلماىا علوما نافعة لسعادة الدنيا واآلخرة .لعلى اهلل
جيزيهما أحسن اجلزاء ويدخلهما يف اجلنة.
وال ينسى أن يقدم الباحث الشكر جلميع أصدقاءه يف قسم تعليم اللغة العربية
للمرحلة 2102م (خاصة للغرفة الثانية) الذين قدساعدوه إلمتام ىذه الرسالة .وتدعو إىل
اهلل تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وأخريا ،يدعو الباحث إىل اهلل أن جيعل ىذا العمل مثرة نافعة ،ويرجو من القارئني
نقدا بنائيا وإصالحا نافعة إلكمال ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان
وعسى أن يكون نافعة للباحث وللقارئني مجيعا.
حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصري والحول وال قوة إال باهلل العلي
العظيم ،واحلمد هلل رب العادلني.

دار السالم 6 ،جوني 1027م

الباحث

مستخلص
اختار الباحث ىذا املوضوع ألنو وجد أن ىناك مشكالت يف إعطاء الوظيفة املنزلية لدى
الطالب ألن الطالب ال يقدرون على حل الوظيفة املنزيلية لقلة خربهتم يف مادة املقدمة
حىت كانوا يطلبون أىليهم حللها ،غري أن تركيز يف الوظيفة املنزيلية إلثرة الدوافع واملعرفة يف
مادة املتعلمة إذا كان الوقع مثل ذلك فطبعا الطالب ال جيد أي معرفة جديدة يف تعلم
اللغة العربية .واألىداف اليت تستهدف ىذه الرسالة إىل معرفة استجابة الطالب عن
الوظيفة املنزيلية ومعرفة مشكلة الطالب يف فعل الوظيفة املنزيلية وأما الدراسة اليت
استخدمها الباحث فهي دراسة وصفية حتليلية وىي منهج الذي يرتبط بظاىرة معاصرة
بقصد وصفها وتفسريىا وتوضي العالقة ومقدارىا واحاولة اكتشاف األسباب الكامنة
وراء الظاىر ،واألدوات لتحصيل املعلومات املقابلة الشخصية عن طريق تقدمي األسئلة
املرموزة اليت تتعلق مبشكالت البحث .وأما النتائج احملصولة فهي استجابة الطالب حنو
الوظيفة املنزلية املقدمة حنوىم ىي سلبية مع أن الواجبات املنزلية البد أن تكون تامة يف
ختلصها وكاملة من حيث األداء كي تكون الواجبات املنزلية صحيحة أصلية الخيالطها
أيدي غريه .وأما جوانب الطالب بعضهم يعملون وحدىم اليطلبون املساعدة من غريىم
بل يناقشون بينهم وىم الذين يعملون مبساعدة غريىم ىذه أعمال سيئة سيئتها يعدي
غريىم ،والبد للمدرسني أن يبحثوا عن العالج املناسب هلذه املشكالت .املشكالت اليت
يواجهها الطالب ىي ضعف الطالب حنو الواجبات أي الواجبات ليست يف مستوى
الطالب املتعلمني .وقال كل الطالب إن الواجبات املنزلية مقدمة لديهم متشكلة إذان
لديهم الواجبات املنزلية لديها مشكالت يعانيها الطالب يف القاعدة الدراسية.
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الفصل األول
أساسيات البحث
أ -مشكلة البحث
التعليم والتعلوم ىو تعامل بني الطلبة وادلدرس ،وىم يغريون اإلعالم .ىناك
مشكالت الىت تكون عوامل أن يسبب واطئ جودة الًتبية يف اإلندونيسى .العوامل ىي
واطئ جودة ادلدرس ،ومرافق التعليم والتعلم ،وغري ذلك .ولكن ادلشكلة اخلاصة ىي تربية
تكون الطلبة موضوعية.
مناىج الًتبية األندونيسية فيها الدرس أو تعليم اللغة العربية .دلاذا حنتاج لتعلم
اللغة العربية؟ ألن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي واألحاديث النبوية .قال اهلل تعاىل :
إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف .)2 :
والنجاح التعليم يف اللغة العربية يتوقف على صالحية عملية التدريس اللغة العربية
والصالحية إمنا من ناحية يف الطرق فم من ناحية األساليب ألن الطرق واألساليب
عنصران مهمان يف تعليم اللغة العربية.

1

2

والغرض من تعلم اللغة العربية ىي إلتقان علوم وبراعة اللغة العربية ،كمادة
ادلطالعة ،واحملادثة ،واإلنشاء ،والنحو ،والصرف .حىت حيصول على الكفاءة يف ادلهارة
األربع ،مثل مهارة االستماع ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة ومهارة احملادثة .لزيادة قدرة
الطلبة يف التعليم والتعلوم اللغة العربية غالبا يعطى مدرس الواجب ادلنزيلى اىل الطلبة.
الواجب ادلنزىل ىو يقصد بالواجب ادلنزىل ذلك القدر من التكليفات الىت يسندىا ادلعلم
للطالب قبل هناية احلصة من أجل أدائو خارج الفصل.
اعتمادا على ادلالحظة الباحث يف ادلدرسة اإلبتدائية ،وجد الباحث أن ىناك
مشكالت يف إعطا الوظيفة ادلنزيلية لدى الطالب ألن الطالب ال يقدرون على حل
الوظيفة ادلنزيلية لقلة خربهتم يف مادة ادلقدمة حىت كانوا يطلبون أىليهم حللها ،غري أن
تركيز يف الوظيفة ادلنزيلية إلثرة الدوافع وادلعرفة يف مادة ادلتعلمة إذا كان الوقع مثل ذلك
فطبعا الطالب ال جيد أي معرفة جديدة يف تعلم اللغة العربية.
اعتمادا على ما سبق ذكر فالباحث يريد أن يقوم بالبحث  :الوظيفة المنزيلية
ومشكالتها (دراسة وصفية المدرسة اإلبتدائية).

3

ب -أسئلة البحث
 -1كيف استجابة الطالب عن الوظيفة ادلنزيلية الىت يعيت إليهم؟
 -2ما مشكلة الطالب يف فعل الوظيفة ادلنزيلية ؟
ج -أهداف البحث
 -1دلعرفة استجابة الطالب عن الوظيفة ادلنزيلية
 -2دلعرفة مشكلة الطالب يف فعل الوظيفة ادلنزيلية
أهمية البحث
دّ -
 -1للمعلمني:
 ىذه البيانات كنت سهولة للمعلمني يف مناسبة الوظيفة ادلنزيلية و ادلنهج بقدرةالطالب
 -2للمؤسسة :
 ىذه البيانات كنت سهولة للمؤسسة يف مناسبة الوظيفة ادلنزيلية و ادلنهج بقدرةالطالب

4

أ -حدود البحث
تكون حدود البحث من موضوعية ومكانية وزمانية.
-1

احلد ادلوضوعي :الوظيفة ادلنزيلية ومشكالهتا (دراسة وصفية ادلدرسة
اإلبتدائية).

-2

احلد ادلكاين :يقتصر البحث يف ادلدرسة اإلبتدائية

-3

احلد الزمين  :قام الباحث هبذ البحث يف ادلدرسة

Lhong Raya

ه -مصطلحات البحث
 -1الوظيفة يف ادلعجم اإلندونيسي ىي فائدة شيئ يف عمل شيئ
 -2الواجب ادلنزىل ىو يقصد بالواجب ادلنزىل ذلك القدر من التكليفات الىت
يسندىا ادلعلم للطالب قبل هناية احلصة من أجل أدائو خارج الفصل.1
 -3كلمة مشكلة ترمجة حرفية لكلمة اإلجنليزية  ،problemوقد شاعت ىذه الًتمجة
يف كتب البحث ومناىجة اليت كتبت باللغة العربية بالرغم من عدم دقتها يف
تصوير ادلراد منها يف البحث العلمي .فكلمة مشكلة يف اللغة العربية تعين يف

________________

 .1رشدى أمحد طعيمة ،تدريي العربية في التعليم العام نظريات وتجارب( ،القاىرة :دار الفكرى العرىب،
 2222م ،).ص.252 .

5

مدلوذلا أن ىناك عقبة حتول بني اإلنسان وبني آدائو لعملو مما يتطلب معاجلة
إصالحية.2

________________

 .2صاحل بن محد العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية( ،الرياض :مكتبة العبيكن1421 ،
ىـ ،).ص.23 .

الفصل الثاني
اإلطار النظري للبحث
 -1أهداف تعليم اللغة العربية
ال بد للمعلم أن يعرف على أىداف تعليم اللغة العربية ،ألنو يف ضوئها يدرك
طبيعة للمرحلة الىت يدرس ذلا ،كما يدرك خصائص ظلو تالميذه يف ىذه ادلرحلة ،وأكثر
من ذلك التعرف على أىداف اللغة يساعده على مراجعة ادلقرر ادلدرسى أو ادلنهج
ويقارنو مع ىذه األىداف ،ويتعرف على مدى ادلطابقة بينهما وما حتقق منها.
كما أن معرفة ادلعلم لألىداف تساعده على صياغة أىداف السلوكية للدرس أو
للوحدة الىت يقوم بتدريبها ،كما تعمل ىذه األىداف على إثاراة الدافع لدى كل من
ادلعلم وللتعلم على حتقيقها وتكون رلهودلتهم كلها منصبة ىذا اذلدف اذلام.
فالطفل منذ بداية حياتو يتعلم شلن حولو اظلاط السلوك ادلختلفة ويعرب عن كل
منها بلغتو الىت اكتسبها بالتقليد واحملاكاة تارة وبالتعلم تارة أخرى ،ولكن ما ان يأتى اىل
ادلدرسة إال وىو زلمل باأللفاظ والعبارات الىت تصلح لتكون اللبنة األوىل يف تنشئتو
اللعوية ،وذلك صقل ىذه األلفاظ الىت يغلب عليها الطابع العامى ،ووضعها يف أماكنها

6
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الصحيحة ويف مواضعها ادلالذتة ،لذا فان ادلدرسة اإلبتدائية تعمل جاىدة على توجيو
الطفل إىل استخدام اللغة عن طريق القراءة والكتابة دون األخطاء ،كما تساعده وتدربو
على حسن اإلستماع وزلاولة فهم ادلقروء وادلسموع ،وادلشاركة يف التفكري يف كل ما
يطلب منو أو كل خربة اكتساهبا داخل ادلدرسة أو خارجها ومنها اخلربات اللغوية.
أما يف ادلرحلة ادلتوسطة فمطلوب من التلميذ التعبري السليم عما ػلس بو ويفكر
فيو ،وتوسيع ثقافتو اللغوية وتربية ذوقو األديب وذلك عن طريق القراءة واالتصال بالغري.
ويف ادلرحلة الثانوية تزداد ثروة التلميذ اللغوية ،كما تزداد خرباتو عمقأواتساعا ،لذا
ال بد أن يتقن تلميذ ىذه ادلرحلة اللغة قراءة وكتابة ،وػلسن استخدام القواعد اللغوية
والنحوية مع فهم ادلقروء وتذوق األدب واالستمتاع بو ،وغلب أن تتكون لدى تلميذ
ىذه ادلرحلة عادة القراءة اليت تدفعو اىل االتصال ادلستمر باإلنتاج األديب وباآلثار
الفكرية.
لذا فهناك أىداف عامة لتدريس اللغة العربية يف مدارسنا ،كما أن ىناك أىداف
أقل عمومية لتدريسها يف كل مرحلة تعليمية ،ولكل فرع من فروع اللغة لو أىدافو اخلاصة
الىت يسمى ادلعلم لتحقيقها خالل العام الدراسي ،أما األىداف السلوكية فإهنا ختتص
بكل درس من الدروس أ بكل موضوع من موضوعات الدراسة يصغيها ادلعلم بنفسو،

8

ويستنبطها من الدرس أوادلوضوع ويعمل على حتقيقها داخل حجرة الدراسة أو خارجها.
وإذا ما استمر ادلعلم يف حتقيق أىدافو السلوكية ،ولكل فرع من فروع ادلادة يكون قد
حقق أىداف تعليم العربية يف ادلرحلة الىت يدرس ذلا ،وإذا ما تضافرت جهود ادلعلمني يف
ادلراحل الثالث اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية وحققوا أىدافهم السلوكية القصرية ادلدى
يكونون قد حققوا األىداف العامة والشاملة لتعليم العربية يف مدارسنا.

1

 -2األهداف العامة لتعليم اللغة العربية
تشتق األىداف العامة ألى مادة دراسية عادة من األىداف العامة للًتبية والتعليم والىت
ؽلكن اغلازىا كما يلي:
مساعدة الفرد على التنمية الشاملة جسميا وعقليا وفلسفيا واجتماعيا

-1

وخلقيا.
-2

العمل على تنمية روح االعتزاز بالقيم الروحية وادلبادىء السامية.

-3

تنمية أسالب التفكري العلمى ادلختلفة لدى ادلتعلمني وربطها مبشكالت
حياهتم.

1

 .زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية( ،دار المعرفة الجامعية) ص24-24 .

9

تنمية روح االعتزاز باللغة العربية ،وىي اللغة القومية ولغة التخاطب بني أفراد

-4

اجملتمع.
-5

تنمية روح العمل واحًتام اليد العاملة.

-6

توجيو ادلتعلمني كل حسب قدراتو واىتمامتو.

-7

مساعدة التالميذ على االستمرار يف التعليم.

-8

مراعة الفروق الفردية بني ادلتعلمني وتنمية اجلوانب االغلابية عند كل منهم
ومعاجلة جوانب الضعف والقصور.

2

 -3األهداف الخاصة لتعليم اللغة العربية
ؽلكن إغلاز األىداف اخلاصة لتدريس مادة اللغة العربية كما يلي:
إكساب التالميذ القدرة على استعمال اللغة العربية استعماال صحيحا نطقا

-1

وقراءة وكتابة.
تعويد التالميذ على فهم ادلادة ادلقروءة والتعبري عنها بلغتهم اخلاصة حبيث

-2

يشجعهم ذلك على التفكري واالبتكار.

4

 .زكريا إسماعيل ،طرق ....ص28 .
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-3

تشجيع التالميذ على التعبري عن أحاسيسهم ومشاعرىم بكل حرية حرية
وبلغة سليمة.

-4

تشعيعهم على القراءات اخلارجية الىت تنمى مداركهم وتغذى عقوذلم،
وحتررىم من القيود ادلدرسية.

-5

تكوين عادات قرائية صحيحة لدى التالميذ ،وتدريبهم على مهاراهتا ادلختلفة
كالفهم والسرعة وجودة اإللقاء والتلخيص والتعبري عن ادلقروء بأسالبهم
اخلاصة.

-6

تنمية الذوق اجلماىل لدى التالميذ واالحساس بأنواع تعبريات األدبية من
النثر والشعر وذلك عن طريق إدراك النواحى اجلمالية يف أساليب الكالم
ومعانية.

-7

تدريب التالميذ على استخدام أساليب احلكم وادلوازنة والنقد دلا يقرأون،
وىذه ادلرحلة تأتى بعد مرحلة تكوين اإلحساس باجلمل الفٌت واألدىب
واالستماع بو.

-8

تنمية قدرات التالميذ ومهارهتم اخلطية واالمالثية حبيث يستطيعون الكتابة
بشكل صحيح من الناحيتني اذلجائية واخلطية مع ضرورة استعمال عالمات
الًتقيم

11

تدريب التالميذ على استخدام القواعد النحوية والصرفية أثناء القراءة والكتابة

-9

والتعبري بشىت أنواعو ،مبعٌت وضع النظريات موضوع التطبيق العملى ويف كل
مناسبة.
 -11تشجيع التالميذ على اختيار ادلفيد من القراءات ،وارتياد ادلكتبات
واالنتساب إىل إحدى األنشطة ادلدرسية أو إىل أكثرىا مثل رتاعة الصحافة،
واالذاعة ادلدرسية ،والتمثيل.
 -11تنمية التالميذ يف كل فرصة بأن اللغة العربية الىت يستخدموهنا ىي لغة القرآن
الكرمي وىي اليت هبا بواسطتها ضلافظ على أفكارنا وقيمنا وتعاليم اإلسالم،
وىي الىت حتفظ تراثنا وحتقق وحدتنا لذا غلب احلفاظ عليها والدفاع عنها يف
كل زمان ويف كل مكان.
 -12العمل على تنمية قدرات التالميذ على فهم النصوص األدبية والقرائية واإلدلام
باألفكار الىت تتناوذلا ىذه النصوص شلا يساعدىم ذلك على تذكر والفهم
واتطبيق واحتليل والتقومي .وبالتاىل يوصلهم ذلك إىل إدراك نواحى اجلمل فيها
وتذوقها واإلستماع هبا.

4

3

 .زكريا إسماعيل ،طرق ....ص14-11 .
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 -4أهداف تقديم الواجبات المنزلية
حصل الباحث على بعض البيانات اليت تشري إىل ضمامني ااألىداف للواجبات
ادلنزلية ،فقال إفستني إن أىداف الواجبات ادلنزلية تتوفر على عشر النقاط .وتكون
بيناناهتا يف النحو التايل:

4

-1

لتمرين الطالب كي يسيطروا ادلهارات ادلركوزة مثل إجابة األسئلة ادلعينة.

-2

الستعداد الطلبة ضلو ادلادة اجلديدة

-3

لًتقية ادلوىب وادلواد الدراسية ،ألن الواجبات تعود الطلبة على تعرف ادلادة

-4

لتحسني سلوك الطلبة كي يلتمزوا ويتمسكوا على ادلسؤولية وتنظموا األوقات
وغريىا.

-5

لًتقية الوسيلة اإلغلابية بني والدي الطلبة .فإن الواجبات وتربز االتصاالت
احلميمة بينهم وادلدرسني.

-6

لتكون وسيلة ادلعلومات بني والدي الطلبة وادلدرسني

-7

لتمرين الطلبة يف أن يتعاونوا بينهم.

-8

لًتقية قيمة ادلدرسة وتدل على أهنا تريد إرادة أن يرفع مستوى حتصيل الطلبة
الدراسي

-9

لتكون عقابا للطلبة.

 -11لتوفري أوامر الكبار ادلدرسة.

4

Bincang Edukasi, Pekerjaan Rumah: Tujuan, Rancangan dan Kebijakan, 23 Maret
2013, WWW.Bicangedukasi.com , diambil pada tanggal 14 Desember 2017
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من عشرة األىداف اليت تتنب سابقة ،كانت النقطة األوىل والثانية تشري إىل عملية
ترقية مهارات الطلبة ضلو ادلواد ادلعينة وتكون الثالثة والرابعة تشري إىل عملية باطنة حيث
إنو تًتكز إىل السلوك وادلوىب وأما غريىا تشري إىل بناء االصاالت بني الوالدين
وادلعلمني.
 -5تعريف الواجب المنزلى
قصد شيء سلطط لتحقيق عملية التعلم لتطوير موىبة النفس وتزيد خربات كي
يصبح اإلنسان عاقال سلتلقا ،وحقيقيا يف أصولو( .رأي ،دوى سسويو) وتعٌت الًتبية على
وجهة النظر العملي ىي عملية توصيل ادلعرفة الثقافة وىي القيم وادلهارات من جيل إىل
جيل إىل اجملتمع من قبل اجملامع الًتبوبة (ادلدرسة واجلامعة واجملامع األخرى).

5

الواجبادلنزيل ىو يقصد بالواجبادلنزيل ذلك القدر من التكليفات الىت يسندىا
ادلعلم للطالب قبل هناية احلصة من أجل أدائو خارج الفصل .وادلالحظة أن بعض
ادلعلمني ػلسن توجية الواجبادلنزيل حبيث ػلقق ما يرجى منو من حدف ،بينما يسئ
بعضهم يف ذلك فيتحول الواجبادلنزيل بني أيديهم إىل عنصر إحبط وليس عامل تشجيع.

5

.http://www.kajianteori.com/2013/03/definisi-pendidikan-pengertian-pendidikan-oleh)ahli.html (diakses pada tanggal 1 november 2016 pukul 15.00 wib
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 -5توجيهات فى إعداد الواجبالمنزلى
من أجل ذلك نقدم رلموعة توجيهات قد تسهم يف حتقيق أىدافنا من الواجب
ادلنزيل :
 -1ينبغي قبل إعطاء الوجب ادلنزيل التأكد من أن الطالب قد فهم الدرس ومل يعد
لديو ما يسأل عنو .فقد يكون من بني عناصر الواجب ادلنزيل ما ال يستطيع
الطالب اإلجابة عنو إذ مل يفهمو يف أثناء احلصة.
 -2ينبغي أن ػلدد ادلعلم للطالب حدود الواجب ادلنزيل بدقة.
 -3ينبغي أن يكون ادلعلم واقعيا عند تكليف الطالب بواجب منزيل ،فالبد أن
يكون ىذا التكليف يف حدود طاقاهتم ،ويف حدود الزمن ادلتاح لسهم .فال
يكلفهم مبا ال يستطيعون أداه بسبب طاقتهم احملدودة أو ما ال يستطيعون إصلازه
بسبب ضيق الوقت ادلتاح ذلم.
 -4ينبغي أن يكون يف الواجب ادلنزيل ما يساعد على التعلم الذايت ال أن يقتصر
على النقل من كتاب أو حل دترينات آلية .ومن ادلمكن بال شك تكليف
الطالب باستخدام القواميس وادلعاجم .أو الرجوع إىل دوائر ادلعارف.

11

 -5ومبثل ما ندعو إىل تنمية القدرة على التعلم الذايت من خالل الوجب ادلنزيل.
ندعو إىل تنمية القدرة على التقومي الذايت ،حبذا لو استطاع ادلعلم تدريب
الطالب على تقومي أنفسهم بأنفسهم .كأن يدرهبم على حساب سرعتهم يف
القراءة ،وحتديد مدى التحسن يف ذلك ،أو يدرهبم على تصحيح أخطائهم
الصوتية باستخدام ادلسجل ،أو غري ذلك من أساليب التقومي الذايت اليت تيسر
للطالب فرصة التعرف بشكل منتظم على مدى ما حققو من تقدم .وما عجز
عن حتقيقو من أىداف.
 -6ينبغي أن يتناسب الواجب ادلنزيل مع مستوى التقدم الذي قطعو الطالب يف
ادلهارات اللغوية ،فإذا كان ما قطعوه من شوط يف القراءة أكرب شلا قطعوه من
شوط يف الكتابة ،وجب أن يكون الوجب ادلنزيل يف القراءة أكثر شلا يف مهارة
الكتابة.
 -7ينبغي مراعاة الفروق الفردية بني الطالب عند تكليفهم بواجب منزيل .فقد ال
يكون من احلكمة تكليفهم رتيعا بواجب واحد يعلو على مستوى البعض ،ويقل
عن مستوى البعض اآلخر .ولقد تثار ىنا مشكلة تعدد الواجبات ادلنزلية يف ادلرة
الواحدة .إال أن حل ىذه ادلشكلة بسيط وؽلكن يف زلاولة ادلعلم التوفيق بني

16

ادلستويات ادلختلفة .باختيار واجب تتقارب يف إكمالو مستويات األداء .كما قد
يكلف ادلتفوقني بواجب إضايف يتحدى قدراهتم حتديا معقوال ،وقد يكلف
الضعاف بواجب آخر يتناسب مع ضعفهم ،وينمي عندىم القدرة على األداء ال
أن يصيبهم باإلحباط.
ادلهم ىنا أال يتعسف ادلعلم يف تكليف الطالب بالوصول يف إجابتو إىل مستوى
اليستطيعو.
 -8ينبغي أن يتحرر الواجب ادلنزيل من النمطية اليت تبعث يف الطالب اإلحساس
بادللل وعدم الرغية يف إكمالو .أيا كانت الطريقة اليت يكملونو بو .إن ادلعلم
الناجح ىو الذي يوفر للواجب ادلنزيل قدرا من التنويع يف ادلرة الواحدة .فقد يقبل
الطالب على أجزاء منو ،وقد ينفرون من أجزاء أخرى.
ويف إطار التنوع أيضا ينبغي أن تتنوع األسئلة اليت يكلف الطالب باإلجابة عنها
الواجب ادلنزيل ما بني أسئلة موضوعية إىل أسئلة مقال إىل اختبارات تتمة إىل
غري من أظلاط.
 -9ينبغي أن يعطي ادلعلم اىتماما خاصا للواجبات ادلنزلية اليت ترد إليو يف كل
حصة كأن ؼلصص ستس دقائق مثال يف أول احلصة غليب فيها عن أسئلة

17

الواجب ادلنزيل .ويدرب الطالب على تصحيح واجباهتم بأنفسهم ،أو أن
يأخذىا معو يف البيت ليصححها ويعيدىا ذلم .إن مثل ىذا التصرف ػلفز
الطالب باستمرار على اإلجابة عن أسئلة الواجب ادلنزيل .وعلى العكس من
ذلك ؽلكن للمعلم ببساطو أن يقتل ما عند الطالب من زتاس لإلجابة عن
أسئلة الواجب ادلنزيل إذا أعلل تصحيحها أو مل يسأل عنها.
 -11وأخريا ال ينبغي أن يقف األمر عند تصحيح الواجب ادلنزيل وإرجاعو للطالب.
إن إجابات الطالب على الواجب ادلنزيل فرصة إلجراء دراسة علمية جادة
وواقعية حول األخطاء الشائعة بني الطالب ،وحول قدراهتم وإمكاناهتم يف التعلم
الذايت .والوقوف على مستوى التقدم الذي حتقق بني الطالب بشكل رتاعي
ؽلكن من إصدار قرار.
ويف ضوء نتائج ىذه الدراسات يستطيع ادلعلم اجليد تصحيح مساره فيحقق بذلك قدر
من األىداف.

6

 -6أغراض و أهمية الواجب المنزلى

 .6رشدى أزتد طعيمة ...ص.258 .
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قال مرزنو 65: 2111

()Marzano 2001 : 65

ىناك نوعان من أغراض

الواجب ادلنزىل ،وىي شلارسة والتحضري .شلارسة ىي توفري الوقت للطالب دلمارسة
تعلموىا يف الفصول الدراسية .إعداد ىو إعداد الطالب معلوما جتديدة أوتوضيحا
دلعلومات اليت إعطاء من ادلعلم.
األسباب إعطاء الواجب ادلنزيل ىولزيادة فهم الطالب عن ادلادة اليت إعطاء من
ادلعلم ،ويهدف ادلنزلية للمساعدة يف عملية التعلم .الواجبات ادلنزلية ؽلكن أن تستخدم
كإرشاد للطالب للتعلم.7
قال روشيتة 136 : 2111

(2001 : 136

)Roesyitahخطوات إعطاء

الواجب ادلنزىل كما يلي :
 -1وضع الغرض من مهمة احملددة
 -2النظر يف اخليارات طريقة اليت ؽلكن أن حتقق األىداف التيصيغت
 -3وضع ادلهام يف واضحة ومفهومة بسهولة
 -4إنشاء شكل من طريقة لتطبيق
 -5إعداد أداة تقييم
7

.Leny Puspitasari, kontribusi nilai pekerjaan rumah terhadap prestasiBelajar ilmu
pengetahuan sosial siswa kelas va sd negeri Giwangan Yogyakarta, (Skripsi), Universitas Negeri
Yogyakarta, 2014, hal. 9
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-7قال حارس كوبار 91-85: 1989

)Cooper 1989: 85-91

)Harrisمزايا

وعيوب الواجب المنزلى كمايلي :
 -1مزايا الواجب المنزلى
 فكرة عن العلم اليت إعطاء من ادلعلم زيادة الفهم التفكري الناقد ،وتشكيل مفهوم ،جتهيز ادلعلومات فهم ادلناىج الدراسية -2وعيوبالواجبالمنزلى
 تعلم التشبع وضياع الوقت للنشاط العام ادلشاركة الوالدية الغشفي التعلم -الفرقبني إصلاز ارتفاعو اطلفاض.

8

.Leny Puspitasari, kontribusi nilai . . . . hal. 13-16
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-8دراسة السابقة
كانت الدراسات السابقة من أىم أسس البحث اليت اعتمد عليها الباحث
دلعرفة البحوث القبلية والبحوث اجلديدة ،ومن البحوثات اليت سبق حبثها فهي
الرساالت:
 -1رسالة حزير ()2114
-1

ادلوضوع

 :الكفاءة اللغوية األساسية ومناسبتها ببنود االختبار

(دراسة وصفية حتليلية يف ادلدرسة ادلتوسطة علوم القرآن بندا آتشية)
-2

ادلشكلة

 :إن ادلدرسة ادلتوسطة علوم إن ادلدرسة ادلتوسطة علوم

القرآن مدرسة من ادلدارس الىت وقعت يف بندا آتشية .اعتمدت ىذه ادلدرسة
فيعمليتها التعليمية على ادلناىج الوطنية كما أنشأهنا وزارة الشؤون الدينية.
والكتاب ادلستخدمة فيها من قبل األساتيذ والطلبة كانت متفقة مع مناىجها
الوطنية حيث حتتوي معايري كاملة شاملة من معيار الكفاءة والكفاءة
األساسية وادلؤشرات واألفداف التعليمية.
-3

أغراض البحث

:

 معرفة الكفاءة اللغوية األساسية ادلطبقة عليها بادلدرسة ادلتوسطة علوم القرآن بنداأتشية.
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 معرفة العالقة بني الكفاءة اللغوية األساسية ببنود اإلختبار بادلدرسة ادلتوسطةعلوم القرآن بندا أتشية.
 معرفة ادلناسبة بني الكفاءة اللغوية األساسية ببنود اإلختبار بادلدرسة ادلتوسطةعلوم القرآن بندا أتشية.
-4

طريقة البحث

 :دراسة وصفية حتليلية

-5

اجملتمع

 :رلتمع ىذا البحث رتيع ادلدرسني يف ادلدرسة ادلتوسطة

علوم القرآن بندا أتشية.
-6

العينة

 :عينة ىذا البحث مدرسا واحدا يف ادلدرسة ادلتوسطة

علوم القرآن بندا أتشية.
-7

أدوات البحث

 :ادلقابلة الشخصية.

أوجو اإلختالف :إن الباحث السابق يبحث بادلدرسة ادلتوسطة أما للباحث
احلالة يبحث بادلدرسة اإلبتدئية.
أوجو التشابو :إن الباحث السابق يستخدم أدة ادلالحظة وللباحث احلالة
يستخدم أدة ادلالحظة وادلقابلة الشخصية أيضا.

 -2مرضية محمد ناصر ()2114
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 -1موضوع

 :ادلناسبة بني الطرق وادلواد ادلدروسة يف تدريس العربية (دراسة

وصفية حتليلية )SNMPT AR RABWAH INDRAPURI
 -2مشكلة البحث :الطالب يشعرون بالصعوبة يف فهم مواد اللغة العربية .
ويعتبد أن الطرق ادلستخدمة يف تدريس اللغة العربية غري زلبوبة عندىم ألن
ادلدرس يستعمل الطريقة التقليدية دائما.
 -3منهج البحث  :ان ادلنهج الذي تعتمد عليها الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة
ىو منهج دراسة وصفية حتليلية .و رتيع البيانات وادلعلومات اليت حتتاج اليها
الباحثة فهي طريقة البحث ادليداين بإقامة ادلالحظة ادلباشرة و ادلقابلة
الشخصية.
 -4رلتمع و العينة  :اجملتمع يف ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية يف
RABWAHINDRAPURI

SMPIT

 ,ARو كان عددىم 5مدرسني  ,و أخذت

الباحثة رتيعهم كا لعينة.
 -5أدوات البحث  - :ادلالحظة ادلباشرة  -ادلقابلة الشخصية
 -6نتائج البحث :ا -إن عملية تدريس اللغة العربية ب
INDRAPURI

SMPIT AR RABWAH

دون فعال .ألن ادلدرس ال يستخدم التخطيط التعلمية و

الوسائل التعليمية يف عملية التدريس.
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 -7إن الطرق اليت يستخدم ادلدرس يف تدريس اللغة العربية
RABWAH INDRAPURI

ﺑ SMPIT AR

غري تناسب با دلواد ادلدروسة ألن ادلدرس

يستخدم الطرق التقليدية يف عملية التدريس.
 -8عالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية:
أوجو اإلختالف :إن الباحث السابق يبحث بادلدرسة ادلتوسطة عن الطرق وادلواد
الدراسي أما للباحث احلالة يبحث بادلدرسة اإلبتدئية عن الطرق التدريس بنسبة
الكفاءة األساسية.
أوجو التشابو :إن الباحث السابق يستخدم أدة ادلالحظة وللباحث احلالة
يستخدم أدة ادلالحظة وادلقابلة الشخصية أيضا.
 -3معارف ()2113
 -1ادلوضوع

 :التعلم اللغة العربية بـ

MIN LHONG RAYA BANDA

( ACEHنظر من ناحية طرق التدريس)
 -2ادلشكلة البحث

 :ال يفهم الطالب يف تطبيق قواعد اللغة العربية وال

يقدرون على تطبيق النصوص العربية ،و قلة ادلفرداة اليت ػلفظون الطالب.
 -3طريقة البحث :دراسة حتليلية
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 -4رلتمع و العينة  :اجملتمع الطلبة ب ـ ـ

LHONG RAYA BANDA

MIN

ACEHمن السنة األول إىل السنة النهائية.والعينة (العينة القصدية) طلبة الفصل
اخلامس (أ) ،وعددىم  3۰طلبا
 -5أدوات البحث  :ادلقابلة الشخصية وادلالحظة.
 -6عالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية:
أوجو اإلختالف :إن الباحث السابق هتدف اىل معرفة كيف كفاءة الطلبة يف
فهم اللغة العربية بالطريقة يستخدمها ادلعلم حيت يفهمون الطالب يف تطبيق قواعد اللغة
العربية  ،ويف حني حبث الباحثتهدف إىل معرفة مشكلة ادلعلم اللغة العربية باستخدام
الكفاءة األساسية يف منهج الدراسى.
أوجو التشابو :إن الباحث السابق يبحث بادلدرسة
أيضا.
وللباحث احلالة يبحث بادلدرسة اإلبتدائية ً Lhong Raya

اإلبتدائيةRaya

،Lhong

الفصل الثالث
منهج البحث
أ-

طريقة البحث

إن املنهج الذى يستعملو الباحث لبحث ىذه الرسالة ىو منهج وصفي حتليلي.
وىو منهج الذي يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريىا وتوضيح العالقة
ومقدارىا وحماولة اكتشاف األسباب الكامنة وراء الظاىر.

1

ومجع البيانات واملعلومات ال ي حتا إليها الباحث يكون بطريقة البحث احلقلي
من خالل املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية .وقام الباحث بتحليل البيانات على
أساس البحث الكيفي ،وىو البحث الذي يهتم بوصف البيانات جلميع أحواهلا وحتليلها.

______________

 1صاحل بن حممد العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،الطبعة الثانية (الرياض :املكتبة العبيكان،

0222م) ،ص181 .
52
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وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث على ما قرارهتا كلية الرتبية
الرانريي يف الكتاب املسمى:
وتدريب املعلمني جلامعة ّ
“Panduan Menulis Skripsi Bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry
”Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2014

ب -المجتمع والعينة
إن اجملتمع يف ىذه الرسالة مجيع الفصول باملدرسة ابإبتدايية

Lhong Raya

للسنة الدراسة  0212 -0212وعددىا يبلغ من  01فصوال.
وأما الطريقة ال ي قام هبا الباحث بإختيار العينة هلذه الرسالة فهي الطريقة العمدية
باملصادفة والعشوايية وفقا بأغراض البحث.

0

ج -أدوات البحث
واملراد بأدوات البحث ىي الوسايل ال ي جتمع هبا املعلومات الالزمة بإجابة
أسئلة البحث أو اختيار فروضة .وجتمع املعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من األدوات
التالية:

______________

 5صاحل بن حممد العساف ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية...،ص18 .
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-1

املقابلة
إن املقابلة أدة من أدوات البحث ،وىي حمادثة موجهة يقوم هبا الباحث مع

شخص اخر أو أشخاص اخرين ،ىدفها استشارة أنواع معينة من املعلومات ال
ستغالهلا حبث علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيو والتشخيص والعال .
وقام الباحث باملقابلة الشخصية مع معلم وطالب اللغة العربية يف املدرسة
ابإبتدايية ،واألسئلة تبحث عن املشكالت ال ي تواجو املعلم والطالب يف تطبيق عملية
تدريس اللغة العربية املناسبة بكفاءات األساسيات وحماوالت املعلم حلل ىذه
املشكالت هبذه املدرسة.

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
أ-

عرض البيانات
لقد حب ث للاحث ث  ي للصل للاحل ث ماح تعلق أسلقب للاث ث ف ي ىال

للصل ترتد أن تاث ث للنعحئج للاي فجده للاحث ث  ي للاث ث لحلققي أحدلدرلة
لإلأعدلئية

Lhong Raya

لمعاحدل مقى رلحلة مايد كقية للًتأية فتسىي لدللقاُت

أاندل أتشيو أرقم  Un.08/TU-FTK/TL.00/ 9447/2016فقحم للاحث ث أحلاث ث
فصصي حتقيقي أحدلدرلة

لإلأعدلئية Lhong Raya

قا أن تقدم للاحث ث من ماقية تدرتس للقغة لللرأية فظيصة لدلنزتقية
فمشكالهتح تلرض للاحث ث حملة من ميدلن للاث ث
 -1لمحة عن ميدان البحث
أمح ميدلن للاث ث من ىاه للرلحلة فهي مدرلة لإلأعدلئية

Lhong Raya

فىي إثدلى لدلدرلة لإلأعدلئية لإللالمية لليت تدرس فيهح للقغة لللرأية فلإلجنقيزتة فغَتىح
من لللقبم لدلعنبمة فتقع ىاه لدلدرلة  ي فلط لدلدتنة أندل لتشيو  ي للشحرع

Jl. Tgk

Di Lhong desa Lhong Raya kecamatan Banda Raya Kota Banda
Aceh.

فأٍت ىاه لدلدرلة  ي لنة 1978م ،فأمح رئيسة ىاه لدلدرلة فهي نبرلية،

72

72

فلدلدرلُت  ي ىاه لدلدرلة فهم خترج من جحملة للرلنَتى دلر للسالم فجحملة شيحة
كبلال أند لتشيو فأمح مدد لدلدرلُت للاتن تدرلبن مبدرلة لإلأعدلئية

Lhong Raya

فيدل  ي لجلدفل للعحيل:
الجدول :1.1
مدد لدلدرلُت أحدلدرلة لإلأعدلئية 7116-7117 Lhong Raya
للدرس

لخلرتج

للرقم لدللقم
1

نبر ليو لدلحجسعَت

للرتحضية

للدرللحت

7

مرزفنعح

للرتحضية

3

فطرتة

لللقبم للطايلية

جحملة لَتنيب مكة

4

نبر لي

لللقبم للطايلية

كقية للًتأية جحملة

5

محلية ماد للرمحن

لللقبم لالجعاحمية كقية للًتأية جحملة

لللقيح

جحملة شيخ كبلىل
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

شيخ كبلىل

شيخ كبلىل

72

كقية للًتأية جحملة

6

فضقي

للقغة لإلجقزتة

7

إرنح مرفليت

للقغة لإلجقزتة

8

لساحنيحر

للقغة لللرأية

9

نبرأيح

للقغة لللرأية

11

زمزمي

مقبم لالجعاحمية كقية للًتأية جحملة

11

جبت زتحنح

للرتحضية

17

نبرتحنح

للقغة لإلندفنيسية جحملة شيخ كبلىل

13

لقاى

للرنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

لرنيب مكة
كقية للًتأية جحملة
شيخ كبلىل

مقبم للدتن

كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

03

للقغة لإلندفنيسية كقية للًتأية جحملة

14

نبر أييت

15

ىند

مقبم للدتن

16

ىسقندل

مقبم للدتن

17

غبنيدلر

للقغة لإلندفنيسية كقية للًتأية جحملة

18

مرلقُت

للرتحضية

19

تحج للدتن

للرتحضية

71

نبر ثيحيت

لللقبم للطايلية

71

زفضة

لللقبم لالجعاحمية كقية للًتأية جحملة

شيخ كبلىل
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

03

للرلنَتي
77

رفدنحر

لللحم

73

مسسرتٍت

لللحم

74

تسنيحر

مقبم للدتن

75

أمسى

لللحم

76

رفلنيعح

لللحم

77

زىرة

للقغة لللرأية

لدلدرلة لللحلية 3
أندل أتشيو
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي
لدلدرلة لللحلية 3
أندل أتشية
لدلدرلة لللحلية 3
أندل أتشية
كقية للًتأية جحملة
للرلنَتي

07

من ىاه للايحنحت لليت تعاضن  ي لجلدفل للسحأ  ،كحن لدلدرلبن  ي لدلدرلة
للاتن تلقابن للقغة لللرأية تققبن مددل أحلنساة كارة للطال  ي مددىم تاقغ إىل أكار
مخساحئة ىال لللدد تشك لدلدرلُت  ي مقحأقة للطال

للكاَتتن فتضلف قبهتم  ي

مبلجهة لألمبر للكاَتة إذل تكبن لقاحث ث مؤشر إىل أن  ي لدلدرلة مشكقة من نحثية
مالثظة مددىم
دل لجلدفل  4 1أن مدد لدلدرس  8مدرلُت ،فمدد لدلدرلة  33مدرلة،
فرلابع مدد لدلدرلُت مبدرلة لإلأعدلئية  41 Lhong Rayaمدرلح
فكحن للطقاة أحدلدرلة لإلأعدلئية

Lhong Raya

جييئ من مجيع منحط أندل

أتشيو فمدد للطقاة للاتن تعلقابن  ي ىاه لدلدرلة  697طحلاح،كاح ظهر  ي لجلدفل
للعحيل:
الجدول 1.4
مدد للصلبل فللطال أحدلدرلة لإلأعدلئية

Lhong Raya

للرقم

للصل

مدد للطال

1

لألفل – أ

36

00

7

لألفل –

36

3

لألفل – ج

35

4

لألفل – د

33

5

للاحين – أ

35

6

للاحين –

34

7

للاحين – ج

35

8

للاحين – د

35

9

للاحل ث – أ

33

11

للاحل ث –

31

11

للاحل ث – ج

37

17

للاحل ث – د

31

13

للرلأع – أ

36

14

للرلأع –

35

15

للرلأع – ج

36

16

للرلأع – د

37

03

17

لخلحمس – أ

79

18

لخلحمس –

31

19

لخلحمس – ج

79

71

للسحدس – أ

31

71

للسحدس –

34

لجملابع

693

فمن لجلدفل  4 7تدل أن مدد للطقاة  ي لللف لألفىل  141طحلاح ،فلللف
للاحين  139طحلاح ،فلللف للاحل ث  176طحلاح ،فلللف للرلأع  139طحلاح ،فلللف
لخلحمس  88طحلاح ،فلللف للسحدس  65طحلاح فرلابع مدد للطقاة أحدلدرلة لإلأعدلئية
697 Lhong Rayaطحلاح
1

لدلسجد
مقي للطال أن تقيابل أحللقبلت لدلصرفضة لخلاس مجحمة فتقرؤفل للقرآن فيو

7

لدلكعاة
فىاه لدلكعاة تنصع لعزفتد ملقبمحت للطال لليت الجيدفهنح  ي للصلبل مند للعلقم

03

مع ملقاهم
3

لدللا للكاايبتر
ترجى من ىاه للبلحئ أن تقدر للطال مقى للعخدلم للكاايبتر ثىت تسه
ذلم مقى للعقاحل لللقبم لحلدتاة فللاقحفحت لدلعنبمة  ي ثيحهتم لدللحصرة

4

للشركة للعلحفنية
فمقى للطال

أن تشًتفل فيهح ك مح حيعحجبن إىل لألطلاة فلألدفلت للدرللية

فغَت ذلك
5

غرفة للبلحئ لدلعلدرة
فلدلرلد هباه للغرفة ىي غرفة فيو للكرللي فلدلكحتب فتكاقهح أححلحلب فجهحز
مرض لللبر للشصحفة ( )OHPفتسعلا ىاه للغرفة لقاشحىدة فمشحفرة
لدلدرلُت فللندفة فللعدرتب

6

ملرف للبدتلة لقطال
مقى للطال
جيبهبم

تدخرفل نقبدىم فيو فىال ىدف إىل تنظيم ملرف
أن ّ

03

ب -تحليل البيانات ومناقشتها
تادأ للاحث ث أقيحم ألاقية حتقي للايحنحت من لدلقحأقة للشخلية مع لدلدرلُت
أحدلدرس لالأعدلئية

Lhong Raya

لليت أدهتح للاحث ث  ي لدليدلن للاث ث فكحن حتت

ىاه للسطبر ألض للنقحط من لأللئقة لدلخعحرة ليسسذلح لدلدرلُت
لدلقحأقة للشخلية حنب لأللحتاة
ى تقدم للبلجاحت لليبمية دلئاح؟
أدأ للاحث ث أعقدمي للسؤلل من دفلم تقدمي للبلجاحت لدلنزلية لدي للطال لليت
تلاقبهنح  ي لدلنحزذلم فقحلبل إن تقدمي للبلجاحت لدلنزلية مل تكن مقى للدفلم حبي ث
للبلجاحت لدلنزلية تسيت  ي ألض لألثيحن من لحملحضرلت أف للققحء فترى للاحث ث أن
للبلجاحت لدلنزلية أتضح الأد أن تكبن  ي ألض لألثيحن لئال تظهر ألد ذلك للسسم  ي
ماقهح فللصر فلالأعلحد منهح أسي طرتقة كحنت فىاه لللاقية جيدة فال تسخا فقت
للعالميا لعبرتح أجسحمهم فمقبذلم من للدرفس لألخرى
مح نبع للبلجاحت لدلنزلية لدلقدمة؟
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فقاح فص للاحث ث إىل للنقطة ألدىح فىي تعكقم من نبمية للبلجاحت لدلقدمة
لدي للطال

 ي للصلبل للدرفلية ،فثل مقى أن للبلجاحت لدلنزلية لليت تقدمهح

لدلدرلبن  ي إدتحمهح ىي لأللئقة من لالخعيحرلت لدلعلددة أف لإلجحأة حنب للنلبص
لدلقرفؤة فللًتمجة فىي للاث ث من لدللحين للنلبصية من للكعح فقد تكبن لأللئقة ترلىح
للاحث ث ىنحك لأللئقة فللًتمجة مهح نبمحن خمعقصحن أفال ماقية ملرفية فثحنيح ماقية
للعجحأية ىاه للبظيصة مل تنحلب ك لدلحدة لليت تلقاهح لدلدرلُت مع أهنم قحلبل أن
للبلجاحت الأد أن تبلف لألىدلف للعدرتسية فإمنح لألىدلف مل تطحأ هباتن نبمُت ،فمن
لدلسعثسن أن تكبن نبع لآلخر تقدمي لأللئقة من لالخعيحرلت لدلعلددة فغَتىح معدلئاح
مح أىدلف تقدمي للبلجاحت لدلنزلية؟
من أىدلف تقدمي للبلجاحت ىي ترقية قدرة للطال
للصلبل فملرفة مدى قدرة للطال

مقى لدلحدة لدلدرفلة  ي

مقى ليطرة لدلحدة لدلدرفلة لليت جحءت من قا

لدلدرلُت فقحلبل إن للبلجاحت لدلنزلية لليت تقدمهح لدلدرس تسعهدف إىل تبصي للطال
إىل لألىدلف للعدرتسية فلدلنحفلة لدللقبمحت لحملعحجة منهح ملرفة ضلف للطال

 ي

لجملحالت لخلحصة من لدلبلد لدلدرفلة أ قحلبل ليس ىنحك لألىدلف لخلحصة إال لعشغي
للطال

من للقلب لخلحلر ألتحمهم فترى للاحث ث تلايم لألىدلف لليت تنحلب
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مؤشرلت للعدرتس ،ىال من ثسن للبظيصة فقد أخطئبل إذل لمعقدفل أن للبلجاحت لدلنزلية
لعشغي للطال

من لألماحل للغحفقة خحرج للصل

فسعسيت للبلجاحت أدفن لدلنحفع

لدللينة
مح للنعيجة لحمللبلة؟
الأد من لللقم أن للنعيجة من ك لللاقية فلجب للبجيز ذلك تدل مقى أن
للنعيجة لعسيت كسثر من لآلثحر لحمللبلة إمح أن تكبن إجيحأية أم لقاية فأمح للنعيجة
لحمللبلة من تقدمي للبلجاحت لدلنزلية ثسب قبل لدلدرلُت تسعطيع للطال أن تسيطرفل
لدلحدة لدلدرفلة أدلي  ،كحنت لأللئقة لدلصبضة رلحأة كقهح فترى للاحث ث كحنت للنعيجة
لحمللبلة مل تكن كحفيح أبجبدىح فقط إال ىنحك ألض للعجرتاة من لالخعاحرلت أف أن تسيت
لدلدرلبن أحلسؤلل لآلخر فجيياهح للطال

 ي ذلك لحلُت ،ذلك أتقن لحلحل فأثسن

ماال
ى تقدر للطال مقى ما للبلجاحت ألصعهح لللحمة؟
للنعيجة لحمللبلة ىي نعيجة محمة من مقبأة تقدمي للبلجاحت لدلنزلية لدي
للطال

فتسعطيع أن تكبن ملرففح من خالل لألجبأة لليت أجحهبح للطال  ي أيبهتم

فأتضح ،للبقت للسرتع للاي حيعحج إليو للطال

إلدتحمهح فقحل لدلدرلبن إن للبلجاحت
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لدلنزلية لليت تقدمهح تقدر مقيهح للطال ألصعهح لللحمة فىم تسعدلبن مقى إدتحم لألجبأة
لليت جيياهح للطال

فترى للاحث ث ىاه للدالئ مل تكن فثيقة للدلي ثي ث إن لدلدرلُت

التستبن لالخعاحر لجلدتد دللرفة صثة لإلجحأة لحمللبلة فإذل مل تست لدلدرلبن هبال ماال
فقم تعيقن للاحث ث أن لألجبأة لحمللبلة من مند للطال أنصسهم
مح للشكحفى لليت محنحىح للطال ؟
للشكحفى ثضر أو للطال

 ي ما للبلجاحت لدلنزلية ىي مقبأة لقاية من

تدرتس محدة للدرفس  ي للصلبل للدرللية الأد من لىعاحم لدلدرلُت مبحدة للدرفس لليت
تعلقاهح للطال  ،لعكبن فهاهم لقياح صثيثح ثقيقيح فقحل لدلدرلبن للشكحفى من
قا للطال

للاتن تشلرفن أحدللحنة من فجبد للبلجاحت لدلنزلية نحفية ،أي للطال

مل

تاىابل أحلشكحفى إىل لدلدرلُت أف تشعكبنو إىل لدلدرلُت للغَت فديكن أن تكبن طحلب
أف للطال

تشلرفن أحلعلب ألد أن نحلبل كاَت للبلجاحت من قا لدلدرلُت من خمعقف

للدرفس فتلاقبهنح  ي آن فلثد فيسااهح لللدلع أف لحلَتة فغَتىح
فإذلن ليس لقطال أي مشكالت  ي للبلجاحت لدلنزلية فأتضح للاحث ث مبلف
هبال ،فلكن للاحث ث خحف أن تكبن للبلجاحت لدلنزلية ال تنحلب لألىدلف للعلقياية أ
لدلحدة لدلدرفلة ثىت أن صحر للطال تقدمبن للبلجاحت إىل غَتىم ما فللدتهم
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فمح ىي لدلشقة لليت تعبجههح؟
لدلشقة مظهرىح للشكحفى كحنت للشكحفى أرضهح لدلشقة أي تظهر للشكحفى
لبجبد لدلشقة فىي مشكقة من مشكالت  ي تدرتس للقغة لللرأية من نحثية تقدمي
للبلجاحت ى لعبجد للشكحفى إن أصاثت لدلشقة نحفية؟ طالح أن تكبن للشكحفى
نحفية لنصي لدلشقة ،فىكال قبل لدلدرلُت ال تسيت أي مشكالت تبجههح  ي تقدمي
للبلجاحت لدلنزلية فلكنهم  ي ألض لألثيحن تعثَتفن  ي تقدمي للبلجاحت ثي ث إهنم مل
تسعلدف أحأللئقة أف لالخعاحر فترى للاحث ث ىاه مشكقة ،حبي ث لدلدرلُت تلعقدفن أن
لدلشكالت مل تكن مبجبدة ،إال أن تقع مقى لخلطس  ي لخعيحر لدلحدة لخلحصة أ
التصهابن لدلحدة ثعحم مدى لدلحدة لدلدرفلة نطحقهح فعصسد لأللئقة

فألد أن مت للاحث ث مرض للايحنحت لدلعلققة أحدلقحأقة للشخلية ثل للاحث ث مقى
ألض للنقطة لدلهاة منهح:
 -أن للبلجاحت لدلنزلية لدلقدمة من قا لدلدرلُت إىل للطال

أمجلُت مل تكن

مقى ك لحملحضرة ألاحرة أخرى لدلدرلبن ال تقدمبهنم للبلجاحت لدلنزلية ألد
ك لحملحضرة للدرللية
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 أن للبلجاحت لدلنزلية تقدمهح لدلدرلبن مقى نبمُت ،فيكبن لأللئقة منلالخعيحرلت لدلعلددة فمح أشاو ذلك ىب لألفل تلا للطال

مقى إمحدة

للكعحأة من لآلتحت للقرآنية أف للنلبص لللرأية فللًتمجة ىي للاحنية فىم
تقبمبن أحلاث ث من لدللحين من للكقاحت لدلبجبدة  ي للنلبص من للكعح
لدلقرر فقد تكبن للكعحأة ثي ث تليد للكعحأة من لألماقة للكعحأحت لللرأية
 أن للبلجاحت لدلنزلية تسعهدف إىل ملرفة للضلف مند للطال  ي لدلحدة فقدللعهدفت إىل تشغي للطال من أن تصلقبل خيسرىم ألد ذلك
 أن للبلجاحت لدلنزلية ليس لقطال للشكحفى منهح ثي ث أن للطال مل تستبلأحلشكحفى حنب للبلجاحت لدلقدمة
 فأن للبلجاحت لدلنزلية ليس لقادرلُت مشكالت مدتدة  ي تسليصهح مندللعدرتس فللطال

أتضح مل تستبل أحلشكحفى فتسعدلبن مقى إدتحمهم

لقبلجاحت
للنقحط للسحأقة تسعنطاهح للاحث ث أن  ي تقدمي للبظيصة أف للبلجاحت لدلنزلية ىنحك
ألض لدلشكالت للغحضاة مل تظهر من قا للطال

فخيحف للاحث ث أن تكبن لقطال

مسحمد تسحمد إلدتحم للبلجاحت مع أن للبلجاحت لدلنزلية أتضح ليست ذلح قياة جيدة ثىت
صحرت للنعيجة لحمللبلة من للعقدمي صصر ال ترقي للطال  ي أي مهحرة كحنت إال ققيال
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ففيسيت دفر للاث ث  ي نعيجة مقحأقة للاحث ث مع للطال خيعحرىم للاحث ث تكبنبل
مسعجياُت حنب لأللئقة لدلقدمة
ى تقدم مدرلك للبلجاحت دلئاح؟
ىال للسؤلل تسحفي لحأقو من لأللئقة لقادرلُت ،لكن للطال ليخعقصبن  ي
لإلجحأة ثي ث إن ألضهم قحلبل أن للبلجاحت لدلنزلية مقدمة  ي ألض لألثيحن فقحلبل دلئاح
 ي للدرفس لغَت درس للقغة لللرأية فترى للاحث ث أن ىال ،لبلء لحلحدث مل خيعقف أُت
لدلدرس فللطال قبال  ي أن للبلجاحت لدلنزلية مقدمة أثيحنح
ى حتب أن تلا للبلجاحت لدلقدمة؟
لحلب أف للرغاة  ي للشيء دلي مقى للصلحل تلنيو للاحث ث أن نصرل حيب شيئح
فيسلى مقى لألكار دلنحفلعو للطال

للاتن حيابن للدرفس فيعلقابهنح فتلاقبهنح

فتعسحءلبن أينهم  ي أمرىح دلنحفلة فهم منهح فأمح درس للقغة لللرأية ى حياهح للطال ؟
ىاه لإلجحأة لعظهر من نعيجة للدرس فلالجتحىحت لدي للطال حنب للدرس كحن ألض
للطال

جييابن أن للبلجاحت لدلنزلية حياهح أسن تلاقهح  ي للايبت فأمح أكارىم الحيابن

أسن تلاقبل للبلجاحت لدلنزلية فترى للاحث ث أن للطال ال حيابن أن تلاقبىح أساب ىاه

30

لللاقية حتعحج إىل فقت طبت فاللياح كبن لدلحدة من لدلبلد للدرللية مقى مسعبى محلية
أي ال جيدر ىاه لدلحدة للعخدلمهح
أتن تلا للبلجاحت؟
لدلكحن ألدلء للبلجاحت لدلنزلية ال تعلُت  ي مُت فلثدة حبي ث أن لدلكحن أتضح
تسثر حنب قياة للبلجاحت لدلقدمة لدتهم قحل ألض للطال

أن للبلجاحت تلاقهح  ي

لدلدرلة فىم تلاقبن منحقشُت أينهم فأكارىم تلاقبن  ي أيبهتم محدة أف  ي تلقيم للقرآن
 ي لدلسحجد مسحءل

()TPA

فترى للاحث ث أن للاتن تلاقبن للبلجاحت  ي أيبهتم تشَت

إىل مسحمد تسحمد إدتحم للبلجاحت لدلنزلية فأتضح  ي لدلدرلة ديكنهم أن تسسلبل غَتىم
لألجبأة لللثيثة حنب للسؤلل
ى تلا للبلجاحت لدلقدمة أيدك فثدك؟
للبلجاحت لدلنزلية الأد أن تكبن تحمة  ي ختقلهح فكحمقة من ثي ث لألدلء كي
تكبن للبلجاحت لدلنزلية صثيثة أصقية الخيحلطهح أتدي غَته فأمح جبل

للطال

ألضهم تلاقبن فثدىم التطقابن لدلسحمدة من غَتىم أ تنحقشبن أينهم فىم للاتن
تلاقبن مبسحمدة غَتىم ىاه أماحل ليئة ليئعهح تلدي غَتىم ،فالأد لقادرلُت أن
تاثابل من لللالج لدلنحلب ذلاه لدلشكالت
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من للاي كحن مسحمدل لك  ي إدتحم للبلجاحت؟
إلجحأة ىاه لأللئقة تسيت للاحث ث ماحشرة إىل للعجحأة لدلسعجياُت حنب ىال
للسؤلل ،كحن ألض للطال للاتن تلاقبن للبلجاحت مبسحمدة غَتىح تسحمدىم أمهحهتم
أف ألحتاهتم  ي  ي أرلمج للعلقيم للقرآن لإلضح ي مسحءل
ى فجدت لدلشكالت  ي ما للبلجاحت؟
لدلشكالت  ي ما للبلجاحت كاَتة فمعبلفرة منهح ضلف للطال
للبلجاحت أي للبلجاحت ليست  ي مسعبى للطال

لدلعلقاُت فقحل ك للطال

حنب
إن

للبلجاحت لدلنزلية مقدمة لدتهم معشكقة إذلن لدتهم للبلجاحت لدلنزلية لدتهح مشكالت
تلحنيهح للطال  ي للقحمدة للدرللية
مح ىي لدلشكالت لليت فجدهتح؟
كاح لا للاحث ث من لأللئقة أن للطال تلحنبن لدلشكالت  ي للبلجاحت لدلقدمة إمح
أن تكبن لدلحدة غَت منحلاة دلسعبلىم أف مدم ملرفة لدلصردلت فمدم للرغاة حنب للقغة
لللرأية فقحل فلثد منهم أن للبلجاحت ذلح مشكالت  ي رغاعهم فأكارىم تلحنبن  ي
مدم ملرفعهم حنب لدللحين من للنلبص لللرأية

33

ألد أن أتى للاحث ث أحدلقحأقة للشخلية مع للطال أحدلدرلة لالأعدلئية

Lhong Raya

ثل للاحث ث مقى لاللعناحطحت للعحلية أيحهنح:
 للبلجاحت لدلنزلية كحنت تقدمهح لدلدرلبن  ي لألتحم للدرللية مل تكن دلئاةثي ث إهنح مقدمة  ي لألثيحن ذلك لرؤتة إىل ظرفف للطال

لدلعلقاُت  ي

للصلبل للدرللية لئال تسسم حنب للدرفس
 للبلجاحت لدلنزلية  ي ألض للطاللألماحل أي للطال

حيابن للبلجاحت لدلنزلية من نحثية

حيابن جدل أن تلاقبىح فكاَت منهم من ال حيب

للبلجاحت لدلنزلية
 -للبلجاحت لدلنزلية تلاقهح للطال

 ي كارة لألمحكن فىم خيعحرفن لدلدرلة

مكحنح منحلاح إلدتحم للبلجاحت لدلنزلية فأتضح خيعحرفن أيعح أف معلقاح  ي
لدلسحجد
 إن للبلجاحت لدلنزلية تلاقهح للطال فخيقلبهنح مقى كاَت من لإلشحرلت ،أيإن ألضهم من تلا للبلجاحت أسنصسهم فأكارىم تلاقبن مبسحمدة غَتىم
من لألمهحت فلأللحتاة
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 -إن للبجاحت لدلنزلية لدي للطال

ذلح مشكقة ألحلية حتعحج إىل لللالج

فىاه لدلشكقة معلققة أسمر للقدرة للقغبتة فىي للقدرة مقى ملرفة ملحين
للكقاحت من للنلبص لللرأية فألاحرة أخرى أهنم التسيطر لدلصردلت لللرأية
مناقشة البيانات
تكقم للاحث ث كاَتل  ي لإلمبر لقبلجاحت لدلنزلية لدي للطال أحدلدرلة لالأعدلئية
Lhong Raya

لليت كحنت مقدمة من قا لدلدرلُت فيهح أفال كقاحت للاحث ث

للبلجاحت لدلنزلية أشك لللحم حبي ث للبلجاحت كاَتة مقى ثسح

للدرفس فأمح حب ث

للاحث ث مركز إىل للبلجاحت لدلنزلية من درس للقغة لللرأية دللرفة قياعهح فكيصية إجرلئهح
فملرفة للنعيجة منهح
ثل للاحث ث  ي ميدلن للاث ث أحلعخدلم لدلقحأقة للشخلية  ي تبفَت للايحنحت لحملبجة
إليهح ،ففص للاحث ث أتضح إىل مدة للنعحئج لليت تعجقى مقى للكالم للعحيل:
 إن للبلجاحت لدلنزلية لدرس للقغة لللرأية أيت أقياة ضليصة ىال تسااهحلألىدلف لعقدمي للبلجاحت لدلنزلية مل تكن ملينة لب قحلب للبلجاحت مقى
ثسح

أىدلف للعدرتس

رأى للاحث ث من نبع للبلجاحت إهنح تسيت

ألغيعُت ألحليعُت  ي إجحأة لأللئقة حنب لدلقرفء فترجة للنلبص ىاه
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لللاقية تسعار إىل مرلر كاَتة ،فيسيت للاحث ث أحلسؤلل ى تبص ىاه
للبلجاحت لدلنزلية إىل لألىدلف للعدرتسة لدلللاة قا للعدرتس؟
 للبلجاحت لدلنزلية الحياهح كاَت من للطال  ي للصلبل للدرللية فىم تلاقبنللبلجاحت لدلنزلية مبسحمدة غَتىم من لألمهحت فلأللحتاة  ي تلقيم للقرآن
أحدلسحجد
 -فللبلجاحت لدلنزلية تشلر للطال

هبح لدلشكالت فىال لدلشكالت منهح

للللبأة  ي ملرفة لدللحين لقكقاحت أي التلرفبن لدلصردلت فىي كاَتة ثىت
حيعحجبن إىل مسحمدة غَتىم فترى للاحث ث ألد أن الثظ لدلحدة من لدلبلد
للدرللية ىاه صلاة ثي ث إهنح محدة تنحلب مسعبى للدرللُت  ي لللحلية فمل
تنحلب مرثقة لالأعدلء
لال لك الأد لقادرلُت دلحدة للقغة لللرأية من أن تهعابل أقياة للبلجاحت لدلنزلية
من خالل تنحلاهح لألىدلف للعدرتسية حبسب لدلهحرلت للقغبتة لليت ترتدفن تلقياهح
ثىت تسيت للبلجاحت أسدفلرىح للكربى  ي دتنية قدرهتم مقى لدلهحرلت للقغبتة فلئال تكبن
للبلجاحت لدلقدمة من قا لدلدرلُت مشبلئية

32

كحن لدلدرلبن دلحدة للقغة لللرأية  ي لدلدرلة لالأعدلئية
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تقدمبن

للبظيصة لدلنزلية ال تكبن مقى دفلم أي  ي ألض لألثيحن فللبظيصة لدلنزلية ذلح أىدلف
فمنحفع حنب للطال لكن لدلدرلُت مل تستبل أعثقيقهح تحمة ثىت ترى  ي للظحىرة ثقيقة
ملٌت للبظيصة
إن للطال

للاتن تعلقابن أحدلدرلة لالأعدلئية

LhongRaya

كحنبل تشلرفن

أحدلشكقة  ي ملرفة ملحين للكقاحت  ي للنلبص لللرأية فكحنبل تنحلبن للبظيصة لليت
تعلف مقى نبع للًتمجة  ي للنلبص فلدلصردلت أف إجح لأللئقة لدلبجبدة  ي للكعح
لدلدرلي فأمح للبظيصة فهِت التطحأ كصحءة للطال  ي مسعبى لالأعدلء

الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث

أ-

لقد مت الباحث حبث الفصل األول وفيو نقاط لكتابة أساسيات البحث حىت ارجتالو
إىل كتابة الفصل الثاين والثالث يف بيان منهج البحث .وأما ىذا الدور فيأيت الباحث على
شرح استنتاجات البيانات واملعلومات اليت حصل عليها الباحث .وتتجلى النقاط املقصودة
كما يلي:
-1

استجابة الطالب حنو الوظيفة املنزلية املقدمة حنوىم ىي سلبية مع أن
الواجبات املنزلية البد أن تكون تامة يف ختلصها وكاملة من حيث األداء كي
تكون الواجبات املنزلية صحيحة أصلية الخيالطها أيدي غريه .وأما جوانب
الطالب بعضهم يعملون وحدىم اليطلبون املساعدة من غريىم بل يناقشون
بينهم وىم الذين يعملون مبساعدة غريىم ىذه أعمال سيئة سيئتها يعدي
غريىم ،والبد للمدرسني أن يبحثوا عن العالج املناسب هلذه املشكالت.

-2

وأما املشكالت اليت يواجهها الطالب ىي ضعف الطالب حنو الواجبات
أي الواجبات ليست يف مستوى الطالب املتعلمني .وقال كل الطالب إن
الواجبات املنزلية مقدمة لديهم متشكلة إذان لديهم الواجبات املنزلية لديها
مشكالت يعانيها الطالب يف القاعدة الدراسية.
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ب -االقتراحات
بعد أن عرض النتائج اليت حصل عليها الباحث من البيانات واملعلومات فيلق على
الباحث بأن يأيت االقًتاحات:
 ويلزم للطالب بأن يعملوا الوظيفة املنزلية وحده بدون مساعدة الغري. ويلزم للطالب بأن خيلص الوظيفة على متام التخلص ويلزم للمدرسني بأن خيتاروا الوظيفة على حساب مستوى الطالب يلزم ملدرسي اللغة العربية على أن الطالب البد من أن يوازنوا بني املادة والوظيفة ينبغى للطالب أن ينشطوا مبمارسة الوظيفة املنزلية باللغة العربية مع أصحاهبمبدون إجبار من األساتيذة وىيئة تطوير اللغة ولكن من إرادة نفسو.
 يرجو الباحث من القارئني الذين يقرؤون ىذه الرسالة أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوافيها خطأ أو نقصان وأن يصلحوا ىذه العيوب حىت تكون ىذه الرسالة كاملة
ومفيدة للباحث والقارئني.

مراجع
أ -العربية
رشدى أمحد طعيمة ،تدريي العربية يف التعليم العام نظريات وجتارب( ،القاهرة :دار
الفكرى العرىب 0222 ،م.).
صاحل بن محد العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية( ،الرياض :مكتبة
العبيكن 9021 ،هـ.).
زكريا إمساعيل ،طرق تدريس اللغة العربية( ،دار املعرفة اجلامعية).
رشدى أمحد طعيمة ،تدريي العربية يف التعليم العام نظريات وجتارب( ،القاهرة :دار
الفكرى العرىب 0222 ،م.).
صاحل بن حممد العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،الطبعة الثانية
(الرياض :املكتبة العبيكان0222 ،م).
ب -اإلنترنيت
http://www.kajianteori.com/2013/03/definisi-pendidikan-pengertianpendidikan-oleh-ahli.html (diakses pada tanggal 1 november 2016 pukul
15.00 wib).
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Desember 2017
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قائمة الملحقات
 -1خطاب من عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني عن قرار تعيني املشرفينعلى
البحث
 -2إفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرا ي ي اسإلما اكحوممية لييا
بالبحث امليداىن
 -3إفادة رئيس وزارة الشؤون الدينية بندا آتشيه لييا بالبحث امليداىن
 -4إفادة من اظر املدرلة
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 -5امليابلة الشخصية
 -6السية الذاتية للباحث

أ

بندا آتشيه سإجراء البحث

