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 والرساالت املستقبلة النظرة .2

 املستقبلة النظرة ( أ

األخالؽ و  اإلديافاتات العلـو والتننولوجيا و متميزين يف رلحتقيق خرجيُت "

 النردية"

 الرساالت ( ب

 .تنظيم جودة التعليم ادلوجو علميا ومعنواي واجتماعيا (7

من اإلدياف ة يف رلاؿ العلـو والتننولوجيا و تطوير ادلوارد البشرية ادلتفوق (9

 .خالؿ عملية تعليمية فعالة وفعالة

العلـو والتننولوجيا والدين والثقافة تعزيز روح التميز يف رلاتات  (3

 وادلهارات للمجتمع األكادديي أبسره.

 .اإلديافو  رس على أساس العلم والتننولوجياحتسُت جودة التعلم يف ادلدا (4

 .زايدة التحصيل الدراسي والتحصيل غَت األكادديي (5

 تطبيق التعلم النشط وادلبتنرة واإلبداعية والفعالة وادلتعة. (6

طالب وتفانيهم ومعرفتهم ، تا سيما يف رلاؿ العلـو حتسُت إدياف ال (7

والتننولوجيا حىت يتمنن الطالب من مواصلة تعليمهم على مستوى 

 أعلى من اجلامعات عالية اجلودة يف الداخل واخلارج.
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 حتسُت تقدير القيم الدينية لتنوف مصدرا للحنمة يف التصرؼ. (8

العالقات الثقافية تعزيز قدرة الطالب كأفراد يف اجملتمع يف إدارة  (9

 اتاجتماعية وادلناطق احمليطة الطبيعية ادلشبعة ابلقيم اإلسالمية.

 حتسُت جودة ورفاىية ادلوارد البشرية تدرجييا. (71

 ترجناليكرادين فاكو  اإلسالمية الثانويّة ملدرسةالتنظيمي يف ا اهليكل .3

 4.7 الصورة البياانت

للعاـ  ترصلاليكرادين فاكو  اإلسالمية الثانويّة دلدرسةالتنظيمي يف ا اذلينل

 ـ9179/9191الدراسي 
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املعلم للصف اإلحدى عشر 

 الطبيع
 الطبيعاملعلم للصف العاشر  اإلجتماعياملعلم للصف العاشر 

 رئيس اإلدارة

 فوغوه ويدادا

 طبقة املوظفني أمني صندوق
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 تقدمي احلقائق . ب

 ثانويةملدرسة الاب عاشرصف اللعملية تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .1

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية

يف ادلدارس  الطالب ادلواد العربية ىي واحدة من ادلواد اليت تدرس

 ادلواد الدينية ألف اللغة العربية ىي لغة الدين. من ىي دلوادا هىذ اإلسالمية.

دلواد العربية ا تسدر قد ، ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةادلدرسة ال ، يفادلثل

 9ادلدرسة: ادلديرك مفتاح العارؼ األستاذ ورحشمنذ أتسيسها. كما 

قوؿ منذ أتسيس ىذه ي أف دينن. اللغة العربية ىنا لفًتة طويلة درسقد  "
علينا أف  ووجبادلدرسة. ألننا حتت رعاية ادلدارس الداخلية اإلسالمية 

، توجد اللغة اإلصلليزية. ابإلضافة إىل ذلكالعربية و  مها ،بنشاط تعلم لغتُتي
 إتّا . م اللغة العربيةيتعلمن  الفوائد ىناؾو ية. العربية يف ادلناىج احلنوم

 " .أيضا لغة ديننا نتعلم، ولنن نتعلم اللغة

عن كيفية  توسأل مفتاح العارؼ األستاذ ابدلقابلة مع ةالباحث تقام مث

 3:أجابف، العربية يف مجيع الفصوؿ بشنل عاـم اللغة يتعل

، خاصة بشنل جيد يف ىذه ادلدرسة م اللغة العربيةيتعل أفّ  ،تعرفما ك "
، ابللغة العربية نالـم خربة يف الالذين لديه ادلعلمجتربة ادلعلمُت.  نبحث 

يف لصف العاشر الذين تا يزالوف يف مرحلة مبنرة. ألف الطالب لخاصة 
                                                             

 .77.11. 9179سبتمرب  79 (، التاريخادلقابلة مع األستاذ مفتاح العارؼ )ادلدير ادلدرسة 9
 .77.11. 9179تمرب سب 79 (، التاريخادلقابلة مع األستاذ مفتاح العارؼ )ادلدير ادلدرسة 8
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ولنن ىناؾ فقط  (MTs) طة ساتو من ادلدارس ادلمتخرج ليسوا  ادلدرسة ىذه
الذين مل يدرسوا اللغة العربية  (SMP)سطة اتو ادلدارس ادل منمتخرج  طالبال
ابلعربية أمر مؤكد  نالـإتقاف ال فّ أؿ اقأف يابللغة العربية. دينن  نالـالو 

يستخدـ أيًضا يف ، ةؿ الدراسيو يف الفص اجانب استخدامه ابلفعل. إىل
عنرب النـو ألنو من واجب الطالب استخداـ لغتُت أثناء التواجد يف 

، مثل يعٍت أف ىناؾ جوانب أخرى مستبعدة. لنن ىذا تا ادلهجع
 "العربية.اتاستماع والقراءة والنتابة ابللغة 

، يف الصف العاشر لنالـا ةم مهار يتعل عنللحصوؿ على معلومات أعمق 

 ثانويةادلدرسة اليف للغة العربية اسياح كمدرس  عابدال زين األستاذ ةالباحث تسأل

 4. وأوضح:ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية

 نالـاتاستماع وال ةم اللغة العربية. مهار يمهارات يف تعل أربعةىناؾ "
ستخدـ ي . ألفتدرس ىذه ادلهارات األربع للطالبوالقراءة والنتابة. 

لقد دربتهم على النالـ ، ادلعهدالطالب اللغة العربية للتواصل يومًيا يف 
ومل  (SMP)توسطة ادلابللغة العربية ألف بعضهم كانوا من خرجيي ادلدارس 

 توسطةادلادلدارس متخرج من  ىناؾ ولوكاف. يدرسوا اللغة العربية قبلو
(MTs)  يشعروف دراية ابدلواد العربيةو " 

مهارة  ميكيفية يف تعلعن  طرح أسئلة  ةالباحث ت، واصلإجابتو عتمس

 5:العابد زين األستاذاللغة العربية. أجاب  النالـ

                                                             
 .19.11. 9179سبتمرب  76 (، التاريخعلم اللغة العربيةادل) زين العابدادلقابلة مع األستاذ  8

 .19.11. 9179سبتمرب  76 (، التاريخعلم اللغة العربيةادل) زين العابدادلقابلة مع األستاذ  8
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. عندما أكوف عداد ادلادة أوتاً أف ي، قبل أف يبدأ التعلم أحاوؿ ابختصار"
ابللغة العربية حىت يعتادوا ، أقوؿ مرحًبا وأقدـ حتيايت يف الفصل الدراسي

طريق مزحة ب، وا مستعدين دلتابعة عملية التعلمعدادىم لينونأ مث .معليه
انقش أ، بعد أف تنوف مستعًدا حًقا طريق غناء اللغة العربية.بصغَتة أو 

ادلفردات  مثل األخرين، أي إدخاؿالتقنية ستخدـ أ .ادلفردات أو ادلواد
وإعادة سرد زلتوايت القراءة أماـ  احلوارمن  زلدثةو  عربية وفًقا للموضوعال

جراء زلادتامهم وفًقا إلُيطلب منهم  ،لحواروفًقا لػ زلدثةالفصل. إىل جانب 
م يف يالتعلكاف يشعروف ابدللل إذا   طالبللموضوع. بناًء على جتربيت، فإف ال

أو  احملدثةالفصل عند  أف خيرَج من كثَتاً   أدعوىم فقط. لذلك الفصل
إىل مفردامهم.  اللغة العربية إلضافتوالبحث عن  ممراقبة األشياء حوذل

أو أماـ الفصل أو أماكن أخرى حوؿ  يدافأماـ ادلنتب أو ادلأدعوىم عادًة 
. ألنٍت آمل، مهارة النالـ ميتعل يفأستخدـ اللغة العربية و  ادلدرسة.

ابللغة العربية ومل يعد  نالـيعتادوا على التاستماع ادلتنرر إىل العربية، أف اب
 " لديهم شك يف ذلك
صل العاشر دلالحظة يف الفاب احلقائق ةالباحث ت، عزز من ادلقابلة ادلذكورة

 ةيف إجراء ادلالحظ. ترصلاليكابدلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو  اإلجتماعي

وفقا مبا  مهارة النالـ ميتعلأف اخلطوات ادلستخدمة يف  ةالباحث ت، وجدادليدانية

قاؿ عند ادلقابلة والطريقة التعليمية ادلستخدمة ىي الطريقة ادلباشرة ألف استخدـ 

ىذا مناسبة ابلوثيقة احملصولة من األستاذ زين  6ادلعلم اللغة العربية للتواصل.

                                                             
 .17.11 ،9179سبتمرب  91 التاريخ ،اإلجتماعي العاشر ادلالحضة يف الصف 8
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والطريقة  ادلهارة النالـ ميتعلال طواتأف اخل (RPPم )يتصميم تنفيذ التعلالعابد يف 

 7التعليمية ادلستخدمة وفقا فيو.

 ستاذاألمن  مهارة النالـ ميتعل لوتائق اليت توضح عمليةاب احلاؿ يعزز ذلك

 .اإلجتماعي يف الفصل العاشر عابدال زين

 
 8ادلفرداتوإدخاؿ  عملية تعليم مهارة النالـ اللغة العربية 4.7الصورة 

 كالطالبة  سيح ، ذكرت أبريل السالسا عابدال دتشيا مع ما نقلو األستاذ زين

 9أيًضا: يف الفصل العاشر الطبيع

مهارة النالـ  عليمتيف شعر ابدللل ي نا أفعلجيتا  العابدزين  ألستاذنعم، ا"
 ألستاذيدعو ابل ، انو اندرا ما يستخدـ الوسائل التعليمية. اللغة العرابية

 ،شعر ابدللل عادةً نلفصل الدراسي حىت تا للدراسة خارج ا العابدزين 

                                                             
 .17.11 ،9179سبتمرب  76 التاريخ، من األستاذ زين العابد الوثيقة 7

 .17.11 ،9179سبتمرب  91 التاريخاإلجتماعي،  العاشر الصفالوثيقة يف  7

 .19.11 ،9179سبتمرب  76التاريخ  ،(علم اللغة العربيةادل)زين العابد دلقابلة مع األستاذ ا 7
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يطيع الطالب  حازًما، لذلك ىوالعربية والتشريف.  ةويتعلم الغناء ابللغ
 "ادلواد اليت سلمها. يقبل يستطيع أفو 

عليم مهارة النالـ اللغة تعند مالحظة  ةالباحث توىذا يتفق مع ما رأ

 رادين فاكو اإلسالمية ثانويةدلدرسة الاب الطبيع العاشر يف الفصل العرابية

أماـ يعٍت خارج الفصل الدراسي  عليم مهارة النالـ اللغة العرابيةتكاف . ترصلاليك

احملدثة وفقا ارسة شلمث دلدة  حلوارا دتارسيعٍت م ادلنفذة ي. أنشطة التعلادلنتب

ىذا النشاط يسَت ، فإف ةالباحث ةاصة. وفًقا دلالحظلغتهم اخلبلموضوع ولنن ل

 71ابللغة العربية. نالـال مارسةدل، لذلك يرغبوف حبماس الطالب

خارج  مهارة النالـ تعليمعن فهو الوتائق البحث  ،لتعزيز احلقائق السابق

 الفصل الدراسي.

 
مبمارس احلوار يف  عملية تعليم مهارة النالـ اللغة العربية 4.9الصورة 

 77النتاب

                                                             
 .77.11 ،9179سبتمرب  79 التاريخ ،الطبيع العاشر الصفادلالحضة يف  71

 .77.11 ،9179سبتمرب  79 التاريخ الطبيع، العاشر الصفالوثيقة يف  11
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 79مبحادثة عملية تعليم مهارة النالـ اللغة العربية 4.3الصورة 

 ثانويةملدرسة الاب عاشرصف اللمشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .2

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية

الطالب وادلعلموف.  اليت يعاين من نالتادلشىناؾ  نالـال ةم مهار ييف تعل

اليت ادلشنالت التالية عن اآلخرين.  اليت حتدث شخص واحد ختتلف نالتادلش

، كما عرفت" 73:مفتاح العارؼ ألستاذالعاشر وفًقا ل لطالب يف الصفيواجو ا

. التسهيالت اليت تا تزاؿ تفتقر إىل الدعمىي  لنالـا ةم مهار يتعل تمشنال

 ".بتنار حىت يستمر التعلم بشنل جيدلذلك نشجع كل معلم على اتا

                                                             
 .77.11 ،9179سبتمرب  79 التاريخ الطبيع، العاشر الصفالوثيقة يف  18

 .77.11. 9179سبتمرب  79 (، التاريخدلقابلة مع األستاذ مفتاح العارؼ )ادلدير ادلدرسةا 18
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حوؿ ادلدرسة لرؤية ادلرافق والبنية التحتية  ةتجوؿ الباحثتىذا واضح عندما 

 74.انقصم للطالب يف الفصوؿ الدراسية ييف ادلدرسة. حيث تا تزاؿ مرافق التعل

 عند التجوؿ يف البيئة ادلدرسية. ةالباحث تتعزز مرة أخرى من الوتائق اليت حصل

 
 75حاؿ مرافق الفصل 4.4الصورة 

 76:دعابال زين األستاذ، أوضح ىذه ادلشنلة من غَت

ابلنسبة يل لنن و . ادلرافق والبنية التحتيةك ،اكثَت   مييف التعل نلةادلش كانت"
جيًدا. كما  لطالبأين قادر على تنييف اك ،ىذا ليس مشنلة كبَتة

، ذلك من غَت. ميالتعل كيفيةأعطي األولوية تاختيار  سابق أنٍت الذكرت 
ومل  تنفذ ذلجت مناطقهمىي تزاؿ أف فإف ادلشنلة اليت أعتقد إىل الظهور 

يف ىذه  من ينوف. ألف يستخدـ ادلدرسوف اللغة العربية تاتصالية اليومية
وليس متخرج من  أيًضا اجلوىولنن خارج فقط  اجلوىمن  ليس ادلدرسة

ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية فقد ولنن متخرج من ادلدرسة ادلتواسطة 

                                                             
 .18.11، 9179سبتمرب  76 التاريخادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك،  ادلالحضة يف 18
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حتتاج إىل تعميقها مرة اليت  ى والصرؼو . وإتقاهنم دلفردات وضلأيضا
 "أخرى.

الذين مل يدرسوا طالب خاصة ل تواجو ىذه ادلشنلة من الطالب غالبا،

لتشعر التنيف أوتًا  فيحتج، شخًصا يف بيئة جديدة كما. اللغة العربية قبلو

شخص ماىر للنالـ اللغة العربية تا . اإلنصاؼ الذي حيتاج إىل عناية. ابلراحة

 .تا يضر إذا كنا نريد شلارسة ولننه .أحياانيزاؿ ينفذ ذلجت منطقتهم 

يف  ةكطالبسيفتا عايشة  مع  يشبو بشرح العابد زين األستاذح ر شاف ك

، حيث ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةادلدرسة اليف الصف العاشر 

 77:تقال

عندما أستطيع أف أفعل  ة. السهلةسعوبو ، اللغة العربية سهلة رأيي إذا"
 عن أنسىو قليلة  مفرداتنلت  ،إتقاف ادلفردات عندماذلك. الصعوبة 

. يف ىذه ادلدرسةاللغة العربية  ادلواد . حصلت علىأحياانً  ادلفرداتبعض 
مل  ،مشنلة ادلفردات من غَت. (SMP)توسطة من ادلدرسة ادل ةتخرجكنت م

نستخدـ القواعد  عربيةاللغة ال منلتللوأحيااًن  أفهم النحوى و الصرؼ جيدا
يف  ما زلنا الوقت مبنرًا .ادلهم بُت ادلتنلماف مفهـوبقدر ما نستطيع 
 ".ذلجاتنا حتمل لغاتناو  .التعليم اللغة العربية

 اء الباحثة البحث يف الصف العاشرعندما جتر ىذه ادلشنلة  ةواجو الباحثت

 اطالب دلراجعة ادلقروء اليت تعلمو اليوجو ادلعلم ، نالـال ةم مهار ي. يف تعلالطبيع
                                                             

 . 78.31. 9179سبتمرب  97 (، التاريخطالبة للصف العاشرال) سيفتا غيشةمع  ادلقبلة 17
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، يعُت ادلعلم طالًبا واحًدا للتقدـ إلخبار أنشطتو نالـال ةدلمارسة مهار  قبلو.

، ىناؾ بعض القواعد . عند التقدمي أماـ الفصلحىت النـو ستيقاظاتا مناليومية 

 78اليت حتتاج إىل حتسُت. ادلستخدمة اللغوية

 الطالب حوؿ الباحثة بتوثيق أيًضا مدعومة ،ت السابقةنالادلش بعض من

 من التوجيو وإعطاء العربية ابللغة النالـ يف تنالمش من يعانوف زالوا ما الذين

 عنها. تحسُتل ادلعلمُت

 
 79يف النحوى والصرؼ صعوبة جتد اليت الطالبة 4.5الصورة 

 
 91ادلفرداتيف اإلتقاف  صعوبة جيدوف الذين الطالب 4.6الصورة 

                                                             
 .17.11 ،9179سبتمرب  91 التاريخ ،اإلجتماعي العاشر الصفادلالحضة يف  17

 .19.11 ،9179سبتمرب  91 التاريخاإلجتماعي،  العاشر الصفالوثيقة يف  17
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، فإهنم واثقوف العربيةاللغة  نالـن ثقة الطالب يف الم ولنن إذا نظران

، سوؼ ثقةاللغة العربية. ب نالـال ةم مهار ييف تعل مهم شيئدتاًما. ىذا ىو 

أف ينوف الدافع  حىت يتم تدريبهم يف هناية ادلطاؼ ودينن نالـجيرؤوف على ال

 تريد أف تتعلم أهنا ابلفعل نقطة يف حد ذامها.لتحسُت أنفسهم. 

 عاشرصف اللل مشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية لحلاحملاوالت  .3

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةملدرسة الاب

اللغة العربية  نالـال ةمشنلة مهار ك  ،حالً  تطلبأف ادلشنلة  عرفناكما 

اللغة العربية ىي  ،بشنل عاـ. ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةادلدرسة اليف 

اللغة العربية مهمة جًدا ابلنسبة لنا كما ذكران  تعلملغة أجنبية ابلنسبة لنا. لنن 

. لذلك إف تعلمها كتعلم الدينيف ادلناقشة السابقة أف اللغة العربية ىي لغة ديننا. 

إلجياد أفضل  وجب علينا، ابلطبع م اللغة العربيةييف تعل تنالىناؾ مش عندما

احلل الذي تقدمو ادلدرسة  مفتاح العارؼ األستاذ. ذكر تنالحل ذلذه ادلش

 97للمشنلة ادلذكورة أعاله. وأوضح:

. يف ادلعهد األساتيذ و األستاذاتمع  تعاوفناستجابة ذلذه ادلشنلة، ضلن "
باح ومساء دلدة أسبوعُت يف كل صادلفردات   إتقاف فهوىذه األنشطة 

                                                                                                                                                                       
 .71.11 ،9179سبتمرب  79 التاريخالطبيع،  العاشر الصفالوثيقة يف  88

 .77.11. 9179سبتمرب  79 (، التاريخادلقابلة مع األستاذ مفتاح العارؼ )ادلدير ادلدرسة 81
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و  ىالنحو تعميق و  كل يـو أربعاء وأحد كل أسبوعُت احملدثةو  الشهر
يف ادلنتبة. أشرؼ  النتبتوفَت بعض و  األربعاء كل ليلة الثالتاء والصرؼ  
على ىذا النشاط مباشرة ابلتعاوف للغة العربية اكمدرس  العابد زين األستاذ

 ".يف ادلعهد األساتيذ و األستاذاتمع 

بعض التشريح السابق عن  تربرمتنوعة جدا.  رسةاحللوؿ اليت تقدمها ادلد

 99. وأوضح:عابدال زين ألستاذاباحللوؿ على ادلشنالت 

 لنن تاو رعاية أنشطة تعميق ادلواد. لسؤولية أعطاين مدير ادلدرسة م، نعم "
، فلن ينوف األمر مثاليًا يف رأيي. ها بنفسيملأعها بنفسي. إذا ملأع

 يف ادلعهد األساتيذ و األستاذاتمع ويشعر الطالب ابدللل. لقد تعاونت 
 ". لذلك أان مراقبة التنفيذ.هتنفيذل

كتابتها   منشورات أيًضا ةالباحث ت، وجدتعميق ادلوادأنشطة  من غَت

اقًتاح لينوف  دؿت نشوراتأبف وجود ىذا ادل ةالباح رىتللغة العربية. ادلنتوب اب

 93.اليوميةمعتادا على استخداـ اللغة العربية يف األنشطة 

 
 94ادلفردات إتقاف 4.7الصورة 

                                                             
 .19.11 ،9179سبتمرب  76التاريخ  ،(علم اللغة العربيةادل) زين العابدادلقابلة مع األستاذ  88
 .18.11، 9179سبتمرب  76ادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك،  ادلالحضة يف 88
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 95دثةااحمل 4.8ورة الص

 
 96النحوى و الصرؼتعميق  4.9الصورة 

 
 97ادلنتبة 4.71الصورة 

                                                                                                                                                                       
 .76.11 ،9179سبتمرب  97أبنشطة اإلتقاف ادلفردات، التاريخ الوثيقة  88
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 98للطالب اقًتاححوؿ ادلدرسة عن نشورات ادل 4.77الصورة 

حاًل بسيطًا استخدمتو.  تا عيشةسيف، أضافت نالتمن ىذه ادلش

. ألنٍت أدرؾ كثَتا مٍت  تعلموا اللغة العربية يتال صحابيتأسأؿ أ ،أجاب: "عادة

الطالب إحتاد عادة يعقد  ،. ومن غَت ذلكتا أزاؿ أفتقد ابللغة العربية أيًضا أنٍت

 ىذه يعقد عادة مثل خطابة اللغة العربية. اللغة العربيةعن مسابقات ادلدرسة 

، "نعم :ايضاأف ذلك  أبريلياوأوضحت  99."عندما ادلنافسة الصفيةادلنافسة 

 31.كالان دراسة"  بذلك. نسأؿ بعضنا البعض األسئلة

خطابة اللغة الطالب ىي مسابقة  حتادواحدة من األنشطة اليت عقدت إب

سيظهر من  ،. هبذه ادلسابقةعندما ادلنافسة الصفيةىذه ادلسابقة  عقد. تالعربية

 خطابة اللغة العربية. كما وجدت الباحثة عندما يف ىذه ادلدرسة. يستطيع على 
                                                             

 18.11، 9179سبتمرب  79 التاريخادلدرسة الثانوية اإلسالمية رادين فاكو ترصلاليك،  يفالوثيقة  87
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 37تقدمي جوائز مسابقة اخلطابة العربية 4.79الصورة 

 حتليل احلقائق . ج

 ثانويةملدرسة الاب عاشرصف اللعملية تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .1

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية

العربية يف مرحلة مبنرة عناية خاصة يتطلب تعليم مهارة النالـ اللغة 

والنثَت من ادلمارسة. مبمارسة من البداية، سيعتادوف الطالب للنالـ ابللغة 

كما يهدؼ لزايدة فهم  العربية والتعبَت اللغة العربية والتواصل ابللغة العربية.

 الطالب للمستوى التايل.

 اإلسالمية ثانويةدلدرسة الاب عاشرصف اللتعليم مهارة النالـ اللغة العربية ل

دينن للمعلمُت جذب انتباه الطالب جسدا يف تنفيده.  ترصلاليك رادين فاكو

م اليت قاـ هبا يمن أنشطة التعل. يُعرؼ ىذا احلاؿ لتعلم اللغة العربية شيًئا فشيًئا

                                                             
 .79.11، 9179سبتمرب  76 التاريخ، سابقة اخلطابة العربيةادليف  الوثيقة 81
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م ادلقصود لغة التدريس يتشمل أنشطة التعل. دتنن أف ادلعلموف والطالب وادلدرسة

من احلقائق  م وأساليب التعلم ادلستخدمة.يم وطرؽ التعليمة يف التعلادلستخد

 ثانويةدلدرسة الاب عاشرصف اللتعليم مهارة النالـ اللغة العربية لعمالية  ،السابق

 كما اييل:  ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية

 ثانويةدلدرسة الاب عاشرصف اللتعليم مهارة النالـ اللغة العربية لعمالية  .(أ 

 ابلطريقة ادلباشرة.  ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية

تعليم مهارة النالـ اللغة العربية يستخدـ ادلعلم اللغة العربية مباشرة يف 

. من البداية ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةدلدرسة الاب عاشرصف اللل

على  التواصليف يستخدـ ادلعلم اللغة العربية مباشرة  ،التعليمية حىت األخَت

يشَت . يقدر الطالب على التواصل مباشرة ابستخداـ اللغة العربيةاذلدؼ 

تعليمو إىل ادلفاىيم األساسية للطريقة ادلباشرة اليت تستخدـ هبا اللغة األجنبية 

 . مباشرة يف التواصل

تُعزز ىذه الطريقة من نظرية انابابف يف كتاب منهجية تعليم اللغة العربية 

الذي كتبو أجيف ىَتماواف  والذي ينص أف الطريقة ادلباشرة تفًتض أف تعلم 

لغة أجنبية مثل تعلم اللغة األـ، يعٍت استخداـ اللغة ادلباشرة وادلنثفة يف 
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عليم اللغة العربية الذي  وكذلك نظرية اخلويل يف كتاب منهجية ت 39التواصل.

كتبو أجيف ىَتماواف  وتنص أف الطريقة ادلباشرة ذلا ىدؼ حىت يتمنن 

الطالب من التواصل ابللغاة األجنبية ادلستفادة مثل مالك ىذه اللغة. 

أُعَطى ىذا  لتحقيق ىذه القدرة أُعَطى الطالب النثَت من التدريب ادلنثف.

ات او اجلمل ومعانيها، من خالؿ التدريب ابتارتباط ادلباشر بُت النلم

 33ادلظاىرات واحلركات وتعبَتات الوجو وغَت ذلك.

دلدرسة اب عاشرصف اللتعليم مهارة النالـ اللغة العربية لعمالية  تتم .(ب 

وفًقا  احلواروشلارسة  عطاء ادلفرداتإب ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةال

 توجو ادلعلم التعلم.  القصة.ة ابدلوضوع رلاان وسرد واحملدث للموضوع

ابألنشطة ادلذكورة، قم بتعريف  شعر ىذا النشاط وفًقا تاحتياجامهم.

الطالب على استخداـ اللغة العربية يف التواصل اليومي الذي حيتاجو الطالب 

 أثناء وجودىم يف ادلعهد.

تُعزز األنشطة ادلذكورة من نظرية  عبد الوىاب روشيدي وشللوعة النعمة 

 34انقشا أنواًعا سلتلفة من مهارة النالـ:الذي 

 دثةااحمل (7
                                                             

32 Acep Hermawan، Metodologi Pembelajaran...، hlm. 177. 
33 Ibid.، 177. 
34

  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluātun Nikmah، Memahami konsep...، hlm. 91. 
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احملادثة ىي تقدمي مواد اللغة العربية ابحملادثة، ىذا دتنن أف حتدث 

بُت ادلعلم والطالب وبُت الطالب والطالب، و إبضافة واستمرار يف إثراء 

اذلدؼ من زلادثة ىو تدريب الطالب على النالـ بطالقة  35ادلفردات.

 36الشخص اآلخر.وفهم ما يقولو 

 التعبَت الشفهى (9

التعبَت الشفهي ىو شلارسة لصنع مقالة شفهية مهدؼ إىل تطوير 

قدرة الطالب يف التعبَت عن أفنارىم ومشاعرىم.  هبذا التدريب، إتقاف 

الطالب للمفردات واختيار ادلفردات ادلناسبة وبنية اجلملة ونظاـ 

تتمثل النقاط  37الصوت مثل النغمة واإليقاع والسالتات الصوتية.

الرئيسية اليت جيب أف يُهتم يف دروسو اتلية: القصص وادلناقشة واخلطاب 

والندوة والقصص وعمليات التعلم والتعبَت عن اآلراء وطرح األسئلة 

 38والتعبَت عن اتاعتذار واتامتناف والطلبات والتحية الوداع ، إخل.

                                                             
35 Ahmad Izzan، Metodologi Pembelajaran bahasa arab، (Bandung: Humaniora، 2009)، 

hlm. 91. 
36 Wa Muna، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasinya، (Yogyakarta: 

SUKSES Offset، 2011)، hlm. 67. 
37 Baiq Tuhfatul Unsi، Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Melalui Penciptaan Lingkungan 

Bahasa، Tafaqquh; Vol. 3 No. 1، Juni 2015، hlm. 139. 
نورىادي، ادلوجو لتعليم ادلهارة اللغوية لغَت الناطقُت هبا، )ماتانق: مطبعة جامعة موتاان مالك لرباىيم اإلسالمية احلنومية،  87

 .55(، ص. 9177



181 

 
 

 ثانويةملدرسة الاب عاشرصف اللمشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل .2

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية

، ابلطبع تنشأ مشنالت يف أنشطة ربيةيف تعليم مهارة النالـ اللغة الع

 تعليمو. بناًء على احلقائق السابق، تشمل مشنالت تعليم مهارة النالـ ىي:

 لغوية.  تنالمش أ( 

لغتهم اخلاصة. تنشأ من حيث اليت  تاللغوية ىي ادلشنالت نالادلش

حلجة و حفظ ادلفردات  وى بحثال االلغوية اليت تطرأ يف ىذ تنالادلش

يزاؿ الطالب تا و  نحوى والصرؼ او القواعد واإلعرابإتقاف الو  الطالب

 .يستخدموف اللغة

م ييف رللتو بعنواف "تعل الرازي تعزز ىذه ادلشنالت شرحو عزيز فهر

تشرح ادلشنالت ادلذكورة أعاله، مبا اليت  "اللغة العربية: ادلشنالت واحللوؿ

 39يف ذلك:

 لغوية تمشنال (7

 مشنلة أصوات العربية -

                                                             
39

 Aziz Fahrurrozi، Pembelajaran...، hlm. 162-165. 
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مشنلة أصوات ىي مشنلة اليت تتعلق بنظاـ الصوت أو 

علم األصوات. بعض األصوات العربية قريبة من أصوات لغة 

 ادلتعلمُت والبعض اآلخر ليس لو ما يعادذلا يف لغة ادلتعلمُت.

 مشنلة ادلفردات -

بوجود األحرؼ العربية اليت تشنيل كلمتو متنوعة ومرنة، 

فينوف مشنلة تعليم ادلفردات العربية يف تنوع األشناؿ 

ادلورفولوجية )وزف( ومعنو، وسوؼ تنوف مرتبطة مبفاىيم التغيَتات 

يف اتاشتقاؽ والتغَتات يف انعطاؼ واألفعاؿ وادلفرد ومثٌت واجلمع 

 ادلعجمية والوظيفية.وادلؤنث وادلذكر وكذلك ادلعاين 

 مشاكل مع القواعد و اإلعراب -

قواعد اللغة العربية سواء ادلرتبطة بتنوين النلمة )الصرفية( 

وبنية اجلملة )النحوية( غالبا ما يعترب عقبة كبَتة أماـ الطالب اللغة 

العربية. ومهما كانت افًتاضاتنا عن صعوابت القوائيد فلن تغَت 

أف بفهم ما يصعب على الطالب وجودىا. ألف جيب ادلعلمُت 

اللغة العربية ، مث تقدـ طريقة سهلة إلتقاف اللغة العربية يف وقت 

 قصَت.
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 مشنلة الًتاكب  -

 مشنلة الًتاكب ىي واحدة من ادلشنالت اللغوية اليت

ادلتعلمُت و الطالب اللغة العربية غالباً. دينن أف يتغلب  يصادفو

اإلمسية والفعلية اليت إبرتفاع  على ىذه ادلشنلة بتوفَت أمناط اجلملة

وتَتة و رلموعة متنوعة من األشناؿ والنماذج مث ديمارس أبمناط 

التنمية ادلختلف. ىذا من بُت ادلشنالت اللغوية اليت سيواجهها 

 معلموا اللغة العربية.

 غَت لغوية. تنالمشب( 

خارج اجلانب اللغوي.  تنالمشغَت اللغوية ىي  تنالشادل

اللغوية اليت تنشأ يف ىذا البحث ىي عدـ كفاية ادلرافق  ت غَتنالمش

 والبنية التحتية والبيئة اللغوية غَت ادلستقرة.

 41وأما تشمل ادلشنالت غَت اللغوية يعٍت:

وسائل التعليم. دينن أف تنوف وسائل التعليم مشنلة إذا مل تنن  (7

ائل مواتية، مثل الظروؼ الصاخبة والساخنة وغَت ادلرحية. ستؤدي الوس

اليت مل تنن مواتية إىل تفاقم حتقيق نتائج تعليم اللغة العربية. على 
                                                             

40
 Ibid. hlm. 164-165. 
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العنس من ذلك، فإف ظروفا جيدا وجيعل الطالب أف يشعرو أبهنم يف 

منزذلم يف غرفة الدراسة سوؼ يدعم حتقيق أقصى قدر من سلرجات 

 التعلم.

 .بيئة اللغة )واليت دينن أف تشجع الطالب على النالـ دوف خجل( (9

كثَت الطالب من ادلدرسة ادلتواسطة يف ىذه ادلدرسة او ادلدارس األخر  

من صعوبة ادلشنالت يف تعليم مهارة النالـ. ىذه ادلشنالت الذي يوجو 

بشنل عاـ، ُتسبب ىذه الصعوبة من بعض العوامل يعٍت العوامل التعليمية. 

 من ىذا العوامل كما يلي:الشرح  الداخلية واخلارجية.

 الداخليةأ(  

 ادلقصودة كما يلي: الداخليةوجدت الباحثة أف العوامل كما 

مل و  (SMPادلتوسطة )مدارس  متخرج منىناؾ بعض الطالب الذين  (7

 و.قبل يتعلموا اللغة العربية

 ضعف الطالب يف حفظ ادلفردات (9

 اخلارجيةب( 

 ادلقصودة كما يلي: الداخليةكما وجدت الباحثة أف العوامل 

 .زلدودختصيص التعلم  (7
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 عدـ وسائل التعليمية يف التعليم. (9

 عاشرصف اللمشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية ل حللاحملاوالت  .3

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةملدرسة الاب

، فإنو ترصلاليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةادلدرسة ال كما ىو احلاؿ يف

تعليم اللغة العربية. وكذلك اتساقها يف تعليم يدؿ على وجود اللغة العربية وأمهية 

اللغة العربية اليت تدرس من البداية وحىت اآلف و شلارسة مهارة النالـ. لذلك 

 جيب أتا نستبعد اللغة العربية يف حياتنا.

 احملاوتات ادلستعملاستناًدا إىل النشف عن احلقائق الذي سبق تقدديو، 

 كما اييل:  ادلدرسةيف ىذه ورة على ادلشنالت ادلذك

 لغوية تنالشمن م احملاوتات .(أ 

 .باح ومساء دلدة أسبوعُت يف الشهركل صادلفردات   إتقاف (7

 .كل يـو أربعاء وأحد كل أسبوعُت احملدثة (9

 .األربعاء كل ليلة الثالتاء ويالنحو و الصرؼ  تعميق  (3

 .اللغة العربية يف التواصل من ادلعلم إعطاء أمثلة تاستخداـ (4

 لغويةغَت  تنالمشمن  احملاوتات .(ب 

 .توفَت بعض زلو األمية يف ادلنتبة (7
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 .توفر ادلنشورات اليت تستخدـ اللغة العربية (9

 .تابد على كل الطالب النالـ ابللغة العربية (3

 ادلذكورة يف ىذه ادلدرسة كما اييل: عواملاحملاوتات ادلستعمل على ال

 الداخلية العواملمن  أ(  احملاوتات

 عند يف ادلعهد.زايدة الوقت دلمارسة النالـ  (7

 اخلارجية العوامل من ب( احملاوتات

 ساعة إضافية لتعلم اللغة العربية خارج الساعة الدراسية. (7

 يبتنر ادلعلم يف إستعماؿ الوسائل ادلوجودة. (9

مشنالت يف تعليم مهارة النالـ اللغة العربية ىنا دينن أف  احملوتات حلل

تنوف مرجًعا للوكاتات األخرى يف حل مشنالت تعليم اللغة العربية. وذلك 

 للحد من ظهور مشنلة تعليم مهارة النالـ اللغة العربية.


