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الباب الرابع
نتائج البحث
ىذ الباب يبحث يف أمور حول( :أ) تقدمي احلقائق ،و (ب) ربليل احلقائق و
مناقشتها .و سيأٌب البيان عنهما كما يلي:
أ.

تقدمي احلقائق
بعد أن حصلت الباحثة رسالة إذن من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج
أجونج يف يوم األربعاء  03أكتوبَت  ،9306وقابلت الباحثة انئب رئيس ادلناىج
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف يوم اخلاميس 00
أوكتوبَت  9306لتطلب اإلذن عليو .طلبت الباحثة إلذن إلجراءت البحث يف
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجومج عن تعليم القواعد
ابستخدام طريقة التدريبات .و قال انئب رئيس ادلناىج ادلدرسة إىل الباحثة إنو ال
اعًتاض و أيذن الباحثة ألداء البحث يف ىذه ادلدرسة .مباشرة قبلت الباحثة مع
األستاذة اليت تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
تولونج أجومج خمصصة تعلّم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات
ابألمثلة و ىي األستاذة فطرة أنيس سعادةٍ .ب عملت الباحثة ادلقابلة مع األستاذة
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فطرة أنيس سعادة و بعض الطالب يف الصف الثامن جلمع احلقائق حيت مملوء
أىداف البحث .واآلخر عملت الباحثة ادلالحظة يف تعليم قواعد اللغة العربية
ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة و سألت الوثيقة اليت ترتبط يف تعليم قواعد
اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات.
 .1التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
تولونج أجونج يف ّ
نظام زبطيط التعليم يف التعليم ىو عملية من أجل التأثَت على الطالب
ليكونوا قادرين على التكيف مع أنفسهم قدر اإلمكان مع بيئتهم واليت
سوف تسبب تغيَتات يف أنفسهم واليت سبكنو من العمل وفقا لكفاءهتا يف
احلياة اجملتمعيةً .ب وضع خطة جلعل النشاط يعمل جبيّد ،يليو العديد من
اخلطوات ادلستخدم لتقليل ادلشكالت اليت ربدث حىت يتمكن النشاط من
ربقيق األىداف احملددة.
سبشيا مع ما ورد أعاله ،الحظت الباحثة حالة طالب الصف الثامن
الذين لديهم اىتمام ودوافع أقل يف تعلم اللغة العربية .بعض منهم ليس
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لديهم احلماسة وغالبا وجدوا صعوبة يف تعلم اللغة العربية .يريد العديد من
ممتعا.
الطالب طريقة ذبعل اىتمام التعلم يزداد ويصبح التعلم ً

0

دائما ابدلواد التعليمية واألىداف والطرق ووسائل
يرتبط زبطيط التعليم ً
والعديد من ادلؤشرات ادلتعلقة ابلتعليم .ىذا يتوافق كما قدمت الباحثة نتائج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادة أن :

9

دائما الطلب من الطالب
"أوال أرى قدرة الطالب .جيب ً
دلمارسة األسئلة مر ًارا وتكر ًارا .غالبًا ما يقدم الطالب األسئلة
السهلة الىت ال ينبغى تقدديها .ظهر أهنم كساىل و ىذا عائق.
لذلك أرى التخطيط من أىداف التعليمً .ب احلصول على
أىداف التعليم من رؤية حالة الطالب .لذلك إذا عرفنا مثل
ىذه الظروف ،فسنعرف الطرقة ادلستخدمة يف التعلم".
دائما عناصر من القواعدٍ .ب
يف كل ادلواد التعليمية ابللغة العربية ،ىناك ً
صمم األستاذة كل زبطيط الدراسى ابستخدام طريقة التدريبات ادلتكررة يف
ت ّ
األنشطة التعليمية .ديكن أن يكون شكل التدريبات يف شكل سبرينات كتابية
معا ،وغالبًا ما
أو ترتيب الكلمات يف مجل وف ًقا للقواعد ،وقراءة القواعد ً
 0ادلالحظة على تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 9393/9306م يف التاريخ  01نوفمبَت 9۰06م
األوىل تولونج أجونج يف ّ
 9ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادة( ،مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج) التاريخ  03ينايَت  9393م يف الشعون التدريس
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تقدم األستاذة سبرينات يف شكل تكرار على الرغم من أشكال خمتلفة حىت
يتمكن الطالب من فهم وحفظ تركيبة ادلواد العربية اليت ًب تدريسها .من
ادلالحظة اليت عملت الباحثة يف تنفيذ التعليم يف الفصل ،ال تستخدم
األستاذة التخطيط الدراسى مباشر يف األنشطة التعليمية على الرغم من أنو
أساسا ذلك .يتم التحكم يف مسار التعليم ويبقى مفضالً على الرغم
سبتلك ً
من عدم توجيو األستاذة لتخطيط الدراسى الشاملة.

0

و سوى ذلك ،انلت الباحثة احلقائق من نتائج ادلقابلة من األستاذة
فطرة أنيس سعادة اليت قالت للباحثة :

1

"مل أمحل إىل زبطيط الدراسى عند التدريس ،ألن ىذه الطريقة
اليت استخدمتها منذ فًتة طويلة ،لذلك قمت حبفظ الطريقة
اليت سارت هبا أنشطة التدريس ،خبالف أن الطالب يتعلمون
دائما إىل فعل نفس
ادلزيد من االسًتخاء ألهنم ال يضطرون ً
األشياء وااللتزام خبطوات التعليم".
درسة لتنفيذ تعليم اللغة العربية من خالل ربويلو إىل وحدة.
زبطط ادل ّ
على الرغم من اختالف ادلواضيع وادلهارات ،فقد مجعها يف نوع واحد من
 0ادلالحظة على تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
الصف الثامن للعام الدراسي 9393/9306م يف التاريخ  01نوفمبَت 9۰06م
احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
1
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادةّ ،
أجونج) التاريخ  03ينايَت  9393م يف الشعون التدريس
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زبطيط الدراسى اليت تتألف من خمتلف ادلهارة وادلوضوع يف أنشطة الفصل
الدراسي الواحد .على الرغم من أنو يتألف من مواضيع و مهارات متعددة،
درسة ستظل تقسم أنشطة التعلم يف  0إىل  1اجتماعات يف شهر
إال أن ادل ّ
واحد أو  1أسابيع ،ألنو خالل أسبوع واحد ،يكون ادلواد اللغة العربية
فاصل زمٍت مدتو ساعتان من الدراسة وزبصص كل ساعة  13دقيقة .لذلك
درسة تضمينو يف عدة
درسة يف موضوع رئيسي واحد ،ديكن للم ّ
من ادل ّ
اجتماعات وكتابتو يف زبطيط الدراسى واحدة مستمرة.

2

 .9تطبيق التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
تولونج أجونج يف ّ
عندما دخلت الباحثة الفصل شاىدت أن األستاذة استخدمت طريقة
التدريبات يف تعليم قواعد اللغة العربية .و يف ذلك الوقت علّمت األستاذة
درسة القواعد
الدرس دبوضوع "يومياتنا يف ادلدرسة" .يف بداية الشرح ،زب رب ادل ّ
أوالً ٍب تشرح ترتيب اجلملة ٍب تستمر يف ادلثال .تتم شرح موضع الكلمات

2
مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج)
وثيقة من أستاذة فطرة أنيس سعادة ( ّ
التاريخ  03ينايَت 9393م يف الشعون التدريس

61
يف القواعد واحدة تلو األخرى ٍب إعطاء مثال كامل يف شكل مجل ٍب اتبع
مع أسئلة ادلمارسة.

3

و ىذا مناسب دبا وجدهتا الباحثة يف ادلقابلة مع األستاذة فطرة اليت
قالت ذلا :

4

"من أجل تطبيقو ،عادةً ما أنقل القواعد وأعطي أمثلة .بعد
ذلك قدمت للتدريب .ديكن أن يشمل التدريب الالحق ترتيب
الكلمات يف مجل وف ًقا للقواعد أو إنشاء مجل وف ًقا للموضوع
والًتمجة وف ًقا للقواعد".
و ىذا مناسب أيضا دبا وجدهتا الباحثة يف التخطيط الدراسي ألستاذة
فطرة أن تعليم القواعد يف ىذه ادلدرسة استخدم طريقة التدريبات و يف ىذا
التخطيط مكتوب أن اخلطوات يف التعليم تتكون من  :يف األنشطة األولية
درسة أنشطة ادلادة /ادلوضوع /التعلم اليت سيتم تنفيذىا بتجربة
تربط ادل ّ
الطالب مع ادلادة /ادلوضوع /األنشطة السابقة .يف األنشطة الرئيسية دلراحل
القراءة اليت يتم إجراؤىا يف ادلنزل قبل إجراء أنشطة التعليم .يطلب من

 3ادلالحظة على تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 9393/9306م يف التاريخ  01نوفمبَت 9۰06م
األوىل تولونج أجونج يف ّ
4
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادةّ ،
أجونج) التاريخ  90نوفمبَت 9306م يف ادلكتبة ادلدرسة
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الطالب قراءة مادة التكوين (الًتكيب) ومواد القراءة ادلرتبطة ابدلواد ادلوجودة
يف كتب الطالب .يف مرحلة اإلستماع ،يطلب من الطالب اإلستماع إىل
درسة طريقة التدريبات يف األنشطة الرئيسية لتعليم
توفَت ادلواد .تستخدم ادل ّ
مراحل النشاط .يطلب من الطالب اإلجابة عن األسئلة والقيام بتدريبات
القراءة مع ادلواد ادلوجودة يف كتب الطالب .تكرر ىذا النشاط يف كل
أيضا
اجتماع تعليمي يف مادة القواعد .ابإلضافة إىل ذلك ،يعمل الطالب ً
على عدد من األسئلة حول ادلادة وإكمال اختبار الكفاءة الوارد يف كتيب
الطالب أو يف ورقة عمل ًب توفَتىا بشكل فردي للتحقق من إتقان الطالب
للموضوع.

5

أيضا بعض الكلمات اليت
درسة ً
ٍب يف ادلالحظة األخري تكتب ادل ّ
تعت رب صعبة على السبورة ٍب يتم منح الطالب وقتًا للًتمجة .إذا واجو الطالب
ادلدرسة فرصة لطرح األسئلة .يتم ذلك لتدريب
الصعوابت ،فإن تعطي ّ
مؤثرا
الطالب على إتقان الكلمة ألنو يف تعلم القواعد يكون إتقان ادلفردات ً

5
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج)
وثيقة من أستاذة فطرة أنيس سعادة ّ
التاريخ  03ينايَت 9393م يف الشعون التدريس
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جدا 6.ىذا مناسب ابدلقابلة مع الطالبة ،نيلى خالق ،إهنا إحدى الطالبات
ً
اليت مازلت ذبلسن يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
األوىل تولونج أجونج و أجابت قائلة :

03

"يف ادلمارسة العملية للقواعد ،وغالبًا ما تكون الكلمات
أيضاٍ ،ب تتطلب منها ترمجة نفسهاٍ ،ب قد يتم
الصعبة مكتوبة ً
أيضا
طرح كلمات غَت معروفة .أحياان تفسر األستاذة فطرة ً
الكلمات الصعبة شفهياً ٍب تتطلب من الطالب إعادة كتابتها".
عند تطبيق طريقة التدريبات ،ديكن تكرار عدد من القواعد عدة مرات
أيضا مع حالة الطالب الذين
كشكل من أشكال التمرينات .وىذا يتماشى ً
غالباً ما ينسون ،لذلك يتم تكرار التمرينات يف تعليم قواعد حىت يتمكن
الطالب من حفظها ظهر قلبهم .و سوى ذلك ،انلت الباحثة احلقائق من
نتائج ادلقابلة من األستاذة فطرة حيث قالت :

00

"لقد مضى وقت طويل على تطبيق ىذه الطريقة ألن القواعد
ربتاج إىل تكرار وممارسة مستمرة .ألنو إذا مل يتم تدريبو فلن
 6ادلالحظة على تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 9393/9306م يف التاريخ  01نوفمبَت 9۰06م
األوىل تولونج أجونج يف ّ
 03ادلقابلة مع نيلى خالق( ،الطالبة يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج) التاريخ
 03ينايَت 9393م يف ادلكتبة ادلدرسة
00
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادةّ ،
أجونج) التاريخ  90نوفمبَت 9306م يف ادلكتبة ادلدرسة
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قادرا على ذلك .لتكرار قواعد ديكن أن يكون ىناك
يكون ً
العديد من االجتماعات ،ال يكفي لواحد أو اثنُت من
االجتماعات .إذا كان القواعد ىو األطول .واذلدف من ىذه
الطريقة ىو تدريب األطفال ،إذا ًب تدريبهم يف كثَت من
األحيان وتذكَتىم أبهنم مفهومون .بدال من أن تًتك يف وقت
الحق تركوا وراءىم .بسبب تركيزي على قواعد وخاصة لفعل
ادلضارع .ىذه ادلادة ادلادية حىت الصف التاسع ال يزال لديها
شيء للقيام بو .لذلك أستخدم ىذه الطريقة حىت يتمكن
األطفال الح ًقا من احلفظ عن ظهر قلب ألهنم غالبًا ما يتم
تدريبهم".
ٍب قامت الباحثة أيضا ابدلقابلة عن اإلستجاابت الطالب يف التعليم
قواعد ابستخدام طريقة التدريبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
األوىل تولونج أجونج مع بعض الطالبات من الصف الثامن ،األوىل مع أليا
حلدى نور فوزية و أجابت قائلة " 09:شرح ادلادة أسهل يف اذلضم والفهم
والتعلم ممتع ألنو يتخللها النكات"ٍ .ب أجرت الباحثة مقابلة مع حريثة الرزقيا
أعكريٌت .إليك التفسَت " 00:التعلّم ممتع وذبعل األطفال رلتهدين ألنو ديكن
 09ادلقابلة مع أليا حلدى نور فوزية ( ،الطالبة يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج) التاريخ  03ينايَت 9393م يف ادلكتبة ادلدرسة
 00ادلقابلة مع حريثة الرزقيا أعكريٌت( ،الطالبة يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج) التاريخ  03ينايَت 9393م يف ادلكتبة ادلدرسة
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استخدام العديد من التمرينات كواجب منزيلٍ ".ب أجرت الباحثة مقابلة مع
ديياأرمى فوزية ّفوز .إليك التفسَت " 01:عادة ال يتم حفظ ادلشكلة عن
القواعد من اسم ظمَتٍ ،ب اجلمل اليت تقال أن تًتجم طويال جدا يف كثَت
من األحيان ذىااب وإاياب".
و تلك اإلستجاابت مناسب دبا وجدهتا الباحثة يف ادلقابلة مع
األستاذة فطرة أنسي سعدة ،حيث قالت :
"استجاابت األطفال خمتلفة .إذا كنت ال تستطيع ،فال أبس
واتبع فقط .لكن إذا استطاعوا ،فإهنم سعداء للغاية
ومتحمسون ،الكثَت من األسئلة .من قواعد ،التأثَتات
ادلفردات .لذلك عاد ًة ال ديكن لألطفال التمييز بُت فعل

وغَتىم .ىم أيضا يف اإلجابة على السؤال ال يزال اخللط بُت
التمييز بُت مشكلة اسم ظمَت .جيب أن يؤدي إىل التمييز بُت
ادلذ ّكر وادلئنّث".

 01ادلقابلة مع ديياأرمى فوزية ّفوز ( ،الطالبة يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج)
التاريخ  03ينايَت 9393م يف ادلكتبة ادلدرسة

66
فضت
و قالت األستاذة فطرة أيضا عن احلل اليت ادلستخدم ل ّ
ادلشكالت كما يلى " 02:احلل ىو أن أولئك الذين ال ديكن أن يكونوا برفقة
ومواصلة تدريبهم جبد ،إذا كان إبمكاهنم العمل على ادلادة التالية".
 .7التقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة
لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
ّ
مستخدم دلعرفة و
إ ّن التعليم يف حاجة إىل التقومي .ىذا التقومي غالبا
ٌ
قياس كفاءة الطالب يف فهم ادلادة .فلذلك ،التقومي ادلستخدم يف التعليم
مناسب ابدلادة و الظروف الطالب .يف التعليم قواعد ابستخدام طريقة
التدريبات ،تستخدم األستاذة فطرة التقومي ادلكتويب .وىذا مناسب دبا
وجدهتا الباحثة من احلقائق الوثيقة من األستاذة فطرة ،إن يف تقييم ادلعرفة
درسة وصف نوع االختبار ادلكتوىب لالختبار أو اإلختيار من
تستخدم ادل ّ
متعدد ويقوم بتنفيذ مهمة يف شكل عمل استنتاجات حول ادلادة لتحديد
فهم الطالب .إذا كان ىناك أطفال تقل درجاهتم عن احلد األدىن ادلعايَت

02
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادةّ ،
أجونج) التاريخ  03ينايَت  9393م يف الشعون التدريس

66
اكتمال ( ،)KKMفيتم تنفيذ العالجات بنفس ادلشكالت أو ما شاهبها
لت ربير اخلطأ يف السؤال السابق.

03

مدرسة اللغة العربية
لتعزيز احلقائق السابقة أجرت الباحثة ادلقابلة مع ّ
يف ىذه ادلدرسة يعٍت األستاذة فطرةٍ .ب قالت األستاذة للباحثة :

04

"أستخدم التقومي يف تعليم القواعد التدريبات .نوع من االختبار
اخلاص لقسم القواعد .والنتيجة ىي أن ىناك درجات جيدة
وسيئة .فوق احلد األدىن ادلعايَت اكتمال الكثَت .ديكن لألطفال
الذين جييدون اللغة العربية .لكن أولئك الذين ينقصهم يتم
عالجهم وتكرارىم".
من خالل ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة ،عندما يتم تقومي طالب
الصف الثامن يف الفصل دبادة القواعد على شكل اختبار مكتوىب ،يصبح
الفصل الدراسي أكثر مالءمة ألن الطالب ليس لديهم الوقت والفرصة
للمناقشة .إهنم يفضلون العمل على ادلشكالت اليت تعطى عن طريق
أيضا من خالل تعيُت مواقع
اإلشارة إىل ما تعلمهم .وقد ًب دعم ذلك ً
درة تتجول
الطالب حيث يف كل ادلكتب طالب واحد فقط .إىل جانب ادل ّ
 03وثيقة من األستاذة فطرة أنيس سعادة (مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج) التاريخ  03ينايَت 9393م يف الشعور التدريس
04
(مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
ادلقابلة مع األستاذة فطرة أنيس سعادةّ ،
أجونج) التاريخ  90نوفمبَت 9306م يف ادلكتبة ادلدرسة
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بتقسيم الطالب يف الصف إىل موجتُت من االمتحاانت .سيقوم الطالب
الذين لديهم رقم فردي إبجراء االختبار أوالً ،بينما ينتظر الطالب الذين
لديهم عدد غائب االنتظار حىت يقرع اجلرس الذي يرن فيو تغيَت وقت
الدراسي.

05

ب .حتليل احلقائق و مناقشتها
 .1ختطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات
ابألمثلة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
أجونج يف ّ
من احلقائق اليت حصلت الباحثة ،يف زبطيط تعليم اللغة العربية
مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األوىل تولونج
تستخدم ّ
أجونج العلوم نظرية إعداد وزبطيط التدريس.
يف نظرية إعداد وزبطيط التدريس ،يوصف التدريس أبنو عملية تتكون
من ثالثة عناصر رئيسية ال ديكن فصلها عن بعضها من بعض .ادلكوانت
الثالثة ىي  )0( :أىداف التدريس ،و ( )9تنفيذ التدريس ،و ( )0تقييم

 05ادلالحظة على تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
الصف الثامن للعام الدراسي 9393/9306م يف التاريخ  95نوفمبَت 9۰06م
احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ

62
نتائج التدريس .كل ثالثة لديهم عالقة وثيقة مع بعضهم البعض ،سواء
بشكل مباشر يف العالقة السببية ،وبشكل غَت مباشر يف شكل ردود
الفعل.

06

ادلدرسة
يتماشى ذلك مع احلقائق ادلقابلة اليت أجرات الباحثة أبن أتٌب ّ
التخطيط الدراسى قبل القيام ابلتعليم يف الفصل .قبل ذبميع التخطيط
ادلدرسة أوالً ادلشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعلم
الدراسى ،تعرف ّ
القواعد اللغة العربية ألن الظروف اليت يعيشها الطالب عند التعلم تؤثر على
درسة.
اختيار الطرق اليت تستخدمها ادل ّ
مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة
يف إعداد التخطيط الدراسىّ ،
األسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج تلبية نقاط ادلعايَت الواردة يف
التخطيط الدراسى ،و ىي ما يلى :
 )0إعداد ادلواد التعليمية،
ٍ )9ب استخدام وسائل التعليمية لتسهيل فهم الطالب يف تعليم القواعد،
 )0اختيار طريقة التدريبات على أساس ادلشاكل اليت يواجهها الطالب
أهنم غَت مهتمُت بتعلم اللغة العربية،
M. Sunardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 6991), hlm. 3-
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61
أيضا ادلدخل يف كل زبطيط الدراسى،
درسة ً
 )1تستخدم ادل ّ
ٍ )2ب تقييم نتائج التعلم للقواعد اللغة العربية بدءًا من تقييم ادلواقف وتقييم
ادلعرفة وتقييم ادلهارات ومدة.
مناسب ابحلقائق السابقة يف سياق التدريس ،ديكن تفسَت التخطيط
على أنو سلسلة من العمليات لتجميع ادلواد التعليمية ووسائل التعليمية
والطرق وادلناىج والتقييمات يف غضون فًتة زمنية معينة لتحقيق اذلدف.
زبطيط التعليم لو دور مهم للمعلم يف تنفيذ أنشطة التعليم .سيكون نشاط
التعليم أكثر توجيهاً ومثالية عندما يعد ادلعلم خطة تعليمية مقدماً .ديكن أن
جوا من التعلم الفعال وادلبتكر وادلمتع.
خيلق ً
أيضا ً

93

ادلدرسة يف ادلدرسة
حيتوي زبطيط التعليم اللغة العربية الذي أعدت ّ
اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج على ادلعايَت اليت جيب تضمينها يف
زبطيط الدراسى .من احلقائق الوثيقة اليت حصلت الباحثة ،يتم كتابة يف
زبطيط التعليم الكفاءات الرئيسية ،والكفاءات األساسية ،ومؤشرات ربقيق
الكفاءة ،ومواد تعليم اللغة العربية ،وخطوات التعليم اليت تتكون من 1-0
اجتماعات يف شهر أو  1أسابيع مع زبصيص الوقت كل ساعتُت الدرس
20
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 13دقيقة .تتكون خطوات التعليم يف األنشطة األولية من التوجيو واإلدراك
والتحفيز وإعطاء ادلراجعٍ .ب تتألف األنشطة األساسية من مرحلة ادلالحظة
يف شكل رؤية ومراقبة وقراءة واإلستماعٍ .ب مرحلة ربديد ادلشكلة ربتوي
فقط على تقدمي السؤالٍ .ب انتقل إىل مرحلة مجع احلقائق ومعاجلتها
والتدقيق واستخالص النتائج واستكماذلا مع خاسبة نشاط التعليم.
 .9تطبيق التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
تولونج أجونج يف ّ
من نتائج البحث الىت قد قدمت قبلو ،نعرف أن األستاذة فطرة أنيس
سعادة قد استخدمت طريقة التدريبات يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب
الصف الثامن
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
للعام الدراسي 9393/9306م .ألن ىناك مواد التعليمية كثَتة وأحدىم
يعٍت مادة القواعد اليت تستخدمها بطريقة التدريبات .تلك طريقة التدريبات
اليت تستخدم األستاذة يف ادلدرسة ادلتوسطة األسالمية احلكومية األوىل
تولونج أجونج هبدف للطالب يستطيعون ان يفهموا قواعد اللغة العربية.

69
اذلداف من طريقة التدريبات ابألمثلة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
احلكومية األوىل تولونج أجونج تتعلق إرتبات وثيقا مع النظرية عن تطبيق
طريقة التدريبات ابألمثلة .حيث أن األىداف من طريقة التدريبات ،كما
يلى :

90

 .0امتالك ادلهارات احلركية ،مثل حفظ الكلمات أو الكتابة أو احملاداثت
أو استخدام األدوات،
 .9تطوير ادلهارات الفكرية ،مثل الضرب والقسمة واإلضافة،
 .0وجود القدرة على اإلتصال بُت موقف اآلخر.
دائما عناصر من القواعد.
يف كل ادلواد التعليمية ابللغة العربية ،ىناك ً
ولذلك يف اادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج
يتعلمون الطالب عن قواعد اللغة العربية .و يف ادلادة القواعد يتعلمون
الطالب ابستخدام طريقة التدريبات لكى يسهل الطالب حلفظ قواعد اللغة
العربية .يف تعليم قواعد اللغة العربية كانت طرقتُت و خطواهتما ،منهما
الطريقة اإلستقرائية و الطريقة القياسية ،و مها كما يلى :

Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara, 6929), hlm. 685
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 .0الطريقة اإلستقرائية
تبدأ ىذه الطريقة دبالحظة األمثلة و الشواىد ادلختلفةً ،ب
استخالص القاعدة النحوية اليت ذبمع منها .أما اخلطوات التعليم يف
الطريقة اإلستقرائية فهي :

99

 )0دخل األستاذ يف الفصل ويبحث فيو عن موضوع التعليم.
ٍ )9ب بُت األستاذ أمثلة حنوية.
 )0وقرأ التالميذ عن األمثلة ادلبحث مع األستاذ.
ٍ )1ب بُت األستاذ قواعد النحو ادلوجودة يف األمثلة.
ٍ )2ب اإلستخالص عن القواعد النحوية من تلك األمثلة.
 )3اعطاء التدريبات.
 .9الطريقة القياسية
تبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحويةٍ ،ب بتقدمي الشواىد و
األمثلة لتوضيحها ،و بعد ذلك تعزز و ترسخ يف أذىان التالميذ
بتطبيقها على حاالت مماثلة .أما اخلطوات يف الطريقة القياسية فهي
:

90
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 )0دخل األستاذ يف الفصل ويبحث فيو عن موضوع التعليم.
ٍ )9ب بُت األستاذ القواعد النحوية.
 )0ويعطى األولوية األستاذ يف ىذا التعليم عن الفهم وحفظ القواعد
النحوية.
ٍ )1ب ق ّدم األستاذ األمثلة اليت تتعلق ابلقواعدىا.
 )2اعطاء التلخيص عن تعليم النحو.
 )3اعطاء التدريبات.
ولكن خطوات من تعليم القواعد ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج اليت تتعلق
ارتباط وثيقا مع الطريقة القياسية ،كما يلى :
أ .تبدأ األستاذة ابلسالم ٍب قبل تبدء ادلواد التعليمية ،تربط األستاذة ادلواد
التعليمية اليت جيب تعلمها بتجربة ادلتعلم،
بٍ .ب تواصل األستاذة شرح تركيب القواعد وتطلب من الطالب اإلستماع
وادلراقبة،
ج .تعطي األستاذة الوقت للطالب اإلستماع إىل شرح ادلقدمة لألنشطة
يف خمطط عام حول مواد القواعد،

67
دٍ .ب تطلب من الطالب اإلجابة على األسئلة يف كتاب الطالب .ديكن
أن يشتمل التمرينات على سبرين القراءة مع ادلواد ادلتعلقة بـالقواعد ،أو
ترتيب الكلمات يف مجلة تتوافق مع القواعد ،أو ترمجة القراءات وف ًقا
للقواعد اليت يتم تدريسها.
طريقة التدريبات ىي إحدى طرق التعليم اليت ديكن أن تعزز اىتمام
الطالب ومحاسهم يف تعلم اللغة العربية ،وخاصة تعليم القواعد .إن تقدمي
ادلواد اليت يتم تدريبها على أساس التكرار جيعل من التفسَت أكثر سهولة
ذلضما من قبل الطالب ،حبيث تكون نتائج التعلم اليت ًب احلصول
وفهما ً
ً
عليها مضمنة بشكل أك رب يف الذاكرة وديكن أن تكون مفيدة للمستقبل.
مواد القواعد موضوع مهم جداً ابللغة العربية .كل مستوى تعليمي ال ينفصل
عن عناصر قواعد ،وابلتايل فإن التدريبات اليت تتم يف كثَت من األحيان على
الرغم من أن فًتة التدريب قصَتة نسبيًا ال يزال يتعُت تنفيذىا.
ومناسب ابحلقائق السابقة ،ىناك ادلزااي من طريقة التدريبات يف تعليم
و ىي كما يلى :

91
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أ .سوف تكون مادة الدرس ادلقدمة يف الغالف اجلوي مضمنة بشكل
حقيقي يف ذاكرة الطالب ،ألن كل األفكار وادلشاعر والوصااي تًتكز
على الدروس اليت يتم تدريسها،
ب .سيكون الطالب قادرين على استخدام قوهتم التفكَتية بشكل أفضل،
ألنو مع التدريس اجليد سوف يصبح الطالب أكثر تنظيماً ومشولية
ويشجعون ذاكرهتم،
ج .ىناك إشراف وتوجيو وتصحيح فوري ومباشر من ادلعلم مما يسمح
للطالب ابرتكاب األخطاء على الفور .ىذا ديكن أن يوفر وقت التعلم
وكذلك معرفة الطالب على الفور إجنازاهتم.
 .7التقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة
لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف
الصف الثامن للعام الدراسي 9191/9112م
ّ
وغالبا ما يعادل مصطلح أن تقومي التعليم مع اإلمتحان .على الرغم
من أهنا مًتابطة ،فإهنا ال تشمل ادلعٌت الكامل .ال يقوم تقومي التعليم بشكل
أيضا على العمليات اليت دير هبا
أساسي بتقييم نتائج التعلم فحسب ،بل ً

66
ادلعلمون والطالب يف عملية التعليم أبكملها 92.يعد التقييم دبعنا األوسع ىو
عملية زبطيط واحلصول وتوفَت ادلعلومات الضرورية للغاية الزباذ قرارات
بديلة .وابلتايل فإن أنشطة التقومي ىي عمليات خمطط ذلا عمداً للحصول
على معلومات أو حقائق ٍب ازباذ قرار.
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وفقا بنتائج البحث الذي ًب تقدديها ،كانت التقومي من تعليم قواعد
اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة
الصف الثامن للعام الدراسي
اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
9393/9306م .تستخدم األستاذة التقومي اختبار موضوعية متعددة
اخليارات يف تقومي التعليم النهائي.
ديكن تقسيم اإلختبار إىل أنواع خمتلفة حسب ادلكان الذي منيزه .عند
عرضها من حيث شكلها ،ديكن تقسيم اإلختبار إىل اختبارات ذاتية
واختبارات موضوعية .يف التقومي النهائي لتعليم ،تستخدم األستاذة اختبار
موضوعي متعدد اخليارات .تتطلب اإلختبارات ادلوضوعية فقط من الطالب
تقدمي إجاابت قصَتة ،حىت من خالل اختيار أكواد معينة سبثل إجاابت
بديلة ًب تقدديها.
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66
عندما يكون اإلختبار ادلكتويب يف شكل متعدد اخليارات ،تكون
شروط الفصل لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة األسالمية
احلكوميو األوىل تولونج أجونج مواتية للغاية .ليس لدى الطالب الوقت
والفرصة للمناقشة .إهنم يفضلون العمل على ادلشكالت اليت تعطى عن
أيضا عن طريق ربديد مواقع
طريق اإلشارة إىل ما تعلموه .يتم دعم ذلك ً
الطالب حيث يتم تعبئة كل جدول مع طالب واحد فقط .إىل جانب
تتجول األستاذة بتقسيم الطالب يف الصف إىل موجتُت من اإلمتحاانت.
ذلك الشرح مناسب ابلنظرية ادلزااي من األختبار ادلكتوىب متعدد
اخليارات ،و ىيا ما يلى :
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 .0ديكن تسجيل األختبار ادلكتوىب متعدد اخليارات بسهولة ،بسرعة ،وذلا
موضوعية عالية،
 .9ديكن قياس خمتلف ادلستوايت ادلعرفية
 .0ديكن أن تغطي رلموعة واسعة من ادلواد يف اإلختبار
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