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 الباب الرابع

 البحث وتحليلها نتائج

قّدمت الباحثة يف ىذا الباب احلقائق احملصولة من عملية مجع احلقائق يف ادلدرسة 

 يف جونبانج.  4الثانوية اإلسالمية احلكومية 

قسم علوم الدينية جونبانج ل4لثانوية اإلسالمية الحكومية لمحة عن المدرسة ا .أ 

 و معهدها.

جونبانج لقسم علوم   4الحكومية خلفية تاريخ المدرسة  الثانوية اإلسالمية  .1

 الدينية ومعهدها.

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة )دينايار( جونبانج ىي مؤسسة 

التعليمية على ادلستوى ادلدرسة الثانوية العام واليت ىي قيد التنفيذ ربت رعاية 

اليت ادلتوقع أن  الدين. وجانب ادلواد العامة، ىناك ايضا كثَتة من ادلواد الدراسية

 تكون مفيدة حلكم اجملتمع ولتكون قادرا على اإلستمرار يف تعليم العايل.

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابع  )دينايار( جونبانج كانت يف 

األصل ىي ادلدرسة األىلية سبيزت بادلدرسة اإلبتدائية اليت تأسست يف عام 

بوسيطة األستاذ احلج    ( Mabadi’ul Huda)  بإسم ادلدرسة مبادئ اذلدى 3991



75 
 

أمحد بسري شنسوري بإذن من حدروتوس الشيخ  احلج بسري شانسوري، وىو 

 العامل الوطٍت وإحدى  من مؤسسات مجعية هنضة العلماء.

قسم علوم الدينية ىي سموذج من  4مدرسة الثانوية اإلسالم احلكومية 

رة الدين اإلندونيسية. وىذه مدرسة ادلفضلة يف إندونيسيا ربت اإلشراف وزا

ارس ديف  ادل ديٍت ال زبصصىذه ادلدرسة لديها سة أفريدة من نوعها، ر ادلد

يف  واحد. يف جاوى الشرقي كانتا اثنان مدرسة برنامج علوم الدين، داخليةال

وية نسة الثار دالواحدىا يف ادلجونبانج و  4ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 مجرب. 3مية اإلسالمية احلكو 

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جونبانج مشهورا ألن الطالب دبزيا. 

 ىذا ادلزايا يف العديد من إذمازات الطالب.

جونبانج لقسم علوم الدينية و 4لثانوية اإلسالمية الحكومية المدرسة اموقع  .2

 مسكنها

عاىد جونبانع يف حول ادل 4وقع مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  

اإلسالمي يف الشارع ه. بسري شانسوري دينايار جونبانج جاوى الشرقية. وىذه 

مبٍت كبَتة وواسعة. مث للمعهد الطالب كبَتة ودبا فيها ثالث طبقات واليت ظمكن 

 . 39-31ان تستوعب حوايل مائة وثالثون الطالب يف الصف 
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 جونبانج 4ية واألغراض المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوم الرؤية وبعثة .3

 الرؤية  (1

)دينانيار( جونبانج  4الرؤية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 يعٍت: إسالمية، وطنية، ذكية، إبداعية، مستقل ومثقفة البيئة صحية.

 البعثة (2

 البعثة ىذه ادلدرسة: 

لتحسُت جودة الًتبية من خالل توجيو النحو بزيادة اإلظمان والدينية   -

 ات وتعليم ادلعلم وطالب. والذكائ وادلهار 

ربسُت جودة ادلؤسسات من خالل ادلرافق ادلدرسة والبنية  التتية اليت   -

 تكون نظيفة وانيقة ومجيلة ومرضمة.

صمعل البيئة التعليمية اليت تكون ادلوايت من خالل زيادة الفرح وادللكية  -

 4للمعلمُت والطالب رمو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 انج.جونب

زيادة تطوير تعليم اللغة العربية او اإلزمليزية والكتاب وادلهارات النشط  -

 والدوريا. 
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 جونبانج 4الهيكل التنظيمي المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .4

 4.3الصورة البيانات 

للعام الدراسي  جونبانج4ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اذليكل التنظيمي

9139/9191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 4.2. جدول اهلل سعيد ساتيذ وأساتيذة بمعهد الطالب هسبأ

 نمرة اسماء األستاذ اسماء الكتب التراث
 التفسَت اجلاللُت -
 البداية اذلداية -

  .3 شيخ عبد السالم احلاج

 القواعد الفقو -
 ةربعُت النواويألا -

  .9 ستَتشيخ امحد وزير عاىل، ادلاج

 التفسَت اجلاللُت -
 البلوغ ادلرام -

  .1 ادلاجستَت نور اذلدى

 التبيان يف العلوم القرآن -
 التبيان يف احلملة القرآن -

  .4 جستَتاعزيز جعفار، ادل

  .5 دظميات، ادلاجستَت اللغويات -
  .6 مظفار 9البلوغ ادلرام  جزء  -
  .7 حكم فيصال، ادلاجستَت القواعد الفقو -
  .8 فروق عمر حمادثة اللغة اإلذمليزية -
  .9 نور فطان، ادلاجستَت التيسَت يف مصطالح احلديث -
  .31 يوسوف ىاشيم قواعد اإلذمليزية -
  .33 شفاء السرور اجلوىر التوحيد -
  .39 مزّكي الكفاية العوام -
 العقيدة العوام -
 البداية اذلداية -

  .31 عاىل شاحبنا

 الفتح القريب -
 العمريطي -
 األمثلة التصريفية -
 3البلوغ ادلرام جزء  -

  .34 توفيق الرمحان

 حمادثة -
 اللغويات -

  .35 غاذماران غوسيت اجونج
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 تطوير اللغة -
 الفية ابن مالك -
 الفتح ادلعُت -
 األصول الفقو عبد الوىاب -
 خالف -

  .36 حممد ديكي إقبال الدين

 األصول الفقو عبد الوىاب -
 خالف -

  .37 شازمهرير فا

 القواعد اإلنشاء -
 بالغة -
 تطوير اللغة -

  .38 عُت البحر

  .39 اندار احلاجةدة منَتة إسكسيّ  األربعُت النواوي -
  .91 مرفاع النعم  حمادثة اإلذمليزية -
 الفتح القريب -
 العمرطي -
 األمثلة التصريفية -
 3البلوغ ادلرام جزء  -

  .93 قرة العُت

  .99 زوزان نبيلة رئيحانة تطوير اللغة -
  .91 ليليس ىداييت تطوير اللغة -
  .94 سلوة حممود تطوير اللغة -

 

 4الحكومية  رسة الثانوية اإلسالميةفي المد الطالب برامج األنشطة .5

 جونبانج لقسم علوم الدينية و معهدها.

ىناك كثَتة برامج األنشطة. وانشطة اليوم الطالب منذ صباح حيت ليلة 

 قد تكتب يف الرسم ادلعهد. كما يلي :
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 4.3ية نشطة اليومألجدول ا

 نشطةألا الساعة نمرة
 قيام اليل 14:35 -11:35  .3
 صالة الصبح باجلماعة 15:11 – 14:35  .9
 يقرء القرآن باحلفظ  16:35 – 15:11  .1
 تناول الفطور واستعداد إىل ادلدرسة 16:45 – 16:35  .4
 إستئناف الصباح 17:11 – 16:45  .5
 (KBM)والتعلم  التعليمانشطة  34:15 – 17:11  .6
 إسًتاحة وتغدى 35:11 – 34:15  .7
 صالة العصر باجلماعة 35:11 – 35:11  .8
 نية مساءانشطة مدرسة الدي 37:11 – 35:11  .9

 إسًتاحة وصالة ادلغرب باجلماعة 38:11 – 37:11  .31
 انشطة مدرسة الدينية ليلة 91:11 -38:11  .33
 صالة العشاء باجلماعة 91:91 – 91:11  .39
 ربسن القرآن 91:45 – 91:91  .31
 مذاكرة الدروس 93:11 – 91:45  .34
 مراجعة القرآن 99:11 – 93:11  .35
 الدعاء يف ليلة 99:35 – 99:11  .36
 إسًتاحة ليلة  11:35 – 99:35  .37

 

 

 4.4.جدول  األنشطة بعد صالة الصبح

 المواد يوم
 ربفظ احلديث يوم السبت 
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 قراءة الكتب  يوم األحد
 الزيادة يوم اإلثنُت
 مراجعة يوم الثالثاء
 الزيادة يوم األربعاء
 مراجعة يوم اخلامس
  

 4.5. جدول األنشطة في يوم الجمعة

 المواد الساعة نمرة
 إسًتاحة و صالة ادلغرب باجلماعة  38:11 – 37:11  .3
 األنشطة أسبوعية 93:11 – 38:11  .9
 زائدة قراءة الكتب 99:11 – 93:11  .1
 صالة العشاء باجلماعة 99:45 – 99:11  .4
 اإلسًتاحة 11:35 – 99:45  .5
 صالة اليل / قيام اليل 14:35 – 11:35  .6
 صالة الصبح باجلماعة 15:11 – 14:34  .7
يقرء القرآن بالسورة الكهف والسورة اجلمعة  16:11 – 15:11  .8

 والسورة ادلنافقون
 رياضة البدنية  17:45 – 16:11  .9

 تناول الفطور 18:11 – 17:45  .31
 ينظف ادلعهد وحولو 19:11 – 18:11  .33
 زائدة قراءة القرآن / زيارة إىل مقربة 33:11 – 19:11  .39
 األنشطة النفس 39:11 – 33:11  .31
 صالة الظهر باجلماعة 31:11 - 39:11  .34
 غداء 31:11 – 31:11  .35
 األنشطة النفس 35:11 – 31:11  .36
 صالة العصر باجلماعة 35:11 – 35:11  .37
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 زائدة فن اخلّط / زيارة إىل مقربة 37:11 – 35:11  .38
 

 تقديم الحقائق .ب 

بعد أن حصلت الباحثة رسالة إذن البحث من اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

م، وأرسلو الرسالة اإلذن إىل  91139ديسمرب  31نج يف يوم ثالثاء تولونج أجو 

م لطلب اإلذن البحث. طلبت الباحثة  9139ديسمرب  35ادلدرسة يف يوم األحد 

لقسم  4اإلذن البحث إلجراءات البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

، مل تكن تحان النهائيعلوم الدينية جبونبانج. وألّن ذالك الوقت ىناك بعد اإلم

األنشطة و دخال الدرجات. ىناك عملية تدريس وتعلم. وادلعلمون مشغولون جًدا إل

من  ةالباحث تيتم إخبار بعد العطلة مث  ليست سوى سباق قبل العطالت. الطالب

ة ستبدأ بعد دخول ادلدرسة النشط ، وسيتم رة ادلدرسة ، بأن األنشطة ادلدرسإدا

 اسبوعُت.ر قد خولتو ادلدرسة. أقل من إعالمك إذا كان ادلدي

كلمة من إدارة ادلدرسة   ة، تلقى الباحث 9191 يناير 33يوم السبتيف 

لتالقي من الباحثُت  تمفادىا أن تصريح ادلدرسة قد سبت ادلوافقة عليو. مث طُلب

. 9191يناير ،  31قابلة ادلدير يوم اثاثنُت نائب  ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي ادل

 4الباحثة اإلذن إلجراءات البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية طلبت 
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جونبانج لقسم علوم الدينية ومعهدىا عن حمادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم 

للصف العاشر. وقال نائب رئيس ادلدرسة يعٍت األستاذ عايل حمفوظ اىل الباحثة إنو 

ادلدرسة. مث سأل األستاذ إىل الباحثة عن ثا اعًتاض وتأذن الباحثة لبحث يف ىذه 

ادلوضوع اليت سيبحث. مث يواجو الباحثة اىل الذين يدرسون يف قسم علوم الدينية. 

مباشرة قبلت الباحثة مع األساتيذ اليت يعلم فيها، وىم األستاذ عزيز جعفار كرئيس 

أيو كادلعّلمة يف قسم علوم الدينية واستاذ نور اذلدي كمدير ادلعهد واألستاذة ألرّيزا 

الفصل العاشر قسم علوم الدينية واألستاذة زوزان نبيلة كادلشرفة ادلعهد. ومع ذالك، 

وضحت االباحثة عليهم أهنا يف ىذا البحث الباحثة بادلالحظة وادلقابلة والوثيقة. 

 وخاصة عن احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم. 

طالب ية في تدريس مهارة الكالم لعمليات تطبيق برنامج المحادثة اليوم .1

قسم علوم  في 4لصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ا

 جونبانج. الدينية

قسم علوم الدينية ىو احدى من اقسام الذي يوجد يف ادلدرسة 

تولونج أجونج. وىو احدى من مناىج التعليم عند  4اإلسالمية احلكومية 

ينية طمتلف عن قسم األخر.  واما مزايا عن ىذا وزارة الدين. قسم علوم الد

 القسم ىو ان يدرس عن علوم الدين والكتاب األصفر وفن اخلّط. 
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واما نتيجة من ادلقابلة مع األستاذ مشس ادلعارف ادلاجستَت كرئيس 

جونبانج. وسألت الباحثة عن برنامج قسم علوم  4ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 3الدينية كما يلي:

م علوم الدينة ىي احدى من اقسام التعليم اليت توجد يف ادلدرسة "قس
جبونبانج. واما ىذا القسم إحدى من  4الثانوية اإلسالمية احلكومية 

مناىج اإلمتياز الذي ربت وزارة الدين. مث ادلناىج الدراسي اليت تعّلم 
يف ىذا القسم سوى بقسم األخرى. إختالفات بُت ىذا القسم 

ىو يف اللغة اليومية، اما ىذا القسم يستخدم اللغتُت  والقسم األخرى
وشما اللغة العربية واإلذمليزية. واراد ادلدرسة إىل الطالب ادلتخرجُت اليت 
تتمّكن إلستيعاب اللغة الربية او اإلذمليزية. وجعل الشباب العلماء او 

 الداعية يف ادلستقبل." 

، اتضح أن الطالب معهد و ةيف ادلدرس البحث ةالباحث أتعندما أجر 

سية للمدرسة. يف قد مت تنفيذه لفًتة طويلة وأصبح أحد الربامج الرئي  الربنامج

، صمب على الطالب التحدث باللغة العربية واإلذمليزية ، واليت األنشطة اليومية

تتم بالتناوب يف غضون أسبوع واحد. ليس فقط الطالب باستخدام اللغة 

ذين درسون وادلشرفون. أما بالنسبة للطالب الالعربية عند التحدث ، ولكن ادل

طيعون اللغة العربية أو سالذين ثا ي يهماكتشفهم ادلعلم أو ادلشرف عل

                                                           
6
 م. 9131فيرباير   6  جونبانج(، التاريخ 4ادلقابلة مع أستاذ مشس ادلعارف، )رئيس ادلدرسة الثانوية الغسالمية احلكومية  
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اإلذمليزية وثا يستخدموهنا ، فسيحصلون على عواقبهم اخلاصة. إذا مت 

اثاستيالء عليها مباشرة من قبل ادلعلم وادلدرب ، فستعطى النتائج على الفور. 

اكتشاف الطالب الذي ينتهك بشكل مباشر من قبل ادلدرب ، إذا مل يتم 

فسيتم معاقبة الطالب اآلخرين الذين يعرفون أن يقدموا تقارير إىل ادلدرب 

 والطالب الذين ينتهكون مستوى الكفاءة يف عطلة هناية األسبوع.

 4ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ز يف ايمتاإلىذا القسم ىو قسم 

وبالتايل ىناك احتياجات خاصة صمب إعدادىا من قبل ادلدارس ، جونبانج

معاملة خاصة  قسم علوم الدينيةطالب ال. يتم منح قسم علوم الدينيةلطالب 

ب اهلل سعيد الذين يتلقون س)حامعهد الطالب ، ويضطر طالب للعيش يف 

قسم  دبعٍت اي( ، استاذة مرفع النعمو  األستاذ نور اذلدىالرعاية من قبل 

 .تعتمد على الصعود لوم الدينيةع

يف ادلعهد حيث  جرت كثَتاهي ف احملادثة اليوميةتطبيق واما عملية 

. تبدأ أنشطة  يف اثاستيقاظ حىت يتم ترتيب تدعم أنشطة الكالم يف ادلدرسة

طالب ، لدى حمادثة اليوميةالنوم يف الليل وربديد موعده. إىل جانب تنفيذ 

 9الطالب ومهاراهتم. كفاءةر  مج خاصة لتطويأيًضا برا قسم علوم الدينية

                                                           
6
 31:91 يف الساعةينايَت  37 ادلدرسة يف التاريخ الحظة يفصدر احلقائق من نتيجة ادلم 
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دى باعتباره القائم بأعمال ستاذ نور اذلضح األو ا و ذلك موافقا دب 

 1ما يلي:ك،   ترقية احملادثة اليومية

لتعلم إىل لزيادة أنشطة ا عهد الطالبيف ادل يبقت "صمب على طالب 
. نفسو قسم علوم الدينيةىداف برنامج األأقصى حد من أجل ربقيق 

اخلاص  برطالب وتوجيههم. كل فصل لديو مديتم توجيو ال كىنا
 مثل حفظ تالوة القرآن الكرمي، بالذي يتعامل مع األنشطة الطال

  ، وتعزيز اللغة واإلشراف على الطالب ".واحلديث ، وإعطاء ادلفردات
 

وأما عملية احملادثة اليومية يف ادلدرسة فهي أوثا: امر األستاذ الطالب 

وا أمام الفصل مثٌت مثٌت. ثانيا، أمرىم األستاذ باحملادثة مناسبا أن يقوم

دبوضوع الدرس يف ىذا اليوم. ثالثا، ثاحظهم األستاذ الطالب عند احملادثة. 

 4رابعا، أصلح األستاذ الكلمات أو العبارات اخلاطئة.

 5و ىذا مناسبا بنتيجة ادلقابلة مع األستاذ نور اذلدى، و شرح قائال:

ادثة اليومية أمرت الطالب بالقيام أمام الفصل مع األصدقاء، "عند احمل
مث أمرهتم بالتكلم بالعربية حول ادلوضوع ادلدروس. مث أثاحظهم كيف 
يتكلمون ىل يوجد اخلطأ يف كالمهم. و إذا وجدت اخلطأ يف كالمهم 

 فأصلحو مباشرا."
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و ىي و ىناك أنشطة تدعم أو تساعد احملادثة اليومية يف ادلدرسة 

جرت يف ادلعهد. و ىذه األنشطة ىي: إلقاء ادلفردات اليومية، ادلناقشة 

 بالعربية، اخلطابة ادلنربية، و تقدمي اثاعالنات بالعربية. 

وسوى ذالك، تنال الباحثة احلقائق من نتائج ادلقابلة مع األستاذة 

 6زوزان نبيلة كادلشرفة ادلعهد الطالب )معهد حسب اهلل سهيد( كما يلي:

"كل الصباح، بعد صالة الصبح باجلماعة مث تقرء الطالب القرآن 
باحلفظ إىل ادلشرف او ادلشرفة. وبعدىا صمب على الطالب ليتبع 
األنشطة إلقاء ادلفردات، وعمليتها اوثا ينقل ادلشرفاو ادلشرفة ادلفردات 
مث تكتب الطالب يف كتبها. ثانيا، حصل ادلادة عن ادلفردات مث أمر 

طالب ليقوم مثٍت مثٍت ويتحدثون باللغة العربية عن ادلفردات ادلعلم ال
اليت نقل ادلشرف او ادلشرفة  مع اثاصدقاء األخري مناسبا بادلوضوع 
ادلواد. ثالثا، أثاحظهم يتكلمون الطالب وأصلح كالم الطالب اليت 

 أوجد اخلطأت."
م  المشكالت في تطبيق برنامج المحادثة اليومية في تدريس مهارة الكال .2

 في جونبانج. 4للصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ادلشكالت من تطبيق احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم ىي كثَتة 

ومتنوعة جدا، فيها ادلشكلة عند ادلعلم وعند الطالب. تضرب ادلشكالت يف 
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لطالب. وىناك ىذا التطبيق ضربُت، األول من جهة ادلعلم، والثاين من جهة ا

 من عوامل اليت تؤثر الطالب يف تدريس مهارة الكالم.

إن مشكالت عن عملية تطبيق برنامج احملادثة اليومية يف الصف 

ىي جونبانج لقسم علوم الدينية  4العاشر دبدرسة اإلسالمية احلكومية 

مشكالت ادلعلم يف إختيار طريقة  تدريس مهارة الكالم، ألن أحوال 

ة. ومن ادلعلم نفسو ىو مل يوجد طريقة ادلناسبة لو القدرة الطالب تعددي

الكافية يف إلقاء ادلادة  وأسلوب التعليم. وىذا يناسب بنتيجة ادلقابلة   

 7مع اثاستاذ نور اذلدى ، كما يلي:

عن عملية تطبيق برنامج احملادثة اليومية يف الصف "مشكالت 
س اللغة، ىي نوعان، منهما صعوبة يف طريقة  تدريالعاشر 

ألن أحوال الطالب تعددية ومل يوجد ادلعلم طريقة ادلناسة 
 إللقاء ادلواد اىل الطالب."

 
ومن ادلشكالت األخرى كما قالت أستاذة زوزان نبيلة كادلشرفة يف 

 8معهد الطالب، بالتايل :

"وجدت ادلشكالت يف تطبيق احملادثة اليومية  ىنا : العديد من 
الدرس او ثا سبكن اإلستجابة باللغة  الطالبات اآلئي مل يفهمن
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العربية عندما استخدمت ادلشرفات احملادثة باللغة العربية او 
 تطبيقها."

 
وىذه تناسب بنتيجة ادلالحظة الباحثة يف ادلعهد الطالب. 

عندما زارت الباحثة إىل ادلعهد، وكانت الطالبة اليت مل تفهمن بكالم 

 9وذلا عن الكالم األستاذة.ادلشرفة مث  سئلتها مع صديقتها يف ح

ىناك ادلشكالت يف عملية تطبيق احملادثة اليومية وجبانب ذلك، 

للصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  يف تدريس مهارة الكالم

ألجل أحوال الطالب والطالبات. كما وضح  جونبانج 4احلكومية 

 31األستاذ عزيز جعفار، وىي كما يلي:

 

ومتنوعة، كان الطالب متخرجون  لًتبية خمتلفةألّن ذلم خلفية ا"
من ادلدرسة  ادلتوسطة العليا او متخرج من ادلعهد اليت ىناك 
إستخدم اللغة العربية او اإلذمليزية )مدرسة او ادلعهد العصرى( 
حيث منهم الكفاءة وادلعرفة عن اللغة العربية جيدة. وبعض منهم 

م يدرسون يف الطالب متخرجون من ادلدرسة العامة ولكنه
ادلدرسة الدينية، حيث منهم ضعف لتطبيق مهارة الكالم ولكنهم 

قليلة. وبعضهم الطالب ليس  متخرج من  ادلعرفة اللغة العربية ولو
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ادلدرسة الدينية حيث منهم قليل جدا ادلعرفة وادلعلومة عن اللغة 
  "العربية او تطبيقها.

 قامت وفقا على ما وضح األستاذ عزيز جعفار سابقا، مث

الباحثة ادلقابلة عن مشكالت يف تطبيق احملادثة اليومية مع بعض الطالب 

عند اإلجابة من ثالثة طالب الصف العاشر من قسم علوم الدينية. و 

 وىذا رأيهم ، كما يلي:حُت يف حصة ادلقابلة معهم. 

اإلجابة عند نبيلة نّورتوس إحدى الطالبة من فصل العاشر، ىي  (3

 33ادلتوسطة العامة، حيث قالت : متخرجة من ادلدرسة

"عند رئي ثا أستطيع ان اتكالم باللغة العربية، عندي 
صعوبة  لتحّدث باللغة العربية ، وضعف من ربفيظ 

 ادلفردات، ومل استطيع ان افهم ادلادة سباما."
 

الطالبة إمسها ديٍت إفادة، ىي متخرجة من ادلدرسة   اإلجابة عند (9

 39ة العليا، كما يلي:ادلتوسطة اإلسالمية احلكومي

"عند رأيي بعض مشكالهتا ىي :مل أستطيع ان اتكالم 
باللغة العربية جيدة ألين صعبة يف تركيبها.وظمكن طريقة 

 ادلستخدمة يف إيصال ادلواد يبدو غَت جذابة." 
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اإلجابة عند مسحان فضيل حممد إحدى الطالب من فصل  (1

ية احلكومية وىو العاشر، ىو متخرج من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم

 31يدرس يف ادلدرسة الدينية أيضا.  شرحو كما يلي:

"عند رأيي، مشكالت اليت اوّجو يف تدريس مهارة 
الكالم ىنا ىي طريقة ادلستخدمة يف إلقاء ادلواد ناقص 
جذابة حيت جعلٍت ظمّلو لتدريسها.  مث لغَتىا مايف 
مشكلة ألين احب ان اتعلم اللغة العربية وغَتىا اليت 

 ناسب هبا."ت
هارة المحادثة اليومية في تدريس م المشكالت في تطبيق برنامج حل   .3

في  4الكالم للصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 جونبانج.

يف تدريس مهارة الكالم  تطبيق برنامج احملادثة اليوميةيف إن ادلشكالت 

يف جونبانج ىي كثَتة  4ة للصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

جدا، كما ذكر سابقا. ومن تلك مشكالت ربتاج ذالك حلها. من ناحية 

 34ادلعلم والطالب ىم قد عرفنا احملاوثات إىل حل مشكالتو:
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ألجل حّل ادلشكلة ادلعلم يف إختيار طريقة التدريس  يعٍت بإستخدام 

ىذا يناسب بنتيجة الطريقة ادللونة والدوافع الطالب لتدريس مهارة الكالم. و 

 35ادلقابلة مع األستاذ نور اذلدى، وىو كما يلي:

رمن نتعاون مع األساتيذ "حلّل ادلشكلة عن طريقة التدريس ىنا 
واألساتيذة يف ادلعهد. ألن األنشطة الطالب متعلقة باحملادثة اليومية 
ىي أكثر يف معهد. كما ذكرت الباحثة قبلها أن األنشطة اليت تدعم 

تدريس مهارة الكالم يعٍت بااحملاظرة/خطابة ادلنربية،  الطالب يف
وادلناقشة التعليمية وغَتىا. مث غَت ذالك، عندنا برنامج اللغة وىي 
صمب على الطالب او ادلعلمون باستخدام اللغة عندما تتكلم مع 
غَتىا.  و تستخدم ىذه اللغة  بتناوب، واحد اسبوع باللغة العربية 

  ذمليزية، إىل آخره."  واسبوع بعده باللغة اإل
  

مث حلّل ادلشكلة من عدم فهم الطالب عن التدريس حيت صعب تعليم. 

فقامت األستاذ  او األستاذة إكثار ادلفردات.  ىذه تناسب بنتيجة ادلقبلة مع 

 36األستاذة زوزان نبيلة، وإجابتها كما يلي :

ك ادلفردات ليهّن لتكرار تلإها بإكثار ادلفردات مث أمر "عند رأيي حللّ 
حيت حفظهن وتفهمهن على ادلفردات. جبانب ذالك، سألت إليهن 
لتكتبُت اجلملة ادلفيدة عن تلك ادلفردات بكثَتة يف كتاهبن. مث أمر 

 إليهن لتقرء امام الفصل عن ما تكتبُت يف كتاهبن واحد فواحد." 
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ثاحظت الباحثة ىذه ادلشكلة عندما ذبرء الباحثة البحث يف الصف  

ر قسم علوم الدينية يف تعليم مهارة الكالم وشهدت كيفية ادلعلم على العاش

 37الطالب الذين يصعبون يف تدريسو.

ألجل مشكلة من عدم فهم الطالب عن تدريس حىت صعب التعليم 

فيجعل عدم اإلستطاعة الطالب يف إستجابة كالم ادلعلم. مث حلّلها فقام ادلعلم 

عية عن احملادثة. وذالك مناسبا بنتيجة بإكثار التدرسات الكالمية واإلستما

 38ادلقابلة مع األستاذة زوزان نبيلة، وضحتها كما يلي :

"إذا كانت الطالبة اليت مل إستطاعة اإلجابة األسئلة مٍّت او ثاعدم 

الطالبة اإلجابة عن ادلادة الدرس الذي يدرسن مث شرحت مهال مهال 

ادلادة. وافهم أن وأعائد الشرح حيت  تلك الطالبة تفهم عن تلك 

ثاسهل لتدريس اللغة العربية وتتكلم باللغة العربية وتنفيذىا كل يوم.  

 كل ذالك ربتاج العملية والوقت اليت ثاقصَتة "
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 تحليل الحقائق .ج 

بناء من نتائج البحث السابق، عرفت الباحثة عن نتيجة التعليم بتطبيق 

للصف العاشر بادلدرسة الثانوية الربنامج احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم 

جونبانج لقسم علوم الدينية. حبثت الباحثة من نتائجها كما  4اإلسالمية احلكومية 

 يلي:

طالب عمليات تطبيق برنامج المحادثة اليومية في تدريس مهارة الكالم ل .1

 في جونبانج. 4لصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ا

قسم علوم الدينية يف جونبانج  4سالمية احلكومية مدرسة الثانوية اإل

(MAN PK ىي ) إحدى ادلناىج الفضيل ربت وزارة الدين. كان اربع ادلناىج

الفضلية من وزارة الدين، منها قسم اخلاص علوم الدينية، وقسم اإلنسان 

 الذىن، ومدرسة مهنية ومدرسة اإلسالمية الكحومية او ادلدرسة األىلية العامة. 

قدمت قبلو، نعرف على أن األساتذ واألساتذة  قد نتائج البحث اليتمن 

الذين  جونبانج لقسم علوم الدينية 4يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ىناك طرائق إلستيعاب فيو.  او يف تسليم ادلواد يف تعليم تُتىم يستخدمون اللغ

طرق لًتقية مهارة الكالم الكفاءة ومهارة الطالب. وحمادثة اليومية ىي إحدى ال

منهًجا كثيًفا يف الدين واللغة ويف ىذه ادلدرسة  الطالب قسم علوم الدينية.
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 بالتعليمكثف مع أنظمة الصعود )العربية واإلذمليزية( باإلضافة إىل التعلم ادل

باسم  معهد الطالبمت تسمية   ادلدرسة. بالنسبة إىلادلعهد اإلسالميل مثك

 "حسب اهلل سعيد"

ب على الطالب قسم علوم الدينية  تسكن يف معهد الطالب ثان وصم 

لسهولة ادلعّلم ان يلحظ الطالب ويشرافها. وجبانب ذالك، لتعظيم التعليم 

وربسُت  تطوير اللغة. كما عرفنا ان الكفاءة او ادلهارة ظمكن احلصول من 

يوم، عندما العادة. واما لنيل الكفاءة إلستعاب ادلهارة الكالم ىو بتطبيقها كل 

 يتكلمون مع غَتىا ولتعربون األفكار اوالشعور.   

اّما عملية تطبيق احملادثة اليومية لطاّلب الصّف العاشر من قسم علوم 

الدينية  يعٍت  اوثا،  يفتح ادلعلّم الدرس بلقاء السالم مث يبدء الدرس بقراءة 

ب ويسأل عن من الدعاء معا. ثانيا، سأل ادلعلم عن األخبار او األحوال الطال

ثاضمضر يف الفصل.  ثالثا، سأل ادلعلم عن ادلواد اليت سلم قبلها. مث أمرىم 

 ليذكر ادلفردات. رابعا، زاد ادلعلم ادلفردات اجلديدة وتكتبون الطالب يف كتاهبا. 

يس مهارة الكالم  المشكالت في تطبيق برنامج المحادثة اليومية في تدر  .2

في  4لثانوية اإلسالمية الحكومية مدرسة االلصف العاشر بطالب ال

 جونبانج.
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ىناك ادلشكالت تتعّلق بتطبيق احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم 

جونبانج قسم علوم  4للصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الدينية. وبعد تعملت الباحثة ادلقابلة مع بعض ادلعّلم وطالب وادلالحظة مث 

يف ادلدرسة فنعرف أن تطبيق احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم  الوثيقة

 .ةجيد

يف ىذه ادلدرسة، صمب على مجيع الطالب قسم علوم الدينية يتكلمون  

ويف تطبيق احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم  باللغة العربية كل يوم.

 ا نوعان ، شما :اما مشكالهت للصف العاشر يف ىذه اجملرسة ىناك مشكالت

 ادلشكالت عند ادلعلم .3

ىناك مشكالت عند ادلعلم منها صعبة ادلعلم إلختار الطريقة 

التعليم اليت مناسبا بأحوال الطالب، ألن أحوال الطالب متنوعة.  

كانت الطالب متخرجة من مدرسة اإلسالمية اليت يدرسون اللغة 

لدينية اليت يعلم العربية فيها. وكانت الطالب اليت يدرس يف ادلدرسة ا

الكتاب القواعد وغَتىا. مث كان الطالب متحرجة من ادلدرسة العامة 

 اليت تكون فيها قليل عن درس اللغة العربية.
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إن يف تطبيق احملادثة اليومية ىنا تستخدم كل يوم، وصمب كلهم 

عندما يتحدث مع األصقائهم او مع ادلعلمهم  باللغة العربية 

مل ألن لتدريب الطالب عن الكفاءة فحسب. ىذه العادة يستع

ادلهارة الكالم. وادلعلم ثا اعطاء العقوبة لطالب اليت توجد األخطأ 

يف كالمهم او يف تعبَتىم. ولكن ادلعلم سيعاقب الطالب اليت ثا 

 تستخدم اللغة العربية يف تكلمهم.

 ادلشكالت عند الطالب .9

يومية  ىناك مشكالت عند الطالب من عملية تطبيق احملادثة ال

ىي صعوبات الطالب لفهم كالم ادلعلم اي لفهم ادلواد اليت سلم 

ادلعلم.  ألن احوال الطالب ادلتنوعة. كانت الطالب ضعف احلفظ 

ادلفردات،  وبعض مشكلة الطالب ىي صعبة يف تركيب اجلملة 

ادلفيدة او الصعبة لتعبَت األفكار، حيت ثاتستطيعون الطالب لتحّدث 

 دة.  باللغة العربية جي

وجبانب ذالك، ىناك مشكلة من جهة الطالب اليت ىي 

تستطيع لتعرّب الألفكار اي تستطيع ان تتكلم باللغة العربية جيدة. 
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ولكن ىم ثاربب بطريقة التعليم ادلمّلة، حيت ىذه طريقة اليت دمّلة 

 ذبعل الطالب قليل الدوافع التعليم. 

مهارة ية في تدريس ج المحادثة اليومالمشكالت في تطبيق برنام حل   .3

في  4لصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية طالب االكالم ل

 جونبانج.

يف احلقيقة  كل ما كان يف الدنيا ثا شيئ الكاملة. كل برامج الذي يطّبق 

يف اي مكان قد ظملك ادلزاية والعيوب. ويف ىذا الربامج يوجد ادلشكالت يف 

 دريس مهارة الكالم.تطبيق حمادثة اليومية يف ت

حماوثات على حّل ادلشكالت اليت توجهها يف تطبيق برنامج احملادثة 

 اليومية يف تدريس مهارة الكالم للصف العاشر هبذه ادلدرسة يعٍت حماولتُت :

 حّلل ادلشكالت ادلعّلم (3

ىناك مشكلة اليت يوّجو ادلعلم ىي كثَتة. أوثا، صعبة ادلعّلم إلختار 

لّلغة العربية ادلناسبة بأحوال الطالب. وألجل أحوال الطريقة التعليم ا

الطالب ادلتنوعة، مث  إختيار ادلعّلم إلختار الطريقة اليت مناسبا هبا. 

بإستخدام الطريقة ادللونة، يرجو ادلعلم تساعد وزيادة الدافع الطالب. 

ثانيا، ربديد ادلواد وتسليمها، بتحديد ادلواد اليت  يسلم فيها يرجو ادلعلم 
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ثا يعسرون الطالب. ثالثا، ينبغي للمعلم  يهتّم الكثَت إىل الطالب  اليت 

توّجو الصعوبات يف التعليم. وإعطاء الشرف للطالب بالصرب ويدافعها 

 حىت ان تستطيع الطالب لفهم ادلواد.

جبانب ذالك،  حماولة حّل ادلشكلة يوّجو ادلعلم يف تطبيق احملادثة 

ادلادة. يف النهاية التعليم، أمر ادلعلم إىل اليومية للطالب يعٍت بتقومي 

الطالب ذبرب احملادثة مع األصدقاءىا ادلناسة بادلادة سلم ادلعلم قبلو. 

وادلعلم أيضا، يصنع األنشطة اسبوعية واألنشطة سنايئة. منها األنشطة 

 ىي  ادلناظرة او اخلطابة ، ومناقشة التعليمية.

 حلّل ادلشكالت الطالب (9

السابق عن مشكالت اليت توجو الطالب يف تطبيق وفقا من نتائج 

احملادثة اليومية ىي كثَتة ومتنوعة. ويف كل ادلشكلة ربتاج حلّلها. ومن 

مشكالهتا ىي صعوبة الطالب لفهم الكالم  وادلادة ادلوصولة ادلعلم. 

ومشكلة األخرى ىي ضعف الطالب للحفظ ادلفردات، حيت ذبعل 

 بَتىا.الطالب صعبة لًتتيب اجلملة وتع
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وحلّل ادلشكالت ىي اوجد ادلناقشة او األسئلة لطالب اليت مل 

تفّهم للمادة أي قصَتة فهم ادلادة. شرف الطالب مهال مهال حيت 

 باجليدة. ادلادة تستطسع الطالب فهم 

 4.5جدول 

 لحل  المشكلة للطالب لحل  المشكلة للمعلم

حلل ادلشكلة ادلعلم دبوافقة وتوحيد ادلواد 
 .ادلقدمة

أوجد ادلناقشة او األسئلة إىل الطالب اليت  
كانت قادرات ضعفية على فهم لغة ادلعلم 
لتدريس او كانت مل يتفّهم على ادلواد اليت 

 يدرس ادلعلم اىل الطالب.

ىناك دائما لتسنيق وجدولة للتدريس. 
ويستخدم ادلعلم يف تدريس بطريقة اليت 

 سهل لفهم الطالب.

ا  او اجراء ان يشرف خطوة خبطوة  منه
اىتماما اخلاص للطالب الذين ىم اقل 

 فهم ادلادة.

ادلفردات او ادلادة اليت مت تقدظمها  وصمب  ربديد احلدود ادلواد وتسليمها
 ان تكون تطبيقها يف كل يوم.

ىناك العقاب او التعزير على الطالب اليت  استخدام الطريقة التدريس ادللونة
يف يوم اخلاص ثا تطبيق اللغة العربية )إذا 

 اللغة العربية(

 

 


