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 الباب الرابع

 نتائج البحث

يحتوى هذا الباب الرابع على اللمحة عن أحوال مكان البحث وتقديم الحقائق 

 . نتائج الحقائق المحصولة و وتحليل الحقائق

 الشافعية غوندانج تولونج أجونج اإلسالمية عن المدرسة المتوسطةلمحة  .أ

الشافعية غوندانج تولونج  اإلسالمية : المدرسة المتوسطة اسم المدرسة (1

 أجونج

 : النظامي  ثابتة حالة (2

 عنوان المدرسة  (3

 33برنطاسينا/:  شارع/رقم .أ

 : غوندانج قرية/منطقية  .ب

 : تولونج أجونج  مدينة .ج

 : جاوى الشرقية مقاطعة .د

 : دوكتورندى نعمة الحسنة رئيس المدرسة  (3

 ( 53355) 333533:  رقم الهاتف (5
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 66252:  البريديرقم  (6

 1893:  مةاإلقا سنة (7

 (13435-6435: الصباح ) وقت التعليم (9

 تاريخ القائمة المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج .1

على أساس استيعاب تطلعات المجتمع اإلسالمي, وخصاصا نهضة العلماء 

المقيمين في منطقة غوندنج أن لم تكن هناك مؤسسات رسمية لإلسالم, على الرغم 

لم PGAسنوات. وجود أربعة سنوات3( PGAالدينية معلم التعليم )من مرة واحد وقفت 

  1875المرسوم العالي في عام  1867تف توقعات المجتمع مند إنشائها في عام 

كان هناك تطور مهم ألنه غير معتمد من قبل البيئة التحنية الكافية والموظفين ال 

 12انتلقت لمدة  طالب المشترك هناك الذين 1875المعلمين المهنية. وفي عام 

عاما في مجتمع يشعر بالحاجة إلى إرسال أبنائهم إلى التربية اإلسالمية يجب أن 

يكون تولونج أجونج, عندما كانت االمسافة بعيدة جدا, حتي أن الناس الذين 

يشكون من الدوائر الفرعية غوندانج هناك حاجة إلى إنشاء مؤسسات في غوندانج 

من هذه أربعة أشخاص المذكور عقد إجتماع في منزل مقاتعة اإلسالم. المغادرين 

السيد عبد الحليم مناقشة إنشاء المخطط لها من معهد التربية اإلسالمية. وقرر 
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اإلجتماع لجمع األرقام غوندانج القضاء إلى الحديث عن التخطيط إلنشاء معهد 

 1التربية اإلسالمية.

د تولونج أجونج من القائمة رئيس المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج

 حتى اآلن: 1893

 (1899-1893دوكتورندس مناجي ) (أ

 (2555-1899دوكتورندس عبد الصمد ) (ب

 (2555-2555دوكتورندس امام مسلم ) (ج

 (2558-2555دوكتورندس شفاعي الماجستير ) (د

 ( 2516-2558أحمد مخشن الماجستير ) (ه

 (2517-2516دوكتورندس وتركيم ) (و

 اآلن( -2517دوكتورندى نعمة الحسنة ) (ز

 ونجالشافعية غوندانج تولونج أج اإلسالمية المدرسة المتوسطةالمواقع الجغرافي .2

كانت المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج في والية منطقة 

كيلومتر من مركز مدينة تولونج أجونج.   19تولونج أجونج الجنوبية. ومسافتها قدر 

                                                             
 م.2518/2525غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية الوثيقة من قسم اإلدارة 1
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المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج نظرا إلي مكان البحث, كان موقع 

 أجونج استراتجيا أي قريب من الشارع الوجه ألي تولونج أجونج.

 2أما حدوده فهي كما يلي:

 : قرية تجرندينج الجهة الشمالي (1

 : قرية نتواليجو الجهة الجنوبية (2

 : قرية كيفينج الجهة الشرقية (3

 : قرية بندوعان الجهة الغربية (3

 كومان  : الجهة الشرقية (5

وكان موقع المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج سهل الوصول 

إليه ألنه قريب من الشارع. وبذالك, ال يحتاج إلى تعب للوصول إلى هذا المدرسة. 

وكذالك هذا الموقع سهل على المراكب العامة للوصول إليه سواء من جهة بترنجالك 

 أو تولونج أجونج. 

تولونج  الشافعية غوندانج اإلسالمية المتوسطةة وأهداف المدرسة البصيرة والبعث .3

 أجونج

                                                             
 م. 2525فبرايير  7المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج في التاريخ المالحظة في 2
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 البصيرة (أ

وجود المدرسة المتفوقة, وقادرة على اإلعداد وتتطوير نوعية الموارِِد البشرية 

( والعلوم IMTAQالجيدة, لدراسة بعدها في مجالة اإليمان والتقوى )

 3( والثقافة والبيئية.IPTEKوالتكنولوجيا )

 البعثة  (ب

علميا أو  كان سواء الجودة، تحسين على الموجه التعليم مقدمي كمركز

 مجالة في المؤهلة البشرية الموارد تطوير و اإلعداد من يتمكن حتى معنويا

 3(IPTEK( و العلوم والتكنولوجيا )IMTAQاإليمان والتقوى )

 تحسين نوعية التعليم (1

والعلوم والتكنولوجيا ( IMTAQاإليمان والتقوى ) مجالةتحسين في  (2

(IPTEK) 

 تحسين الروحية والعقاالنية والعاطفية (3

 التعليم موظف و المعلمين نوعيةتحسين  (3

                                                             
 م.2518/2525المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسى الوثيقة من قسم اإلدارة 3

 م.2518/2525المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسى الوثيقة من قسم اإلدارة 3
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 تكوين و والدين الرياضة و الفنون مجال في الطالب تحصيلتحسين  (5

 المنظمة

 الوالدين/المجتمع ودور إدارة وتحسين الممتازة، الخدمةتحسين  (6

 والجماعة السنة اهل تعقيد التي اإلسالم تعاليم ونشر ممارسة (7

 أهداف (ج

 يوقعوا: ان الطالب الدراسة، من االنتهاء عند

 القوية والجماعة السنة اهل والعقيدة الإليمان أساس يكون أن (1

 الكافية األساسية المهارات وتملك والمعرفة الكريمة أخالق (2

 أعلى مستوى إلى تعليم المواصلة (3

 .الدولة و األمة و الدين في قوي وعي وجود (3
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ولونج الشافعية غوندانج ت اإلسالمية المدرسة المتوسطة فيالهيكل التنظيمي   .4

 أجونج

 الهيكل التنظيمي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج

 (2)الجدول  5م.2518/2525للعام الدراسي 

 

 

-------------------------------- 

 

 

       

----------------------------------- 

 

 

 

                                                             
 م.2518/2525المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسى الوثيقة من قسم اإلدارة 5

 رئيس المؤسسة
الدين محمد زيف 

 زهري

 وزارة الشؤون الدينية

 رئيسة المدرسة  الوكالة المتعلقة
 نعمة الحسنة .دكتوراندى

 رئيس اللجنة
 سارواني

 يوليانا )رئيس اإلدارة(
 (كورنييا )أمين الصندق  نينا

 ميرأة النسكة
وكيل رئيس 
 المنهجية

 مينطايا
 وكيل رئيس الطلبة

 مستقيم
وكيل رئيس 
 المرافقية

 نور هادي
وكيل رئيس 
 اإلجتماعية

 هانيك ناشيدة
 اإلرشاد اإلستشارة

 

 سومارتين
 اإلرشاد اإلستشارة
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 عالقة النظام : 

 ----عالقة التناسق : 

 

 

 أحوال الطالب .5

 وندانجغ الشافعية اإلسالمية المتوسطة المدرسة في لطالب من بعض

 في المالحظات من المعروف الباحث وهذا .المتوسيطة العائالت من  يأتون

 تأكيد مع .البسيطة الدارجة بركوب المدرسة ليإ ينطلقون الطالب غالبا. الموقع

 أن كيمكن هنا من .المالحظة الباحث يستعمل عندما المعلمين بعض من العبارة

 ثم ،٪25 حوالى الحكومى موظف هي هنا الطالب والدين من معظم أن يعرف

 المكتب في الموظف بقيتها ثم والتجار، الحكومى غير العمل من اخره ٪ 95

 يولي أستوتي
 اإلرشاد اإلستشارة

 والد الطالب

 الطالب

 معلم/ولي الفصل
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 غوندانج المنطق في يسكنون الطالب من وغالبا مساكنهم، مع كذلك و.والفالح

 وحده.

أما عدد الطالب في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندنج تولونج أجونج 

 لمدرسة لطالبا منا لرؤية عددطلبا.  288م هو 2518/2525للعام الدراسي 

 6ينظرفي الجدول التالى: أن يمكن وندانجغ الشافعية اإلسالمية المتوسطة

  (3)الجدول 
 ظروف الطالب

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج
 الجملة الفصل الرقم
1 7 72 
2 9 152 
3 8 125 

 288 
 

 أحوال المدرسين .6

                                                             
افعية غوندانج تولونج أجونج والواثقة من قسم اإلدارة المدرسة المتوسطة المالحظة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الش6

 اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج
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 الشافعية اإلسالمية المتوسطة المدرسة في الموظفين و المدّرسين عدد

 درجة الجامعات خريجي من ومعظمهم لعالية، والكفاءةا االحتراف يكون وندانجغ

 لمدرسين أنا تقال لذلك. الثانوية المدارس من خريجي الموظفين وبعضهم االولى

 .عملهم مجاالت في المختصة غالبا المدرسة هذه يدرس الذين

 و المدرسين  36 لديها وندانجغ الشافعية اإلسالمية المتوسطة المدرسة

 من كذل مع أجونج تولونج منطقة في يسكنون المدرسين من معظم و الموظفين،

 7:يلي كما هي وعملهم أسماء وأما .خاصة وندانجغ طقة

  

                                                             
 . 2518/2525أجونج للعام الدراسىي الوثيقة من قسم اإلدارة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج 7
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 (3الجدول )
 قائمة أسماء المدّرسين والموظفين

 المدرسة المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج
 2518/2525للعام الدراسي 

 موضوع الدراسة/الوظيفة اإلسم الرقم
 رئيسة المدرسة دكتوراندى نعمة الحسنة 1
 اللغة اإلنجليزية سوطفا  2
 أهل السنة والجماعة/النهضة عبد المهيد 3
 الرياضيات/الحساب سودبيا  3
 جغرافية سري وحيوني  5
 التاريخ الثقافي اإلسالمى ستي مصطفى  6
 علوم الطبيعة يولي أستوتي  7
 علوم الطبيعة ميرأة النسكة  9
 جغرافية مستقيم  8
 التكنولوجيوالمعلوملت واإلتصال ستي ليلة القدرية  15
 فنون الثقافة حسنة الفريدة  11
 جغرافية محمد فتح الرحمان  12
 الرياضيات/الحساب عزيمة اإلسنا  13
 عقيدة األخالق فطرية  13
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 اللغة العربية عائشة الطيبة  15
 اللغة اإلنجليزية أنيك رحمة النينجسية  16
 اللغة اإلندونسية نور العين  17
 اللغة اإلنجليزية راغيل مسروري  19
 الرياضيات/الحساب سومرتين  18
 أهل السنة والجماعة سمش العارفين  25
 اللغة اإلنجليزية نينا كورني نينجتياس  21
 اللغة اإلنجليزية سيفتينا رحمواتي  22
 التربية الوطنية فوزية المهجرة  23
 الرياضة أديب دوي فراتستيا  23
 الفقه منطيا  25
 عقيدة األخالق نورهادي  26
 اللغة اإلندونيسية إيكل ساري ووالندري  27
 اللغة الجاوى أنا أسوة شفاعة  29
 علوم الطبيعة بمبي أفرليا إندراينتي  28
 اللغة العربية أرينا مزيد إلما 35
 طاقم اإلدارة لندا فوري فتماسري  31

32 
ستي معرفة الميبرة 

 الماجستير
 طاقم اإلدارة
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 طاقم اإلدارة إيكا وهيونينج أريني  33
 طاقم اإلدارة يوليانا 33
 األمن إيمام أسعاري 35
 النظافة ميسيالن 36

 

 تقديم الحقائق وتحليلها .ب

 تقديم الحقائق   .1

بعد حصلت الباحثة رسالة اإلذن من الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج 

، وقابلت الباحثة وكيلة رئيس المنهج الدراسة 2525يناير  6أجونج في يوم الجمعة 

 3لتاريح في ا نخ تولونج أجونجااإلسالمّية الشافعية غوندفي المدرسة المتوسطة 

طلبت الباحثة اإلذن ألداء البحث لتطلب اإلذن من رئيس المدرسة.  2525فبراير 

طريقة طبيق عن ت نخ تولونج أجونجااإلسالمّية الشافعية غوندفي المدرسة المتوسطة 

مهارة الكالم في تعليم اللغة  ابعيالست (mimicry-memorization)التكرار والحفظ 

عطاء وكيلة رئيس منهج التعليم بأن رئيس المدرسة إ. السابعالعربية للطالب الصّف 

اإلذن إلى الباحثة ألداء البحث في هذه المدرسة. في اليوم المختلف، قبلت الباحثة 

مع المدرس اللغة العربية يعني أستاذة عائشة الطيبة. ثم شرحت الباحثة الغرض من 
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-mimicry)تطبيق طريقة التكرار والحفظ وصولها. أن الباحثة ستبحث عن 

memorization) مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصّف  ابعيالست

احثة بأنها . وشرحت الببالمدرسة اإلسالمّية الشافعية غوندنخ تولونج أجونج السابع

ستقوم المقابلة معه في وقت مختار. وتقوم الباحثة المالحظة والوثيقة أيضا لجمع 

 البيانات حتى كفاية البيانات. 

مهارة الكالم في  ابعيالست (mim-mem)تطبيق طريقة التكرار والحفظ  (أ

شافعية بالمدرسة اإلسالمّية ال السابعتعليم اللغة العربية للطالب الصّف 

 م. 2112/2121للعام الدراسي  نخ تولونج أجونجا غوند

ليبلغ إلى األهداف عملية التعليم من مادة اللغة العربية، ال ينفصل 

من طرق التعليم. دور المدرس مهم إليجاد الطالب كفاءة في تابع عملية 

ن يرتفع لمعينة يستطيع أالتعليم. من دور المدرس كمثل إختيار طرق التعليم ا

 رغبة الطالب ويسهل الطالب في فهم مادة اللغة العربية.

يتم الحصول علي نتائج المالحظات مباشرة من المالحظات في 

الفصل التي أجراها الباحثة من خالل المالحظة تطبيق طريقة التكرار والحفظ 

ي إّتخذتها التفي تعليم اللغة العربية إلستعاب مهارة الكالم تهدف الخطوات 
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المعلمة كما الحظت الباحثة إلي وصف كيفية إستمرارية التدريس والتعلم التي 

 يقوم بها المعلم والطالب. 

هي إحدى الطرق  (mimicry-memorization)طريقة التكرار والحفظ 

ة الطيبة ستاذة عائشأفي تعليم مهارة الكالم في هذه المدرسة, و التي تستخدم 

التي تعلم في الصف السابع تستخدم عن هذه العملية في تعليم مهارة الكالم, 

وهذفها لسهولة الطالب في استيعاب كثير من المفردات. ألن دون المفردات 

 9ال يستطيع الطالب أن يحدثوا باللغة العربية, كما قالت أستاذة عائشة الطيبة:

ي فدخلت  تكرار والحفظ من األولال قد استخدمت هذه الطريقة"
 قةطري ألن. تولونج أجونجج اإلسالمّية الشافعية غوندانالمدرسة 

 خاصة ربية،الع اللغة ميتعل في ُيستخدم مؤثر إذاأو  التدريبات فعالة
 هذه إذا يستخدام األسهل من سيكون المفردات حفظ حالة في

 ."الطريقة
 

دخلت الباحثة الفصل خطوات تطبيق طريقة التكرار والحفظ  عندما

وفقاً مالحظات الباحثة هي قيام المعلم يفتح الصّف مع تحياتها, ثثم سألت 

الطالب عن أحوالهم, عندما يقوم المستخدمة باستخدامها, اطلب عنوان 

                                                             
 6سة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريخ مدر )المقابلة مع األستاذة عائشة الطيبة, 8

 م.2525فبرايير 
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المادة المراد تسليمها, من عنوان المادة يمكن الطالب البدء في التفكير في 

ما سوف تظهر المفردات في المادة التي سيتم تلقيها, تشرح المعلمة القليل 

من المواد التي سيتم دراستها تتخلها أسئلة وإجابات خفيفة بحيث يكون 

 8الطالب أكثر تركيزا ويستجيبون بشكل جيد.

ثم يكتب المعلم المادة علي السبورة, وأعطي المعلم المفردات واحدا 

ت كتبه علي السبورة  وقولها مراًة يم يحاكي الطالب ما فواحدا , وكّل مفردا

مرات, يقوم المعلم بتوجيه الطالب لكتابة المفردات  3يقول المعلم بالطكرار 

 ذكرهاعليهم ت يسهل دائًما ستجعلهم كتابتهم ألنالسبورة الموجودة علي 

 يكتبون ويكتب الطالب جميع أن من المعلميتأكيد جديد,  من والتعلم

 ظ، يقرأاللف وجود أخطاء عدم حفظ فهم عند بحيث صحيحبشكل  دفاترهمو 

 قولعلى  بالطال حيث إعتادب الطلب الكتابة تليها لوحة في المفرداتالمعلم 

 15.المفردات

                                                             
المالحظة علي تطبيق طريقة التكرار والحفظ إلستعاب مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصف السابع بالمدرسة 9

 م.2525فبرايير  6م في التاريخ 2518/2525اسي المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدر 

10Ibid..., 
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 تمي الطالب بينما مع واإلجابة السؤال طريق عنالمفردات  تكرار

فارغة  رةالسبو  تكون أن فشيًئا, وبعد شيًئا الكتابة لوحة في شيء محو كل

 إلى النظر دون كتابتها تمت التي أخرى المفردات مرة يسأل  المعلم

 11أكبر. بشكل تذكرها في الطالب المالحظات حتى يفكر

ن في أمناسبة مما قالت مدرسة اللغة العربية ومالحظة الباحثة 

كرار يستعمل طريقة الت تولونج أجونجج اإلسالمّية الشافعية غوندانالمدرسة 

ل هناك العربية. أّما التطبيق في الفص اللغةو الجمل  ستيعاب مفرداتوالحفظال

 12المقابلة مع مدّرسة اللغة العربية األستاذة عائشة الطيبة, فهي:

التكرار والحفظ هي أوال, أُعطي إحدى المفردات  طريقة"عملية 
أكتبها على السبورة, وأقولها ثّم يحاكي الطالب ما أقول بالتكرار 

لتدريب الطالب على التركيز امرات  دون إظهار المعنى. هذا  3حتي 
ت ثم يكتبون الطالب المفردا. االستماع إلى الصوت لمعرفة معانيهم

قراءة في الكبد )القلب( بمقدار في الكتاب وبعد ذلك, سألتهم ل
 المعين".

                                                             
11Ibid.,  

 6مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريخ )المقابلة مع األستاذة عائشة الطيبة, 12
 م.2525فبرايير 
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يهدف تكرار المفردات يعني مناسبة مما قالت مدرسة اللغة العربية 

في حفظ المفردات وفهم النطق بشكل صحيح، وللتعرف  الطالبلتسهيل 

 13ة :األستاذة عائشة الطيبعلى نتائج في االستخدام هذه الطريقة كما قالت 

مع  أن يحفظون المفرداتلمعلم الطالب ، يسأل ا"ثم بالنسبة للتقييم
 ".بالتتابعأمام الفصل المعنى اإلندونيسي 

 
أما رأت سهو أوليا رحمواتي, وهي أحد الطالبات من الصف السابع 

 13ت:قال لترقية مهارة الكالم،  )أ( بعد تطبيق الطريقة التكرار والحفظ

"استخدمْت أستاذة عائشة بالطريقة التكرار والحفظ. تستتيع أن ُتَسّهل 
في في حفظ المفردات وأستطيع أن أتحدث باللغة العربيىة قليال 

 فقليال". 
سواء كان عندما تقابل الباحثة مع محمد يوسكيا زاك المفتي  

 15". بعد تطبيق طريقة التدريبات ، فهو:كالطالب في الصف السابع )أ( 

                                                             
 6خ المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريمدرسة اللغة العربية في )المقابلة مع األستاذة عائشة الطيبة, 15

 م.2525فبرايير 

ج( التاريخ غوندانج تولونج أجون المدرسة المتوسطة اإلسالميةالطالبة في الصف السابع )أ( بالمقابلة مع سهو أوليا رحمتي, 14
 م.2525فبرايير  7

لونج أجونج( غوندانج تو  المدرسة المتوسطة اإلسالميةصف السابع )أ( بالطالبة في ال, محمد يوسكيا زاك المفتيالمقابلة مع 13
 م.2525فبرايير  7التاريخ 
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"بالطريقة التكرار والحفظ تستطيع الطالب أن يحفظوا ويذكروا 
المفردات الجديدة بسرعة. وباستخدام تلك الطريقة يفهم الطالب 

 ". في النص القراءة أو في الحوارالمفردات 
 

 عليمالت عملية أن االستنباط أخذ كنيم السابقة الحظةالم من انطالقا

مهارة الكالم في  ابيالستع (mimicry-memorization)التكرار والحفظ  بطريقة

ي: ه المدرسة اإلسالمّية الشافعية غوندنخ تولونج أجونجتعليم اللغة العربية ب

أمام  فرداتالم حفظ( 2) فردات،الم قراءة في للطالب الفرصة منح( 1)

 المدرس بالتتابع.

 (mimicry-memorization)تطبيق طريقة التكرار والحفظ مشكالت في  (ب

 لسابعامهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصّف  ابعيالست

بالمدرسة اإلسالمّية الشافعية غوندنخ تولونج أجونج للعام الدراسي 

 . م2112-2121

اكل أوصعوبات. وبالمثل تدريس إن كل عملية التدريس تواجه المش

ليومية. ليس لغة االلغة العربية الذي ليس من اللغة األّم ولكن لغة األجنبية و 

 م بتطبيق طريقة التكرار والحفظ.وكذلك الحال تعليم مهارة الكال
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عاب مهارة يالست بتطبيق طريقة التكرار والحفظ سواء التعلم في

 ستخدام عندا منها. لكل وعيوب مزايا يكون للتعلم أن يجب الكالم أمال،

شكالت م تصبح قد التي األشياء من العديدة الباحث يكتشف ،الطريقة  هذه

تطلب من الطالب أن يكون أكثر التكرار والحفظ  طريقةتعد  التعلم. عند

نشاطاً, لذالك أن يكون من الطالب أكثر في اشتغال نفسه و مزدحم, وقد 

 16هذه هي المشكلة األولى وفقاً لمالحظة الباحثة.

متوسطة ال المدرسة في العربيةالمعلم اللغة  مع الباحثة مقابلة في

, في الواقع كل المدرس يملك الشافعية غوندانج تولونج أجونجاإلسالمية 

 جعلي أن المشاكل فاالمشكالت عندى إلقاء المواد التعليمية في الفصل, 

مهارة  ترقيةل تطبيق الطريقة التكرار والحفظفي  التعليم. أهداف الوصولعقبة 

اجه ع األستاذة عائشة تو تعليم اللغة العربية في الصف السابالكالم في 

 17كما قالها في المقابلة:  المشكالت عندىعمليةالتعلمية.

                                                             
المالحظة علي تطبيق طريقة التكرار والحفظ إلستعاب مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصف السابع بالمدرسة 16

 م.2525فبرايير  6م في التاريخ 2518/2525المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسي 

 6مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريخ )المقابلة مع األستاذة عائشة الطيبة, 17
 م.2525فبرايير 
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 حيث الكالم،  مهارة تدريس عند المشكالت "سأواجه
المشكالت التى من المدّرسين, أو من الطالب. ومن أهم الطالب التي من 

 ". تنوع الطالب مع قدراتهم وخلفيات متنوعة
 

 الصف في الكالم مهارة تدريس عملية بمالحظة الباحثة قامت

 قدرتها على تؤثر أن يمكن مدرسة كل للطالب الخلفية في الفرق أن السابع

حدث ت في طالقة أقل مه الذي الطالب بعض ناكوه .الكالم مهارة تعليم في

 19وضة.المعر  مواد على فهم قدرة قّلة يجعلها ومما العربية. اللغة استخدام مع

الت العربية. وق اللغة قادرين على كانوا الذي الطالب بعد أيضا هناك ولكن

 18األستاذة عائشة:

"نواجه المشكالت في تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة التكرار 
والحفظ لترقية مهارة الكالم. ومن تلك المشكالت من جهة المدرس هي: 

اج تعن المشكلة إدارة الوقت, ألن في عملية التعليم بتطبيق هذه الطريقة يح
ساعتين أو ثالث ساعات ليكمل مادة. تنوع الطالب في قدراتهم وخلفيات 
متنوعات. ألن الطالب الصف السابع ليس من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
فقط, بل هناك من المدرسة اإلبتدائية العامة أيضا حيث لم يتعلم اللغة العربية 

                                                             
لسابع بالمدرسة للطالب الصف ا المالحظة علي تطبيق طريقة التكرار والحفظ إلستعاب مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية18

 م.2525فبرايير  6م في التاريخ 2518/2525المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسي 

 6مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريخ )المقابلة مع األستاذة عائشة الطيبة, 19
 م.2525فبرايير 
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ن ب في الفصل و نقصاقطا. حتي تؤثر على فهم مهارة الكالم. ازدحم الطال
التركيز حينما ُتعّلم. أما المشكالت التي توجه من الطالب: قلة الدوافع الطالب 
في التعّلم من البيئتهم, ثم المادة التي تجري دراستها صعبة للغاية بانسبة 

 للطالب". 
 

أخذت الباحثة استنباط من المقابلة المذكورة بأن المشكالت 

مهارة الكالم هي تنوع الطالب في قدراتهم  تعابالسطريقة التكرار والحفظ 

وخلفيات متنوعة, ثم ازدحم الطالب في الفصل و نقصان التركيز حينما تُعلم. 

وأما المشكالت من الطالب هي قلة الدوافع مثال, ثم المادة التي تجري 

دراستها صعبة للغاية بالنسبة للطالب. وذلك موفقا بنتائج المقابلة مع الطالب 

الشافعية غوندانج تولونج  اإلسالمية المتوسطة)أ( مدرسة السابع الصف

 25أجونج, سهوا أوليا رحماوتي, قالت:

( وأتعلم اللغة العربية في SDتخرجت من المدرسة اإلبتدائية )" 
مدرسة الدينية فقد. لكنني الأزال أواجه بعض المشكالت عند التعّلم إذا كانت 

 ,وكذلك عكسه و أصعب في ترجمة اللغة العربيةالمفردة السهولة أحفظه سرعة 
 ". والكالم في الكلمات الطويلة

                                                             
ج( التاريخ غوندانج تولونج أجون المدرسة المتوسطة اإلسالميةالطالبة في الصف السابع )أ( بالمقابلة مع سهو أوليا رحمتي, 20

 .م2525فبرايير  7
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وعند محمد يوسكيا زاك المفتي وهو الطالب من الصف السابع 

 21قال: ،)أ( في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج

 أحب دروس اللغة العربية, أماخرجت من المدرسة اإلبتدائية, و "تَ 
هم الغرض من هي قلة الف الرأي المشكالت التي يقبلني في التعّلم اللغة الربية

 ". والصعب في حفظ المفردات ،قراءة النصوص
ومن حاصل البحث, الباحثة تبحث أن المسأالت األعلى المواجه 

 ضعيف الجد في نفس الطالب في حفظ والذكر المفردات.

 (mim-mem)رار والحفظ الحلول من المشكالت في تطبيق طريقة التك (ج

مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصّف السابع  الستعياب

بالمدرسة اإلسالمّية الشافعية غوندنخ تولونج أجونج للعام الدراسي 

 م. 2112-2121

مهارة الكالم  إلستعابالعربية  اللغة تعليم في األولى المشكلة تتمثل

و مزدحم في الفصل عند التعلم. تشير  أكثر من الطالب في اشتغال نفسه

المالحظات إلى أن المعلم قادرا على إعطاء العقابة الطالب من الذي يزدحم 

                                                             
ج تولونج غوندان المدرسة المتوسطة اإلسالميةالطالبة في الصف السابع )أ( ب, محمد يوسكيا زاك المفتيالمقابلة مع 21

 .م2525فبرايير  7أجونج( التاريخ 
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في الفصل وهي يطلب من الطالب تكرار أو تقرأ ما قرأه المدّرس أمام الفصل 

 22باصوت عاٍل أو جعل الكلمات من المفردات مناسب بالمادة.

ة المدّرسة في تعليم اللغة العربيبعد عرف المشكالت التي تشعر 

لمدّرسة ا ىمهارة الكالم, ثم لد إلستعابطبيق الطريقة التكرار والحفظ تب

 الحلول لهذه المشكالت. تعمل الباحثة المقابالت مع المدّرسة هي عائشة

 23:طيبة

طبيق الطريقة ت"لحل المشكالت في تعليم في تعليم اللغة العربية ب
مهارة الكالم فنقوم بالمحاوالت مثال إذا  الستعابالتكرار والحفظ 

وجد الطالب مزدحم, يطلب من الطالب تكرار أو تقرأ ما قرأه 
المدّرس أمام الفصل باصوت عاٍل. ثم بزيادة المفردات للطالب 
واستخدامها, اإلشارة إلى جميع المدّرسين أن اللغة العربية سهلة 

 ة لحياتنا". وتوفير الدوافع للطالب بأن اللغة العربية مهم
 

أخذت الباحثة الخالصة من المقابلة المذكورة بأن الحل 

المشكالت طريقة التكرار والحفظ في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم 

                                                             
المالحظة علي تطبيق طريقة التكرار والحفظ إلستعاب مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية للطالب الصف السابع بالمدرسة 22

 م.2525فبرايير  6م في التاريخ 2518/2525المتوسطة الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسي 

 6مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج( التاريخ )مع األستاذة عائشة الطيبة, المقابلة 25
 م.2525فبرايير 
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هي يطلب المدرس من الطالب تكرار أو تقرأ ما قرأه المدّرس أمام الفصل 

ات للطالب باصوت عاٍل عندما يكون مزدحمة في الفصل و زيادة المفرد

واستخدامها, اإلشارة إلى جميع المدّرسين أن اللغة العربية سهلة وتوفير الدوافع 

 للطالب بأن اللغة العربية مهمة لحياتنا. 

وكذلك تقوم الباحثة بالمقابلة مع سهوا وهي أحد الطالبات 

 23بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج أجونج, تقول:

دّرسة المرتبطة بالشكل التي حدثت أثناء "حل الذي تقدمها الم
التعليم تجري أن المدّرسة توفير الكثير من ممارسة في حفظ 

 المفردات". 
 اكتشاف البحث .2

مهارة  عابيالست( mimicry memorizationتطبيق طريقة التكرار والحفظ ) .أ

الكالم في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج 

 م. 2112/2121أجونج

 .يقرأ المعلم المفردات ثم يقّلدونها الطالب (أ

 كتابة المدرس المفردات على السبورة. (ب

                                                             
ج( التاريخ غوندانج تولونج أجون المدرسة المتوسطة اإلسالميةالطالبة في الصف السابع )أ( بالمقابلة مع سهو أوليا رحمتي, 24

 .م2525فبرايير  7
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 كل مفردات ُيَكرَّر ثالثة مرات )وهكذا يسير المدرس في المفرات الباقية(. (ج

سأل المدرس المفردات باللغة العربية المدرس جميع المفردات و مالاجعة  (د

 وعكسه. وأجاب الطالب معنى المفردات باللغة اإلندونييسيا

 طلب المدرس الطالب ليحفظ المفردات بالسّر )قراءة في القلب(. (ه

بعض الطالب ليكرر المفردات جهرية ويسمع التالميذ  المدرس يختار (و

  أخطأوا. إذا اآلخرين ويصححهم

( mimicry memorizationالمشكالت في تطبيق طريقة التكرار والحفظ ) .ب

مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  عابيالست

 م. 2112/2121غوندانج تولونجأجونج

 المشكالت من المدرسة هي: .1

 طريقة ،خلفية الطالب المختلفة, وتنوع قدراتهم علي حفظ المفردات
 التدريبات تستغرق وقًتا طويالً 

 المشكالت من الطالب هي :  .2

 قلة الدوافع البيئة (أ

 قلة تدريب مهارة الكالم في تطبيق تعليم واليومية (ب

 صعوبة في حفظ المفردات (ج
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 العربية المواد اللغة اليحبون من الطالب كثير (د

 mimicryتطبيق طريقة التكرار والحفظ ) حل المشكالتفي المحاوالت .ج

memorization )مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية بالمدرسة  عابيالست

 م. 2112/2121 أجونج المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج

 معاقبة الطالب الذين يشتغلون في الفصل .1

 وتوفير الدوافع للطالب بأن اللغة العربية مهمة لحياتنا .2

 استخدام الوقت التعليم الجيدة .3

 تحليل الحقائق .3

تحّلل وتبحث الباحثة هنا الحقائق المحصولة من مكان البحث, حيث 

( في تعليم mimicry memorizationتطبيق طريقة التكرار والحفظ )تشتمل على 

 مهارة الكالم بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج عابيالستاللغة العربية 

 .أجونج

مهارة  عابيالست( mimicry memorizationتطبيق طريقة التكرار والحفظ ) .أ

الكالم في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج 

 أجونج
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طريقة الطقرار والحفظ هي إحدى الطرق عن طريق المنهج الشفهي 

في تعليم اللغة بأن عملية التعليم تتضمن العديد من أنشطة التدريب اللساني أو 

قدرة علي الكالم واالستماع والتأكيد على عملية  اللفظي. محور التعليم هو

هناك عالقة وثيقة بين اإلستماع والكالم, ألن يمكن تعليم الكالم أو 25الحفظ.

 النطق من خالل اإلستماع والتكرار.

 mimicryالطريقة التكرار والحفظ )العربية ب اللغة المكال مهارة تعليم

memorization المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج بالمدرسة ( للصف السابع

حيث تتؤكد هذه الطريقة بشكل مباشر علي ممارسة الكالم واإلستماع . أجونج

والحفظ التي تتم تكرارا ستكشف الحقا آثار مهارة الكالم على الطالب بشكل 

 مباشر وتلقائى.

طريقة التكرار والحفظ استناد إلى نتائج المالحظة والمقابلة, أن 

(mimicry memorization للصف السابع ) بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية

 تجري على الخطوات:  غوندانج تولونج أجونج

 .يقرأ المعلم المفردات ثم يقّلدونها الطالب .أ

                                                             
25Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008), hal. 3.  
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 كتابة المدرس المفردات على السبورة. .ب

كل مفردات ُيَكرَّر ثالثة مرات )وهكذا يسير المدرس في المفرات  .ج

 الباقية(.

سأل المدرس المفردات باللغة العربية جميع المفردات و مالجعة المدرس  .د

 وعكسه. وأجاب الطالب معنى المفردات باللغة اإلندونييسيا

 طلب المدرس الطالب ليحفظ المفردات بالسّر )قراءة في القلب(. .ه

بعض الطالب ليكرر المفردات جهرية ويسمع التالميذ  المدرس يختار .و

 أخطأوا.  إذا اآلخرين ويصححهم

شرح ي أحمد مهتدي أنصارفي كتابه بالنظريةوكذلك مناسبة أيضا 

َي أيضًا بالطريقة التدريب ) الطريقةأن (. informan drillالتكرار والحفظ ُسمِّ

نيات اللغة وبناء الجملة, وتق وقواعد والتدريب المظاهرات مثل التعلم واألنشطة

النطق, واستخدام المفردات التي يحاكي أي يكرر المتحدثين )المعلمين( أو 

النطقين بها. ما عندما تنفيد التدريب, المخبرين األصلي أي الناطقين بها يعمل  

 26كمعلم. ينطق بعض الجمل حتي يتم حفظها.

                                                             
26Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras), hal. 75-76. 
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( mimicry memorizationالمشكالت في تطبيق طريقة التكرار والحفظ ) .ب

مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم بالمدرسة  عابيالست

 المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونجأجونج

 عابيالست( mimicry memorizationفي تطبيق طريقة التكرار والحفظ )

 بناء .ميةتعلي أنشطة في التمشكل تنش الطبعبا العربية، اللغة الكالم مهارة

 mimicryتطبيق طريقة التكرار والحفظ ) التمشك تشمل السابق، الحقائق على

memorization )يه: 

 المشكالت من المدرسة هي: .1

خلفية الطالب المختلفة, وتنوع قدراتهم علي حفظ المفردات, وإدارة 
 الوقت في التدريس.

 المشكالت من الطالب هي :  .2

 قلة الدوافع البيئة (أ

 الكالم في تطبيق تعليم واليوميةقلة تدريب مهارة  (ب

 صعوبة في حفظ المفردات (ج

تنفيذ  بطئوي يعيق أن يمكن عامل هي العربية اللغة تعّلم في المشكالت

من  نشأت المشكالت هذه. العربية الدراسات مجال في والتعلم التعليم عملية
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العربية  ةاللغ تعلم في المشكالت وتقسيم أنفسهم. والطالب المعلمين مجتمع

 .اللغوية غير والمشكالت اللغوية المشكالت هما هو مشكالن،

 علمت في المشكالت تقسيم كما قال محمد ادريس جوهاري في كتابه

 27هي: العربية و اللغة

 اللغوية مشكالت .أ

 (fonologiاألصوات ) علم نظام (1

 لمتع من أي القرآن، بتالوة العربية اللغة الصوت نظام يسمى

 القرآنية القراءة مهارات على العلم هذا يركز ولكن، .الحروف مخارج

 .العربية اللغة في الكفاءة تطوير و تعزيز لغرض وليس فقط،

 النحو (2

 الجملة. علم تكوين علم هو هذا الجملة بناء هو النحو علم

أربعة  تحقيق وتدعم العربية، اللغة قواعد فهم في جدا مهمة النحو

 .والباحثة والقراءة والكالم االستماع تشمل مهارات

 المفردات (3

                                                             
27Muhammad Idris Jauhary, Al Qowai’du Asshorfiyah, (Surabaya: Syirkah Alawy, tt.), hal. 11. 
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بدون  ألنه اللغة، إتقان تدعم التي العوامل أحد هي المفردات

  .التدريس من الغرض يتحقق لن صحيح بشكل المفردات إتقان

 اإلمالء (3

 اللغة يميز ما وهذا اليسار، إلى اليمين من العربية اللغة في اإلمالء

 يجب التي اللغوية المشكالت إلى باإلضافة األخرى اللغات عن العربية

 .حلها

 اللغوية غير مشكالت .ب

تعلم  على تؤثر التي اللسانيات خارج عوامل هي اللغوية غير العوامل
  :تشمل والتي اللغوية. ومهاراته الشخص

 المعلم (1

 االهتمامات تتطور لن .التعلم نجاح في جدا كبير المعلم دور

 األمثل النحو على الطالب يمتلكها التي واإلمكانات والقدرات والموهبة

 .المعلمين مساعدة دون

 الطالب (2

أنشطة  بدون .التعليم في الرئيسية المكونات أحد هو الطالب

الطالب عديدة،  يواجهها التي المشاكل أبدا. تتحقق لن الطالب تعلم
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 المنخفضوالذكاء  الدروس، حضور عند بالعوامل الشعور ذلك في بما

  .والكسل

 الدوافع (3

 أو للعمل الشخص داخل من يأتي الذي التشجيع هو الدافع

هذا ينشأ  29.معين هدف إلى هذا األقراص محرك توجيه يتم .التصرف

 .والسيكولوجية والالهوتية البيولوجية تشمل والتي للبقاء الحاجة بسبب

 .في المجتمع الفردية التفاعالت أساس على يتطور الدافع هذا

 الختالف والثقافة (3

والعربي هو  اإلندونيسيين بين والثقافة االجتماعي االختالف إن

تؤدي  سوف اإلندونيسيون. يواجهها أن يجب خاصة صعوبة

بحيث  اللغات، من مختلفة أنواع إلى الثقافية االجتماعية االختالفات

  .الجملة ضابنية أي المختلفة اللغة عناصر تتضمن

 عامل وسائل (5

                                                             
28Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi UGM, 1983), hal. 151. 
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في  المبذولة الجهد عملية نجاح لدعم وسيلة هي الوسائل

جميع  تتمكن فلن متاحا، ذلك يكن لم إذا ألنه الخدمات العامة،

 .للخطة وفقا المتوقعة النتائج تحقيق المنفذة من األنشطة

 mimicryالمحاوالت في حل المشكالت في تطبيق طريقة التكرار والحفظ ) .ج

memorization )مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  عابيالست

 أجونج الكالم بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية غوندانج تولونج

 mimicryإتضح أن حل المشكالت في تطبيق طريقة التكرار والحفظ )

memorization )معاقبة الطالب الذين تشمل على : أ(  مهارة الكالم عابيالست

وتوفير الدوافع للطالب بأن اللغة , ب( اهتمام اللمدرسوال  يشتغلون في الفصل

 . استخدام الوقت التعليم الجيدة, ج( العربية مهمة لحياتنا

 mimicryتطبيق طريقة التكرار والحفظ )وألجل حل المشكالت في 

memorization )فيأتي أزهار أرشد بالبيان عن اللغة مهارة الكالم عابيالست ,

 28ليمها: بعض األفكار الرئيسية عنها كما يلي:العربية والطريقة في تع

                                                             
29 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

hal. 124. 
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العربية  اللغة تعلم في الراغبين التالميذ نفس في غرسه من البد شيء أول .أ

 الموقف الدوافع هو

 الغير إلى إيصالها يتعلمه فينيغي ما أو السابقة المعلومات توثيق ألجل  .ب

:  اوهم ألجنبية اللغة تعلم يريد نلم معرفة كل معرفته من البد امران ناكه .ج

 وعالئجها في الجمل ،والثاني .فرداتلما األول،

 المتقاطعة الكلمات من االكثار وسائل عن بالمفردات المدرس يعرف .د

حتى  اجتناب كل الصعوبة أو التحديات عن االعتقاد اجتناب بيج .ه

التالميذ  نفوس في الشعر غرس طريق عن متواصال الموقف والدوافع تتحقق

 قادرون بأنهم

 التالميذ قدرات حسب البسيطة الدراسية المادة عن البحث ينبغي .و

 .بأنفسهم التعلم في التالميذ يستخدمه أن يمكن ما المادة تكون أن ينبغي .ز

 اهتمامها يمكن التي االقتراحات عن األنوار وسيف يوسف تيار ويبين

 35المفردات، وهي ما يلي: تعليم في

 وقدراتهم التالميذ نموّ  بمستوى مناسبة القراءة مادة تكون أن ينبغي (أ

                                                             
30 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 198. 
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معينة في  كأداة )التعليمية الوسائل) االيضاح وسائل استعمال أمكن إن (ب

 .التعليم

جدا وال  جهرا يكون ال حيث واضح بصوت المادة قراءة في المدرس يبدأ (ج

 منخفضا جدا.

مرارا حتى  بالقراءة التالميذ يامر أن اليزوز يعني القراءة، في التوانع وجود (د

 إلى الملل.  يحملهم

 السبورةعلى  القراءة في الموجودة الصعبة والكلمات االستنباط كتابة كنيم (ه

 الكراسة. في بكتابتها التالميذ يأمر المدرس ثم

فقرا واحدة  قراءة من فراغهم بعد القراءة في التالميذ خطأ اصالح ينبغي (و

 استمرار القراءة. تامة

 


