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 الفصل الخامس

 ةمناقش

 

 المقارنة بين معهد منبع الحكم ومعهد التهذيب في رغبة تعلم الطالب لتعليم اللغة العربية .أ 

غبة اجملردة. اعبهود ُب سبييز الرغبة يطلب ُب الرغبة ىي ما هبب أف يطبق اغبقيقية ألف الر 

اكتساهبا أك  اإلسالـ. اذا كاف علينا الرغبة الكبَتة على شيء كلكن ٓب تقم اعبهد لوصوؽبا أك

 152ملكها فاهنا بال فائدة.

تأثَت الرغبة على التعلم كبَت ألف الرغبة الطالب العامل الرئيسي الذم وبدد درجة 

ال تتوافق مع رغبة الطالب، فلن يتعلم بأفضل الطريقة  الدرسمشاركة الطالب. إذا مادة 

يتعلمو جدا. ك  كعكسو إذا يرغب الطالب ُب مادة الدرس ألنو ال يوجد االىتماـ لو. اؼبمكنة

 153وبفظ مادة الدرس بسرعة. ك ستجرل عملية التعلم بسالسة عندما تكوف الرغبة.

بية معهد منبع اغبكم ك معهد التهذيب اللغة العر  تعليملتعرؼ الباحثة رغبة الطالب ُب 

أعطيت الباحثة اإلستبياف إليهم ؼبعرفة القيمة كل اؼبستجيبُت. ك بعد أف عرفت الباحثة عدد 

ؼبعرفة درجة رغبة  القيمة عن جواب اإلستبياف من كل اؼبستجيبُت فبحثت الباحثة عن القيمة

 اللغة العربية.الطالب ُب تعليم 
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صل النسبة اؼبئوية من رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم من ذلك اغبساب السابق ح

%. ٍب تتضمن ُب اعبدكاؿ السابق رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم فئة جيد.  94،2

%. ٍب تتضمن ُب اعبدكاؿ  93كحصل النسبة اؼبئوية من رغبة تعلم الطالب ُب معهد التهذيب 

 يب فئة جيد.السابق رغبة تعلم الطالب ُب معهد التهذ

كمقارنة بُت رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم كمعهد التهذيب قليل. ككجد أف رغبتهم 

متسول ُب فئة جيد. كلذلك عرفت أف عملية تعلم الطالب فيهما جيد بسالمة. ٍب انتباه كميل 

 كاىتماـ الطالب على التعلم يظهره حبماسة ك مشاركة ك ناشط ُب التعلم.

ميتو عرفت مؤشرات رغبة تعلم الطالب الكبَتة بعملية التعلم ُب الفصل كما قاؿ سيال

 154كُب اؼبنزؿ.

 الشعور بالسعادة (أ 

 االنتباه ُب التعلم  (ب 

 مواد تعليمية كمواقف اؼبعلم االىتماـ (ج 

 فوائد ككظائف مواد تعليمية (د 

كالعوامل الذين أكرب تأثَتىم علي رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم كقفا علي 

 ستبانة يعٍت:اإل

 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ .11

 العالقة بُت األصدقاء الدراسية .12
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 الدافعية كالتشجيع من الوالدين .13

 منهج التعليم ُب اؼبعهد .14

 الدافعية كالرغبة النفسية .15

 يريد أف يصبح ماىرا ُب اللغة العربية .16

 الرغبة ُب تعليم اللغة العربية .17

 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ .18

 اؼبعهدحالة كبيئة  .19

 حالة إقتصاد األسرة .21

كالعوامل الذين أكرب تأثَتىم علي رغبة تعلم الطالب ُب معهد التهذيب كقفا علي 

 اإلستبانة:

 الدافعية كالرغبة النفسية .11

 يريد أف يصبح ماىرا ُب اللغة العربية .12

 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ .13

 الدافعية كالتشجيع من الوالدين .14

 عربيةالرغبة ُب تعليم اللغة ال .15

 منهج التعليم ُب اؼبعهد .16

 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ .17

 حالة كبيئة اؼبعهد .18
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 العالقة بُت األصدقاء الدراسية .19

 حالة إقتصاد األسرة .21

كما العوامل السابق عرؼ مقارنة بُت العوامل الذين أكرب تأثَتىم علي رغبة تعلم 

 الطالب ُب معهدين كما يلي:

علي رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم العوامل أما العوامل الذين أكرب تأثَتىم  -أ 

 الذين يأتيوف من داخل الشخص اؼبعٍت

أما العوامل الذين أكرب تأثَتىم علي رغبة تعلم الطالب ُب معهد التهذيب العوامل الذين  -ب 

 يأتيوف من داخل الشخص اؼبعٍت

تصنف إٔب قسمُت، كما قاؿ سيالميتو العوامل اليت سبكن أف تؤثر الرغبة ُب شيء، كاليت 

 نبا:

 العوامل الذين يأتيوف من داخل الشخص اؼبعٍت، مثل: العمر كاعبنس كاػبربة كالقدرة (أ 

 كالشخصية.

 155العوامل الذين يأتيوف من اػبارج، ىو بيئة األسرة كالبيئة اؼبدرسية كاجملتمع. (ب 

 المقارنة بين معهد منبع الحكم ومعهد التهذيب في عملية تعليم اللغة العربية .ب 

 لطريقةا .1

 كينقسم تعليم اللغة العربية علي الطريقة القديبة ُب اؼبعاىد التقليدية إٔب قسمُت:
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تعليم اللغة العربية بطريقة ترصبة الكتب الدينية العربية شفهيا من الشيخ العآب ؽبدؼ  (أ 

تلقُت العلـو الدينية من الكتب العربية اؼبعتربة عندىم. كُب ىذا القسم ثالثة أنواع، منها 

قُت العاـ، كمنها عر القراءة علي الشيخ، كمنها تدريب اؼبناقشات من الكتب اؼبدركسة تل

 ُب برنامج حبث اؼبسائل، ةذبرم لبمناقضة ُب الغالب باللغة احمللية أم بلغة التالميذ.

تعليم الكتب اللغوية كالنحو كالصرؼ كالبالغة كالنصوص األدبية بنفس الطريقة ُب تعليم  (ب 

لعربية أم بطريقة النحو كالًتصبة. كصورة عملية تعليم اللغة العربية علي الكتب الدينية ا

طريقة النحو كالًتصبة ُب اؼبعاىد التقليدية كما يلي: يقرأ الشيخ كتايا كيرذبمو كلمة فكلمة 

باللغة احمللية. كبعد أف سبت القراءة كالًتصبة إٕب اخر فصل أك باب، شرح بشرحو كبياف ما 

التعريفات مع اإلتياف يبثاؿ منو. كاػبطوة التلية تأٌب من جانب التالمبذ سبو من القواعد ك 

كذلك بأف يقرأكا الكتاب كالًتصبة مثل ما فعلو شيخ اؼبعهد، ٍب يتأمل ُب مضمونو من 

 156القواعي كالتعريفات، ٍب حبفظو.

 كالطريقة اؼبستخدمة ُب معهد منبع اغبكم ك معهد التهذيب كما يلي:

كالًتصبة ُب  ة ُب معهد منبع اغبكم ىي الطريقة التقليدية كطريقة القراءةالطريقة اؼبستخدم -أ 

 تعليم القواعد كطريقة مذاكرة طريقة احملافظة ُب تعليم اؼبفردات كالقواعد.

الطريقة اؼبستخدمة ُب معهد التهذيب ىي طريقة احملافظة ُب تعليم اؼبفردات كالقواعد  -ب 

وجة ك اإلمالء اإلختبار. ككاف فيو اؼبدرسة الرظبية، كالطريقة النحو كالًتصبة ك اإلنشاء اؼب

 فيها الطريقة اإلستماع كاغبوار كالقراءة.
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 فالصورة ثالث صور، إٔب تقسيمها يبكن كتطورىا كثرهتا اإلسالمية على اؼبعاىد أف

 نظاـ كإمبا تستخدـ اؼبدرسي النظاـ تستخدـ ٓب اليت أكالّسلفية التقليدية اؼبعاىد ىي األكٔب

 اؼبدرسة- اؼبدارس الرظبية فيها أنشئت اليت اؼبعاىد ىي كالصورة الثانية التقليدية، بيةالًت 

 القدًن النظاـ فإف النظاـ اؼبدرسي ىذا كجود كمع -العالية الثانوية كاؼبدرسة كاؼبدرسة اإلبتدائية

 افيه تستخدـ الىت ىي اؼبعاىد الثالثة كالصورة كذلك، فيها عليو زاؿ وبافظ ما التقليدم

 157اغبديث. غونتور مثل معهد التدريس عملية ُب اغبديثة اغبديث كالطريقة النظاـ

 الوسائل .2

الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعّلم 

كالتعليم كربسينها كتعزيزىا. كىي تعليمية ألف اؼبعلم يستخدمها ُب عملو، كىي تعّلمية ألف 

 158ميذ يتعّلم بواسطتها.التل

 اللغة تعليم البصرية َب التعليمية معهد منبع اغبكم كمعهد التهذيب الوسائل كيستخدـ

 العربية كما يلي:

 أنواع من بسيط األستاذ ُب ىذا اؼبعهد، إال عدد الوسائل التعليمية اغبديثة ٓب يستخدـ -أ 

 راء.كالكتب السف اؼبدرسي كالطباشَت كالكتاب السبورة الوسائل مثل

العربية الوسائل البصرية مثل الكتب التعليمية  اللغة تعليم َب التعليمية الوسائل اؼبستخدـ -ب 

 كالسبورة كالطباشَت ك الطبقة كالصورة.
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 التقييم .3

 ىناؾ العديد من تقييم نتائج التعليم ُب معهد منبع اغبكم كىو:  

أياـ على  3ؼبدة اإلمتحاف الشفهي ىو اختبار قراءة  الكتب السفراء، كالذم أجرم  (أ 

تقييم قدرة الطالب ُب قراءة الكتاب دبعٌت نفس الطالب على اؼبستول الثالث 

اؼبتوسطة أك فصل العمرطى ك قراءة الكتاب بدكف معٌت على اؼبستول الثالث الثانوية 

 أك فصل ألفية كيرافقو فهم شرح الكتاب كفهم علم القواعد. 

ل االمتحاف التحريرم باجابة السؤاؿ الكتابة اإلمتحاف التحريرم األكٕب كالنهائي، يعم (ب 

 الذين اعطىهم األستاذ كل اؼبواؿ 

تقييم ربفيظ حفظها أسبوعيا، أشار الرئيس أك األستاذ اػبدًن إٕب طبس طالبا الذين  (ج 

تلقوف حفظ الطالب األخر. كحفظ الطالب النظم النحوية كل يـو األربعاء مع ىذا 

 رئيس الطالب، ٍب حفظ ىذا الطالب علي ال

كتقييم معٌت الكتاب الذم يعمل كل سنة، ككاف تقييم األخر الذم شرط علي قباح   (د 

 التقييم يعٍت تقييم علي كامل اؼبعٍت عند كتاب الطالب

كما يالئم مدرسة رظبية، تقييم نتائج التعليم ُب معهد التهذيب يعمل مرتُت السنة أك 

 أكشفهي كاختبار كتايب. تسمى اإلمتحاف. يوجد اختباراف، ىذا اختبار تدريب 

اختبار تدريب أكشفهي تتكوف من اإلمتحاف احملافظة كاإلمتحاف قراءة الكتب السفراء  (أ 

 كاإلمتحاف اػبطابية، كما قالت:
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اإلمتحاف احملافظة اليت تشمل التصريفية ُب الصرُب، كؿبافظة الشبياف ُب علم النحو،  (1

ذا اإلمتحاف شرط ُب متابعة كاعبورمية، كالعمريطي، كالفية، كجوىر اؼبكنوف. كى

 اإلمتحاف النهائي كفقنا ؼبستول كل طالبا.

أياـ على تقييم قدرة الطالب  3كاإلمتحاف قراءة الكتب السفراء، كالذم يعمل ؼبدة  (2

ُب قراءة الكتب بدكف معٌت على اؼبستول الثالث الثانوية أك فصل ألفية كيرافقو فهم 

 متحاف يعمل على الفصل الثالث فحسب.شرح الكتاب كفهم علم القواعد. ىذا اإل

لغات، اإلندكنيسية،  3اإلمتحاف اػبطابية، كىو اإلمتحاف اػبطابية باستخداـ  (3

كاعباكية، كالعربية. ُب ىذا اإلمتحاف، كجب كل فصل تقدًن فبثلُت عن شخصُت 

سيلقياف خطابا على اؼبنرب كيشهدنبا صبيع الطالب كالطالبات. نتائج التقييم ُب 

اػبطابية علي االستاذ أكاألستاذة اؼبسؤكؿ عن اغبكم. كنظاـ ىذا اإلمتحاف  امتحاف 

 كما يلي:

 اللغة اإلندكنيسية ـبصصة لفئة اؼبفردات كاإلستعداد كاألكؿ كالثاين كالثالث،  (أ 

 اللغة اعباكية مكرس للفئتُت الرابعة كاػبامسة،  (ب 

 كاللغة العربية مكرسة للصفُت السادس األكؿ كالسادس الثاين. (ج 

ختبار كتايب: كاف اإلمتحاف األكٕب كالنهائي، كىذا اختبار كتايب باجابة السؤاؿ الكتابة ا (ب 

 الذين اعطىهم األستاذ كل اؼبواؿ.
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 المقارنة بين معهد منبع الحكم ومعهد التهذيب في مشكالت تعليم اللغة العربية .ج 

 معهد منبع اغبكم، الطالب علي تعليم اللغة العربية ُب يوجوكىناؾ العديد من اؼبشاكل اليت 

 ٍب تنقسم الباحثة مشكالت علي قسمُت:

من  الطالب يوجواللغة اليت  طبيعة ُب يتعلق ما كل اؼبشكالت مشكالت اللغوية: ىذه .1

 تطبيق القواعد كاؼبفردات، كما قاؿ الطالب ُب األستبانة:

 الكتب بالنسبة للقواعد، كجدالطالب صعوبة ُب تطبيق القواعد اليت تعلموىا علي قراءة (أ 

توجو الطالب صعوبة ُب الفهم كترصبة النص، ُب ىذه اغبالة ألنا ال أحفظ اؼبفردات اليت  (ب 

 تعلموىا.

 يوجواللغة اليت  بطبيعة مباشرة عالقة ؽبا ليست اليت اؼبشكالت غَت اللغوية: ىذه تمشكال .2

 الطالب ُب ىذا اؼبعهد، منها كما قاؿ:

 عن قبوؿ التوضيح بالفهم شرح اؼبعلم اؼبادة سريعا، لذلك صعب الطالب (أ 

 ليس التواصل مع اللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية كخارج الفصل. (ب 

 الطالب النعاس ُب الفصل ألف رتابة الدركس  (ج 

ىذا اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب اغبديث كاالستماع أك  (د 

 يكوف دكرنبا ثانويا

 ا ُب الفصل كوبدث ىذا بسبب اختيار األساليب غَت متنوعةبعض الطالب نعاس (ق 

قلة التدريبات كالتطبيقات اللغوية ُب عدد كبَت من اؼبذكرات حيت اصعب الطالب ُب  (ك 

 تطبيق القواعد علي الكتب السفراء
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كىناؾ العديد من اؼبشاكل اليت توجو الطالب علي تعليم اللغة العربية ُب معهد التهذيب، 

 حثة مشكالت علي قسمُت:ٍب تنقسم البا

 مشكالت اللغوية: .1

ليس التواصل مع اللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية كخارج الفصل، كؽبذا  (أ 

 صعب الطالب أف يكلم باللغة العربية كيعرؼ اؼبفردات بقليل.

 يواجو الطالب صعوبة ُب اغبفظ ألهنم غَت قدرة على تقسيم الوقت   (ب 

تكوين الكلمات كاالعتماد على ما يعلمو االستاذ كما هبد الطالب صعوبة ُب  (ج 

 مكتوب ُب الكتاب.

 مشكالت غَت اللغوية: .2

ىذا اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب اغبديث كاالستماع أك   (أ 

 يكوف دكرنبا ثانويا

 يدناأساليب التعليم الرتيبة، كعدـ الًتكيز ُب الدركس حبيث ال تلقي الدركس ج (ب 

 ال يبكن تقسيم الوقت بُت أنشطة اؼبعهد كأنشطة اؼبدرسة الرظبية. (ج 

طوؿ اؼبدة الدراسية لتعليم اللغة العربية على مدار سبعة سنوات ُب انتهاء تعليم القواعد  (د 

 بالكامل.

 إندكنيسيا ُب اإلسالمية اؼبعاىد ُب العربية اللغة تعليم تلك اؼبشكالت كقفا علي مشكلة

 زىرل ُب رسالتو عامة ألضبد بصفة
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 ال فإنو إندكنيسيا أكباء ُب كانتشر بعيد زمن منذ بدأ قد العربية اللغة تعليم أف من بالرغم

 يورد أف للباحث يبكن السابقة كالبحوث للدراسات كأستاذا متعددة تواجهو مشكالت تزاؿ

 : اآلتية النقاط بإهباز ُب اؼبشكالت ىذه

 : التعليمية باألىداؼ تتعلق اؼبشكلة .1

 الفًتة تلك فمنذ إندكنيسيا إٕب اإلسالـ جاء الذم الوقت ُب العربية اللغة جاءت

 كاف كبالتإب ، اإلسالمية التعاليم لفهم كوسيلة العربية اللغة اؼبسلموف يتعلموف صار

 دكف ، فقط كالفهم القراءة على القدرة ىو لدل اإلندكنيسيُت العربية اللغة تعلم ىدؼ

 .اللغة أىم مهارات من ىي اليت ثاغبدي ؼبهارة االىتماـ

 كيفهموهنا العربية الكتب قراءة هبدكف إندكنيسيا أبناء من كثَتا أف قبد ىنا كمن

 .أيضا ضعيفة لديهم االستماع مهارة أف كما ، هبا التحدث ال هبيدكف أهنم إال ، جيدا

 حويةالن بالقواعد كمعرفة العربية اؼبفردات من حصيلة كبَتة ؽبم لذلك نتيجة كىي

 .اإلسالمية اؼبعاىد ُب كخباصة كالصرفية،

 اللغوية باألنظمة تتعلق مشكلة .2

 أغلب ُب العربية القواعد ىذه أف حيث النحوية القواعد ُب الصعوبة هبا يقصد

 :التإب النحو على كذلك اإلندكنيسية اللغة عن قواعد زبتلف األحياف

 بالنسبة صعوبة أكرب يشكل كىذا العربية اللغة ُب كاؼبؤنث اؼبذكر بُت التفرقة كجود (أ 

 ُب سواء بينهما التفرقة عدـ على لغتهم ُب تعودكا ألهنم للدارسُت اإلندكنيسيُت

 .األظباء ُب أك األفعاؿ
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 ، كاعبمع كالتثنية األفراد كُب كالتأنيث التذكَت ُب العربية اللغة ُب التوافق نظاـ كجود (ب 

 اؼبشَت كُب كاؼبعطوؼ عطفال كُب كاؼبنعوت النعت ُب مثال نالحظ ذلك كما

 .اإلندكنيسية اللغة النظاـ ُب ىذا قبد ال بينما إليو، كاؼبشار

 ىذا كمثل اؼبتنوعة التكثَت صبع كأكزاف اؼبختلفة بعالماهتا اؼبتعددة اؼبؤنث أقساـ كجود (ج 

  .اإلندكنيسية ُب اللغة يوجد ال

 للمتحدث سبةبالن مألوفة غَت فهي ، العربية اللغة ُب االشتقاؽ ظاىرة كجود (د 

 .باإلندكنيسية

 كىذا أخرل، إٔب حالة من ىبتلف العدد أف حيث العربية اللغة ُب العدد نظاـ كجود (أ 

 أخطاء ُب فيقع للدارس صعوبة يسبب فبا اإلندكنيسية، اللغة ُب يوجد أيضا ال النظاـ

 ىبتلف كما ، عشرة إٕب ثالثة من العدد نظاـ عن اؼبثٍت ىبتلف نظاـ : فمثال عدة،

 159.كىكذا فوؽ عشر فما ثالثة عن عشرة اثٍت ك عشر أحد بُت
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