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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 بيان موجز عن موضوع البحث .1

   صيييييم الة الييييم الةتولييييلم امليييينميم الح وميييييم  ون ييييان ر خش .أ

 كالي اوير

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري: اسم ادلدرسة

 احلكومية:  احلال 

   )1577(0155;7:    منرة اذلاتف 

كانتتتتتتتتتتتتال ادلدرستتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتتتتة توصلتتتتتتتتتتتتاصلري :        مدينة

و وريتتتتتتتة  )الشتتتتتتروية جتتتتتتت  (جتتتتتت قري   وريتتتتتتتة توصلتتتتتتاصلري 

  )ج    الغربية(تاصلونج 

 885:0:  الربيد صندوق

 80;0:  سنة اإلوامة

 سامالقسم العام والقسم ال: برنامج ادلوجود

 67ي05 -67ي18القسم العام :  ميووال التعل
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 51ي07-67ي18 سامالقسم ال  

 شخصيم ائيس الة الم .ب

 لدجىاحلاج كهف نور ا الدكتور : اسم رقيس ادلدرسة

 0;851;580;:9150115 : (NIP) لتوظيفا روم

 رجكارانج -بوعورورية  : عنوان

 مدينة تولنونج أجونج 
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ة الييييييييييم الةتولييييييييييلم امليييييييييينميم الح وميييييييييييم الهي يييييييييي  الت  ةيييييييييي  ج. 

 كالي اوير ون ان ر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حسنة اسوة احلاجة  

 

 الثامن و اسابع الفصل يف االساتيذ كل
 والتااسع

ادلدرسة رللس  

اإلدارة وسم رقيس  

 كرجونو

الدراسي ادلنهج الرقيس للموصلة رقيس   

نعروم ايكوفراستيا احلاج  

 الرقيس

 ادلاجيستري الدجا نور كهفى
 احلاج

والتاسع والثامن السابع الفصل  

 الطالب

يس أمحد احلاج  

الطالب لرعية الرقيس التعلمية للوساقل الرقيس   

ادلاجيستري نورالدين زوراالر  زين احلاج   

واإلضا ة ادلريب منسق الفصول أوليا  اساتيذ   

 مرفوعة
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التييييييييياايع الةيييييييييوجز عييييييييين منةيييييييييا  الة اليييييييييم الةتوليييييييييلم املييييييييينميم  .د

 و  لويرها الح وميم  ون ان ر  كالي اوير

إن امستتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتابقا للمدرستتتتتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتتتتطة اإلستتتتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتتتة 

توصلتتتتتتتتتاصلري كاليتتتتتتتتتداويري فوضتتتتتتتتتع يف ووتتتتتتتتتال م كتتتتتتتتتر متتتتتتتتتن ظهورىتتتتتتتتتا تستتتتتتتتتمى 

. ومؤسستتتتتتها 80;0 التتتتتتا ه بناعىتتتتتتا يف عتتتتتتام )برتبيتتتتتتة ادلعلتتتتتتم التتتتتتد  ا وى(

ىتتتتتو ستتتتتيد احلتتتتتج زلمتتتتتد صتتتتتراط و الستتتتتيد زلمتتتتتد ع تتتتتد ادلنطلتتتتت ي والرعيستتتتتية 

ي كتتتتتتتان :8;0ويف تطويرىتتتتتتتا حتتتتتتت  عتتتتتتتام  0ا ول ىتتتتتتتو الستتتتتتتيد سودارستتتتتتتونو.

راستتتتتتتتة.   يف عتتتتتتتتام غتتتتتتتتر  متتتتتتتتع  تتتتتتتتالث رلموعتتتتتتتتات الد 8عتتتتتتتتدد الفصتتتتتتتتول 

ي تغتتتتتتتتري وضتتتتتتتتع تربيتتتتتتتتة ادلعلتتتتتتتتم :8;0ينتتتتتتتتاير عتتتتتتتتام 0ي وبادلعتتتتتتتتادل يف :8;0

توصلتتتتتتتتتاصلري  5التتتتتتتتتدي  ا وى إى ادلدرستتتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتتطة اإلستتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتة 

 .:8;076/0كاليداوير مع روم التأسيس 

ويف ذلتتتتتتتتتا الووتتتتتتتتتال كتتتتتتتتتان رعيتتتتتتتتتس ادلدرستتتتتتتتتة ىتتتتتتتتتو الستتتتتتتتتيد احلتتتتتتتتتاج 

وحتولتتتتتتتتال يف  91;0عتتتتتتتتام غفتتتتتتتران زم متتتتتتتتي. واستتتتتتتتتمر ىتتتتتتتتذا ادلوضتتتتتتتتع حتتتتتتتت  

هنايتتتتتتتتتتتتة ادلطتتتتتتتتتتتتا  إى ادلدريتتتتتتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتتتتتطة الدنيتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتتتتة  

                                                           
0 Dokumen Program Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Tunggangri Tahun 

Pelajaran 3102 / 3102  
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(MTsN)  توصلتتتتتتتتاصلري كاليتتتتتتتتداويري ويف ذلتتتتتتتتا العتتتتتتتتام كتتتتتتتتان عتتتتتتتتدد الطتتتتتتتتالب

 فصول.:0ي موزعة على  11;ي داد زيادة ك رية ما يصل ح  

ي لستتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتري تنقستتتتتتتتتم ادلدرستتتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتتطة 90;0ويف عتتتتتتتتتام 

كوميتتتتتتتتة توصلتتتتتتتتاصلري كاليتتتتتتتتداوير وادلدرستتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتطة الدنيتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتالمية احل

 مع تقسيم )اىل سنة واجلماعة("أسواجا" 

فصتتتتتتتال للمدرستتتتتتتة ادلتوستتتتتتتطة اإلستتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتة 05الفصتتتتتتتول: 

 فصول ادلدرسة ادلنوسطة "أسواجا". 8توصلاصلري كاليداويري و

تغتتتتتتري رقتتتتتتيس ادلدرستتتتتتة متتتتتتن غفتتتتتتران زام زامتتتتتتى إى أمحتتتتتتد  التتتتتتد يف 

فصتتتتتتتتتتول. وتغتتتتتتتتتتري  50و  017جبملتتتتتتتتتتة الطتتتتتتتتتتالب  5110-0;;0الستتتتتتتتتتنة 

-5110رقتتتتتتتتيس ادلدرستتتتتتتتة متتتتتتتتن امحتتتتتتتتد  التتتتتتتتد إى انتتتتتتتتس دافتتتتتتتتري يف الستتتتتتتتنة 

تغتتتتتتتتري أستتتتتتتتتاذ وحتتتتتتتتي   أستتتتتتتتتاذ كتتتتتتتترام  ;511-5119. ويف ستتتتتتتتنة 5119

  استتتتتتتتتاذ كهفتتتتتتتتى نتتتتتتتتور التتتتتتتتدجا حتتتتتتتت   5100-;511رفيعتتتتتتتتي يف الستتتتتتتتنة 

 .ا ن

 راف ال غالةوقع  . ه

كوميتتة توصلتتاصلري كاليتتداوير كانتتال ادلدرستتة ادلتوستتطة اإلستتالمية احل

كيلتتومرت متتتن :0يف وياليتتة منطقتتة تولتتونج اجتتونج اجلنوبيتتتة . ومستتافتها وتتدر 
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مركتتتتت  مدينتتتتتة تولتتتتتونج أجتتتتتونج. ومووعهتتتتتا يف وتتتتتريتر و تتتتتا يف وريتتتتتة توصلتتتتتاصلري 

للمدرستتة (ووري تتة تتتاصلونج  )للمدرستتة ادلتوستتطة اإلستتالمية احلكوميتتة الشتتروية(

. كال ا تقع يف زلافظتة كاليتداوير. وامتا )الغربية ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

 حدودىا فهي كما يلي :

 اجلهة الشمالية : ورية مسيب دوفالنج سومربغامفول  . أ

 اجلهة اجلنوبية : ورية جابون  . ب

 ج.  اجلهة الشروية : ورية تاصلونج

 اجلنوبية الغربية : ورية بتا د.  

 

م الةتولييييييييييلم امليييييييييينميم الرأيييييييييييم، والرلييييييييييالم، وأهيييييييييي ا  الة اليييييييييي . و

 الح وميم  ون ان ر 

ادلدرستتتتتتة باالصلتتتتتتاز يف العلتتتتتتوم واإلديتتتتتتان و التقتتتتتتو   إجيتتتتتتاد : الرأية . أ

 بأسس ا  الق الكردية

 عالمة الرأية :

 أعلى يف النشاط الدنية .0

 (UAN)أعلى يف اصلاز اإل ت ار النهائ  .5
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 أعلى يف إصلاز االكادمي .5

 ابتدي يف استخدم احلاسوب .6

 أعلى يف اصلاز الرياضة ال دنية .7

 متلا بيئة ادلدرسة الطي ة لتعلم .8

 الرسلة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري ىي: . ب

 منّى منهج التدريس .0

 منّى عملية التدريس .3

 أعلى كفا ة الطالب با  الق الكردية .2

 يةتدريستطوير وسيلة ال .2

 ةتطوير تودير ادلدرس .5

 أعلى مشاركة اجملتمع يف الرتبية .6

 أعلى اإلصلاز يف اكادميّ  .7

 تعظيم تكلفة الرتبية .8

 تنفيد الرتبية الط يعية .9
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 ج.   اذلد  

باالستتتتتتس متتتتتتن الرقيتتتتتتة والرستتتتتتالة الستتتتتتابقة    عتتتتتتل ادلدرستتتتتتة 

 :كما يلي  5105االىدا  السنة الدرسي 

 ;ي5ت لغ القيمة اال ت ار الوط   .0

 الطالب ادلق ول يف ادلدرسة الثناوية احلكومية  %71ي لغ  .3

يستطيع أن يعمل احلاسوب من الربنامج ماكريوسوفال  .2

 Microsoft) وماكريسوفال ورد (Microsoft Exel)ايكسيل 

Word)  

 يستطيع من حيفظ سورة يس و االمسا  احلسىن  .2

 يستطيع من  يقرا  كت  الصر  .5

 االعتماد  (PMR)متلا الفروة الصلي  االمحر  .6

 متلا الفروة الكشافة االعتماد .7

 متلا الفروة الصلوة االعتماد .8
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عيييي م الةيييي اا و عيييي م الةواييييل، و  لمييييي  ال صييييو  فيييي  الة الييييم  .ز

الةتوليييييييييلم املييييييييينميم الح ومييييييييييم  ون يييييييييان ر  ال يييييييييا  ال االييييييييي  

5112 /5112 

الدراستتتتتتتة. و  ادلتتتتتتتدرس ىتتتتتتتم متتتتتتتن بعتتتتتتت  العناصتتتتتتتر ادلّهتتتتتتتم يف تنظتتتتتتتيم

و فضتتتتتل عميتتتتتق  جيتتتتتال ا ّمتتتتتة. و يتتتتتأ ّر جتتتتتودة ادلتتتتتدرس و كفتتتتتاقتهم ىتتتتتم ذ

كتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتأّ ري لنتي تتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتة لتالميتتتتتتتتتذ. يف ناحيتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتةي ادلدرستتتتتتتتتة 

ادلتوستتتتتتتتتطة اإلستتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتة توصلتتتتتتتتتاصلري إىتتتتتتتتتّتم بدوّتتتتتتتتتة إى ادلدرستتتتتتتتتةي 

 بدليل وجود ادلدّرس الذين تأّىل يف رلاذلم.

ة اإلستتتتتتتتتتتتتتالمية احلكوميتتتتتتتتتتتتتتة ادلدرستتتتتتتتتتتتتتة ادلتوستتتتتتتتتتتتتطعتتتتتتتتتتتتتدد ادلتتتتتتتتتتتتتتدرس يف  . أ

 كما يلي:  5108/ 5107توصلاصلري كاليدوير العام الدراسي 

 0.6 اجلدول

 ع م الة اا  ةرةال
 نما  اجا 

0 50 65 
 86 جةلم 

ادلصادر : و يقة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري  

 م 5108/ 5107كاليدوير 



85 

 

سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدر ب طالب يف سنتان ا  رعدد ال  . ب

 كما يلي:  5108/ 5107توصلاصلري كاليدوير العام الدراسي 

  5. 6اجلدول 

  الصل التالع الصل الثامن الصل المابع حالم اللنبال ال ةرة

 ن ا ن ا ن ا

 :07 056 9;0 :09 517 0:8   م اللنبال 0

 ; ; 01  رقمال 5

 
 ;;0 097 0:7 085 556 097   م اللنبال 0

 01 01 01  رقمال 5

/ 5107ادلصادر : و يقة ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليدوير 

 م 5108
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 الحلائق.  ل ي  5

عةليم الت ايس اللغم ال ربيم ف  الة الم الةتواللم املنميم  .أ

 .كالي اوير  الح وميم  ون ان ر 

ادلدرسة التفكري  ىي واحد ية احلكومية توصلانريادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم

جلميع  ا ولوية اللغة العربية درس ليس من ادلستغرب أن .تدريسو ال الدينية

 .الفصول العاديةو  الفصل ادلمتاز مني الطالب

 ن  ي  لتط يق طريقة ادل اشرةي ىناك مل يستطيع  العربية تدريس اللغة يف

أولئا الذين من  مني وعدد وليل بتداقيةإلادلدرسة ا كثري منهم وادمة من

 5اإلسالمية. ادلدرسة اإلبتداقية

يف ىو ا ستاذ  ضاري كادلدرس درس اللغة العربية رأ  واحدة من ادل

 6 :ما يليي كامنالصف الث

كفا ة ادلفردات ي  ن  الطريقة ادل اشرة مستخدم مل يستطيعيف ىذه ادلدرسة "
ال ت ال استخدم  لذلاي أنا .ادلعهد يف كمثل عديست ملالقدرات الا و 

                                                           
 5 التاريخ الحظة تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليداوير يفادل  5

 . 5108 فرباير

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية با صف الثامنيف ال ة العربيةغقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللادل  6
 .5108 فرباير 5 التاريخ احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف
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 أوّصل ادلواد الا لفهم الطالب و كان االسهل .يف شرح اإلندونيسية اللغة
". 

 :أ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة بأن

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري  تدريس اللغة العربية  .0

 .اإلندونيسية يفأكثر مسيطرة و  تلطةسل لغات ال ت ال تستخدم

الا وول  مجلة أ ر  أو الطالب يف حكم اللغة العربية أحياناي تستخدام  .3

 فيفة.اخل و ادلفردات يوميا ما

ادلهارات )ورا ة  مجيع ا ستاذ  ضاري ستخدميي تدريس اللغة العربية يف

الكت ي   ملال حييىو  على الرغم يف تدريس و إستماع و كالم و كتابة(.

 مناذج التدريس لديو .ال حيمل احلقي ة إى ادلدرسة ح ي كتاب دفرت احلاضر

 .اخلاصة بو

 7كما ادلقابلة أن نس ل:

. أحيانا أمحل القلم كتاب دفرت احلاضر  "... ..ال أمحل احلقي ة والكت  و
فقط. النموذج التدريس خيتلف عن اآل ريني ليقول واحد يف العامل. يف 

( 5( تعريف ادلفرداتي 0تدريس اللغة العربيةي وحتقيق أربع عملياتي و ا 

                                                           
ادلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   7

 .5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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أربعة إى عملية  ( و من كتاب كما اضافية. ومن6( القرا ةي 5احلواري 
 أول  مع القواعدي و ىذا البد أن أط ق ".

 و ادلفردات الكتابةي يف  اطئة ود يف بع  الكتاب باللغة العربية ادلواد

 8:ادلقابلة التالية وال ا ستاذ  ضاري يف نقيص جدا. كما الكتاب يف الواردة

العديد من ادلعلمر للغة العربية يف ادلدرسةي أط يق ىذا تدريس اللغة "....
و لكني بادلقارنة مع  .أحرص على ط اعة الكت  ادلدرسية داقما .العربية

 ."ل الدراسي الثا  تغيريات وحتسينات الفصل الدراسي ا ولي كانال الفص

اخلطوات يف تدريس الا  أ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة بأن

 مستخدم ادلدرس اللغة العربية يف الصف الثامن كما يلي:

 تعريف ادلفردات يف الكتاب ي سوا  من  فعل ماضي و فعل ادلضارع. .0

 حوار  .3

الب ورا ة اللغة العربية بالشكل أو دون القرا ةي جي  أن يكون الط  .2

 .الشكل و ترمجاتو

يف الكتاب و ت ديد من  اإلبتداع ادلدارس  كثر فهم  وادمن كل ادل  .2

 .الطالب

                                                           
ثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية يف الصف ال  8

 .5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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. وذلا يف كل اجتماع زاد ادلدرس يف كل عملية التدريس مادة القواعد .5

 بالتأكيد دراسة القواعد ل يادة ادلعريف لد  الطالب.

 9تلهث تدريس اللغة العربية الا تط يق كما يلي: ألفيتاذة أما من ا س

قد  السوقل و اجلواب "تدريس اللغة العربية أن أط ق بالطريقة التواصلية. أع
عن ادلواد يف ذلا اليوم.  أحياناي تتخللها باللغة العربية الا كثر حتدث 
يوميا. ىنا ليسال ادلعهدي و لذلا ال يتم التأكيد على أن بطالوة احملد ةي 
على ا ول مسعوا و يقّلدوا اللغة اليوميةي. أط ق كل ادلهراتي بد ا من 

الكتابة. ولكني أحيانا  أناسق الفصل الا اإلستماع و القرا ة و الكالم و 
أعّلمهمي كان الفصل الا يستعد بادلواد مستمري وىناك أيضا الفصل الا ال 

 ت ال تكرر ادلادة. وبالتايلي يتم ض ط عرض ادلواد فصل أيضا ".
 

 أ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة بأن:

السؤال واجلواب بر ادلدرس  تدريس اللغة العربية بالتواصليةي أي من .0

 والطالب.

 تقدم ادلواد يناس  بالشروط و أوضاع الفصل. .3

 

                                                           
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف الصف التاسع بكادلدرس اللغة العربية   ألفيادلقابلة مع ا ستاذة   9
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امجرا ت  متخ   طريلم الترجةم لترقيم ك ا ة الة رمات ف    ب.

 الة الم الةتوللم املنميم الح وميم  ون ان ر  كالي اوير.

ة كفا ة لى احلقاقق الا تتعلق باستخدام طريقة الرتمجة  لرتويللحصول ع

ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلريي فتحضر ال احثة 

م اشرة إى مصادر احلقاقق ادلوجودة يف تلا ادلدرسة و أما مصادر احلقاقق 

فتتكون من مدرسي اللغة العربية و الطالبي و ادلصادر ا  ر  الا تتعلق 

 مبساقل ال حث. 

الا تقوم هبا ال احثة مع ادلدرس اللغة العربية  بنا  على نتي ة ادلقابلة

 لى مجع احلقاقق الا تتعلق مبساقل ال حث. عفتحصل 

يف تعليم اللغة العربيةي مجيع من ادلدارس  مستخدام  مهارات  ) 

الرابعي جي  أن يستخدام  اإلستماع و الكالم و القرا ة و الكتابة(. من ادلهرات

يف اشارة اى ال اب الثا يىناك  .د و ادلهاراتادلدرس الطريقة يف عرض ادلوا

يف ىذه  .طريقة تدريس اللغة العربية متنّوعةي الطريقة واحد ىي طريقة الرتمجة
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ال حثي وامال ال احثة استخدام طريقة الرتمجة لرتوية كفا ة ادلفردات الطالب 

 :اوير.يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليد

يتضح من مقابلة  .أن طريقة التدريس الا يستخدمها كل ادلدارس سلتلف

 ;:كادلدرس اللغة  العربية يف الصف الثامن مع أستاذ  ضاري

أما طريقة الرتمجة الا أستخدم يف تدريس القرا ة ىي ؛يطل وا الطالب "
ل غري معروفة يف القرا ةي و على القرا ة واحدا و واحداي وطل  أن وساق

إذا اكتشفال  .يطل وا الطالب لرتمجة م اشرة و جي  ال  يكت وا شيئا
يف الووال الذي كان يسأل  .وجود معىن و شكل الكتابةي فأعطي العقوبة

أي معىن غري معرو ي جي  أن يكون ليسألو. غري معرو  الطالب 
ال ين غي أن يكت  يف ادلفردات ي البد أن يكت  يف كرسة اللغة العربية ي 

الكتابي  نو الصع  نتذكر وأ شى أن كتاهبم سيتم  اىل.كت  
 ."يف كرسة سأطل  يف ا س وع اآلتية  ادلفردات

أن طريقة الرتمجة الا تستخدمها أساذة أيلفي كادلدرسة تدريس اللغة 

 01:العربية يف الصف التاسع

                                                           
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري  يف الصف الثامن "د" بادلالحظة مستخدم طريقة الرتمجة   :

 .5108 فرباير 5كاليداوير بالتاريخ 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بصف الثامن يف الادلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية   ;
 5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 

ية يف الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كادلدرس اللغة العرب  ألفيادلقابلة مع ا ستاذة   01
 .5108 فرباير ;احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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".... أستخدم طريقة الرتمجة ىناك عدة مراحل يف استخداموي فيها؛ 
يطل وا الطالب ليقرأ القرا ة ي   يطل وا الطالب لتحليل القرا ةي   

إذا ادلفردات  .صف(ي ّ  حاولوا لرتمجهايطل  الطالب لتقدمي فهم )الو 
 .الصعوبة وليس يف معرفة معنهاي و أش ع الطالب على طرح ا سئلة 

 .ولكن ال حيفظون متاما . ّي كت  ادلفردات يف كرسة اللغة العربية بدوة
مفهومة متاماي وإذا كانال ورا ات ادلفرداتي جي  على الطالب أن يكون 

 ."لرتمجها 

خلالصة من ادلق لة ادلذكورة بأن استخدام طريقة الرتمجة  أ ذت ال احثة ا

 كما يلي :

 ويتم تش يع طالب القرا ة. .0

  ّ حتليل القرا ة. .3

 .توفري الفرص الطالب لطرح ا سئلة حول و ال يعر  ادلفردات  .2

الا ه احلصول عليها تس يل م اشرة يف كرسة اللغة  ادلفردات وساقل .2

 .تستطيع حلفظالعربية وإذا كنال 

 .يطل وا الطالب لرتمجة م اشرة .5
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إلسا فيربيانا يف  هاليس مدّرسان الذين مقابلة ال احثةي كانال الطال ة امس

 00الصف الثامن "د" حيث تقول: 

 ."درس اللغة العربية يسّر إذا كان لدينا ادلفردات كثريا ومتكنال القواعد
عندما علم مع أستاذ  ضاريي موضحا انو سريع جداي وأنا ما زال 
مرتّددا يف زلال اإلعرابي على الرغم أن  ال ت ال أتعّلم يف ادلدرسة 

. على الرغم الرتمجة الذي مستخدمو ديكن أن يفهم الدينية. تدريس
 "مراحل التنفيذ ديكن ات اعها جبيد.  .أسرع وليال يف توجيو الطالب

أ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة مع إلسا يف الصف الثامن 

أن تدريس الرتمجة الذي تدرس من ادلدرس ديكن ات اعها الطالب جبيد "د" 

 بادلراحل جيدة.

ا لنتاقج ادلقابلة مع ا ستاذ لى مالحظة أنو وفقعحصلال ال احثة أيضا 

القرا ةي ت دا  ليقرأ القرا ة   استخدام طريقة الرتمجة يؤديها يف ادلواد ضاريي أن 

 05يف الكتاب.

ون صحيحة يف وواعد النحو و الصر . لذلاي يف القرا ةي جي  أن تك

و بعدىم  يف ىذه ادلرحلة من مواد القرا ة الا تتخللها إضافة أي القواعد.
                                                           

اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف ادلقابلة إلسا تلميذة يف الصف الثامن "د" ادلدرسة ادلتوسطة   00
  . 5108 ربايرف 5التاريخ 

احلكومية ادلالحظة مستخدم طريقة الرتمجة لرتوية كفا ة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   05
  توصلاصلري كاليداوير
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بعد االنتها ي ويطل وا من  .دلفهوم مع القواعدي ويتم تلا مرحلة القرا ة إلكمال

بعد معرفة معىني ويتم  .اجملهولة الطالب أن يطل  إى ادلدرس عن ادلفردات

يع الطالب ليكت  ادلفردات يف كّرسة اللغة العربية بعنايةي حبيث يف ووال تش 

يف  .  جيّرب الطالب لرتجم واحدا و واحدا من النص .أ ر  ديكن دراستها

يف  الووال ورأ و ترجمي يعطى ادلدرس لكي ال تكت  الرتمجة و الشكلها

احداي بعد ترجم من واحدا و و  يكفي أن نتذكر كما درس. .وحدات و كرسة

إذا أكملال ترمجهار يشري مدرس  .استمر لرتجم مجلة و مجلة ح  اإلصلاز

إذا كان الطال  غري وادر على ورا ة  .الطال  ليقرأ و ترجم القرا ة ح  النهاية

و ترمجها ا شيا  من  الل و العقوبات ادلدرس إى الطالبي وأشار إى 

إذا أكملال والطالب ال  .هاالطالب اآل رين للتقدم أمام الفصل  ليقرأ و ترمج

و مرة أ ر ي   .جييد ليقرأي يستمّر ادلدرس الذين سو  تصوي  مادة الرتمجة

 ن تدري  الطالب على التفكري   .كانال شلنوعة من الطالب أن يكت وا شيئا

 05.احلقيقي

                                                           
 . 5108 فرباير 5نفس ادلرجع.ي يف التاريخ   05
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قرو  جبيد و الصحيح الذي يعطي مدرس الواج ات ادلن لية يع  لرتجم ادل

اإلجتماع يف القادم. يقصد ىذه الواج ات ادلن لية لكي تدرس الطالب يف 

 ال يال و تذكر الدروس الذي شرح ادلدرس يف ذلا اليوم.

تستخدم طريقة الرتمجة ادلدرس لو تأ ري ك ري على تروية كفا ة ادلفردات 

  06للطل ة ي ويتضح يف مقابلة مع ا ستاذ  ضاري :

"أن استخدام ىذه الطريقة الرتمجة تدرب الطالب على تذكر القواعد ما 
 ."م ال يعرفونومال بالتدريسي لديهم أيضا ادلفردات الا س ق أهن

 07:ي حيث تقولألفيأما مقابلة مع ا ستاذة 

مجةي ليتم "...الواضحي لديهم الطالب كثري من ادلفردات بعد عملية الرت 
دلعرفة ما إذا كان  .تدري هم لل حث عن ومعرفة ادلفردات أهنم ال يعرفون

ىناك زيادةي أحيانا يف ا س وع اآلتيةي سألتهم لتكرار ادلفردات الصع ة 
 ."الا ود يكت وا يف الكت ي و طل  م  أن أكرر ح  أهنم يفهمون 

خدام طريقة الرتمجة أن استأ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة ب

 .محل الرتوية عل كفا ة ادلفردات الطالب

                                                           
دلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا  06

 5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 

كادلدرس اللغة العربية يف الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   ألفيادلقابلة مع ا ستاذة  07
 5108 فرباير ;توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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ف  التخ ا  طريلم الترجةم لرقيم ك ا ة  الةحاوالتالةة نت و  . ج

الة رمات ف  الة الم الةتوللم املنميم الح وميم  ون ان ر   

 كالي اوير

 الةة نت  (1)

ريس اللغة وبادلثل تد .أن كل عملية التدريس تواجو ادلشاكل أو صعوبات

كل  .العربية الذي ليس من اللغة ا م ولكن باللغة أجن ية وليس اللغة اليومية

 .مدرس جي  أن يكون لديو مشاكل يف الفصول الدراسية و ادلواد ادلقدمة

الا تواجو ادلدارس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  كالتأما ادلشا 

 08احلكومية توصلاصلري كما وال ا ستاذ  ضاري:

يف تدريس اللغة العربية باستخدام طريقة الرتمجة ىي لعدم  كالتأما ادلش"
وعدم االنت اه إى الدرسي  وجود اىتمام الطالب يف تدريس اللغة العربيةي

الطالب بادللل مع الدروس اللغة  و ادلفردات غري متوفرة. أحيانا يشعر
 .ستخدمهام و وساقل سوا  بس   ا حوال اجلوية أو من طريقة .العربية

" 

                                                           
ادلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   08

 5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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الا تواجو  كالتادلش أنأ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة ب

تخدام طريقة الرتمجة ىي عدم وجود اىتمام ادلدارس يف تدريس اللغة العربية باس

الطالب يف تدريس اللغة العربيةي وعدم االنت اه إى الدرسي و ادلفردات غري 

سوا  بس    .أحيانا يشعر الطالب بادللل مع الدروس  اللغة العربية  .متوفرة

 .ا حوال اجلوية أو من طريقة مستخدمها

يس اللغة العربية باستخدام عن مشاكل يف تدر  ألفيأما تشرح ا ستاذة 

 09:طريقة الرتمجة ىي

"أحيانا العق ات يف استخدام طريقة الرتمجة ىي عدم وجود اىتمام 
 ادلع م ح  ونالب يف تدريس اللغة العربيةي يتمكن الطالب ال حيملالط

ادلفردات الذي مل يعر  معنهاي ولكن من ال داية  ونرتمجييشعر الصعوبة ل
 ".لقد حذر ليحمل ادلع م العريب

الذي تواجو  كالتأن مشأ ذت ال احثة اخلالصة من ادلق لة ادلذكورة ب

 :يف استخدام طريقة الرتمجة ىي

 م وجود اىتمام الطالب يف تدريس اللغة العربيةعد .0

                                                           
كادلدرس اللغة العربية يف الصف التاسع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   ألفيادلقابلة مع ا ستاذة   09

 5108 فرباير ;احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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ادلفردات الذي  ونرتمجييشعر الصعوبة ل طالب ادلع م ح  ونال حيمل .5

 مل يعر  معنها.

لى مالحظة أنو وفقا لنتاقج ادلقابلة مع ا ستاذ عحصلال ال احثة أيضا 

الذي يشعر ادلدارس و الطالب يف تدريس اللغة   كالتأن ادلش ضاريي 

يةي و اصة يف استخدام طريقة الرتمجة ىي كثري من الطالب الذين ضعف العرب

الطالب على  احلماس و النعاسي و يتس   ذلا بس   عدم وجود الفهم

تر  ال احثة  .ادلادية ي و إذا كنال االىتمامي فإهنا بسهولة السيطرة على ادلواد

لغة من كل منهم ما حيمل ادلع مي معظمها حتمل سو  وحدات و كرسة ال

 :0.العربية لتدوين ا شيا  الا يصع  و يعمل الواج ات

 ةحاوالتال  (5)

استخدام طريقة الرتمجة لرتوية  الا يشعر ادلدارس يف  كالتبعد عر  ادلش

 اوالتإلجياد احمل .كالتذلذه ادلش اوالتكفا ة ادلفرداتي   لدي ادلدرس احمل

 ;0الذي حيتاج ادلدرس ي تعمل ال احثة ادلقابالت مع ا ستاذ  ضاري:

                                                           
ادلالحظة مشكالت استخدام طريقة الرمجة لرتوية كفا ة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   :0

 . 5108فربيري  ;يف التاريخ احلكومية توصلاصلري كاليداوير 

ادلقابلة مع ا ستاذ  ضاري كادلدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   ;0
 .5108 فرباير 5احلكومية توصلاصلري كاليداوير يف التاريخ 
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للمدارس يف مواجهة ادلشاكل يف استخدام طريقة الرتمجة ىي  اوالت"احمل
اإلعراب و كان ال بد أن يطلق القواعدي خللق   الس يل للشركة و فهم

شي  سلتلف يف كل درسي حبيث ال يتم ادلش عة الطالب مع ادلوادي 
ادلع م يف كل درسي من أجل ترجم  يحملونالب لالط يسأل مدرس

 ." القرا ة / اجلملة باخلري

أما تعمل ال احثة ادلقابالت مع طال ةي إمسها إلسا فيربيانا يف الصف  

 51الثامن "د" حيث تقول:

 ونمن ادلشكالت يف ترجم القرا ة ىي البد أن حيمل احملاوالتأن "
طالب ادلع م ي حر حلفظ ادلفرداتي حبيث ديكن مستخدم يوم واحد 

وديكن أيضا إذا يرتجم أجريال يف رلموعاتي من  .يف ورا ات ا  ر 
 أجل معرفة من ودرة الطالب."

 كالتدلش اوالتاحملبأن  ن ادلق لة ادلذكورةأ ذت ال احثة اخلالصة م

استخدام طريقة الرتمجة لرتوية كفا ة ادلفردات بالت ديد ادلفردات و عقد 

 رلموعات عمل لرتمجة القرا ةي من أجل حتديد ودرة الطالب. 

 كالتادلدارس يف ادلش اوالتومن بنا  ادلذكورة ي أ ذت ال احثة أن احمل

ية كفا ة ادلفرداتي تش يع مدارس الطالب استخدام طريقة الرتمجة لرتو

ادلع م كل ادلواضيع درس اللغة العربيةي يسأل ادلفردات يف اجللسة  ونليحمل
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السابقة حبيث يتم اعتاد الطالب والتعر  العديد من ادلفردات الكلمات الا 

و  د ال احثة أيضا أن نتاقج و ل تواجو دروس اللغة العربية ي  اصة  .دراستها

تكون يقرا  القرا ة  القواعدو ل يقة الرتمجةي تش يع الطالب  إلتقانيف طر 

 .جيدة و ترمجتها متاما



9: 

 

  حلي  الحلائق .3

 أما حتليل احلقاقق عن نتاقج ىذا ال حث كما يلي: 

عملية التدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية  . أ

 توصلاصلري كاليداوير.

لتواصليةي أي من السؤال واجلواب بر لطريقة اغة العربية باتدريس الل (0

 الطالب. ادلدرس و

 تقدم ادلواد يناس  بالشروط و أوضاع الفصل. (3

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري ال  تدريس اللغة العربية (2

 .اإلندونيسية يفأكثر مسيطرة و  سلتلطة لغات ت ال تستخدم

الا وول  مجلة أ ر  أو الطالب يف حكم اللغة العربية تستخدام أحياناي  (2

 .فيفةاخل و ادلفردات يوميا ما

اإلجرا ت تستخدم طريقة الرتمجة لرتوية كفا ة ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة  . ب

 اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليداوير

 ويتم تش يع طالب القرا ة.  (0



9; 

 

 ّم حتليل القرا ة. (3

 .توفري الفرص الطالب لطرح ا سئلة حول و ال يعر  ادلفردات (2

الا ه احلصول عليها تس يل م اشرة يف كرسة اللغة  ادلفردات وساقل (2

 .العربية وإذا كنال تستطيع حلفظ

 .يطل وا الطالب لرتمجة م اشرة (5

 ادلشكالت و احملاوالت يف استخدام طريقة الرتمجة لروية كفا ة ادلفردات يفج. 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توصلاصلري كاليداوير

 عدم وجود اىتمام الطالب يف تدريس اللغة العربية( 0
طالب ادلع م ح  يشعر الصعوبة ليرتمجون ادلفردات الذي  ال حيملون( 5

 مل يعر  معنها.
البد أن حيملون طالب ادلع م ي حر حلفظ ادلفرداتي حبيث ديكن ( 5

وديكن أيضا إذا يرتجم أجريال  .م واحد يف ورا ات ا  ر مستخدم يو 
 يف رلموعاتي من أجل معرفة من ودرة الطالب

 

 

 


