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ةاملناقشتقرير جلنة إمتحان
جلامعة اإلسالمية احلكومية يف ابكلية الرتبية و علم التدريس العربيةتدريس اللغةلقسمةاملناقشقررت جلنة إمتحان 

": بعنوان, ١٣٠١٠١٠٢٠٠٧: رقم التسجيل, ناشئة أحمد:من الباحثةكنداري قبول الرسالة املقدمة
في ) المادة االختيارية(للغة العربّية في الفصل الخاص الدراسة عن رغبة الطالب في تعلم ا

سبتمبري ١٤يف التاريخاملناقسةبعد إجراء إمتحان " العامة الحكومّية الرابع كندارىالمدرسة العالية
قسم , بكلية الرتبية و علم التدريساملطلوبة لنيل شهادة سرجانا الرتبية اإلسالمية قد إستوفت الشروط ،٢٠١٧
.بعد إجراء اإلصالحات الالزمةة العربيةاللغتدريس 

:ةاملناقشإمتحاناعضاء جلنة 
الممتحنون

(................)أغ.مفاطرة وحيدة،ةالدكتور :الرئيسة
(................)أغ.م،احلاجة سيت قريظةةالدكتور :عضاءاأل

(................)أ.، م.أغ. عّباس، س:

م٢٠١٧سبتمبري.... اريكند
ه١٤٣٨جةذواحل

عميدة كلية التربية و علم التدريس بالجامعة اإلسالمية الحكومية كنداري

أغ.م،الحاجة ستي قريظةةالدكتور 
١٩٦٣١٢٢٣١٩٩١٠٢٢٠٠٣:رقم التوظيف
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موافقة المشرفة

:رقم التسجيلناسئة أمحد،: بعد إطالع الرسالة املقدمة من الطالبة
الدراسة عن رغبة الطالب في تعلم اللغة العربّية في ":بعنوان،١٣٠١٠١٠٢٠٠٧

."في المدرسة العالية العامة الحكومّية الرابع كندارى) عبر الرغبة(الفصل الخاص 
الرسالة املذكورة قد استوفتأنا املشرفة على أنأقرر ةبعد إجراء اإلصالحات الالزم

ا صاحلة لتقدميها يف إمتحان .املناقسةالشروط العلمية املطلوبة و أ

م٢٠١٧أغسطس....كنداري،

المشرفة

أغ.مفاطرة وحيدة،ةالدكتور 
١٩٦٩٠١٠٣٢٠٠٠٠٣٢٠٠٣:رقم التوظيف



Motto:

“Dari Kesabaran Lahir Kesempurnaan”

                           
                  

Katakanlah: "Haihamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalahkepadaTuhanmu".
orang-orang yang berbuatbaik di duniainimemperolehkebaikan. danbumi Allah

ituadalahluas. Sesungguhnyahanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkanpahalamerekatanpabatas. (Q.S Az-Zumar:10)
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تجريد البحث
ناشئة أحمد: الطالبة

١٣٠١٠١٠٢٠٠٧: رقم التسجيل
الدراسة عن رغبة الطالب في تعلم اللغة العربّية في الفصل الخاص : موضوع البحث

في المدرسة العالية العامة الحكومّية الرابع كندارى) المادة االختيارية(
غ. أ. األستاذة الدكتور فاطرة وحيدة، م:المشرفة

) املادة االختيارية(يف تعلم اللغة العربّية يف الفصل اخلاص هذا البحث يبحث عن رغبة الطالب 
عرفة عملية تعلم اللغة ملو اهلدف من هذا البحث هو . يف املدرسة العالية العامة احلكومّية الرابع كندارى

ملعرفةرغبة املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، ىف )املادة االختيارية(الفصل اخلاص العربية ىف 
ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع )املادة االختيارية(الفصل ااخلاص فىالعربيةاللغةتعلمالطالب ىف 

.كندارى
الفعلية اليت تنشأ وتواجه الوصفي الذي يهدف إىل حل املشاكل والبحث الكيفىث هالبحعنو 

كسب فهم قصدهدف إىل مجع البيانات أو املعلومات اليت سيتم ترتيبها، وصفها، وحتليلها بيو اآلن
و تقنيات مجع البيانات يف هذا البحث تستعمل الباحثة .البحثميدانالظاهرة يف منالنسيب وتفسري

البيانات يف هذا و استخدمت تقنيات حتليل . منها، تقنية املراقية، و تقنية املقابلة، و تقنية الوثائق
. البحث منها، بتنقيص البيانات، و بعرض البيانات، و استخالص العرب من بداية مجع البيانات

املادة (تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص ) ١: (بناء على نتائج البحث يدل على
يف حول أربع حصص استمرّ يف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى ) االختيارية
لصف احلادي واحدلاجتماع،يف األسبوعو ثالث حصص لصف الثاين عشر،اباجتماعني األسبوع

أما الطريقة اليت . ٢٠١٣املناهجاليت تستخدم يف تعلم اللغة العربية هو املناهج. رعشر والصف عش
، طريقة القراءة و )احلوار(دثة طريقة املباشرة، طريقة احملا: تستخدم يف تعلم اللغة العربية متنوعة يعىن



ث

.الشفويختبار اإلوالوصفي االختبار نوع التقييم الذي يستخدم يتكون من الواجبة الفردية، . غريها
الوسائل . سواء باملواد اليت توجد يف املدرسة الثانوية) املادة االختيارية(املواد اليت تدرس يف الفصل اخلاص 

تتكون من كتاب اللغة العربية، السبورة، ) املادة االختيارية(اخلاص يف الفصل التعلمية اليت تستخدم 
رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص ) ٢(.نكرتو و  الفيديو واملوسيقىالتعلم باستخدام 

العربية يف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى جيد جدا، إلن يف تعلم اللغة ) املادة االختيارية(
يستطيع الطالب ان يركزوا اإلهتمام الكثيف، و الطالب لديهم دوافع مرتفعة و الطالب يشعرون لديه 

باإلضافة، بناء على حاصل املقابلة مع معلم . باالحتياجات لتعلم اللغة العربية لزيادة معرفة اللغة ألجنبية
. رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية جيدةأن تنمية) املادة االختيارية(اللغة العربية يف الفصل اخلاص 

اهتماما لزيادة معرفتهم من الطالبناقصوناألولولكن توجد املشكلتان التان تدّالن على النقصان، 
.الطالب يف تكرار الدروس يف املنزلرغبةثانيا، .يف الفصلعلم تياملخالل دراسة املواد األخرى ال



ج

كلمة التمهدية
الرحمن الرحیم بسم 

إّن احلمد هللا و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سيأت أعمالنا من 
و احلمد هللا رب العاملني الذي أنزل القرآن عربيا . يهده اهللا فال مضل له و من يضل فال هادي له

و . لعليمو سبحان الذي أعطانا علما نافعا ال علم لنا إال ما علمنا أنه هو السميع ا. لقوم يعقلون
. الصالة و السالم على رسول اهللا خامت االنبياء و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني

كتابة هذه الرسالة البسيطة إلستيفاء ت  فبهداية اهللا عز و جل و عنايته و توفيقه استطاع
سم بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و علم التدريس بق

و ال تتم كتابة هذا البحث إال مبعاونة بعض . باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارىتدريس اللغة 
مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر و وفائق االحرتام إىل والدي احملبوبني، . األشخاص

ربياين و الذان قام برتبية بصربمها ، و أمي احملبوبة لطيفة، الذان قد )املرحوم(أيب احملبوب أمحد عبد اهللا 
ما و على كل توجيه و الدعاء اخلالص إىل أنّ  أمتت كتابة هذا البحث يف وقت و لطفهما و مود

.نيمع
:االحرتام إىل املكرمنيقوفائو أقدم الشكر 

رئس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. فد. االستاذ الدكتور احلاج نور عامل، م)١
عميدة كلية الرتبية و علم التدريس باجلامعة . أغ. احلاجة سيت قريظة، مةالدكتور االستاذة )٢

.لتطوير شعبة اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية كندرى الىت قد بذلت جهودها
إ، رئيسة كلية الرتبية و علم التدريس باجلامعة اإلسالمية . فد. أغ، م. االستاذة ومونة، س)٣

.بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربيةاحلكومية كندرى الىت قد 
ايتهااف يف كتابة هذا ار أغ، إلش. فاطرة وحيدة مةاملشرفة، االستاذة الدكتور )٤ .لبحث إىل 



ح

املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، و رئيسفد، . االستاذ الدكتورندس تنغار الدين، م)٥
املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ) املادة االختيارية(للغة العربية يف الفصل اخلاص األستاذات

ذا كندارى، و الطالب و الطالبات الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء البيانات املتعلقة 
.البحث

يفضلون يف كلية الرتبية و علم التدريس لقسم اللغة العربية الذي األخوات و اإلخوان مجيع )٦
.معاونتهم املادية و املعنويةإىل يف إمتام هذا البحث

و أخريا، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل و عماهلم، وجزانا خري اجلزاء و اهدنا 
.إىل الصراط املستقيم و احلمد هللا رب العاملني

م٢٠١٧سبتمبري ١٥كنداري، 
الكاتبة

ناشئة أحمد

ح

املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، و رئيسفد، . االستاذ الدكتورندس تنغار الدين، م)٥
املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ) املادة االختيارية(للغة العربية يف الفصل اخلاص األستاذات

ذا كندارى، و الطالب و الطالبات الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء البيانات املتعلقة 
.البحث

يفضلون يف كلية الرتبية و علم التدريس لقسم اللغة العربية الذي األخوات و اإلخوان مجيع )٦
.معاونتهم املادية و املعنويةإىل يف إمتام هذا البحث

و أخريا، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل و عماهلم، وجزانا خري اجلزاء و اهدنا 
.إىل الصراط املستقيم و احلمد هللا رب العاملني

م٢٠١٧سبتمبري ١٥كنداري، 
الكاتبة

ناشئة أحمد

ح

املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، و رئيسفد، . االستاذ الدكتورندس تنغار الدين، م)٥
املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ) املادة االختيارية(للغة العربية يف الفصل اخلاص األستاذات

ذا كندارى، و الطالب و الطالبات الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء البيانات املتعلقة 
.البحث

يفضلون يف كلية الرتبية و علم التدريس لقسم اللغة العربية الذي األخوات و اإلخوان مجيع )٦
.معاونتهم املادية و املعنويةإىل يف إمتام هذا البحث

و أخريا، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل و عماهلم، وجزانا خري اجلزاء و اهدنا 
.إىل الصراط املستقيم و احلمد هللا رب العاملني

م٢٠١٧سبتمبري ١٥كنداري، 
الكاتبة

ناشئة أحمد
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ولالباب األ

مقدمة

البحثخلفية: الفصل االول 

مستوى من طالب املدرسة الثانوية و بني الطالب يف كل سواء كانة العامة ر أصبحت الصو 

وكان كل طالب مسلم .من طالب املدرسة العالية أن الدروس العربية هي من املوضوعات الصعبة

بني العديد اللغات أو غري مباشر، أو بعبارة أخرىامباشر إمااللغة العربيةقد عرفمنذ الطفولة 

يتكلمون اللغة سلمنياملالحظة أناملوميكن . األجنبية اليت أقرب أىل حياة الطالب هي اللغة العربية

١.العربيةاللغة ن العبادات اليت تستخدم يف الصالة وغريها مكما،  العربية ىف كل يوم

لغة و دور اللغة العربية مهم جدا يف حياتنا اليومية باعتبارها لغة الدين ووسائل االتصال، 

اللغة العربية أيضاهي لغة العلم اليت أنتجت العديد من األعمال العظيمة من . لغة عامليةو موحدة، 

ميكن عربية الاللغة بل أكثر من ذلك، . وغريهالفلسفة والتاريخ واألدبمثالةتنوعاملالتخصصات 

٢.اليومهذا العلوم احلديثة احلجر االول اجلديد لتطور كواضعأيضا  اعتبارها

١Al-‘Arabiyah, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Volume 1, يوليو , ٢٠٠٤. Jurusan Pendidikan Bahasa

Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, .ص ٨١
٢Azhar Arsyad, Bahasa Arab  dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, ٢٠٠٤), .ص ٨

١



٢

مستويات التعليم متنوعيف طبقتمن احلكومة اليت ٢۰١٣املناهج الدراسية طبيقتجعل

أيضا تكونو ، طرق متنوعةبأنشطة التعلم من خاللفيزيد احرتافااملدارس يف إندونيسيا متنوعيف 

٣.االهتمام و القوة للطالبلتطوير هخاصنكا ما

املؤسسات التعليمية حتت احدىباعتبارها كندارىالرابعةاحلكوميةالعامة عالية املدرسة ال

ىل إباإلضافة. كدرس خاص لصف اللغةبوصفها  الرتبية القومية جعلت اللغة العربية رعاية وزارة 

الفصول قبل عملية التعلم مثل ة باشر مصفوف متخصصة اختارها الطالب أيضافهناكاللغةصفوف

كما الفصولوكثري منعلم األحياء والفيزياء واجلغرافيا واللغة اإلجنليزية واليابانية والرياضيات، اخلاصة

أّوال الطالب الذين اختارواهو الطالبتعلم رغبة،الفصلىف.املوضوعات العامة األخرىوجدت ىف

٤.و اللغة العربية إحدى منها. )املادة االختيارية(اخلاصولمن متعدد الفصوضوعاتى املاحد

.للطالب و التدريس للمعلمنيعملية التعلمفحدثتكمؤسسة تعليمية املدرسة  لتنفيذ وجود

عن األشياء الداعمة لعملية لطالباان يعرف يجبفنتائج، اأقصبالتعلم حتققعملية اتتحقق كى ل

مناسبة يف تنفيذ عملية فهموا ّمث يبتكرون صيغةان ييستطعون التعليم فمنفذوا ، ذه املعرفة. التعلم

.التعلم

الطالب تعليمية اليت توجد فيها الؤسسة امليهكندارىالرابعةاحلكوميةالعامة العالية املدرسة 

رغبةالبسبب. املرجوةألهدافاحسبالعربية اللغة تعلميق حتقلغرض احملتاجون إىل تطوير رغبتهم

)PPL(املمارسة واخلربة امليدانيةعندما) املادة االختيارية(حاصل املراقبة يف فصل اخلاص ٣



٣

. هايف شخصموجودة صفةرغبةالتعلم الطالب ألن لفعاليةهي العامل الرئيسي الذي حيدد درجة 

االنأنشطة التعلمىفةكبري هاتأثري رغبىةال .الرغبة تدفع احد إىل أشياء بقوم 

نتباه إىل كائن موجود وفقا للرغبة يف املعرفة إالشخص لديه كون فيها تهي احلالة اليت رغبةال

٥.والتعلم وتكون أكثر حول كائن معني بشعور من ميلهم إىل االخنراط بنشاط أكرب حنو الكائن

موضع يهتعلم ىف الكن أن تؤثر متاألشياء اليت إحدى يذكر أن )سيكولوجي(علماء النفس

و . دا ملتابعة الدرسيكون سعييف حد ذاته سوف يف املوضوع رغبةوالشخص الذي لديه .  الرغبة

يف حد ذاته سوف رغبةالميكن أن حيدث هذا بسبب .  هذا يسهل موضوع يف عقول وفهم الطالب

هتميسوف هبدال من الطالب الذي مل يكن لدي. رغبةفيةه بشكل مكثف على شيء رغبتيركز 

. الدرسال يشرتك بامللل أو التعب من ال يريد حىت وضوع يشعرمب

رغبة الطالبهود املعلمني لزيادةجلفينبغى، اتنفيذ عملية تعلم اللغة العربية جيديكونلكي

.تعلم اللغة العربيةلالطالب رغبةوكذالك ايضا العوامل الىت ىف نقص يف تعلم اللغة العربية 

ىف تعلم الطالب رغبةعملية تعليم اللغة العربية و لبحثالكاتبةت اجتذيمن تلك الوقائع،

.احلكومية الرابع كندارىالعامةاملدرسة العالية ىف )املادة االختيارية(الفصل اخلاص ىف اللغة العربية 

البحثةمشكل: الفصل الثانى 

:ما تلىعلى كلة البحث مشلكاتبة أن تقدملكن متالسابقةخلفية املشاكل املذكورة باعتبار

٤Bimo Walgito, Psikologi Umum, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, ١٩٩٧), .ص ٣٨



٤

العامةاملدرسة العاليةىف )املادة االختيارية(الفصل ااخلاص م اللغة العربية ىف تعلكيف عملية .١

؟احلكومية الرابع كندارى

املدرسة ىف )املادة االختيارية(الفصل ااخلاص ىفالعربيةاللغةتعلمرغبة الطالب ىف كيف .٢

؟الرابع كندارىاحلكوميةالعامةالعالية 

بحثأهداف ال: الفصل الثالث 

املدرسة العاليةىف )املادة االختيارية(الفصل اخلاص م اللغة العربية ىف تعلعرفة عملية مل.١

الرابع كندارىاحلكوميةالعامة

ىف املدرسة )املادة االختيارية(ااخلاص الفصل ىفالعربيةاللغةتعلمرغبة الطالب ىف ملعرفة.٢

احلكومية الرابع كندارىالعامةالعالية

فوائد البحث: الفصل الرابع 

فوائد النظرية.أ

تعلم اللغة العربيةىفألفكار يكون سهما ل.١

العربيةبا للغة تتعلق الىتاملعرفة تعميقإىلكاتبةللضيفيأن .٢



٥

فوائد العملية.ب

اللغة عملية تعلمتنفيذ يف بشكل عام املعرفة أو املعلومات للمعلمني ةدازيل-

و احلصوص للمعلمني يف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  العربية

كندارى

ف الموضوعيتعر : الفصل الخامس

:، فمن الضروري أن يعرف األمور التاليةا البحثذتفسري الب جنلت

رغبة أو استعداد، ىف تعلم اللغة العربيةقلبميل الارتفاعيف تعلم اللغة العربية هيرغبةال. ١

تغيري املواقف، إما يف املعرفة ىف السرورسبب تيتالالنهايةاملتعمديرافقه اهتمام وحيوية

.واملواقف واملهارات

یاریة(الفصل ااخلاص . ٢ خ فصول املقدمة للطالب لتحديد املوضوعات اليت هو )املادة 

منيسلو وا فيهفرصة للطالب لدراسة املوضوعات اليت رغبالوهذا يعطي . وا فيهرغب

.جمموعة من املواد األساسية

البحث المناسب: الفصل السادس

:يلىوضوع مبا ذا املذات الصلةة، تشمل الباحثيشتمل هذا البحث على عدة مراجعكما 



٦

التعلم للطالب املعجلني ىف رغبة"، عن٢۰۰٤يية قمرية، ىف السنة بالدراسة املكتوبة. ١

الدراسة تبحث عن هيف هذ" . الثانوية احملمدية يوجياكرتاالعربية يف املدرسة مادة اللغة 

. فقطحبثها خصوصا للطالب املعجلنياللغة العربية، وجوه مادةالطالب يف رغبة

تعليم الطلبة اللغة العربية يف رغبةال"عن ١٩٩٧كرم الدين، ىف السنة مبالدراسة املكتوبة. ٢

يكون يناقش كيفالدراسة املكتوبةيف " . يوجياكرتااملدرسة العالية احلكومية الثاىن

ىف رغبتهم لتحسني يزيدما هي العوامل اليت تؤثر رغبة الطالب ىف التعلم اللغة العربية،

.ما يزيد على املعلم يف تعلم اللغة العربية

رغبة املعلمني جهود"عن ٢۰۰٩دة، ىف السنة انور أشفة الفئبالدراسة املكتوبة. ٣

". يوجياكرتاالعامةالثانوية احملمديةرسة اللغة العربية الصف الثامن املديف تعلم الطالب

على اجلهود املبذولة من قبل مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانويةدراسةهذه اليف

.يف تعلم اللغة العربيةرغبةاحملمدية يوجياكرتا من أجل زيادة الالعامة

أما . عن الرغبةبحثيف الواقع كانت دراسات اليت ت،السابقةالدراسة املكتوبة اعتبارا على

اللغة العربية الصفت الدراسة ىففعلعملية التعليم اللغة العربية و ىفلفرق من هذه الدراسة هوا

ىف العربية كجزء من الدرس الذي يهتموا اللغةب الذي اختار الالطيعىن الفصل فيه)املادة االختيارية(

أن يتم غري ضروريو ، تكانيتعام هو املوضوع الالحني تعلم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية 

.اختيار من قبل الطالب



٧

الباب الثانى

بحث المراجع

التعلمرغبة فىالحقيقة: الفصل االول 

رغبةالتعريف .أ

أو ٢شيءأوشخصإىلباألحتياجالشعورهيالرغبة١.interestيف اللغة اإلجنليزية رغبةال

يصبح موضع الذى، النشاط، أو شيءذلكوالعمل ضد رغبةالميكن أن تفسر على أنه نزعة إىل

. ، يرافقه مشاعر السروررغبة

أو كان قيمةاملوضوعأووس در الأو نشاط لاحدى اأنعربالشعور الذي يهييف اللغة الرغبة

:ياىلالرغبة كمابعد عدة آراء اخلرباء بشأن تعريف ة، اقرتح الباحثاصطيالحاوفقا ٣.للفردمهم

شخص أو هي إدراك الفرد أن كائن أوالرغبة(H.C Witherington)ج وهرينطون.هوفقا .١

٤.وضع مسألة حتتوي على عالقة معه

الرغبة تستطيع ان تعرف ميل الفاعل اليت النظامي، للمهتمني يف (Winkel)ينكلو وفقا . ٢

. جمال خيضع للدراسة أو لغة معينة، وكانوا سعداء ملعرفة املواد

١
John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, ٢٠٠٠),

.ص ٣٨٢
٢
https:// احلسابات االجتماعية الرمسية لويكيبيديا العربية/ الرغبة

٣
J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: CV. Rajawali, ١٩٨٦), .ص ٦٥٠

٤
H.C Whiterington, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Aksara Baru, ١٩٧٨), .ص ١٢٤

٧



٨

حتفز الشعور هي ظاهرة نفسية أو األنشطة اليتالرغبة(Doyles Freyer)وفقا لدويل فراير. ٣

٥.اإلثارة يف الفرد

بشكل عام، ٦.ارة العالية أو رغبة كبرية لشيءتعين االجتاهات واإلث(interest)رغبةببساطة، 

. ميل تسبب شخص يف حماولة للبحث عن أو حماولة األنشطة يف جمال معنيالرغبةميكن تعريف 

.كما موقفا اجيابيا من األطفال حنو اجلوانب البيئيةرغبةالكما أن تفسر 

الشخص يف راغبة او مهةهي الرغبة، رسم الكتاب إىل استنتاج مفاده أن وفقا لتعرف السابق

.شيء معني أو الكائن الذي يثري املزيد من االهتمام على ذلك، وأشعر أنين حبالة جيدة يف ذلك

رغبةالفى العوامل المؤثرة .ب

العديد بتدريس ال، ولكن يتم يف عملية التعلماحدى العواملباعتبارها وحدها رغبةالظهر تال 

عوامل .الطالب حنو بعض املواد من قبل املعلمني يف جمال الدراسةرغبةمن العوامل اليت تؤدي إىل 

:ما يليرغبةالظهور 

تنشأ من املعروف، وميكننا أن نعرف شيئا عن رغبةالأن .التعلمحالةمن رغبةالقد تنشأ .أ

٧.للرغبةأكثر فلذلك أكثر وأكثر للتعلم، .طريق التعلم

رغبةمع زيادة املعرفة وسوف تنشأ ال.عززت من خالل التعلمرغبةالوميكن أيضا أن .ب

.دراسةللوحىت اشتد 

٥Wayan Nurkancana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, ١٩٨٨), .ص ٢٢٩
٦Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, .ص ,(٢٠٠٧ ١٥١
٧Singgih D . Gunarsa, Ny. Y. Singgih Gunarsa, Psikologi Perawatan, (Jakarta: PT BPK. Gunung

Mulia, ٢٠٠٣), Cet. ٤, .ص ٨-٦.



٩

املعروف أن كل ونظرا للخربة، فمن .رغبةالوالتجربة هي أيضا عامل مهم يف تشكيل .ت

.وظيفة تتطلب جهد إلكمال

الطالب، والطالب ال يكون من فىرغبةاملواد الدراسية ميكن أن تؤثر .املواد الدراسية.ث

دواعي سرور لتعلم الدروس من املواد إذا مل يكن هناك نداء له، وقال انه ال احلصول 

ة أكثر سهولة الدرس جلذب الطالب، سيتم املستفاد.على االرتياح من هذا الدرس

٨.ومفهومة

الطالب يستطعون ان ، اذا كانتكون جمذبةوالدروس .الدروس واملواقف من املعلمني.ج

ايرفعوا العالقة بني الدروس و موقف املعلمني للطالب .واقع احلياة يف املناطق احمليطة 

بطالسوف .وانتباه الطالبرغبةدورا هاما يف توليد يلعبالتعليمبيقومونعندما 

٩.وانتباه الطالبرغبةاملعلمني ال يفضل أن يكون من الصعب للحث على 

هو مركز جمموعة متنوعة من االحتياجات، آمال.يف الدراسةشيئ كبري اثره، آمال.ح

العليا، حبيث الدافع ميكن تعبئة الطاقة مالآلاواالحتياجات املعتادة للمركزية على هذه 

١٠.للتعليمالنفسية

٨Slameto, Belajar dan Fakto-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, ٢٠١٠) Cet. ٤,
.ص ٥٧.

٩Kurt Singer, Membina Hasrat Belajar di Sekolah, Terjemah: Bergman Sitorus, (Bandung: CV
Remadja Karya, ١٩٨٧), .ص ٧٨.

١٠Sumardi Surakarya, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ١٩٩٥), Cet. ٧. .ص
٢٥٤



١٠

سواء كان داخليا او الدافع، بتالشخص أن تكون أعلى إذا كانرغبةان .الدافع.خ

ه رغبتعمق املعرفة من اللغة العربية، وبطبيعة احلال سوف يركز ايطالب اذا كان ال. خارجيا

.على تعلم اللغة العربية

.لدى الطالبرغبةالسبب تإن مشاركة الطالب يف الصف أو الدينامية .مشاركة.د

مبعىن ميكن أن نقدر، وفهم، والتمتع معرفة (يف التعلم إذا كان هناك اتصال رغبةوحتدث 

حىت إذا كان غري قادر على فهم، وتتمتع دروس العلوم بشكل خاص هو أن ).أو غريها

.يف هذه املواضيعرغبةالطالب لديهم املعرفة أو 

مع األنشطة بسبب هذه العادة، بسبب عادات هلا أي عالقة رغبةالنشأتقد .العادة.ذ

إذا كل يوم يلتقوا وجها لوجه ودائما اتبع بنشاط الدرس مث، عاجال أم آجال .املتكررة

.إىل الدرسرغبةسيكون هناك 

هناك نوعان من العوامل الداخلية ىف رغبةولكن يف اخلطوط العريضة العوامل اليت تؤثر 

.نية، واملثابرة، والدافع، واالنتباهطي عخلية هي العوامل مصادر من داخل تالعوامل الدا.واخلارجية

ويف حني أن عوامل خارجية هي العوامل اليت تأيت من األفراد اخلارجي وتشمل األسر واملعلمني 

١١.والعالقات صديق، وسائل اإلعالمومرافق املدرسة،

١١Abdul Rahman Saleh dan Muhibbin Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif
Islam, (Jakarta: Kencana, ٢٠٠٣), ٢٥٦ص،  -٢٦٨.



١١

رغبةالوظائف .ت

:تاليةالتعلم لديها وظائف رغبةفي كتابه، لصف صربىوفقا أل

الطالب الذين يرغبون يف الدرس يبدون .سوف تدفع الطالب على التعلمكالقوة اليت ) ١

.مواصلة لدراستهم جبد

.دفع الطالب للعمل على حتقيق األهداف) ٢

.اهلدف املراد حتقيقهإىلحمددات العمل الطالب ) ٣

املختارون األفعال حبيث اإلجراءات دوافع الطالب مع انتقائية تبقى دائما موجها حنو ) ٤

١٢.األهداف املراد حتقيقها

رغبةالمؤشرات.ث

١٣.كن أن توفر القرائن واملعلوماتمتمؤشرات املراقبني اليت "اإلندونيسية يف قاموس كبري

كل شخص لديه .املستخدم اجلودةرغبةكن أن توفر متب هي كمراقبني اليت الالطرغبة بالنسبة ل

، واخلالفات ميكن ان يعرف من خالل رغبةاختالف يف جمموعة متنوعة من الطرق، املثال يف 

ه من قبل املعلم رغبتب الذي درس يف املدرسة سيعرف الالط.األعراض اليت أبداها األفراد أنفسهم

:ليتما داللة الرغبةالذي علمه من خالل 

١٢ Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikanh ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, ٢٠٠٨), .ص ٨٥
١٣Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa

Indonesia,ص. ٥٥١



١٢

السعادةبالشعور .أ

أو احلب يف بعض الطريقة اليت من املرجح أن سعادةشخص لديه شعور من ال

.يستمع التعلمالطالب الذين يرغبون يف اللغة العربية سوف .رغبةمشاعر ببنييعرف

. األنشطة املتصلة العربيةسيتبعاللغة العربية من خالل التواصل جياهد ان ميارسسوف و 

االهتمام.ب

هو تركيز أو نشاط من روح واحدة على املالحظة والفهم وذلك استثناء رغبتهم

هناك ميول قوية الذين يرغبون يف معرفة اللغة العربية سيكونالشخص.من أماكن أخرى

الطالب الذين العقل ركز مع ما مث ركز.لتعطي دائما اهتماما كبريا ملوضوع املالحظة

.يقرأون

الرغبةشاعر م.ت

الزخم الذي يدفعنا ميال أو يشعر جلذب ب، قد تتصل كراووكراومن قبل  الرغبة

ميكن أن يكون جتربة الفعالة اليت يتم حتفيز هذه الناس واألشياء أو أي نشاط 

١٤".األنشطة

١٤Abd. Rachman Abror, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, ٢٠٠١), .ص ١١٢



١٣

تعلمالنشاطفى.ث

.يف الطالبرغبةإىل وجود شرييخارج املدرسة ميكن أن ىفالتعلماط ىفنشلا

هي فرتة درسةتعطى يف املالىتأن الدروسبسوف يشعر املرتفعة،رغبةالطالب مع ال

.عن املعارف األخرى خارج الدروسبحثإىل الجاحيتحمدودة جدا، لذا فهو 

عمل الواجبة. ج

ويهدف تعيني .الطالبرغبةالعادة من فعل تعيني املعلمني هي واحدة من مؤشرات 

الطالب لديهم الرغبة املرتفع يشعر املهم ليفعل الواجبات من .املعلمني لتعميق قدرات الطالب

.املدرسة

معرفة الغرض من التعلم.ح

أيضا يوجد، و يوجد الوعيالغرض من هذه الدراسة .النشاط الذي يهدفالتعلم هو 

.١٥سلوك معنيتشكيلالغرض من التعلم يرتبط ارتباطا وثيقا تغيري أو .أقل أدرك من قبل الطالب

.، مث هؤالء الطالب سوف تتبع جبد الدروس يف املدرسةإىل أهدف التعلمالطالبيدرك 

تعلم العمليةحقيقة: الثانىالفصل 

تعلمالعملية تعريف.أ

هذه الكلمة ". إىل األمامشي مي" عىن مب"Processus"العملية هي كلمة مشتقة من الالتينية 

أنشطة التعليم (يف حني التعلم ١٦. هي سلسلة من اخلطوات أو داللة التقدم الذي يؤدي إىل هدف

٥٨. ، صاملراجع السابق١٥



١٤

مع البيئة املدرسية، و الطالب.واملعلمنيالتعليم والتعلم هو التفاعل الرتبوي بني الطالب )والتعلم

.البيئة املدرسيةمع املتعلم واملعلم

ا املعلمون والطالب يف أنشطة التعلم لتحقيق األهداف  نطاق عملية التعلم اليت يقوم 

ختصيص الوقت، واملناهج املستخدمة، واملواد التعليمية، ووسائل اإلعالم أو .بكفاءة وفعالية تغطية

ج أو أساليب التعلم والتقييمأدوات  ١٧.و

تعديل نفسه لن حبيث التعلم هو عملية اليت تسمح للناس لتعديل سلوكهم بشكل دائم، 

سوف يعرفون املراقبون عن عملية التعلم يف الناس الذين الحظوا . حيدث مرة أخرى يف الوضع اجلديد

ألن التغيريات النضج اليت كتبها جانيه ليس تعلم، .عندما الحظ املراقبون التغيريات يف السلوك

وهكذا حيدث التعلم عندما يستجيب . السلوكية اليت حتدث، الناجتة عن منو وهيكل النفس البشرية

التغيري يف سلوك . يف حني وصول النضج يف الواقع من الناساألفراد إىل التحفيز اليت تأيت من اخلارج،

١٨.حتدث عندما يكون الشخص يتفاعل مع البيئةنتيجة التعلم جيب أن ثابت ك

يُعّرف علماء الرتبية التعلم بأنّه العملية اليت يتلّقى اإلنسان من خالهلا املعرفة، وتشمل تلك 

املعرفة القيم اإلنسانّية واملهارات العملّية، وذلك من خالل طرق التعلم املختلفة كالدراسة أو اخلربة 

، ويقاس جناح التعلم بالتغري يف السلوك بدرجة قابلة للمالحظة والقياس،  العملّية أو النظام التعليميّ 

١٦Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, ٢٠٠٨), .ص  ١١٣

١٧https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/07/19/hakikat-definisi-dan-ruang-lingkup-belajar-dan-
pembelajaran-2/. Di akses tanggal 03 Agustus 2017

١٩Tanwey Gerson Ratumanan, Belajar dan Pembelajaranedisi ke-٢, (Surabaya: Unesa University Press,
٢٠٠٤), ص,٧١



١٥

كما أّن التعلم عملّية انتقائية حيث ال ميكن لإلنسان تعلم كافة اخلربات واملهارات البشرية طوال فرتة 

١٩.حياته، لذا فإنّه ينتقي األكثر مهية يف ظل احلوادث اليت يتعّرض هلا

إذا قال . الظروف أو النظم البيئية اليت تدعم وتسمح لعملية تعلمالتعليم هو حماولة خللق 

اىل جانب ذلك، هناك عدة تعاريف .التعلم على االنتماء للطالب، مث تعليم عن األنشطة املعلمني

يتم مبعىن واسع، . هو ينقل املعرفة للطالبتعليم٢٠.املدرجاتبدتأخرى، وضعت يف التفاصيل و 

والتواصل مع الطفل، مما أدى إىل عملية . تعريف التعليم كنشاط منظم أو جمموعة البيئة  جبيدة

ا حماولة خللق الظروف املواتية للدورة أنشطة التعلم للطالبتعليمأو يقول، .  التعلم يئة . على أ مت 

و اما جسدي وحي، اجلسماين والر مما يساعد على منو األطفال على النحو األمثل اما الظروف

.وعقلي

) متكامل متاما(يتجزأ بشكل عام، يتفق اخلرباء على أن ما يسمى عملية التعلم هو نشاط 

٢١.الذي كان يدرس مع املعلم كمعلم الذين يعلمونالطالبكبني الطالب  

يف أي عملية التعلم، على األقل هناك عنصر من األهداف املراد حتقيقها، مادة الدرس من 

ا أن تكون حمتويات عملية،  النشط الذي تعلم، املعلمني الذين يعلمون بنشاط الطالبشأ

كن متكنظام يطالب مجيع العناصر اليت تعلم.الطالب، أساليب التعليم والتعلم، وحاالت التعلم

. التخلي حىت ال تتسبب يف خلل يف عملية التعليم والتعلم

٢٠https://احلسابات االجتماعية الرمسية لويكيبيديا العربية تعلم/
٢١Sardiman.a.m.Interaksi Dan MotivasiBelajar-Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindopersada٢٠٠٨), ص,١٤

٥٨. ، صاملراجع السابق٢٠



١٦

دور حائز"وفقا حملمد علي املعلمني . يف التعلماكبري ادور أن املعلم يلعب ال ميكن إنكاره

يف تنفيذ عملية التعلم يف املدارس، تواجه املعلمني مع الطالب اليت لديها ". مركزي عملية التعلم

املعلم جيب أن تكون على . ئص وتواجه أيضا مشكلة التعلم الذي حيدثجمموعة واسعة من اخلصا

٢٢.استعداد، وحماولة تسعى إىل تذليل الصعوبات

واليت سوف تكون اإلصالح الوضع التعليمي " يف اتصال معها كما قال خمتار البخاري أن 

عملية التعلم ال كثري من املشاكل يف٢٣".يف أخري يعود املعلمني الذين يعملون يوميا يف امليدان

:استثناء يف تعلم اللغة العربية اليت تتطلب دور املعلمني ىف اكتماله، مبا فيه

تمع، يف األسرة،امادولة من املعلمني، مشكلة.١ ويف العالقات االجتماعية اليت تتم أحيانا يف ا

املعلمني أيضا سوف يؤثر على قدرةالتعليم، مشاكل خربة املعلم على باإلضافة.عملية التعلم

. يف تنفيذ عملية التعلم

.مشكلة طالب، تتطلب اهتمام املعلمني أثناء عملية التعلم.٢

سلوكه يف املدرسة، ألسرة أو وكذلكاملشاكل البيئية لألطفال اما من البيئة، مشكلة القدرة، .٣

البيئة ويضيف أيضا النمو والتنمية الشخصية لألطفال حبيث متزج فيه كفرد. لعباملبيئة ال

.كامل ومتكامل

قدرة أن تكيف مع ب جتتوفري املواد التعليمية . كمية املادةاومشاكل مادية أو موضوع .٤

.األطفال

٢٢Zakiah Drajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, ص،١٠٠
٢٣Nazaruddin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karateristik, dan Metodologi

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, (Yogyakarta: Teras, ٢٠٠٧), ص,١٢



١٧

.من شروط االستخدام والتكيف. مشاكل طرق التدريس اما من حيث أنواع و جمال.٥

.مشاكل تقييم  اما من الشكل، واألجهزة، أو على النتائج اليت أظهرت. ٦

في على وجود عملية التغيري يف شخصأدلة .وهر وعملية التعلمكاجلتعلم هنا باعتبارها  

و غري واملتحصالت األخرى،والقوة،واملهارة،والسلوك،هذا الشكل، واملعرفة، والفهم، واملواقف

.ذلك

:العوامل على الصعيد العاملي اليت تؤثر على عملية التعلم والنتائج يف كل شخص هي

:دور فعال وتشمل،)الطبيعة االجتماعية(البيئية : مثل) ekternal(العوامل الطالب اخلارجي .١

املناهج والدروس، واملعلمني، واملرافق، ومرافق إدارية

احلواس البدنية وعلم النفس يعىن الفسيولوجية:تشمل) internal(الداخليعامل الطالب.٢

٢٤.واملهارات املعرفيةاملوهبة واحلماس والذكاء والدافعية:تشمل

مستخدمةوهو نوع من طالب جهد التعلم اليت ) Aproach to learning(ج عامل للتعلم .٣

٢٥.سو املواد الدر عمليةاليت يستخدم الطالب إلجراء طرائقاالسرتاتيجيات وال

العربيةحقيقة اللغة : الثالثالفصل 

تعريف اللغة العربية.ٔ 

، وتعترب اللغة أهم وسائل املعرفةهي نسق من اإلشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات اللغة 

تمع يف مجيع ميادين احلياة ٢٦.التفاهم واالحتكاك بني أفراد ا

٢٤Nana Sudjana, Dasar-dasar Psikologi Pengajar, (Bandung: Sinar Dunia, ١٩٨٩), .ص ١١٣
٢٥Muhibbin Syah, Psikologi, .ص ١٤٤



١٨

ليست مادة دراسية فحسب، ولكنها بإضافة إىل ذلك و سيلة لدراسة املواد اللغة العربية 

٢٧.ليميةالىت تدرس ىف خمتلف املراحل التعالدراسية األخرى

اللغة العربية هي أداة لتواصل هو فهم و التعبري عن املعلومات و اإلفكار و املشاعر و تطوير 

على التوصل ىف الفهم الكامل هي قدرة احلطب، و القدرة . العلوم ااملعرفة و التكنولوجيا و الثقافة

ذلك القدرة على فهم أو إنتاج اللسان أو الكتابة الىت التطبق يف مهاراة اللغة األربعة  ليخلق اخلطب 

ألن، مادة التعليم اللغة العربية موجهة لتطوير هذا املهارات حبيث اخلرجيني قادرين . ىف احلياة املتمع

٢٨.ىف الغة العربيةعلى االتواصل و اخلطب

اللغة العربية، إما أن تكون امسية أو فعلية، و اال مسية هي ما بدأت باسم، و الفعلية هي الىت 

و الوصف ىف العربية يتقدم على الصفة، و ما بعد حرف اجلر يكون جمرور، و فوق هذا . تبدأ بالفعل

و . النسق اخلاص باللغة العربيةو غري ذلك من األمناط الثابتة، و.... فهي لغة اشتقاقية، معربة

ا ىف احلقيقة  ا أكثر من مظام، إ ٢٩".نظام النظام"احلقيقة أننا عندما حنلل اللغة جند أ

وقد أعطى العربية الكثري من املفردات إىل اللغات األخرى يف العامل اإلسالمي، كما أن دور 

العربية هي أيضا أداة رئيسية للثقافة، خالل العصور الوسطى.الالتينية إىل معظم اللغات األوروبية

ويكيبيديا، املوسوعة احلرة-لغة ٢٦
٣٩، ص ٢٠٠٢هحند مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العرب، مدينة نصر، على ٢٧

حتسني االرغبة ىف تعليم اللغة العربية بطريق التمييز لطالب الصف الثامن باملدرسة الثناوية احلكومية سىت قمرية، ٢٨
١٩.، ص)٢٠١٦: اجلامة اإلسالمية احلكومية كندارى (، األوىل كونوى اجلنوبية

إعداده، : الكتاب االساسي لتنظيم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: حممود كمل التاقة، و رشدى أمحد طعيمة ٢٩
٦١م، ص ١٩٨٣-ه١٤٠٣مكة املكرمة، -حتليله، تقكيمه، جامعة أم القرى



١٩

وخاصة يف جماالت العلوم وساعدت فلسفة الرياضيات عدن، واليت تسببت يف العديد من اللغات 

٣٠.األوروبية مفردات تقرتض بكثافة من العربية

٣٠http://luluulmukarromah2013.blogspot.co.id/p/Pengertian_Bahasa_Arab.html. (di akses ٢٠١٦ /
٢٦/إبريل(
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الباب الثالث

البحثمنهج

البحثنوع:الفصل االول 

الوصفي الذي يهدف إىل حل املشاكل كيفىالبحث الوهيستخدمي ذث الالبحعنو 

دف إىل مجع البيانات أو املعلومات اليت سيتم ترتيبها، وصفها،  الفعلية اليت تنشأ وتواجه اآلن و

ويرتبط الظاهرة يف . البحثميدانمعىن النسيب هلذه الظاهرة يف كسب فهم وتفسريقصدوحتليلها ب

وبالتايل، سوف يسعى هذا البحث إىل فهم معىن حالة .الطالب على تعلم اللغة العربيةرغبةمسألة 

.معينة وفقا ملنظورهم اخلاص

للبحث الكيفى كإجراء البحوث " :أنكدان و تيلور حبث كيفى على النحو الذي اقرتحه ب

.اليت تنتج البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس، والحظ السلوك

توقيتهو ث البحمكان: الفصل الثاني

كيندارى، وقد مت اختيار املوقع بعار عالية العامة احلكوميةالاملدرسة الفيالبحثكانميقع 

) املمارسة واخلربة امليدانية(PPLمكانكيندارى الدولة هوبعار العامة احلكوميةالعاليةالبسبب املدرسة 

. من فرباير إىل أبريلة و توقيت البحث ثالثة اشهرلباحثل

٢٠



٢١

مصدر البيانات:الفصل الثالث

يتم ،)purposive sampling( هإبراز مصدر البيانات عن الشخص الذي جيري مقابالت مع

ساسيةيف هذه احلالة ينقسم إىل قسمني مصادر البيانات األ.اختيار مع مراعاة وأهداف حمددة

١.ومصادر البيانات الثانوية

تتكون من جزأين، ومها البيانات األولية والبيانات هذا البحثالبيانات املستخدمة يف 

يف هذه احلالة ٢".هي البيانات اليت مت احلصول عليها من املصدر األولساسيةالبيانات األ.الثانوية

.املعلم) ٢،اتطالبالوالطالب) ١:، ومهااألوىلاملخرب 

عليها من خالل الوثائق البيانات الثانوية هي مصدر البيانات اليت مت احلصول "يف حني 

ال تأخذ مباشرة البيانات نفسها ولكن البحث واستخدام البيانات أو كاتبةاملادية يف هذه احلالة ال

هو البحثهذه ىفأشارت مصادر البيانات الثانوية ٣".املستندات الناجتة من األطراف األخرى

.ة العربيةتعلم اللغىفالطالب رغبةتقدمي، الصورة تكميلية إضافية من ال

تقنيات جمع البيانات: الفصل الرابع 

:هيبحثلدعم مهمة مجع البيانات، فإنه يتطلب تقنية احلق، والتقنية املستخدمة يف هذه ال

١Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta) .ص ٢١٨
٢Jonathan Sarwono, MetodePenelitianKuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: GrahaIlmu, ٢٠٠٦), .ص

٢٠٩
.نفس املرجع٣



٢٢

تقنية املراقبة.أ

مجع البيانات وإجراء مراقبة من خالل مراقبة وتسجيل منهجية منساليباألهي 

وتستخدم تقنيات رصد هذه كمكمل، ألنه يتم استخدام هذه ٤.التحقيق الظواهر

.ن املقابالتأو تعزيز النتائج اليت مت احلصوملالطريقة إلضافة 

يف هذه احلالة تقنية املراقبة املستخدمة هي تقنية املالحظة باملشاركة، أخذ الباحثون 

.ريكة مباشرة يف األنشطة اليت جتاشرتاكا مباشرا يف األنشطة أو املشار 

املالحظات ال يتم حتديد .املالحظة املباشرة غري منظمةواستخدم الباحث

املالحظة غري منظم مسبقا ما جوانب الكائن املراقبة اليت هي ذات الصلة بأهداف 

سوف ننظر يف تنفيذ أنشطة التعلم كتاب ةاستخدام هذا األسلوب، ألن الباحث.البحث

ا .أصفر من البداية إىل النهاية دون حتديد جانب معني الواجب مراعا

تقنيات املقابلة.ب

تقنية املقابلة للحصول على معلومات عن طريق طرح أسئلة مباشرة إىل

النتيجة عن يف هذه املقابلة، يتم حتديد . املقابلة هي عملية التفاعل والتواصل. املستجيبني

تدفق املعلومات، وهذه العوامل هي ىفطريق العديد من العوامل اليت تتفاعل وتؤثر 

٥.، مصدر البحوث الواردة يف قائمة من األسئلة واملواقف املقابلةاملستجيبنياملقابلة، 

٢٢٦.ص,جعنفس املر ٤
٢٣١ص.,جعنفس املر ٥



٢٣

يف هذا تقنيات املقابلة، طرحت أسئلة للمخرب، الذين أعدوا دقيق، ولكن تقدمي 

حىت لو كانت املقابلة قد مت االلتزام باملبادئ التوجيهية " وهكذا .حبريةهذه األسئلة عقد

تم يف جو غري رمسي جدا، يولكن هذا التنفيذ ميكن أن )interview guide(" للمقابلة 

".متناسق ويست جامدة

.موجهة إىل األفراد املرتبطة بتنفيذ تعلم اللغة العربيةيف هذا البحث مسألة 

تقنية الوثائق.ت

يف .هو التحقيق على وثائق التحلل وتفسري ما سبق، من خالل وثيقة املصادر

تعني تالكتب اليت تتناول املشاكل اليت البيانات من الوثائق من اخذت الباحثةهذه احلالة 

٦.ظ على موضوعية املعلومات اليت مجعتاحلفالغرض منه .دراستها

تقنيات تحليل البيانات: الفصل الخامس 

مت احلصول عليها الىت بيانات ترتيب منهجيو حتليل البيانات هي عملية البحث 

من املقابالت، واملالحظات امليدانية، والوثائق، عن طريق تنظيم البيانات إىل فئات، 

مهم وسيتم دراستها، وجعل ميع وتنظيم يف منط، اختيار واحدووصف يف وحدة، جت

٧.واآلخريناستنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسي 

٢٤٠.ص,نفس املراجع٦
٢٤٤.ص,نفس املراجع٧
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Millesباستخدام منوذج التحليل بحثحتليل البيانات يف هذ ال Mattew B.وA.

Michael Huberman الذي قال إن حتليل يتكون من ثالثة تدفق األنشطة اليت حتدث

:يف وقت واحد، وهي على النحو التايل

رف كعملية البحث واالهتمام بصياغة على عالتخفيض البحث يستطيع ان ي.أ

اليت انبثقت عن السجل املكتوب " اخلام" التبسيط والتجريد وحتويل البيانات 

.يف هذا امليدان

جمموعة من املعلومات املهيكلة اليت تعطي إمكانية هي عرض البيانات.ب

.استخالص النتائج واختاذ اإلجراءاتز

استخالص العرب من بداية مجع البيانات، وبدأ حملل النوعي يف البحث عن .ت

األشياء وأشار االطراد، وأمناط، شروحات، التشكيالت املمكنة األخدود معىن 

.السببية واملقرتحات

وهذا يعين أن مت حتليل البيانات على أساس مراحل معينة أن ننظر إىل أمناط من األفعال 

قة نظرة عامة، ومن مث حتديد وسيتم تفسري نتائج البحوث الالح/دية اليت تعترب مهمة إلنتاج وصفاالفر 

.الطالب على تعلم اللغة العربيةرغبةمن خالل تفسريات وصفية بشأن ال
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الباب الرابع
نتائج البحث

لمدرسة العالية العامة الحكومية الرابع كندارىلالبيانات الوصفّية : الفصل األول

صورة العامة عن المدرسة العالية العامة الحكومية الرابع كندارىال.١

يف رس العالية العامة احلكومية ااملداحدى املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى هي

املدرسة . أ١٣الشارع اجلنرال أمحد ياين رقم اجلنوبية الشرقية مدينة كيندارى يف حمافظة سوالويزي

االعتماد للمدرسة هو . ١٩٧٥يف سنة أنشئت ألول مرة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى

ن املدارس ماحدىهي املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارىبرنامج الدراسة فى.أمسند

من املدارس اليت تطبيق املناهج ىهي احدوسوالويزي اجلنوبية الشرقيةيف حمافظة ةلياالع

املعروفة باسم جمموعة ٢٠١٣،حىت أعطيت املدرسة الثقة كمركز للمناهج ٢٠١٣الدراسية 

املدرسة أمساء مدير . هكتارات٣املدرسة حوايل املدرسة لديهامساحة أرض.)Induk Kluster(األم

: حىت اآلن-١٩٧٥من العالية العامة احلكومية الرابع كندارى

)١٩٨٢-١٩٧٦سنة (الدكتورندس ال كاوا.١

)١٩٨٨-١٩٧٢سنة (الدكتورندس احلاج لن سال .٢

)١٩٩٤-١٩٨٨سنة (الدكتورندس مشسر كباين .٣

)٢٠٠٠-١٩٩٤سنة (الدكتورندس حممد ادروس حسى .٤

)٢٠٠٨-٢٠٠١سنة (جمد الدكتورندس بسر.٥

٢٥



٢٦

)٢٠١١- ٢٠٠٨سنة (سإ . الدكتورندس احلاج حممد على م.٦

)٢٠١٤-٢٠١١سنة (فد . س، م. الدكتورندس تريىنط، م.٧

١)اآلن - ٢٠١٤سنة (الدكتورندس تنغر الدين .٩

المدرسة العالية العامة الحكومية الرابع كندارىرسالةرؤية و .٢

رؤية.أ

منظور عاملي، و البيئة على أساس قادرة على املنافسة، متفوقة الفكرية والشخصية، 

اإلميان والتقوى

رسالة.ب

وكذلك إجراء تقييم شامل ومستدام ونزيهة تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية واملرح 

حققت سنويا زيادة، تنظيم التعلم (Gain score achivement)حتقيق النتيجة املكسبلكى وشفافة

خارج املنهجيةوحتسني نوعية التعلم عادية، الذى يستطيع ان خيدم الطالب الذين لديهم ذكاء 

التفوق على باملهارات احلياتية،حتسني روح جتهيز الطالبمن أجل إتقان العلوم والتكنولوجي و 

تمع املدرسي   ذجية الضامن جلودة التعليم من أصبحت مدرسة منو ، يف التعلم والعملكله ا

يف التقيد حتسني االنضباط التعلم والعمل املنضبط، حتسني الوعي و ، OSO٩٠٠١خالل شهادة 

احلكومية العامة الرابع كندارىالعامةمصادر البيانات من ادارة املدرسة العالية١
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ويتميز جمتمع ةالسلوك واملظهر يناسب قواعد املدرسة، خلق مدرسة حضارية وآمنة ومنظم

٢.العبادة وممارسة قيم تعاليم الدين يف احلياة اليوميةوالقيامالتعلم، 

الحكومية الرابع كندارىالعامةفى المدرسة العاليةالمدرسون والمدرسات والموظفون .٣
.١جدوال رقم 

احلكومية الرابع كندارىالعامةىف املدرسة العالية املدرسون واملدرسات 
وظيفةاإلسماءرقم
مدير املدرسةفد. ر الدين، ماالدكتورندس تنغ١
ة  الرتبية الدينية اإلسالميةمعلم.الدكتورندا احلاجة نور ليل س٢
ة  الرتبية الدينية اإلسالميةمعلمس إ. ، م.أغ. احلاجة خري النساء، س٣
ة  الرتبية الدينية اإلسالميةمعلمس إ. ، م.أغ. سىت سريدة أد دت، س٤
معلمية  الرتبية الدينية اإلسالميةفدإ. سّىت رمحة، س٥
الرتبية الدينية اإلسالميةمعلم، مز فدإ.أغ. سرينغر، س٦
معلم الرتبية الدينية اإلسالميةفدإ. ، م.فدإ. أمسر، س٧
الرتبية املسيحيةةمعلمفأك. ديان رس فولس، س٨
الرتبية املدنيةمعلمالدكتورندس حسينغ٩
الرتبية املدنيةمعلمالدكتورندس احلاج عبد اهللا خالد١٠
الرتبية املدنيةمعلمفد. حممد جافر، س١١
الرتبية املدنيةمعلمفد. سالد، س١٢
األندونيسيةة اللغةمعلمفد. ، م.فد. احلاجة وأودى سفية، س١٣

مصادر البيانات من ادارة املدرسة العاليةالعامة احلكومية الرابع كندارى٢
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األندونيسيةاللغةمعلمفد. عبد الرمحن، س١٤
األندونيسيةة اللغةمعلمالدكتورندا ينجى الجنا١٥
األندونيسيةة اللغةمعلمفد. فسفا دوى فرتى س، س١٦
األندونيسيةاللغةمعلمفد. ألودى مسي، س١٧
األندونيسيةة اللغةمعلمفد. وأودى روسىن، س١٨
األندونيسيةاللغةمعلمفد. ال موي، س١٩
األندونيسيةاللغةمعلمفد. كرن، س٢٠
معلم  اللغة اإلجنليزيةالدكتورندس زين الدين٢١
معلم  اللغة اإلجنليزيةأميىرالدين. الدكتورندس ل٢٢
معلم  اللغة اإلجنليزيةفد. الدكتورندس سهم، م٢٣

اللغة اإلجنليزيةةمعلمفد. احلاجة سامى، س٢٤
معلم  اللغة اإلجنليزيةس إ. ، م.فد. مكيال فيالنغ، س٢٥
اللغة اإلجنليزيةةمعلمفد. ، م.فد. سرى ليستارى، س٢٦
معلم  اللغة اإلجنليزيةفد. ، م.فد. بوندى، س. فردنند ن٢٧
معلم  اللغة اإلجنليزيةفد. حبرالدين، س٢٨
معلم  اللغة اإلجنليزيةفد. ألودى بّلى بوّىن، س٢٩
معلم الرياضياتفد. الدكتورندس احلاج أمحد داب، م٣٠
معلم  الرياضياتالدكتورندس سلطان٣١
الرياضياتمعلم  فد. ليو، س٣٢
الرياضياتةمعلمفد. أندى ديس ر، س٣٣
الرياضياتةمعلمفد. تىت أندية، س٣٤
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الرياضياتةمعلمفد. ، م.فد. ، س.أندى يلينا ر٣٥
معلم  الرياضياتفد. حممد شهران، س٣٦
معلم البيولوجيفد. ألودى سلم، س٣٧
معلم البيولوجيفد. وسىت، س٣٨
البيولوجيةمعلمونونالدكتورندا٣٩
البيولوجيةمعلمالدكتورندا سوحرتن٤٠
معلم البيولوجيفد. يفرينطو، س٤١
البيولوجيةمعلمالدكتورندا ومهي٤٢
البيولوجيةمعلمفد. وحيوىن، س٤٣
معلم البيولوجيفد. أغوستيىن، س٤٤
معلم الفيزياءالدكتورندسال سىي٤٥
معلم الفيزياءحسنيالدكتورندس إيدى ٤٦
الفيزياءةمعلمفد. احلاجة شهرية، س٤٧
الفيزياءةمعلمفد. احلاجة خادجة، س٤٨
معلم الفيزياءس إ. ، م.فد. ، س.حممد داريل س٤٩
معلم الفيزياءفد. درويس، س٥٠
معلم الكيمياءس إ . ، م.فد. احلاج منغالس، س٥١
الكيمياءةمعلمفد. اجلاجة مرضة، س٥٢
معلم الكيمياءفد. ، م.فد. سوردين داب، س٥٣
الكيمياءةمعلمفد. سوحرتىن، س٥٤
معلم الكيمياءفد. هرطنو، س٥٥
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الكيمياءةمعلمفد. وأودى رسىن، س٥٦
معلم الكيمياءفد. ضومنغوس، س٥٧
معلم التاريخالدكتورندس البابو٥٨
التاريخةمعلمالدكتورندا نور مرية٥٩
معلم التاريخفد. ، م.فد. سكادى لينت س٦٠
معلم التاريخفد. ، م.فد. درنيس، س٦١
اجلغرافياةمعلمفد. الدكتورندا احلاجة سّىت حلن، م٦٢
معلم اجلغرافيافو. ، م.فد. كمودين، س٦٣
معلم اجلغرافيافد. أغوس وملا، س٦٤
اجلغرافيامعلم سنردين. الدكتورندس م٦٥
ةالرتبية االقتصاديةمعلمالدكتورندا مرىن لكورو٦٦
ةالرتبية االقتصاديةمعلمالدكتورندا احلاجة مصباح أمحد٦٧
ةالرتبية االقتصاديةمعلمفد. أغوستني فسنغ، س٦٨
ةالرتبية االقتصاديةمعلمالدكتورندا علم، مز فد٦٩
ةالرتبية االقتصاديةمعلمفد. نورجاىن سية، س٧٠
ةمعلم الرتبية االقتصاديس إ. ، م.فد. أناس، س٧١
ةمعلم الرتبية االقتصاديفد. ال أوغو، س٧٢
ةالرتبية االقتصاديةمعلمأو. مولية، س٧٣
ةالرتبية االقتصاديةمعلمفد. مسلية س٧٤
ةالرتبية االقتصاديةمعلمفد. نور دينا أرشيق، س٧٥
السوسيولوجيةمعلمالدكتورندا احلاجة سّىت نورية٧٦
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معلم السوسيولوجيفد. ، م.فد. أمران، س٧٧
معلم الرتبية البدنية و الصحةالدكتورندس أمريفّ ٧٨
الرتبية البدنية و الصحةةمعلمفد. ، م.فد. سوميىن، س٧٩
معلم الرتبية البدنية و الصحةفد. فد، م. سفيل س٨٠
معلم الرتبية البدنية و الصحةكيس. ، م.فد. بحر، سالمشس ٨١
معلم الرتبية البدنية و الصحةالدكتورندس حممد هرينشة٨٢
الرتبية الفنيةةمعلمالدكتورندا ننياترى٨٣
الرتبية الفنيةةمعلمس إ. ، م.فد. حياة، س٨٤
معلم الرتبية الفنيةأو.روسل فوبيسك، س٨٥
اللغة العربيةةمعلمإ. فد. سأنيت سلفية، ٨٦
اللغة العربيةةمعلمأغ. وفري، س٨٧
اللغة العربيةةمعلمس. منّورة، س٨٨
معلم اللغة اليابانيةاحلاج مشسوالدين٨٩
معلمة اإلرشادالدكتورندا ريت بّر أّلو٩٠
معلمة اإلرشاد.الدكتورندا وأودى ملية ر٩١
معلمة اإلرشادالدكتورندا سرى بولن٩٢
معلمة اإلرشادفد. أمى حنيك، س٩٣
معلمة اإلرشادفد. أوْرمية بسرين، س٩٤

احلكومية الرابع كندارىالعامةىف املدرسة العاليةاملوظف اإلدارة من:مصادر
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.٢جدوال رقم 
احلكومية الرابع كندارىالعامةىف املدرسة العاليةاملوظفون

وظيفةاإلسماءرقم
اإلدارةةرئيسالدكتورندا احلاجة سواسة١
اإلدارةةرئيسخادمة عاماحلاجة فاج٢
اإلدارةةرئيسخادمة عامباونديس. مريينا س٣
اإلدارةةرئيسخادمة عاموليو٤
اإلدارةةرئيسخادم عامطايب٥
اإلدارةةرئيسخادم عاملل فيتحو٦
اإلدارةةرئيسخادمة عاماحلاجة أندى كرتىن٧
اإلدارةةرئيسخادم عامال بنغ٨

الرابع كندارىاحلكوميةالعامةالعاليةىف املدرسة املوظف اإلدارة من:مصادر

الحكومية الرابع كندارىالعامة فى المدرسة العالية الطالب و الطالبات .٤
.٣جدوال رقم 

الصفّ 
الجنس

الجملة
الطالباتالّطالب

٢٦٠٣٤٤٦٠١٤العاشر
٢٤٢٣٢٧٥٦٩احلادى عشر
٢٤٧٣٤١٥٨٨الثّاىن عشر

٧٤٩١٠١٢١٧٦١اجلملة
من ادارة املدرسة العالية احلكومية العامة الرابع كندارى:مصادر
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الحكومية الرابع كندارىالعامةفى المدرسة العاليةالوسائل و بنية التحتية .٥
.٤جدوال رقفم 

الحالةجملةنوع الغرفةرقم
جّيد١مدير املدرسةغرفة١
جّيد٣املوظفنيغرفة ٢
جّيد٢غرفة املعلمني٣
جّيد١التفتيشات املوقعيةغرفة ٤
جّيد١العالقات العامةغرفة ٥
جّيد١خمترب اللغة٦
جّيد١خمترب العلوم٧
جّيد٣٦الصفول٨
جّيد١املسجد٩
جّيد١غرفة وحدة للصحة املدرسية١٠
جّيد١املكتبة١١
جّيد٥ةملعب الرياضي١٢
جّيد١قاعةال١٣
جّيد٥مقصف١٤



٣٤

المدرسة فى )المادة االختيارية(الفصل الخاص م اللغة العربية فى يعملية تعل: الفصل الثانى

الحكومية الرابع كندارىالعامة العالية 

امع اللغة العربية عالقتهاو . مياألنشطة اليت تنفذ يف التعلهيم ييعملية التعل ّ أنشطةأ

ا املعل عملية التعلم تتكون من تنفيذ .ون يف إشراف الطالب و توجيههم يف التعلممقام 

و تقييم و الوسائل التعليمية املواد التعيلميةوطريقة التعلم و املناهج الدراسيةحصة الوقتو 

.التعلم

الوقتحصة.١

اللغة العربية يف صف ُعّلمتما ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى 

من قبل تتشكل) املادة االختيارية(أيضا يف الفصل اخلاص علمتهاولكنفحسب اللغة 

معرفة تحسنل٢٠١٣املدارس يف تنفيذ عملية التعلم كجزء من تطوير املناهج الدراسية 

.الطالب عن لغة أجنبية

ىف املدرسة العالية ) املادة االختيارية(يف الفصل اخلاص م اللغة العربية يتنفيذ تعلدعن

ال قكما ختلفةاملوقتالحصةموضوع اللغة العربية اعطى العامة احلكومية الرابع كندارى،

: نإن و املخرب 

التخصيص تعطىالصف الثاين عشر يف ) املادة االختيارية(لفصل اخلاص لالوقت "
فصل اليف حني . يف األسبوعئنيلقاساعات من الدروس،٤الوقت ملدة 



٣٥

التخصيص الوقت ملدة تعطىالصف احلادي عشر و عشرة ) املادة االختيارية(اخلاص
٣."مرة واحدة يف األسبوعساعات من الدروس يف أسبوع، ٣

اللغة العربية ) املادة االختيارية(، وخلص أن لصف اخلاص بناء على البيان السابق

. يف األسبوعلقاأينساعات من الدروس، ختصيص الوقت ملدة اربعتعطىالصف الثاىن عشر 

التخصيص تعطىالصف احلادي عشر و عشرة ) املادة االختيارية(فصل اخلاصاليف حني 

.مرة واحدة يف األسبوعو الوقت ملدة ثالث ساعات من الدروس يف أسبوع

المناهج الدراسية.٢
كدليل يف تنفيذ التعليم يف املدارس أطراف ذات وظيفةعملية التعلم، املناهج الدراسيةيف 

تمع عالقة، إما مباشر أو غري مباشر،   كجزء من املعلمني ومديري املدارس واملشرفني و والدان وا
. واملتعلمني أنفسهم
الرابع كندارى، هذا ىف املدرسة العالية العامة احلكومية تنفيذ املناهج التطبيقية دعن

:احلال كما قال املخربين

، الصف عشر و إحد )KTSP(املنهج مستوى وحدة ماستخدازال يمنذ سنوات ال "
٤".٢٠١٣املناهج  انستخدميعشر 

البيان السابق، يف تعلم اللغة العربية قبلها تستخدم املنهج مستوى وحدة بناء على 

)KTSP ( و اآلن تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص)اللغة العربية تستخدم ) عرب الرغة

. ٢٠١٣أو تنفيذ املناهج 

یاریة(وفري، املدرسة يف الفصل اخلاص ٣ خ لغة العربیة، ) املادة  ة الرابع كندارى، اىف ا ر ١٣، ٕاثنني ملقاباملدرسة العالیة العامة احلكوم فربا
٢٠١٧.

یاریة(وفري، املدرسة يف الفصل اخلاص ٤ خ لغة العربیة، ) املادة  ، ٕاثنني ا ة الرابع كندارى، املقاب ر ١٣ىف املدرسة العالیة العامة احلكوم فربا
٢٠١٧.



٣٦

بني امنااملناهج الدراسية، ليس هناك فرق تغّريتمث (KTSP)يف تطبيق املناهج مستوى وحدة
، الفرق هو ٢٠١٣ة املواد اليت جيري تدريسها عند استخدام املنهج مستوى وحدة واملناهج الدراسي

ا مثل املناهج واخلطط الدرس  فحسب من حيث صياغة وإعداد املناهج الدراسية واألجهزة املرتبطة 
.وغريها

و املناهج مستوى وحدة هو يف املناهج التعليمية على ٢٠١٣الفرق األساسي بني املنهج 
٢٠١٣ولكن يف املناهج مستوى وحدة، أنشطة التنمية املنهج هي السلطة من وحدة تعليمية، 

أنشطة التنمية املنهج التبديل هي مصدر سلطة احلكومة، باستثناء بعض املوضوعات اليت يتم تطويرها 
.خصيصا يف وحدة التعليم األطراف املعنية

و املناهج مستوى ٢٠١٣، يف الواقع، يوجد التشابه بني جوهر املناهج الفروقولكن وراء 
الذي يركز على الذي يف جوهره التعلم ) Scientific Approach(العلمياملثال، على النهج وحدة

.طالب طلب العلم ليس يتلقى العلم.الطالب

طريقة التعلم.٣

٥.يف الفصليف ختطيط الدروسكدليل ستخدم  يذينمط الالطريقة التعلم هي 

منوذج التعلم الذي ينعكس من البداية إىل النهاية اليت تدرس من قبل املعلم طريقة التعلم هي 

طريقة التعلم هي اإلجراء، والنظام، واخلطوات والطريقة اليت تعمل املعلمني يف ٦.الفصليف 

يستطيع أن يقول طريقة التعلم هي عملية التعلم اليت تركز على حتقيق . حتقيق أهداف التعلم

٧.األهداف

5Agus Supriyono, Jenis-Jenis Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka, 2009), h. 1
6http://www,scribd.com/doc/82916000/Hakikat-Metode-Pembelajaran, diakses tanggal 31 Maret 2017
7www://sildeshare.net/sintiaminandar/hakikah-pendekatan-model-metode-dan-tehnik pembelajaran,

diakses 31 Maret 2017



٣٧

قة معينة أو اخلطوات يأن طريقة التعلم هي طر لصخيميكن أن ريف السابق من التع

اية التعلم لكي م اللغة العربيةين يف تعلو املعلمهاستخدماالنموذجية اليت  من البداية إىل 

:كما ياىلاملخرب  شرحلتعلم كما اطريقة ههذفيما.ميتحقق أهداف التعلت

التعلم يف كن استخدامها جلعل متاليت طريقةمن الأكثر، طريقةيتحدث عن ال"
كيف مثقراءةاملثال مواد احملادثة أو عادة عندما علقت املواد اليت أمحل، . الفصل

لذلك حنن املثال، نأخذ إحدى الطرق مثال طريقة املباشرة، .التمكن من املفردات
التمكنباحلوار املوادتربهنكيف ميكننا مثاحلوارطريقةللطالب مع نلقى املواد

من املعلم الذي بدأ ميكنالطالب، إىل كيف تقرأ، لذلك علينا أن نظهر ،املفردات
الطالب على ما يسمع أو يردّ كيفتالوته،علىالطالب يستمعالقراءة مث كيف 

٨."يرى أو شرح

، )املادة االختيارية(بناء على حصل املقابلة مع معلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص 

الطريقة اليت تنفيذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية العامة الرابع كندارى متنوعة تناسب 

و طريقة القرءة ) حمادثة(باشرة و طريقة احلوار طريقة املاليت ستعلم إىل الطالب، بدأ من املود 

) املادة االختيارية(يف فصل اخلاص ذ من قبل املعلم الطريقة التعلم اليت تنف. ستماعطريقة اإلو 

: إنّ كما قال املخرب. املعلمعلمهمالطالب املود اليت يفهميهدف لكي

حىت لو كانت املواد جيدة، ولكن تعلم بقدرة املعلم لذلك احدىصوغنحنن "
قلل رغبة  الطالب على يمني ليست جذابة  فذلك يستطيع أن التسليم من املعل

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(وفري، املدرسة يف الفصل اخلاص ٨
.٢٠١٧فرباير١٣املقابلة، إثنني 



٣٨

اهتمام وجه يستطيع أن يستعد، جتهيز املواد ييف املعلم وذلك ك، أو مواضيعمادة
٩".الطالب و هم يفهمون بسهولة ما وصفنا أو ما نقدمه

تنفيذ التعلم يف الفصل، املعلم  قد أعد أّن قبلوصف ، فيستطيع من البيان السابق

احلال هذا . اليت تدرساستخدام الطريقة املناسبة للمواديف الفصل بيعلمهااملواد اليت س

.املعلم حىت هدف التعلم يستطيع أن يتحّققالقىالطالب ما يفهمونلكييهدف 

اخلطوات اليت تعمل املعلم يف حتسني رغبة أوسلسلة اليف تنفيذ طريقة التعلم يوجد 

املادة (كما عرف يف الفصل اخلاص . و  تعود الطالب متعودا على اللغة العربيةالطالب 

الطالب الذين مل يسبق الذين هم غري املسلمني، هو الفصل فيه يوجد الطالب ) االختيارية

اليت لذلك الطريقة أو اخلطوات . درس اللغة العربية، و الطالب الذين درس اللغة العربية

:ما يلىتستخدم املعلم كجهود يفهم الطالب يعىن كما قال املخرب 

، وااللغة العربية، نعود الطالب ليعرفاوال، خصوصا يف الطالب الذين مل يعرفوا تعلم"
،"الكحكيف "، "أهال و سهال"، "اح اخلريصب"مية مثل و ادة اليمن املاملثال 
مع عادات من هذا مع هذه العادة من تلقاء نفسها الطالب سوف تتبع، حسنا

رغبة فإنه يظهرحسنا، مع ذلك . مفسهأ نالقبيل كل يوم الطالب سوف تعود ب
مث طبعا بتعريف أجبدي يف وقت مبكر ألن الصعوبة . اللغة العربيةستمرار تعلم إل

ونيعرفوا األجبد فطبعا ال يستطيعاللغة العربية يعىن الطالب مل واالطالب عندما تعلم
وذلك طبعا رغبتهم لن يكون مثل الذين يعرفون األجبدية ، ةإىل املود التاليواأن يستمر 

سمع الكالم هلم يجيب أن نكرر الدرس األجبدية مث وذلك مع عادات نوضع، ،املبكر

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ٩
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،



٣٩

م اليومية مثال كما قلت من قبل  كيف "، "أهال و سهال"، "صباح اخلري"يف حيا
رغبتهم لتعلم اللغة العربية و تسعى جبد، يوجد يوجد ، و غري ذلك حىت "الكح

١٠."العاطفة بالنسبة هلم

أنه يف عملية التعلم اخلطوات أو الطرق غالبا ما شرحبناء على املقابلة السابقة، 

بسيطة يسمع أو ينطق اللغة العربية ال. املعلم هي الطريقة املباشرة وطريقة االستماعهاستخدمي

الطالب  باللغة العربية حىت الطالب الذين غري املسلم و الطالب الذين مل يتعود هي لكي 

.م اللغة العربيةفع لتعلايدرسوا اللغة العربية سيعود و يد

المواد التعليمية.٤

من املنهج كله، جيب أن يستعد لكي تنفيذ املواد التعليمية حتتل مكانة هامة جدا 

والكفاءات عايري الكفاءة اهلدف جييب أن يناسب مب. التعلم يستطيع أن حيقق األهداف

ب أن تكون جت، املواد احملددة ألنشطة التعلم عىنهذا مب. ق الطالبقحتب أن جتىتالاألساسية

. والكفاءات األساسية، فضال عن حتقيق مؤشراتالكفاءةاملواد اليت تدعم حقا حتقيق املعايري 
كما وصف خمرب  كما ) املادة االختيارية(للغة العربية يف الفصل اخلاص لعن املواد التعليمية ١١

:ياىل

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(وفري، املدرسة يف الفصل اخلاص ١٠
.٢٠١٧فرباير ١٣املقابلة، إثنني 

11......Panduan Pengembangan Materi Pemebelajaran, (Departemen Pendidikan Nasional direktorat
jendral manajement pendidikan dasar dan menengah, 2008), hal. 3
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واد اليت املبعضوجد تمع املواد الثناوية ) االختياريةاملادة (الفصل اخلاص أقارن املواد "
بعض املواد اليت أخذت من هناك وجد تالصف السابع و الثامن، املواديف معسواء

١٢)."املادة االختيارية(لصف اخلاص 

درس يف الفصل تيتبني أّن املواد التأن الكاتية ستطيع تبيان السابق، فالبناء على 
مع املواد ةاللغة العربية املدرسة العالية العامة  الرابع كندارى خمتلف) االختياريةاملادة (اخلاص 

يتسواء باملواد ال) املادة االختيارية(درس يف الفصل اخلاص تيتاملواد ال. يف املدرسة العالية
.ولكن من مستويات صعوبة خمتلفة.نويةاوجد يف املدرسة الثت

الفرق هو .املوادو الفصل اللغة ال توجد فروق ) الختياريةاملادة ا(أما بني الفصل اخلاص 
موضوعهم ) املادة االختيارية(يف حني يف الفصل اخلاص إلزاميةالفصل اللغة موضوعهم هي مادة 

بل هو أيضا يف الفصل اللغة، املواد . لتطوير رغبة الطالبخاصةألن هذا الفصل ليس إلزاميا 
ال جيعل االمتحان )املادة االختيارية(التيتدرسيجري االمتحانات الوطنية أمايف الفصل اخلاص 

. الوطين

الوسائل التعليمية.٥

ألن املعلم الذي وسائل كأداة يف عملية التعلم هيشيء مهم جدا يف عملية التعلم

. يعطى املعلمون إىل الطالبيتدروس املادية الالرسائل من ينقل يساهم ملساعدة الطالب يف 

و يفهم الطالب خاصة املواد ضمهلصعب يدون مساعدة من وسائل مث املواد التعليمية  

كما ) االختياريةاملادة (وسائل التعلمية يف الفصل اخلاص بشأناملستقبل . التعليمية املعقدة

:خرب ما يلياملشرح

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ١٢
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،



٤١

، ولكن ألن هذ )املادة االختيارية(يف الواقع هناك كتاب خاص لصف اخلاص "
اجلديد، لذلك نستخدم الكتب املستخدمة يف ) املادة االختيارية(الفصل اخلاص 

١٣."فصل اللغة

يف دعم أن املعلم استخدام كتب اللغة العربية كوسائل أمهيةبيان الستبقالبناء على 

املادة (يف الفصل اخلاص الكتب املستخدمةلكن وجدت الباحثة أن . عملية التعلم

مجعت ابلكن املعلم أيضا استخدم كت. املدرسةتوفرييتليس فحسب الكتب ال) االختيارية

و ومواد املناهج الدراسية وحدة ٢٠١٣املعلم الذي جيمع بني مواد املناهج الدراسية بنفس

:خمرب ما يليشرحكما . (KTSP)مستوى التعليم

استخالصه من، ولكن يوجد بعض املواد ٢٠١٣املنهج املستخدم هو املنهج "
١٤."املواد املختلطةلذا (KTSP)وحدة مستوى التعليماملناهج الدراسية

:خمرب ما يليشرحكما . وباإلضافة ، يستخدم املعلم أيضا وسائل أخرى لدعم التعلم

وسائل املستخدمة يف التعلم هي السبورة، أحيانا أيضا الفيديو، أحيانا املوسيقى، ال"
وتكدرت بعض مث جعل مجلةأو الورق الكرتونمث لقد استخدمت هو استخدام 

١٥."من الكلمات يف اجلملة بعد ذلك ترتيبهم اجلملة متاما مقطع

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى،اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ١٣
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ١٤
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،

درسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، ىف املاللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ١٥
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،



٤٢

املادة (اخلاص م يف الفصلاستخدالتعلم وسائل أّن بيان الستبقالبناء على 

وباالضافة، . كدعم التعلم الذي يتكون من السبورة، يف شكل الفيديو واملوسيقى) االختيارية

من يعلمهماملواد اليت بسهولة الطالب يفهملكيتعلم اللغة العربيةكرتون يفاملعلم  يستخدم 

.مجل كاملةأو الورق املستخدم يف عملية الكرتونخالل 

تقييم التعلم.٦

ويف جمال التعليم، استخدام التقييم  .  التقييم هو إجراء أو عملية لتحديد قيمة شيء

. طبيق يف املناهج الدراسيةيي ذحنو األهداف والقيم الالطالبكأداة تقييم لنمو وتطور 

ي أداة يف حتديد بالنسبة لعملية التعلم همة الرابع كندارىاالتقييم يف املدرسة العالية الع

املتعلقة تقييم التعلم  .يف عملية التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربيةمستخدتاليت سالسياسات 

:ا يلىمخرب شرحاملكما 

االختبار الوصف و الواجبة الفردية، تكون من ياملعلمهتقييم التعلم الذي يستخدم"
قد يتعادة إذا االختبار الوصف يف أول التعلم، هل يكرر املواد ال. االختبار الشفوي

إتقان الطالب  عن لكي نعرف شفوىاهلدف االختبار ال. ةدرس أو املواد اجلديد
اسيدرسيتالةقد درس أو املواد اجلديديتاملواد ال الطالب يستطيع  أن ، ميكن و

براعتهم يف ق من إما اإلختبار الكتايب هو يطب.لماملعلقىيمخنت العنوان املواد قبل 
١٦."ملااإلستماع و الك

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ١٦
٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،



٤٣

مهارة الطالب، تقييم التعلم الذي يستخدم املعلم بناء على البيان السابق، لتحديد 

موعةتتكون من الواجبة الفردية،  اإلختبار . ويختبار الشفاإلختبار الوصف، اإل، الواجبة ا

درس ف هو لتحديد فهم الطالب ملواد اليتم، اهلديذ يف أول التعلالشفوي يستخدم أو ينف

ا إم. بل املعلم يعطى البيان ياىليدرس قة الطالب يف املواد اجلديد الذي أو حتديد معرف

اخلالصة هي اهلدف  . مهراة الطالب يف اإلستماع و الكالماإلختبار الكتاىب يهدف ليحديد 

يعطى يف عملية التعلم، ايضا لتدرب مسؤل تدّرب الطالب إىل املواد اليتإعطاء الواجبة ل

ونيعمل، ألّن الطالب الثابتالطالب حاصل الدراسةتج تنعلى الواجبة الذي لكي 

.شيء ليكون أفضل متكاملخالل يعمل الواجبة حىت جتربة الطالب يف تعلم اإلمتحان

فى) المادة االختيارية(االخاص الفصل فىالعربيةاللغةميتعلغبة الطالب فى ر : الفصل الثالث

كندارىالحكومية الرابع  العامة المدرسة العالية 

ر بالسعادةو الشع.أ
يف حاالت احلبأوداللة من دالئل الربة السعادة بشعور اللديه الذيشخصفا

ونسيحبالطالب الذين يرغبون يف اللغة العربية . و الرغبةالشعور بني عرف يأن مييلمعينة 

تشارك ينشط ايضا وتواصلخالل المنوسوف يكون جمتهدا يف ممارسة العربية. تعلمفيال

.العربيةاللغة بنشاط يف األنشطة املتصلة 



٤٤

مسرور يف اشرتاك مادة اللغة العربية.١

ل يف الفصل اخلاص عشر و و فصثالثة يف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

) دائما/نعم(ةجابيبإواإجابالطالبمن ، تسعة وعشرين )املادة االختيارية(إحدى عشر 

يتبع عادىيشعر مع اإلجابةواحدو شخصمادة اللغة العربيةمسرور يف اشرتاك يعىن 

بناء . على دروس اللغة العربيةبتهم حمدونوال يوجد الذين عربوا على. تعلم اللغة العربية

لديه ) املادة االختيارية(الفصل اخلاص طالب ، ختلص الباحثة أّن التوضيح السابقعلى 

:أنّ ربين املخاحلال بناء على توضيح من . ةجيدة رغب

فقليالتعلم اللغة العربية ألّن اآلن استطعت ان اعرف قلياليف السعادة بر و الشع"
١٧."، ألّن قليل الذي أعرفجّيداولكن مل أفهم. درس اللغة العربية

:ما يليحال سواء ايضا أعرب املخربين 

كانت أشعر اللغة العربيةالذي أشعر عندما تعلم اللغة العربية يعىن سعيدة، إلينّ "
١٨."حنتاج إليهاجيدة لالستماع و 

:هذا هو مماثل ملخربين آخرين ما يلي

سيطرة ماهرولكن ألن املعلم ، باملللكما يف العادة و قليالأشعر  أول الدرس يف"
١٩.يصبح تعلم اللغة العربية سرور ف، تعلم اللغة العربية حال

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر طالبرمحن غناون، ١٧
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر النساء ديان نستىت، طالبة١٨
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة، كندارى

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص ميغا جاي، طالبةسىت أسرى١٩
.٢٠١٧فربار ١٤، املقابلة، الرابع كندارى



٤٥

يف اشرتاك مادة ونمسرور أّن الطالبوصف الميكن ، التوضيح السابقبناء على 

اللغة العربية، ولو يف البداية الطالب ) املادة االختيارية(يف الفصل اخلاص اللغة العربية

إدارة يفةبسبب قدرة املعلم اجليدولكن يشعرون ممل بسبب جهل الطالب على اللغة العربية 

كما توضيح من املخربين مث   .مث الطالب يشعرون بالسعادة يف تعلم اللغة العربية الفصل 

:آخرين ما يلي

كنت متحمس جدا عندما تعلم اللغة العربية إلّن اللغة العربية حتدى يل لكي أفهم "
٢٠."اللغة العربية

:ما يليحال سواء ايضا أعرب املخربين 

لذلك كنت متحمسا جدا إذا ، ألن من البداية كنت أحب،كنت متحمس جدا"
٢١."كان هناك تعلم اللغة العربية

احلال . حمتمس الطالب على تعلم اللغة العربية جيد جدا،التوضيح السابقبناء على 

بناء على حصل املراقبة الباحثة يف الفصل، الطالب . يدل شعور الطالب على اللغة العربية

على الرغم من املفردات اليت يف الفصل، استخدام اللغة العربية يف حمادثةالنشط وأحيانا 

.٢٢متلكها ال يزال قليال

عمل الواجبة املنزلية مبسرور.٢

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر طالبرمحن غناون، ٢٠
.٢٠١٧فربار ١٠، قابلةامل

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر عائشة الزهرة متشور، طالبة٢١
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة، كندارى

.٢٠١٧فربار ١٠، يوم اجلمعة العالية العامة احلكومية الرابع كندارىاملدرسة، نتائج املراقبة٢٢



٤٦

ل يف الفصل اخلاص عشر و و فصثالثة يف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

) دائما/نعم(ةجابيإواجابإالطالبمن و عشرين اثنا،)املادة االختيارية(إحدى عشر 

يتبع تعلم اللغة عادىيشعر مع اإلجابةالطالبمثانيةو عمل الواجبة املنزلية مبسرور يعىن 

، التوضيح السابقبناء على . الواجبة املنزلية مبسرورواعملال يوال يوجد الذين . العربية

احلال . ةجيدرغبة ملديه) املادة االختيارية(الفصل اخلاص ختلص الباحثة أّن الطالب 

:بناء على توضيح من احملربين أنّ 

يف عندما املعلم يعطى الواجبة إلىّي، أعمل مبسرور ألّن عادة املادة اللغة العربية"
يف املدرسة ابتدائية، لذلك استطيع ان اذكر الدرس هذا الفصل علمت منذ 

٢٣."ان حيس كسال ليعمل الواجبةاملاضى، ولكن ايضا أحيانا يظهر 

:ما يليء ايضا أعرب املخرب حال سوا
التذكر)الذاكرة(أشعر حتدى والرتكيز، تذكر هذا الدرس معقد ألنه يتطلب "

٢٤."قوي

ادة عندما السعونالباحثة أّن الطالب يشعر ت، خلصالتوضيح السابقبناء على 

مهماإهتممث سرتكز شعور السعادة مالطالب لديه.املعلميهميعطيتيعمل الواجبة ال

ان الطالب جيتهدونأنّ توضيح السابقاليف هذا احلال، كما . على الكائن الذي يهتم به

بناء على املرقبة يف الفصل، تنظر الباحثة عندما .ركزوا عندما عملية التعلم اللغة العربيةي

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر فصلية رمضان، طالبة٢٣
.٢٠١٧فربار ١٤٠، يوم الثالثاء املقابلة

، الرابع كندارى، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر مئمر كدف م، طالب٢٤
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة



٤٧

إستخالص املعلومات، أو عملية التعلم أّن الطالب نشط و حمتمس يف عملية التعلم، 

٢٥.واجبةعندما يعمل ال

اإلهتمام.ب

يف املالحظات، التفاهم وغري أو نشاط من نفوس الشخصوجود اإلهتمام هو تركيز

يعرف اللغة العربية فيه سوف يكون هناك انيرغبالسخص الذي.ذلك باستبعاد اآلخرين

.على الكائن املالحظعطي دائما اهتماما كبريايميول قوية ل

احلضور يف حصة الدرس يف حينة.١

ل يف الفصل اخلاص عشر و و فصثالثة يف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن مثانية عشر ،)املادة االختيارية(إحدى عشر 

يف حصة حيضرونأحيانا مع اإلجابةالطالبمثانيةو يف حصة الدرس يف حينةحيضرون

.يف حصة الدرس يف حينةحيضرإجابةحداو و.نادراإجابةاربعة و. الدرس يف حينة

الطالب الذين حيضرون يف حصة الدرس يف حينة أكثر ، التوضيح السابقبناء على 

من الطالب الذين احيانا حيضرون يف حصة الدرس يف حينة أو الطالب الذين نادرا حيضرون 

) املادة االختيارية(اخلاص خلصت الباحثة أّن طالب الفصل ف.يف حصة الدرس يف حينة

احلال بناء على توضيح من .اهتمام جدا على ضبط الوقتلديهم رغبة جيدة ألن الطالب 

:احملربين أنّ 

.٢٠١٧فربار ١٤، )املادة االختيارية(، يف تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص عشر و إحدى عشر حصل املرقبة٢٥



٤٨

٢٦."أحضر دائما يف حصة الدرس يف حينة"

حاضر يعىن يناسب مع شرح املؤشرات املقبلبناء على معلمات من املخربين ، هذا 

.شرح املعلمة باهتمامو تبع

شرح املعلمة باهتمامو تبعحاضر.٢

ل يف الفصل اخلاص عشر و و ثالثة فصيف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

عمل يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن عشرون ،)املادة االختيارية(إحدى عشر 

شرح حاضر و تبع احيانا مع اإلجابةالطالبسبعةو حاضر و تبع شرح املعلمة باهتمام

وال يوجد . حاضر و تبع شرح املعلمة باهتمامو ثالثة الطالب اجابة نادرا املعلمة باهتمام

.شرح املعلمة باهتمامونتبعيو حيضرونال الذين 

شرح املعلمة باهتمامونتبعيو حيضرونالطالب الذين ، التوضيح السابقبناء على 

توخلص. شرح املعلمة باهتمامونتبعيو حيضرونلطالب الذين احيانا أو نادرا أكثر من ا

درسة العالية العامة احلكومية الرابع  امل) املادة االختيارية(الباحثة أن الطالب يف الفصل اخلاص 

ساعة اللغة العربية، باإلضافة الطالب ايضا تأتى احلضور عندما ةديمالحظة جهلم كندارى

:ما ياىلتوضيح من احملربين كمااحلال  .يدرس املعلميتيركزون اإلهتمام على املواد ال

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر اصالح رمحوات، طالبة٢٦
.٢٠١٧فربار ١٠، يوم الثالثاء املقابلة



٤٩

كل التعلم نعم، أحضر و اتبع دائما شرح املعلم باهتمام، ألّن هذا املعلمي اآلن  "
مث أننا البداية تلقائيا إذا كنا ال يهتم للتعلم من ، مث النهائي كان دائما يعطي األسئلة

٢٧."ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤال عندما يعطى املعلم األسئلة

تركيز على املوضع يف اثناء الدرس.٣

ل يف الفصل اخلاص عشر و و ثالثة فصيف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

زونكير يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن ، عشر )املادة االختيارية(إحدى عشر 

على املوضع يف زونكير احيانا مع اإلجابةالطالبمخسة عشرو على املوضع يف اثناء الدرس

و واحد على املوضع يف اثناء الدرسزونكير اربعة الطالب مع اجابة نادرا واثناء الدرس

.على املوضع يف اثناء الدرسزكالطالب الذي الير 

على تعلم اللغة العربية الطالب إهتمام أّن طى الباحثةتع، التوضيح السابقبناء على 

:احملربين أنّ احلال بناء على توضيح من . جّيد

ندما اركز، فجأة كان هناك صديق الذي حيدث، عادة ععادة عندما عملية التعلم، "
٢٨."اركز اختفى، ولكن عندما مل اركز، اسأل دائما إىل أصحيب عن التعلم الذي يعطى املعلم

يركزون عندما تعلم اللغة نالذييف احلقيقة الطالب، التوضيح السابقبناء على 

تركيز تعلم التحول إىل شيء دعويت للتحدث مثّ العربية، ولكن ألّن يوجد الصديق الذي 

:احلال بناء على توضيح من احملربين أنّ . آخر

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر عائشة الزهرة متشور، طالبة٢٧
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة، كندارى

املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ، )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص فصلية رمضان، طالبة٢٨
.٢٠١٧فربار ١٤٠، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى



٥٠

النوعولكن أنا ،افتح اهلاتفياأحيانولوالدروس، نعم، اركز يف املواد التعلم خالل "
٢٩."متحّدثنظري ليس يف ولو، ةجيداليت تستطيع أن تستمع الشخص 

عندما بناء على نتائج املراقبة يف عملية التعلم، الطالب يظهرون حمتمس و يركزون

دعي شرح  املعلم الدرس اللغة العربية، ولكن يوجد بعض الطالب الذين ال يركزون إلّن 

.للتحدث، إلّن مل يفهم و ايضا إلّن ينعس

الرغبةمشاعر.ت

الكائن أشخاص، نا أو مشاعر الرغبة يف دفعتيتمع زخم التعلق تستطيع أن تالرغبة 

٣٠.النشاطفز من قبل حتيتالفعالةأن يكون جتربةستطيع ي،أو النشاط

ترغب يف املشاركة يف أنشطة التعلم اللغة العربية يف خارج الفصل أو يف خارج ساعة الدرس.١

يف الفصل اخلاص عشر و ل و فصثالثة يف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن اثنا و عشرون، )املادة االختيارية(إحدى عشر 

و يف املشاركة يف أنشطة التعلم اللغة العربية يف خارج الفصل أو يف خارج ساعة الدرسونرغبي

يف املشاركة يف أنشطة التعلم اللغة العربية يف خارج ونرغبياحيانا مع اإلجابةالبانالطإثنان

يف املشاركة يف أنشطة ونرغبال ياربعة الطالب مع اجابة والفصل أو يف خارج ساعة الدرس

.التعلم اللغة العربية يف خارج الفصل أو يف خارج ساعة الدرس

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص نروان سفرتى، طالبة٢٩
. ٢٠١٧فربار ١٤٠، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى

30Abd. Rachman Abror, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 112
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نشاط يف أكثر الطالب الذي يرغبون أن يّتبعوا كل ال، التوضيح السابقبناء على 

توضيح من احملربين كمااحلال  . التعلم اللغة العربية يف خارج الفصل أو يف خارج ساعة الدرس

:أنّ 

مل أعرف اينولكن اجيانا،. عن اللغة العربيةنعم، أرغب جّدا، أريد أن أعرف أكثر"
التدريس اخلصوصي و تنظم الساعة بني التعليم، التدريس اخلصوصي، و النشاط 

٣١."األخرى

املادة (يستطيع ان يبني أّن الطالب يف الفصل اخلاص ،التوضيح السابقبناء على 

التعلم اللغة يرغبون أن يّتبعوا النشاط يف املدرسة العالية العامة احلكومية كندارى ) االختيارية

أماكن تعلم اللغة ولكن يف هذا حال الطالب مقّيدة معالعربية يف خارج الفصل 

أعرب من قبل ايضا،دراسة اللغة العربيةملتابعةرغبةاملزيد عن ال.الوقتالعربيةوصعوبة تنظم

:ماياىلآخرىاحملرب

تعلم اللغة العربية، ألّن الدرس اللغة العربية هو يف أنشطةيف املشاركة أرغب جّدا "
الدرس الذي أحّب جّدا، باإلضافة، إلّن مع تعلم اللغة العربية أتبع دائما مسابقات 

٣٢."احدى من مسابقة اخلطابة اللغة العربيةاللغة العربية 

مث أوضح أن اإلهتمام الطالب يف تعلم اللغة العربية، ينبناء يف توضيح من املخرب 

ليس فحسب يف الفصل فقط لكن يهتم الطالب ايضا يف تعلم اللغة العربية يف خارج 

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر النساء ديان نستىت، طالبة٣١
.٢٠١٧فربار ١٠، املقابلة، كندارى

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدىالفصل اخلاصفصلية رمضان، طالبة٣٢
.٢٠١٧فربار ١٤٠، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى
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بزيادة التعلم إّما الدراسة الذاتية يف يهةاحدى من وسائل للحصول اإلجنزات اجلّيد. الفصل

احلال كجزء من وعي . املنزل أو يّتبع النشاط يف خارج الفصل كما التدرس اخلصوصى

احلال سواء . الطالب و الوالدان أمهّية اللغة العربية ّمث يكون إحتياج الطالب كجزء من العلوم

: ايضا، أعرب من قبل  احملرب آخرى ماياىل

األّن هذا الدرسنعم، أرغب " ستطيع ان يستفيد يباإلضافة . جعلين حتدى إلتقا
٣٣."املصلحة إذا امهر يف هذه الدراسة

ط في تعلماشالن.ث

ةدّل الوجوديت تستطيع ان تأو ناشط لتعلم يف خارج الفصل هو املؤشرات الالنشاط

عطى يف تارتفاع، سوف يشعرون اّن الدروس اليتالطالب برغبة . الرغبة يف نفس الطالب

.الدرسخارجيف فهو حاجة للبحث املعرفة أخرى جّدا، ةاملدرسة الساعة مقّيد

النشط يف تعلم اللغة العربية يف خارج من املواد التعليمية.١

.قق إجنزات تعلم الطالبيت تستطيع ان حتناشط لتعلم هو احدى من العوامل ال

الذينالطالب. املعرفة واخلربة التعليميةمزيد أيضا فم و علالالطالب يف دراسة الناشط أكثر

. عطى يف الفصل يدّل أكرب الرغبة الطالب على الدرستعلم املواد اليت تليس فحسب 

الطالب الذين ناشط تعلم املواد يف خارج املواد الدراسية يف الفصل فسيخلف املعرفة مع 

.الطالب الذين فحسب تعلم املواد الذي يعطى يف الفصل فقط

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر مئمر كدف م، طالب٣٣
٢٠١٧فربار ١٠، بلةاملقا
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ل يف الفصل اخلاص عشر و و ثالثة فصيف إىل ثالثني املخربينلى املقابلة بناء ع

ناشط يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن مثانية، )املادة االختيارية(إحدى عشر 

إثنا عشر الطالب باجابة احيانا و الطالب يف تعلم اللغة العربية يف خارج املواد الدراسية

باجابة نادرا تعلم اللغة العربية يف خارج خارج املواد و أربعة الطالبتعلم اللغة العربية يف

.سّتة الطالب الذين ال يتعلم تعلم اللغة العربية يف خارج املواد الدراسيةو املواد

الرغبة الطالب على تعلم اللغة اصاخلالصة الباحثة اّن ناق،التوضيح السابقبناء على 

احلال يدّل .عطى يف الفصلفحسب احيانا تعلم املواد اليت تطالبال. العربية يف خارج الفصل

:ماياىلاحملرب أعرب من قبل كما.وجد الطالبا املعرفة اليتصاّن ناق

تعلق مع واد الدروس، اتعلم فقط املواد اليت تال، نادرا اتعلم اللغة العربية يف خارج امل"
٣٤."املواد الدروس

:يليما آخر حال سواء ايضا أعرب املخرب

ما ال ابدا اتعلم اللغة العربية يف خارج املواد الدروس الذي يعطى املعلم، اذكر فقط"
٣٥."تعلمت يف املاضي

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر اصالح رمحوات، طالبة٣٤
.٢٠١٧فربار ١٠، يوم الثالثاء املقابلة

، العامة احلكومية الرابع كندارى، املقابلة، املدرسة العالية)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر عملية نندا ق، طالبة٣٥
.٢٠١٧فربار ١٩، يوم الثالثاء املقابلة
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الرغبة لتعلم لزيادة ممث اوضح اّن الطالب ناقص لديهتوضيح السابق،البناء على 

ناشط يف التعلم املزيد عن. وجد يف الفصلاللغة يف خارج املواد الدروس اليتمعرفتهم عن

:ماياىلاحملرب أعرب من قبل يف الفصل الدروساملواد اللغة العربية يف خارج 

تدخالن املدرسة الدين، ّمث عادة امسع دائما عندما مها كال يتنادرا، ولكن ألّن اخ"
٣٦."حتفظان اللغة العربية

تكرار دروس اللغة العربية يف املنزل.٢

ائما إىل الطالب ليكرر الدروس املعلم يطلب د. التعلمعروف يفاملاألنشطةالتكرار هو

الذيالطالب . اهلدفه، لكي الدروس الذي وجد دِبق يف الذاكرة. عطى عندما يف املنزلاليت ت

التكرار يستطيع ان . علم املعلم يف الفصلينسى بسهولة الدرس الذيالدرس ال يكررون دائما 

إذا كان ،على العكسولكن . الدماغ على التفكريفز حيأن يستطيعالدماغ ينمو و جيعل

سيكون من السهل أن ينسى وسوف عطىيالدروس يفعل يفعل نادرا أو ال تكرار األنشطة

.تؤثر على منو الدماغ ألنه مل يتم تدريب الدماغ على التفكري كثريا

ل يف الفصل اخلاص عشر وو فصثالثة يف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

الطالب يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن سبعة، )املادة االختيارية(إحدى عشر 

دروس اللغة ون الر يكر مثانية الطالب باجابة احيانا و دروس اللغة العربية يف املنزلون الر يكر 

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر نبل نور شهرية، طالبة٣٦
.٢٠١٧فربار ١٠، يوم الثالثاء املقابلة
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مخسة و دروس اللغة العربية يف املنزلون الر يكر و عشر الطالب باجابة نادرا العربية يف املنزل

.دروس اللغة العربية يف املنزلون الر يكر ال الطالب الذي

توضيح السابق، تتصل برغبة الطالب فيمكن تفسري اّن كرار األنشطة البناء على 

:كما قال املخرب ماياىل.الدرس يف املنزل نادرا يفعل الطالب

اتعلم اللغة العربية عندما اختبار أو يعمل . نادرا، نادرا اتعلم اللغة العربية يف املنزل"
٣٧."وقت فراغيوجداذا الواجبة ولكن احيانا اتعلم 

االمتحانيف فقط عندما سيتم تقييم أو يفعلالنشاط التكرار، قبناء البيان الساب

حال سواء أعرب املخرب اخرى . وال يفعل عندما ال يوجد التقييم أو إمتحان يوميايوميا

: ماياىل

٣٨."داإلمتحانينر احيانا و عندما "

:ماياىلخمرب أعربأيضا الدرس تكرار عن مث

٣٩."نادرابلليس دائما، "

أنشطة تكرار الدرس اّن رغبة الطالب على توضيح السابق، فخالصت الباحثةالمن 

صخب الطالب سيطالب املواضيع األخرى مع فإنه أيضا ال ميكن فصلها . ناقصاملنزليف 

:ما يلياخمرب قالوكما .املعلم يف املدرسةعطىتيتال
، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص حممد رفلى، طالب٣٧

.٢٠١٧فربار ١٠، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى
، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص سىت أسرى ميغا جاي، طالبة٣٨

.٢٠١٧فربار ١٤، املقابلة، الرابع كندارى
، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص نروان سفرتى، طالبة٣٩

.٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى
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أكثر الواجبة املزلية اليتنادرا أكرر الدرس اللغة العربية يف املنزل ألّن عادة "
٤٠."تكدست

:أعرب من خمرب آخر ما يليحال سواء ايضا 

٤١."و املوضوع اآلخرالواجبة الفردية واجلماعيةإلّن احيانا أكثر جّداال، "

الواجبةعمل.ج

.الطالبرغبةييدلّ تمن املؤشرات الىاحديهعطى املعلمتيتيعمل الواجبة الالعادة 

ارتفاع رغبة الطالب الذين لديهم . لتعميق قدرات الطالباملعلم يهدفعطىى الواجبة اليت ت

.املعلممن واجبات عمليدركون أمهية 

عطى املعلم إما يف املدرسة أو يف املنزلتيتعامل الواجبة ال.١

التعلم عملية . للتعلمتوجيه الطالب الدافع و يالعناصر اهلامة يف التعليم هىحدإ

ي أنشطة التعلم ه.لتعلم جيدااأنشطة مظنييقتدران ملعلم كاإذا معلم  نجحتأن ستطيعت

كلفيفالطالب، إجنزاتاملعلم نتائج جيدة لتحقيقه يف حتسنيأّىن يرجوالتعلميةسلسلة ال

خارج ساعات التدريس أو يف يف للطالب إلكمال الواجبةإلعطاء جيباية تدريس املعلم 

درس مهم الاية كلفيالواجبةإعطاء معألنه . فهم املواد اجلديدة تعلمت يف املدرسةلاملنزل 

املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ، املقابلة، )املادة االختيارية(عشر إحدىالفصل اخلاصفصلية رمضان، طالبة٤٠
.٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(الفصل اخلاصعشر دندا ألفية فطنة، طالبة٤١
.٢٠١٧فربار ١٥، يوم الثالثاء املقابلة



٥٧

اية يفإعطاء الواجبات املنزلية .التعلم لتحقيق النتائج املتوقعةجدا الستمرارية عملية  كل 

.شاكل املكتسبة يف عملية التعلممستكشافإلالطالب دور التدريس مفيد جدا 

عطى كجزء تيتيعمل الواجبة الهو سالدر زاتجنيف حتسني اإلالعناصر اهلامةىحدإ

كمعلميف حل املشكالت يف التعلم واملعلم  الطالببدرّ يذلك لكي يتمو .. املعلممن تقييم 

.ملواد اليت مت تدريسهاعلى افهم الطالب ةطبقستطيع ان يقيمي

ل يف الفصل اخلاص عشر و و ثالثة فصيف إىل ثالثني املخربينبناء على املقابلة 

يعىن ) دائما/نعم(ةجابيإواإجابالطالبمن مثانية و عشرين، )املادة االختيارية(إحدى عشر 

و يعمل الواجبةب باجابة احيانا الالطىاحدو يف املنزلأما يف املدرسة أو يعمل الواجبة

.يعملون الواجبةال وال يوجد الذين عربوا و يعمل الواجبةب باجابة نادرا الالطوواحد

:من الشرح السابق، فيستطيع ان يبّني كما يلهث املخرب كما يلى

رأيي هدا مهم لعملية تعلم اللغة الواجبة الىت تعطى املعلم إلنّ نعم، اعمل "
٤٢".العربية

:حال سواء يلهث املخرب آخر  كما يلى

. اعمل دائما الواجبة اليت تعطى املعلمي، ولكن عادة انسى ان اعمل دائما يف املنزل"
٤٣".عادة اذا جيمع الواجبة أجّر دائماعادة اعمل الواجبة يف املدرسة و 

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر لبحمحد رفلي، الطا٤٢
.  ٢٠١٧فربار ١٠، يوم اجلمعة، املقابلة

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدىالفصل اخلاصفصلية رمضان، طالبة٤٣
.٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى
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:كما يلهث املخرب آخر  كما يلىمث  

٤٤".نعم، اعمل دائما الواجبة اليت تعطى املعلم لكي وجد القيم اجلّيد"

:حال سواء يلهث املخرب آخر  كما يلى

٤٥".احلمد هللا حىت اآلن اعمل دائما الواجبة الىت تعطى املعلم"

الواجبة بناء البيان السابق، فخالصت الباحثة اّن رغبة الطالب على عمل عمال

عندما عملية تعلمأن ينظر ستطيعيمشاركة تعلم اللغة العربيةيفالطالبمحاسة. جيدة جّدا

:كما قال املخرب ما يلي. اللغة العربية

اللغة العربيةيفرغبيتألن محاسة جّدامحاسيت يف تعلم اللغة العربية ميكن أن يقال "

٤٦."ارتفاع

معرفة الغرض.ح

الغرض من هذه الدراسة هناك حتققت فعال، وهناك . يهدفالتعلم هو النشاط الذي 

سلوك تغيري أو تشكيلمع ارتباط وثيقالغرض من التعلم . أيضا أقل أدرك الطالب

يفناشطأمهية أهداف التعلم، مث هؤالء الطالب سوف يدركونالذين الطالب ٤٧.معني

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، )املادة االختيارية(الفصل اخلاص عشر الطالبأمحد صّديق،٤٤
.  ٢٠١٧فربار ١٠، يوم اجلمعة، املقابلة

املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  ، )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص طالبةجيت مودينا علفية،٤٥
. ٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى

، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع  )املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص نروان سفرتى، طالبة٤٦
. ٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة، كندارى
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املخرب ما أعربمزيد من الدراسة تعلم اللغة العربية،و يتعلق الغرض ..متابعة الدروس املدرسية

:يلي

الذي أكثرالذياإلسالم من خالل الكتب من العلماء عنجبدان اتعلمألنين أريد "
٤٨."مل يرتجم إىل اإلندونيسية

يدركون )املادة االختيارية(الفصل اخلاص تعلم اللغة العربية يفنتبعو يالطالب الذي 

الطالب حقا عالقةيفهمون حتسني العلم، وليس ذلك فحسب ولكن يف أمهية اللغة العربية 

اإلسالم ألن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي يعىن للطالب، االنتماء الدينمعالعربية اللغة

زيادة املعرفة من اللغات لالغرض من الطالب يف دراسة اللغة العربية ال يقتصر فقط حّىت 

.ملعتقدات الطالبيف احّىت األجنبية، ولكن أعمق 

أن ستطيعتتنظيم التعلم اليت يعىنرؤية ورسالة املدرسة معغرض التعلم أيضا يرتبط

إلضافية املنهجيةواألنشطة التعليم جودة، وحتسني متفرددم الطالب الذين لديهم ذكاء خت

محاسة التفوُّقةسني الطالب باملهارات احلياتية، وحتهيزالعلوم والتكنولوجيا وجتمن أجل إتقان 

تمع املدرس :خرب ما يلياملكما ذكر .يف روائعيف تعلم والعمل وةعلى ا

اللغة خبالفدف تعلم اللغة العربية، علينا أن نتذكر أنه ذات الصلةإذا " 
اللغة العربية مل تدرس أنّ يأمهية هاليت اإلجنليزية، اللغة العربية هي لغة العامل مث 

، ، املقابلة، املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى)املادة االختيارية(عشر إحدى الفصل اخلاص ريف فجٍر، طالب٤٨
.٢٠١٧فربار ١٤، يوم الثالثاء املقابلة
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اللغة الف خبيف االساس تعلم اللغة العربية ملعرفة أنّ ألّن ،حسبفن و املسلم
٤٩."هي اللغة العربية ، لغة عامليةن تستخدم كاتستطيعاللغة اليت وجدتاإلجنليزية 

ميلك لكياللغة العربية هوتعلممنفيمكن وصف بأن جوهربناء البيان السابق، 

م  اللغة التحدث إلنّ يفاحلياتيةومهاراتالطالب معرفة اللغات األجنبية لتحسني مهارا

.عامليةالعربية مبا يف اللغة

يف رغبةأن الطالب لديهم ة اخلالصةالباحثعطىت، املؤشراتبناء البيان السابق، عن

:املخرب ما يليقالكما ،تعلم اللغة العربية جيدة

ة عشرالطالب مخسة ومثانيرغبةإذا كنت تعتقد أن كل هذا الوقت كنت أدرس، " 
.جداصعبات ليستادة املد ألن الطالب جيّ رغبة، مث.للمادة نعلمهيناسبيف املائة 

ومخسني يف املئة ثناوية،الةمن املدارسنصف، أعلم هناك الكثرياملصّدفة، هذا الطالب الذين 
، ة الثناوية العامةاملدارسالطالب الذين خريج منمساعدة هكذا.ثناوية العامةالة من املدارس

٥٠."مرة أخرى يف الصف العاشرنتعلمو مث ، ليس ببعيدنتعلمو لذلك

درسة املاألصلقو فر ، ة، رغبة الطالب على اللغة العربية جّيدالبيان السابقعلى بناء 

ب ال الاملدرسة الطاألصلفروق. ال يوجد الرغبة يف اللغة العربيةأن الطالب يدلّ يس مبعىنل

لكن الطالب الذين يتعلمون و.العربيةاللغبةجيعل الطالب اآلخرين االبتعاد أو ال حيبون

سوف تدرس قبلهايتالاملواديتعلمواالذين ملساعد ألن الطالب لذالك املعلم ال،قبلهاابدا 

:خمرب ما يليقالكما احلال  . ةساعدم

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ٤٩
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،

ىف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى، اللغة العربية، ) املادة االختيارية(املدرسة يف الفصل اخلاص أنيتا سلفييا، ٥٠
.٢٠١٧إبريل، ١٣املقابلة،
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قد درس اللغة الذين لطالبجيدة، حيث افصلإذا كانت التجربة كان يل يف ال"
صديقته الذين ال يفهمون ينظرعندما الثناوية أو يف الثناوية العامة يف مدرسته العربية 

٥١."جيدةلذا التنمية هي .العربيةاللغة لتطوير مراجعيكون ،تكون دافعا لهف

یاریة(يف الفصل اخلاص وفري، املدرسة٥١ خ لغة العربیة، ) املادة  ، ٕاثنني ا ة الرابع كندارى، املقاب ر ١٣ىف املدرسة العالیة العامة احلكوم فربا
٢٠١٧.
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الباب الخامس
خاتم البحث

خالصات: الفصل األول
املادة (بناء على حاصل البينات عن الرغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص 

باب السابق، إذا الباحثة اليف املدرسة العالية العامة احلكومية الرابع كندارى كما وصف يف ) االختيارية

:كما ياىلبعض اخلالصاتتعّرب ستطيع أن ت

يف املدرسة العالية العامة ) املادة االختيارية(تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص .١

لصف الثاين اباجتماعني يف األسبوعحول أربع حصص استمرّ احلكومية الرابع كندارى 

. رشلصف احلادي عشر والصف علواحداجتماع،يف األسبوعو ثالث حصص عشر،

أما الطريقة اليت تستخدم يف . ٢٠١٣املناهجاليت تستخدم يف تعلم اللغة العربية هو املناهج

، طريقة القراءة و )احلوار(طريقة املباشرة، طريقة احملادثة : تعلم اللغة العربية متنوعة يعىن

ختبار إلاو الوصفي االختبار نوع التقييم الذي يستخدم يتكون من الواجبة الفردية، . غريها

سواء باملواد اليت توجد يف ) املادة االختيارية(املواد اليت تدرس يف الفصل اخلاص .يالشفو 

تتكون ) املادة االختيارية(يف الفصل اخلاص التعلمية اليت تستخدم الوسائل. املدرسة الثانوية

.نكرتو و  الفيديو واملوسيقىمن كتاب اللغة العربية، السبورة، التعلم باستخدام 

يف املدرسة العالية ) املادة االختيارية(الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص رغبة .٢

العامة احلكومية الرابع كندارى جيد جدا، إلن يف تعلم اللغة العربية يستطيع الطالب ان 

٦٢
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يركزوا اإلهتمام الكثيف، و الطالب لديهم دوافع مرتفعة و الطالب يشعرون لديه 

باإلضافة، بناء على حاصل . اللغة العربية لزيادة معرفة اللغة ألجنبيةباالحتياجات لتعلم 

أن تنمية رغبة الطالب يف ) املادة االختيارية(املقابلة مع معلم اللغة العربية يف الفصل اخلاص 

األولولكن توجد املشكلتان التان تدّالن على النقصان، . تعلم اللغة العربية جيدة

يف علم تيامليادة معرفتهم من خالل دراسة املواد األخرى الاهتماما لز الطالبناقصون

.الطالب يف تكرار الدروس يف املنزلرغبةثانيا، .الفصل

اإلقترحات: الفصل الثانى

لرئيس المدرسة العالية العامة الحكومية الرابع كندارى.١

تنفيذ يف يتتعلم اللغة العربية الخصوصا اللغة العربية، لكي نشاط تسهيل التعلم يكمل .أ

.درسة العالية العامة احلكومية كندارى ميشى بفعالةامل

.يعطى الدافع إىل معلم اللغة العربية لتطوير التعلم يتناسب إحتياجات الطالب.ب

لمعلم اللغة العربية.٢

يستطيعت لكيبا الضرورة حتسني طريقة تدريس اللغة العربية يكون أكثر خطري و انضال.أ

.بنشاط يف تعلم إما عقلي أو عمليالطالب ان يسامهوا

السعادة و بافز الطالب لكي يشعرو حتستطع ان تيتبا الضرورة تنفيذ اإلسرتاتيجيات ال.ب

.غري مشبع لتعلم اللغة العربية
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لطالبل.٣

الرغبة حىت اان ينمو واإىل اللغة العربية لكي يستطعةإجابيم تصوراتبا الضرورة لديه.أ

.بنشاط يف نشاط التعلمواو يسامهواان يشاركوايستطع

زات التعلم اإجنحيقق تعلم لكي يستطع انالبا الضرورة حتسني انضباط و اجتهاد يف .ب

.احلسن
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