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Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam

bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). (Qs.Az-Zukhruf: ٣)
“Indeed, we made the Quran in Arabic, that ye may understand

(his)”

َمْن َسَلَك َطرِيًقا :“قَاَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
”َسَلَك ِبِه َطرِيًقا ِمْن طُُرِق اْلَجنَّةِ , َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما 

Rasululloh Bersabda :
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari

ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga.
[ H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud ]
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ملخص البحث 

رتنو ولنداري : اإلسم 
١٣٠١٠١٠٢٠٣٥: رقم التسجيل

ملدرسة العالية احلكومية واحد  : موضوع البحث  حتليل أخطاء كتابة اإلمالء اإلستماعى 
وي اجلنوبية  كو

وان املاجستريفه: املشرف  مى غو
ة ملدرسة العاليحتليل أخطاء كتابة اإلمالء اإلستماعى يبحث عن هذ البحث 

وي اجلنوبية معرفة و وصف مشكالت  دف ىف هذا البحث هيواهل. احلكومية واحد كو
وي  ملدرسة العالية احلكومية واحدكو كتابة اإلمالء اإلستماعى يف تعليم اللغة العربية 

تطوير قدرة الباحثة يف الكتابة العلمية إما يف خاص الباحثة أو د البحثئفوا.اجلنوبية
الس الرتبويةالتالميذ .عطاء اخلرب إىل ا

البحث الوصفي الكيفي هو . النوع هذا البحث هو البحث الوصفي الكيفي
تمع و املخرب ت الوصفية كالكلمات املكتوبة و اللسانية من ا . حبث يستخدم البيا

ت منهاريقة اليت استخدمت الباحثة ىف مجالط قابلة و املالحظة و امل:ثالثع البيا
ئق طاء لتحليل كتابة إمالء التالميذ، وأما أداة خلأحتليل مث استخدمت الباحثة .لو

دة احلروفحتليل األخطاء تتكون من حدف احلروف و تبديل  مرجع . احلروف و ز
ت من مدير املدرسة، املدرس، التالميذ .البيا

تبديل و مرة٥٠حذف احلروفىف هذا البحث وجدت الباحثة أخطاء 
دة احلروفومرة١٠٤: احلروف . مرة٤٠: ز



ت

كلمة متهيدية 

﷽

من شرور أنفسنا ومن سيأت أعمالنا من يهده  نستعينه و نستغفره و نعوذ  إن احلمد 
رب العاملني الذي أنزل القران عربيا لقوم . هللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له واحلمد 

فعا ال علم لنا إال ما علمنا إنه هو السميح العليموسبحان الذي . يعقلون . أعطان علما 

فبهداية هللا . املبعوث رمحة للعاملنيالصالة و السالم على رسول هللا خامت األنبياء واملرسلني
عز وجل وعنايته وتوفيقه أكتمل كتابة البحث العلمي البسيط الستيفلء بعض الشروط للحصول 

بكلي ة الرتبية يف شعبة تدريس اللغة اللغربية قسم تدريس اللغة اللعربية كلية الرتبية علي درجة سرجا
جلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى مبناسبة . مبعاونتهموال تتم كتابة البحث إال. وعلم التدريس 

:اكتمال كتابة البحث العالمي توجهت الباحثة تعبري شكرها إىل

ديبا احلاجةسوفرنو واحلاجوالدّي الكرميني .١ ين  يت الذان رابياين تربية صاحلة وأد مر
كما ربياين صغريا و احملبوب إخوان حمّمد إقبال وأدعو هللا أن يرمحهما. إيل سن الرسد

ين نورل ماشيطا و رتنو ولن داري و حمّمد منفاريد،سسا منوار فدإ و.فطراى و تري 
املساعدين يف إعطاء احلماس احملفدإ .وخديج نور،سفدإ. انوار،س بوب حمّمد رافا فرمودا

. الكتمال كتابة البحث
.فد مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.مالدكتور احلاج نور عامل،ةاملكرم.٢
جلامعة ميدة كلية الرتبية و علم التدريس أغ ع.الدكتور احلاجة سيت قريظة،مةاملكرم.٣

.كلية و علم التدريساإلسالمية احلكومية كندارى قد بذلت جهودها لتطوير  



ث

إ رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية قسم تدريس اللغة كلية .فد.أغ،م.املكرمة ومونة،س.٤
جلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى قد بذلت جهودها لتطوير شعبة  الرتبية و علم التدريس 

. يةتدريس اللغة العرب
الكتمل  كمشرف هذا البحث العلمي قد اعطين أوقاته فهمى غناوان املاجسرت  املكرم.٥

.كتابة البحث
ذ و املوظفني احملرتمني الذين علموين العلوم املفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت األساتي.٦

.يف هذه اجلامعة
وي اجلنوبيةاملدارسةمديرةس،أغ.مسفيداراملكارم .٧ . العالية احلكومية األوىل كو

.أعطتين اإلستعداد هلذا البحث
وي اجلنوبيةيع األساتيذ يف املدرسة مج.٨ و أساتيذ الصف العالية احلكومية األوىل كو

ذا البحثاحلادي عشر ت املتعّلقة  .خاصا الذين قد ساعدوين يف إعطاء البيا
قد أعطوين املساعدة و النصائح ٢٠١٣تدريس اللعة العربية جيل سنة مجيع التالميذ.٩

.و علموين املعارف الكتمال البحث

خري اجلزاء و اهدا و أخريا أسأل هللا سبحانة و تعايل أن يقبل أعمايل و أعماهلم و جزا
.إيل الصراط املستقيم واحلمد هللا رب العاملني
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لالباب األوّ 

مةاملقدّ 

ة البحثخلفيّ : الفصل األول 

غة رمز اللّ . سانصاالت جلميع الناس و هي كالرمز الصوت الناتج من اللّ غة آلة االتّ اللّ 
لوك و ف النفس يف احلوار و السّ تعاون و التفاعل و تعرّ مستخدم جبميع الناس للّ اعتباطيّ 
املة .ا

ة لغة غة العربيّ اللّ . غة األخرىعند اإلندونيسيني كاللّ ة ة هي لغة أجنبيّ غة العربيّ اللّ 
.ة منذ القدميغة العربيّ ني و املسلمني عاما و لقد عرف املسلمون اللّ مستخدمة عند العربيّ 

م دين اإلسالم ه و لذلك لتعلّ ل منوّ ذين سيعرفون شريعة اإلسالم يف أوّ قليل من الناس الّ ولكنّ 
١.ةغة العربيّ ملعرفة اللّ ال بدّ 

للّ دور اللّ  ا غة يستطيع اإلنسان أن يعّرب غة مهم ألن  فكره و شعره يتعاون بغريه و 
.حلياتنا اآلن و املستقبلنستطيع أن نستعرض و التاريخ املهمّ 

هذا احلال املفهوم يف . ة يف نظام التعليم الرمسيّ غة األجنبيّ ضع تعليم اللّ يكثري البلد 
يف . ة و الثقافة و غريهاة و االجتماعيّ يف السياسية و االقتصاديّ تلبية حاجة البلد كالعالقة 

ان كّ كأغلب السّ ة عند املسلمني  ة و هي مهمّ غة العربيّ اإلندونيسية تدرس لغات األجنب كاللّ 
.ايف اإلندونيسيّ 

١ Mohammad Thoha  “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah,
jurnal Okara, Vol. ٨٠ I, Tahun ٧, Mei ٢٠١٢



٢

احدى . منذ القدمي و يف تعلمها مشكالتياطورت اللغة العربية يف اإلندونيست
الطريقة مهمة لنجاح تطبيق املواد . الطريقة عند تعليم اللغة العربيةاملشكالت هي استخدام 

٢.تطبيق الطريقة غري الصحيح يسبب إىل أغراض التعليم غري الصحيح. التعليمية

اهرين يف الدروس و ال بد لنا أن املأغراض املدرسني يف تقدم املواد لتكوين التالميذ 
لذالك يف تطبيق مواد اللغة .كثريا التعليم املركز إىل املدرسنينركز اإلهتمام إىل التعليم ألننا جند  

غراض التعليم تم إىل أغراض التعليم كي تطابق الطريقة  .العربية أن 

قد علمت اللغة العربية يف املدارس كاملدرسة اإلبتدائية و املدرسة الثانوية و املدرسة 
مهرات هي مهارة االستماع و الكالم و تتكون اللغة العربية من أربع . العالية و اجلامعة
يف تعليم اللغة العربية يستخدم . يف تعليم كل املهارة حتتاج الطريقة املناسبة. القراءة و الكتابة

ملهارة الكتابة الطريقة املناسبة للتطبيق هي طريقة الكتابة اليت . املدرسون الطرائق املتنوعة
.و طريقة القواعد و الرتمجة و غريهاتتكون من طريقة اإلنشاء و طريقة اإلمالء 

ملدرسة العالية احلكومية وي اجلنوبية يستخدم واحديف تعليم اللغة العربية  كو
لصعوبة عند تطبيقها ألن أكثر تالميذ الصف  املدرسون طريقة الكتابة ولكنهم يشعرون 

.اتباع تطبيق طريقة الكتابةوااحلادي عشر مل يقدر 

لصعوبة عند كتابة كلمة أو مجلة اللغة العربية بدون النظر إىل  يشعر أكثر التالمي ذ 
ملدرسني كاملة حىت مل يطلق تطبيق هذا.كتبهم م مل حيفظوا كتابة املفردات املقروءة  أل

ملدرسة العالية احلكومية وي اجلنوبية  واحدطريقة الكتابة يف الصف احلادي عشر  كو
:كما يف املثال.كامال

٢ Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Aplikasi. (yogyakarta:
Penerbit teras) ٢٠١١. Hlm. ٢-١
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٥

األمساءالرقم
األخطاء  يف الكتابة

عدد األخطاء يف  
كتابة املدّ 

عدد األخطاء يف  
كتابة احلرف

٥٩آدمألودي دمحم ١
ين٢ ٧١٤رتنو نور
٢٦إنتان روّنشح٣
٧١٠دينا رمحوايت٤

روف املّد بني طويل حمن التالميذ مل يقدروا علي تفريق كثرية،املذكورةمثلةألاهذه 
حلروفةحروف اليت وجبوقصري، و  املذكورة أنمثلةيف األأن نرىميكن. إّتصاهلا وال يّتصل 

عرب هذا وهذه املشكلة وجب حتليلها. أخطاء الكتابة تقع يف فهم قواعد كتابة اللغة العربية
حتليل أخطاء كتابة اإلمالء " مشكلة علىاعتمادا على ذلك احلال تريد الباحثة . البحث

وي اجلنوبية  ملدرسة العالية احلكومية واحد كو "اإلستماعى 

حتديد املشكلة: الفصل الثاين 

ملدرسة احلكوميةىكزت الباحثة البحث يف الصف احلادر  وي واحد عشر  كو
مادةوركزت الباحثة يف التعليم عملية التدريس يف تلك املدرسةتنفذاجلنوبية ألن الباحثة 

" مثلائقجمموعة متنوعة من الطر تعليم اللغة العربية ألن طريقة الكتابة يف اإلستماعىاالمالء
كثر فعالية يف تعلم اللغة العربية ولذالك ركزت الباحثة أل" ، االنشاء واخلطاإلستماعىاالمالء

. طريقة الكتابةستخدام



٦

أسئلة البحث: الفصل الثالث 

اعتمادا إىل خلفية البحث و حتديد املشكلة السابق فتذكر أسئلة البحث يف هذا البحث  
:أسئلة البحث املقصود هي. كاألسس الرئيسي للتقييم علميا

وي واحد ملدرسة العالية احلكوميةاإلمالء اإلستماعىكتابةأخطاءاية اجلنوبية ؟كو

أهداف البحث: الفصل الرابع 

اعتمادا إىل خلفية البحث و حتديد املشكلة السابق فتذكر الباحثة أهداف البحث 
:أهداف البحث هي . إلعطاء الفواعد جلميع الناس نظرية أو عملية

ملدرسة العالية احلكوميةاإلمالء اإلستماعىكتابةأخطاءمعرفة و وصف
وي واحد  .اجلنوبيةكو

د البحثئفوا: الفصل اخلامس 

الفواعد النظرية.١
إعطاء املسامهة للمجالس الرتبوية هاما لتطوير املوارد البشرية يف كافة الدوائر و .أ

دة املعارف يف اجلامعة و يف تدريس اللغة العربية خاصا .لز
عطاء التالميذتطوير قدرة الباحثة يف الكتابة العلمية إما يف خاص الباحثة أو .ب

الس الرتبوية .اخلرب إىل ا
الفواعد العملية.٢

للمدرسة اصالح جودة الرتبية يف ترقية استخدام طريقة الكتابة يف تعليم اللغة .أ
.العربية

للباحثة إعطاء الفواعد إلصالح نفس الباحثة قبل أن تكون مدرسة و تنبغي .ب
.أن تعرف كيفية تطبيق طريقة الكتابة



٧

.لتالميذ يف استخدام طريقة الكتابة ملهارة الكتابةللتالميذ ترقية فهم ا.ت

تعريف املوضوع: الفصل السادس

هو حال وكيفية التطبيق  أّن ، J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zainقال
.هو املمارسة والزوج، Lukman Aliكما وفقا . ونتائج

عملية، ووفقا قاموس لكبري اإلندونيسية، اليت حصلت عليها من والتطبيق هو 
، طريقةوميكن أن خنلص إىل أن التطبيق هو فعل ممارسة نظرية و . ، وقانون يطبق٣وسيلة

موعة أو  وأشياء أخرى لتحقيق أهداف معينة ومصلحة هذا هو املطلوب من قبل ا
موعات اليت مت التخطيط هلا وتنظيمها مسبقا .ا

تخذ سواء جراء املوبناء على هذا الفهم ميكن أن خنلص إىل أن التطبيق هو اإل
عناصر تطبيق ما . دف حتقيق األهداف اليت صيغتىبشكل فردي أو يف جمموع

:يلي

مج املنفذ)أ وجود الرب
موعة املستهدفة، وهي األشخاص الذين يصبحون أهدافا ومن املتوقع أن )ب وجود ا

مج .تستفيد من هذا الرب
٤إدارة وتنفيذ ورصد عملية التنفيذتنفيذها، سواء املنظمات واألفراد املسؤولني عن )ج

بةالكتاةطريقتعريف

لعربية  يت من قاعده تغري التطبيق يكون شكال من اشكال تطبيق املهارة 
املشرق الذي يعين الكفاءة أو املهارات يف حني كتابه ان كلمه يعين الكتابة أو الكتابة 

٤ Muhsin Riyadi, Sinergi antara Khat Imla’ dan Bi’ah Lughawiyah dalam Meningkatkan
Maharah Kitabah dan Istima’ pada Pembelajaran Bahasa Arab, jurnal El-Ibtikar Vol. ٠٢, nomor ٠١,
Juli ٢٠١٣, hlm. ١١٦



٨

يت من الكلمة اليت يعين   ىالكتابة ه. كتابه الكتابةهو شكل من اشكال املشرق 
لكلمة يتم ترتيبها وتنظيمها عبارة عن جمموعه من الكلمات مرتبه وحتتوي . املقصود 

علي املعين ، ألنه لن يتم تشكيلها اال إذا كان وجود الكلمات غري النظامية ، مع 
ء ميكن ان يصب قلبه حلريه التعبري وفقا ملا كان عليه يف االعتبار ، و  مع اإلنسان 

٥.التعبري املكتوب من املتوقع ان يصب القراء ميكن ان نفهم ما ارادته املؤلف ان يقول

شخص ما لقراءة هافهمتاليتلغةالين أن يصور الرسوم والرموز تصف الكتابة 
الكلمات تشكل فونيمات وحدة اليت تشكل الكلمات،كرموز الرسومات  .اآلخرين

الفقرات اليت حتتوي على حدة العقل والغرض اجلمل، من سلسلة من اجلمل لتشكيل
أعمق معىن الكتابة تتدفق األفكار من خالل اجلمل اليت يتم ترتيب .أو رسالة حمددة

.كملها، كاملة وواضحة حبيث يتم اإلبالغ عن أفكار بنجاح لآلخرين

القدرة على وصف أو الكشف عن يه) writing skill(مهارات الكتابة 
ت العقل، الكلمات على اجلوانب املعقدة بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة حمتو

٦.تؤلفك

:مهارات الكتابة لدى جانبني

.٧تشكل حرفإتقان)أ

التدريبات ما قبل  . التدريبات لتشكيل احلرف جيب أن تبدأ التدريبات حروف
:ما يليروفكتابة هذه احل

٥ Sitti Kuraedah, Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, Jurnal Al-Ta’dib Vol. ٨ No. ٢, ٢٠١٥, Juli-Desember, hlm
٨٥

٦ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-١, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, ٢٠١١), hlm. ١٣٠

٧ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Cet ke-٥, ( Malang: Misykat,
٢٠١٢), hlm.١٨١



٩

.لعقد ورقة وقلم أو كتاب وضعت يف مواقف احلقتدريب )١
وأفقيا مع أطوال قصرية متفاوتةتدريب )٢ .جيعل خطوط مستقيمة عمود
ة ألشكال خمتلفة من املنحدر خمتلفةتدريب )٣ .جيعل خطوط مشا
جيعل اخلط املنحين، من اليسار إىل اليمني، من اليمني إىل تدريب )٤

٨.اليسار، من أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلى

لكتابةالعبارةإتقان )ب
الكتابة من حيث املبدأ رينمت.اجلانب هو يف جوهر مهارات الكتابةهذا 

وميكن أيضا إعطاء مترين .االستماع، والتحدث، والقراءةمترينمنحت بعد 
لتعاون مع  .تالميذقدرة الخر، مستوى مناسب من جوده آرين متالكتابة 

تعليم اللغة العربية
تمعاللغة هي وسائل االتصال اليت تستخدمها كل جم كل لغة تستخدم . موعه ا

لذلك فمن الطبيعي عندما الناس يف جمتمع معني ال ميكن ان . عاده لالتصال مع بيئتها مماثله
تمع اآلخر وهذا . اّن علي البيئة ، ميكن لكل شخص التواصل بشكل جيد. تعرف لغة ا

ن اللغة هي أساس وبصفه عامه ،  . وسيله اتصال بني االفراد الذين لديهم بيئتهميوحي 
٩.وقت الحق رمزا للخطاب أو النطقكانت اللغة يف

ا معلم إىل أقصى حد حىت أن احملمي أنه تم األنشطة التعليمية اليت يالتعل قوم 
نشطة التعل ذىلام هو اجلهود يوبعبارة أخرى تعل. م مع حسنيتدريس مواد معينة القيام 

وهكذا، . ميألهداف التعلد واألنشطة اليت تؤدي إىل حتقيق يبذهلا املعلم يف خلق بعض املوا
ا معلم إىل أقصى حد حىت أن احملمي أنه تاألجنبية أيضا األنشطة اليت ةتعليم اللغيه قوم 

٨ Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-١, (Yogyakarta: Teras, ٢٠١١),
hlm. ١٧٣

٩ M. Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qira’ah Dan Kitabah),
Jurnal Sosial Budaya, Vol. ٨ No. ٠١ Januari – Juni ٢٠١١, hlm. ١٥٥
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لغةلم يم، حىت تفضي إىل حتقيق الغرض من تعليتعليم اللغة األجنبية بعض أنشطة التعل
١٠.جنبيةالأل

ب أن تكون مفهومة وفهم هذا املفهوم على وجه جتم هناك الشروط الثالثة اليت يالتعل
,Approachيف مقالتهEdward M Anthony. التحديد، أي النهج، أساليب وتقنيات Method and

Technique١١:هذه الشروط الثالثة كما يلي

يسمى املدخل يف اللغة العربية هو جمموعة من االفرتاضات فيما يتعلق بطبيعة اللغة نهج،ال.أ
والنهج هو إنشاء بديهيًا أو توجها فلسفيا، والفلسفة، . ةم اللغيوطبيعة تدريس وتعل

.واملعتقدات شيء أنه يعتقد، لكن ليس من الضروري أن يثبت
ريقة هوهو ما يسمى يف اللغة الع، لطريقةا.ب مع العرض التقدميي عملخطة شاملة ربية 

ج العزمللمادة اللغة بصورة منتظمة أو منهجية تستند  ج إذا كانت طبيعة . إىل 
ج واحد ميكن أن يكون العديد من .اإلجرائيالطريقةالبديهية، مث طبيعة  .الطريقةلذا يف 

: أو شعبية يف لغتنا مع االسرتاتيجية، هيالطريقةبينما التقنية، يسمى فيها اللغة العربية يف .ت
اليت مت الطريقةاألنشطة احملددة اليت ستنفذ يف الفصول الدراسية، ويتماشى مع النهج و 

، ألنه يعتمد اعتمادًا كبريا على اخليال واإلبداع الطريقةالطبيعة التنفيذية هلذا . اختيارها
.املختلفة يف فئةللمعلم يف مادة خمتلقة والتغلب عليها وحل املشاكل

ميكن أن . التعرض ملا ورد أعاله ميكن أن يفهم، أن فرتة الوالية الثالثة لديهم عالقة هرمية
ج واحد، ومن الطريقةيقدم  واحد ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات واحدة أو الطريقةواحد أو أكثر من 
ولذلك جيب أن ال يتعارض مع الطريقة ويف املقابل االسرتاتيجيات ينبغي أن تكون متسقة مع . أكثر

.هذا النهج

١٠ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, ٢٠١١), h. ٣٢.

١١ Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, ٢٠١١), h. ٣٤-٣٣.
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م وفقا هاماليك إوميار هو رسالة جيدة التنظيم يتضمن عناصر يكما ملفهوم التعل
م، ويف هذه يلإلنسان، واملواد، واملرافق واملعدات وإجراءات التفاعل لتحقيق أهداف التعل

رسني وغريهم من واملدتالميذاحلالة أن اإلنسان تشرتك يف نظام التدريس تتكون من ال
حية املعلم القيام بنشاط تالميذم حيدث يف التفاعل بني املعلمني واليالتعل١٢. العاملني ، من 

يستطيع القيام بسلسلة من تالميذالذي جيلب األطفال حنو اهلدف، أكثر من أن الطفل أو ال
ملعلمني تعل تعني تاليت م أنشطة االجتاه هي على األهداف ياألنشطة اليت مت ختطيطها 

.حتقيقها
ويف الوقت نفسه، أن اللغة العربية واحدة من العامل شهدت لغات التنمية االجتماعية 

ريخ اللغة السامية األسرة مبا يف ذلك إال وهي . للمجتمع والعلم اللغة العربية يف دراسة 
ة وشبه والفرات، والسوري" ر دجلة"األسرة اللغة أمجة تستخدم الشعوب اليت تعيش حول 

م اللغة العربية ميكن أن تكون املعرفة جهد ي، ومن مث تعل)الشرق األوسط(اجلزيرة العربية 
م كميسر تنظيم العناصر املختلفة يم اللغة العربية مع املعليلتعلالتالميذميمبيالجاركان 

١٣.للحصول على األهداف اليت تريد حتقيق

١٢ Shvoong, “Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab,” Artikel diakses pada tanggal ١٠ Maret
٢٠١٣ dari http ://id. Shvoong.com.

١٣ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٣),
h. ٢٥.
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الباب الثاين
اإلطار النظري

طريقة الكتابة.الفصل األول
طريقة الكتابة تعريف .١

الكتابة أنشطة صعبة يف حتقيقها، ألّن الكتابة متكن مالحظتها من خالل اجلّدية 
أما مهارة الكتابة هي املهارات يف التعبري عن األفكار واملشاعر اليت تدفقت يف الكتابة . واملثابرة

guide)(للمبتدئني، ميكن التحقيق من خالل اإلنشاء املوجه . ١)اإلنشاء( composition مث عقد
املثال من اإلنشاء احلّر هو . (free composition)التوجيه متدرجاً، حىت يتطور إىل اإلنشاء احلّر 

٢.أن يؤمر التالميذ لكتابة الكلمة و تعديلها، و تكميل اجلملة، و غري ذلك

موز الرسم البياين اليت تصور اللغة املفهومة من ِقَبل الناس حىت الكتابة هي تصوير ر 
م يفهمون اللغة و تلك رموز الرسم البياين .يقدروا على قراءة رموز الرسم البياين مباشرة أل

.الكتابة هي القدرة على استخدام أمناط اللغة املكتوبة للتعبري عن األفكار أو الرسالة
على تصوير و إظهار ما يف الذهن، بدءا من جوانب بسيطة  مهارة الكتابة هي القدرة 

.ككتابة الكلمات على اجلانب املعقد و هو اإلنشاء
اإلمالء، و : مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم إىل ثالثة أقسام ال تنفصل، هي

٣.اخلّط، و اإلنشاء

أو موقف احلروف يف تشكيل اإلمالء من قسم الكتابة اليت تؤكد إىل الكتابة اجلميلة 
عند حممود معروف اإلمالء هو كتابة األحرف املناسبة بشكل صحيح يف . الكلمات واجلمل

.الكلمات لعدم املعاين املخطئة

١ Nasir Abdullah al Ghani dan Abdul Hamid Abdullah, Usus i’dad al kutub al ta’limiyah li ghairi al
nathiqinabiha bi al arabbiyah,dar al-i’tisham hlm ٦٣

٢ Helmi Kamal, Maharah Al-Kitabah Wa Thariqah Ta’limiha (Kemahiran Menulis dan Metode
Pembelajarannya), jurnal ulul albab, Volume ١٢, Nomor ٢, Juni ٢٠١٠, hlm. ٦٠

٣ Helmi Kamal, Maharah Al-Kitabah Wa Thariqah Ta’limiha…, h. ٦٢
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بشكل عام هناك ثالثة املهارات األساسية اليت يتم تطويرها يف مهارات تعلم االمالء، 
يف األّول، اإلمالء يدّرب . د يف الكتابةوهي التقشف يف املشاهدة واالستماع، ومرونة  الي

م يف مالحظة الكلمات أو النصوص املكتوبة لنقلها إىل كتب التالميذ . التالميذ على ترقية قدر
ملرار  بعد استيالء التالميذ على هذه الفرتة هم يَُدرَّبون على نقل نتائج مساعهم، مترين النسخ 

هذا احلال يكون عاصمًا مفيدًا يف تطوُّر مهارات كتابة جيعل أيدي التالميذ مرونة يف الكتابة، 
إلضافة إىل ذلك يتم تدريبهم يف فهم معاين اجلمل أو النصوص اليت يكتبها التالميذ . اخلطّ  و

٤.من خالل املناقاشة و األسئلة  اليت أجروا من أنشطة كتابة اإلمالء

ملفردات و أمناط اجلمل احلرية أما مثال اإلنشاء فُيعطى التالميذ احلرّيّة عل كتابة ا ملقالة 
لتالميذ ، حنو). بعدم حكٍم من احملاضر(  لتأكيد يرتبط هذا احلال على املسائل املعروفة  : و 

الكتابة عن نشاط االستيقاظ من النوم، والذهاب إىل السوق، واملراسالت، اخل
أسلوب التعليم الذي و وفقا إىل دراسة إمام معروف أّن أسلوب التعليم التفاعلي من

ا أعضاء هيئة تدريس التعلم و هم الذين ال خيدمون كاملوارد يف الفصل فقط، ولكن  يقوم 
أعضاء هيئة التدريس أن يتصرف أكثر كاملسهِّل املَكلَّف على التوجيهات، و املساعد، وتقدمي 

لذلك، ميكن . وةالتوجيه للتالميذ كي تكون عملية التعليم  تؤدي إىل حتقيق األهداف املرج
سلوب التعليم التفاعلي يف جانبني مها ت املتعلقة  أسلوب تعليم عناصر اللغة : تصنيف البيا

االستماع، و (ّمث أسلوب تعليم العناصر الفنية العربية ) األصوات، و املفردات، و القواعد(العربية 
٥)الكالم، و القراءة، و الكتابة

٤ Ali burban, Peranan Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Arab Pada Kemampuan Menulis
Berbahasa Arab Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) angkatan ٢٠٠٩
Jurusan Tarbiyah Stain Pekalongan, Jurnal penelitian, vol ١٠, no.١, mei ٢٠١٣. h ١٣٢

٥Zulhannan, Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (jakrta: PT rajagrafindo persada)
٢٠١٤. h.١٩٢



١٥

م الكتابةاسرتاتيجية تعل.٢
الكتابة . مهارات اللغة، مهارة الكتابة هي أعلى  املهارات من مهارات اللغة األربعةمن 

.هي واحدة من وسائل التواصل مع لغة الشخص اآلخر الذي ال حيد من املكان والزمان
:تعليم الكتابة يرتكز حول ثالث مسائل، وهي

.القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة.أ
القدرة علي حتسني اخلط.ب
القدرة علي تقدمي اآلراء الظاهرة و الدقيقة.ج

هنا احلال نفسر على أن عملية تعليم مهارة الكتابة تكون خمتلفة وفقا إىل طريقة التعليم 
هل يستخدم املدرس طريقة النحو و الرتمجة أو طريقة املباشرة أو طريقة السمعية . املستخدمة

ريقة السمعية الشفوية، يبدأ املعلم الدرس ألن عند الستخدام طريقة املباشرة أو ط. الشفوية
ليها يبدأ املعلم الكتابة ٦.ملهارة الصوتية و 

:هناك بعض املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بتعليم الكتابة، حنو
توضيح املادة اليت علمها التالميذ ، و هو عدم أمر التالميذ على الكتابة قبل أن .أ

يقدرون على تفريق النطق و يعرفون القراءةيسمعوا تلك املادة جيدا، و هم
.إبالغ أهداف التعلم للتالميذ.ب
لفرصة الكافية.ج بداية تعليم الكتابة 
:يكون التدريس تدرجييا، من أمر سهل إىل أمر صعب، حنو.د

كتابة احلرف-
كتابة الكلمة-
كتابة اجلملة البسيطة-
كتابة بعض اجلمل املوجودة يف النّص أو احلوار-

٦ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet ke-١, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, ٢٠١١), h. ١٣٠



١٦

جوبة من األسئلةكتابة األ-
اإلمالء-
اإلنشاء االجتاهي-
اإلنشاء احلّريّ -

حرية الكتابة.ه
تدريس اخلطّ .و
تدريس اإلمالء.ز

ت، تعين البداية من درس  يف تدريس الكتابة، تكون عملية تعليمها يف عّدة مستو
٧.اإلمالء إىل التعبري

قصة طريقة الكتابة .٣ فضيلة و
املستخدمة يف التعلم واجلهود اليت تبذهلا بعض األسباب اليت جتعل طريقة الكتابة 

:لتحسني مهارات كتابه العربية هي
يت مع .أ هذه الطريقة جتعل من السهل علي التالميذ لكتابه احلروف العربية ألنه 

السهم مشريا إىل اجتاه حركه الكتابة واخلطوط املساعدة اليت حتدد صحة الرسالة 
زز. ختطيط مكتوب ا  ذه الطري. ا قة فان املتعلمني ال يشعرون املشقة كتابه و

.خطاب هيكل اخلط العريب معقده جدا
سهل التالميذ يف الكتابة و احلفظ احلروف احلجائية ، الن طريقة الكتابة تصنيف .ب

.احلرف وفقا للشكل اجلديد مث التشابه مع احلروف اليت ختتلف مع بعضها البعض
٨.سهوله وسالسةمن املرجح ان تكون عمليه التعلم أكثر.ت

٧ Hamid Abdul, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media.
(Malang : uin Malang press) ٢٠٠٨. Hlm. ٥٠-٤٩

٨ Helmi Kamal, Maharah Al-Kitabah Wa Thariqah Ta’limiha…, h. ٤٥



١٧

اللغة ةكتابتالميذواجهها التأو صعوبة ةمشكلهي يف الكتابة تالميذالنقصام 
املشاكل اللغوية:تنقسم إىل نوعني ، مهالكتابةتعلم ايف التالميذ املشاكل املصادفة ، العربية

.وغري اللغوية
لنسبة للمشكلة هو اتصاهلا اللغوي :اما 

.املعلم علي السبورة ، الن كتابه اقل وضوحامشكلة يف نسخ الكتابة .أ
ت املبشرين مع تنوعا، يف البداية، يف الوسط، .ب صعوبة يف كتابه احلروف احلجائية كتا

اية الكلمات إذا مل يكن هناك منوذج للكتابة .ويف 
صعوبة التمييز بني احلروف اليت ميكن ان تواصل والذين ال يستطيعون االتصال، .ت

.يكون هناك منوذج للكتابةوأيضا عندما ال
م ال يعرفون كيفية كتابتها.ث مشكله الكتابة عند العمل علي مشكلة، أل

:ويف حني ان مشكله عدم الصلة اللغوية هي
خلفية من املتعلمني اليت هي غري متجانسة.أ

نقصن يف دافع.ب
وال يزال االفتقار إىل الكفاءة الرتبوية للمعلم.ت
اململوكةوالقيود املفروضة علي املرافق.ث
ة.ج ٩.حالة الفئة األقل موا

م اللغة العربية اهلدف التعل.٤

Al-Fauzan, dkk. ويؤكد يوجد ثالثة اختصاص الذي ينبغي أن يتحقق يف تعليم اللغة
: ثالثة من االختصاص هي. العربية

٩ Hamid Abdul, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan…, h. ٦٧



١٨

الكفاءة اللغوية،املراد هي التعليم إلتقان اللغة العربية نظام الصوت جيدة،  : األوىل 
وانب النظرية و اجلوانب اجلكيفية أعتق وتنطق به، تعرف بنية اللغة، القواعد األساسية من 

ا .الوظفية، هي معرفة املفردات و استخداما

على استخدام اللغة العربية اختصاص االتصاالت، القصد هو قادرة التعليم: الثاين 
عمة، وقادر على استيعاب اللغة املستولية من للغة سهلة . تلقائياً، قّدم اآلراء اخلربات مع 

. قادرة على استيعاب اليت قد تغلبوا من اللغة سهولة

الكفاءة الثقافية، القصد من ذلك أن نفهم ما ورد يف اللغة العربية من : الثالث 
١٠. اجلوانب الثقافية، تستطيع تكشف عن فكر املتكلم، القيم، العادات، األخالق والفن

من الثالث اختصاص املذكورة أعاله، يرى أن الغرض من تعلم اللغة العربية موجهة 
إىل؛

العربية، هذا اجلانب من األصوات، واملفردات إتقان عناصر متتلك اللغة
.والعبارات، واهلياكل

استخدام اللغة العربية يف التواصل الفعال.
 ،فهم الثقافة العربية، سواء يف شكل األفكار، والقيم، والعادات، واألخالق

.والفن
ومعرفة Thu’aimah dan al-Naqah، وفوق معززة على رأي al-Fauzan,dkkبيان 

:ض من تعليم اللغة العربية لغري العربية، وهيالغر 
فهم اللغة العربية بشكل صحيح؛ أي االستماع بوعي لظروف احلياة بشكل عام.
للغة العربية كوسيلة لالتصال املباشر والتعبري عن النفس .نطق 
لسهلة، وإجياد معاين والتفاعل معها .قراءة اللغة العربية 

١٠ Abdurrahman al-Fauzan, dkk, Darus al-Daurat al-Tadribiyah li Mua’allimi al-Lugah al-Arabiyah li
Ghairi al-Natihiqin Biha (al-Janib al-Nazhari), (Mu’assasah al-Waqf al-Islami, ̃ H), h.٢٧.



١٩

للغة العربية تع ١١.بريا عن حالة وظيفية، والتعبري عن الذاتالكتابة 

ن أهداف تعليم اللغة العربية يؤدي اىل Thu’aimah Dan Al-Naqahوفق على رأي 
وهذا . التمكن من استخدام اللغة العربية يف التحدث، والقراءة، والكتابة األغذية الوظيفية

جليد تقبال ومنتجةيعين أن تعلم اللغة العربية من املتوقع حيضر التالميذ قادر .على التواصل 

أصول التعلم اللغة العربية.٥

املفهوم اهلام . يف التعليم اللغة العربية األساسية وتشجع على استخدا أساس جدواها
:الذي يكمن وراء هذا املبدأ

.اللغة هي أداة للتعبري عن معىن ويتحقق من خالل املفردات وقواعد اللغة.أ
ج النظر يف التعليم .ب لنطاق اللغوي والنطاق الوضع وهو املفهوم األساسي يف  حيدد املعىن 

.اللغة ووجب اعتمدها من قبل التفاهم بني الثقافات
أو كتابة.ت .املعين ميكن أن تتحقق من خالل تعبريات خمتلفة، أما شفو
التصال من خالل التعلي.ث ، سواء  )اللغة املستهدفة(م اللغة التعلم اللغة األجنبية هو التعلم 

أو كتابة .كان شفو
.الدافعية التعليمية التالميذ هو أحد العوامل اهلامة اليت حتدد جناح الدراسة.ج
حتياجات وجتارب، .ح التعليم واألنشطة التعليم لتكون أكثر جدوى إذا كان ذلك يتعلق 

.املصاحل، والقيم، والتالميذ مستقبال
التعليم، وجب علي التالميذ كاملوضوع األساسي، وليس فقط ككائنات، جيري ألنشطة يف .خ

.أعمال املعلم كميسر ملساعدة الطالب على تطوير املهارات اللغوية
مبادئ تعلم اللغة العربية.٦

١١ Rusydi Ahmad Thu’aimah dan Mahmud Kamil al-naqah, Ta’lim Al-Lugha Ittishaliyan Baina Al-
Maahij Wa Al-Istiratijiyat, (rabath: isesco, ٢٠٠٦ M), h. ١٢٤-١٢٣.



٢٠

يف تعلم اللغة العربية،هلا ثالثة مبادئ وجب مالحظتها يف تعلم اللغة العربية،وهي؛ 

:ملبادئ الثالتة شيبينها كما يلي.مالتخطيط والتنفيذ والتقيي

مبادأ التخطيط.أ

قبل تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية، وجب على املعلم إعداد املواد التعليم أواملوضوع 

حبيث يتم أغرض هذا املوضوع التعليم بتنظيم أومربجمة، وعدم . الذي ستقدمها إىل التالميذ

لذلك، جيب على املعلم حتديد املواد أو املوضوع و . اخلروج من اهلدف املراد بعد عملية التعلم

يف  ) املقدمة، والعرض ،واملراجعة(معلم اجليد أنتعد دائما ل ."إىل أولويتها لتدريسها للتالميذ

١٢"والغرض من التعليم أن تكون واضحة . كل املوضوع

مبدأ التنفيذ.ب

ت ينبغي إيالؤها للتالم ألولو ا  د يذ، مث للمعلم وجب االهتمام بعد حتديد املواد اليت ز

:على

مراحل املواد التعليم   .١

وينبغي أن يكون املعلم اللغة العربية إدرك أن مستوى قدرة التالميذ تواجه فرق بني التلميذ من  

وهكذا، يف تقدم املواد التعليم تتناسب مع مستوى وقدرة التالميذ . كل التالميذ اآلخرى

ملراحل.على هدى بدءا من مسألة بسيطة، فمن . ولذلك، مواد التعليم اللغة العربية تعطى 

١٣.وهذا سيسهل التالميذ يف فهم املواد اجلديدة اليت قدمه ااملعلم. الصعب، مث صعوبة

١٢ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran (yogyakarta: pustaka pelajar, ٢٠٠٤), h.٢٨.
١٣ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Cet ke-٥, ( Malang: Misykat, ٢٠١٢),

h.١٨١



٢١

الدافعية.٢

إحد من العناصر اهلامة اليت أقل اهتماما يف عملية التعليم هو تقدمي دوافع التعليم من قبل 

نشطة . إن تنحث شخص ليفعل االعمل النشاط وهذا هو مهم جدا.لطالبهاملعلم ل وفيما يتعلق 

يئة الظروف أو العملية الت يتؤدي إىل التالميذ ألنشطة التعليم .التعليم هو كيفية 

وتعليم جيدا، حيتاج إىل عملية التعليم والدوافع الضرورية . يف هذه احلالة دور املعلم مهم جدا

أنشطة التفاعل والدوافع التعليم، وقال أن الدافع يف. يف كتابهSardiman A.M. أحيالالتيجيدة على

ا كل من قوة الدافعة يف احرتام الذات الذي يسبب إىل أنشطة التعليم، اليت " التعليم ميكن تعريفها 

أهداف تضمن استمرارية أنشطة التعليم، واليت تعطي االجتاه إىل أنشطة التعليم، حبيث الوجهة

١٤".املطلوبة من قبل مواد التعليم اليت ميكن حتقيقها 

Mc. Donal يفSardiman التغري يف الطاقة بشخص يتميز بظهور الشعور "ينص على أن الدافعية هو

.Mcمن التعريف الذي طرحه ١٥وسبق لالستجابة إىل وجهتهم Donald حيتوي على ثالثة عناصر

:أساسية، وهي

وهذا واضح يف النشاط . على كل إنسان) الطاقة(التغريات يف جمال الطاقة الدافعية تسبق 

ألن الدافع يف هذه احلالة ذات الصلة إىل مشاكل نفسية، . ويتميز الدافعية بظهور احملبة الفرد.البدين

.احملبة والعواطف، فإنه ميكن حتديد السلوك البشري

١٤ Sadirman A.M. Interaksi Belajar Mengajar (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٧), h. ٧٥.
١٥ Sadirman A.M. Interaksi Belajar Mengajar..., h.٧٣



٢٢

ينمو الدافعية يف الرجل، كما هو . الدافع هو استجابة من العمل الذي هو من مصلحة

ن الدافعية هو أمر .الدفع من قبل عناصر أخرى تتعلق حاجة أو رغبة لتايل فإنه ميكن القول  و

روح الفرد، مما تسبب يف مشاكل / القوة / الطاقة / الدافعية ميكن أن تزيد الطاقة . معقد للغاية

الدافعية ء ما حتركها اهلدف من حاجة أو رغبةنفسية واملشاعر والعواطف اليت مث التحرك لفعل شي

نشطة التعلم، والشيء األكثر أمهية هو كيف حيث خلق حالة اليت توجه الطالب للقيام  فيما يتعلق 

ونتائج التعلم . لتعلم جيدا العمليات والدوافع اليت جيدة الضرورية على أي حال. نشطة لتعلم جيدا

. الدافع أكثر دقة إعطاء أكثر جناحا الدرس على أي حال.عيةيكون األمثل إذا كان هناك الداف

١٦.لذلك ميكن القول أن الدافع ستحدد دائما شدة اجلهد للتعلم للطالب

الدافعية لدراسة مبثابة القيادة البشر القوة لتعلم أو ال شيء، اختاذ إجراءات حامسة حنو أن ما 

ا تعمل حمددات اليت جيب القيام به وما هو غري يتم وفقا لألهداف املرجوة، والتحفيز على العمل كم

وهكذا فإن الدافعية يف التعلم يكون .ذلك، فضال عن دوافع العمل من أجل حتقيق العرض التقدميي

ويرجع ذلك إىل جهد الدؤوب، استنادا إىل روح عالية أو عالية التحفيز، والرغبة . هلا دور مهم جدا

.ميكن أن تلد األداء اجليد وفقا لألهداف املتوقعةواالهتمام واالنتباه إىل موضوع 

املة.٣ إعطاء ا

إلضافة إىل توفري الدافعية للمتعلمني لتعزيز الرغبة واملصلحة واجلهد واالنتباه إليها أنه يف  و

املة  سوف تشجعهم أيضا خطوة إىل األمام يف حماولة لنتعلم "الدرس، وإعطاء ا

١٦ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
٢٠١١), h. ٣٢.



٢٣

املة من املعلمني للمتعلمني حبيث يشعر بقيمة خمرجات وهذا أمر مهم نظرا ١٧."منها

إذا كان هناك املتعلمني الذين إكمال املهمة .التعلم، حبيث حناول دائما لتعلم مادة الدرس

هذا الثناء على حد سواء فعل إجيابية، وكذلك . بنجاح بشكل صحيح، جيب أن تعطى الثناء

املة هذا هو . الدافع جيدة الدافع، وجيب أن يكون احلكم املذكور ولذلك، من أجل ا

املة املناسب .واحلق جماملة تعزيز جو لطيف ويزيد الشهوة تعلم وسرتفع احرتام الذات. ا

التقييمدأمب.ت

بعد إجراء سلسلة من عملية التعلم، وإجراء تقييم لتحديد مدى النجاح الذي مت حتقيقه 

.نتائج التعلمالغرض منه هو لتقييم . من نفذت عملية التعلم

عملية التقييم لغرض تقييم نوعية التعلم وتكوين الكفاءات "أنّ E.Mulyasaقالو 

ميكن أن ينظر إىل نوعية . األساسية يف املتعلمني، ويشار إىل كيفية األهداف التعليمية أن تتحقق

١٨"التعليم من حيث العملية ومن حيث النتائج

جحا إذا كان حية عملية، والتعلم  تشارك بنشاط، سواء "األقل معظم املتعلمني من 

إلضافة إىل ذلك أظهر الطالب األنشطة ١٩."البدنية والعقلية، واالجتماعية يف عملية التعلم و

جحة . والروح املعنوية العالية والثقة التعلم يف حالة حدوث "من حيث النتائج، وعملية التعلم 

١٧ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pembelajaran…, h. ٧١
١٨ E.Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٦), h.٢٥٥.
١٩ E.Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan…, h. ١٩٣
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بعد التقييم، مث أبرمت عملية التعلم ٢٠."لى األقل الغالبيةتغيري إجيايب يف سلوك املتعلمني كليا أو ع

٢١.والنتائج بنجاح أم ال سلسلة من عمليات التعلم اليت مت تنفيذها

الطريقة تعليم اللغة العربية.ب
طريقة اللغة العربيةتعريف.١

عمل حقيقي أو يطريقة ه, يق األهداف اليت قط طبقإجراء لتحقيالطريقة ه
خطة شاملة التعامل يطريقة ه: Azhar Arsyadعالج يستخدم لتحقيق األهداف كما عرب 

هناك جزء واحد ال بدًال من اآلخر وكلها ،مع العرض التقدميي ملادة اللغة على أساس منتظم
ما حيدث يف الفصول يتالطريقة ال. الطابع اإلجرائي. هتستند إىل النهج الذي مت اختيار 

ا تطبقية, لدراسية، وتنفيذ طريقةا ٢٢.صفا

املربون حىت يتحقق عملية التدريس بذتوسيلة أو اجلهود اليت يتعليم هالطريقة
طريقة تعليم مهم جداً يف القيام بذلك للتدريس ههذوالتعليم يف تالميذ وفقا للغرض املعصل

تالميذ أيضا ميكن التقاط مربني العلم ،ملءوالتعليم عملية يبدو املرح وعدم جعل التالميذ
.بسهولة

حملاضريالطريقة التعليم ه املعلم / طريقة لعرض املواد أو املواد اليت سيتم استخدامها 
وجب ،كي يصل الغرض املعني. يف جمموعاتيف وقت تقدمي املواد التعليمية، أما فرادى أو 

اع طراعق يسهل مدارس علي تطبيق مبعرفة صفة انو . عل مدارس علي معرفة عنواع طراعق
.خصااس مادة للتعليم وتعلم طرائق املتعلمني،املناسبة بل غرضالطريقة 

٢٠ E.Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan…, h. ٧٨
٢١ Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,

(Malang: UIN-Maliki Press, ٢٠١١), h. ٣٤-٣٣.
٢٢ Shvoong, “Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab,” Artikel diakses pada tanggal ١٠ Maret ٢٠١٣

dari http ://id. Shvoong.com.
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أوًال، : وميكن تصنيف طرق التدريس اللغة العربية إىل نوعني ،الطريقة البسيطة
بية التقليديةاللغة العر ،على حد سواءالكالسيكية و الطريقة احلديثة/ الطريقة التقليدية 
حيث " اللغة كعلم الثقافة " طريقة لتدريس اللغة العربية اليت ركزت علىيالتدريس الطريقة ه

يتم تعيني كل من ،ةأن تعليم اللغة العربية يعين التعليم بعمق حول تعقيدات لعلوم اللغة العربي
).باألد(و ) قوعد صرف(مرفيم أو مورفولوجيا ) قوعد النحو(بناء اجلملة / اجلوانب النحو

عنواع طريقة اللغة العربية.٢
أن هذا طريقة تتضّمن السبل والوسائل لتقدمي ،كما شرحنا يف وصف السابقة

الطرائق اليت قد مت . استخدام هذه أساليب التعليميف امتام حتدد حد كبري إىل جناح. الدرس
: تطويرها يف تعليم اللغة العربية هي

الطريقة املباشر.أ

للغات األجنبية دروس أين املعلم مباشرة الطريقة املباشر  طريقة لعرض املواد 
اذا  . ستخدام لغة أجنبية كلغة التعليم واللغة دون استخدام أي من التالميذ يف التدريس

إثبات، لتوضيح ،فعل املدارس عن يستحدم الدعائم،كانت الكلمت صعبتا يل التالميذ
.وآخرون

الطريقة احملادثة.ب

اللغة العربية أوألخر بطريقة املباسرح يدع ،جنليزيةالاجنبية كلّلغة األلغة التعليم 
.التالميذ بعن يتكلم يف اللغة أجنبية أملعّلمة

) مساع ونطق(الطريقة الصوتية .ت
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تقدمي الدروس الطريقةأي تحدثالالطريقة تدريب اإلذن وتدريب هيستخدم هذ
لغة الت يف االكلمظّتمرينات لفليتبع ّسماعيه مثّ المرينات تّ الجنبية من األلغة الستخدام 

٢٣.دراستهاجنبيةاأل

الطريقة القراءة.ث

. مث يتبع التالميذيقرأ املعلم املوضوع،ةءبتفضيل قراطريقة قراءة الذي احضر ماّدة الّدرس 
.الدروسيهتم ويتبع اآلخرين التالميذو ،الدروسءران يقالتالميذإىلشريياملعّلم أحياو 

الطريقة اللسن .ج

طريقة يسّو بطريقة الصوتية وطريقة اإلصالح، ولكن عن الطريق اإلصالح الفم ههذ
تدريب فمك يكون . هو التالميذ الذي يعمل على التدريبات الشفوية أو مقابالت مع الفم

.قادراً على التحدث بطالقة االنسجام والعفوية

الطريقة ممارسة أمناط اجلملة.ح

لفعل ترتيب لطريقة الههذتطبيق من لتدريب التالميذ يف املمارسة املباشرة النطق 
.أو متارس كما منط اجلملة،أمناط اجلملة أما صحيحة

مالءإالطريقة .خ

يف هذا العرض . ملرافقة مجيع طرق تدريس اللغات األجنبيةةالطريقة ضروريههذ
سي ٤أو ٣ساعة واحدة للغة األجنبية ينبغي أن يكون تطبيق أنواع  من أساليب يف بريفار

حيث أن الطالب ميكن السيطرة على مجيع جوانب يف شروط مهارات اللغة ،واخلاصة
اءة اجليدة، وكتابة أو احلق يف عدم اخلطأ األجنبية، السمع احلساسة، واحملادثة املهرة، والقر 

.بطالقة وكذلك تتكون يف مجيع جوانب هذه اللغة األجنبية، الكتابة

٢٣ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٣), h. ٢٥.
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الطريقة الرتمجة.د
. الطريقة الرتمجة هي طريقة للرتمجة الكتب إىل اللغات األجنبية يف اللغة اليومية

ينطبق على أولئك أساسا، هذا طريقة الصحيح . الكتاب الّيت مرتجم خططت سيبيلومنيا
لفعل إتقان لغة جيد جداً  .الذين كان 

الطريقة تقليد و احلفظ.ذ

سهل ،هذا الطريقة، ممارسة النطق بنية املفردات واجلملة الكلمة و تقليد كالم معّلم
.أن تذكر و عادة يل التالميذ احملتجزين ألنه أظهر مباشرة

الطريقة اللغة يل اّمساع .ر

انزليزية من خالل هذا ت األجنبية مثل اللغة العربية واللغة الغرض اّول تدريس اللغا
املتكررة تكييف ضد . حىت تكون قادرة إدراك أو فهم،إتقان مهارة االستماعيالطريقة وه

.  األصوت أو كلمة اليت األدوات احلواس حىت أن سهلة الفهم

الطريقة إعادة تشكيل اجلمل اجلديدة .ز

ولكن طريقة اإلصالح، من القصة أو موضوع كان . املبدأ هو نفس الطريقة الصوتية
التالميذ حىت هذه نقطة . صوغه قصة جديدة أو فضح جديد مع جو من تلقاء نفسها 

مث التالميذ ،أن نفهم جيدا درس املواد من املعلمنييه) لاملبدأ على أي حا(الصحافة 
أو كتابيامتكنوا من إعادة تشكيل مع اإلبد .اع أو اخليال من نفسها، أما شفو

الطريقة املعادلة.س

عرض املاّدة لدروس اللغة األجنبية من هذا الطريقة إعطاء األولوية للمخزون نفس 
ة معىن نفسه،الكلمات .نفس جذر الكلمة أو احلروف أو نفس معىن، الكلمات املشا

الطريقة التحكم يف اللغة.ش
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اليت تدرس كيفية دروس مع وجبة " الطريقة التبسيط"هذا طريقة مع غالباً ما يتم استدعاء
لشروط اليت قللت من شأن ،من املفردات ككثري .)الطريقة التبسيط(اجلملة الكلم واخلاصة 

النهج التعليم اللغة العربية .٣

(humanistic approach)النهج إنساين .أ

بضاعة اليت حنوعتقدال أ،النهج الذي يعطي االهتمام إىل التالميذ كإنسان

دف إىل تعزيز التعليم اللغة وفقا هلذا. رفاملعتسجل جمموعة من  بني رابطةالنهج هو 

. الناس مع جمموعة واسعة من الثقافات واخلربات

حيث اخلطوة األوىل لتحقيق اهلدف من ذلك إعطاء الطالبة اليت متفرق من قبيلة 

ري سعورهم ّمث يغري لتعبري كأل شيع عن األشياء التعب،تلك خربته للحوار حول أنفسهم

ا اتباع هذا النهج أن .هذه العملية ميكن أن تليب احتياجات التعليم لتحقيق انّفس. ذا

ذا كيبيتيهان مطالب ذات صلة هامة للفكر . الوفاء 

ج اهلندسة.ب

النهج هذا. الرتبويةطريقةالنهج الذي يقوم على استخدام الوسائط التعليمية وال

اخلربة يف تقدمي خربات التعليم وميكن تغيري مهّمة والتعليم كانوسيلةأن حرّيّة الّتعبري

العمليات تؤثر على وسائل اإلعالم وتقنيات التدريس جناح. حقيقيةاخلربة التعليم إىل 

ال التدريس اللغات األجنبية .ظهور توجه جديد يف ا
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كذلك املفاهيم الثقافية ،التدريس معىن الكلمة تركيبكيفية ليعطع  ليوّسلة النهج

ستخدام الصور واخلرائط ت، يقدم أمثلة حقيقية، بطاقت واخر اليت ،اجلديدة  الكتا

.ميكن أن تساعد تعليق التالميذ حول الرسائل كلمات اللغة األجنبية

التعليم استخدام وسائل اإلعالم يف هذا النهج على نطاق وسائل تعليم مثل هذا 

املتنوعة استخدام وسائل اإلعالم من األشرطة، الفيديو، راديو، الشرائح،و فضال عن 

.الكمبيوتر والتعليم متعددة الوسائط

(analytycal and non approach)حتليل النهج والتحليل.ت

non analitycalالنهج يستند على جمموعة من التعبريات واالفرتاضات اللغوية 

approach .ج يقوم على مفهوم جي ليتيكال غري  ومفهوم التعليم Psyholinguistickري أ

.ليس من املفهوم اللغوي

النهج التواصل.ث

. يف تدريس اللغة التواصلية، التدريس اليت استناداً النظرية التواصلية أو وظيفة اللغة

يوان أن لغة التدريس اللغة هي لتطوير القدرة  االتصالية فضال عن وفقا هلذا النهج 

تعرتف ) االستماع التحدث، القراءة والكتابة(اإلجراءات لتدريس املهارات اللغوية العربّية 

.إينتريديبينسي أو الرتابط بني اللغة واالّتصال

ستخدام الالنهج  التواصلية خلرباء تدريس اللغة األجنبية القول اّن  تعليم اللغة 

املقسد بعد تدريس التالميذ ال يزال قادرًا على , ناجحةسيستيتيك النحوية أقل النهج ال
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أيضا من أو استخدام جهاز الكمبيوتر يتطلب. أقصى استخدام اللغة كداالت مضمنة

و أجهزة ال يقدر إعطاء . مهارات اليت ال ميكن سدها ببعض املواد بينيسون واملعلمني

كن لكن تكلف الكثري إلعداد متارين على بعض املهارات اللغوية، وليس من النادر أو مي

.كانت له- لينة

البحث السابق.ج

استنادًا إىل قائمة املرجع ان نسف كتابة اليت مناقشة عّن طريقة تطبيق كتابة يف 
تعليم اللغة العربّية أما يف شكل دفاتر اليومية، أطروحات، الكتاب أو األعمال العلمية 

: الورقات العلمية يف شكل أطروحات . األخرى

تعلم طريقة ماهار كتابة يف تعليم اللغة العربّية يف ،Shalih Ali Ma’rufعلميّ حبث)١
الرتبية والتعليم ،مدرسة ابتدائية دار هدى سوكوهارجو جناجليك سليمان يغياكر

رخ   يف  .٢٠١٣جامعة الدولة اإلسالمية سنن كاليجاجا يغياكر
: وأظهرت النتائج 

 مدرسة ابتدائية دار هدى وتشمل كتابة رسائل هيجاييةتعلم اللغة العربية يف,،
.اجلميلةو ليكون الكلمة مجيلتا،الكلمةاالتصال حروف العربية ليكون 

 طريقة تعلم اليت املستخدمة النهج الفردي والعقالين مع الطريقة املستخدمة
يف التدريباتأداءمثّ ويشمل تعليم طرق التعرف على خط، والتدريس امالء،

.رة التعيني ومواصلة يقوم به الطالباستم
عدم وان،عدم وجود تشجيع من اآلبيربية هم الكتابة العيتعلالت يف باالعق

لنسبة . تالميذمع الدارستعاون امل اجلهود الرامية إىل التغلب على دارساملأما 
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ا عقد عالقة مع  ، مثّ جيهومن أجل إشراك منسق اإلرشاد التو تالميذالواناآلبأ
.أكثر من الطالب التعلمميالتعليزيد 

Faridatusحبث علميّ )٢ Sholikhah ،املدرسة اللغة العربية يفكتابةميتعلالقدرة على
جامعة الرتبية والتعليماللغة العربية و تعليم، وكالكابفانكاراجنايت مسمة  كرّ مالثناوية

اللغة العربية يف الفصل علماملنتائج البحوث أن . ٢٠١٦بوروكريتو الدولة اإلسالمية
ملراحل ميأنشطة التعليعمل ٧ كتابة ما أعلن على غرار،التمثيليبدأ من الكتابة 

الشراف املعلم وتقدمي التمرينات و ، جزئ والتحول، )ءمالاال(املعلم  صنع االنساء 
مجع بني عدة مع لتكرار حىت يفهمها و يستويل التالميذ املادة اليت قدمه املعلم، 

أسلوب الطريقةاملباشر، ، الطريقةةرتمجالالقاعدة و الطريقةم مثليالتعلالطريقة
.يباجلمع بني األسالالطريقةالقراءة، و الطريقةالصوت اللغات،

الصور يف تعليم اللغة بوسائلطبقة الكتابة حتسني، Uswatun Hasanahحبث علمّي )٣
ن العربية لتالميذ الصف احلادي عشر  ملدرسة العالية غود من العلم الطبيعي 

ن  و س" جامعة الدولة اإلسالمية"يف والتعليمكلية الرتبية بسليمان يوغياكار
م اللغة العربية يوتظهر نتائج هذا البحث أن تعل، ٢٠١٣ياكاركا يو غكاليجا

لتالميذ الصف ميكن حتسني نتائج التعلم اللغة العربيةةستخدام وسائل الصور 
ن سليمان يوغياكاراحلادي عشر  ملدرسة العالية غود خاصة من العلم الطبيعي 

:الدراسة من ثالث مراحلالتعليمو . لطريقة الكتابة
 لية اليت تشمل منح احلافز، واختبار ما قبل ومرجعاألنشطة األو.
ملدرسني، فضال عن الباحثني، عرض أنشطة أساسية، هي أنشطةمث املواد 

.صلل الفريق، فريق املهام أمام الفوتشكي
بسالمتعمل على اختبار وظيفة وانتهت تالميذ الإغالق النشاط.
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حلفظ القرآن الكرمي يف ام يالتعليف لطريقة الكتابة تطبيق ا، Sarmanحبث علمّي )٤

والتعليمتدريس العلوم كلية الرتبية، نيوماسسكويرا ١مأريف نو درسة عاليةم

الكتابةالطريقةالتنفيذ أنيقابل نتائج البحوث، ٢٠١٥الجامعة اإلسالمیة فورووكیرتو 

ملراحل التاليةييف تعل لطريقة يق ااخلطوات املستخدمة يف تطب، م حتفيظ القرآن يتم 

لطريقة الكتابة االية  التالميذ حتفظ االية فدى االية مث ، اليت سيتم حفظهاالكتابة 

،كتابةالأو لسان،ة التجربةطريقالمث عدة خطوات أي عن لتوجيه املداريس، 

.درسةامل، و تكرير

إلمالءا:الفصل الرابع 

كانت الرتاعد األسس اهلامة للتعبري الكتاىب، وإذ لإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة، فهم من 
النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحى اإلعرابية واالشتقاقية وحنوها، فإن اإلمالء وسيلة 
هلا من حيث الصورة احلطية، واحلطأ اإلمالئ يشوه الكتابة، وقد يعوق فهم اجللة، كما أنه يدعو إىل 

. إحتقار الكاتب وازدرائه

لنسبة لصغاز التالميذ دقيق للمستوى الذى وصلوا إليه ىف التعليم، مقياس واإلمالء 
ونستطيع ىف سهولة أن حنكم على مستوى الطفل بعد أن ننظر إىل كراسته الىت يكتب فيها قطع 

. اإلمالء

: الغرض منه

لكلمات.١ دة العناية  الىت تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا، مع ز
ت هذه الكلمات الصعبة مقصورة على الكلمات املهموزة أو املختومة يكثر فيها احلطأ، وليس
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ا، بل هناك كلمات أخرى التقللف لينة،  عن هذه ىف الصعوبة، وحتتاج إىل العناية 
والتنبيه عليها، مثل كلمة مصر مع كلمة مطر، وكلمة يتثبت ويتطلب ويصطدم ويستطيع 

. وحنو ذلك
ب أن حيقق نصيبا من الوظيفة األساسية للغة، وهى الفهم اإلمالء فرع من فرع اللغة، فيج.٢

دية على النحو الذى سنفصله  اإلفهام، ويكرن ذلك حبسن اختيار القطعة، واتباع الطرق ا
. ما بعدفي

إخداة احلط.٣

: التهجى الصحيح أسس

سس ثالثة هى : يرتبط التهجى الصحيح 

. رؤية الكلمة واالستماع إليها واملرانة اليدوية على كتابتها

: األولفاألساس

ذا تساعد على رسم  وسيلته العني، فهى ترى الكلمات، وتالحظ حروفها مرتبة، وهى 
ا صحيحة ىف الذهن، وعلى تذكرها حني يراد كتابتها . صور

ذا األساس ىف تدريس اإلمالء، وخباصة  مع صغار التالميذ، فيكتبون ىف  ولكى ننتفع 
دة االنتباه إىل الكلمات اجلديدة الصعبة،  كراسات اإلمالء بعض قطع املطالعة، وهذا يعودهم ز

م، وذلك ىف حصص املطالعة  وخباصة فرتة القراءة ومالحظة حروفها، واختزان صورها ىف أذها
. الصامتة

وعلينا كذلك أن نعرض الكلمات الصعبة على السبورة فرتة من الزمن، مث منحوها قبل إمالء 
ا ىف الذهن يئ للعني فرصة لرؤية الكلمات، واالحتفاظ بصور ذا  . القطعة، و

: واألساس الثاىن
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قة جيب تدريب األذن على مساع األصوات ومتييزها، وإدراك الفروق الدقيسيلته األذن، وهلذا و 
بني احلروف املتقاربة املخارج، وتبني املقاطع مرتبة، ووسيلة هذا التدريب اإلكثار من التهجى 

. الشفوى لبعض الكلمات قبل الكتابة

: واألساس الثالث

يد الطفل طائفة من احلركات وسيلته اإلكثار من التدريب اليدوى على الكتابة حىت تعتاد
. الكتابةالعضلية احلاصة، وهذا يفيد ىف سرعة

: مادته

تى  : ينبغى ىف اختيار القطعة أن يراعى ما 

لوان من الثقافة .١ أن تشتمل على معلومات طريفة مشوقة، تزيد ىف أفكار التالميذ، ومتدهم 
. واحلربة، والقصص األخبار املشوقة من أحسن النماذج احملققة هلذا الغرض

. أن تكون اغّها سهلة مفهومة، وال جمال هنا للمفردات اللغوية الصعبة.٢
يستهلك والقصر، واملغاالة ىف طول القطعة أن تكون مناسبة للتالميذ من حيث الطول .٣

الوقت الذى ينبغى أن يصرف ىف مناقشة القطعة وفهمها، كما أن املغاالة ىف قصرها يضيع  
. كثريا من الفوائد

وراء جمموعة من املفردات اخلاصة، بل جيب أن يكون أال يتكلف املدر .٤ ليفها، جر س ىف 
. ليفها طبيعّيا ال تكليف فيه، ألن اإلمالء تعليم ال اختبار

. حيسن هذا مع صغار التالميذال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة، بل .٥
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: الصلة بني اإلمالء وغريه

يفهم مما سبق أن اإلمالء ال تقف غايته غند هذه احلدود القريبة الىت يظنها بعض املدرسني، 
ولكن ينبغى اختاذ اإلمالء وسيلة أللوان متهددة من النشاط اللغوى، وللتدريب على كثري من 

إلمالاملهارات والعادات احلسنة ىف الكتابة والتنظيم،  . ءوهذه بعض النواحى الىت ينبغى ربطها 

صاحلة لتدريب التالميذ على التعبري، فقطعة اإلمالء إذا أحسن اختيارها كانت مادة .١
ألسئلة واملناقشة والتلخيص والنقد . التعبري 

القراءة، فبعض أنواع اإلمالء يتطلب القراءة قبل الكتابة كاإلمالء املنقول واإلمالء .٢
. املنظور

لوان من الثقافة، .٣ الثقافة العامة، فقطعة اإلمالء الصاحلة وسيلة جمدية لتزويد التالميذ 
حلياة دة صلتهم  م، وز . وجتديد معلوما

اخلاطا، ينبغى أن حنمل التالميذ دائما على جتويد خطهم ىف كا عمل كتاب، وأن تكون  .٤
لفرص املالئمة هلذا التدريب تدريبا على خلط اجليد، ومن خري اكل التمرينات الكتابية 

درس اإلمالء وكراسة اإلمالء، ومن خري الطرق الىت يتبعها املدرسون حلمل التالميذ على 
م ىف اإلمالء . هذه العادة حماسبتهم على اخلط، ومراعة ذلك ىف تقدير درجا

ىف درس اإلمالء جمال متسع ألخذ التالميذ بكثري من : املهارات والعادات احلسنة .٥
عادات واملهارات، ففيه تعويد التالميذ اإلصغاء، وحسن االستماع، والنظافة والتنسيق، ال

ستخدام عالمات الرتقيم، ومالحظة اهلوامش، وتقسيم الكالم فقرات  وتنظيم الكتابة 
. وحنو ذلك

: أنواع اإلمالء 

: اإلمالء املنقول.١
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إضافية بعد قرائتها وفهمها، ومعناه أن ينقل التالميذ القطعة من كتاب أو سبورة 
، وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف الثالث  ا هجاء شفوّ جى بعض كلما و

.من املرحلة االبتدائية، وميكن أن ميتد إىل تالميذ الصف الرابع كذلك

أما الصفان األول و الثاىن من املرحلة االبتدائية، فال خيصص هلما حصص 
لقراءة ىف هذين الصفني، ويدرب األطفال على القراء وعلى  لإلمالء، وإمنا يتص ل اهلجاء 

لمات قد كتابة مايقرءون ىف وقت واحد، بل إن تدريبهم على اهلجاء ورسم احلروف والك
. يكون ىف أثناء تدريبهم على الرسم، أو ىف حصة األشغال

: اإلمالء املنظور .٢

ا، مث حتجب ومعناه أن  تعرض القطعة على التالميذ لقراعتها، وهجاء بعض كلما
. عنهم، ومتلى عليهم بعد ذلك

وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف الرابع من املرحلة االبتدائية، وجيوز 
. امتداده إىل الصف اخلامس كذلك على حسب مستوى التالميذ

: ء االستماعى اإلمال.٣
ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد مناقشتهم ىف معناها، وهجاء كلمات 

ة ملا فيها من الكلمات الصعبة، متلى عليهم . مشا
حلة وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصفني اخلامس و السادس من املر 

.االبتدائية، وتالميذ املرحلة اإلعدادية
: اإلمالء االختبارى .٤

ض يشتقدير التلميذ، وقياس قدرته ومدى تقدمه، وهلاذا متلى عليه القطعة بعد والغر 
فهمها دون مسعدة له ىف اهلجاء، وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ ىف مجيع الفرق 
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ه، ولكن ينبغى أن يكون على فرتات موقولة، حىت تتسع لتحقيق الغرض الذى ذك ر
. الفرص للتدريب والتعليم

: التدريسطريقة

: اإلمالء املنقول

: يسري الدرس على حسب اخلطوات اآلتية

التمهيد ملوضوع القطعة على منط التمهيد لدرس املطالعة أى بعرض النماذج أو الصور، .١
. واستخدام األسئلة املمهدة

ا، ىف الكتاب، أو البطاقة، أو : عرض القطعة .٢ على سبورة إضافية، دون أن تضبط كلما
حىت ال ينقل التالميذ هذا الضبط، ويتورطواىف سلسلة من األخطاء من خراء هذه 

ت املرتاكمة . الصعو
. قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية.٣
قراءات فردية من التالميذ، وجيب احلرص على عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ وقع .٤

. فيه
. للتالميذ على التعبري الشفوى الذى ينبغى أن يكون له نصيب ىف كل درسأسئلة ىف.٥
ة هلا، وحيسن متييز هذه الكلمات .٦ جى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة، وكلمات مشا

حتتها، وإما بكتابتها بلون خمالف، وذلك ىف حال استخدام السبورة إما بوضع خطوط 
املدرس إىل الكلمة ويطلب من تلميذ قراعتها اإلضافة، وطريقة هذا التهجى أن يشري

ة للكلمة األوىل من  جى حروفها، مث يطالب غريه كلمة أخرى خيتارها املدرس مشا و
. حيث الصعوبة، مث ينتقل إىل كلمة أخرى وهكذا

: النقل، ويراعى فيه .٧
. إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التارخيني ورقم املوضوع.أ
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املدرس على التالميذ القطعة كلمة كلمة مشريا ىف أثووقت نفسه إىل هذه أن ميلى .ب
. الكلمات ىف حال استخدام السبورة اإلضافية

أن يسري مجيع التالميذ معا ىف الكتابة، وأن يقطع املدرس السبيل على بعض التالميذ .ت
ال اء قبل غريهمالذين مييلون إىل التباهى  ّ .

قراءة املدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ، أو ليتداركوا ما .٨
م من نقص . فا

. مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة.٩
شغل اجلزء الباقى من احلصة ىف علم آخر مفيد مثل حتسني اخلط، أو مناقشة معىن .١٠

.القطعة على مستوى أوسع
: أمهية اإلمالء املنقول )١(

ت اللغوية والرتبويةدر  : س اإلمالء املنقول حيقق كثريا من الغا
. ففيه تدريب على القراءة، أوتدريب على التعبري الشفوى.١
وفيه كذلك تدريب على التهجى ومعرفة الصور الكتابية للكلمات اجلديدة الىت حتمل .٢

. صعوبة إمالئية
كاة، وتنمو مهارته ىف والتلميذ يتعود ىف هذا الدرس دقة املالحظة، وحسن احملا .٣

ا الكتابية . الكتابة، ويزيد إدراكه للصلة بني أصوات احلروف وصور
. ويعود كذلك النظام والتنسيق.٤

: اإلمالء املنظور ) ب(

اء من القراءة ومناقشة املعىن،  طريقته مثل طريقة اإلمالء املنقول، أال أنه بعد اال
جى الكلمات الصعبة ونظائرها حتجب الق . طعة عن التالميذ، مث متلى عليهمو

: اإلمالء الستماعى ) ح(
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: يسري الدرس على حسب احلطوات اآلتية 

. لطريقة السابقة ىف املطالعة: التمهيد .١
ا العامة.٢ . قراءة املدرس القطعة، ليلّم التالميذ بفكر
سئلة يلقيها املدرس على التالميذ.٣ . مناقشة املعىن العام 
ة للمفردات الصعبة الىت ىف مجل كاملة.٤ حىت يكون كل , جى كلمات مشا

. عمل ىف الطريقة ذاأثر لغوى مفيد للتالميذ

فمثال إذا كانت الكلمة الصعبة ىف القطعة هى كلمة 
جى هذه الكلمة نف سها، ولكن يطلب إليهم ال يطلب املدرس من التالميذ 

أتىت رسائل كثرية ىف : لطريقة أن يقول رسائل وعجائب، وا: جى كلمتني مثل 
العيد، من منكم يتهجى كلمة، وبعد أن يسمع اهلجاء الصحيح، يكتب هذه 

مالء أحد التالميذ، مث يكلف تلميذا ا، مث يقول الكلمة على السبورة  آخر قراء
مالء أحد التالميذ، :  ا، مث األهرام من السبورة  مث يكلف تلميذا آخر قراء

األهرام من عخائب الدنيا، من منكم يتهجى كلمة ويكتفى بسماع :يقول 
. اهلجاء الصحيح هلذه الكلمة والداعى إىل تسجيلها على السبورة

إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة الرتيخ ورقم املوضوع، وىف أثناء .٥
. ذلك ميحو املدرس الكلمات الىت على السبورة

للكتابة، وليحاولوا إدراك عة للمرة الثانية، ليتهيأ التالميذ قراءة املدرس القط.٦
ا والكلمات املماثلة هلا كان مدو املشبهة بني الكلمات الصعبة الىت يسمعو

. على السبورة
تى .٧ : إمالء القطعبة، ويراعى ىف اإلمالء ما 
. إمالء القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا)أ(
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. صغاء وجودة االنتباهإلاإمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حسن )ب(
. استخدام عالمات الرتقيم ىف أثناء اإلمالء)ت(
. مراعاة اجللسة الصحيه للتالميذ)ث(

. قراءة املدرس القطعة للمرة الثالثة، لتدارك األخطاء والنقص.٨
. مجع الكراسات بطريقة هادئة منظمة.٩

قى احلصة بعمل آخر مثل .١٠ : ثغل 
. حتسني اخلط)أ(
. مناقشة معىن القطعة على مستوى أرقى)ب(
. جى الكلمات الصعبة الىت ةردت ىف القطعة)ت(
. شرح بعض قواعد اإلمالء بطريقة سهلة مقبولة)ث(

: اإلمالء االختبارى ) د(

. مثل طريقة اإلمالء االستماعى مع حذف مرحلة اهلجاءطريقته

: التدريب الفردى طريقة

تتبع الطرق السابقة ىف التدريب اجلمعى الذى يشمل مجيع تالميذ الفصل، وحيسن 
أن يسري جبانب هذا التدريب اجلمعى تدريب فردى للتالميذ الضغاف واملنطئني ىف 
نواع من  الكتابة، أو الذين تكثر أخطاؤهم ىف كلمات معينة، وهؤالء مجيعا حيسن أخذهم 

. الفردية لعالج ضعفهم، ومن طرق هذه التدريباتبات التدري

: طريقة اجلمع .١
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وأساسها استخدام غريزة اجلمع واالقتناء، وطريقتها تكليف التلميذ أن جيمع ىف 
بطالقات خاصة كلمات ذات نظام معني، مثل كلمات تكتب بالمني، أو كلمات تنتهى 

ء وهكذا ء مفتوحة، أوكلمات ينطق آخرها ألفا ولكنها تكتب  . بتاء مربوطة أو

: البطاقات اهلجائية .٢

وهى من وسائل التدريب الفردى، وطريقةها أن تعد بطاقات يكتب فيها جمموعة  
كبرية من الكلمات الىت ختضع كلها لقاعدة إمالئية، مثل بطاقة تشتمل على كلمات 
ء، وكلمات تتوسطلها مهزة على  مزة تكتب على السطر، أو على ألف أو واو أو  تنتهى 

لف تكت ء، وهكذاء أو واو ، وكلمات تنتهى  حىت تستوىف هذه البطاقات . ب 
. القواعد املشهورة ىف اهلجاء

فإذا أخطأ التلميذ ىف رسم كلمة ىف أى عمل كتاىب، أعطاه املدرس البطاقة الىت تعاجل 
ا . هذا اخلطأ، ليدرب على كتابة الكلمات الىت 

ة قصرية، بطاقات تشتمل كل منها على قصأنواع البطاقات اهلجائية كذلك،ومن
ا خاليا، على أن  أوموضوع طريف، حتذف منه بعض الكلمات اهلجائية، ويرتك مكا
لكلمات  توضع هذه الكلمات ىف أعلى القصة، وعلى التلميذ أن القصة ويستكملها 

.املناسبة، مث ينقلها ىف كراسته

فردية، هذا ودرس اإلمالء فرصة طربة، يتبني منها املدرس ما بني التالميذ من فروق 
فيتخذ لعالج كل منهم الطريقة الىت تالئمه، ومن ذلك ما اتبعه بعض املدرسني ىف املدارس 

. االبتدائية القدمية

كتابة إحدى الكلمات الىت خيطئ فيها أكثر التالميذ ىف ورقة كبرية خبط كبري، .١
. ليقها أمام التالميذ فوق السبورة ملدة أسبوع، مث تغيريها بكلمة أخرى وهكذاوتع



٤٢

أحد التالميذ وتثبيتها أمامه ىف زاوية من سطح الدرج ملدة كتابة كلمة خيطئ فيها .٢
. أسبوع، مث تغيريها بكلمة أخرى وهكذا

عينا تعود ىف أثناء إمالء املدرس القطعة، حينما تعرض كلمة يعلم املدرس أن تلميذا م.٣
. اخلطأ فيها وىف نظائرها، ينادى أسم هذا التلميذ فيكون هذا تنبيها له وهكذا

: تصحيح اإلمالء 

: هلذا التصحيح طريق كثرية منها 

أن يصحح املدرس كراسة كل تلميذ أمامه، ويشغل التالميذ بعمل آخر كالقراءة .١
قى وهذه طريقة جمدية، ألن التلميذ سيف هم وجه اخلطأ، ولكن يؤخذ عليها أن 

التالميذ رمبا انصرفوا عن العمل، وجنحوا إىل اللعب والعبث، ألن املدرس ىف 
. شغل عنهم

يصحح املدرس الكراسات خارج الفصل، بعدا عن التالميذ، ويكتب هلم أن .٢
الكلمات الىت أخطائوا فيها، وهذه هى الطريقة الصواب، على أن يكلفهم تكرار 

الشائعة، وهى أقل فائيدة من سابقتها، ويؤخذ على هذه الطريقة أن الفرتة بني 
. خطأ التلميذ ىف الكتابة ومعرفته الصواب قد تطول

أن يعرض املدرس على التالميذ منوذجا للقطعة على أن يصحح كل تلميذ خطأ، .٣
وهى طريقة جيدة تعود التالميذ املالحظة، والثقة لرجوع إىل هذا النموذج، 

نفسهم، واالعتماد عليها، كما تعودهم الصدق و األمانة وتقدير املسئولية، 
. خلطأوالشجاعة ىف االعرتاف

أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة، فيصحح كل منهم أخطاء أحد .٤
. زمالئه



٤٣

درس أن بينهما وبني طريقة التصحيح وىف الطريقتني األخريتني جيب على امل
مرضى، دون إمهال أو ختامل  بنفسه، ليتأكد أن عمل التلميذ قد مت على الوجه 

ة ٢٤.أو حما

رالمعارف بمطرالطبعة السادسة، داالموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة،عبد العلیم إبراھیم، . ٢٤



٤٤

الباب الثالث
منهج البحث

نوع البحث: الفصل األول 
ستخدام التحليل الوصفي و هو وصف املشكالت  نوع البحث املستخدم  البحث الكيفي 

لكلمات ت الوصفية كالكلمات . املبحوثة  البحث الوصفي الكيفي هو حبث يستخدم البيا
تمع و املخرب ته طبيعة ال قال كثريا . ١املكتوبة و اللسانية من ا البحث الكيفي هو حبث تكون بيا

تتغري إىل الرمز و العدد و قول الباحث  سلسلة األنشطة أو عملية كشف سر الشئ مل يعرف من 
ت ستخدام الطريقة املنهجية و االجتاهية حىت يستطيع الباحث على مسؤول حاصل البيا . ٢قبل 

:ميزة البحث الوصفي الكيفي 
ت الطبيعة ) ٢بحث رشيقا كان تصميم ال) ١ ت البحث من البيا ت ) ٣تؤخد بيا البيا

ت العاكسة  ت الوصفية و البيا موعة تتكون من البيا ) ٥يهتم إىل العملية أكثر من احلاصل ) ٤ا
سس على الفاعل له خمرب ممثل  متتعمقا و  كد ) ٧يفعل أخذ البيا اختصار البحث الكيفي 

٣.ملخرب

حبث دراسة احلالة دراسة . لبحث تستخدم الباحثة نوع البحث الكيفيدراسة احلالةيف هذا ا
ت متعمقا و يتبع مبصادر اخلرب حلد املفصل و أخذ البيا . تبحث عن املشكلة 

موقع و وقت البحث: الفصل الثاين 
ويايقع هذا البحث يف املدرسة الع تستخدم واحدخيتار املوقع ألن كانت املدرسة . لية كو

وينظام  .هذا البحث يبدأ بعد امتحان اقرتاحة الباحثة. تعليم اللغة العربية املأسس اإلسالمي يف كو

١ Husaini Usman, metodelogi penulisan sosial, (jakarta : Bumi Aksara, ١٩٩٥), h. ٨١
٢ Sanafiah faisal, format-format penulisan sosial, (jakarta :PT Raja Grafindo, ٢٠٠٧), h. ٢٠
٣ Kasiran, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Malang : UIN Press, ٢٠١٠) h. ٣٧



٤٥

ت: الفصل الثالث  مصادر البيا
ت  :يف هذا البحث يوجد مصدران البيا

ت األساسية. ١ البيا
ت لباحثة مباشرة من مصادر البيا ت جمموعة  ت األساسية بيا ت . البيا تسمى البيا

ت اجلديدة و هي حىت اآلن ت األصلية أو البيا لبيا ت األساسية ال بد . األساسية  لنيل البيا
ت املراقبة الباحثة تستطيع أن تستخدم األساليب جلمع . ٤للباحثة أن جتمعها مباشرة من املخرب البيا

ت الر ال.و املقابلة و املناقشة املركزة ت األساسية أو البيا ئيسية اليت تؤخذ من حاصل املقابلة و بيا
ملخرب و هو األساتيذ ئق و املراقبة  . الو

ت العضدية. ٢ ت الثانوية أو البيا البيا
ت الثانوية لباحث من مجيع مصادر البيا ت جمموعة  ت املوجودةبيا مصادر . البيا

الت ت الثانوية كثرية كاملكتب املركزي لإلحصاء و الكتاب و التقرير و ا ت الثانوية أو .البيا البيا
ت العضدية اليت تؤخذ من حاصل مادة الوثيقة و املدرسة و املواد أو املراجع املناسبة مبوضوع  البيا

.البحث
تأسلوب مجع البيا: الفصل الرابع 

ت تستخدم الباحثة طريقة البحث امليداين و هي مراقبة مجع ما يف هدف  عند مجع البيا
ت  . البحث يف امليدامنباشرة سلوب مجع البيا : استخدام هذه الطريقة 

املالحظة. ١
. املالحظة عقد املراقبة و الكتابة مباشرة عن األحوال يف موقع البحث املناسبة مبوضوع البحث

حجة . اخلرب املوجود من املراقبة  املوقع و الفاعل و األنشطة و املفعول و الوقت و الشعرو كم من

٤ Sugiyono, metodelogi penulisan kualitatif, (Bandung : Alfabeta, ٢٠٠٧), h. ١٠



٤٦

الباحثة استخدام املراقبة لتقدمي حقيقة الشخصية أو احلال إلجابة األسئلة و لفهم شخصية الناس و 
.٥التقييم هو قياس اجلوانب املؤكدة و ردود الفعل على ذلك القياس

املقابلة. ٢
أسلوب املقابلة املستخدم يف البحث الكيفي املقابلة . ابلة آلة التحقيق عن اخلرب و البيان املق

لقاء ستخالص املعلومات مبخرب . العميقة عملية نيل البيان لغرض البحث  ت  املقابلة مجع البيا
لقاء األسئلة إىل. البحث حثة عن اخلرب تسعى بطلب اخلرب املقارن  و . املخربو كانت الباحثة 

فيكون األساتيذ خمربين يف هذا . املخرب عنصر املدرسة القادر إلعطاء اخلرب عن مسألة البحث
.البحث

ئق.  ٣ الو
ت البحث لبحث و يساعد خمتو ئق مناسب  ئق مراقبة و كتابة و حتليل الو ئق . الو الو

ت للبحث الكيفي بنظر أو حتليل ا ئق يتمها الفاعل أو غريه عن طريقة من طرائق مجع البيا لو
. ٦الفاعل

ت: الفصل اخلامس  أسلوب حتليل البيا
لطرائق املتنوعة  ت الكيفية  طبقت الباحثة اجراء . كم من اخلرباء يقولون أن اجراء حتويل البيا

ت كاملراجع فية فيسال . حتويل البيا ت فيقدر أعمال اجراء حت: قال سا ويلها بعد مجع مجيع البيا
ت و عرضها و حتققها يف البحث الكيفي يستخدم منوذج التحليل . لكيفي بتفتيش ختفيض بيا

ت املتفاعلة سلوب حتليل البيا . مليليس و حوبريمان عاما و يسمي 
:و البيان الكامل لتلك األمور كما يلي 

ت. ١ ختفيض البيا

٥ Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, ٢٠٠٧, h. ١٥٨
٦ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D( Bandung : Alfabeta, ٢٠٠١

h. ١١٧
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لتحليل و التخ ت يف امليدان  ليص و اختيار األحوال الناظرة و تركيز األحوال يراد مجع البيا
ت املوجودة من موقع البحث كثرية لذالك تراد كتابتها مفصلة. املهمة ت . البيا ختفيض البيا

. اختصار أو اختيار األحوال املهمة أو تركيز على األحوال املهمة أو البحث عن املوضوع و النمط
ت مفهومة بعد خت ت املستقبلةلذلك أن تكون البيا ت لتسهيل الباحثة جبمع البيا . ٧فيض البيا

ت. ٢ عرض البيا
ت اختصارا خلرباء كي يكون حاصل البيا ت طريقة مستخدمة  بعد ختفيض . عرض البيا

ت ت تعمل الباحثة عرض البيا ت البيان القصري و اخلريطة و . البيا يف البحث الكيفي عرض البيا
لنص السردي .٨العالقة بني الفئة و 

ت تسهل الباحثة لفهم األشياء عند البحث  و تقدر خطة العمل املأسسة على بتخفيض البيا
لنص السردي أو الرسم البياين أو قالب . فهمها ت  و بعد ذلك أمر ميليس و حوبريمان عرض البيا

. الشبكات
أخذ االستنباط. ٣

ت النقيصةةأخذ االستنباط طريق ت لطلب معىن البيا امللخص األول يف حني . حتليل البيا
تو يتغري إذا مل يوجد فيه دل لكن إذا كان امللخص األول له دليل . يل قوي داعم عند مجع البيا

ت  امللخص املوثوق .٩قوي عند مجع البيا
ت: الفصل السادس  جتربة صحة البيا

ت يف هذا البحث بتجربة ترأنغوال ستخدام .يسجتربة صحة البيا ت  هي جتربة صحة البيا
ت املوجودة ل ت. اةقابللماألشياء غري البيا ها الباحثة خدموتست.١٠وهذه جتربة لصّحة ومصّدقني البيا

:ىسنغوالبثالثة تر

٧ Margono s, metodologi penelitian pendidikan, jakarta, rineka cipta, ٢٠٠٧, h. ٢٤٦
٨ Sugiyono, metodelogi penulisan kualitatif, (Bandung : Alfabeta, ٢٠٠٧), h. ١١٢
٩ SS belajar – Atom, Pengolahan Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial, www.ssbelajar.net/٢٠١٢/١١

٠٢٠٨١٦
١٠ Sapari Imam Asyari, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Usaha Nasional, ١٩٨١), h. ٧٨
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األساليبىسنغوالتر. أ 
نغالسي األساليب هي ت املختلفة لنيل البياتر ت من املصادر املتساوية أساليب مجع البيا

ئقالخظة واملقابلة و املماخدست ت معالالو ت عن ويف هذا البحث ستفعله الباحثة لن.لبيا يل البيا
.طريقة تعليم اللغة العربية

راملصادىسنغوالتر. ب 
نغالسي املصادرهي م ت من املصادتر من  . ر املختلفة بألساليب املتساويةصادر لنيل البيا

ئقحاملالالباحثة عملاملصادر تستطيع أن ت إىل قابلةحث ستفعل الباحثة مويف هذا الب.ظة واملقابلة والو
ت الصحيحةأساتيذ اللغة العربية  .لنيل البيا

الوقتيسترأنغوال. ج 
ىغالسي الوقت هو  ستتر ت  ت من املصادر اوقاألماخدمجع البيا ت املختلفة لنيل البيا

ت أيضاويؤثّر . املتساوية ستطيع تاملقابلة يف الصبّاح فت بطريقة البياالباحثة مع جتإذا . الوقت دقيق البيا
ت دقيقة ومصّدقةعطىتاملصادر أن  ت تستطيف إطارلذالك. بيا عمل مل بطريقة ع أن تعيجتربة البيا

ويف هذا البحث ستفعله وستعّدل الباحثة . تلفخمحظة أو األخرى يف وقت أو حال قابلة واملالملاملراجعة
.إىل وقت لدى املخرب وحاله



٤٩

الباب الرابع
نتائج البحث

وى اجلنوبيةواحداملدرسة العالية احلكومية النظرة العامة عن :الفصل األول كو
هويّة املدرسة.أ

وى اجلنوبيةواحداملدرسة العالية احلكومية  قرية /وهي مدرسة تقع يف شارع ميجان كامتصكو
وى اجلنوبيةمديرية  /حية كوندا /نيي أوهلا هذه و يف . ١٩٩٩املدرسة يف سنةوقامت هذه. كو

وىامسها املدرسة العالية اإلخالص مث تكون املدرسة العالية احلكومية  هليةاملدرسة هي املدرسة األ كو
وى اجلنوبية يف واحدو تكون املدرسة العالية احلكومية ٢٠٠٣سنةيف  ١.حّىت اآلن٢٠١٥سنةكو

تالميذ و النيأحوال املدّرس.ب
أحوال املدّرسني .١

ئق مالحظنتيجة بناء على وى اجلنوبية، أّن واحداملدرسة العالية احلكومية يفالو كو
). ١املالحق ( ةمدّرس٢٠و مدّرسا١٨من يف هذه املدرسة ون دّرسن امليتكو 

و املدرسات يف  هذه املدرسة رسنيأّن املدهاأن ننظر إلينستطيع،١إستنادا إىل املالحق 
موسفيدار، و افقط و امسهمإثناناملدرسة بية يف هذه اللغة العر و مدّرس. شخصا٣٨من يتكونون 

٢.روستام سوفيا

٢٠١٧أغستوس١٢غرفة رئیسة المدرسة، ،أ.أغ، م.مسفیدار، سرئیسة المدرسة١
٢٠١٧أغستوس١٢غرفة رئیسة المدرسة، ،أ.أغ، م.مسفیدار، سرئیسة المدرسة٢



٥٠

فهم ائوظقائمة أمساء املدرسني

وي اجلنوبيةكوواحدالعالية احلكومية موّظف وغري موّظف يف املدرسة 

٢٠١٧السنة الدراسية 

وظيفةاألمساءرقم
١
٢
٣
٤
٥
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

مسفيدار
حمّمد اكبار

اسواتن عالية
مسالك

حسرييايت
حمكار رسدين

حممود
اسلينا
املسبح

غاتت سوحردي
رستام سوفييا
سييت سلما
نور حيايت
رزاقبيداسري 
ري ايزن

واودي مسرف 
مهكم
بينار

شوكور
ين اسر

حسنل اخلامتة
اينك حستويت

املدرسةمدير
مدرس/ئبة مدير املدرس
مدرسة
مدرس
ةمدرس

مدرس
مدرس
ةمدرس
ةمدرس

مدرس
مدرس
ةمدرس
ةمدرس

مدرس
مدرس
ةمدرس

مدرس
مدرس
مدرس
ةمدرس
ةمدرس

مدرسة
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٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩

سوحارين
ريين
ريين

اندي مسريفان
دييان سافرتا

امري مهزة
لندوليلي

ريكا ميليينيت
سفارودين 

ري سبتيياين دوي او
فاريدا عرلس

مسين
سييت عمينة
ررنو اريينيت

هووارا
ادي سافرتا

ةمدرس
ةمدرس

مدرسة
مدرسة
مدرس
مدرس
مدرس
ةمدرس

غري موّظف
غري موّظف
غري موّظف
غري موّظف

ةمدرس
مدرس
مدرس
مدرس

ت من ئق املكتب يف الّسنة الّدراسّية مصدر البيا ٢٠١٧\٢٠١٦و

تالميذأحوال ال.٢
يف هذا البحث يعىن عدد تالميذالو أحوال . من العناصر املهمة يف عملية التعليمتالميذال

وى اجلنوبية من الصّف واحداملدرسة العالية احلكومية يفتالميذال العاشر اىل الصّف الثاىن كو
ئق أّن عدد . عشر م٣.شخصا٣٦٦فيها يعىن تالميذالو بناء على نتيجة الو :وهذه بيا

٣ Profil madrasah MAN ١ Konsel ٢٠١٧
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١اجلدول 
تالميذالعدد 

مجيعاالصف الثاىن عشرالصف احلادى عشرالصف العاشر

عددمذعددمذعددمذعددمذ

٤٧٧٨١٢٥٤٨٨٠١٢٨٣٧٧٦١١٣١٣٢٢٣٤٣٦٦

ت ئق : مصدر البيا وى اجلنوبيةاالويلاملدرسة العالية احلكومية مكتبةو كو

ت الىت تعرضها الباحثة يف هذه النتيجة هي البيا وضوع ميف أوائل األمر، . ت املتواصلةالبيا
جيلسون يف أول الفرتة اّلذين ٢علم الثّقافة العاملية عشر، احلادىالصّف تالميذالهذا البحث هو 
ت املرجّوة). الفرتة الّدراسّية األوىل(الّدراسّية لديهم  . املّدة اجلاهزة ليست مّدة كافية لنيل البيا

ت الّدقيقةولذ إىل تالميذالارحتل أن احثة هذا البحث بعد استأنفت الب،لك، حلصول على البيا
. ١٥يعىن ٢علم الثّقافة العاملية عشراحلادىالّصّف يف تالميذالو عدد. عالهأدرجة الّصّف 

٤).٢املالحق (وكثري منهم متخرجون من املدرسة املتوّسطة 

الوسيلة و البنية.ج
تهي  و البنية الوسيلة  اليت تدعم بشكل مباشر أو غري مباشر على عملية التعليم كل املكو

وى واحدالعالية احلكوميةاملدرسة يفالوسيلة والبنية بشكل عام. لتحقيق األهداف املرجوة كو
:هي كما يلياجلنوبية

٢اجلدول 
إضرار جّيدوسيلة وبنيةرقم

طفيفة
جمموع

٢٠١٧أغستوس١٢غرفة رئیسة المدرسة، ،أ.أغ، م.مسفیدار، سرئیسة المدرسة٤
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١٤١٤ةفصول الدراس١
١١هيئة التدريس٢
١١إدارة املدرسة٣
١١معمل العلوم الطبيعية٤
١١اسبمعمل احل٥
١١معمل اللغة٦
١١املكتبة٧
١١مصّلى٩
٤٢٦احلمام١٠
٣٣املقصف١١
١١مكان املوقف١٢
٣٣ملعب١٣

ت ئق مكتبة املدرسة العالية احلكومية : مصدر البيا وى اجلنوبيةواحدو كو

أحوال املنهج الدراسي .د
املنهج الدراسي منهج ٢٠١٣املنهج الدراسي عشراحلادىاستخدم الصّف 

٢٠١٣طبق املنهج الدراسي .دراسي قابل للتطبيق يف نظام التعليم اإلندونيسي
تعليم قابل أو املنهج الستوي لوحدة ال٢٠٠٦ومة مبدال للمنهج الدراسي حلكو 

يف سنة ٢٠١٣دخل املنهج الدراسي . للتطبيق قدر ست سنوات يف ٢٠١٣جتر
.املدارس

للمنهج الدراسي أربعة جوانب التقييم جانب املعرفة واملهارة واملوقف و 
التعليمية املنقوصة و املواد التعليمية ةتوجد املواد٢٠١٣ج الدراسي يف املنه. السلوك
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وي اجلنوبيةواحدالعالية احلكومية التعليم يف املدرسة . زيدةامل ملنهج الدراسي كو
٥.يقدم بنهج املوضوعي التكاملي الدروس فيه تدخل يف كتاب املوضوعي٢٠١٣

وي اجلنوبية مع الرتكيز علي  واحدالتعليم يف املدرسة العالية احلكومية  كو
.الذين يدرسون يف الشخصيةالتالميذكفاءه املعلمني و

وي واحداللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية تنفيذ التعليم والتعلم كو
وي واحداملدرسة العالية احلكومية التحكم وفقا للمناهج الدراسية ،واجلنوبية كو
.كل اسبوع٢املناهج الدراسية لكي العودة إىل الدرس ساعات والرجل اجلنوبية

وي واحدماالغرض من التعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية  كو
إلنسان جّيد هو غرس الشعائر الطبيعية لالنضباط واجليل  اجلنوبية وحده التحكم 

٦.األخضر الناعم ، ووفقا لرؤية املدرسة ومهمتها

نتائج البحث: الثاىن الفصل

مالء التالميذإيف كتابة املشكالتنتائج البحث عن أنواع 

للغة العربية لتالميذ الصف  واحدملدرسة العالية احلكومية ايفعشراحلادى كتابة اإلمالء 

وي اجلنوبية دة احلروفخطاءأنواع األخطاء، كاألاهلمكو . ٧يف حذف احلروف وتبديل احلروف وز

: يان عن أنواع األخطاءوهذا الب

وى اجلن وبيةهذا البيان الكامل عن كتابة اإلمالء لتالميذ الصف احلادى عشر الثاىن كو

حذف احلروف .١

مدرس الصف الثاني عشر٥
٢٠١٧أغستوس١٢غرفة رئیسة المدرسة، ،أ.أغ، م.مسفیدار، سرئیسة المدرسة٦
عشر ي الحادالصف : المالحظة و المقابلة ٧
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حذف احلروف ىف هذا البحث هو تقليل احلروف و النفي واحلذف وجتنب احلروف 

اعتمادا ىف البحث حذف احلروف ىف  " وبتكر " ىف الكلمة" أ " ىف الكلمة كحذف حرف

و واحدتالميذ املدرسة العالية احلكومية اإلستماعى تكتب كتابة اإلمالء ى اجلنوبية  كو

هذا اجلدول بيان عن حذف . ، ظ، ل، ن، و، يثب، " حذف حرف : كمايلى 

:   احلروف

اخلطاء الصواب حرف

أُْعتـُرَ  أُْعُتِربَ  حرف ب ١.

َثمْ  اهلَيـْ احلََيانِ  حرف ث ٢.

َأْعَظمَ  َأْعمَ  حرف ظ ٣.

الَضْوءِ  َاَضْوءِ  حرف ل ٤.

ُرْونِ  البَـيـْ ُروْ  البَـيـْ حرف ن ٥.

ُكُسْوفِ  ُكُسفِ  حرف و
٦.

الَِّذْينَ  الَِّذنَ  حرف ي ٧.
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ت السابقة توجد األخطاء ألن التالميذ مل يفهموا كتابة احلروف اهلجائية  اعتمادا إىل البيا

. ويتكاسلون ىف حفظ املفردات

ملدرسويثبت هذا  قص ىف تعليم اللغة " : وقال. احلال ىف املقابلة  كان غرض التالميذ 

٨. "العربية وكانوا ضعيفون ىف حفظ املفردات

لصعوبة للكتابة ومل أغكان املدرس اليعطى األمثلة ىف السبإذا:  و قال تلميذ فظ احلروف ورة أشعر 

٩اهلجائية جيدة ومل أستطع لتفريق املد

: املثال عن حذف احلروف ىف كتابة إمالء التالميذ هذا 

غرفة المدرسة \٢٠١٧أغسطس ٢١السبت \المدرس اللغة العربیة رستام سوفییا: دالیل المقابلة ٨
غرفة الفصل الثاني \٢٠١٧أغسطس ٢١السبت \تلمیذ اللغة العربیة دمحم أیب سافترا : دالیل المقابلة  ٩
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،اَْنِفْيَساكلمة ىف  ) ل(حرف . ١: احلروف ىف كتابة اإلمالء حذف: األوىل لبيانة ا

ِ ىف الكلمة ) ا( حرف . ٢ ىف حرف ) ا ( حرف . ٤، ُمَصنَّ َفةٌ ىف حرف ) ا ( حرف . ٣،اهلَنيَّ

.ِقنَـَبانْ ىف حرف ) ا ( حرف .٥،اِْبُن ِشْنيَ 

ِ ىف حرف ) ا ( حرف : حذف احلروف ىف كتابة اإلمالء: البيانة الثانية  ىف ) ا ( حرف . ٢، اَحلنيَّ

.َوْبنُ حرف 

دة احل.٢ روف ز
دة احلروف ىف هذا البحث هى إضافة احلروف و الراسخ وفائض احلروف  ز

دة احلروف المعىن. ىف الكلمة" أ، ي، أو ف " دة حرف ىف الكلمة كز و . ىف ز
دة احلرف ىف كتابة اعتمادا على البحث ز . لكلمة فقطيني اى فائيدة ولكنها لتف

وى اجلنوبية كما يلى واحدية كوماملدرسة العالية احلاإلمالء تكتب بتالميذ  :كو
دة حرف دة .ت، ة، د، ر، ش، ل، ن، و، ه، ي: ز هذا اجلدوال بيان عن ز

.احلروف

الصواب اخلطاء حرف

ُمَصنـََّفاتٌ  ُمَصنـََّفةٌ  حرف ة ١ .

 ِ اَحلنيَّ احلََياَندِ  حرف د ٢.

اَلِفْيسَ  ِفْرسَ  َ َأ حرف ر  ٣.
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الَنِفْيسَ  الَنِفَيَشسِ  حرف ش ٤.

لُعُلْومِ  ِ ِبْل ُعُلْومِ  حرف ل ٥.

ِاْهِتَمامٌ  ِاْهِتَماًمنْ  حرف ن ٦.

َلهُ  َهلُوْ  حرف و  ٧.

الَشْمسِ  الَسْمِشهْ  حرف ه ٨.

ُرْوِينْ  البَـيـْ ُرْوِينْ  يـْ البَـيـْ حرف ي  ٩.
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دة : يانة األوىل الب حرف . ٢، ِإْحِت ماَُمنْ ىف حرف ) ن ( حرف . ١: ىف كتابة اإلمالء احلروفز

. َواِْبٌن اىف حرف ) ا ( حرف . ٣، نْ َكِبيـْرُ ىف حرف  ) ن ( 

دة : بيانة الثانية ال ا ( حرف . ٢، ُمَصنـََّفاُتنْ ىف حرف ) ن ( حرف . ١: احلروف يف كتابة اإلمالء ز

. لطِِّيبْ ىف حرف) ي ( حرف . ٣، اكتـََّنبْ ىف حرف) و ن 



٦٠

احلروفديل التب.٣

تبديل احلروف ىف هذا البحث هو نيابة احلروف من حروفها األصلية عند النحو 

اعتمادا على البحث تبديل . اء مفتوحة إىل حرف التاء مربوطةتالوالصرف كتبديل حرف 

واحدتكتب بتالميذ املدرسة العالية احلكومية اإلستماعىاحلروف ىف كتابة اإلمالء

وى اجلنوبية كمايلى ث إىل حرف ط، حرف تبديل حرف ت إىل حرف ة، حرف : كو

ث إىل حرف ت، حرف د إىل حرف ض، حرف س إىل حرف ش، حرف س إىل 

حرف ث، حرف ط إىل حرف ت، حرف ظ إىل حرف ض، حرف ع إىل حرف أ، 

ف ق، حرف م إىل حرف ب، حرف ه إىل حرف ع إىل حرف ئ، حرف ك إىل حر 

. هذا اجلدول بيان عن تبديل احلروف. حرف خ، و حرف ه إىل حرف ح

اخلطاء الصواب حروف

َعَرْفةَ  َعَرْفتَ  حرف ت اىل حرف ة ١.

احلَْيَطمْ  َثمْ  اهلَيـْ حرف ث اىل حرف ط ٢.

َتمْ  اهلَيـْ َثمْ  اهلَيـْ حرف ث اىل حرف ت ٣.

لَِرْصضِ  لَِرْصِد  اىل حرف ضحرف د  ٤.

َاَششَ  َأسََّس  حرف س اىل حرف ش ٥.

َنا ثِيـْ ًنا ِسيـْ حرف س اىل حرف ث ٦.

الِتبِّ  الِطبِّ  حرف ط اىل حرف ت ٧.
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أَْءَضمَ  َأْعَظَم  حرف ظ اىل حرف ض ٨.

ِءملِْ  ِعْلِم  حرف ع اىل حرف أ ٩.

أُْءتُِبيـْرَ  َر  اُْعتُِبيـْ حرف ع اىل حرف ئ  ١.

الِقْيِمَياِء   الِكْيِمَياِء  حرف ك اىل حرف ق ١١.

َوجنُُّْومِ  َوالنُُّجْوِم  حرف م اىل حرف ب ١٢.

ِاْخِتَمامٌ  ِاْهِتَماٌم  حرف ه اىل حرف خ ١٣.

ِمْنُحمْ  ُهْم  ِمنـْ حرف ه اىل حرف ح ١٤.
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،َعَرْفةَ ىف حرف ) ت( حرف تبديل . ١: احلروف ىف كتابة اإلمالءالتبديل : البيانة األوىل 

. ُمَصنـََّفاةٌ ىف حرف ) ت ( حرف تبديل.٣، َوِءْبنُ ىف حرف ) ا( حرفتبديل .٢

ىف حرف ) ع ( حرف تبديل . ١:اإلستماعىحروف ىف كتابة اإلمالءتبديل :البيانة الثانية 

،اُْءُتِربَ 

تبديل . ٤، ِءملِْ حرفىف ) ع ( تبديل حرف . ٣، ُمَصنـََّفاةٌ ىف حرف) ت ( تبديل حرف . ٢

) ث ( تبديل حرف . ٦، اَِتبِّ ىف حرف) ت ( تبديل حرف . ٥، الِقِمَياءِ ىف حرف) ك ( حرف 

َتمْ ىف حرف ىف ) ع ( تبديل حرف . ٨، لََقْد َاشَّسَ ىف حرف) س ( تبديل حرف . ٧، احلَيـْ

.ِاملِْ حرف
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األخطاء كّل كتابة رفت الباحثة أنواع األخطاء وجمموع عو بعد املالحظة 

وي اجلنوبيةاإلستماعىاإلمالء تالميذ منملدرسة العالية احلكومية واحد كو

:كمايلىعشراحلادىالصف 

مرة٥٠: حذف احلروف

مرة١٠٤: تبديل احلروف

دة احلروف مرة٤٠: ز

التعليق عن نتائج البحث : الفصل الثالث 

احلادىيف تعليم مهارة الكتابة لتالميذ الصفاإلستماعىمالءاإليف كتابة املشكالتأنواع 

ملدرسة العالية احلكومية  وي اجلنوبية توجد املشكالت من جوانب علم واحدعشر  كو

:وهي . اللغة و غري علم اللغة

 علم اللغة
لصعوبة )أ .لكتابة ماعلي السبورة ألن كتابة املدرس غري واضحةشعر التالميذ 

ألشكال يف األول والوسشعر التالميذ)ب . ط واالخرلصعوبة لكتابة حروف اهلجائية 
لصعوبة لتفريق احلروف املوصولة و غري املوصولة)ج . شعر التالميذ 
لصوب)د م اليدركون كيفية الكتابة شعر التالميذ  ة للكتابة عند إجابة األسئيلة أل

.الصحيحة
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 غري علم اللغة
. قصة يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكتابة خاصاكانت رغبة التالميذ )أ

ليست خلفية مدرس اللغة العربية من تدريس اللغة العربية )ب
ليمية ونقصان الكتب الداعمة عائل التنقصان الوسيلة للتعليم كمعمل اللغة و الوس)ج

. لتعليم اللغة العربية
١٠كان حال الفصل غري الداعم لتعليم اللغة العربية)د

نتائج البحث عن قدرة كتابة اإلمالء: الرابع الفصل

وي اجلنوبيةواحدالعالية احلكومية من حقائق التالميذ يف املدرسة  العامة الدراسية كو
وأّما ملعرفة  قدرة . تالميذ١٥احلادي عشر تكتب الباحثة أّن عدد التالميذ ٢٠١٧\٢٠١٦

للغة العربية توضح الباحثة كتابة اإلمالء ،احلادي عشرلتالميذ الصفكتابة اإلمالء 
وي اجلنوبية اإلستماعى  من احلادي عشرلتالميذ الصف ملدرسة العالية احلكومية واحد كو

:خالل اآلتى 

الحادي عشرالصف : المالحظة و المقابلة ١٠
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حمّمد أندي رضوان: اإلسم .١

الصواب و البيانميذةكتابة التالالرقم

َهلْ َخلْ ۱

)خ ( حبرف )ه ( تبديل احلرف

َعَرْفتَ َعَرْفةَ ۲

مربوطة)ة ( حبرف مفتوحة)ت ( تبديل احلرف 
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ُهمْ ِمْنُحمْ ۳ ِمنـْ

)ح ( حبرف )ه ( تبديل احلرف 

َكانَ قَانَ ٤

)ق ( حبرف )ك ( تبديل احلرف 

نـََّفاتٌ ُمصَ َفاةٌ ُمَصانـَّ ٥

مربوطة)ة ( حبرف مفتوحت)ت ( تبديل احلرف 

الِكِميَّاءِ الِقِميَّاءِ ٦

)ق ( حبرف )ك ( تبديل احلرف 

َثمْ ٧ َثمْ اخلَيـْ اهلَيـْ

)خ ( حبرف )ه ( تبديل احلرف 

اْخِتَمامٌ اْخِتَماُمنْ ٨

دة )ن ( حرف ز

ِ لُعُلْومِ ِبْل ُعُلْومِ ٩

دة )ل ( احلرف ز

َ◌الِطبِّ اَِطبِّ ۱۰

)ل ( احلرف حذف
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َ◌الضَّْوءِ َاضَّْوءِ ۱۱

)ل ( احلرف حذف

١١: اخلطاء

إنتان روننسة.٢
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الصواب و البيانميذةكتابة التالالرقم

َعَرْفتَ َعَرْفةَ ۱

مربوطة)ت ( حبرف مفتوحة)ت( تبديل احلرف 

َواْبنُ َوِءْبنُ ۲

)ء ( حبرف )ا ( تبديل احلرف 

خاَِبرُْبنُ خاَِبرُننُ ۳

)ن ( حبرف )ب ( تبديل احلرف 

َأْعَظمَ َأْعَضمَ ٤

)ض ( حبرف )ظ (تبديل احلرف 

ِكْيِمَيائِيِّْنيَ ِكْيِمَيالِيِّْنيَ ٥

)ل ( حبرف )ء ( تبديل احلرف

ُمَصنـََّفاةُ ُمَصسََّفاةُ ٦

)س ( حبرف )ن ( تبديل احلرف 

ْهِتَمامٌ ِاْهِتَمامُ ٧

)م ( احلرف حذف

أُْعُتِربَ أُْعتـُرَ ٨



٦٩

)ب ( احلرف حذف

الِطبِّ اِطبِّ ٩

)ل ( احلرف حذف

احلَيَّانِ احلََياِندِ ۱۰

ذة )د ( احلرف ز

١٠: اخلطاء

حمّمد أيب سافرتا.٣



٧٠

الصواب و البيانميذةكتابة التالالرقم

َرْفتَ عَ اََرْفةَ ۱

مربوطة)ت ( حبرف مفتوحة)ت ( تبديل احلرف 

عَلَماءَ اَُلَماءُ ۲

)ل ( حبرف )ع ( تبديل احلرف 

َنا۳ َناَواِْبُن ِشيـْ َواِْبُن ِسيـْ

)ش( حبرف )س ( تبديل احلرف 

َثمْ اهلَْيَشمْ ٤ اهلَيـْ

)ش( حبرف )ث( تبديل احلرف 

َنا ٥ َنااْبُن ِشيـْ اْبُن ِسيـْ

)ش( حبرف )س( تبديل احلرف 

ِيف ِعْلُم الِطبِّ يف ِاملِْ اَتِبِّا٦

مفتوحة)ت( حبرف )ط( تبديل احلرف 

الَِّذْينَ اَلَِّديْ ٧

)ن( و احلرف ) د( حبرف )ذ ( احلرفحذف

ِكِمَيائِيِّْنيَ ِكِمَيالِبيـْْنيَ ٨



٧١

)ب ( و احلروف ) ل( احلرف حذف

ِاْهِتَمامٌ ِاْهِتَماِمنْ ٩

دة )ن( احلرف ز

ِفْيسَ النَ اَكاِفْيسَ ۱۰

دة )ك( احلرف ز

١٠: اخلطاء

أفريسال.٤



٧٢

الصواب و البيانميذةكتابة التالالرقم

َعَرْفتَ َعَرْفةَ ۱

مربوطة)ت ( حبرف مفتوحة)ت( تبديل احلرف 

مَ اَْعظَ اَْعَضمَ ۲

)ض( حبرف )ظ ( تبديل احلرف 

ِكْيِمَيائِيِّْنيَ الِقْيِمَياء۳

)ن ( الياء و ) ك ( حدف احلرف 

الَِّذْينَ الَِّذيْ ٤

)ن( حدف احلرف 

الِطبِّ ِطبِّ ٥

)ل( حدف احلرف 

لَضْوءِ اَ َاَضْوءِ ٦

)ل( حدف احلرف 

٦: اخلطاء



٧٣

ريزا نورفيينشه.٥

الصواب و البيانميذةكتابة التالالرقم

َعَرْفتَ َعَرْفةَ ۱

مربوطة)ة ( حبرف مفتوحة)ت( تبديل احلرف 

َواْبنُ َوِءْبنُ ۲

)ء ( حبرف )ا ( تبديل احلرف 



٧٤

تٌ ُمَصنـََّفاُمَصنـََّفاةٌ ۳

مفتوحة)ت( حبرف مربوطة)ة ( تبديل احلرف 

ْيِمَيائِيِّْنيَ كِ الِقْيِمَياءِ ٤

)ق( حبرف )ك( تبديل احلرف 

اهلْيَشمْ احلَْيَشمْ ٥

)ح( حبرف )ه( تبديل احلرف 

لَِرْصدِ لَِرْسضِ ٦

)ض( حبرف )د( تبديل احلرف 

الَِّذْينَ اَلِذيْ ٧

)ن( احلرف حذف

َأْعَظمَ َأْعَضمَ ٨

)ض( حبرف )ظ ( تبديل احلرف 

الَضْوءِ َاَضْوءِ ٩

)ل( احلرف حذف

اَألْرضِ لْرضِ ا۱۰

)ل( احلرف حذف



٧٥

َوالنُُّجْومِ َوجنُُّْومِ ۱۱

)ل( احلرف حذف

١١: اخلطاء



٧٧

الباب اخلامس 

االختتام

اخلالصة : الفصل األول 

: بناءا على نتائج البحث و تعليقها اخلالصة منها 

واحدملدرسة العالية احلكومية هذا البحث سرح من انواء أخطاء كتابة اإلمالء .أ
وي اجلنوبية : كو

مرة٥٠: حذف احلروف)أ
مرة١٠٤: تبديل احلروف)ب
دة احلروف)ج مرة٤٠: ز
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املالحق



٨٢

Nama Madrasah : MAN ١ KONSEL
Bidang Studi : Bahasa Arab
Kelas : X IPS II
Semester/ Tahun Pelajaran : ٢ ( Genap ) /٢٠١٦/٢٠١٧
Keterampilan : Al-Kitaba(Menulis)

Judul علماء:

Standar
Kompetensi Kompetensi Dasar Materi

Pembelajaran
Kegiatan

Pembelajaran Indikator Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Nilai
Karakter

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
١.Menyimak :

Memahami
wacana lisan
berbentuk
paparan atau
dialog
sederhana
tentang

١.١.Mengidentifikasi bunyi
ujaran ( kata, frase, atau
kalimat ) dalam suatu
konteks.

١.٢.Menangkap makna dan
gagasan atau ide dari
berbagai bentuk wacana
lisan dengan tepat

Wacana yang
memuat kosakata,
pola kalimat, dan
ungkapan
komunikatif sesuai
tema

علماء

Guru
membacakan
materi dengan
makhraj dengan
intonasi yang
benar.
Siswa menyimak
dan menirukan.
Bersama guru dan
siswa
mengartikan
makna mufradat

KD ١
١.١.١. Mencocokkan tulisan  dengan kata,

frasa, atau kalimat yang didengar.
١.١.٢. Melengkapi kalimat dengan kata

yang disediakan.
١.١.٣. Menentukan benar salah ujaran yang

didengar.

KD.٢.
١.٢.١. Menentukan tema dari wacana tulis.
١.٢.٢. Menentukan ide pokok dari wacana.
١.٢.٣. Mengidentifikasi kosakata baru

Tugas
individu/
kelompok
Test
praktek.

٢ x
Pertemuan

٦ x ٤٥
menit

Pelajaran
Bahasa Arab
kelas XI
Madrasah
Aliyah
Kamus
Buku penunjang

Disiplin
Kreatif
Mandiri
Peduli
Lingkungan
Peduli
Sosial
Rasa Ingin
Tahu
Toleransi

٢.Berbicara :
Mengungkap
kan informasi
secara lisan
berbentuk
paparan atau
dialog
tentang

٢.١.Menyampaikan gagasan
atau pendapat secara
lisan dengan lafadz yang
tepat

٢.٢.Melakukan dialog sesuai
konteks dengan tepat dan
lancar

Percakapan tentang

علماء
فعل ,والمصد
فعل ,الماضى

المضارع

Guru  dan atau
siswa terpilih
membacakan
materi hiwar
dengan baik dan
benar.
Siswa menyimak,
menirukan dan
mempraktekkan.
Bersama guru dan
siswa
mengartikan
makna materi
hiwar.

KD.١
٢.١.١. Mendengarkan wacana lisan.
٢.١.٢.Menirukan dan melafazkan ujaran

(kata/frase/kalimat) dengan tepat.
٢.١.٣.Bertanya dan menjawab secara lisan

mengenai isi wacana dengan tepat.
٢.١.٤.Menyampaikan informasi sederhana

sesuai konteks dan intonasi yang tepat.

KD.٢.
٢.٢.١.Mengajukan pertanyaan sesuai konteks.
٢.٢.٢.Menjawab pertanyaan sesuai konteks.
٢.٢.٣.Melakukan percakapan  sesuai konteks
٢.٢.٤.Mengekspresikan dialog dengan

Tugas
individu/
kelompok
Test
praktek.
Ulangan
harian.

٢ x
Pertemuan
٦ x ٤٥
menit

Pelajaran
Bahasa Arab
kelas XI
Madrasah
Aliyah
Kamus
Buku penunjang



٨٣

bermain peran.

٣.Membaca :
Memahami
wacana tulis
berbentuk
paparan atau
dialog
tentang

٣.١.Melafadzkan dan
membaca nyaring kata,
kalimat, dan wacana
tertulis dengan benar .

٣.٢.Menemukan makna dan
gagasan atau ide wacana
tulis dengan tepat.

٣.٣.Mengidentifikasi bentuk
dan tema wacana dengan
tepat.

Qira’ah tentang
علماء

فعل ,والمصد
فعل ,الماضى

المضارع

Guru  dan atau
siswa terpilih
membacakan
materi qira’ah
dengan baik dan
benar.
Siswa menyimak,
menirukan dan
mempraktekkan.
Bersama guru dan
siswa
mengartikan
makna materi
qira’ah.

KD.١
٣.١.١.Melafalkan kata /frasa/kalimat dengan

tepat secara individu dan kelompok
٣.١.٢.Melafalkan dan membaca nyaring kata

/frasa/kalimat dengan tepat secara
individu dan kelompok.

KD.٢
٣.٢.١.mengidentifikasi bentuk/

ل بھالمفعو+الفاعل+الفعل
dalam wacana tulis.

٣.٢.٢.Menentukan tema dalam wacana tulis.

KD.٣.
٣.٣.١.Menerjemahkan makna kata/ungkapan

sesuai konteks.
٣.٣.٢.Menemukan gagasan atau ide dari

wacana tulis.
٣.٣.٣.Menjawab pertanyaan/latihan tentang

kandungan wacana yang menggunakan
struktur

المفعول بھ+الفاعل+الفعل

Jenis
tugas:
Individu
dan
kelompok.
Membaca
nyaring.
Tes
praktek.
Ulangan
harian.

٢ x
Pertemuan
٢ x ٤٥
menit

Pelajaran
Bahasa Arab
kelas XI
Madrasah
Aliyah
Kamus
Buku penunjang

٤.Menulis :

Mengungkap
kan
informasi
secara
tertulis
berbentuk
paparan atau
dialog
tentang

٤.١.Menulis kata, frase, dan
kalimat dengan huruf
ejaan dan tanda baca
yang tepat.

٤.٢.Mengungkapkan gagasan
atau pendapat secara
tertulis dalam kalimat
dengan menggunakan
kata, frasa, dan struktur
yang benar.

Menulis frase,
ungkapan, atau
kalimat  yang
berkaitan dengan

علماءا
فعل ,والمصد
فعل ,الماضى

المضارع
Contoh

علماء
فعل ,والمصد

Bersama guru dan
siswa
menyelesaikan
materi menulis.

KD.١.
٤.١.١.Menentukan tanda baca dengan tepat.
٤.١.٢.Menulis kata yang termasuk

المفعول بھ+الفاعل+لفعلا

KD.٢.
٤.٢.١.Melengkapi wacana dengan kosakata

yang tersedia.
٤.٢.٢.Menyusun kata yang tersedia menjadi

kalimat , dengan struktur yang tepat,
٤.٢.٣.Menerjemahkan kalimat bahasa arab.

Jenis tugas
individu.
Tes tertulis
Bentuk
uraian
terbatas
Ulangan
harian.

٢ x
Pertemuan
٦ x ٤٥
menit

Pelajaran Bahasa
Arab kelas XI
Madrasah Aliyah
Kamus
Buku penunjang



٨٤

فعل ,الماضى
المضارع

Wacana yang
memuat
kosakata, pola
kalimat,
ungkapan
komunikatif
sesuai tema .



٨٥

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )

A. Kompetensi Inti
١. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
٢. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.

٣. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

٤. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

١.١ Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab sebagai
bahasa pengantar komunikasi
internasional yang diwujudkan dalam
semangat belajar.

١.١.١ Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang
diwujudkan dalam semangat
belajar.

٢.١ Menghargai prilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar
pribadi dengan guru dan teman
.

٢.١.١ Menunjukkan perilaku santun
dan peduli dalam
melaksanakan komunikasi
antarpribadi dengan guru dan
teman

٢.٢ Menghargai perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru dan teman.

٢.٢.١ Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru dan
teman.

٢.٣ Menghargai perilaku tanggung jawab,
peduli, kerja sama, dan cinta damai,
dalam melaksanakan komunikasi

٢.٣.١ Menunjukkan perilaku
tanggung jawab, peduli, kerja
sama, dan cinta damai, dalam

Satuan
Pendidikan

: MAN ١ Konsel

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : X IPS ٢ / ٢
Materi pokok : ُعلََماءُ 
Keterampilan : Kitabah (menulis)
Alokasi Waktu : ٢ x ٤٥ menit
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fungsional. melaksanakan komunikasi
fungsional.

٤.٤. Menyusun teks lisan dantulis
sederhana untuk mengungkapkan
informasi terkait topik :

ھوایة الطالب و المعرض
sesuai dengan unsur kebahasaan dan
budaya

٤.٤.١ Membuatteks lisan dan tulis
sederhana untuk mengungkap
kan informasi terkaittopic

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi, peserta didik memiliki kompetensi berikut.
١ Menguasai/menghapal penulisan kata, frase, dan kalimat sesuai tema.
٢ Memahami makna kata, frase, dan  kalimat sesuai tema.
٣ Memahami perbedaan isim nakirah dan ma’rifah.
٤ Menguasai/memahami struktur kalimat nakirah  dan ma’rifah.
٥ Menyusun teks lisan dan tulis sederhana dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur

teks, dan unsur budaya.

D. Materi Pembelajaran

فرداتالم

Menjelajahجاَبَ Keadaan alamاْلَكْونَاْحَواُل 

Anda mendapatiَوَجدْتِ Ilmu hasil experimenاْلُعُلْوِم التَّْجرِيْبِيَّةِ 

بِ Berlangsungَجَرى  Memperhatikanاِْھتَمَّ

Karanganُمَؤلَّفَاتُ Senggangالَفرَغْ 

ءِ  ادFisikaالِفْيِزَ Peloporَرائِد ج َروَّ

Majuتَقَدََّم Metode eksperimenاملَنـَْهُج التَّْجرِْيِيبُّ 

Ilmu cahayaِعْلُم الَضْوءٍ Peradaban manusiaاَحلَضارَُة الَبَشرِيَّةُ 

Awal-awalاألََوائِلُ Tubuhتـَنـُْبتُ 
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ٌعَلَماء

لُعُلْوم الَتْجرِيْبِيَّةهلُ كانَء املُْسِلِمْنيَ الَِّذْيَن  اَهْل َعرَْفَت ُعَلمَ  ِ ؟ْم ِاْهِتَماٌم َكِبيـٌْر 
َثْم، َوالبَـيـُْرْوِين، َواْبُن الَنِفْيس ُهْم َجابِرْبُن احلَيَّان، َواْبُن ِسيـْنَا، َواْبُن اهلَيـْ . ِمنـْ

.َفاٌت ِيف ِعْلِم الِكْيِميَاءِ أَْعظََم ِكْيِميَائِيِّْنيَ، َكاَن لَُه ٌمَصنـَّ لََقْد اُْعُتِربَ : َجابِْر ْبُن احلَيَّان .١
ً ِيف ِعْلِم الِطبِّ : اِْبُن ِسيـْنَا .٢ .لََقْد أَلََّف ِكتَا
ثَْم .٣ ِء َوِعْلَم الضَّْوءِ : اِْبُن اهلَيـْ .لََقْد َأسََّس ِعْلَم الِفْيِزَ
لََقْد اْشتَـَهَر بِِقَياِس َمَسَفِة اَألْرِض، َوَدْورَِها َحْوَل ِحمَْورَِها َوَحْوَل الَشْمِس، : البِيـُْرْوِين .٤

. َوتـَْفِسْريِ ُكُسْوِف الَشْمِس، َوابـَْتَكْر ِمْرَصاًدا الَكَواِكِب َوالنُُّجْومِ 

E. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran
 Pendekatan Pembelajaran : saintifik
 Strategi Pembelajaran : kooperatif
 Metode Pembelajaran : pemodelan, tanya-jawab, diskusi, penugasan

F. Kegiatan Pembelajaran

Tahap Uraian Kegiatan

Pendahuluan
( ١٥ menit ) ١.

Mengucapkan salam

٢. Berdoa untuk memulai pelajaran
٣. Mengecek kehadiran siswa.
٤. Mengecek kesiapan siswa.
٥. Apersepsi.
٦. Motivasi.
٧. Menyampaikan materi yang akan dipelajari.
٨. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

Inti
( ٦٠ menit )

Orientasi masalah :
Mengamati :
١. Menyimakpenjelasanguru tentangfi’il maadhi,mudhari,masdar dan

huruf jar
٢. Memperhatikanbentukfi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf jar
٣. Mencariinformasiumum danrincidarisuatuwacana lisan/tulisan.
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٤. Membacakaidahtentangfi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf jar
٥. Membaca isi wacana tulis sesuai tema/topik yang mengandung fi’il

maadhi,mudhari,masdar dan huruf jarberkaitan dengan tema
٦. Memperhatikan struktur kalimat-kalimat yang terdapat fi’il

maadhi,mudhari,masdar dan huruf jardalamisi teks lisan sesuai
konteks.

Merumuskan hipotesis :
Menanya :
١. Melakukan tanya jawab tentang mufradat yang telah dipelajari.
٢. Melakukantanyajawab tentangtema/topikyang dipelajarisesuailintas

budayaArabdanIndonesia.
٣. Melakukantanyajawab tentangfi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf

jar
٤. Mengingat kembali struktur kalimat yang telah dipelajari, tentang

fi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf jar
٥. Melakukan tanya jawab tentang kesulitan-kesulitan yang dialami

dalam menulis.

Mencari data ;
Mencoba :
١. Merangkaikanhuruf-huruf hijaiyahmenjadikatasesuai dengan kaidah.
٢. Menyusunhuruf,kata,dan kalimat sederhana sesuai konteks
٣. Menentukanfi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf jardalam kalimat.
٤. Menentukandhamirdan isim isyarah dan huruf jardalamkalimat yang

dipertanyakan.

Mengolah data :
Menalar :

١. Membandingkanciri-ciri fi’il maadhi,mudhari,masdar dan huruf
jar

٢. Membedakan fi’il maadhi,mudhari,masdar danjenis-jenishuruf jar
٣. Menerjemahkan kata, frase, dan kalimat sesuai tema.
٤. Menjawab soal-soal pada tadribat (latihan) yang disediakan.

Mengkomunikasikan :

١. Mempresentasekan jawaban pada tadribat (latihan) yang disediakan.
٢. Mempresentasekan hasil penerjemahan tadribat (latihan) yang

disediakan.

Penutup
( ١٥ menit )

١. Menyimpulkan materi pembelajaran.
٢. Refleksi pembelajaran hiwar.
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٣. Siswa menunjukkan aplikasi/penerapan konsep dalam kehidupan
sehari-hari.

٤. Siswa menjawab soal-soal evaluasi.
٥. Siswa menyimak tugas yang diberikan untuk dikerjakan.
٦. Siswa Berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar.
٧. Menutup pembelajaran dengan doa.
٨. Mengucap salam.

G. Penilaian Hasil Belajar
١. Tes Tertulis

- Menjawab test latihan (tadribat) ٤ (menerjemahkan )
Rubrik penilaian :

No Nama siswa
Nomor dan bobot nilai soal Nilai

perolehan١ (٢٠-١) ٢ (٢٠-١) ٣ (٢٠-١) ٤ (٢٠-١) ٥ (٢٠-١)
١. Abd Rahman ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢. Ahmad andika ٢٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٩٠
٣. Afrisal ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٤. Anggi ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٥. Asmita Dewi N ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٦. Ayu Alfiani ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٧. Dina Rahmawati ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٨. Erni Susanti ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٩. Febrian ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠

١٠. Gusnadi ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١١. Intan runansyah ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٢. Erwin Adi ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٣. Kartika ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٤. LD. Muh. Adam ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٥. Muh. Ayub S ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٦. Nita Lestari ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٧. Retno nuryani ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٨. Reza nurfiansyah ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
١٩. Sandi Saputra ٢٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٩٠
٢٠. Sazki Amanda ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢١. Sumiati ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢٢. Rudi sugiantoro ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢٣. Urba Fitriah ٢٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٩٠
٢٤. Windi Cahyani ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢٥. Fitriyani ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢٦. Gaslan ٢٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٩٠
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٢. Pengamatan Sikap
Adab peserta didik selama mengikuti pelajaran.
Rubrik penilaian :

No
Nama
siswa

Kriteria penilaian
Nilai

peroleh
an

Santu
n

Akt
if

Percaya
diri

Toleran
si

Mandir
i

Disipl
in

Kominikat
if

Ingin
tahu

١ Abd
Rahman

٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨١,٩

٢ Ahmad
andika

٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٣,١

٣ Afrisal ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٣,١
٤ Anggi ٩٠ ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٩٠ ٨٥ ٨٥ ٨٥,٦
٥ Asmita

Dewi Ni
٩٠ ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٩٠ ٨٥ ٨٥ ٨٥,٦

٦ Ayu
Alfiani

٩٠ ٩٠ ٩٠ ٨٥ ٩٠ ٩٠ ٨٥ ٨٥ ٨٨,١

٧ Dina
Rahmawati

٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥

٨ Erni
Susanti

٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠

٩ Febrian ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥
١٠ Gusnadi ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥
١١ Intan

runansyah
٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥

١٢ Erwin Adi ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٧٥ ٨٠ ٨٠ ٧٩,٤
١٣ Kartika ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨١,٩
١٤ LD. Muh.

Adam
٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٣,٨

١٥ Muh. Ayub
Saputra

٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٣,٨

١٦ Nita Lestari ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠,٦
١٧ Retno

nuryani
٨٥ ٧٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠

١٨ Reza
nurfiansyah

٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠,٦

١٩ Sandi
Saputra

٨٥ ٩٠ ٩٠ ٨٥ ٩٠ ٩٠ ٨٠ ٩٠ ٨٧,٥

٢٠ Sazki
Amanda

٧٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٧٥ ٨٠ ٨٠ ٧٨,٨

٢١ Sumiati ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥
٢٢ Rudi

sugiantoro
٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٢,٥

٢٣ Urba
Fitriah

٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠,٦

٢٤ Windi
Cahyani

٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨١,٣

٢٥ Fitriyani ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨١,٣
٢٦ Gaslan ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٣,٨

Ket :
- ١٠٠-٩٠ : baik sekali (A)
- ٨٩-٨٠ : baik (B)
- ٧٩-٦٠ : cukup (C)
- ٥٩-٥٠ : kurang/bimbingan (D)
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H. Contoh Instrumen untuk Penilaian

!رتِّب الكلمات االتیة لتكون جمال مفیدة ابتداء مما تحتھ خط 

ءَ اُعَلمَ -املُْسِلِمْنيَ -َهلْ -َعرَْفتَ ٠١

لُعُلْوم –ّهلُْم –َكِبيـْرٌ -ِاْهِتَماٌم ٠٢ كانّ –ِ

أَْعظََم ـِكْيِميَائِيِّْنيَ ـلََقدْ –اُْعُتِربَ ٠٣

ءِ ـَوِعْلَم الضَّْوءِ ِ◌ ـَأسََّس ـ ِعْلمَ ـلََقدْ ٠٤ الِفْيِزَ

ً –ِيف ِعْلِم ٠٥ .الِطبِّ ـ لََقْد أَلَّفَ ـ ِكتَا

اإلجابة 

املُْسِلِمْنيَ –ءَ اُعَلمَ –َعرَْفتَ –َهلْ ٠١

لُعُلْوم –َكِبيـْرٌ –ِاْهِتَماٌم –ّهلُْم ––كانّ ٠٢ ِ

ِكْيِميَائِيِّْنيَ –أَْعظََم –اُْعُتِربَ –لََقدْ ٠٣

ِء –ِعْلمَ –َأسَّسَ –لََقْد ٠٤ َوِعْلَم الضَّْوءِ –الِفْيِزَ

ً –لََقْد أَلَّفَ ٠٥ .الِطبِّ –ِيف ِعْلِم –ِكتَا
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I. Sumber Belajar
١. Buku bahasa arab guru kelas X, KEMENAG.
٢. Buku bahasa arab siswa kelas X, KEMENAG.
٣. Kamus bahasa arab

Konda, September ٢٠١٧
Mengetahui :
Kepala MAN ١
KONSEL Guru Bahasa Arab

Muspidar, S.Ag,M.A Rustam Sufia,S.Ag.
NIP : ١٩٧٢١٠٠١
١٩٩٩٠٣ ٢٠٠٥
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ت املراقبة البيا

٢٠١٧أغسطس ٠٧، ثننيإلا: الوقت  

وي اجلنوبيةواحدملدرسة العالية احلكومية التالميذاالنشطه اليومية :كائن كو

وبعض التالميذ الذين ال يزالون يف فصوهلن دخل التالميذ ٠٨:٢١الصباح ، يف الساعة كل
ت املمارسة لفئات فصلخارج  يتجمعون يف جمموعات بسبب اجلو احلايل هو جو من االمتحا

تالميذ الأع.سهو رستم سفيانممتحنيف يوم االمتحان العريب املناسب الذي . حادية عسرالطالب 
هذه املواد الصفقات مع طريقه دراسة حلفظ موفرودات الختبار اليوم األول منالفصلخارج الذي

وو شونوفنيا ، قال املعلمون املشرفون علي االمتحان .الكتابة جنبا إىل جنب مع القراءة و

، من بينهم ال التالميذو عالمة علي اسرتاحة ملده ساعة جرس هصوة ٩:٠٠الساعة يف

.ارع يف املدرسة، وهناك الدعاء ستزال هناك دراسة العداد االمتحان ، واشرتي التشغيل

دول للصالة علي الدعاء يف ذلك التالميذبتوقيت جرينتش ٠٩:٠٥يف الساعة  الصف ا

الضافه إىل الفصول الدراسية يف  اليوم يستعجلون معا حنو املصلية للصالة وهناك بعض األطفال 

عمال العبادة للصالة دوحه شارك مع متحمس دون اي أمر من املاجستري مع اجلدول الزمين للقيام 

بعد العمل علي . وعيه اخلاصة علي الرغم من محاسهم ولكن ميكن ان تتقلب موكناه عاليه جدا

صاله دعاء هلم العودة إىل الفصل الدراسي اعداد اختبار املمارسة مره أخرى ، واحلصول علي 

الطالب لشراء بعض الوجبات اخلفيفة .الربجسان حنو كافتري
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الدراسي علي فصل العودة إىلتالميذالفاصل قد انتهت والجرسعالمة١٠:٢٠الساعةيف

.التوايل ملواصله الفحص

:رد املراقب

ملدرسة العالية احلكومية وي اجلنوبيةواحدالنشاط اليومي  الرجل اجلزيرة وال ينفصل .كو

يف حياه الطالب . عن الديناميات الدينية وليس بصرف النظر عن اللغة االجنبيه اليت هي أيضا العربية

ليس فقط يف الدروس العامة اليت يتم تنفيذها ولكن أيضا يف تعلم اللغة العربية ذاقت أيضا هذا 

العربية احملكية ، وليس فقط إرسال سيسونيا ويصبح املعلم مثاال جيدا للسيسينيا يف اللغة. احمليط

لعربية ولكن أيضا سيتم تنفيذ العربية املنطوقة .لنطق املعلمني الناطقني 



١١٤

ت املراقبة البيا

ءال: الوقت   ٢٠١٧أغسطس ٠٨، ثال

وي اجلنوبيةواحد  ملدرسة العالية احلكومية التالميذاالنشطه اليومية :كائن كو

وي اجلنوبيةواحد  ملدرسة العالية احلكومية ٠٦:٣٠مزاج الصباح ،  روح اجلزيرة وبدات كو

، اي شخص يسافر وحده استخدام الدراجات ، والدراجات النارية ، علي االقدام مدرسةتصل إىل 

مث تعطي حتيات لألصدقاء ، . ، وجاء مع صديقه حىت ال يزال بشر والديه وكذلك سودارانيا

واملعلمني حىت العمال الذين حيدث هلم يف ذلك الوقت ، مث القوائم كل فئة هناك ال تزال تعلم حول 

.املدرسة امليدانية

، واليوم انه ال يزال يف فصوهلنالدخول يفالتالميذجرسبعد الظهر ٠٧:٠٠يف الساعة 
.الفصل كعادت

ضةالتعليم والتعلم بدات عمليه ، واآلن درسه٠٧:١٥بطلبالض وهي تسمي . م كان الر

ضة كره السلة لل ضةالذكور والطالبات تالميذجمموعات للر .فويلر

تالميذاجلرس يقرا عالمة علي اخلروج قد وصلت ، مثل اليوم السابق ال٠٩:١٥الساعةيف

.الضحهرعت حنو موهواله الوضوء املاء مث الصالة الضحالذي حصل علي اجلدول الزمين للصالة 

، وهذه املمارسة لتعزيز اإلبداع من اخلاطوقت الدرس التدريب العملي٠٩:٤٥الساعةيف

ألنه من املفيد جدا هلم التالميذهذه املمارسة هي جذابة جدا . يهيف الكتابة والفنون االبداعتالميذال



١١٥

ريخ الحق من قبل انتوسياسي هلم يف أعقاب هذه املمارسة البارزة جدا ألنه بدون النظام . يف 

.معلمهم للوصول وحدها يف غرفه من هذه املمارسة

عالمة حتويل الدرس ، وسوف تبدا الدرس التالميذ هرعت حنو الفصول ١٠:٢٥يف الساعة

الدراسية لكل منها ملواصله الدروس يف الفصول الدراسية ، ال يزال هناك تعلم حلفظ الدروس معا 

الدروس العربية ، وهناك بينججونج ال يعرفون يريدون سيكون يف البداية ، هناك نقاش مستمر حول

.القيام مبا قد يكون هذا الطفل كان علي استعداد ، مث جاء املعلم واليت عقدت يب يب بيمربي التورية

:رد املراقب

ملدرسة العالية احلكومية  وي اجلنوبية فونيت ال واحد  االنشطه اليت نفذت يف جزيرة  كو

ديب الينفصل عن القيم  االنضباط اي العمال حىت تالميذالدينية وقواعد املدرسة ، واملعلمني 

نشاط التالميذ ليس فقط يف الدورة . االنضمام إىل االنضباط ، ومجيع خللق بيئة مواتيه املدرسة

مشاركه املعلمني يف كل شيء ميكن ان التالميذ ميبغغاراهي. التدريبية للصحة العقلية الالزمة للتالميذ

.يف شخصيته



١١٦

ت املراقبة البيا

٢٠١٧أغسطس ٠٩، أربعاء: الوقت  

اجتماع تقييم التعلم:كائن

وي اجلنوبية واحد  درسة العالية احلكومية املبناء علي اخطار من رئيس  ستعقد اليومهذ كو
الفرصة حلضور اجتماعات هذا الباحثوقد نظرا. اجتماعات أسبوعيه مع املعلمني املدرسة مشروع

وي اجلنوبيةواحد  العالية احلكومية اذن رئيس املدرسة بئاملعلم  وهكذا الباحث املنصوص عليها . كو
قبل اجتماع املعلم يف بداية وحصلت علي رؤية البيئة احمليطة ٠٩:٤٥الساعة سة يفلدراسة علي مدر 

املناهج : لبالضبط يف مجيع احناء ذات الصلة املعلمني١٠:٠٠قبل بدء االجتماع ، وهو معلم يف 
الباحث الرئيسي . الدراسية ، وبعض وحضر تعليم املعلمني بنغامبوي والصف وكذلك املدرسة تو

.دخلت قاعه االجتماع املعلموأيضا عندما 

ومناقشه بعض املشاكل الدراسية يف املناهج الدراسية اجتماعبدء١٠:١٧ساعةيف 
يتم اجراء ، يف بداية املناهج الدراسية للمعلم اليت حتدد بعض املشاكل اليت كثريا ما ٢٠١٣اجلديدة 

.للتدريس يف الفصول الدراسيةيالحظ يف الفصل الدراسية اما من وسائل االعالم ان طريقه مالءمة
وتشمل مجيع احللول املذكورة أعاله اليت قدمت بعد ذلك وسائل االعالم التكميلية ، وحتديد املرافق 

حىت املقبل تقريبا مجيع املعلمني ) بتك(املتضررة والبنية التحتية ، فضال عن تدريب املعلمني يف التعلم 
.لديهم مشكله يف الدرس

يف ) أغ.رستام سويف س( اليت املذكورة أعاله جورو بكالوريوس ملسقلةاوالحظ الباحث هي

املرافق التعليمية والبنية التحتية تفتقر إىل تعليمهميفةهذه االجتماعات ، وقال انه كشف املشكل



١١٧

ذه املمارسة حبيث طالبهم ينبغي ان تتحول إىل تنفيذ عمليه املمارسة علي سبيل املثال ؛ عدم  القيام 

ود حزم الكتب ، وليس العقاقري اهللوسة لتسهيل املعلمني يف عمليه التعليم والتعلم ، وهلم مت حىت وج

.املبادئ الرئيسية تقدمي احللول وأفضل الطرق للتعلم حبيث البكالوريوس هو أفضل حىت اآلن

املدرسة اعطي قليال من التنوير والتحفيز للمعلمني من أجل الرئيسية٠٥:١٢يف ساعة 

وقراءه بعض من التخطيط للمستقبل كيف املدرسة العالية احلكومية . تشغيل مهمة يف امانيا جيدا

وي اجلنوبيةواحد   .كو

رئيس املدرسة الباحثني وكان االجتماع انتهي ومجيع املعلمني واملدير ، و١٢:٣٠يف الساعة

.غرفه االجتماعمغادره 

:رد املراقب

ممتازة لتقييم االنشطه املدرسية كل أسبوع رئيس املدرسة واملعلمني واملدرسةوعقدتاالجتماع

متاما يف الفصل الدراسي ، ولكن يف أنشطه تالميذ، وجعل التخطيط للمستقبل حىت يتمكن ال

ب مع أنيق من األحيان املدرسة ان تكون علي مع التقييم الذي يتم يف كثرياملدرسة هي أيضا تريكو

ملشاكل يف املدرسة وتقدمي حلول للمعلمني حىت أفضل املعلمني يف القيام بعملهم كمدرس  علم 

.لطبع



١١٨

ت املراقبة البيا

٢٠١٧أغسطس ١٠، ميساخل: الوقت  

وي اجلنوبيةواحدملدرسة العالية احلكوميةالتالميذاالنشطه اليومية :كائن كو

للمرة الثالثة ورؤية مباشره االنشطه اخلارجة عن ثةدقيقه جاء الباح٠٨: ٤٠اليوم اخلميس ، 
وي اجلنوبيةواحدملدرسة العالية احلكوميةاملناهج  غراد دراسة يف التالميذ، وعندما كان ال يزال كو

.الفصول الدراسية

و جيدالصفواستقر بعض يف ،يل الرّاحة، اجلرس األول٠٩: ٠٠الساعةعند يف 
للصالة الضحي ، بعد الصالة الضحى مسرحيه خارج الطبقةالتالمدأيضا املعلم وجه السرعة سيسو

بعد التالمذ يذهبوب ايل الصفلهن مره أخرى و جيد ايضا ايل مقصف وجبه خفيفه ، والباحث يعّلم 
.الفنوناخلط ايل التالميذ و التالميذ يف جمال 

يف الصف من التالميذواملكتبة وأي شخصتالميذ يوجد تعلم اخلط حطابت ممبارية النسف

.اللعب ، والتحدث مع صديقتها

علي الفصلدخل ةسرعتالميذجرس عالمة الفاصل األول كان قد انتهي ، وال١٠: ٠٥ساعةيف

.التوايل



١١٩

:رد املراقب

لفعل  واحدملدرسة العالية احلكوميةتالميذالانشطهالنشطه اخلارجة عن املناهج هو 
وي اجلنوبية مجع منالذين ملكال أنشطه ولكنالتالميذ فقد من مالحظات الباحث ليس كو

.علم متابعه أنشطه يف املدرسة ، كمثال جيد للطالب وسيسينياامل

من بني . أو مثال جيده من هذا معلم بعد ذلك خيلق بيئة جيدهاسواة حسن، هكذاو 
ضةالغناء: االنشطه اخلارجة عن املنهج .والكشافة واحملاضرات التدريبية والفنون والر



١٢٠

ت املراقبة البيا

٢٠١٧أغسطس ١١، ةمعاجل: الوقت  

وي اجلنوبيةواحد  ملدرسة العالية احلكومية التالميذاالنشطه اليومية :كائن كو

وي اجلنوبيةواحدملدرسة العالية احلكومية٠٦:٣٠مزاج الصباح ،  روح اجلزيرة وبدات كو

، اي شخص يسافر وحده استخدام الدراجات ، والدراجات النارية ، علي االقدام مدرسةتصل إىل 

مث تعطي حتيات لألصدقاء ، . والديه وكذلك سودارانيا، وجاء مع صديقه حىت ال يزال بشر 

واملعلمني حىت العمال الذين حيدث هلم يف ذلك الوقت ، مث القوائم كل فئة هناك ال تزال تعلم حول 

.املدرسة امليدانية

، واليوم انه ال يزال يف فصوهلنالدخول يفالتالميذجرسبعد الظهر ٠٧:٠٠يف الساعة 
.الفصل كعادت

ضة٠٧:١٥بطلبالض وهي تسمي . التعليم والتعلم بدات عمليه ، واآلن درسهم كان الر

ضة كره السلة لل ضةالذكور والطالبات تالميذجمموعات للر .فويلر

تالميذاجلرس يقرا عالمة علي اخلروج قد وصلت ، مثل اليوم السابق ال٠٩:١٥الساعةيف

.الضحهرعت حنو موهواله الوضوء املاء مث الصالة الضحالذي حصل علي اجلدول الزمين للصالة 

، وهذه املمارسة لتعزيز اإلبداع من اخلاطوقت الدرس التدريب العملي٠٩:٤٥الساعةيف

ألنه من املفيد جدا هلم التالميذهذه املمارسة هي جذابة جدا . يهيف الكتابة والفنون االبداعتالميذال



١٢١

ريخ الحق هلم يف أعقاب هذه املمارسة البارزة جدا ألنه بدون النظام من قبل انتوسياسي . يف 

.معلمهم للوصول وحدها يف غرفه من هذه املمارسة

عالمة حتويل الدرس ، وسوف تبدا الدرس التالميذ هرعت حنو الفصول ١٠:٢٥يف الساعة

حلفظ الدروس معا الدراسية لكل منها ملواصله الدروس يف الفصول الدراسية ، ال يزال هناك تعلم

سيكون يف البداية ، هناك نقاش مستمر حول الدروس العربية ، وهناك بينججونج ال يعرفون يريدون 

.القيام مبا قد يكون هذا الطفل كان علي استعداد ، مث جاء املعلم واليت عقدت يب يب بيمربي التورية

:رد املراقب

ملدرسة العالية ا وي اجلنوبية فونيت ال واحدحلكومية االنشطه اليت نفذت يف جزيرة  كو

ديب ال االنضباط اي العمال حىت تالميذينفصل عن القيم الدينية وقواعد املدرسة ، واملعلمني 

نشاط التالميذ ليس فقط يف الدورة . االنضمام إىل االنضباط ، ومجيع خللق بيئة مواتيه املدرسة

مشاركه املعلمني يف كل شيء ميكن ان التالميذ ميبغغاراهي . التدريبية للصحة العقلية الالزمة للتالميذ

.يف شخصيته



١٢٢

ت املراقبة البيا

٢٠١٧أغسطس ١٢،سبتال: الوقت  

عمليه التعليم والتعلم:كائن

ملدرسة العالية احلكومية١١:٠٠السبت، يف الساعة   وي واحدالباحث تعيت إىل  كو
الذي حدث .و رئيس املدرسةاجلنوبية ، والباحث حمدث يف الفضاء املشرتك املعلم و املعامل الرئيسي 

ساعة راحة يف وقت ١٢:١٥. يف فصليتحدثون عن أساليباملعلمون والباحثون . للتدريس اليوم
.الصالة

اية الشوط اآلخر ، وهرع التالميذ حنو غرفه من  ١٣:١٥دّق اجلرس يف الساعة  عالمات 

كل فئة، واملعلمني الذين يدرسون يف الصفوف التسرع ايل غرفهم، وحني املعلم اللغة العربية و الباحثة 

. ايل غرفة التعليم

بدء املعلم تعليمه حني الباحثة دخلت  غرفة التعليم الذي علم املعام ١٣:٢٠الساعة يف 

لصلوات و الدعاء، وبعد ذالك اعطى املعلم بعض املفردات الذي مل  اللغة العربية، بدء التعليم 

كتابة املفردات. تعريفهم من قبل علي وبعد اعطاء املفردات و احلفظ، امر املعلم واحد من التالميذ 

المالء لتحفيز الطالب علي الدروس قبل بعد انتهاء من الكتابة، اصلح . السبورة  الذي قرء املعلم 

.املعلم كتابة التلميذ من اخلطاء وبني أن مكان اخلطاء ايل التالميذ الن يفهم كلهم

وهر بعد ذلك املعلم تقدمي تفسري املتعلقة الدروس اليت سيتم تدريسها ، واملعلمني توفري ج
.بطالقه"____اإلمالء____"مث املعلم متلي قصه . الدرس ، فضال عن حتفيز هذا الدرس



١٢٣

بعد كل القصص قد أمليت ، واملعلمني ألعاده قراءه الفقرة حبيث ميكن التالميذ الكتابة غري 

بعد االنتهاء من املعلم أخذ ورقه كل التالميذ اجلملة مث حصة عشوائيا مره. صحيحه اليت مسعواها

مث بدا املعلمون يف كتابه ديبايب كتابه اجلملة الصحيحة . أخرى حبيث يف التصحيح ليس له بعد اآلن

كا .جلملة حبيث ميكن التالميذ تصحيح ممتلكات األصدقاء من مري

بعد االنتهاء من نتيجة اإلمالء ، مث يشرح املعلم ختطيط األخطاء اليت ١٤:٤٥يف الساعة 

مث املعلم يعطي التالميذ أكثر اجتهادا حبيث الدافع مره . تالميذ يف الكتابةوقعت يف العديد من ال

.أخرى ممارسه قراءه كتب القران الكرمي

اية الدرس ومن مث يذهب التالميذ إىل املنزل كل١٥:٠٠يف الساعة  .رن جرس اإلشارات 

رد املراقب

تنفيذها ، والتالميذمل يفهموا بعد  من مالحظات الباحثني ، يف عمليه التدريس والتعلم مت 

م . كيف كتب يقرا القران الكرمي الذي هو جيد وصحيح حىت املعلمني أكثر إضافات إعطاء طال

ووفقا للباحثني مع . ملمارسه من أجل فهم اإلعدادات قراءه كتب القران الكرمي الذي هو جيد واحلق

ء طريقه تطبيق يف الصف يف عمليه التعليم و  التعلم جيده ألنه ميكن تدريب التالميذاملعلم 



٩٣

دليل املقابلة
لرئيسة املدرسة

ملدرسة العاليةتنجون هل أنتم كرئيسة املدرسة.١ وي واحديف تطبيق تعليم اللغة العربية  كو
اجلنوبية ؟

كيف سياسية رئيسة املدرسة يف إدارة التعليم الفعايل خاصا يف تعليم اللغة العربية ؟.٢
وي اجلنوبية ؟واحدكيف تطبيق تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية.٣ كو
كيف أشكال التعليم الفعالية عند عملية التعليم املستخدمة يف هذه املدرسة ؟.٤
هل تؤخذ طريقة التعليم يف هذه املدرسة من حاصل سياسة احلكومية ؟.٥
ما طريقة التعليم املستخدمة قي هذه املدرسة ؟.٦
لتطبيق يف تعليم اللغة العربية ؟هل كانت الطريقة املستخدمة يف هذه املدرسة صحيحة وجيدة ل.٧
ما أعواق مدرسني اللغة العربية قي تطبيق طريقة التعليم عند تعليم اللغة العربية ؟.٨
لصعوبة عند تطبيق هذه الطريقة ؟.٩ هل يشعر التالميذ 

كيف تقييم تعليم اللغة العربية قي هذه املدرسة ؟.١٠
؟ما السعي بعد معريفة نتائج التالميذ أوبعد التقييم.١١

ما مرافق والبنية التحتية للحصول إىل أغراض تعليم اللغة العربية ؟.١٢
ما العوامل الداعمة والعوامل التثبيطة يف تعليم اللغة العربية ؟.١٣
ما سعي رئيسة املدرسة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟.١٤
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املدرس

ملدرسة العاليةهل أنتم كمدرس اللغة العربية تتبع يف تطبيق .١ وي واحدتعليم اللغة العربية  كو
اجلنوبية ؟

كيف تطبيق تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟.٢
كيف أشكال التعليم الفعالية يف تطبيق التعليم يف هذه املدرسة ؟.٣
ما الطريقة املستخدمة مبدرس اللغة العربية عند التعليم ؟.٤
للغة العربية صحيحة وجيدة عند تطبيق تعليم اللغة هل كانت الطريقة املستخدمة مبدرس ا.٥

العربية ؟
ما أعواق مدرس اللغة العربية يف تطبيق هذه الطريقة عند التعليم ؟.٦
لصعوبة عند تطبيق هذه الطريقة ؟.٧ هل يشعر التالميذ 
كيف تقييم تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟.٨
د التقييم ؟ما السعي بعد معرفة نتائج التالميذ او بع.٩

ما مرافق والبنية التحتية للحصول إىل أغراض تعليم اللغة العربية ؟.١٠
ما العوامل الداعمة والعوامل التثبيطة يف تعليم اللغة العربية ؟.١١
كيف تطبيق الطريقة الكتابة يف هذه املدرسة ؟.١٢
ما أعواق عند تطبيق طريقة الكتابة ؟.١٣
كيف تطبيق طريقة الكتابة ؟.١٤
طريقة الكتابة متاما أو مل يكفي متاما ؟هل كان تطبيق .١٥
ما سعيكم لرتقية جودة تعليم التالميذ بعد النظر إىل أخطاء التالميذ عند الكتابة ؟.١٦
ما مشكلتكم عند التعليم ؟.١٧
كيف سعيكم لتغلب هذه املشكلة ؟.١٨
كيف عملية التعليم بتطبيق طريقة الكتابة قي الفصل ؟.١٩
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التالميذ

لصعوبة عند .١ تعليم اللغة العربية ؟هل تشعرين 
كيف أشكال التقييم الذي يستخدمها مدرس اللغة العربية ؟.٢
ما العوامل الداعمة والعوامل التثنيطة يف تعليم اللغة العربية عبد رأيك ؟.٣
مل األنشطة اليت تداعم تعليم اللغة العربية غري عملية التعليم ؟.٤
ما رأيك عند كتابة اللغة العربية ؟.٥
عند كتابة اللغة العربية ؟ما األخطاءات ا.٦ ليت حتدث أحيا
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قابلهاملدليل
أ.أع، م. موسفيدار، س: املخرب

غرفة رئيسة املدرسة : املكان

٢٠١٧أغسطس ١٢السبت، : الوقت 

ترميز املقابلة

الباحث ملدرسة العالية احلكومية  واحد  مبا ان رئيس املدرسة شارك يف تنفيذ التعليم العريب 
وي اجلنوبية فونيت تعزيه ؟ كو

تقرير احلق ، لذالك املدير املدرسة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف هذه املدرس ، الن 
املدير يف هذه املدرسة تعامل الغة العربية

الباحث ؟السياسة الرئيسية يف التعلم اللغة العربيةكيف

تقرير وي اجلنوبية مع الرتكيز علي كفاءه واحدالتعليم يف املدرسة العالية احلكومية كو
.الذين يدرسون يف الشخصيةالتالميذاملعلمني و

الباحث واحداللغة العربية يف املدرسة العالية احلكوميةكيفيه تشكيل تنفيذ التعليم
وي اجلنوبية ؟ كو

تقرير وي واحداللغة العربية يف املدرسة العالية احلكوميةتنفيذ التعليم والتعلم كو
واحد  املدرسة العالية احلكومية التحكم وفقا للمناهج الدراسية ،واجلنوبية

وي اجلنوبية كل ٢والرجل املناهج الدراسية لكي العودة إىل الدرس ساعات كو
اسبوع

الباحث وي واحداللغة العريب يف املدرسة العالية احلكوميةما الغرض من التعليم كو
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اجلنوبية؟

تقرير وي واحدماالغرض من التعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية كو
إلنسان جّيد هو غرس الشعائر الطبيعية لالنضباط  اجلنوبية وحده التحكم 

.عم ، ووفقا لرؤية املدرسة ومهمتهاواجليل األخضر النا

الباحث هل هذه الطريقة يف هذه املدارس جمرد احلق واخلري ؟

تقرير ن الطريقة تنفذ يف هذه املدارس  ووفقا مدير املدرسة اللغة العربية وكذلك املعلم 
لفعل جيده وسليمه .هي 

الباحث ؟العربيةاللغة ما هي املادة والقيمة الواردة يف التعلم 

تقرير املادة الواردة يف الدرس املستفاد من املدارس تتفق مع املنهج الدراسي ووفقا • 
ا تستند إىل القران والسنه .للشروط اليت وضعها التالميذ أل

القيمة الواردة يف هذا الدرس الذي يزيد من التوقيع علي القران الكرمي واحلرف • 
تالميذ الذين تتفوق من أجل ان تكون قادره علي العربية النبيلة ذكية واعداد ال

تمع .الغوص يف ا

الباحث كيفيه تشكيل تقييم التعلم من الغة العربية ؟

تقرير :هذا الشكل من اشكال التقييم يف املدارس
االحاله.أ

كرر اليومية.ب
امتحان الفصل الدراسي.ت
ت املمارسة.ث امتحا
امتحان الكتابة.ج

الباحث كووكانيا ؟ما هي اجلهود  اليت بذلت بعد هذا التقييم د
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تقرير تبذل اجلهود بعد تقييم هذا ، عندما تكون هناك قيمه اليت ال تزال اقل من 
عندما ال يعرفون أو فهم " اختبار التكرارات"التخريج القياسية سيتم عقد ميدي 

و لن يرتدد الطالء اإلحاالت و توج يه التالميذحول اللغة اليت املعلم املدرسة مث 

الباحث ما هي البنية التحتية املستخدمة يف دعم التعلم اجليد ، وخاصه تعلم اللغة 
؟العربية

تقرير :البنية التحتية اليت تدعم
الفصول الدراسية. ١
املسجد- ٢
املكتبة- ٣

الباحث لنسبة  اجلهود الرئيسية املبذولة لتحسني نوعيه الدروس املستفادة وال سيما 
ت ؟ للمشرت

تقرير :اجلهود الرئيسية لتحسني نوعيه التعلم

.توفري بنيه أساسيه كامله.أ
.يوفر للمعلمني املواد املناسبة يف القوي.ب
.خلق بيئة جيده.ت
تمع.ث .أقامه عالقات جيده بني املدرسة وا

الباحث عتبارها مدرسه سيباال ، ما إذا كان  ا االم  ووفقا للمالحظات اليت أورد
عداد عشرات من املواد اليت تدرس يف املكتبة ؟ لفعل  التالميذ يقومون 

تقرير لفعل القيمة املناسبة وقد  ووفقا للمالحظات الرئيسية للتالميذ الذين يقومون 
علمت املعلمني بكالوريوس يف التعلم وان مل يكن كامال يف تطبيقه يف البيئة 

تمع من أجل البيئة من  لفعل لتطبيقه ، وحنن االسريه وا طالب املدارس 
.نواصل رصد وإيالء املزيد من االهتمام ملساله اللغة العربية
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داليل املقابلة 

أغ. روستام سوفييا، س: املخرب   

غرفة املدرسة : املكان  

٢٠١٧أغسطس ١٢السبت، : الوقت  

ترميزاملقابلة

درسة العالية احلكومية املتنفيذ التعليم يف شاركهل انتم كل املعامل اللغة العربية 
وي اجلنوبية ؟واحد   كو

الباحث

ومبا ان مدرسه تعليم اللغة العربية كانت دائما نشطه يف تنفيذ وتطوير التعليم 
وحنن وضعنا األطفال لعدم  العريب والتعليم أساسا كانت دائما وجهه نظر

.الذهاب مع األشياء اليت هي اقل جيده

تقرير

كيف تنتهج سياسة تعليم املعلمني اللغة العربية يف أداره التعلم الفعال يف اإلنسان 
وي اجلنوبيةواحد  درسة العالية احلكومية امل ؟كو

لباحثا

للغة العربية وفقا ملا ينص عليه املنهج الذين كانوا . سياسة تعليم املعلمني 
شيء بدقه يف املناهج الدراسية السياسة يف التدريس ، لذلك يتم ترتيب كل 

للغة العربية. واحلزب التقدمي الرواندي ذن  .كما ان املعلم الرئيسي للتعليم 

تقرير

للغة العربية يف  واحد  درسة العالية احلكومية املكيفيه تشكيل تطبيق التعليم 
وي اجلنوبية ؟كو

لباحثا

تقريرضبط وفقا للمواد اليت يتعني تدريسها ، إذا كان اي ينبغي ان تكون علي شكل 



١٠٠

لتاكيد حنن ختصيصه مع ما هو مذكور يف احلزب التقدمي الرواندي .مناقشه 

لباحثام اللغة العربية يف التدريس ؟تعلو ما هو الغرض من تعلم 

للغة العربية ، وخاصه  يف هذه املدرسة اما ان وكان الغرض من هذا التعليم 
لكرامة الكرمية وفقا ملا ذكر تالميذيكون هدفا واضحا هو تشكيل شخصيه ال

وي واحددرسة العالية احلكوميةاملبيان و : يف رؤية ومهمة املدرسة ، وهي كو
فونيت كخالق وتعتمد املوارد البشرية علي االميان والتقوى ، وال يزال اجلنوبية

الصاله والقران أساسا للتعلم .التمسك 

تقرير

ما إذا كانت الطرق تستخدم النتائج املدرسية للسياسة احلكومية أو لتعليم 
املعلمني اللغة العربية نفسها ؟

لباحثا

وي اجلنوبيةواحدالعالية احلكوميةدرسة امللذلك كل الطرق املستخدمة  هذاكو
الرجل املدرسة جزيرة واليت هي نتيجة لتعليم احلكومة ونتائج االجتماعات 

وي اجلنوبيةواحد  درسة العالية احلكومية املاملعلمني مان  .كو

تقرير

لباحثاما إذا كانت األساليب والنهج تستخدم معلمي التعليم العريب يف تنفيذ التعلم ؟

ج لتعليم املعلمني استخدام اللغة العربية مع النهج مباشره أو اليت تنشط يف • 
.التعلم

:اليت استخدمها يف الصفحات االقليميهلطريقة ا• 

طريقة حماضرة.١
طريقة اخلاط.٢
طريقة االمالء.٣

تقرير
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طريقة الكتابة.٤

هو جمرد حق فصلالطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية تعلم املعلم يف الهل
وجيده لتنفيذها ؟

لباحثا

اليت تنفذ املعلمني يف تعليم اللغة العربية هي نتيجة الجتماع مشرتك طريقةوال
لفعل جيدا ومناسبا للتنفيذ ، علي الرغم من  نه كان  للنظر فيه ، وميكن القول 

.بات كثريه ال تزال قائمهوجود عق

تقرير

ت اثناء عمليه التدريس والتعلم ؟تالميذهل يشعر ال لباحثالصعو

ال يزال هناك لنسبة للطلبة الذين ال يستطيعون أو يواجهون صعوبة اعتقد انه 
غري نشطه جدا يف اللغة العربية ، وذلك يف الصف العديد من التالميذ ، كار

.التالميذالذي ال يتحدث بنشاط اللغة العربية فقط املعلمني واالستماع إىل 

تقرير

لباحثاالعريب يعلم ؟املدارسكيفيه تشكيل تعليم تقييم التعلم 

:النموذج الذي أقوم به ، اي يف شكل

مينينغاتوكان انسايت املعرفة يف املقام األول عن إعطاء املهام اليت قد .أ
.اللغة العربية

ت املمارسة والفصل الدراسي .ب ت اليومية املتكررة وامتحا عقدت االمتحا
.الذي يتحدث اللغة العربية

تقرير

لباحثاهل هناك جهود تبذل بعد التقييم ؟

بعد تقييم آخر مدرسي التعليم العريب ميكنهم معرفه أوجه القصور يف األطفال ، 
وإذا كان اي . مث نعطيك املزيد من االجتاه حىت يتمكن التلميذ من حتسني قيمته

تقرير
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علي تنفيذ االختبار التايل حىت  مرات وحنن ٣شخص يفشل اختبار نعم أجرب
.لن تؤدي إىل التسامح

لباحثااليت يبذهلا املدرسون العرب لتحسني نوعيه التعليم ؟ما هي اجلهود 

يف حتسني نوعيه التعليم تعلم اللغة العربية
يف عمليه التعلم اليت ببساطه القدرات اليت ينبغي ان ميتلكها املعلمون ، .أ

، فضال عن تقييم التعليموهي القدرة علي التخطيط للتعلم ، وعمليه
والتعليم إذا كان قادرا علي خلق اكرتيف ، خالقه نوعيه عمليه التعلم 

.وممتعه أيضا
س القادرة علي دعم .ب خلق ثقافة التعليم والتعليم والتعلم ، ومدرسه ر

خلق
.تلبيه مجيع املرافق اجليدة واهلياكل االساسيه املطلوبة يف عمليه التعلم.ت

تقرير

للغة العر  بية ، ما إذا كان ووفقا للمالحظات اخلاصة بتعليم املعلمني 
نشطه وفقا لقيمه املواد التعليمية اليت تدرس تالميذ ال لفعل  يقومون 

للغة العربية ؟

لباحثا

ووفقا لتعليم املعلمني ، فان التالميذ العرب يقومون جبميع االنشطه يف 
لتعليم للغة العربية أو  وميكن السيطرة علي . املدارس بوصفهم معلمني 

.املدارس يف البيئة املدرسية ولينغكونغا عن املدرسةمجيع 

تقرير

ما هي املرافق والبنية التحتية اليت تساعد وتستخدم يف تعليم اللغة العربية 
وي اجلنوبية واحد  درسة العالية احلكومية امليف  ؟كو

لباحثا

املرافق واهلياكل االساسيه للمساعدة ويستخدم يف تعليم اللغة العربية اليت 
املكتبة ، واملختربات ، والبيئة الصفية ، . هي مكان العبادة واملساجد

والتنظيم ، ووسائل االعالم يف شكل الدعائم ، من أجل دعم نوعيه 
وي اجلنوبية واحدمدرسة العالية احلكوميةالتعلم يف  فونيتجزيرةكو

تقرير

لباحثااليت يواجهها السيد خالل عمليه التعلم ؟ةكالشما م
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يف الوجه اثناء عمليه التدريس من جمموعه تيداكادا ةكالوقد بدات مش
الكتاب ، وفيما يتعلق مبرفق البنية التحتية ، فان الكتاب يدعو إىل اي 
منها  كادا ، من حيث مشكله األطفال الذين يستطيعون ان يقرؤوا أ

الذين يسليكون تالميذيء نوعا ما وشديد الصالبة وال، فهو بط
.من املدرسة الثانوية العامة من الصعب جدامنخفضه جدا ما أكثر 

تقرير

لباحثااملعلم الذي يعاجل هذه املشكلة ؟كيف

من أجل حجز حزمه ميفوتوكوكويب أو تالميذاملشكلة االويل املعلمني مثل ال
الطريقة إذا كان من حيث تقنيه املعلمني قراءته يقوي يف. االقرتاض يف املكتبة

والطريقة اليت غالبا ما هلم الن احلرب اليت تليب كلمات جديده أو كلمات مالوفه 
ا ميكن ان حتفز دماغهم من أجل العثور علي معين  ا تتوقع جدا أل هلم أل

.الكلمات اجلديدة

تقرير

مثل الذي السيد كمدرس اللغة العربية التعلم بعد رؤية األخطاء يف الكتابة ، 
؟ميذنوعيه التعلم يف التالوسوف حتاول حتسني

لباحثا

مع وجود . العمل املعلم يطلب منهم كتابه النص اليها ، كريواه أو هيشن للتمارين
ممارسه الكتابة اليت ميكن وقادره علي معرفه له بشكل غري مباشر مرياكابون يقرا 
ا ترتجم هي الكلمات أو اجلمل  النص مثل حيث احلروف ويفهمون ماكونيا أل

.الكاملة مثل

تقرير

دليل املقابلة



١٠٤

حمّمد أندي رضوان : املخرب   

)IPS(الفصل الثاين  : املكان  

٢٠١٧أغسطس١٢السبت، : الوقت  

ترميز ةقابلامل

لباحثا ت تواجهها اثناء تعلم اللغة العربية يف بيمربي اران ؟ هل هناك اي صعو

تقرير حىت اآلن يعرف حنو والصرفالالصعب جدا ألينخالل دراسيت لتعلم اللغة العربية 
.املفرداتاليعرفوالكثري من األمور

لباحثا ؟يم اشكال تعلم اللغة العربيةكيف ميكن للمعلمني تقي

تقرير وكثريا ما يعطي لنا هذا الشكل من التقييم مع االنتداب ، وكثريا ما يقال لنا ان نقرا 
جمموعه من الكتب ولتدريب اللغة العربية غالبا عن طريق مناقشه أو بيبيكون مع 

.األصدقاء

لباحثا وفقا ملا تفعله األوقاف العاملة واحلاجز يف تعلم اللغة العربية اليت تتبعها ؟

تقرير ا :إذا كانت العوامل الداعمة اليت اشعر 
.وجود دافع من الوالدين)أ
.قريبه مناالدافع جورو بيبا)ب

و بينغاماتنيا:
عدم وجود حزمه الكتاب احلايل)أ
عدم معرفه اللغة العربية)ب
لعربية)ج نقص املفردات 



١٠٥

التعرف علي احلروف االجبديه واملدريه)د
لباحثا الضافه إىل التعليم والتعلم ؟ ما هي االنشطه اليت تدعم تعلم اللغة العربية 

تقرير املعلمون ،خارج الصف ساعات من التعليم نشطهعاده املعلمني لدينا توفري اضافيه 
.العاديون يعطوننا مهام اضافيه مثل التاليف احلر وعقد احملاضرات واحملاضرات العربية

لباحثا اي نوع من التعلم ان املعلمني يف الطبقات ألداء البكالوريوس ؟

تقرير موعات مواصله شكل من اشكال التدريس اليت عاجلناها مولت لنا يف خمتلف ا
موعة ولكن تعلم املعلم الفصل يعطي أيضا االجتاه قليال  املواد املعطية ملناقشتها مع ا

للمعلم ما . عن مشاكلنا بعد ذلك نناقش نعم إذا مل تكن تعرف ويسمح لنا برمد
مباشره بعد ذلك وحنن هو القصد من املواد ولكن إذا كانت نغاك يكون من اإلنرتنت

.نقدم نتائج نتائجنا

لباحثا اي أخطاء حتدث غالبا عند كتابه اللغة العربية ؟

تقرير خطا شائع هو عندما يكون هناك مثال علي منت الطائرة من الصعب جدا ان يكتب 
ل ، اقل قدره علي التفريق بني الرسائل  هيك عن انين اقل الرسالة ها يف الكتاب 

.جيعل من الصعب أضافه. جنون

دليل املقابلة

إنتان روننسة: املخرب   



١٠٦

)IPS(الفصل الثاين  : املكان  

٢٠١٧أغسطس١٢السبت، : الوقت  

ترميزةقابلامل

للغة العربية ؟ ا اثناء التعلم  ت تواجهو لباحثاهل هناك صعو

العربية ولكن سوء رؤية كتاب هناك ، يف الدرس وخصوصا إذا قيل لنا ان نكتب 
للغة العربية وحفظ احلزمة العربية يف وجود جورو 

تقرير

لباحثا؟اللغة العربيةيف الدرسكيفيه أداء منوذج تقييم املعلمني

إذا كان التقييم يتم يف كثري من األحيان املعلمني اسئله وأجوبه قبل بدء التعلم حىت 
.ة من املاضينتمكن من تذكر الدروس املستفاد

تقرير

لباحثاوفقا ملا تفعله اهلبات عامل وحاجز يف تعلم اللغة العربية اليت تتبعها ؟

ا :إذا كانت العوامل الداعمة اليت اشعر 
.املعلمني ليست شرسة ، ألنه إذا كان لدينا كسول التعلم أيضا بشراسة)أ
.العربيةاملعلم حيمل املواد ال مملة حىت نتعلم قائمه اللغة )ب

و بينغاماتنيا:
يت حنن فقط وقال حلفظ قراءه الكتب دون )أ يف بعض األحيان املعلم ال 

.اي تفسري عن الدروس اليت سوف نقرا هذا
.إذا مل يكن هناك مثيل أو اإلحاالت من املعلمني لدينا اقل فهم وفهم

تقرير

الضافه إىل  لباحثاالتعليم والتعلم ؟ما هي االنشطه اليت تدعم تعلم اللغة العربية 



١٠٧

مفردات خمتلفه لقراءه كل شخص تقرير.نعم لقد حدد

لباحثااي نوع من املعلمني يتعلمون اللغة العربية ألداءها يف الفصول الدراسية ؟

تقرير.يف معظم األحيان يف ترتيب املناقشة ولكن املعلمني غالبا ما تعطي اإلمالء العربية

لباحثاغالبا عند كتابه اللغة العربية ؟اي أخطاء حتدث 

إذا مل يتم مشاهده مثيل فانه عاده ليس كما كتبت ، إذا كانت النسخة غري موجود 
ألين اقل من الرسائل املخفية. خطا

تقرير

دليل املقابلة

حمّمد أيب سافرتا : املخرب   



١٠٨

)IPS(الفصل الثاين  : املكان  

٢٠١٧أغسطس١٢السبت، : الوقت  

ترميزةقابلامل

ت تواجهها خالل الفرتة العربية املاضية ؟ لباحثاهل هناك اي صعو

تقرير.الصعوبة اليت اعتقد انه كثريا خصوصا إذا كنت ال تعرف قراءته

لباحثاكيف ميكن للمعلمني تقييم اشكال تعلم اللغة العربية أداء ؟

ت واملهام كل يومهذا الشكل من التقييم يقدم  تقرير.لنا العديد من االسئله مثل االمتحا

لباحثاوفقا ملا تفعله األوقاف العاملة واحلاجز يف تعلم اللغة العربية اليت تتبعها ؟

ا مثل ت اليت اشعر  :إذا املكو
.وجود الدعائم)أ

و بينغاماتنيا:
حنوي و صرفال يعرف )أ

تقرير

الضافه إىل التعليم والتعلم ؟ما هي االنشطه اليت تدعم  لباحثاتعلم اللغة العربية 

تقريرمعلمينا تقدمي اضافيه خارج الصف ساعات من التعليم نشطه

لباحثااي نوع من املعلمني يتعلمون اللغة العربية ألداءها يف الفصول الدراسية ؟

تقريرذلك عرض بعد السعال بعدوهم بعض يف معظم األحيان اجلحيم مناقشه صغريه ، 



١٠٩

.جديد للفئة

لباحثااي أخطاء حتدث غالبا عند كتابه اللغة العربية ؟

خطاي الذي حيدث يف كثري من األحيان يف كتابه احلرف العربية إذا كان هناك 
ال تواصل وهناك أيضا األحرف املناسبة ليست يف اتصال يل  الصحيح يف اتصال ا

.االتصال

تقرير

داليل املقابلة 



١١٠

أفريسال: املخرب   

)IPS(الفصل الثاين  : املكان  

٢٠١٧أغسطس١٢السبت، : الوقت  

ترميزةقابلامل

ت تواجهها خالل الفرتة العربية املاضية ؟ لباحثاهل هناك اي صعو

تقريرصعوبة يف حفظ املفردات

لباحثاالعربية ؟كيف ميكن للمعلمني تقييم اشكال تعلم اللغة 

هيك عن إنشاء املوسوعة يف كثري من األحيان تقريرالواجبات ميمبانياكان من املنزل 

لباحثاوفقا ملا تفعله األوقاف العاملة واحلاجز يف تعلم اللغة العربية اليت تتبعها ؟

إذا كانت عوامل الدعم مثل:
ء هذا مؤكد)أ دافع اال
.الو نعموجود روح التعلم إذا جنيك )ب

و بينغاماتنيا:
ا يف وقت سابق من نقص اللوازم املدرسية مثل)أ LSDنعم ا

كتاب احلزم)ب

تقرير

الضافه إىل التعليم والتعلم ؟ لباحثاما هي االنشطه اليت تدعم تعلم اللغة العربية 

تقرير.يف كثري من األحيان لدينا الكثري من املفردات قراءه البنياكينيا

لباحثااملعلمني يتعلمون اللغة العربية ألداءها يف الفصول الدراسية ؟اي نوع من



١١١

علي ان يكون قادرا علي  إذا كان تعلم اللغة العربية كثريا ما يقال للكتابة ألنه يساعد
.قراءه الرسالة اليت يف كاك وتبسيط الكتابة لدينا

تقرير

ا كنت اكتب دون رؤية الكتاب كاك،إذا مل أكن الرسالة التالية اليت من الصعب جدا إذ
املتاعب مره واحده يف بعض  وخصوصا إذا كان املعلمون استخدام آيال كريواه ا

اكتب اخلطاب األول كثري من األحيان خطا يف الرسالة اليت  . األحيان رسائل ا ا
."ذ"و " د"املسال حروف كانت تقريبا شيء من هذا القبيل

تقرير
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