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أجونج املتوسطة باملدرسة الثامن الفصل لطالب العرية اللغة عليم رغبة

بارا باتو وا كو

العلمي البحث
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التمهيد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

محدا وشكرا هللا الرمحن الرحيم على نعمه الكثرية،  وفضله العظيم، وأصلي 

وأسلم على حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خامت األنبياء واملرسلني، صالة وسالما 

دائمني ومتالزمني إىل يوم الدين، يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات وعلى آله 

.  أصحابه أمجعني

إمنا األعماُل بالنيات وإمنا لكل امرٍئ ما "صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

نوى، فَمن كانت هجرتُه إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل 

وهو أحد األحادث . متفق إليه. دنيا ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هجر إليه

السلف واخللف رمحهم اهللا تعاىل يستحبون استفتاح اليت عليها مدار اإلسالم ؛ وكان 

ذا احلديث، تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك واالعتناءبه . املصنفات 

ألجل ذلك كتب الباحثة احلديث يف هذا البحث لتحسن النية ويرجو أن يعني اهللا كتابة 

. للباحثة وغريهاهذا البحث بعنايته وبربكته 

موضوعحتت من أوهلا إىل آخرها كتابة هذا البحث العلميةالباحثقد متوبعد 
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المتوسطة  أوجونج  بمدرسة الب الفصل الثامن طالعربية لاللغةرغبة تعليم "

نيل شهادة للحصول علىاملقررةالشروطوهو الستيفاء أحد"كوبوا بمنطقة  باتو بارا

احلكومية سومطرة امعةاجلاللغة العربية بدريستوالتعليم شعبة الرتبية علوماجلامعية يف كلية

باالنتهاء من إعداد هذا البحث العلمي، فله سبحانه ى الباحثةوقد من اهللا عل. الشمالية 

. احلمد والثناء

أن يوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام ةفيسر للباحث

: هذا البحث، وهم على ما يلي

.  ، كان املشريف الثاينسربي، املاجستري، كان املشريف األول الدكتورندا رمحيين، املاجستريللمشريفني الفاضلني، ومها أستهل الشكر )١

احلكومية سومطرة الشماليةامعة اجلوالتعليمالرتبيةعلوم عميد كلية الشكر ل)٢

احلكومية سومطرة الشماليةامعة اجلاللغة العربية دريستشعبة املاجستري رئيس الدكتور سالم الدين، فاضل للمث شكري اجلزيل )٣

.وأرشادوين إىل سبيل العلوم والعرفانةاللغة العربية الذين قد علموا الباحثوالتعليم شعبة الرتبية علوممعاشر املدرسني بكلية)٤

اخت كبري : ا ووعظاين  كبريا مث مجيع أسريت الكبريةاحملبوبني الذين ربياين صغري حسنةوأميحاريدينوكما ال يفوتين أن أقدم شكري أليب)٥

.وردا و سورياىن، وأخ كبري عبد الرازق و أخ صغري شهرول

م الغالية ما ال حتصى إلعطاء املعنوية بكتابة هذا البحث من ال أستطيع أن أذكرهم )٦ الزمالء الذين قد منحوا مساعدات وخدمات من أوقا

.فردا من فرد

فمين جزيل . ساهم ولو بشطر كلمةأقدم شكري لكل من شارك أوويف النهاية فإين

الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزء فإنه جيزي من يشاء بغري حساب، وعسى أن يكون هذا 

.طلع عليهلدين والدنيا وموافقا ألذهان من البحث نافعا يف ا
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الباب األول
المقدمة

خلفية البحث.أ

. اللغة واحدة من وسائل االتصال أن ينقل فكرةواألفكار واملشاعر من شخص
كما يستخدم اللغة للتعبري عن نطاق سريباجاي مرة أخرى للمعلومات اليت وردت من 

يف عصر العوملة اليوم، البشر ليست مطلوبة فقط إلتقان . آخرشخص إىل شخص 
ولكن أيضا اللغات األجنبية املطلوبة لدعم احلاجة إىل التواصل مع الناس . اللغة الوطنية

. ولذلك، إتقان لغة أجنبية مهم جداً التواصل مع البلدان األخرى. يف مجيع أحناء العامل
.بواسطة الدويلةغة العربية لغة يتم التعرف عليوتشمل األمثلة العربية، كما تشمل الل

باإلضافة إىل استخدامها كلغة التواصل أن اللغة العربية هي أيضا لغة القرآن 
واحلديث، وكما نعلم أن القرآن واحلديث هي املصدر للشريعة اإلسالمية، حيث درس 
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لكتاب املقدس وإىل جانب ذلك العلماء كما كتب أسفل ا. القوانني اإللزامية كل مسلم
تتضمن حول القوانني اإلسالمية باستخدام اللغة العربية، ألن أكثرا من العلماء 

.ةباللغة العربياملسلمني ولدوا يف شبه اجلزيرة العربية ولغتهم اليومية
إذا رأيت من الوظيفة للغة العربية هي اللغة األخرى، باإلضافة إىل استخدامها  
كوسيلة من وسائل االتصال بني الفرد بالقلق، باإلضافة إىل استخدامها كوسيلة من 

وسائل االتصال بني الفرد بالقلق باإلضافة إىل استخدامها كوسيلة من وسائل االتصال 
استخدامها كوسيلة من وسائل االتصال بني الفرد بالقلق بني الفرد بالقلق باإلضافة إىل 

.باإلضافة إىل استخدامها كوسيلة من وسائل االتصال بني الفرد بالقلق. 
تعلم اللغة العربية يف بتطبيقلذلك ال عجب عندما مؤسسات اإلسالمية

.مدرسةأخرىو ، متوسطة احلكوميةية، ومدرسة ئ، كمدرسة إبتداتهامؤسس
: هاهي أما أهدافها

وبغية متكني األفراد ميكن فهم القرآن واحلديث، كمصدر من مصادر التشريع .١

اإلسالمي

اإلسالم مكتوبة باللغة العربيةواريخفهم وتفهم حول الكتب الدينية والت.٢

.باستخدام اللغة العربيةتكلم وميكن.٣

أن مع األهداف املذكورة، مث جيب أن يوضع بطريقة تدريس اللغة العربية ذلك
لذا ميكن أن تنتج جيل ريليجيوس، الذين . املتعلمني هلا مصلحة عالية جتاه اللغة العربية

.سوف تفهم قوانني اإلسالم
للمعلمني رغبةمثل؛ إيالء . حىت يدرك الطالب ينبغي حتسني اهتمامهم التعلم

عند شرح الدرس، ويسأل املعلم عن الدروس يف اللغة العربية، مهمة معينة عن طريق
خالل وجود عالية التعلم املصاحل والطالب ميكن أن إتقان اللغة العربية . املعلم، وأكثر
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وباإلضافة إىل ذلك، أن تكون قادرة على السيطرة على قدرة الناطقني باللغة . جيدا
كن هذه العوامل مي. العربية واالهتمام بالدراسة، فإنه يتبني من العوامل اليت تؤثر عليها

ناويية ثولكن يف الواقع مصلحة الطالب مدرسة . لبخل أو خارج الطأن تأيت من دا
الباحثني . باتو بارا حىت اآلن وفقا للغرض من هذا القبيلمناطقتيالدان أجونج كوبو 

ناوية تيالدان أجونج كوبو رجينسي ثاحلصول على احلقائق يف وقت املالحظات مدرسة 
رى الباحثني العديد من الطالب الذين من املالحظات للباحثني، ما زلت أ. باتو بارا

. التكلم ستخدام اللغة العربية يفيهم أقل اهتماما بتعلم اللغة العربية لذا نادراً الطالب 
وباإلضافة إىل ذلك الطالب أيضا أقل اهتماما يف أعقاب عملية تعلم اللغة العربية 

ونهمعضباملثال ، مؤثرالذي يقام يف الفصول الدراسية، حىت الفئة غري  ث حد ت مع ي
يعين هذا هو سبب متنوعة من العوامل،. بعضهم منوت يف وراء صديقهموصديقهم 

من الطالب نفسه وكذلك عوامل مثل وسائط اإلعالم، وأساليب اي داخل العوامل 
واملستخدمة من قبل املعلمني، وباإلضافة إىل ذلك ينظر الباحثون أيضا وسيلة ليست  

.والتدريسمما يؤثر على عملية التعلم . كاملة
من نتائج املقابالت اليت أجريت مع بعض من طالب الصف الثامن مدرسة

هذا سئميقولون أن دروس اللغة العربية جيد منهم ج كوبو، ناويية تيالدان أجونث
ا  مدرسة متقدمة من املستوى أولئك الذين جديدة للغة العربية على احلدث يقوم 

. إبتدئية اإلسالميةمدرسةمنليس إبتدئية بعضهم متخرج من مدرسة ألن األول،
غري، حىت الطالب يف النحرالتعلمالوقتيريدون مثلكيف ليس وفقا  هعملية التعلمو 

مروحة أو بدونالدراسيةالطقس الساخن يف الفصول عندماو . الرتكيز مع الدروس
وباإلضافة . السماح للطالب الدروس خالل شعور باحلرارةحىت ميكن . ف اهلواءيكيم

إىل ذلك، ويقولون أيضا املعلمني التعليم سن البالغ من العمر ستني عاماً، حيث أن 
ع بوضوح ال يف الفصول الدراسية خاصة للجلوس ديباجنكو خلف، وأساليب صوته مس

تعليم وتبشري األخبار فقط ألن العصر قدمي كان جيلس فيها، وال توجد فئة رئيسية مع 
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باإلضافة إىل إجراء مقابالت مع بعض الطالب يف املدارس أن احملققني حياولون . حسن
(Instrinsik)م حول الدروس باللغة العربيةأيضا إعطاء قطعة من الورق لكتابة آرائه

.ملعرفة مصلحة الطالب على أساس عوامل من داخل الطلبة
الطالب مخسة وثالثون هناك يف فئة قال كان الدرس باللغة العربية صعبة، من 

ولكن . الصعب على القراءة والكتابة، ومن الصعب أن نعرف معىن أو القصد من اللغة
هناك ما زال بعض بني الطالب الذين يف الفئة قال الثامن وقال على الرغم من أن اللغة 

ربية نظراً ألنه مل يسمع خدمة مع ذلك أن اللغة العربية صعبة ولكن حيب اللغة الع
.حىت أنه شعر بدافع كلمة. هي اللغة هلذا االرتفاعالعربية 

اللغةرغبة تعليم "استناداً إىل الباحثني املشكلة أعاله املهتمني يف البحث على
."المتوسطة  أوجونج كوبوا بمنطقة  باتو بارابمدرسة الفصل الثامن البطلالعربية 

باتو منطقةتيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة السبب يف الكتاب دراسة هذه 
تطبيق التعلم باللغة العربية، مث أن الباحث هو اخلرجيني من هذه املدرسة حيث أن  بار 

الباحثني يعرفون سوى القليل عن الوفرة من هذه املدرسة، وتوجد مواقع املدارس حول 
. مث تلميذه مشارك أكثر هيمنة يتواجد حوهلا الباحثون البيت املنطقة. الباحثون البيت

ملواد اللغة العربية يل عن عدد كبري من املدارس واملعلمني حىت الباحثون يعرف القل
حىت أنه ميكن . الطالب بتعلم اللغة العربيةالرغبةوتريد معرفة . ومشارك ربيبة له

.حلول التعلم يف الفصول الدراسيةمساعدة املعلمني يف تقدمي
تعلم ى أمل الباحثون وجود هذه الدراسة، لتوفري احللول يف مصلحة التغلب عل

.باتو بارمنطقةتيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة اللغة العربية في

حدود البحث. ب
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فقط للطالب ةمن الباحثني أعاله احلد من الرتكيز علي أحباثةاستنادا إىل خلفي
ومعاجله الثامن يتكون من مخس فئات ، والباحثني الرتكيز علي هذا . من الدرجة الثامنة

.البحث فقط إىل الفئة الثامنة
والسبب يف اختيار الباحث للفئة الثامنة من الدرجة الثامنة هو ان دراسة اللغة 

ذا اختار إ. العربية ليست أساسيه جدا وليست مرهونة بأنشطه االمتحان الوطين
، مث تعلم السبعة االساسيه اليت ال تزال معاجله ، وكما نعلم الباحثون الفئة السابعة

ن ليس كل الصف السابع ليست مجيع الدروس اللغة العربية السبعة ملعرفه هذا هو ال
، ميكن ان يكون جمرد الصف السابع املستمدة من املدرسة االبتدائية مشتق من مي

مشغولني وإذا اختار الباحثون طالب الصف التاسع. ية قليال خبيلحبيث معرفتهم العرب
. بأنشطه االمتحان الوطين

سئله البحثلا. ج
مدرسة كيف هي عمليه تعلم طالب اللغة العربية من الدرجة الثامنة يف . ١

؟ باتو بارمنطقةتيالدان أجونج كوبو متوسطة 
تيالدان أجونج  متوسطة مدرسة كيف الرغبة يف تعلم العربية فصل الثامن يف . ٢

؟باتو بارمنطقةكوبو 

اهداف البحث . د
تيالدان متوسطة مدرسة تعلم طالب اللغة العربية من الدرجة الثامنة يف ةعمليةمعرف.١

.باتو بارمنطقةأجونج كوبو 
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تيالدان أجونج  متوسطة مدرسة كيف الرغبة يف تعلم العربية فصل الثامن يف ة  معرف.٢

.اباتو بار منطقةكوبو 

فوائد البحث. هـ
من الفوائد النظرية البحوث النظرية بتفكري كبري بني املفكرين واملثقفني الذين . ١

إىل ذلك بشكل متزايد إىل ةأضاف. يتصارعون يف املقام األول يف عامل التعليم
إىل ذلك ، من ةاالضاف. تعلم اللغة العربيةةفيما يتعلق بعمليةمفردات العلوم وخاص

.املتوقع ان تصبح هذه الورقة مرجعا للباحثني يف نفس الدراسة البحثية
:ومن الفوائد العملية ، يتوقع ان تفيد البحوث األطراف ذات الصلة مبا يلي. ٢

بالنسبة للمؤسسة ، فان نتائج هذه البحوث هي الصورة الذاتية كانعكاس .أ
.تعلم اللغة العربيةةلتحسني نوعي

لتوسيع أفق الفكر وتوسيع ةقيمةبالنسبة للباحثني ، تعد هذه الدراسة جترب.ب
.نطاق التبصر

الرغبةاملعلمني العرب يف زيادة ةللفكر للمعلمني وخاصةكاسهامات حمفز .ج
.الطالب بتعلم اللغة العربية
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الباب الثاني

الدراسة النظرية

حقيقة الرغبة.أ

تعريف الرغبة.١

: إىل النشاط، يف حني شروط رغب هو )  امليل(الرغب  يعين االهتمام ، حب ةبلغ
الرغبة   تؤدي  نشاط  . ١الرغبة هي اشتهاء املستمرة  هلتمام  أو القيام شي)أ

هي راس املال ةونشاط. ةلكي يتسىن حتقيق هدف هذه االنشطةللقيام  النشط

٢.الفرد للقيام نشاط

وحيدد الرغبة أيضا .الرغبة هي اال هتمام الذي حيتوي علي عناصر من املشاعر)ب

األحد العمل وبعبارة أخرى،  . املوقف الذي يقوم به يرّتب أحد العمل النشط

٣.وبعبارة أخرى ، فان الفائدة ميكن ان تكون سببا للنشاط. شطالن

النفوس املستقرة نسبيا لنفسه شخص وعاده ما يرافقه شعور ةهو اجتاالرغبة هي )ج

٤.واستنادادسعي

لرغباناة، ميكن استخالص استنتاج مفادةإىل املدافع املذكور أعالواستنادا
ويستند االهتمام . ، فضال عن املشاعر واالنشطه املنجزةةكانت له صالت وثيقة باالراد

1WJS.Poerwodarminto,KamusUmumBahasaIndonesia,(Jakart:BalaiPustaka,1984),1134.
2 Depdikbud, Pembinaan Minat Baca Materi Sajian, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen

Depdikbud RI, 1997), hlm, 6.
3MahfudS.,PengantarPsikologiPedidikan,(Surabaya:PT.BinaIlmu, Cet.4, 2001),92
4MuhammadFathurrohman,Sulistyorini,Belajar

danPembelajaran,(Yogyakarta:Teras,2012). hlm, 173.
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.أيضا إىل الرغبة وكذلك اجتاه الروح النشطة
ا ةيف حني ان مصلح الدفاع عن النفس وفقا لبعض اخلرباء الذين استشهدت 

الفصول الدراسية الفائدة من التعلم علي ةنور يف صحيفته بعنوان التاثري من أدار ةسوها
٥:املدرسة الثانوية األول البولندية علي النحو التايلاملتعلمني يف

:مّفريشرح 
مزيج من املشاعر، والتوقعات، الرغبة هي جهاز العقلية اليت تتكون من 

.، واخلوف أو غريها من االجتاات اليت تنقل الفرد إىل خيار حمددوالتعليم

:انه سوكردىوفقال
دورا هاما يف اختاذ القرارات يف الرغبة هو أحد عناصر الشخصية اليت تلعب

الفائدة يف توجيه الفرد ضد كائن علي أساس من املتعة أو الشعور . املستقبل
الفائدة . الشعور بالسعادة أو عدم السعادة هو أساس املصلحة. ةليست سعيد

.أو غري سعيده لكائن معنيةميكن للمرء ان نالحظ من بيان سعيد

:سرينطيعرف
ةوتتميز االصاب. يف ميل الفرد إىل االجنذاب حنو كائن أو مثل كائنةكما مصلح

حىت الناس املهتمني ميكن ان يكون . أو تيطارقةبالفائدة يف جسم ما بوجود فرح
.رغبةضد شيء مث شخص ما سوف يشعر متحمس أو مفتون ضد وجوه ال

:سوينطمث يعرف

.والبيئةويعتمد علي املوهبةةكبري الرغبة بالرتكيز غري املقصود الذي ولد برغبة  
االفراد إىل  ةكيشيبالن ، وهذا الرغبة هو مصلحةوميكن استخالص بعض من أعال

كائن معني مما جيعل االفراد يشعرون باالرتياح ، وميكن أيضا ان تنشا الفائدة بدعم 

5Suhaebah Nur, Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar PKN Pada Peserta
Didik di SMA Poliwali.Vol 8 No I, (Dosen DPK FKIP UNASMAN, 2014), hlm, 64-65
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.من البيئة واملواهب القائمة يف شخص
يف هذه قد خيلص الباحثني إىل ان الرغبة، مث ةاستنادا إىل بعض من التعريف أعال

الذي يايت من داخل الفرد الذي يسبب للفرد ان يكون املوقف ه، اي االجتاالدراسة
والرغبة واملثابرة و والرغبة يف احلصول علي كائن معني دون اي شخص يقول يف التايل 

.تعلم اللغة العربية

الرغبةاشكال.٢

بھااستشهد بكخاريخرباء من اآلراء اليتةقدمت عدلرغبةهناك بعض اشكال ا

ةاالنشطةالطالب يف متابعةيف البحوث سكريسينيا حول مصلحأدي سسمیط أوطامو
٦:شمل ما يليتطونطنج سیمارنج٢عليةالرياضية خارج املناهج يف املدرسة ال

:إىل نوعني مهاحميكن متييز االبكخاري  وفقال
البيولوجية البدائية ، مثل األكل ، والشرب ، الفائدة اليت تسمي االحتياجات .١

وتشمل الوعي باالحتياجات لغبةحىت يف هذا النوع من ال. واحلرة لشنق واألشياء

.الرغبة يف الدفاع عن الكائن احليةاليت ميكن ان تليب مباشر 

ميكن أيضا احلصول علي االهتمام باملصلحة الثقافية : املصلحة الثقافيةاؤش م.٢

رغبةلذلك ال. ية املكتسبة أو املتحصل عليها من عمليه التعلمأو االجتماع

.يف القيمة من الفائدة يف البدائيةىالثقايف هنا هو اعل

6Adi Sasmito Utomo, Minat Dalam Mengikuti kegiatan ekstrakuriuler di SMP 2,
(Universitas Negeri Semarang, 2011), hal, 7-10.
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لكشف عن ان الفائدة تنقسم إىل اثنني ابكخريةاستنادا إىل الراي الوارد أعال
واالحتياجات هي يف البدائية والثقافية ، حيث البدائية هي الطبيعة البيولوجية للفائدة ، 

ويف حني ان االهتمام . الواقع تستخدم بشكل شائع وخيدم للحفاظ علي الكائن احلي
وهناك أيضا البخارية . باملصاحل الثقافية يتم احلصول عليه أو يستمد من عمليه التعلم

؛جام الراي اآلخر منهم

:يمكن متييز الفائدة إىل نوعني مهانسسوفقا 
.الشعور بان الدول ان بعض التجارب اليت هي متعه:املصلحة الذاتية )١

.ردود الفعل اليت حتفز االنشطه يف البيئة:هدف الفائدة)٢

، ةذاتية وموضوعي:ان الفائدة تنقسم إىل قسمنيةوتقول اآلراء الواردة أعال
املصلحة الذاتية علي املشاعر واملصاحل اليت يركز عليها اهلدف ةحيث تركز مصلح

.تحفيز البيئةبالنسبة ل
:عني ، ومها

النفساين ينقسم إىل رغبةيف السیمنجنتك و بساریبول اوفقdisposionalالفائدة)١

.شخص ماةالفائدة استنادا إىل جلب أو التصرف ووصف موقف حياهاجتانو

ةاملصلحة الفعلية السارية املفعول يف وقت واحد ، والفائدة هي أساس عملي)٢

.التعلم

ميكن استنتاج ان الراي الفائدة من التعلم ميكن ان تستند إىل العروة ةمن أعال
.املرءةاليت متيز موقف حيا

مدعاة الناتج الرغبة.٣
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، واليت ميكن ان تؤثر علي اهتمامك يف شيءال باس به الكثري من العوامل اليت 
ولكن العوامل . مصدر من داخل ومن خارج الفرد والفرد:ميكن جتميعها عموما يف اثنني

يف كتاب علم النفس يف منظور اإلسالم الذي . من خارج نفوذها األكرب ضد مصلحه
، ويستشهد عدد قليل من اآلراء حول العوامل اليت تؤثر موحيب ابد وحبوأبدالرمحنكتبھ

عوامل اليت يف حاالت ةعلي الفائدة اليت راي الغراب والغراب ، وجيادل وهناك ثالث
:٧الفائدة ، وهي

بالعمل رغبةان االندفاع من داخل الفرد ، مثل احلث علي األكل ، سيولد ال)١

تعزيز تريد ان . وغري ذلكاثةبإنتاج االغالرغبةأو البحث عن اإليرادات ، و 

. تعرف سيولد الفائدة للقراءة ، والتعلم ، والدراسة ، واجراء البحوث وغريها

رغبةعالقات مع اجلنس اآلخر ، والةباقامرغبةالدافع اجلنس سيولد 

.باملالبس ومستحضرات التجميل وغريها

، ميكن ان تصبح العامل الذي يولد الفائدة ألداء نشاط الدوافع االجتماعية)٢

وعلي سبيل املثال ، فان الفائدة الناشئة عن املالبس تريد املوافقة أو . معني

يف التعلم أو طلب العلم تنشا الن رغبةال. من جانب اآلخرينرغبةالالقبول و 

تمع ، ألنه عادةتريد ان حتصل علي جائز  ةواسعةما يكون له معرفةمن ا

تمعةوبارز ةعاليةمكانىحصلت عل) جهبذ(جدا  .يف ا

الكره شخص احلصول . العوامل العاطفية ، والفائدة وروابط وثيقة مع العاطفة)٣

7 Abdul Rahman Shaleh, dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi dalam Perspektif Islam.
(Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 263-264.
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ان يعزز ةالنجاح يف هذا النشاط سيثري مشاعر السرور ، وهذا من شانىعل

، واال فان الفشل سيزيل االهتمام يف مثل هذه ةاالهتمام يف مثل هذه االنشط

.األمور

م شخصا  من اآلراء الواردة أعاله ميكن للباحثني ان خيلصوا إىل ان العوامل اليت 
متاثرا بعاملني مثل ؛

عامل من الداخل1)
االهتمام) أ

. جتاه الدرساالطالب املهتم بتعلم اللغة العربية سيكون له اهتمام كبري 
والطالب الذي وضع اهتماما كبريا لدرس سيكون االهتمام والفضول الذي هو أكرب 

.من الطالب اآلخرين
املتعة) ب

إذا  . الشعور بالسعادة للطالب ضد التعلم يؤثر أيضا علي مصاحل الطالب
الطالب ال حيبون يف التعلم مث االهتمام ملتابعه اخنفاض التعلم باملقارنة مع كان 

وعلي سبيل املثال ، فان الطالب املناهضني . الطالب الذين هم سعداء للدراسة
أكرب من الطالب الذين ال حيبون التعلم ةملواضيع الرتبية البدنية هم بالتاكيد مصلح

.من الرتبية البدنية
نشاط ) ج

الشخص لديه مصلحه عاليه مث . النشاط هو نشاط يقوم به شخص يف القضية
علي سبيل املثال ، يف دراسة الرتبية . ارتفاع النشاط الشخص هو أيضا بالعكس

ةالطائرة ، والطالب الذين لديهم مصلحةالبدنية يف املدارس حول تعلم لعبه الكر 
.مع غريها من الطالبةمقارنالتعليمية ةعاليه متيل إىل ان تكون أكثر االنشط
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عوامل من اخلارج2)
دور املعلم)أ

دور املعلم يف تعلم تعليم اللغة العربية مثل أساليب تدريس املعلم ، والعالقة 
بني الطالب والتالميذ ، واملعلم للتدريس يف الكفاءة ، وانه يلعب دورا هاما يف تعزيز 

وعلي سبيل املثال ، فان استخدام أساليب التدريس غري . التعليمي للطالبلرغبةا
املعلمني يف شرح التعلم ، ة، وعدم كفاءةطالبةاملناسبة ، وطبيعة املعلم الذي يكر 

.ميكن ان جيعل الطالب كسولني ومل يعودوا مهتمني باملشاركة يف التعلم الرتبية البدنية
بإمكان املدرس تنفيذ أساليب التدريس وفقا وعلي العكس من ذلك ، إذا كان

م ، فضال :للشروط اليت وضعها الطالب ، مثل طبيعة اهتمام املعلمني علي طال
يف التدريس حىت الطالب سوف تزيد واالهتمام يف التعلم ة جيدةكفاءعن وجود  

ومن املتوقع ان حياول املدرسون دائما التسبب يف . بشكل جيدةوسوف تكون جاري
.وزيادة اهتمامهم بهةفز الطالب علي التعلم واحلفاظ عليح

فقار امل.ب

ىرغبةالتعليمية وليس توافرها علةوقد يؤثر توفر املرافق أو اهلياكل االساسي
إىل توافر املرافق ، فان املرافق املدرسية احلكومية ةاالضاف. الطالب بتعلم اللغة العربية

.الطالب بالتعلمغبةستؤثر أيضا علري 

خصائص األشخاص المهتمين بالتعلم.٤

٨:املدارس الذين يهتمون بالتعلم هم كما يليةووفقا لطلب

8 Ibid, 57
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االجتاه الثابت لالهتمام بشيء ما تعلمته علي أساس مستمر.أ

هناك شعور باحلب واحلب جتاه شيء من االهتمامز. ب
ةاحلصول علي شيء من االعتزاز واالرتياح يف مصلح.  ج
األشياء أكثر يف مصلحتها من األشياء األخرىتفضل . . د
.تتجلى من خالل املشاركة يف االنشطه واالحداث. هـ

ومتيل إىل ةيف التعلم ثابترغبةالميكن استنتاج ان الراي من السمات ةمن أعال
.رغبةالواالستمرار يف شيء احلصول علي الفخر والرضا عن رغبةال

التعلم من الثقافة عندما الطالب االهتمامات يف وتتاثر املشاركة يف التعلم ومي يف
التعلم حىت الطالب سيشاركون دائما بنشاط يف التعلم ، وسوف توفر إجنازا جيدا يف 

وتتاثر املشاركة يف التعلم ومي يف التعلم من الثقافة عندما الطالب . التعلم اإلجناز
التعلم ، وسوف توفر االهتمامات يف التعلم حىت الطالب سيشاركون دائما بنشاط يف

.إجنازا جيدا يف التعلم اإلجناز

العوامل التي تؤثر علي الرغبة.٥

بالتعلم علي عده عوامل داخلية سواء داخل حميطها أو خارجها الرغبةوقد
العامل الداخلي هو العامل األكثر امهيه واملهيمنة وكذلك التاثري علي تشكيل ). اخلارجي(

واحده من السائقني من النجاح يف التعلم هو من مصلحه ٩.الشخص يف شيءةمصلح
ال يبدو من تلقاء نفسه ولكن العديد من العوامل اليت الرغبةوهذا . الفائدةةخاصه عالي

التعليمي الرغبةهناك العديد من العوامل اليت ميكن ان تؤثر علي. تؤثر علي ظهور املصاحل
:وتشملللطالب 

طعيمة،٩ أحمد وأساليبھ،رشدي ھ منا ا ن الناطق لغ ية العر اض( عليم املنظمة: الر شورات م
والثقافة، والعلوم بية لل ص)١٩٨٩سالمية ، .١٩٤٩
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الدافع.أ

بشخص ما اعلي عندما يرافقه الدافع ، سواء كان داخليا أو الرغبةسيكون 
.خارجيا
الفائدة هي مزيج من الرغبة والقدرة اليت ميكن ان تتطور إذا كان "تمفوبولن وفقا ل 

".هناك دافع
ديث، مبا يف االضافة إيل ذلك، ميكن ايضا حتفيز الطالب من التعرض لبعض األحا

:ذلك ما يلي
قَاَل َرُسْوُل الّلِه، َمْن َخرََج ِيفْ طََلِب اْلِعْلِم َكاَن ِيفْ َسِبْيِل الّلِه َحىتَّ : َوَعْن أنس، قَالَ 

١٠.حديُث حسنٌ : رواه الرتمذيُّ، وقَالَ .  يـَْرِجعَ 

املواد التعليمية وموقف املعلمني.ب

العوامل اليت ميكن ان تثري وحتفز عامل الفائدة هو تعلم املواد اليت سيتم 
ا . البتدريسها يف الط م ا  ب ل ا وغ  ، لطالب  ا م  ليت  ا ة  مي ي ل ع ت ل ا د  وا مل ا

يني ن ع مل ا لطالب  ا ل  ب ق من  م  عل ت ا Thewilltolive. ي اليت كثريا ما يقال ا
، والبقاء علي قيد ةالزخارف الرئيسية جلميع الكائنات ، الن اإلنسان ليس جمرد رغب

، والدوافع ليست يف قة نشطه مع بيئتهماحلياة ، ولكنه أيضا الرغبة يف العيش يف عال
احلياة املقام األول إىل تلبيه احتياجات األعضاء التنظيمية وحصلت علي اي حكم 

، ولكنها موجهه إىل األشياء وغريها ، والقيام بأشياء )وليس عن قصد(غري متوقعه 
.بالنسبة هلم واملشاركة مع ما حيدث يف البيئة

االهتمام يف تعلم تحفز وتثريمن األشياء اليت ميكن انةاملعلم هو أيضا واحد
املعلمني الذين جنحوا يف بناء استعداد التلميذ التالميذ املتعلمني ، والوسائل . الطالب

ي ، معلم ذك. وقد مت القيام بأهم األشياء اليت ميكن القيام به يف مصلحه الطالب هلا

10 Sunan Termidzi Nomor 1385.
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. جدا من التالميذ حتبب نفوذه يف يثري اهتمام التالميذة، منضبطة وكبري لطيفه، وديه
وبدال من املعلمني الذين لديهم موقف سيئ وغري حمبوب من قبل التالميذ ، سيكون 

اشكال الشخصية . من الصعب ان تكون قادره علي حتفيز اهتمام واهتمام التالميذ
يه تعليم وتعلم ولذلك فانه يف عمل.  اليت قد تؤثر علي مدي االهتمام بالطالب

وجيب ان يعرف واالهتمام بأساليب . املدرسني ينبغي ان تكون حساسة حلاله الطبقة
التدريس ستكون مناسبه ووفقا ملستوي الذكاء من الطالب ، فانه يعين ان املعلمني 

.جيب ان نفهم احتياجات الروح وتنميه الطالب
االسرة. ج

ولذلك فان االسره مؤثره جدا يف حتديد والوالدان مها األقربان إىل االسره ، 
روح ةمؤثر جدا يف تنميةاالسر ةوما تعطي. مصلحه الطالب يف مواجهه الدرس

ةمن األسر وخاصةتنميه املصاحل الالزمة لدعم االهتمام والتوجيةيف عملي. الطفل
.االباء

رابطه األصدقاء. د
، ةتمام من قبل أصدقائمن خالل الرابطة ميكن للمرء ان يؤثر علي اجتاه االه

جدا ةبالنسبة للعائالت ، واألصدقاء النفوذ كبري ةخاص. وخصوصا رفيق األصدقاء
ألنه يف الرابطة اليت ترعي الشخصية والقيام بأنشطه معا للحد من التوترات واليت 

عانت منها
البيئة . ه

وميكن احلصول علي هذا . من خالل الرابطة من شخص ان تتاثر مصلحتها
وكانت البيئة مفيده جدا يف . منذ ذلك احلني من جتربه البيئة اليت يعيشون فيهالرغبةا

علم ترعي األطفال وتربيهم ، واألماكن املدرسية ، وتةوالبيئة االسري. ةمنو الطفل ومناء
تمع احمللي للتسكع الطبيعة ة، وهي أيضا مكان للعب كل يوم مع حالأماكن ا
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، من ةنفس القدر من االمهيىان املوهبة والبيئة عل. اونانياواملناخ والنباتات والف
ةوحجم تاثري هذين العاملني حنو منو وتنميةمتنوعة من الدراسات حول امهيةجمموع

.االفراد لديهم الكثري من الناس
لرغبةنتيجة لتزايد ا. "واملصلحة يف الطبيعة هي السبب يف نتيجة التجربة

.أخرى يف نفس النشاطةخدم مر بالنشاط سيكون السبب سيست
هلم ؛ةهناك العديد من العوامل اليت تؤثر علي مصلحcrowوفقا 

١ (:The FactorInnerUrge التحفيز الذي يايت من البيئة أو النطاق الذي يناسب
علي سبيل املثال . إىل االهتمامةرغباتك أو حيتاج شخص ما سيؤدي بسهول

االجتاه حنو التعلم ، يف هذه احلالة شخص ما لديه الرغبة يف ان تريد ان تعرف 
ضد العلم

٢ (TheFactorOfSocialMotive :مصلحه شخص ضد كائن أو شيء من هذا .
، مثال ، شخص ةاالضافه إىل ذلك فانه يتاثر أيضا بعوامل يف اإلنسان وبدوافع اجتماعي

.مهتم باإلجنازات البارزة من أجل املركز االجتماعي األعلى
٣ (Emosional Factor: عوامل املشاعر والعواطف هلا تاثري علي األشياء مثل جناح السفر

ا متحمسة وميكن ان تضيف  املستخدمة الفرد يف نشاط معني قد تثري أيضا الشعور بأ
واال فان الفشل من ذوي اخلربة سيسبب . ةذه االنشطنكهة أو اهتماما قويا يف مثل ه

.شخص ما يف تطويرةمصلح
، ميكن استنتاج ان التعرض للعوامل اليت قد تؤثر علي ةواستنادا إىل ما ورد أعال

حتديدا ؛ احملفز الذي يايت من العوامل البيئية ، مثل الدوافع ةالتعلم ، هناك ثالثةمصلح
.االجتماعية من الداخل ، واملشاعر والعواطف

بالتعلمالرغبةدور )٦
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من التعرض قبل ان يتطلع الطفل إىل تكرار ةوكثريا ما تتطلب الفائدة فرت 
هاما من الفائدة تكرار العرف هو املفتاح لنجاح الفائدة تشكل جزءا . لرغبةالصعوبة با

.يف شيء
حىت يف هذه املرحلة الصلة . الكبري بالتعلم املرتبط بالتعليم العايل التحصيلالرقبة

.بني الفائدة عن طريق احلصول علي أو اإلجنازات ليس فقط يف التعلم
الفائدة يف شعور أكثر مثل والشعور التعلق إىل شيء أو النشاط ، دون اي 

ج أساسا إيصال سيكون عالقة بني أنفسنا مع شيء خار الفائدة هي . شخص يقول
يعين ) الفائدة(الفائدة . ، وسوف تكون أكثر اهتمامااقوي العالقة أو وثيقة. أنفسهم

.امليل للنشاط العايل و أو الرغبة جتاه شيء ما
وميكن إثبات الفائدة علي القدرة علي توفري التحفيز الذي يشجع شخص ما 

لآلخرين ، شيء السلع أو النشاط ، والشيء الذي ميكن ان رغبةعلي إيالء ال
ةالفائدة هي واحد. تعطي تاثري علي جتربه يان قد حفزت من قبل النشاط نفسه 

.من العوامل اليت هي داخل النفس
ا املعلم  التايل فان الزيادة يف مصلحه تعلم الطالب هي عمليه التعلم اليت يقوم 

مع اإلسالم من خالل نشاط مصمم ملصلحه الطالب للطالب يف أنشطه التعلم 
ما تشمل نتائج ةوعاد. طويلةةوميكن احلصول علي النتائج املتوقعة  واملاضي لفرت 

جوانب تشمل جانبا من جوانب اجلانب املعريف والعاطفي واحلركي ةهذه الدراسة ثالث
.النفساين

وظيفة الرغبة) ٧
١١:كما يلي، وظيفة الرغبة هي  جابيب طاه و عبد املكيتوفقا 

11M.ChabibThoha.dkk,PBM-PAIDiSekolah,(Semarang:FakultasTarbiyahIAIN
Walisongo,1998),hlm.109-110
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.تؤثر الفائدة علي شكل وكثافة املثل العليا)أ

ةقويةدافعةالفائدة بوصفها قو )ب

.كثافة إجنازات الشخىتؤثر الفوائد عل) ج
الفائدة جتلب االرتياح) د

ولذلك ، فان املصلحة لديها تاثري كبري يف التعلم ألنه إذا كانت الدروس املستفادة 
يف حني .  الطالب حبيث الطالب لن يتعلموا وكذلك ممكنةتتفق مع مصلحاملواد ال 

انه عندما تعلم املواد القادرة علي جذب املتعلمني مث يف حد ذاته سيكون من السهل 
جيب . التعلمةأنشطةالتعلم ويتم ختزينها يف أذهان الطالب بسبب الفائدة التايل أضاف

ا ان تشجع املتعلمني علي احلفاظ يف الدروس اليتةان يكون للطالب مصلح من شا
.علي التعلم

طبيعة التعلم.ب

التعلم من محامي الدفاع.١

ا جمموع من العمليات املنظمة اليت يستخدمها ةوقد عرفت الدراسة بأ
١٢.ةرئيسيةمعرفيةحيث يعمل املعلم كقاعد. املدرسون

احملاميني منهم ؛ سكينر وهناك عدد من اآلراء اليت وجهها اخلرباء بشان تعلم 
يف ". .Learningisaprocessofprogressivebehavioradaptation"اعطي تعريفا للتعلم 

)حني وفقا لتعلم وولواك هو تغيري يف السلوك الذي يؤدي إىل اي تغيري يف السلوك

changein behavior orperformance)”..

صاغ Alex Sobur، فان كتاب العلم النفساين العام الذي كتبه Whittakerووفقا 

، صا أبو أحمد الدين العامةمحب التدرس طرق لض(أساسيات شر: الر الدوليةلل ص). ١٤١٧-داراملعزاج
١٥12
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يف ". يتم من خالهلا اجراء السلوك أو تغيريه عن طريق التدريب أو اخلربةةالتعلم كعملي"
من االنشطه من الروح من أجل احلصول علي تغيري ةسلسل"هو جامرةحني وفقا التعلم 

مع البيئة اليت تتعلق املعرفية والنفسانية االفراد يف التفاعلةيف السلوك نتيجة لتجرب
خد جيةاملثل ، ووفقا هلذه الدراسة ، فان ". والعاطفية

تسمح للمرء باحلصول علي الكفاءة واملهارات واملواقف اليت تنطوي ةهي عملي
، وشكل ذلك ةداخلية واليت أدت إىل تغيري السلوك وطبيعتةعمليات عقليىمؤخرا عل

.دائم نسبيا
اركني من ان مفهوم التعلم هو تغيري يف املشهالتايل ميكن استخالص استنتاج مفاد

١٣.، واملهارات والسلوك الناجم عن التفاعل مع البيئةاحملميني له، واملعرفة

مبادئ التعلم.٢

، التايل فان املبادئ فان التعلم هو نشاط منهجي ومستمر، ووفقا ملبادئ سودجانا
١٤:النحو التايلىعلة االساسي

التعلم يدوم مدي احلياة ،.أ

بعد تنظيمها ،ةالتعلم معقدةعملي.ب

التعلم يتقدم من البسيطة إىل املعقدة ،. ج
التعلم من البداية حنو النظرية والواقعية. د
ردة .ـه التعلم من اخلرسانة حنو ا
التعلم جزء من التطور ،. و
اثر جناح التعلم علي عده عوامل ،. ز

13 Alex Sobur, Psikologi Umum. (Bandung; Pustaka Setia, 2013), hlm, 57.
14 Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. ( Bandung: Sinar Baru Algensido,

1997). hlm, 28.
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دراسة تغطي مجيع جوانب احلياة املليءه باملعاين ،. ح
التعلم اليت جتري يف كل مكان وكل وقت ،ةأنشط. ط
التعلم جيري مع أو بدون معلم ،. ي
تعلم التخطيط ،. ك
يف التعلم ميكن ان حيدث مع احلواجز البيئية الداخلية ،. ل
.اآلخريناالنشطه التعليمية احملددة تتطلب وجود توجيهات من . م

نظرية التعلم. ج
ذه  النظرية هي جمموعه من املفاهيم واملبادئ اليت تعطي ، وشرح ، والتنبؤ 

نظرية بديهية ، هي النظرية اليت بنيت علي : هناك نوعان من النظريات ، وهي. الظاهرة
نتائج يف حني ان النظرية العلمية هي النظرية اليت بنيت علي أساس . أساس اخلربة العملية

يف الدراسة ، اليت يؤثر ةويف حني ان نظرية التعلم هي مفهوم أو مبادئ مستخدم. أحباثه
اما بالنسبة جلميع أنواع نظرية التعلم اليت . فيها املفهوم أو املبدا ذاته علي نتائج الدراسة

١٥:هي علي النحو التايل

تغيري السلوك ةعملي، ويعرف التعلم بأنهظرية الدراسة السلوكية أو السلوكوفقا لن
سيتم تقدمي ما يلي بعض من رواد نظريات التعلم . نتيجة للتفاعل بني التحفيز واالستجابة

ومن بينها ما يلي. اليت يتم تضمينها يف جمموعه من السلوكية
Classical Conditioningنظرية التعلم) أ

Ivan Pavlovظهور املستجيبني ةرائده يف عملي(respondent conditioning) و أ
صور ت ت يت  ل ا ة  كي كالسي ل بالقيام مبحاكمه ضد النقانق . .(classicalconditioning)ا

15Al-Rasyidin dan Wahyuddin Nur Nasution, Teori Belajar dan Pembelajaran.(Medan:
Perdana publishing, 2011), hlm, 20-24.
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حبلول الوقت الذي كانت النقانق تعطي الغذاء واألضواء ، وجاء هذا الرد علي الكلبة 
. رج، واللعاب الكلبة هو أيضا خااملثل يف التغذية يرافقه جرس.  بيف شكل اللعا

، جراس الوحيدة أو األضواء املقدمة، مث يف الوقت الراهن األاملماثلةبعد تكرار املعاملة
، يف حني ان غذاء املقدم التحفيز غري املشروطويسمي ال. والكلبة أيضا الصفصاف

.اجلرس أو املصباح يسمي التحفيز املشروط
هذه النظرية تصف تشكيل التعلم أو السلوك الذي حيتاج إىل مساعده مع 

يستطيع كنت استنتجت ان بعض تصرف إىل شكل جتربة هذا من. بعض الشروط
التكييف يقوم بنوع من صيد . ةينبغي كنت أجنزت تكرارا مع يعمل تكييف خاص

، يف التطبيق اليومي هلذه النظرية التعليمية .السمك مع شيء ميكن ان يعزز السلوك
سبيل املثال االم اليت تريد ابنها جبد تعلم ىعل. حنصل عليها يف كثري من األحيان

ابن ، إذا كنت يف وقت الحق الذهاب الفصول ، ووعدت االم لشراء : "وأداء ، قال
١٦.مث ، الن وعد والدته ، وأصبح الصيب دراسة الدؤوب". دراجة جديده لك

رد ركو  ب يف الواقع الطفل هو االجتهاد يف التعلم ال يريدون فقط الذكية وأراد 
الطبقة ، لكنه يريد أيضا شيئا اليت كانت يف إغراء ، حىت أخريا يف الوقت الذي 

.، علي الرغم من دون إغراء سيتعلم األطفال ما زالواةأصبحت عاد
، والتحفيز واالستجابة جيب ان تكون علي شكل سلوك ميكن صشفسشووفقا ل

وبعبارة أخرى ، جتاهل واتسون التغريات العقلية املختلفة اليت ١٧.ا وقياسهاو مالحظته
ال ان كل التغريات العقلية . قد حتدث يف الدراسة والنظر فيه كعامل الذي مل يعرف أبدا

وكل هذه األمور مهمة ولكن هذه . اليت حتدث يف أذهان املتعلمني ليست مهمة
.لم قد حدثت بالفعل ام الالعوامل ال ميكن ان توضح ما إذا كانت عمليه التع

16 Sanjaya W, Strategi Pembelajarn. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm,
116.

17Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran.(Jakarta: Rineka Cipta Dahar, 2005),
hlm, 22.
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Contigous Conditioningنظرية التعلم) ب

وحيتج بأنه ال ينبغي هلذا احلافز ان .إدوين جوطروضعتهانظرية التكييفالتايل 
و زالتحفیالعالقةانھو إدوين جوطرينظريةء املهم فشياليشكل االحتياجات البيولوجية ،

اانیمیل إلى  .أل
التعليمية حيتاجون يف اغلب األحيان إىل حافز ةاملتعلمني يف االنشطولذلك ، فان 

ومن أجل جعل االستجابة اليت نشات اقوي ، . حبيث يكون احلافز واالستجابة أكثر دواما
االستناد إىل هذه النظرية من . متنوعة من االستجابة املتصلة باحلوافزةحتتاج إىل جمموع

وتعطي العقوبة يف الوقت املناسب سيكون قادرا . التعلمالعقاب لعبت دورا هاما يف عمليه
.علي تغيري سلوك الشخص والعادات

Operant Conditioningنظريةالتعلم ) ج

، بدا دراسته لنظرية االخرتاع مع االعتقاد بان مبادئ Skinnerبقياده 
kondisioningمن الكثري. الكالسيكية فقط جزءا بسيطا من السلوك اليت ميكن تعلمها

١٨.(operan conditioning)يةالسلوك البشري هو الوقت ، وليس املدعيعل

Skinnerتغيري السلوك الذي يتحقق نتيجة . تغيري السلوكةيعرف التعلم بأنه عملي
ما يشار اليها باسم ةتعزيز السلوك الذي يظهر ، واليت عادةلذلك التعلم من خالل عملي

(operan conditioning).١٩

ويسمي . هي االستجابة اليت تنشا واالرتفاع يليه حتفيز حمدده التحفيزاالستجابة
التايل فان .  ، الن التحفيز احلافز االستجابة يقوي الكائن احلي يتمreinforcerهذا التحفيز
علي سبيل املثال ، إذا كان الشخص قد . وتعزيز السلوك الذي مت القيام بهةاحلافز ملتابع

كما يعزز ، فانه سيكون أكثر نشاطا يف ةحصلت علي هديتعلمت ان تفعل شيئا مث
.التعلم

18ibid, hlm. 67-68.
19 Ibid Sanjaya, 116-117
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نظرية التعلم المعرفي)د
للتدفق .التعلم بدال من نتائج الدراسةةوتؤكد هذه النظرية علي عملي

kognitivistikوينطوي التعلم . واالستجابةدفعالدراسة ال ينطوي فقط علي العالقة بني
.للغايةةتفكري معقدةعلي عملي

والتعلم ليس دائما . ، والتعلم هو تغيري يف اإلدراك والفهموفقا للنظرية املعرفية
املفاهيم األكثر امهيه يف النظرية املعرفية هو . تغيريات يف السلوك ميكن مالحظتها

برونر ، والتعلم من Jerom، اكتشاف التعلم من قبل Piagetالتكيف الفكري من جان 
Reseption Ausubulقبل 

للتدفق .  التعلم بدال من نتائج الدراسةةوتؤكد هذه النظرية علي عملي
kognitivistik الدراسة ال ينطوي فقط علي العالقة بنيstimiulusوينطوي . واالستجابة

.التعلم علي عمليه تفكري معقده للغاية
والتعلم ليس دائما . وفقا للنظرية املعرفية ، والتعلم هو تغيري يف اإلدراك والفهم

املفاهيم األكثر امهيه يف النظرية املعرفية هو التكيف . تغيريات يف السلوك ميكن مالحظتها
التعلم Reseptionبرونر ، و Jerom، اكتشاف التعلم من قبل Piagetالفكري من جان 

٢٠.Ausubulمن قبل

لدراسة التدفق .  التعلم بدال من نتائج الدراسةةعمليىوتؤكد هذه النظرية عل
ةعمليىوينطوي التعلم عل. الذي ال ينطوي فقط علي العالقة بني ستيميلس واالستجابة

.تفكري معقده للغاية
والتعلم ليس دائما . وفقا للنظرية املعرفية ، والتعلم هو تغيري يف اإلدراك والفهم

واهم املفاهيم يف النظرية املعرفية هي التكيف . تغيريات يف السلوك ميكن مالحظتها
,JeromBrunnerمنJeanPiaget,DiscoveryLearningمنالفكري من جان بياجيه ، 

20Rasyidin dan Wahyuddin Nur Nasution, Teori Belajar dan
Pembelajaran.(Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm, 53.
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&Reseption LearningAusubul.
للتدفق .  التعلم بدال من نتائج الدراسةةوتؤكد هذه النظرية علي عملي

kognitivistikالعالقة بني ىالدراسة ال ينطوي فقط علstimiulusǃوينطوي . االستجابة
.تفكري معقده للغايةةعمليىالتعلم عل

دائما والتعلم ليس . وفقا للنظرية املعرفية ، والتعلم هو تغيري يف اإلدراك والفهم
أهم املفاهيم يف النظرية املعرفية هو التكيف الفكري . تغيريات يف السلوك ميكن مالحظتها

.من قبل
والتعلم ليس دائما . وفقا للنظرية املعرفية ، والتعلم هو تغيري يف اإلدراك والفهم

املفاهيم األكثر امهيه يف النظرية املعرفية هو . تغيريات يف السلوك ميكن مالحظتها
برونر ، Jeromاكتشاف التعلم من قبل، Piagetكيف الفكري من جان الت
.Ausubulالتعلم من قبلReseptionو

١(Piaget

، فان عمليه التعلم الفعلية تتالف من ثالث مراحل هي ةبياجيةووفقا ملا ذكر 
ات اجلديدة يف إدماج املعلومةواالستيعاب هو عملي. السكن واالستيعاب والتوازن

.ةقائمةهياكل معرفي
٢(Bruner

discoveryة نظري learnin  وهذا خيربنا ان عمليه التعلم ستسري بشكل جيد وإذا
وم النفس ، مبا يف ذلك مفه(كان املعلم يعطي الفرصة للطالب للعثور علي النظام 

).، وهلموالنظرية ، والتعاريف
٣(Ausubel

، وسوف يتعلم الطالب جيدا إذا كانت حمتويات الدروس Ausubelوفقا ل 
التايل سوف . السابقة اليت مت تعريفها وقدم بعد ذلك مع جيده ومناسبه للطالب

.تؤثر
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humanisticنظرية التعلم .ه

ةالدراسة ليس فقط يف التنمية املعرفية للجودة ولكن أيضا عملhumanisticتدفق
الدراسة ليس .أو جمال موجوةاليت حتدث داخل الفرد الذي ينطوي علي القسم بأكمل

بدا تدفق حتدث humanisticاليتةللجودة ولكن أيضا عمليفقط يف التنمية املعرفية
:أو جمال موجودةداخل الفرد الذي ينطوي علي القسم بأكمل

١(Bloomdan Krathwohl

الطالب املدرجة يف القبض عليه من قبليظهر ما مت krathwohlأزهر و 
ال املعريف . psychomotorو affective، ثالثه جماالت، وهي جماالت املعريف ا

، والتطبيق ، والتحليل ، والتقييم وهي املعرفة، والفهميتكون من سته مستويات ، 
 ،sintensis. Psychomotorال يتكون من مخس مستويات من االنتحال ، ةا

.ستخدام ، وحتديدا الدقة ، وترتيب ، والتجنسواال
ال  املقدمة، مستويات تشمل ةحاليا من مخسaffectiveويتالف ا

.، واخلربةواالستجابة، واجلوائز، والتنظيم
kontruktivistikنظرية. و

. التعلم باعتبارها تكوين املعرفة من قبل الطالب أنفسهمةوالنظرية هي فهم عملي
هذه اخلطوة ملنحها من قبل ىاملعرفة موجودة داخل النفس ال ميكن ان يكون عل

املعلمني ضد الطالب
Glaserfeld¤Bettencourt يشري إىل ان املعرفة اليت ميلكها شخص ما هو نتيجة

جيادل بان املعرفة هي خلق اإلنسان اليت Piagetيف حني .إلبداعات املرء اخلاصة
ا اخلاصة .شكلت الناس ا

لفهم املزيد عن هذا التدفق ، ونضع يف اعتبارنا خصائص التعلم املستندة إىل  
هذه الصفات اليت أعرب عنها من اي وقت مضي السائقني واملال . كونسرتوفيتيك

& behavioristikلميت يف جملته بعنوان نظرية التعاولدهام تليها ريسا رمحا
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konstruktivistik .اخلصائص احملددة هي كما يلي:
)١ (Orientasi اي ان الطالب يعطون الفرصة لتطوير احلافز يف دراسة املوضوع ،

عن طريق توفري الفرصة من خالل املراقبة
Elistasi(2) ، ا املناقشات ، اي الطلبة مينغنغكاباكان الفكرة بالطريقة اليت جتري 

.طريق الكتابة واالدالء بامللصقاتعن 
، اي توضيح األفكار مع أفكار اآلخرين ، وبناء أفكار Restrukturisasiةفكر (3)

.، وتقييم األفكار اجلديدةةجديد
.استخدام األفكار اجلديدة يف خمتلف احلاالت(4)
.أو تغيري الفكرة اليت حتتاج إىل تنقيحةاستعراض أو أضاف(5)

ة العربيةتعلم اللغ. ج
طبيعة اللغة العربية. ١

من األصوات النظام ، ناهوو ، شرف ومتكاملة املعجمية مع ةهي جمموعلغة 
ويقول . من البشرةبني جمموعةهلا امهيةبعضها البعض إلنتاج عبارة أو مجل

Muhammad Jinni٢١.ةالبيت للتعبري عن أهدافةان اللغة هي الصوت الذي يستخدم

اتصال تستخدم للتفاعل مع بعضها البعض ةإىل ان اللغة هي أداوميكن اخللوص 
وتستخدم إلمخاد األفكار املوجودة يف العقل الذي يعرب عنه بشكل جيد من خالل 

.الكالم أو الكتابة
هي العبارة املستخدمة Syaikhal-Ghulayayniyويف حني ان اللغة العربية وفقا 

ا تعرب عن القصدةيف آالم -Ahmadalاما بالنسبة. الغرض منها/العربية فا

Hasyimiy فيقول ان اللغة العربية هي األصوات اليت حتتوي علي معظم الرسائل

21Suja‟i, Inovasi  Pembelajaran  Bahasa  Arab, (Semarang  :
WalisongoPress,2008),hlm,15.
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.٢٢اهلجرية
من احملاميني الذين أعرب عنهم اثنني من اخلرباء وميكن اخللوص إىل ان اللغة 

املواطنني العرب ، وهذه اللغة تتشكل العربية هي اللغة املستخدمة كلغة االتصال بني
.من الرسالة

الشرق األوسط املتنامية والنامية واللغة ةالتايل فان اللغة العربية عموما هي منطق
إىل اللغة العربية يف سياق ةاالضاف. املسلمنيةالعربية ، املعروفة أيضا باسم وحد

ا رمسيا ١٩٧٣تطورها تتطور بسرعة يف الرابطة العاملية ، وذلك يف  اللغة العربية املعرتف 
٢٣.الستخدام البيئة احمليطة باألمم املتحدةةكلغة مشروع

، وإتقان اللغة العربية الدراسةةاللغة العربية عن طريقالتحكم يفمؤّسسة وميكن 
الرتبية وأصبحت اللغة العربية موضوع. يفيستغرق وقتا ومراحل كما يدرس التعليم 

.، ولكنها فضلت التعليم الديين يف دميباغام العامالدينية كالتعلي
، فان العبارة العربية هي ةويف حني ان اللغة العربية هي يف هذه االطروح

ملعلومات املوضوعات اليت تنمي املهارات للتواصل الشفهي والكتايب املستخدم لفهم ا
.والثقافة، املشاعر وكذلك تطوير العلم والتكنولوجيا واإلفصاح عنها، والعقل

ا ، وهيةويف دراسة اللغة العربية هناك أربع االستماع ، :  جوانب جيب إتقا
مثل ٢٤.ةاملذكورة أعالةوتتصل اجلوانب االربع. والتحدث ، والقراءة ، والكتابة

اية  مساعدةمهارات االستماع  يف تطوير القدرة علي الكالم ، والعكس حبيث انه يف 
يف حني ان . كل من هذه القدرات سيتم تعزيزها من قبل املتعلمني مهارات القراءة

املهارات يف شكل نص أو وثائق والقدرة علي ةمهارات الكتابة تسهم يف قراء
٢٥.جدا علي مهارات الكتابةةمؤثر ةاالستماع ، والتحدث وقراء

.بمصر{ ". الموّجھ الفنى لمدّرسى الغة العرّبیة" عبدالعلیم إبراھیم،.٤٨ص، . }١١١٩دار المعارف، :  22

23 Imam Bawawi, Pengantar Bahasa Arab (Surabaya : al-Ikhlas, 1981), hlm, 9.
ص،إبراھیمعبدالعلیم  سابق .١٩٧. مرجع 24

25Permenag, Silabus Kurikulum Permenag RI No.2 Th. 2008.
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تعلم اللغة العربيةةفكر . ٢
التعلم هو التعليم أو التعهد الذي نفذ عمدا ، مع اهلدف الذي ميأرسوووفقا ل

يف حني ان التعلم ٢٦.، وكذلك السيطرة علي تنفيذهاقبل تنفيذ العمليةة مت حتديد
، واليت تتالف من الوظائف واألجزاء اليت ترتبط ةمعقدة، هي عمليكيموفقا 

النجاح فيهو عندما . واليت تنظم منطقيا لتحقيق جناح التدريسبعضها ببعض 
٢٧.ميكن للطالب حتقيق اهلدف املرجو يف أنشطتهم التعليمية

، ميكن استنتاج ان فهم التعلم هو جهد يتم القيام به ةواستنادا إىل ما ورد أعال
.ةعمدا ومن خالل عمليات معقد

ةوظائف اللغة العربي.٣

جماالت اليت توصف علي ةوظائف ، واليت تتكون من عدالعربية العديد من ال
: النحو التايل

وظائف اللغة العربية في الدين.أ

ومبا . ومعظم الناس الذين اعتنقوا اإلسالمةواندونيسيا بلد يتالف من جزر عديد
ومبا اننا نعرف . ان املسلمني جيب ان يتبعوا اللوائح اليت وضعت وفقا للقران واحلديث

. القران واحلديث باستخدام اللغة العربية وليس باستخدام لغات أخرى غري العربية
ن الكرمي للمسلمني يف ولذلك فان دراسة اللغة العربية بوصفها لغة الكتاب املقدس للقرا

2626Rusmono,StrategiPembelajarandenganProblemBasedLearning
ituPerlu,(Bogor :Ghalia Indonesia,2012), hlm.6

27EvelineSiregardan  HartiniNara,Teori Belajar danPembelajaran,(Bogor :Ghalia
Indonesia,2010), hlm.12-13
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ةيف إيات القران الكرمي اليت تصف كيفي. العامل هي من االحتياجات الرئيسية للغاية
:اللغة العربية مبا يف ذلك 

اِنَّآ اَنـْزَْلَنُه قـُْرَءنًاَعَربِيالََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ 
Artinya: “ Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab,

agar kamu mengerti (Qs. Yusuf: 2)”.

، َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن،  ، نـَزَلَِبِه الرُّْوُح اْالَِمْنيَ بِِلَساٍن َواِنَُّه لَتَـْنزِيـُْلَربِّ اْلَعَلِمْنيَ
.َعَرِيبٍّ مُِّبْنيٍ 

Artinya: “Dan sungguh (Al-Quran) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan
seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-ruh Al-Amin (Jibril), kedalam hatimu
(Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, (QS. Asy-
Syu;ara: 192-194).

َا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ، لَِّسـاُن الَِّذى يـُْلِحُدْوَن إِلَْيِه َأْعَجِمىٌّ َوَهــَذا َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم يـَُقوْ  ُلْو َن ِإمنَّ
وََكَذا ِلَك أَنـْزَلَنُه قـُْرَءانًا َعَربًِيا َوَصَرفـَْناالِفْيِه ِمَن اْلَوِعْيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقْوَن .ِلَساٌن َعَرِىبٌّ مُِّبْنيٌ 

.ْم ذِْكرًاَأْوُسْحِد ُث هلَُ 
Artinya: “ Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam Bahasa Arab,
dan kami menerangkan dengan berulangkali, didalamnya sebahagian dari
ancaman agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Quran itu menimbulkan

pengajaran bagi mereka”.
28

ِمَن وََكَذاِلَك أَنـْزَْلنَـُه ُحْكًمـا َعَربِيًـا َولئِن أَتـَبَـْعَت َأْهـَوآَءُهـْم بـَْعَد َمـا َجـاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َمـا  َلكَ 
.اللِِّه ِمْن َوِىلٍّ َوالَ َواٍق 

Artinya : “Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai
peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab dan seandainya kamu mengikuti
hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali
tidak ada perlindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.”

28Al Quran dan terjemahan,  Q.S. Thaha /20 : 113.
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إىل ةاالضاف. ان اللغة العربية مهمة جدا للدراسةةاملذكورة أعالةوتوضح اآلي
وهلا بعض االمتيازات مبا يف ذلك ؛ةذلك ، فان اللغة العربية هي عبارة مجيل

ةمنذ العصور القدمية حىت اآلن العربية ال تزال معروف)١

ةالعربية هي لغة وشرح عن اهللا واالخر )٢

جدا حبيث ميكن ةوهي واسع) konjungsi(ال باللغة العربية كانت الوفاة االشك)٣

تغيريات الشكل ، واليت مل يتم العثور عليها من قبل اللغات ٣٠٠٠ان تصل إىل 

.األخرى

هذا هو التخصص يف اللغة العربية ، واليت ال ميكن ألحد ان يكرر املخلوق هذه 
د ةال توجد لغة واحداللغة ، ألنه هو لغة القران الكرمي انه  ميكن ان تتطابق مع ا

ا لغة القران. واجلمال اهللا سبحانه وتعايل علي النحو ةكما هو موضح يف كلم. أل
:التايل

ُقل لَِئِن َاْجَتَمَعِت آإلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى اَن يَْأتـُْوا ِمبِْثِل َهَذا اَْلُقْرَءاِن الَ يَيْاتـُْوَن ِمبْثِلِه 
رًاَوَلْةَكانَ  .بـَْعُضُهْم لِبَـْعِض َظِهيـْ

Artinya : “ Katakanlah; “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkupul untuk
membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi
pembantu dari sebagian yang lain”.

لغة القران هي لغة مجيله حبيث ال يوجد خملوق واحد ميكن ان جتعل اللغة لغة 
التايل فان املسلمني ملزمون بتعلم لغة القران من أجل فهم القران بشكل . القران

.صحيح
حول الدينية والقانونية ، ومجيع املشاكل اليت ةيف اإلسالم ، وهناك مشكله صغري 

كما نعلم ان . تواجهها يف احلياة اليومية ينبغي ان تشري إىل القران الكرمي واحلديث
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اهد أو ةالقران الكرمي واحلديث ال يسهل فهم من قبل العادي ، لذا حنتاج إىل ا
سري القران واحلديث تف. لتفسري أو تفسري لغة القران واحلديثةالتفسري أو أالئم

ولذلك ، فان دراسة اللغة . مكتوب علي نطاق واسع يف الكتب اليت تتحدث العربية
العربية ميكن أيضا ان شحذ القدرة علي فهم أفكار العلماء يف وقت سابق من أجل 

مشاكل ىعلةعلي االجابةتطوير أفكار العلماء يف الوقت احلاضر ، لذلك فهي قادر 
.الدين 

من هذه القراءات األذان ةواحد. عربية أيضا دور هام يف تنفيذ اخلدمةوللغة ال
.مثال باستخدام العربية ، مث قراءات يف الصالة يف اي وقت باستخدام اللغة العربية

وظائف اللغة العربية في العلوم. د
نفذت ترمجه كتب ) ١٢٥٨M-٧٥٠أو ٦٥٦H-١٣٢(اخلالفة Abbasidيف وقت 
يف اليونان إىل اللغة العربية ، ألنه يف ذلك الوقت ، والعلماء املسلمني العلوم والفلسفة

. أساس العلم القران الكرميىمل يتمكنوا من والدة األصلي عل
املعروفة باسم وقت البذر )٨٤٧M-٧٥٠أو ٢٣٢H-١٣٢(االويل Abbasidالفرتة 

.لغرس العلم الذي يتميز برتمجة الكتب إىل اللغة العربية
ان النشاط التعليمي هو تقدمي املعلومات يف راجنحني اقرتح مسيث و يف 

. الطالب علي حتقيق األهداف ، وخاصه هدف الطالب يف التعلمةمساعد
يئه الظروف  وميكن استنتاج بعض هذه اآلراء بان الدراسة كانت جهدا يف 

.التعلم اليت تتيح للطلبة اكتساب اخلربة التعليميةةألنشط
التاليف واخللق اليت متيزت ة، ونتف نتيجة أو املعروف أيضا باسم فرت تزدهرتنمو، 

اب يوسف يعكوب بن اسحق ال كندى، ابو نسر حممد بوالدة أول فالسفة اإلسالم 
.ال فرىب، ابن سينا، و ابن روشد
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عمل اللغة العربية في العالقات الدولية في العالم.ج
بلدان ، ولكنهم يشعرون ان هناك رابطا بسبب الروابط اللغوية ، ةالعريب من عد

ةإىل احلركة القومية العربية ، أعطيت أيضا تاثريا قويا جتاةاالضاف. اي اللغة العربية
.ةواحدةالوعي كام

ةمن هذه احلركة القومية يف جمال استخدام اللغة العربية كلغة موحدةكواحد
جزئرتستخدم يف مجيع احناء العامل العريب ، لذلك الناس الذين يستخدمون العديد من 

. ةاستخدام اللغة العربية كلغة رمسيةالفرنسية النامجة عن االحتالل وتشرتط فرنسا بشد
أحدي ةان استخدام اللغة العربية بوصفها أحدي لغات األمم املتحدة الرمسية هو مبثاب

.الدبلوماسية الدوليةوسائل االتصال يف 
وظائف اللغة العربية في الثقافة الوطنية. د

وكثريا ما تستخدم بعض التعابري بالعربية املستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي اما 
، "بسم اللهالرمحن الرحيم،"السالمعليكم"يف احملافل الرمسية أو غري الرمسية مثل التحية 

".اهللا علي استعداد" و
ريب هو الرسالة اليت جيب ان لشخص يتعلم عن اندونيسيا ، واألدب العبالنسبة 

، الن العديد من كتب العبادة ، والتصوف ، والتاريخ ، وتاريخ األنبياء والرسل ، تدرس
فضال عن كتب التاريخ الروماين اليت يتم كتابتها باستخدام كما يسمي النص العريب 

.االجبديه العربيةجاوياملاليزي 
نطاق واسع من العربية ، ولذلك فان ىاللغة االندونيسيه ماخوذه علكما ان

اليت تدعم تطوير املعرفة واألدب االندونيسي ةدراسة اللغة العربية تشمل أيضا االنشط
.املفردات الالزمة يف اندونيسيا التقدم اللغوي خالل حاالً 

الغرض من تعلم اللغة العربية. ٤
وللغة العربية غرضها اخلاص يف الدراسة التحليلية هلا ؛ 
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ةوميكن تعلم هذا االجتا. ةتعلم اللغة العربية لغرض الفهم وتعليق التعاليم االسالمي.أ

، وميكن أيضا تعلم املهارات النشطة ) االستماع والقراءة(املهارات السلبية 

). التحدث والكتابة(

ومييل هذا التوجه إىل . املهارات العلمية واللغويةتعلم اللغة العربية بغرض فهم .ب

ات اليت ينبغي ان حتكم وضع اللغة العربية كموضوع للدراسة أو التخصص

.أكادمييا

لتعلم اللغوي لصاحل املهنة العملية والواقعية ، مثل القدرة علي التواصل الشفهي .ج

أو السياح أو باللغة العربية للعمل ميكن ان يكون اندونيسيا أو الدبلوماسيني

م يف أحد بلدان الشرق األوسط هكذا .البعثات التجارية أو مواصله دراسا

، Orientalismتعلم اللغة العربية لفهم واستخدام اللغة العربية كوسيلة ألجل . د
.  ، وهلم متimperalisme، ةوالرامسالي

التجارية كما االعمال ةمث يف اندونيسيا من بني الناس هناك أيضا ممارس. ه
ة، فضال عن جمموعيف القران الكرمي، وحديث النيبة، املاخوذرمست اجلمل العربية

، وهناك وكذلك الذين كان العبادةجدران مىمنحوتة علةبوكيsyairمن العلماء 
.وضعوا الشنق اجلدار

تمع احمللي ، فضال عن . و كوسيلة للتواصل بني الفرد والفرد أو االفراد مع ا
ا أداةبلغات أخرى باالضافةاللغة العربية ، اليت هلا وظيفة خاص ةإىل كو



٤٩

لالتصال ، فان اللغة العربية هي أيضا اللغة املستخدمة للتواصل بني الناس من 
.شكل الصالة والذكرياالميان إىل اهللا سبحانه وتعايل ان يظهر يف

وكما ذكر عمر بن . ، اي القران واحلديثةفهم مصادر الشريعة االسالمي.ز
ا مسؤولي" اللغة العربية اليت هي جزء من الدين"اخلطاب ،  . ة، وكان يعرف ا

.اال باللغة العربيةةلفهم القران الكرمي وحكم احلديث إلزامي ، وال ميكن فهم
ىلقد مت احلصول عل"، شیوتيكما قال . دةواملزايدة آسبهتجتنب األشياء . ح

".ال يعرف العربيةدةوأشاروا إىل ان سبب حدوث املزايدة آشافيعالناس قبل
.من مسات دين البطولةةأكسم. ط

ميكن فهم واستيعاب كتب الدين والثقافة االسالميه اليت كتبت باللغة . ي
.العربية
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الباب الثالث
طرق البحث

نوع ووجهة الظرية .أ

حيث يتم نقل بينيلني فقط واقع امليدان , وتستخدم هذه الدراسة أساليب نوعيه
وحيتوي البحث النوعي علي . دون جعل التعميم أو اخلصم الذي ينطبق علي اجلمهور

العديد من السمات مبا يف ذلك ؛
ا مجع البيانات ميكن النظر إىل الطابع التحليلي الوصفي من .١ الطريقة اليت يتم 

.وعدم تسجيلها يف شكل أرقام وامنا تفسري واضح واستخدام للبيانات

، وهي البحث يبدا من البيانات أو هناك ظاهره حقيقية االستقرائي يف الطبيعة.٢

اليت أدت يف وقت الحق إىل النظرية

م من انه خيرج من ، ألنه علي الرغوالدعمةظرية القائمة كما التوجيباستخدام ن.٣

.البيانات ولكن ال يزال يستخدم نظرية ككائن حمدد للرتكيز البحوث

، واليت ميكن استخراجها من تصور عين الوارد يف الظواهر املدروسةالرتكيز علي امل.٤

.موضوع البحث

دف إىل فهم ظاهره ما هو من  وميكن ترمجه البحوث النوعية مع البحوث اليت 
، واإلجراءات ع البحث مثل السلوك، والتصور، والدافع، والفائدةيف موضو ذوي اخلربة
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، يف سياق الطبيعية اخلاصة من سبة الوصف يف شكل الكلمات واللغة،املناةكليةبصور 
٢٩.متنوعة من الطرق الطبيعيةةخالل استخدام جمموع

افیسل ووفقا  حبث النوعي هو دراسة السلوك البشري يف ساليم و شحروماشتهد 
ةيف كلي)innerbehavior(إىل حبوث عميقة تصل إىل السلوكيات اخلط السفلي ةحاج

٣٠.يف زاوية السلوك البشريةويشق قبال

يف منهجيه البحوث االجتماعية يف كتاب BogdanوTaylorويف الوقت نفسه ، 
يقوويعرف البحث النوعي بأنه البحث الذي سوتینةوأجونجكتبھاخمتلف النهج البديلة اليت 

ةعن الكلمات الشفهية أو املكتوبة والسلوك الذي ميكن مالحظتةيولد بيانات وصفي
.٣١أنواع من البحوث النوعية مبا يف ذلكةوهناك مخسةمن الشخص الذي مت فحص

١.Fenomenologi:تركز البحوث علي هذه الظاهرة والواقع التحديدةوجوعلىي ،

والظواهر حفر يف البيانات للعثور علي .ويبدو ان دراسة التفسريات يف الداخل

، أو اخلربة اليت يتعرض هلا ، والواقعةوالظاهرة االساسيةمعين األشياء االساسي

الظواهر ةوميكن البدء يف الفينومينلييجي مبراقب.من قبل كائن من البحوث

، واجراء اج البيانات عن طريق املراقبةتخر ، مث القيام باساملدروسة والرتكيز عليها

.املقابالت

٢.Etnografi: تمع اي تري دراسة اللغة يف السلوك االجتماعي والتواصل يف ا

.تطبيق هذه اللغة علي أساس مفهوم الثقافة املرتبطة بهةوكيفي

29 Afrizal,
MetodePenelitianKualitatifSebuahUpayaMendukungPenggunaanPenelitianKualitatifDala
mBerbagaiDisiplinIlmu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),  hlm, 13.

30 Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cipta Pustaka Media,
2015), hlm, 41-42.

31 Abdul Razak, Penelitian Kualitatif. Vol 5, No 17, Tahun 2016.Hlm, 15.
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ةأجريت بعمق ملعرفةمعينةأو ظاهر ةوهذا هو البحث يف حال:دراسات احلالة.٣

.، والتفاعالت اليت حتدثاخللفية، والظروف

وهذا هو حمور البحث يف شكل احداث مرت بالفعل Historisاألساليب .٤

اعمار املاضي مع مصدر بيانات أو تاريخ شاهد ال يزال قائما ةوقامت باعاد

لفة، من السجالت التارخيية املختمفوضمصدر البيانات ميكن ان يكون .اليوم

.ةوتقرير متغري أو شاهد علي احلياة اليت ميكن ان تكون مسؤول،ةوالقطع االثري

اي البحوث اليت أجريت الكتشاف أو تعزيز النظرية :النظرية االساسيهةطريق.٥

، مث خلق االستنتاجات ةالقائمة من خالل دراسة املبادئ والقواعد االساسي

عن طريق وجيري هذا البحث. االساسيه اليت تشكل املبدا األساسي والنظرية

، ويستند الوضع إىل ، والقياس بني الفئات، والظواهرواملراقبة،ات امليدانيةالدراس

. متنوعة من التقييماتةجمموع

من باحثي البحوث النوعية باستخدام أنواع ةاستنادا إىل أنواع عديد
حيث ان هذا البحث سيستكشف البيانات الكتشاف . ةالنوعية املذكورة أعال.البحوث

، ، والواقع، أو اخلربات اليت حتملها الكائنةوالظاهرة االساسيةاألشياء االساسيمعين
سيسعى هذا النوع من البحوث النوعية إىل . وفقا للوضع الذي حدث يف ما البحوث

يف كشف احلقائق ةاحلصول علي البيانات واملعلومات اليت ميكن ان تكون مفيد
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تيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة ة العربية فيتعلم اللغةوالظواهر اليت حتدث يف عملي
٣٢.باتو بارمنطقة

البحث النوعي عن حقيقة األمر هو مراقبه الناس يف بيئتهم ، والتفاعل معهم ، 
٣٣.وحماولة فهم لغتهم وتفسريهم حول العامل احمليط

هذه األساليب البحثية النوعية اليت اختارها الباحث يف الدراسة ، الن الباحثني 
.باتو بارمنطقةتيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة فيمتعمقة حوليريدون دراسة 

الباحث يعتزم دراسة شيء يف وهذا وفقا لوظيفة البحوث النوعية اليت يستخدمها 
الذين يرغبون يف دراسة شيء من حيث ، واستخدامها من قبل الباحثني العمق
٣٤.العملية

موضوع البحث.ب

اهلدف من البحث هو األساس .  كان موضوع هو مقاصد حبث من باحثة
مدرسة للكائن البحث أو يكون نقطه االهتمام  البحث ، اما موضع البحث الباحثة هو 

يف هذا البحث الذي أصبح خمربا . متوسطة تيالدان أجونج كوبو رجينسي باتو بارا
:البحث هو 

الطالب.١

٤ Agong & Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta:
Kencana, 2005), hlm, 166.

33Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta), hlm, 180.
34 Lexy I Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2009), hlm. 6
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احلصول ة جدا يف عمليةمن الطالب داعمة  ي حيصل عليها الباحثذال
املدرسمعةالن الطالب يتفاعل مباشر . بيانات عن االهتمام بتعلم اللغة العربية

.ةاللغة العربية حبيث ميكنان املعلومات صاحل
اللغة العربية.٢

اللغة العربية هو املوضوع الرئيسي يف هذه الدراسة للحصول مدرسون يف 
.معلومات دقيق

باتو بارمنطقةتيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة الرئيس .٣

اللغة خلفيةاملدرسبيانات عن ةصول الباحثيس مدرسة  حيمن الرئ
.باتو بارامبنطق  تيالدان أجونج كوبو متوسطة مدرسة العربية وتاريخ 

جمع البياناتاجراء. ج
:كما يليالحظاتواملقابالت والوثائقهواملمجع البيانات يف هذا البحث طريقة

املالحظات.أ

مسجل الباحثة عن املعلمات  و.ة و موصع بياناتاملالحظة اليت أجريت مباشر 
ا يف امليدان،   ذهاملالحظات ، ميكن النظر إلىاملعلومات املتعلقة كما شهد و

ا  اليت  بسجالت البحوث اثناء مراقبتها هلذه االحداث ، واالستماع ، والشعور 
.تسجل بعد ذلك 

وهو ةالتجربة مباشر ةمراقبىعلهو بنظريةمجع البيانات يف البحوثطريقة اما
الدولة ىنفسك حيدث علةح للراي ومراقبالختبار احلقيقة ، وتقنيات املراقبة يسمةأدا

تقنيات االتصال األخرى ، ميكن ان ىويف بعض احلاالت التييتعذر فيها عل. حقا
التعلم ، ةان يالحظوا عملية، ميكن للباحثحبثويف هذه . للغايةةتكون املالحظة أدا
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تيالدان متوسطة مدرسة التعلم يف ةواألساليب واالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملي
.باتو بارامبنطق  أجونج كوبو 

املقابلة.ب

، ومها املستجوب وقد اجري احلوار بني الطرفني. دداملقابلة هي حمادثه مع معين حم
اليت تقدم إجابات علي ) املستجوب(الذي طرح اسئله واالستفسار عنها ) املستجوب(

يف . عليها من اآلخرينهذا السؤال بقصد توسيع نطاق املعلومات اليت يتم احلصول
واملعلمني لدراسة اللغة ،ملقابلة بني الباحثني مع الرئيسي، وسوف جتري اهذا البحث

، واملتعلمني الذين يتعلمون يف النظام التجاري املتعدد األطراف املثال النهائي العربية
.املعقل

الوثائق. ج
دا بسبب طلب أحد اعدادا جيةوالوثائق هي اي مواد مكتوبه أو أفالم غري معد

طويلة يف الدراسة الن الوثائق ةوقد استخدمت هذه الوثيقة منذ فرت . احملققني
ا هي من نواح كثري  ةوتنقسم الوثائق عاد. ةاملستخدمة لدراستها وتفسريها وحىت التنبؤ 

.إىل وثيقتني ، مها الوثائق اخلاصة والوثائق الرمسية
يف . ربةاالجراء ، واخلةلشخص كتابالوثائق الشخصية اي سجل أو باقة من ا

وثائق . ، اي الوثيقة اليت تتالف من وثائق داخلية وخارجيهحني ان الوثائق الرمسية
تمعية  داخلية مثل ؛ اإلعالن والتعليمات والقواعد اخلاصة ببعض املؤسسات ا

تنتجها مؤسسه ةالوثائق اخلارجية يف شكل مواد إعالمي. املستخدمة فيما بينها
الت والنشرات والبيانات واالخبار املذاعة اجلماهري .اجتماعيه مثل ا
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تحليل البيانات. د
حتليل البيانات النوعية وفقا لبوغدان وبيكلني اليت ديكوتيب من قبل مولينغ هو 

ميالهنيا إىل ةاجلهود املبذولة عن طريق العمل مع البيانات ، وتنظيم البيانات ميميل
ا ، والسعي إلجياد ما هو مهم وما هو املستفادة ، وتقرر ما ميكن ان ةحدو  ميكن ادار

.يقال لآلخرين
، حتليل البيانات اليت يتم احلصول عليها باستخدام حتليل البيانات حبثويف هذه 

ي ذالStraussو Glasserاليت تقدمها) الثابتة واملقارنة(النموذجية واملقارنات الثابتة 
.Moleongبهاستشهد 

، ساسيي سينتسحتليل البيانات احلد من البيانات ، ةعمليعامه ، تشمل فة وبص
:العمل معا ةفرضيوتنتهي بوضع 

حددت يف البداية وجود أصغر الوحدات . خفض البيانات هو حتديد الوحدة.١

.عندما ترتبط مع الرتكيز واملسائل البحثيةمعىناملوجودة يف البيانات اليت هلا 

.التصنيف هو حماولة لفرز كل وحده يف قسم له أوجه تشابه.٢

.بني فئة والفئات األخرىةصلساسي تبحث عن ي سينتس.٣

صحة البياناتطريقة.هـ
فان البيانات اليت جيب . البيانات اليت ابلغ عنها الباحثونةدقةالصحة هي درج

بني البيانات اليت يبلغ عنها " ةخمتلفليست "، اي ان البيانات ةصحيحان تكون 
.موضوع البحثىعلالباحثون مع البيانات احلقيقية حيدث 



٥٧

ويستند التنفيذ إىل عدد من . املطلوبة الفحصتقنياتبيانات إلثبات صحة 
ة ، والقابل)credibility(، اي درجه الثقة ةمستخدممعايري ةأربعوهناك . املعايري احملددة

. (transferability)

حيل أساسا حمل ) املوثوقيه(ان تطبيق درجات العقيدة اليت تتسم باملصداقية 
ةبدرجأوال ، تنفيذ االنكريي ,معياراوخيدم ". كميغري "الصالحية الداخلية ملفهوم 

الثقة من نتائج ةدرجثانيا ، إظهار . ةحتقيقان مستوي الثقة يف االكتشاف ميكن 
.حقيقة ان املزدوج جيري البحثىعللباحثني االكتشاف عن طريق الدليل من قبل ا

ذه املعايري ، فان البيانات املستخدمة يف تقنيات هي توسيع نطاق  وفيما يتعلق 
املشاركة ، واستمرار املراقبة ، والتثليث ، واالقران ، والتحقق من كفاية دراسات احلالة 

.املرجعية ، والسلبية ، والتحقق من األعضاء

توسيع نطاق املشاركة .١

البحث حىت يتم الوصول إىل مجع البيانات حوليعيشة يعين الباحث
البيانات ةجدار ةبزيادة درجة املرافقةسيسمح توسيع نطاق الباحث. التشبع

معة بالثقة غري  مع امللحق املصاحبة ميكن اختبار املعلومات اليت ةالباحث. ا
.صول عليهاحقيقا احل

ةباشر ملمالحظات ا.٢

التوال يف ةومفصلةينبغي مالحظات دقيقةالباحثانمالحظات املثابرة يعني
أو مجيع املراحل االوىلفحصصل حىت التفيبداءحتليالمث . بهالعوامل اليت تربزعلى

.العوامل اليت سبق فحصها ميكن فهمها
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رنة البياناتمقا٣

ليت جتعل من التحقق من صحة البيانات اةتقنيي همقارنة البيانات 
أو التحقق من األغراض ضد ةاخلارج بدات كمقارنىعل. استخدام شيء آخر

الثقة ةاملقارنة والتحقق من وراء درجمقارنة البيانات باملصادر يعين .تلك البيانات
.املختلفة يف البحوث النوعيةلة ومات املكتسبة من خالل الوقت واآلاي املعل

التحقق من األعضاء ٤

ع البيانات مهم جدا يف دراسة مجةاملشارك يف عمليمن األعضاء التحقق 
إلعطاء رد فعل فيما يتعلق باآلراء ةلذي ميثل اقراناألعضاء ادور. االعتقادةدرج

.ةوحالتها اخلاصة ضد البيانات اليت نظمها الباحث
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الباب الرابع

نتائج البحوث والمناقشات
االستنتاجات العامة.أ

التاريخ مدرسة  المتوسطة  أوجونج كوبوا بمنطقة  باتو بارا.١

مكان  دراسة ااملؤسسة ملدرسة  املتوسطة دينية تيالدان  أوجونج  كوبو اليت فيه
وتقع املدرسة الدينية يف سارع  بيماتنج  كوجيك ، القرية أوجونج كوبو . هذا البحث

.مبنطقة نيبنج حاغوس

، ألن  مبادرة من القرويني أوجونج كوبوتاسست املدرسة الدينية بناء علىوقد 
تمعات السكنيةذلك الوقت كانت مدرسة ٩، اي حوايل بعيد جدا عن ا

تمع إلنشاء املدارس يف أجونج كوبو. كيلوغرامات حبيث مبادرة من الشخصيات ا
يد ، ياحممد سفيان ،حممد اكيب: منها  سامي، عبد حممد نغا ، حممد عبد ا

م، والقرويني  أوجونج كوبوومجيع خليل ، حممدالكرمي، حمي الدين ان على مبادر
التدريس والتعلم أنشطةوقفت ذلك وبعد . ١٩٨١ميف أوجونج كوبو  MTSتاسست

.أوجونج كوبويف املدارس الدينية

روس الذي يعملو سيتد عبد اللطيف هو السييف هذه املدرسة األوىلالرئيسي 
عبد سوال ، ، إمساعيل حي الدين معلم يف ذلك الوقت كامنو أصبح أوىل. سنتني

.شخص٣٨الطالبوعدد ة  فصول يف ذلك الوقت ثالث. بهريالالرمحن وعبد الرؤوف 

حني ان ٢٠١٦أكتوبر ١١يف مدرسة أوجونج  كوبو احلصول من العمليات
و حىت اآلن ٢٠١١ري نوفمب٠٩اختذت يف ). ب(جدا جيدةمستويتلميح النموذجي 

رسا يعلمون امد١٧وهناك أما الرئيسها  اآلن أمرين  . ١٣منهاجها بإستخدام مناهج  
.فيها
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الرؤية المدرسية والمهمة.٢

الرؤية.أ

عن تيلدان أوجونج  كوبو قال  الرئيسي املدرسة ،نتائج  املقابلة الباحثويقوم 
، ملهرة، ذكي، األخالقياتاينبغي متلئه  الطالبليكون  قدوة  رؤية املدرسية 

.واملؤمنني

البعثة. ب

.للخرجينييد يف حتقيق اإلجنازات االكادميية التعليم اجل. ١

تشكيل املتعلمني الذين وضعوا االميان والتقوى والشخصية النبيلة . ٢
خارج املناهج املدرسيةحتسني املهارات يف حتقيق احملمية. ٣
تالمذلدعم جناح الستكمال املرافق واهلياكل االساسيةا. ٤
حتسني معرفتهم وتعليمهم املهين . ٥
.يزيد من الرؤى املفيدة. ٦

تالميذالمعلمين والةحال.٣

عن املدرسة املتوسطة تيالدان أوجونج كوبو يعنيالسيد أمرينرئيسالمن بيان
٣٥:قبله يعين ١٩٨١الرئيس املدرسة سنة 

كوبو وس اي رئيس املدرسة االوىل يف مدرسة املتوسطة تنجوجنرت عبد اللطيف سي)أ

سنتني 
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عبد الرؤوف غين )ب

MTماهدين  )ج

نور الدين)د

نافيار)ه

.نحىت اآل٢٠١٠، منظ سنةمرينأ)و

معلمانمبنطقة باتو بارىأوجونج كوبو يف مدرسة املتوسطةالعربيةاللغة املعلمأما 
الرتكيز يف الباحثة. ترميزيمحد وهي حسىن يايت وأيدرسون املواد باللغة العربيةين الذ

.يعلم الصف الثامنايايت ألسىنعلىمعلمة ح

١٩٨٩يايت يف مدرسة املتوسطة أوجونج كوبو من سنة معلمة حسىن وقد علمت 

الوصلية  اإلسالميةاإلبتدئية حسىن يايت متخرج من املدرسةمعلمة، وكانت٢٠١٨حىت 
من املدرسة اإلسالمية الوصلية تنجونج تريام اخترجههوبعدمبنطقة باتو بارى،بندار سونو 

ا يف ، واصل دراساايل ميدانكيسمول عباتو بارى، و متخرج من املدرسة  مبنطقة
ووصلتها يف . دين ثالث سنواتالولجامعة احلكومية  اإلسالمية الوصلية، كلية أص

.يف شعبة الرتبية اإلسالميةبيماتنج سينتارجامعة اإلسالمية 

وقت التعلم تقسيمحبيثفصول،تسعة  ملدرسة املتوسطة  أجونج كوبو هلاا
السابعة من فصليدخلون يف الصباح ن الذيتالميذ ، حيث نهارالصباح والالىقسمني 

:التايلالتفاصيل على . وتسعة
د٧١١حىت  ٧١١فصول من ٤فصل السابعة  جبملة )أ

ه٧١١حىت  ٧١١فصول من ٥فصل السابعة  جبملة )ب
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ه٧١١حىت  ٧١١فصول من ٦فصل السابعة  جبملة )ج
:ن عدد الطالب الذين يدرسون يف ما يليعيف حني 

.١٥٨الفئة السابعة بلغت . ا
١٦١الفئة الثامنة املرقمة . ب

١٦١الفئة تسعة املرقمة . ج

االساسيكل المرافق والهي.٤

، اأوجونج كوبوا مبنطقة  باتو بار املتوسطةرئيس املدرسة مع ةمقابلةاجري الباحث
مدرسة  املتوسطة  تعليمية وتعليمية فعاله ، والتعليم يفةجل حتقيق أنشطألوقال 

٣٦.أوجونج كوبوا مبنطقة  باتو بارا

الصف .١

في مدرسة  املتوسطة  أوجونج كوبوا مبنطقة  باتو باراوالتعلمةالتعليم عملي
الصفمن الطالب دراسة ةوميكن ألي جمموع. لفصول الدراسيةعموما يف ا

. ، والكراسيفقط السبورة ، واملكاتبةيف الفصول الدراسية ، وكل غرفةواحد
يقول ان رونشة إيعين  األستاذ امليدانية بالكيلومرتات شاكريا ة ووفقا للسيد االدار 

. ح النظام التجاري املتعدد النموذجيالوسائل املادية لبناء التحصينات كما تلمي
تسعةالفضاء العاشرة ، هناك ةمؤسسغرفة ك تشييد مبين دائم ، مبا يف ذل

.تالميذ٣٥و كل الفصل فصول كاماكن للتعلم
املكتب. ب
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مدرسة  املتوسطة  أوجونج كوبوا مبنطقة  إىل الفصول الدراسية ،فان ةاالضاف
تستخدم والثاين  واجلهدهلا غرفتان  إلدارة  وحدة  لغرفة الرئيس املدرسة باتو بارا 

.بني املعلمنية شات غرفمناقكللمعلمني  ة أخرى غرفةمر 
املخترب. ج

اللغة  خمتربهلا  غرفة  فان مدرسة  املتوسطة  أوجونج كوبوا مبنطقة  باتو بارا 
.كوسيلة للتعلم يف املخترب تستخدم

احلمام . د

.واملعلمنيتالميذ هناك محامان يتم متكينهما ل

املدرسيةوسيلة .هـ

٩حزانات و ٦ومكتب لطالب١٨٠و للمعلم مقعد ٩، كرسي٣٦٠يوجد

ة لوح٢الكتاب، و الرفوف ٣وإحصائيات لوحات٣، لوحات٩، اتسبور 
.اإلعالنات

النتائج والمناقشاتخصائص .ب

باستخدام مدرسة  املتوسطة  أوجونج كوبوا مبنطقة  باتو بارا ةالباحثيبحث بعد 
:التايلفي لوثائق ، وميكن وصف املقابالتأساليب املراقبة ، وا

مدرسة  المتوسطة  في الثامنة فصلاللغة العربية تالميذ تعلم ةعملي.١

.أوجونج كوبوا بمنطقة  باتو بارا



٦٤

املوضوع الذي املعلم ان يعدىتعلم اللغة العربية ، جيب علة ويف عملي
يستخدموا األساليب و ، املعلمون مطلوبون إلتقان املواد.الطالبة  سيتم تسليم

ى قادرون علتالميذ ، فان الليت ميكن ان جتتذب اهتمام الطالبواالسرتاتيجيات ا
.تلقي الدروس املقدمة

ي تلقىقادرين علتالميذ إذا كان الةاجحالتعلم نة ويقال ان عملي
فهم حمتوي املواد اليت يقدمها املعلم ،ىعلة، وتكون قادر املوضوع بشكل جيد

. تسليم املوادة إتقان املواد وفهم كيفيى علة فان املعلم مطلوب لتكون قادر 
ى ب عل، جيضد املواد اليت يتعني تعلمهاالطالبشنق ىعلة حىت تكون قادر 

الن . تالميذالةميكن ان تعزز مصلحاليتاملعلم وضع االسرتاتيجيات واألساليب 
، واليت تستخدم يف تسليم يف تنفيذ التعليمآلة االسرتاتيجيات واألساليب هي 

املوضوع الذي من السهل يف بعض األحيان من الصعب تطويرها وقبوهلا . املواد
، ذلكبو . ةساليب املستخدمة هي اقل دقمن قبل املتعلمني ، الن الوسائل أو األ

بل املتعلمني ، عند من قةس الصعب الذي سيكون مقبوال بسهولمن الدر بدال
ةوملعرف. لالهتمامةومثري ة، ودقيقلفهم األساليب املستخدمةةالتسليم وسهل

ويقاباللباحثة .اللغة العربية تعلمةيات واألساليب املستخدمة يف عملياالسرتاتيج
٣٧: تقالمعلمة  حسىن  يايتهي و اللغة العربية معلم

لقد أتقنت ، وتقدمي أسلويب يف التعلم اللغة العربية حول املواد التعليمية "
، ولكن االستجوابة، وأحيانا ميكنين استخدام طريقتباستخدام احملاضرا

م خييفتقرون تالميذ ال للغة اوتعريف من املدرسة االبتدائية وا رجأل
انا غالبا . مل ميلسالقران الكرمية يف قراءم العربية اجلديدة، ومتوسطه

ةالدروس العربية أساسيىعلالطالبةبسبب قدر اضراتحملةتستخدم طريق
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تالميذ ال، حبيث يتمكنتباستخدام احملاضرا،، لذلك انا الربيةجدا
ةاضرة ، وانا أحاول استخدام طريقبعد استخدام أساليب احمل. هاالستماع

كيف نتائج استخدام أساليب احملاضرات ، ألين أريد ان اعرف  االستجواب
التعلم ينفعل ال الطالبتطبيق ولكن كما ذكرت أعاله ، ان ىلد

".املستمر

، يايتمع معلمة حسىن ةواستنادا إىل نتائج املقابالت اليت أجريت الباحث
، ويف تنفيذ التعلم فهو الفعل املواد اليت يتعني دراستهاميكن استنتاج انه قد أتقن ب

كثري من األحيان ةلكن.ةواالجوبةأسلوب احملاضرات وأسلوب االسئلم يستخد
علم اللغة الصف الثامن يف تة ، ومعرفألنه يعتقد. ب احملاضراتباستخدام أسالي

. ياخذوا اشعارلذا هم فقط حيتاجون ان يستمعوا و . جداةالعربية ال تزال أساسي
مفاهيم (معلومات بوصفاملشاركة يبلغ  ، وهياحملاضراتمع طريقمناسبوهذا

يد فان احملاضرات اخلاصة . النطاقةوكذلك واسع) ومبادئتعرفنيو  ووفقا عبد ا
٣٨.باألساليب

خلق األساس للفكر من املتعلمني من خالل احملاضرات.أ

املواد اليت ميكن للطالب التعلم من خالل املواد املكتوبة من احملاضرات.ب

للمحتوي واملسائل الواردة يف احملتويعرض اخلطوط العريضة . ج
تعلم منديري وتعزيز الشعور بالعجب من خالل ىحفز املتعلمني عل. د

.التعلم
تغذية املرتدة كاستجواباألساليبفتطبقها بعد استخدام أساليب احملاضرة 
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٣٩: وقالت. من األساليب اليت مت تطبيقها

١٥ال يزال املعرض بعد تالميذتعلم اللغة العربية بدء افتتاح الةعمليحني"

، ومعظم أولئك الذين حتدثوا ال تركز مع املواد اليت تدرستالميذمث الائقدق
، والقيود رايت خالل التدريس بلدي. هوراء ال تويل اهتماما مذكورة أعال

ا مل تعلعربيةالقائمة عليها من حيث القراءة والكتابة ا رف ، ألنه يف حني ا
بية نوعا ما لكتابه اللغة العر ة، لذلك فهي صعبعربية االبتدائيةبعد الدروس ال

ا أيضا. احلق القران، وهذا واضح عندما  ةيف قراءمل ميلساالضافه إىل ا
إىل أكثر من ة باالضاف. القران الكرميةواحدا لقراءفكنت اختبار واحدا 

، من الرجالالتعلم، وخاصةيف عمليسلوك أولئك الذين حيبون كسوال
االظهرىوينامون علتمتعلوعندما  بقيت دائما يف وقت ، فانه من املرجح ا

أو بنهالي يقومذاليومية الماالنشطهاليهتم ب، ورمبا والديه ةمتاخر كل ليل
".رمبا فقط سياك انه من الصعب ان يقال

التعلمتفاعلان ةلص الباحثخياليت قدمها املعلم ، واستنادا إىل املعلومات 
جدا ةتعلم اللغة العربية االساسيىعلتالميذالةقد أعيق بسبب قدر ةالعربياللغة 

لية الدروس اللغوية احلاةمعرفىاجلدد احلصول علالطالب، وهذا حيدث الن 
يف التعلم وليس هناك تالميذ الكسوال إىل العادات الة العربية املشرتكة، باالضافه

يقوم اليومية اليتة لقضايا ذات الصلة االنشطاالباء اتوجيه أو اهتمام خاص من 
.يف املنزلالتالميذ به

التعلم ميكن ان تتم يف اي ة ن الدراسة املبدئية قالت ان أنشطويف حني ا
منفصال الطالبإذا مل يكن . مكان ووقت ، وتقدم مع املعلم وبدون مدرسني

.التعلمةعن عملي
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ف الثامن الذين هلم الصتالميذ مقابالت مع بعض ة كما اجري الباحث
تلمذة تلك القالت ، و والتعلم يف الفصول الدراسيةعليم التة  عالقة بعملي

٤٠: أليا رزقيا بوتريالفصل يعين 

ا حني ان التدريس صغري جدا ، ممّل ت تعلممعلمة حسىن يايت " ، وصو
، الدرس الذي جيري تسليمهااالستماع إها غري واضحوضحنسمع تلذلك 

معلمة حسىن يايت  شرح، حبيث يتعّنتيف الفصول الدراسية الطالبومن
، مث إذا  حك، ال يوجد خوف وكياسة للمعلمنيضويتحدثوا ب، ضوضاعهم 

".مام ، وليس الطبقة الرئيسيةفقط أكان املعلم يشرح جمرد اجللوس 

٤١: بذلك حال ديل زريىن وماينج ساري  يقول و 

ا صغري و حمال ، الن صوواضحاغرياننا نفتقر إىل فهم املواد املقدمة الن "
الطالبالن اكثر من ، غري املواتيةفي الفصل الطعندما لشرح املواد ويزيد 

".مضاضع

مهتمون يف اجراء مقابالت مع ةالباحثيف، تالميذبعض المن بياناستنادا 
حممد بعضهم ، التعلمةل عمليخالمواتيه غري الذين خلق الصف الطالببعض 

٤٢:يقولونو أندري أفرزالريف الضىجممد، سابوترىفاضل سابوترى، جاندرى

تها و حيفظها والكتابا قراءل، ألنه صعب العربيةاللغةالدروسال حنبون"
االضافه إىل ذلك فان االم اليت تنقل املواد اليت جيري . هاال نعرف املعنو 

نكتب ونستمع إىل الصوت ، وقال انه أوضح ، وانه تدريسها ، وقيل لنا ان
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أخرى مل نسمع ما ةصغري جدا حبيث حنن الذين اجللوس ديبانكو مر 
ابة ، واحلديث واجللوس يف فقط الكتعلمت معلمة حسىن يايت ، مث سلمت
".، حبيث جيعلنا نعسان جدااجلبهة

املواد مع من املعلومات اليت الباحثني احلصول علي املعلم دائما ينقل
. الصوت الذي هو بطيء جدا واستخدام األسلوب الذي مييل إىل الدرس املنطن

املعلمني ليسوا قادرين علي إتقان الطبقة حىت يصبح الطالب بامللل وليس 
.العاطفة يف التعلم

. أيضا اجراء املالحظاتنيفه إىل اجراء مقابالت مع الباحثاالضا
ا الباحث التعلم يف الفصول ة ليعندما عمةاستنادا إىل املالحظة اليت يقوم 

املوضوع ديبايب ةيف العديد من االجتماعات املعلم كتابةالدراسية يري الباحث
ديبوكو قوه املواد ، والباحثني راجع النص أو ةكتابةبأكملالطالبالكتابة ، مث 

من  الطالببعد انتهاء . توبة بالكتابة الكبرية ومل يتم تسطري النصاملادة املك
باالستماع إىل النص الذي مت الطالباملعلم النص بينما خيرب ء، يقرااملوضوعةكتاب
.اان يغطي النص الذي متت كتابتهتالميذ، وقال للاقراء

يف التعلم املبكر املعلمني  التعلم نظره الباحثنية الوقت عملي
ول مع ناك القص منفعل ومشغالطالالدرس أو املواد قبل الطبقة معظمةكتاب

. نفسها ، التايل فان جو من الطبقة أصبح عاصف وليس تفضية االنشط
يف وقت . والباحثني أيضا ال نري كل الطالب يكتبون املواد اليت يتم كتابتها

ان املعلم قال للطالب لالستماع إىل ما قرات الحق املعلم الذي يعطي كيسيوا 
. انه يكتبكتاب ما الطالب الذين يكتبون يف  ةمن قبل املعلم يف حني تغطي

. ومل ير الباحثون سوي عدد قليل من الطالب الذين يقومون بتسليم املعلمني
الباحثون ان املعلم يركز مع الغالف اجلوي الذي ال كوندورشفه ويري هؤالء

، دون تشتيت راءة وحتديد املوضوعنقل املوضوع عن طريق القىفقط عل
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.الطالبهالطالب مع اسرتاتيجيات التعلم اليت ميكن ان جتتذب انتبا
، اد اليت درست مع الصوت ببطء شديدوباالضافه إىل املعلم يصف املو 
، رمبا هذا هو سبب عامل السن. أوضحاملعلم جيلس فقط امام الصف يف حني 
من الصعب االنتقال إىل ، مما جيعل ةسن٥٨واملعلم الذي علم الصف الثامن كان 

.ةصوتى، ورمبا عامل السن أيضا تؤثر علهنا وهناك
التعلميعوقهاأيضاالغالفاجلوياقلتفضي،ويريالباحثالعديدمنالطالبالذينعملية

ميتحدثونفقطوراء . اليهتموناملوادالتيقدمهااملعلم،فا
.الذيناستمعواإلىالتفسريالذيقدمةاملعلم،ايالطالبالذينجلسواامامفقطحفنةمنالطالب

. وراىالباحثأيضاالعديدمنالطالبيفتقرونإلىالرتكيزمععمليةالتعلم
،مثلمروحة،وبلغعددالطالباملوجودينفيالفصواللدراسية.الناملعداتفيفصالقالكتماال

. ساعة١٤.٣٠تعلماللغةالعربيةفيالصفالثامنحوايلةشخصا،وعملي٣٥
.حبيثيشعرالطالباحلرارة

ولكن كما نعرف وسائل دعم العناصر املدرجة يف التعلم ، وتوافر املرافق 
التعليمية وليس اهلياكل االساسيه وميكن ان تؤثر علي مصلحه الطالب يف تعلم 

االضافه إىل توافر املرافق ، ستؤثر املرافق املدرسية احلكومية أيضا . اللغة العربية
.ب بالتعلمعلي اهتمام الطال

واجري الباحثون أيضا مقابالت مع الطالب بشان اي حواجز يواجهها 
٤٣:لقا، أمر االسواد ورضية الطالب عند تعلم اللغة العربية

هنا . دروس اللغة العربيةى علة يتخرجون االبتدائية ، وحنن جديدطالبنا"
معلمة ولكن هنا مدرس اللغة العربية الذي يعلمنا هو . تعلمنا اللغة العربية
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تعلمنا العربية كان ، ألنه وفقا لفهم متاما ما مت تسليمه، وحنن ال حسىن يايت
".مث من الصعب تدوينه وقراءته. ، ألنه ال يعرف املعينمن الصعب جدا

ت البحثية املذكورة أعاله إىل ان العقبات اليت نتائج املقابالمبأساسة
، اللغة العربيةة بطيئه قليال يف كتاب: ربية ، وهييف تعلم اللغة العتالميذتواجه ال

مث اقل طالقه يف اللغة العربية ، وقراءه النص ومل يفهم معين أو قصد النص 
.العريب

المتوسطة  الفصل الثامن فى المدرسةتالميذ غة العربية للرغبة تعليم ال.٢

أوجونج كوبوا بمنطقة  باتو بارا

. هواالهتمامأوالرغبةفيالنشاطلرغبةا
ميكن ان و . واملشاعرواالنشطهاملضطلعبهاةويرتبطاالهتمامأيضاارتباطاوثيقاباالراد

ل الداخلية اي العوام. ، مها العوامل الداخلية واخلارجيةينشا االهتمام عن عاملني
يف حني . فرد، ونشاط الاالهتمام، والشعور بالسروريايت من:عامل يف الفرد مثل
دور املعلمني واملرافق :، اي العوامل اليت تايت من خارج مثل ان العوامل اخلارجية

، التعلمةهتمام بالقيام بدور كبري يف عملياال.التعلمةاليت تستخدم كداعم لعملي
تعلم ة ان يصبحوا أكثر نشاطا يف عمليىعلذتالميميكن للمصاحل ان تشجع ال

وميكن ان تتاثر املصاحل بالعديد من . ، واحلب حنو دروس اللغة العربيةاللغة العربية
، ةالدافع ، واملواد التعليمية ، وموقف املعلمني ، واالسر امل مبا يف ذلك العو 

.واألصدقاء لشنق ، والبيئة
بشان تالميذاملرتبطني بالبعض الطالبةوحاول احملققون مقابل

:يويل يانا لتعليم اللغة العربية ، والطالب الذين هم من تالميذالاالستجاب
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الكتابة ، وانا ، والكثري من لعربية ، الن الدرس مملبتعلم اللغة اال أحبانا "
غري ان . النص العريب من الصعبةعند الكتابة الن كتابةتفتقر قليال بطيئ

اجلس يف عدد اثنني من الظهر األحرى قريبه من صفوف الطالب الذكور ، 
ا تذهب يف الطبقة حيب ذلك عندما ، حبيث إذا كانت االم اصناليت  فا

الن صوته . قراءه نص الدرس وشرح حول هذا املوضوع ، وانا اقل مساع صوته
."ا يشرحصغري وهو فقط جلس امام الصف بينم

٤٤: حالنفس فرحا عزيزي، فتمى ديوي و أزمنيوقال أيضا

كقالت معلمة حسىن يايت اللغة اللغة العربية  الدروس العربية النحنبحنن "
العربية ، يف السماء اللغة نستخدمة االخر يف املسلمني ، اللغةهياللعربية 

نريد ان نتحدث مع استخدام اللغة . وحتدثنا أيضا باستخدام اللغة العربية
ة كن القليل جدا ، اقل بكثري معاجلالعربية ، ومفردات املفردات اخلاصة بنا ول

التعلم يف الفصول ة وعملي. ال تستخدم اللغة العربيةإذا كانت احملادثات
" .نا اقل مثل دروس اللغة العربيةالدراسية جتعلنا نشعر بأن

واستنادا إىل نتائج املقابلة املذكورة أعاله ، خلص الباحثون إىل ان 
الطالب يشعرون يف البداية باالهتمام بدروس اللغة العربية الن الطالب يشعرون 

والطالب يريدون ان يتقنوا التحدث باستخدام اللغة . بدافع من كلمات معلمته
كانان الشعور بامللل حىت ان ولكن يف اللغة العربية تعلم الطالب بالسا . العربية

.اهتمام الطالب حنو الدروس اللغة العربية أصبحت تتناقص
إىل اجراء مقابالت مع الطالب ، يقوم الباحثون أيضا مبراقبه ةاالضاف
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من مالحظات الباحثني ضد الباحث الطاليب الذي يراقب . الطالب واملعلمني
حيث تكون هذه السمات كما خصائص الطالب املهتمني بتعلم اللغة العربية ، 

يلي ؛
.أساس مستمرىثابت لالهتمام بشيء ما تعلمته علاالجتاه ال. أ

.هناك شعور باحلب واحلب جتاه شيء من االهتمام.ب
.احلصول علي شيء من الفخر واالرتياح يف واحده من االهتمام. ج
.تفضل األشياء أكثر يف مصلحتها من غريها من األشياء. د

الباحثني مل ينظروا يف الواقع إىل الطالب الذين يتعلمون ملراقبه االجتاه ولكن 
وميكن . التعلم هي أيضا اقل بكثريةعمليهاالستمرار ، ومشاركتها يف متابعحنو

وهذا . االستدالل علي ان الطالب هو يف الواقع اقل اهتماما يف تعلم اللغة العربية
ارجية ، وتشمل العوامل امل الداخلية واخلحيدث رمبا بسبب عوامل عديده مثل العو 

:الداخلية 
التعلم املوجودة ةن الذين ينظر اليهم من خالل عملياالهتمام والباحثو . أ

ألنه ،  . اقل اهتماما أكثر حنو املواد اليت قدمها املعلمتالميذيف الصف ، وال
، والطريقة اليت تقدم املعلمني مملة جدا وليس تالميذلكما وصفها بعض ا

.الطبقة الرئيسية
مييلون إىل ية العربتالميذ اللغة لعندما يتعلمون الة الباحثىوير ة،فرح. ب

الن األساليب . امللل من التعلم املوجود يف الفصول الدراسية
.تالميذلواالسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املعلم ال تتطابق مع ال

احلاليني يف الفصول تالميذلاة مراقبةتعلم الباحثةيف عملية،االنشط. ج
الدراسية عندما شرح املعلم إىل االمام ، ومعظم الطالب يتحدثون ، 

التوايل ، وأنشطتهم ال تركز علي ىها علوحيكي قصص ، ويضحك يف بلد
.التعلم أعطيت من قبل املعلم
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االضافه إىل العوامل الداخلية أو عامال يف تعلم الطالب الفرد ، ميكن ان 
:تتاثر املصاحل أيضا بعوامل خارجيه ، اي من خارج الفرد فيما بينها 

التعلم ، أو ما إذا كان ةاملعلم فعاال جدا يف تطوير عمليوكان،دور املعلم .أ

لب املعلمني املكان الذي جيىعلم يف الفصول الدراسية يعتمد علالت

ولكن الباحثني راي املعلمني شرح املواد . املتعلمني يف تعلم اللغة العربية

.الرتكيز فقط من التعلم ، واملعلمني ال تويل اهتماما لردود الطالب

وليس هناك مروحة تالميذلال٣٥، يف الصف هناك ةينظر الباحث، املرافق.ب

ة ، وهذا ميكن تعلم اللغة العربيةاحلرارة عندما عملتالميذلحبيث يشعر ال

اليت توجد يف الفصول ة شطالتعليم والتعلم االنةان تتداخل مع عملي

.الدراسية

وقدم الباحثون أيضا ورقه واحده ٢٠١٨مارس /آذار١٢باالضافه إىل ذلك يف 
ويف احلاالت اليت . حتتوي علي بعض االسئله اليت ميكن ان تدعم نتائج البحوث

طالبا ، ألنه يف ذلك الوقت كان ٣٤سؤاال وزعت علي ٢٥السؤال من يتالف فيها 
:ومن بني االسئله املطروحة ما يلي. طالب ال حيضرون٣هناك 
٣٤، ونتائج اآلن هناك هي الدروس اليت حتتاج إىل دراسةدروس اللغة العربية)١

الطالب  ، التايل فان الدروس العربية حتتاج إىل التعلمالطالب الذين يعتربون 

.كله يف احلضور يعرف ان اللغة العربية هي احلاجة إىل التعلم

. طالبا الذين أجابوا نعم٣٠دروس اللغة العربية من املهم للدراسة ، وهناك )٢
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.ةبقية االجاب

طالبا الذين ١٧من هذا السؤال هناك . املواد العربية هي املوضوع صعب)٣

.أشخاص٤، وأجاب الشخصا ١٣، يف حني يقول يقولون انه من الصعب

هناك فقط طالبني . انا أحب الدروس العربية مقارنه مع غريها من الدروس)٤

٢٠وهناك . الذين أجابوا مع الدروس العربية مقارنه مع غريها من الدروس

تعلم ٦٩.طالبا الذين أجابوا الوهذا يوحي املزيد من الطالب الذين ال حيبون

ج مقابالت الباحثني ، ان الطالب يقولون هذا هو وفقا لنتائ. اللغة العربية

م اقل مولعا الدروس العربية بسبب االسرتاتيجيات واألساليب املستخدمة  ا

.تالميذلهي اقل جذبت انتباه ال

للذهاب إىل املدرسة ، من نتائج ذلك اآلن ال ة الدروس العربية جعلتين محاس)٥

.نعمواالذي قالتالميذيوجد 

. انا كسول تعلم الدروس العربية جعلين نعسان بسبب غري جذابة ومملة للغاية)٦

ا الذين تالميذ٢٠الذين أجابوا نعم ، وهناك تالميذا ١٤من هذا السؤال هناك 

.أجابوا

ال . الرغم من عدم تكليف من قبل املعلمىدرست اللغة العربية يف املنزل عل)٧

فقط ما يصل إىل تالميذلوسط االذين أجابوا نعم ، أجاب متتالميذيوجد 
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وهذا يبني ان الطالب نادرا . ا الذين أجابوا التالميذ١٨شخصا ، وهناك ١٦

.ما يكررون دروس اللغة العربية يف املنزل

هذه ليست اسئله من . عند تقدمي الدروس اللغة العربية املعلم جعلين الدراسة)٨

تعلم املعلمني اللغة ةلينعم ، وهذا يدل علي انه يف عمالطالب الذين أجابوا

.العربية ال إتقان الطبقة حىت الطالب ال يشعرون العاطفة يف التعلم

املواد اليت درست يف دروس اللغة العربية تعلمت ان ارسم ومن املهم بالنسبة )٩

علي أساس االسئله اليت أجاب عليها الطالب نعم من قبل بقدر . يل إلتقان

الب الذين أجابوا ال يصل عددهم إىل أشخاص ويف الوقت نفسه كان الط٨

.شخصا ، وأجاب بقية الطالب١١

استنادا إىل هذا البيان من الطالب . واين أركز علي متابعه دروس اللغة العربية)١٠
طالب يقولون ، وهناك ٨و ٧٠طالب الذين قالوا نعم ، ٦هناك فقط ٣٤
استنادا إىل نتائج هذا اجلواب خلص الباحثون إىل . طالبا الذين يقولون ال٢٠

ان متوسط الطالب يف الصف مل يتم العثور علي الرتكيز يف عمليه تعلم اللغة 
.العربية يف الفصول الدراسية

انا مشبعه عندما الدروس العربية ، وجيعلين نعسان واالضطرار إىل القيام )١١
ذا البيان هناك طالب الذي قال نعم وهذا هو ما يصل من ه. بأنشطه أخرى

طالب وهذا ٧طالبا ، يف حني ان الطالب الذين يقولون فقط بقدر ٢٦إىل 
الذين هو يف فئة يشعر مشبعه مع تعلم اللغة ٣٤يعين ان معظم الطالب 
العربية ان هناك يف الفئة
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تلميذا ٢٠من البيان كان هناك . إتقان اللغة العربيةةوأقنعين املدرس بامهي)١٢
.طالبا يقولون ال١٤يقولون نعم و 

انا أكثر اهتماما يف تعلم الدروس األخرى باللغة العربية ، من البيان هناك ) ١٣
طالبا الذين أجابوا علي الدورة املعتادة و ١١طالبا الذين أجابوا نعم ، و ٢١

وخلص الباحثون إىل ان الطالب يفضلون دروسا . الطالب الذين أجابوا ال٢
املزيد من الطالب شعروا باالجنذاب حنو . أخرى غري دروس اللغة العربية

.الدروس اخر
صديقي جعلين دراسة اللغة العربية ، وليس هناك إجابات علي نعم يف هذا ) ١٤

الدروس البيان ، وهذا يعين االفتقار إىل القدرة التنافسية للطالب يف إتقان
.اللغة العربية

اطلب توضيحا حول األشياء اليت ال افهمها عن الدروس العربية بعد ساعات )١٥

هذا البيان أيا من الطالب الذين أجابوا نعم ، فانه يظهر انه ال يوجد . العمل

.الطالب ضد دروس اللغة العربية٧١اي شعور بالقلق ل

علي ) ، والكتابة ، والتحدثاالستماع ، والقراءة (أريد ان إتقان املهارات )١٦

يف هذا اإلعالن ، وقال العديد من الطالب نعم . الدروس املستفادة العربية

شخصا ، وهذا جيعل الباحثني معلال ان الطالب لديهم ٢٦ةاليت هي مرقم

فضول حول اللغة العربية ولكن يف هذه العملية الدرس الذي الطالب ال 

وقد تسببت هذه االمكانيه . لدروستظهر شعورا بالرغبة يف إتقان هذه ا

:فضال عن املعلمني. صدقاء واالسرهبسبب عوامل خارجيه مثل املدرسني واأل
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.ال تستخدم اسرتاتيجيات التعلم لتالئم رغبات الطالب

. انا دائما مفتون مع املواد اجلديدة اليت سيتم دراستها يف تعلم اللغة العربية) ١٧
.تالميذلأجاب الذين نعم ، متوسط اتالميذيف البيان أيضا ال يوجد 

مل يكن هناك . املعلم دائما توفري طرق مثريه لالهتمام انين أتقن هذا املوضوع)١٨

.طالبا الذين أجابوا٢٦الطالب الذين يعطون إجابات نعم ، وهناك 

مل . املعلم يعطي مكافاه عندما أستطيع أكثر متفوقة يف دروس اللغة العربية)١٩

يكن هناك الطالب الذين يعطون إجابات نعم ، أجاب الطالب فقط من 

.رجال٢٦قبل ما يصل إىل 

ال يوجد طالب الذي أجاب نعم ، هناك . انا أكسل يف دروس اللغة العربية)٢٠

.ا الذين أجابواتالميذ٣٠

تالميذامل مع سباق السباق مع مهارات اللغة العربية ، ال يوجد وتابعت التع)٢١

تالميذوهذا يبني ان . الذين أجابوا ال٣٤ما يصل إىل . الذين أجابوا نعم

.الصف الثامن نادرا ما يتبعون أنشطه اللغة العربية

. مدرسة املعلمني ومرافق الدعم كيكريتيفيتاسان أنا أتقن دروس اللغة العربية)٢٢

طالبا الذين أجابوا على الدورة ٣٠من الطالب الذين أجابوا نعم، و ٢هناك 

.الطالب الذين أجابوا ال٢املعتادة و 

الطالب ٢٤وهناك . أنا حقًا أن تويل اهتماما للمعلم عند تعلم اللغة العربية)٢٣
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وهذا . الطالب الذين أجابوا على من هذا البيان١١الذين أجابوا نعم، و 

وقت مالحظة الباحثني رأي ال تزال موطنا . ات للباحثنييتعارض مع املالحظ

.للطالب الذين ال تويل اهتماما للتفسريات من املعلم ملواضيع اللغة العربية

هزة)٢٤ من هذا البيان ال يوجد أي . لقد نسيت ابدأ الدروس املستفادة العربية ا

من ٩الذين أجابوا ال، و تالميذمن ال٢٥الذين أجابوا نعم، هناك تالميذال

ولقد مينجا مبليكا سيكان جيدا ما هي الدروس .الذين أجابواتالميذال

الذين أجابوا تالميذهناك ال ال. املستفادة يف اللغة العربية يف احلياة اليومية

الذين تالميذطالبا، وال١٩على ال أي أي قدر اإلجابةتالميذنعم، متوسط ال

.طالبا١٥اإلجابة فقط 

باإلضافة إىل توفري منوذج السؤال أو األسئلة على شكل ورقة الباحثون أيضا )٢٥

جبمع الوثائق اليت ميكن أن تساعد الباحثني العثور على نتائج البحث، الوثيقة 

اليت هي نتائج التجديد النصفي مواضيع اللغة العربية الصف الثامن أ التجاري 

.املتعدد األطراف



الباب الخامس

الخاتمة
خالصة البحث.أ

استنادا إىل الفصول السابقة والتحليل الذي مت عرضه مث ميكن استخالص االستنتاج ؛
نظرت الباحثة يف عملية التعليم قّل مالحظة التالميذ شرح املعلم ،وتبدو سأما يف اتباع .١

عملية التعليم التالميذ يفعلون شيئا من غري التعلم مثل ونظرت الباحثة أيضا يف . التعليمات

، ، من أجل دور املعلممل اخلارجيةمث العامل الثاين اي العوا. يتحدثون مع األصدقاء

، ونظرت مدور املعلم نظر من جترية اسرتاتيجيات وأساليب التعلي. ، والوسائلوالزمالء

يستخدمها املعلم يف عملية التعليم ليس مناسبة الباحثة يف االسرتاتيجيات واألساليب اليت 

م ان تؤثر أيضا على أنشطة . للتالميذ كما املعلمني نظرت الباحثة أصدقاء يف الفصل أ

لم الذين التعلم ، منها حتادث التالميذ مع أصدقاءهم ،فأصبح تلميذا قل اهتمام للمع

تعليم للمدرسة مثل ؛ مروحة ، ، ونظرت الباحثة قليل من امتام المث الوسائل. جيري شرحها

. والعرض ،الكراسي واجلداول غري كافية

:، يتم االستدالل عليها علي أساساقل اهتماما بتعلم اللغة العربيةطالب الصف الثامن.٢

مالحظات الباحثني ، والباحثني رؤية عمليه التعلم اليت توجد يف الصف ، والطالب .أ

.رستبدو اقل اهتماما للمعلمني عند شرح الد

نتائج املقابالت اليت أجراها الباحثون ضد الطالب ، قال الطالب ان الدروس .ب

.املستفادة من اللغة العربية كانت صعبه ومملة



الوثائق ؛ وقدم الباحثون السؤال الذي يتضمن اسئله تتعلق باالهتمام بتعلم الطالب .ج

.نتصف املدةالعربباالضافه إىل الباحثني اآلن انظر أيضا قيمه الصف الثامن مل

اإلقتراحات.ب

، حبيث للمواد يف التعلم باللغة العربيةويامل الباحثون ان تكون هذه االقرتاحات دراسة 
:يكون الطالب مهتمني بتعلم العربية بينهم

رئيسي.١

.املعلمنيةاملتوقع من أجل حتسني نوعيه التعليم باللغة العربية عن طريق إيالء االهتمام لنوعي) ا
املتوقع ان يقوم رئيس املدرسة ومنسقو املناهج الدراسية بتحديد السياسات املتعلقة من ) ب

.بإصالح املناهج الدراسية السارية ، وذلك مثال باضافه دروس يف اللغة العربية

المعلم اللغة العربية. ٢
وينبغي ان يزيد من حتسني نوعيه تدريس اللغة العربية ، علي سبيل املثال ، باستخدام 

ومن املتوقع . أساليب واسرتاتيجيات التعلم األكثر تنوعا حبيث ال يشعر الطالب بامللل والتشبع
أيضا ان يواصل املعلمون السعي إلعطاء احلافز وحماولة التعرف علي اخللفية النفسانية للطالب 

لذا فان الطالب مهتمون بتعلم . وخاصه بالنسبة للطلبة الذين يواجهون صعوبات يف التعلم
.اللغة العربية

ةللطلب.٣

من املتوقع ان يتعلم العربية بدءا من تعلم القراءة والكتابة وترمجه املواد التعليمية باللغة 
.العربية



ةنفس طريقان يستخدموميكن للباحث التايل أيضا. ميكن للباحث املقبل تطوير هذا البحث. ٤
.البحث من خالل املالحظات واملقابالت والوثائق



مراجع البحث

عربيةالمراجع بال

القرآن الكرمي

ا مناهجه وأساليبه،.١٩٨٩رشدي أمحد طعيمة،  : الرياض( تعليم العربية لغري الناطقني 
.)منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

.)دار املعارف: مبصر(". املوّجه الفىن ملدّرسى الغة العربّية." ١١١٩عبدالعليم إبراهيم، .

داراملعزاج : الريلض(أساسيات يف طرق التدريس العامة.١٤١٧حمب الدين أمحد أبو صاحل،
).الدوليةللنشر



المراجع باألجنبية
Adi Sasmito Utomo, 2011. Minat Dalam Mengikuti kegiatan ekstrakuriuler di SMP 2,

(Universitas Negeri Semarang).

Abdul Rahman Shaleh, dan Muhbib Abdul Wahab, 2004. Psikologi dalam Perspektif Islam.

(Jakarta: Kencana).

Abdul Razak, Penelitian Kualitatif. Vol 5, No 17, Tahun 2016.

Agong & Sutinah, 2005. Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan,

(Jakarta: Kencana,), hlm, 166.

Alih Bahasan dan Jailani Musni, 2009. Psikolinguistik Pembelajaran Bahasa Arab.

(Bandung: Humaniora

Alex Sobur, Psikologi Umum. (Bandung; Pustaka Setia, 2013), hlm, 57.

Al-Rasyidin dan Wahyuddin Nur Nasution, 2011. Teori Belajar dan Pembelajaran.

(Medan: Perdana publishing).

Budiningsih, 2005. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta Dahar,)

Baharuddin dan Nur wahyuni, 2010. Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz media Group).

Depdikbud, 1997. Pembinaan Minat Baca Materi Sajian, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen

Depdikbud RI).

Eveline Siregar dan  Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran. No 2. Tahun 2010.
Imam Bawawi, 1981. Pengantar Bahasa Arab (Surabaya : al-Ikhlas).

Permenag, 2008. Silabus Kurikulum Permenag RI No.2

Latief Muchtar, 1971. Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pda Perguruan Tinggi Agama

Islam (Jakarta : Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan.

Lexy I Moleong, 2009 . Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya).

M. Chabib Thoha. dkk, 1998. PBM-PAI Di Sekolah, (Semarang: Fakultas Tarbiyah

IAIN Walisongo).

Mahfud S, 2001. Pengantar Psikologi Pedidikan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. 4).

Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, 2012. Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras).
Rasyidin dan Wahyuddin Nur Nasution, 2011. Teori Belajar dan Pembelajaran. (Medan: Perdana

Publishing).

Resa Rahmawati, 2015. Teori Belajar Behavioristik dan Konstruktivistik. Vol 2, No 10.



Rusmono, 2012. Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning itu Perlu, (Bogor

:Ghalia Indonesia).

Suja‟i, 2008. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang : Walisongo Press ).

Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2015)
Suhaebah Nur, 2014. Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar PKN Pada Peserta

Didik di SMA Poliwali. Vol 8 No I, (Dosen DPK FKIP UNASMAN).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta),

Sudjana, 1997 .Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. ( Bandung: Sinar Baru Algensido).

Sanjaya W, 2006. Strategi Pembelajarn. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014).

WJS. Poerwodarminto,1984..Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakart: Balai Pustaka).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Riwayat Hidup

Nama : Faridah Hanum
Nim : 32143014
Fakultas/Jurusan : FITK/Pendidikan Bahasa Arab
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mulia, 17 April 1996
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanjung Mulia, Kec. Tanjung Tiram,

Kab. Batu Bara
Nama Orang Tua/Wali
a. Ayah : Haridin

b. Ibu : Asnah

2. Riwayat Pendidikan

- MI Alwashliyah Tanjung Mulia, Batu Bara pada Tahun 2003-2008

- MTs Teladan Ujung Kubu, Batu Bara pada Tahun 2009-2011

- MAS Teladan Ujung Kubu, Batu Bara pada Tahun 2012-2014

- Unuversitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan pada Tahun 2014-

2018



سرية الباحث

العالمة.١
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٣٢١٤١٠١٤: الرقم األساسي
اللغة العربية/ الرتبية: الشعبة/ الكلية 
١٩٩٦إبريل ١٧تنجنج موليا، : تاريخ السالدي/ سكان

باتو بارا: العنوان

حاريدين: الوالد

حسنة: الوالدة

مرحلة التعليم.٢
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Mengembangkanيتطور –تطور 

Hubunganعالقة 

Memudahkanيسهل –سهل 

Maknaمعاين



Kajian Teoriالدراسة النظرية

Kajian Terdahuluالسابقةالدراسة 

Metodologi Penelitianالبحثةجيمنه

Jenis dan Pendekatan Penelitianأنواع ومناهج البحث

Instrumen Penelitianأدوات البحث

Sumber Dataمصادر البيانات

Teknik Pengumpulan Dataطريقة مجع البيانات

Teknik Analisisطريقة حتليل البيانات Data

Teknik Menjamin Validitas Dataطريقة تأكيد صحة البيانات

Analisi Kontenحتليل املضمون 

Penelitian Pustakaالبحث املكتيب 

Kesimpulanاخلالصة

Saranاإلقرتاحات

Deskriptifوصفي

Fokusتركيز

Penelitian Kualitatifالبحث النوعي

Informanخمربين



Respondenاملشاركني

Sumber Data Primerمصادر البيانات األساسية

Sumber Data Sekunderمصادر البيانات الثانوية

Dokumentasiالوثائق

Observasiاملالحظة

Transkripالنصوص

Surat Kabarالصحف

Agendaجدول األعمال

Reduksi Dataتنقيح البيانات

Penyajian Dataعرض البيانات

Kesimpulanاستنتاج

Pendekatan Teoriوجهة النظري

-Unsurعناصر unsur

Ketergantunganاالعتماد

Kepastianاليقني

-Langkahاخلطوات  langkah

Penyimpulan dataختليص البيانات 



Tabelجدوال 

Menganalisisحيلل –حلل 

Pembimbingاملشرف

Abstrakجتريد

Riwayat Hidupالسرية الذاتية

NIMرقم القيد

NIPرقم التوظيف

Riwayat Pendidikanالت الدراسيةرحامل



وثائقال












