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   الباب الرابع

 تقدمي احلقائق و حتليلها

 تقدمي احلقائق . أ

 النظرية السلوكية .1

قديري ادلنهج  2ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  طبقت

منذ العصر الطويل. وىنا تطبيق النظرية السلوكية مناسب  K-31الدراسي 

اللغة يف تعليم اللغة العربية، ألن تعليم  K-31جًدا مع ادلنهج الدراسي 

العربية يتطلب حافزًا واستجابة والتعويد ألنو ينطوي على العواطف والقدرات 

والتفكَت. ومع ذلك، إذا مت تطبيقو من قبل ادلواد مثل الرايضيات والفيزايء 

والكيمياء ليس مناسبا. يف تطبيق يف مواد التعليم العلوم الدينية، والعلوم 

. و ىذا ضروري للوصول اىل الغاية الوطنية، واللغة فالنظرية السلوكية أمر

ألستاذ سيف علي , النائب ا ادلقابلة معمناسب نتيجة ادلعالق مع قول 

. فقال " إن تعليم راسي يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دال

أيل ألن التعليم اللغة ال بدأن حنتج  السلوكية مناسبة ابلتعليم اللغة العربية

ميكن تطبيقها مع نظرية  K-31ادلنهج الدراسي و   التدرابت الكثَتة
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ادلوقف والقدرة والتفكَت كما ىو احلال يف السلوكي بسبب تركيزىا على 

 7".الدراسات الدينية والًتبية ادلدنية واللغة

 قديري مثل: 2التعويدات ادلوجودة ابدلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 اىل الفصل التعود الصباحي على ادلعلم قبل الدخول .3

 تعويد صالة الضحى .2

 تعويد الدعاء معا .1

 تعويد قراءة امساء احلسٌت وتدرس القرآن .4

 صالة الظهر مجاعة .5

 ويف األنشطة األسبوعية

 مراسم اللواءاألسبوع األول:  .3

 األسبوع الثاين: احلفلة .2

 األسبوع الثالث: احلفلة .1

 األسبوع الرابع: احلفلة .4

 2اجلمعة صحية وممارسة الرايضة .5
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كاديري,   2ألستاذ سيف علي , النائب الراسي يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ا ادلقابلة مع 
 2139يوين  39

2
 2139كاديري, يوين   2يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلالحظة 
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 ادلعلم يف تعليم ادلعلم قام بتطبيق الدور يف سلوك الطالب، منها:ر ادو أ

قام ادلعلم كمحفز بتوفَت التوضيح يف شكل اخلربة أو شرحو على أكمل  .أ 

 وجو وعَتة شغف الطالب يف التعليم.

قام ادلعلم كادلتوسل يف ادلعرفة اليت زنتاجها الطالب من خالل وسائل  .ب 

ادلعلم، والوسائل ادلوجودة للمدرسة  التعليم أو من ادلعرفة اليت يعلمها

اليت تساعد ادلعلم يف التعليم وتشمل على جهاز، ومكرب الصوت، 

 .ورقة العمل، إخل والسبورة، و

يقيس ادلعلم ادلقيم مدى قدرة األطفال على تقدمي األسئلة الشفوية  .ج 

واخلطية، من العواطف، واألعمال ومن قدرة الطفل على التفكَت 

 .وادلنطق

ادلعلم كل درس الذى ستتم مناقشتها وادلواد اليت يتعُت على يظاىر  .د 

 الطالب تقدميها، على سبيل ادلثال يوضح ادلعلم الكلمات العربية.

 1مثل ادلراسل. ادلعلم يوفر معلومات حول تنفيذ التعليم .ه 

                                                 

 
3
  2ألستاذ سيف علي , النائب الراسي يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ا ادلقابلة مع 
 2139يوين  39كاديري, 
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رنب أن يتم تطبيق النظرية السلوكية يف تعليم اللغة العربية مثل، على 

لم األسئلة ادلتواصلة ابستخدام اللغة العربية، من ادلعلم سبيل مثل أن يعطي ادلع

الذي يوفر التحفيز الذي سيحصل عليو الطالب من خالل اإلجابة على أسئلة 

 مهارات ابللغة العربية. 4ادلعلم ابستخدام اللغة العربية. وابلفعل يتم تطبيقو يف 

 ر ادلعلم يف ىذا السلوك على:ادو أ عند رأي ، يشمل  

: يوضح ادلعلم احملادثة ابستخدام اللغة العربية، واليت سوف ادلعريض  .3

يسمعها الطالب، وأحياًًن يقدم ادلعلم سؤااًل سيتم اإلجابة عليو 

 ابستخدام اللغة العربية أيًضا.

: يتم تزويد معلمي اللغة العربية مبجموعة متنوعة من الوسائط اليت يسرادل .2

 وسائل اإلعالم. توفرىا ادلدرسة وسأقوم بتطوير

: نظرًا ألن تعليم اللغة العربية أمر صعب، مينح ادلعلم دائًما  ادلدافع .1

للطالب حول مزااي وفوائد تعليم اللغة العربية، من أجل تعزيز  ادلدافع

  .اىتمام الطالب ابلتعليم يف موضوع اللغة العربية

ب فيما ادلخرب اي ادلرسل : يوفر ادلعلم ادلعلومات اليت زنتاجها الطال .4

 يتعلق ابلتعليم وكل ما يدعم تنمية الطالب.
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ادلقي ِّم: يكون التقييم بعد أن أكملو يف الفصل، وسيكون ىناك تقييم  .5

للفصل الدراسي زندد الطالب. من ىذا اجلانب، سوف يكتشف 

ادلعلم مدى قدرة الطالب إذا مل تكن كافية، مث يقوم ادلعلم بتكرار 

و . 4جبات اليومية اليت قدمها الطالبالدرس أو أيخذ ادلعلم من الوا

, إمام زلمود ألستاذا ادلقابلة معىذا مناسب نتيجة ادلعالق مع قول 

 .يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لرعاية الطالبالنائب 

يف . فقال " إن تعليم اللغة العربية البدِّ ابإلستحدام النظرية السلوكية 

عشر، رنب أن يطبق دلعلمي اللغة العربية مثل ، أًن، ادلنهج الدراسي الثالثة 

كلنا نستخدم السلوك يف تعليم اللغة العربية. مثل الكالم  وريب. زلفي، عرفان

للغة العربية أو  الب حىت يكون الطالب معتاًدا عالابجلمل البسيطة لتحفيز الط

ابستخدام طرح أسئلة ابستخدام اللغة العربية. أفضل يف تعليم اللغة العربية 

 .5"النظرية السلوكية

                                                 
  2األستاذ إمام زلمودي, النائب الطالب يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلقابلة مع 4

 2139يوين  39كاديري, 
5

  2النائب الطالب يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلقابلة مع األستاذ إمام زلمودي,  
 2139يوين  39كاديري, 
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ىي نظرية الىت تشدد التحفيز واالستجابة، والتحفيز  النظرية السلوكية

الذي يقدمو ادلعلم واالستجابة اليت ينتجها الطالب. ميكن للطالب التقاط ما 

يعطيو ادلعلم وميكن أن يصفوا ما ىو ادلقصود ابدلعلم حىت يتمكن الطالب من 

 .قدمها ادلعلم االستجابة للميول اليت

تطبيق ىذه النظرية السلوكية مهم جًدا لتعليم اللغة العربية ألنو يف 

، فالسلوكية مهمة جًدا ادلثل، يعطي ادلعلم سؤااًل مثل K 31 ادلنهج الدراسي 

"ما ىذا )وزنمل كتااًب( ، مث رنيب الطالب )ىذا ىو الكتاب(. مث ميكن 

ل أسئلة يتم اإلجابة عليها إبجابة االستنتاج أن ادلعلم يعطي احملفزات يف شك

 .متثل إجابة الطالب

مع التكنولوجيا اليت تطورت وابتكرت رنب على ادلعلم جتميع الدرس 

من خالل جعل األطفال قادرين على التعبَت عما يشعرون بو يف عادلهم. ويف 

بعض األحيان يكون ىناك األطفال ال زنبون القراءة، حيث يقدم ادلعلم حافزًا 

و ىذا مناسب نتيجة ادلعالق مع قول  6.أن رنعل الطالب زنبون يف التعليم ميكن

 مبعهد روضة العلوم يفألستاذة نعمة نستيان , ادلدرس اللغة العربية ا ادلقابلة مع

. فقال " إن تعليم الغة العربية كاديري  2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

                                                 
6
 2139يوين  كاديري,  2طة اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة ادلتوس ادلالحظة 
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يعطي ادلعلم الطالب احلافز توفَت رنب ارتداء نظرية السلوكي ألنو عندما 

 .0"، نظرية السلوكي مناسبة يف تعلم اللغة العربية 31Kاستجابة يف ادلواد من 

يف املدرسة D ر املعلم يف تعليم اللغة العربية لطالب اللصف الثامن ادو أ .2

 2112-2112كديري للعام الدرسي   2املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

هت لدفع ،  إنِّ تدريس اللغة العربية ىي طريقة التعليم اليت اجتِّ

 .Geraldوارشاد و انتشار مع بٍت مهارة اللغة العربية لطالب. يذكر جَتالد 

W نسان، فإذن إلن قدرة اللغة واستخدامها ىي الصفة ادلميزة للوجود اأ

يف  .8ستحيلةقيم والتقاليد يف الواقع مبدون اللغة يكون التفاىم بُت الناس وال

التعليم اللغة العربية ىي عملية التعليمية لطالب لكى يستطيعوا على قدرة 

   9ستماع والقراءة الكالم و الكتابة .إلا

أربع ادلهارات يف تعليم, مثال  هتتمم اللغة العربية يادلعلم يف تعل

هتتم  ادلهارات االستماع ومهارات الكالم ومهارات القراءة والكتابة و أيضا

 أربع ادلهارات يف تعليم أن "دلعلم اللغة العربية،اقالت قواعد و ترمجة .  بطريقة
                                                 

0
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد روضة العلوم ألستاذة نعمة نستيان , ادلدرس اللغة العربية ا 

 2139يوين  38كاديري,  2احلكومية 
(، 2111)القاىرة: مكتبة وىبة،  جنبألادلرجع يف تعليم اللغة العربية دمحم عبد الرؤوف الشيخ،   8

367   

9
 Fuad Efendi dan Fachruddin Djalal, Pendekatan Metode dan Tehnik Pengajaran 

Bahasa Arab (Malang: IKIP Malang, 1982), 47 
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اللغة العربية، أربعة جوانب ال  ميمهم جدا وال ميكن تًتك يف تعل اللغة العربية

 .  77"من الدراسة اللغة العربية ميكن القضاء عليها

 تعليم مهارة استماع يف (أ 

الصوت أو الصوت اليت معلم يتظاىرون للطالب يف شكل 

وبعد االستماع إىل الصوت أو الصوت اليت يتم  .يتم تشغيلها للطالب

تشغيلها من اللغة العربية, ادلعلم يطلب ايل الطالب لكتابة ادلًتاذفات 

وعادة  .ادلتعلقة مبوضوع، وتكرار وتسجيلها يف دفاتر أو كراسة الطالب

سب اب ادلوضوع وإيداع يطلب ادلعلم حلفظ ادلًتاذفات أو الكلمات منا

حفظو يف الوقت الدرس العربية امام مجاعة الفصل عند القيام الدراسة 

يف بعض األحيان وجد الطالب صعوبة يف االستيالء يف  .اللغة العربية 

 Audio تعلم مهارات االستماع اللغة العربية ولكن ادلعلم سيختار صويت

أسهل عند االقتضاء ابدلوضوع اليت رنري تدريسها و سوف تعيد ايل 

ىنا  الطالب الصوت من شكل الصوت أو الصوت اليت يتم تشغيلها

                                                 
77

 2139يناير  24, يف التاربخ ,Dكمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن   زلفيستاذة ادلقابلة مع األ 
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ما نسميو مزيج  أو mix  metode  ادلعلم ستستعمل  تطبيق ادلزيج طريقة

 .D 77  طريقة لفئة صف الثامن

العربية و معلم سوف تستخدم لغتُت كوسيلة لالتصال، وىي 

واالندونيسية . و إذا تستخدم استخداما لطالب للغة العربية بشكل كلِّ, 

ادلعلم أيضا  .سوف ستكون صعبة وأقل فعالية يف تعليم اللغة العربية

تستخدام اللغة العربية يف التواصل أو تتكلم مع الطالب , ادلثال 

ربية، و الكلمات الصحيح و اخلطاء ، رقم ,  وغَتىا من الدرس اللغة الع

من عمل الصغار مثل ىذا  يهدف إىل حتفيز طالب يف  السمع حبيث 

ميكن للطالب احلصول على حولو من  كلمات أو مجلة العربية وميكن 

تطبيقها على البيئة ادلدرسة حصوصا يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاين  

 أولو كاديري. ادلثال من الدعاء الصالة الضحاء يستعمل اللغة العريبة يف

و اللغة ايدونيسية بعده . و ىذا يساعد الطالب يف التحفيظ و فهم من 

  .72ادلعٍت
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 2139يناير  24, يف التاربخ ,Dادلالحظة اب ألستاذة زلفي كمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن  

72
 2139يناير  24, يف التاربخ ,Dكمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن   زلفيستاذة ألادلالحظة اب  
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 يف تعليم مهارة كالم (ب 

من الصوت  يف تعليم مهارة كالم تعطي وصيلة صوتية  ادلعلم

أو شكل مرئي،  ادلعلم أو من احلاسبة أو غَت ذالك من وصيلة صوتية 

ادلعلم أو الذين يف الكتاب اللغة تقلد الطالب ادلًتاذفات أو كلمات من 

العربية من مدرسة أو من حكومية.و ىذا من القصة العربية و الطالب 

ميمارسة أمام الفصل حىت قادر على تبادل اخلربات ما حدث يف حياتو 

أحياًن ادلعلم تطلب إيل طالب أبن يتقدم   .اليومية ابستخدام اللغة العربية

غة العربية و يستمع الطالب اآلخرين أمام الفصل و زنكي القصة اب لل

وتطلب من الطالب لعدم محل الكتاب لغة العربية  .واالنتظار دورىم

 عندما حكي القصة أمام الفصل.

بحث عن النص العريب أحياًن ادلعلم تعطي عمل احلجرة لل

أو من الوسائل اتصال من انًتنت و غَتىا من أدوات  من خالل شبكة

ية. ألن تطبيق ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اثين  وسائل اإلعالم االجتماع

يعٍت الطالب يستعمل أدوات وسائل  earlearning  كاديري الدراسة

اإلعالم االجتماعية ليبحث اإلجابة من درس ألن مصادر العلم ليس إال 

  .من الكتب و الن من تكنولوجية 
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دلعلم  دائما إعطاء الطالب فهم من مصادر ادلعرفة  ليس ا

ادلعلم والكتب ادلدرسي أو وحدات اللغة العربية وترد أيضا يف إال 

اإلنًتنت  و تكنولوجية أو التطبيق الكامل اآلخرين، ولكن يتم تشجيع 

الطالب دائما لعدم اإلعتمادإىل وسائل اإلعالم اإللكًتونية ألن إذا 

يعتمد أكثر فسوف رنعل إيل كسالنة و كسالنة رنعل إيل فشل و 

  73شفاىة.

 ارات القراءةيف مه (ج 

يف مهارات القراءة أمر ادلعلم الطالب على قراءة النص يف 

أم من كتاب  31الكتب ادلدرسية اللغة العربية من كتاب مناىج الدرس 

يف التعليم مهارة قرائة , ادلعلم تقرأ القصة أو قرائة يف الكتب  اللغة العربية

غة العربية  أم من كتاب الل 31اللغة العربية من كتاب مناىج الدرس 

القرائة من احملادثة, طلبت ادلعلم الطالب  كانتالذي لديها الطالب. إذا  

ليتقدم أمام الفصل لقراءة احملادثة. ادلثال طلبت ادلعلم مثٍت أن يتقدما 

                                                 
73

فَتاير,  34 , يف التاربخ ,Dكمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن   زلفيستاذة ادلالحظة اب أل 
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إلقرائة احملادثة من النص يف الكتب ادلدرسية اللغة العربية من كتاب 

 التعليم مهارة قرائة.   يف أم من كتاب اللغة العربية 31مناىج الدرس 

قرأة القران الكرمي أحياًن ىناك الطالب الذي يقرأ احملادثة اب ال

النِّ العلم يعطى اإلرشاد و حتفيزى أبن الطريقة القراة القران  أو بًتتيل. و

الكرمي و احملادثة فرق بعيد. ىنا ادلعلم تفهم على الطالب أبنِّ التعليم 

القراة القران الكرمي و احملادثة فرق. القران الكرمي يستعمل الًتتيل و جتويد 

اإلجنليزية أم رأة للغة يف القرائة . و أماِّ كتب اللغة العربية اب القرأة مثل الق

 .74اللغة إلندونيسية

 يف التعليم مهارة الكتابة (د 

ادلعلم يف التعليم مهارة الكتابة ترشد الطالب لكتابة  كانت

الكلمات و ادلًتادفات من الكتب اللغة العربية من كتاب مناىج الدرس 

أم يف ادلدرسة أم كتب اللغة العربية األخرين. أحياًن ادلعلم يعطى  31

لمات الذي مل يكون كمال, مثِّ العمل الطالب يعٌت ينظِّم لكي تكون الك

ادلعلم يستعمل طريقة اخلطِّ  كانتمجلة صحيحة الذي لو معٍت . و  
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لتكون كتابة الطالب أحسن من يوم. مثل كتابة حرف )ل( ال منحرفة 

 .75 ابخلطِّ. و ىذا واجبة ادلعلم إلصالح الكتابة

 ًتمجة القواعد و طريقة ال (ه 

ادلعلم تعطي ادلادة من النحو  كانتيف التعليم قواعد و ترمجة  

و الصرف يف الدرس اللغة العربية لزايدة العلوم الذي لديها الطالب يف 

ادلدرسة من األخالق و الصلوق و اللغة العربية يف الصف الثامن 

ادلادِّة اليت يتعلم الطالب من  كانت D .حصوصا من الصف الثامن

و ادلضارع و حرف زايدهتا من فعل ماضي و ادلضارع. الباب فعل ماضي 

 ادلعلم ترشد أو يبُت حرف الزايدة فعل ماضي و ادلضارع ادلثال:

 من فعل ماضي

 بزايدة حرف ْت علي ضمَت أًن = جلست   جلس              .3

 بزايدة حرف َت علي ضمَت أنَت = جلستَ   جلس             .2

 علي ضمَت أنت  = جلست   بزايدة حرف ت   جلس              .1

 بزايدة حرف ْت علي ضمَت  ىي = جلستْ  جلس              .4
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 ضمَت ىو= جلس ) سابت(    جلس        .5

 بزايدة حرف ن و ا علي ضمَت حنن= جلسنا    جلس        .6

 من الفعل ادلضارع

 الزايدة يف أول كانتبزايدة حرف ي علي ضمَت ىو =     رنلس          .3

 الزايدة يف أول كانتبزايدة حرف ت علي ضمَت ىي =      جتلس         .2

 الزايدة يف أول كانتبزايدة حرف ت علي ضمَت أنَت =      جتلس         .1

 كانتبزايدة حرف ت + ين يف األخر علي ضمَت أنت  =     جتلسُت        .4

 الزايدة يف أول و يف األخر

 الزايدة يف أول كانت أًن =   بزايدة حرف أ علي ضمَت  أجلس          .5

 الزايدة يف أول كانتبزايدة حرف ن علي ضمَت حنن =     جنلس          .6

لنمو  ادلدافعمعلم دائما و دائيا تعطي الكلمات النشيطة أو  كانت

 النشيطتهم ادلثال :

اي طاليب ذكري أبن اللغة العربية أصعب اللغة يف العلم و أصعب من "

اللغات اخر و ىذه  اللغة تكون دنرة الثالثة يف العلم. و الن ىذه  اللغة 
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قد زنبها من القلب العميق و اإلخالص ىو دنرة األول  كانتستستويل اذا  

 . 76"يف نيلو. جرب حلبِّ اللغة العربية

ياغ كثَت جدِّا ووجوب حفظها بعضو ص كانتيف اللغة العربية  

صياغ ليس إال يف احلساب أو فيسكى أو يف الرِّايضية ولكن  كانتبعضا. و 

يف الدرس اللغة العربية أيضا. قال معلِّم تقومي اليت قد عمل ادلعلم يف 

 .70التدريس اللغة العربية

ادلعلم تستخدم التقومي يف كل مقابلة يف الدرس اللغة العربية 

األسئلة الذي سيجيب الطالب قبل مدة اللغة العربية وىذا ليستعدد ويعطى 

معلم سوف يعرف من الذي مل يتعلم قبل دخول  كانتالطالب قبل مدة و 

الدراسة اللغة العربية. وكذلك ادلعلم سوف يعرف من الذي مل يفهم ومن 

الذي يفهم من الدرس. وإذا مل يفهم فسوف ادلعلم يبُت مرة أخر. حىت  

لطالب يفهم فهما جيدا من الدرس اللغة العربية. التقومي يف الدرس ا كانت

 .الطالب اللغة العربية مهم جدا لتعرف احلاد الذي قد يستويل على
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 التقومي االوِّل : التقومي قبل الدرس .3

التقومي قبل الدرس اليت تستعمل ادلعلم كل قبل الدرس اللغة 

وىذا التقومي دلعرفة قدرات الطالب العربية أو قبل الدحول مادة اللغة العربية. 

يف الدرس اللغة العربية والسيما دلعرفة ىذا مجع الطالب قد يتعلم أم مل يتعلم. 

وإذا قد يتعلم فسوف النتيجة أحسن. إذا مل فسوف النتيجة غَت أحسن أم 

 قبيحة.

 التقومي الثاين : التقومي يوما .2

ة. إذا ىذا ىذا التقومي ستستخدم ادلعلم بعد جتاور مادة واحد

ية. وكل مترينات من التقومي يستعمل كل ابب من ادلادة الدرس اللغة العرب

أم من ادلدرسة ادلتوسطة  31العربية من ادلناىج الدرس  الكتاب اللغة

اإلسالمية احلكومية الثاين كاديري. سيجتمع ادلعلم النتيجة إىل الدفًت النتيجة 

 .77الطالب

ة العربية من كل مادة تدخل إىل حفظ ادلفردات او مًتادفات اللغ

ادلعلم تدعو  كانتنتيجة اإلستماع. وىذا التقومي ستخدم ادلعلم مباشرة ادلثال  

. Dواحدا فواحدا حلفظ ادلًتاذفات أمام مجاعة أو أمام مجاعة الفصل الثامن 
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الطالب رنيب ابإلجابة  كانتوكما العادة ادلعلم تعطي التمرين ابلسان و 

ابلسان أيضا. وإذا التقومي من مهارة الكتابة تدخل إىل النتيجة األعمالية 

( تستعمل وصيلة اإلتصال ear learning األعمال من )  كانتيومية. وإذا  

من التحنولوجية مثل التسجيل حبث من مصدر انًتنيت من وسائل التِّصال 

 77.)فورتوفوليو( األخر. وىذا مترين تدخل إىل النتيجة

احملاولة ادلعلم لتحليص مسألة يف الداخل الفصل أي عند التدريس اللغة 

 العربية يعٍت :

 كسالن .أ 

طلبت ادلعلم الطالب لتقدم و يعمل التمرينات أحياًن 

ادلعلم تعطي النص أو القصة من الكتاب ادلناىج الدراسة  كانت

أو من الكتاب اللغة العربية الذي لديو الطلب مث قراء  31

الطلب. ىذا هتدف الطلب الذي كسالن يكون نشيط. الطلب 

الذي ينعس يكون استيقاظ ويستطيع أن زنتم إىل الدرس اللغة 

لدرس وادلادة اللغة العربية مرة أخر ويسمع قول ادلعلم اليت تعلم ا

العربية وال يًتك ادلادة من التدريس اللغة العربية اليت يتعلم مع 
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الطالب األخر. وطريقة ادلعلم هبذا ادلشكلة يعٍت يشَت الطلب 

ليعمل التمرين أمام أصدقائو أو أمام الفصل. وإذا مل يستطيع  

ادلعلم أتمر الطلب األخر ليساعده ليعمل التمرين الذي  كانت

ادلعلم اللغة العربية. ليكون احلال التدريس اللغة العربية حااي  أعطى

أو على قيد احلياة مرة أخر. وكذلك لطلب الكسالن أي قليل 

 .27النشيطة يكون نشيطة يف التعليم اللغة العربية

 قليل نشاط .ب 

لنمو النشيطة الطالب يف  ادلدافعادلعلم تعطي  كانت

وبة الذي لديو الطالب يعٍت تعليم اللغة العربية. ألن أحياًن الصع

الصعوبة يف الفهم اللغة العربية ألن قد يفكر ويظن أبن اللغة 

 العربية أصعب الدرس يف ادلدرسة. 

 ادلدافعوعند ما وقع الطالب يف ىذا احلال أعطت ادلعلم 

ألن  ادلدافعليكون حال الطالب نشيطا ادلثال أعطىت ادلعلم 

اللغة العربية لغتها جنة، اللغة من هللا تعاىل، اللغة العربية اللغة 

الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك فضيلة اإلستعمال اللغة العربية. وأحياًن 
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ادلعلم تعطى ادلئالية من احلياة يومية مثل الدعاء إىل هللا تعاىل 

إىل هللا تعاىل،  ابللغة العربية وإذا مل يفهم الدعاء وكيف سيواسل

 إذا البد أن يفهم اللغة العربية اما قليال

 ينام يف الداخل الفصل .ج 

احملاولة من ادلعلم يعٍت تشَت الطلب ليعلم التمرين من 

ادلعلم اللغة العربية أو يقراء النص أو القصة من الكتاب ادلناىج 

أم من الكتاب اللغة العربية من ادلدرسة ادلتوسطة  31الدراسة 

مية احلكومية كاديري. احملاولة األخر يعٍت صنعت ادلعلم اإلسال

 (. ice breaking)اللعب الدراس حصوصا لدرس اللغة العربية 

ويستخدم التعليم ابحلراكة احلسد أو جسم. اإلسًتاح الفكر 

 .27ابللعب الدراس مشرورين

 يلعب ويتحدث مع غَته .د 

دعات ادلعلم الطلب الذي يلعب ويتحدث مع غَته 

ادلعلم أن يعمل التمرين الذي أعطى ادلعلم من الكتاب وطلبت 

أم من الكتاب اللغة العربية من ادلدرسة  31ادلناىج الدراسة 
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ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ليكون الطالب تذكر يف ادلادة اللغة 

 العربية الذي أعطى ادلعلم ورنمع بعد عملهم.

 درنمع العمل من الدرس اللغة العربية أكثر من واح .ه 

وىذا ألن الطلب مل يعمل الواجب ادلنزل  ليسفع النتيجة من 

 ادلدرسة.

 النتيجة مل يكون واسطا .و 

ادلعلم أتخد النتيجة الذي ًنقص من النتيجة، الزايدة 

من العمل مثل عملية منزيلية من ادلدرسة ومن األخالق ومن 

الصلوق ومن النشاطة الطالب يف الدرس اللغة العربية. وكذلك 

النتيجة إىل من الذي يستطيع أن رنيب األسئلة من الزايدة 

 .22ادلعلم

 اجلهد ادلعلم إلرتقاء اللغة العربية :

حفظ ادلًتاذفات الذي مل يعرف الطالب من قبل والكلمات أو اسالب  (3

 العربية الذي يستعمل كل يوم.
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تطلب ادلعلم إىل الطالب ليتكلم ابللغة العربية ابلكلمات مناسبة  (2

 ويستعمل أو يستخدم ادلًتاذفات الذي لديو من اللغة العربية.والصحيحة 

يبُت ادلعلم ادلادة اليت مل يفهم الطالب حىت يكون فهما جيدا, ويكون   (1

 كافة من الفهم مادة.

استخدم ادلًتاذفات الذي لن يفهم الطالب والذي قد زنافطهم يف داخل  (4

 .23الفصل أو يف ادلدرسة

ربية بنظرية السلوكية لطالب الصف الثامن ر املعلم يف تعليم اللغة العادو أ .3

D   للعام الدرسي كادري   2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب

2112-2112 

 ادلدافعادلعلم كا  (3

اي طاليب ذكري أبن اللغة العربية فقالت األستاذة زلفي "

أصعب اللغة يف العلم و أصعب من اللغات اخر و ىذه  اللغة تكون 

قد زنبها من  كانتدنرة الثالثة يف العلم. و الن ىذه  اللغة ستستويل اذا  
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رة األول يف نيلو. جرب حلبِّ اللغة القلب العميق و اإلخالص ىو دن

 . 24"العربية

يف الدولة اليت  طالبما تقدم ال عندما غالبارأت الباحثة 

حىت ىنا تظهر  .ىو أقل العاطفة للمعلم ادلواد الصلبة الدافع للطالب

احلماسي التحفيز اجلملة و استجابة من الطالب ىو روح التعلم وتنفق 

 .ادلعلم ىذا يتم كل لقاء

 ادلعلم كا دلقيم  (2

ألستاذة زلفي كمدرسة اللغة العربية يف الصف او قالت 

 ىناك إلستحدام التقوميان  2139يناير  24, يف التاربخ ,Dالثامن 

 التقومي االوِّل : التقومي قبل الدرس

التقومي قبل الدرس اليت تستعمل ادلعلم كل قبل الدرس اللغة العربية أو 

 قبل الدحول مادة اللغة العربية. 

 التقومي الثاين : التقومي يوما
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مادة واحدة. إذا ىذا التقومي ىذا التقومي ستستخدم ادلعلم بعد جتاور 

 25.يستعمل كل ابب من ادلادة الدرس اللغة العربية

إذا ىذا التقومي يستعمل كل ابب من ادلادة  رأت الباحثة

تقييم ادلعلم يف كل درس قبل أو بعد، والغرض من ىذا  الدرس اللغة العربية.

الذين  التقييم ىو أن يكون قادرا على فهم قدرة الطالب ويهدف إىل حتديد

 .والذين مل يتعلموا بعد اللغة العربية تعلموا قبل الدرس

 ادلعلم كادلسَت  (1

ادلعلم يف تعليم مهارة كالم  يف التعليم مهارة اإلستماع,

من الصوت ادلعلم أو من احلاسبة أو غَت ذالك  تعطي وصيلة صوتية 

يف بعض األحيان وجد الطالب  أو أو شكل مرئي من وصيلة صوتية 

االستيالء يف تعلم مهارات االستماع اللغة العربية ولكن  صعوبة يف

أسهل عند االقتضاء ابدلوضوع اليت رنري  Audio ادلعلم سيختار صويت

تدريسها و سوف تعيد ايل الطالب الصوت من شكل الصوت أو 

 .26ىنا الصوت اليت يتم تشغيلها
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توفَت مرافق للطالب ومهمة ادلعلم  علممت ادل رأت الباحثة

تطوير شكل  علمىنا ادل .لتطوير التسهيالت اليت تقدمها ادلدرسة

أن تعطى للطالب لتدريب  Audio)) الصوت الصوت اليت من شأهنا

الطالب مع مساع اللغة العربية، حىت يتمكن الطالب اعتادوا على، 

 .واستمع إىل اجلملة يف شكل العربية

 ادلعلم كادلرسل (4

 ادلعلم ترشد أو يبُت حرف الزايدة فعل ماضي و ادلضارع

  . 20فهما جيدا و إذا مل تفهمو سوف ادلعلم تعطي البيان مرة أخر

تزويد ادلعلم مبعلومات مفصلة للطالب من رأت الباحثة 

عربية يشرح ادلادة اللغة ال علمادل .ادلوضوعات وحول معٌت احلياة يف العامل

هنا سوف توفر تفسَتا إالذين ال يفهمون  طالبالىناك  كانتوإذا  

احلافز ىو ادلعلم يوفر واألسئلة والطالب اإلجابة على أسئلة  .الظهر

  .ادلعلم أو فهم
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 كا دلعرضادلعلم   (5

ادلعلم تقرأ القصة أو قرائة يف الكتب اللغة العربية من كتاب "

 .أم من كتاب اللغة العربية  الذي لديها الطالب 31مناىج الدرس 

27 

توفَت ادلعلم أمثلة على ارتداء العربية يف مواضيع رأت الباحثة 

وىذا تعزيز استجابة  .اللغة العربية وتظهر على شكل حوار ابلعربية

تدريس اللغة  علملالستمتاع اللغة العربية وسيتم ادلزيد من ادل البالط

 .العربية

 حتليل احلقايق . ب

 بعد أن حصلت الباحثة احلقائق فقامت بتحليلها كمايلي: 

 النظرية السلوكية معين  .1

ىي نظرية التعلم اليت وضعت  (Behavioristic) التعلم السلوكية نظرية

بدا السلوكية يف األفراد، ابعتبارىا كائنات  .ادلزيد من الًتكيز على السلوك البشري

                                                 
27
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 (Behavioristic)التعلم يف ضوءالسلوكية  29.تفاعلية قادرة على االستجابة للبيئة

ىو شكل من أشكال التغيَت من قبل الطالب من ذوي اخلربة يف شكل تغَتات 

 .يف قدرهتا على التصرف بطريقة جديدة نتيجة للتفاعل بُت احلافز واالستجابة ذلا

وينص ىذا القانون على أن للحصول على الرد ادلناسب يف حل 

لتجربةواخلطأ كشكل من أنواع االستجاابت اليت تتيح ادلشكلة، يسبقها عملية ا

للطالب العمل على مشاكل العربية من شأنو أن نعرف اإلجابة الصحيحة 

 11ال يعرف كيف جتيب على ذلك كانتوابلضبط ما إذا  

فقال " إن تعليم اللغة العربية البدِّ ابإلستحدام النظرية كما قال 

عشر، رنب أن يطبق دلعلمي اللغة العربية يف ادلنهج الدراسي الثالثة . السلوكية

كلنا نستخدم السلوك يف تعليم اللغة العربية.  وريب. مثل ، أًن، زلفي، عرفان

 مثل الكالم ابجلمل البسيطة لتحفيز الطالب حىت يكون الطالب معتاًدا عال

أسئلة ابستخدام اللغة العربية. أفضل يف تعليم اللغة العربية  طرحللغة العربية أ

 .37"ستخدام النظرية السلوكيةاب

                                                 
29

Umi Mahmudah dan Abdul Wahab, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

Malang,2008, UIN Malang Press, hlm 38 
30

Sumadi, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta,2014, PT Rajagrafindo Persada,   

37
  2النائب الطالب يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلقابلة مع األستاذ إمام زلمودي, 

 2139يوين  39كاديري, 
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أن خنلص إىل أن ىذا ادلعلم نظرية ليست  من الباحثة  ميكن و

ادلصدر الوحيد للتعلم على ىذه النظرية، ولكن ميكن للطالب تطوير ادلعرفة انو 

اضطر اىل زايدة معارفهم حبيث قبل بدء الدروس اليت تعلمها الطالب الدرس 

ادلعلم أيضا قد نفذت نظرية السلوكي يف  .مقدمة وادلعلمُت تعزيز تعلم الطالب

اللغة العربية، وكذلك مجيع مدرسي اللغة العربية تستخدم ىذه النظرية، تعلم 

 . وتوفَت احلوافز وسيتم القبض على طالب وتطويرىا من خالل استجابتها

ملدرسة املتواسطة اب Dالصف الثامن  علم يف تعليم اللغة العربية يفاملر ادو أ .2

 2112-2112كديري للعام الدرسي   2اإلسالمية احلكومية 

 ادلدافعو  ادلعلم وادلوجو كا  معلم رادو أ (أ 

ادلعلم يوفر أو يعطي معظم الرسم مرتبطا ابلتعليم اللغة  كانت

العربية، كما أن ادلعلم سوف تسعى إىل أذنية الدينية والعاطفية واألخالقية 

واالجتماعية والفكرية لزايدة رؤى الطالب. ويسًتجن الطالب أيضا يف 

تعلم اللغات مثل يف التحدث ادلهارات اليت حتفيز الطالب ابستخدام 

ر ادلعلم ىنا يسمى ادلعلمُت ادو أالعربية يف مشًتكة أو عبارة أو اللغة 

  menjadi guru profesionalوادلوجهُت. و ىذا مثل قال ازابر أمسان, 

, " ادلعلم ىو ادلريب الذي يكون الشحشية, الشريف, و قدوة 2133
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احلسنة لطال بو و حولو. ادلعلم الذي عنده العلوم الكثَتة و اختباره 

 32طال بومسئول عن 

 فعادادلمستشار و و  معلم كا دلرب رادو أ (ب 

يوفر ادلعلم اختصاصا جديدا يف القدرة التنافسية وتوجيو يف 

رلال ادلخاوف يف وحدات وحفظ حزمة عربية، إذا مل يتم استخدام 

الطالب، مث سيدرس ادلعلم ذلك لتحقيق النوافذ ادلستهدفة اليت 

اللغة العربية مبا فيو الكفاية  يستخدمها ادلعلم. تقدمي ادلشورة اليت بلغت

دور ادلعلم فع . ادادلللمسلمُت. أدوار ادلعلم ىنا كدرب و مستشار و 

  menjadi guru profesionalو ىذا مثل قال ازابر أمسان, اللغة العربية 

ادلعلم مثل ادلدبر, االن  كانت, " ومن العملية التعليم و ادلريب  2133

دون التمرن فسوف الطالب ال يستطيع أن يفهم من الدرس و ال يكون 

. " ادلعلمُت ىو 33ماىرا يف الدرس و ادلهارة الذي قد متقدمة من ادلادة

 interaksi   dan motivasi belajar, سردمياادلستشارين لطالبو".قال 

                                                 
32

 UzerUsman, Menjadi Guru Profesional, Bandung, 2011, PT RemajaRosdakarya, hlm 6 
33
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mengajar , طالبعلى التعلم تكون  رنب ادلعلم تشجيع الطالب 

 34"ادلعلمُت ىو احملفزات لطالبو ونشط

 معلم كا النموجية و ادلثالية رادو أ  (ج 

ادلعلم تعطي القدوة احلسنة يف ادلدرسة و سيتعمل  كانت

يفسر دائما للطالب العديد من ادلواضيع ال ينص إال أن  اللباس حسنة.

ابمفالتس، والصحف، ادلعلمُت أو الكتب يف مجيع أحناء األلكًتونيات، 

أو ادلوارد التعليمية ليس فقط يف الكتب العربية من ادلدرسة وادلعلمُت.  و 

ىنا يسمي ادلعلم و النموجية و ادلثالية. كما قال مليسي " ادلعلم ىو 

 . 15دنوذج ومثال للطالب ومجيع أولئك الذين ينظرون إليو كمعلم"

 كا ادلقيمو   معلم كشخص و أسوة حسنة رادو أ (د 

يف مالحظات الباحثُت ادلعلم لديهم شخصية جيدة وتصبح 

سوري توالدان لتالميذه كما من حيث ادلظهر، وادلعلمُت ال ارتداء 

قميص ضيق و حجاب القصص يف بيئة ادلدرسة. من حيث كلمات 

                                                 
34

 Sudirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar - Mengajar, Jakarta, 2007, PT RajaGrafindo. 

Hlm 45 
35

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2007) hlm. 41 

 



77 

 

ادلعلم لديها كلمة جيدة. دور ادلعلمُت ىنا ىو معلم كشخص و أسوة 

 حسنة. 

علم ادلدرج تقييم التعليم الذي و يف مدرب اللغة العربية ت

يناسب ادلناىج الدراسية اليت ىي يف حالة. يف الدرس العربية للطباعة 

ىنا ىو ادلعلم كا ادلقيم. كما قال   ظام التقييم وعموما. دور ادلعلمتطبيق ن

كَتام يف دوره ادلقيم أو التقومي " ادلعلم كا ادلقيم أو التقومي ال بد أن 

م ىل األىداف التدريس قد يكون حسنا أم ال, يستحدم النتيجة ليعل

ىل ادلادة الذي تعلم قد تستويل الطالب, و ىل الطريقة التعليم قد 

 16يكون صحيحا". 

 معلم كا ادلسَت دور (ه 

و  يف مراقبة ابحثُت يبحث البحوث اليت يعطينها ادلعلم كافية

 تطوير التسهيالت اليت تقدمها ادلدرسةتستطيع أن تستويل على الفصل 

ينبغي أن ادلسَت  اك ادلعلم"  كما قال سودرما   ، والدور ىنا ادلسَت. 

                                                 
36
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تكون قادرة على تقدمي التسهيالت اليت تسمح لسهولة أنشطة التعليم 

 .30"والتعلم

 معلم كمدير الفصول الدراسية دور (و 

للتعلم الذي يعطي، وسوف  كانتيغَت ادلعلم الطبقة إىل م

يلمس ادلعلم لعبة الًتكيز يف الدروس العربية. ىذا الدور ىو ادلعلم كمدير 

الفصول الدراسية. كما قال كَتام يف دوره كمدير الفصول الدراسية "  

ادلعلم يستطيع أن يستويل علي الفصل ألن الفصل ىو البيئة  كانت

 منظمة"

 كا دلعرضمعلم   دور (و 

الدميقراطيون ادلعلم عندما يف الفصول الدراسية من خالل 

إظهار احملادثة يف الكتاب. وفقا لدور األوزه يف ادلعلم ىنا يسمى ادلفروم 

ىذا ألن ادلعلم قد يتقن ادلواد التعليمية أوال. ىذا الدور ىو ادلعلم 

علم ادل كانتالدميقراطيون . كما قال كَتام " ادلعلم يف دوره الدميقراطيون  

                                                 
37
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تستويل و يبسط وصيلة يف التعليم الدرس الذي سيقدمو إيل الطالب 

 18إلن ىذا ترسم من النتيجة الطالب. 

 معلم كا لكلميناطور دور (ز 

  وقد طبق ادلعلم تعلم ادلستحقات مع ادلناىج الدراسية.

يسمي ادلدرس اب الكلميناطور. كما قال مليسي" وفق الحتياجات 

يف رلموعات، وتطوير التعليم الرمسي  اإلنسان، سواء بشكل فردي أو

من خالل ادلعلم، مع أداة تسمى فإن ادلناىج التعليمية  .ومعلم ولد

 19.استقبال الرسائل

 لادلرسمعلم كا  دور (ح 

ادلعلم تعطي اإلرسال إيل الطالب من مجع الوصيلة  كانت

العلمية يف ادلدرسة ادلثال  من احلسيبة أو النبحث من الوصيلة انًتتيت و 

العملية التدريس بلستعمال  سردمياىذا دور ادلدرس ادلرسال. كما قال 

  41وسائل اإلعالم ,من االكادمي و من غَت االكادمي.
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 يف Behavioristic ))  ةبية بنظرية السلوكيم اللغة العر ر معلم يف تعليادو أ .1

كديري للعام   2ملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية اب Dالصف الثامن 

 . 2112-2112الدرسي 

 ةدور معلم يف تعليم اللغة العربية بنظرية السلوكيمن ادلعلوم أنِّ 

 (( Behavioristic الصف الثامن  يفD 2احلكومية دلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية اب  

دور معلم يف كثَت. و أما ما يتعلق بدور   2139-2138كديري للعام الدرسي 

 فهي:  Behavioristic ))  ةتعليم اللغة العربية بنظرية السلوكي

 ادلعلم كا لدوافع .3

,  interaksi   dan motivasi “belajar mengajar 47, سردمياقال 

ادلعلمُت ىو  ,ونشططالب رنب ادلعلم تشجيع الطالب على التعلم تكون "

اي طاليب ذكري أبن اللغة فقالت األستاذة زلفي ". و أما قالت احملفزات لطالبو"

العربية أصعب اللغة يف العلم و أصعب من اللغات اخر و ىذه  اللغة تكون دنرة 

قد زنبها من القلب  كانتالثالثة يف العلم. و الن ىذه  اللغة ستستويل اذا  

                                                 
41

  Sudirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar - Mengajar, Jakarta, 2007, PT RajaGrafindo. 

Hlm 45  
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ىنا  .42"ىو دنرة األول يف نيلو. جرب حلبِّ اللغة العربيةالعميق و اإلخالص 

والعالقة بُت الدافع وادلعلمُت  ادلدافعىي أذنية من الكلمااتن ىناك مشًتكة 

 .فضال عن توفَت احلوافز واستجابة من الطالب والفعل اليت يتعُت القيام هبا

  ادلقيمادلعلم كا  .2

" ادلعلم كا ادلقيم أو التقومي ال بد أن يستحدم النتيجة قال كَتام 

ليعلم ىل األىداف التدريس قد يكون حسنا أم ال, ىل ادلادة الذي تعلم قد 

.  و العملية من 41تستويل الطالب, و ىل الطريقة التعليم قد يكون صحيحا" 

التقومي , الدرسالتقومي االوِّل : التقومي قبل األستاذة و من ادلالحطة الباحثة أن 

تنطبق تقييم ادلعلم والطالب ىنا للطالب الذين يقدرون  44.الثاين : التقومي يوما

أقل من ادلعيار مث فإن ادلعلم أيخذ قيمة إضافية يف حتصيل الرسوم وإعادة 

 .فيها إلمتحانا
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 ادليسرادلعلم كا  .1

 يف تعلم مهارات االستماع اللغة العربية ولكن ادلعلم سيختار صويت

Audio  أسهل عند االقتضاء ابدلوضوع اليت رنري تدريسها و سوف تعيد ايل

و كما .45ىنا الطالب الصوت من شكل الصوت أو الصوت اليت يتم تشغيلها

يتم تزويد معلمي اللغة العربية مبجموعة  قال األستاذ سيف علي عند ادلقابلة "

كما   ."ائل اإلعالممتنوعة من الوسائط اليت توفرىا ادلدرسة وسأقوم بتطوير وس

كمسهل ادلعلم ينبغي أن تكون قادرة على تقدمي " قال سودرما يف كتابو 

 .46"التسهيالت اليت تسمح لسهولة أنشطة التعليم والتعلم

 رسلادلادلعلم كا  .4

العملية التدريس بلستعمال وسائل اإلعالم ,من "كما قال سردميا 

يبُت حرف الزايدة فعل ماضي ادلعلم ترشد أو . 47"االكادمي و من غَت االكادمي

  .47و ادلضارع فهما جيدا و إذا مل تفهمو سوف ادلعلم تعطي البيان مرة أخر

                                                 
 2139يناير  24, , يف التاربخDاب ألستاذة زلفي كمدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن  قابلةادل45
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 Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar( PT. Raja GrafindaPersada: Jakarta 

2007) hlm.44 
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تزويد ادلعلم ابدلعلومات الصحيحة واضحة للطالب حبيث  رائت الباحثة أن

 .ميكن للطالب فهم دروس اللغة العربية

 كا دلعرضادلعلم   .5

غة العربية من كتاب مناىج ادلعلم تقرأ القصة أو قرائة يف الكتب الل

أت الباحثة ر 47 .أم من كتاب اللغة العربية  الذي لديها الطالب 31الدرس 

توفَت ادلعلم أمثلة على ارتداء العربية يف مواضيع اللغة العربية وتظهر على شكل 

لالستمتاع اللغة العربية وسيتم ادلزيد  البوىذا تعزيز استجابة الط .حوار ابلعربية

ميكن للمدرسُت ملياسي " . و ىذا مناسب بقول تدريس اللغة العربية علممن ادل

تلعب دورىا كمدرسة بشكل جيد عندما يتم التحكم وقادرة على تنفيذ 

 .57ادلهارات اليت مت تدريسها
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