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 الباب اخلامس

 حتليل احلقائق

 

لفصل النموذاجي و يف ا بية تدريس اللغة العرعملية حتليل احلقائق يف  . أ

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتارالفصل العام 

لفصل النموذاجي يف ادلدرسة ادلتوسطة يف ا عملية تدريس اللغة العربية يف حتليل احلقائق .1

 اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

 ادلادة و اللقاء
 عملية تدريس

 الطالب دلدرسا

اللقاء األول، 
خرب مقدم و 
 مبتداء مؤخر

خرب مقدم و يشرح عن  -
 مبتداء مؤخر

 
 ل ايقراء السؤ  -
 

يسمع شرحا و مثاال من  -
خرب مقدم و عن ادلدرس 

 مبتداء مؤخر 
يكتب اإلجابة على السبورة   -

 مث يناقش 
اللقاء الثاين، 

 اإلستماع 
و اإلستفهام 
)ماذا، َمْن، 

 َمْن(ل  

يشرح عن اإلستفهام )ماذا،  -
 َمْن، دلن(

 يكتب و يقراء األسئلة -

يكتب مثاال على السبورة مث  -
 يناقش معا.

 جييب األسئلة من ادلدرس -



101 

 

 

 

اللقاء الثالث، 
 قراءة و كالم

 يقراء القراءة و يًتمجها. -
 
 

 يكتب و يقراء األسئلة -

يقراء القراءة و يتكلم  -
 ادللخصها ابللغة نفسهم امام

 الفصل
جييب الطالب األسئلة من  -

 ادلدرس
اللقاء الرابع، 

 اإلمتحان
 يكتب اإلجابة على الكرسة - يقراء السؤال مباشرة -

 
يف عملية تدريس اللغة العربية، يستخدم ادلدرس ادلدخل اإلنساين يف تعليم 

مام إىل ىو ادلدخل الذي يعطى االىتمهارة اإلستماع و مهارة القراءة. ادلدخل اإلنساين 

ألن الطالب  1كاإلنسان و ال يعتقد ليكون الشيئ الذي يسجل أدواة ادلعرفة.  التالميذ

ل ادلدرس ابلشدة العقوبة و لكن يعامل حلقيقة الطالب و وظيفتهم وفوق ذلك ال يعام

يستخدم ادلدرس الطريقة من اعماق القلوب عن اإلفاقة شخصية الطالب.  حني جيد 

الطالب الذي مل يفهموا عن الدراسة ادلستخدمة، فيأمر ادلدرس إىل من الذي قد فهم 

فيعلم إىل صاحبتهم الذي مل يفهموا عن الدراسة. و إن مل يفهموا ايضا فيكرر ادلدرس 

 بيانو حىت يفهموا كل الطالب فهما كامال.

و يستخدم ادلدرس ادلدخل اإلتصايل يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة. ادلدخل 

اإلتصايل ىو التعليم يقوم ابلنظرية التواصل أو وظيفة اللغوية. يف ىذا ادلدخل، األىداف 

                                                           
1
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), hlm.5 
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ىذا ادلدخل متناقضان بعادة  2التعليمية اللغة لتطوير مهارة التواصل و  مهارت اللغوية.

التشديد تركيب اللغوية. ويف التعليم، الطالب يفضل ادلواصالت بدون التفكري القوائد 

 اوال. 

ىذه الطريقة السمعية الشوية.  ياما الطريقة ادلستخدمة مبدرس اللغة العربية ى

يستخدم  3تصاالت.الطريقة منفكرة أن اللغة ىي رلموعة من الرموز الصوتية لعقد اال

ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة االستماع، و يستخدم ادلدرس الطريقة القراءة يف مهارة 

القراءة، ىذه الطريقة تبني أن الناس أشد حاجة لتعليم القراءة و االنطالق فيها من غري 

يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة، يستخدم ادلدرس الطريقة االنتقائية،  4حاجة  للتحدث.

أتيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق السابقة )الطريقة النحو و الًتمجة و الطريقة ادلباشرة 

 5ية(.و الطريقة القراءة و الطريقة السمعية و الشفو 

فيتكلم  امام الفصل قدماذا يتلديهم ثقة النفس،  الطالب يف ىذا الفصل

الطالب ابللغة العربية و اللغة اإلندويسية ألن لديهم ادلفردات قليل و نقص جدا. و يؤثر 

بكتابة على السبورة، غري موجود اللعب ملل و مشبع، ألن يشرح ادلدرس ادلادة  الطالب

يفهمون ادلادة  لكي ان يكون الطالب محاسة عند التعليم اللغة العربية. كثري من الطالب

 لكنهم الميلكون ادلفردات ليكتب اجلملة او ليتكلم مبتنوعة و شلتاز.

                                                           
 9ص.نفسو، مرجع  2

 27ص. مرجع نفسو،3

 136 ص. (،1989)مصر: جامعة ادلنصورة،  ا مناهجه و أساليبهتعليم العربية لغري الناطقني هب، رشدي أمحد طعيمة4

     26 ص. (،1986)الرايض: مجيع احلقوق زلفوظة للمؤلف،أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل5
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لفصل العام يف ادلدرسة ادلتوسطة يف ا العربيةعملية تدريس اللغة  يفحتليل احلقائق  .2

 اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

 ادلادة و اللقاء
 عملية تدريس

 الطالب ادلدرس

 :اللقاء األول
خرب مقدم و 
 مبتداء مؤخر

 أيمر حفظ ادلفردات -
خرب مقدم و يشرح عن  -

 مبتداء مؤخر
 
 يقراء السؤال  -
 

 حيفظ ادلفردات معا  -
شرحا و مثاال من  يسمع -

خرب مقدم و عن ادلدرس 
 مبتداء مؤخر 

يكتب اإلجابة على السبورة   -
 مث يناقش 

  :اللقاء الثاين
اإلستفهام 
)ماذا، َمْن، 

 َمْن(ل  
 الكالم مهارة و

يشرح عن اإلستفهام )ماذا،  -
 َمْن، دلن(

 األسئلة قراءي -

يكتب مثاال على السبورة مث  -
 يناقش معا.

م الفصل كمثال يتكلم اما -
 يف كتاهبم

 :اللقاء الثالث
 قراءة و كالم

 يقراء القراءة و يًتمجها. -
 
 

 يكتب و يقراء األسئلة -

يقراء القراءة و يتكلم  -
ملخصها ابللغة نفسهم امام 

 الفصل
اليت جييب الطالب األسئلة  -

 ادلدرس يسأل
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 :اللقاء الرابع
 اإلمتحان

 سةاجابة على الكر يكتب اإل - يقراء السؤال مباشرة -

 

يف عملية تدريس اللغة العربية، يستخدم ادلدرس ادلدخل اإلنساين يف تعليم 

ىو ادلدخل الذي يعطى االىتمام إىل مهارة اإلستماع و مهارة القراءة. ادلدخل اإلنساين 

ألن الطالب  6ادلتعلمني كإنسان و ال يعتقد ليكون الشيئ الذي يسجل أدواة ادلعرفة.

يعامل حلقيقة الطالب و وظيفتهم وفوق ذلك ال يعامل ادلدرس ابلشدة العقوبة و لكن 

حني جيد   يستخدم ادلدرس الطريقة من اعماق القلوب عن اإلفاقة شخصية الطالب.

الطالب الذي مل يفهموا عن الدراسة ادلستخدمة، فيأمر ادلدرس إىل من الذي قد فهم 

فيعلم إىل صاحبتهم الذي مل يفهموا عن الدراسة. و إن مل يفهموا ايضا فيكرر ادلدرس 

 بيانو حىت يفهموا كل الطالب فهما كامال.

رة الكتابة. ادلدخل و يستخدم ادلدرس ادلدخل اإلتصايل يف مهارة الكالم و مها

نظرية التواصل أو وظيفة اللغوية. يف ىذا ادلدخل، على اإلتصايل ىو التعليم يقوم 

ىذا ادلدخل  7األىداف التعليمية اللغة لتطوير مهارة التواصل و  مهارت اللغوية.

صالت بدون متناقضان بعادة التشديد تركيب اللغوية. ويف التعليم، الطالب يفضل ادلوا

 التفكري القوائد اوال. 

                                                           
6
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008)  . hlm.5 
 9 ص. مرجع نفسو، 7
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ىذه اما الطريقة ادلستخدمة مبدرس اللغة العربية ىو الطريقة السمعية الشوية. 

يستخدم  8الطريقة منفكرة أن اللغة ىي رلموعة من الرموز الصوتية لعقد االتصاالت.

طريقة القراءة يف مهارة ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة االستماع، و يستخدم ادلدرس ال

القراءة، ىذه الطريقة تبني أن الناس أشد حاجة لتعليم القراءة و االنطالق فيها من غري 

يستخدم ادلدرس الطريقة االنتقائية، يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة،  9حاجة  للتحدث.

أتيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق السابقة )الطريقة النحو و الًتمجة و الطريقة ادلباشرة 

 10و الطريقة القراءة و الطريقة السمعية و الشفوية(.

الطالب يف الفصل العام، سلتلف ابلفصل النموذاجي. الطالب ابلقدرة حتت 

فظ ادلفردات يف اول حلالطالب  ادلدرس اىل القدرة الطالب يف الفصل النموذاجي. ميارس

لديهم ادلفردات  ، امام الفصل الطالب اذا يتقدم و الدراسة و يسأل اىل صديقتهم متبادال

  .كثري لكنهم حياء

يؤثر الطالب ملل و مشبع، ألن يشرح ادلدرس ادلادة بكتابة على  احياان،

السبورة، غري موجود اللعب لكي ان يكون الطالب محاسة عند التعليم اللغة العربية. كثري 

لكنهم حيفظون كثري فيستطيع ليكتب اجلملة او ليتكلم مبتنوعة و شلتاز، من الطالب 

 .رس ألن غري متنوعةادلادة اليت يشرح ابدلدون يفهمال

 

                                                           
 27 ص. مرجع نفسو،8

 136 ص. (،1989)مصر: جامعة ادلنصورة،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه، رشدي أمحد طعيمة9

     26 ص. ،(1986)الرايض: مجيع احلقوق زلفوظة للمؤلف،أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل10
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لفصل النموذاجي و الفصل العام يف ا عملية تدريس اللغة العربية بني ادلقارنة . ب

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

و من تقدمي احلقائق احملصولة من مكان البحث، نظرت الباحثة أن الفصل 

 اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار ذلما النموذجي و الفصل العام يف ادلدرسة ادلتوسطة

 ادلختلفة عن اسًتاتيجيات ادلدرس عندا يدرس اللغة العربية يف الفصل.

الفصل  يفب ي األعلى من الطالميلك ذك الطالب يف الفصل النموذاجي 

ىذا احلال يؤثر ادلدرس ليدرس ابلسليب النو يفكر ان الطالب يقادرون لتدريس و العام، 

ثقة النفس  و ىم ميلكون ة و حلفظ ادلفردات منفردا او مناقشة مع األصدقاء. لفهم ادلاد

جيدا، اذا يتقدم امام الفصل فيتكلم الطالب ابللغة العربية و اللغة اإلندويسية ألن لديهم 

 .ادلفردات قليل و نقيص جدا

الطالب يف الفصل العام ميلك ذكي اقل من الطالب يف الفصل النموذاجي، 

مع أصدقاء و يناقش ادلادة  و يؤثر ادلدرس ليدرس ابحلماسة، حيفظ ادلفردات معا ىذا احلال

و هبذا احلال، حيب ادلدرس  الطالب يف ىذا الفصل ميلكون كثري من السؤال اىل ادلدرس.

و  فيعطي ادلدرس ىدية ألداء مسابقة احللوى، َمن يستطيع ان جييب السؤال من ادلدرس

م لكن صديقتهم اليستطيع ان جييب فيعطي ادلدرس قتهَمن يستطيع ان يسأل اىل صدي

 ىدية ايضا.
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من احلال السابق، نستطيع ان نعرف التناقض يدرس ادلدرس بني الفصل 

 النموذاجي و الفصل العام. 

 

 


