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ال يتضمن األراء من املتخصصني أواملواد الىت نشرها الناشر أوكتبها الباحثون إال أن تكون 

 مراجع ومصادرا هلذا البحث العلمي.  
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 اإلسالمّية احلكومّية مسارانججامعة وايل سوجنو 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 حسن اهتمامكم.
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 الملخص
 

 تالميذ اهتمام تنمية يف املعلم حماوالت"( 133211053) الصالح حبيب 
 دمبيت كنري األسالمية الثانوية العلوم رياضة مبدرسة العربية اللغة لتعلم السابع الصف
اإلسالمية  اڠقسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة ويل سا".دماك

 2019 ڠاحلكومية مسارا

الشيء الوحيد الذي ميكن أن يؤثر على تعلم الشخص هو االهتمام. شخص  
لديه مصلحة يف الدرس يف حد ذاته سوف يشعر بالسعادة والبهجة يف متابعة الدرس. إىل 
جانب أمهية عامل االهتمام ، هناك عامل آخر يدعم جناح الطالب هو عامل املعلم ، 

بشكل كبري جناح تعلم الطالب للغة وكيف حيدد موقف املعلم عند مواجهة الطالب 
العربية. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد اجلهود اليت يبذهلا املعلمون يف زيادة االهتمام بتعلم 

 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري دمبيت دماك.طالب الصف السابع يف 

نات يف هذا البحث هو حبث نوعي مع هنج دراسة احلالة. يستخدم مجع البيا 
يع يف هذه الدراسة هي مدرس هذه الدراسة طريقة املالحظة والتوثيق واملقابالت. املواض

العربية ، طالب الصف السابع من مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري ،  اللغة
 طالب ، مدير املدرسة. 21بلغ جمموعهم 

للغة العربية لطالب الصف لزيادة االهتمام بتعلم ا حماوالت اليت يبذهلا املعلم 
املرتبطني بدورهم كمدرسني ميكن مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري السابع يف 



 ز
 

( 2( تعليم بطرق مثرية لالهتمام مع مستوى منو الطفل. 1 وصفها على النحو التايل ؛
 ( توفري العقاب تربوي3توفري فهم الفوائد اليت يتعني تدريسها. 
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 الشعار

        

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. AL-INSYIRAH: 6)
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1
 Forum Pelayan Al-Qur’an, Al-Quran Al-Karim dan Terjemah, 

(Tangerang: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2016), Surat Asy-Syarh Ayat 

6, hlm. 596. 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث العلمي إىل :
الوالدين احملبوبني أيب ترمنذي وأمي مصلحة اللذان ربياين صغريا حبسن الرتبية  .1

 جزامها اهلل أحسن اجلزاء.،واملالحظة 
وعشرييت وأقاريب مطاهرة سيت سىت نراحسنة,سىت منيفة,سىت منوارة, األخت الكربى .2

 أعاهنم اهلل على كل خري. ،الذين يشجعونين وقتا بعد وقت
نفعنا اهلل  ،الذين بذلوا جهدهم يف تأدييب و تعليمي علوما واسعا كثريامجيع أساتذي و  .3

 .هبم و بعلومهم يف الدارين
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

 كلمة شكر وتقدير
 

احلمد هلل الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف اإلحسان وفضلنا على سائر 
خلقه بتعليم العلم والبيان والصالة على حممد املبعوث خبري امللل واألديان وعلى اله 

 وأصحابه بدور معامل اإلميان ومشوس عوامل العرفان. أما بعد
وأمحد اهلل سبحانه وتعاىل على ما وفقين من إمتام  ،البحثيسرين يف مستهل هذا 

هذه الرسالة. وأن أتوجه بأجزل الشكر وأخلص التحيات إىل جامع السادات الكرام 
الذين هلم فضل كبري يف اجناح كتابة هذه الرسالة. ال يسعين يف هذا املقام إال أن أقدم 

 الشكر جبزيل الشكر والعرفان مع ألف سرور إىل :
اإلسالمية  اڠاملاجستري كرئيس جامعة وايل سا امام توفيقيلة األستاذ الدكتور فض .1

 ڠاحلكومية مسارا
كعميد كلية علوم الرتبية   ةاملاجستري  ليف انيس معصومةفضيلة األستاذ الدكتور  .2

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠوالتدريس جبامعة وايل سا
املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية أمحد مغفورين فضيلة األستاذ الدكتور  .3

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠجبامعة وايل سا
املاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  عقيل لطفانفضيلة األستاذة  .4

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠسا
تابة هذا أصدقائي وزمالئي الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف ك .5

ومجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية وخاصة إىل مجيع  ،البحث وإمتامه
 .أصحايب األحباء من فصل قسم تعليم اللغة العربية "ب"
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

ون مملوكة لكل من يريد أن يتعلم عن اللغة العربية هي اللغة اليت جيب أن تك 
اإلسالم. هذا ألن مصدر أساسي لتعاليم اإلسالم ، أي القرآن واحلديث ، باللغة 
العربية. باإلضافة إىل ذلك ، اللغة العربية هي احدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة 

 .وأعطت العديد من اللغات إىل لغات أخرى يف العامل اإلسالمي

لعدة قرون يف العصور الوسطى ، لعبت اللغة العربية دورا رئيسيا يف استكشاف  
املعرفة وتطويرها ، فمنذ القرن السابع امليالدي عندما بلغت اإلمرباطورية العباسية 

ملسلمني بتجميع أعمال علمية فة ااإلسالمية ذروهتا ، قام العديد من العلماء والفالس
جامعات خمتلفة يف أوروبا. من بينها يف جماالت الرياضيات والفيزياء و   ضخمة

 والكيمياء والطب والفلك واألدب والفلسفة.

ولكن ليس هنا فقط ، فقد شاركت اللغة العربية أيًضا يف بناء وتطوير الثقافة  
ليمية ، على األقل املسامهة يف املفردات. الوطنية ، خاصًة اللغات اإلندونيسية واإلق

يف هذه احلالة ، نعلم أنه ليس هناك عدد قليل من املفردات اإلندونيسية واللغات 
على الرغم من أن معظم املفردات اإلندونيسية تأيت  1اإلقليمية اليت تأيت من العربية.

                                                             
1Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 84. 
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املفردات والعبارات سوف من اللغة العربية ، إال أن اللغة تتطور دائًما ، لذا فإن 
تستمر دائًما يف تطوير العلوم والتكنولوجيا. حىت أن املفردات والتعبريات ستخضع 
لتعديالت يف النطق وصياغة احلروف من لغتهم األصلية ، وتعاين من التوسع 

2وتضييق املعىن ، إخل.
 

العامل اللغة العربية هي واحدة من اللغات األجنبية اليت طاملا درستها أجيال  
اإلسالمي. يف إندونيسيا أيًضا ، يتم تعلم اللغات من سن مبكرة ، ألن غالبية الناس 

3مسلمون ، حيث مت الكشف عن القرآن باللغة العربية.
 

يف إندونيسيا ، غالبًا ما تستخدم اللغة العربية لألنشطة الدينية ، والتالوة ،  
ندونيسيا ، وقد درست العديد من والعبادة والتعليم. مت تدريس اللغة العربية يف إ

 اجلامعات واملدارس املواد العربية.

املوضوعات العربية هي املوضوعات اليت هتدف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير  
وتعزيز القدرات وتعزيز موقف إجيايب جتاه اللغة العربية على حد سواء بشكل إجيايب 

ات اآلخرين وفهم القراءة. ومثمر. القدرة على االنقاص هي القدرة على فهم حمادث
 القدرة اإلنتاجية هي القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال ، شفهًيا وكتابًيا.

لعربية يف إندونيسيا يظهر العديد من العقبات ، وخاصة تلك املتعلقة باهتمام  
الطالب لتعلمها. ميكن العثور على هذه العقبة يف كل مؤسسة تعليمية تقريبًا ، من 
                                                             

2Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam 
Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 12. 

3Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 
Inovatif,(Malang: UIN MALIKI PRESS,2011), hlm. 26. 
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م األساسي إىل التعليم العايل. ووجدت دراسة استقصائية أجريت يف مدرستني التعلي
طالبًا كمستجوبني ،  170إسالميتني رفيعتني رفيعتني يف جاكرتا وشارك فيها حوايل 

أن الطالب كانوا أكثر سعادة ودوافع لتعلم اللغة اإلجنليزية من تعلم اللغة العربية. 
4بون املوضوعات العربية.منهم قالوا إهنم ال حي 90حىت أن 

 

من املؤكد أن هذه الظاهرة تعطي إشارة على وجود مشاكل مزمنة من حيث  
اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ، وتظهر بوضوح أهنا ال تتوافق مع التفويض 

واليت  19من الئحة حكومة مجهورية إندونيسيا لعام  19املنصوص عليه يف املادة 
تعلم يف وحدة التعليم" تفاعلية ، ملهمة ، مرحة ، حتدي ، تنص على أن "عملية ال

حتفيز الطالب على املشاركة بنشاط ، وتوفري مساحة كافية للمبادرات ، واإلبداع ، 
5واالستقاللية مبا يتفق مع املواهب ، واملصاحل ، والنمو البدين والنفسي للطالب ".

 

، توضح  2005لعام  19 استناًدا إىل الئحة حكومة مجهورية إندونيسيا رقم 
كيف أن اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ألنه بدون فوائد سيجلب   19املادة 

الطالب إىل حالة من احلبس. من هذه القيود ، عادة ما يربزون مع مشاعر سلبية 
خمتلفة من االضطراب يف االستجابة لعملية تعليم اللغة العربية اليت تستمر مثل 

                                                             
4Intan Irawati,Muslim dan Bahasa Arab, 

http://www.kabarindonesia.com/berita.php. (12 Februari 2019). 
 

5
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 19. 
 

http://www.kabarindonesia.com/berita.php.%20(12
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وف والعار. هذه املشاعر السلبية حتفز الدما  ، مثل الدما  الغضب واحلزن واخل
6الذي يرتبط مباشرة للحفاظ على احلياة.

 

باإلضافة إىل ذلك ، يقول علماء النفس أن أحد األشياء اليت ميكن أن تؤثر  
أن بنفسه رس بالدم تمااهيشعر شخص لديه  ف. سوعلى تعلم املرء هو االهتمام

. إىل جانب أمهية عوامل االهتمام ، رسلدر افي حضولرحمة دة وايشعر بالسعا
هناك عوامل أخرى تدعم أيًضا جناح الطالب هي عوامل املعلم ، وكيف حيدد 
موقف املعلم عند مواجهة الطالب أيًضا إىل حد كبري جناح الطالب يف تعلم اللغة 

واهتمام العربية. كما قال آجوس نريمان يف كتابه "نظرية التعليم" أن االهتمام ، 
األطفال ، واجلو الطبقي ، واحلماس ، وأنشطة األطفال تعتمد على كيفية تصرف 

7املعلم وأسلوبه أثناء التدريس.
 

يبدو أن النظرية املذكورة أعاله تؤكد أن املعلم يف التدريس سيكون قادرًا على  
كنري تطوير اهتمام الطالب بالتعلم. يف مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية  

دمبيت دماك ، ختتلف القدرة األساسية للطالب العربية ، وهذا واحد منهم بسبب 
اخللفية التعليمية للطالب الذين هم من خرجيي املدرسة االبيدية و املدرسة احلكومية. 

، فإن طلبة خريج مدرسة عامة (Nailin)ونيلني  (Nabilah)وكما قالت نبيلة 
 فرباير 23 يف مقابلة، سالمية كنري األمدرسة رياضة العلوم الثانوية الصف السابع يف 

                                                             
6 Bobbi Deportrdan Mike Hernacki, Quantum Learning, (Bandung: 

Kaifa,2003),hlm.26. 
7Agus Nirman,Teori Mengajar, (Yogyakarta: Sumbangsih,1989), 

hlm. 33. 
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 من املتخرجني للطالب وخميفة صعبة العربية اللغة دروس تعترب ، هلم وفًقا 2019
 .العامة ةاملدارس

هلذا السبب ، يف التدريس والتعلم وخاصة اللغة العربية ، جيب أن يكون  
االهتمام بالتعلم حىت يتمكن الطالب من التعلم بفعالية املعلمون قادرين على تعزيز 

وكفاءة ، وبفضل اجلهود الصحيحة اليت يبذهلا املعلم ، سيكون مبقدوره التقليل إىل 
احلد األدىن من افرتاض أن الدرس أمر يصعب تعلمه وميكن أن يعزز االهتمام تعلم 

 الطالب العرب

ث يف مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية  هذا هو ما يكمن وراء املؤلف إلجراء البحو 
محاوالت المعلم في تنمية اهتمام تالميذ الصف السابع كنري دمبيت دماك ، وهي "

 ."ألسالمية كنير دمبيت دماكا مدرسة رياضة العلوم الثانويةب ةلتعلم اللغة العربي
 

 تحديد المسألة .ب 

ملشكالت البحث على النحو بناًء على هذه اخللفية ، ميكن للباحث أن حيدر  
 التايل:

يف مدرسة  مستوى اهتمام التالميذ لدى الصف السابع بتعلم اللغة العربية كيف. 1
 سالمية كنري دمبيت دماك ؟ألارياضة العلوم الثانوية 

. ما هي حماوالت املعلم يف تنمية اهتمام التالميذ لدى الصف السابع بتعلم اللغة 2
 كنري دمبيت دماك ؟  سالميةألاالعربيةيف مدرسة رياضة العلوم الثانوية 
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 أهداف البحث وفوائدها .ج 

 . الغرض من الدراسة1

 بناًء على صياغة املشكلة ، جيب أن حتقق أهداف البحث من قبل الباحث: 

مدرسة السابع من  الصف طالب لدى العربية اللغة بتعلم االهتمام ملعرفة (أ 
 .سالمية كنري دمبيت دماكاألرياضة العلوم الثانوية 

 لدى العربية اللغة بتعلم االهتمام زيادة يف املعلمون يبذهلا اليت اجلهود ملعرفة  ب(

سالمية كنري األمدرسة رياضة العلوم الثانوية من  السابع الصف طالب
 .دمبيت دماك

 فوائدة البحث  . 2

 الفائدة النظرية   (أ 

من املتوقع أن يسهم هذا البحث يف تطوير العلوم ، خاصة تلك     
 باهتمام الطالب بالتعلم.   املرتبطة 

 الفائدة التطبيقية   ب(

 للباحث، جتربة قيمة وزيادة املعرفة، وخاصة يف تعلم اللغة العربية. (1

هو الصورة الذاتية بوصفها انعكاسا للمدرسة: نتائج هذا البحث  (2
 لتحسني جودة تعلم اللغة العربية.
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للمعلمني: ارجاع على تعلم اللغة العربية وحتسني قدرة التدريس لتحسني  (3
 إجنازات التعلم من التالميذ.

للتالميذ: اكرتث التالميذ ان أمهية دراسة اللغة العربية والدافع لكي  (4
 راسية اللغة العربية.التالميذ أكثر اهتماما يف مادة د
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 الباب الثاني

 األسس النظرية

 الهيكل النظرى .أ 

اهليكل النظري حيتوى على تطبيق عقلية الباحث يف تنظيم النظريات تنظيما  
اليت تدعم مشكالت البحث. اهليكل التظري يف هذا البحث يتكون من مفهوم تعلم 

 اللغة العربية وأهداف تعلم اللغة العربية واملشكالت يف تعلم اللغة العربية.

 االهتمام .1

 هناك العديد من التعريفات اليت يعرب عنها اخلرباء مبا يف ذلك:  

هو امليل املستقل لالهتمام  االهتمامارة حبري مج (Syaiful) يفولش وفق (أ 
وتذكر بعض األنشطة. سوف يهتم  شخص مهتم بنشاط ما هبذا النشاط 
باستمرار مع املتعة. بعبارة أخرى ، االهتمام هو الشعور بأنك أكثر تشويًقا 

 1وشعوًرا باالهتمام بشيء أو نشاط دون أن يتم إخباره.

ويته إىل حد ما يف ، االهتمام هو امليل الذي مت تسWinkel))ونكيل وفق  (ب 
املوضوع الذي يشعر بأنه مهتم ببعض اجملاالت أو األشياء ويشعر بالسعادة 

 2يف العمل.

                                                             
1
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,2002,hlm. 132. 
2W.S Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi belajar, ( Jakarta: 

Gramedia.1982), hlm. 30. 
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مام هو وعي الشخص ، أو فإن االهت، (Witherington)طرجطونو  وفق (ج 
، أو احلالة اليت حتتوي على شيء له أن الكائن، أو الشخص، أو املشكلة

( هو وعي موجود يف شخص ما 135: 1991،  وطرجطونعالقة به )
عن عالقته بكل ما هو خارج نفسه. األشياء خارج شخص ما ، حىت لو 
مل تصبح واحدة ، ولكن ميكن أن تتصل ببعضها البعض بسبب وجود 

 3مصاحل أو احتياجات ملزمة.

، فإن االهتمام ليس شيًئا ينتمي إىل شخص مثله ، (Singer)سينغر وفق (د 
ميكن تطويره. إن االهتمام املوجود يف شخص ما ال وجود له يف ولكنه أمر 

 4حد ذاته ، ولكن هناك بسبب اخلربة واجلهد لتطويره.

كشرط حيدث عندما   االهتمام، فإن حتديد (Sadirman)ساديرمان  وفق (ه 
يرى الشخص خصائص أو معىن وضع يرتبط برغبات أو احتياجات خاصة 

 5به.

من بعض التعاريف املذكورة أعاله ، ميكن أن نستنتج أن االهتمام هو عملية  
نفسية جمردة يتم التعبري عنها من قبل مجيع حاالت النشاط ، وهناك أشياء تعترب 
قيمة حبيث تكون معروفة ومربدة. حبيث تتسبب عملية الروح يف ميل حنو الشعور 

أيًضا أن االهتمام خيلق رغبة بشيء أو شغف أو رغبة يف شيء ما. ميكن القول 
قوية يف شيء ما. هذه الرغبة ناجتة عن إحساس باالندفاع لتحقيق ذلك ، وهو 

                                                             
3H.C.Witherington, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Aksara 

Baru,1991),hlm. .135  
4
Singer, Kurt, Membina Hasrat Belajar di Sekolah, (Bandung: 

Remaja Karya,1987),hlm.93 
5Sadirman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,( Jakarta: 

CV.Rajawali,1998), hlm.76. 
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شيء ميكن أن يكون يف شكل أشياء أو أنشطة أو ما إىل ذلك ، سواء كانت 
سعيدة أو خميفة أو متيل إىل شخص يأيت من خارج القلب الداخلي ماوبونداالم 

الجنذاب إىل شيء يقود أعماله إىل هذا الشيء و الذي يشجعه على الشعور با
 تثري السرور.

 التعلم .2

، فإن هذا التعلم هو عملية تكيف (Barlow)وفًقا ملا قاله بارلو  
تتم تدرجييًا ، واستنادًا إىل جتاربه ، قال إن عملية التكيف ستنتج شيًئا مت 

 6تعظيمه إذا مت تزويده مبكرب للصوت.

لق بفكرة االهتمام اليت مت اإلعراب عنها فيما يتعمن اآلراء املختلفة  
ي للشخص ، ميكن االستنتاج أن االهتمام بالتعلم هو جانب نفسوالفهم للتعلم

، الشعور باإلشباع الذي يتجلى يف عدة أعراض، مثل: العاطفة، الرغبة
املعرفة.  بالتغيريات السلوكية من خالل األنشطة املختلفة اليت تشمل البحث عن

، مصلحة ق، وترو إن االهتمام بالتعلم هو االهتمام، فربة. وبعبارة أخرىواخل
شخص ما )الطالب( حنو أنشطة التعلم اليت تظهر من خالل احلماس واملشاركة 
، والنشاط يف التعلم وحتقيق أمهية هذا النشاط. وعالوة على ذلك حتدث 

رفة واملهارات ، تغيريات يف الطالب يف شكل املهارات واملواقف والعادات واملع
وخربة التعلم. إن اهتمام الطالب بالتعلم له تأثري كبري على جناح التعلم ، ألن 

، إذا مل ئيسي الذي حيدد درجة نشاط الطالباهتمام الطالب هو العامل الر 
كان ، فلن يتعلم الطالب قدر اإلمالتعلم متوافقة مع مصاحل الطالب تكن مادة

                                                             
6Netti Hartati, Islam dan Psikologi,(Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,2004),hlm.55 
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للتغلب على الطالب الذين هم أقل اهتماما  ،، ألنه ال يوجد جذب له. لذلك
، جيب على املعلم حماولة خلق ظروف معينة حبيث حيتاج الطالب دائما بالتعلم

وتريد مواصلة التعلم. إن االهتمام بالتعلم داعم للغاية ويؤثر على تنفيذ 
عمليات التعليم والتعلم يف املدارس اليت تؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق 

 لتعلم.أهداف ا

 7.هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على جناح عملية التعلم

 البيئة (أ 
 حالة اجلو ، درجة حرارة اهلواء ، الطقسالطبيعة:  (1
 االجتماعية: صاخبة،والغناء  (2

 مفيدة (ب 
 منهج / مادة الدرس (1
 املعلم / املعلم (2
 املرافق والتسهيالت (3
 اإلدارة / اإلدارة (4

 علم وظائف األعضاء (ج 
 التغذية الكافية للشخص ، واللياقة البدنيةاحلالة البدنية:  (1
احلواس اخلمس: حترسها فحوصات دورية لألطباء ، وتوفر املعدات  (2

 اليت تليب املتطلبات
 علمالنفس (د 

 املواهب (1
                                                             
 7M. Ngalim Purwanto , Psikology Pendidikan , ( Bandung : 
Rosdakarya , 2007 ),hlm . 107. 
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 املصاحل (2
 الذكاء (3
 الدافع (4
 املعرفية القدرات (5

للحصول على أقصى قدر من النتائج يف عملية التعلم ، فمن املؤكد   
اخلطوات لتسهيل وتسهيل عملية التعلم وفقا لنمو الطفل. أن لديها سلسلة من 

 تتضمن هذه اخلطوات ما يلي:
 التعلم والنضج (أ 

النضج هو عملية منو لألعضاء اليت وصلت إىل القدرة على القيام   
بوظائف كل منها وهذا حيدث من التحفيز لدى البشر أنفسهم. بينما 

 8.التحفيز من اخلارجيتطلب التعلم أنشطة ندرك أن هذا حيدث بسبب 
 دراسةوالتكيف  (ب 

 يف هذه احلالة ، يوجد نوعان من التعديالت ، مها:  
 شخص ما يتغري مع الظروف البيئية / العامل اخلارجي. (1
 9.التعديل يغري البيئة أو العامل اخلارجي حسب احتياجاته (2

من بني هذين النوعني من التكيف يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالتعلم ألن 
تدريب يرتبط  -يتطلب عملية تعديل ويتطلب أيًضا إجراء مترين  التعلم

ارتباطًا وثيًقا بعملية التعلم. لذلك ، هو مرادف للتعايش املتبادل بني 
 االثنني
 
 

                                                             
 8M. Ngalim Purwanto ,“Psikology Pendidikan”….hlm. 86. 
 9M. Ngalim Purwanto ,“Psikology Pendidikan”….hlm. 87. 
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 الدراسة واخلربة (ج 
جتربة شيء ما ال يتعلم بالضرورة ولكن كل نشاط تعليمي يعين أيًضا   

شيًئا حمزنًا ميكن أن يسبب جتربة. تشهد أمثلة األنشطة اليت ال تتعلم 
الالمباالة واحلزن. لذلك ، عندما نتعلم شيًئا ما ، فهي جتربة ميكننا احلصول 
عليها. لكن عندما خنترب شيًئا ما ، فهذا ليس بالضرورة عملية تعلم. هنا 
ميكن االستنتاج أنه يف عملية التعلم سيكون هناك بالتأكيد جتربة. إن 

صحيح سيكون هلا تأثري إجيايب على عملية  التجارب اليت تستخدم بشكل
 التعلم.

 الدراسةواللعب (د 
كالمها يغري سلوك   -هناك عالقة مشرتكة بني اللعب والتعلم   

الشخص. هناك اختالفات أيًضا بني االثنني ، وفًقا لطبيعتها ، إذا كان 
 اللعب خمصًصا فقط للرضا يف حني أن التعلم له غرض للمستقبل

 دراسةوفهم (ه 
عملية التعلم اليوم ، يعتقد معظمنا أننا إذا فهمنا شيًئا ما ، يف   

فسوف ننجح بالتأكيد يف عملية التعلم على الرغم من أهنا ليست بالضرورة 
 هكذا.
على سبيل املثال ، ما حيدث للقطط عندما ميارسون صيد الفريسة ،   

ذلك يف البداية مل يكن يعلم ما الذي يفعله وألي غرض. هو دائما يفعل 
 بشكل مستمر. وسوف يفهم كما يكرب

 التعلم واحلفظ (و 
تبني أن احلفظ والتذكر ال ميثالن عملية حلفظ هذا ألنه يف احلفظ   

والتذكر دون أن نفهم ما هو الغرض من احلفظ والغرض منه ، سوف 
ننسى بسهولة وال نعرف الفوائد اليت سنحصل عليها بعد حفظ شيء ما. 
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ستؤدي أيًضا إىل تغيريات يف السلوك حبيث إذا مل بسبب عملية التعلم ، 
 يكن لنشاط التذكر والتذكر تأثري التغيري ، فلن يطلق عليه نشاط التعلم.

 الدراسةواملمارسة (ز 
نفس الشيء ميكن أن يغري  -معادلة هذين األمرين هي نفسها   

سلوك الشخص ولكن من حيث التعلم ليس بالضرورة أن حيتاج كل منهم 
يب ، على سبيل املثال الطفل الذي يلمس النار سيشعر باحلرارة إىل التدر 

ومنذ ذلك احلني يعلم أن احلريق ساخن وهذا ال حيتاج إىل تدريب لنجاح 
 10عملية التعلم فقط حتتاج إىل أن يكون التفاهم.

 خصائص االهتمام في التعلم .3

، فإن الطالب املهتمني بالتعلم لديهم  (Slameto)شلميطو  وفق
 اخلصائص التالية:

 وجود ميل ثابت لالنتباه وتذكر شيء ما يتم دراسته بشكل مستمر. (أ 

 هناك شعور باحلب والسرور يف شيء يثري اهتمامك. (ب 

اكتسب شعور بالفخر والرضا يف شيء يثري اهتمامك. هناك شعور بااللتزام  (ج 
 11بشيء يهمك.

 
 
 

                                                             
 10M. Ngalim Purwanto ,“Psikology Pendidikan”….hlm.89. 

11Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm.58. 
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  االهتمام بالتعليم وعملية التعلمالعالقة بين  .4
ميكن تفسري االهتمام "حالة حتدث عندما يرى شخص ما خصائص   

أو معاين موقف يرتبط برغباته أو احتياجاته اخلاصة. لذلك فإن ما يراه 
 الشخص سيثري اهتماًما بالتأكيد ، حيث أن ما يتم رؤيته له عالقة باملصاحل

"االهتمام له تأثري كبري على أنشطة كما جاء يف بيان سيفلي حبري ،   
التعلم. الطالب الذين يهتمون بالدرس سوف يدرسون جبدية ، ألن هناك نقطة 
جذب هلم. ستعمل عملية التعلم بسالسة إذا كانت مصحوبة باهتمام. لذلك 
، حيتاج املعلم إىل إثارة اهتمامات الطالب حبيث يتم فهم الدروس املقدمة 

 بسهولة.
رق ميكن للمدرسني القيام هبا إلثارة اهتمام الطالب ، هناك عدة ط  

 على النحو التايل:
 توليدحاجة (أ 
 تواصل مع مشكلة التجربة املاضية (ب 
 توفري الفرص للحصول على نتائج جيدة (ج 

 12.استخدام أشكال خمتلفة من التدريس (د 
 

هلذا السبب ، جيب أن يكون املعلمون قادرين على االستفادة من اهتمام 
الطالب بالتعلم من خالل توفري الظروف اليت تدعمه. اهتمام الطالب بالتعلم 
هو القوة اليت تأيت من الطالب. يرتبط هذا االهتمام بالفعل حباجة الطالب إىل 

ان الذي يلعب فيه معرفة شيء ما من الشيء الذي يتعلمونه. هذا هو املك

                                                             
 12Syaiful Bahri, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru (Surabaya : PT 
Usaha Nasional, 1994), hlm. 48. 
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املعلم دوًرا مهًما كمحدد ومبدع لظروف التعلم ، أي باستخدام طرق التدريس 
 املناسبة والتفاعلية

يف الواقع ، ال يبدأ مجيع الطالب يف التعلم مع إعداد عامل االهتمام   
، فالكثري من الطالب يبدون اهتمامهم بالتعلم يف موضوع ما نتيجة لتأثري 

ء الدراسة وأفراد األسرة. لكن بالنسبة للطالب الذين يتمتعون املعلمني وزمال
بقدرات متوسطة عالية ، ميكنهم عادًة تطوير اهتمام قوي باملوضوع وحماولة 

 حتسني أنفسهم حنو الدرس من أجل حتقيق نتائج مرضية.

 العوامل التي تؤثر على اهتمام التعلم .5

 بالتعلم من جزأين مها:تتكون العوامل اليت تؤثر على اهتمام الطالب  

 وظيفةاالحتياجات (أ 
مصلحة الطفل هي إشارة مباشرة الحتياجات الطفل. الطفل الذي  

حيتاج إىل تقدير املكانة ، على سبيل املثال ، سوف يطور اهتمامه جبميع 
 13.األنشطة أينما كان يف حماولة لتلبية تلك االحتياجات

 الرغبات واملثل العليا  (ب 
رغبات وُمثل األطفال إىل ثالثة احتياجات ، بشكل عام ، تستند  
 وهي:

 احلاجةإلىالشعورباألمان (1
 احلاجةإىل "احلالة" (2
 حيتاج إىل مكافأة (3

                                                             
 13Shalahudin Mahfudzh, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Surabaya 
: Bina Ilmu, 1990), h. 97. 
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 موهبة (ج 
مييل الطفل الذي يتمتع مبوهبة للحصول على مهارة إىل املثابرة  

 14باهتمام كبري ، لذلك سيواصل طلب املشاركة الفعالة فيه.
 ثقافة (د 

أو األشياء اليت ال يرغب هبا األطفال نتيجة غالًبا ما تكون الرغبات  
للضغط الثقايف. واملركزية تشري إىل أن االهتمام هو جهود األطفال لفعل 

 .شيء حيقق النجاح
 عامالخلربة (ه 

إن التجارب اليت شعر هبا الطفل ستشكل اهتمامات األطفال.  
للطفل مصلحة يف القراءة ولديه هذه الفرصة ، لذلك سيظل مهتًما هبذا 
االجتاه ، بداًل من ذلك الشخص الذي ليس لديه فرصة لتطوير هذا 

 15.االهتمام ، مث تضيع إمكاناته
 لعائلية العوامل (و 

وكما ذكر جالل الدين: وفًقا للمعلمني ، فإن األسرة هي أول جمال  
تعليمي ، واملعلمون كال الوالدين. اآلباء واألمهات )سيدايت وساديت( من 

إهنم معلمون ألطفاهلم ألنه بطبيعتها ، يتم تقدمي هدية املعلمني الطبيعيني. 
 للسيدات والسادة من اهلل اخلالق يف شكل غرائز أبوية.

بالتأكيد لن يتم فصل عادات وملذات األطفال عن عادات الوالدين  
أو األسرة. يتم إحضار وراثة الوالدين دائًما حبيث حياول األطفال دائًما 

دات اليت ميارسها اآلباء وأسرهم. إذا كانت تقليدها ، وحتديد من العا

                                                             
 14Shalahudin, “Pengantar Psikologi Pendidikan”…..hlm. 98. 
 15Jalahudin, Psikologi Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
1997), h. 204. 
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األسرة شخًصا نشطًا وقارئًا متعطًشا ، فسيكون الطفل بالطبع ، والعكس 
 صحيح
( وفًقا ملا نقله 1961يف هذه احلالة ، جيادل جيلربت هايست ) 

جالل الدين عن "أن العادات اليت يتشكل هبا معظم األطفال من خالل 
ستيقاظ إىل العودة إىل النوم ، يتلقى األطفال التأثري الرتبية األسرية ، من اال

 16والتعليم من البيئة األسرية.
 عامالملدرسة (ز 

يف تلك املدرسة ، حيصل طالب العلوم على بعض العلوم اجليدة  
والطيار ، حيث يواجهون يف النهاية تغيريات معرفية وعاطفية ونفسية. 

وبالطبع فإن تغيري الطفل  وبالتايل فإن التوفيق بني املدرسة أمر جيد ،
وتطوره جيدان أيًضا. من الواضح أن املعلم واملدرسني وأصدقاء املدرسة 
والواجبات واملعدات املدرسية والقواعد ، وكلها حتد الطالب للتكيف ، 
ميكن أن تتشكل ارتباط الطفل مع البيئة )املدرسة( من خالل شخصية 

من الواضح أن اهتمامات  الطفل. من خالل االطالع على هذا البيان ،
الطالب التعليمية تتأثر بشدة يف وقتهم املدرسي ، حىت لو مت تصنيف 
املدرسة على أهنا متقدمة ، جيب أن تكون قادرة على تشجيع الطالب على 

 17.الدراسة جبد ، والعكس بالعكس
 

لكي تكون أكثر وضوًحا ملعرفة أن البيئة املدرسية تؤثر على اهتمام  
 تعلم ، سيتم اآلن تقسيم عناصر املدرسة:الطالب بال

                                                             
 16Jalahudin, Psikologi Agama, hlm. 208. 
 17Ramayulis. Metodologi Pengajaran Agama Islam.( Jakarta : Kalam 
Mulia, 2001), hlm. 67. 
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  املريب (1
يف أنشطة التعلم ، يكون املعلمون أو املعلمون ديناميكيني  

يف هذه األنشطة ، وأن املعلم هو مصدر املعرفة واملعرفة وكمثال على 
 ذلك ، وفًقا ملصطلح املعلم

 أداة التدريس (2
مصطلح أداة التدريس هو كل ما يستخدم للتدريس  

حيدث.لزيادة اهتمام الطالب بالتعليم الديين ، جيب على املعلم 
اختيار أداة التدريس وضبط األداة على املوضوع املراد تسليمه. ميكن 
استخدام هذه األدوات جلميع املواد ، ولكن يف بعض األحيان ملدة 

 ساعة واحدة فقط من التعليم ، واليت تسمى الدعائم
 طريقة التدريس (3

اليت يقدم هبا املعلم الدروس وكيف يتلقى هي الطريقة  
الطالب الدروس عند إجراء احلدث التدرييب. ولتحقيق هذا اهلدف ، 
ال ميكن فصل أي نشاط يف أي نشاط عن التدريس ، وكذلك يف 
أنشطة التعليم والتعلم ، من الضروري جًدا أن يكون املعلم قادًرا 

الطريقة املستخدمة  على اختيار اسم مطابق ما مت نقله ، إذا كانت
فعالة به ، وبالتأكيد يف حتقيق اهلدف ، فسيكون قادًرا على حتقيق 

 18.الكفاءة
 مواد التدريس (4

املواد التعليمية هي وسيلة لرتتيب تسلسل املواد التعليمية  
 املقدمة للطالب وكيفية التغلب على الصعوبات واملوضوع

                                                             
 18Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group), 
hlm. 78. 
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 عوامل اجملتمع (ح 

تستخدم لنقل القيم املوجودة يف اجملتمع. التعليم هو مؤسسة جمتمعية  
يقال: جيب أن يُنظر إىل التعليم على أنه تدفق إلعداد الطالب لالعرتاف 
باحلياة واحلياة نفسها ، لذا فعل ذلك لتعلم أجزاء من العلوم أو املهارات ، 
ألن أهم شيء يف التعليم ليس اجلانب الفكري بل يطور نظرة ثاقبة 

 ة االجتماعية والثقافية.للمصاحل وفهم البيئ
وبالتايل ، ستؤثر التقاليد املوجودة يف اجملتمع على تطور أرواح  

األطفال ، ومن املؤكد أن التقاليد اجليدة ستجلب مؤثرات إجيابية والتقاليد 
 19السيئة ستؤدي إىل تأثريات سلبية.

هذا وفًقا لرأي زهريين "لدى ميلني أو اجملتمع خطة مهمة للغاية  
أو فشل التعليم الديين ، ألن منو الطفل العقلي يتأثر أيًضا  لنجاح

  20.بالظروف البيئية وهذا التأثري يأيت أساًسا من أقرانه واجملتمع احمليط به"
وال ميكن اعتبار التعليم التزاًما بالنسبة لسن معني ، ولكنه التزام طوال 

ني املنازل احلياة ، وبالتايل فمن الضروري أن يكمل كل منهما اآلخر ب
واملدارس واجملتمعات ، والتعليم كوسيلة للتقدم االجتماعي يف خمتلف 

 21جوانب احلياة اجملتمعية.
يظهر من البيان أعاله أن اجملتمع يؤثر أيًضا على اهتمام الطالب  

بدراسة التعليم الديين ، نظًرا حلالة اجملتمع. ابتداًء من هذا البيان ، ميكن 

                                                             
 19Sanapiah Faesol, Sosial Pendidikan (Surabaya : Usaha Nasional, 
1990), hlm. 94. 
 20S. Zuhairini, Metodik Khususnya Pendidikan Agama (Surabaya : 
Usana Offset Printing, 191), hlm. 55. 
 

21Faesal, Sosiologi…..hlm. 95. 
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الذين يرغبون يف التسكع مع األطفال الذين حيبون  االستنتاج أن األطفال
التعليم الديين ، بالتأكيد سيكون هلؤالء األطفال مصلحة يف التعليم الديين 
، والعكس بالعكس ، أي األطفال الذين حيبون التسكع مع األطفال 
الذين ال حيبون التعليم الديين ، مث الطفل يف النهاية كما أنه ال يهتم 

 ديين.بالتعليم ال
 

 بالتعلم االهتمام توليد كيفية .6

إن اجلهود اليت ميكن  (Agus Sujanto)سوجنتو جوسعيقول  
 بذهلا لتعزيز مصاحل األطفال لتكون أكثر إنتاجية وفعالية تشمل ما يلي:

 األفكار. أو األفكار إثراء (أ 
 إعطاء هدية حمفزة. (ب 
 تعرف على املبدعني. (ج 
 الطبيعية بطريقة صحية.مغامرة مبعىن املغامرة يف البيئة  (د 
 تطوير اخليال. (ه 
 22ممارسة موقف إجيايب. (و 

 
(. 112: 1992رأي آخر أعرب عنه دبليو أولسون )يف ساموسري ، 

 ميكن القيام بذلك لتعزيز وزيادة اهتمام األطفال بالتعلم على النحو التايل:
التغيريات يف البيئة ، االتصاالت ، القراءة ، اهلوايات والرياضة ، الذهاب  (أ 

يف عطلة إىل مواقع خمتلفة. بعد اجتماع حضره أشخاص جيب أن يكونوا 
                                                             
 22Agus Sujanto, Psikologi Umum.  PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94. 
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معروفني ، وقراءة املقاالت اليت مل يتم قراءهتا من قبل وحتمل جمموعة 
 ا.متنوعة من اهلوايات والرياضة ، فإن هذا سيجعلك أكثر اهتمامً 

مترينات وممارسات بسيطة من خالل التفكري يف حل مشكالت معينة  (ب 
حىت تصبح أكثر اهتماًما حبل مشاكل معينة حىت تصبح أكثر اهتماًما 

 حبل املشكالت.
اصنع أشخاًصا آخرين حبيث يكونوا أكثر تطورًا ألنفسهم مما يطور  (ج 

 23.أنفسهم
على أنشطة كما قال بيان سيفل حبري أن االهتمام الكبري يؤثر  

التعلم. الطالب الذين يهتمون بالدرس سوف يدرسون جبدية ، ألن هناك نقطة 
جذب هلم. ستعمل عملية التعلم بسالسة إذا كانت مصحوبة باهتمام. لذلك 
، حيتاج املعلم إىل إثارة اهتمامات الطالب حبيث يتم فهم الدروس املقدمة 

ا إلثارة اهتمام الطالب ، بسهولة. وهناك عدة طرق ميكن للمدرسني القيام هب
 على النحو التايل:

 توليدحاجة (أ 
 تواصل مع مشكلة التجربة املاضية (ب 
 توفري الفرص للحصول على نتائج جيدة (ج 

 24.استخدام أشكال خمتلفة من التدريس (د 
هلذا السبب ، جيب أن يكون املعلمون قادرين على االستفادة من اهتمام 

يت تدعمه. اهتمام الطالب بالتعلم الطالب بالتعلم من خالل توفري الظروف ال
هو القوة اليت تأيت من الطالب. يرتبط هذا االهتمام بالفعل حباجة الطالب إىل 
                                                             
 

23
Samosir, Marten., Seni Berpikir Kreatif,  Erlangga, Jakarta, 1992, 

hlm.112. 
 24Bahri  Syaiful, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru, PT. Usaha 
Nasional, Surabaya, 1994, hal. 48. 
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معرفة شيء ما من الشيء الذي يتعلمونه. هذا هو املكان الذي يلعب فيه 
املعلم دوًرا مهًما كمحدد ومبدع لظروف التعلم ، أي باستخدام طرق التدريس 

 25.ليةاملناسبة والتفاع

 المعلم .7

املدرسون هم أشخاص لديهم القدرة على تصميم برامج تعليمية   
ويكونون قادرين على تنظيم وإدارة الفصول الدراسية حىت يتمكن الطالب من 
التعلم والوصول يف هناية املطاف إىل النضج باعتباره اهلدف النهائي لعملية 

النجاح يف عملية التعلم وناتج  التعليم. املعلم هو العامل املهيمن الذي يؤثر على
الطالب. جيب أن يتمتع املعلمون احملرتفون بالكفاءة كمعلمني ، أي الكفاءة 
املهنية والرتبوية والشخصية واالجتماعية ، ويتحدد جناح املعلم يف مزاولة مهنته 

 26إىل حد كبري من خالل الكفاءات الثالث مع الرتكيز على قدرة التدريس.

املعلم أمر ال بد منه يف الوصول إىل املدارس القائمة على إن احرتافية   
املعرفة ، وهي فهم التعلم واملناهج والتنمية البشرية مبا يف ذلك أساليب التعلم. 
بشكل عام ، يف املدارس اليت لديها معلمني ذوي كفاءات مهنية ، سيطبقون 

املعلمون فقط  "التعلم باملمارسة" ليحلوا حمل طرق التدريس اليت يتحدث فيها
 27ويستمع املتعلمون فقط.

 

                                                             
 25Bahri  Syaiful, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru….hlm. 48-49. 

26
Umi Machmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 10-13. 
27Aida Russalam, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Cara 

Mengatasinya,At-Tarbiyah, (Vol. VI, No. I, Maret 2015), hlm. 34-35. 
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 تعلم اللغة العربية .8

التعلم هو جمموعة من األحداث اليت يهدف إىل بادرة ونشيط ودفع  
أنشطة التعلم على التالميذ الضمنية أن فيها أنشطة اختيار وحتديد وتطور 
الطريقة لتحقيق النتائج املطلوبة. التعلم هو كل نشاط يهدف إىل مساعدة 

التعلم هو عملية تقدمي العلم  28خص على تعلم القدرة أو القيمة اجلديدة.الش
 29واملعرفة من املعلم إىل التلميذ بطريقة معينة.

قال الشيخ مصطفى الغالييين ان اللغة العربية هي الكلمات اليت  
يعربهبا العرب عن أغراضهم. اللغة العربية هي الكلمة اليت يستخدم للعرب يف 

اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة  30كلهم اهلدف أو األغراض.التعبري عن  
من الرموز املتمثلة يف احلروف اهلجائية العربية يستند على نطق واحد منها أو 
أكثر أصوات معينة، تعطي دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية 

د النحوية، والصرفية، جمموعة من الرموز اخلاصة هبا. وهي متفرعة اىل القواع
والبالغية، واإلمالئية، واخلط، والتعبري الشفوي والكتايب، والقراءة واحملفوظات 

 31والنصوص األدبية.

                                                             
 

28
Naifah, TERATAI (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012), hlm. 38. 
 

29
 Aida Russalam, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan 

Cara Mengatasinya, At-Tarbiyah, (Vol. VI, No. I, Maret 2015), hlm. 19. 
 .  7ص.  ٬(1993 ٬الدار النموذجية ꞉)بريوت ٬الجزء األول ꞉جامع الدروس العربية٬مصطفى الغالييين30

ص.  ٬(1914 ٬إحياء الرتاث اإلسالمي ꞉)مكة ٬اجراءات تدريس فنون اللغة العربية٬حنان سرحان النمري31
11. 
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أن تعلم اللغة العربية هو عملية التفاعل بني املعلمني  ،من هذا املفهوم 
 والتالميذ يف عملية تعلم اللغة العربية هبدف مساعدة التالميذ على فهم اللغة

العربية وجماهلا. تعلم اللغة العربية لغري العرب هو الشيء الذي ال ميكن جتنبه، 
ألن أمهية اللغة العربية لسكان العامل عالية جدا هذا اليوم، كل من املسلمني 

 وغري املسلمني.

العديد من األسباب اليت جتعل غري العرب يتعلمون العربية، أ( الدافع  
ن لغة الكتاب املقدس للمسلمني بالعربية جيب أن الديين، وخاصة اإلسالم، أل

تدرسها كأداة لفهم تعاليم الدين املستمدة من القرآن الكرمي؛ ب( غري العرب 
سيشعرون بالغرب عند زيارة شبه اجلزيرة العربية اليت عادة ما تستخدم احملادثة 

العديد العربية على حد سواء العامية أو فصحة إذا مل يتقن اللغة العربية؛ ج( 
من أعمال العلماء التقليديني حىت يف الوقت احلاضر املتزايد تستخدم اللغة 
العربية يف دراسات الدين واحلياة الدينية للمسلمني يف العامل. وذلك 
الستكشاف وفهم القوانني والتعاليم الدينية املوجودة يف الكتب الكالسيكية 

 32.واحلديثة، على االطالق باستخدام اللغة العربية

 يقال إن تعلم اللغة العربية فعال، سواء العملية أوالنتيجة إذا: 

 حتقيق األهداف املتوقعة على النحو األمثل، وفقا للربنامج املتوقع. (أ 

ان العملية مستمرة يف احلالة االنسانيه والدينامية واالنتاجيه ويف البيئة  (ب 
 .املواتية واملمتعة
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 99. 
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 للتالميذ.القيمة النظرية والعملية، وخاصة  (ج 

 يدير مهنيا من قبل املعلم املختصة. (د 

 33تشري نتائج تقييمه إىل التقدم واإلجنازات والصورة اجليدة للغة العربية. (ه 

 أهداف تعلم اللغة العربية .9

عبد الرمحن الفوزان وآخرون يؤكدون أن هناك ثالث الكفاءات اليت   
 الثالثة هي:ينبغي حتقيقها يف تعلم اللغة العربية. أما الكفاءات 

أوال: الكفاءة اللغوية، يعين أن التالميذ إتقان نظام صوت اللغة   
العربية جيدا، وكيفية التفريق بينه وبني النطق، ومعرفة على بنية اللغة والنحوية 

 األساسية للجوانب النظرية والظيفية؛ ومعرفة املفردات واستخدامها.

ذ قادر على استخدام اللغة ثانيا: الكفاءة االتصالية، يعين أن التلمي 
العربية تلقائياً، وتعبري عن األفكار واخلربات فصيحا، وقادر على استيعاب ما 

 .الذي يتقن من اللغة سهلة

ثالثا: الكفاءة الثقافية، فهم ما يتضمن يف اللغة العربية من اجلوانب   
األخالق، الثقافية، قادرًا على يفصح عن أفكار املتكلمني، والقيم، والعادات، و 

 .والفن

من الكفاءات الثالثة املذكورة أعاله، فإهنا يظهر أن االهداف منتعلم   
 اللغة العربية توجه على العنوان التايل:
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Yanuar Rizal, “Program Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. 29-30. 
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إتقان العناصر من اللغة العربية، اي جانب الصوت واملفردات والعبارات  (أ 
 والقواعد.

 استخدام اللغة العربية يف االتصال الفعال.  (ب 

العربية، إما يف األفكار، والقيم، والعادات، واألخالق، فهم الثقافة  (ج 
 34والفن.

يف اهداف تعلم " طعيمة والنقه"ن وآخرون أعاله رأى بيان الفوزا يعزز     
 اللغة العربية لغري العرب، وهي:

فهم اللغة العربية بشكل صحيح. أي االستماع بوعي إىل ظروف احلياة  (أ 
 بشكل عام.

 كوسيلة لالتصال املباشر والتعبري عن النفس.  التحدث مع اللغة العربية (ب 

 قراءة العربية بسهولة، وإجياد املعىن والتفاعل معها. (ج 

 35الكتابة باللغة العربية كتعبري عن الظروف الوظيفية، والتعبري عن الذات. (د 

  

 

 

                                                             
34

Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di 

Indonesia, Al-Maqoyis, (Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2013), hlm. 129-130. 
35

 Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing... hlm. 129-

130. 
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 الدراسات السابقة .ب 

كمراجعة لألدبيات ، يتضمن الباحثون العديد من اإلشارات اليت هلا أوجه  
 تشابه مع موضوع الباحث ، مبا يف ذلك:

أواًل ، األطروحة بعنوان "جهود املعلم يف االهتمام املتزايد بتعلم اللغة العربية من  
يوجياكارتا ". عمل نور أشيفتول  1الدرجة الثامنة" طالب مدرسة احملمدية املتوسطة 

اإلسالمية سنن   فؤاده ، قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الطربية ، جامعة الدولة
كاليجاغا يوجياكارتا. الفرق بني األطروحة والباحث سوف يكتب أن األطروحة ال 

 تشرح العوامل املثبطة جلهود املعلم لزيادة اهتمام الطالب بالتعلم.

ثانيًا ، الرسالة اليت حتمل عنوان "االهتمام بتعلم طالب اللغة العربية يف الصف   
بيكالوجنان السنة األكادميية  1حممدية احلادي عشر يف مدرسة ثانوية 

2013/2014Non Linguistic Review)  ")  ، حممد نور خليل الدين ،
. املعادلة مع 2014كلية الرتبية وتدريب املعلمني ، قسم تعليم اللغة العربية يف 

األطروحة هي نفسها من حيث دراسة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية. بينما 
 األطروحة ال تشرح جهود املعلم يف زيادة اهتمام الطالب بالتعلم.الفرق هو أن 

ثالثًا ، الرسالة بعنوان "دراسة االهتمام يف تعلم اللغة العربية يف يوجياكرتا  
طالب املدارس الثانوية" ، من قبل مفتح اهلدى ، كلية الرتبية وتدريب  4احملمدية 

. املعادلة مع األطروحة هي نفسها يف 2008املعلمني ، قسم تعليم اللغة العربية عام 
البحث عن االهتمامات ، بينما الفرق يف الرسالة ال يشرح اجلهود اليت بذهلا املعلم 

 يف زيادة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.
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 اإلطار الفكرى .ج 

اللغة العربية يف إندونيسيا ، واحلالة هي كلغة أجنبية والطالب )الطالب(  
ن خالل عملية التعلم. ولكن ليس من السهل فهم اللغات األجنبية احلصول عليها م

)العربية( ، ألهنا ليست لغة أصلية يستخدمها املتحدثون العاديون. لذلك ال ميكن 
 إنكار هذا ميكن أن يكون له أمهية يف االهتمام أو التحفيز لدراسة اللغة العربية.

هها غري العرب )مبا يف ذلك خيتلف االهتمام بتعلم اللغة العربية اليت يواج 
اإلندونيسية( عن مشاكل العرب أو الناطقني هبا. مل يعودوا يتعلمون االستماع 
والتحدث ، ألهنم بالفعل قادرون على التحدث باللغة العربية. يتعلمون اللغة العربية 
فقط لغرض القراءة والكتابة. يف حني أن غري العرب ، مثل اإلندونيسيني ، يتعلمون 

غة العربية هبدف إتقان أربع مهارات لغوية ، وهي إجادة اللغة املعروفة باسم ماهارا الل
األربعه. وتشمل املهارات األربع مهارة اإلسطاح والكالم والقراءة والكتبة ، ومن هذه 
الكفاءة ، ميكن مالحظة أن وظائف اللغة تستخدم كوسيلة لالتصال املباشر 

 )الشفهي( )الكتابة(.

ضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري دمبيت دماك ، هي واحدة من مدرسة ريا 
املؤسسات التعليمية الرمسية اليت هتتم بتطوير اللغة العربية لطالهبا. يف الوقت نفسه ، 
لدى طالب مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري دمبيت دماكخاصة يف 

سواء الرمسية أو غري الرمسية أو غري  تعلم اللغة العربية خلفيات تعليمية خمتلفة ،
 النظامية. أدىن خلفية تعليمية للطالب تؤثر على عملية تدريس اللغة العربية.

الطالب الذين لديهم خلفية تعليمية أولية وال يعرفون اللغة العربية من قبل  
سيواجهون صعوبات يف تعلم اللغة العربية مقارنًة بالطالب الذين لديهم خلفية 

 مية من قبل املدرسة االبتدائية أو لديهم لغة عربية معروفة من قبل.تعلي
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هذا هو عقبة لطالب املدارس االبتدائية. ألهنا جديدة على دروس اللغة العربية  
فيما  2013لعام  912، استنادًا إىل الئحة وزير األديان جلمهورية أندونيسيا رقم 

التواصل باللغة العربية ، الشفهية ( تطوير القدرة على 1يتعلق مبنهج املدرسة. )
االستماع، والتحدث، والقراءة،  ربع مهارات لغوية ، وهيواملكتوبة ، واليت تتضمن أ

( تعزيز الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية 2؛ ) والكتابة
م العالقات ( تطوير فه3للتعلم ، ال سيما يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية. )

املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية. مع هذه اخللفية الطالبية ، بالطبع 
هناك العديد من الصعوبات اليت يواجهها املعلم العريب يف تطبيق تعلم اللغة العربية ، 
ويف هذه الدراسة حياول املؤلف أن حيفر أعمق يف جهود املعلمني لزيادة اهتمام 

 ب بتعلم اللغة العربية.الطال
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 أنواع ونهج البحث .أ 

يف هذه الدراسة ، فإن نوع البحث املستخدم هو البحث النوعي. إن حبث   
كليتيتيف هو حبث يهدف إىل فهم ظاهرة ما يتم اختباره من خالل مواضيع حبثية 

 1مثل السلوك واإلدراك واحلافز والعمل ، 

الباحث يف دراسة احلالة يستكشف النهج املستخدم هو هنج دراسة احلالة.  
بعمق الربامج ، األحداث ، العمليات ، نشاطات شخص واحد أو أكثر ، احلالة 
مرتبطة بالوقت والنشاط ، يقوم الباحث جبمع البيانات املفصلة باستخدام إجراءات 

يف هذه الدراسة ، قام املؤلفون جبمع  2خمتلفة جلمع البيانات ويف وقت مستمر.
 طرق خمتلفة ملعرفة تطبيق تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع من املدرسةالبيانات ب

 رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري.

 مكان البحث .ب 

مت إجراء هذا البحث يف مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري دمبيت   
 نسي.رجي دماك. متت معاجلة املدرسة يف قرية كنري ، منطقة دمبيت ، دماك

 

                                                             
1
 Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 6. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi 

(Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15. 
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 مصادر البيانات  .ج 

، فإن املقصود  (Suharsimi Arikunto)وفقا لسوهارسيمي أريكونتو 
وبناًء على هذا  3مبصادر البيانات يف البحث هو موضوع احلصول على البيانات.

الفهم ، من املفهوم أن املقصود مبصادر البيانات هو من أين سيحصل الباحث على 
املعلومات ويستكشفها يف شكل البيانات املطلوبة يف الدراسة. مصادر البيانات يف 

 هذه الدراسة هي:

مصادر البيانات األساسية ، وهي البيانات اليت مت احلصول عليها من املصدر  .1
 .:مصدر البيانات الرئيسي يف هذه الدراسة همباشرة. 

 مدرس اللغة العربية ، وهو السيد سيفو دولكم (أ 
 طالب الفصل السابع ، وهم نبيلة ونيلن (ب 

 تعمل إلكمال مصادر البيانات الثانوية ، وهي مصادر البيانات التكميلية اليت  .2
البيانات اليت حتتاجها البيانات األولية. تتضمن مصادر البيانات الثانوية هذه 

 توثيق للمدارس والصور والتسجيالت الصوتية.

 ثالبح التركيز .د 

 على البحث هذا يركز. أجري الذي البحث من الغرض على الرتكيز هو البحث تركيز 
سالمية  األمدرسة رياضة العلوم الثانوية  يف السابع الصف طالب اهتمامات كيفية
 .بالتعلم االهتمام على للتغلب املعلم وجهود ، العربية اللغة تعلمبكنري 

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek, cet. 15, (Jakarta: RinekaCipta, 2013), hlm. 172. 
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 جمع البيانات طريقة .ه 

تقنيات مجع البيانات هي أهم خطوة يف البحث ، ألن الغرض الرئيسي من  
املستخدمة يف البحث هو احلصول على البيانات. لذلك هناك العديد من التقنيات 

 مجع البيانات ، وهي:

 مالحظة .1
وكطريقة علمية ، يتم تفسري املالحظات العادية على أهنا مراقبة  

وتسجيل منهجي للظاهرة اليت متت دراستها ، ويف املالحظة ، ميكن أن تكون 
يف هذه الدراسة ، كانت املالحظة  4املالحظات اليت تتم مباشرة أو غري مباشرة.

املستخدمة هي املالحظة التشاركية السلبية. يف هذه احلالة ، جاء الباحث يف 
 5موقع نشاط خمربين البحث ، لكنهم مل يشاركوا يف النشاط.

 البيانات اليت مت احلصول عليها من طريقة املراقبة هي كما يلي:  

 لثانوية االءسالمية كنريرياضة العلوم ا الظروف البيئية املدرسة (أ 

املرافق التعليمية والبنية التحتية اليت ميلكها مدرسة رياضة العلوم الثانوية (ب 
 االءسالمية كنري

رياضة العلوم الثانوية  أنشطة تعلم اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة (ج 
 االءسالمية كنري

 
                                                             

4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 
1990),hlm. 151. 

5 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 310-311. 
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 مقابلة .2

واألفكار من خالل املقابلة هي طريقة للحصول على املعلومات    
األسئلة واألجوبة ، حبيث ميكن بناء هذا املعىن يف موضوع معني. نوع املقابلة يف 
هذه الدراسة هو املقابالت املتعمقة ، أي املقابالت اليت أجريت ملعرفة األشياء 

 6من املستجيبني الذين هم أكثر تعمقا.

جهود يستخدم أسلوب املقابلة هذا للحصول على معلومات حول   
 املعلمني يف زيادة االهتمام بتعلم الطالب العرب والعوامل اليت حتول دون ذلك.

 مقابالت املؤلف:

املدير ، للحصول على البيانات واملعلومات حول تاريخ املدرسة ، ومرافق  (أ 
التعلم باللغة العربية ، مثل تشكيل فريق لتعليم اللغة العربية يف املدارس واملرافق 

 ظيم ، وغريها.واإلدارة والتن
مدرس اللغة العربية ، للحصول على معلومات وبيانات حول عملية تعلم  (ب 

 اللغة العربية وخلفية املعلم النحوي يف مدرسة رياض الريس أومل كونري.
الطالب ، للحصول على املعلومات والبيانات يف عملية تعلم اللغة العربية  (ج 

 واهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.
 توثيق .3

لتوثيق هو سجل لألحداث اليت كانت صاحلة يف شكل كتابات أو ا 
رسومات أو أعمال ضخمة لشخص ما.وثيقة الدراسة مكملة الستخدام 
أساليب املراقبة واملقابلة حىت تكون البيانات امللموسة اليت يتم إنتاجها يف احلالة 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 316. 
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هذه ُتستخدم تقنية التوثيق  7قيد الدراسة أكثر وضوًحا وأكثر اكتمااًل.
للحصول على بيانات حول الوثائق اخلاصة مبلف املدرسة ، وحالة املعلم ، 
واملوظفني ، والطالب ، واملرافق والبنية التحتية ، واملناهج اليت تستخدمها 
املدرسة وصور الظروف البيئية ، واملقابالت البحثية وأنشطة التعلم يف الفصل 

الءسالمية كنري.أو التسجيالت رياضة العلوم الثانوية ا السابع من املدرسة
 الصوتية حول إجراء املقابالت مع 

 البيانات صحة اختبار .و 

يف البحث ، جيب فحص كل مسألة من النتائج للتأكد من صحتها حىت ميكن  
حساب نتائج البحث وإثبات صحتها. يتم تنفيذ صحة البيانات إلثبات ما إذا كان 

وكذلك الختبار البيانات اليت مت احلصول البحث الذي أجري هو بالفعل حبث علمي 
  (Credibility) مصداقية ار صحة البيانات يف البحث النوعيعليها. يشمل اختب

 متديد املراقبة .1
يركز متديد املالحظات الختبار مصداقية بيانات البحث على اختبار  

التحقق مرة البيانات اليت مت احلصول عليها. البيانات اليت مت احلصول عليها بعد 
أخرى إىل حقل البيانات اليت مت احلصول عليها صحيحة مث متديد املالحظة جيب 

 أن ينتهي.
 زيادة الدقة يف البحث  .2

ميكن زيادة مثابرة الكاتب من خالل قراءة العديد من املراجع   
والكتب والنتائج البحثية السابقة والوثائق ذات الصلة من خالل مقارنة نتائج 

 مت احلصول عليها. البحوث اليت

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 326 
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  (Triangulasi) التثليث  .3
 املصادر (أ

الختبار مصداقية البيانات يتم ذلك عن طريق التحقق من البيانات  
اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر مع وقت خمتلف. مث يتم حتليل 

 البيانات اليت مت احلصول عليها إلنتاج استنتاجات.
 الطريقة (ب

البيانات عن طريق التحقق من البيانات إىل يتم اختبار مصداقية  
نفس املصدر بطرق خمتلفة. على سبيل املثال للتحقق من البيانات ميكن أن 

 يكون من خالل املقابالت واملراقبة والوثائق.
 الوقت (ج

البيانات اليت يتم مجعها عن طريق املقابلة يف الصباح عندما يكون  
 8البيانات الصحيحة. الشخص املصدر جديًدا ، ستوفر املزيد من

 
 حتليل احلاالت السلبية .4

البحث عن بيانات خمتلفة أو حىت خمالفة للبيانات اليت مت العثور  
 9عليها. إذا مل تكن هناك بيانات خمتلفة ، فإن الباحث يغري املوضوع.

 باستخدام املواد املرجعية .5
بالصور إلثبات البيانات اليت مت العثور عليها ، جيب أن تكون جمهزة  

 أو املستندات حبيث تكون أكثر موثوقية.

                                                             
 8 Sugiyono,Metode Peneletian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 
(Bandung Elfabeta 2007),hlm. 274. 
 9 Sugiyono,Metode Peneletian Kuantitatif Kualitatif dan R & 
D….hlm. 275. 
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  (Membercheck) .10امسك عضو االختيار .6
ملعرفة مقدار البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا ملا يقدمه موفر  

 البيانات.
 

يف هذه الدراسة ، استخدم الباحثون املصداقية باستخدام تثليث املصادر   
اليت توصلوا إليها ، والتثليث مع املصادر يعين  واألساليب للتحقق من نتائج النتائج

التحقق من حقيقة معلومات معينة من خالل أساليب ومصادر خمتلفة للحصول على 
البيانات. يتحقق تثليث الطريقة من نتائج البحوث من نفس املصدر باستخدام عدة 

 طرق جلمع البيانات.
 

 طريقة تحليل البيانات  .ز 

أنواع ، وهي تثليث املصادر  4يتم تقسيم التثليث إىل  Denzin))دنزين  وفق 
يف هذه الدراسة ، استخدم  11، واألساليب ، والباحثني )البحث اجلماعي( والنظرية.

الباحثون تقنية لتثليث املصادر والطرق للتحقق من النتائج اليت توصلوا إليها ، فالتثليث 
خالل طرق خمتلفة واحلصول  مع املصادر يعين التحقق من صحة بعض املعلومات من

على البيانات. إن طريقة التثليث هي التحقق من نتائج نتائج البحث من عدة طرق 
 .جلمع البيانات وعدة مصادر للبيانات بنفس الطريقة

                                                             
 10 Sugiyono,Metode Peneletian Kuantitatif Kualitatif dan R & 
D….hlm. 276. 

11 Lexy J.Moleong, Metodologi ... hlm. 330. 
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حتليل البيانات هو عملية تنظيم وفرز البيانات إىل أمناط وفئات ووحدات تفسري 
يتم إجراء  12وميكن صياغة فرضيات العمل.أساسية حىت ميكن العثور على مواضيع 

حتليل البيانات يف وقت مجع البيانات وبعد االنتهاء من مجع البيانات يف فرتة معينة. 
حتليل البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هو منوذج حتليل البيانات مايلز وهوبرمان. 

قد مت تنفيذها بشكل جادل مايلز وهوبريمان بأن األنشطة يف حتليل البيانات النوعية 
تفاعلي واستمرت بشكل مستمر حىت االنتهاء ، حبيث تكون البيانات مشبعة. 
تشمل األنشطة يف حتليل البيانات خفض البيانات وعرض البيانات ورسم / التحقق 

 13من االستنتاجات.

 أ. مجع البيانات

يف هذه الدراسة كان حتليل البيانات أكثر تركيًزا أثناء عملية مجع 
بيانات. جيمع املؤلف املعلومات البحثية من خالل تسجيل نتائج املالحظات ال

مباشرة ومقابلة معلمي مواد اللغة العربية وطالب الصف السابع يف وزارة الرتبية 
رياض رياضوت أولوم كونري ، باإلضافة إىل ذلك ، مت احلصول على البيانات الواردة 

خدام الوثائق إلكمال البيانات السابقة يف يف هذه الدراسة من خالل الوثائق.مت است
 شكل وثائق وصور ، وتسجيل الصوت.

 ب. ختفيض البيانات

إن البيانات اليت يتم احلصول عليها من امليدان كثرية جًدا ، جيب 
تسجيلها بعناية وبالتفصيل ، وهلذا السبب ، من الضروري حتليل البيانات من 

ليل البيانات التلخيص ، واختيار األشياء خالل احلد من البيانات ؛ حيث يعين تق
                                                             

12 Lexy J.Moleong, Metodologi ... hlm. 280. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 334-335. 
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الرئيسية ، والرتكيز على األشياء املهمة ، والبحث عن املوضوعات منط وفصل 
 14األشياء غري الضرورية وفقا لصياغة املشكلة احملددة.

مت إجراء ختفيض البيانات يف هذه الدراسة بعد احلصول على بيانات 
درسة ، ومت استخدام التخفيض لتلخيص حول املقابالت واملالحظات ووثائق امل

وحتليل البيانات وفًقا للمفاهيم اليت مت إجراؤها. سيتم فصل البيانات األقل داعمة 
 حبيث ال تتداخل مع عملية عرض البيانات.

 ج. عرض البيانات

بعد تقليل البيانات ، فإن تقنية حتليل البيانات التالية هي عرض 
ات يف البحث النوعي يف شكل أوصاف موجزة ، البيانات ، وميكن تقدمي البيان

وخمططات ، وعالقات بني الفئات ، وخمططات انسيابية ، وما شابه. يتم إجراء 
عرض البيانات لتسهيل فهم ما حدث والتخطيط ملا سيتم عمله بعد فهم 

 15عرض البيانات.

 حيتوي عرض البيانات يف هذا البحث على بيانات عامة عن املدرسة
وم الثانوية االءسالمية كنري، وتنفيذ تعلم اللغة العربية ، وجهود رياضة العل

 املعلمني لزيادة االهتمام بتعلم اللغة العربية.

 د. استنتاج

اخلطوة األخرية يف حتليل البيانات النوعية هي استخالص النتائج 
والتحقق. ال تزال االستنتاجات األولية املطروحة مؤقتة ، وستتغري إذا مل يكن 
                                                             

14 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 336. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 339. 
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هناك دليل قوي يدعم مرحلة مجع البيانات التالية ، ولكن إذا مت التوصل إىل 
استنتاجات يف املرحلة األولية يتم دعمها بأدلة صحيحة عندما يعود الباحث 

 16إىل امليدان جلمع البيانات ، مث االستنتاج ما مت تقدميه هو استنتاج موثوق.

وتستند  يقوم املؤلف بالتحقق بعد اكتمال عرض البيانات
االستنتاجات إىل نتائج البحث يف اجملال الذي مت مجعه وحتليله باستخدام 

 النظريات الداعمة.

 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian... hlm. 343. 
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 الرابع الباب

مدرسة ب ةمحاوالت المعلم في تنمية اهتمام تالميذ الصف السابع لتعلم اللغة العربي
 ألسالمية كنير دمبيت دماكا رياضة العلوم الثانوية

 الوضع العام للحالة المدرسية .أ 

 تاريخ إنشائها .1
 تعليمية مؤسسة هي مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري         
 امللحقة كونري أولوم رياض تسناوية مدرسة يف إسالمية تعليمية كمؤسسة. إسالمية
 أن مبعىن ، الدينية الدراسات حنو توجها   أكثر املقدمة املوضوعات فإن ، بدمياك

 ريادولول تسناوية مدرسة طالب. العامة املدارس يف أكثر مقارنة تتم الدينية املواد
 ، كيدول ، كيبيتو ، بيلوك مثل مناطق من يأتون بدميك امللتحقني كونري أولوم

 ، كاراجنرجيو ، كاراجنايو ، كاجنرينج ، لور كونري ، كيدول كونري ، لور باندونغ
مدرسة  .بيكالوجنان ، كيبوه من طالب حىت هناك وكان ، ماجوهان ، مرياك

 املدرسي التسجيل رقم "B" مرفق املرفقة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري
 دميبيت حي ، كونري قرية مستجب جالن شارع يف يقع( 121233210057)
 1 يف بدماك امللحقة كونري أولوم رياض تسناوية مدرسة تأسست. رجينسي دمياك ،

 ديانة ووزارة( YPI)" العلمية اإلسالم رياض" مؤسسة رعاية حتت 1993 يوليو
 1.رجينسي رجينسي

                                                             
 

1 Moh Shonhaji, S.Ag Kepala  MTs Riyadoltul Ulum wawancara 
tanggal 19 November 2019. 
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 السيد املدرسة مدير منصب شغل ، 1993 عام يف مرة ألول إنشائها منذ
 شغل ، 1993 عام يف مرة ألول إنشائها منذ .1997 عام حىت أنور الواحد عبد

 مت مث ، 1997 عام حىت أنور الواحد عبد السيد قبل من املدرسة مدير منصب
 املكتب استبدال مت مث ، 1999 عام حىت صابر بالسيد الرئيسي املكتب استبدال
 بالسيد الرئيسي املكتب استبدال مت مث ، 2002 عام حىت هدى بالسيد الرئيسي

 مت مث ، ميمون بالسيد املنصب استبدال مت مث ، 2012 عام حىت ، شوهناجي
 .اآلن حىت أخرى مرة شوهناجي بالسيد استبداله
مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية   وتعليمية تعليمية أنشطة عقد مت 

 مستجب جالن شارع يف يقع, نفسه املبىن بالفعل وحتتل الصباح يف عقدت كنري
 اإلسالم رياض مؤسسة أنشأت ، السابق يف. دمياك ، دميبيت حي ، كونري قرية

 دخلت اليت الدينية واملدرسة العلوم رياض إبداعية مدرسة (YPI) اإلسالمي للعلم
 ال الذين األطفال ومساعدة ، الصباح يف النشاط فراغ من اخلروج بعد. الظهر بعد

 التعليم برنامج جناح يف احلكومة ومساعدة الدراسة نفقات حتمل يستطيعون
 من األولوم رياض تسناوية مدرسة إنشاء مت ، سنوات تسع استمر الذي اإللزامي

 بني العالقات وتسهيل تعزيز أجل من. البداية يف دراسية فصول ثالثة إنشاء خالل
 املدرسة بني وصل كحلقة املدرسة جلنة تشكيل مت ، اجملتمع مع املدارس أو املدارس
 . واجملتمع

 
 وأهدافها ورسالتها املدرسة رؤية .2

 املدرسة رؤية  (أ 
  فاضلة ، ممتازة يف العلوم والتكنولوجيا ، اإلجناز يف الرياضة والفن.   

بشأن معايري التعليم الوطنية  2005من عام  19يف الئحة احلكومة رقم املادة 
على أن "التعليم  26يف الفصل اخلامس )معايري كفاءة اخلرجيني( تنص املادة 
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األساسي يهدف إىل إرساء أسس الذكاء واملعرفة والشخصية والشخصية النبيلة 
اخلرجيني مع خصائص كرمية ، ومهارات العيش املستقل ومتابعة التعليم". حتقيق 
 التميز يف جودة العلوم والتكنولوجيا. مؤشر الرؤية:

 االسالمي الدين جمال يف ممتاز (1
 الوطين االمتحان حتقيق حتسني يف ممتاز (2
 واإلجنليزية العربية اإلجنازات يف ممتاز (3
 الرياضية اإلجنازات يف التفوق (4
 األكادميية غري اإلجنازات يف التفوق (5
 الفين اإلجناز يف ممتاز (6
 التعلم إىل وتفضي ، مرحية بيئة وجود (7
 اجملتمع من الثقة على احلصول (8

 املدرسة مهمة (ب 
 ، دميبت حي ، مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري مهمة      
 يلي كما هي رجينسي دمياك

 احلياة يف اإلسالمية التعاليم بتنفيذ الطالب اهتمام تنمية (1
 النتائج من قدر أقصى حتقيق أجل من الفعال التعلم تنفيذ (2
 الدرس ساعات خارج واإلجنليزية العربية للغة إضايف تعّلم بإجراء قم (3

 واإلجنليزية العربية باللغتني ونشطني ماهرين طالب إلنشاء
 املناهج خارج الديين التعلم خالل من الطالب شخصية تطوير (4
 الرياضية املمارسات وتنفيذ الكافية التحتية والبنية الرياضية املرافق تسهيل (5

 الصلة ذات
 األمثل هي اليت الدراسية املناهج خارج الفن جماالت تطبيق (6
 واألمان والتنظيم بالراحة تتميز اليت املدارس وبيئة ظروف هتيئة (7
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 2األكادميية وغري األكادميية اجملاالت يف اجملتمع احتياجات تلبية (8
 التأسيس من الغرض (ج 

 باالنضباط املليء التعليم إنشاء (1
 التعلم) مع املبتكرة التعلم أساليب استخدام طريق عن التعلم عملية حتسني (2

 (املعتادين والتعلم التدريس) ومع( النشط واملرح النشط
 6,50 إىل 6,25 من (UN) الوطنية االمتحانات نتائج متوسط زيادة (3

 7,0 مبتوسط (UM) املدارس وامتحان
 احملافظات مستوى على فئات 10 أعلى يف املدارس صفوف حتسني (4
 األمثل النحو على التعلم وسائل وتطوير تعزيز (5
 مواتية تعليمية بيئة خلق (6
 التحتية والبنية التمثيلية التعليمية املرافق تطوير (7
 املؤهالت ذوي من التعليم جمال يف والعاملني للمعلمني املهنية الكفاءة زيادة (8

 األكادميية والكفاءة التعليمية
 األمثل واستخدامها املخترب مرافق تطوير (9
 هلا األمثل واالستخدام الدينية املرافق تطوير (11
 مستمر بشكل املدرسة رئيس قبل من والتقييم الرقابة تنفيذ (11
 املدارس لتطوير التربعات مجع زيادة (12
 املدرسة بيئة يف ومجيلة ونظيفة صحية حياة تعزيز (13
 3املدارس جملتمع والكتابة القراءة ثقافة حتسني (14

 
                                                             
 

2 Dokumentasi MTs Riyadlotul Ulum Kunir Dempet Demak tahun 
2019 
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 والطالب املعلمني حالة .3

 مسؤول وهو تعليمي جناح حتقيق يف للغاية احلامسة العوامل أحد هو املعلم دور 
 تفويض ا املعلمني إعطاء يتم ، ذلك إىل باإلضافة. املتعلم شخصية تشكيل عن أيض ا

 الروحي التطور وتوجيه لتعليم اجملتمع قبل من هبم وموثوق الطالب أمور أولياء من
 االحرتاف من بدعم العايل والوالء بااللتزام مطالبون املعلمون يكون حبيث ، ألطفاهلم

 احرتافية لزيادة ، املدرسي التعليم استمرارية عن مسؤولني ويكونون ، مهنتهم يف
 متنوعة جمموعة إجراء يتم ، مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف املعلمني

 الندوات مثل الدينية اإلدارات مع وبالتعاون املدارس قبل من التدريبية الدورات من
 التدريبية الربامج يف املشاركة عن فضال   ، الدراسي الفصل وأحباث الشهادات وبرامج

 يف العاملني عدد إمجايل بلغ. املواد معلمي استشارة يف املشاركة يف وتنشط املختلفة
 مع شخص ا 14 2019/2020 يف لدمياك امللحقة كونري أولوم رياض تسناوية مدرسة

 على االطالع ميكن التفاصيل من ملزيد. املكاتب موظفي من 3 و مدرس ا 11 تفاصيل
 4:أدناه املعلم جدول
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4,1 اجلدول  
  مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري املعلم بيانات

 
 التدريس مهمة تعليم اسم رقم
الرتبية  طبقات اثنني حممد شنهاجي  1

 االسالمية
 عقيدة األخالق

الرتبية  طبقات اثنني صفيف ميمون  2
 االسالمية

 حديث القرآن

املستوى  سيفو دوهلام 3
 األول

الرتبية 
 االسالمية

 العربية اللغة 

املستوى  عبد كريس يسرون 4
 األول

الرتبية 
 االسالمية

 تارخياإلسالمية

املستوى  أمحد الفضويل  5
 األول

الرتبية 
 االسالمية

 العلوم الطبيعية

املستوى  عارف إيسواهودي 6
 األول

 الرياضيات الرياضيات

املستوى  هبجتون جنوى 7
 األول

جنايه 
 الصياصه

 الثقافة والفن

املستوى  فتريي موليانينجسي 8
 األول

 الرتبية اجلنسية تعليم املواطنة

املستوى  موه علي سوسانتو 9
 األول

الرتبية 
 االسالمية

تكنولوجيا 
املعلومات 
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 واالتصاالت
1
0 

املستوى  شون حاجي 
 األول

تعليم اللغة 
 اإلجنليزية

 اللغة االجنليزية

1
1 

املستوى  فاختان شريف
 األول

الرتبية 
 االسالمية

 الفقه

1
2 

املدرسة  موه روديل
 الثانوية

 اإلقليمية اللغة 

1
3 

املدرسة  سييت مونيبا
 الثانوية

 قراءة القرآن 

1
4 

املدرسة  متيم حممد
 الثانوية

 اللغة  
 األندونيسية

 
إىل جانب ذلك ، فإن دور الطالب يف عملية التعلم أمر ملح للغاية ، ألنه  

بغض النظر عن مدى جودة اإلدارة اليت يتم تطويرها يف مؤسسات املدارس إذا كانت 
لذلك غري مدعومة من قبل دور الطالب سيواجهون العديد من العقبات يف تنفيذه ، 

هناك مطالب للطالب لديهم صفات وديناميكية نشطة وخالقة مع أهدافهم اخلاصة 
حتسني جودة التعليم وفقا لألهداف اليت جيري بناؤها. عدد طالب مدرسة تسناوية 
ا ، وهذا أمر  رياض أولوم كونري طالب مدرسة دمياك امللتحقني بدميك ليس كبري ا جد 

 .مفهوم ألنه ال يزال قيد التطوير
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 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري الطالب بيانات 4,2 اجلدول
 2019/20205 الدراسي العام

 
 الصف السنة رقم

 السابع
 اجلملة التاسع الصف الثامن الصف

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
1 2017-2108 9 9 24 18 16 18 94 
2 2018-2019 16 18 9 9 24 18 94 
3 2019-2020 12 9 16 18 9 9 73 

 

 هيكل اإلدارة .4
 هناك يكون أن الضروري من ، ومستقل رمسي بشكل تدار تعليمية كمؤسسة 
 التنظيم. املرجوة األهداف لتحقيق اهليكلية بالوظائف للقيام للمهام واضح تقسيم

 حتقيق مسؤولية إىل ويستند املتناغمة التعاون عالقات أشكال من شكل هو اهليكلي
 شكل يف للعالقات منهجي وصف هو اهليكل مبعىن التنظيم. املشرتكة األهداف

 قادرا   سيكون واضح تنظيمي هيكل وجود إن. اهلدف حتقيق حماولة سياق يف تعاون
 .األهداف حتقيق إىل يؤدي حبيث املفرتضة املسؤوليات تنفيذ تسهيل على

 ، جيد تنظيم مع(. عاجل) مهم أمر التعليمية املؤسسات يف منظمات وجود 
مدرسة  على جيب ، وباملثل. وبسرعة بسهولة واملسؤوليات املهام مجيع حل سيتم

. للعمل واضح وتقسيم واضحة تنظيمية ببنية رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري

                                                             
 

5 Dokumentasi MTs Riyadlotul Ulum Kunir Dempet Demak tahun 
2019 
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 املتداخلة والربامج املهام توزيع يتم أن احملتمل من ، للعمل واضح تقسيم بدون
 إىل باإلضافة أقسام أو حقول إنتاج إىل النهاية يف العمل تقسيم سيؤدي. الحق ا

 يصف خمطط ا هنا نقدم لذلك. األربعة احلقول من حقل كل من الوظائف توصيف
 .مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري الرمسي التعليمي التنظيمي اهليكل
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 6العلوم الثانوية االءسالمية كنري مدرسة رياضة التنظيمي اهليكل  4,3 اجلدول
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 وزارة الدين دمياك

رئيس قرية   األساس
 كونري

 رئيس املدرسة

 حممد شنهاجي

 أمني صندوق حممد شنهاجي

 أمحد الفضويل

 

 

 

 

 رئيس اإلدارة

 فاختان شريف

 نائب رئيس املناهج

 صفيف ميمون

نائب رئيس شؤون 
 الطالب

 شون حاجي
 جملس املعلمني
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 التحتية والبنية املرافق .5

 العوامل من التحتية والبنية املرافق تعد ، والتعلم التعليم عملية أنشطة يف لإلسراع
 هذه تدعم ال اليت وتلك اليومية والتعلم التعليم بعملية مباشرة املرتبطة للغاية اهلامة

 رياض تسناوية ملدرسة اململوكة التحتية والبنية املرافق حالة. مباشر بشكل األنشطة
 من وبدعم 2019 نوفمرب 19 يف الباحثون الحظ كما بدمياك املرفقة كونري أولوم

 :يلي كما دمك دميبيت كونري أولوم رياض تسناوية ملدرسة التوثيق بيانات
 

4,4 اجلدول  

 7كنري  مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية التحتية البنية مرافق
 

 الظروف اجلملة التحتية والبنية املرافق رقم
 خري 1  رئيسغرفة 1
 خري 1 املعلم غرفة 2
 خري 1 إدارية غرفة 3
 خري 1 اإلرشادية االستشارة غرفة 4
 خري 6 الدراسية الفصول 5
 خري 1 الكمبيوتر. خمترب غرفة 6
 خري 1 الفن غرفة 7
 خري 1 الطبيعية العلوم خمترب غرفة 8

                                                             
 

7 Dokumentasi MTs Riyadlotul Ulum Kunir Dempet Demak tahun 
2019 
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 خري 1 املهارة غرفة 9
 خري 1 تعاونية مجعية 10
 خري 1 املكتبة 11
 خري 1 املعلم محام 12
 خري 2 الطالب محام 13
 خري 1 للسيارات موقف 14
 خري 1 خمزن 15
 خري 1 قاعة 16

 
 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف احلالية التحتية البنية من

 اإلعالم وسائل للمعلمني واملرافق واملباين التعلم أدوات مثل مبرافق وجمهز تطويره يواصل
 .التعليم نوعية ستحسن كاملة التحتية والبنية املرافق أن املتوقع من حبيث التعليمية

 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنيرتعلم اللغة العربية في  .ب 

 اللغة تعلم عملية يف والطالب املعلمني بني تفاعل عملية هو العربية اللغة تعلم 
 يطور موضوع هي العربية اللغة. ونطاقها العربية للغة الطالب فهم تسهيل هبدف العربية

 املعرفة وتنمية واملشاعر عنها والتعبري املعلومات لفهم واملكتوبة الشفوية االتصال مهارات
 .عنها والتعبري االجتماعية والثقافة العامة واملعرفة الدينية

 الدراسية املناهج .1
 تستخدم مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف العربية اللغة دروس 

 لعام 912 رقم إندونيسيا مجهورية يف األديان وزير الئحة على بناء  . 2013 منهج
 الدراسية اجملموعة فئة يف تسناوية مدرسة يف العربية الدروس تضمني يتم ، 2013
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 ، وبالتايل 8.املدارس طالب مجيع يتبعها اليت املوضوعات هي اإلجبارية املواد .اإللزامية
 هي مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف العربية اللغة دروس فإن

مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية   طالب مجيع حيضرها أن جيب اليت املوضوعات
 .كنري

 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف العربية للمواد الوقت ختصيص 
 واحدة ساعة مدة. األسبوع يف ساعتني يدرس والذي ، فصل لكل بالنسبة نفسه هو

 9.دقيقة 40 العربية اللغة دروس
 

 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف العربية اللغة تعلم من الغرض .2
 مت ، 2013 لعام 912 رقم إندونيسيا مجهورية يف األديان وزير الئحة على بناء   
 املواقف وتعزيز القدرات وتعزيز وتطوير وتوجيه لتشجيع موجهة العربية املواد أن توضيح
 فهم على القدرة هي االستقبالية القدرة. وإنتاجية تقبال   العربية اللغة جتاه اإلجيابية
 كأداة اللغة استخدام على القدرة هي جيةاإلنتا القدرة. القراءة وفهم اآلخرين حديث
 10.وخطية شفهية اتصال

 الكفاءات لتحقيق التسناوية مدارس يف العربية اللغة إعداد يتم ، السبب هلذا 
 وهي ، متكامل بشكل تدرس لغوية مهارات أربع تشمل واليت ، األساسية اللغوية

 (.الشيتابة) والكتابة ،( القرآن) والقراءة ،( الكالم) والتحدث ،( اإلستيما) االستماع
 اللغة مهارات مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري تطبق ، احلالة هذه يف

                                                             
 

8 Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 

 
9 Dokumentasi Struktur Kurikulum MTs Riyadlotul Ulum Kunir tahun 

pelajaran 2019/2020. 
 

 
10 Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013, Bab 

III 
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مدرسة رياضة العلوم الثانوية  يف العربية األهداف .املساواة قدم على األربع العربية
 :التالية األهداف هلا االءسالمية كنري

 أربع تتضمن واليت واملكتوبة الشفوية ، العربية باللغة التواصل على القدرة تطوير (أ 
 .والكتابة ، والقراءة ، والتحدث ، االستماع وهي ، لغوية مهارات

 األداة لتصبح األجنبية اللغات إحدى باعتبارها العربية اللغة بأمهية الوعي رفع (ب 
 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف خاصة للتعلم الرئيسية

 ، وبالتايل. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بني املتبادلة للعالقات فهم تطوير (ج 
 يف أنفسهم وإشراك الثقافات متعددة رؤى الطالب لدى يكون أن املتوقع من

 .الثقايف التنوع
 

 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف العربية اللغة تعلم أنشطة .3
 لتدريس األساسية املهارات عن فصلها ميكن ال بالتأكيد ، التعلم عملية يف 
 يف أساسي بشكل( التدريس مهارات) األساسية التدريس مهارات تكون. املعلم

 للقيام أويل مال كرأس املعلم ميتلكها أن جيب اليت واخلاصة األساسية السلوك أشكال
 11.ومهنية خمططة بطريقة التعلم مبهام

 واملراحل التقدمي مراحل وهي ، مراحل 3 إىل العربية اللغة تعلم نشاط ينقسم 
 التعلم مراقبة يف كدليل املؤلفون يستخدم ، األنشطة هذه من. واإلغالقية األساسية

 .2013 منهج ، املدرسة تستخدمه الذي للمنهج وفق ا الفصل يف
 األولية األنشطة  (أ 

                                                             
 

11 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan 
Profesionalisme Guru, edisi kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2010), hlm. 80 
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 بشرط املعلم يقوم ذلك بعد. الطالب جييب مث املعلم أوال ،حييي 
 أسئلة الطالب املعلم يسأل مث. التعلم أنشطة بدء قبل للذهن الطالب استعداد

 بنقل املعلم يقوم. األسئلة هذه على الطالب وجييب السابقة املادة حول
 االجتماع. هذا يف تسليمها سيتم اليت واملواد األهداف

 األساسية األنشطة (ب 
 مث كلمات بضع قراءة خالل من الدرس املعلم يبدأ ، النشاط هذا يف  

 ويرتجم مجل أو كلمات املعلم يقرأ مث. الكلمة نطق وحياكي الطالب يالحظ
 تنفيذ يتم. بسيط حبوار واألجوبة باألسئلة الطالب يقرتن ذلك بعد. الطالب
 .املقدمة املواد الطالب يفهم حىت متكرر بشكل النشاط

 النشاط إغالق (ج 
 أو الكلمات نطق تكرار الطالب من املعلم يطلب ، النشاط هذا يف 

 الطالب بإبالغ املعلم يقوم ذلك بعد. تدريسها مت اليت املواد حول اجلمل
 12وحتية. محدلة بقراءة الدرس املعلم يغلق وأخري ا. التايل بالدرس

 
 العربية اللغة يتعلمون الذين الطالب اهتمامات .ج 

 ، التعلم عملية أو للتجربة نتيجة هو بالتعلم االهتمام فإن ، إلليزابيث وفق ا 
 :ذلك يف مبا ، التعليم يف العايل النعناع ذوي للطالب املؤشرات من العديد وهناك

 التعلم يف املشاركة يف الطالب حضور .1
 األسئلة على اإلجابة على الطالب قدرة .2
 األسئلة على اإلجابة يف الطالب روح .3

                                                             
 

12 Hasil Observasi Pembelajaran Bahasa Arab di kelas VII 
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 13.بالتعلم الطالب اهتمام .4
مدرسة  يف السابع الصف لطالب العربية اللغة بتعلم باالهتمام يتعلق فيما 

 مجيع معومقابالت  مالحظات الباحثون أجرى ،رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري 
 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري.  من السابع الصف طالب

 على الباحثون حيصل ، السابع الصف طالب مع واملقابالت املالحظات من 
 :عامة نظرة

مدرسة رياضة  يف طالب ا 21 عددهم البالغ والعشرين السابع الصف طالب بني من .1
. العربية اللغة بتعلم كثريون استمتع ، عموم ا ، العلوم الثانوية االءسالمية كنري

 بتعلم اهتمامهم طالب 14 أبدى. العربية اللغة تعلم عملية يف متحمسون الطالب
 ، شاب ا كنت ألنين ، سهلة ألهنا ، العربية اللغة بتعلم سعيد أنا ، نعم". العربية اللغة
 هناك يزال ال ولكن". ابتداية ومدرسة الدينية املدارس يف العربية اللغة تعلمت لقد

 العربية اللغة بتعلم سعداء ليسوا" ، العربية اللغة بتعلم يهتمون ال الذين الطالب بعض
 ، االبتدائية املدرسة أي ، السابقة املدرسة يف العربية باللغة دروس هناك تكن مل ألنه
 اللغة تعلم أحب ال أنا لذلك. ذلك ميكنهم ال مبهام القيام اآلن منهم طلب إذا

 " العربية
 ، عام بشكل مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري يف السابع الصف طالب .2

ا الصعب من ليس  هناك يزال ال ولكن ، العربية اللغة تعلم أسئلة على العمل جد 
 إنه طالب ا 14 يقول ، طالب ا 21 بني ومن ، صعوبة يواجهون الذين الطالب بعض
 مدرس من مهمة على حصلت إذا" .العربية اللغة أسئلة على العمل الصعب من ليس

 طالب 7 هناك يزال ال ولكن ."صغرية تكون ما غالب ا املواد ألن ، سهلة فاملهمة ،

                                                             
 13 Elizabeth, Hurlock, PsikologiPerkembangan, (Jakarta: Erlangga, 
2003), hlm. 422. 
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 يعين ماذا أعرف ال ألنين ، نعم". العربية اللغة أسئلة على العمل يف صعوبة جيدون
 "به القيام الصعب من لذلك ، ذلك

 يشعرمدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري  يف السابع الصف طالب جيد .3
 8 هناك كان ، طالب ا 21 من. العربية األسئلة على العمل جتاه باحلماس الكثريون

ا متحمسني كانوا الطالب من 2 و متحمسني كانوا طالب  .جد 
 سعيد عمومامدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري  يف السابع الصف طالب .4

 أبدى ، 21 الـ الطالب بني من. العربية اللغة تدريس يف للمعلم اهتماما تويل أن جدا
 14.التدريس أثناء باملعلم باالهتمام سعادهتم طالب ا 19

 
 العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام زيادة في المعلم جهود .د 

 يتم اليت التعليمية املواد كانت إذا ألنه التعلم على التأثري هو الكبري االهتمام       
 ال ألنه التعلم يف كسوال   الطالب فسيكون ، الطالب اهتمامات مع تتوافق ال تعلمها
 ، جبدية العربية اللغة بدراسة العربية باللغة يهتمون الذين الطالب سيقوم. له جاذبية يوجد
 الطالب هتم اليت املواد دراسة سيتم. الدرس بعد بالسعادة ويشعرون جبد الدراسة مثل

 .املواد هذه تعلم يف الطالب رغبة على ستؤثر الفائدة ألن الذاكرة يف وختزينها بسهولة
 يتحمل ، كمعلم. والعقل اجلهد هو اجلهد. بالتعلم االهتمام لزيادة جهود بذل جيب

 جيب ، لذلك. باهتمام مصحوب ا كان إذا بسالسة التعلم عملية يف كبرية مسؤولية املعلم
 ، الدروس فهم يسهل حبيث بالتعلم الطالب اهتمام زيادة على قادرين املعلمون يكون أن

 .الطالب حتصيل يف دور ا أيض ا يلعب الطالب اهتمام ألن
مدرسة  من السابع الصف يف العربية اللغة طالب بتعلم االهتمام لزيادة حماولة يف      

 ميكن ال جهود عدة العربية اللغة مدرسو يبذل ،رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري 

                                                             
 14 Hasil wawancara dengan siswa kelas VII 
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 التعلم ومديري والقادة واملوجهني واملدربني املعلمني أي ، كمدرسني أدوارهم عن فصلها
 ، لإلبداع معزز ، مبتكر ، مستشار ، مسؤول ، اجملتمع وأعضاء األدوار ومناذج والنماذج

 االهتمام زيادة يف املعلمون يبذهلا اليت املختلفة اجلهود على مثال. وموج ، مقيم ، حمرر
 مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري السابع للصف العربية اللغة طالب بتعلم

 التايل النحو على وصفه ميكن كمعلمني بدورهم املرتبط
 

 الطفل منو مستوى مع لالهتمام مثرية بطريقة يعلم .1
سيفو  السيد يقوم ما غالب ا ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف       
 الطريقة. األساليب بتغيري العربية للغة كمدرس (Saefu Dulham) دوهلام

 مل بالصعوبات شعروا الذين الطالب ألن ذلك مت. احملاضرة هي الغالب يف املستخدمة
 .فقط استمعوا ألهنم ، خائفني يكونوا

 صحي فاصل وجود .2
 دوخلام سيفو السيد يبتكر مل ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف

ا يبتكر ال أنه كما. والتعلم التعليم عملية منتصف يف صحية فواصل جلعل مطلق ا  أبد 
 .أغنية محل

 الوسائط استخدام .3
سيفو دوهلام  السيد استخدم ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف

(Saefu Dulham) اإلسقاط جهاز يستخدم ومل ، فقط البيضاء واللوحات الكتب 
ا  .للمدرسة التحتية والبنية املرافق حمدودية بسبب ذلك. أبد 

 تدريسها جيب اليت الفوائد فهم توفري .4
سيفو دوهلام  السيد يؤكد ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف

(Saefu Dulham) ا  قصص تقدمي أثناء تدريسها سيتم اليت املواد فوائد على دائم 
 على جيب اليت املهمة النقاط إحدى أن Slameto ذكره ما إىل باإلشارة .حتفيزية
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 حياة خبلفية التعليمية املواد ربط هي بالتعلم الطالب اهتمام زيادة يف دراستها املعلمني
 15.هلم تنسى ال اليت املعلومات ذلك يف مبا الطالب

 الكفاءة إنشاء .5
سيفو دوهلام  السيد يكن مل ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف       

(Saefu Dulham) سوف الحق وقت يف هذا حدث إن. بالكفاءات يتمتع 
 .العربية اللغة تعلم يف صعوبة جيدون الذين للطالب اخلوف يسبب

 العقوبات تنفيذ .6
 دوخلام سيفو السيد يعط مل ، السابع الفصل يف العربية اللغة تعلم عملية يف

ا جسدي ا عقاب ا  مبهام يقومون ال الذين أولئك مثل ، فقط التعليمية هي العقوبة. أبد 
 16.املفردات حلفظ املنزلية الواجبات

 

 
 

 
 

 

                                                             
 

15 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 181 

 16 Saefu dulham guru bahasa Arab  MTs Riyadoltul Ulum 
wawancara tanggal 19 November 2019. 
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 الباب الخامس
 االختتام

احلمد هلل الذي بنعمته وفضله وعنايته يستطيع الباحث إمتام كتابة هذا البحث.  
و بعد أن يبحث عن هذا املوضوع يف األبواب السابقة يصلح للباحث أن يقدم النتائج 

ويف هذا الباب سيقوم الباحث اخلالصة و يقدم االقرتاحات املتعلقة مبوضوع هذا  ٬منه
 البحث اليت متكننا االستفادة منها.

 الخالصة .أ 
هذا الفصل هو تفصيل لألسئلة األساسية اليت حيملها هذا البحث. بعد إجراء  

مجع البيانات وحتليلها. بناًء على الوصف الوارد يف الفصول السابقة حول جهود 
مدرسة رياضة  املعلمني يف زيادة االهتمام بتعلم طالب اللغة العربية يف الصف السابع

العلوم الثانوية االءسالمية كنري ٬ ميكن عندئذ استخالص بعض االستنتاجات على 
 النحو التايل:

بشكل عام ٬ فإن االهتمام بتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع يف  .1
مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري جيد جًدا. ميكن مالحظة ذلك 

ام بتعلم اللغة العربية ٬ والعديد من اإلجابات مع يف األسئلة يف شكل اهتم
 من العديد من وبدعم املشاكل على العمل يف ترغب إجابات االهتمام.

 .املعلم بتدريس االهتمام يف يرغبون الذين الطالب
تُبذل جهود املعلمني يف زيادة االهتمام بتعلم طالب الصف السابع يف مدرسة  .2

مية كنري ببذل جهود متنوعة بناًء على أدوارهم  رياضة العلوم الثانوية االءسال
كمدرسني ٬ مبا يف ذلك املعلمني ٬ واملدربني ٬ والقادة ٬ ومديري التعليم ٬  
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كنماذج ومناذج أدوار ٬ كأعضاء يف اجملتمع ٬ كمسؤول ٬ كمستشار ٬ كمبدع 
٬ كمحرك لإلبداع ٬ كمحرر ٬ كمقيم ٬ وكذلك كمتوج.استناًدا إىل هذه 

الفرعية ٬ ميكن للباحث أن يستنتج أن جهود املعلمني يف زيادة  االستنتاجات
مدرسة رياضة العلوم الثانوية االهتمام بتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع 

قد سارت بشكل جيد ألن اجلهود املبذولة تتفق مع حتليل االءسالمية كنري 
واملؤسسات اليت  مزيج من احتياجات الطالب وقدرة معلمي اللغة اللغة العربية

يف هذه احلالة هي مدرسة رياضة العلوم الثانوية االءسالمية كنري حبيث ال حتتاج 
إال إىل التطوير يف املستقبل حبيث ميكن مواصلة حتسني اهتمام الطالب بتعلم 

 :يلي ما بذلت اليت اجلهود تشمل اللغة العربية.
 الطفل منو مستوى مع لالهتمام مثرية بطريقة يعلم (أ 
 تدريسها سيتم اليت الفوائد فهم ريتوف (ب 
 تعليمي العقاب توفري (ج 

 

 االقتراحات .ب 
حيتاج املعلمون إىل تعظيم مجيع أشكال وسائل اإلعالم لتعزيز االهتمام بتعلم  .1

 اللغة العربية
 جيب على املعلم حتفيز الطالب دائًما حول فوائد وأمهية اللغة العربية .2
الطالب حىت يكون الطالب أكثر  جيب أن يكون املعلم متصاًل يف التفاعل مع .3

 حتمًسا لتعلم اللغة العربية
جيب أن يكون املعلمون مبدعني يف تقدمي املواد باستخدام جمموعة متنوعة من  .4

 الطرق حىت ال يشعر الطالب بامللل
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جيب أن يتدرب الطالب على قراءة وكتابة احلروف / اجلمل العربية أكثر  .5
 حىت ال يواجهوا صعوباتلتحسني مهاراهتم يف اللغة العربية 

جيب أن يكون لدى الطالب قاموس من أجل تسهيل أنشطة ترمجة النص  .6
 وإجياد معىن الكلمات

جيب على املدرسة توفري مرافق العرض وتوفري التدريب للمعلمني حبيث ميكن  .7
 استخدامها لعملية التعلم
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3. Wawancara 

Guru Mapel Bahasa Arab 

 Apa latar belakang pendidikan Bapak/Ibu? 

 Sejak kapan Bapak/Ibu mulai mengajar di MTs 

Riyadlotul Ulum Kunir? 

 Kurikulum apa yang dipakai dalam pembelajaran bahasa 

Arab di MTs Riyadlotul Ulum Kunir? 

 Bagaimana persiapan Bapak/Ibu sebelum mengajar? 

 Apakah bapak/ibu mengajar dengan cara menarik? 



 Apakah Bapak/Ibu sering menggunakan laboratorium 

bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

 Apakah Bapak/Ibu mengadakan selingan sehat dalam 

mengajar bahasa Arab? 

 Apakah bapak/Ibu memberi pengertian dan manfaat 

yang akan diajarkan sebelum proses pembelajaran 

 Apakah Bapak/Ibu mengadakan kompetisi dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

 Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman pada siswa yang 

tidak mengerjakan tugas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar pertanyaan siswa 

1. Apakah anda senang belajar bahasa arab? 

a. Senang  

b. Tidak senang  

c. Sangat senang 

2. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal  bahasa Arab? 

a. Sulit   

b. Tidak  

c. Sangat sulit 

3. Apakah anda semangat dalam mengerjakan soal-soal 

pelajaran bahasa Arab? 

a. Semangat 

b. Tidak semangat  

c. Sangat semangat 

4. Apakah anda senang memperhatikan guru dalam 

mengajar bahasa Arab? 

a. Senang  

b. Tidak senang 

c. Sangat senang 
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Pertanyaan 

Jawaban siswa 

A B C 
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8 11 2 
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