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الرابع الباب  

 القرآن لفهم ةالعربي اللغة تعليم مشكالت

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسةب السابع الصف في

 

 سمارانجب اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة عن عامة لمحة  . أ

  الجغرافي والموقع التأسيس تاريخ .1

 ابريل 3 تاريخ يف مسارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة تأسست
 وتقوم اجلنوبية، جباكرتا املركزي اإلسالمي األزهر معهد مؤسسة ظالل حتت 2002

 مؤسسة قامت .)BIMATAMA( األفضل اإلنسان إشراف مؤسسة وتنظيمها بتأسيسها
" الليسانس لوبيس ساحارا ليين" الرمسية العقود كاتب وثيقة على األفضل اإلنسان إشراف

 عام ويف. مسارانج د1 رقم بوجنول إمام شارع يف ووقعت 1995 مايو 12 اجلمعة، يوم يف
 ساري كلينتينج شارع يف طابقات ثالث ذا جديدا مبىن ؤسسةامل هذه احتّلت 1997

. مسارانج يف واألزهر املؤسسة وتقدمي لتنمية كمركز مسارانج بانومانيك بيداالجنان 1 رقم
 عام ويف. املؤسسة وإدارة االبتدائية درسةوامل األطفال لروضة يوظف اجلديد املبىن وهذا

  .األطفال لروضة خمصوصا جديدا مبىن املؤسسة هذه بنت 2000
 مدرسة تأسست سنني تسع األساسية الرتبية بربنامج املؤسسة الهتمام وحتقيقا

" 14 األزهر" مدرسة مبىن وحتتل 2002 عام يف مسارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر"
 األزهر" مدرسة ومبىن األزهر مسجد بناء يف املؤسسة انتهت 2003 عام ويف .االبتدائية

  .للتالميذ احلسىن التسهيالت لتوفري وهذا. املؤسسة وإدارة اإلسالمية الثانوية" 14
 تاريخ يف مسارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة تأسست الضبط، ويف

 3 ،421/1773 رقم مسارانج مدينة رئيس من االقرتاح رسالة علي بناء 2002 ابريل 3
 رقم اإلسالمي األزهر معهد مؤسسة من االتفاق ورسالة 2002 ابريل

283/III/KEP/YPIA-PH/1421.2001 املتتابع بالرقم 2001 مارس 16 التاريخ يف 
 املركزي اإلسالمي األزهر معهد مؤسسة نظام حتت املدرسة وهذه). 14( عشرة الرابع

 إدارية حتتو . واملعلمني املدرسة ومدير الدراسي واملنهج الرتبية جمال يف ةاجلنوبي جباكرتا
  .التعليمية والتسهيالت املايل اال يف )BIMATAMA( األفضل اإلنسان إشراف مؤسسة
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 1 رقم ساري كلينتينج شارع يف اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة وموقع
" 14 األزهر" ومدرسة األطفال بروضة وموحدا واحدا مكانا وحتتل. مسارنج بانومانيك،

  1.املؤسسة وإدارة األزهر ومسجد اإلسالمية االبتدائية
  )024( 70798687:   اهلاتف رقم

       alazhar14.com-taus@smp:   اإللكرتوين الربيد

 alazhar14.com-www.smp:   الوب موقع
  

  اوبعثته اورؤيته سمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة شعار .2

  ".يالقرآن الجيل إلى التوجه" هو مسارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة شعار
 خالقواأل اإلنجاز في التفوق" هي مسارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة ورؤية

  ".والديني والذكاء
  :يلى كما وبعثتها

 اإلسالمية الرتبية نظام تنفيذ  ) أ
 األكادميية وغري األكادميية الطالب مواهيب تطوير  ) ب
 املتخرجني نوعية ترقية  ) ج
 حرفية املعلم كفاءة ترقية  ) د
 التعليمية والتسهيالت الوسائل نوعية ترقية  ) ه
 املكايف املدرسة تنظيم ترقية  ) و
 2املدرسي اتمع بني اإلسالمية األخوة ترشيد  ) ز

  
 فيها المتخرجين كفاءة ومعيار سمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة أهداف .3

  :يلي ما بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة أهداف
  )KTSP( ة املدرسيةدعلى مستوى الوح الدراسي املنهج تعليم تطبيق على املعلم يقدر  ) أ

                                                             

 2012/2011 دراسية نةس بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة األكادميي الدليل كتاب من البيانات 1

 2012/2011 دراسية سنة بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة األكادميي الدليل كتاب من البيانات 2
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 واملعلمني الطالب مواهيب طويرت على املدرسة تقدر  ) ب
 CTL باسرتاتيجية التعليمية العملية تطبيق على املعلم يقدر  ) ج
 النجاح معيار إىل الوصول تنفيذ على املدرسة تقدر  ) د
 املدرسة وتنظيم املؤسسية النوعية معيار إىل الوصول على املدرسة تقدر  ) ه
 وطنيةال لدرجةا يف باملدرسة املناسب التمويل معيار تنقيذ على املدرسة تقدر  ) و
 الرتبوية الوطنية مبعيار املناسب التقييم معيار تطبيق على املدرسة تقدر  ) ز

  :يلي فكما بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف املتخرجني كفاءة معيار وأما
 )الكرمية واألخالق التعبد ووعي العقيدة قوة( وتقويه باهللا اإلميان يف الكفاءة  ) أ

 مرتال قراءة القرآن راءةق يف الكفاءة  ) ب
 30 اجلزء القرآن حفظ يف الكفاءة  ) ج
 األكادميي معيار توفري يف الكفاءة  ) د
 اإلجنليزية باللغة االتصال يف الكفاءة  ) ه
 اإلعالمية التكنولوجية املهارة على السيطرة يف الكفاءة  ) و
 اليدوية اِحلرف يف الكفاءة  ) ز
 3القيادة وروح ماعيةاالجت واملسؤولية واالنضباط والصدق الشخصية يف الكفاءة  ) ح

  
  الدراسي المنهج .4

 املنهج بني اندماج بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف الدراسي املنهج
 من زيادة الدراسية املواد كل يف كانت حيث ،األزهري الديين الدراسي واملنهج الوطين الدراسي
 العام هذا ويف. املواد بتلك املناسبة النبوية ثواألحادي الكرمي القرآن من املستوردة الدينية النتائج

  املنهج بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة استخدمت 2011/2012 الدراسي
 بثالثة أيام مخسة أسبوع كل التعلم وحصة. (KTSP) املدرسية الوحدة مستوي على الدراسي

                                                             

 2012/2011 دراسية سنة بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة األكادميي الدليل كتاب من البيانات 3
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 يف حصتان صف كل يف العربية للغةا مادة وأما. واحدة حصة كل دقيقة وأربعون خصة وعشرين
 4.أسبوع كل
 والتسهيالت الوسائل .5

  :5يلي ما وتسهيالت وسائل بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف
 العدد الوسائلنوع  رقمال

 12 التعلم غرفة 1

 1 الفيزياءمعمل البيولوجيا و  2

 1 الكمبيوترمعمل  3

 1 اللغةمعمل  4

 1 كتبةامل 5

 1 القاعة 6

 1 غرفة مدير املدرسة 7

 1 االدارةغرفة  8

 1 غرفة املعلمني 9

 1 وحدة الصحة املدرسية غرفة 10

 2 األساتيذمحام  11

 12 تالميذمحام ال 12

 1 التوجيه واإلرشاد غرفة 12

 1 املطبخ غرفة 13

 1 احلارس غرفة 14

 1 مقصف 15

 

 سمارانج إلسالميةا الثانوية" 14 األزهر" مدرسة شخصيات .6

                                                             

 2012/2011 دراسية سنة بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة كادميياأل الدليل كتاب من البيانات 4

  املدرسة بيئة مشاهدة من البيانات5
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 6سمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسةل التنظيمي الهيكل  ) أ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   ) ب

  
  
 

 والموظفين المعلمين أحوال  ) ت

 جناح يف عظيم وشأن مهم دور له ،التعليم عناصر من عنصر املعلم أن عرفنا كما
 حسب فيها أنفسهم خيدمون ينالذ وموظفني معلمني مدرسة كل يف وإن. التعليم عملية

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة ويف. وخصوصيام وجماالم كفاءم
 وبيانات أمساءهم وأما 2011/2012.7 الدراسي العام يف موظفا 14و معلما 23

  :يلي فكما وظيفتهم
 البيان اإلسم الرقم

 اضةالري ومعلم املدرسة مدير املاجستري رامسودي 1

 واإلستشار اإلرشاد ومعلم املدرسة مذير نائب الليسنس ووالنداري أين 2

                                                             

 2012/2011 دراسية سنة بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة األكادميي الدليل كتاب من البيانات 6

 2012/2011 دراسية سنة بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" ملدرسة األكادميي الدليل كتاب من البيانات 7

  المدرسة مذير

  املاجستري رامسودي

  المدرسة مذير نائب

  الليسانس ووالنداري أين

 مجال موظف

  الدينية

 سعيدة سييت
  الليسنس

 مجال موظف

  التسهيالت

  الليسنس رمحن فجر

 مجال موظف

  الطلبة شؤون

 فارياين وجيي
  الليسنس

 مجال موظف

  العامة العالقة

 هارتاتيك سري
  الليسنس

 مجال موظف

  الدراسي المنهج

  الليسنس فطراوايت
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 الرياضيات علم معلمة الليسنس فائزة نور 3

 الرياضيات علم معلمة الليسنس معّرفيت عريف 4

 الرياضيات علم معلمة الليسنس فطراوايت 5

 اإلندونيسية اللغة معلم الليسنس زمراين حممد 6

 العلوم وتطبيق اإلندونيسية اللغة معلم الليسنس أمينانطو أبري جوهان 7

 اإلندونيسية اللغة معلمة الليسنس هارتاتيك سري 8

 البيولوجيا معلمة الليسنس ويدييادمي ريين 9

 الفيزياء معلمة الليسنس سيتياين أري 10

 اإلجنليزية اللغة معلم الليسنس سوباغيو أغونج 11

 اإلجنليزية اللغة معلم الليسنس أوتاما موجي 12

 العربية اللغة معلم املاجيستري قمري 13

 القرآن معلمة املاجيستري السعادة خامتة 14

 اإلسالمية الدينية العلوم معلمة الليسنس سعيدة سييت 15

 اإلجتماع علم معلمة الليسنس وينارسيه أجنر 16

 اإلجتماع علم معلمة الليسنس فطرياين وجيي 17

 الرياضة معلم الليسنس مقربني 18

 العايل احلاسوب معلم الليسنس رمحن فجر 19

 الرعوية علم معلمة الليسنس أ مرياروم كورنيا 20

 اجلاوية اللغة معلم الليسنس هداية نور 21

 والثقافة الفن معلم الليسنس أرينتانج بريان إنسان 22

 واإلستشار اإلرشاد معلم الليسنس أيو أدي موتيا 23

 واإلعالم التكنواوجيا شؤون يف اإلدارة موظف سوديونو هريمان 24

 املالية الشؤون يف اإلدارة موظفة الليسنس يوليانيت روس 25

 املكتبة موظفة الليسنس فضيلة نور فريد 26

 اإلدارة موظف خزميا حممد 27

 اإلدارة موظف نوروانتورو برام 28
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 احلارس أكودي 29

 احلارس يوليانتو 30

 احلارس سوبريادي أغونج 31

 احلارس املصطفي زين 32

 النظافة موظف بريانتو دوي 33

 النظافة موظف سوريبنو 34

 النظافة موظف سيسوانتو 35

 النظافة موظف سوباكري 36

 العائلية الشؤون موظفة مخسة سييت 37

  
" 14 األزهر" مدرسة يف العربية اللغة معلم أن السابق اجلدول من الباحث وعرف

اللغة املتخرج يف كلية الرتبية بقسم تعليم  قمري األستاذ وهو واحد بسمارانج اإلسالمية الثانوية
قسم يف حصل على شهادة املاجستري و  ،مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل امعةجبالعربية 

 معلم كان وقد. كرتاا جوغج احلكومية اإلسالمية جاكا كايل سننامعة سالمية جبالدراسات اإل
 .اآلن حىت املدرسة هذه بزوغ منذ العربية اللغة

 المتعلمين أحوال  ) ج

 يف تلميذا 346 بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف التالميذ عدد
). أ،ب،ج،د( فصول أربعة إىل ينقسم صف وكل ،2011/2012 الدراسي العام

 الدراسي العام يف بسمارانج سالميةاإل الثانوية" 14 األزهر" مدرسة تالميذ عدد جدولو 
 :يلي كما 2011/2012

التالميذ عدد الصف الرقم التلميذات عدد   اموع 

السابع الصف 1  68 49 117 

 113 63 50 الثامن الصف 2

 116 59 57 التاسع الصف 3

 346 171 175 اموع
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 الثانوية" 14 راألزه" بمدرسة السابع الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم  . ب

 بسمارانج اإلسالمية

 املدارس من غريها من اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب العربية اللغة تعليم تميزي  
 الكتاب أو املادة أو األهداف أو الدراسي املنهج ناحية من إما األخرى اإلسالمية الثانوية

  .املستخدم الدراسي
 العربية اللغة تعليم هدافأ .1

 يف األهدافو . ما مرحلة اية يف إليها الوصول يراد اليت الغايات هي األهداف
 يستخمها الىت واملادة الطريقة باختيار قوية عالقة هلا ألن جدا مهمة التعليمية العملية
 األزهر مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف الرئيسي اهلدف وأما. التعليمية العملية يف املعلم
 أن التالميذ ويرجى الكرمي، القرآن الطالب فهم هو سمارانجب اإلسالمية الثانوية 14

  .اللغوية وقواعده معناه فهم مع صحيحة قراءة القرآن قراءة على يقدروا
  :يلى ما األهداف الرئيسي اهلدف ذلك حتت وتندرج

 القرآن فاهم جيل ليكونوا التالميذ إىل حلماسةوا املثري إعطاء  ) أ

 ودعوته عمله على يقدروا حىت الكرمي نالقرآ فهم ترقية على التالميذ حث  ) ب

 العربية القواعد حيث من العربية النصوص ختليل على القدرة إىل التالميذ إيصال  ) ت
 وصحيحة حسنة ترمجة وترمجتها

 وتطبيقه وتطويره العربية القواعد علم يف اإلسرتاجتي البحث على التالميذ سيطرة  ) ث
8.واحلديث القرآن فهم يف مباشرة

 

 

 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم في المستخدم سيالدرا الكتاب .2

 إىل املعلم سيوصلها اليت الدراسية املواد على حيتوي كتاب التعليم عملية يف إن
 تعليمية كتب بإندونيسيا اإلسالمية املدارس يف العربية اللغة تعليم يف وكذلك. املتعلم
 على حتتوى وأكثرها. شودةاملن التعليمية األهداف حسب احملتوى أو املضمون خمتلفة

 .اللغوية والقواعد األربعة اللغوية املهارات

                                                             

 العربية اللغة معلم مع واجهةاملو  قابلةامل 8



 37

 يستخدم بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر مدرسة يف العربية اللغة تعليم
 جباكرتا املركزي اإلسالمي األزهر معهد مؤسسة نشره الذي القرآنية العربية اللغة كتاب
 إىل ينقسم الكتاب هذا. األزهر مدارس يف ربيةالع اللغة تعليم أغراض حسب اجلنوبية

 اجللد يستخدم السابع الصف ويف صف، كل يف مستخدم جلد وكل جلدات، ثالثة
 أحناء مجيع يف الثانوية األزهر مدارس مجيع يف يستخدم أن الكتاب هذا ويستطيع. األول

  9.إندونيسيا
 األزهر الدراسي ملنهجا مضمون مبعيار يناسب القرآنية العربية اللغة كتاب مضمون

 بعضها واملتكاملة املرتابطة اللغوية القواعد على يتضمن الكتاب وهذا. العربية اللغة ملادة
. التمرينات بعدها ويتبع واحلديث القرآن من املستوردة والتدريبات القراءة يتبعها مث بعضا

 قاعدة باب لكلو  أبواب، عشرة على حيتوي السابع للصف القرآنية العربية اللغة وكتاب
 من مأخوذة األبواب تلك يف القراءة ومجيع القواعد، لتلك أمثال فيها اليت والقراءة لغوية

 كتاب يف املضمون أو احملتوي وجدول 10.احلديث من املأخوذ الثامن الباب إّال  القرآن
  :يلى ما السابع للصف القرآنية العربية اللغة
 القراءة القواعد الباب الرقم
 24- 22: احلشر سورة والنكرة املعرفة اسم األول الباب 1
 3: املائدة سورة واملؤنث املذكر اسم الثاين الباب 2
  14- 10: الواقعة سورة مجع مثىن، مفرد،: املذكر اسم الثالث الباب 3

 28: نوح سورة
 35: األحزاب سورة مجع مثىن، مفرد،: املؤنث اسم الرابع الباب 4
  134 ،2: البقرة سورة شارةاإل اسم اخلامس الباب 5

 19: احلج سورة
 11-1: القارعة سورة واملوصوف الصفة السادس الباب 6
  21: اإلسراء سورة التفضيل اسم السابع الباب 7

                                                             

 العربية اللغة معلم مع واجهةاملو  املقابلة 9

 السابع للصف القرآنية العربية اللغة كتاب من توثيقال 10
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 3: سبأ سورة
  الرواتب صالة حديث واملعدود العدد الثامن الباب 8

 الوتر صالة حديث
 6: املائدة سورة اجلر حروف التاسع الباب 9

 29: الفتح سورة واخلرب املبتدأ العاشر الباب 10
  

 الصف يف العربية اللغة تعليم عملية يف املستخدم الكتاب أن يتضح سبق ومما
 والتدريبات والقراءة العربية القواعد على حيتوي الذي القرآنية العربية اللغة كتاب هو السابع

 اللغة معلم يستخدم ذلك إىل إضافة ولكن. واحلديث القرآن من املستوردة والتمرينات
 العربية اللغة تعليم عملية ولتنمية معرفته لزيادة كاملراجع أخري دراسية كتب العربية
  .القرآنية

 
 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم في والوسيلة قةطريال .3

 الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم عملية يف املعلم يستخدمها اليت الطريقة
 القواعد طريقة هي غالبا بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب السابع
 مث لقاء، كل يف املادة حسب العربية اللغوية القواعد بشرح الدرس املعلم يبدأ. والرتمجة
 يتبعها مث بالقراءة املعلم يبدأ األحيان بعض ويف. ويرتمجها القراءة يف باألمثال يتبعها
  .العربية اللغة معلم نظر يف للتالميذ الفهم صعبة القواعد كانت إذا وهذه القواعد بشرح

 السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم عملية يف املستخدمة واللغة
 القومية كاللغة اإلندونيسية اللغة هي بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب

 استخدمتها اليت سرتاتيجيةواال. قليال ولو ةاالتصالي العربية اللغة يستخدم وال للتالميذ
  :يلي ما املعلم

 ليقرأ التالميذ بطلب املعلم يستخدمها اليت االسرتاجتية وهي ،اجلهرية القراءة .1
  .عايل بصوت معا القراءة
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 التدريبات بأنشطة يقومون التالميذ كان حيث التعليم اسرتاتيجية هو التدريب .2
 األساسي ببالتعريف ابتدأت االسرتاتيجية وهذه عميقا، املادة ويفهموا ليتعودوا

  .املعلم من املادة عن
 ملالحظة التالميذ بطلب املعلم يستخدمها االسرتاجتية هذه واجلواب، السؤال .3

  .التالميذ ليجيبها األسئلة املعلم يلقى مث املستخدم، الكتاب يف املادة
 القراءة مضمون صالستخال املعلم يستخدمها اليت االسرتاجتية هي ستنتاجيةاال .4

 .التعليمية املادة أو
 لفهم العربية اللغة تعليم عملية يف العربية اللغة معلم يستخدمها اليت والوسيلة

 هي كثرية بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب السابع الصف يف القرآن
 11.عرض آلةو  املنتقل احلاسوب القرآن، مصحف األلوان، املختلفة واملكلمة السبورة،

  .التعليمية املواد فهم يف التالميذ لتسهيل كلها وهذه
  

 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم عملية .4

  التعليم عملية قبل  ) أ
  ما يلي: العربية اللغة معلم أعد التعليم عملية يبدأ أن قبل
وهو برنامج تنفيذ تعليم اللغة العربية ملدة سنة تعليمية  سنوي برنامج -

 واحدة.

وهو برنامج تنفيذ تعليم اللغة العربية لكل مدة نصف السنة  دسيسبرنامج  -
 التعليمية وهي ستة أشهر.

وهي حتتوي على  الفصول يف ميالتعل تنفيذ كمرجع تعليمتنفيذ ال خطة -
التعليمية،  املواردو  والوسائل والطريقة تعليميةال واملواد ،التعليم أهداف

 من اإلجناز ومؤشرات ساسيةاأل والكفاءة الكفاءة ومعيار ،الوقت وختصيص

  12.التعليم نتائج وتقييم التعلم أنشطةو  الكفاءات

                                                             

 العربية اللغة معلم مع واجهةاملو  املقابلة 11

 العربية اللغة معلم مع واجهةاملو  قابلةامل 12
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 التعليم عملية  ) ب

الث أنشطة وهي عملية تعليم اللغة العربية القرآنية إىل ث خطوات تنقسم
  .واألنشطة االختتامية األنشطة التمهيدية وأنشطة النواة

العربية يف أول  األنشطة االفتتاحية هي األنشطة اليت فعلها معلم اللغة )1
 ،وكشف احلضور ،وتنظيم الفصل ،السالم: عملية التعليم اليت تشمل

وحتضري تصور  ،وإلقاء األسئلة عن املادة السابقة ،والدعاء مع التالميذ
  املادة اليت سيتعلمها التالميذ لذلك اليوم.

مث يعطي  ،تشمل إلقاء املعلم املادة ويشرحها مع أمثلتها وهي أنشطة النواة )2
مث يؤيت اخلالصة  ،لفرصة للتالميذ لتنمية فهمهم ومعرفتهم عن املادةا

  والتصديق والتحقيق.
األنشطة االختتامية هي األنشطة األخرية اليت تشمل الفرصة للتالميذ  )3

مث يستنبطوا املادة اليت  ،ليسألوا عن املادة اليت مل يفهموها فهما تاما
 ،لتالميذوالواجب املنزيل للتقييم ا يف ذلك اليوم، مث يعطي املعلم او ميتعل

  وخيتم التعليم بالدعاء والسالم.
ويف عملية التعليم استخدم املعلم الطرق والوسائل واالسرتاتيجيات 
والكتاب الدراسي واملصادر األخري للوصول إىل األهداف املرجوة اليت قد سبقت 

 13بياا وشرحها.

  التعليم بعد عملية  ) ت
 عرفة قدر جناح عملية التعليممل تقدير أو تقييم علمامل على ميالتعل عملية بعد

 التالميذ. تعلم نتائج ومعرفة

  
   التقييم .5

 نوعان، ومها املتعلم إجنازقدر  قياسل العربية اللغة معلم هب يقوم ذيال التقييم

 واالختبار املقال اختبار هو املعلم يستخدمه الذي  ختبارالوا. االختبار غريو  االختبار

                                                             

 التعليم خطة وتوثيق السابع الصف يف العرية اللغة تعليم عملية مشاهدة13



 41

 أو ،املعرفية اجلوانب يف تالميذال إجناز قياسل العربية اللغةه معلم ستخدميو . املوضوعي

 دراساتالبهو التقييم  االختبار غري تقيم وأما. التعليمية املواد استيعاب التالميذ مستوى

 وجدول 14.للتالميذ يةالسلوك وانباجل لتقييم يستخدمها معلم العربيةو  واملشاهدة. احلالة
 :يلي ما العربية اللغة مادة تقييم

 األداة التقنية  مؤشرات إجناز الكفاءات ادةامل النمرة

قواعد اللغة  1
 العربية

  املقال اختبار ختباراال قواعد اللغة العربيةفهم 
 املوضوعي االختبار

 املقال اختبار ختباراال تاملفردا معىن فهم املفردات 2

 احلفظ العمل حفظ القراءة القراءة 3
 التحريري ختباراال ختباراال كتابة الكلماتفهم   الكتابة 4

 
" 14 األزهر" بمدرسة السابع الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت  . ج

 وحلها بسمارانج اإلسالمية الثانوية

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر مدرسة يف واملقابلة باملشاهدة الباحث قام أن بعد    
 اللغة تعليم يف املشكالت الباحث وجد فيها القرآن لفهم العربية اللغة بتعليم علقيت مبا والتوثيق

  :يلي كما وهي املدرسة، تلك يف السابع الصف يف القرآن لفهم العربة
 التالميذ ناحية من املشكالت .1

 واللغوية الرتبوية التالميذ خلفية -
 وكتابتها اهلجائية احلروف قراءة على التالميذ قدرة اختالف -
 العربية اللغة تعلم يف ودوافعهم التالميذ رغبة قلة -
 التالميذ والدي من االهتمام قلة -

 املعلم ناحية من املشكالت .2
  املادة شرح يف املعلم سرعة -
 العربية اللغة لتعليم احلصة أو الوقت قلة -

                                                             

 التعليم خطة وتوثيق السابع الصف يف العرية اللغة تعليم عملية مشاهدة 14
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 املادة ناحية من املشكالت .3
 والغريبة الصعبة املفردات كثرة -
 العربية اللغة قواعد صعبة -
 القرآنية العربية اللغة صعبة -

 الطريقة ناحية من املشكالت .4
 املستخدمة الفعالية الطريقة قلة -
 احلفظ طريقة كثرة -

 الوسيلة ناحية من املشكالت .5
 فكلمة كلمة ترمجته مع القرآن عدم -

  :يلي فكما املشكالت تلك حلل القرآنية العربية اللغة معلم استخدمها الىت الطرق وأما
 العربية لغةال حلب التالميذ تشجيع .1
 القراءة يف تدريبام إلكثار التالميذ تشجيع .2
 أوالدهم كفاءة عن التالميذ والدي إخبار .3
 السابقة للمواد املراجعة إكثار .4
 املستخدمة التعليم طريقة تنوع .5
  للمدرسة االقرتاحات تقدمي .6
  

  البحث نتائج في مباحث. د

 الثانوية" 14 األزهر" بمدرسة السابع الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم .1

 بسمارانج اإلسالمية

 خيتلف اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب العربية اللغة تعليم أن سابقا ذكر وقذ  
 أو األهداف أو الدراسي املنهج ناحية من إما األخرى اإلسالمية الثانوية املدارس من غريهاب

 ومباحث. واملناسبة اجليدة لوسائلوا والطريقة الكتاب استخدام إىل يستدعي اليت املضمون
" 14 األزهر" مبدرسة السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة عن البحث نتائج يف

 .بسمارانج اإلسالمية الثانوية

 الدراسي المنهج  ) أ
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 الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف الدراسي املنهج أن السابقة البحث نتائج ومن
 ،األزهري الديين الدراسي واملنهج الوطين الدراسي املنهج بني اندماج بسمارانج اإلسالمية

 الكرمي القرآن من املستوردة الدينية النتائج من زيادة الدراسية املواد كل يف كانت حيث
 املدرسة هذه يف الدراسي املنهج أن الباحث يرى .املواد بتلك املناسبة النبوية واألحاديث

 أن الواقع ولكن ،األزهري الديين الدراسي واملنهج الوطين الدراسي املنهج: منهجني يتبع
. العربية اللغة ملادة املتخرجني كفائة ومعيار املضمون معيار مثل األغلب، هو الثاين املنهج

 حسب العربية اللغة ملادة املتخرجني كفائة ومعيار املضمون معيار معيار املدرسة قرر
 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام يف ذكر ما إىل يرجع وال األزهري الديين املنهج

 اإلسالمية الدينية اللعلوم ملادة املضمون ومعيار املتخرجني كفائة معيار عن 2008
  .العربية واللغة

" 14 األزهر" مدرسة استخدمت 2011/2012 الدراسي العام هذا ويف
. (KTSP)املدرسية  الوحدة مستوي على الدراسي  املنهج بسمارانج اإلسالمية الثانوية

 حصة كل دقيقة وأربعون خصة وعشرين بثالثة أيام مخسة أسبوع كل التعلم صةحو 
 أن الباحث يرى .أسبوع كل يف حصتان صف كل يف العربية اللغة مادة وأما. واحدة
 البد ولكنها املدرسة هذه بأحوال مناسبةاملدرسية  الوحدة مستوي على الدراسي  املنهج

 اللغة ملادة املعدة احلصة وأما. الوطنية الرتبية وزير قررا اليت واملبادئ اعدالقو  إىل ترجع أن
 أن على دال وهذا األخرى، للمادات احلصات كمثل ليست جدا وحمدودة قليلة العربية
 .كبريا اهتماما املادة ذه تم ال املدرسة هذه

 الثانوية" 14 األزهر" بمدرسة السابع الصف في العربية اللغة تعليم أهداف  ) ب

 بسمارانج اإلسالمية

 السابع الصف يف العربية اللغة تعليم أهداف عن السابقة البحث نتائج على بناء
 يف العربية اللغة تعليم أن الباحث رأى بسمارانج، اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مبدرسة

 فهما رميالك القرآن فهم على قادرين التالميذ جعل وهو عظيم هدف هلا املدرسة هذه
 القواعد معرفة على يقدروا أن التالميذ ويرجى. ودعوته عمله على يقدروا حىت عميقا
  .القرآنية اآليات يف املوجودة العربي¸ة
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 واحلماسة املثري إعطاء وهو الرئيسي اهلدف حتت يندرج الذي األول اهلدف ولكن
 وأما الثاين، اهلدف لكوكذ طويلة ملدة اهلدف هو القرآن فاهم جيل ليكونوا التالميذ إىل

  .قصرية ملدة حتقيقهما فيمكن األخريان اهلدفان

 عظيم هلدف مرتكزة املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم أهداف أن الباحث ىير و 
 كاهلدف األخرى العرىي اللغة تعليم أهداف فيها توجد ال الديين، اهلدف وهو سابق

  .غريهاو  االقتصادي واهلدف االتصايل واهلدف الثقاقي
 غري املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم أهداف أن الباحث زعم أخرى جهة ويف

 وفقا العربية اللغة تعليم وأهداف. العاملية اتاحلضار  اتتطور و  عصرال اتلبتطمب مناسبة

 )واحلديث القرآنفهم فقط ( اإلسالمي الدييناهلدف لنظريات السابقة ال يقتصر على ل
 .أيضا  ي واإلتصايلالثقافياهلدف  إمناف

 الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم في المقرر والكتاب والوسيلة الطريقة  ) ت

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" بمدرسة السابع

 14 األزهر مبدرسة الثاين الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة معلم استخدم
 مناسبة أا الباحث رأي ويف والرتمجة، القواعد قةطري وهي قدمية طريقة اإلسالمية الثانوية
 اللغة لتعليم وفعالة القراءة، يف وأمثاهلا النحوية القواعد من تتكون اليت الدراسية باملواد
 املواد شرح يف نشيطة اسرتاتيجية يستخدم مل املعلم ولكن .للمبتدئني القرآنية العربية

 التالميذ ويشعرون األزمنة، بتطور يتطور ال هو، كما هو التعليم يكون حىت التعليمية
 نشيطا، يكون أن البد التعليم أن يرون والتعليم التعلم شؤون يف اخلرباء أن مع. بامللل

 .(PAIKEM) ومسرورا وفعاال، وخمرتعا، ومبتكرا،
 الثاين الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم يف الوسائل أن الباحث ويعرف

 والوسائل السمعية الوسائل فيها وكاملة موفورة اإلسالمية الثانوية 14 األزهر مبدرسة
 احلديثة وإما واملكلمة كالسبورة القدمية إما البصرية السمعية والوسائل البصرية

 لشرح جيدا املعلم استخدمتها ومجيعها. وغريها واملكروفون عرض وآلة العايل كاحلاسوب
 .الدراسية املواد

 األزهر معهد مؤسسة نشره الذي القرآنية العربية اللغة كتاب أن الباحث ويرى
. األزهر مدارس يف العربية اللغة تعليم بأغراض مناسبة اجلنوبية جباكرتا املركزي اإلسالمي
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 أن مع .العربية اللغة تعلم يف كاملبتدئني التالميذ بسن مناسب غري فيه املواد بعض ولكن
 تعلم يف يصعبون ال حىت اللغوية كفاءم خلفية روقد التالميذ بسن تناسب أن الزم املادة
 .اللغة ذه وخيفون العربية اللغة

" 14 األزهر" بمدرسة السابع الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم عملية  ) ث

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية

 يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم أن يرى الباحث، مشاهدة نتائج إىل نظرا
 الباحث ولكن ايته، إىل عمليته قبل من صحيحةال اخلطوات على جتري السابع الصف

 تنفيذ وخطة ومبادئها، اجلديدة التعليم تنفيذ خطة تأليف طريقة يفهم مل املعلم أن يرى
 اخلطة تأليف يف أساسا عشر إحدى توفر ال املدرسة هذه يف العربية اللغة ملعلم  التعليم

  .2007 سنة 41 رقم الوطنية رتبيةال وزير نظام يف ذكر كما
 تعتمد ال النواة أنشطة يف العربية اللغة ملعلم  التعليم تنفيذ خطة أن الباحث ويرى

 عدم إىل تؤدي وهذه .(EEK) والثبات واإلعداد االستكشاف وهي أعمال ثالث على
 هو املعلم بل السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم عملية يف التالميذ فعالية
  .منهم فعالية األكثر

عرفة قدر جناح عملية مل ، وهذاتقييملل واجبته املعلم أدى قد التعليم عملية وبعد
 العربية اللغة التالميذ. وعلى كل حال، قد جرت عملية تعليم تعلم نتائج ومعرفة التعليم
 النقائص بعض هناك لكن الصحيحة، اخلطوات على السابع الصف يف القرآن لفهم

  .احلل أو العالج إىل حتتاج اليت واملشكالت
  

 التقييم  ) ج

 قياسل العربية اللغة معلم هب يقوم ذيال التقييمانطالقا مما سبق يرى الباحث أن   

 املعلم يستخدمه الذي  ختبارالوا. االختبار غريو  االختبار نوعان، ومها املتعلم إجنازقدر 
 إجناز قياسل العربية اللغةه معلم مستخديو . املوضوعي واالختبار املقال اختبار هو

 غري تقيم وأما. التعليمية املواد استيعاب التالميذ مستوى أو ،املعرفية اجلوانب يف تالميذال
 لتقييم يستخدمها معلم العربيةو  واملشاهدة. احلالة دراساتالبهو التقييم  االختبار

  .للتالميذ يةالسلوك وانباجل
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 ألن نقائص، له السابع الصف يف العربية اللغة دةملا التقييم أن الباحث رأي يف  
 نتيجة إىل يصلون وال هلم جدا صعبة املادة هلذه االختبارات أن يرون التالميذ معظم
 حددها صفات بعدة يتميز أن جيب اجليد االختبار أن مع. املعلم قررا اليت األدىن

 والصدق الثبات :الصفات هذه وأهم اللغة علماء من االختبارات خرباء وحصرها
 تلك مجيع على تعتمد ال املادة هلذه والتقييم. واملوصوعية والتمييز التطبيق وسهولة
  .النحوية القواعد التالميذ فهم قدر ملعرفة االختبار مثل. احلدود

 

" 14 األزهر" بمدرسة السابع الصف في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت .2

 جبسماران اإلسالمية الثانوية

 وجدنا. احلل أو العالج إىل حتتاج اليت الصعوبات هي املشكالت أن املعلوم ومن
 الصف يف العربية اللغة تعليم يف وكذلك. املشكالت من ختلو ال الواقع يف التعليم أعمال
 خاص لغرض والسيما مشكالت، بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب السابع

  .الكرمي القرآن فهم وهو
 اللغة تعليم ففي حبثه، عملية خالل من الباحث ناهلا اليت البيانات على وبناء    

. مشكالت بسمارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب السابع الصف يف العربية
 ومباحث .الوسيلة أو الطريقة أو املادة أو املعلم أو التالميذ ناحية من إما املشكالت وتلك
 مبدرسة السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم التمشك عن البحث نتائج

 :يلي ما بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر"

 التالميذ ناحية من المشكالت  ) أ

 واللغوية الرتبوية التالميذ خلفية )1
 اإلسالمية الثانوية 14 األزهر درسةمب السابع الصف يف التالميذ معظم  
 االبتدائية املدارس أو احلكومية االبتدائية ارساملد من متخرجون بسمارانج
 اللغة عن أساسية معرفة هلم فليس. العربية اللغة فيها تدرس ال اليت احلكومية

 قد ألم عربية لغوية خلفية هلم وليس. املدرسة ذه يلتحقون عندما العربية
  .أنفسهم يف كبريا أثرا أثرت وقد صغارهم منذ القومية اللغة استخدموا
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 اللغة تعليم يف مهمة لغتهم وخلفية التالميذ تربية خلفية أن الباحث ويرى  
 العربية اللغة يف وخربم ورغبتهم دفعهم قدر إىل ستؤدي ألا العرية اللغة

  .واستيعاا العربية اللغة مواد فهم يف وتساعدهم
 وكتابتها العربية النصوص قراءة على التالميذ قدرة اختالف )2

 اهلجائية احلروف قراءة على السابع الصف يف التالميذ قدرة اختلف  
 القراءة على مقدرته كانت من وبعضهم عليها يقدرون بعضهم وكتابتها، العربية
 كلمة وقراءا الكلمات ئجي إىل جهوده يوجه زال ما أنه درجة إىل ضعيفة
 روفاحل وقراءة. داللتها وإدراك الصرفية مبانيها لفهم فرصة يفقده مما كلمة

 السيما وتعليمها، العربية اللغة تعلم يف مهمان أساسان وكتابتها العربية اهلجائية
 فكيف.  واألحاديث القرآنية اآليات من مأخوذة موادها كانت اليت  العربية اللغة

 احلروف قراءة على يقدروا أن هلم فالبد لذلك؟ أساسي زاد هلم وليس يفهمها
  .ويفهمها القرآنية العربية اللغة يتعلم أن قبل وكتابتها العربية اهلجائية

 العربية اللغة تعلم يف والدوافع التالميذ رغبة قلة )3
 يرون ألم. العربية اللغة يف يرغبون ال السابع الصف يف التالميذ بعض  

 كبري جهد إىل حيتاج استيعاا أو ولفهمها الصعبة، اللغة هي العربية اللغة أن
 هلم أمهيتها يدرون وال العربية اللغة تعلم يف أغراضهم نيعرفو  مل وهم. طويل ووقت

 كبرية دوافع هلم وليس. ا إال دينهم يفهموا أن يستطيعون ال الذين كاملسلمني
 يرون ألم العربية اللغة من االجنليزية اللغة يقدمون وأكثرهم العربية، اللغة لتعلم
  .املستقبل يف هلم نفع ال اليت دينية لغة جمرد أا

 ستأثر اليت الداخلية العوامل من العربية اللغة يف ودوافعهم التالميذ رغبة  
  . وتعليميها العربية اللغة تعلم يف ونشاطهم ومحاستهم اهتمامهم إىل

 التالميذ والدي من االهتمام قلة )4
 والديهم من االهتمام هي التالميذ إىل تؤثر اليت اخلارجية العوامل من  
 ومعظم. العربية اللغة مادة ومنها املدرسة، يف الدراسية اداملو  تعلم يف بتطورهم

 باملواد يهتمون كما العربية باللغة يهتمون ال السابع الصف يف التالميذ والدي
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 يف كجهدهم واجتهاد جبهد العربية اللغة لتعلم أوالدهم يشجعون وال. األخرى
  .أوالدهم ملستقبل مهمة غري العربية اللغة ينظرون أم أي األخرى املواد تعلم

 المعلم ناحية من المشكالت  ) ب

 املادة شرح يف املعلم سرعة )1
 يف يسرع العربية اللغة معلم أن يرون السابع الصف يف التالميذ بعض  

 فهم قدر باختالف يهتمون وال أحيانا، القرآن لفهم العربية اللغة مادة شرح
  . الصف ذلك يف التالميذ

 العربية ةاللغ لتعليم اخلصة أو الوقت قلة )2
 يف القرآن لفهم العربية اللغة لتعليم املدرسة قررا اليت اخلصة أو الوقت  

 أربعون خصة وكل خصتان أسبوع لكل. جدا وحمدودة قليلة السابع الصف
 .ومستمر كثري وقت إىل حتتاج وتعلمها العربية اللغة تعليم يف أن مع دقيقة،

 المادة ناحية من المشكالت  ) ث

 والغريبة صعبةال املفردات كثرة )1
 القرآنية اآليات من مأخوذة السابع الصف يف العربية اللغة مادة  

 باب كل يف القراءة كل من املفردات وعدد. مفردات فيها اليت واألحاديث
 . واستيعاا حلفظها التالميذ عند وغريبة صعبة املفردات وتلك كثرية،

 العربية اللغة قواعد صعبة )2
 العربية القواعد هي السابع الصف يف وجودةامل العربية اللغة قواعد  
 ختتلف العربية اللغة وقواعد .للتالميذ جديد أمر لكنها الغالب، يف األساسية

 واملؤنث، املذكر واسم والنكرة، املعرفة كاسم كبريا اختالفا األخرى اللغة بقواعد
 الصف ذلك يف العربية اللغة ومعلم. صعبة أا يرون حىت وغريها االشارة، واسم
 العدد وهي السابع الصف يف تدرس أن تنبغي ال اليت قاعدة هناك أن يقول

 أن يرون هم التالميذ، بآراء يناسب الرأي وهذا هلم، الفهم صعبة ألا واملعدود
  .واملعدود العدد القواعد أصعب
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 القرآنية العربية اللغة صعبة )3
 به وخيتص عربال كالم أساليب خيالف ما كثري القرآن أسلوب أن وظهر  

 القرآنية اآليات يف القواعد وبعض. املعتاد الكالم أساليب عن تصرفه يف ويتميز
 يف التالميذ أن مع. وفهمها ملعرفتها العميق التفكري تستحق املعقدة القواعد هي

 املوجودة العربية القواعد معرفة مع اآليات تلك يفهموا أن يتطلبون السابع الصف
 قد أم ولو هني أو سهل بأمر يل القرآنية العربية اللغة همف أن يرون وهم. فيها

 .العربية القواعد بعض فهموا
 الطريقة ناحية من المشكالت  ) ج

 املستخدمة الفعالية واالسرتاتيجية الطريقة قلة )1
 طريقة هي السابع الصف يف العربية اللغة معلم استخدمها اليت الطريقة  
 ال ألن األحيان بعض يف األخرى الطريقة دميستخ وال الغالب يف والرتمجة القواعد

 يستخدم ال أنه الباحث ويرى. العربية اللغة تعليم عملية يف التالميذ ميل
 شرح يهتمون وال بامللل يشعروا حىت للتالميذ واملفرحة اجلذابة الفعالية االسرتاتيجية

 املستخدمة الطريقة بنجاح تعلقي التعليم عملية جناح أن مع. كبريا اهتماما املعلم
 يف تكون أن ميكن اليت النواقص من كثريا تعاجل أن الناجحة الطريقة وتستطيع

 .التلميذ أو الكتاب أو املنهج
 احلفظ طريقة كثرة )2

 الطريقة هي احلفظ طريقة أن السابع الصف يف العربية اللغة معلم يعرب  
. مجيعها دةاملا حلفظ التالميذ يكلف أنه حىت املادة الستيعاب وحدها الفعالية

 وبعضهم احلفظ يف يسرعون وبعضهم هلم، وصعبة ثقيلة أنه يشعرون والتالميذ
 الباب يف القراءة نسوا الثاين الباب يف القراءة حفظوا وإذا. فيه وضعيفة بطيئة

 وهلم الثاين الباب يف القراءة نسوا الثالث الباب يف القراءة حفظوا وإذا األول،
 .جيدا يفهمواها ومل املادة حيفظون ألم جرى

 الوسيلة ناحية من المشكالت  ) ح

 التعليم ووسائل. العربية اللغة تعليم عملية يف عظيمة ومكانة هام دور هلا الوسائل
 التقليدية الوسائل فيها موفورة، مسارانج اإلسالمية الثانوية 14 األزهر مدرسة يف
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 واحلاسوب عضر آلة ثلم احلديثة البصرية السمعية الوسائل وكذالك واملكلمة كالسبورة
 جيدا استخداما تستخدم ال أا الباحث يرى الواقع ولكن. اللغة معمل وفيها العايل،

 البيانات تعطي وأن التالميذ فهم ترتفع وأن التالميذ رغبة ا جتلب الوسيلة أن مع
  .15.البيانات تفسري ا سهلي وأن املعلومات ختلص وأن الوثيقة

 بل الكرمي القرآن فهم وهو خاص غرض له املدرسة تلك يف العربية اللغة وتعليم
 القرآن مصاحف فيها توجد ال ولكن فكلمة، كلمة ترمجته التالميذ يعرف أن حىت

 اللغة تعليم عملية يف التالميذ تساعد اليت فكلمة كلمة برتمجتها املتكاملة احلديثة
  .العربية

 

 األزهر" بمدرسة السابع لصفا في القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت حل .3

 بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14

" 14 األزهر" مبدرسة الثاين الصف يف العربة اللغة مبعلم الباحث مقابلة على بناء
 واستخدمها فعلها اليت احملاوالت أو الطرق الباحث يرى بسمارانج، اإلسالمية الثانوية
 مباحث هي هذهو  الصف، ذلك يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت حلل املعلم

 مبدرسة السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت حل عن البحث
 :بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر"

 العربية اللغة حلب التالميذ تشجيع  . أ
 برغبة املتعلقة املشكالت حلل املعلم استخدمها اليت الطريقة هي التشجيع طريقة  

 التالميذ إىل واإلغراء بالنصائح وهذا. وتعلمها العربية اللغة تعليم يف ودفعهم التالميذ
 مجيع يف للمسلمني واملهمة العظيمة اللغة هي العربية اللغة أن التعليم عملية خالل
 اإلسالمية اللغة مبجرد ليست وهي. رم إىل للتعبد األساسية كالوسيلة العامل أحناء

 جهيد جبهد التالميذ تعلمها إن الصعبة اللغة ليست العربية واللغة عاملية،ال اللغة لكنها
  .بذيل وببذل

                                                             

15Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), hlm. 75. 
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 برغبة املتعلقة املشكالت حلل الفعالة الطريقة هي الطريقة هذه أن الباحث ويرى  
 الصف يف السيما التالميذ ألن وتعلمها، العربية اللغة تعليم يف ودفعهم التالميذ
 بتلك يهتمون وهم املعلم من الكثرية والنصائح التشجيعات إىل حيتاجون مازالوا السابع

 اللغة تعليم عملية الباحث مشاهدة خالل ومن. كبريا اهتماما والنصائح التشجيعات
 يشجع الوقت من كثري ويف الواقع، يف ذلك يعمل ال املعلم أن الثاين الصف يف العربية
 تتعلق ال لكنها والقصص، لنصائحبا السابع الصف يف التالميذ العربية اللغة معلم
 .العربية باللغة

 القراءة يف تدريبام إلكثار التالميذ تشجيع  . ب
 معلم استخدمتها اليت الطريقة هي القراءة يف تدريبام إلكثار التالميذ تشجيع  
 قراءة على قدرم وضعف ولغتهم تربيتهم خبلفية املتعلقة املشكالت حلل العربية اللغة
 صحيحة قراءة القرآن قراءة تدريب إلكثار يأمرهم واملعلم وكتابتها، ةالعربي اللغة

 اللغة لتعلم أساسية ألا. املختلفة املصادر من العربية النصوص أو العربية والكتب
  .واستيعاا العربية
 بيئة كانت إن حتقيقها وميكن الفعالة الطريقة هي الطريقة هذه أن الباحث ويرى  

 متكن املكتبة يف العربية الكتب جتهز املدرسة وعلى الطريقة هذه تساعد التالميذ
 يف والتسهيالت البيئة هذه توجد ال الواقع ولكن القراءة، إكثار يف تدربوا أن التالميذ

 .املدرسة تلك
 أوالدهم كفاءة عن التالميذ والدي إخبار  . ت

 املعلم ربأخ الثاين، الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت بعض حلل  
 ضعفوا الذين التالميذ وخاصة العربية اللغة يف أوالدهم كفاءة قدر عن التالميذ والدي

 عليها قدرة هلم الذين األخرون التالميذ من يتفاوتوا ال حىت ةكتابتها القرآن قراء يف
 يف املوجودة املادة ويفهمون جيدا العربية اللغة تعليم عملية يتبعوا أن ويستطيعون

  .املعلم شرحها واليت املقرر الكتاب
 أوالدهم سيأمروا الوالدين ألن الفعالة الطريقة هي الطريقة هذه أن الباحث وزعم  

 قراءة أوالدهم لتعليم بيوم يف املعلم حيضرون الذين الوالدين من وكثري جبهد، ليتعلموا
 .املدرسة يف للتعليم إضافة وكتابتها القرآن
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 قةالساب للمواد املراجعة إكثار  . ج
 لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت بعض حلل املعلم فعلها اليت احملاوالت ومن  

 عدم إىل يهدف وهذا ،السابقة للمواد املراجعة إكثار هو الثاين الصف يف القرآن
 ترمجتها عن ويذكرهم السابقة القرآنية لآليات حفظهم والسيما السابقة للمواد نسيام

  .اجلديدة املادة إلقاء قبل املعلم خدمهااست الطريقة وهذه ومعانيها،
 أن ميكن ال املعلم ألن وملراقبتها، لتحقيقها صعبة الطريقة هذه أن الباحث يرى  

 وقت إىل حتتاج باحلفظ السيما السابقة للمواد املراجعة ألن. التعليم عملية كل تفعلها
 .التالميذ ىلإ اجلديدة املادة إليصال املعلم وقت تقليل إىل ستؤدي وهذه كثري،

 املستخدمة االسرتاجتية أو التعليم طريقة تنوع  . د
 اجلذابة الطريقة املعلم استخدم العربية اللغة تعليم يف التالميذ ميل ال ألن  

 إهتمامهم لسلب التالميذ إىل القصص إلقاء مثل املتنوعة املشوقة واالسرتاجتية
 املادة تشبيه أو جلسميةا باحلركة الدرس املعلم شرح األحيان بعض ويف. وتروحيهم

  .واقعي ظاهر بشيئ
 جدا فعالة الطريقة هذه أصال. الواقع يف تتحقق ال الطريقة هذه أن الباحث يرى  
 العربية اللغة تعليم طريق. جيدا حتقيقا حيققها املعلم كان إن املشكالت تلك حلل

  ستخدمهاي ال الواقع لكن السابق، الباب يف ذكر كما ومتنوعة كثرية واسرتاجتيته
  .التالميذ ونفس املادة حسب بالتنوع املعلم

 واملؤسسة املدرسة إىل االقرتاحات تقدمي  . ه
 ولتنميتها الثاين الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت بعض حلل

 سيما ال املدرسة إىل االقرتاحات العربية اللغة معلم قدم سبق، مما أحسن هو ما إىل
 القرآن مصاحف مثل القرآن، لفهم العربية اللغة تعليم يف تاجةاحمل الوسائل لتوفري

 اللغة تعليم عملية يف التالميذ تساعد اليت فكلمة كلمة برتمجتها املتكاملة احلديثة
 .التالميذ بسن املناسبة الدراسية املواد لتعيني املؤسسة إىل االقرتاحات وكذلك. العربية

 لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت بعض لحل فعالة الطريقة هذه أن الباحث يرى
 حتتاج بل بنفسه، كلها املشكالت تلك عالج يستطيع أن ميكن ال املعلم ألن ،القرآن

  .وغريمها واملؤسسة املدرسة هيئة مثل اآلخر، مساعدة إىل
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