
  الباب الرابع

  تحليل البيانات
ة العالية االسالمية الحكومية بالسم لدى التالميذ في الفصل الثاني بالمدرس هاوحلّ  مشكالت تعليم المحادثة

  رمبانج (من حيث الطريقة و المادة)

  

 لمحة عامة عن المدرسة العالية االسالمية الحكومية بالسم رمبانج  . أ

 املوقع اجلغرايف .1

تقع املدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج يف منطقة السم حمافظة جاوا الوسطى.وموقع 

  المية احلكومية بالسم رمبانج كما يلى:العالية االس

  : حتديد مسكن اتمع صديتان اجلانب املشرقي 

  صديتان 2صديتان و املدرسة االبتدائية  1: املدرسة البتدائية احلكومية اجلانب الغريب    

  جنافلك 2اجلانب اجلنويب       : املدرسة االبتدائية احلكومية 

  بالسم  1العالية احلكومية اجلانب الشمايل      : املدرسة 

 تاريخ التأسيس  .2

االوىل حتت مدير املدرسة  1991ىف السنة بالسم رمبانج  اإلسالمية احلكومية العاليةمسيت املدرسة 

 العاليةتغيري باملدرسة قبل . و بالسم رمبانج Sunan Bonang، ومكانه ىف الشارع عبد اجلباراستاذ 

حىت  1962املدرس االسالمي يف السنة  أوهلا مسيت مبدرسة الرتيب بالسم رمبانجاإلسالمية احلكومية 

 .1990السنة 

 أحوال املتعلمني و املعلمني .3

-2012للسنة الدراسية  املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بالسم رمبانج يفيبلغ عدد الطلبة 

الصف الثاىن حوايل طالبا، ويبلغ طلبة  182طالبا. ويتكون طلبة الصف األول  708حوايل  2013

فصال  25طالبا. وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة  315طالبا، وطلبة الصف الثالث حوايل  211

فصال للصف الثالث كما   10فصال  للصف الثاىن ، و كذلك  8فصال للصف األول ، و  7تتكون من 

  : يف اجلدول اآليت

  

  



لاجدو   2 

ة احلكومية األوىل مسارانجعدد طلبة يف املدرسة العالية اإلسالمي  

2013/2012للسنة الدراسية   

 اموع عدد الطالبات عدد الطلبة الصف الرقم

 182 111 71 الصف العاشر 1

 211 142 69 الصف احلادي عشر 2

 315 180 135 الصف الثاين عشر 3

 708 433 275  اموع

  

  27مدرسا و  29الذكور مدرسا من  56أما املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم 

   1 مدرسة من اإلناث.

  و أما مدرسوا اللغة العربية اربعة، وهم:

نور حقيقى املاجستري، متخرج يف جامعة وىل سنجو االسالمية احلكومية مسارنج من قسم التعليم    )أ 

العربية، و كذالك املاجستري يف جامعة شريف هداية اهللا االسالمية احلكومية جاكرت من قسم اللغة 

 التعليم اللغة العربية.

رياضة ااهدين فونورغو، وكذالك املاجستري يف  ، متخرج يف جامعة االسالميةاملاجستري امحد خريا  )ب 

 اجلامعة االسالمية الموجنان

رج يف جامعة االسالمية اخلكومية سولو تيجو من قسم التعليم اللغة نور الدين الليسانس، متخ  )ج 

 العربية.

مصلح العفيف الليسانس، متخرج يف جامعة ويل سنجو االسالمية احلكومية من قسم التعليم اللغة   )د 

 العربية.

  

                                                 
 العالية اإلسالمية احلكوميةبالسم رمبانج ا���ر��  البيانات العامة والوثيقة يف 1



 

 املناهج الدراسية املستخدامة .4

اليت  2004على املنهج الدراسي  تعتمد املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بالسم رمبانج

قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا. ويف تنفيذ هذا املنهج صممت هذه املدرسة ما يسمى 

. هذه املناهج الدراسية حتتوي على املواد الدراسية 2006(KTSP)باملنهج الدراسي للمستوى املدرسي 

 ة لكل مادة من املواد الدراسية.على املستوى املدرسة العالية خبصصها املقّرر 

لدى التالميذ في الفصل الثاني بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية  هاوحلّ  مشكالت تعليم المحادثة  . ب

 بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و المادة)

 رمبانج لدى التالميذ في الفصل الثاني بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية بالسمتعليم المحادثة  .1

 أهداف تعليم المحادثة   )أ 

 املهارات تعليم فيها ويتضمن أسبوع، كل خصتني املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم إن    

 املدرسة يف احملادثة تعليم وأهداف. والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارة وهي األربع، اللغوية

 قررها اليت العربية اللغة لتعليم العامة األهداف يف لتتمث رمبانج بالسم احلكومية اإلسالميةالعالية 

    ). 2004 الدراسي املنهج توسيع( 2006 الدراسي املنهج

 الدراسي، املنهج يف ورد كما املدرسة هلذه العربية اللغة درس يف احملادثة تعليم أهداف وأما    

  2:يلي ما فهي

 .ى باللغة العربيةو إقدار التالميذ على التعبري الشف )1

 ترقية فهم التالميذ يف اللغة العربية  )2

 تعويد التالميد للمحادثة على تطبيق اللغة العربية )3

 تزويد التالميذ على فهم ثقافة العريب )4

 

 االفكار ربط و ترتيب تعويدهم و أفكار و مبعان و أساليب و بألفاظ التالميذ ويدتز  )5

 ببعض بعضها

                                                 
  ارا09.30-يف الساعة2012سفتمرب  5للفصل الثاين)  يف يوم االربعاء مقابلة مواجهة مع األستاذ خريا (معلم اللغة العربية  2

 



الباحث أن أهذاف تعليم احملادثة يف املدرسة العالية  سيحللالسابقة،  االهذافوهذه 

  االسالمية احلكومية مناسبة مبا االهذاف املرجوة يف تعليم احملادثة. 

 المحادثة عليم تفي  التعليمية األنشطة  )ب 

احملادثة لدى التالميذ الفصل الثاىن مبدرسة العالية احلكومية  تعليماالنشطة التعليمية يف 

  بالسم رمبانج، كما املكتوبة يف إعداد التدريس هي :

 دقيقة) 15املقدمة ()  1

 يسلم املعلم على التالميذ كإفتتاح التعلمية و يسأل املعلم عن حال التلالميذ(أ)  

  كشف احلضور  املعلمقرأ (ب) ي

  (ج) يشرح املعلم االعالنات عن املادة املدروسة

  (د) امر املعلم التالميذ لذكر املفرادات أو التعبريات الىت تتعلمه التالميذ يف اللقاء السابق

 دقيقة) 60االساسية ( االنشطة)  2

 (أ)  االستكشاف

 يستمع التالميذ على شرح املعلم شفويا )1(

 الميذ على ما يتكلم املعلم يف عملية التعلميةيكرر الت )2(

 جييب التالميذ شفويا عن املادة املدروسة )3(

 حيكى التالميذ عن املوضوع املدروس )4(

 االعداد   ) ب(

 جييب التلميذ السؤل الذى يقدمه التلميذ االخر )1(

 حيادث التلميذ حمادثة بسيطة مع التلميذ االخر )2(

 احيةيلعب اللميذ باملسر  )3(

 

 التأكيد  ) ج(

 يستنبط التالميذ عن املوضوع املدروس )1(

 دقيقة) 15( االختتام) 3



 يسأل املعلم اىل التالميذ شفويا عن املادة املدروسة  ) أ(

 إىل عمل الطالب يف تطبيق احملادثة و عملية تعلمهم مالحظات ملعلم يشرح ا  ) ب(

 3ميارس املعلم التقومي على عملية التعلمية.  ) ج(

 المحادثة تعليم المواد في   )ج 

 بالسم احلكومية االسالمية العالية مبدرسة الثاين الفصل يف احملادثة لتعليم املستخدمة املواد

  : يلى كما رمبانج،

 "املراهقة" ب يتعلق ما عن احملادثة وأ احملاورة نصّ  )1

 "الصحة" ب يتعلق ما عن احملادثة أو احملاورة نصّ  )2

 "قالتسوّ " ب يتعلق ما عن احملادثة أو احملاورة نصّ  )3

 "الفراغ وقت نقتضى" ب يتعلق ما عن احملادثة أو احملاورة نصّ  )4

"  العربية اللغة تعليم" الكتاب من:  هي احملادثة لتعليم املستخدمة املواد من الرئيسي املصدرو 

 .املاجستري هداية الدكتور ألفه الذى

 الطرق في تعليم المحادثة  )د 

وهي أسلوب الذي يستخدمه املعلم تعلق بنجاح الطريقة املستخدمة. ي التعليموجناح عملية 

قات يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر السبل وأقل الألو 

والنفقات.و ان طريقة التدريس هي عملية يؤديها الطالب دف تغيري سلوكه أو تكيفه و مساعدته 

على التكامل  بشحصيته، وهي أيضا تعىن اعتماد اسرتاتيجية معينة باختاذ موقف تعليمي معني ضمن 

  مادة دراسية معينة كاللغة العربية و التاريخ و اجلغرفية و الرياضيات وغري ذالك. 

والطرق املستخدمة يف تعليم احملادثة لدي التالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية 

  احلكومية بالسم رمبانج هي : 

 من حقيقة إىل للوصول وألجوبة، باألسئلة النقاس و احلوار طريقة هىالطريقة احلوارية :  )1

 4.احلقائق

                                                 
 العالية اإلسالمية احلكومية بالسم رمبانج عن ختطيط إعداد التعليما���ر��  البيانات العامة والوثيقة يف50

 35ص.،والتطبيق تعليم اللغة العربية بين النظرية حسن شحاتة، 4



الطريقة الرتمجة : هي الىت تعتمد على تعليم حروف اهلجاء بالطريقة التقليدية، مث تعليم الكتابة و  )2

القراءة، و بعد ذالك يقوم املتعلم حبفظ املفردات أي كلمات من اللغة مع معانيها بلغة االصلية، 

ودف هذه الطريقة إىل تدريب الطالب على  5و يكون التدريب بالرتمجة يف غالب االحيان.

 استخراج املعىن من النصوص األجنبية وذلك عن طريق ترمجة النصوص إىل لغنه القومية
 ذالك و االصلية، لغته الطفل ا الىت بالطريقة اللغة تعليم على تركز الىت هىالطريقة املباشرة :  )3

 هذه تستعني و سيطة و لغة اية أو للطالب االصلية اللغة استخدام عدم و اللغة، بيئة باختالف

 6.معناه و اللفظ بني للربط املختلفة بالوسائل و الصورة و باحلركة الطريقة
علم هذه الطرق لكل املادة، فاملراد استخدم املعلم الطريقة و يف تنفيذ تعليم احملادثة استخدم امل )4

 7احلوارية و الطريقة الرتمجة و الطريقة املباشرة لكل املوضوع املبحوث.

 الوسائل في تعليم المحادثة  )ه 

 معاين وتوضيح التعليم، عملية لتحسني املعلم يستخدمها واتأد كل" هي التعليمية الوسائل

 االجتاهات وتنمية العادات وإكسام املهارات على الدارسني وتدريب األفكار وشرح الكلمات

  ".واألرقام والرموز األلفاظ استخدام على املعلم جانب من األساسي االعتماد دون القيم، وغرس

 االسالمية العالية مبدرسة الثاين الفصل يف التالميذ لدى احملادثة تعليم يف ستخدمةامل والوسائل

  .العربية اللغة كتب و القلم و التعليمية اللوحات هي رمبانج بالسم احلكومية

 المحادثة تعليم في والتقويم  )و 

 األهداف قحتقي ىف الرتبوية العملية جناح مدى على ا حيكم الىت العملية هو التقومي إن

  .املنشودة

مبدرسة العالية اإلسالمية  الثاين للفصل العربية اللغة معلم قام ،الباحث مشاهدة عند

  . 8والتدريبات التمرينات يعين اجليد بالتقييم بالسم رمبانجاحلكومية 

 األجوبة املعلم يفتش حتريرية، أم كانت شفوية والتدريبات التمرينات ييمبالتق القيام بعدو 

 الفصل هذا يف العربية اللغة معلم ويقوم. الطالب إىل االختبار يف الدرس حتصيل أو النتائج ويعطي

                                                 
 5،ص. العرب مشكالت تعليم اللغة العربية لغير على احلديد، 5

 5، ص.  مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العربعلى احلديد،  6
 املشاهدة يف عملية التعّلمية يف الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج. 7

 العالية اإلسالمية احلكومية بالسم رمبانج املشاهدة يف الصف الثاين مبدرسة 8



 املشكالت كانت وإذا مشكالت؟ األسئلة إجابة يف هل الطالب، بسؤال االختبارات حتصيل بتحليل

 .اجلديد الدرس بدء قبل وحلها عالجها يف والطالب املعلم فيشارك الصعوبات، أو

لدى التالميذ في الفصل الثاني بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية  مشكالت تعليم المحادثة .2

 بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و المادة)

رسة العالية االسالمية احلكومية طريقة تعليم احملادثة لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملد مشكالت  ) أ

 بالسم رمبانج
 تعليم طريقة مشكالت أن .البيانات هذه بتحليل قومي أن الباحث ريدي البيانات، مجع بعد

 منها كثرية، رمبانح بالسم احلكومية االسالمية العالية باملدرسة الثاين الفصل يف التالميذ لدى احملادثة

:  

 واحدة دفعة احملادثة التعليم عملية يف املادة لكل عليمالت طرق أربع املعلم استخدام )1

. املدروس املوضوع كل يف احلوارية و املباشرة و القراءة و الرتمجة طريقة املعلم يستخدم

 الن املرجوة، االهداف حلصول واضحا غري التعليمية عملية جيعل احلقيقة، هذه يف الباحث ويرى

 يف التالميذ يفهم كى العربية اللغة تعليم يف املعلم سهولةل منها التعليم طريقة استخدام اهذاف

  . العربية اللغة تعلم

 احملادثة الن املدروس، باملوضوع مناسبة طريقة اىل حتتاج هي احملادثة تعليم يف سيما وال

 خيتار أن العربية اللغة معلم على جيب إذن،. احلرى الكالم أو احلري الشفوي التعبري اىل تشديد

 .    املوضوع لكل احملادثة بتعليم يناسب خاصة طريقة أو واحدة طريقة

 يف عملية التعليم احملادثة املستخدمةقلة الطريقة الفعالية  )2

و التعليم حتتاج اىل الطريقة الفعالية كي تنجح عملية التعلم و التعليم،  التعلميف عملية 

لطرق املناسبة بتعليم احملادثة، فاملرد ا خاصة يف عملية التعلم و التعليم احملادثة. و كثري من ا

الطريقة التواصلية  الطريقة احلوارية و الطريقة املباشرة و الطريقة السمعية  الشفوية و املناقشة و

  .االتصالية

على معلم اللغة العربية أن خيتار الطريقة الفعالية يف تعليم احملادثة،  جييبويرى الباحث، 

  تخدمة هي الطريقة املناسبة بذكاء التالميذ و الظروف يف تعليم احملادثة.فاملهم هذه الطريقة املس

 .احملادثة تعليم يف املستخدمة بالطريقة التدريس اعداد يف املكتوبة الطريقة بني املطابقة عدم )3



 لدى احملادثة تعليم يف خاصة التعليم، يف املعلم يستخدم طريقة التدريس إعداد ويف

  . رمبانج بالسم احلكومية االسالمية العالية مبدرسة اينالث الفصل التالميذ

 و  Inpairing طريقة هي احملادثة تعليم يف املكتوبة الطريقة أن التدريس، إعداد هذا يف و

Modeling لقد رمبانج، بالسم احلكومية االسالمية العالية مبدرسة احملادثة تعليم تنفيذ يف لكن و 

  .القراءة و احلوارية و شرةاملبا الطريقة املعلم ياستخدم

 تلك ىف التالميذ لدى احملادثة تعليم يف عظيمة مشكالت هي هذه الباحث، ويرى

 التدريس اعداد يف املكتوبة الطريقة بني يناسب أن العربية اللغة معلم على فالواجب املدرسة،

  .احملادثة تعليم يف املستخدمة بالطريقة

 . احملادثة تعليم يف تنفيذها و املستخدمة قةالطري استعمال عن املعلم فهم قلة )4

 يف و. التعليم عملية ألداء املدرس ميارسه الذى املنظم املتسلسل االسلوب هي الطريقة

 إستعمال يف يفهم أن العربية اللغة معلم على وجيب التعليم، عملية لتنفيذ خطوات الطريقة

  .احملادثة لتعليم املستخدمة لطريقةا تنفيذ يف هام دور له املعلم الن املستخدمة الطريقة

 هي تنفيذها و املستخدمة الطريقة استعمال عن املعلم فهم قلة ان الباحث، ويرى

 على كمسؤول املعلم و. املستخدمة الطريقة على تعتمد التعليم جناح الن كبرية، مشكالت

 و املستخدمة ةالطريق إستعمال   على اخلطوات يفهم أن فعليه املستخدمة، الطريقة إستخدام

 .احملادثة تعليم تنفيذ على املعلم ينجح كي تنفيذها

 التعليم احملادثة عمليةكثرة الطريقة القراءة يف  )5

احملادثة لقد استخدم املعلم الطريقة القراءة مرورا، و جعل  التعليمويف عملية التعلم و 

الت كبرية يف تعليم احملادثة تلك التالميذ ملال يف عملية التعلم و التعليم احملادثة. هذه هي مشك

  املدرسة .

وتعليم احملادثة حتتاج اىل الطريقة املناسبة، كي تطبق التالميذ يف تعلم احملادثة. وال 

 تستطيع الطريقة القراءة يف ترقية كالم التالميذ الا تشديد اىل مهارة القراءة فحسب.  

 الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكوميةتعليم احملادثة لدى التالميذ يف  مادة مشكالت  ) ب
 تعليم مادة مشكالت أن .البيانات هذه بتحليل قومي أن الباحث ريدي البيانات، مجع بعد

 : منها كثرية، رمبانح بالسم احلكومية االسالمية العالية باملدرسة الثاين الفصل يف التالميذ لدى احملادثة



 يقها بل كون التعليم يف مادة الرتمجة على عملية التعليم احملادثة عدم مادة احملادثة و تطب )1
يف عملية تعليم احملادثة لدى التالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية 

بالسم رمبانج لقد نّفذ املعلم يف تشديد مادة الرتمجة ليس له تشديد تطبيق مادة احملادثة. ويف مادة 

  تاج اىل تطبيق مستمر، وال تكفى تنفيذ  احملادثة بالرتمجة أو القراءة فحسب.احملادثة حم

ويرى الباحث، هذه هي مشكالت مهمة يف تعليم احملادثة لدى التالميذ يف الفصل الثاين 

     مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج من ناحية مادة التعليم احملادثة.

جمذوبة لدى التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم  املادة املدروسة غري )2

 رمبانج

املادة املدروسة كأسس لنجاح ترقية فهم التالميذ و السيما من ناحية املفرادت املضمونة 

  يف تلك املفرادات. إذا سهل املادة املدروسة يف عملية التعلم و التعليم فنجح عمليتها.

ث، ان املادة املدروسة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج ويرى الباح 

هي املادة الصعبة لدي التالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج. 

  الن املادة املدروسة فيها املفردات اليت ال تتعلق بأمور بيئة التالميذ و أعمال يوميتهم.

ه احلقيقة، تسبب التالميذ أن تصعب فهم املادة املدروسة يف عملية التعلم و التعليم وهذ 

يف تلك املدرسة، وباملادة غري جمدوبة لدي التالميذ يف الفصل الثاين أن جتعل التالميذ امللل يف 

  إتباع عملية التعليم.

 املعلم يف ممارسة تعليم احملادثة له واحد من إعداد التدريس فحسب )3

إعداد التدريس كأسس املعلم يف تنفيذ تعليمه، و يعد املعلم واحد كل اللقاء أو التعليم يف 

عملية التعلم و التعليم. ومعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج له 

  واحد من إعداد التدريس حني تعليم اللغة العربية.

برية يف تعليم اللغة العربية، الن تعليم احملاثة هي حتتاج ويرى الباحث، هناك مشكالت ك

إىل إعداد التدريس الوضيخ أو املختلف كل اللقاء و التعليم، الن يف إعداد التدريس أهذاف 

  التدريس و مادته و طريقته و أنشطته و وسيلته و تقوميه. 

ثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية عدم املطابقة بني املادة املدروسة بذكاء التالميذ يف الفصل ال )4

 بالسم رمبانج يف عملية تدريب احملادثة.



ومادة الدروس هي معلومات الىت يقصد املعلم أن يواصلها إىل التالميذ. واملادة الدروس  

  ال بد له : 

 جيب أن تكون املادة مالئمة على الزمان (أ)

 (ب) جيب أن تكون املادة موثوقة بصحتها

 أن تكون املادة مالئمة مبدارك التالميذ جيب(د) 

 ينبغى أن تكون املادة خمتارة بقصدان تفيذ التالميذ ال لتظهر مقدار معارف املدرس(ه) 

جيب أن تكون مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا و مقسمة أقسام مع وجوب إمتام جزء و إتقانه (و) 

 قبل البدء يف اجلزء الذى يليه.

. ويف  حيلل الباحث على أن املادة غري مناسبة بذكاء التالميذوعلى الشرح السابق، 

عملية تعليم احملادثة حتتاج التالميذ إىل تطبيق يف تدريب احملادثة. واملادة املستخدمة لتطبيق احملادثة 

هي املادة السهولة أو البسيطة حىت جعلت التالميذ احراصا عند تعلم احملادثة. فاملادة املستخدمة 

حملادثة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم هي املادة الصعبة لدى التالميذ الفصل لتعليم ا

  الثاين  و ال يناسب املادة بذكائهم.

 كثرة املفردات الصعبة والغريبة يف مادة احملادثة )5

عدد مادة اللغة العربية يف الفصل الثاين مأخوذة من كتب اللغة العربية اليت فيها مفردات. و   

املفردات من كل القراءة أو النص احملادثة يف كل باب كثرية، وتلك املفردات صعبة وغريبة عند 

  التالميذ حلفظها واستيعاا. 

ى التالميذ في الفصل الثاني بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية لد مشكالت تعليم المحادثةحّل  .3

 بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و المادة)

ل أن يعطى الباحث حّل مشكالت تعليم احملادثة لدى التالميذ الفصل الثاىن مبدرسة وقب

العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج من ناحية الطريقة و املادة، فرييد الباحث لتوكيد التعلييل يف إعطاء 

  حل مشكالا: 

ء عملية التعليم. و إن إن الطريقة هي االسلوب املتسلسل املنظم الذى ميارسه املدرس ألدا

جناح التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة، و تستطيع الطريقة اجليدة أن تعاجل الكثري من ضعف املنهج 

و ضعف املتعلم و صعوبة الكتاب املدرسي. وإذا كان املدرسون يتفاوتون مبادم و شخصيتهم فإن هذا 

هنا يتبني أن أركان عملية التدريس تشكل حلقة ال ميكن التفاوت من حيث الطريقة يكون ابعد أثرا. ومن 



أن تكتمل إال بتضامن هذه االركان و اكتماهلا، فهناك معلم ناجح يؤدي طريقة تدريس ناجحة و مفيدة 

  لتعليم مادة تدريسه.

ويفكر الباحث أن يسأل : مىت تكون طريقة التديس ناجحة؟ و قد وضع املربون أساسا معينة 

  التدريس، و من هذه االسس :لنجاح طريقة 

 استناد الطريقة إىل علم النفس لدراسة امليول و مراحل النموا و القابليات و طرئق التفكري.  )أ 

استناد الطريقة إىل طرئق التعليم و قوانينه مثل التعلم بالعمل، و التعلم باملالحظة و املشاهدة و التبصري،   )ب 

ف باألوالع، و التعلم باخلربة و التجربة، و االستعداد و التمرين، و وكذالك بالتجربة و اخلطاء و االعرتا

 التأثري و االستعمال

جياد رغبة يف مراعاة صحة الطالب العقلية و البدانية مثل عدام التخويف، وتنمية االنضباط الذايت، و إ  )ج 

 العمل بالتعاون.

 مراعاة االهداف الرتبوية املطلوب حتقيقها يف التعلم  )د 

 مراعاة طبيعة مادة الدرس و طبيعة املوضوعات الدراسية  )ه 

 استخدام وسائل االيضاح  )و 

 القدرة على التكيف (املرونة)  )ز 

  9شحصية املدرس و إبداعه و إبتكاره، فشخصية املدرس تتجلى يف طريقته و يف أعماله االخرى.  )ح 

وبناء على ذالك، املعلم له دور هام يف عملية التعلم و التعليم، و جيب عليه أن يستوعب 

  مجيع الطرق املستخدامة، إما يف خطوات تنفيذ الطرق و إختيارها يف تعليم احملادثة املناسبة.

نع إعداد التدريس لكل التعليم اللغة العربية، الن إعداد و جيب على معلم اللغة العربية أن يص

التدريس هو وسيلة التعليمية الذى يصنعه املعلم يف عملية التعليمية. وهو ككشافة املعلم يف توضيح الكفاءة 

) ، و تعيينه يف اختيار مادة الدراسية، و تعيينه يف  Indikatorإىل الدليل (  )Kompetensi Dasarاالساسية (

  ختيار الطرق املستخدمة.ا

هو التخطيط الذى يتصور االجراءات التعليمية حلصول  التدريسويف تعاريف االخرى أن إعداد 

  Silabus(. 10) يف املقررات (Standar isiالكفاءة االساسية املقررة  باملعيار املواد (

                                                 
  89)،ص.2005هجها و طرئق تدريسها،(دون ملكان: التذوق، طه على حسني الديلمي و سعاد عيد الكرمي، اللغة العربية منا 9

 
57.  Unang rahmat dan kidup supriyadi, Panduan Teknis Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah, ( Jakarta: tanpa 

penerbit,2010),hal. 98 



و الدالئل املعينة يف املقررات، الكفاءة االساسية و اخلطوات يف تنظيم إعداد التدريس : كتابة 

واحدى من اخلطوات يف و تعيني أهداف التعليمية، و تعيني الطريقة املستخدمة، وتطوير أنشطة التعليمية. 

إعداد التدريس هي تعيني الطريقة املستخدمة. و جيب على معلم أن يشرح الطرق املستخدمة يف تنظيم 

  .أنشطة التعليمي

طريقة التعليم و مادته يف تعليم  وفقا على الشرح السابق، سيستمر الباحث حلل مشكالت 

  مبانج.احملادثة لذى التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم ر 

  وحل املشكالت الذى سيعطيه الباحث من ناحية الطريقة و املادة، هي : 

 حل املشكالت من ناحية الطريقة  ) أ

 ينبغى للمعلم أن يستوعب طريقة التعليم املستخدم يف عملية التعليمية )1

 ينبغى للمعلم أن يستخدم طريقة خاصة لكل املادة أو خيتلف الطريقة باختالف املادة )2

 ينبغى للمعلم أن يستخدم الطريقة الفعالية يف عملية التعليم احملادثة )3

ينبغى للمعلم أن يناسب بني الطريقة املكتوبة يف إعداد التدريس بالطريقة املستخدمة يف  )4

 عملية تعليم احملادثة

  ينبغى للمعلم ان يستخدم الطريقة املناسبة يف تعليم احملادثة )5

  ة املادةحل املشكالت من ناحي  ) ب

 ينبغى للمعلم أن يعلم مادة احملادثة كتدريب احملادثة و تطبيقها )1

 ينبغى للمعلم أن يعلم املواد الدراسية املتعلقة بنفس التالميذ من ناحية رغبتهم )2

 ينبغى للمعلم أن يعد إعداد التدريس كل اللقاء أو املادة املبحوثة )3

 ة الدراسية السهولة عند التالميذينبغي للمعلم أن خيتار و يصنع املاد )4

  ينبغي للمعلم أن خيتار املفردات السهولة يف مادة احملادثة )5

 

  

  

  

  
 


