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  الباب الرابع

في  )KTSP( ة المدرسيةدعلى مستوى الوح بالمنهج الدراسيمشكالت تعليم اللغة العربية 

) Pucakwangi(ي فوجاء وانجاإلسالمية  عالية" المطالع الهدىبمدرسة " عاشرالصف ال

 باطي

 

 )Pucakwangi( يفوجاء وانجعالية اإلسالمية " المطالع الهدىمدرسة " نلمحة عامة ع  .أ 

 باطي

 يفوجاء وانج اإلسالمية عالية" المطالع الهدىمدرسة "تاريخ التأسيس  .1

)Pucakwangi( باطي 

) Puluhanاملناطق فولوهان ( سيما )، والSokopuluhanالقرية سكوفولوهان (  

مطالع  لتأسيس املدرسة اإلسالمية. األصل املدارس لتطوير ممتازة بيئة الدينية هي قريةال من

 املدرسة تطوير من موقع ي باطي هواإلسالمية سكوفولوهان فوجاء واجنالعالية  اهلدى

الثانوية  مطالع اهلدى املدرسةاإلسالمية ألن العالية  مطالع اهلدى املدرسة الدينية.وجود

 وإقامة مواصلة جئ أفكار من مدير املدرسة علىالطالب الكثريا. من هنا  اإلسالمية خترج

  العالية.مستويات أعلى هو املدرسة 

 )Pucakwangi(يفوجاء واجناإلسالمية  عالية" المطالع اهلدىمدرسة "تأسست   

 واملوقع العالية اإلسالمية الرمسيا مطالع اهلدى مدرسة. 1999مارس  23تاريخ باطي يف 

 برسائل احلكم رقم 1999مارس 23تاريخ يف  سوكرتا اهللا عبد: الرئيس املؤسسة هي من

EIV/PF.006/KEP/34/99T GL .هو مدرسة مطالع اهلدى العالية اإلسالمية مؤسس  

 املؤسسة الرتبية اإلسالمية من باعتبارها. متصري العامل علي مثل املثقفني، العلماء وشباب

فوجاء اإلسالمية  عالية" المطالع اهلدىمدرسة "ضة العلماء.  معاريف مؤسسة رعاية حتت

  نافعا للوطن والقوم. باطي وأغراضه لتذكية األجيال )Pucakwangi(يواجن

باطي  )Pucakwangi(يفوجاء واجناإلسالمية  عالية" المطالع اهلدى"مدرسة   

ة السابعة حىت الواحدة والنصف. وضعها األهلية وله مبان نفس وعملية التعلم من الساع

  باطي باعتماد"أ". )Pucakwangi(يفوجاء واجناإلسالمية  عالية" المطالع اهلدىدرسة "م
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القرية متنوعة يف درسة يف قرية ولكن راغبها كثرية وتالميذه من ولوكان هذه م  

وقدميها هذه املدرسة  .يحىت خارج ناحية فوجاء واجن )Pucakwangiي(ناحية فوجاء واجن

ينقسم على فصل، باطي  )Pucakwangi(يفوجاء واجناإلسالمية  عالية" المطالع اهلدى"

باطي  )Pucakwangi(يفوجاء واجناإلسالمية  عالية" المطالع اهلدىمدرسة "وتنمية التالية 

افتحه املناهجان لفصل إحد عشر والفصل اثىن عشر هو علم الطبيعية وعلم اإلجتماعية. 

  مكون من:  اإلسالمية عالية" المطالع اهلدىمدرسة " 2010 2009سنة 

  : عشر "أ"، عشر "ب"، عشر "ج"، عشر "د".       فصل عشر     

  دى عشر (علم ا)، احل1ادى عشر (علم الطبيعية احل:   فصل إحدى عشر

 دى عشر(علم ا)، احل3 عشر(علم الطبيعية دىااحل)،2الطبيعية             

      ).2دى عشر (علم اإلجتماعيةا)، احل1اإلجتماعية      

ىن اث)، 2اىن عشر(علم الطبيعيةث)، 1اىن عشر(علم الطبيعية ث :  فصل اثىن عشر  

 ىن عشر(علم اث)، 1اىن عشر(علم اإلجتماعية ث)، 3الطبيعية     عشر(علم 

  .1)2اإلجتماعية     

  )081( 22579332:   رقم اهلاتف

      ma_maha_pucakwangi@ymail.com :  الربيد اإللكرتوين

   pcw.sch.id-matholiulhuda-www.ma :  بموقع الو 

 

 يفوجاء وانج اإلسالمية عالية" المطالع الهدىمدرسة ") Visi dan Misi( رؤية وبعثة  .2

)Pucakwangi( باطي  

فوجاء واجني   العالية اإلسالميةمطالع اهلدى مدرسة الرؤية من     

)Pucakwangiكما يلى(: 

 "مستقلةو  نشاطالو والكيفية  اإلسالمي املدرسة املواطن مبنية"

     ي فوجاء واجنالعالية اإلسالمية  مطالع اهلدى مدرسة، التالية ذه الرؤية

)Pucakwangiالتالية: )باطي لديها البعثة    

 .املدارس لسكانا التعليم الكيفيةزيادة أ) 

                                                             

 باطي )Pucakwangi(يالعالية اإلسالمية فوجاء واجن مطالع اهلدى مدرسةمن التوثيق  1  
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 .يف احلياة اليومية القيم اإلسالمية على ائلةاهل اإلنسان ليجعلاملدارس  مبنية املوطنب) 

 .موقف مسؤولو  النشاط مبنيةج) 

 .هاراتاملاملواهب تنمية د) 

 .التعاون تنمية روحه) 

  العقيدة اهل السنة واجلماعة.و   كرميةاملدرسة باألخالق ال املواطن مبنيةو) 

 

 الوسائل والتسهيالت .3

 الوسائل هلا ) باطيPucakwangiي("مطالع اهلدى" فوجاء واجن مدرسة

   2:يلى كما هي املدرسة هذه يف املستخدمة املوجودةوسائل . الرتبوية والتسهيالت

  املكتبة  )أ 

كانت املكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق واستيعاب العلوم 

واملعارف واملعلومات واللغة وحنوها، وتوسيع معرفتهم،  وفتح الرغبة يف التعلم، 

التالميذ على التعلم بأنفسهم. وتضم املكتبة عددا كبريا من الكتب وحث 

  اإلسالمية والعلمية والتكنولوجية وغريها.

 املعمل الطبيعية  )ب 

ساعدة مل ودة يف هذه املدرسةهو أحد من الوسائل املوج طبيعيةاملعمل ال

  .تعليم البيولوجيا والطبيعة من قسم الطبيعية يفالتالميذ 

 املصلى  )ج 

يذ ومن يسكن يف القيام بالعبادة، يقوم به األساتيذ والتالمهذا ألجل 

للعبادة والقيام باألنشطة الدينية األخرى مثل احملاضرة واملشاورة الدينية  املدرسة

 وعملية الصالة وغريها مما يتعلق بالرتبية والتعليم يف هذه املدرسة.

 احلاسوب  )د 

                                                             
  باطي) Pucakwangi(يجن"مطالع اهلدى" فوجاء واالتوثيق مبدرسة و مشاهدة  2
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الكتساب األشغال يقصد باحلاسوب هنا لتزويد التالميذ مبهارات معينة 

  املناسبة يف اتمع بعد أن خيرجوا من املدرسة.

) Pucakwangiي (فوجاء وانج اإلسالميةلية االع" مطالع الهدىمدرسة "شخصيات  .4

 باطي

              
  أحوال المعلمين والموظفين  )أ 

، له دور مهم وشأن عظيم يف جناح عنصر من عناصر التعليمكما عرفنا أن املعلم   

التعليم. وإن يف كل مدرسة معلمني وموظفني الذين خيدمون أنفسهم فيها عملية 

"مطالع اهلدى" فوجاء واعي مدرسة  حسب كفاءم وجماالم وخصوصيام. ويف

   .2012/2013موظفا يف العام الدراسي  4معلما و 28باطي 

 اإلسالميةالعالية " مطالع اهلدىدرسة "مب الصف العاسر معلمة اللغة العربية يف  

املتخرج يف كلية ) باطي واحد وهو األستاذة ليلة النعمة Pucakwangiي (فوجاء واجن

. نجماال احلكومية اإلسالميةمولنا مالك إبرهيم  امعةجباللغة العربية الرتبية بقسم تعليم 

  .3وقد كان معلمة اللغة العربية منذ بزوغ هذه املدرسة حىت اآلن

 أحوال المتعلمين  )ب 

ي فوجاء واجن اإلسالمية عالية" المطالع اهلدىمدرسة "عدد التالميذ يف   

)Pucakwangiوكل صف 2012/2013تالميذا يف العام الدراسي 541) باطي ،

" مطالع اهلدى"مدرسة عدد تالميذ  جدولينقسم إىل أربعة فصول (أ،ب،ج،د). و 

يف العام الدراسي  ) باطيPucakwangiي (فوجاء واجن اإلسالمية عاليةال

  كما يلي: 2012/2013

 

  اموع  عدد التلميذات  عدد التالميذ  الصف  الرقم

  186  108  78  عاشرالصف ال  1

  174  105  69 عشر يدااحل الصف  2

                                                             

 مع معلمة اللغة العربيةالتوثيق واملقابلة  3  
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  181  103  78 ىن عشراث الصف  3

  541  316  225 اموع

  

 في  )KTSP( المدرسيةة دعلى مستوى الوح الدراسي بالمنهجتعليم اللغة العربية تنفيذ    .ب 

 باطي) Pucakwangi(ينجالعالية اإلسالمة فوجاء وا "مطالع الهدى" مدرسة

من غريها من  العالية اإلسالميةمطالع اهلدى  درسةتعليم اللغة العربية مبتميز ي      

العالية اإلسالمية األخرى إما من ناحية األهداف أو املادة أو الكتاب الدراسي املدارس 

  .والطرق التعليم وعملية التعليم والتقييم املستخدم

 أهداف تعليم اللغة العربية .1

   اإلسالمية فوجاءمدرسة مطالع اهلدى العالية أهداف تعليم اللغة العربية  يف   

 2008عام  2يشري اىل تنظيم وزير الشؤون الدينية رقم  ) باطيPucakwangiي(واجن

وهي املوضوعات العربية من املوضوعات املوجه من موضوع املوجه لتشجيع وتوجيه 

  وتطوي بناء املهارات وتعزيز املواقف اإلجيابية اىل كل عريب تقبال ومنتجة. 

  املوضوعات العربية إىل حتقيق األهداف التالية:     

ت على التواصل باللغة العربية الشفوية والكتابة اليت تشمل مهارات تطوير القدرا  )أ 

 اللغة العربية األربع، اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.

تطوير الوعي ألمهية اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية واحدة لتصبح األداة الرئيسية   )ب 

 للتعليم وال سيما يف تقييم مصادر التعاليم اإلسالم.

فهم للتفاعل بني اللغة والثقافة وتوسيع االفات الثقافية وهكذا ومن املتواقع تطوير   )ج 

 أن يكون املتعلمني هلم األرى الثقافية واملشاركة والتنوع الثقايف.

   

  المستخدم في تعليم اللغة العربية الكتاب .2

املواد واملستوى من الكفاءة لتحقيق كفاءة النجاح  على معيار املضمون يشمل         

مستوى ونوع التعليم. املواد اليت تدريسها معلموا اللغة العربية لتحقيق اهلدف من تعلم و 

  اللغة العربية .
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إىل  ةإن يف عملية التعليم كتاب حيتوي على املواد الدراسية اليت سيوصلها املعلم    

املتعلم. وكذلك يف تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية بإندونيسيا كتب تعليمية 

خمتلفة املضمون أو احملتوى حسب األهداف التعليمية املنشودة. وأكثرها حتتوى على 

هلدى يف املدرسة مطالع اتعليم اللغة العربية  املهارات اللغوية األربعة والقواعد اللغوية.

  4العربية للناشئنيستخدم كتاب م باطي Pucakwangiي(اإلسالمية فوجاء واجن العالية

يتضمن على القواعد اللغوية املرتابطة واملتكاملة  العربية للناشئنيوهذا الكتاب     

ومما سبق يتضح أن الكتاب  بعضها بعضا مث يتبعها القراءة والتدريبات التمرينات.

 للناشئني العربية العربية يف الصف العاشر هو كتابملية تعليم اللغة املستخدم يف ع

والتمرينات. ولكن إضافة إىل ذلك الذي حيتوي على القواعد العربية والقراءة والتدريبات 

لية ولتنمية عم ملراجع لزيادة معرفة كا  ة اللغة العربية كتب دراسية أخرىمعلم هاتستخدما

  .تعليم اللغة العربية

      يلى:أو املضمون يف كتاب العربية للناشئني للصف العاشر ما  حملتويل اوجدو                   

    التعارف، السكن، القواعد اللغوية اسم النكرة واملعرفة، املبتدأ واخلرب واهلواية، حقل     

  الرياضيات، القواعد اللغوية حرف اجلر والعطف.

الدراسي على مستوى الوحدة قة والوسيلة في تعليم اللغة العربية بالمنهج طريال .3

 (KTSP) المدرسية

يف عملية تعليم اللغة العربية يف الصف  ة ليلة النعمةها املعلمتستخدمااليت  الطريقة 

. القراءة هي طريقة ي باطيفوجاء واجن اإلسالمية عاليةال درسة مطالع اهلدىالعاشر مب

وامثال باجلملة. معنها  شرحاعطاعا مفردات واالصطالح صعب و الدرس  ةبدأ املعلمت

  .القواعد اللغوية العربية مث شرح

درسة مطالع واللغة املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر مب 

ية كاللغة القومية ي باطي هي اللغة اإلندونيسفوجاء واجن اإلسالمية عاليةال اهلدى

ها تسرتاتيجية اليت استخدمواالليال. ستخدم اللغة العربية االتصالية ولو قللتالميذ وال ا

  ما يلي: ةاملعلم

   . وكرر اىل حفظ املفردات.دات بصوت عايل، مث اتباع املتعلممفر قرأ القراءة ة تاملعلم  )أ 

                                                             

 اللغة العربية ةواجهة مع معلماملاملقابلة و  4  
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اسرتاتيجية التعليم حيث كان التالميذ يقومون بأنشطة التدريبات التدريب هو   )ب 

ابتدأت ببالتعريف األساسي عن ليتعودوا ويفهموا املادة عميقا، وهذه االسرتاتيجية 

  .ةاملادة من املعلم

بطلب التالميذ ملالحظة املادة  ةالسؤال واجلواب، هذه االسرتاجتية يستخدمها املعلم  )ج 

  يف الكتاب املستخدم، مث يلقى املعلم األسئلة ليجيبها التالميذ.

الستخالص مضمون القراءة أو  ةهي االسرتاجتية اليت يستخدمها املعلم ستفرائيةاإل  )د 

 املادة التعليمية.

اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية يف  ةستخدمها معلموالوسيلة اليت ا  

ورة، ي باطي كثرية هي السبفوجاء واجن اإلسالمية عاليةال درسة مطالع اهلدىمب العاشرالصف 

  وهذه كلها لتسهيل التالميذ يف فهم املواد التعليمية. 5.واملكلمة املختلفة األلوان

  

 )KTSP( الدراسي على مستوى الوحدة المدرسية تعليم اللغة العربية بالمنهجأنشطة  .4

 قبل عملية التعليم  )أ 

 العربية إعداد برنامج السداسي بدأ عملية التعليم، معلمة اللغةن تقبل أ   

)Program Semesterاللغة العربية لكل مدة نصف  )وهو برنامج تنفيذ تعليم

 التعليم تنفيذخطة ، )Silabus(وخمطط، السنة التعليمية وهي ستة أشهر

)RPPذ الفصول.)، كمراجع تنفي  

ط لعملية التعليم اليت أعدها معلموا اللغة العربية تشمل أهداف املخط   

 صيصوخت عليمية وتقييم نتائج التعليم،الت التعليم، ومواد التدريس ومناهج واملوارد

  الوقت، ومؤشرات اإلجناز من الكفاءات وأنشطة التعليم.

 ب) عملية التعليم 

العالية  مطالع اهلدى درسةت املعد على اللغة العربية يف مختصيص الوق  

  كل أسبوع.يف   باطي درس اللغة العربية ساعتاناإلسالمية فوجاء واعي 

الث أنشطة وهي األنشطة إىل ث لية تعليم اللغة العربيةعم خطوات تنقسم 

  .واألنشطة االختتامية وأنشطة النواة االفتتاحية

                                                             

 املقابلة واملواجهة مع معلمة اللغة العربية 5  
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اللغة العربية يف أول  ةاألنشطة االفتتاحية هي األنشطة اليت فعلها معلم )1

 ،وكشف احلضور ،وتنظيم الفصل ،السالم: عملية التعليم اليت تشمل

 تصور وحتضري ،وإلقاء األسئلة عن املادة السابقة ،والدعاء مع التالميذ

  املادة اليت سيتعلمها التالميذ لذلك اليوم.

مث  ،تشمل إلقاء املعلم املادة ويشرحها مع أمثلتها وهي أنشطة النواة )2

مث يؤيت اخلالصة  ،يعطي الفرصة للتالميذ لتنمية فهمهم ومعرفتهم عن املادة

  والتصديق والتحقيق.

لفرصة ا على األنشطة االختتامية هي األنشطة األخرية اليت تشمل )3

مث يستنبطوا املادة  ،للتالميذ ليسألوا عن املادة اليت مل يفهموها فهما تاما

والواجب املنزيل ا يف ذلك اليوم، مث يعطي املعلم التقييم و ماليت يتعل

  وخيتم التعليم بالدعاء والسالم. ،لتالميذل

الطرق والوسائل  ةاملعلم هاتالتعليم استخدم عملية ويف    

للوصول إىل األهداف  والكتاب الدراسي واملصادر األخرى واالسرتاتيجيات

 6املرجوة اليت قد سبقت بياا وشرحها.

 بعد عملية التعليمج) 

تقييم أو تقدير لتحديد نتائج تعلم  ةبعد عملية التعليم على املعلم   

 الطالب.

   التقييم .5

 نوعان، ومها املتعلم إجنازقدر  قياسل العربية اللغةة معلم ا قومت ذيال التقييم    

 واالختبار املقال اختبارها املعلمة هي تستخدمالذي ا ختبارالوا. االختبار غريو  االختبار

 أو ،املعرفية اجلوانب يف تالميذال إجناز قياسل العربية اللغة ةعلماملها تستخدماو . املوضوعي

 دراساتالبهو التقييم  االختبار غريوأما تقيم . التعليمية املواد استيعاب التالميذ مستوى

وجدول  7للتالميذ. يةالسلوك وانباجل لتقييم العربية ةعلماملستخدمها او  واملشاهدة. احلالة

  تقييم مادة اللغة العربية ما يلي:

                                                             

 وتوثيق خطة التعليم عاشرمشاهدة عملية تعليم اللغة العرية يف الصف ال6  

 وتوثيق خطة التعليم عاشرعليم اللغة العرية يف الصف المشاهدة عملية ت 7  
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مؤشرات إجناز الكفاءات فهم معىن املفردات مث إعطاعا اجلملة القصري  املفردة    

 ةر ومظاهرة احلوار امام الفصل،مث سألإعطاعا اجلملة الطويلة قراءة احلوا مث باملفردات التالية

إمتحان  خد لقيمة اليومية. نصف الفصلية واملذكور أ عن الطالب بالكلمة األخرى. ةاملعلم

     الفصل. 

  

 (KTSP) المدرسيةبالمنهج  الدراسي على مستوى الوحدة  تعليم اللغة العربيةمشكالت   .ج 

ي فوجاء وانجاإلسالمية  عاليةال "مطالع الهدىبمدرسة " عاشرالصف ال في

)Pucakwangi.باطي ( 

 عاليةال مطالع اهلدىمدرسة باملشاهدة واملقابلة يف  ةالباحث تقامبعد أن       

 باملنهجوالتوثيق مبا يتعلق بتعليم اللغة العربية  ) باطيPucakwangi(ي فوجاء واجن اإلسالمية

املشكالت يف تعليم  ةالباحث تفيها وجد (KTSP) املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى

يف  يف الصف العاشر (KTSP)  املدرسيةالوحدة  باملنهج  الدراسي على مستوىاللغة العربة 

 تلك املدرسة، وهي كما يلي:

 المتعلميواجهها التي المشكالت  .1

 قلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية  )أ 

ال يرغبون يف اللغة العربية.  مطالع اهلدىدرسة مب بعض التالميذ يف الصف العاشر  

 ألم يرون أن اللغة العربية هي اللغة الصعبة.

 قلة االهتمام من والدي التالميذ  )ب 

من العوامل اخلارجية اليت  .اولدهم اذا كان يف البيت بعض الوالدي اليهتم انشطة  

تؤثر إىل التالميذ هي االهتمام من والديهم بتطورهم يف تعلم املواد الدراسية يف 

 بعض  املدرسة، ومنها مادة اللغة العربية.

 الطالب خائفون الدراسة اللغة العربية  )ج 

حبيث يشعرون بأن اللغة يعرفون اللغة العربية  من بداية يشعرون اال يفهموا و  

  .العربية هي لغة صعبة جدا للتعلم

 د) صعبة قواعد اللغة العربية
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هي القواعد العربية األساسية يف  املوجودة يف الصف العاشرقواعد اللغة العربية   

  للتالميذ. الغالب، لكنها أمر جديد

  المعلم يواجهها التي المشكالت .2

 العربيةقلة الوقت أو احلصة لتعليم اللغة   )أ 

الوقت أو اخلصة اليت قررا املدرسة لتعليم اللغة العربية يف الصف العاشر قليلة   

 أربعون دقيقة.و  مخس وحمدودة جدا. لكل أسبوع خصتان وكل خصة

 التسهيالتو  الوسائل قلة  )ب 

مبدرسة مطالع اهلدى العالية اإلسالمية استخدام وسائل التقليدية هي السبورة   

إلرتفاع التعلم اللغة  Proyektorالدرسية، يف هناك الميلك معمل اللغة او والكتب 

  العربية.

 اختالف قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية وكتابتها  )ج 

اختلف قدرة التالميذ يف الصف العاشر على قراءة احلروف اهلجائية العربية   

  .من كانت مقدرته على القراءة ضعيفة وكتابتها، بعضهم يقدرون عليها وبعضهم

  

 حل مشكالت تعليم اللغة العربيةد. 

مطالع مبدرسة " عاشريف الصف ال اللغة العربة ةمبعلم ةبناء على مقابلة الباحث

 يوجد يف هذه املدرسة مل ،) باطيPucakwangiي (فوجاء واجناإلسالمية  عالية" الاهلدى

  املشكالت. ملدرسة اليبالون وال يستجيبون هذهيس احل املشكالت، األساتيذ ورئ
 

  البحث عن النتائج ه.

 المدرسيةبالمنهج الدراسي على مستوى الوحدة  تعليم اللغة العربية األهداف .1
(KTSP) 
مناسبة للمطالب العصر وتطوير ناسبة، هي ألهداف تعلم اللغة العربية فيما تا  

الباحثة أهداف تعلم اللغة العربية فيما ليس لدراسة املصادر  احلضارة العاملية. وقفا ملراقبة

  الثقافية واإلقتصادية والسياسية. الدينية اإلسالمية فقط (القران واحلديث) وإمنا ايضا

  أهداف التعلم اللغة العربية فيما وقفا للتحليل الباحثة يتضمن ثالثة جماالت وهي:  
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ة اليت ترتبط لقدرة الفكرية أو قدرو على هي األهداف التعليمي )Kognitifاملعريف (  )أ 

 التفكري.

  ترتبط للمواقف والقيم والتقدير.  )Afektif( وجدانيةاملواقف   )ب 

   هو الغرض املتصل بقدرة املهارات. )Psikomotorik(  احلركية  )ج 

 

 (KTSP) المدرسيةمستوى الوحدة العربية بالمنهج الدراسي على  تعليم اللغة طريقة .2

 املدرسيةباملنهج الدراسي على مستوى الوحدة اللغة العربية  ةمعلم تاستخدم  

(KTSP) طريقة القراءة وهي اإلسالمية عاليةال يف الصف العاشر مبدرسة مطالع اهلدى 

اجلملة املعلمة على الطالب حفظ املفردات مث اعطاعا  يف تبليغ املواد وهو خطوة اول

يف مث اعطاعا اجلملة الطويلة، قراءة احلوار، مظاهرة احلوار امام الفصل،  لرتمجه القصرية

أا مناسبة  ةالباحث ويف رأت شرح القواعد اللغوية. ةاعطاعا اجلملة الطويلة فيها املعلم

ستخدم مل ت ة. ولكن املعلمد النحويةالقواع مفردة مث باملواد الدراسية اليت تتكون من

ال يتطور بتطور األزمنة،  يمية حىت يكون التعليم هوشرح املواد التعلاسرتاتيجية نشيطة يف 

ويشعرون التالميذ بامللل. مع أن اخلرباء يف شؤون التعلم والتعليم يرون أن التعليم البد أن 

 .(PAIKEM)يكون نشيطا، ومبتكرا، وخمرتعا، وفعاال، ومسرورا 

العاشر مبدرسة مطالع يف الصف  أن الوسائل يف تعليم اللغة العربية ةالباحث تعرفو   

وسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل ليس  كاملة فيها ليس   اإلسالمية  عاليةال اهلدى

درسة مطالع اهلدى فحسب اللغة تعلم يف م ةميلك معمل ألن يف هنا ال، السمعية البصرية

القدمية كالسبورة واملكلمة وإما احلديثة كاحلاسوب العايل وآلة عرض  مستخدم وسائل

 لشرح املواد الدراسية. ةستخدمتها املعلما القدمية وسائلواملكروفون وغريها. 

 العربية ل ألن كتاباممناسب والك ناشئنيالعربية ال كتابأن   ةرى الباحثوت  

ولكن وسائل  الذي حيتوي على القواعد العربية والقراءة والتدريبات والتمرينات. للناشئني

   كثري النقص.التعليم اللغة العربية  

 

 (KTSP) المدرسيةبالمنهج الدراسي على مستوى الوحدة  تعليم اللغة العربيةأنشطة  .3

 العاشريف الصف رى أن تعليم اللغة العربية ، تةنظرا إىل نتائج مشاهدة الباحث  

مل  ةرى أن املعلمت ةجتري على اخلطوات الصحيحة من قبل عمليته إىل ايته، ولكن الباحث
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اللغة  ةملعلمايفهم طريقة تأليف خطة تنفيذ التعليم اجلديدة ومبادئها، وخطة تنفيذ التعليم  

ر العربية يف هذه املدرسة ال توفر إحدى عشر أساسا يف تأليف اخلطة كما ذكر يف نظام وزي

  .2007سنة  41الرتبية الوطنية رقم 

اللغة العربية يف أنشطة النواة ال تعتمد  ةأن خطة تنفيذ التعليم  ملعلم ةرى الباحثوت  

وهذه تؤدي إىل عدم  .(EEK)أعمال وهي االستكشاف واإلعداد والثبات  ةعلى ثالث

األكثر فعالية  ة هيلمبل املع عربية يف الصف العاشرفعالية التالميذ يف عملية تعليم اللغة ال

  منهم.

عرفة قدر جناح عملية مل ، وهذاتقييمواجبته لل ةوبعد عملية التعليم قد أدى املعلم  

اللغة العربية يف  تالميذ. وعلى كل حال، قد جرت عملية تعليمال تعلم نتائجومعرفة  التعليم

على اخلطوات الصحيحة، لكن هناك بعض النقائص واملشكالت اليت  لعاشرالصف ا

 حتتاج إىل العالج أو احلل.

 

 التقييم .4

 قياسل العربية اللغة ةمعلم ا قومت ذيال التقييمرى الباحثة أن انطالقا مما سبق ت    

 ةاملعلم اهتستخدمالذي ا  ختبارالوا. االختبار غريو  االختبار نوعان، ومها املتعلم إجنازقدر 

 إجناز قياسل العربية اللغة ةمعلم اهتستخدماو . املوضوعي واالختبار املقال اختبارهو 

 غريوأما تقيم . التعليمية املواد استيعاب التالميذ مستوى أو ،املعرفية اجلوانب يف تالميذال

 وانباجل لتقييم العربية ةها معلمتستخدماو  واملشاهدة. احلالة دراساتالبهو التقييم  االختبار

  للتالميذ. يةالسلوك

ملادة اللغة العربية يف الصف العاشر له نقائص، ألن االباحثة أن التقييم  يف رأت    

نتيجة األدىن معظم التالميذ يرون أن االختبارات هلذه املادة صعبة جدا هلم وال يصلون إىل 

دود. مثل االختبار ملعرفة . والتقييم هلذه املادة ال تعتمد على مجيع تلك احلاليت قررا املعلم

 قدر فهم التالميذ القواعد النحوية.

   

 المدرسيةاللغة العربية بالمنهج الدراسي على مستوى الوحدة  تعليم مشكالت .5

(KTSP) ي فوجاء وانجاإلسالمية  عالية" المطالع الهدىبمدرسة " عاشرفي الصف ال

)Pucakwangiباطي ( 
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وجدنا ومن املعلوم أن املشكالت هي الصعوبات اليت حتتاج إىل العالج أو احلل.   

يف الصف  أعمال التعليم يف الواقع ال ختلو من املشكالت. وكذلك يف تعليم اللغة العربية

  .) باطيPucakwangi(ي فوجاء واجن اإلسالمية العالية مطالع اهلدىدرسة مب العاشر

تعليم اللغة من خالل عملية حبثه، ففي  ةناهلا الباحثوبناء على البيانات اليت     

ي فوجاء واجن اإلسالمية مطالع اهلدى العاليةدرسة مب يف الصف العاشر العربية

)Pucakwangiةالتالميذ أو املعلم . وتلك املشكالت إما من يواجههامشكالت ) باطي. 

الدراسي على مستوى الوحدة باملنهج مشكالت تعليم اللغة العربية عن  عن نتائج البحث

ي فوجاء واجن اإلسالمية العالية مطالع اهلدىدرسة مب يف الصف العاشر (KTSP) املدرسية

)Pucakwangiما يلي: ) باطي 

 المتعلميواجهها التي المشكالت   )أ 

 قلة رغبة التالميذ والدوافع يف تعلم اللغة العربية )1

ال يرغبون يف اللغة  ىمطالع اهلددرسة مب يف الصف العاشر بعض التالميذ  

العربية. ألم يرون أن اللغة العربية هي اللغة الصعبة، ولفهمها أو استيعاا حيتاج 

إىل جهد كبري ووقت طويل. وهم مل يعرفون أغراضهم يف تعلم اللغة العربية وال 

الذين ال يستطيعون أن يفهموا دينهم إال ا. وليس  يدرون أمهيتها هلم كاملسلمني

افع كبرية لتعلم اللغة العربية، وأكثرهم يقدمون اللغة االجنليزية من اللغة هلم دو 

  العربية ألم يرون أا جمرد لغة دينية اليت ال نفع هلم يف املستقبل.

رغبة التالميذ ودوافعهم يف اللغة العربية من العوامل الداخلية اليت ستأثر   

  العربية وتعليميها. إىل اهتمامهم ومحاستهم ونشاطهم يف تعلم اللغة 

 قلة االهتمام من والدي التالميذ )2

من العوامل اخلارجية اليت تؤثر إىل التالميذ هي االهتمام من والديهم   

ظم بتطورهم يف تعلم املواد الدراسية يف املدرسة، ومنها مادة اللغة العربية. ومع

مون باملواد ال يهتمون باللغة العربية كما يهت والدي التالميذ يف الصف العاشر

األخرى. وال يشجعون أوالدهم لتعلم اللغة العربية جبهد واجتهاد كجهدهم يف 

  تعلم املواد األخرى أي أم ينظرون اللغة العربية غري مهمة ملستقبل أوالدهم.

 الطالب خائفون الدراسة اللغة العربية )3
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بأن  يعرفون اللغة العربية حبيث يشعرون من بداية يشعرون اال يفهموا و      

   .اللغة العربية هي لغة صعبة جدا للتعلم

 واالسرتاتيجية الفعالية املستخدمةلة الطريقة ق )4

العاشر هي طريقة  اللغة العربية يف الصف ةاليت استخدمها معلمالطريقة       

ستخدم الطريقة األخرى يف بعض األحيان ألن ال ميل وال ت يف الغالب القراءة

 التالميذ يف عملية تعليم اللغة العربية. 

   المعلميواجهها  التي المشكالتب) 

 قلة الوقت أو اخلصة لتعليم اللغة العربية )1

 يف الصف العاشرالوقت أو اخلصة اليت قررا املدرسة لتعليم اللغة العربية   

أربعون دقيقة، مع أن و  مخس قليلة وحمدودة جدا. لكل أسبوع خصتان وكل خصة

  يف تعليم اللغة العربية وتعلمها حتتاج إىل وقت كثري ومستمر.

  وسائل التعليمال قلة )2

هو اسرتاتيجية التعليم حيث كان التالميذ يقومون بأنشطة التدريبات     

االسرتاتيجية ابتدأت ببالتعريف األساسي عن ليتعودوا ويفهموا املادة عميقا، وهذه 

  .ةاملادة من املعلم

 اختالف قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية وكتابتها )3

اختلف قدرة التالميذ يف الصف العاشر على قراءة احلروف اهلجائية العربية   

من كانت مقدرته على القراءة ضعيفة  وكتابتها، بعضهم يقدرون عليها وبعضهم

الكلمات وقراءا كلمة كلمة مما  ئإىل درجة أنه ما زال يوجه جهوده إىل جي

. وقراءة احلروف اهلجائية العربية يفقده فرصة لفهم مبانيها الصرفية وإدراك داللتها

 وكتابتها أساسان مهمان يف تعلم اللغة العربية وتعليمها.

  

وحدة المدرسية الاللغة العربية بالمنهج الدراسي على مستوى  حل مشكالت تعليم .6

)KTSP( 

 يواجهها المتعلمالتي مشكالت حل   ) أ
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 شكالتاملحل وينبغي الباحثة  ىر وت ،شكالتيف هذه املدرسة مل يوجد حل م )1

هي تشجيع التالميذ حلب  قلة رغبة التالميذ والدوافع يف تعلم اللغة العربيةمن 

حلل املشكالت املتعلقة  هي الطريقة اليت استخدمهاطريقة التشجيع اللغة العربية. 

برغبة التالميذ ودفعهم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها. وهذا بالنصائح واإلغراء إىل 

التالميذ خالل عملية التعليم أن اللغة العربية هي اللغة العظيمة واملهمة 

سية للتعبد إىل رم. وهي ليست للمسلمني يف مجيع أحناء العامل كالوسيلة األسا

مبجرد اللغة اإلسالمية لكنها اللغة العاملية، واللغة العربية ليست اللغة الصعبة إن 

  تعلمها التالميذ جبهد جهيد وببذل بذيل.

هذه الطريقة هي الطريقة الفعالة حلل املشكالت املتعلقة  رى الباحثةوت  

يف برغبة التالميذ ودفعهم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، ألن التالميذ السيما 

مازالوا حيتاجون إىل التشجيعات والنصائح الكثرية من املعلمة وهم  عاشرالصف ال

الل مشاهدة الباحثة يهتمون بتلك التشجيعات والنصائح اهتماما كبريا. ومن خ

 عالية" المطالع اهلدىمبدرسة " عاشريف الصف العملية تعليم اللغة العربية 

، أن املعلمة ال يعمل ذلك يف الواقع، ويف كثري من الوقت يشجع اإلسالمية

معلمة اللغة العربية التالميذ يف الصف العاشر بالنصائح والقصص، لكنها ال 

  تتعلق باللغة العربية.

 ينبغي حل مشكالت من الباحثةترى و  املدرسة مل يوجد حل املشكالتيف هذه  )2

هي أخرب املعلمة والدي التالميذ عن قدر كفاءة  قلة االهتمام من والدي التالميذ

أوالدهم يف اللغة العربية حىت ال يتفاوتوا من التالميذ األخرون الذين هلم قدرة 

عليها ويستطيعون أن يتبعوا عملية تعليم اللغة العربية جيدا ويفهمون املادة 

   املوجودة يف الكتاب املقرر واليت شرحها املعلمة.

الفعالة ألن الوالدين سيأمروا أوالدهم  الطريقةة هي أن هذه الطريق   

ليتعلموا جبهد، وكثري من الوالدين الذين حيضرون املعلم يف بيوم لتعليم أوالدهم 

  مدرسة. للتعليم يف
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حل مشكالت ينبغي يف هذه املدرسة مل يوجد حل املشكالت وتر الباحثة  )3

م على الطالب ان حيب لدرج هي اخرب وشرح املعل الطالب الدراسة اللغة العربية

 اللغة العربية. بأن اللغة العربية هي مفيدة  يف الدنيا واألخرة.

حل املشكالت من   ينبغي ةرى الباحثتو يف هذه املدرسة مل يوجد حل املشكالت  )4

استخدم املعلم الطريقة اجلذابة واالسرتاتيجية الفعالية املستخدمة هي لة الطريقة ق

املتنوعة مثل إلقاء القصص إىل التالميذ لسلب إهتمامهم وتروحيهم. واإلسرتاجتية  

ويف بعض األحيان شرح املعلم الدرس باحلركة اجلسمية أو تشبيه املادة بشيئ 

  ظاهر واقعي.

أن هذه الطريقة ال تتحقق يف الواقع. أصال هذه الطريقة فعالة جدا حلل    

حيققها حتقيقا جيدا. طريق تعليم اللغة العربية  ةتلك املشكالت إن كان املعلم

واسرتاجتيته كثرية ومتنوعة كما ذكر يف الباب السابق، لكن الواقع ال يستخدمها  

 املعلم بالتنوع حسب املادة ونفس التالميذ. 

   المعلميواجهها  التي مشكالتحل   ) ب

املشكالت حل  ة ينبغيرى الباحثتو يف هذه املدرسة مل يوجد حل املشكالت  )1

يوسع حصة الدراسية املدرسة قلة الوقت أو اخلصة لتعليم اللغة العربية هي  من

ثالث ساعة او اربع ساعة يف األسبوع. حىت من ساعتان يف األسبوع يص 

    تعليم اللغة العربية اكمال ومعلمة اوسع يف شرح املواد الدرسية.

حل املشكالت  ينبغية رى الباحثتو يف هذه املدرسة مل يوجد حل املشكالت  )2

قلة الوسائل التعليم هو تقدمي االقرتاحات إىل املدرسة واملؤسسة. قدمت من  

لتوفري الوسائل احملتاجة يف معلمة اللغة العربية االقرتاحات إىل املدرسة ال سيما 

باملنهج معمل اللغة اليت تساعد التالميذ يف عملية تعليم  تعليم اللغة العربية

وكذلك االقرتاحات إىل املؤسسة لتعيني املواد الدراسية املناسبة اللغة العربية. 

بسن التالميذ. ألن وسائل والتسهيالت يف مدرسة مطالع اهلدى كثري النقض 

 تعليم اللغة العربية العربية ليس الكامل.

، درس اضايف ساعد املعلمة اللغة درس اضايف على املدرسةاعطى احلقيقة  )3

العربية يف عملية التعليم ولكن يوجد املتعلم صعبة لفهم املواد الدراسي. ينبعي 
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املعمة اكثر اهتمام ملتعلم صعبة املواد الدراسي حىت املتعلم صعبة لفهم املواد 

  .يناسب مبتعلم األخرى

 


