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ب

ج

كلمة التمهيد
السبلـ على سيٌد ادلرسلُت ,كعلى
احلمد هلل ٌ
رب العادلُت ,ك الصبلة ك ٌ
آلو كصحبو أمجعُت أما بعد .فأىن أشكر اهلل شكرا جزيبل الٌذم أمداىن الصحة
كالتوفيق كاذلداية كادلعرفة كالفهم حىت استطعت كتابة ىذه الرسالة العلمية
البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على سرجانا يف كلية الًتبية قسم
اللغة العربية باجلامعة اإلسبلمية احلكومية عبلء الدين ٔتكاسر.
إنٍت مل استطع عن أكتب ىذه الرسالة البسيطة دكف مساعدة أساتذيت
الكراـ كاشرافاهتم مع نصائح أصدقاء األحباء مساعدة كثَتة حىت أ٘تمت كتابة
ىذه الرسالة ,كاحلق أقوؿ أنو لو ال مساعدات ىؤالء كارشاداهتم مل استطع
كتابتها كلو كانت بصورة بسيطة كايقنت أ ٌف ىذه الرسالة بعيدة عن الكماؿ
غريبة عن الذكؽ اللغول السليم لقلة الكفائة الىت ملكتها.
فكاف من احلق أىن ال أنسى أف أقدـ شكرل اجلزيل كٖتيىت ٖتية مباركة
الدم الكرديُت العزيزين احملبوبُتا األب بأبوبكرلب كاألـ ب دجيوبا
عظيمة لو ٌ
سن الرشد كساعداين بقدر
الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل ٌ
طاقتهما على إ٘تاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ديد يف عمرمها كأف يرزؽ ذلما الصحة
كالعافية كيهديهما صراطا سويا .كاألخ الكرًن احملبوب بدرغوب الذم يص ر على
رمحكن اهلل .أحبٌكم
مساعديت يف الكلية .رمحو اهلل يف أمره .ك أ ويت الصاحلات
ٌ
يف اهلل.
كجلميع أساتذيت الٌذين علموين كارشدكين إىل طرؽ العلم كا ص منهم:
د

 .2الدكتور احلاج .مسافر ببارم ,.ـ.س.إ مدير اجلامعة عبلء الدين اإلسبلمية
احلكومية مكاسر كنوابو الدكتور مرداف ـ.أ غ .كنائب ادلدير األكؿ ,ك
الدكتور لنبا سلطاف ـ.أ .كنائب الثاين ,ك الدكتورة سيت عائشة ـ,أ,.
فح.د .كنائبة ادلدير الثالثة ,ك األستاذ الدكتور محداف جوىانيس ـ,أ,.
فح.د .كنائب ادلدير الرابع .الذين قد بذالو جهودىم ك أفكارىم يف
توجيو جامعة عبلء ال ٌدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
 .0الدكتور احلاج زلمد أمرلا ؿ.س.ا ـ.أ.غ .عميد كلية الًتبية كنوابو
الدكتور موليونو داموفوليػئا ـ.أ.غ.نائب العميد األكؿا كالدكتورة مشكاة
مالك إبراىما ـ.س.إ .نائبة العميد الثانيةا كاألستاذ الدكتور احلاج شهر
الدين عثمافا ـ.ؼ.د.نائب العميد الثالثا الذين قد بذلوا جهودىم
كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية ّتامعة عبلءالدين اإلسبلمية احلكومية
مكاسر.
 .3الدكتور محكاا ـ.تح.إ .رئيس قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية
الذم ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
 .4الدكتورة سىت عائشة القا ـ.فد .سكرتَتة قسم تدريس اللغة العربية يف
كلية الًتبية اليت ساعدتٍت بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
 .5الدكتورة احلاجة عمرة قاسما ـ.أ كاحملاضرة كادلشرفة اليت تعطى الدعم
كاالىتماـ كالعاطفة من بداية البحث ىذه الرسالة اليت ديكن حلها بشكل
صحيح .الدكتور احلاج أندم مرجوين س.أغ ,.ـ .أغ كادلشرؼ كاحملاضر
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تجريد البحث
إسم الباحثة  :تيامي
رقم التسجيل 10100884044:
الكلية /القسم :التربية و الشؤون التدريس /تدريس اللغة العربية
موضوع الرسالة :صعوبة الفهم في الكتاب ال ّدراسي (اللغة العربية) عند تالميذ
الصف الثّاني عشر في المدرسة العالية مداني عالءال ّدين باوو-باوو
ّ
اجهها تبلميذ يف فهم الكتاب ال ٌدراسي.
ىذه الرسالة تبحث عن صعوبة الفهم الٌيت يو ٌ
كأىدؼ من كتابة الرسالة ٖتقيقها احلالة على النحو التايل .)2 :دلعرفة الصعوبات اليت يوا ٌجو
التبلميذ يف الفهم الكتاب الدراسي عند التبلميذ الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العاليو مداين
عبلءالدين باكك-باكك .)0 .دلعرفة العوامل اليت تؤثر على صعوبات التبلميذ يف الفهم الكتاب
الدراسي عند التبلميذ الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-باكك.
نوع ىذا البحث الٌذم قامدهبا الباحثة ىي ْتث الوصفي .ىذا البحث ْتث ادليداىن.
الصف الثاين
فإف ىذا البحثْ ,تث النوعي الوصفي .اما منابعة البيٌنة يف ىذا البحث ,ىي تبلميذ
ٌ

مكوف من صفُت .استخداـ الباحثة طريقة
عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين باكك-باكك ٌ
توثيق.
العينة لوركة ادلقابلة ادلكتوبة ك األدكات البحث ادلتٌصل بطريقة .مثل مراكبة ك كرقة ادلقابلة ك ه

تبُت على الصعوبات اليت يواجهها التبلميذ يف فهم الكتاب ال ٌدراسي للغة
نتائج البحث ٌ
العربية ك عوامل اليت تؤثر على صعوبة تبلميذ يف فهم الكتاب ال ٌدراسي للغة العربية نوعاف :العوامل
الرغبة التعلم من التبلميذ .ك عوامل اخلارجية
الدا لية ك العوامل اخلارجية .كٔتا أف دافع التٌعليم ك ٌ

كدائرة اللغة اليت
الٌيت جاءت من ارج التبلميذ .كٔتا اف طريقة تعليم ادلدرسُت كأساليب التعلما ٌ
يتحَت على بعضهم
تعضده الناقص الستد داـ كتؤثر استخداـ اللغة العربية دائماا ك زمبلء الٌذين ٌ
بعضا .كاللغة العربية اليت ادلصطلحات يف التبلميذ اف العربية ىي اللغة الصعبة للقبض.

ك

الباب األول
مقدمة
أ .خلفية المشكلة
ال يستوم أحد يف نشطة التعلم .كحيث انو يوجد سريرا ك بطتيئا اك يشعر
تدؿ على العوائق تبلغ
الصعوبة يف تناكؿ الدركس .أما الصعوبة ىي احلالة الٌيت ٌ
األغراض ,حىت ضلتاج إىل جهود حللها.

2

كل مراقب
مهم ٌ
أما الصعوبات اليت يواجهها التبلميذ كاليت تصبح أمهيةن ك ٌ
لتأمل ٌ
ادلدرس ,ك كيفية التدريس باستخداـ الطريقة التقليدية .حىت
التعليم .اصة ٌ
(ادلدرس) إىل
يسبب التبلميذ يواجو الصعوبات يف التحويل ادلعرفة من ادلعليم ٌ
حىت
ادلتعلمُت(التبلميذ) .ك إذا ىذا األمر ال يهتم ,فتؤثر على التعلم ادلقبلٌ .
يواجو التبلميذ العوائق يف تعلٌم.

يف تصنيفات بلوـ ) ,(Taksonomi Bloomقدرة الفهم اعلى من ادلعرفة .بل
مهمة ,دلفركع منو .إذا نريد فهم الشيئ غيحب علينا
ال عرض أف ادلعرفة ليست ٌ
كل
أف نعرفو .ألف سنحت ذلم الفرصة ٌ
لتطور األكدديية اليت تسبٌع .حقيقة ليس ٌ
التبلميذ ذلم قدرة الفكرية ك قدرة البدنية ك ظركؼ ك اإلقتصاد لؤلسرة ,ك شيمة
الدرسة اليت متساك بتعرؼ اخلبلفة الفردية (الفرؽ الفردية).
2سلميطا ,التعلم ك العوامل اليت تؤثر عليو (جكرتا :رنيكا جبتا 9,ط )0222ص 9
1

تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا بدأ منذ د وؿ اإلسبلـ إىل الببلد .يبدأ
التعلم من اللغة العربية كا لغة العبادةا حيث يؤدم ادلسلموف العبادة مع قراءات
الناطقة بالعربيةا مث تعلم اللغة العربية يبدأ بتعلم قراءة القرآف .مثٌ يتطور يف تعلم
اللغة العربية لفهم النصوص الدينية ,مث اللغة كوسيلة البلتصاؿ اليت تدرس يف
0
سلتلف ادلؤسسات التعليمية من الكبلسيكية إىل احلديثة.
٘تشيا مع العصر ,أف اللغة العربية تشهد تطورا سريعا .تضع لغة العربية
لنفسها على ادلقاـ اإلسًتإتي يف العامل بُت لغات األ رل .كغَت ذلكا تؤثر لغة
العربية الطابع كالعقلية ك الثقافة ك الفكرة .ككذلك لغة اجملتمع يف العامل .كاحد
منها ىي اندكنيسيا.

3

تاريخ تدريس اللغة العربية يف ىذه ال ٌدكلة (اإلندكنسي) المفكوؾ على
تاريخ احلضور دين اإلسبلـ .كال ٌدكلة الغاليبة اإلسبلمية .تدريس اللغة العربية يف
السياسة ك
ىذه ال ٌدكلة ,يتأسس احلجج ال ٌدنية من احلجج األ رل ,مثل ٌ
كل مراجع اإلسلمية
اإلقتصادية .ت ٌ
درسها اللغة العربية يف مهٌاة لغة القراف كاحلديث ك ٌ
األ ر .تظهر احلالة اجلايل على تعلٌيمية اللغة العربية ك تعلٌيمية اإلسلمية األ ر ,يف
4
كل معهد الدينيٌة إسبلمية.
ٌ
0زلمد على ,إسًتإتية أالدارة اجلودة الدركس الغة العربية من بلؿ برنامج البجور يف ادلدرسة العالية دار التقول
سينغوناغونغ باسوراف:نقحة الًتبويةل أإلسبلمية األكؿ (جوىن )0223:ص 40
3فتح احمليب ,إعادة النظرية الًتبية لغة العربية من ادلتعارؼ اىل الًتبية اإلنساف التكامل (جغجكرتا :فيداغوغغيا)0222 .

ص 34

4حشمى حدادم ,إصبلح ادلناىج الغة العربية (مكاسر:عبلءلدين جاعة )0223 ,ص35.
2

قاؿ فردانا يف اجمللتو :أف إزدىر اللغة العربية يف ىذا الببلد كما يتطور
اإلسبلـ يف ىذا األر بيل.تعلمت أندنسيي من اللغة الغربيو ليفهم اإلسبلـ .مع
د وؿ اإلسبلـ يف اندكنيسيا بالتأكيدلو دكر يف عامل الًتمجة العربية إىل إندكنيسيا
كالعكس بالعكس .جيدكف كلمات امتصاص اللغة االندكنيسية مأ وذة من اللغة
العربية.

5

كفرع اللعلوـ اليت تقف كحدىاا لديها العربية منهجية فريدة من نوعها
كالًتكيب اخلاص .تعلم اللغة العربية ىي مثل تعلم اللغة األجنبية األ رلا يعٌت
هتدؼ إىل ٖتقيق أربعة ادلهاراتا كىي االستماع كاحملدثة كالقراءة كالكتابة .يتم
ٖتقيق ادلهارة من بلؿ عملية التعلم اليت تنطوم على عناصر مهمة مثل ادلناىج
الدراسية كادلواد التعليمية كادلعلمُت كطرؽ التدريس كالتعلما فضبل عن مرافق التعلم.
ك أما مدرسة العالية ىي كاحدة من تعليمة الثانوية اإلسبلمية يف إندكنيسيا .فيها,
تدرس اللغة العربية باعتبارىا كاحدة من ادلوضوعات اليت تدعم إتقاف ادلواد الدراسية
اإلسبلمية .كموضوع مهما جيب أف ٖتصل العربية على أفضل االىتماـ كالتعامل
معها.

6

5دفيك حسن فردانا .جورناؿ لغوم إسسينتا إسًتاتزية ترمجة الغة العربية ()0227ص 244
 6نور حزبواهلل كزكية ادلرضية ,مشكلة التدرس الغة العربية :جوؤناؿ األجهر إندكنسية مهانيوؤا ( )0224ص 292
3

لك ٌن ,أف تعلم اللغة العربية يف ىذه الدكلة مل جير إنتباه من التبلميذا ك
اكثر منهم الٌذين يواجهوف صعوبات يف تعلم لغة العربية .كىي تسبب مل يبلٌغ من
أغراض التعليم .أكثر من التبلميذيظنٌواأ ٌف تعلم اللغة العربية ليست مهمة بادلقارنة
مع غَتىا من اللغات .كيظنٌوناف تعلم اللغة العربية صعب كشلل.
أما كتاب الدراسي ىي علة من آالت التعليم ,كمن بلذلا تتحق
األىداؼ اليت يريد ادلدرس ٖتقيقها من العلمية التعلمية .كحيث أف الكتاب
الدراس من منكونات ادلنهج كىو يتأثر بالتبلميذ كالبيئة كاجملتمع ك الثقافة ك
النظريات الًتبوية ,كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل خيضع القوانُت التغَت
ادلتبلحقة ,فالتلميذ غَت ثابت على حالو ,كالالبيئة ساكنو دكف ٖترؾ ,كال اجملتمع
جامد يف مكانة ,كال الثقافة صلبة متحجرة ,كال نظريات التعليم الدراس– بصبح
7
أمر الغي عنو كالمفر.
كاستنادا إىل مبلحظات الباحثة من بلؿ ادلقاببلت مع مدرسة اللغة
العربية كادلتعلمُت عند أداء ٕتربة ادليدانية يف ادلدرسة العالية مداينا ككذلك رئت
من قيمة التبلميذ عند اجراء امتحاف ك ا تبار اليوـ كجدت اكثَت من ادلشاكل يف
تعلم اللغة العربية .كاحد منهم ىناؾ قدرة التبلميذ يف فهم الكتب ادل ٌدراسى اللغة

العربية يف الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين باكك-باكك.
كادلقصود يف ىذا البحث ىو الصعوبات اليت تواجهها التبلميذ يف فهم الكتب
ص32

7حلمى أمحد الومكيل ,تطور ادلنهج أسبابة-أسس-أساليبو -طواتو –معرفاتو (القاىرة  :دار الفكر العريب)2432 ,
4

الدراسي اللغة العربية اليت تقدـ كمرجع يف عملية التعلم .مثا بدءا منها الكاتب
منقط ادلهتمة يف اجراء البحوث مع ادلوضوع:بصعوبة الفهم يف الكتاب الدراسي
الصف الثٌاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين
(اللغة العربية) عند تبلميذ
ٌ
باكك-باكك".
ب .مشكالت البحث
بالنظر إىل تقريب العلمي ,سبك الباحثة موضوع ادلشكلة اليت
ستبحث يف ىذا البحث ك الذم يتعلق بالصعوبات اليت يواجهها التبلميذ
الصف الثاين عشر اليت تعطى ذلم على أساس
يف فهم التعلم الغة العربية يف
ٌ
ادلواد التعليمية السكب من كتاب ال ٌدراسى الغة العربية.
التالية:
)2

إعتمادا على موضوع ادلشكبلت ,مث صياغة ادلشكبلت البحث

ما ىي الصعوبات اليت يواجهها تبلميذ الصف الثاين عشر يف فهم الكتاب
الدراسي (لغة العربية) بادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-باكك ؟

)0

ماىي العوامل اليت تؤثر على صعوبات الفهم يف الكتاب الدراسي عند
تبلميذ الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-باكك؟

ج .توضع معاني الموضوع

5

لكيبل يقع طا الفهم يف تفسَت متغَت البحث ,سأبُت ادلقصود عن
موصوع ادلشكبلت يف ىذه الرسالة:
 .2صعوبة الفهم ىو الصعوبة اليت يوجو التبلميذ يف فهم موضوع التدريس اليت
يعطيهم .ىذا البحث حياكؿ دلعرفة العوامل اليت تسبب الصعوبات التبلميذ يف
فهم مواضع التدريس.
 .0الكتاب الدراسي ,ىو كتاب تعليم اللغة العربية الٌذم يستعمل يف ادلدرسة ك
يصَت مقبض ادلدرس ك التبلميذ .يعٍت الكتاب الٌذم حيتوم على ادلوضوعات
ادلعيٌنةا مركب باخلص ك ٗتتار على توجية التعلم كتطوير التبلميذ لئلندماج.
كديكن استخداـ ىذا الكتاب كوسيلة التعلم ك تعليم يف ادلدارس.

د.

8

أىدف البحث و فوائده
أما أىداؼ من الكتابة ىذه الرسالة ىو لتحقيقي:
أ .

دلعرفة الصعوبات اليت يواجهها تبلميذ الصف الثاين عشر يف فهم
الكتاب الدراسي (لغة العربية) بادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-
باكك ؟
8منسور سلليس ,كتب ادلكتوبة(يغياكرتا :الركز .)0222 ,ص04.
6

ب .دلعرفة العوامل اليت تؤثر على صعوبات الفهم يف الكتاب الدراسي عند
تبلميذ الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-
باكك.
أما فواعد البحث ادلراد ىنا فهي:
.2

للتبلميذ ,يتعرؼ التبلميذ أم صعوبات ك أكامل الٌذم يوجهوف يف فهم
ادلوضوع الدراس الٌذم يعطهم بكتاب الدراس.

.0

مدرسة للغة العربية ,عن العوامل
للمعلٌم ,يعطى الرأم اىل مدرس ,اصة ٌ
الٌذم يسبب صعوبات التبلميذ يف الدرس .كرأم كمهية يف تتطور ٖتقيق
التعلم.

.3

لمدرسة قادمة.
للباحثة ,كوسيلة زيادة الثقافة العلم النافع للباحثة ك ٌ

7

الباب الثّاني
دراسة النظرية
أ .تعريف الصعوبات
أ.

صعوبة الفهم

ب ٔتعٌت مش ٌقةن أك عقبة ,ماال ديكن
الصعوبة ىي مصدر من كلمة ى
ص يع ى
تصر ادلعٌت أك فهاـ أك سريع اإلدراؾ
سن ٌ
التغلب غلية .أما الفهم ٔتعٌت يح ي
9
كل مش ٌفة أك
ىي
الفهم
الصعوبة
من
تستنتج
أف
ديكننا
مث
كاإلحاطة ٌ
بالشيءٌ .
ٌ
بالشيء .صعوبة الفهم يقصد فيها اإلدراؾ من
عقيبة يف سريع اإلدراؾ كاإلحاطة ٌ
معٌت الدركس يف الكتاب الدراس أك إدراكو كٖتصيلو.
اللغوم من تعريفات عن الفهم .قالت نانا سدجانا ,إف الفهم
ع ر
ٌ
ٌ
ىو حاصل الدراس ,مثلو يبُت التبلميذ شيئ بكبلمو أك قرائو ك مسعو,
ادلدرس .ك يستعملو كيفية
يعطى ادلثل األ رل من مثل الٌذم أعطى ٌ
اإلستعمل يف قضية األ رل.

22

بنجامُت س .بالوـ (أنس صدجيونو )52 : 0229,يقاؿ :الفهم
ىو قدرة الرجل و
دلعرفة ك يفهم شيئ بعد يفهم الشيئ أك يذكره .الفهم ىو
9ادلعجم ادلعاين اجلامع -معجم
22نانا سدجاف ,تقييم نتيجة عملية التعليم كالتعلم (بندكج :فت .رماجا رصداكريا )2995 ,ص 04
8

يفهم الشيئ كينظر من كل كجو .لذلك يقاؿ ,التلميذ يفهم شيئ إذا يعطى
البياف أك يعطى أفصل الشرح باستعمل لغتو.
من رلتمع التعريف نتيجة :لقد عرفنا أف صعوبة الفهم ىو صعوبة
اليت ٕتربوف التبلميذ يف يعلمو ك يذكر كيردؼ كيشرح ادلوضوع الٌذين يعلٌم
باستعمل لغتو اك كبلمو.
ب.

صعوبة التعلم.

لتحصل
تدؿ على إعاقات
صعوبة التعلم ىي احلالة يف عمليٌة التعلميٌة الٌيت ٌ
ٌ

كل
حاصل التعلم .اإلعاقات موصوؼ
بسكولوجي ,ك اإلجتماع ,ك كاألعضاء ك ٌ
ٌ
22
عمليٌة التعلميٌة.
الصعوبة اليت تقصد منهاباحثة ,ىي الصعوبة اليت تواجو التبلميذ يف تعلٌم .ك

حيث أف صعوبة التعلم ىي احلالة اليت يسبب التبلميذ اليستطيع تعلم يف العادة.
لكن جيركف التبلميذ
الصعوبة يف التعلم ليست تواجو التبلميذ الٌذين قدرة الناقصٌ ,
الٌذين قدرة على ادلستو.
صعوبة التٌعلم ليست يواجو التبلميذ القدرة الناقص(دكف ادلتوسط) ,كلكن
يواجهها التبلميذ الكفاء ادلستقر حىت قدرتة الدراسي رجاءنا 20.بل ال يقاؿ بسبب
054-053

22مليوف عبد الرمحن ,تعليم لؤلطفاؿ الذين يواجو الصعوبات التعلم(جكرتا :دبدبكوب ك فت.ربنك جبتا )0223 ,ص
20

زلبُت شاه .علم النفسي التعلم(جاكرتا :رجاملي باريس )0229,ص 284
9

كلكن يسببها األكامل ليست الذكاء ,لذلك حاصل الذكاء ()Iq
من ذكاء الناقصٌ .
ألّنا يعطى اإلشرؼ مهمة لتفهم ادلشكبلت يف
أعلى ,مل يصمن صلاح التعلمٌ .
23
التعلم أك صعوبة التعلم.
العوامل اليت تؤثر على صعوبات يف تعليم ا مها:
.8

العوامل الدا لية ا ىي العوامل اليت تظهر يف شخص .كاليت تشمل

العوامل الفسيولوجية ك النفسية .الف التعلم لدم االستعداد ادلادم كالركحي .إذا مل
يكن موجودا يف التبلميذك بالتايل فإف الدركس سيكوف من الصعب الد وؿ .مثٌ
تنقسم الصعوبة إىل عدة:
كيتم على
أ .الذكاء ىو تتكونادلهارة من ثبلثة مكونات .ام :قدرة يواجو ٌ
حاالت جديده بسرعة كفعالية ا يعرؼ ك استخداـ ادلفاىيم اجملردة علي

ضلو فعاؿ ا كمعرفو العبلقات كتعلمها بسرعة .الطفل احلاصل الذكاء
يتم كل مشاكل أمامو .الطفل العادم ( )222-92ا خيرجو من
أعلى ٌ
ادلدرسة االبتدائية يف الوقت ادلناسب ٘تاما .الطفل احلاصل الذكاءكاطئ,

يدؿ أف الذكاء يتاثَتا كبَتا
جيرب صعوبات التعلمية .كىذا ٌ
أكثر منو ٌ
علي اإلصلازات التعليمية التبلميذات.
23دليونو .علم النفسي الًتبوم( جاكرتا :فت.رينكا جبتا )0229,ص099
11

ب .المواىبىو ادلهارات احملتملة أك االساسيو اليت ٖتمل منذ الوالدة .كل
فرد لديو موىبة سلتلفو .إذا شخص ما سيكوف من األسهل اف يتعلم شيئا
يناسب ادلوىبة اليت لديو
ج.الفائدةال ت وجد اىتماـ ادلتعلمُت لدرس ديكن اف ينظر اليها من الطريقة اليت
تتبع األطفاؿ التعلم اجملهزة .الغياب الكامل للمبلحظات ا كإيبلء االىتماـ
للخطوط دييل أك ال يف ىذا الدرس .من اإلشارات إىل اف ادلريب ديكن اف
جيد سبب الصعوبات التعليمية اليت ٗتص الطفل.
د.الدافع ,باعتباره عامبل يف الدا لية (الدا لية) يثَت كظيفة ا اليت تقوـ عليها
الفعلا كتوجيو الدراسة .الدافع ديكن ٖتديد ما إذا كاف أك ال احلوض يف
ٖتقيق األىداؼ ْتيث أك ر حافز ذلم سيكوف النجاح األك ر للتعلم.
.1

العوامل اخلارجيةا ىي عوامل ارج الشخص .يشمل اجتماعيةك

غَت اجتماعية.ظاىرة صعوبات اليت يوجهها التبلميذ ينطر إليها من تراجع
التحصاؿ العلمى .كمع ذلك ا ديكن أف ينظر إىل صعوبات التعلم مع اضطراب
24

السلوؾ كما يصرخ يف الصفا ك مزعج الصديصةا كٗتطي ادلدرسة.
ج .صعوبة الفهم في كتاب الدراسي.

24
زلمد فردكسٖ .تليل الصعوبات الطبلب يف فهم ادل ٌدة ال ٌدراسة تركيب اجلبار يف برنامج الرياضيات جامعة احلكومية
ٌ
اإلسبلمية عبلءال ٌدين مكسٌر (0220جامعة عبلءال ٌدين مكاسر) ص 02

11

أف الكتاب الدراسي ىو عنصر أساسي مكانت ادلنهج ,كمن بللو تتحق
األحداؼ الذم يريد ادلدرس ٖتقيقيها من العلمية التعلمية .كحيث أف الكتاب
الدراسى من منكويات ادلنهج كىو يتأثر بالتبلميذ كالبيئة كاجملتمع ك الثقافة ك
النظريات الًتبوية ,كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل خيضع القوانُت التغَت
ادلتبلحقة ,فالتلميذ غَت ثابت على حالة ,كالالبيئة ساكنو دكف ٖترؾ ,كال اجملتمع
جامد يف مكانة ,كال الثقافة صلبة متحجرة ,كال نظريات التعليم الدراس-بصبح
أمر الغي عنو كالمفر.

25

كما عرفنا أف األغراض من التدرس اللغة العربية ىي لتحفر كتنشر ادلهارةإلستعماؿ
السليب.
اللغة من التبلميذ .بكيفية اجملتهد اك
ٌ

26

يف التعلم اللغة كاخلصة اللغة

العربية ,أما التبلميذ يطلب عليهم ليفهم كل مهاراتاللغوم .كما يعٍت مهارة

ع ر من كل التبلميذ
اإلستماع ,كمهارة القراءة ,كمهارة الكتابة ,ك مهارة الكبلـٌ .

يستطاع لفهم كل مهارات حىت ىدؼ التعليماللغة يتح ٌقق ْتسٌت .ىذا احلالة
يتأثر العوامل يف تعليم اللغة العربية.

ص32
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25حلمى أمحد الومكيل ,تطور ادلنهج أسبابة-أسس-أساليبو -طواتو –معرفاتو (القاىرة  :دار الفكر العريب)2432 ,
26أكؿ ّنا .أكؿ ّنا  .منهجية فعالة فائقة للتعلم العربية(يغيكرتا :ديفا بريس )0220 ,ص 8

27زلمد إرفاف زنديقٖ ,تليل صعوبات الفهم موضوع التعليم مهارة القرائة للطبلب يف الصف احلادم عشر من مدرسة
العالية احلكومية ماجينانج سيبلكاب السنة األكادديية ( 0225/0224جامعة اإلسبلمية احلكومية سنن كاليجاغاا )0225
12

يدؿ على الفكرة ,فينبغي
ادلهارة
الغوم .ألف العة ٌ
يكوف ٌ
ٌ
اللغول عاد إىل العوامل اف ٌ

نتولٌىها ادلهارات ّتيٌد .أما ادلهارات يعٌت:
أ) .مهارة اإلستماع

معُت.
ىي قدرة يف فهم الكلمات ك اجلمبلع الٌذم يدرس الوسائل ٌ
أك تفصيلي مستمع ,الٌذم يوجد يف كل تعليم الغة .أـ يف لغة األكؿ ك لغة
الثاين.
األكؿ يف عملية
كاف يقوؿ إسكندر كسد ك دندنج صنيدر ,اخلطوة ٌ
اإلستماع ىي مساع لتناكؿ ادلوج الصوة ك يرسلها اىل ال ٌدماغ ,مث يستجيبو
اللصوت التاىل ك يرسل نسق جزافا أف معرفة ك مؤثر .يف تدبَت العالية ,ذلا
28
دير بادلهارات الكبلـ ك الكتابة.
كفاءة طلع برجع إىل ٌ
فهم ٌ
ب) .ادلهارة الكبلـ
مهارة الكبلـ ىي كاحده من الكفاءة اللغوية اليت ديكن ٖتقيقها يف
تدريس اللغات احلديثة كدا ل فيها اللغة العربية .الكبلـ ىو الوسيلة

28أكؿ ّنا  .منهجية فعالة فائقة للتعلم العربية ,ص 86
13

الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادؿا كاالتصاالت ادلتبادلة اللغات كاف
بإستعملها كادلتوسطتها.
تبُت الن رة أك الكلمات ليبدم األفكار
مهارات الكبلـ ىي ادلهارات ٌ
29
حرؾ.
الرغبة ,إىل شريق ٌ
الرأمٌ ,
كالتصورٌ ,
ٌ
ج) .مهارة القرأة
القرأة كما عرفنا يف زلمدمعركؼ يف كتابو صائص اللغة العربية
كطرائق تدريسها ىي :عملية عضوية نفسية عقلية ,يتم فيها ترمجة الرموز
ادلكتبوية (احلركؼ كاحلراكات كالضوابط) إىل معٌت مقركءة (مصوتة/صامتة)
مفهومة يتضح أثر إدراكها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ كظيفها يف
02
سلوكو الٌذم يصدر عنو يف أثناء القرأة اك بعد االنتهاء منها.

د) .مهارة الكتابة
ا لكتابة مصدر (كتب) فيقاؿ :كتب كتابة كمنها اجلمع .كمن ىن
يسمى (اخلط) كتابو جلمع حركفها بعضها إىل بعض .ك البد يف الكتابة اك
29أسيف حرمنشة ,طريقة التدريس الغة العربية (بندنج :رماج رصدا كريا )0222 ,ص 235
02نايف زلمد معركؼ ,صائص اللغة العربية كطرائق تدريسها )ليباف ,دار النفائس( 2992,ص85.
14

اخلط من األمور األربعة :فما دهتا األلفظ ادلكتابة كآاهتا القلم الٌذم يكتب,
كغرضها تقييد األلفظ بارسوـ اخلطيو فتصل الفاءدة الؤلبد كما ٖتصل
األكرب  ,كٖتفظ صوره ,كيؤمن عليو من التغَت كالتبادؿ ك الصياع ,كغايتها
الشيئ ادلستثمر منها ,كىو انتظاـ حياة اجلماعة ,كما يعود عليها من فوائد
مجة يف أمور ال ٌدين كالدانيا.

02

ب .الكتاب ال ّدراسي
أ .تعريف الكتاب الدراسي
يف احلقيقةٌ أف الًتبويٌة ىي التحويل الٌذم يب ٌدؿ على ادلد بلت ,ك الناتج
تكوف النتائج ,يف عملية التحوؿ ا كاليت تتطلب حقيقية .لضماّنا مطلبها الكتاب
00
الدراسبحيثاجلودة مضمونو بالتعليم ادلناسب.
ى
أما يف كتاب منصور ادلخليس :الكتاب الدراسي ىو الكتاب اؿ شلتلئ
مادة الدراسة أك ال ٌدراسة ادلعلوـ ,الٌذم يركب متتابع ك شكيلة على
عن شرح ٌ
حقائق ال ٌدركس ,تطور التبلميذ إلندماج إستعمل ىذا الكتاب آالت من نشطة
تعلم يف ادلدرسة.

02نايف زلمد معركؼ ,صائص اللغة العربية كطرائق تدريسها .ص 242.
00أبيىي رصتكا .تاثَت استخداـ الكتاب الدراس ضد نتائج تعلم الطبلب .تعليم :رللة التعليم كالتدريسا 0226:55
15

ك٘تشيا مع كجات نظر منصور ادلخليس ,يقوؿ حلمى أمحد الومكيل يف
كتابو أ ٌف كتاب الدراسي ىو الة من آلبلت التعليم ,كمن بللو تتحق األىداؼ
اليت يريد ادلدرس ٖتقيقها من العلمية التعلمية .كحيث أف الكتاب الدراس من
منكونات ادلنهج كىو يتأثر بالتبلميذ كالبيئة كاجملتمع ك الثقافة ك النظريات الًتبوية,
كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل خيضع القوانُت التغَت ادلتبلحقة ,فالتلميذ
غَت ثابت على حالو ,كالالبيئة ساكنو دكف ٖترؾ ,كال اجملتمع جامد يف مكانة ,كال
الثقافة صلبة متحجرة ,كال نظريات التعليم الدراس-بصبح أمر الغي عنو
03
كالمفر.
نظامية الًتبية الوطٍت رقم  22ا السنو  0225ا ٌبُت عن تعرؼ كتاب
التٌعلم (درس الكتاب) ,كتاب ادلرجعي الواجب لئلستخداـ يف ادلدرسة اليت ٖتتول
على مواد تعليمية من أجل زيادة اإلدياف كالتٌقولا ك األ لق الكردية نفس قدرة
الص ٌحة رتٌب على معايَت قوميٌة الًتبة.
العلم كالتكنولوجياا تأثر البدنية ك ٌ
البُت أف الكتاب التعلٌم ىو كاحد أجزاء من الدركس من
بناء على ٌ
الدركس أمهٌية ك اجملاؿ أكثر من ال ٌدكرىا يف الفصل .ك ىو آلة الوصل الدركس
04
كل الطٌبقة.
حيل اجلزاء ٌ
السرة يف ٌ
منهج التٌعليم .فكذالك أف الكتاب ال ٌدراس ٌ

03حلمى أمحد الومكيل ,تطور ادلنهج أسبابة-أسس-أساليبو -طواتو –معرفاتو .ص32
04منصور سلليس,كتب ادلكتوبة .ص 0
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الكتاب ال ٌدراسى ىو الوثيقة الًتبوية ادلكتوبة لعمليات التعلم ك التعليم
الىت يستخدمها ادلعلم ك الطالب أك التبلميذ يف عملية التعلم ك التعليم لغرض
ٖتقيق أىداؼ ادلنهج .فالكتاب ال ٌدراس كسيلة تعليم ذات زلتول مكتوب ديثل
مضموف ادلقرر الدراسي منظم على أسس كمعايَت زلددة لغرض مساعدة ادلتعلم
كادلعلم يف ٖتقيق أىدؼ منهج مادة معينة يف مرحلة دراسية معينة (سعيد
05
.)0227
ب .مواصفات الكتاب الدراسي
شلا الشك فيو أف مواصفات كتاب اللغة العربية اجليد يعد من العوامل اليت
تدفع الطبلب كتشوقهم إىل الدراسة ا كما أنو قد يؤدم إىل نفورىم منها
كانصراؼ ىم عنو .كمن تلك ادلواصفات:
)2

الًتكيز على تنمية ادلهارات اللغوية )القراءة ا الكتابة ا
االستماعااحملادثة(

)0

أف تكوف لغة الكتاب سليمة من الناحية النحوية كاللغوية.

)3

التزاـ الكتاب بقواعد التنقيط كالًتقيم كضبط الكلمات بالشكل
التاـ.

05فاطمة سعيد ,شبكة تقوًن الكتاب ادلدرسي ضوء معايَت اجلودك الشاملة :جسور ادلعرفةا .492 :0227
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)4

أف يعرض كتاب اللغة العربية الوحدات على أساس من التكامل يف
ادلعرفة اللغوية.

)5

أف يركز كتاب اللغة العربية على توضيح معاين ادلفردات الصعبة.

)6

أف يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية التذكؽ األديب لدل
ادلتعلمُت.

)7

أف يتضمن كتاب اللغة العربية قدر من النصوص الشعرية التقليدية
العمودية.

)8

أف يعمل كتاب اللغة العربية على تغذية ياؿ ادلتعلمُت كتوسعة
مداركو.

06

ج .تعلم اللغة العربية
كاف يقوؿ مصطفي الغبلييٌت أف اللغة العربية ىي كل و
قوـ ييع ركف
ٌ
عنو و
العرب
بلفظ غَت لفظ اآل رين.كاللغةي العربيةي ىي
ي
الكلمات اليت ييع ري هبا ي
عن اغراضهم .كقد كصلت إلينا من طريق النقل .كحفظها لنا القرآف الكرًن
كاالحاديث الشريفةا كما ركاهي الثِّقات من منثور العرب كمنظومهم.

06فاطمة سعيد ص 492
07مصطفي بن زلمد سليم الغبلييٌت ,جامع الدركس العربية (صيدا-بَتكت )0224 ,ص 7
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07

إف العلم بلغة العرب كاجب على كل متعلق من العلم بالقرآف
نازؿ
كالسنة كالفتيا بسببا حىت الغناء بأحد منهم عنو .كذلك أف القرآف ه
بلغة ا لعربا كرسوؿ اهللا صلى اهلل عليو كسلما عريب .فمن أراد معرفة ما
يف كتاب اهلل جل كعزا كما يف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلما من
08
كل كلمة غريبة أك نظم عجيب  -مل جير من العلم باللغة بي ٌدا.
أف اللغة العربية ىي الكلمات اليت يع ر هبا العرب عن عغراضهم.
كقد كصلت إلينا من طريق النقل .كحفظها لنا القرأنالكرًن كاالحاديث
09
الشريفةاكما ركاه الثقات مم منثور العرب كمنظومهم.
الواقعا إف لغة ىي الوسيلة لؤلفكار صب يف كل مره لنقل رسالة زلدده
لآل رين .الفكرة تايت من البصَتةا ك التصوير ك التجارب اللغة ادلستخدـ.
تطوير التعليم يف بداية اجتماعو مع اإلسبلـ يف اندكنيسيا حىت اآلف
باالضافة إىل فهم كتعلم القراف الكرًن ,كذلك أيضا ألغراض الدعوة
االسبلميو.
تعلم اللغة العربية حىت اآلف ال تبدك قادرة على االبتعاد عن ىذه
ادلسالة .إضافة إىل ذلك كجود لتاثَت ىيكل الثقافة اليت شكلت سابقا ا
كالتعلم ال يزاؿ يتوقف مكاف الف بعض القضايا  .يف توجو دراسة اللغة
08إبن فارس ,الصاحيب يف فقو اللغة العربية (مكتببة مشاكاة اإلسبلمية) ص 28
09انظر الشيخ مصطفي الغبللبٌتاجامعة الدركس العربية (بَتكت:دارؿ الكتب العلمية )2994,ص82
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العربية يف ادلؤسسات التعليمية كيبدك اننا ال تزاؿ نصف بُت إتاه التوجو
العلمي كالكفاءة .كديكن اف يطلق علي إتاه اجلودة كما جيعل العربية
كوجهو .يف ىذه احلالةا يطلب من الطالب إتقاف العربية يف عده مستويات
يف اف كاحد .ام يف أربعو مستويات من الكفاءة(التحدثا كاإلستماعا
كالقراءة كالكتابة) .كىكذا ,قادر التلميذليستطيع على ٖت ٌدث بالساف
كالكتابة .حُت اف التوجو األكادديى يسمىاالدكات .اف دراسة اللغة العربية
مع الًتكيز على اجلوانب كطالب قادره علي القراءة كالًتمجة ا كفهم العربية
32
بأكملها يف جلوانب اللغوية.
قالو أكراـ ملك ك أصحابو,قد عملية التق ٌدـ اللغة أك تعليم الغة
إلندكنسيوف يتعليق على عواملُت .األكؿ يعٍت اإل تبلؼ العلية ك تسا وك
درسها .كثاين ,يقدر بعيدا من
بُت لغة اإلندكنسيا ك لغة العربية الٌذين يي ٌ
32
التبلميذ يتأثركف على عملية يدرس اللغة العربية.
بل ,إف التحد األ ر الٌذم ليست ذات امهية يف تطوير اللغة العربية
ىودليلها رغبة ك دافع التعلم ك ميل بالتبلميذ تدريس اللغة العربية ليأ ذ
طريقة العاجل بدكف مواظبة كاجلدية.

32فتحل احمليب ,إعادة النظرية الًتبية لغة العربية من ادلتعارؼ اىل الًتبية اإلنساف التكامل .ص85 .
 32أكؿ ّنا ,منهجية فعالة فائقة للتعلم العربية .ص59.
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الباب الثالث
طريقة البحث
أ .نوع البحث والموقعو
نوع ىذا البحث الٌذم إستعماؿ يف ىذا البحث ىو نوع الوصفي.
ىذا البحث ىوالبحث ادليداف ,يعٍت عملية البحث أك يبحث الفهم بناء
على التقليد ادلعزكؿ الٌذم يفحص مشكلة اإلجتمعية ,كحالة اإلجتمعية
ادلعلوـ ك يعرؼ الشيئ باإلحساف ,ك يرٌكب الكلمات بناء على طريق ك
ٖتليلية ادلعلمات االصلية اليت ٖتصل من حالة طبيعيٌة.

30

بناء على مشكلة البحث ,أف ىذا البحث ىو نوعي الوصفي ,يعٍت
يبُت بادرة احلادثة ك احلدكث ,ك حيدث األف )0225:Moleong( .يوصف
أف نوع البحث ىو البحث يقصد ليفهم الظاىرة اليت يواجو ادلبحث.
االتصور ,ك احلث ك اخلطو كغَتىا .بتصوؿ يف شكل
مثلها :السلوؾ ,ك ٌ
33
الكلمات ك لغة اصة الطبعتة ك يفد طريقات الطبعيات.
مكاف البحث ىو مكاف الٌذم ٗتتار الباحثة يف عملية البحث ليجد

البيٌنة الٌذم ٖتتاج عن اجلواب .مدرسة العالية عبلءال ٌدين مداين باكك-باكك
يف صف الثاين عشر ىو مكاف الٌذم ٖتتاج الباحثة يف عملية نشط
30ذنيدل غاين ك أصحابو.منهج البحث النوعي (جغجكرتا  :الرزمديا )0224 .ص 08
33حريس حرديانشة.منهج البحث النوعي للعلوـ االجتماعية (جكرتا :سليمبا مهانكا )0222 .ص 9
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البحثٗ .تتار ادلكاف على ٕتارية الباحثة حُت عملية ٗتتار ادليداف يف
ادلدرسة ك مراقة ادلباسرة على عملية التعليم التبلميذ فيها.
أما األغراض من ىذا البحث يعٍت دلعرفة قدرة التبلميذ يف فهم موضوع
حجة
الدركس اللغة العربية الٌذين يعطيهم من كتاب التعلم اللغة العربيةٌ .
اإلستعمل الطريق النوعي حلاالدلشكبلت اك صعوبات يف فهم الكتاب
الدراس.

ب .تقريب البحث
التقريب الٌذم إستعملة الباحثة يف ىذا البحث ىو تقرب نوعية
الوصفية .ىو تقرب توجل البيانات كصفية .مثل الكلمات ,الكتابة اك
الكبلـ من الناس ادلبلحظة بتقريب لفية الفرد الكامل .يف ىذه احلالة
العزؿ الفرد اك منظة يف متغَت اكالفردية.حتتاج إىل إلنظر إليهكجزء الفرد
الكامل .يف ىذا تقريب  ,بدء الباحثة بادلراقب ,بعدىاجيمع البينة ٔتبلحظة
متابع ك متابعة ادلقاببلت ك ٖتليل الوثائق.
ج .عيّنة المنابعة البينة.
العيٌنة ىي جزء من اجملتمع البحث ,ادلثل آ ذ بكيفية معلوـ .لذلك العينة
يف البحث يطوؼ بسبب حالُت ,مها:

22

 .8تقصد الباحثةٗ ,تفيض موضوع البحث ,يقضي على مجل الكبَت من
رلتمع حىت يبحث اجلزء من رلتمع.
 .1يقصد الباحثة ,يعقد تعميم نتائج البحث .يعٍت إستعمل اخلا٘تة يف
موضوع البحث ,اإلعراض ,تكوين األكسع( .سطريسنو ىادم:
)2982:72
صف الثاين عشر يف
اما ادلنابعة البيٌنة يف ىذا البحث ىي تبلميذ ال ٌ
ادلدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين باكك-باكك مك ٌوف من صفُت .ععدد من
 33التبلميذ يف الصف  XII MIA 1ك  33التبلميذ يف الصف XII MIA
 .2فمجموع  66التبلميذ .كمن عدد التبلميذ ,إستخداـ الباحثة طريقة
العينة اللوركة ادلقابلة ادلكتوبة .يف ٖتديد منابعة البيٌنةٖ ,تديد الباحثة كافق
ادلشكبلت االبحث ,أما ادلنابعة البيٌنة يف ىذا البحث ىو:
الصف الثاين عشر يف ادلدرسة العالية مداين باكك-باكك.
 )2التبلميذ
ٌ
ادلدرس اللغة العربية
ٌ )0

 )3كثائق ادلتٌصل بالبحث.

د .طريقة جمع البيّنة
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طريقة مجع البيٌنة ىي طوة أمهٌية يف البحث .أل ٌف ىدؼ البحث
لتتناكؿ البينة .ذكف يتعرؼ طريقة مجع البيٌنة ليست الباحثة ال تناكؿ البيٌنة
ادلقرر البيٌنة يثابتها.
اإلستجاب ٌ
يف ىذا البحث ,إستعمل الباحثة األدكات البحث اليت متٌصل
بطريقة البحث اإلستعماؿ .يعٌت:
أ) مراكبة
مراك بة من معٌت البلتينية لدفع االنتباه كمتابعة .مراقبة كمتابعة ٔتعٌت
مراقبة بعناية كاالستهداؼ ادلنهجي للسلوؾ ادلقصود.
ب) كرقة ادلقابلة
ادلقابلة ىو التفاعل الٌذم يوجد فيو كتبادؿ/تقاسم القواعد
كادلسؤكليات كمشاعر الثقة كالدكافع كادلعلومات .ادلقاببلت ليست نشاطا
عندما يقوـ شخص كاحد أك يبدأ يف حُت أف اآل ر ىو رلرد االستماع
توثيق
ج) ه

كتسػػتخدـ الوثػػائق جلمػػع البيانػػات الثانويػػةا ك اصػػة البيانػػات ادلتعلقػػة

بعدد ادلدرسُتا كرقم الطالبا كقيمة الطالبا كمرافق التعلم كالبنية التحتيةا
كتطػػوير الطػػبلب مػػن سػػنة إىل أ ػػرلا فضػػبل عػػن تػػاريخ مػػوجز مػػن إنشػػائها
ألفورق ػػاف ب ػػانتينغ .تنفيػ ػذ طريق ػػة التوثي ػػق ادل ػػزكدة ب ػػاألدكات يف ش ػػكل ش ػػكل
كثائق.
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ه .طريقة التجهير و تحليلة البيّنة
البينة الٌذم حيصل من ْتث ك ٖتليل دراجة بينهم:
أ) ٖتديد دراسة البحث
ينمي سؤاؿ
ب)  ٌ

ج) سلطٌط دراجة اجلمع البحث

د) تقيًيد احلاؿ الٌذم يبحث
يصك البينة اجلمعة
ق) ٌ

توثيق
ك) يرتٌب تقييدا حلصل من مقابلة ك ه
توثيق
يبُت ك يشرع من مقابلة ك ه
ز)  ٌ
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الرابع
الباب ّ
نتائج البحث
أ .اللمحة عن مدرسة العالية مداني عالءال ّدين باوو-باوو
أ) اللمحة القصيرة للمدرسة
مؤسسة
مدرسة العالية مداين عبلء الدين باكك-باكك ىي ادلدرسة من ٌ
التعلمية الرابط اليت تقع يف باكك-باكك .كقد بنيت كجهد على كسائل
التبلميذ من ادلدرسة ثنوية لتستمر عن دراسهم يف مداين.
كجاءت ىذه الفكرة قبل ثبلثة أشخاص الٌذم حاربوا من ادلهم أم
ادلدير السيد الدكتورَ .ت ال ٌدين.با ( )0228-0220رئيس ادلدرسة
الثنوية ,الدكتورندكس حاج .أ .أ ره أ.ب فسنرينجا ـ.فد.أ (-0225
 .)0223ك الدكتورندكس سدرماف عثماف ,ـ.أغ .ك تألف ادلؤسسوف
اخلطوات التالية كتشمل تعيُت رئيس ادلدرسة يف السنة الدراسية التايل ,مثٌ
األكؿ من
تعرض إليو الدكتورندكس عثماف سدرماف ,ـ.اغ .كالرئس ادلدرسة ٌ
ٌ
ادلدرسة العالية مداين يف السنة .0226/0225
يف السنة الدركس  0226/0225إفتتاح الرمسي اإلستقباؿ التبلميذ
مقو من بعد ركج رسالة الفتول من
اجلدد ك تستمر حىت األف .مثٌ كجود ٌ
رئيس مكتب كزاره الشؤكف الدينية يف مقاطعو سوالكيسي اجلنوب رقم
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273سنة  0226على معلومات ادلوافقة إنشاء مدرسة العالية يف كزاره
اخلارجية مكتب الشؤكف الدينية مقاطعو سوالكيسي اجلنوب .مث شركعية
سلت ر ادلدرسة مع صدكر مرسوـ مدير اجلامعة اإلسلمية احلكمية عبلءال ٌدين
يف رقم Un/Kp. 07.6/98/2011 :على معلومات ٖتديد سلتبَت ادلدرسة كليو
الًتبية ك شؤكف التدريس يف اجلامعة عبلءالدين اإلسلمية احلكمية مكاسر.
الرباط مداين عبلءال ٌدين باكك-باكك)
ادلدرسة العالية مداين (مؤسسة ٌ
عندىا رؤية :عن مركز شليزة التألف كتدمَت ادلوارد البشرية اليت تسلط على
(دينية ك عامة) ا كالتكنولوجيا ك أ بلؽ الكردية.
العلوـ ٌ
كبعثها ٖتسُت نوعيو ادلتعلمُت يف رلاؿ الدينية كالعامةا ك
التكنولوجيا.
ٖ .2تسُت نوعية ادلتعلمُت يف رلاؿ إتقاف اللغة األجنبيو (األربية ك اإلصللزية)
 .0تعريف التعلمُت شلارسة قيمة اال بلقية الكردية.
ٖ .3تسُت نوعيو ادلعلمُت من نوعية التعليمية كالتعلمية.
 .4يعد كسائل الًتبية الكافية.
قد قرر ادلدرسة العالية ادلداين عبلءال ٌدين اإلفًتاؼ ادلرجوة كما يايل:
ٖ .2تقيق ادلتعلمُت الذكي ,حرؼ ك النزاىة.
 .0مهارات لغوية القادرة ك ادلنافسة
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 .3األ بلؽ الكردية ك النظرية الواسعة.
 .4ادلعلمُت سلصوص ك ادللتزمة العالية.
 .5توافر ادلرافق الوايف.
منذ بٌت مدرسة العلية ادلدانية عبلءال ٌدين كأدم ذلك رئيس ادلدرسة
العلية على النحو التايل:
 .2ال ٌدكتوراندكس سوديرماف اـ.أغ.
فًته 0228-0225
.0

الدكتور محكا إلياس ا ـ.هتػ ػ.ا

.3

فًته 0223-0228
ريب ا س .ا غ .ا ـ.فد.ا

.4

فًته 0226-0223
رينا كرنيةا س.فد.
الفًتة -0226اآلف

مدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين باكك-باكك لديها ادلرافق اليت ديكن
تسنيفيها على الكافية كدعم سياؽ عملية التعليم يفضيا كتشمل ىذه
ادلرافق:
28

رقم

ادلرافق

بياف

2

الفصوؿ الدراسية

الدائمة

0

ادلكتب

دائم

3

غرفة الرئسة

دائم

4

غرفة ادلعلم

دائم

5

مكتبة

الدائمة

6

أماكن للعبادة/ادلسجد

دائم

7

سلت ر كمبيوتر

دائم

8

سلت ر علمي

دائم

9

التعاكنية

دائم

22

ادلطعم

الدائمة

22

منطقة طبلبية

نصفة الدائمة
29

20

غرفو أنشطو ال رنامج

دائم

23

أمن الدكائر التلفزيونية

دائمة

24

محٌاـ

دائم

25

مرفقا رياضيا مناسبا

كفاية

للمدرس
ب) اللمحة القصيرة
ّ
ال مفكوؾ من ق ٌوادها أ ٌف صلاح الًتبوية يف ادلدرسة العالية مداين
عبلءال ٌدين من احلصوذلا يعدضو من ادلعلموف الٌذين كافحوا يف الدا ل.
كفيما يلي قائمو من أمساء ادلعلمُت مدرسة العالية مداين عبلء الدين باكك-
باكك سنوات.
األمساء

ال ٌدرس

الرقم
2

رينا كورنيااس.فد.اـ.فد

علم الطبيعة

0

زين العليم.اس.سإا س.فداـ.فقم

كيمياءي

3

زلمد رسلي أؿ.اس.فد.ـ.فد.

علم احلساب

4

فًتياين.اس.فد

اللغة األندكنيسية
31

5

حشيما سا.أغ.اـ.فد
زلمد ٌ

علم عقدة األ بلؽ

6

أمَت اهلل يونوسا.س.فد

علم الفنوف

7

دياف سفًتم.اس .فد

علم األحياء

8

نور الرمحو أسنوم.اس.فدا ـ.فد.إ

علم فقة

9

نور الريدةا س.فد.اـ.فد

اللغة اإلصللسية

22

مرحيٍت سعيد.اس.أغ.اـ.ـ

علم احلياء

22

فيزه س.س

اللغة العربية

20

اندم رمحداين.اس.فد

علم احلاسب

23

ترم سحرطا.اس.فد

فيكائن

24

مسركيت تنجونج.اس.فد.إ

علم التاريخ

25

سيت يوديريت فجرية رسدم.اس.فد

اللغة العربية

26

حرم ا س.ؽ
ٌ

اللغة األندكنيسية

27

نور فطيمو.اس.فد

علم الطبيعة

مصدر البيانات :قائمو معلمو ادلدرسة العلىا
31

ج) .اللمحة القصيرة عن التالميذ

االحواؿ من التبلميذ يف ادلدرسة العالية مداين باكك-باكك يف سنة
 0227/0226بُت ثبلث الفصلا يعٍت:
رلتمع متعلمُت مدرسة العالية:

الرقم

الفصل

مؤنث

مذكر

اجلمل

2

X.A

23

02

33

0

X.B

25

27

30

3

X.C

26

09

45

4

XI.A

24

22

04

5

XI.B

23

22

03

6

XII.A

29

24

33

7

XII.B

26

27

33

226

227

003

رلموع
ه

32

فيما يلي قائمو بأمساء التبلميذ يف الصف الثاين عشر الٌذين كائن
ادلوضوع البحث:
صف األكؿ:

XIIMIA1

الرقم
2
0
3
4
5
6
7
8
9
22

جنس

األمساء

رجل

امحد ىيداياهلل
امحد سعد مخيدم

رجل

اشركؿ ا ساف

رجل

ادم يونالدم

رجل

حلمد إبراىيم جناراسا

رجل

الفرسي امحد

رجل

ابن الرمسية جايا ؿ

رجل

اندم فاديل األضحى النغراىا

رجل

اندم فريد عفيف

رجل

اندينيكا ريسكي كورنياكاف

رجل
33

22
20
23
24
25
26
27
28
29
02
02
00
03

اصحاب اذلابسي يب

رجل

زلمد ْتر النيت

رجل

زلمدعدناف ترم بًتا

رجل

شحركؿ موناندار

رجل

ادم ايرما سورياين

مرأة

انٌسا بًتم علىو

مرأة

انٌساترم فَتجاياين

مرأة

فَتتركؿ عقيده

مرأة

ايفا لطيفو

مرأة

جومرياين

مرأة

َتالنٌسا

مرأة

مطمئنة

مرأة

نيللي اغوستُت

مرأة

34

04

نَتمبل حسن

مرأة

نور اديليا عارؼ

مرأة

نوركىيده أسعد

مرأة

نور افيفو انغريٍت

مرأة

08

نور انٌسا انسار

مرأة

09

نوريو حسبواف

32

رمسويت

32

انغوف جهياين

30

انٌسا نور جتيا

مرأة

33

ايٌوين ص رنا نور جنٌو

مرأة

05
06
07

مرأة
مرأة
مرأة

صف الثاين:

XIIMIA2

الرقم
2
0

جنس

األمساء
ايدؿ ديستحريا النور

رجل

اندم فجرادل ٌفا

رجل
35

3
4
5
6
7
8
9
22
22
20
23
24
25

اندم زلمد سدرم

رجل

اريو ستياكف

رجل

ـ.فحمي ـ.فسوك

رجل

زلمد حيات ابدم

رجل

زلمد ازنندم

رجل

زلمد جهريل انسارم طمرين

رجل

زلمد ا ساف كجيا

رجل

زلمد محي الشم

رجل

زلمد زاإلكراـ سفي

رجل

نوؼ ادلقلو كىيوالدين

رجل

نور ليس إمسائل

رجل

نوفر رمضاف

رجل

سيٌد فقو تنرم رنريح

رجل
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26
27
28
29
02
02
00
03
04
05
06
07
08

زلمد رضوف نتثَت

رجل

زلمد تيسر

رجل

اندم اجريا مسدلفو

مرأة

نور اديندا سلسبيل

مرأة

نور فضيلة ب

مرأة

نورؿ نبيلة

مرأة

نور السعادة

مرأة

فًتم رحيو منصور

مرأة

سيت مفتح اجلنة

مرأة

سرم انسا رسبلف

مرأة

سرم اندة فَتمتاسارم

مرأة

سيت نور ىداية

مرأة

شقيلة فضيلة

مرأة
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09

تنرم كلندارم

32

امنية نيلة كركنية

32

اسوة حسنة

30

ككدم اندس نورالولندارم

33

ككلندارم

مرأة
مرأة
مرأة
مرأة
مرأة

د) .اللمحة القصيرة الكتاب ال ّدراسي.
صف الثاين عشر من منهج عاـ
كتاب ال ٌدراسي لغة العربية يف ٌ
ادلقوـ عن يؤشر الكفاية.
 0223ادلكتوب الدكتور ىدايات ذلا مخسة ٌ
عندما فيها ادلواضع يف ال ٌدراسة .كيف ادلوضوع حيتوم على مخسة عناصر
ىي:
 .2مسع الدركس بادلفردات اليت تتعلق ٔتوضوع التعلم .مع مؤشر التخرجها,
تكلٌم التبلميذ ادلفركدات كمثل ما راج احلقيقية قصَتة ك طوؿ.مث يطلب
يلي ادلفردات ادلتعلقة ٔتوضوع التعلم كفق الرسم ادلقدمو
التبلميذ ٌ
لتفص ٌ
يطلب الطالب ليستكمل اجلملة ادلناسبة مع ادلوضوع مع ادلفردات
ادلناسبة.
38

مكوـ يطلب عن التبلميذ ليسئل كافق ادلوضوع
ٖ .0تدث (احلوار) ,يف ىذا ٌ
التعلم مث باستخداـ تركيب اجلملة اليت تؤلف .ك بعد ذلك يتنهم ٖتدث
التبلميذ كافق ادلوضوع الدراس.
 .3الًتكيب أم يطلب من الطبلب استخداـ تركيب ادلنصوص عليها يف
اجلملة كترمجة اجلملة كفق الًتكيب الكلمات أك اجلمل العربية يف اللغة
اإلندكنيسية جيدة كحقيقية.
 .4ا لقراءةا مؤشرىا يطلب عن التبلميذ لقراءة الصيغة القراعة .كافق عن
سلارج احلركؼ ك ذلجة جيدا .يتجاكب السؤؿ كافق احملتويات الصيغة
يفرؽ بُت شهادة ك رفض الشهادة.
القراعة ك ٌ
 .5الكتابة ,ذلا ادلؤشرين .يعٍت :يًتٌكب التبلميذ اجلمبلت كافق بًتكيب .مثٌ
يتجاكب السؤؿ كافق الًتكيب.
ث .الصعوبات التي يواجهها تالميذ في فهم الكتاب الدراسي عند التالميذ
صف الثاني عشر في المدرسة العالية مداني عالءالدين باوو-باوو.

بعد أجراء الباحثة ْتثها باستخداـ عينٌة ادلنابعة البينات اليت أ ذت من

من ص ٌفُت عشوائيا من كل صف بقدر  29التبلميذ .فنتيجة أف الصعوبة اليت
يوجو التبلميذ يف فهم الكتاب الدراسي مؤثر على أحواؿ.
الصعوبة اليت يوجهها التبلميذ يف عملية التعليم الدراسة ادلرتبطة
تقسم على الصعوبات.ك تؤثر الصعوبات على عوامل
بال ٌدرسة لغة العربية ٌ
39

الدا لية ك اخلرجية .كما الرائي التلميذ ,بالصعوبة اليت أشعرىا الصعوبة يف
34
الًتجيم اجلمبل من لغة العربية إىل لغة اندكنسة ك حياؿب.
ك سلتلف بالتبلميذ األ ر الذين يقاؿبأف الصعوبة اليت أكاجو عليها
الدراسة الكثَتة اليت لست أفهم ,ألف ادلفردات احلافظ الناقسب .كسلتلف
بتبلميذ األ ر ذلم أجواب الشابو .كسلتلف بتلميذ الٌذم يقاؿ الصعوبة
ادلدرس فِت العلٌم
الواجو عليها تسبب البغضو بطريقة التدرس ك مناىج ٌ
35
الدراسة الصلب كأسأمو.
كمن بعض اإلجابات اليت حصل عليها الباحثة ا ديكن اخللوص إىل
إف الصعوبات اليت يواجهها التبلمي تنقسم إىل عاملُت مها :العوامل
الدا لية كالعوامل اخلارجية.
الصعوبات ال ٌد لية:
أ) الصعوبات يف فهم دركس االستماع ا يعٍت الصعوبة اليت يواجهها
يعطييمرب الصوت .الصعوبات اليت
التبلميذ يف دراسة االستماع الٌذم
ٌ
يواجهها التبلميذ يف احلصوؿ على معٍت اجلملة أك السرد الٌذم يتم
تشغيلو .كذلك الف االفتقار إىل ادلفردات اليت ديتلكهم كالبيئة اللغوية

34ادلقابلة مع التلميذ ,سورياين عسماف يف الصف XII MIA,
35
زلمد أدناف تر بًتل
ٌ
41

غَت ادلبلئمة ْتيث ٘تت دراسة تطبيق استخداـ اللغة العربية مل يتم يف
السابق.
ب) الصعوبات يف فهم دركس احلوار.ادلعركفة ٔتهارة القلم .ككثَتا ما يعت ر
تعلم احلوار صعب ا على التبلميذ الف التبلميذ يستطيعوف دراسة ادلناطق
احمليطة األكثر ىيمنة يف استخداـ اللغة األـ .التايل فاف اللغة العربية
فقط يف التعلم اليت تعت ر صعبة من قبل معظم التبلميذ أك ادلتعلمُت.
ج)الصعوبات يف فهم دركس القراءةا أك ما يسمى ٔتهارة القراءة .يعٍت قدرة
التعرؼ على مضموف شيء مكتوب (الرموز ادلكتوبة) بلفظو أك ىضمو
يف القلب.يتاثر ادلهارة القراة لكيفيو قراءه التبلميذ ضد النصوص العربية
كيتاثر بطريقو الكلمة أك العبارة اليت يف النص أك السرد يف الكتابة.
د) صعوبة يف الكتابة أك معركفة ب بمهارة الكتابةب ا من نتائج الباحثة
صعوة الكتابة يتاثره التبلميذالٌذين ديكنهم الكتابة باللغة العربية دكف
النظر إىل النص األصلي .لذلك عندما سئل لكتابة ما مسعهم تواجهوف
الصعوبات.
الصعوبات يف عوامل اخلرجية:
 .2الصعوبة اليت تؤثر على كسائل ال ٌدركس .مثل ,الكتاب ال ٌدراسي .ىناؾ أحواؿ
اليت تؤثرىا:
41

أ) مشكلة الضمَت باللغة العربية .معظم التبلميذ التعلم عن داىومَت ىو
الصعوبة اليت كاجهت عديد .كذلك الف التبلميذ الٌذين ال يزالوناألحياف
اخللط بُت ذلك عند استخدامو.
ب) تفسَت أك ترمجة اجلملة أك الكلمة يف الكتاب .مثاذلاا الًتمجة من
اللغة العربية إىل االندكنسية أك من اللغةاالندكنسيةايل لغة العربية.
ج)إنشاء مجل باللغة العربية ا كذلك بسبب صعوبة اعداد التبلميذ كضع
كلمةيف اجلملة العربية.
د) طرؽ تسليم ادلعلمُت جامده جدا جلعل التبلميذ غَت مهتمُت يف تعلم
اللغة العربية.
حىت ال مباؿ التبلميذ بتعلم
 .0أساليب التعلم أك كيفيو تعليم ادلعلمُت أصلب ٌ
اللغة العربية.
بُت مشكبلت تعلٌم اللغة العربية:
 .2دافع التعلٌم التبلميذ الناقص .حيث أف صغَتا من التبلميذ احلب لغة
العربية.
 .0توزيع الوقت يف دراسة لغة العربية ضيقتا ْتيث ال أقصى يف حياضر مواد
التعليمية .
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 .3كسائل التعلم الناقص .

36

ج .العوامل التي تؤثر على صعوبات في فهم الكتاب الدراسي عند التالميذ
صف الثاني عشر في المدرسة العالية مداني عالءالدين باوو-باوو.
أما العوامل ادلؤثرة على التبلميذ يف فهم الكتب الدركس اللغة العربية
تقسم إىل عامبلف مها:
ٌ
أ) 

العاملة الدا لية

ال عاملة الدا لية متأثرة بالتبلميذ الدا ليُت .كالدافع كرغبو يف تعلم
اللغة العربية اليت ىي اقل من الطالب.
ب) .العاملة اخلارجية.
عاملة اخلارجية جائت من ارج التبلميذ اخلاصُت .كٔتا اف طريقو
تعليم ادلدرسُت كأساليب التعلما كالبيئة الناقصئلستخداـ اللغة العربية دائماا
كاألصدقاء شنقا الٌذين دييلوف إىل اذليمنة كالتاثَت على بعضهم بعضا .كاللغة
العربية اليت ادلصطلحات يف التبلميذ اف العربية ىي لغة صعبة للقبض.
كما اإلجابات من التبلميذ التالية :نور عفيفو انغغريٍت تقوؿ .بأف
العوامل اليت تسبب صعوبة الفهم يف الكتاب الدراسي ىي العوامل اليت
تأيت من نفسي كعدـ الرغبة يف التعلم كفهم اللغة العربية .أما يقوؿ نوفل
36
مدرس اللغة العربية .األستذة فيزه س.س يف يوـ اخلميس  00ماريت 0228
مقابلة مع ٌ
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مفلح بالعوامل اليت تسبب الصعوبات ىي عدـ تطبيق ادلعارفة ادلكتسبة.
سلتلفة عن التلمذافا يقوؿ شهر ادلنندار أف العوامل اليت تسبب الصعوبة
37
ىي العوامل من ادلعلٌم .بعٍت طرقة ك طرؽ التدريس ادلعلٌم يف الفصل.
فمن نتائج البحث حيلص أف العوامل الٌيت تؤثر على الصعوبات
فهم يف رلموعة الكتب الدارسي اللغة العربية ىي بسبب العوامل الدا لية
كعقلي التبلميذ إف اللغة العربية
للتبلميذ .كما تتأثر االفتقار إىل ادلفردات
ٌ
ىي اللغة اليت صعبة كشللة .كىناؾ أيضا بعض التبلميذ يعًتفوف بصراحة اف
الصعوبة كانت بسبب عدـ االىتماـ دكافعهمفي تعلم اللغة العربية.
تظهر الباحثة النتائج يف ادليداف:
 .2ىناؾ  :43من التبلميذ بينهم الٌذين حيبوف الدركس اللغة العربيةا ك  :46من
التبلميذ ال حيبوف الدركس اللغة العربية .حُت أف  :22من التبلميذ الٌذين ليس
مثل حيبوف الدركس اللغة العربية.من نتائج ادلكافات لقد عرفنا أف التبلميذ
الٌذين الحيبٌوف الدركس اللغة العربية أعلى من التبلميذ الٌذين ال حيبوف الدركس
اللغة العربية ك ليس مثل الدركس اللغة العربية.

 .0التبلميذ الٌذين يعتقدكف أف اللغة العربية ىو أصعب الدركساف يفهم ىناؾ
 :32كتصل إىل  :54تفًتض أف تعلم اللغة العربية ليست صعبة للغاية .ك
 37مقابلة مع التبلنيذ يف الصف الثاين عشر 7 ,نوفيمبَت 0227
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 : 26فقط من التبلميذ يفًتضوف أف تعلم اللغة العربية ليس صعبا .كىذا يدؿ
على أف اللغة العربية ليست من التلمذة الصناعيةالصعبة جدا.
 .3كيف سؤاؿ من كرقة ادلقابلة اخلامسةا يقدـ التبلميذ سلرجا للتغلب على
الصعوبات يف تعلم اللغة العربية .ك بينها:
.2

استنساخ شلارسة

.0

قراءة العديد من الكتب

.3

يطلب العديد من ادلدرسُت من ال يفهموف.

.4

ادلزيد من ادلنح اجلديدة كادلفا رة

.5

التحدث باستخداـ ادلفركدات اليت أعطيت من أجل التعود علىها.

.6

يف التعلم لتجنب رتابة مع أسلوب التعلم من الدكرة

.7

أكثر مكرر تعلىمو.

.8

رام اف ادلعلمُت يف اف الٌذين ديلكو التبلميذىم رلهزكف

.9

أساليب جديده نشطو ْتيث مل تكن األىداؼ شللة.

 .4أف طريقة التعلم ادلعليم يف صفي الثاين عشر تناسب من تواقهعهم .كعلى الرغم
لديهم رأم بأف طريقة تعليم ادلعلمُت اللغة العربية ال تتفق مع ما يتوقعوّنم.
احملاسبة لنحو  : 65من التبلميذ الٌذين يعتقدكف ادلعلمُت كيفيو تدريس يتسق
مع ما ىو متوقع ,ك  : 35من التبلميذ الٌذين يقاؿ طريقة التدريس من معلمُت
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التدريس ال تتطابق مع ما يتوقعوف .اّنا احلاجة إىل ادلعلمُت دلراقبة أساليب
التعلم ادلختلفة ْتيث ديكن اف يكوف لتبلميذ السهل على التبلميذ لفهم
الكتاب الدراسي الٌذم يعطي إليهم.
 .5ك الطرقة اليت تقوـ هبا ادلعلم عند معاجلتة ىي طريقو تعلم نشطة للمعلمُت
كالتبلميذ .كىذا ىو ادلكاف الٌذم شرح ادلعلم ألكؿ مره زلتوم ادلواد ا مث يستمع
التبلميذ كيا ذكف مبلحظات كفَتة تليها مناقشات اجملموعات أك العمل على
مشاكل ادلمارسة .من نتائج البحوث كردكد التبلميذ بشاف ال ركفيسور موسى
بيبينغاجاراف الٌذم عوجل ا كادلعلم اجلمع بُت أساليب أكثر تواترا للتعلم مع
بعضهمبعضا.
 .6ىل يدعو االساتذ التبلميذ لشط يف التعلم : 8 .فقط من التبلميذ يعتقدكف اف
ادلعلمُت من ادلواد العربية مل تكن نشطو يف دعوات التبلميذ لتكوف نشاطو يف
الدرس انو يف حُت اف تقييم ادلعلمُت يدعو أحيانا التبلميذ النشطة حواىل 26
 :ك  : 76يشعر اف ادلعلم اكتيف يدعو التبلميذ لتكوف نشطو يف الدرس.
 .7كقاؿ  : 59من التبلميذ يقةؿ اف الكتاب الدراسى تعطي صعوبة يف فهمهاا ك
 : 07على ادلركز األكسط ليست صعبو ك  : 00فقط من يعتقدكف انو ليس
من الصعب جدا.
ادلقررليفهم يف التعلم:
كيقًتح التبلميذ ٌ
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 )2إعطائها بدال من ادلنزؿ
 )0تعميق أساسيات اللغة العربية
 )3ادلعلم يقدـ رلموعو متنوعة من أساليب التعلم
 )4يقدـ ادلعلم طريقو التعلم اللعب (العاب) ,حىت ىذه الطريقة
لتكوف ادلزاج التعلم مسركرا ك غَت جامدة كسهلة للتعبَت.
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الباب الخامس
الخاتمة
أ .الخالصة
 )2أما صعوبات اليت يواجهها تبلميذ الصف الثاين عشر بادلدرسة العالية مداين
عبلءالدين باكك-باكك يف فهم دراسة اللغة العربية يعٍت :األكؿ ىي مشكلة
الضمَت باللغة العربية .معظم التبلميذ التعلم عن داىومَت ىو الصعوبة اليت
كاجهت عديد .كذلك الف التبلميذ الٌذين ال يزالوناألحياف اخللط بُت ذلك عند
استخدامو .الثاين صعوبة يف تفسَت أك ترمجها اجلملة أك الكلمة يف الكتاب.
مثاذلاا الًتمجة من اللغة العربية إىل االندكنسية أك من اللغة االندكنسية اليلغة
العربية .الثالث إنشاء مجل باللغة العربية ا كذلك بسبب صعوبة اعداد التبلميذ
كضع كلمة يف اجلملة العربية .ك ا ٌلرابع طرؽ تسليم ادلعلمُت جامده جدا جلعل

التبلميذ غَت مهتمُت يف تعلم اللغة العربية.
 )0أ ٌما عوامل اليت تؤثر على صعوبات يف فهم الكتاب الدراسي (لغة العربية)
عند تبلميذ الصف الثاين غشر بادلدرسة العالية مداين عبلءالدين باكك-باكك
مقسوـ إىل عاملُت مها :العاملة الدا لية ك العاملة اخلارجية .كٔتا أف دافع
الرغبة التعلم من التبلميذ .ك العاملة اخلارجية الٌذين جعت من ارج
التٌعليم ك ٌ
التبلميذ .كٔتا اف طريقة تعليم ادلدرسُت كأساليب التعلما ال ٌدائرة اللغة اليت ال
تعضده ,كالبيئة الناقصئلستخداـ اللغة العربية دائماا كاألصدقاء شنقا الٌذين
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دييلوف إىل اذليمنة كالتاثَت على بعضهم بعضا .كاللغة العربية اليت ادلصطلحات
يف التبلميذ اف العربية ىي لغة صعبة للقبض.
ب .االقتراحات
كاستنادا إىل ادلناقشة كنتائج كاستنتاجات البحث ا تقدـ بعض االقًتاحات
كما يلي:
 .2للمدارس اصة يف ادلدرسة صوص يف ادلدرسة العالية مداين عبلءال ٌدين
باكك-باكك ,يصور بادلعرفة اجلديدة ,لزيادة كيفية التدريس كال ٌدراسة .اصة
لرّف طريقة التعلم ادلوافق بطبقات قدرة التبلميذ.
للمعلم ادلدرسة ٖتتاج إليها ٌ
 .0للتبلميذ (ادلنابعة البيٌنة)ا الٌىت تعطى أجوبة يف البحث إىل الباحثة .أما أجوبة
ليجهز يصَت بادلقًتح لنا .أف ىناؾ صعوبات الٌذين
منهم ,أ ذت الباحثة ٌ
لرّف ٌدافع التعلم يف تعلم
جياربوف التبلميذ يف فهم دراسة اللغة العربية .للتبلميذ ٌ

اللغة العربية.

الزاد يف الوقت اآل ر .يف ال ٌدماف عرض العامل ك يصَت التجربة
 .3للباحثة ,مثل ٌ
من قبل عن يهول يف التٌح ٌدل ادلعلٌم اآلتى.

49

المراجع
إبن فارس ,الصاحيب يف فقو اللغة العربية ,مكتببة مشاكاة اإلسبلمية.
بن زلمد سليم الغبلييٌت ,مصطفي .جامع الدركس العربية .صيدا-بَتكت,
0224
حدادم ,حشم .ل إصبلح ادلناىج الغة العربية .مكاسر:عبلءلدين جاعة,
0223
حرمنشة ,أسيف .طرائق تدريسها .ليباف ,دار النفائس2992,
حزبواهلل ,نور ك زكية ادلرضية ,مشكلة التدرس الغة العربية :جوؤناؿ األجهر
إندكنسية مهانيوؤا0224 .
حلمػػى أمحػػد الومكيػػل ,تطػػور ادلػػنهج أسػػبابة-أسػػس-أسػػاليبو -طواتػػو –معرفاتػػو,
القاىرة  :دار الفكر العريب2432 ,

الدكتور صبحي ابو جبللو ,ك الدكتور زلمد العبادم .أصوؿ الًتبية بُت األصالة
كادلعاصرة,ط ,2كتبة الفبلح الكويت 2400,ق
دليونو .علم النفسي الًتبوم .جاكرتا :فت.رينكا جبتا0229,
رصتكا ,أبيىي .تاثَت استخداـ الكتاب الدراس ضد نتائج تعلم الطبلب .تعليم:
رللة التعليم كالتدريسا 0226

51

زنديق ,زلمد إرفافٖ .تليل صعوبات الفهم موضوع التعليم مهارة القرائة للطبلب
يف الصف احلادم عشر من مدرسة العالية احلكومية ماجينانج
سيبلكاب السنة األكادديية  .0225/0224جامعة اإلسبلمية احلكومية
سنن كاليجاغاا 0225
سدجاف ,نانا  .تقييم نتيجة عملية التعليم كالتعل .بندكج :فت .رماجا رصداكريا,
2995
سعيد ,فاطمة .شبكة تقوًن الكتاب ادلدرسي ضوء معايَت اجلودك الشاملة :جسور
ادلعرفةا 0227
سلميطا .التعلم ك العوامل اليت تؤثر عليو .جكرتا :رنيكا جبتا0222.9,
شاه ,زلبُت .علم النفسي التعلم .جاكرتا :رجاملي باريس0229,
عبد الرمحن ,مليوف .تعليم لؤلطفاؿ الذين يواجو الصعوبات التعلم .جكرتا:
دبدبكوب ك فت.ربنك جبتا0223 ,
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Lembar Wawancara Tertulis
Kesulitan Dalam Memahami Buku Paket Kelas XII Di Madrasah Aliyah
Madani Alauddin Pao-Pao
Nama :
Nis
:
Kelas :
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah anda menyukai pembelajaran bahasa
arab?

2

Menurut anda apakah pembelajaran bahasa arab
merupakan pembelajaran yang sangat sulit?

3

Kesulitan apa yang sering anda alami dalam
memahami materi pembelajaran bahasa arab?

4

Menurut anda materi apa yang ada dalam buku
aket pembelajaran bahasa arab yang paling sulit
untuk dipahami?

5

Menurut anda yang harus dilakukan untuk
mengatasi kesulitan tersebut?

6

Menurut anda, apa faktor terbesar yang
berpengaruh dalam memahami materi
pembelajaran bahasa arab?

7

Apakah cara mengajar guru sudah sesuai
dengan apa yang anda harapkan sehingga
memudahkan dalam memahami materi yang
dibawakan?

8

Metode apa yang sering dibawakan oleh guru
ketika mengajar dikelas?
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9

Apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam
pembelajarannya?

10

Apakah materi yang disuguhkan/diberikan
kepada anda terlalu berat sehngga membuat
anda kesulitan dalam memahaminya?
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11

Menurut anda, apa solusi yang tepat yang bisa
anda tawarkan agar anda bisa dengan mudah
memahami materi pembelajaran bahasa arab
sesuai dengan target pencapaian?

*** Terima Kasih Sudah Membantu ***
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