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 كلمة التمهيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان مامل يعلم،  
حممد رسول هللا. وبعد، فأان أشكر هللا جزيل أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 

الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من 
لشروط املطلوبة للحصول إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من ا

عة الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم تدريس اللغة العربية جبام لسانسعلى 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  تلقد واجه
وخدمة خمتلف األقوام استطاع الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 
الرسالة ابجلودة. ولذا ود الباحثة أن أقدم الشكر اجلزيل على املساعدين 

 منهم:واملشرفني واملشجعني 

م الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة ينطو و غيناي يجيلوالدي الكرميني و  .1
منذ صغري إيل سن الرشد و قدرة طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل هللا أن 

 يطيل عمرمها وميد هلما الصحة والعافية.
األستاذ الدكتور مسافر فبباري, م.أ.مدير جامعة عالء الدين  احملرتم .2

 كومية الذي قد بذل جهده يف سبيل تقدم هذه اجلامعة.اإلسالمة احل



 
 

 و
 

احملرتم الدكتور حممد أمري, ل س., م.أغ.عميد كلية الرتبية وشئون  .3
التدريس, قد بذل جهوده وأفكاره يف توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
ة العربية، والدكتورة احملرتم الدكتور محكا, م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغ .4

 سيت عائشة خالق، م.بد.
املشرف م.أغ. ي جالل الدين، ل.س.وردا. ممدالدوكتور.احلاج. حماحملرتم  .5

األول الذي ساعدين وأرشدين,واملشرف الثانية الدكتور محكا, م.ته.إ الذي 
قدم يل العناية واملالحظات القيمة. ومها قد بذال جهدمها واشرافهما حىت 

 كتابة هذه الرسالة, وعسى هللا أن يتم نعمة عليهما إن شاء هللا.انتهيت من  
كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6

 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين من  .7

خرى بوجه عام الذين أمدويل مبا لديهن من أفكار وآراء يف الكليات األ
 إعداد هذه الرسالة. 

وال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل لزمالئي وأصدقائي من قسم تدريس  .8
 .2013اللغة العربية 
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 ريد البحثجت

 : مزدلفة. و   اسم

 20200113083: رقم التسجيل

يف معهد الرب مبكاسر مشكالت طالبات املستوى األول حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية املوضوع :   

 

مشكالت طالبات املستوى األول حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف معهد الرب تبحث هذه الرسالة عن 
حملاضرة طالبات املستوى األول حنو طريقة اما هي املشكالت اليت تواجهها .وتعاجل هذه الرسالة على ثالث مشكالت: أوال، مبكاسر

حملاضرة سر ؟ اثنيا, ماهي العوامل اليت اصدار مشكالت طالبات املستوى األول حنو طريقة ااكمبمعهد الرب يف عند تعلم اللغة العربية 
طالبات املستوى األول يقوم هبا املدرسات حلل مشكالت  ؟ اثلثا، ما هي اسرتاجتية اليت كاسرمبمعهد الرب يف عند تعلم اللغة العربية 

 كاسر ؟مبو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف معهد الرب حن

، أما العينة النموذجية يف هذا (100) ة طالب ثر من مائة شخص وكان عددهن مائةاجملموع الكلى من هذا البحث اك 
يسمى هذا البحث  .ةطالب( 28) مثانية وعشرينالبحث هي مجيع طالبات املستوى األول يف معهد الرب مكاسر وكان عددهن 

حتليل  . وحلل هذه املشكالت اتبعت الباحثة الطريقة املقابلة وطريقة املالحظة وطريقة الواثئق واإلستبيان، ويفاجملموع الكلي ابلبحث
 طريقة الوصفية الكمية. باحثةاملعلومات استخدمت ال

اخلالصات أبن يوجد بعض مشكالت  املؤلفة يستطيعبناء على نتائج وحتليل البياانت قبل املؤلفة ، ميكن أن يكون قبل  
الصعوبة طالبات  الذي تشعر% من انحية مشكالت  50هيية يف معهد الرب عند تعلم اللغة العربحنو طريقة احملاضرة طالبات 

ابللغة العربية من بداية ة ، ليقدمنها املستوى األول يف معهد الرب مبكاسر ، ال يفهمن مواد الدراسة تقدمها احملاضرات بطريقة احملاضر 
ينهينها وكانت الطالبات ال حيفظن ابملفردات، فال يفهمن هذا املواد، ليقدمنها اب الطريقة احملاضرة، وكذالك بتنفيذ  الدراسة إىل النهاية

 .التدريس اجليد

عطيهن اللغة العربية اليت يفردات املطالبات حتفظ  ، يف تعلم اللغة العربية تطالبات هبا املشكال تاحملاوالت حللوأما  
 عارسو  موادها ومفرداهتا ومهاراهتا جتد طالباتتراجع  و ن أوصديقاهتنهتطالبات كثريا عن موادها مع حماضر تسأل  و تاحماضر 

 طالبات إستخدام اللغة يف احلوار اليومي أوالنصوص العربية.
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 الباب األول

 مقدمة

 بحثال خلفية ل:و الفصل األ

الرتبية هي حماولة الوعي والنشاط املنظم لتحقيق بيئة التعلم والتعليم كى 

القوة الدينية والقيادة النفسية  واميلكلتطوير طاقاهتم, حىت  ينشط التالميذ 

 حتاجاها من مجيع األحول اليت والشخصية واملهارات واألخالق الكرمية وغي 

 . إليها اجملتمع والشعب والدولة او فتقر اإليها و  لناسا

الرتبية هي أمر مهم يف حياة اجملتمع أو الشعب. الرتبية هي آلة لرفع 

احملاولة اجلادة من اجملتمع  ىلإنسان لتحقيق اهلدف الذي حيتاج ير جودة اإلو ولتط

وسائل الرتبية يف كل جمال. وفر تكومة واجملتمع أن وحلكومة. فمن حماولة احل

ل اللغوي فإن اللغة أساس ملعرفة اهو اجمل ةبل األهم عند الباحث مهم  واجملال 

 املعارف األخرى.
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ل سواء  اصتاإلكأداة   يأساس عنصريف حياة اإلنسان. وهي  مهمةاللغة 

ر يلتطو رى اللغة هي أداة لتقدمي و رة أخوبعبا ا.يً  أو خط  كان ذالك شفويً 

 األفكار واألراء واخلربات واملشاعر.

 أكثرتحدث هبا تلغات يف العامل  الم اقدأمن لغة  من للغة العربية هياو 

 ملا. بلًدا  رر من عشلف مليون إنسان. كما أهنا اللغة الرمسية أكثآمن عشرين 

صارت اللغة  , حىتلتعليم اإلسالم , واملصدر األساسي لغة القرآن الكرمي أهنا

ومصر  ايليبة. مثل املغرب واجلزائر و يل اإلسالمرمسية يف بعض الدو  غة ل العربية 

  1عديدة ىالعراق والسودان ودول آخر ولبنان وسوري واألردن و 

من األدوات الرئيسية لدراسة  ةحداو  يلك, اللغة العربية هذ نع فضال

  من متطلبات ةحداوكشف علوم الدين . وملا كانت اللغة العربية هي و 

كرب قدر ممكن من أتعلمها , من املتوقع الكرمييف فهم القرآن للمسلمني 

 ةهللا سبحانه وتعاىل يف كتاب قال بقاع األرض ومغارهبا, كما  املسلمني يف مجيع

                                                             
الطبعة: أوجنغ   ( Metode Pengajarannya Bahasa arab dan ,nPokok Pikira Beberapa:رشادأزهر أ 1 

  1.  ص,CV.Berkah Utami,1997) , فندنغ
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):  كرميال                       

) 2الشورى: اآلية 

اللغة العربية على النحو  كرتذ الوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية  يف كتاب

 :التايل

 3العربية هي لغة العروبة وإلسالم اللغة

كثي من سهلة كما يتصور البعض , وهناك   دراسة  اللغة  العربية ليست

من التالميذ ال  اكثيً تعلم اللغة العربية , فنجد أن  يف  املشاكل اليت تعرتض

كفاءة املطلوبة, على يواصلون برامج دراسة اللغة العربية قبل احلصول على ال

كثي من التالميذ يف البداية , يد من الدورات املفتوحة يدخلها  غرار أن العد

 تعلمها.يف صعوبة  متناقض و بلسب فواحدن واحدو بعد ذلك يرتاجع املشرتكو 

                                                             
 .59( ص،Lubuk Agung ،1969:  بندونغ) an dan Terjemahannya’Qur-Al، وزارة الدينية اإلندونسي 2

 248( ص.2007عبد العليم إبراهيم ، الوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية )القاهرة، دار املعارف : 3
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ا. طقني بغيهاللغة العربية ليست سهلة للنا كاللغة األجنبية يف تعلمها

األم. ومع ذالك، ميكن عرض اللغة العربية  سواءكانت لغة اإلندونيسية كالغة

العلمية وبذالك تكون ممتعة اللغة العربية ساليب املناسبة ولدروس ابستخدام األ

 ها يف تفكي الناس.للغاية وسهلة وليس فيها صعوبة كما يتصور 

م بيئة التعل مع ختضع لتتفاعل بنشاط عية التعليم والتعلم لدى الطلةوطب

م لتعلياأساليب و   اسرتاتيجيات حتتاج إىل عملية التعلمو  ,ةكمها املعلماليت حت

نظام, الم برامج التعلم وتنفيذها كيوتصم أيضاً،والتدريس  و املفعل، املناسب

 4تطوير للمواد التعليمية.الإلهتمام و امن  إىل شيئ   حيتاج

التعلم، انهيك من مشكالت  من ةهي مشكالت إقرتاب شكالتاملهذه 

دروس خاصة يف طالبات يف التعلم. وجود اهتمام  ، مثل عدمطالبات بذاهتن

 .اللغة العربية

بات حنو تعلم اللغة طالمنخفضة اهتمام إىل  اليت يتسبباألخرى العوامل 

، اإلهتمام ) اجلوانب  العاطفية واجلوانب  العربية هي عوامل داخلية : موهبة
                                                             

, PT. Sinar Baruالسادس،) بندونع:  الطبعة, dasar Proses Belajar Mengajar-Dasarننا سوجنا، 4 
Algensindo ,2002.25(ص 
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املعرفية و اجلوانب احلركية ( ، اإلستعداد ، قبل جترية التعلم . العوامل اخلارجية : 

 علم ، والكتب املدرسة. املئة ) األسرة واجملتمع واملدرسة ( ، البي

املادة ابللغة العربية ليست  تشرح طالبات بسببه املعلمةعدم إهتمام 

استخدام طرق التدريس اليت  فضاًل عن ذلك طالبات.وجتتذب إهتمام  واضحة

 والدرجات ااملادة ما زالت نقصىف  نواتقاهن طالباتفهم  لك أنذ ليست جيدة.

 منخفضة. حيصل عليها الطالبات اليت

طالبات يكون  مبعهد الرب مكاسر تعليم اللغة العربية خاصة هي أن

 قادرة على تعبي و  أو يف كتابة مسعي   عن طريق  إما  اللغة.  قادرات على فهم

ات يف تعلم اللغة طالبصعوابت  .وخطياً  فويً كان ش، سواء  نومشاعره نأفكاره

، وهذا هو سبب  نفسهنطالبات أبني عدم معرفة اللغة العربية بهاتأثر ت العربية

عرفن اللغة العربية  ومل ي ة العالية ملمن املدرس رجاتمتخ فيها طالباتألن أعظم 

لعالية ، املدرسة ا شتق  منت يتلى ذلك ، هناك أيضا اال. بناًء ع يتم دراستهن

 .اتقان مفردات اللغة العربية اتقاانً صحيحاً لى ع ولكن ليست كل منهن تفهم
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األول حنو  ستوىاملالباحثة دراسة مشكالت طالبات  لك، ختتربالذ

دراسة الم ي، وتصمتعليم اللغة العربية مبعهد الرب مكاسرطريقة احملاضرة عند 

، . وحول دراسة هذه القضيةمعهد الرب مبكاسر عن ر حملة عامةالوصفية، وتوفو 

يف اللغة العربية وحتليلها وتقنيات البحث  يةبيتم مجع البياانت بدراسته األد

 امليداين جلمع البياانت من خالل االستبياانت واملقابالت.

 البحث تمشكال: الفصل الثاىن

دواع البحث السابقة, متكن الباحثة من حتديد عدة مسائل  من خالل  

 وهي مدار البحث الذي هو بصدده , وذلك فيما يلى: 

 طالبات املستوى األول حنو طريقة احملاضرةواجهها . ما هي املشكالت اليت ت1

 سر؟اكمبمعهد الرب تعلم اللغة العربية يف عند 

املستوى األول حلل مشكالت حنو طريقة تقوم هبا طالبات  اولة اليت. ماهي احمل2

 .سراكمبمعهد الرب يف تعلم اللغة العربية عند احملاضرة 
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طالبات املستوى  تمشكال حلل درساتقوم هبا املاليت ترتاجتية . ما هي اس3

 ؟سراكمب اللغة العربية يف معهد الرب ماحملاضرة عند تعلاألول حنو طريقة 

 ةأهداف البحث وفوائد : الفصل الثالث

 . أهداف البحث 1

املستوى األول حنو طريقة احملاضرة  طالبات واجهها . ملعرفة املشكالت اليت تأ

 سراالرب مكم اللغة العربية مبعهد تعل عند

تقوم هبا طالبات املستوى األول حلل مشكالت حنو  اولة اليتاحمل. ملعرفة ب

 سر.اكمبمعهد الرب طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف 

طالبات املستوى درسون حلل مشكالت . ملعرفة اسرتاجتية اليت يقوم هبا املت

 .سرايف معهد الرب مبكم اللغة العربية ألول حنو طريقة احملاضرة عند تعلا
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 وضيح معاىن املوضوعت : رابعالفصل ال

ملعرفة معاين املوضوعات املتضمنة يف هذا البحث, اضطرت الباحثة    

 أن تبني عدة تعريفات مهمة يف ما يلي. 

بصفة عامة هي كل موقف غي معهود ال يكفي حلله :  أ. مشكلة

هي عائق يف سبيل هدف شكلة اخلربات السابقة والسلوك املألوف، وامل

 5.منشود

وقد قال العلماءاآلخرون أن "تعريف مشكالت هي فجوةبني التوقعات  

حد من والواقع أنه من املتوقع أحنل أوقد تكون هناك حاجة, أو بعبارة أخرى لل

 6هذه الفجوة.

لذلك, فإن املشكلة جمموعة من املشاكل الصعبة اليت واجهتها يف عملية 

جاء من األفراد واملعلمني, )العوامل اخلرجية( ومتكني اجملتمع التمكني, وكالمها 

 اإلسالمي مباشرة يف اجملتمع.

                                                             
(diakses 13 februari 2017( لغة http://ar.m.wikipedia.org/wiki/5  

 65(ص.Ikhlas-Al ،1983,)سورابايا: dasar Strategi Dakwah Islami-Dasarر، وشوك 6
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على وجه التحديد من قبل كال الوالدين  خباصة   الطالبات االيت.ب

حلضور التعليم املنظم ابملعهد. وذالك هبدف أن يصبح إنسان املعرفة واملهارة 

 .تهلشخصية، واألخالق، قائم بذاواخلربة، وا

اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم، وأعظم مقومات القومية  ج.

العربية، واتسع صدرها لكثي من األالفاظ الفارسية، واهلندية، واليواننية 

، و ىف القرون الوسطى كانت املؤلفات العربية ىف الفلسفة وغيها

 7.والطب، والعلوم الريضية وغيها مراجع للألوربيني

اكثر طرق التدريس إنتشارا يف خمتلف مراحل د. طريقة احملاضرة هي 

التعليم حىت اجلامعي منها وتعترب أقدم طرق التدريس، حيث عرف أو 

أتصل منذ القدم أن املدرسة هو األكثر معرفة وتتم تلك الطريقة عن 

هة طريق املعلم بشكل اساسي حيث يقوم بشرح املعلومات اجلديدة شفا

ك الطريق يقوم املدرس بتوظيف طبقات صوته وكذلك ويف خالل تل

                                                             
 48( ص.2007عبد العليم إبراهيم ، الوجه الفنى لمدرسى اللغة العربية )القاهرة، دار المعارف :   7
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 ختدم عملية الشرح وأعضاء جسده املختلفة،حبيث حركات يديه للشرح

 8.ةوإيصال املعلوم

املقصود من طريقة احملاضرة كوسيلة من وسائل  منصور دوكتورندوسوقال 

التعليم والتعليم هو التقدمي اإلضاءة والسرد لفظيا ومن جانب واحد من املعلم 

 9التالميذ حول وحدة مادة الدرس.

 تيب الرسالةالفصل اخلامس : أساس تر 

تكون هذه الرسالة اىل عدد أبواب. الباب األول يتكون من ستة ي

فصل منه مبحث خاص. فالفصل األول خيتص ابحلديث فصول، ويكون لكل 

 هدافوتوضيح معاين املوضوع، أ مشكالت البحث، مشكالت، ةعن خلفي

 البحث وفوائده، وينتهي أبساس ترتيب الرسالة.

مشكالت طالبات حنو تعريف  فيه ةقدم الباحثتوأما الباب الثاين، ف

  .طريقة تعليم اللغة العربية، يةبالعر مفهوم ، طريقة احملاضرة عند تعليم اللغة العربية
                                                             

8www.almrsal.com 2017)لغةfebruari  13 diakses(     

    
 55ص.) Forum1981 ,جاكرتا :( didikan AgamaMetodologi Pen، دوكتورندوس.منصور 9

   

http://www.almrsal.com/
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والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، واجملموع الكلى والعينة 

 حتليل املعلومات طريقة نهىيو  ،النموذجية، أدوات البحث العلمى

فقد أوصله الباحثة مخسة يعىن نتائج البحث، هو لب  البحث، أما الباب الرابع، 

 ،عن معهد الرب مبكاسر ةوجز حملة امل يف فصل منها فصول متعاقبة، حيث أوضع

طريقة احملاضرة  حنو طالبات تالمشك ، وات و أحوال الطالباتأحوال املدرس

تقوم هبا طالبات  اولة اليتحم، كاسمبمعهد البي يف  تعلم اللغة العربية  عند

املستوى األول حلل مشكالت حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف 

طالبات حلل مشكالت  علماتاإلسرتاجتية اليت تقوم هبا امل، و معهد الرب مبكاسر

 املستوى األول حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف معهد الرب مبكاسر

اخلامتة، وأوصله  ه في ةقدم الباحثت، فوهو اخلامتة الباب اخلامس األخيو 

إىل فصلني متتابعني، حيث قدم يف كل فصل منهما اخلالصات، مث  ةالباحث

 املقرتحات.
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 الباب الثاىن

 ةيلدراسة املكتب

 م الفصل األول : مشكالت طالبات عند تعل

بصفة عامة هي كل موقف غي معهود ال يكفي حلله اخلربات :  مشكلة

 10.السابقة والسلوك املألوف، واملشكلة هي عائق يف سبيل هدف منشود

وقد قال العلماءاآلخرون أن "تعريف مشكالت هي فجوةبني التوقعات  

والواقع أنه من املتوقع أحنل أوقد تكون هناك حاجة, أو بعبارة أخرى للحد من 

 11هذه الفجوة.

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 

"problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus 

bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang 

menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala 

atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan 

kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar 

tercapai hasil yang maksimal”.12 Dengan demikian perlu adanya upaya untuk lebih 

                                                             
(diakses 13 februari 2017( لغة http://ar.m.wikipedia.org/wiki/10  

 65(ص.Ikhlas-Al ،1983,)سورابايا: dasar Strategi Dakwah Islami-Dasarشوكر،  11
 

”, dalam http: //banjirembun  في (،Pengertian Problematika Pembelajaran.
12

    محمد رصي الدين،

blogspot.com /2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (28 April 2015)   
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mengarah kepada sesuatu seperti yang diharapkan. Semakin sedikit problem 

pembelajaran akan semakin besar peluang keberhasilan belajar siswa, begitu sebaliknya. 

 

معنها  "problematic"كانت كلمة "مشكالت" من اللغة اإلجنليزية أتين  

أسئلة أو مسألة. كانت ىف معجم اللغة اإلندونيسي هذه الكلمة معنها أشياء 

غي حمللة أو أشياء مزعجة. من كلمة أخري، املسكالت هي أسئلة جيب 

حتليلها وهي التناقض بني الشيء احملقق والشيء املرجو  لتحصيل النتيجة اجليدة. 

كل ليكون الشيء املرجو  هلم. وإذا  وجيب على األفراد أن حياولوا حتليل هذه املشا 

كانت املشاكل ىف هذه األحوال قليلة فيمكن فرصة حصول الدراسة للتالميذ 

 أن تكون كثية و على األكس.
Sedikitnya ada tiga macam bentuk problem pembelajaran : 

 pertama, problem yang bersifat metodologis, yaitu problem yang terkait dengan 

upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas penyampaian 

materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa. 

Kedua, problem yang bersifat kultural yaitu problem yang berkaitan dengan 

karakter atau watak seorang guru dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap 

proses pembelajaran.  

Ketiga, problem yang bersifat sosial, yaitu problem yang terkait dengan hubungan 

dan komunikasi antara guru dengan elemen lain yang ada diluar guru.13 

                                                             
13

  10-9( ص.Rasail Media Group،2008)سيمارنغ،   Pembelajaran Kontekstualسيحان موجيت، 
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 أنواع املشاكل، فهي : 3للتعلم والتعليم 

هي مشاكل تتصل مبحاولة أنشطة التعلم والتعليم، و فيها األويل، الطريقية، 

مشاكل جودة عرض املواد الدراسية ومشاكل جودة أنشطة التعلم والتعليم بني 

 املدرس والتالميذ

التانية، الثقافية، هي مشاكل تتصل بشخصية املدرسني ىف أنشطة التعلم 

 والتعليم.

 املدرسني واألفراد األخرين.الثالثة، اإلجتماعية، هي مشاكل تتصل بتعاون 

دث يف كثي من يف جوهرها. حت متعل تعريف مشكالت طالبات عند

 األحيان لألسباب التالية:

 يداخلالأ. العامل 

الذي لديه  أن الشخص دوافع مثالة تساعد على التعلم العامل الداخلي

يف عملية التعلم ال يتأثر بسهولة من البيئة احمليطة به,   الدافع الداخلي يكون قوي

اليت  ات )الفلسفية(فهوم الذ  م ت الدوافع الداخلية ولدت من تفكيكما أن 

 .شككت يف فوائد التعلم 
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 فيما يلي: تلخص يداخلالالعامل 

 ةهبو م. 1

وهبة خمتلفة. عادة ما يتم تعريف امل ةهبكل فرد أو كل طفل لديه مو       

أو  ة اليت ال تزال حباجة إىل متطو رتملهي القدرة احمل والقدرة من إمكانية فطرية

قدرة طبيعية على اكتسب معرفة أو مهارة, واليت  ة. املوهب تدريب لكي حتقق

ة الفكرية العامة أو اال ميكن أن تكون مشرتك نسبيا,على سبيل املثال, املوهب

 14ستعداد األكادميي اخلاص به.

 م. االهتما2

على الفرد  ني على القيام ابألنشطة اليت تعودعاالهتمام هو نزعة اثبتة ي    

 15.ويهتم ه اهتماما متاً استمرار دون اجيادة قيادة الوقتابلفائدة, 

 

                                                             
 181(ص.Pustaka Setia,2013،)بندونغ: Psikologi Umumألق سابور،  14

 
 PT,الطبعة السادس،)جاكرتا:  faktor Yang Mempengaruhinya-FaktorBelajar danسلمط،  15

Rineka Cipta.57(ص 
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 أ. اجلوانب العاطفية   

 وما تعرب عنها الغربة يف املواقف هذا املفهوم هو البناء املعريف,     

املتطورة من التجربة الشخصية واملكتسبة من نشطة اليت تولد الفائدة. األ اجتاه

موافق الصرحية أو الضمنية آن يف األنشطة املتعلقة مبصاحل اآلابء واملعلمني والقر 

 ألنشطة .وسائل اإلعالم على اشكال األيف خمتلف  

 ب. اجلوانب املعرفية 

سواء يف املنزل أو املدرسة ية السابقة واملكتسبة على أساس اخلربة الشخص   

 أواجملتمع, وكذلك أنواع وسائل اإلعالم املختلفة.

 ج. اجلوانب احلركية

يسي احسن السي دون التفكي ترتيب اتم وميكن تطويره، حىت رشيقه      

 .مرتفع ولو كان بطئ
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  . االستعداد3

أساسية للحصول على النجاح ضد كل العقبات املعرتضة هو  العامل األكثر

اإلرادة الشحصية وهي الدافع على االستعداد الشخصي دون أي إكراه من 

  اخلارج. 

 . قبل جتربة التعلم4

ى على التعلم فقط على املؤسسات وفيما يتعلق مبسألة حممي من اخلربة السابقة

 طالبات  له أتثي يف بناء اخلربات لدى الرمسية ولكن التعليم غي الرمسي هو أيضا

 ارجياخلب. العامل 

هي مجيع العوامل اليت يف التعلم غي الدوافع الداخلية.  ارجيالعامل اخل

 : 16د سوف نناقس ثالثة أنواعاهذا الصدويف 

 . بيئة1

 :طالبات واليت تشملالتعلمية اإلجتماعية البيئة املقصودة هنا هي البيئة     
                                                             

 Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Prosesإرهم محمد ووياني أرضى نوفان، 16 

Pembelajaran:يوغياكرتا(، Ar-Ruzz Media،2013.ص)127 
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 أ. األسرة   

كطابع أويل   وحدة اجملتمع وهي اصغر جمموعة يف اجملتمع. األسرة  هياألسرة 

 م,بتجارهبا لألطفال مث األسرة حتض على عدم ترك أساسيات التعلي

ة الءمة لألسر اليت تعيش يف بيئاألكثر م طالبات هيألن التنمية بتقدم  

 جيدة.

 ب. جمتمع 

له دور يبىن املميز على الطالبات او يصور  اجملتمع, ىعامل التعليماليف 

، وله اجملتمع الرتبية ابألهداف املستقبليتهم، اجملتمع له هدف وهو رعاية املدرسة

اهداد حمدد يعىن ان األبناء يستطعون ان يساعدوا اجملتمع ويقدموا اخلدمة إىل 

 الوطن. 

 ج. مدرسة 

املدرسة كم كان للتعليم الثانوي بعد البيئة األسرية ولكنها حتتاج أيضا إىل 

ية . ذلك جزء من احلياة املدرسية هو مبثابة العائلة الثان املدارسالنظر يف طالبات 
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امتداد حلياة األسرة, لذلك املدارس حتتاج إىل إدراج ذلك يف اجملتمع عاما للحياة 

 17احد مع اجملتمع جيمينشافت.األسرةية يكون اهلدف يف  خط و 

 . معلم2

ينظر العوامل اخلارجية الطارئة من الطالبات واملعلمات ستحدد بشكل 

طالبات يف فهم الدرس. ولذالك ينبغي أن يكون املعلمات باشرة على جناح م

حاجة إىل  طالبات. التدريس مهنة يفدرات على توفي احللول يف تعلم حقا قا

 18جمال التعليم. مهارة متخصصة، وال ميكن أن يكوم به أي شخص خارج

 . الكتب املدرسة3

 الكتب املدرسة هي وسائل اإلعالم / مواد الطباعة

تعليم وسائل اإلعالم املطبوعة هو جزع من العوامل اخلارجية ابعتبارها وسيلة لل

 .ليست جمرد كتاب فقط, البد للدوريت وتوفي األوراق

                                                             
  60.  ص ) ,Adi Cipta Karya Nusa2002,,يوغياكرات ( , Filsafat Pendidikanإمام براندب17 

 
 Usahaسورابايا:،)bMethode Khusus Pengajaran Bahasa Araأبوباكرمحمد، 18

Nasional،1981.8-7(ص 
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يساعد ولكن هذا الكتاب  تب يف عملية التعليم ليست هي العوامل الساسيةكال

 عملية التعليم للطلبة و املعلمى. وظيفة الكتاب

كوسيلة لتسهيل مهمة املعلم, وليس الكتاب ال ميكن   يف التعلم فقط للطلبة 

 19مبثابة املعلم.

 طريقة احملاضرة :الفصل الثاىن

م يف أنشطة التعلي وطريقة دوراها ما, ية التعليم عنصر من العناصي

والتعلم. يف الواقع ميكن القول أن يف مجع أنشطة التعليم والتعلم ابستخدام طريقة 

. أبو بكر حممد يف طريقة خاصة له من تعليم اللغة العربية  الطريقة املذكورية 

 20.لتقدمي املدواد الدراسية للطالباتهي الطريق اليت اختذهتا املعلم 

ما هو طريقة تعليم العربية هو بطريقة فعالية وكفؤة من خالهلا املعلمني ك

لتقدمي املواد الدارسية يف اللغة العربية جيب أن يفهم بسهولة, املنضوية ويتقن قبل 

 املتعلمني مع الفرح واملرح. 
                                                             

 Pustaka،)يوغياكرتا:Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهارأرشاد،19 

Pelajar،2003.70(ص 
 

     20 أبوباكرمحمد Methode Khusus Pengajaran Bahasa Arab,ص.8  
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أمحد فؤاد أفندي يف كتابة " منهجية تدريس اللغة العربية"، ويوضح 

 :21يم اللغة العربية، فيما بني طرق تعلم، من بني أمور أخرىالطرق املختلفة لتعل

 الطريقة املباشرة .1

مت تطوير هذا الطريقة على أساس افرتاض أن عملية تعلم لغة اثنية أو لغة 

أجنبية كلغة أم، وهي استخدام لغة مباشرة ومكثفة يف جمال االتصاالت، 

 واإلستماع والتحدث.

 الطريقة القراءة .2

الطريقة على أساس افرتاض أن تعليم اللغة ال ميكن أن مت تطوير هذه 

يكون متعدد األغراض، وأن القدرة على القراءة هو اهلدف األكثر واقعية من 

 حيث احتياجات تعلم الغة العربية.

 الطريقة التواصلية .3

على أساس افرتاض أن كل إنسان لديه القدرة الفطرية تسمى" أداة 

ايل هو أن استخدام اللغة ليست فقط تتكون من اكتساب اللغة ". االفرتاض الت

                                                             
 31،ص.2002( Misykat)مالنغ:  Metodologi Pengejaran Bahasa Arab احمد فؤاد أفندي   21   
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أربع مهارات اللغة ) اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( ولكن تشمل بعض 

القدرات التواصلية يف إطار واسع، وفقا للألدوار املشاركني، والظروف، والغرض 

لذي من التفاعل . افرتاض آخر هو أن تعلم لغة اثنية ولغة أجنبية كلغة أوىل، وا

 22ينطلق من احتياجات ومصاحل الطالبات.

 الطريقة احملاضرة .4

ما هو املقصود من طريقة حماضرة كوسيلة من وسائل التعليم والتعلم هو 

تقدمي اإلضاءة والسرد لفظي ا ومن جانب واحد من املعلم الطالبات حول وحدة 

 23مادة الدرس

Yang di maksud metode ceramah sebagai metode mengajar dan belajar 

adalah memberikan penerangan dan penuturan secara lisan dan sepihak oleh 

seorang guru kepada murid-murid tentang kesatuan bahan pelajaran. 

حماضرة كوسيلة من وسائل التعليم و التعلم تقدمي اإلضاة والسرد  طريقة

 ات حول وحدة مادة الدرس.بواحد من املعلمة الطال بلفظيا و من جان

                                                             
 55، ص.Metodologi Pengajaran Bahasa arabأحمد فؤاد أفندي, 22 

 
 67( ص.Forum ،1981) جاكرتا:  Metodologi Pendidikan Agamaمنسور,   23  
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طريقة احملاضرة هي اكثر طرق التدريس إنتشارا يف خمتلف مراحل التعليم 

حىت اجلامعي منها وتعترب أقدم طرق التدريس، حيث عرف أو أتصل منذ القدم 

أن املدرسة هو األكثر معرفة وتتم تلك الطريقة عن طريق املعلم بشكل اساسي 

قوم بشرح املعلومات اجلديدة شفاهة ويف خالل تلك الطريق يقوم حيث ي

املدرس بتوظيف طبقات صوته وكذلك حركات يديه للشرح وأعضاء جسده 

 24املختلفة،حبيث ختدم عملية الشرح وإيصال املعلومة.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain Metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap siswa”. Penggunaan metode Ceramah dalam 

pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat diikuti oleh siswa 

dalam jumlah yang besar, guru mudah menguasai kelas, mudah mempersiapkan 

dan menerangkan materipelajaran dengan baik.25 

 

قال شيفول حبر مجارة وأسوان زين أن طريقة احملاضرة هي طريقة عرض 

الدراسة اليت يقوم هبا املدرسون بوسيلة تبني الدرسة للتالميذ مباشرة. إستخدام 

هذه الطريقة له فوائد، منها ميكن التالميذ أن يهتموا هبا الدراسة بعددمم كثيا 

                                                             
24www.almrsal.com 2017)لغةfebruari  13 diakses(     

    
 Pengertian Metode Ceramah  (online2002 )بحر جمارة شيفول   25

http://www.almrsal.com/
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 وأن يستعدوا مواد الدراسة ومنها ميكن املدرسني أن يعلموهم ىف الفصل سهال

 ويعرضوها ابجلودة. 

Sedangkan menurut Dra. H. Zuhairini dan kawan-kawan menjelaskan 

metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan dimana cara 

menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan 

penerangan dan penuturan secara lisan.26 

 

قالت زحيميي أن طريقة احملاضرة هي طريقة ىف جمال الرتبية عندما هذه 
 الطرق يبني هبا احملاضرون مواد الدراسية إىل الطالب بوسيلة احملاضرة .

 
 تفوق طريقة احملاضرةأ. 

 أن يقتصد إستخدام الوقت واأللة .1

 أن يرتفع رغبة التالميذ وموهبتهم .2

 أن يساعدهم ليتفعوا مهارة إستماعهم .3

 أن يعرض ما مل يعرف التالميذ من العلوم الدراسية .4

 ضعف طريقة احملاضرةب. 

 . أن مييل بشكل توجيه إىل املدرسني1

                                                             
 8( ص. Usaha Nasional) سورابايا :  Metodik Khusus Pendidikan Agamaزحار سيمي، 26
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 . أن مييل بوضع موقع التالميذ املستمعني والكت اب2

 . أن ميلك حدود املهارة املنحفض3

 وحلجتهم جيري من خالل سرع كالم املدرسنيأن . 4
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 الباب الثالث

 العلمى طريقة البحث

 اجملموع الكلى :  الفصل األول

هذا النوع من األحباث املستخدمة يف هذه الدراسة، دراسة مقارنة. 

البحث املقارن هو البحث الوصفي للعثور على إجاابت حول السبب األساسي 

إجراء الدراسات املقارنة ميكن . 27والنتيجة، لتحليل أسباب هذه الظاهرة

 : للبحث عن أمناط السلوك ونتائج التعلم لتمييز عناصر اخللفية طالب

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seorang 

peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. .28 
 

 اجملموع الكلى هو كل شيئ للبحث العلمى إذا أراد أن يبحث العناصر

 29.عتي البحث الكلىتاملوجودة ىف والية البحث فبحثه 

طالبات املستوى  اجملموع الكلى هو مجيع بيان املذكور يقصد بيانمن ال

 .طالبة ئةام( 001) ن ، وكان عددهاألول مبعهد الرب مكاسر

                                                             
 68( ص.  Yudistira،1988جاكرتا )الطبعة الثالث :  PenelitianMetodologoمحم نازير، 27

 

(، Rineka Cipta 2010 :جاكرتا )الطبعة اربعة عشر .Prosedur Penelitian، أريكنطى سوهرسيمى 29

  .173ص
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 العينة النموذجية  :الفصل الثاىن

أن  هالنموذجية يف هذا البحث ينبغى ل العينة ةباحثبني التقبل أن 

هارسيمى يف هذا البحث العلمى كما قال سو  بني أوال تعريف العينة النموذجيةي

 كنتو:أري  

Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila jumlah 

subyeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih 

sebagai sampel.30 

 تباكحسن الين مصدر املواد أقل من مائة شخص فاملعىن: إذا كا

فإذا كان أكثر من مائة  اجملموع الكلى./كلهم، كان البحث حبث العدد  أيخذأن 

 %. 3.-2تار منهم العينة النموذجية نرتاوح بني .خيشخص فأخذ الباحث ان 

“Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil 

penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya sebagai 

suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat 

mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.”31 

وىف  به.املعىن: العينة النموذجية هي جزء من أجزاء اجملموع الكلى الذى متتاز 
تعيني عدد مصدر املواد أو عدد التالميذ الذين أنخذ منهم العينة النموذجية قال 

املستوى األول مبعهد الرب يف  طالباتأما عدد  . سحرسيمى أركنتوكما يلى
                                                             

 107. ص.  Prosedur Penelitian، سوهارسيمي أري كنطو 30
 183 . ص.  Prosedur Penelitian،كنطوري  سوهارسيمى ا30
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من جمموع  . فالعينة النموذجية اليت ستبحث الباحثةطالبة (001) مكاسر
 .طالبة (28) مثانية وعشرينالكلي هناك 

 

 دوات البحث العلمي: األالفصل الثالث

  شرح سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال:

أدوات البحث العلمى هي الوسائل للحصول على املواد. وهذه  املعىن :

 الوسائل  اختار وفقا لنوع البيان احملتاجة.

 ة جلمع املعلومات هي:ستعملها الباحثتفأدوات البحث العلمى الىت س

 مهارةستخدمها الباحثة جلمع املعلومات عن هي أدات ت Test)) أ. التجربة

 يف معهد الرب مبكاسر. طالبات يف تعلم اللغة العربية

حثة املعلومات مبقابلة ستعملها الباوهي أدوات ت(interview) طريقة املقابلة  ب.

 عن ما يتعلق ابلبحث. مدرسة

 مراقبته أثناء ةالباحثزها هأي الطريقة اليت جت Observasi))ج. طريقة املالحظة 

املستوى  عملية التعلم والتعليم املباشرة خاصة على مشكالت طالبات

 م اللغة العربية يف معهد الرب مبكاسر.تعل حنو طريقة احملاضرة عند األول
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 تعلوماامل مجع طريقة :الفصل الرابع

 ني مها:تقيقوم الباحثة يف مجع املواد بطر ت

مع الباحثة املواد واملعلومات هو أن جتLibrary research)  )  . البحث املكتبة1

ها تستخدمبقراءة الكتب واملراجع املتعلقة هبذا البحث. واألسلوب الذي ا

 الباحثة يف هذا الصدد هي:

قتطف الباحثة اآلراء من الكتب واملراجع املقتطفات املباشرة , أن ت  (أ

 مباشرة دون أن يغي السياق.

قتطف الباحثة آراء العلماء والكتب املباشرة هو أن تاملقتطفات غي  (ب

 بزيدة اجلملة أو نقصها دون أن ختالف املعىن.

قوم الباحثة جبمع املواد غي ما هو أن ت( Library research) البحث املكتبة. 2

 أييت:

ملها الباحثة للحصول تعسهي الطريقة اليت ت (Dokumentasi)طريقة الواثئق  .أ

 يف معهد الرب مبكاسر املواد املوجودة
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ستعملها الباحثة بزيدة هي الطريقة اليت ت (Observasi)طريقة املالحظة  .ب

ضرة عند تعليم اللغة العربية يف ذه مشكالت طالبات حنو طريقة احملاه

 معهد الرب مبكاسر. 

طالبات يف تعلم  ةتحن هبا الباحثتجربة وهي ورقة أسئلة االمتحان ومتال .ت

 .مبكاسر الرب معهد اللغة العربية يف

هي طريقة اليت جهزها الباحثة يف مجع املواد مبقابلة  (Interview)قابلة امل .ث

تعليم طالبات حنو طريقة احملاضرة عند رسني ملعرفة العوامل اليت تؤثر املد

 اللغة العبية.

 

  

 طريقة حتليل املواد :الفصل اخلامس

الباحثة الطريقة الوصفية الكمية.  تبعد مجع املعلومات استخدم 

والطريقة الوصفية الكمية هي الطريقة املستخدمة لتحليل املعلومات عن طريق 

 وصف املعلومات.
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ستخدمها الباحثة يف تنظيم املعلومات حيت أما الطريقة التحليلية اليت ت

 يتكون تركيب نظام البحوث هي: الطريقة الوصفية الكمية.

 لوصف املعلومات الكمية خبطوات فيما يلي:تستخدم هذه الطريقة 

 جدول تكرار, تعيني معدل الدرجة برموز:

Pرموز النسبة املئوية أو العرض: =
𝐹

𝑁
× 100%  

   Keterangan: 

F=Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N=Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu) 

P=Angka Presentasi 

 

 =F  تكرار األجوبة 

=N عدد الفرد 

=P 32القيمة املئوية 

                                                             
 ( ص,2007أنس سودجيونو, ستاتستيك الرتبية, )ط. جاكرات: ف ت. راجا غرا فندو برسادا,  32
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 الباب الرابع

 حثبنتائج ال

 عن معهد الرب مكاسر ةوجز اللمحة امل الفصل األول : 

 حملة اترخيية عن معهد الرب .1

يعد معهد الرب من املؤسسة التعليمية اليت تشتغل يف جمال تعليم اللغة 

مقر هذا املعهد يف حي جامعة حممدية العربية والدراسات اإلسالمية. ويكون 

 مكسر.

متخصصني يف  يهدف معهد الرب إىل ختريج طالب مسلمني ذوي كفاءة

العلوم اإلسالمية، جميدين ترمجة اللغة العربية إىل لغتهم األم والتحدث هبا، ذوي 

خربة يف نشر الدين اإلسالمي وثقافته ولغته الرمسي اللغة العربية، ويستطيعون أن 

املشكالت الدينية احلديثة املنتشرة بني اجملتمع. وللوصول إىل ذلك اهلدف،  لواحي

هيأ املعهد بيئة تعليمية هادفة  لطالبه ليساعدهم على استيعاب اللغة العربية يف 

وذلك إبعداد الوسائل  ،وكذلك فهم العلوم اإلسالمية ،أسرع وقت ممكن
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 الطالب ومعمل اللغةاملكتبة وسكن الغرف الدراسية و املساعدة للطالب ك

 .وغيها

، وحضور املعهد نتيجة التعاون بني م1996املعهد رمسيا سنة  أسس

جملس رائسة حممدية املركزية جباكرات ومؤسسة دار الرب بديب، اإلمارات العربية 

املتحدة. واختيار منظمة حممدية للتعاون معه نظرا إىل أن حممدية من إحدى 

ندونيسيا ذات أساس متني حكما وقبوال، املنظمات اإلسالمية الكربى إب

 .  فتتمكن من دعم هدف املؤسسة وأنشطتها يف جمال التعليم والدعوة

أما  مؤسسة دار الرب، لقد مت أتسيسها أبيدي رجال األعمال املسلمني 

إبإلمارات العربية املتحدة، حيث قاموا بتربع أمواهلم لتوزيعها يف بالد املسلمني، 

ؤسسات اإلسالمية ونشر اإلسالم، كبناء املساجد، ودير وذلك إلقامة امل

األيتام، وغيها. وبعد أتسيس هذه املؤسسة رمسيا، اتفق املتربعون على تسميتها 

 مبؤسسة دار الرب.

ويف اخلطوات الالحقة، حتو ل اسم املؤسسة من دار الرب إىل مؤسسة   

،  ورك زت 2002سنة  (Asia Moslem Charity Foundation)مسلمي آسيا اخليية 
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أنشطتها يف إشراف املعاهد التعليمية اإلسالمية وتطويرها. أخذت املؤسسة 

مقرها اآلن يف جاكرات بدعم متربعي اإلمارات املسلمني املايل. أما املتربع الرئيسي 

 هلذه املؤسسة الشيخ حممد حممد طيب خوري، وهو كمشرف هلا. 

 أحوال الطالباتات و أحوال املدرس الفصل الثاين :

 اتمدرسأحوال .1

إن املدرس ركن أساسي يف أي مؤسسة من املؤسسات التعليمية،   

فمؤسسة مسلمي آسيا اخليية قد حاولت استيفاء أشخاص متميزين يف أداء 

هذا املنصب الشريف، فبعون هللا قد توفر لدى املعهد من يقوم هبذه العملية. 

 : وميكن النظر إليهم يف اجلدول التايل

 1جدول 
 قسم البنات يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر علماتأحوال امل

 دةامل املنصب سماأل الرقم
 صرفال مدرسة ،ل س.م.ت ه.اآسيا نور 1
 2 قراءة مدرسة .،ل سفضيلة أم 2
 تفسيال ةمدرس .،ل سرمحايين 3
 حتريري ةمدرس .،ل سانعمة 4
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 بالغة ةمدرس .،ل سهنيئة 5
 ديثاحل ةمدرس .،ل سالعلمة نور 6
 مالءاإل مدرسة ،ل س.البوغامني جناة 7
 فقهال مدرسة ،س.ب د.اروسديان 8
 طاخل ةمدرس .،ل سمطمئنة 9

 حتريري ةمدرس ،ل س.واحدة نور 10
 قواعد ةمدرس ،ل س.م.ت ه.اريسناوايت سيت 11
 2 قراءة ةمدرس ديوانيت رمحي 12
 1 قراءة مدرسة نينجسيه سرتي 13

 (2017 معهد الرب جامعة حممدية مكاسر:  دوكومنتاسي)

 الباتطأحوال  (أ
ست قاعات للبنني ومخس قاعات  ؛دراسية ةقاع إحدى عشرة للمعهد  

 ية؛صباح فرتةولكثرة عدد الطلبة جلأ املعهد إىل تقسيم الطلبة إىل للبنات. 

من  ندرسو ي فرتة مسائية؛ظهرا، و  ةالساعة الثامنة إىل الثانية عشر  من ندرسو ي

، وأما الفرتة املسائية لقسم البنات فتبدأ من الثانية والنصف إىل العشاء الساعة

ويف الفصل الدراسي الثاين الساعة الواحدة ظهرا إىل اخلامسة والنصف مساء. 

فصل هي:  يةالصباح من الفرتة لقسم البنني فصول ستةهـ، عني  1436

الثالث و  الثاين يتستو من امل وفصل لكل ،لتمهيدي، فصالن للمستوى األولل
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لتمهيدي، وفصالن فصل لهي:  ئيةاملسا من الفرتةوأربعة فصول  ،والرابع

 ميكن  بيانه ابجلدول التايل:و  .لمستوى الثالثل وفصل للمستوى األول

 2جدول 
 يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر قسم البنات اتلباأحوال الط

 العدد املستوى الفرتة الرقم
1  

 
 يةالصباح

 35 التمهيدي
 28 األول أ 2
 34 الثاين 3
 37 الثالث 4
 26 الرابع 5

   
6  

 ئيةاملسا
 38 األول أ

 34 األول ب 7
 30 الثاين 8
 29 الثالث 9

 298 العدد
 (2017 معهد الرب جامعة حممدية مكاسر:  دوكومنتاسي)
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 حنو طريقة احملاضرة عند املستوى األول  ت طالباتمشكالالفصل الثالث: 
 كاسر مب يف معهد الربتعلم اللغة العربية 

على ما نفذت الباحثة مع حماضرة اللغة العربية ، األستاذة أم الفضيلة،   

كن قابلة، ميمن امل 2017يويل  25ل.، س.، مبعهد البي مكاسر ىف التاريخ 

للغة العربية طريقة احملاضرة يف تعلم ا الباحثة أن تقدم لكم وصف مشكالت

مشكالت  كاسر كما ييل :مب ول  يف معهد الربلدى الطالبات املستوى األ

ال يفهمن  ،الذي يشعرن الصعوبة طالبات املستوى األول يف معهد الرب مبكاسر 

، ليقدمنها ابللغة العربية منذ  مواد الدراسة تقدمها احملاضرات بطريقة احملاضرة

طالبات ال حيفظن ابملفردات، فال يفهمن تمن الدراسة حيت ينهينها وكانت يف

 .ةهذا املواد، ليقدمنها اب الطريقة احملاضر 

للتحصيل ما قرران من أنشطة تعليم اللغة العربية وتعلمها، جيب علينا أن  

ي نعرف ما يعوق أنشطة تعليم اللغة العربية وتعلمها من العوامل املؤثرة. وه

 والدراسات املقررة. لبات و ظروف احملاضراتطاظروف 
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الطالبات  أو ضراتالعربية وتعلمها، يكابد احملايف نشاط تعليم اللغة 

ل مها يصعبان على تفاع نساط، مثل مبعهد البي مكاسر، حىتصعوبة يف هذا ال

طالبات األوىل لتعلم اللغة العربية هي مهارة القراءة دراسة اللغة العربية. مهارات 

 والكتابة وفهم معاين نصوصها.

من املقابلة  2017أغوسطوس  2مما نفذت الباحثة ىف التاريخ 

اضرة يف واملالحظة ونشرة اإلستبيان، فتحصل البياانت املتصلة مبشاكل طريقة احمل

كاسر. من نشرة مب معهد الربطالبات املستوى األول يف تعلم اللغة العربية لدى 

كاسر االيت يكون مب توى األول يف معهد الربطالبات املسيان على اإلستب

عينات ابلطريقة العشوائية، مث حللتها  28طالبات وأخذت  101عددهن 

 ابلتحليل اإلحصائي حيت تستطيع أن تستنتج البياانت كما أتيل :

 هل تفهمني دراسة اللغة العربية سرعة، عندما تبني عنها احملاضرات ؟ .1
 3جدول 

)%( نسبة مأوية   f 1رقم  اإلجابة  
 أ لن - -

 ب أحياان 24 87,71%
 ت مرارا 4 13%
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 ج دائما - -
  اجملموع 28 100%

 

طالبات أن يفهمن نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من  

دراسة اللغة العربية أحياان عندما تبني عنها احملاضرات، و تكون هذه النتيجة 

احملاضرة تستطيع إستخدامها أحياان لفهم %، تعين طريقة  87.71عددها 

 طالبات.اسة اللغة العربية لدى در 

هل تبني احملاضرات دراسة اللغة العربية وهن يدرسن لفظيا عندما يفتحنها حيت  .2
 ينتهينها ؟

4جدول   

)%( نسبة مأوية   f 2رقم اإلجابة  
 أ لن 1 3.57%
 ب أحياان 9 32,14%
 ت مرارا 10 35,71%
 ج دائما 8 28,58%
  اجملموع 28 100%

 

طالبات أن احملاضرات ت على ما ظهر من نتائج بياانت اإلستبيان، أجاب

غالبا ما يبني  دراسة اللغة العربية وهن يدرسن لفظيا عندما يفتحنها حيت ينتهينها 
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%، تعين يغالنب تدريس هذه الدراسة  35.71، و تكون هذه النتيجة عددها 

 حيت ينتهينها .لفظيا عندما يفتحنها 

طالبات فرصة إلجابة دراسة اللغة العربية و فيها ال تعطني  هل تدرس .3

 ؟ الدراسات املبلغة

 5جدول 

)%( نسبة مأوية  F 3 رقم اإلجابة     
 أ لن 18 64,28%
 ب أحياان 6 21,42%
 ت مرارا 1 3,57%
 ج دائما 3 10,73%
  اجملموع 28 100%

 

طالبات أن احملاضرة نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

طالبات فرصة إلجابة الدراسات املبلغة دائما ، و تكون هذه النتيجة تعطني 

 طالبات .تعين يغالنب إعطاء الفرصة لدى  %، 64.28عددها 

 هل ال تصيبني صعوبة عندما تدرس احملاضرات هذه الدراسة مباشرة ؟ .4
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  6 جدول

)%( نسبة مأوية   F 4 رقم اإلجابة    
 أ لن 3 10,71%
 ب أحياان 23 82,15
 ت مرارا 2 7,14%

 ج دائما 0 0
  اجملموع 28 100%

 

طالبات أن يشعرن نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

ابلصعوبة أحياان عندما تدرس احملاضرات هذه الدراسة مباشرة ، و تكون هذه 

 طالبات يشعرن ابلصعوبة أحياان %، تعين  82,15النتيجة عددها 

 هل دراسة اللغة العربية اليت درستها احملاضرات تفهم فهما سهلة ؟ .5

 7 جدول

)%( نسبة مأوية  f 5 رقم اإلجابة  
 أ لن 0 0

 ب أحياان 19 67,86%
 ت مرارا 8 28,57%
 ج دائما 1 3,57%
  اجملموع 28 100%
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طالبات أن يفهمن نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

ه النتيجة عددها أحياان دراسة اللغة العربية اليت درستها احملاضرات ، و تكون هذ

 طالبات يفهمن هذه الدراسة أحياان .%، تعين  67.86

 عن الدراسة ؟ ن تسأل السؤالهل ال تعطيك احملاضرة فرصة أل .6

 8 جدول

)%( نسبة مأوية  F 6 رقم اإلجابة  
 أ لن 13 46,43%
 ب أحياان 10 35,71%
 ت مرارا 2 7,1%

 ج دائما 3 10,76%
  اجملموع 28 100%

 

احملاضرة  نطالبات أنتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

طالبات فرصة ليسألن عن الدراسات املبلغة دائما ، و تكون هذه حتددن 

حتدد احملاضرات الطالبات ليسألن عن %، تعين لن  46.43النتيجة عددها 

 الدراسات .
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 بينتها احملاضرة ؟الىت هل تصيبني صعوبة لفهم الدراسة  .7

  9 جدول

)%( نسبة مأوية  F 7 رقم اإلجابة  
 أ لن 13 46,43%

 ب أحياان 14 50%
 ت مرارا 1 3,57%

 ج دائما 0 0
  اجملموع 28 100%

 

طالبات أهنن يصنب نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

بينتها احملاضرة ، و تكون هذه النتيجة عددها الىت صعوبة أحياان لفهم الدراسة 

 ، تعين أحياان هن يصنب صعوبة لفهمها .50%

 هل تبلغك احملاضرة دراسة اللغة العربية واضحة ؟ .8

 10 جدول

)%( نسبة مأوية  f 8 رقم اإلجابة  
 أ لن 0 0

 ب أحياان 5 17,87%
 ت مرارا 10 35,71%
 ج دائما 13 46,42%
  اجملموع 28 100%
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طالبات أن تبلغهن نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

%،  46.42احملاضرة دراسة اللغة العربية دائما ، و تكون هذه النتيجة عددها 

 تعين احملاضرات يبلغن هذه الدراسة واضحة .

 لديك توجيه من احملاضرة عندما ال تفهمني هذه الدراسة ؟هل  .9

 11 جدول

)%( نسبة مأوية  f 9 رقم اإلجابة  
 أ لن 10 35,71%

 ب أحياان 14 50%
 ت مرارا 1 3,58%
 ج دائما 3 10,71
  اجملموع 28 100%

 

على ما ظهر من نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت الطالبات أن توجههن 

هذه النتيجة عددها احملاضرات أحياان عندما ال يفهمن هذه الدراسة ، و تكون 

 طالبات توجيه من احملاضرات .%، تعين لدى  50
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 هل تدرسك احملاضرة دراسة اللغة العربية ابلطريقة البسيطة ؟ .10

 12 جدول

%() نسبة مأوية  F 10 رقم اإلجابة  
 أ لن 0 0

 ب أحياان 11 39,28%         
 ت مرارا 11 39,28%
 ج دائما 6 21,44%
  اجملموع 28 100%

طالبات أن تدرسهن نتائج بياانت اإلستبيان، أجابت على ما ظهر من 

حماضرات دراسة اللغة العربية ابلطريقة البسيطة ، بل هن جينب إختار اإلجابة 

يسوين مع من جينب إختار اإلجابة "غالبا"، وتكون النتيجتان عددها  "أحياان"

 %، تعين الطريقة البسيطة تدرس هبا احملاضرات هذه الدراسة . 39.28

تقوم هبا طالبات املستوى األول حلل مشكالت  اولة اليتحمالفصل الرابع: 

 حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف معهد الرب مبكاسر.

 احملاوالت حللت الطالبات هبا املشاكل يف تعلم اللغة العربية .1
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طالبات متتلك املشاكل، حيت جتعلهن تعلم هو العملية اليت نقوم هبا ال

عائقات يف هذه العملية، خصوصا للطالبات املتخرجات من املدرسة العالية 

أن جيعلن  احلكومية، و ليست هلذه املدرسة مواد اللغة العربية الكافة. بل ميكنهن

ويتعلمنها جبد. ماهرات اللغة العربية، إذا كن  يستطعن أن يوجهن املشاكل فيها 

 : طالبات هبا املشاكل يف تعلم اللغة العربية كما تليحتلل الىت احملاوالت 

 .بات مبفردات اللغة العربية اليت تعطيهن حماضرةحتفظ الطال .1

 أوصديقاهتن. البات كثيا عن موادها مع حماضرةتسأل الط .2

 تراجع الطالبات موادها ومفرداهتا ومهاراهتا جتد. .3

 تدرب الطالبات إستخدام اللغة يف احلوار اليومي أوالنصوص العربية. .4

مشكالت  تحلل علماتسرتاجتية اليت تقوم هبا املإلا الفصل اخلامس :

الطالبات املستوى األول حنو طريقة احملاضرة عند تعلم اللغة العربية يف معهد 

 الرب مبكاسر

 مشكالت يف تعلم اللغة العربية تحلل علماتاإلسرتاجتية اليت تقوم هبا امل .1
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، إذا تصبح فيها صعوابت. صيل أنشطة التعليم والتعلم اجليداال ميكن حت

ات يف أنشطة التعليم والتعلم، خصوصا لدراسة وهذه الصعوابت تصيبها احملاضر 

 اللغة العربية.

طالبات، ألهنن واحد من هلن دور حلل مشاكل التعلم لدى  فيصبح

العناصر يف أنسطة التعليم والتعلم وهن مدرسات الطالبات مباشرة. إذا ال توجد 

لم وتتعلق ابحملاضرات نتيجة تع فيها احملاضرات، فال جتري هذه األنشطة جيدة،

 طالبات. 

 العربية كما تلي : اللغة تعلم يف املشاكل هبا علماتامل حللالىت  جتيةااإلسرت 

ما تدمي احملاضرات مساعدات الطالبات ومدافعاهتن ليدربن تعلمهن جبد  .1

طالبات أن يفهمن مواد الدراسة كافة، حيت تستطيع واحملاضرات مبلغات 

 هذه الدراسة.

احلوار اليومي وقراءة كتب اللغة العربية توجههن احملاضرات على تدريب  .2

 البسيطة

 اللغة العربية جيدة.أنشطة تعليم وتعلم ختطط احملاضرات ختطيط  .3
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طريقة احملاضرة ال تدرسهن هبا حماضرات وجيب عليهن أن تدرسن  .4

تعليم والتعلم طالبات ابلطريقة احلادسة واملثلية، لكي تكون أنشطة ال

 جتري جيدة.
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  اخلامسالباب 

 اخلامتة

 الصةالفصل األول : اخل

بناء على نتائج وحتليل البياانت قبل املؤلفة ، ميكن أن يكون قبل املؤلفة  

طالبات عند تعلم اللغة العربية اخلالصات أبن يوجد بعض مشكالت  يستطيع

 يف معهد الرب مبكسر. 

البات ط أو اتحماضر كابد تالعربية وتعلمها، يف نشاط تعليم اللغة 

كاسر، حيت مها يصعبان على مبمعهد البي يف صعوبة يف هذا النساط، مثل 

لتعلم  صعوبة طالبات الىت تصعب عليها هاراتاملتفاعل دراسة اللغة العربية. 

 اللغة العربية هي مهارة القراءة والكتابة وفهم معاين نصوصها.

مشكالت الذي يشعرن الصعوبة طالبات املستوى األول يف معهد الرب  .1

مبكاسر ، ال يفهمن مواد الدراسة تقدمها احملاضرات بطريقة احملاضرة ، ليقدمنها 
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طالبات ال حيفظن تمن الدراسة حيت ينهينها وكانت ابللغة العربية منذ يف

 احملاضرة.ابملفردات، فال يفهمن هذا املواد، ليقدمنها اب الطريقة 

 : يف تعلم اللغة العربية كما تلي تكالطالبات هبا املش تاحملاوالت حلل. 2

 حتفظ الطالبات مبفردات اللغة العربية اليت يعطيهن حماضرهن. أ.

 هن أوصديقاهتن.ةتسأل الطالبات كثيا عن موادها مع حماضر . ب

 تراجع الطالبات موادها ومفرداهتا ومهاراهتا جتد.. ج

 الطالبات إستخدام اللغة يف احلوار اليومي أوالنصوص العربية.تدرب . 4

 يف تعلم اللغة العربية كما تلي : تكالمشهبا  علماتامل تحلل إلسرتاجتيةوا. 3

طالبات ومدافعاهتن ليدربن تعلمهن جبد ما تدمي احملاضرات مساعدات . أ

يفهمن طالبات أن مواد الدراسة كافة، حيت تستطيع واحملاضرات مبلغات 

 هذه الدراسة.

توجههن احملاضرات على تدريب احلوار اليومي وقراءة كتب اللغة . ب 

 العربية البسيطة
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 اللغة العربية جيدة.أنشطة تعليم وتعلم ختطط احملاضرات ختطيط . ج

حماضرات وجيب عليهن أن يدرسن  طريقة احملاضرة ال تدرسهن هبا. د

لكي تكون أنشطة التعليم والتعلم جتري الطالبات ابلطريقة احلادسة واملثلية، 

 جيدة.
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 الفصل الثاين : املقرتحات

 .بناء علي نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض املقرتحات فيما يلي :

يف انحية املعهد ، ننبغي هلا أن تستخدم طريقة احملاضرة لدي طالبات  .1

 مبعهد البي مكاسر ، خصوصا لتعلم اللغة العربية .

حصول قدرة التعلم األساسية ، ننبغي للمحاضرات أن لتسهيل  .2

يستخدمن ما الوثيق مع مواد الدراسة من أمناط و نظريت و 

 طريقات التعلم .

هذا البحث حمدود جدا ، ننبغي للباحثني املستقبلني ىف جمال الرتبية  .3

 أن يبحثوا هذا البحث مستمر ا لتوسع حصول البحث .

هذا البحث ، ننبغيلهم أن يعاينو نقص ىف الباحثني الذين يرغبون يف  .4

 هذا البحث ، حيت سيكمل البحث املستقبال و حصوله و نتائجه .
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