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 كلمة التمهيد

 منا بالقلم مامل نعلم،احلمد هلل الذي أنعمنا بنور العلم واملعرفة عل 
 انأنبيا  والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم خامت

حسان إىل يوم عده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإي بـال نب واملرسلني الذي
 الدين.
الصحة والتوفيق واهلداية  الذي قد أدامينوبعد، أشكر اهلل جزيل الشكر  

هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من متكنت من إهنا  كتابة واملعرفة حىت 
لية الرتبية وشؤون ك  الرتبية اإلسالمية يفالشروط املطلوبة للحصول على سرجانا 

 امعة عال  الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.التدريس قسم اللغة العربية جب
واجهت مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة  لقد

معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة  استطعتخمتلف انأطراف وانأقوام 
ولذا وددت أن أقدم الشكر اجلزيل هلاؤال  املساعدين واملشرفني  .باجلودة

 واملشجعني منهم:
" الذين قد ربياين تربية "ِسىِت  م" وانأاحملبوبني، انأب "حمحُْمْود العزيزين الوالدين .1

منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين قدر طاقتهما على إمتام حسنة صاحلة 
دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية 

 ويهديهما صراطا سويا.



 و

 

انأستاذ الدكتور احلاج قادر غاسينج، م. أ. مدير جامعة عال  الدين  .2
 احلكومية مكاسر. اإلسالمية

التدريس   الدين، م. أ.. عميد كلية الرتبية وشوونالدكتور احلاج صاحل .3
 الدين غرااجانج وكيل العميد انأول، والدكتور احلاج ونّوابه أ. د. احلاج صرب

حممد أمري، لس. م. أ.. وكيل العميد الثاين، الدكتوراندوس احلاج آنس 
ين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف مالك، م. أ.. وكيل العميد الثالث، الذ

توجيه كلية الرتبية وشوون التدريس جبامعة عال  الدين اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر.

الدكتور منري، م. أ.. رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون  .4
 ست عائشة خالق، س. أ..، م. فد. نأستاذةا هتالتدريس وسكرتري 

 املشرف انأول الدين أوندينج، م. أ..انأستاذ الدكتور شريف  .5
الذين ساعداين  املشرف الثاين شهر الدين عثمان، م.ف.د. احلاج.الدكتورو 

وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه 
 عليهما إن شا  اهلل. 

مجيع املستجيبني الذين قد وسعوا فرصهم إلعالمي )الكاتب( ما يتعلق  .6
 هذا البحث. مبشكالت

كل انأساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .7
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.



 ز

 

مجيع انأصدقا  واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشؤون التدريس بوجه  .8
 خاص والطالب اآلخرين من الكليات انأخرى بوجه عام الذين ساعدوين

 وأمدويل مبا لديهم من أفكار وآرا  يف إعداد هذه الرسالة.

أقدم الشكر اجلزيل إىل من ساعدين من انأصحاب والصاحبات  ,و أيضا .9
  ة كانت أم روحية.يماد

أقدم الشكر اجلزيل من أعماق قليب إىل زوجيت  أن إين ال أنسىوأخريا  .11
 احملبوبة )سيت حاردي يانيت( اليت رافقتين وساعدتين يف كتابة هذه الرسالة.

وأخريا إين ال أرجو من كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 
 ا ، ونسأل اهلل التوفيق واهلداية، آمني يا رّب العاملني.لدى القر  نوعو 

 

    ه 4141 حمرم  غووا، 
 م   3144 نوفمرب

 
 الكاتب
 

  حبييب. م س
 31311411143ت/

 



 ح
 

 محتويات الرسالة
 أ صفحة الموضوع...................................................

 ب ...............................................شهادة بأصالة الرسالة
 ج المشرفين................................................... موافقة

 د .الرسالة..............................................االعتماد على 
 ه كلمة التمهيد......................................................

 ح الرسالة................................................... محتويات
 ك ......................................................تجريد البحث

 1 ..........................................:  مقدمة     الباب األول    
 1 ...............................تاملشكال خلفية:  الفصل األول
 3 ...............................مشكالت البحث:  الفصل الثاىن

 3 ...........................توضيح معاىن املوضوع:  الفصل الثالث
 5 ..........................أهداف البحث وفوائده:  الفصل الرابع

 6 .............................أساس ترتيب الرسالة:  اخلامسالفصل 
  



 ط
 

 8.. ..............................المكتبية : الدراسة          الباب الثان
 8 .....................................املدرس ودوره:      الفصل األول
 72...........................اللغة العربية ومشكالهتا :      الفصل الثاىن

 73 ..........................مناهج البحث.......:          الباب الثالث
 32................................الكمية والنموذج:  الفصل األول

 38 .................................مصادر البحث:  الثاىنالفصل 
 27 ...........................أدوات البحث العلمي:  الثالثالفصل 

 26...........................طريقة حتليل املعلومات:  رابعالفصل ال
 64.......................................نتائج البحث:      الباب الرابع

 غووا منطقةاحلكومية ملكاجي عن املدرسة العالية  حملة:  الفصل األول
 احلدى عشرالفصل  حوال تالميذأو 

 64...........................................فيها

 املشكالت لدى مدرسي اللغة العربية يف إنفاذ عملية  :  الفصل الثاىن
 تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية                  
 25........................غووا منطقة غووا. –ماالكاحي                 

 برنامج عملية تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية : الفصل الثال
 46..............غووا منطقة غووا. –حي احلكومية ماالكا                 

 
 



 ي
 

 بعض العمليات اليت يعمل هبا مدرس اللغة العربية : الرابع الفصل
 ملواجهة املشكالت يف عملية التدريس يف املدرسة الثانوية                    

 44...غووا منطقة غووا. –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي                    
 46 .....................: اخلامتة.......................   الخامسالباب 

 66........................................اخلالصات:    الفصل األول
 27 ........................................املقرتحات:    الفصل الثاىن

           المراجع
   

 



 
 

 ك


 تجريد البحث

 حبيبي. م س:     سم الباحثا
 22222020202:  الرقم الجامعي
مدرسة الثانوية المشكالت تدريس اللغة العربية في  :  موضوع الرسالة

 منطقة غووا مالكاجياإلسالمية الحكومية 
 

درسة املمشكالت تدريس اللغة العربية يف  هذه الرسالة تبحث عن
 . املشكالت هلذه الرسالة هي:منطقة غووا مالكاجيالثانوية اإلسالمية احلكومية 

ما هي املشكالت املوجودة لدى املدرسني يف تدريس اللغة العربية يف املدرسة 
اللغة عملية تدريس غووا ؟، وكيف  –الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

غووا ؟، وما  –العربية اجلارية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 
هو احلل واملخرج يف مواجهة مشكالت تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

 غووا؟ –اإلسالمية احلكومية مالكاجي 
الباحث انطالقا من التفصيالت السابقة، كنتيجة من البحث  ويالخص

 خص الباحث عدة املعلومات التالية :الي، العلم
ومن جانب آخر أن احلصة لتعليم العربية  ,ونأن املشكلة اليت واجهها مدرس .1

 مدرس اللغة العربية واحد فقطوهناك ، حصتان يف األسبوع فقط 

أن عملية تدريس اللغة العربية متشي بسبب جهد مدرس مادة اللغة العربية  .2
 .كمدرس ومرب  ميف أداء واجبه

اللغة العربية يف مكافحة املشكالت يف عملية  والعمليات اليت قام هبا مدرس .3
 .املدرسني عددتدريس اللغة العربية هي ترقية جودة املدرسني، وحماولة زيادة
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول: خلفية المشكالت

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو خامت النبيني، قد طبق 
اإلسالم الذي كان  1تفصيالت دين اإلسالم يف نفسه وأسرته وجمتمعه وبلده.

أساسه األصيل هو القرآن وهو الكتاب الذي أنزل باللغة العربية إىل حممد صلى 
اهلل عليه وسلم ليبلغه إىل مجيع الناس، وجيب على املسلم أن جيعل القرآن منهج 
حياته يف هذه احلياة. والقرآن الذي أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم كان 

 نشر هذا الدين. وهبا اهناان يتكلم هباباللغة العربية ألنه ك
ما قاله تعاىل يف كتابه يف سورة  على القرآن الذي أنزل بالعربية يوافق

 : 3( : 11فصلت )
م   َعَربِيًّا قُ ر آنًا آيَاتُهُ  ُفصَِّلت   ِكَتاب    يَ ع َلُمونَ  ِلَقو 

تعلم القرآن أمر واجب على كل مسلم، كما تعاىل يف سورة احلجر 
(51 : )9 : 

نُ  ِإنَّا رَ  نَ زَّل َنا َنح   َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّك 

                                                           
(، 5991السالم، : باندونج : إرشاد بيت 5. )ط. الطريقة يف تربية الولد ليكون صاحلا.حممد طالب، 1

 51ص.
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وحلفظ أصالة القرآن والسنة النبوية، وكذا سائر العلوم اإلسالمية والعامة، 
اهليئات التعليمية من املرحلة اإلبتدائية،  أنشأتاإلندونسية قد  احلكومةفإن 

 الشؤون الدينية.واملتوسطة، والثانوية، واجلامعية، حتت رئاسة وزارة 
مادة اللغة العربية من املواد املهمة من سائر املواد الدينية، ألهنا هي اآللة 
األساسية لفهم سائر الكتب العربية، وعدم وفهم هذه اللغة يؤدي إىل فهم 
اإلسالم فقط عن طريق الكتب املرتمجة احملدود عددها بالنسبة إىل الكتب 

 .العربية اليت مل ترتجم حىت اليوم
ولرفع جودة الطالب فإن احلكومة قد صنعت املنهج الدراسي اخلاص ملادة 
اللغة العربية. وجبانب آخر أن املدرسني الذين يدرسون العربية ال بد أن يكونوا 

 ، وكذلك عددهم ال بد أن يناسب عدد الطالب. عليها متقنني
ومع ذلك، مل يكن معناه أن من خالل تدريس اللغة العرية ليس هناك أية 

 يواجه املدرسمشكلة، وإمنا 
 يف تدريس هذه املادة مشاكل كثرية. 

وما يتعلق هبذا، فإن مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 غووا، منطقة غووا يواجه من خالل تدريسه مشاكل –احلكومية مالكاجي 

مدرس  مشكالتهذا البحث، ستنجلي  وبواسطةاملواد العامة،  وكذلكمعينة، 
 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي منطقة غووا.اللغة العربية 
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  ىف هذه الرسالة.الباحث  هابحثاليت سي املساكلتلك  
 البحث اكل: مشالثانيالفصل 

من خالل تتبع دواع البحث السابقة، ميكن للباحث أن حيدد عدة  
 ، وذلك مما يلي :ستجب عنها

ما هي املشكالت املوجودة لدى املدرسني يف تدريس اللغة  .1
  –العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

 غووا ؟

املدرسة الثانوية  اللغة العربية اجلارية يفعملية تدريس كيف  .2
 غووا ؟ –اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

مشكالت تدريس اللغة العربية ما هو احلل واملخرج يف مواجهة  .3
 غووا ؟ –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي  يف

 : توضيح معانى الموضوعالثالثالفصل 

يبني عدة ملعرفة املوضوعات املتضمنة يف هذا البحث، اضطر الباحث أن  
 الرتيفات املهمة كاآليت :
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تعين يف  ( Problematic )يف اإلجنلزية ب بروبليماتك  هالفظ املشكلة معروف
اإلندونيسية باملسألة، واملسألة يف اللغة اإلندونيسية هي الشيء الذي حيتاج إىل 

 2احلل واإلهناء.
من التعلم هو السعي إلنشاء قدرات الطالب وموقفه وقيمته، سواء كان 

 3جانب عقلي، عملي، روحي وجسمي.
غووا، هي املدرسة الرمسية  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

 املوجودة يف تومبو بولو منطقة غووا، اليت جعلها الباحث مكان للتجربة. 
انطالقا من هذا التعريف، فالباحث يعرف موضوع البحث جممال بأنه 

التفصيلي والعلمي يف املسائل واملشكالت اليت حتليل ومطالعة على الوجه 
يواجهها مدرسوا اللغة العربية غالبا يف ساحة تدريس اللغة العربية، سواء كان 
اليت باشرها املدرس نفسه أو ما يواجهها الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 غووا. –احلكومية مالكاجي 
 
 
 

                                                           

(، 5991 ,باالي فوستاكا :باندونج ,1)ط. قاموس اللغة اإلندونيسية. و.ج.س بوروادارمينتا، 2 
 .111ص.

 11(. ص. 1001: جاكرتا : رينيكا جيبتا.  1، )ط. ختطيط التدريسنانا شوده س، . ر. إبراهيم. 3
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 : أهداف البحث وفوائده الرابعالفصل 
 البحثأهداف  .1

هها مدرسوا اللغة العربية من خالل تدريس عرفة املشكالت اليت يوجمل - أ
 –اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

 غووا.

ملعرفة الطريقة يف تدريس اللغة العربية اجلارية يف املدرسة الثانوية   - ب
 غووا. –اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

ملعرفة احلل واملخرج يف مواجهة مشكالت تدريس اللغة العربية يف   - ت
 غووا.  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 

 البحثفائدة  .2

لزيادة معلومات الباحث وتالميذ الفصل احلادي عشر باملدرسة  - أ
العالية احلكومية مالكاجي غووا عن مشكالت يف تدريس اللغة 

 العربية وكيف حلها. 

ليكون اقرتاحا يف حتسني تكييف منهج التعليم عموما وطرق  - ب
 التدريس خصوصا يف املستقبل.

ليكون عونا للقائمني بالتدريس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  - ت
طرق التدريس إىل ما هو  تنموغووا، حىت  –احلكومية مالكاجي 

 األحسن.
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 جامعة عالء الدين نفع الطالب ومنسويبتلعل هذه التجربة  - ث

، وكذلك الذين سيقومون بالتجربة يف اإلسالمية احلكومية مكاسر
 املستقبل، لعله يكون مفيدا هلم مما يتكون من هذه املعلومات.

 : أساس ترتيب الرسالةالخامسالفصل 

قسمت التبويب يف هذا البحث إىل مخسة أبواب، كلها مرتبطة بعضها 
 :صل عنه، وذلك على الرتتيب التايلببعض ال ينف
: املقدمة اليت تتضمن دواع البحث، مشكلة البحث، التعريف  الباب األول

 بالبحث، أهداف وفوائد البحث، واألخري بيان خطة البحث.
: بيان املسائل ما يتعلق مبوضوع البحث عن املدرس ودوره واللغة  الباب الثاين

 العربية ومشكالهتا.
: املنهج املسلوك يف التجربة، ويتضمن مخسة عناوين : منهج  الباب الثالث

املقارنة، مصدر املعلومات، الكمية والنموذج، املنهج يف مجع املعلومات، 
 وكاخلتام هلذه املبحث بني كيفية حتليل املعلومات.

: هذا الباب يتضمن مهمة أو نتيجة هلذا البحث الذي يتكون من  الباب الرابع
 –الصورة العامة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي  أربعة عناوين :

غووا، مشكلالت مدرسي اللغة العربية من خالل تدريسها يف املدرسة الثانوية 
غووا، بيان منهج تدريس اللغة العربية يف  –اإلسالمية احلكومية مالكاجي 
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ري بيان احملاوالت غووا، واألخ –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 
اليت قام هبا مدرس اللغة العربية يف مواجهة مشكالت تدريس اللغة العربية يف 

 غووا. –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مالكاجي 
: اخلامتة اليت تتضمن خالصة البحث مما قد فصل يف األبواب  الباب اخلامس

األهداف املرجو نيله السابقة، مث ذكر بعض اقرتاحات الباحث ما يتعلق ب
 وحصوله باإلضافة إىل أهنا شرط يف إكمال البحث العلمي.

 



 

8 

 الباب الثاني

 ةتبالدراسة المك

 المدرس ودورهاألول:  الفصل
 تعريف املدرس أو املعلم .1

كما عرفنا أن املدرس هو أحد العناصر املهمة يف قيام التعليم والتعلم 
حيث أنه كان يف املنزلة الرئيسية، وعلى يده جناه وفشل ما يراد من خالل 

عناصر أخرى حيث أهنا ارتبطت التعليم. ولكن مع ذلك ال جيوز لنا أن نتهاون 
 باملدرس ارتباطا وثيقا يف حتقيق الغاية من التعليم.

ولقد كثر التعريفات عن املدرس من التخصصني يف جمال التعليم على 
حسب ما يرونه، ولكن الباحث هنا مل يكن يتعرض لبيان سبب اختالفهم يف 

 حتديد هذه التعريفات حسب آرائهم.

 ر عثمان يرى تعريف املدرس يف كتابه " الدكتوراندوس حممد عزي

 كيف يكون مدرسا متقنا " أن :
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املدرس هو عملية أو سعي يف توجيه الطالب من خالل التدريس أو 
حماولة تكييف البيئة يف تعلقها بالطالب واملواد الدراسية الذي ينتج عملية 

 1التدريس.

العموم، سواء كان بناء على هذا التعريف، فاملدرس هو املدرس على سبيل 
الذي يدرس يف الفصل، أو مدرس قراءة القرآن، أو مدرس اخلياطة أو غريهم. 
فلذلك فإن املدرس مسؤول يف تنفيذ دوره يف إدارة نشاط الطالب يف سبيل 
التعلم، وكذلك عليه أن ينتفع بالبيئة سواء كان داخل الفصل أو خارحه مما 

ية التدريس والدراسة هي عملية تعاملية يساعد يف جناه عملية التدريس، ألن عمل
علمية بني املدرس والطالب لتحقيق هدف معني. فالتعامل التفاعلي بني 

 املدرس والطالب هو شرط يف جناه عملية التدريس.

خروجا من التعريف عن املدرس السابق، ميكن أن نفهم أن مسؤولية 
يكون مربيا  املدرس ليس جمرد التدريس فحسب، ولكن املدرس ال بد أن 

كذلك، فاملدرس يف أداء واجباته اليومية ال بد أن يساعد الطالب حىت وصلوا 
إىل املرحلة البلوغية. وبعبارة أخرى أن التعليم والرتبية مها من مسؤولية املدرس 

 املرتابطان ارتباطا وثيق، ال ميكن أن ينفصل أحدمها عن اآلخر.

                                                           
 3ص.  .،السابقاملرجع . حممد عزير عثمان،  1
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درس هو أهم العناصر ألنه هو ويف عالقة املدرس بنجاه التعليم، فإن امل
الذي قام بالتعليم. وبذلك اهلدف من التعليم ميكن أن يتحقق كامال إذا كان 
عملية التعليم متشي جيدة. والعكس منهج التعليم اجليد هو التعليم الرتبوي. 
ولذلك املدرس كاملعلم واملريب ميكن أن يكون كذلك وسيطا وسيال ومرشدا 

 وموجها وما إىل ذلك.
 دور املدرس يف عملية التدريس .2

كل الناس يعتقد على أن للمدرس دور كبري يف جناه عملية التعلم يف 
املدرسة. واملدرس له دور يف منو الطالب لتحقيق الغاية يف حياته إىل غاية ما. 
هذا املعتقد يتولد ألن اإلنسان ضعيف بنفسه قوي بغريه، فال يزال اإلنسان 

لى قيد احلياة، وهذا يدل على أنه كذلك حيتاج إىل غريه حيتاج إىل غريه ما دام ع
يف منوه، وكذلك الطالب حينما سجل له والداه للدراسة يف املدرسة فإهنما قد 

 يرجوان رجاء على املدرسني، لينمو ولده بكمال.

الرغبة وامليل والقدرات لدى الطالب ال ميكن أن تنمو جيدة إال بإرشاد 
ال فإن املدرس يالحظ أحوال الفردية لكل طالب، ألن من املدرس، ويف هذا اجمل

لكل طالب له مزيته ليس كغريه، والدرس الذي يشجعه يف عمل اخلري، ويعوده 
 على حتمل املسؤولية مما قد فعل.
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فهذا البيان يوضح لنا مهمة املدرس العظيمة يف خدمة الطالب يف منوه 
تيح مصدر القدرة ونشئه. له دور  مهم يف تكوين شخصية اإلنسان، وي

 اإلنسانية، والرفاهية االجتماعية ولتقدم البلد.

واملدرس ال بد أن يطور قدرته يف التعليم، ويتيح السهولة للطالب لتنمية 
قدراهتم على وجه تام. قال الدكتور أ. مولياسا : أن املدرس ال بد أن ينزل نفسه 

 أمام الطالب املنازل اآلتية :
 الشفقة على من مرتبيهماكالوالدين ذوي الرمحة و  .1

 كالزميل الذي يلجأ إليه الطالب يف كل شكواه .2

كاملدبر الذي يعطي للطالب السهولة ويساعدهم على تنمية  .3
 رغباهتم.

يعطي الفكرة البناءة للوالدين ليعرف املشكالت اليت واجهها الطالب  .4
 وكيفية حلها.

مل يغرس يف نفوس الطالب الشعور بالثقة بالنفس، والشجاعة، وحت .5
 املسؤولية.

ينشئ عملية التعرف الالئق بني الطالب وغريه وكذا بني الطالب  .6
 وبيئته.

 تنمية قدرات الطالب .7
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 2أن يكون مساعدا للطالب حينما حيتاج إليه. .8

وما يتعلق بدور املدرس قد تكلم كثري من املتخصصني، وأبدوا آراءهم،   
 ن دور املدرس :من ضمنهم الدكتوراندوس حممد عزير عثمان، قال يف بيا

 املدرس يكون معرضا - أ

 املدرس يكون مدير الفصل - ب

 املدرس يكون وسيطا ووسيال - ت

 3املدرس يكون مقدرا - ث

ولتوضيح دور املدرس السابق، ميكن تصويره بصورة موجزة على سبيل 
 التايل:

 املدرس يكون معرضا - أ

ويف هذا الدور، فإن املدرس مطلوب بأن يكون ملما ومتقنا يف املادة اليت   
يعلم هبا الطالب، وينمي قدراته فيما ميلك من العلوم، ألن هذا من أهم األمور 

 الذي يساعد الطالب يف جناه دراستهم.

                                                           
: ب ت. رمياجا 5)ط.  يكون مدرسا متقنا إتاحة جو التدريس يف ابتكارية ومرحية. أي. مولياسا.  2

 33( ص.7002روسداكريا، باندونج 
 9. ص..،السابقاملرجع . . حممد عزير عثمان 3
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ومن األشياء اليت ال بد للمدرس أن يعيها، أنه وإن كان هو املدرس فإنه   
متعلم يف نفس الوقت، ومعىن ذلك أن املدرس ال ميكن أن ينقطع عن الدراسة، 

قة فإنه سيزود نفسه شىت العلوم اليت تساعده يف أداء الواجب  وبذه الطري
 كاملدرس واملعرض حىت يستطيع أن يعرض ما يعلم به الطالب.

وجبانب آخر، أن املدرس ال بد أن يفهم املنهج الدراسي فهما جيدا وكذلك 
منزلة نفسه كمصدر التلقي، و عنده ذكاء يف أيصال املعلومات أىل الطالب. 

س مساعدة الطالب يف تنشئة مدى القبول والفهم واإلملام مبا وعلى املدر 
تعلموا، لذا فإن املدرس له دور كبري لتشجيع الطالب النتهاز مجيع الفرصة 
للتعلم. وأخريا فإن املدرس يستطيع أن يقوم بدوره بشكل جيد حينما يتقن 

 ويقدر على تنفيذ طرق التدريس املمتازة.

 املدرس يكون مدير الفصل - ب

ملدرس يف دوره كمدير الفصل ينبغي أن يهيئ الفصل كبيئة التعلم ومن ا  
جانب آخر أنه من بيئة املدرسة اليت حتتاج إىل التنظيم. تنظيمذه البيئة ومراقبتها 

مراقبة تلك البيئة هي اليت تشكل مدى  من أجل حتقيق األهداف من التعليم.
يئ للطالب التفاعل ودفعهم تعلقها بالدراسة. البيئة اجليدة هي البيئة اليت هت

 للدراسة، ويعطي األمن والراحة يف نيل املرام.
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جودة الطالب عددهم يف الفصل يكون حبسب العوامل الكثرية، منها،   
املدرس، والتعلق الشخصي بني الطالب يف الفصل، واجلو العام واحلال يف 

 الفصل.

ته لشىت أنواع اهلدف العام من إرشاد الفصل هو استخدام الفصل وإتاح  
وسائل التعليم لنيل النتيجة األحسن. وأما هدفه اخلاص هو تنمية قدرات 
الطالب يف استخدام الوسئل التعليمية، إتاحة اجلو املناسب ليتمكن الطالب 

 من العمل والدرس، وملساعدة الطالب يف نيل النتيجة املرجوة.

ظة على البيئة واملدرس يف دوره كاملدير يف الفصل مسؤول عن احملاف  
الفصلية الظاهرة لتكون مرحية للطالب أثناء الدرس، ويقوم بتوجيه عملية ذكائية 
وجتماعية يف الفصل. وبذلك فاملدرس دوره يف هذا اجملال ليس فقط إلمكان 
الطالب من الدرس، وإمنا يتعدى ذلك إىل تنمية العادة يف العمل والدرس على 

 وجه املطلوب لدى الطالب.

ية أخرى للمدرس يف هذا الدور إرشاد جتاربات الطالب اليومية مسؤول  
إىل ما هو األحسن، ومن الرئاسة اجليدة هي إعطاء الفرصة للطالب فينشأ شيئا 
فشيئا ليقل تعلقهم باملدرس ويتوىل بأنشطتهم بأنفسهم. فالطالب ال بد أن 

مراحل التدرج.  يستطيع أن يصل إىل مرحلة املرابقة النفسية واجلدية النفسية على
واملدرس يف هذا الدور ينبغي أن يطبق املعلومات يف نظرية التدريس ونظرية النمو 
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لدى الطالب لتكييف جو التعلم املؤدي إىل تسهيل عملية التعلم لديهم 
 وتسهيل حتقيق اهلدف املقصود.

 املدرس يكون وسيطا ووسيال - ج

املعلومات والفهم اجليد عن املدرس يف هذا الدور ال بد أن يكون عنده   
الوسائل التعليمية، ألن هذه الوسائل هي اآللة املطلوبة يف التواصل مع الطالب 
يف سبيل التعليم. ولذلك الوسائل التعليمية هي األساس األصيلة وهي املعيار 

 املهمة يف حتقيق النجاة من عملية التعليم.

ومعلوماته عنها فحسب، وليس جمرد فهم املدرس عن الوسائل التعليمية   
ولكن ال بد له كذلك أن يكون عنده ذكاء يف اختيار واستعمال تلك الوسائل 
بشكل جيد. ولذلك فإنه حيتاج إىل التدريبات املستمرة واملنظمة.  ويف اختيار 
الوسائل التعليمية واستعماهلا ال بد أن يتوافق مع اهلدف واملادة والطريقة، 

 ميل وقدرة الطالب.والتقدير وطاقة املدرس و 

ويف هذا الدور أيضا، فإن املدرس ال بد أن يكون وسيطا يف تواصل بني   
الناس. ولتلك احلاجة فإنه حيتاج إىل إملام يف إنفاذ املعلومات عن فن التعامل 
والتواصل بني الناس. والغاية من هذه هي ليتمكن املدرس من إتاحة البيئة 

 املناسبة التفاعلية.
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احلالة ميكن للمدرس تطبيق ثالثة أشياء تعين إثارة حصول ويف هذه   
اخللق اإلمجاعي، وتنمية طاقة التعامل النفسي، و إنشاء التعامل اإلجيايب بني 

 الطالب.

واملدرس يف دوره كالوسيل ال بد أن يقدر على إجياد املصادر التعليمية   
كان ما يتعلق   املفيدة واملساعدة يف حتقيق اهلدف، وعملية التدريس، سواء

 باحملاضر، املادة الدراسية، اجمللة أو اجلريدة.

 املدرس يكون مقدرا  -د 

ولو الحظنا جمال التعليم، لعرفنا أن كل نوع أو جنس من التعليم   
القائمون به يقومون بتقدير ما حيصولونه من التعليم يف املواعيد املعينة لكل 

تلك املواعيد املعينة يف املستوى الواحد مستوى من التعليم. فهذا معناه أهنم يف 
يقومون بتقومي ما قد يبلغون إليه من النتيجة، سواء كان من قبل القائمني 

 بالتعليم أو الطالب.

كذلك يف عملية التعليم فإن املدرس ينبغي أن يكون مقدرا جيدا. هذا   
ه قد النشاط يقصد به ملعرفة ما قد توصلنا إليه، هل اهلدف الذي قد خططنا

حتقق أم ال؟ وهل املادة اليت قد درسنا هبا الطالب مناسبة هلم؟ وهذه التساؤالت 
 ميكن أن جياب أهنا من خالل هذه التقدير أو التقومي.
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وبالتقومي، فإن املدرس يتمكن من معرفة نتيجة حتقيق اهلدف، إملام   
هذا  الطالب للدرس، والقرار أو تناسب املنهج الدراسي. والغرض اآلخر من

التقومي هو معرفة  منزلة الطالب  يف الفصل لفريقه. وبالتقومي يعرف املدرس 
مستوى الطالب، هل الطالب ذكي أو متوسط يف الذكاء أو ناقص يف الذكاء 

 أو أقل من ذلك إذا قرن بأصدقائه يف الفصل.

ومبطالعة حتقيق اهلدق من التعليم، يعرف املدرس هل عملية التعليم تنتج   
جة اجليدة واملرحية أو كنت عكسها؟ هبذا يتبني لنا أن املدرس ال بد أن النتي

يكون عنده القدرة والكفاءة يف التقومي، ألن بتقوميه يعرف اإلجناز الذي حيصل 
 عليه الطالب بعد عملية التعليم.

ويف دروره كمقوم نتيجة تعلم الطالب، فاملدرس ال بد أن يتابع متابعا   
الطالب من حني إىل حني. املعلومات احملصولة من هذا مستمرا ما قد حصله 

التقدير كاجلزاء من عملية التدريس. وهذا اجلزاء يكون كمنطلق إلصالح تنمية 
جودة عملية التعليم يف املستقبل. وبذلك عملية التعليم تتطور دائما تطورا 

 استمراريا لتتحقق النتيجة كاملة.

 مهمة املدرس ومسؤوليته .3

يسية من املهنة هي تطبيقها ومستلزماهتا جتاه مهماهتا املسألة الرئ
ومسؤولياهتا. هذه املسألة ممهمة، ألهنا هي الفرق األساسي بني مهنة ومهنة 
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أخرى. ووظيفة التدريس هلا مهمات كثرية، سواء كان ما يتعلق باألمور الرمسية 
ل رأي بيرتس أو غري الرمسية اليت كان وجه اخلدمة. الدكتور نانا سوجانا كان ينق

 عما يتعلق بواجبات املدرس، آال وهي :
 املدرس وظيفته كاملعلم .1

 املدرس وظيفته كاملوجه .2

 4املدرس وظيفته كمدير الفصل. .3

هذه الوظائف الثالث هي مهمة أساسية من مهنة التدريس، ألن املدرس 
يف دوره كاملعلم يكون أغلب مهماته يف التخطيط يف تطبيق التدريس. ويف هذه 
املهمة فإن املدرس مسؤول بأن يكون لديه عدة املعلومات والقدرات يف طريقة 
التدريس جبانب إملامه يف العلم أو املادة اليت يعلم هبا. ودور املدرس كاملوجه 
معناه أنه ميد املساعدة للطالب يف حل املشكالت اليت يواجهوهنا. هذه املهمة 

إيصال املعلومات فقط، ولكن فيه أيضا فيه جانب الرتبية، ألنه ال يتعلق بكيفية 
تنمية شخصية الطالب وتكوين القيم لدى الطالب. وأما دور املدرس كمدير 
الفصل يف احلقيقة يتعلق بتناسب بني قواعد العمل يف جمال التدريس وقواعد 
العمل على سبيل العموم. وإن كان كذلك فإن قواعد العمل يف جمال التدريس 

 التدريس.أهم ومفضل يف مهنة 
                                                           

(، 7005: باندونج : سينار بارو ألغيسيندو، 8، )ط. املبادئ يف عملية التدريس. نانا سوجانا.  4
 55ص.
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 بروبيسور الدكتور عمر هامالك يبني عدة مسؤوليات املدرس :
 املسؤولية يف السلوك واألخالق - أ

 املسؤولية يف جمال التدريس يف املدرسة - ب

 مسؤولية املدرس يف اجملال االجتماعي  - ت

 5املسؤولية يف جمال العلم. - ث

 عثمان مهمة املدرس كاآليت :

 املهمة يف جمال املهنة - أ

 اإلنسانيةاملهمة  - ب

 6املهمة يف اجملال االمجتاعي. - ت

 تلك املهمات الثالث سيبينها الباحث على سبيل اإلجياز كاآليت :

 املمهمة يف جمال املهنة - أ

ليتمكن املدرس من أداء مهمته متقنا، ال بد له أن ميلك عدة القدرات 
األساسية املتقنة. وهذه القدرات األساسية ميكن أن حيصل عليها املدرس من 

                                                           
(، 7008أكسارى،  : جاكرتا: ب ت. بومي5، )ط.تربية املدرس على ميزان الكفاءة. عمر هامالك، 5

 39ص.
 2ص.  .،السابقاملرجع ، . حممد عزير عثمان 6
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فكرته وابتكاره يف سعيه على تنمية قدراته إما عن طريق التعلم النفسي أو عن 
 طريق خرباته التعلمية.

وجناة املدرس يف أداء مهمته يف جمال الرتبية والتدريس أغلبها تنبين على 
 قدرته يف تنقيذ عدة دوره اخلاص يف حالة التدريس  يف الفصل.

ألساسية اليت ال بد أن ميلكها بني الدكتور نانا سجانا عدة القدرات ا
 املدرس، وهي :

 عنده معلومة عن الدراسة وسلوك اإلنسان .1

 عنده قدرة ويتقن املادة اليت درس هبا .2

عنده موقف مناسب عن النفسه، واملدرسة، والزميل، واملادة اليت  .3
 7درس هبا.

وما يتعلق بذلك، نقل الدكتور نانا سوجانا رأي غالسسري الذي كان 
 ا من هذا، وهو :معناه قريب
 اإلملام باملادة الدراسية .1

 القدرة على مراقبة الطالب .2

 القدرة على قيام عملية التعليم .3

 8القدرة على حتديد مدى فهم الطالب للدرس. .4
                                                           

 52ص.  .،املرجع السابق. نانا سوجانا،  7
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انطالقا من هذا الرأي، فإن قدرة املدرس ينقسم إىل ثالثة جماالت، يعين 
يف جانب املهارة. القدرة يف جانب ذكاء، والقدرة يف جانب السلوك، والقدرة 

ولذلك، دور املدرس كمهنة يتضمن الرتبية، والتعليم، والتدريب. الرتببية مبعناه 
مواصلة وتنشئة العلوم والتكنولوجية. والتدريب مبعناه تنمية املهارات لدى 

 الطالب.

وهبذا، ميكن القول بأن مهنة التدريس هو وظيفة أو مهمة اليت حتتاج إىل 
هنة ال ميكن أن يعمله كل إنسان سوى من كان لديه مهارة خاصة. وهذه امل

خربة يف هذا اجملال، وإن كان يف الواقع أن هناك من ميارس هذه املهنة مع عدم 
 وجود اخليربة يف هذا اجملال.

 مهمة املدرس يف جمال اإلنسانية - ب

يف هذا الدور، إن املدرس ال بد أن ينزل نفسه منزلة الوالدين الثاين. لذا 
يكون لديه خربة يف جذب عاطفية الطالب ليكون قدوة هلم، وأية  ال بد أن

 مادة كانت اليت درس هبا الطالب ينبغي أن تكون دافعة للطالب يف الدراسة.

                                                                                                                                                               
 58، ص. .املصدر السابق.  8
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فإن املدرس إن كان على شكل غري مرضي فأول فشله هنا عدم 
استطاعته يف غرس بذر العلم لدى الطالب. ألن الطالب يتثاقل يف مواجهة 

 هذا الشكل، وفوق ذلك فإن اجملمتع ال يبجلونه.املدرس يف 

وبذلك، فإن واجب املدرس يف جمال اإلجتماعية هو أن ينزل نفسه منزلة 
املوجه أو املستشار يف اجملتمع لكي حيرتمونه وينزلنه منزلة عالية ويكون هلم قدوة، 

 يف اجملال األوسع أن املدرس يكون مربيا وداعيا ورئيسا يف اجملتمع.

 املدرس يف اجملال االجتماعيمهمة  - ث

إن اجملتمع ينزل املدرس منزلة رفيعة يف بيئتهم، ألن عن طريقه حيصل 
اجملتمع العلم النافع. وهذا معناه أن املدرس جيب عليه أن يذكي اجلمهورية 
ليكونوا إنسانا كامال. وواجب املدرس ال ينحصر يف اجملمتع، بل باحلقيقة أنه 

لذي كان لديه دور مهم يف حتقيق تقدم البالد. وفوق من أحد العناصر املهمة ا
 ذلك وجود املدرس لكل بلد أمر ضروري ال سيما يف حالة التطور.

بني كذلك  –كما نقله الدكتور نانا سوجانا   –ومبثل هذا أمسرتونج 
 وظائف املدرس كما يأيت :

 أنه مسؤول يف التعليم .1

 أنه مسؤول يف إمداد التوجيهات .2
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 تطوير املنهج الدراسيأنه مسؤول يف  .3

 أنه مسؤول يف تطوير املهنة .4

 9أنه مسؤول يف إرشاد التواصل بني اجملتمع. .5

ومن هذا البيان نعرف أن املدرس هو القائم بالرتبية. والرتبية هو احملاولة 
اليت قام هبا البالغ ملساعدة الطالب لريتقي إىل حد البلوغ، سواء كان بلوغ 

وإضافة إىل ذلك أن املدرس هو القائم بالتعليم،  اجلسمية أو بلوغ الروحانية.
وهذا التعليم من ضمن الرتبية اليت يغلب اجلانب العلمي املعني. وهلذا نعرف أن 
واجب املدرس عظيمة لكنه حمرتم. ولذلك ليس كل إنسان يكون مدرسا، ولكن  
 ال بد أن تتوفر لديه الشروط كاملدرس، ألنه ال ميكنه أن يكون مدرسا ناجحا

 إال بتوافر هذه الشروط.

إضافة إىل تلك الواجبات، فإن املدرس مسؤول كذلك يف تطوير املهنة  
كاملدرس. فواجب املدرس ال يقوم به غريه وإمنا هو الذي يقوم بنفسه. لذا أن 
املدرس ال بد أن يتنبه أن يظنه الئقا وصحيحا يف ذلك الوقت ال يضمن أن 

 يكون كذلك يف املستقبل.

املدرس مطلوب بتطرير ما لديه من العلوم والقدرات ما  وهلذا فإن
تساعده يف إجناز واجبات مهنته. وال بد أن يكون حساسا للتغريات الواقعة 

                                                           
 55، ص. .نفس املرجع.  9
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خباصة يف جمال الرتبية والتعليم لدى اجملتمع عموما. جمال العلم دائما يتطور 
وستنجلي هناك إكتشافات جديدة. ولذا فإن املدرس ال بد أن يتابع تلك 
التطورات لتتقدم معرفته بذلك على معرفة الطالب واجملتمع عموما. تطوير املهنة 
من واجب و مسؤولية املدرس كاملعلم يف الفصل ومسؤول يف إرشاد العالقة 
باجملتمع مبعىن أن املدرس ال بد أن يكون له دور يف تنزيل املدرسة كعنصر كلي 

 اجملتمع. من اجملتمع، وأن املدرسة من عنصر التجديد يف 

الرتبية ليس فقط من واجب املدرس أو احلكومة بل كان واجب اجملتمع  
كذلك. ولذلك فاملدرس مطلوب بإنشاء مشاركة اجملتمع يف تنمية الرتبية 
والتعليم يف املدرسة. ومن ضمن واجبات ومسؤوليات املدرس يف مهنته، أنه ال 

 الرتبية والتعليم. بد أن حيافظ العالقة اجليدة باجملتمع يف سبيل تنمية

 نظرية اإلسالم عن املدرس -4

يرى اإلسالم أن مهنة التدريس عزيزة لكنها عظيمة حمرتمة. واجب 
املدرس ليس يف التعليم ولكن يف التعليم كذلك. كل املدرس ينبغي أن يريب 
طالبه لينشؤوا حد البلوغ متدينا متقيا وذا خلق حسن موافقا لغرض التعليم 

ليم الرمسي. مهمة املدرس ال ينحصر يف إيصال املعلومات إىل اإلسالمي والتع
 الطالب ولكن ال بد كذلك أن يكون قدوة حسنة للطالب.
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يف نظرية اإلسالم، أن من أهم الواجبات من املدرس يف إرشاد وتربية 
الطالب هو غرس اإلميان باهلل يف نفوسهم، وبعبارة أخرى أن املدرس ال بد أن 

نفوس الطالب. ألن باحلقيقة أن إرشاد وتربية إنسان فيه  يثبت قيم الدين يف
تكوين وتثبيت اإلميان عن طريق غري املباشر. ولذلك، أن املدرس يف نظرية 
اإلسالم له مكانة مهمة يف إرشاد الطالب. وقد نقلت الدكتوراندة احلاجة نور 

 أوبيايت رأي اإلمام الغزايل، يعين :

نوع العمل فيه، فنافخ الذهب أكرم "أن خريية وشرية أي عمل تقدر ب
من الدباغ، ألن نافخ الذهب يرتد الذهب الذي هو أفضل املعادن وأما الدباغ 
فإنه يرتد إهاب البقر امليت. واملدرس يعمل يف إنسان الذي كان أفضل اخللق 
عند اهلل، لذا كان مهنة التدريس من أجل األعمال ألجل تعليم الناس. وإضافة 

ملدرس يعمل يف أهم شيئ يف جسم اإلنسان وهو يف عقله وقلبه إىل ذلك، أن ا
 10يف سبيل اإلكمال والتصفية ومحله إىل التقرب إىل اهلل وحده ".

نظرية الغزايل يف جمال التدريس هي أحد البينات على أن التدريس له 
مكانة عظيمة. فاملدرس يف نظرية الدين اإلسالمي أو املدرسة عن طريف رمسي 

أنه مؤمتن من قبل والدي الطالب ليكون مسؤوال يف الرتبية. مث  أو مباشر،

                                                           
(. 5998. باندونج: ج ف. فوستاكا سيتيا: 3)ط. علم تربية اإلسالم. احلاجة نور أوهبيايت.  10

 38ص.
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واصلت الدكتوراندة احلاجة نور أوبيايت نقل رأي اإلمام الغزايل يف فضل التعليم، 
 يعين :

"فالعامل الذي يريد أن يعمل مبا علم، فهو من كبار ملكوت السماء، 
الذي يعطي الرائحة  فهو مشس اليت تنري العامل، عنده نور يف نفسه، وهو كعطر

الطيبة للناس، ألنه ذو رائحة طيبة، فمن اختار لنفسه عمل التدريس فقد اختار 
 11ومهما، فلذا ينبغي له تدريب سلوكياته وواجباته". اعمال كبري 

وهكذا علو تقدير الغزايل ملهنة التدريس، حىت مثله كالشمس أو العطر. 
تدريس كثرية، على ما سنذكره والفضائل اليت حصل عليها املدرس من خالل ال

 فيما يلي :
الثواب الغفري  عليهاأن عملية الرتبية والتعليم من األعمال احملمودة وحيصل  .1

 من اهلل تعاىل

أن عملية التدريس من األعمال اجلارية، حيث أن ثوابه جار مادام العلم  .2
 الذي علم به معموال عند الطالب.

 غفران الرمحن. أن عملية التعليم هي عملية اليت جتلب .3

                                                           
 38، ص.  نفس املرجع.  11
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أن عملية التعليم من أفضل األعمال ألنه يعمل يف أفضل أجهزة  .4
 12اإلنسان.

ومن العجيب، أن اإلسالم يعطي تقديرا رفيعا للمدرس، وقد ذكر حممد 
 :رات الدين اإلسالمي للمدرس، منهانورالدين عدة تقدي

 أن حرب العلماء أقوم وأمثن من دماء الشهداء .1

عباد كمن كثر صيامه، بل أفضل من اجلهاد يف سبيل أن العامل أفضل من ال .2
 اهلل

أن العامل إذا تويف فقد حصل خلل يف اإلسالم، وال يسد هذا اخللل إال  .3
 13عامل كذلك.

ومكانة املدرس يف اإلسالم مقدرة ومبجلة إذا علم بعلمه، والعمل العمل 
 بالعلم  عن طريق تعليم الناس من أهم التجاربات املفضلة.

 اللغة العربية ومشكالتهاالثاني:  الفصل

 تعريف اللغة العربية .1

اللغة العربية هي اللغة اليت تبدأ وتنشأ وتطور يف البالد العربية يف الشرق   
األوسط، ومن حهة نعرف أن العربية لغة ديين، فهي لغة لوحدة املسلمني يف 

                                                           
 20، ص.  نفس املرجع.  12
 553(. ص. 7008. يوغياكارتا: الرز ميديا، 5)ط.  الطرق ليكون مدرسا متقنا. حممد نور الدين، 13
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هلا قيمة األدبية أحناء العامل. اللغة العربية هلا دور ممتاز، وجبانب آخر العربية 
العالية ملن يعرفها ويفهمها. وهبذه اللغة أنزلت القرآن وهبا أدى النيب صلى اهلل 
عليه وسلم رسالته للناس. لغة القرآن هلا أسلوب لغوي معجب للناس، ال 

 يقدرون أن يعجزوهنا. وهذا من سنن اهلل الثابتة اليت ال ميكن إنكارها.

ني لعملة واحدة اليت ال ميكن أن ينفصل اللغة العربية والقرآن كالوجه  
أحدمها عن اآلخر. وتعلم العربية شرط واجب لفهم القرآن، بل تعلم لغة القرآن 
هو تعلم العربية نفسها. والتطور يف هذا الزمان جيعل العربية لغة عاملية كاللغة 
  اإلجنيلزية، لذا جبانب أن العربية تستعمل يف احلاجات الدينية فإهنا تستعمل
كذلك يف التعامل مع البلدان يف العامل. نقل بدرية رأي الشيخ مصطفى الغليين 

 14يف تعريف اللغة العربية بأها : " الكلمات اليت يعرب هبا العرب أغراضهم".

ولذا، نعرف أن اللغة هي اآللة للتفاهم بني إنسان وإنسان آخر يف   
 إيصال مراد معني.

 اهلدف من تعليم اللغة العربية .2

هلدف هو أهم العناصر الذي ال بد أن حيدده املدرس يف عملية التعليم، ا  
دور اهلدف مهم، ألنه حيدد جهة عملية التعليم. فاهلدف الواضح يعطي توجيه 

 واضح بنسبة إىل التقومي.
                                                           

 املشكالت يف تدريس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة يف مدينة ماكسر. بدرية،  14
 50(. ص.5993)البحث.
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قد فصل الدكتور نانا سوجانا حسب املراحل، ونوع املدرسة، ومنهج   
 تعليم اللغة العربية أربعة:الدراسة املطروحة، على أن األهداف من 

 اهلدف العام وهو تكوين شخصية اإلنسان املسلم. - أ

 هدف اهليئة التعليمية. - ب

 هدف املواد الدراسية. - ت

 15هدف عملية التدريس. - ث

وبالنظر إىل تلك األهداف، فإن مادة اللغة العربية ال ينفصل عن تلك   
املسلم، أو  األهداف، أو سواء كان اهلدف العام وهو تكوين شخصية اإلنسان

 هدف اهليئة التعليمية، هدف املواد الدراسية أو هدف عملية التدريس.

 املشكالت يف عملية تعليم اللغة العربية .3

كما علمنا أن عملية التعليم هو التطبيق من املنهج الدراسي أو اخلطط   
املرسومة يف عملية التعليم. ألن عليمة التعليم إمنا يتحقق حينما حيصل التعامل 
بني الطالب والبيئة الدراسية الذي نسقها املدرس يف حتقيق الغاية من عملية 

 16التعليم.
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وجبانب آخر، أن عملية تعليم اللغة العربية قد تعرض هلا بعض   
املشكالت من خالل التعليم. واملقصود من تلك املشاكل هو الكيفيات الدالة 

 .17ة ) لغة األم (على وجود االختالف يف بعض الرتاكيب باللغة الثاني

وقد ذكر الدكتوراندوس هدايات عدة املشكالت يف تعليم اللغة العربية،   
 وهي :

 اجلانب اللغوي - أ

 جانب اجملتمع والشخصي - ب

 .18اجلانب الذي يتعلق بكيفية ومنهج التعليم - ت

وعند جويرية دهالن، أن هناك ثالث مشكالت رئيسية بالنسبة إىل   
 : علمية تدريس اللغة العربية، وهي

 مشكلة دراسة اللغة الغريبة - أ

 مشكلة القواعد اللغوية - ب

 19مشكلة سوى القواعد اللغوية - ت

                                                           
.يوغياكرتا: 5. )ط.املشكالت يف تدريس اللغة العربية واإلجنلزية. عمر أسد الدين سوكاه ديف. تيفل.  17

 32(، ص.5987ج ف. نور جاهايا 
  . هدايات )ت.د( 18
(. ص. 5990.باندونج: أوساها ناسيونال، 5. )ط.املنهج يف تدريس اللغة العربية. جويرية دهالن،  19
35 
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 :الثالث، يشرح الكاتب شرحا بسيطا ومن تلك املشكالت  

 مشكلة دراسة الللغة الغريبة. .1

يف دراسة اللغة فاإلنسان كالطفل ال بد أن مير على مراحل لغوية مرحلة 
من األم، واألب وإخوانه، واجلد واجلدة الذي  بعد مرحلة الذي يتلقاه ممن حوله 

كانوا جمودين يف البيت. والطفل حينما مل يستطع أن ينطق فإنه يقبل ويسمع 
 تلك اللغة قليال فقليال، بل كلمة فكلمة.

وأما البالغ أو املراهق، فإنه خيتلف مع الطفل يف تعلم اللغة، ألنه قد ملك 
ه املرحلة سيجد املشكلة يف تعلم اللغة التجارب وخلفية اللغة األخرى، ويف هذ

الغريبة، ألن اللغة الغريبة هلا صوت احلروف املختلف وتراكيب الكالم املخالفة 
 ملا قد علمه من لغة األم.

فمن كان يريد أن يتعلم اللغة الغريبة ) العربية ( ال بد أن يستشعر بلك 
البلد فإن هذه التجربة حول وقوة لتكوين العادة اجلديدة، ألنه حينما تعلم لغة 

متشي بدون أي ميزان ويف هذا الوقت الطالب حياول التسوية بني لغة األم واللغة 
 الغريبة اليت تعلمها.

 القواعد اللغوية .2
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العامل يف اختالف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية هو املشكلة يف دراسة 
حو والداللة، اللغة العربية، واالختالف األساسي هنا هو يف الصرف والن

 واإلضافة واالختالف يف كيفية الكتابة.

ومن اخلالفات الكثرية اليت تشكل املشكلة هي وجود عدة احلروف يف 
اللغة العربية اليت تكاد متساوية يف النطق مع تباين احلروف، مثل احلروف خ، 

 ذ، ز، ش، س، ع، غ، وق.

ية ميكن أن يبغري واملشكلة املتعلقة بالصرف هو أن الفعل يف اللغة العرب
 –ويتضمن املعاين املختلفة مع عدم الزيادة بكلمة أخرى، مثل الفعل كتب 

 مكتوب. –كاتب   –اكتب  –يكتب 

وأما يف النحو أن هناك مصطحات يف القواعد اليت ال توجد يف اللغة 
 اإلندونيسية، مثل النوع، والعدد واإلعراب والتعريف والتنكري.

الداللة، أن يف اللغة العربية كلمات متساوية يف واملشكلة من ناحية 
النطق ولكن ختتلف معانيها مثل كلمة ضرب، فإنه قد يكون معناه الضرب 

 نفسه، وقد يكون السعي، ويف آن آخر قد يكون معناه التمثيل.

 

 



33 
 

 مشكلة سوى القواعد اللغوية .3

هناك عدة عوامل اليت تؤثر يف عملية التعليم ما تتعلق مبشكلة سوى 
 القواعد اللغوية، منها :

 الشخصية - أ

عامل الشخصية هنا هو وجود الشعور باحلياء لدى الطالب حني 
يتكلم بالعربية يف األماكن العامة مع أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة 

 احلديث.

 البيت - ب

على سبيل العموم فإن جمتمع إندونيسيا مسلمون، ولكن يف 
ة ألن أغلبهم مل اللغة اليت يستعملوهنا بيوهتم مانوا يتحدثون باللغة العربي

 يف صالهتم، فهذا مشكلة وعائق لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 املدرسة - ت

فاملدرسة هي أوىل البئات يلقى فيها الطالب اللغة العربية على 
سبيل األكمل، سواء كانت هذه املدارس يف شكل املعاهد أو املدارس 

 اإلسالمية.
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 اجملتمع - ث

لدى اجملتمع يف تطبيق العربية أن اللغة العربية تدرس يف واملشكلة 
الفصل، ولكن جند الصعوبة يف تطبيقها يف اجملتمع، وذلك يرجع إىل عدم 
فهم اجملتمع باللغة العربية، قلة الوسائل يف نشر اللغة العربية مثل اجملالت 

 واجلرائد اليت طبعت باللغة العربية.

يم وإنشاء اللغة العربية. فالطفل فاجملتمع هلم ارتباط وثيق بتعل
الصغري يتعامل معه أهله. ولكل أسرة هلا دور يف تكوين شخصية ولغة 
الطفل، وبعد أن بلغ عمر مناسب فإنه سيتعامل مع اجملتمع، ومن هنا 

 سيتطور جتربته اللغوية.

واللغة العربية يف إندونيسيا ال ترتبط باجملتمع ارتباطا قويا ألهنم 
ن باللغة اإلندونيسيا، ال سيما يف مرحلة الطفولة فإهنم ال عموما يتكلمو 

 زالوا يتحدثون باللغة احمللية يف معاملتهم اليومية.

ومهما ذلك كله، فإن هناك طريق آخر الذي ميكن أن يسلك وهو 
أنه ميكن للمدرس أن يبث الطالب لرفع كيفية دراسته، وإن كان األسرة 

 بية، وهي على الطرق التايل :واجملتمع مل يؤيدا يف تعليم العر 
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جيب على املدرس رفع احلماسة يف تعلم اللغة، بإعطاء  - أ
الواجبات املنزلية الكافية سواء كان على شكل التدريب يف 
تركيب الكالم، أو صنع احلوار، الرسائل، اليت ستفتش أو 

 ستتبق يف الفصل.

كل طالب الذي يتقدم يف الفصل يعطى بالثناء عليه، ليندفع  - ب
 ابه كذلك يف التقدم.أصح

جيب على املدرس أن ينزل نفسه منزلة الوالدين يف الفصل كي  - ت
ال يستحيي الطالب، ألن االستحياء يكف عن الكالم 

 والنشاط، مينع احلرية والشجاعة يف السؤال إىل املدرس.

ينبغي للمدرس أن جيعل للطالب الفريق الدراسي ليتقابل  - ث
 لكالم بالعربية.الطالب كثريا فيما بينهم إلجراء ا

ينبغي للمدرس درسا خاصا يف كيفية استمال القاموس  - ج
واملعجم، ألهنما أحسن عون حينما تعرض الطالب على 

 20املشكلة.

                                                           
 39. ص. نفس املرجع.  20
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تلك هي من بعض النقاط اليت جيب على املدرس مراعاهتا من خالل 
تدريس اللغة العربية لدى الطالب لكي يؤيد قدرهتم يف تطبيق اللغة، ويكونون 

 يف نفع دينهم وبلدهم.مرجوين 
 

 

 



 

73 

 لباب الثالثا
 مناهج البحث

 الكمية والنموذجلفصل األول: ا
 الكمية .1

الكمية من مصادر املعلومات واألخبار الكلية اليت تتعلق 
الكمية هي الدائرة التعميمية  1بالبحث عن املعلومة احملتاجة.

املتكونة من الفاعل واملفعول الذي يكون جمموعا وميزة معينة اليت 
 أثبتها الباحث لتحليلها فينتج منها النتيجة.

ويف البحث ال حنتاج إىل حتليل كل موضوع، بل يكفي بأخذ 
بعضه الذي ميكن أن يتصور منه الكمية تصورا حقيقيا. أما الكمية 

مها الباحث يف هذا البحث هي مجيع املدرسني اليت استخد
 غووا –والطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاجي 

 منوذج البحث .2

يف  2النموذج هو نوع من العدد وامليزة املتضمنة لتلك الكمية.
 Purpositif Samplingأخذ النموذج يف هذا البحث استخدم منهج 

                                                           
. يوغياكارتا: 2)ط. النمهج يف البحث عن االقتصاد واملهنة. سوراتنو. لينجكولينج أرشد.  1

 99(، ص.5991
 .561( ص.  2002، باندونج الفبيت، 52،) ط. منهج البحث اإلداري. سوغيونو،  2
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استعمال  3على هدف البحث. وهو تعيني النموذج اعتمادا
النموذج يقصد به احلصول على البيانات عن الكمية. على أي 
شيء تلك الكمية والنموذج خيتار، وهو من االجراءات امللمة 
واألساسية يف البحث على سبيل نظرية ستاتستك ومعلومة 

 ستاتستك.

والنموذج املثايل هو املعلومة املختارة اليت اختريت بطريقة معينة 
 ليظهر من خالل ذلك النموذج تصور دقيق عن تلك الكمية.

والذي يكون منوذجا يف هذا البحث هو مدرس واحد ومجيع 
الطالب والطالبات يف الفصل الثاين قسم علم االجتماع من 

 غووا. –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاجي 

 مصادر البحث الثاني: لفصلا

مجعها الباحث يف هذا البحث ينقسم إىل نوع املعلومات اليت 
 قسمني:
 املعلومات العلمية .1

                                                           
. باندونج، ج ف، فوستاكا 3، ) ط.منهج البحث الرتبوي. أمري اهلادي، احلاج هاريونو،  3

 .33(. ص. 2001ستيا، 
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وهي كل املعلومات احملصولة من املصادر واملراجع  
كالكتب، واجملالت، وغري ذلك. وميزات املعلومات 

 العلمية ميكن أن يقسم إىل قسمني :

املعلومات األساسية وهي املعلومات اليت تركز يف  - أ
باخلصوص يف مادة البحث عن عملية التدريس، و 

 اللغة العربية.

املعلومات املعينة وهي كل املعلومات اليت تساعد  - ب
الباحث يف إجناز البحث سوى املعلومات األصلية، 

 كالقاموس، وبعض الكتب املتعلقة باملوضوع.

 املعلومات التطبيقية .2

وهي املعلومات اليت حصل عليها الباحث أثناء حبثه يف 
ومات تنقسم إىل قسمني كذلك، مكان التجربة، وهذه املعل

 ومها :

املعلومات األساسية وهي املعلومات اليت تكشف يف  - أ
امليدان مشكالت مدرسي اللغة العرببية يف عملية 
تدريسهم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

غووا، ال سيما الذي كان  –احملكومية ماالكاجي 
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مدير املدرسة، حمصوال عليه عند املخربين به من قبل 
ومن مدرس اللغة العربية، ومن عامل، وكذلك من 
بعض الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احملكومية 

 غووا. –ماالكاجي 

املعلومات املعينة وهي كل املعلومات األخرى الذي  - ب
تعني هذا البحث مثل تاريخ تأسيس املدرسة الثانوية 

وأحوال  غووا، –اإلسالمية احملكومية ماالكاجي 
 الوسائل واألدوات، وما إىل ذلك.

 . المنهج في جمع المعلومات - ت

البحث هو أحد الوسائل الذي استعمله الباحث يف 
مجع املعلومات اليت حيتاجه إليها الباحث وستخدم يف 
ذلك البحث، وما يتعلق باملشاكل اليت واجهه 
املدرسون يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 غووا يف عملية تدريس اللغة العربية. –ماالكاجي 
فالباحث سيببني مصدر املشكلة على شكل دقيق وميكن أن 
يضمن باستعمال املنهج يف مجع املعلومات يف هذا البحث، كما سيأيت 

 بيانه :
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 التحري .1

ويقصد بالتحري هو التجربة والتسجيل على الوجه الدقيق 
 4للعالمة الظاهرة من موضوع البحث.

التحري فإن الباحث يطلع مباشرة سلوك املدرسني يف يف منهج 
التدريس، سواء كان داخل الفصل أو خارجه حبمل الدفاتر لكتابة بعض 
الوقائع املتعلقة هبذا البحث. وجبانب آخر، فإن الباحث يطلع الطالب 

 الذين يدرسون يف املدرسة اليت درس فيها هؤالء املدرسون.

 حديث صحفي .2

عن سؤال وجواب شفويا بني الرجلني حديث صحفي هو عبارة 
ويف وقت خاصة طريقة حديث صحفي  5فأكثر عن طريق مباشر.

تستعمل الختبار صحة أو قوة املعلومات احملصولة بطريقة أخرى،  
كاالختبار، التحري وغري ذلك. ويف طريقة حديث صحفي فالباحث 

 يتبع منهج حديث صحفي الذي رتب قبل إجراء تلك احملادثة.

                                                           
 .93، ص.  نفس املرجع  4
 .92ص.  ،.السابقاملرجع  . سوراتنو. لنجكولنج أرشد.  5
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نهج يتضمن العناصر العامة للمسألة اليت سلل عنها. أما ذلك امل
الذي جعله الباحث كاملخرب هو املدرسة اليت قام فيها مدرس اللغة 

 العربية عملية التدريس.

أما املعيار يف حديث صحفي فإن الباحث يعتمد على فكرة 
ورأي املدرس يف السعي على تعليم اللغة العربية يف عالقتها باملشكالت 

يت واجهها يف عملية التدريس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ال
 غووا. –ماالكاجي 

وجبانب آخر فإن املشاكل لدى الطالب هلا عالقة قوية بنجاة يف 
 حتقيق اهلدف يف عملية التدريس يف تلك املدرسة.

 أدوات البحث العلميالثالث:  لفصلا

 شرح سوهارسيمي أريكنتو عنهاحيث قال:

أدوات البحث العلمي وسا ئل حلصول على املواد. وهذه الوسا 
 .6ئل الىت اخرتها الباحث مناسبا بنوع احملتاخة

 و أدوة العلمي اليت يستعمله الباحث جلمع املعلومات هو:
 .استفتاء أو استفسار

                                                           
6
 509(، ص. 5999)جاكرتا: بومي أكسارا،  حتليل البحث، سوهارسيمي أريكنتو                             
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استفتاء أو استفسار هو أحد الطرق يف مجع املعلومات بإعطاء 
 7ها.األسللة ملوضوع البحث إلجابت

أما تطبيق عملية البحث بطريقة االستفسار فبجمع املعلومات 
من الطالب الذين يدرسون مادة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

 . غووا –اإلسالمية احلكومية ماالكاجي 

مجع العلومات عن هذه الطريقة يقصد هبا ملعرفة أنية مشكلة اليت 
ة العربية يف املدرسة الثانوية وجهها املدرس يف عملية تدريس مادة اللغ

 غووا. –اإلسالمية احلكومية ماالكاجي 

 

 طريقة تحليل المعلوماتالفصل الرابع: 

، واختبار تلك املوقتةاملعلومات األساسية يف حتليل خالصته 
 اخلالصة تقام عن طريق حتليل املعلومات السديد ومضمون عنه.

وحتضري املعلومات كي حتليل املعلومة هو عملية ترتيب وتنظيم 
 8تستعمل للتخطيء والتصويب.

                                                           
 .562ص.  ،.املرجع السابق . سوغيونو،  7
، باندونج : سينار بارو 5، )ط. اإلرشادات يف تأليف البحوث العلمية. نانا سوجانا،  8
 . 36ص. (، 5999ألغيسيندو،
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ولتحليل املعلومات اليت عينها الباحث يف هذا البحث، فإن 
طريقة كوالتاتف هي  (. Kualitatif) الباحث تستخدم طريقة كوالتاتف 

الطريقة اليت تتصور بالكلمات أو اجلمل املفصولة على حسب كل نوع 
 للحصول على النتيجة.

ال طريقة كوالتالف، فإن الباحث يستعمل كذلك وجبانب استعم
وهي الطريقة على شكل األرقام نتيجة  (، Kuantitatif) طريقة كوانتتاتف 

 من احلسابات أو التقديرات.

يف البحث طريقة حتليل املعلومة املعتربة هي طريقة حتليل 
حيث كانت املعلومات  (، Satistik Deskriftif )استاتستيك دسكرفتف 

جبدول بريكونسي  ( Presfektif) حتصل عليها بتحليل برسبكتف 
(Frekwensi  ) : بالرمز اآليت 

X 100%  F           P =  
          N 

 البيان :

F:Frekuensi  اليت تبحث عنه نسبته 

 Number of cases : N) عدد بريكونسي ( 
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P   :.9رقم النسبة 

حتصل  (Kuantitatif ) وبالتايل، املعلومات على شكل كوانتتاتف  
 عليها باستعمال الطرق التالية :

وهو حتضري املعلومات من األمور اخلاصة،  ،( Induktif )إندوكتيف  .1
 مث خلصت منها اخلالصة العامة.

وهو حتضري املعلومات من األمور العامة،  ،(Deduktif) ديدوكتيف .2
 مث خلصب منها اخلالصة اخلاصة.

 

 

                                                           
 2003، ) ط. جاكرتا: ف ت. راجا غرافندو برسادا، ستاتستيك الرتبية. أنس سودجيونو،  9

 .23(، ص. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 منطقةالحكومية ملكاجي عن المدرسة العالية  سريعة الفصل األول: لمحة
 فيها  الحدى عشرالفصل  حوال تالميذأو  غووا

 تاريخ تأسيسه .1

غووا منطقة غووا يف  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
بداية تأسيسه ال تزال يف وضع مدين املسماة املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .1791غووا منطقة غووا، اليت أسست يف السنة  –ماالكاحي 
غووا منطقة غووا،  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 أسسه عدة أشخاص، وهؤالء :
 احلاج أمحد .1

 احلاج باجيدو .2

 اج ساندار    احل .3

 الدكتوراندوس خمتار واليايت .6

 الدكتوراندوس احلاج حممد ساهينج .5

 هيندي داينج نيونري .4

 احلاج نوهونج داينج سيئري .9
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 احلاج تامو بوسا .1

تغري وضع املدرسة إىل أن تكون حكومية. هناك ثالثة  1779ويف السنة 
أشخاص له حظ وفري يف السعي على تغيري هذا الوضع للمدرسة الثانوية 

 غووا منطقة غووا، وهؤالء : –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
 الدكتوراندوس احلاج حممد شريف .1

 الدكتوراندوس احلاج حبرالدين سعيد .2

 ونج   أحاسينونج نوه .3

 

 حمل املدرسة .2

غووا منطقة غووا يف  –تقع املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
كم من مدينة   121منطقة غووا، حوايل  (Tompo Bulu) والية تومبو بولو

ماكسر، عصمة سوالويس اجلنوبية. أما سعة األرض اليت تبىن عليه تلك املدرسة 
 مللكية واالستعمالية.مرتا مربع على وضع األرض ا 1934

 املدرس .3

املدرس له مكانة مهمة يف عملية التدريس، لذا فاملدرسة يف حاجة ماسة 
إىل املدرس املتقن وعنده اإلملا  ملادة اليت درس هبا. املدرس املثايل ليس فقط  
كاملعلم فحسب، ولكنه ال بد أن يكون مربيا ويأخذ دور الوالدين يف التعامل 



61 

 

       

سة، يشتكون إليه يف كل مشكالهتم. فوجود املدرس يف بيئة مع الطال  يف املدر 
املدرسة مهم جدا يف عملية التدريس ألنه وسيلة يف نقل وإيصال العلم إىل 

 الطال .
 –وأما حال املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 غووا منطقة غووا، مبني يف اجلدول اآليت :
 1جدول 

 املدرسني يف املدرسة العالية احلكومية ملكاجيأحوال 
 2113-2112للعا  الدراسي 

 املادة االسم الرقم

1. 
الدكتوراندوس .حنرورالدين، 

  .بد.إ
 االجتماعي  

 اجلغرافية والبيولوجي  الدكتوراندة درمواة دهلن  .2
 القرآن واحلديث  حممد ساحل محيد س.أغ .3
 البسيك حممد شحرير، س.بد .4
 جيجريف مشس الدين رشيد س.بد .5
 الرتبية القومية أغوس ترينتو، س.بد. .6
 الكيمياء فتح الدين، س.بد. .7
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 البسيك حمحد أمري س.بد .8
 اللغة العربية شيف الدين، س.أغ. .9

 البيولوجي سفيان ُجكن، س.أغ. .11
 العقيدة واألخالق أرشاد يوسف، س.أغ. 11
 االقتصادي مشسدرين، س.بد. .12
 اللغة اإلندونيسية رمحواة، س.بد. .13
 الفقه   مسرن.س أ. .أ .14
 احلسا  ،الكيمياء رحيايت، س.بد. .15
 احملمدية مككتنج .16
 علم املعلومات والتكنولوجية أرمنشح ترإ برأكس،س.بد.إ .17
 اللغة اإلجنليزية   تييت وحي ننجس،س.بد. .18
 اإلندونيسيةاللغة  نور مشس،س.بد. .19
 اللغة اإلجنليزية خري البحر،س.بد. .21
 اللغة اإلجنليزية علم الدين،س.بد. .21
 علم املعلومات والتكنولوجية رمسوات،س.بد. .22
 الرياضة حرلني،أ.  أ. .23
 اللغة اإلندونيسية حممد شريف،س.بد. .24
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 احلسا  مرليين،س.بد. .25
 
 الطالب .6

من املعاير يف جناة أية مدرسة ميكن أن ترى يف كثرة الطال  الذين يطلبون 
العلم فيها. أما عدد الطال  الذين يدرسون يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 2112/2113ووا منطقة غووا للعا  الدراسي غ –احلكومية ماالكاحي 
 ا.طالب 331عددهم 

 لواز  وأدوات املدرسة .5

آلونة األخرية، أن كثريا من املدارس ليس هلا األدوات من املشاكل يف هذه ا
االئقة لطلب العلم فيها، مع أن يف عملية التدريس تلك األدوات هلا دور مهم 
يف حتقيق األهداف من التعليم. واألدوات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

غووا منطقة غووا قد تطورت، وذلك عن طريق حماولة  –احلكومية ماالكاحي 
مدير املدرسة، ومنسوبيها من العمال واملدرسني، وكذلك لوجود مسامهة 

 احلكومة يف تلك املنطقة وكذلك أبوي الطال .
أما الفصول اليت تكون كاللواز  اليت تستعمل يف عملية التدريس ميكمن 

 تفصيلها يف اجلدول التايل :
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 2جدول 
 أحوال الوسائل املدرسية

 ملكاجياحلكومية املدرسة العالية 

 الرقم االسم اجملموعة الواسع البيان

  .1 لالفصو  16 96 جيدة

  .2 معمل العملية 1 81 جيدة

  .3 معمل الكوموبيوتري 1 81 جيدة

  .4 مكتبة 1 161 جيدة

  .5 مسجد 1 144 جيدة

  .6 غرفة التتنظيم 1 64 جيدة

  .7 غرفة رئيس املدرسة 1 36 جيدة

  .8 غرفة إشرتاق إلجتماع 1 32 جيدة

  .9 غرفة املدرسني 1 96 جيدة

 غري
 جيدة

 مرجاض 4 16
11.  

  .11 امليدان الرياضة 1 281 جيدة
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  .12 حديقة املدرسة 2 81 جيدة

 

 املبلغ .4

أما مصادر املبلغ يف مصاريف املدرسة اليت تستعمله املدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا فمن الصلحة الدينية  –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 احلكومة املنطقية.

المشكالت لدى مدرسي اللغة العربية في إنفاذ عملية الفصل الثاني: 
 –تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالكاحي 

 .غووا منطقة غووا

تطبيق عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
مشى مع اإلنفاذ التعليمي. ولكن مع غووا منطقة غووا يعتمد ويت –ماالكاحي 

ذلك يف التطبيق العملي ال خيلو من عدة العوائق اليت كان يف هذا البحث يعرب 
 مبصطلح املشكالت.

ونؤكد هنا أن عملية تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
غووا منطقة غووا متشي جيدة، ولكن مع ذلك ليس  –احلكومية ماالكاحي 

ى الكمال. ويف األصل أن املدرس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عل
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غووا منطقة غووا كان يعلم بأسلو  جيد، ولكن كانوا يواجهون  –ماالكاحي 
 ظواهر بينة أن هناك املشكالت أو العوائق يف عملية التدريس.

ة ويف هذا املقطع ستبني أية املشكالت اليت يواجهها املدرس يف املدرس
غووا منطقة غووا يف عملية التعليم  –الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

ملادة اللغة العربية. ولذا فالباحث يف هذا البيان سيفصل املشكالت اليت 
 يواجهها مدرس اللغة العربية غالبا يف عملية التدريس كما يأيت :

 املشكالت من جهة املدرس .1

الثانوية اإلسالمية احلكومية مدرس اللغة العربية يف املدرسة 
غووا منطقة غووا كان له مهة عالية يف إقامة مسؤولية  –ماالكاحي 

التدريس يف الفصل. ولكن مع وجود تلك اهلمة العالية اليكفي بعد  
وجود الكثرة واجلودة املوجودة. فمن جهة الكثرة، فإنه واضح من العوائق 

وإذا قارنا نسبة الطال  بعدد اليت تعوق عملية التدريس يف تلك اهليئة، 
 املدرسني فإنه من أحد العوائق  يف عملية التدريس.

ويف عالقتها باملدرس، ميكن القول بأنه ليس مبشكلة ألن يف 
 –األصل أن املدرس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

ذلك  غووا منطقة غووا هو املريب الذي كان له خلفية تربوية. ولكن مع
فإنه جيد الصعوبة يف التدريس الذي يعترب من املشكالت يف عملية 
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التدريس يف الفصل. كما قاله سيف الدين، س. الدين، أنه : " أن من 
أهم املشكالت عند مدرس اللغة العربية هنا هو قلة مدرسي اللغة العربية، 
ة فإن املدرس فقط واحد لتسعة فصول حىت كان له تأثري مباشر يف عملي

 1التدريس".
فمن تلك البيان ميكن أن يتصور بأن قلة املدرسني يكون عائقا 
لعملية التدريس يف املدرسة، ألن املدرسني مع قلتهم ال ميكنهم أن يواجهوا 

 الطال  مع كثرهتم يف آن واحد.
وجبانب أن قلة مدرسي اللغة العربية هي املشكلة يف عملية 

خرى اليت يواجهها املدرس يف قيا  التدريس يف الفصل، فإن املشكلة األ
مسؤولية التدريس هي املشكلة باللواز  أو مصادر الدرس و مشكلة 

 الطال .
 

 مشكلة الطال  .2

واملراد هذه الشكلة، هو أن  يف واقع األمر الطال  يف املدرس يف 
غووا منطقة غووا،  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 م ببعض.اختلف طبائعهم بعضه
                                                 

1
 ماالكاحي الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسةحديث صحفي في ( مدرس اللغة العربية. )الديني. سيف الدين، س.  

 3112يولو  11، تاريخ غووا منطقة غووا –
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الطالب أهم العناصر اليت ال ينفصل عن املدرسة، ألن بدوهنم ال 
 ميكن أن تقا  املدرسة. ولذا فالطالب له دور كبري يف عملية التدريس.

وإذا نظرنا إىل الواقع مقارنة بني املدرس وعدد الطال  الدارسون 
غووا منطقة غووا،  –يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

لوجدنا عقليا أن مدرس اللغة العربية هلع يف عملية التدريس. وذلك ألن 
الطال  هلم خلفيات خمتلفة. لذا يكون هذا مشكلة للمدرس عند تدريسه 
يف الفصل ألن الطال  يتفوق يف درجة الذكاء، ولذا بعضهم يفهم الدرس 

الفردية من العوامل  بسرعة وبعضهم بطيئ يف الفهم، وجبانب آخر الفروق
 اليت تساعد النجاح يف عملية التدريس. 

 قال سيف الدين للباحث يف بيان هذا : 
" بعض الطال  مل يستطع أن يقرأ القرآن، ألن ليس هلم مبدأ اللغة 
العربية، ألهنم خترجوا من املدرسة املتوسطة العامة اليت ال تدرس فيها اللغة 

قررة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العربية، مع أن أحدى املواد امل
 2غووا منطقة غووا هي اللغة العربية. –ماالكاحي 

                                                 
2
 ماالكاحي الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسةحديث صحفي في ( مدرس اللغة العربية. )الديني. سيف الدين، س.  

 .3112يولو  11، تاريخ غووا منطقة غووا –



54 

 

       

وبالنظر إىل تلك البيانات، يتبني لنا أن الطال  أحد املسببات يف 
تعطل تطبيق عملية تدريس اللغة العربية ألهنم مل يستطيعوا التعامل مع 

 القرآن قراءة وكتابة. 
مشكالت طال  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

غووا منطقة غووا ما تتعلق رغبة يف تعلم اللغة العربية مبني يف اجلدول  –
 التالية : 3

 3اجلدول 
 آراء الطال  عن رغبتهم يف تعلم اللغة العربية

 السؤال الرقم
 أحيانا ال نعم

 البيان
      

1. 
هل عندك 

تعلم رغبة يف 
 اللغة العربية؟

91% 31 - - 31% 14 111% 

 مصدر املعلومة : االستفتاء األول
من تلك املعلومة، تبني لنا آراء الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

غووا منطقة غووا يف رغبتهم يف تعلم اللغة العربية، تبني  –ي جاحلكومية ماالكا
% 31% من الطال  جييبون أن هلم رغبة فيه، و91يف اجلدول السابق أن 
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جييبون أن هلم رغبة يف بعض األحوال. انطالقا من تلك املعلومة، فالباحث 
يأخذ اخلالصة بأن املشكلة اليت توجه بالنسبة إىل الطال ، ألن هناك من 

 ال  له رغبة قليلة يف تعلم اللغة العربية.الط
أما قدرة الطال  يف يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

غووا منطقة غووا يف فهم الدرس الذي يدرس  يف الفصل ميكن أن ينظر يف  –
 التايل : 6اجلدول 

 6اجلدول 
 آراء الطال  عن قدرهتم يف فهم املادة الدراسية

 البيان أحيانا ال نعم السؤال الرقم
هل فهمت مادة  .2

اللغة العربية اليت 
 تدرس؟

      
111% 

21% 11 - - 11% 63 

 مصدر املعلومة : االستفتاء الثاين
 

من ذلك البيان، يتبني لنا أن آراء الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  
غووا منطقة غووا يف قدرهتم على فهم املادة الدراسية  –احلكومية ماالكاحي 

 11% طالب جييب بأنه يفهم املادة الدراسية املقررة، و 21املقررة، فنرى أن 
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%  يفهم مرة يف مرة آخر ال يفهم. وليس هناك من الطال  من جييب أنه ال 
 يفهم املواد الدراسية متاما.

معظم الطال  يف املدرسة  انطالقا من تلك املعلومة، ميكن القول بأن
غووا منطقة غووا ال يقدرون فهم  –الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 الدرس الذي توىل املدرس بتدريسه.
 –وأما نشاط الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 5 دولة العربية مبني يف اجلغووا منطقة غووا للمشاركة يف عملية تدريس اللغ
 :التايل

 
 البيان أحيانا ال نعم السؤال الرقم

1. 
هل تشرتك يف كل 
حصة ملادة اللغة 

 ؟العربية

      
111% 

19% 69 - - 13% 9 

 مصدر املعلومة : االستفتاء الثالث
 

من هذا اجلدول، نعرف نشاط الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
% من الطال  دائما 19غووا منطقة غووا من أن  –احلكومية ماالكاحي 
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%، أحيانا غائبون، وليس هناك من يرتك درس 13يشرتكون يف درس العربية، و
 العربية مطلقا.

انطالقا من هذا البيان ميكن للباحث أن حيلل أنه ال زال هناك من 
 الطال  يكسلون يف مشاركة درس العربية.

 –إلسالمية احلكومية ماالكاحي جهد الطال  يف  املدرسة الثانوية ا
 غووا منطقة غووا يف املشاركة يف درس العربية ميكن أن يرى يف اجلدول التايل :

 4اجلدول 
 احتسا  الطال  عن جهدهم يف املشاركة لدرس العربية

 البيان أحيانا ال نعم السؤال الرقم
هل أنت  .6

جمتهد عند 
دراسة اللغة 

 العربية؟

       

 52% 21 - - 61% 24 
111

% 

 مصدر املعلومة : االستفتاء الرابع
 

طالبا يف  56ذلك اجلدول يدل على أن جهد الطال  من ضمن 
% 52غووا منطقة غووا  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
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% الذي جييب بأنه أحيانا ال يتابع الدرس، وليس 61الذي جييب أنه جمتهد، و
 ليس له االهتما  بالدرس.هناك من جييب بأنه 

فعلى ذلك البيان، ميكن القول بأن الطال  يف املدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا بعضهم اليزالون ليس هلم  –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

 حرص شديد يف متابعة درس اللغة العربية.
 املشكلة يف احلصص الدراسية .3

برنامج دراسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
غووا منطقة غووا هو استئناف من دراسة العربية يف املدرسة  –ماالكاحي 

املتوسطة اإلسالمية . احلصص الدراسية للغة العربية يف املدرسة الثانوية 
ع حصتان فقط، غووا منطقة غووا يف األسبو  –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

فعلى فكرة هتان احلصتان ال يكفي للطال  لتحصيل مبادئ اللغة، منها : 
القدرة على االستماع، القدرة على احملادثة، القدرة على القراءة، القدرة على 

 التعبري، والقدرة على تطبيق القواعد اللغوية.
لتدريس يقول سيف الدين يف عملية املكاملة معه :" أننا نواجه يف عملية ا

 3مشكلة قصر الوقت، ألن يف األسبوع حصتان فقط.

                                                 
 

3
غووا  –المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالكاحي سيف الدين ) مدرس اللغة العربية ( في أثناء المكالمة في . 

 .3112يولو  11، التاريخ منطقة غووا
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ومن ضمن املشكالت لدى املدرس يف عملية التدريس هو عد  ملكية 
 الطال  للكتا  املقرر. وهذا ميكن رؤيته من خالل اجلدول التايل :

 9اجلدول 
 الطال  الذين هلم املكتا  املقرر

 البيان ال نعم السؤال الرقم
هل عندك  .5

 الكتا  املقرر؟
     

31% 14 91% 31 111% 
 مصدر املعلومة : االستفتاء اخلامس.

 
% منهم من ميسك الكتا ، 31مسؤول،  56من هذا البيان نفهم أن من 

 % مل يكن لديه الكتا  املقرر.91و
فهذا يدل على أن الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

غووا منطقة غووا معظمهم مل يكن لديه الكتا  املقرر، وهذا من املشكالت  –
 لدى مدرس اللغة العربية.
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 قلة الوسائل التعليمية  .6

املراد بالوسائل التعليمية هنا هو وسائل يف تعليم اللغة العربية. كما هو 
معلو  أن جناح برنامج تعليم سواء كان للفردي أو اجلماعي يتعلق كثريا باآللة 
والوسائل التعليمية، لذا كان املدرس ليس هو السبب الوحيد يف نشاط 

غووا  –ية ماالكاحي الطال . وكذلك يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوم
 منطقة غووا،  جناح برامج التعليم، يتوقف على عامل الوسائل التعليمية.

وباخلاص يف عملية تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
غووا منطقة غووا، فإن اآللة والوسائل التعليمية قليلة،  –احلكومية ماالكاحي 

الفصل. وهذا يتمشى مع بيان سيف الدين أن فهذا يؤثر يف عملية التدريس يف 
: 

" أن من العوائق يف عملية تدريس اللغة العربية هي قلة الوسائل مثل املعمل 
 4اللغوي ".

 –وأما نظر الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
 التايل : 1 غووا منطقة غووا، نستطيع أن ننظر من خالل اجلدول

 
 

                                                 
4
 –المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالكاحي . سيف الدين ) مدرس اللغة العربية ( في أثناء المكالمة في  

 3112يولو  11، التاريخ غووا منطقة غووا
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 البيان ال نعم لسؤالا الرقم
هل الوسائل التعليمية هلا  .4

أمهية يف عملية تدريس 
 اللغة العربية يف مكانك

 ؟

     

96% 61 24% 16 111% 

 مصدر املعلومة : االستفتاء اخلامس.
 

من هذا اجلدول، يتضح أن رأي الطال  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 56غووا منطقة غووا عن الوسائل التعليمية للغة العربية  –احلكومية ماالكاحي 

 % يقولون ال.  24% الذين يقولون نعم و 96منهم 
انطالقا من هذا البيان، نعرف أن الوسئل التعليمية يف املدرسة الثانوية 

غووا منطقة غووا ال تزال قليلة يف عملية  –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
 تدريس اللغة العربية.
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برنامج عملية تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الثالث:  الفصل

 غووا منطقة غووا. –اإلسالمية الحكومية ماالكاحي 
عملية التدريس اليت يقصدها الكاتب يف هذا التفصيل هي عملية 

غووا  –تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
منطقة غووا، لذا قبل أن يفصل الكاتب كيف عملية تدريس اللغة العربية يف 

غووا منطقة غووا، نضطر إىل  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
معرفة تعريف عملية التدريس نفسه. وعلى رأي الدكتوراندوس حممد عزير عثمان 

 أن : 
على عدة العمليات بني املدرس والطالب  عملية التدريس هي العملية املتضمنة

 5يف سبيل التعلم لتحقيق هدف ما. " التقابليةعلى أساس العالقة 
بالنظر إىل التعريف السابق، نفهم أن عملية التدريس ميكن أن متشي مع 
االنتفاع جبميع العناصر فيها، مثل عنصر املدرس، وعنصر الدارس، ووسائل 

 التعليم.
ريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية وعالقتها بعملية تد

غووا منطقة غووا، فإن تلك العملية متشي بسهولة مع  –احلكومية ماالكاحي 

                                                 
5
 5ص. , . محمد عزير عثمان. 
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توفر تلك العناصر السابقة. فلذا، أن عملية التدريس ميكن أن مبشي جيدا وقد 
 حيول دوهنا عائق أو مشكلة.

المية احلكومية ماالكاحي كما هو املعروف، أن يف املدرسة الثانوية اإلس
غووا منطقة غووا فقط هناك مدرس واحد الذي يتخصص يف تدريس اللغة  –

فصول.  7الذين انقسموا يف  331العربية، مع أن عدد الطال  مجيعهم 
وبتلك املقارنة بني املدرس والطال ، فإن مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

غووا منطقة غووا ال بد أن يبذل جهده يف  –اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
نفع الطال  لتحقيق النجاح ومشي عملية تدريس اللغة العربية. وهذا هو املنظر 
الذي واجهه مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 غووا منطقة غووا. –ماالكاحي 
املكاملة من الكاتب قال سيف الدين كمدرس مادة اللغة العربية يف إجراء 

 أن :
ولو كان مدرس اللغة العربية واحدا فقط، ولكن يف كل حصة أنه أدى واجبه  
كاملدرس يف الفصل، ودائما جيد املشاركة اجليدة من الطال  من خالل عملية 

 6التدريس.

                                                 
6

غووا  –ومية ماالكاحي المدرسة الثانوية اإلسالمية الحك. سيف الدين ) مدرس اللغة العربية ( في أثناء المكالمة في 

 3112يونو  11، التاريخ منطقة غووا
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هذا البيان يعطينا صورة بأن عملية تدريس مادة اللغة العربية يف املدرسة 
غووا منطقة غووا متشي بسبب اجلهد  –ة احلكومية ماالكاحي الثانوية اإلسالمي

واألمانة من املدرس حىت يستطيع أن يتوىل مجيع عملية تدريس اللغة العربية، 
وجبانب آخر أن الطال  دائما حيضرون مادة التدريس. وهذا البيان يدلنا على 

 أن قلة املدرسني ميكن أن يتوىل بواجباهتم كاملعلم واملريب.
ك، أن الباحث يستطيع أن يبني بأن عملية تدريس اللغة العربية يف وكذل

غووا منطقة غووا متشي كما  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
هي، ألن املدرس قبل دخول الفصل فإنه يعد كل ما حيتاج إعداده من حالة 

ثل صناعة نفسية ومادة دراسية، وكذلك املنهج يف تطبيق عملية التدريس م
 وعنده إملا  يف املادة اليت سيدرس هبا الطال . (SP)مفردات منهج التدريس 

بعض العمليات التي يعمل بها مدرس اللغة العربية لمواجهة الفصل الرابع: 
المشكالت في عملية تدريس في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 غووا منطقة غووا. –ماالكاحي 
يف املبحث السابق ) قسم   ( فصلت فيه املشكالت اليت وجهها 
املدرس يف عملية تدريس مادة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

غووا منطقة غووا. ومن ضمن تلك املشكالت هي  –احلكومية ماالكاحي 
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مشكلة املدرس، ومشكلة الدارس، واملشكلة اليت تتعلق احلصص الدراسية، 
 شكلة بقلة الوسائل التعليمية.وامل

 ويف هذا القسم سنفصل بعض العمليات يف مكافحة تلك املشكالت األبع.
 
 ترقية جودة املدرس .1

ترقية جودة املدرس هي أحد الطرق يف موجهة كل املشكالت يف املدرسة، 
ومن ضمنها برنامج عملية التدريس. فلنعلم أن املدرس الذي كان لديه عدة 
القدرات واملهارات يستطيع أن حيل كل املشكالت بالنسبة إىل املدرس الذي ما 

رفع جودة عنده إتقان. فلذا، يف سبيل إصالح عملية التدريس خصوصا ول
التعليم على العمو ، فإن السعي الذي يفعله مدرس اللغة العربية يف املدرسة 

غووا منطقة غووا من ضمنها املشاركة  –الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
يف الدورات التعليمية وحياول أن يزيد مدرس اللغة العربية املتقن يف جماله، كما 

 قاله سيف الدين أن :
س اللغة العربية هنا واحد فقط، فيكون جدول التدريس متتاليا، ألن مدر 

 7فالطريقة حلل هذه املشكلة هي حماولة زيادة مدرس اللغة العربية.

                                                 
7
 –المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالكاحي . سيف الدين ) مدرس اللغة العربية ( في أثناء المكالمة في  

 3112يونو  12، التاريخ غووا منطقة غووا
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جودة وكمية املدرس يف عملية تدريس ال بد أن يكون معتدال لتحقيق 
 اهلدف يف التعليم، كما هو املرجو عند أهداف التعليم البلدي.

 
 فهم نفسية الطال  .2

كل املدرس الذي يريد النجاح يف واجبه لرتبية األوالد املؤمتنة إليه، ال بد 
أن يفهم تطور حالة نفسية للطالب الذي واجهه، من جانب قدرته العلمية، 

 وإحاطته للمنهج واملهارة يف التدريس.
غووا  –املدرسون يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

ن متابعة تطورات حالة نفسية الطال ، بقراءة الكتب املتعلقة منطقة غووا حياولو 
بعلم النفس،  مث يطبقها على الطال  أن طريق متابعة تطور سلوكيات 
الطال ، سواء كان عند دخول الفصل الدراسي أو خارج الفصل. مدرس مادة 

قة غووا منط –اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
غووا يعرف متاما أن احلصتني يف األسبوع ال يسع للطال  اإلملا  يف اإلحاطة 
بالعربية. لذا كان يدفع الطال  بأن يشرتكوا يف برامج اللغة، ال سيما العربية 

 خارج احلصة الدراسية.
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
  .الخالصات1

انطالقا من التفصيالت السابقة، كنتيجة من البحث العلمي، خلص الباحث 
 عدة املعلومات التالية :

أن املشكلة اليت واجهها مدرس مادة اللغة العربية يف عملية التدريس يف املدرسة  . أ
قلة املدرسني  غووا منطقة غووا هي –الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 

إذا قورن بعدد الطالب، فاملدرس سيتعب يف عملية التدريس يف الفصل، 
زال هناك من الطالب من مل يتقن قراءة القرآن، وكذا قلة رغبة الطالب يف يوال

دراسة اللغة العربية، وكذا قلة الوسائل التعليمية. ومن جانب آخر أن احلصة 
، ومعظم الطالب مل ميسكوا الكتاب فقط  لتعليم العربية حصتان يف األسبوع

 املقرر، وكذا عدم توفر معمل اللغة العربية.
أن عملية تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  . ب

غووا منطقة غووا متشي بسبب جهد مدرس مادة اللغة العربية يف  –ماالكاحي 
 أداء واجبه كمدرس ومرب.
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درس اللغة العربية يف مكافحة املشكالت يف عملية العمليات اليت قام هبا م . ت
تدريس اللغة العربية هي ترقية جودة املدرسني، وحماولة زيادة املدرسني، وفهم 

اليت أقيمت خارج احلصص  الربامجحالة نفسية الطالب، ودفعهم يف مشاركة 
 الدراسية للغة العربية، واستخدام مصادر التعليم املوجودة ملساعدة املدرس يف

 إبالغ الدروس.

  المقترحات.1
وبعد أن سرد الباحث عدة تلك اخلالصة، فنريد أن نبدي عدة اقرتاحات لنيل 

 اهلدف املرجو وإمتاما يف كتابة هذا الباحث، وهي كما تأيت :
يكون عملية التدريس متشي بسهولة، فال بد أن يكون جودة املدرس  فكي .1

غووا  –وكميته معتدال يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالكاحي 
منطقة غووا كاملطبق، ينبغي أن يزود نفسه بعد القدرات واملهارات يف التدريس، 

 فيكون عملية تدريس ماشية 
ند الطالب، بل كالرئيس يف اجملتمع فينبغي أن أن املدرس هو املعلم واملدرس ع .2

يكون قدوة صاحلة كي يستطيع أن يواجه املشكالت سواء كان يف بيئة املدرسة 
 يف بيئة اجملتمع األوسع.

وينبغي للحكومة أو كل من له وجه يف تسهيل عملية التعليم أن يوفر الوسائل  .3
درسة الثانوية اإلسالمية التعليمية أن طريق املساعدة، حىت ما يكون نقص يف امل
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غووا منطقة غووا أو نشاط املدرس يف عالقته مع عملية  –احلكومية ماالكاحي 
 التعليم ميكن أن متشي جيدة، وحيقق اهلدف كما هو املرجو.

وإن كان للمدرس إملام يف أي وقت ومكان يف عملية التدريس مع عدم إفاقة  .4
يف عملية التعليم ال يتحقق.  الطالب بأنفسهم، فإن الباحث يعتقد أن اهلدف

لذا ينبغي للطالب أينما كانوا أن يغرسوا يف نفوسهم اإلرادة لنيل الفوز 
 والنجاة.
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan guru. 

2. Problematika apa yang dihadapi guru Arab yang berhubungan dengan siswa. 

3. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan 

pelajaran. 

4. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan sarana 

dan prasarana. 

ANGKET PENELITIAN 

 

I. PENGANTAR 

       Angket ini untuk memperoleh informasi mengenai "PROBLEMATIKA 

PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 

MALAKAJI KABUPATEN GOWA".  

      Angket ini bukan merupakan alat untuk menguji siswa tetapi hanya merupakan 

pengumpulan data dan keterangan untuk kepentingan analisis ilmiah dalam rangka 

penyusunan skripsi. Untuk maksud tersebut diharapkan kepada siswa untuk 

mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

II. PETUNJUKK PENGISIAN 

     Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan baik dan jujur sesuai dengan 

apa yang anda alami dan pelajari pada saat pelajaran berlangsung dengan member 

tanda silang (X). 

 

III. PERTANYAAN 

1. Apakah anda senang belajar bahasa Arab? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 

2. Apakah anda mengerti pelajaran bahasa Arab yang disampaikan pada saat 

pelajaran berlangsung? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 

3. Apakah anda mengikuti setiap jam pelajaran bahasa Arab? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 

4. Apakah anda serius pada saat pelajaran bahasa Arab berlangsung? 

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 

5. Apakah anda memiliki buku paket? 

a. Ya b. Tidak  

6. Apakah sarana prasarana mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar 

bahasa Arab ditempat anda? 

a. Ya b. Tidak 
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