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 التصريح بأصالة الرسالة

صرّح الكاتب بأف ىذه الرسالة من عملو بالنفس، كإذا كاف يف يـو آت 
مربىن أك مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليدية أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص 
اآلخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة الىت كتبو كالشهادة اليت حصل عليو الكاتب 

 باطلتاف للحكم.
 

 0200اكغستس  0 مكاسر،     
 ق 0342ذكاحلجة  01
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 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذم علم بالقلم، علم اإلنساف مامل يعلم، كالصالة كالسالـ على 
سيدنا كنبينا زلمد صلى اهلل عليو كسلم خامت األنبياء كادلرسلُت الذم ال نبػي بعده 

 بإحساف إىل يـو الدين. كعلى آلو كأصحابو كمن تبعو

الصحة كالتوفيق كاذلداية  أعطاينكبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذم   
كادلعرفة كالفهم حىت ٘تكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم 

 تدريس اللغة العربية ّتامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

كالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل اهلل لقد كاجو الباحث مش
خدمة بعض األساتذة كاألصحاب استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ك 

ىذه الرسالة كاملة. كلذا كّد الباحث أف يقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء ادلساعدين 
 كادلشرفُت كادلشجعُت منهم:

يد كلية الًتبية كنوابو د. موجلونو الدكتور احلاج زلمد أمر، ؿ س., ـ. أغ عم .3
دموفويل, ـ. أغ كنائب العميد األكؿ ،الدكتورة ميشكات, ـ.س إ. كنائبة 

الدكتور احلاج شهر الدين ـ.ؼ د. كنائب العميد  األستاذالعميد الثاين ك 
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الثالث الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية ّتامعة عالء 
 حلكومية مكاسر.الدين اإلسالمية ا

، رئيس قسم تدريس اللغة العربية، كالدكتورة سيت  .إالدكتور محك، ـ. ت ق .2
قسم تدريس اللغة العربية يف كلية  كسكَتتَتةعائشة خالق، س.أغ، ـ.ؼ د.  

 الًتبية كعلا اللذاف ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

كادلشرفة  .ـ.أغكالدكتورة سيت مانعة، كادلشرؼ األكؿ  .منَت, ـ.أغالدكتور  .1
الثانية اللذاف ساعداين كأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى 

 اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل.

كل األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم من  .4
 امعية.أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجل

مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين  .5
كأعاركين الكتب ادلتعلقة هبذه   من الكليات األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين

 الرسالة كأمدكين ٔتا لديهم من أفكار كآراء يف تأليف ىذه الرسالة.

الدعوات لوالدّم الكرؽلُت كإين ال أنسى أيضا أف أقدـ الشكر اجلزيل كأطيب  .6
( الذين قد رباين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم "سنغيغ " كاألـ "جوىلاألب ")

إىل سّن الرشد كساعداين بقدر طاقتهم على إتػماـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف يطيل 
 عمرعلا كؽلد ذلم الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
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الة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة كأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرس
كعونا بُت لدل القّراء كال سيما القاعدة ادلتعلقة هبذه الرسالة, كنسأؿ اهلل التوفيق 

 كاذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة, آمُت يا رّب العادلُت.

 

 

  ـ0200اكغستس  0 مكاسر،   

 ق 0342ذكاحلجة  
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 تجريد البحث

 :ْترالدين    اسم الباحث

 02022000202:    الرقم التسجيل 

دكر ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العامة  : موضوع الرسالة
    0201مكاسر 04احلكومية 

  

دكر ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التالميذ يشرح  ىذا البحث ىو ْتث نوعي يصف ك

. ألف اىتماـ التالميذ بادلوضوعات منخفض 0201مكاسر 04الفصل احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 
دكر ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التالميذ الفصل احلادم عشر جدا. كالًتكيز على ىذا البحث ىو 

.  كيهدؼ ىذا البحث إىل اإلجابة على ادلشاكل الثالثة الواردة 0201مكاسر 04بادلدرسة العامة احلكومية 
 ِت شلا يايت:يف صياغة ادلشكلة، كى

احلادم عشر القسم العلـو الطبعي يف ادلدرسة العامة  الفصلتالميذ ال( كيفية االىتماـ بتعلم 0)
( ما ادلعاملة يقـو هبا ادلدرس يف زيادة اىتماـ بتعلم التالميذ الصف احلادم 0مكاسر؟ ) 04حلكومية  

( ما ىي العوامل الدافعة كإعاقة 4مكاسر؟ ) 04دلدرسة العامة احلكومية عشر من اللغة العربية يف ا
 مكاسر ؟ 04االىتماـ بتعلم التالميذ الصف احلادم عشر للغة العربية يف ادلدرسة العامة حلكومية  

احلادم عشر  لفصل( دلعرفة اىتماـ تعلم اللغة العربية التالميذ ا0اذلدؼ من ىذا البحث ىو )
لة يقـو هبا ادلدرس يف زيادة اىتماـ تعلم اللغة العربية ( ادلعام0) 0201مكاسر  04بادلدرسة العامة احلكومية 

( دلعرفة ما ىي العوامل الدافعة كإعاقة 4) مكاسر 04بادلدرسة العامة احلكومية احلادم عشر  لفصلالتالميذ ا
 .0201مكاسر  04بادلدرسة العامة احلكومية احلادم عشر  لفصلاالىتماـ يف تعلم اللغة العربية التالميذ ا
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ع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الرسالة ىي ادلالحظة كادلقابلة كالتوثيق. مت إجراء ىذا طرؽ مج
مكاسر ككاف سلترب مدرس اللغة العربية ك التالميذ الفصل  04البحث يف ادلدرسة العامة حلكومية  
 احلادم عشر  القسم العلـو الطبعية

بادلدرسة العامة احلادم عشر  لفصلميذ اكاستنادا إىل النتائج اليت كجدىا الباحث أف مصلحة التال

يف ىذه احلالة ال تزاؿ تفتقر، ك اما دكر ادلدس مل يتفعل جيدا يف عملية  0201مكاسر  04احلكومية 
 التعلم ك التعليم. 
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 األولالباب 

 المقدمة

 ةلخلفية المشك الفصل األول:

النػاس، ألف بالًتبيػػة  الًتبيػة مػن إحػدل احلاجػػات الػيت غلػب ٖتقيقهػا علػػى كػل

يسػتطيع ادلػرء أف ينػاؿ العلػـو  كادلعػػارؼ احملتاجػة يف حياتػو. كبػدكهنا سػوؼ يصػػعب 

ادلػػرء أف يعػػي  مػػع  اوتمػػع حولػػو، كعلػػى األرجػػم لػػن يقػػدر علػػى مواجهػػة مشػػاكل 

 احلياة ادلتنوعة.

ليت تنفذ كتدرب كتعلم كتدرس لذلك، فادلؤسسات التعليمية كخاصة ادلدارس ا

الذين يؤدكف كاجباهتم الًتبوية كالتدمَتية يف احلقيقة ىم األشخاص  وفدرسكادل عمدا

 الذين قد يكوف لديهم ادلعارؼ كادلهارات لتنفيذ كاجباهتم. 

كترقية نوعية التعليم من إحدل النواحي ادلهمػة جػدا لتحقيػق اإلنسػاف الًتبػوم 

ذم نوعية ككيفية مرتفعة أم شلتازة. لًتقية عملية التعليم لتحقيقى األىداؼ احملددة، 

1 
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فمن إحدل الطرؽ اليت ؽلكن كفائها من كل مؤسسة ىي باستخداـ طريقة معينة يف 

 توصيل مادة معينة. 

غلػػػب أف يكػػػػوف للمػػػدرس طريقػػػػة فعاليػػػة تسػػػػتخدـ لًتقيػػػػة  ،يمكيف عمليػػػة التعلػػػػ

كتفتػي  رغبػة تعلػػم التالميػذ، حػػىت يكػوف التالميػػذ ناشػطُت كمشػػًتكُت اشػًتاكا تامػػا 

يف تلػك ادلػواد، كخاصػة يف ادلػادة اللغػة العربيػػة. ادلػدرس يسػهم سػهما مهمػا جػػدا يف 

كاريػا أك إبػػداعيا كغلػب علػى ادلػدرس أيضػا أف يعمػل عمػال إبت تقػدًن مػادة تعليميػة،

ألف ال يشعر التالميذ بادللل كالصعب ك التشبع. ك ادلػدرس احلقيػق ىػو ادلػرذ الػذم 

 يسهم سهما مهما جدا يف العامل الًتبوم.  

كيف التعليم ينبغي للمدرس أف يستخدـ طريقة التعليم ادلتنوعة كتسبب ارتباطا 

الشػػًتاؾ عمليػػة التعلػػيم  يف نفػس التالميػػذ، كبوجػػود ىػػذا االرتبػػاط سػػَتغب التالميػػذ

  0كلن يشعركا بادللل، حىت يكوف لديهم رغبة كارادة كمحاسة للتعلم.

                                                                 
1

 peranan integrasi variasi mengajar guru dalam menumbuhkan minat belajarرة يف زلمد نور امج 

dan olahraga di MI Ma’arif  Bakayara Desa Pajukukang, Kec. Pajukukang Kab Bantaeng, Skripsi 

UIN Alauddin Makassar  ,2(, ص. 4112) مكاسر  
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كقد يشعر لتالميذ بادللل كغَت محاسة يف التعلم أحيانا بسبب ادلدرس نفسػو, 

ألنو قد ػلمل ادلاّدة بغَت ابتكار كإبداع, حىت يشعر التالميذ بادللل كغػَت محاسػة يف 

 التعلم.

كرغبة لتالميذ اآلف بناء على نتيجة مالحة الباحث, ىناؾ نقصاف أك ٗتفيض 

مقارنة مع السنوات السابقة, كمسعػا أك إعالمػا مػن بعػض مدرسػي مػادة دراسػية أف 

رغبة تعلمهم ناقصة ىناؾ اختالؼ بُت التالميذ اآلف كالتالميذ ادلتقّدمُت, قد تكوف 

ال قلػػػػيال، ككػػػػذالك ادلػػػػادة اللغػػػػة العربيػػػػة. كمنخفضػػػة، كال يهتّمػػػػوف بػػػػادلواد الدراسػػػػية إ

فَتجػػى مػػن ادلػػدرس أف يسػػػهم سػػهما مهمػػا يف التحػػػريض أم الػػدفع للتالميػػذ لكػػػي 

 تزداد رغبة تعّلمهم.

كنقطػػػة ابتدائيػػػػة يف تػػػدريس نػػػػاجم ىػػػػو زيػػػادة اىتمػػػػاـ أم رغبػػػة تعلّػػػػم  ادلػػػػتعّلم 

كترقيػػة محاسػػػة بسػػبب التحفيػػز، كػلمػػل ذالػػػك التحفيػػز إىل فػػرح ادلػػتعّلم علػػػى الػػتعلم 

تعّلمهػػم، لػػذلك غلػػب علػػػى ادلػػدرس أف ػلفػػا رغبػػة تعلّػػػم ادلػػتعّلم يف الػػتعّلم بإعطػػػاء 

 0احلّرية ادلعينة النتقاؿ من ناحية إىل ناحية أخرل يف حالة التعّلم.

                                                                 
(, 0995:جاكرتا: ؼ.ت رينيكا جبىت, III  )الطبعة belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, سالميتوا0

  001ص. 
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لكي ٕترم عملية التعلم جيدا، فيطلب من ادلدرس أف يكػوف قػدرة كمهػارة يف 

أف يكػػوف مهنيػػة كمػػدرس، كىػػو يػػتقن  أيضػاإدارة عمليػة الػػتعلم جيػػدا. كيطلػػب منػػو 

تقنيػػػات كطػػػػرؽ يف عمليػػػػة التعلػػػػيم كػػػػي يػػػنجم يف تنفيػػػػذ كاجباتػػػػو كامػػػػدرس يف ترقيػػػػة 

 اىتماـ كرغبة التالميذ.

مػن مػػدرس ادلػادة العربيػػة أف أحػد دليػػل  باحػػثكىنػاؾ معلومػة حصػػل عليهػا ال

دكف كاجباهتم  اليت نقصاف رغبة اللتالميذ يف مادة اللغة العربية ىو أف التالميذ ال يؤ 

أعطاىػػػا مدرسػػػهم حػػػىت ال يػػػتم اسػػػتيفاء النتيجػػػة كؼلرجػػػوف كثػػػَتا يف أثنػػػاء الػػػتعلم كال 

 يهتموف بشرح ادلدرس.

 إلجػراء الالزمػة ادلهػارات اكتسػاب علػى قػادر درسادل يكوف أف غلب لذلك، 

 االىتمػػػػػاـ زيػػػػػادة إىل يهػػػػػدؼ نشػػػػػاط ىػػػػػو كالػػػػػتعلم التػػػػػدريس عمليػػػػػة يف االختالفػػػػات

 4كادللل من كاحلد تالميذلل كالتحفيز

فينبغي للمدرس أف يكوف قوىا رلتهدا يف ٗتليص مشكلة تسبب عملية التعليم 

  اليت قاـ هبا ادلدرس كالتالميذ مقيدة أم مزدمحة.

                                                                 
 02( ص.0200: بندغ: ألف بيتا, IV)الطبعة   Pengembangan Profesi Guru, دسائو أدين سيف الدين   4
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دكر ادلدرس يف "بناء على ذالك، فإف الباحث يهتم بإجراء البحث ادلتعلق بػػػػػػػػػػ 

ترقيػػػة رغبػػػة التالميػػػذ يف تعلػػػػم اللغػػػة العربيػػػة الفصػػػل احلػػػػادم عشػػػر بادلدرسػػػة العامػػػػة 

  ".مكاسر  04احلكومية 

 مشكالت البحثالفصل الثاني : 

ادلشكلة اليت كصفها الباحث سابقا، فيمكن صياغة  خلفية بناء على كصف

 مشكالت البحث على النحو التايل:

العربيػػة لتالميػذ الفصػػل احلػػادم عشػػر بادلدرسػػة العامػػة كيػف رغبػػة تعلػػم اللغػػة  .0

 مكاسر ؟ 04احلكومية 

ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التالميذ الفصل  قاـ هباما األنشطة اليت  .0

 مكاسر ؟ 04احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 

بيػػة لتالميػػذ الفصػػل اللغػػة العر يف ترقيػػة رغبػة تعلػػم  . مػا العوامػػل الدافعػػة كالعػػا ئقػػة4

 مكاسر ؟ 04احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 

 التركيز على البحث الفصل الثالث:



17 
 

 
 

طلب البحث النوعي يف احلدكد ادلبينة يف ىذا البحث على أساس الًتكيز اليت ي

كبعبارة أخرل، فإف ٖتديد الًتكيز كما كاف  .تنشأ باعتبارىا مشكلة يف البحث

 ٖتديد جهد للعثور على. ادلهم يف حدكد الدراسةموضوع البحث ىو 

 دكر ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربيةكركزت الدراسة على ىذه الدراسة ىو 

 .لتالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية

 

 البحث وفوائده  هدافالفصل الرابع: أ

الباحػػػػث. كأمػػػػػا كلكػػػػل ْتػػػػث مطلقػػػػا أىػػػػداؼ كفواعػػػػد يػػػػػراد ٖتقيقهػػػػا مػػػػن قبػػػػل 

 أىداؼ البحث كفوائده فيمكن مالحظتها على النحو التايل:

 البحث هدافأ .3

 كيف إجراء ىذا البحث، يهدؼ الباحث أىدافا يراد ٖتقيقها فيما يلي:

 04رغبػة تعلػم التالميػػذ الفصػل احلػادم عشػػر بادلدرسػة العامػة احلكوميػػة أ.  دلعرفػة 

 مكاسر.
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ما األنشطة اليت يعملها ادلدرس يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية التالميذ  ب. دلعرفة

 مكاسر ؟ 04الفصل احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 

اللغة العربية التالميذ الفصل يف ترقية غبة تعلم  ج. لكشف العوامل الدفعو كالعا ئقة

 .مكاسر 04احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 

 . فوائد البحث 0

 كأما الفوائد ىذا البحث فهي كما يلي:

رغبػػة تعلػػم  ترقيػةدكر ادلػػدرس يف أ. للباحػث، لزيػػادة ادلعػارؼ كلنيػػل ادلعلومػػات عػن 

 مكاسر. 04التالميذ الفصل احلادم عشر بادلدرسة العامة احلكومية 

 ب. للمدرس، معرفة قدرتو على التعليم من حيث النقصاف كادلزايا.

 التعلم. مهارة التعلم كمعرفة تطورىم يف أك ٖتسُت قدرة أم ترقيةج. للتالميذ، 
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبة

 تقسيم الكلمة: ألولالفصل ا

 دور المدرسأ. 

ككفقا لوزارة الًتبية كالتعليم كالثقافة، ادلدرس ىو الذم لديو فكرة أف يتحقق     

لدعم كتطوير كتنفيذ فضيلة فيما يتعلق بالدين كالثقافة لصاحل التالميذ، كذلك 

.  3كالعلـو

 0كاحملاضرين، الفصل  درسُتبشأف ادل 0225لسنة  03يف القانوف رقم 

، كأشار إىل أف ادلدرسُت كادلربُت احملًتفُت مع ادلهمة األساسية 0اجلزء  0الفصل 

                                                                 
4
 0(, ص.0225: جاكرتا,  III )الطبعة: Guru Professional dan Implementasi Kurikulum, شفرالدين نور دين 
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على تعليم  تالميذكتقييم اللتعليم كالتدريس، كتوجيو، كتوجيو كتدريب كتقدير ل

 5األطفاؿ سن مبكرة، كالتعليم الرمسي، كالتعليم االبتدائية كالتعليم الثانوية.

 ككفقاج. لك ينبغي أف يكوف ادلدرس يف مهامو اخلربة كادلسؤكلية لآلخرينالذ

ادلدرس ىو الذم يتمتع بالكفاءة ككسب ثقة لتنفيذ ٔتهمة التعليم، كتوجيو   كنردم

 1التالميذ.

ادلدرس ىو موقف أك مهنة تتطلب مهارات متخصصة كمدرس. مطلوب أف 

يكوف ادلدرس الشركط اخلاصة اليت تتقن الطريقة كالتعليم مع رلموعة متنوعة من 

 0العلـو األخرل اليت ٖتتاج إىل التعليم أك تعليم.

 03يف اتصاؿ فهم ما سبق، فإنو يتماشى مع قانوف مجهورية اندكنيسيا العدد 

، ما يلي: 0، الفقرة 0كاحملاضرين، الفصل الثاين، ادلادة  درسعلى ادل 0225السنة 

                                                                 
 Undang-Undang dan Peraturan  Pemerintah  RI Tentang Sistem مديرية دين اإلسالـ إندكنسية,5

Pendidikan Nasional  24(, ص.0221)جاكرتا : مديرية دين اإلسالـ   
 0(, ص. 0220دكا برساد, : جاكرتا: راج غربنII )الطبعة  ,Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen ج.كينردم1
 Undang-Undang dan Peraturan  Pemerintah  RI Tentang Sistem مديرية دين اإلسالـ إندكنسية,0

Pendidikan Nasional  64(, ص.0221)جاكرتا : مديرية دين اإلسالـ    
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ادلدرس لديو منصب عامل ادلهنية يف التعليم االبتدائية كالتعليم الثانوية كالتعليم يف 

 2مرحلة الطفولة ادلبكرة يف التعليم الرمسية ادلعُت ٔتوجب ىذا التشريع.

ادلدرس كادلهنُت ادلشار إليو يف ( على ما يلي: كضع 3كذلك كرد يف فصل )

يعمل على تعزيز كرامة كدكر ادلدرس أف ؼلدـ ككيل التعلم   0الفقرة  0الفصل 

 لًتقية نوعية التعليم الوطٍت.

أف ادلدرس لو ثالث ادلهمات الرئيسية ىي كاجب ادلهنية، دا كد يوسف كقاؿ 

فة كاجب األكؿ كاجب اإلنساين، كاجب ادلدنية. إذا أنو يرتبط مع ْتث حوؿ ثقا

ادلهاـ ادلرتبطة ادلنطق كعلم اجلماؿ، يف حُت أف الواجب الثاين كالثالث ادلتعلق 

 9باألخالؽ.

اليت تشبو، الواجب ادلهنية للمدرس ىو االستمرار يف ادلعرفة كادلهارات كالتقوًن 

كينبغي أف يكوف معركفا لدل الطفل من خالؿ عملية  الذم مل يعرؼ الطفل،

 التعليم.

                                                                 
 Undang-Undang dan Peraturan  Pemerintah  RI Tentang Sistem مديرية دين اإلسالـ إندكنسية,2

Pendidikan Nasional ( ص.0221جاكرتا : مديرية دين اإلسالـ ,)21    
 00(, ص. 0229: بندغ: II )الطبعة  Model-Model Pembelajaran Kreatif, يف بيٍت س امرب جام دا كد يوسف9
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اإلنسانية من ادلدرس ىو مساعدة التالميذ لتكوف قادركف على تنفيذ  كاجب

 الوجوب الرئيسية كتصبم اإلنساف على أفضل كجو شلكن. كاجبات اإلنساف ىي 

  التحويل الذايت، كالتعرؼ على الذات كفهم الذات.

يف حُت أف الواجب ادلدنية للمدرس نتيجة للمواطن صاحل، ساعد تنفيذ 

 حددىا الشعب كالدكلة.كتطبيق ما مت 

،  درسدلىّرل نور علي ثالث دكر ادلدرس يعٍت كا ق.ـ سوفر تى ك يشَت

 كادلشرؼ، ككمسؤكؿ الفصل.

 دلدرس يف عملية التعلم اليت تركزأبو أمحدم كدكر ا  سفريونو ك كيدكدك كفق

 :على

أ. تعليم األطفاؿ بإعطاء التوجيو كالتحفيز لتحقيق األىداؼ، ذلدؼ قصَت األجل 

 كأىداؼ طويلة األجل.

 ب. تبسيط، ككسائل، كخربة التعلم ادلناسبة.
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ج. مساعدة على تطوير جوانب شخصية التلميذ، مثل ادلواقف كالتقوًن 

 02.كالتعديل

، ادلدرس لو كاجب  هنض بعملية التعلم، كادلدرس لو أربعة أدكار، مدرسلك

 كىي:

 أ. تخطيط التعلم

عنما سيفعل يف التعليم، كذلك خللق حالة الذم جعل التخطيط ىو التوّقع كالتقدير 

 لتحقيق األىداؼ ادلرجوة. تالميذؽلكن حدث عملية التعلم اليت يقودىا ال

 ب. تنفيذ التعلم

 .التنفيذ التعلم غلب اف يلتـز ما كرد يف التخطيط

 ج. تقييم التعلم

عملية ؼ كفعالية التقييم يتم عنصر كاحد لقياس درجة النجاح يف ٖتقيق األىدا

 التعلم اليت عم

 د. يعطي تعليقات 

                                                                 
  99(, ص. 0990)جاكرتا : رينيك جبىت,  ,Psikologi Belajar ,كيدكدك سفريونوك  أبو أمحدم11
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التعليقات لديها كظيفة دلساعدة التالميذ على احلفاظ رغبة كمحاسة التالميذ يف 

 00تنفيذ عملية التعلم.

 درسدلعلى ا 0225عاـ  03من قانوف رقم  3متعلق بذالك، يف شرح فصل 

ٔتيسرين، شيق، التعزيز،ادلهندسُت التعلم،  درسكاحملاضر طرحت أف "دكر ادل

 00 كمقدمي اإلذلامي التعلم للتالميذ.

ادلدرس بفاعل األساسية يف تنفيذ منهج التعليم يف ادلدرسة، كادلدرس لديو 

 .04سهمة مهمة يف ٖتقيق ىدؼ التعليم التوقع

يف عملية التعليمية ، ادلدرس لديو األعماؿ تشجع، كتوجيو، كيعطي سهولة 

ليمية للتالميذ لتحقيق اذلدؼ. ادلدرس لديو  مسؤكلية لرؤية كل ما ػلدث يف التع

 الفصل الدراسية دلساعدة يف تنمية التالميذ.

ىو الذم يعلم كمساعدة التالميذ يف حل مشكالت التعليم. كيف  درسادل

ذم يسعى إىل توجيو، ىو ال درسادلاإلماـ الغزايل /  درسدلالدراسة اإلسالمية، كفقا 

                                                                 
 . 3(, ص 0222كجاف فَتؽلى,  ) بندغ: Metode Pembelajaran Seri Pembelajaran Efktif, مسيايت ك أسرل00
 Undang-Undang dan Peraturan  Pemerintah  RI Tentang Sistem مديرية دين اإلسالـ إندكنسية,12

Pendidikan Nasional ( : ص.0221مديرية دين اإلسالـ جاكرتا ,) 042 
    .049(, ص.  0200: جاكرتا: رج كايل, III) الطبعة  Perkembangan Peserta Didik,مشس يوسف ك نانيسوغاين 04
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كافة اإلمكانيات ادلوجودة يف التالميذ. كدافع عن القلب التالميذ   كتعزيز، يكمل

 03ألقرب  كالتواصل مع اهلل سبحانو كتعاىل.

من بعض الشرح السابق، فالباحث يستطيع اف استنتاج أف ادلدرس ػلارب 

لديو مسؤكلية لرؤية كل ما ػلدث يف الفصل،  درسادلمهما يف عملية التعلم. 

ما ػلدث للتالميذ يف التعلم كما يتعلق عن الصعوبات اليت يواجو التالميذ  كاألشياء

 لتحقيق اىداؼ.

 رغبة التعلم الفصل الثاني: 

رغبة ىي دكافع من داخل، رغبة قوية، عاطفة: القلب ادليل عالية جدا من 

أجل شيء. رغبة تأثَته كبَتة على التعلم، ألنو إذا كانت مادة الدرس اليت يدرس 

ادلستفادة رغبة التالميذ، كالتالميذ ال يريدكف اف يتعلموف ْتسن ألف بدكف ليست 

 جذب.

                                                                 
 س.0200: ميداف : فرداف ببليسن, Teori Belajar dan Pembelajaran, كحي الدين نور نسوتيوف03
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دلا رغبة التعليم ىي الرغبة القوية اليت كاعية أك متعمدة اليت ينطوم أيضا على 

النشاط البصرية، كالتفكَت، علم اللغة النفسي كراء ادلعريف يف ترمجة الرموز ادلكتوبة 

 طوقة.)حرؼ( يف شكل الكلمات ادلن

الرغبة ىي طعم كيفضلوف الشعور باالرتباط كقضية أك نشاط، دكف أمر. 

الرغبة أساسا القبوؿ  بينما كاحد نفس مع شيء خارج من أنفس. اقوم ك قريب 

 05عالقتها  أكرب.

 العوامل اليت يستطيع اف يزرع الرغبة يف التعلم ىو:

متعلق جسدية . العامل  حاجة  من دخوؿ ىذه احلاجة  ؽلكن االحتياجات 0

 كالعقلية )النفسية(.

العامل زلرؾ اجتماعي للمصلحة يف شخص ؽلكن أف تكوف مدفوعة ْترؾ . 0

 اجتماعي، كىي احلاجة لوجد رلاىرة، احًتاـ من بيئة حيث يقع فيها.

 شخص يف اىتماـ إىل انشطة / كائن معُتال. العامل العاطفي ىو قياس شدة 4

 العوامل اليت تؤثر على عدـ كجود رغبة دراسة قد يكوف على ما يليو : 

                                                                 
 س040( ص. 0220جاكرتى :رينيك جبىت,  ) Psikologi Belajar, شيفل ْتر مجارة05
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 أ. قليل الفضوؿ طريقة الدراسة  أف غلبهم لواجو طوؿ كقت يف ادلدرسة

مل يعي أعلية التعلم على مستقبلهم، حىت قليل دكافع ليسابق الوصوؿ إىل ب.

 االصلاز.

 ا يليو:سريانا، بعض رغبة الدراسة ىي م قوؿ كما كفقا شفارم 

 . مشاعر فرحا 0

 . صلة التالميذ 0

 .االىتماـ 4

 . التواطؤ التالميذ3

 :العناصر األساسية الرغبة، كىي

 . الوعي 3

الوعي بواسطة تعريف يستطيع تعريفو بصفة اليت  موجود يف حدث معُت 

يف شخص يعي  كيعترب شيء ملتوم كيستطيع أف تصور باالستعداد الستأجر 

 حدث مبمالحظة بعملية أك 

 . االهتمام2
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 اإلىتماـ ىو تركيز  كل عملية األفراد اليت تظهر على شيء أك رلموعات.

 . تركيز1

الًتكيز ىو تركيز التفكَت يف شيء ّتانبا لنضع جانبا كل األشياء األخرل 

اليت دكف عالقة. أساسيا تركيز ىو عاقبة من اىتماـ الذم عفوية اليت احلق رغبة 

 اغراض.

 

 

 

 . اإلرادة4

اإلرادة ىي ظاىرة نفسية اليت ؽلكن أف تشجع أم شخص للقتاؿ بقوة يف 

 01السيطرة على الدركس ادلستفادة.

بناء على نظرية أف الكاتب ؽلكن استخالص استنتاجات بشأف مؤشرات 

الذين يدرسوف اللغة العربية يف ادلدرسة، يف ىذه  تالميذالفائدة فيما يتعلق مصلحة ال

                                                                 
 .040( ص. 0220جاكرتى :رينيك جبىت, )  Psikologi Belajar, شيفل ْتر مجارة01
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فارم ؽلكن استنتاج العديد من ادلؤشرات لتعلم الفائدة يف احلالة تشَت إىل رأم س

 ( الركابط4الىتماـ يف التعلم ك )( ا0( الشعور بالسعادة، )0ىذه الدراسة، كىي: )

 يف ادلوضوع.

 ىناؾ العوامل اليت تؤثر على مصلحة يف التعلم، كىي:

 

 

 

 . الدافع 3

على اف مصلحة الشخص أف تكوف أعلى إذا كاف مصحوبا الدافع، 

الصعيدين الداخلي كاخلارجي. "إف االىتماـ ىي مزيج من الرغبة كالقدرة اليت ؽلكن 

  تطويرىا إذا كاف ىناؾ حافز.

 المواقف درس. المواد التعليمية والم2

. تالميذال، كغالبا ما تتم دراسة من قبل تالميذادلواد الدراسية اليت ٕتذب ال

سيكوف كضع جانبا، كما أشار  تالميذالبدال من ذلك مادة الدرس الذم ال غلذب 
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إىل ذلك سالمت ما يلي: "إف االىتماـ ذلا تأثَت كبَت على التعلم، ألنو إذا كانت 

ادلادة من الدركس ادلستفادة ليست كفقا دلصاحل ادلدرس، مث يتعلم التالميذ مع 

 أفضل، ألنو ال يوجد االستئناؼ بالنسبة لو.

 

 

 

 . خبرة1

غىو أف: النجاح يف أم نشاط أك أنشطة يسبب كما يتضم من د. غونرس س

مشاعر غَت سارة أك إضافة أنشطة. يف حُت فشل يف الواقع سببا لفقداف االىتماـ 

 كاطلفض النشاط.

 . األسرة4

اآلباء ىم أقرب الفحم يف األسرة. كلذلك، فإف األسرة ىي مؤثرة جدا يف 

جدا لتطوير العقلية ٖتديد مصلحة الطالب إىل الدرس. ما يعطى عن طريق مؤثرة 

 للطالب، كبالتايل فإف االىتماـ كدعم األسرة مهم جدا لزراعة مصلحة ادلدرس.
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 . المثل5

. ادلثل ؽلكن أف تؤثر تالميذالغلب أف يكوف كل إنساف ادلثل العليا، ككذلك 

، كادلثل العليا كؽلكن القوؿ أف يكوف ٕتسيدا لالىتماـ تالميذالعلى مصلحة 

غبتو يف احلياة القادمة، كسوؼ يستمر السعي لتحقيق ذلك، الشخص على ٖتقيق ر 

على الرغم من العديد من العقبات ىذه ادلثل العليا. كيعرؼ التعلم بأنو زلاكلة 

 00إلثبات كجود صلة بُت التحفيز كاالستجابة  ) التحفيز كرد فعل(.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17

 90(, ص. 0225مؤسسة تربية مكاسر,  )مكاسر :  Ilmu Jiwa Umum نور كنيىت ذ, 

 



32 
 

 
 

 

 

 

 الباب الثالث

 العلمي طريقة البحث

 أساس البحث:  ألولالفصل  ا

يف ىذا البحث، استخدـ الباحث هنج نوعي، النهج الذم يستخدـ ٖتليل 

ديناميات العالقة بُت ظاىرة متبع مع ادلنطق العلمي. أما اخلصائص عن ىذا 

البحث  النوعي ىو النهج الوصفي، النهج إىل البيانات اليت مت مجعها يف شكل 

 02الكلمات، كالصور، كليست األرقاـ.

يل فقط حىت إىل ادلستول الوصف  الذم يعرض احلقائق هنج الوصفي تفعل بتحل

 بطريقة منهجية حىت يفهمها بسهولة كاالستدالؿ. 

 
                                                                 

 . 00ص. metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi ,) لكسي. ج. مولغ,02
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 مصادر البيانات  الفصل الثاني:

البيانات ىي كلمات منطوقة أك مكتوبة كالسلوؾ. مصدر البيانات ىو 

اإلنساف)الوثائق .كغَت )ادلالحظات ادلشاركة كادلقابالت ادلتعمقة(اإلنساف 

كالسجالت( البيانات ىي كل احلقائق كاألرقاـ اليت ؽلكن استخدامها كمادة 

  09لًتكيب ادلعلومات.

كؽلكن أف يتم يف رلموعة متنوعة من البينات، كرلموعة متنوعة من ادلصادر، 

 .كرلموعة متنوعة من الطرؽ

عندما ينظر من اخللفية كؽلكن مجع البيانات يف اخللفية العلمية )خلفية 

طبيعية(  أماإذا نظر من مصدر البيانات، فجمع البيانات استخداـ ادلصادر 

عندما ينظر إليها من حيث طريقة مجع البيانات أك األساسية كادلصادر الثانوية. 

                                                                 
19

 91(, ص.0220جاكرتا: رينيك جبىت ) Prosedur Penelitian pendekatan praktik, سوىرسيمى أركنتوا 

 

23 
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، كادلقابلة ع ادلراقبة )دلراقبة( تقنية، مث تقنيات مجع البيانات ؽلكن القياـ هبا م

  02)مقابلة(  كالوثائق.

ككانت مصادر البيانات يف ىذه البحث ىو من ادلدرس كالتالميذ، ٔتواجهة 

  ادلقابالت بُت الباحث كمصادر البيانات)ادلخربين(.

 طريقة جمع البيانات الفصل الثالث: 

 انات ىي:يف ىذه البحث، الباحث أك الكاتب يستخدـ طريقة مجع البي

 . المراقبة3

كمع  ادلراقبة غالبا ما يفسر الناس كنشاط ضيقة،  يعٍت إىتم شيئا باستخداـ العي.

ذلك، بادلعٌت النفسي، كادلراقبة أك كما يسمى ادلراقبة، اليت تغطي أنشطة تركزإىتماـ 

 00على شيئ باستخداـ احلواس اخلمس.

 الوثائق  .2

 .أف نرل الوثائق ادلتعلقة الكائن البحثالوثائق ىي إحدل  طريقة دلعرفة شيء 

                                                                 
 005. ص. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, سوغيونو  02
  .005(, ص.0992: جاكرتا: رينيك جبىت, XI )الطبعة. Prosedur Penelitian, سوىرسيمى أركنتوا00
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طريقة الوثائق ىي طريقة إلغلاد البيانات بأحواؿ أك ادلتغَتات اليت ىي سجالت 

 00مكتوبة، مثل الرسومات، حالة التالميذ، كالكتب، كالصحف، كغَت ذالك.

 . المقابلة1

 طريقة ادلقابلة ىو طريقة مجع البيانات بتوجيو بُت الباحث كادلخرب، 

ادلقابلة أيضا اإلشارة يف كثَت من  .ث ادلعلومات ادلنتجة ىي معلومات دقيقةْتي

األحياف إىل طريق الساف، أك النشاط الذم يتم للحصوؿ على معلومات مباشرة 

يف تنفيذ ىذه ادلقابلة، يستخدـ الباحث  بإستخداـ قائمة من األسئلة بالساف. 

سئلة قبل إجراء ادلقابالت كاحلد من ادلبادئ التوجيهية ادلقابلة اليت أجريت على األ

  .األسئلة بأحواؿ ادلتعلقة ببحث ىذا العمل العلمي

 

 

 أدوات البحث:  الفصل الرابع

                                                                 
Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, أركنتوا سوىرسيمى00   022(, ص.0929)جاكرتا: بينا أكسار,  ,
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 .دليل المراقبة 3 

كىي أداة مجع البيانات ادلستخدمة يف مراقبة كتسجيل األعراض التحقيق بشكل 

 .منهجي

 . شكل الوثائق2

 الوثائق ىي كسيلة دلعرفة شيء أف نرل الوثائق ادلتعلقة الكائن البحث التحقيق. 

طريقة الوثائق ىي طريقة إلغلاد البيانات مع األشياء أك ادلتغَتات اليت ىي سجالت 

 04.مكتوبة، مثل الرسومات، حالة التالميذ، كالكتب، كالصحف، كغَت ذالك

 . دليل المقابلة1

ادلبادئ التوجيهية ادلقابلة اليت يتم استخدامها فقط يف شكل اخلطوط الكبَتة 

ادلقابلة اليت يف ىذه البحث دلدرس ادلواد أللغة العربية  للقضايات اليت يسأؿ. 

رغبة تعلم التالميذ، كيتم ذلك  ترقيةالفصل احلادم عشر الطبعية متعلق بدكره يف 

مدرس اللغة  .تالميذ يف مادة اللغة العربيةللحصوؿ على معلومات عن رغبة تعلم ال

                                                                 
Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, سوىرسيمى أركنتوا 23   022(, ص.0929)جاكرتا: بينا أكسار,  ,
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مث أجريت ادلقابلة أيضا على لتالميذ  .العربية أكثر كعيا عن رغبة تعلم التالميذ

 .سيكوف العينة يف ىذا البحث

 تحليل البياناتالفصل الخامس: 

ىو فعل ٓتالؿ تنظيم البيانات، ترمجتها إىل كحدات، ٕتميع كترتيب يف ظلط، 

  03.مهم، كدراستها، كإستنتاج اليت ؽلكن أف ػلكى إىل الناس اآلخركاختيار ما ىو 

 

 

 

 

 الرابع بابال

  البحث نتائج

 مكاسر  31الحكومية العامة المدرسة  لمحة عن:  الفصل األول
                                                                 

 032ص. (.Metodologi Peneitian Kualitatif edisi revisi) لكسي. ج. مولغ  03
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 . تارخ ادلدرسة0

ر، ، مدينة ماكسكالية منغاالقع يف ت مكاسر 04احلكومية العامة ادلدرسة 

 ىيك   0990ة اليت أنشئت يف عاـ من ادلؤسسات التعليمية الرمسي كىي ادلؤسسة

 05.اجلنوبية سوالكيزم كثقافة يةتعليم كزارةداخل 

 ادلؤموريتها. رؤية ادلدرسة ك 0

 أ. رؤية

ك٘تسك  إىل اهلل على اإلؽلاف كالتقول بناءرسة بارزة يف إصلازات سلتلفة "أف تكوف مد

 على ثقافة األمة".

 ادلؤمورية. ب

كماىركف علي مهارة اليت  متطوركفتالميذ ال يكوف حىت ،تقدًن االشًتاؼ ادلفعل( 0

 ؽللكهم.

 ادلدرسة يف ادلصلحة أصحاب مجيع إشراؾ خالؿ من التشاركية اإلدارة تنفيذ( 0

                                                                 
       . 0200يونيو  20, مراقبة, مكاسرس 04 إدارة, ادلدرسة العامة احلكومية 05
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 كل خلصائص كفقا أنفسهم تطويرال ك لقاخل على مدرسدل ساعدةادلك  تشجيعال( 4

 الدراسية موضوع

  كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية ادلهارة بُت متوازنة بطريقة تالميذال كفاءة تطوير( 3

 التمثيل يف للحكمة مصدر اف يكوف ْتيث ثقافةالك  مارسةادلك  تقديرال زرع( 5

  فنك ال الرياضة خالؿ من تالميذال كمصاحل ادلواىب، تطوير ك تحفيزال( 1

   01. ،يكادلرح ،ادلسلي التعلم عملية جعل( 0

 درسادل حالة. 4

 التعليم عملية خالؿ من تالميذلل معرفة كاوفر ي أف غلب الذم ادلدرس       

 ىذه يف .النضج مستول يف كف سلوكهممغَت  تالميذال خيث اف يكوف كالتعلم،

 دكف من ، تالميذال شخصية تشكيل يف ىاما دكرا يلعب الذم درسادل احلالة،

 التغيَتات ٕتربة الصعب من تالميذالك  كاألمهات، اآلباء كمساعدة درسادل توجيو

                                                                 
26

     .0200يونيو  20مراقبة,  مكاسرس, 04ادلدرسة العامة احلكومية إدارة,  
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 كىلم الفاضلة، جيدة، التالميذ توجيو درسادل على غلب .كتطور ي مل اليت كادلصاحل

 :يلي ما تالحا. آـ ساردؽلاف أعاله، كرد ما مع ك٘تشيا .جرا

 غلب البداية، يف كلكن يدرس، ما"  يعلم" كاؼ غَت درسادل إنو يقاؿ درسادل "

 خصائص كل مع" درسادل شخصية" لديو ػلمل، الذم الشخص يكوف أف درسادل

 كرد ما مع ك٘تشيا .نبيلةالك  يدةاجل شخصيةال أخرل كبعبارة النضج، كمستويات

  00.آـ ساردؽلاف أعاله،

 دكر ظلوذج أك مثاؿ ىو درسادل أف مفهوما يكوف أف ؽلكن أعاله، التفسَت من

 .شيء كل يف تالميذلا

 :التايل اجلدكؿ يف مكاسر 04احلكومية العامة العامة ادلدرسة  ُتدرسادل حالة

 3.3 الجدول
  سينالمدر الدولة

 
 رقم اءاالسم المنصب  يندرسمال
 0 بيامن أرنوؿ, ـ.س إ مدرس/رئيس ادلدرسة كيميا

                                                                 
27

 045(. ص. 0990: جاكرتا: راجوايل فرس. I) الطبعة:  Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, سر دمسن 
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 0 جهرية, س.ؼ د  مدرسة كيميا
 4 احلج. عبد السامل  الدكتورندس.  مدرس/رئيس ادلدرسة نائب كيميا

 3 احلجة. نور مشسية.ـ.ؼ د  مدرسة/رئيس ادلدرسة نائبة علم الطبيع
 5 ىسميو. س.ؼ د  مدرسة علم الطبيع
 1 مريايت.س.ؼ د مدرسة علم الطبيع

 0 الدكتورندس ناصر, ـ.س إ مدرس اللغة اإلندكنسية 
 2  صلمية مسا أكف. س.س  مدرسة اللغة اإلندكنسية
 9 جولَتسى أر. س.ؼ د مدرسة اللغة اإلندكنسية
 02 الدكتورندة. نور ىيدة د  مدرسة اللغة اإلندكنسية
 00 الدكتورندة. احلجة.أرياين  مدرسة/نائبة رئيس ادلدرسة اللغة اإلصللزية
 00 أكرب مكة. س.ؼ د  مدرس اللغة اإلصللزية
 04 الدكتورندة. احلجة سرم جوميايت  مدرسة اللغة اإلصللزية
 03 الدكتورندس عبد الرمحن  مدرس اللغة اإلصللزية
 05 سرتيكا.س.ؼ د  مدرسة اللغة العربية
 01 ْترالدين  مدرس اللغة العربية
 00 الدكتورندة. احلجة مرديايت  مدرسة دين اإلسالـ
 02 سونغ غر. ـ.ؼ د  مدرس دين اإلسالـ
 09 دهلل.س.أغ مدرس دين اإلسالـ
 02 سوسيالكايت.ـ.ؼ د  مدرس علم احلساب

 00 أمسر أمحد. س.ؼ د  مدرس احلساب علم
 00 مرتيٍت يوسف. س.ؼ د مدرسة علم احلساب
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 04 سرم كوسواموايت. س.ؼ د مدرسة علم احلساب
 03 نور ىداية بصرم. ـ.ؼ د  مدرسة علم احلساب
 05 الدكتورندة. احلجة أئدة  مدرسة الًتبية الوطنية
 01 يوس نيايت. س.ؼ د مدرسة الًتبية الوطنية
 00 رندغ سارم. س.ؼ د مدرسة الًتبية الوطنية
 02 الدكتورندة. سيت مشسهارة  مدرسة علم احلياة
 09 نور تايت. ؾ.س.ؼ د مدرسة علم احلياة
 42 الدكتورندة. مشسوريايت بينا  مدرسة علم احلياة
. ـ.ـ مدرس/نائب رئيس ادلدرسة الرياضية  40 الدكتورندس مكـر
 40 الدكتورندس سلتار  مدرس الرياضية
 44 االكؿ. س.ؼ د زلمد ىدايت مدرس الرياضية
 43 إركاف. ـ.ؼ د مدرس علم الفن
 45 يابس أكين. س.ؼ د مدرسة علم الفن
 41 إيكا نور األكلية. س.ؼ د مدرسة علم الفن
 40 الدكتورندة.رملة  مدرسة إقتصاد
 42 الدكتورندة.ركسايبة  مدرسة إقتصاد
 49 الدكتورندس. نوردين عبد الرمحن  مدرسة إقتصاد

 32 نور ادلوتياسي س.سوس  مدرسة علم اإلجتماع
 30 الدكتورندس زلمد ْترم. ـ. ؼ د مدرس علم اإلجتماع
/النصرانية علم اإلجتماع   30 الدكتورندة. برتالينا  مدرسة 
 34 الدكتورندة. احلجة سيت سوكرين  مدرسة علم التاريخ
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 33 الدكتورندس. سوبُت. ـ. ؼ د  مدرس علم التاريخ
 35 إريل إليية .س. ؼ د مدرسة علم التاريخ
 31 الدكتورندس. موىردم  مدرس  جغرايف
 30 نور أفيايت مرسامل  مدرس جغرايف
 32 سيت نور خادجة  مدرسة احلاسب
 39 فحر النسا. س.س إ مدرسة احلاسب
 52 أمحد  أمرم. س. ؼ د  مدرس احلاسب

 0200يونيو,  20مكاسر,  04دلدرسة العامة احلكومية اتوثيق, 
 

 حالة كيل الفصل .3

 3.2الجدول 
 حالة هومروم

2136-2137 
 رقم االسم الفصل 

 0 ىسمي. س.ؼ د  0الطبيعية  02
 0 يوس نيايت. س.ؼ د 0الطبيعية   02
 4 نور تايت. ؾ.س.ؼ د 4الطبيعية   02
 3 احلجة مرديايتالدكتورندة.  3الطبيعية   02
 5 الدكتورندة. احلجة سيت سوكرين 5الطبيعية 02
 1 أكرب مكة. س.ؼ د 0االجتماعية  02
 0  صلمية مسا أكف. س.س  0االجتماعية  02
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 2 الدكتورندة.ركسايبة 4االجتماعية  02
 9 مرتيٍت يوسف. س.ؼ د 3االجتماعية  02
 02 جهرية, س.ؼ د 0الطبيعية  00
 00 الدكتورندة. نور ىيدة د 0الطبيعية  00
 00 الدكتورندة. احلجة سرم جوميايت 4الطبيعية  00
 04 ماريايت.س.ؼ د  3الطبيعية  00
 03 الدكتورندس عبد الرمحن 0االجتماعية  00
 05 الدكتورندس. سوبُت. ـ. ؼ د 0االجتماعية 00
 01 الدكتورندة. برتالينا 4االجتماعية  00
 00 الدكتورندة.رملة 3االجتماعية  00
 02 الدكتورندة. احلجة أئدة 0الطبيعية  00
 09 سوسيالكايت.ـ.ؼ د 0الطبيعية  00
 02 أمسر أمحد. س.ؼ د 4الطبيعية  00
 00 إركاف. ـ.ؼ د 3الطبيعية  00
 00 رندغ سارم. س.ؼ د 0االجتماعية  00
 04 سرم كوسواموايت. س.ؼ د 0االجتماعية  00
 03 نور ادلوتياسي س.سوس 4االجتماعية  00
 05 الدكتورندس. نوردين عبد الرمحن 3االجتماعية  00

 2137يونيو,  17مكاسر,  31درسة العامة الحكومية لماتوثيق, 
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 تالميذالحالة  5.

ادلطلقة لتطوير ادلؤسسات التعليمية حيث ػلدد  التالميذمن  تالميذالكيعترب 

استمرارية ادلؤسسات التعليمية أك يف زلاكلة جلذب ادلصلحة العامة، كىذا  تالميذال

 ادلدرسة. يف الذين ػلضركف تالميذاليتوقف أيضا على عدد 

احلكومية  العامة ادلدرسة أف ادلؤلفوف أظهر ادلالحظات نتائج إىل كاستنادا

 ألف كذلك. تالميذال عدد كمية علي زيادة يف يستمر إنشائها خالؿ مكاسر 04

 كالتقول اإلؽلاف على القائمة ادلختلفة اإلصلازات يف للتميز األكلوية تعطي ادلدرسة

 إىل اهلل. من

 عدد
 الجنس

 رجلال مرأةال رقم القسم
 0 0الطبيعية  02 9 04 40
 0 0الطبيعية   02 00 00 44
 4 4الطبيعية   02 00 00 43
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 3 3الطبيعية   02 00 04 45
 5 5الطبيعية 02 00 42 30
 1 0االجتماعية  02 9 00 01
 0 0االجتماعية  02 1 09 05
 2 4االجتماعية  02 9 01 05
 9 3االجتماعية  02 9 01 05
 02 0الطبيعية  00 01 09 45
 00 0الطبيعية  00 00 09 41
 00 4الطبيعية  00 9 01 45
 04 3الطبيعية  00 00 03 41
 03 0االجتماعية  00 04 04 41
 05 0االجتماعية 00 00 03 41
 01 4االجتماعية  00 05 09 43
 00 3االجتماعية  00 01 00 44
 02 0الطبيعية  00 00 00 43
 09 0الطبيعية  00 03 00 41
 02 4الطبيعية  00 03 09 44
 00 3الطبيعية  00 9 05 43
 00 0االجتماعية  00 00 05 40
 04 0االجتماعية  00 00 00 41
 03 4االجتماعية  00 00 05 41
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 2137يونيو,  17مكاسر,  31لمدرسة العامة الحكومية اتوثيق, 

كاتب  أساسيات االطالع كن٘ت مكاسر 04احلكومية العامة ادلدرسة  حالة

 يف اجلدكؿ على النحو التايل: 0201/0200ادلالحظة للعاـ الدراسي 

 ادلرافقات – 1

 3.4 الجدول
 المرافقات

2136-2137 
مجموعال بيانلا  رقم بواسطة 

 0 غرفة رئيس ادلدرسة  0 جيدة
 0 اإلدارة  غرفة  0 جيدة
 4 مطبخ 0 جيد
 3 غرفة ادلدرسُت  0 جيدة
 5 ادلكتبة  0 جيدة
 1 معمل احلاسب 0 جيد
 0 ادلسجد )مفتاح اجلنة( 0 جيد
 2 الفصوؿ 05 جيدة
 9 معمل الطبيع 0 جيد

 05 3االجتماعية  00 00 00 43
818 533 111  
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 02 معمل احلياة 0 جيد
 00 ادلستوصف 0 جيد
 00 ادللعب 4 جيد

 2137يونيو,  17مكاسر,  31درسة العامة الحكومية المتوثيق, 

. التعلم عملية يف تالميذالك  درسادل يستخدمو ما كل ىي التعليمية ادلعدات

 الكمبيوتر كسلتربات ادلدرسية، ادلباين مثل األجهزة. كالربرليات األجهزة يشمل كىذا

 من كغَتىا كالتعليمية كاألساليب الدراسية ادلناىج مثل الربامج أف حُت يف كغَتىا،

 02.اإلدارة

 ذلا ألهنا الكافية، كادلرافق ادلرافق توافر بقوة التعليمية ادلؤسسة صلاح كيدعم

 .ادلدرسة يف سلسةب كالتعلم التعليم عملية يف ىاـ دكر

 ذلا ادلخطط األنشطة من عملية ىي التحتية كالبنية التعليم مرافق إدارة

 دائما لتكوف التعليمية، لؤلدكات ادلستمر التوجيو عن فضال كجدية عمدا ادلزركعة

                                                                 
28

 92( ص. 0993: بندكغ: رؽلاج رسد كرٌن أفست, II) الطبعة  Ilmu pendidikan dalam perpektif Islam, أمحد تفسَت 
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 أجل من ككفاءة فعالية أكثر كالتعلم التدريس عملية يف الستخدامها استعداد على

 09.ٖتديدىا مت اليت التعليمية األىداؼ ٖتقيق يف ادلساعدة

 أف ادلدرسة كمدير ـ,س إ. ،.س.ؼ د أرنوؿ، بونيامُت السيد ذكر كما

 مبٌت ثالثة إضافة ىناؾ ألف ، أحلمد هلل ادلدرسة مرافق لدينا الراىن الوقت يف"

 42.،0201 عاـ هناية يف الدراسية الفصوؿ

 .مكاسر 04احلكومية  العامة للمدرسة الصورة عن حملة كىكذا

 التالميذ  اللغة العربيةتعلم رغبة  الفصل الثاني:

 كلكن نتائج،ال على للحصوؿ السهل باألمر ليس تالميذال مصلحة عن التحدث

 .ذلك دلعرفة دائما الباحث ػلاكؿ كما

                                                                 
ا: ؼ.ت.رينيك جبىت, : جاكرتI) الطبعة: Administrasi sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro, أرم. ق. غوناكف 09
 .003( ص. 0991
 0200يونيو 21مكاسر, الثالثاء  04ادلقابلة يف ادلدرسة العامة احلكومية بيامن أرنوؿ )رئيس ادلدرسة( 42
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 دائما تالميذال كمتوسط باحلضور، ادلتعلقة ،تالميذال مع ادلقابالت إجراء بعد 

 الرئيسي كالتقييم موجودة، تكوف أف دائما مطالبوف ألهنم التعلم، عملية يف موجودة

 .ادلواضيع يف

 :تالميذال أحد يقوؿ كما 

 يف الرئيسي التقييم عامل ىو احلضور ألف الصف، حضور دائما مطالبوف ضلن"  

 40.التعلم عملية

 ستئناؼم درسادل جهود أف يستنتج أف للمؤلف ؽلكن أعاله التفسَت من 

 كبعض ادلوضوع ذلذا درسادل تسليم مع .الصف يف دائما موجودة تالميذال جلميع

 ةطالبال ،قبل من تاقًتح كما ،الفصل يف رو ضكاجب حل يشعركف الذين تالميذال

 مرة يل أك الدراسية الفصوؿ خارج كنت إذا ، ضطرم كنت" عدىا آنا نور فَتنا

 يف االستمرار رلرد كأنا ،يطعام رؾات ال العرب درسادل دخل حُت يف ادلطعم أخرل

 40.الطعاـ تناكؿ

                                                                 
 .0200يونيو 20, األربعا مكاسر 04مقابلة أماـ الفصل, يف ادلدرسة العامة احلكومية فًتم إندة ليستارم ,  40
  

32
 .0200يونيو 20, األربعا مكاسر 04مقابلة أماـ الفصل, يف ادلدرسة احلكومية  برنا نور أين أضحا, 
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 لو حىت التعلم عملية يف فموجودك  دائما أك فرلتهدك  تالميذال مجيع ليس 

 كال دائما موجودكف تالميذال معظم فإف ذلك، كمع  .كطالب التزاما احلضور كاف

 اليت ادلقابلة نتيجة يشبو كىذا كالتعلم، التعليم عملية يف للمشاركة بالضطرار يشعركف

 :قالوا الذين تالميذال ألحد الباحث أجراىا

 ىذا ألف رغبيت، ىو كىذا العربية، اللغة تعلم إىل اضطر أبدا أشعر مل أنا" 

 ألنٍتاخًتت ىذه ادلدرسة،  لقد العربية، اللغة لدراسةا بالنسبة عظيمة فرصة ىو

 على التعلم ؿ الفرصة ىذه أغتنم أنا لذلك ؽلر، مل كلكن العربية اللغة تعلم أف أريد

 44.األساسي الدرس ىو ىذا أف من الرغم

 التعلم لتقييم مهمة كهتدؼ العرذ، درسادل هبا يكلف اليت بادلهاـ يرتبط مث 

 كىلم األسئلة على كالعمل العربية، ادلفردات حفا مثل التعلم كعملية التدريس بعد

 .أفضل نتائج لتحقيق كنشط تالميذال تعلم يف االىتماـ لتحفيز ىنا من. جرا

 كما. جيدا درسادل قدمها اليت ادلهمة يؤدكف تالميذال كل ليس كلكن 

 :.إد س.ؼ سارتيكا، إيبو أكضم
                                                                 

 .0200يونيو 20, األربعا مكاسر 04مقابلة أماـ الفصل, يف ادلدرسة احلكومية  زلمد ردكاف,44 
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 لنسياف سبب ىناؾ سلتلفة، ألسباب عملهم، يؤدكا مل الذين طالب ىناؾ يزاؿ ال"

 43.ذلك نفعل كيف يعرفوف كال ينسوف الذين ذلا أساس ال كالناس الكتب، جللب

 تعلم مصلحة أف الواضم من ادلعنيُت، درسادل مع ادلقابالت نتائج من 

 غَت تالميذال األحياف بعض يف ادلهمة إعطاء عند كضوحا أقل العربية اللغة طالب

 ال الذين ىناؾ تالميذال كأسباب االفًتاضات سلتلف مع بادلهمة القياـ يف ادلبالُت

 تالميذال أحد أشار كما. دس نظرا ادلشكلة يفهموف ال ألهنم ادلهمة هبذه يقوموف

 :أف إىل

 إىل العرذ درسادل دخوؿ قبل الدراسية الفصوؿ يف أحيانا أعمل أنا" 

 ادلنزؿ يف أفعل ال كأنا فعلوا، الذين األصدقاء من الكتب أرل ما كعادة الصف،

 45.ادلشكلة أفهم ال ألنٍت

المدرس في ترقية رغبة تعلم اللغة العربية بها األنشطة التي قام  :الفصل الثالث

 التالميذ

                                                                 
 0200يونيو 21, الثالثاء مكاسر 04(, ادلقابلة يف ادلدرسة العامة احلكومية )مدرسة اللغة العربية اسرتيك43

35
 .0200يونيو 20, األربعا مكاسر 04احلكومية مقابلة أماـ الفصل, يف ادلدرسة العامة ترم أتاما سفًتا,  
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 توفَت ىي مباشرة ادلقابالت إجراء قبل الباحث اٗتذىا اليت األكىل اخلطوات

 تعرؼ أف تريد اليت األساسية األسئلة على ٖتتوم اليت للمقابالت توجيهية مبادئ

 نتائج توضيم يتم ادلعٍت، درسادل شغلها ادلقابلة أدلة بعد مث الباحث، قبل من

 .ادلخربين مع لوجو كجها ادلقابلة خالؿ من أخرل مرة ادلقابلة دليل من اإلجابات

 ادلبادئ خالؿ من الباحث كجدىا اليت البيانات استكماؿ إىل الطريقة ىذه كهتدؼ

 بدقة، البحث موضوع تصف أف ؽلكن ال التوثيق نتائج ألف للمقابالت، التوجيهية

 استخالص يف الباحثُت رأم توضيم أك لتعزيز كأداة الالزمة اخلطوات ىذه أف حىت

 0 بلغت البحث موضوع أصبحوا الذم درسادل. الدراسة ىذه نتائج حوؿ النتائج

 .مكاسر 04 نيجرم مسا يف عشر احلادم فئة العربية اللغة مدرس ىو شخص

 إلثارة درسادل انتباه يف جدا مهم شيء مث، درسادل دكر مع يرتبط مث

 من كاحد ىو تالميذلا احلافز توفَت .احلافز توفَت ىو تالميذال تعلم يف االىتماـ

 أكال درسادل مث، بالتعلم تالميذال اىتماـ كزراعة لتوليد ، درسادل كمهاـ مسؤكليات

 اليت الصفية ادلالحظات نتائج مع احلاؿ ىو كما .التعلم ىو ماتالميذ لل فهم يوفر

 البدء قبل حيث التعلم بعملية القياـ العربية اللغة درسادل كقت يف الباحث أجراىا
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 لقراءة تالميذال من كيطلب التحيات، بقوؿ التعلم تبدأ درسادل تعلم عملية يف

 بعملية القياـ كبعد ادلوضوع دخوؿ قبل احلافز توفَت درسادل مث كاحلضور، الصلوات،

 يف النمو على قادرة العربية اللغة لتعلم الطالب الدافع يكوف ْتيث كالتعلم التدريس

 ..إس.ؼ.د سارتيكا، السيدة ذكرت ككما .الطالب احتماؿ

 تالميذلا أكال نوضم تدريسها، غلرم اليت ادلواد شرح قبل األكىل اجللسة يف"

 اآلثار أك اإلغلابية كاآلثار كاألحاديث، باآليات ادلتعلقة دراستها، أك دراستها أعلية

 41 .العربية اللغة موضوعات على كخاصة للمستقبل بالنسبة

 تالميذلا احلافز توفَت درسادل أف تبُت أعاله ادلذكورة ادلقابالت نتائج من

 تالميذال اىتماـ ٖتسُت يف درسادل جهد ىو مباشرة كغَت التعلم بأعلية ادلتعلقة

 .التعلم

. اإلعالـ كسائل ىو منهم كاحد كالتعلم التعليم عملية يف جدا ادلهم كمن

 تالميذال باىتماـ كثيقا ارتباطا درسادل يستخدمها اليت اإلعالـ كسائل ترتبط

                                                                 
36

 0200يونيو 21مكاسر, الثالثاء  04العامة احلكومية  العربية(, ادلقابلة يف ادلدرسة )مدرسة اللغة اسرتيك  
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. حزمة الكتب ىي العربية اللغة درسادل قبل من ادلستخدمة تلك كتشمل. بالتعلم

 س.ؼ.د.إ. سارتيكا، السيدة ذكرت ككما

 كصفها، سيتم اليت بادلواد يتعلق فيما مدرسلل دليل ىو احلزمة كتاب"

 كتاب لديهم الذين تالميذلا كبالنسبة. ياديق بينا أرابياتو-آؿ ىو احلزمة ككتاب

 كتاب لديهم ليس الذين تالميذلا الكتاب، يف ادلوصوفة ادلواد كصف يتم حزمة،

 40.كتابة أك التقرير ىذا كتابة كقت يف كصفها ادلواد حزمة على

 من العديد من كاحدة ىي الطركد كتاب أعاله ادلذكورة ادلقابالت من

 كسائل استخداـ حيث. الدراسة من درسادل قبل من ادلستخدمة اإلعالـ كسائل

 ألكؿ كالتعلم التدريس عملية يف جدا فعالة ياديق، بدع العربيات الكتاب اإلعالـ

 جدا كسهلة لالىتماـ جدا مثَتة ادلواد قدـ الكتاب ألف. العربية اللغة يعرؼ من

 ألف العامة للمدارس( الكتب) اإلعالـ كسائل من العديد توفر لعدـ كنظرا. لفهم

 ادلناىج مدير نائب أيضا ذكر كما. فقط إضايف درس ىي العربية الدركس

 :الدراسية

                                                                 
 0200يونيو 21الثالثاء  مكاسر, 04ادلقابلة يف ادلدرسة العامة احلكومية )مدرسة اللغة العربية(,  اسرتيك37



56 
 

 
 

 الكتب عن أْتث كنت لقد العربية، اللغة تدرس عامة مدرسة ىي مدرستنا"

 درسادل إىل العربية اللغة دركس لعودة كذلك أجد، مل كلكن الثانوية للمدرسة العربية

 42.رعاياىم من

 نيجرم مسا يف العرذ للدرس جدا الداعمة ادلنهاج هبا يقـو اليت اخلطوات

 .ركسم 04

 يف ضركرم درسادل دكر أف الواضم من أعاله، ادلذكورة ادلقابالت نتائج من

 كسائل إعداد يف اإلبداع لديهم يكوف أف غلب درسادل مثل كالتعلم التدريس عملية

 مطلوب لذلك تالميذلا التعليمية ادلوارد من كاحد ىو درسادل ألف التعليمية اإلعالـ

 .العربية اللغة تعلم مواد على للعثور

 وتعوق في ترقية رعبة التالميذ تدفع التي العوامل  : رابعالفصل ال

 تالميذال اىتماـ عن درسادل ك للطالب الباحث أجراىا اليت ادلقابلة نتيجة من

 :مثل العوائق كعوامل القيادة عامل يأخذ أف للباحث ؽلكن ،درسادل كدكر بالتعلم

                                                                 
 0200يونيو 21, الثالثاء مكاسر 04ادلقابلة يف ادلدرسة العامة احلكومية نور مششية )نائبة رئيس ادلدرسة( 42
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 التالميذفي ترقية رعبة  فعادال عوامل. 0

 يف موجودين دائما ليكونوا تالميذال على كالضغط بالطعن دائما درسادل يقـو. أ

 عملية يف احلضور خالؿ من تالميذال اىتماـ برفع يتعلق فيما العربية، اللغة مواد

 .كالتعلم التدريس

 على العربية اللغة لتعلم مضطركف بأهنم يشعركف الذين تالميذلا درسادل يشرح. ب

 قليال الصادؽ

 تالميذلا يفعلوف، ال أك يفعلوف الذين تالميذال من كل ٔتهاـ درسادل يرتبط. ج

 درسادل الدنيا، األخطاء أك أخطاء لديهم كليس جيد بشكل العمل يؤدكف الذين

 الذين التالميذك  اليومية االختبارات يف عنو اإلفراج كحىت عالية قيمة ىدية، يعطي

 .ادلهمة عبء كإضافة للعمل فرصة إىل كبالنظر ثابت بعمل يقوموف ال
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  اليت ادلواد حوؿ التساؤالت تالميذال من درسادل من اجتماع کل يطلب. د

 كؼللق اـ،ھامل كػلدد ،تالميذال إجابات إجابات كيشرح يستقيم مث ا،ھكصف

 سواء القراءة، ٘تارين كقراءة متعدد، من ؼلتار أك ادلقاالت علی كغليب احلوار،

 .أفراد أك رلموعات کانت

 في ترقية رعبة التالميذ تعوقال عوامل. 0

 سيبهاجاغياف ألف منخفضا يزاؿ ال سرامك 04 مسا العربية اللغة بتعلم االىتماـ. أ

 قدمها اليت العربية ادلفردات حفا كعدـ ادلهمة هبذه للقياـ كسوؿ تالميذال بُت

 درسادل

 العرض حزمة ذلك يف ٔتا األدىن، احلد العربية اللغة تعلم اإلعالـ كسائل تزاؿ ال.ب

 دكاليك كىكذا اإلسقاط

 بعض ىناؾ يزاؿ اؿ لذا العربية، التعليمية ادلواد عرض يف نقص ىناؾ زاؿ كما. ج

 ادلوكلة ادلهاـ ذلك يف ٔتا العربية اللغة تعلم مواد يفهموف أك يفهموف اؿ الطلبة

 .تالميذال إىل
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الخامس بابال  
إلختتام ا  

 الخالصات : الفصل األول

 :التالية االستنتاجات استخالص ؽلكن أعاله، الفصوؿ كصف على كبناء

 سرمكا 04كومية احل العامة ادلدرسة يف العربية اللغة ٔتواضيع تالميذال ٖتفيزية. 0

 تقع  يف حالة سىء ت زال

سر مل يكن مكا 04كومية احل العامة دكر ادلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة. 0

 .حسن

 بعض ىناؾ يزاؿ اؿ لذا العربية، التعليمية ادلواد عرض يف نقص ىناؾ زاؿ كما. 4

 ادلهاـ ذلك يف ٔتا العربية اللغة تعلم مواد يفهموف أك يفهموف اؿ الطلبةس

 .تالميذال إىل ادلوكلة
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 المقترحات :الفصل الثانى

 .إىتماما شديدا العربية الدراسة واؿ اف يهتم ادلدرس منيرجى  . 0

 .كالتعلم التدريس عملية يف اإلعالـ كسائل استخداـ ادلدرس على غلب. 0

 اؿ أعدهتا اليت التحتية كالبنية ادلرافق استخداـ ادلدرس على غلب. 4
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