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الباحث إقرار الطالب  

األيت:كنايت  , كيياادلواقع أدناه اان 

يد فتح البزقزلمّ الس  الكامل :  
ٕٕٛٔ٘ٓٔٔٗ٘ٓٔاجالملي : البق  

 احلادم عشبلتلميذات الفصل  ت عللي  اللة  اللبيي ٓنليل مشكال:        اللنواف  

يادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب

قس  يف ستكماؿ شبط لنيل درج  يكالوريوس ال هتاحضب  يتىذه البسال  ال يأفأقب  
:ي  مكاسبدجامل  زلم ي المسإلعللي  اللة  اللبيي  يكلي  الدراسات ا

 من إيبداع غبيي أك أعليف اآخلب هتاك كتبتها ينفسي كما زكر  هتاحضب .ٔ
 أناثي فُنليست من  ا فلاالأهن ٌنا من أعليف ك عبهنأ كإذا ادعى أحد استقباال.ٕ

أك على كلي   ادلشبفتٌن على ادلسؤكلي  على ذلك, كلن عكوف  دلسؤكلي ا ٓنملأ
 يتقبار يناء على رغبإلبرت ىذا اقك عائشي  مكاسب مللمات الثانوي  ّندرس  

 .على ذلك دأح ينب غل ملالة  ك خلا

 مكاسب، ٚٓ زلبـّ ٗٗٗٔ ق 
ـ ٕٕٕٓأغسطوس  ٘ٓ  

الطالب ادلقبر  
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  يزلّمد فتح البزق

ٕٕٔٓ٘ٗٔٔٓ٘ٔٛ 

 مستحلص البحث
 عللي  اللة  اللبيي  . ٓنليل مشكالت011420014108يمحّمد فتح الرزق  

يادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب. قس  عللي  اللة  اللبيي ،  احلادم عشب  لتلميذات الفصل
  الثاني  رزاؽ، كادلشبفعبد البحي  كلي  الدراسات اإلسالمي ، جامل  زلمدي  مكاسب. ادلشبؼ األكؿ 

 نور فضيل  أمٌن.
لتلميذات  عملي  كنتائج عللي  اللة  اللبيي الةبض من ىذا البحث كةف ادلشكالت يف   

يادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب. يف ىذا البحث إىل ثالث مشكالت احلادم عشب  الفصل
يادلدرس  احلادم عشب  ( ملبف  عملي  عللي  اللة  اللبيي  لتلميذات الفصلٔرئيسي ، ّنا يف ذلك: 

اليت عواجو يف عللي  اللة  اللبيي  لتلميذات  شكالتادل( ملبف  ٕالثانوي  مللمات عائشي  مكاسب، 
( ملبف  احللوؿ كاجلهود ادلبذكل  ٖيادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب، احلادم عشب  الفصل

يادلدرس  الثانوي  مللمات احلادم عشب  للتةلب على مشكالت عللي  اللة  اللبيي  لتلميذات الفصل
ث يلين البحث النوعي. عقنيات مجع البيانات اليت يت  عنفيذىا يستخدـ ىذا البح عائشي  مكاسب.

 كالتوثيق.  ىي عقنيات ادلباقب  كادلقايل

يادلدرس  الثانوي  احلادم عشب  لتلميذات الفصل( عملي  عللي  اللة  اللبيي  ٔأظهبت النتائج أف، )  
عبعبط يالتأكيد يإدارة مجيع ادلكونات يف ادلدرس  يدءا من إدارة جداكؿ  مللمات عائشي  مكاسب

 لتلميذاتالتللي ، كعوافب كسائل التللي  إىل سلبجات التللي  كعقييماعو، كجداكؿ التللي  ياللة  اللبيي  
عشب ساعتٌن يف اجتماع كاحد، اجتماع كاحد يف سيميةو كأريل  اجتماعات يف شهب احلادم  الفصل
( عواجو عملي  عللي  اللة  اللبيي  مشكالت ملقدة، فقد عبٌن أف ىذه ادلشكالت ذلا عأثًن ٕ. )كاحد

لتللي   يادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب على اىتماـ كرغب  علميذات الفصل احلادم عشب
بكف إىل اللة  اللبيي . عشمل مشكالت عللي  اللة  اللبيي  لدل التلميذات، التلميذات الذين يفتق

البغب  يف عللي  اللة  اللبيي ، كاخللفيات البيئي  اليت ال عدع  عقدـ التحصيل الللمي، كالتلميذات 
( عشمل اجلهود ادلبذكل  للتةلب على مشكالت ٖ) الذين يفتقبكف إىل الثق  يالنفس يف اللة  اللبيي .

مانات البعاي  االجتماعي  عللي  اللة  اللبيي  لدل التلميذات، أف ادلدرس  عسلى إىل ٓنسٌن ض



 

vii 
 

للمللمٌن، كعوفًن الفه  كالتحفيز لتلميذات، كاختيار طبؽ التدريس ادلناسب  كادلتنوع ، كاستكماؿ 
 ادلبافق كادلبافق التلليمي ، كفه  ادللل  خلصائص التلميذات، كعقدًن الواجبات ادلنزلي  يانتظاـ.

 .الكلمات المفتاحية: مشكالت التعليم، اللغة العربية
 

ABSTRACT 

M Fathur Rizki 105241102518. Analysis of Problems in Arabic Language 

Learning in class XI students of Madrasah Aliyah Muallimat Aisyiyah Makassar 

Branch. Arabic Language Education Study Program, Faculty of Islamic Religion, 

University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor I Abd. Rahim Razaq, and 

Supervisor II Nur Fadilah Amin. 

 The purpose of this study is to describe the problems in the process and 

results of learning Arabic for class XI students of Madrasah Aliyah Muallimat 

Aisyiyah Makassar Branch. The research in this thesis refers to three main 

problems, including: 1. Knowing the Arabic learning process of class XI students 

of Madrasah Aliyah Muallimat Aisyiyah Makassar Branch, 2. Knowing what are 

the problems faced in learning Arabic for students of class XI Madrasah Aliyah 

Muallimat Aisyiyah Makassar Branch, 3. Knowing the solutions and efforts made 

to overcome the problems of learning Arabic for students of class XI Madrasah 

Aliyah Muallimat Aisyiyah Branch  Makassar. This research uses qualitative 

research. The data collection techniques carried out are observation techniques, 

interviews, and documentation. 

 The results showed that, (1) The Arabic learning process of class XI 

students of Madrasah Aliyah Muallimat Aisyiyah Makassar Branch is certainly 

related to the management of all components in the madrasah starting from the 

management of learning schedules, the availability of learning media to learning 

outcomes and evaluations, arabic learning schedules for eleventh grade students 

are two hours in one meeting,  one meeting in semiggu and four meetings in one 

month. (2) The Process of learning Arabic faces complex problems, these 

problems turned out to have an impact on the interest and willingness of class XI 

students of madrasah Aliyah Muallimat Aisyiyah Makassar Branch to learn 

Arabic. The problems of Arabic Learning in Students include, students lack the 

willingness to learn Arabic, environmental backgrounds that do not support the 

progress of learning achievement, students lack self-confidence in Arabic. (3) 

Efforts made to overcome the problems of Arabic language learning in students 

include, the school seeks to improve welfare guarantees to educators, provide 

understanding and motivation to students, choose appropriate and varied teaching 

methods, complete teaching facilities and facilities, teacher understanding of the 

characteristics of students, provide homework regularly. 
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ABSTRAK 

 M Fathur Rizki 105241102518. Analisis Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab pada Siswi kelas XI  Madrasah Aliyah Muallimat  Aisyiyah Cabang 

Makassar. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Abd. Rahim Razaq, dan 

Pembimbing II  Nur Fadilah Amin. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika 

didalam proses dan hasil belajar Bahasa Arab siswi kelas XI Madrasah Aliyah 

Muallimat  Aisyiyah Cabang Makassar. Penelitian dalam skripsi ini mengacu 

pada tiga pokok permasalahan antara lain: 1. Mengetahui proses pembelajaran 

Bahasa Arab siswi kelas XI Madrasah Aliyah Muallimat  Aisyiyah Cabang 

Makassar, 2. Mengetahui problematika yang di hadapi dalam pembelajaran 

bahasa Arab siswi kelas XI Madrasah Aliyah Muallimat  Aisyiyah Cabang 

Makassar, 3. Mengetahui solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

problematika pembelajaran bahasa arab siswi kelas XI Madrasah Aliyah 

Muallimat  Aisyiyah Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Proses pembelajaran Bahasa 

Arab siswi kelas XI Madrasah Aliyah Muallimat  Aisyiyah Cabang Makassar 

tentunya berhubungan dengan  pengelolalaan seluruh komponen yang ada di 

madrasah mulai dari pengelolaan jadwal pembelajaran, ketersediaan media 

pembelajaran sampai pada hasil dan evaluasi pembelajaran, jadwal pembelajaran 

Bahasa Arab untuk siswi kelas sebelas waktunya dua jam dalam satu kali 

pertemuan, satu kali pertemuan dalam semiggu dan empat pertemuan dalam satu 

bulan. (2) Proses pembelajaran Bahasa Arab menghadapi problematika yang 

kompleks, problematika tersebut ternyata berakibat pada minat dan kemauan siswi 

kelas XI Madrasah Aliyah Muallimat Aisyiyah Cabang Makassar untuk 

mempelajari Bahasa Arab. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa 

diantaranya, peserta didik kurang memiliki kemauan untuk belajar bahasa Arab, 

latar belakang lingkungan yang kurang mendukung kemajuan prestasi belajar, 

peserta didik kurang memiliki rasa percaya diri dalam bahasa Arab. (3) Upaya-

upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa arab 

pada siswa diantaranya, pihak sekolah berusaha meningkatkan jaminan 

kesejahteraan pada pendidik, memberikan pengertian dan motivasi kepada anak 
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didik, memilih metode mengajar yang tepat dan variatif,  melengkapi fasilitas dan 

sarana belajar mengajar, pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik, 

memberikan pekerjaan rumah secara rutin. 

Kata Kunci : Masalah Pembelajaran, Bahasa Arab. 

 

 كلمة الشكر و التقدير

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

إّف احلمد هلل ضلمده كنستلينو كنستةفبه كنلوذ ياهلل من شبكر أنفسنا كمن سّيأت أعمالنا 
من يّهده اهلل فال ىادم لو أشهد أف اّل إلو إاّل اهلل كحده ال شبيك لو كأشهد أّف زلّمدا 
عبده كرسولو ال نيب كال رسوؿ يلده، الّصالة كالّسالـ على نبّينا زلّمد اّلذم أرسل إىل 

 ألرض لتكوف مثاال ػلتذم يف مجيع أنشط  احلياعنا، أّما يلد.ىذه ا

كيإذف اهلل أننتهى ىذا البحث مع احملاضبات يف جامل  زلّمديّ  مكاسب. أخذ  
 احلادم عشبلتلميذات الفصل  ت عللي  اللة  اللبيي ٓنليل مشكالالباحث عنواف" 

 ."يادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب

كجود ىذا اللمل الباحث عرتؾ أّف اللديد من الصلويات كاللقايات الذم  
يتوجو الكتاي ، كلكن يفصل مساع  من اهلل الذم مل يرتؾ عبيده على اإلطالؽ. ك 
أحسن الشكب إىل الوالدين األب ك األـ، زلّمد رضواف ك سباريّ  الذاف يصالف دائما 

يالنسب  لك شخصيتاف  ؿ علليمه ،من أجله ، يقدماف الدع  اللنوم كادلادم خال
استثنا ئيتاف يف حيايت، اقبلي عبكضي الصةًنة من عضحيتك اللظيم ، كرافق طفلك 

 يالصالة يف سجدة.
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مّث مساع  اإلطباؼ ادلختلف  سواء يشكل مباشب أك غًن مباشبة، حّّت يتشين   
  أف احلميع الصاعويات كاللقبات الذم يتوجو الكتاي  حلو، فكذلك ينبغ عليه

 يتقدـ يلض الكلمات الشكب كالتقديب كخاة : 

األستاذ الدكتور ق. أمبو آسي، رئيس جامل  احملّمديّ  يف مكاسب. كقد  .ٔ
 أعطى ذلك الباحث الفبة  إلكماؿ ىذا البحث.

الدكتورة أمًنة مواردم يىوانةي، عميدة يكلي  الدراسات اإلسالمّي ، جامل   .ٕ
 زلّمديّ  يف مكاسب.

ياإلضاف  إىل  يل  أمٌن، كبئيس  قس  عدريس اللة  اللبيي ،األستاذة نور فض .ٖ
 . كلي  الدراسات اإلسالمّي ،ٛٔادلستشارة األكادؽلي  لتللي  اللة  اللبيي  

 جامل  زلّمديّ  يف مكاسب.
، كمشبفٌن مليئٌن عبد البحي  رزاؽ، ك األستاذ األستاذة نور فضيل  أمٌن .ٗ

يالصب ك اإلخالص يف التوجيو كإعطاء التوجيو كالتشجيع، ُنيث عبعيب 
 إعداد البحث  يشكل كةحيح.

، ادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبنور يييت جايب، مديبة  األستاذة .٘
ادلدرس  الثانوي  مللمات  ادلللمٌنكمجيع  ،الذم يلطى اإلذف إلجباء البحث

 أيضا. عائشي  مكاسب
، الذين كانوا دائما سللصٌن إلعطاء ٕٛٔٓشكبا ألةدقاء أيضا ادلواطين فصل  .ٙ

الوقت كادلساعدة، حّت ؽلكن إكماؿ ىذا البحث يف الوقت ادلناسب، أنت  
 .مشجلوف حليايت

ألةدقاء اآلخبكف الذين مل يكن لدم الوقت الكايف لكتاي  أمسائه  كاحدا  .ٚ
كالذين قدموا دائما الدع  كاالضلبافات يف كل عملي  إلكماؿ  علو اآلخب ،

 .ا البحثىذ
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كيتوقع ةاحب البالغ انتقادات كاقرتاحات من سلتلف اإلطباؼ  
يناءة ألف ةاحب البالغ يلتقد أف ادلسأل  لن هت  على اإلطالؽ دكف 
انتقاد. نأمل أف ىذا البحث أف عوفب فوائد للقارئٌن. خاة  الشخصي  

 للباحث.
 
 

 مكاسب، ٚٓ زلبـّ ٗٗٗٔ ق 
ـ ٕٕٕٓأغسطوس  ٘ٓ  

 

 زلّمد فتح الّبزقي
ٕٕٔٓ٘ٗٔٔٓ٘ٔٛ 
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 الباب االول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
كإقام  اللالقات اللة  ىي الوسيل  البئيسي  يف حياة اإلنساف للتفاعل 

كالتواةل يٌن أقباهن  من الكائنات االجتماعي . ال ؽلكن فصل اللة  عن حياة 
اإلنساف، ألف البشب ى  من يستخدموف اللة  نفسها للتفاعل. فإف اللة  ىي 
نظاـ من البموز الصوعي  التلسفي  اليت يستخدمها أعضاء رلموع  اجتماعي  

. الوظيف  البئيسي  للة  ىي كوسيل  للتواةل لللمل ملنا كالتواةل كٓنديد ىويته 
 يٌن البشب.

أةبحت اللة  اللبيي  يف مبحل  عطورىا ىي اللة  البمسي  لللامل الدكيل 
اللة  اللبيي  إىل الرتكيز عللي  كىذا أمب مثًن للةاي  يالنسب  لنا مجيلنا. لذلك ػلتاج 

مؤسسات التللي   كاالىتماـ يشكل خاص يدءنا من مستول مدرس  ايتدائي  إىل
ياإلضاف  إىل ذلك، عتميز اللة  اللبيي  يسمات ٔىا. عللي  اللايل ليت  عشجيلها ك 

اجلودة دلن يدرسها،  الثانوي خاة  مقارن  ياللةات األخبل دلا ذلا من قيم  أديي  
 كاللة  اللبيي  كلة  القبآف اليت عصف كالـ اهلل سبحانو كعلاىل.

يبغبوف يف فه  قوانٌن )علالي (  لذلك غلب على األشخاص الذين
ا زلاكل   ا. اللة  اللبيي  كالقبآف كحدة ال  عللي اإلسالـ جيدن اللة  اللبيي  جيدن

القبآف اللبيب ىو مطلب مطلق غلب إعقانو.  عللي ينفصل أحدعلا عن اآلخب. يف 
اللة   عللي اللة  اللبيي . لذلك، فإف  عللي اللة  القبآني  يلين  عللي كيادلثل، فإف 

                                                           
1
 Tayar Hermawan dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 18 
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اللبيي  أمب مه  للةاي ، حيث قاؿ اإلماـ الشافلي إف أعلي  اإلنساف اللبيب ال 
عصبح أغبياء كلديه  خالفات دائمنا إال ألهن  يرتكوف اللبيي ، كيلطوف األكلوي  
دلفهـو أرسطو. لذا فإف إعقاف اللة  اللبيي  ىو ادلدخل لفهمها. كما قاؿ اهلل 

 سبحانو كعلاىل.
    اِ نَّا َجَلْلٰنُو قُػْبٰاننا َعَبيِيًّا لََّللَُّكْ  عَػْلِقُلْوفَ .2

اللة  اللبيي  ىو من خالؿ التللي . التللي   عللي أحد اجلهود ادلبذكل  يف 
يشكل عاـ لتحقيق عنميته  ضلو النضج  التلميذاتىو جهد ادللل  لقيادة 

ّنلىن خاص، على  التلميذاتاجلسدم كالبكحي، كاإلرشاد ىو جهد ادللل  لقيادة 
سبيل ادلثاؿ عوفًن التشجيع أك التحفيز كالتةلب على الصلويات اليت يواجهها 

ُنيث يطور  عللي . التللي  ىو جهد كسلطط خللق جو علليمي كعملي  التلميذات
ينشاط إمكاناهت  للحصوؿ على القوة البكحي  الديني ، كضبط النفس،  التلميذات

 ٖالنبيل ، كادلهارات اليت ػلتاجوهنا ى  كاجملتمع. كالشخصي ، كالذكاء، كالشخصي 
 تللي مع ادلللمٌن كموارد ال التلميذاتىي عملي  عفاعل  تللي يف عملي  ال

ىو ادلساعدة اليت يقدمها ادلللموف ُنيث ؽلكن أف ٓندث  تللي . التللي يف ييئ  ال
ي ، ياإلضاف  عملي  اكتساب / نقل ادللبف  كادللبف ، كاإلعقاف كادلهارات كالشخص

ىو عملي   تللي . ّنلىن آخب، الالتلميذاتإىل عكوين ادلواقف كادللتقدات لدل 
 يشكل جيد. تللي على ال التلميذاتعساعد 

                                                           
2
 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-qur’an dan terjemahan, (Jakarta: CV Penerbit 

diponegoro 2010) h. 489. 
3
 Nurfuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto: Stain Press, 2012), hal. 15 – 18. 
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، على البغ  من أف لو دالل  سلتلف . يف تللي لو ملىن مشايو لل تللي ال
كإعقاف  عللي من  التلميذاتحّت يتمكن تللي  سياؽ التللي ، يقـو ادلللموف يال

زلتول الدركس لتحقيق ىدؼ زلدد )اجلانب ادللبيف(، كؽلكن أف يؤثب أيضنا على 
التةيًنات يف ادلواقف )اجلوانب اللاطفي (، كادلهارات )اجلوانب النفسي  احلبكي ( 

اللة  اللبيي  ليس سهالن كما نتخيل، فهناؾ اللديد من  عللي  ٗللطالب.
اللة  اللبيي ، لذلك غلب حل ادلشكالت ادلوجودة  عللي ادلشكالت اليت عواجو 

. على البغ  من أف التلميذاتاللة  اللبيي ، سواء من قبل ادللل  أك  عللي يف 
ادلواد اللبيي  ليست اللامل الوحيد احملدد يف عكوين شخصي  كشخصي  ىؤالء 

على  التلميذات، إال أف ادلواد اللبيي  ساعلت يشكل كبًن يف ٓنفيز التلميذات
فه  القبآف كاألحاديث النبوي  حّت يتمكنوا فيما يلد من شلارس  القي  كاألخالؽ 

 الديني ، لكل من اجملتمع كاألم  كالدكل .
اللةات، كخاة  اللة  اللبيي . يف  عللي علد إعقاف اللة  جانبنا مهمنا يف 

، كالـالدراس  اللة  اللبيي ، عوجد أريع مهارات لةوي ، كىي مهارات االستماع، ك 
كالقباءة، كمهارات الكتاي ، كال ؽلكن فصل ادلهارات األريل  ادلذكورة أعاله عن 

اللة  اللبيي  ال يتوقف عند التمكن النظبم  عللي من  األىداؼيلضها البلض. 
من إعقاف اللة   التلميذاتللملبف ، كلكن على نطاؽ أكسع، يلد أف يتمكن 

ا كؽلكنه  فه  زلتويات ك الـ اهلل سبحانو كعلاىل. القبآف كاحلديث، اللبيي  جيدن
 من شلارستها كتلليمات حي  يف احلياة اليومي . التلميذاتنأمل أف يتمكن 

                                                           
4
 Tutik Rachmawati & Daryanto, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang mendidik 

(Yogyakarta: Gava Media: 2015), hal. 139 
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قادرين على  عالميذااللة  اللبيي  اليـو أف ؼللق  تللي يف الواقع، ال ؽلكن ل
وه عللمفه  الدركس ادلقدم ، لذا فه  خارج ادلدرس  غًن قادرين على عطبيق ما 

ادلدرس ، سواء كاف ذلك حفظ ادلفبدات اللبيي  أك القي  األخالقي  اليت ينقلها يف 
مل يلجبه  الدرس  التلميذاتمدرسو الليوف درس اللة  اللبيي . كذلك ألف 

ياالكتئاب كيصبح الدرس كارث  يالنسب  لو. لذلك،  التلميذاتسايقنا فيشلب 
د التلليمي  لدع  النجاح. كمع النشط  يف دراس  ادلوا تللي ىناؾ حاج  ألنشط  ال

متوازن  مع األنشط  التلليمي ، أم عوفًن  تللي ذلك، غلب أف عكوف أنشط  ال
ٌن تلليمكمساعدة ادل تللي التوجيو كالتشجيع كالتحفيز كالتوجيو حوؿ كيفي  ال

 .تللي الذين يلانوف من ةلويات يف ال
ىي مؤسس  علليمي  ثانوي  يف  مكاسب عائشي ادلللمات  الثانوي درس  ادل

احملمدي  عتميز ياإلسالـ مع اعتماد "أ" ذلا رؤي  "إلنشاء مدارس ٔنبج خبغلٌن 
كالللـو ك التكنولوجيا  IMTAQيتمتلوف يشخصي  نبيل  كمستقلوف كمتفوقوف يف 

 "كمن مهامها عطويب نظاـ علليمي يدمج القبآف كاحلديث يف كل مادة.
درس  ادلاللة  اللبيي  يف  عللي كلي  على عملي  يناءن على ادلالحظات األ

، ياعتبارىا كاحدة من ادلؤسسات التلليمي  اإلسالمي ، عائشي ادلللمات  الثانوي 
من  مكاسباللة  اللبيي  يف  عللي ، كلكن لتلميذاتادلواد اللبيي   عللي غلب 

درنا على فه  اللادم مل يكن قا التلميذادللل  ّنا يف ذلك، أف  لثانوي ادلدرس  ا
اللة  اللبيي ، حّت أنو يشلب  تللي اللة  اللبيي  جيدنا يسبب عدـ استلداده ل

. تللي اللة  اللبيي  كيلتقد أف اللة  اللبيي  لة  ةلب  كشلل  لل عللي يادللل عند 



5 
 

  

أكثب اىتمامنا  مكاسب عائشي ادلللمات  ثانوي ادلدرس  ال لتلميذاتكىذا ما غللل 
 غًن دركس اللة  اللبيي . يدراس  مواد أخبل

ىذه مشكل  غلب البحث عنها كحلها ككيفي  التةلب عليها حّت عصبح 
 قصى ككما ىو متوقع.أالنتائج اليت مت احلصوؿ عليها الحقنا 

يناءن على خلفي  ادلشكل  كأيضنا يناءن على نتائج ادلالحظات األكلي  اليت 
بيي ، فللى ىذا األساس اللة  الل عللي  مشكالتِنصوص  ثحصل عليها الباح

  اللة  اللبيي  يعلل كالتيإجباء ُنث يلنواف: "ٓنليل مش باحثيهت  ال
 عائشي  مكاسب".ادلللمات الثانوي   درس ادل يف احلادم عشبالفصل  لتلميذاتل
 

 اسئلة البحث .ب 
درس  ادل احلادم عشبالفصل  لتلميذاتاللة  اللبيي   عللي عملي   كيف .ٔ

 ؟عائشي  مكاسبالثانوي  مللمات 
درس  يادل احلادم عشبلتلميذات الفصل  اليت عواجو ادلشكالتما ىي   .ٕ

 ؟الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب يف عللي  اللة  اللبايي 
   اللة  اللبيي يعللكيف جهود ادلدرس يف عةلب على ادلشكالت يف  .ٖ

الثانوي  مللمات عائشي  درس  ادل احلادم عشبالفصل  لتلميذات
 ؟مكاسب

 
 اهداف البحث .ج 

احلادم عشب للتلميذات الفصل اللة  اللبيي   عللي دللبف  عملي  ا .ٔ
 مللمات عائشي  مكاسب.
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 لتلميذاتلتلميذات يف عللي  اللة  اللبايي   اليت عواجو ادلشكالت  لبفادل .ٕ
 .الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادل احلادم عشبالفصل 

   اللة  اللبيي يعلل  جهود ادلدرس يف عةلب على ادلشكالت يف لبفدلا .ٖ
الثانوي  مللمات عائشي  درس  ادل احلادم عشبالفصل  لتلميذات
 مكاسب.

 
 ئد البحثافو  .د 

 الفوائد النظبي  .ٔ
أف عساى  كعفيد مصاحل عامل التللي ، كخاة  يف  ا البحثؽلكن لنتائج ىذ

اللة  اللبيي ، كوسيل  إلضاف  ادلباجع كادلواد الدراسي  يف ذخًنة ادللبف   عللي 
اليت عواجو  ادلشكالتيف رلاؿ التللي . ىذا البحث ىو زلاكل  دللبف  ما ىي 

اللة  اللبيي  يف الفصل. من خالؿ ىذا البحث، ؽلكن أف يقدـ فوائد  عللي 
 حللوؿ للتةلب عليها.ها كما ىي اناليت يواجه ادلشكالتللمللمٌن ما ىي 

 الفوائد اللملي  .ٕ
 أ. للمدرس 

مدخالت لتحسٌن جهود ادلدرس  يف  بحثال امن ادلتوقع أف عوفب نتائج ىذ
 ، كخاة  يف دركس اللة  اللبيي  لتكوف أكثب كفاءة كتللي ٓنسٌن جودة ال

 .الثانوي 
 درسٌنب. للم
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الذات  كمواد ٓنليلي  إلجباء التصحيح الذايت، ككذلك لتحسٌن جودة 
 .لتلميذات تللي كملل  زلرتؼ يف زلاكل  لتحسٌن اجلودة كاللملي  كنتائج ال

 ج. للباحثٌن
يوفب ىذا البحث ْنبي  قيم  للباحثٌن دللبف  ادلزيد ككإضاف  إىل ادللبف  

اللة  اللبيي ، ككذلك استكشاؼ عمليات  عللي اجلديدة، كخاة  يف 
 اللة  اللبيي . عللي  مشكالتك 
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 ثانيالباب ال
 بيةتالدراسة المك

 راسة نظريةد . أ
  تعليمال تدراسة مشكال .0

اإلشكالي  ىي مشكل . يف قاموس اإلندكنيسي الكبًن، يت  علبيف اإلشكالي  
مشكل . ىذا يلين أف ادلشكل  ىي مسأل  عتطلب التفكًن لتحديد على أهنا مشكل  أك 

 ٘حل. يف الوقت نفسو، اإلشكالي  ىي ةف  ادلشكل  اليت علين مشكل  كىي مشكل .

ةلب  عواجو  مشكالتأك  مشكالتىي  الباحثاليت أشار إليها  ادلشكالت
 يف الفصل، عأيت من عوامل داخلي  كخارجي . تللي عملي  ال

اإلشكاليات ىي كحدات كأظلاط  .مشكالتيف اللة  إشكالي  شيء ػلتوم على 
كاإلشكالي  ىي عقب  أماـ ٓنقيق أىداؼ  ٙعظهب اختالفات ينيوي  يٌن لة  كأخبل.

اللة   عللي  مشكالت. علتب ادلشكالت، لذلك من الضبكرم التةلب على ىذه تللي ال
يف رلاؿ الدراسات  تللي عملي  التللي  كال اللبيي  عامالن من شأنو أف يليق كيبطئ عنفيذ

 اللبيي .

 تللي ( كمفهـو التللي  )التللي  حسب دياز كارلوس ىو عباك  دلفهـو ال تللي ال
 تالميذ(. يت  الرتكيز على الدليل يٌن االثنٌن، كٓنديدان على ظلو نشاط ادلوضوع للتللي )ال
ىذا مكونات عشمل؛  تللي  نظاـ ال. ادلفهـو عبارة عن نظاـ، ُنيث يوجد يفالتلميذاتك 
كاألىداؼ كادلواد لتحقيق األىداؼ كادلبافق كاإلجباءات، ككذلك األدكات أك  تالميذال

                                                           
5
Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. (Surabaya: Reality Publisher, 2008), 

hal. 600 
6
Daniel Haryono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media Pustaka Poenix, 

2012) hal. 667     
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كنظاـ ىادؼ ػلتاج إىل أف ؼلطط لو   تللي الوسائط اليت غلب إعدادىا. ّنلىن آخب، ال
ادللل  يناءن على ادلناىج ادلطبق .

ٚ 

 اللغة العربية تعليمدراسة  .4
 تعليم اللغة العربيةفهم  .0

كادلللمٌن  التالميذكفقنا لقاموس ييج إندكنيسي ىو عملي  عفاعل يٌن  تللي ال
ٛيف ييئ  علليمي ، ييئات علليمي  رمسي  كغًن رمسي . تللي كمصادر ال

لذلك ؽلكن فه  أف  
 عللي من  التالميذحّت يتمكن  تللي يف عفاعالت ال التالميذىو جهد ادللل  ْناه  تللي ال

 شيء ما يشكل فلاؿ كفلاؿ.

الذم  تللي كال تللي كمصطلح ال تللي ىو عطويب دلصطلح ال تللي مصطلح ال
ىو جهد يبذلو ادللل  أك  تللي ؽلكننا أف نتجادؿ يشأنو، أك نتجاىل فقط أى  الثالث . ال

م  مه تللي (، يلد الادلدرس وف. يف التللي  البمسي )تلليمالذين ي التالميذادلبيب لتللي  
، من ادلدرس يف  تللي سلصص  للمللمٌن، ألف ادلللمٌن زلرتفٌن مستلدين لذلك. يتزايد ال

رلبد  تللي ياستخداـ األنظم  احلديث . مل علد أنشط  ال تللي التقليدم إىل ال تللي ال
 كعنفيذ إجباءاتتللي  ، أم رلبد إعداد التللي ( عتجاىل أنشط  العللي أنشط  علليمي  )

ا كيت  عنفيذىا  تللي كجهنا لوجو. كمع ذلك، فإف أنشط  ال تللي ال يفتللي  ال أكثب علقيدن
 ٜيأظلاط علليمي  متنوع .

                                                           
7
Sugiyar dkk, Perencanaan Pembelajaran, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), hal. 215 

8
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 31 

9
Riyana Cepy, Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 

hal. 128 
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ىو نظاـ يتكوف من مكونات سلتلف  مرتايط  مع يلضها البلض. عشمل  تللي ال
ىذه ادلكونات األىداؼ كادلواد كاألساليب كالتقييمات. غلب أف يأخذ ادللل  يف االعتبار 

األريل  يف امتالؾ كٓنديد الوسائط كاألساليب كاالسرتاعيجيات  تللي لمكونات ا
 ٓٔ.تللي كاألساليب اليت سيت  استخدامها يف أنشط  ال

، إذا كاف من ادلمكن موازن  ىذه ادلكونات، تللي ىذه ادلكونات ىي جزء من ال
جيد كٓنصل على النتائج كما ىو متوقع. من ناحي  أخبل،  عللي فسوؼ ٓنصل على 

. تللي عن أنشط  ال تللي ال ؽلكن فصل عملي  ال يواجهها ادلللموف. مشكالتىناؾ 
ا لفه  ادللبف   التالميذجزء مه  ألف ىذا النشاط غللل األفباد أك  تللي ال يبذلوف جهدن

 كؽلكنه  عطبيقها يف احلياة.

جزء مه  ألف ىذا  تللي . التللي عن أنشط  ال للي تال ؽلكن فصل عملي  ال
ا لفه  ادللبف  كؽلكنه  عطبيقها يف احلياة. التالميذالنشاط غللل األفباد أك   يبذلوف جهدن

 ٔٔ:ىو تللي ال ؿ شواجكفقا

 تللي التةيًن أك القدرة على التةيًن من حيث سلوؾ ال . أ
 ادلمارس التةيًن أك القدرة على التةيًن نتيج  اخلبة أك  . ب
 التةيًن أك القدرة على التةيًن الدائ . . ت

ىو مبحل  أك فبد يت  احلصوؿ عليو  تللي ، ؽلكن استنتاج أف الما ذكبيناءن على 
اللة   تللي من التجبي  أك التفاعل كالبيئ  ادلتللق  يادللبف  كالسلوؾ. عندما يتللق األمب ي

                                                           
10

 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 15 
11

 Gita Sekar Prihanti, Strategi Belajar, (Malang: UMM Press, 2015), hal. 300 
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  اللبيي  كؽلكنه  استخداـ مهاراهت  اللة عللي اللبيي ، ؽلكن لؤلفباد اكتساب خبة يف 
 .يف اللة  اللبيي  للتفاعل مع البيئ 

اللة  اللبيي  ىي مواد موجه  لتشجيع كعوجيو كعطويب كعلزيز القدرات  عللي 
كعلزيز ادلوقف اإلغلايب ْناه اللة  اللبيي ، سواء احملجوزة أك ادلنتج . القدرة االحتياطي  ىي 

لقدرة اإلنتاجي  ىي القدرة على استخداـ اللة  كوسيل  القدرة على فه  القباءة. ا
 .للتواةل شفهينا ككتايينا

  اللة  اللبيي ، عوجد طبؽ عناسب احتياجات ادلللمٌن يف عوفًن ادلواد يف ييف علل
   ىذه:يالفصل. عشمل طبؽ التلل

اشبةبادل  طبيقال .ٔ  

استخداـ اللة  اللبيي  كيفي  تالميذ  ىي طبيق  هتدؼ إىل عللي  ال اشبةبادلطبيق ال
يطالق  كللمحادث  اليومي . ىذه الطبيق  ذلا قاعدة يف عطبيقها كىي عدـ  للتواةل

التفكًن مباشبة ياستخداـ اللة  اللبيي   تالميذ  اليالسماح ياستخداـ الرتمج  ّنلىن أهنا علل
 ٕٔ.دكف عبمجتها أكالن إىل اإلندكنيسي 

على اللة  اللبيي  أكالن كيبطء سوؼ  التلميذاتاذلدؼ من ذلك ىو أف يتلبؼ 
  كىي : يلتادكف عليها كتاي ن كنطقنا،

  ي  اليت يسهل إدارهتا أك إدارهتا يشكل جيد أف عنتج التلليؽلكن لبيئ  التلل . أ
 الذم يليب التوقلات.

  .يالنحو أك النمط اللاـ كعدفق أنشط  التلل  . ب

                                                           
12

 Puthu Waskito, dasar konseptual Tariqah Mubasyarah dalam pembelajaran Bahasa 
Arabpeerspektif K.H.Imam zarkasyi di Pondok Modern Gontor 1 , An-nuha, Vol.2, No,desember 
2015, halaman 215 
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 كجود أىداؼ التلل  كإجباءات عقيي  سلبجات التلل .  . ت

 : ىناؾ عدة عيوب ذلذه الطبيق ، منها

 إذا مل يكن ىناؾ اختالؼ يف عسلي  ادلواد، فإف الفصل ال يفضي. . أ
  .يلديه  نفس أسلوب التلل تالميذليس كل ال  . ب
الذين ليس لديه  مهارات سايق  يف اللة  اللبيي ،  تالميذلايالنسب    . ت

 فإهن  غلدكف ةلوي .
كاىتمامه   تالميذالسيجد ادلللموف ةلوي  يف استنتاج فه    . ث

 ٖٔمه .ييتلل

  قل انظب ك الطبيق  .ٕ

  اللة  من خالؿ النظب إىل الصور أك الكتاي  مث زلاكل  نطقها مباشبة. ىذا يعلل
يدرب الشخص على التلبًن عما يباه حّت عصبح كل الكلمات أك األشياء مألوف  

ٔنزف يف الدماغ يل كسهل . كىذا ىو أساس عدـ التفكًن يف اللة ، ألف الكلمات ال 
 عُقاؿ مباشبة.

 :يف ىذه الطبيق  ىناؾ اللديد من ادلزايا، كىي 

  .ييف التلل تالميذؽلكن أف ْنذب انتباه ال  أ.

 ب. من السهل فه  ادلفبدات كاجلمل.

 . الدافع الفبدم لفه  ادلادة قيد الدراس .ت

 :ياإلضاف  إىل ذلك، فإف ىذه الطبيق  ذلا اللديد من الليوب، ّنا يف ذلك 
                                                           

13
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta:Multi Pressindo, 

2009), Cet.III,hal.28 
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   مالئمنا.يأ. إذا مل عتمكن من إعقاف شبكط الفصل، فلن يكوف جو التلل

 . يب. ضيق الوقت يسبب عدـ االستلداد للتلل

ا.ياستيلاب التلل تالميذ. ال ؽلكن جلميع الت    جيدن

 طبيق  السؤاؿ كاجلواب. ٖ

. درس  اللة  عن طبيق طبح األسئل  كاألجوي  لبلضه  البلض أك على ادليلتللاطبيق  
 كفهمه  للمادة اليت يدرسوهنا. تالميذىذا النمط جيد لالستخداـ لدع  إعقاف ال

 :ىي  السؤاؿ كاجلوابىذه الطبيق  ذلا مزايا كعيوب. مزايا طبيق   

 ال يستملوف فقط. تالميذيكوف الفصل أكثب نشاطنا ألف ال  أ.

لطبح األسئل  حّت يلبؼ ادللل  األشياء اليت مل يفهمها  تالميذب. كفب فبةنا ل
 .تالميذال

للمواد  تالميذج. ؽلكن أف عسهل ىذه الطبيق  على ادلللمٌن عقيي  مدل فه  ال
 ٗٔادلوةوف .

 : نقاط الضلف يف طبيق  السؤاؿ كاجلواب

جلواب ىذه، ال عتقن احملادث  ادلتللق  أ. إذا كنت يصدد عنفيذ طبيق  السؤاؿ كا
يذكب أيضنا أشياء أخبل، فال  تلميذيادلوضوع، يتةًن التدفق على البغ  من أف ال

ا   .مشكالتيزاؿ لو عالق  يادلناقش  كيسبب جديدن

 ٘ٔب. يتطلب ادلزيد من الوقت.
                                                           

14
 Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi, Modul Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka,1990),hal.20 
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 م باللغة العربيةيأنواع التعل. 4

 اللبيي ، يسمى ادلهارات اللةوي .التلل  ياستخداـ لةات اللامل، كخاة  

 : عصف ىذه الدراس  ادلكونات األريل  للمهارات كالقدرات كإعقاف اللة  كىي

 االستماع ةر امه .0
مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على استيلاب أك فه  الكلمات أك اجلمل 
صب اليت يتحدث هبا احملاكر أك كسائط ملين . مهارة االستماع كمهارة عقبيلي  ىي عن

أكالن. يطبيل  احلاؿ، يف ادلبة األكىل اليت يفه  فيها البشب لة   تالميذغلب أف يتقنو ال
أخبل من خالؿ السمع، كمن كجه  النظب ىذه، فإف مهارة اللة  األجنبي  اليت غلب 
أف عكوف ذلا األسبقي  ىي االستماع. يينما القباءة ىي القدرة على الفه  اليت عتطور 

 ٙٔيف مبحل  الحق .
 الكالممهارة  .4

ىي القدرة على التلبًن عن أةوات النطق أك الكلمات للتلبًن عن  مهارة الكالـ
ىو مزيج  الكالـ األفكار يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعب للمحاكر.

من اللوامل اجلسدي  كالنفسي  كاللصبي  كالداللي  كاللةوي  على نطاؽ كاسع ُنيث 
 بي  للتحك  االجتماعي.ؽلكن اعتباره أى  أداة يش

قادرين على التواةل لفظينا يشكل  تالميذإىل جلل ال الكالـهتدؼ مهارات 
ةحيح كطبيلي ياللة  اليت يتللموهنا. يلين اخلًن كاللادؿ إيصاؿ البسائل لآلخبين 

 يطبيق  مقبول  اجتماعينا.
 
 

                                                                                                                                                               
15

 Sri Anitah.,Ibid.,hal.20 
16

Acep Hermawan.Op.Cit, hal. 130  
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 القراءة ةمهار  .3
كالكاعب من خالؿ النص الذم القباءة ىي يف األساس عملي  اعصاؿ يٌن القارئ 

 يكتبو، لذلك ىناؾ عالق  ملبفي  مباشبة يٌن اللة  ادلنطوق  كاللة  ادلكتوي .
مهارة القباءة ىي القدرة على التلبؼ كفه  زلتويات شيء مكتوب )رموز 

مكتوي ( من خالؿ قباءعو أك ىضمو يف القلب. كالقباءة ىي شكل من أشكاؿ 
 لىن. الكتاي  إىل شكل من أشكاؿ ادل

إذف، القارئ اجليد ىو القارئ القادر على التواةل يشكل كثيق مع النص، فهو  
ا كغاضبنا كمندىشنا كمشتاقنا كحزيننا، كما إىل ذلك كفقنا دلوج   عادة ما يكوف سليدن

 ٚٔزلتول القباءة.

 الكتابة ةمهار  .2

مهارة الكتاي  ىي القدرة على كةف أك التلبًن عن زلتول األفكار، يدءنا من 
اجلوانب البسيط  مثل كتاي  الكلمات إىل اجلوانب ادللقدة، أم التأليف. ؽلكن 

عقسي  مهارات الكتاي  يف دركس اللة  اللبيي  يشكل عاـ إىل ثالث فئات ال ؽلكن 
 ٛٔفصلها، كىي اإلؽلالؾ كاخلط كالتأليف.

 أهداف تعليم اللغة العربية. 3

يالقدرة على القباءة كالكتاي   التالميذاللة  اللبيي  ىو عزكيد  عللي من  األىداؼ
الدركس من األجياؿ السايق .  عللي ياللة  اللبيي  حّت يفهموا التاريخ كادلستقبل كؽلكنه  

 كىي: التالميذيشكل عاـ فإف اذلدؼ ىو ْنهيز 
                                                           

17
 Ibid., hal. 143 

18
 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal 

Arabiyat: Vol. 1, No. 1, Juni 2014. hal. 67 
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 االستماعا. 

 احلديثب. 

 ٜٔالقباءة كالكتاي .ت. 

 اللة  اللبيي  إىل: عللي ؽلكن عقسي  أىداؼ 

 اللاـ األىداؼ .ٔ
من فه   التالميذاللة  اللبيي  ىو أف يتمكن  عللي اذلدؼ اللاـ )ادلناىج( يف 

 القبآف كاحلديث كالكتب كغًنىا من الكتب ياللة  اللبيي  كالثقاف  اإلسالمي .
 اخلاص األىداؼ .ٕ

داؼ كل خطوة علليمي  ملين  يف يـو كساع  ملين . األىداؼ احملددة ىي أى
 لتفصيل ىذه األىداؼ ىو كةف األىداؼ اللام  كادلناىج.

 اللة  اللبيي  يشكل عاـ ىي: عللي أىداؼ 
 لفه  كفه  ما يُقبأ يف الصالة يفه  عميق . أ
 يؤمل أف يتفهموا قباءة القبآف، كملبف  قواعد التالكة، ليتباركوا يف دراس  القبآف.  . ب
ادللبف  الديني  اإلسالمي  من خالؿ الكتب  عللي من ناحي  أخبل، ؽلكن   . ت

 ادلكتوي  ياللة  اللبيي ، مثل عل  التفسًن، كاحلديث ، كالفقو ، كما إىل ذلك.
كالتأليف ياللة  اللبيي  عتللق يادلسلمٌن يف  الكالـمن أجل أف عكوف جيدنا يف  . ث

ادلسلمٌن يف مجيع أضلاء اللامل، حّت  اخلارج، ألف اللة  اللبيي  ىي يف الواقع لة 
 اللة  اللبيي  اليت أةبحت اآلف لة  علمي .

                                                           
19

 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal 

Arabiyat: Vol. 1, No. 1, Juni 2014. hal. 67 
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اللة  اللبيي  ىو ياألساس اكتساب  عللي من  األىداؼإىل أف  الباحثؼللص 
ادللبف  كادلهارات كادلواقف / القي  الذىني  اليت عبعبط ارعباطنا كثيقنا ياللة  اللبيي . سيت  

 إذا كاف ؽلكن عطبيقها يف احلياة اليومي  تللي علظي  ٓنقيق أىداؼ ال

  مبادئ تعليم اللغة العربية .2

 تللي من قبل ادللل  كملل ، يينما يت  التللي  ىو عملي  ذات اْناىٌن، كيت  ال تللي ال
 ٕٓ.التالميذأك  التالميذمن قبل 

اللة  اللبيي  كلة  أجنبي ، ىناؾ عدة مبادئ غلب مباعاهتا يف  تللي فيما يتللق ي
 ، منها:تللي ال

 مبدأ الكالـ قبل الكتاي  .ٔ

 غلب أف يبدأ عللي  اللة  ّنمارس  االستماع كاحملادث  مث متايل  القباءة كالكتاي .

 مبادئ اجلمل األساسي  .ٕ

اسي  يأكب قدر حلفظ مجل احلوار األس لتلميذاتمن خالؿ عوفًن ٕنارين  تللي ال
شلكن من الدق . يلد استخداـ احملادث  يف شكل حوار أمبنا مهمنا للةاي  ألف احملادث  عزيل 

 .تللي الكلمات ادلوجودة يف يني  اجلمل  يف سياقها ُنيث عكوف عاةم  دلزيد من ال

 مبدأ النمط كاللادة .ٖ

كلادات من خالؿ شلارس    التالميذاللة  اللبيي  من خالؿ غبس أظلاط  عللي يت  
 األظلاط. إف ملبف  الكلمات أك اجلمل ادلنفصل  أك القواعد النحوي  ال يلين ملبف  اللة .

                                                           
20

 Nursalam, Strategi Pembelajaran Matematika. (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), hal 19 
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 مبدأ استخداـ نظاـ الصوت .ٗ

اللة  اللبيي  من خالؿ عللي  يني  النظاـ الصويت الستخدامو عن طبيق  عللي يت  
 اإليضاح كالتقليد كادلساعدة كالتباين كاحلفب.

 التحك  يف ادلفبداتمبادئ  .٘

ادلفبدات من خالؿ إعطائها  عللي اللة  اللبيي  اليت  عللي غلب التحك  يف 
. احتفظ يف يداي  عبء ادلفبدات يالكلمات الالزم  للتحذيب من األظلاط أك لتلميذات

كعللي  مفبدات  تللي لتوضيح األةوات كعباينها. عطويب ادلفبدات كفقنا دلستول قدرة ادل
 بد إعقاف اذلياكل األساسي .زلددة ّنج

 تللي  ال مشكالتمبدأ  .ٙ

اللة  اللبيي  ىو عللي  الوحدات كاألظلاط اليت عظهب الفبؽ يف البني  يٌن لة   عللي 
 كاحدة كاللبيي .

 مبدأ الكتاي  كمسجل للكالـ .ٚ

اللة  اللبيي  عن طبيق عللي  القباءة كالكتاي  كمحاكل  لتقدًن كحدات كأظلاط  عللي 
 اللة  ادللبكف  ييانيان.

 مبدأ األظلاط ادلتدرج  .ٛ

اللة  اللبيي  من خالؿ اللمل على األظلاط عدرغليان كيف خطوات عباكمي   عللي 
ـ عناةب ألجزاء عدرغلي . يف ىذا الصدد، ؽلكن عنفيذه عن طبيق: ايدأ الدرس َنمل عقد
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اجلمل  مثل )مبتدل، اخلب، فايل( إضاف  كل عنصب ظلط جديد إىل اللنصب السايق، 
 .التالميذكعكييف الدركس الصلب  مع قدرات 

 مبدأ اللة  مقايل الرتمج  .ٜ

الرتمج  كمهارة  عللي اللة  اللبيي  أكالن حّت يت  إعقاهنا ٕنامنا، مث ؽلكن  عللي يُقرتح 
 منفصل .

 ة  القياسي  احلجي مبدأ الل .ٓٔ

اللة  اللبيي  القياسي  )القياسي (، كىي مشتق  عللي  اللة  اللبيي  عن طبيق  عللي 
من ذلج  قبيش اليت مت عطويبىا كةقلها يلناةب من اللهجات األخبل، كاليت يصلب 

 ٕنييزىا عن الكانبيل  دلستخدـ اللة .

 مبادئ ادلمارس   .ٔٔ

 اللة  اللبيي  عن طبيق إعطاء ادلزيد من الوقت دلمارس  اللة  اللبيي . عللي 

 مبدأ ْنميد اإلجايات  .ٕٔ

اللة  اللبيي  عن طبيق عكوين إجايات من خالؿ يلض اخلبة  عللي يت  
 كاإلرشاد.

 مبدأ السبع  كالقوة  .ٖٔ

اللة  اللبيي  ياللة  اللبيي  ينفس السبع  كاألسلوب  يتلليمؽلكن أف يت  التوجيو دل
 إذا كاف يتحدث يلةتو األـ.

 مبدأ الثواب الفورم  .ٗٔ
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اللة  اللبيي  يف أسبع كقت شلكن يبر اإلجاي  الصحيح  ُنيث ؽلكن  عللي إف 
 على فلل الشيء نفسو. التالميذأف ٓنفز 

 مبدأ ادلوقف من الثقاف  ادلستهدف   .٘ٔ

ها اجملتمع، كعطويب موقف تلليمافي  للناطقٌن ياللة  اللبيي  اليت يإدخاؿ اذلوي  الثق
 علاطفي ْناىها. ُنيث ؼللق موقفا إغلاييا ْناه اللة  اللبيي  للمجتمع.

 مبدأ احملتول  .ٙٔ

 الكالـو أك مادينا( كما عطورت يف ثقاف  يت  فيها علليماحملتول )كل ما يت   عللي 
.ياللة  اللبيي  زللينا، أك يلبارة   أخبل كفقنا لتطور اللة  اللبيي  يف اللامل اللبيب اليـو

 ادلبادئ ياعتبارىا نتائج حامس   .ٚٔ

، كليس فقط من أجل ادلتل  تللي اللة  اللبيي  هبدؼ احلصوؿ على نتائج ال عللي 
 ٕٔأك الرتفيو.

  ميالتعلشكالت في العوامل التي تسبب م. 1

 تالميذمن ادلللمٌن كمن ال كالت ، عادة ما نواجو مشيعند عنفيذ عملي  التلل
 أنفسه .

 تالميذال  . أ
  يادلوقف ْناه التلل .ٔ
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ادلوقف ىو إعطاء عقيي  لشيء غللب الذات كفقنا للتقيي . ينتج عن كجود عقيي  
لشيء ما موقف من القبوؿ أك البفض أك التجاىل. ادلتللمٌن لديه  الفبة  

  أك رفضو أك يقبوؿ التلل تالميذ . كمع ذلك، ؽلكن لي  يف عملي  التلليلتللا
 .ْناىلو

  يلتللاالدافع  .ٕ
 . ؽلكن أف يضلف دافع ي  ىو القوة اللقلي  اليت عدفع عملي  التلليالدافع التلل

أك حّت ؼلتفي شلا سيكوف لو عأثًن على إضلاؼ أنشط   تالميذ  لدل اليالتلل
  يضليفنا، فستكوف جودة نتائج التلل تالميذ  لدل الي . إذا كاف دافع التلليالتلل

 .منخفض  أيضنا
  يعبكيز التلل .ٖ

  ىو القدرة على الرتكيز على الدرس. ينصب الرتكيز على زلتول أك يعبكيز التلل
ا يف استخداـ يزلتول الدرس. لتلزيز عبكيز التلل  ، غلب أف يكوف ادللل  جيدن

االعتبار كقت الدراس    كأف يأخذ يف يرلموع  متنوع  من اسرتاعيجيات التلل
 كفرتات الباح .

 واد التلليمي ادلملاجل   .ٗ
على قبوؿ احملتول كطبؽ احلصوؿ على  تالميذملاجل  ادلواد التلليمي  ىي قدرة ال

. ستكوف القدرة على ملاجل  ادلواد التلليمي  تالميذالدرس حّت عصبح مفيدة ل
   ينشاط.يعلل تالميذلاأفضل إذا أعيحت الفبة  

  يئج التللحفظ نتا .٘
ىو قدرة زلتول البسال  ككيفي  احلصوؿ على البسائل. ؽلكن   يحفظ نتائج التلل

القدرة على  تالميذأف عستمب ىذه القدرة لفرتة قصًنة أك طويل . إذا كاف لدل ال
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ينسوف  تالميذ  يف كقت قصًن، فيمكن القوؿ أف ىؤالء الئنزين نتائج التلل
  .ييسبع  ٔنزين نتائج التلل

   ادلخزن  ياستكشاؼ سلبجات التلل .ٙ
  ي  ادلخزن  ىو القدرة على إعادة عنشيط نتائج التللياستكشاؼ سلبجات التلل

على عقويتها أك  تالميذاليت مت علقيها. يف احلصوؿ على رسال  جديدة، سيلمل ال
    ادلخزنيالتلل ريطها يالبسال  القدؽل  اليت مت استالمها. يتللق التنقيب عن نتائج ا

 السايق . التلميذات  يياالستقباؿ اجليد أك السيئ، كملاجل ، كٔنزين نتائج علل
  يالقدرة على ٓنقيق أك إظهار نتائج التلل .ٚ

  حيث يثبت ي  ذركة يف عملي  التلليالقدرة على ٓنقيق أك إظهار نتائج التلل
من ادللبكؼ  . من التجبي  اليومي  يف ادلدرس ، ييف ىذه ادلبحل  صلاح التلل تالميذال

غًن قادرين على األداء اجليد. عتأثب ىذه القدرة يلملي   تالميذأف ىناؾ يلض ال
 . إذا مل عسب ىذه يعلقي كعفليل كملاجل  كاستخباج رسائل كخبات التلل

 .تالميذلااللمليات يشكل جيد، فسيكوف ذلا عأثًن على التحصيل ادلتدين 
 يأنفسه  تالميذثق  ال .ٛ

لشخص إىل  على االعرتاؼ يالبيئ . سيؤدم الفشل ادلتكبر عنشأ الثق  يفضل
  .يمن التلل تالميذإضلاؼ ثقتو ينفسو، ُنيث يكوف لذلك عأثًن على خوؼ ال

  يالذكاء كصلاح التلل .ٜ

الذكاء ىو مهارة عادلي  أك ملخص للمهارات لتكوف قادرنا على التصبؼ يطبيق  
ا كالتفاعل مع البيئ  يكفا ءة. إذا كاف الذكاء منخفضنا أك موجه  كالتفكًن جيدن

  .ي ، فقد يكوف ذلك أحد أسباب اطلفاض نتائج التللييفتقب إىل اجلدي  يف التلل

 عادات الدراس  .ٓٔ



22 
 

  

 ، كجد أف ىناؾ أنواعنا عديدة من عادات الدراس  السيئ ، مثل ييف أنشط  التلل
ٓنسٌن ىذا    غًن ادلنتظ ، كيلضها ال يتلل ، كؽلكنيالدراس  على التكبار، كالتلل

  الذايت. ؽلكن للمدرسٌن أيضنا للب دكر لتحفيز يمن خالؿ علزيز انضباط التلل
  .يدائمنا على التلل التلميذات

 تالميذعطللات ال .ٔٔ
لتحديد ما يبيدكف أف يكونوا يف ادلستقبل.  تالميذادلثل ىي آماؿ أك رغبات ال

تلميذ وف لدل الادلثل ىي أحد الدكافع اجلوىبي . لكن يف يلض األحياف ال يك
 ٕٕةورة كاضح  ألىدافو. أدل ذلك إىل متايلتو فقط مع األةدقاء.

 درسالم  . ب
. درس يف ادل تالميذى  عماؿ زلرتفوف مستلدكف يشكل خاص لتللي  ال درسوفادل

السلوؾ  تالميذيف الفصل فحسب، يل يلمل أيضنا على عللي  ال درسال يلمل ادل
يف ادلدرس . ينمي  تالميذ  الياجليد. كمدرس، فهو مسؤكؿ عن إدارة أنشط  علل

   مهن  التدريس مدل احلياة.يوف أنفسه  مهنينا من خالؿ عللدرسادلل

 المواد والمناهج ج.

يناءن  ادلدخلعلى ادلناىج الدراسي . يت  إعداد     يف ادلدرسيعلتمد يبامج التلل
 على متطلبات عقدـ اجملتمع.

 

 سياسة التصنيفد. 
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. من الناحي  النفسي ، تالميذ  ىي ذركة عوقلات اليالقبارات ادلتللق  ينتائج التلل
    اخلاة  هب . يُطلب من ادلدرسيأك يتوعبكف يشأف نتائج التلل تالميذيتأثب ال

  يينتائج علل التصبؼ ُنكم  كحكم  يف نقل القبارات ادلتللق  درسٌنكادل
 .تالميذال

 المرافق والبنية التحتيةه. 

  ي  الكامل  كالبني  التحتي  ىي حال  علليمي  جيدة. مبافق التلليمبافق التلل
الكامل  كالبني  التحتي  ىي حال  علليمي  جيدة. ىذا ال يلين أف ادلبافق كالبني  

 ٖٕاجليدة. ي ميالتحتي  الكامل  ٓندد ضماف عملي  التلل

 البيئة االجتماعيةو. 

. يف ىذه البيئ  االجتماعي ، مت التالميذيف ادلدرس  ييئ  اجتماعي   تالميذيشكل ال
اللثور على مواقف كأدكار ملين . ىناؾ من يلملوف كمسؤكلٌن عن الفصل 

ي  كما إىل ذلك. يف ىذه احلياة، عوجد مجليات عالميذكرؤساء فصوؿ كرلالس 
 ٕٗ.اكف أك ادلنافس  أك الصباع أك ادللارؾمثل اللالقات الوثيق  أك التل

إىل  تالميذ  اليعلى الصليد اللادلي، ؽلكن عقسي  اللوامل اليت عؤثب على علل
 : ثالث  أنواع

 : اليت عأيت من الداخل جانبٌن، كعلا تالميذعشمل اللوامل الداخلي  ل .ٔ
 اجلوانب الفسيولوجي  . أ

التوعب اللضلي اليت ٓندد مستول ؽلكن أف عؤثب احلال  البدني  اللام  كنةم  
 .درسال دلشارك  يفكشدهت  يف ا تالميذلياق  األعضاء كادلفاةل على محاس ال
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 اجلوانب النفسي  . ب

جسدي  على  -ؽلكن عفسًن الذكاء يشكل عاـ على أنو قدرة نفسي  
االستجاي  للمثًنات أك التكيف مع البيئ  يطبيق  مناسب . لذا، فإف الذكاء يف 

 يتللق َنودة الدماغ، كلكن أيضنا َنودة أعضاء اجلس  األخبل. الواقع ال

عتكوف أيضنا من نوعٌن،  تالميذ، كاللوامل اخلارجي  لتالميذاللوامل اخلارجي  ل .ٕ
 كعلا:

 البيئ  االجتماعي  . أ
ٌن كادلوظفٌن اإلداريٌن كزمالء درسؽلكن أف عؤثب البيئ  االجتماعي  مثل ادل

 ٕ٘ .يلللت تالمييذالدراس  على محاس ال
 البيئي  غًن االجتماعي  . ب

، كاإلسكاف اكموقله  اللوامل البيئي  غًن االجتماعي  ىي ادلبىن ادلدرس
  مثل القبطاسي ، ككتب الوسائل ي ، كاليت عستخدـ لتلليكأدكات التلل

 ، كظبكؼ الطقس يالتلليمي  كما إىل ذلك كاليت نسميها عادة أدكات التلل
 .تالميذيستخدمها الكأكقات الدراس  اجليدة. 

  يالتلل مدخللوامل ال .ٖ

    على أنو مجيع األساليب أك االسرتاعيجياتيؽلكن فه  مدخل التلل

 ٕٙ  دلواد ملين .يلدع  فلالي  ككفاءة عملي  التلل تالميذادلستخدم  من قبل ال
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 الهيكل الفكرى . ب
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 الباب الثالث

 البحث منهجية

  تصميم البحث . أ
 نوع البحث .0

البحث النوعي ىو نوع من يف ىذا النوعي  ادلدخل بحثال ىذا ستخدـسي
البحث ال يت  فيو ذكب البيانات اليت يت  احلصوؿ عليها يف شكل كلمات أك ةور أك 
سلوؾ يف شكل أرقاـ أك أرقاـ إحصائي  كلكنها عظل يف شكل نوعي ذلا ملىن أغىن من 

البحث  ٕٚ.رلبد أرقاـ أك عبددات. قد عكوف مجيع البيانات ىي مفتاح ما مت البحث عنو
ا أك موقلنا مليننا.  ٕٛادليداين ىو ُنث يستخدـ فيو مصدر البيانات كعملي  البحث مشهدن

 البحث مدخل .4

البحث ىذا  مدخلالوةفي النوعي. حيث يكوف  ادلدخلستخدـ الباحث سي
 دخلأسلوب ُنث يستخدـ البيانات النوعي  كيت  كةفو كةفينا. غالبنا ما يستخدـ ادل

 ل األحداث أك الظواىب أك الظبكؼ االجتماعي .الوةفي النوعي لتحلي

 وموضوع البحثمكان   . ب

يف شارع احملمدي   مكاسبي  ائشادلللمات ع الثانوي درس  يف ادلمكاف ىذا البحث 
 .ي نوياجل يس، سوالكيمكاسبالي ، مدين   كاجوقبي  ادلاليو، منطق  ب ٛٙ رق .
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احلادم  الفصل لتلميذاتاللة  اللبيي   عللي  مشكالتالبحث ىي:  موضوع
 .مكاسب عائشي  الثانوي درس  ادلعشب من 

 تركيز البحث . ج
 البحث ىو:عبكيز 

 اللة  اللبيي  عللي  مشكالت .ٔ
 الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب يادلدرس  احلادم عشبالفصل  لتلميذات .ٕ

 وصف تركيز البحثد. 

ىي ُنث مت إجباؤه دللبف   ا البحثادلشار إليها يف ىذ تللي ال مشكالت .ٔ
اللة  اللبيي  كذلك لتوفًن ادللبف  كاإلرشاد  عللي ادلشكالت اليت ٓندث يف عملي  

 .لتلميذاتكاحللوؿ كادلساعدة 
ى  اللناةب البئيسي  يف التللي  حيث  ا البحثادلشار إليو يف ىذ التلميذات .ٕ

ى ، الذين مل يلبفوا شيئنا يف البداي ، ميذالعإىل جلب  بحثال اهتدؼ ىذ
من الوقوؼ  التالميذيلتمدكف دائمنا على اآلخبين ليؤديوا إىل حال  ٕنكن 

 ّنفبدى  على الصليدين الفبدم كاالجتماعي.
 در البياناتامص. ه

نوعٌن من مصادر البيانات، كعلا البيانات األكلي   ستخداـسي، مت ا البحثيف ىذ
 ملىن نوعي البيانات. الباحثكالبيانات الثانوي . أدناه سيشبح 
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 البيانات األولية .0

 ادلللومات اليت مت احلصوؿ عليها مباشبة من األشياء اليت عدخل مباشبة يف يف
اللة    يللعىي  البحث البحث الذم أجباه الباحث. كانت البيانات األكلي  يف ىذ

 الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب. يادلدرس الفصل احلادم عشب  لتلميذاتك اللبيي 
 البيانات الثانوية .4

مصادر البيانات الثانوي  ىي البيانات ادلستخدم  لدع  البيانات األكلي ، كٓنديدان 
 من خالؿ دراسات ادلكتب ، كالتوثيق، كالكتب، كاجملالت، كالصحف، كاحملفوظات

. يت  احلصوؿ على ىذه البيانات البحث اىذادلكتوي  ادلتللق  يالكائن ادلباد دراستو يف 
 من مصدر ثاف أك من خالؿ كسيط ادلوظفٌن من إدارة ادلدرس . 

 أدوات البحثو. 

إجباء ىذا البحث ياستخداـ طبؽ سلتلف  جلمع ييانات البحث مثل ادلالحظ  
كادلقايالت كالتوثيق كأداة عتطلب أداة. األدكات ادللني  ىي الكامًنات كاذلواعف احملمول  
للمسجالت كأقالـ البةاص كأقالـ احلب اجلاؼ كالكتب كدفاعب البس . ُعستخدـ 

ظات لتسجيل أحداث مهم  يف حدث ما إما على ّنالح الباحثالكامًنا عندما يُديل 
شكل ةور أك مقاطع فيديو. ادلسجل، يستخدـ لتسجيل الصوت عند مجع البيانات، 

ادلقايالت كادلالحظ  كما إىل ذلك. يينما عستخدـ أقالـ البةاص، كأقالـ  .إما ياستخداـ
مت احلصوؿ  احلب، كالكتب، كالكتب ادلصورة لكتاي  أك كةف مللومات البيانات اليت

 عليها من ادلصادر.
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 جمع البيانات ز. اساليب

مت عنفيذ إجباءات مجع البيانات ادلستخدم  يف ىذه الدراس  من خالؿ عدة 
 عقنيات، ّنا يف ذلك:

 المالحظة .0

ادلالحظ  ىي عقني  جلمع البيانات يت  إجباؤىا من خالؿ ادلالحظ ، مصحوي  
ٜٕادلستهدؼ.ّنالحظات حوؿ حال  أك سلوؾ الكائن 

ي  ادلدخلعقني  ادلباقب  ىي ادلباقب   
كعسجيل الظواىب قيد التحقيق. ّنلىن كاسع، ال عقتصب ادلالحظ  الفللي  فقط على 

 ٖٓادلالحظات اليت عت  إما يشكل مباشب أك غًن مباشب.

، كىو يف ىذا ادلوقف أف كجود الباحث يف أداء مالحظ كيالحظ الباحث  
دلبحوث ملبكؼ يشكل علين، ُنيث يكوف ىناؾ عالق  أك كاجباعو يف خض  أنشط  ا

ٖٔعفاعل مفتوح يٌن ادلبحوث كالباحث.
ىذه التقني  جلمع البيانات  الباحثيستخدـ  

 مكاسبادلللمات عائش   ادلدرس  حوؿ الوضع كالظبكؼ السائدة يف ييئ  عمل األلفي 
اللة  اللبيي  يف  عللي يفي  عملي  فيما يتللق يادلبافق كالبني  التحتي  احلالي ، ككذلك دللبف  ك

 ادلدرس .
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 مقابلةال .4

ٕٖادلقايالت ىي شكل من أشكاؿ االعصاؿ ادلباشب يٌن الباحثٌن كادلستجيبٌن.
 

ادلقايل  عبارة عن عقني  جلمع البيانات من خالؿ عملي  أسئل  كإجايات شفهي  عت  يف 
ادلقايل  كيت  عقدًن اإلجايات من اْناه كاحد، شلا يلين أف األسئل  عأيت من القائ  يإجباء 

 ٖٖقبل الشخص الذم عت  مقايلتو.

يت  علبيف ادلقايالت على أهنا طبيق  جلمع ادلواد اإلعالمي  اليت يت  إجباؤىا عن  
طبيق طبح األسئل  شفهيان، من جانب كاحد، كجهان لوجو مباشبة كيتوجيو زلدد سلفان. 

ايالت ادلنظم  ىي أسئل  عؤدم إىل استخدمت الدراس  طبيق  مقايل  منظم . ادلق
ٖٗإجايات يف ظلط األسئل  ادلطبكح .

  

، ػلدد الباحث أك القائ  يإجباء ادلقايل  مشكلتو ا البحثىذا يلين أنو يف ىذ
اخلاة  من األسئل  اليت سيت  طبحها. يف ىذه احلال ، كضع الباحث السايق إرشادات 

اليت طُلب منها يلد ذلك إجايات مطول  للمقايل  على شكل قائم  ياألسئل  اللادلي  
على ادلخبين. ُعستخدـ ىذه التقني  للحصوؿ على ييانات من ادلستجيبٌن فيما يتللق 

الذكاء اللاطفي الذم اعبلو ادللل ، كادلسائل ادلتللق  ياخللفي  ادلدرسي ، كعملي   دخلّن
شف عنها، يف حٌن أف اللة  اللبيي  كغًنىا من األمور اليت مل يت  الك عللي عللي  ك 

احلادم الفصل  لتلميذاتاألطباؼ اليت ستت  مقايلته  ى  مدرسو اللة  اللبيي  ك 
 .عشب
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 التوثيق .3

التوثيق ىو كسيل  جلمع البيانات اليت عنتج مالحظات مهم  عتللق يادلشكل  قيد 
ٖ٘الدراس ، ُنيث يت  احلصوؿ على ييانات كامل .

البيانات عقني  التوثيق ىي عقني  جلمع  
عن طبيق مجع كٓنليل الوثائق، سواء كانت مكتوي  أك مصورة أك إلكرتكنينا أك أعماالن 
ضخم  لشخص ما. التوثيق يلين طبيق  جلمع البيانات كاليت عت  من خالؿ التحقيق يف 
األشياء ادلكتوي  كعسجيل النتائج. لطادلا استخدمت ادلستندات يف البحث كمصادر 

 من احلاالت ؽلكن استخداـ ادلستندات كمصادر ييانات لالختبار ييانات ألنو يف كثًن
ٖٙكالتفسًن كحّت التنبؤ.

عستخدـ عقنيات التوثيق للحصوؿ على البيانات الوثائقي  ،  
  اتادلللم الثانوي كالبني  التحتي  كعاريخ إنشاء مدرس   التالميذمثل: عدد ادلللمٌن ك 

 .مكاسب

 تحليل البيانات اسلوب . ح

ٓنليل البيانات جزءنا مهمنا يف ملاجل  البيانات من الدراس  ألهنا  علد عقنيات
ي كْنميع البيانات اليت مت احلصوؿ عليها مدخلشكل من أشكاؿ عملي  البحث يشكل 

من ادلالحظات كادلقايالت كالتوثيق. للحصوؿ على نتائج ُنث كامل  كدقيق  كةحيح ، 
ىناؾ حاج  إىل طبيق  ةحيح  يف ٓنليل البيانات. البيانات اليت مت مجلها عتطلب ٓنليالن 

ٓنليل  الباحثتخدـ دقيقان كعفسًن البيانات أمب حاس  للةاي  لوجود البحث نفسو. يس
البيانات النوعي  االستقبائي، كىو ٓنليل يلتمد على البيانات اليت مت احلصوؿ عليها، مث 
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ٖٚيطور ظلط عالق  ملٌن أك يصبح فبضي ، مث يتطور إىل نظبي .
عت  ىنا عملي  ٓنليل  

 البيانات يف البحث النوعي قبل الدخوؿ إىل ادليداف كأثناءه كيلد االنتهاء منو.

ليل البيانات ادلوجودة استخدـ الباحث عقنيات ٓنليل البيانات النوعي  على يف ٓن
 النحو التايل.

 جمع البيانات .0

وف البيانات عن طبيق حفب الباحثللحصوؿ على البيانات ادلطلوي ، غلمع 
 وف مسبقنا.الباحثادلللومات من خالؿ ادلالحظ  كادلقايالت كالتوثيق كما كةف 

 الكلمات الحد من .4

يلين عقليل البيانات التلخيص كاختيار األشياء البئيسي  كالرتكيز على األشياء 
من عقليل البيانات ىو عسهيل مجع  األىداؼادلهم  كالبحث عن السمات كاألظلاط. 

البيانات الالزم  على الباحثٌن. ىذا التخفيض يف البيانات ىو شكل من أشكاؿ 
تيارىا كعبكيزىا كعنظيمها يطبيق  ؽلكن من التحليل الذم يهدؼ إىل ةقل البيانات كاخ

ٖٛخالذلا إجباء االستنتاجات النهائي  من البحث كالتحقق منها.
  

غلمع الباحثوف يف ىذه ادلبحل  مجيع البيانات من ادلالحظات كادلقايالت كالوثائق 
اليت مت احلصوؿ عليها أثناء عملي  البحث. مث عت  كتاي  البيانات اليت مت احلصوؿ عليها 

ي يلد اكتماؿ كل عملي  مجع للبيانات. مدخلمن ادليداف على الفور يالتفصيل كيشكل 

                                                           
37

 Ibid., hal. 335 
38

 Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data 
dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif ( Bandung : IKIP, 1999) hlm.17. 
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تحبيب، كاختيار النقاط البئيسي  اليت عتوافق مع عبكيز البحث ُنيث ٓنتاج التقاريب إىل ال
يسهل استنتاجها. يت  أيضنا ٓنبيب البيانات لتسهيل عثور الباحثٌن على البيانات اليت مت 

 احلصوؿ عليها عند احلاج .

 عرض البيانات .3

يف البحث النوعي، ؽلكن عقدًن البيانات يف شكل أكةاؼ موجزة، كسلططات ، 
ات يٌن الفئات كما شايو ذلك. عند عقدًن ىذه البيانات، يستخدـ الكاعب عبض كعالق

البيانات مع النص السبدم. قدـ الباحث ىذه البيانات يقصد عسهيل فه  ما كاف 
ػلدث يف البحث من خالؿ التفصيل الوةفي. عند عقدًن ىذه البيانات، يت  عزكيدىا 

 كنتائج التوثيق كنتائج ادلقايالت. يتحليل البيانات الذم يشمل ٓنليل ادلالحظات

 ص النتائجاستخال .2

ادلبحل  األخًنة اليت قاـ هبا الباحث ىي عقدًن استنتاجات من البحث الذم مت 
إجباؤه إلغلاد نقط  مضيئ  من البيانات اليت مت احلصوؿ عليها. االستنتاجات يف البحث 

وف النتائج يف شكل النوعي ىي نتائج جديدة مل عكن موجودة من قبل. ؽلكن أف عك
كةف أك كةف لشيء كاف ملتمنا أك مظلمنا يف السايق ُنيث يصبح كاضحنا يلد 

ٜٖالبحث، ؽلكن أف يكوف عالق  سببي  أك عفاعلي ، أك فبضي ، أك نظبي .
  

ادلدركس . يف ىذه  مشكالتاالستنتاج ىو نتيج  عملي  البحث لتوفًن علزيز لل
اللة  اللبيي   عللي  مشكالتادلبحل  ٔنتت  الباحث البحث الذم مت إجباؤه على 

 .مكاسب ئشي اعادلللمات  الثانوي احلادم عشب من مدرس   الفصل لتلميذات
                                                           

39
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 الباب الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 حة عامة عن مكان البحثمل .أ 

 الثانوية معلمات عائشية مكاسر لمدرسةاتاريخ موجز  .0
 مدرس  أسستها القيادةسب ىي امكعائشي  مللمات الثانوي  درس  ادل 

كىي ادلدرس  الوحيدة  7491منذ عاـ ادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب 
 ادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب إف كجود للمللمات خارج جاكة.

يتكوف التللي  يف    األمثل.يات ىو احلل الصحيح لتوفًن التلللتلميذادلخصص  ل
من مستويٌن من الوحدات التلليمي ، ادلدرس  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب 
ادلدرس  الثانوي  يت  إعداد خبغلي  كعلا مستول التسناكي  / كمستول عاليو.

لليمه  يف أم من مواةل  ع التلميذاتُنيث يتمكن مللمات عائشي  مكاسب 
مؤسس  جاملي ، ديني  كعام  على حد سواء كلديه  ركح ريادة األعماؿ )رجل 

 أعماؿ(.
 

 هوية المدرسة .4

 الثانوي  عائشي  مكاسبدرس  ادل:               اس  ادلدرس 

 ٕٖٕٖٚٗٓٔٚٚٔٔ:    ال. إحصائيات ادلدرس 

 : أ )جيد جدا(.            اعتماد ادلدرس 

يالقبي  / كيلورىاف:  ٛٙجى. احملمدي  رق .  :  للمدرس اللنواف الكامل 
 ادلاليو
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 كجو:                  ادلقاطلات              

 : مكاسار  ادلدين /منطق                           

 : جنوب سوالكيزم         احملافظ           

 ٖٖٖٖٗ٘ٙ-ٔٔٗٓ:      ىاعف           رق                   

 mts.aisyiyahmks@yahoo.co.id:                 يبيد إلكرتكين

NPWP ادلدرس                 : ٓٓ.ٙٛٓ.ٖٖٜ.ٜ-ٛٓٔ.ٓٓٓ 
 اجملسرتة نور يييت جب:           ادلدرس  س اس  رئي

 ٜٕٕ٘ٗٙٔ٘ٔ٘ٛٓ :                  ىاعفرق  
 PCA Makassar Educational Council :               ادلؤسس  اس 

 ب مكاسار ٖٗ: جى. احملمدي  رق .               عنواف ادلؤسس 

 ٖٚٛ٘٘ٔٙ-ٔٔٗٓ:        ىاعف. التأسيس رق                  

 -:   ةك عأسيس ادلؤسس  رق                  

 : التأسيس             ملكي  األرض
 : شللوك              األرضحال   .ٔ
 ٕـ  ٕٓٓٔ:           مساح  االرض .ٕ

 مساح  البناء : مؤسس                   حال  ادلبىن

 رؤية ورسالة وأهداف المدرسة. 3

 رؤية المدرسة .أ 

mailto:mts.aisyiyahmks@yahoo.co.id
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"ٔنبيج كوادر عنظيمي  متميزة يف اإلسالـ كأكادؽليٌن كمهارات كللب دكر  
 فاعل يف حبك  عمار ملبكؼ ناىي منكب".

 المدرسةرسالة   .ب 
 غبس أساسيات الشخصي  كالشخصي  النبيل . .ٔ
  كاإلحساف االجتماعي الصادؽ. األساسي  لللبادة ادلهارةعنمي   .ٕ
 عنمي  التسامح كادلسؤكلي  كاالستقاللي  كادلهارة اللاطفي . .ٖ
 عوفًن أساسيات مهارات احلياة اإلسالمي  كأخالقيات اللمل. .ٗ

 
 أهداف المدرسة .ج 

 الصحيح  للتلالي  اإلسالمي .ٓنسٌن ادلمارس   .ٔ
 ٝ.ٓٓٔيلةت نسب  التلميذات ادللتحقٌن يالفصل كالتخبج  .ٕ
 . ادلدرس  الثانوي  ملادلات عائشي  مكاسب خلق احلياة الديني  يف .ٖ
 رفع كفاءة الرتيويٌن كاللاملٌن يف رلاؿ التللي . .ٗ
 ٓنسٌن جودة ادلبافق كالبني  التحتي . .٘
كأكلياء األمور كاجملتمع يشكل عوفًن ادلللومات كاخلدمات للطالب  .ٙ

 ةحيح كمتناسب.
)األمن كالنظاـ كالنظاف  كالباح  كاجلماؿ كالظل  Kٚٓنسٌن عنفيذ  .ٚ

 كاألسبة(
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 نو ن والمربو المعلم. 2

أما يالنسب  ألمساء الرتيويٌن الذين يقوموف يالتدريس يف ادلدرس   
فه  يشكل عاـ ػلملوف طبق  كاحدة ، كيبلغ  ،الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب 

 :رلموعه  عشبين مللمنا ، كى  على النحو التايل
   402جدول 

 بيانات عن عدد التربويين والمناصب
 وضع العلمة رقم
 اللة  اللبيي  الدكتورندل نور ييتٍن جايًن ٔ
 إسالمي عبيي   .عبد البمحن ٕ
 علـو اجتماعي  شحبياف ٖ
 الطبيل عل   محبكايت ٗ
 اللة  االندكنيسي  حبعينا ٘
 علـو اجتماعي  ننبعبمدكف سلما ٙ
 علـو اجتماعي  سبكف ٚ
 إسالمي عبيي   ندي  نلس  ندلالدكتور  ٛ
 عل  الطبيل  زلمد حلمي ٜ
 إسالمي عبيي   درموايت ٓٔ
 عل  الطبيل  عبمي كحيوين ٔٔ
 علـو الرتيي  سيت حبين ُنب الدين ٕٔ
 الة  إصلليزم   سوين ٖٔ
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 علـو اجتماعي  عكديب ٗٔ
 التللي  اجلسدم ذلكبنٌن سوديبماف ٘ٔ
 عل  الطبيل  رسنوايت ٙٔ
 البياضيات فرتياين ٚٔ
 فن كمبكدياط ٛٔ
 احملاسب  نبكاف ٜٔ
 التوجيو اإلرشادم فبمسيت رعن ٕٓ
 اللة  اللبيي  زلمد فطور رزؽ ٕٔ

 

 بيانات التلميذات. 1 

 402جدول 
 NIS االسم رقم

 ٕٖٖٛٓٗٗٗٓٓ عفول كاللافي  ٔ
 ٚ٘ٛٔٙ٘ٛٗٓٓ انيسى نور زخبكاف ٕ
 ٖٕٖٙٗٗٔٙ٘ٓ أفبيلياف النور ٖ
 ٕٖٔٚٛٙٛٗٓٓ أسلي  ٗ
 ٕٕٕٖٜٜٓ٘ٓٓ الشهبة ٘
 ٜٕٖٔٛٛٙ٘ٓٓ  فارة إناي  حسىن  ٙ
 ٜٜٜٓٓٔٛ٘ٓٓ  حبليىن ٚ
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 ٖٕٚ٘ٗ٘ٗٗٓٓ مبدل ٛ
 ٕٓٚ٘٘ٙٔ٘ٓٓ نادي  أكلي  دىبم ٜ

 ٕٖٙٓ٘ٙٙ٘ٓٓ نبكاىن أمالي  نور سةيّت ٓٔ
 ٕٖٛٚٗٛٓٙ٘ٓ نور سةيّت ٔٔ
 ٖٖ٘٘ٓٛ٘٘ٓٓ نور شيفى موليدا جهٍن ٕٔ
 ٖٖٚٓٚٔٚٗٓٓ نور لندة ٖٔ
 ٜٖٓٙ٘ٙ٘٘ٓٓ نور ينيت ٗٔ
 ٖٖٖٖٔٗٙٗٓٓ سلول متي  نبية  ٘ٔ
 ٕٖٜٙ٘٘ٔٗٓٓ سيت رمح  ٙٔ
 ٕٖ٘ٙٔٓٛ٘ٓٓ سبم كديستويت ٚٔ
 ٜٖٕٖٗٗٙٔٓٓ نور لندة سارم ٛٔ
 ٖٖٙٚٚٗٔ٘ٓٓ اجلن  مفتاح ٜٔ
 ٜٕٕ٘ٚٛ٘٘ٓٓ كندة سةيّت فرتم ٕٓ
 ٕٕٖٙٔٔٚٚٓٓ سوجي كحيوين ٕٔ
 ٕٜٜٙ٘٘ٗٗٓٓ نور عٌن ٕٕ
 ٜٜٕٖٛٓٗٛ٘ٓ كيشى مبزك  عزيز ٖٕ
 ٜٕٖٙٛ٘ٛٓٗٓ زكي  دراج  ٕٗ

 

 

 



41 
 

  

   التلميذاتعدد . 6

  403جدول 
 عدد  التلميذات عدد الصف مستوى رقم
1 X 1 13 13 
2 XI 1 ٕٗ ٕٗ 
3 XII 1 13 13 

     : 46عدد 
 

 بيانات للمعلمين وموظفي التعليم. 7

 421جدول 

 المجموع وصف رق 
  ادلدرس  
ادللارين  موظفي احلكوم  مللمو ٔ

 الدائمٌن
- 

 8 مؤسس  ادللل  الدائ  ٕ
 8 مدرس غًن دائ  ٖ
  

 موظفو التعليم
 

 1 رئيس اإلدارة ٔ
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 1 طاق  اإلدارة ٕ
 1 أمٌن ادلكتب  ٖ
 1 األماف ٗ
 

 المرافق والبنية التحتية. 8

 211جدول 
عدد  نوع البني  التحتي  رق 

 ادلساحات
عدد 

الةبؼ 
ُنال  
 جيدة

عدد 
الةبؼ 

ال  ُن
التال
 ف 

  ادلفسودة        
أضبار 

فيح
 ف 

ر اضب أ
 متلدؿ

أضبار 
 جسيم 

 - - √ ٔ ٖ ٖ قاع  الدراس  ٔ

 - - - - ٔ ٔ مكتب  ٕ

 - - - - ٔ ٔ الطبيل عل  ململ .  ٖ

 - - - - - - ململ . احلاسوب ٗ

 - - - - - - ململ اللة  ٘

 - - - - ٔ ٔ غبف  البئيس  ٙ
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 _ _ _ _ ٔ ٔ غبف  ادلدرس  ٚ

 _ _ _ _ ٔ ٔ االدارةغبف   ٛ
 _ _ _ _ _ _ عقدًن ادلشورةغبف   ٜ

 _ _ _ _ _ _ مصل   ٓٔ

 _ _ _ _ _ _ غبفو عالجيو  ٔٔ
 _ _ _ _ 1 1  الطالبمبحاض  ٕٔ
 _ _ _ _ 2 2  مبحاض ادلللم ٖٔ
 _ _ _ _ _ _ اف الدكرغبف   ٗٔ
 _ _ _ _ 1 1 ادلالعب البياضي  ٘ٔ
 _ _ _ 1 _ 1 منظم  طاليي  ٙٔ
 _ _ _ _ _ _ آخبغبف   ٚٔ

 مكاسبالثانوي  عائشي  درس  مصدر البيانات: اإلدارة ادل
 

 ب. نتائج البحث ومناقشتها

 لتلميذات  اللة  اللبيي  ييف علل تشكالغلب مباجل  التحليل اللاـ دللبف  ادل 
من حيث اللملي   الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  يادل احلادم عشبالفصل 

  اليت ػلصل عليها ادلتللموف ي  اللة  اللبيي  يف عملي  التلليكالنتائج. يكمن صلاح علل
 .تلمذات  اليت يقـو هبا الينتيج  للملي  التلل
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الثانوية مدرسة ال الحادي عشرالفصل عملية تعليم اللغة العربية لتلميذات . 0
 معلمات عائشية مكاسر

الثانوي  درس  يادل احلادم عشبالفصل   اللة  اللبيي  يف يمن ادلؤكد أف عملي  علل 
عبعبط يإدارة مجيع ادلكونات يف ادلدرس  يدءا من إدارة جداكؿ  مللمات عائشي  مكاسب

  اللة  اللبيي  ي . جدكؿ عللي  إىل النتائج كعقيي  التلليالتلل  كعوافب كسائط التلل
للوقت  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  يادل احلادم عشبالفصل  لتلميذات

احلادم عشب  الفصل  اللة  اللبيي  يلساعتٌن يف اجتماع كاحد. كفقا لقائم  ادلدارس لتل
يـو االثنٌن فقط، ُنيث يكوف عدد االجتماعات دلدة أسبوع كاحد كعدد االجتماعات 

  اللة  اللبيي  ييف عللالكتاب اللبيب ادلستخدـ  اجتماعات. يف شهب كاحد أريل 
 KMAىو  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  يادل احلادم عشبالفصل  لتلميذات

 ة  كل فصل ينقس  إىل عدة مباحل من ادلواد التلليمي ، عرتاكح يٌن مهار ي، كيف علل183
 .كالـال ةالكتاي  كالقواعد كمهار  ةالقباءة كمهار  ةاالستماع كمهار 

 
 الحادي عشرلتلميذات الفصل  المشكالت التي تواجه .4

 التعليم من حيث العملية (أ 
الثانوي  درس  يادل احلادم عشبالفصل  لتلميذات  اللة  اللبيي  يكاجو علل   

كانت ملقدة للةاي  كعبٌن أف ىذه ادلشكالت   تمشكال مللمات عائشي  مكاسب
الثانوي  مللمات درس  ادل احلادم عشبالفصل  علميذاتنتجت عنها اىتماـ كرغب  

  اللة  اللبيي ، أما يالنسب  لبلض ادلشكالت كاجلهود اليت ؽلكن يلتلل عائشي  مكاسب
 طبحها على النحو التايل: لباحثلال
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  اللة  اللبيي ، يسبب قل  الدع  من أقبب الناس يات إىل البغب  يف عللتلمذعفتقب ال .أ 
  اللة  يإليهن، كعدـ إعقاهنن للمفبدات اللبيي ، فضال عن التلبًن عن ةلوي  علل

  يالتوعي  شبح الةبض من علل اللبيي . كدللاجل  ىذه ادلسأل ، ينبةي على اختصاةيي
 .اللة  اللبيي  كفوائده

اليت عفتقب إىل الدع  لتقدـ إصلازاهتا التلليمي . يف مثل ىذه  تلميذةخلفي  ييئ  ال .ب 
 ادلدرس . كذلذا السبب، غلب على علميذةاحلاالت، ىناؾ حاج  إىل إرادة قوي  لكل 

 إمكاناهتا.أف عوفب ادلبافق كالفبص على أكسع نطاؽ شلكن يف عطويب 
  اللة  اللبيي ، على البغ  من أف يإىل الثق  يالنفس، خاة  يف علل تلميذاتعفتقب ال .ج 

  اللة  اللبيي  ىو الثق  يرأس ادلاؿ البئيسي الذم غلب أف ؽلتلكو الشخص يف علل
مه  جدا لةبس الشجاع  للتواةل الدائ  مع اللة   علميذاتيالنفس. كما أف كل 

ا ستتطور الطالب . كلةبس ىذه الشجاع ، غلب على ادلللمٌن أف اللبيي ، كاليت يدكهن
  اللة  اللبيي  غلب أال يشلبكا ياخلجل كاخلوؼ ييف علل لتلميذتيزرعوا الثق  يأف ا

من أف يكونوا سلطئٌن، ألنو يدكف الشجاع  لتكوف سلطئا، لن عتطور مهارات 
 يف اللة  اللبيي . تلميذاتال

 علميذات ، فهناؾ اللديد من ادلشكالت اليت يلاين منها يكفيما يتللق يلملي  التلل .د 
 تمشكال الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادلي احلادم عشبالفصل  لتلميذات

الفصل  علميذاتيف ادلواد اللبيي ، حيث أجبل الباحث مقايالت مع اللديد من 
نتائج مقايالت فيما يلي الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب، درس  يادل احلادم عشب

من حيث  تلميذاتادلتللق  يادلشكالت اليت يلاين منها ال تلميذاتالباحث مع ال
  .يعملي  التلل
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  اللة  اللبيي  كأعتب أف يكما قالت سيت رمح ، أفتقب إىل الشلور يالبغب  يف علل   
 ٓٗ .ي  اللة  اللبيي  أمب ةلب التلليعلل
  اللة  اللبيي  ألنين يةلوي  ةةًنة يف عللي كىيوين، أجد جكفقا نور ساغيتا كسو    

أعيت من مدرس  حكومي  كليس من متلصب، لذا فإف ملبفيت ياللة  اللبيي  ال عزاؿ 
 ٔٗضئيل  للةاي .

رأم مًندا، أسليا، كانت الصلوي  اليت كاجهتها ىي أنو كاف من الصلب فه     
فهمو ألف فهمي كاف ال يزاؿ ادلواد اليت قدمها ادللل ، يلضها فهمتو كالبلض اآلخب مل أ

 ٕٗ  اللة  اللبيي .يضئيال يف علل
 م أو التقييميمن حيث مخرجات التعل  (ب 
 . ؽلكن أف يعملي  التللي  ىي كاحدة من اخلطوات من أجل ٓنقيق نتائج التلل   

يشكل جيد، كاللكس  تلميذات  من قبل الي  إذا مت عنفيذ عملي  التلليعزداد نتائج التلل
ال  تلميذات  اليت يقـو هبا الي  منخفض ، فإف عملي  التلليةحيح إذا كانت نتائج التلل

 ، فإف اللنصب البئيسي الذم غلب على ادلللمٌن يعلمل يشكل جيد. يف نشاط التلل
  االنتباه إليو ىو اللملي ، كلكن اللملي  اليت ينظب إليها على أهنا عسًن على ما يباـ سيت

يلد  لتلميذاتقياسها من خالؿ األرقاـ أك اإلصلازات األكادؽلي  اليت حصل عليها ا
 . كيليدا عن ذلك، سيقـو ادللل  يتقيي  اللملي  اليت مت عنفيذىا أثناء يانتهاء التلل

 كجوده يف الفصل الدراسي.

                                                           
 

40
 Sitti Rahma, Peserta Didik Kelas XI MA. Muallimat Aisyiyah Cabang Makassar, 

Wawancara, di Ruang Kelas  Madrasah. 
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 علميذات  اللة  اللبيي  لدل ييف علل كالتاللوامل اليت عسبب ظهور مش   
ال يزاؿ عقدـ األنشط  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسب. درس  ادلياحلادم عشب  لصفال

أقل من ادلدرس  األخبل يف مدين   الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادليالتلليمي  
ماكاسب. من أجل خلق ىدؼ التللي  األقصى كفقا للتوقلات، اعضح أنو ال عزاؿ ىناؾ 

الثانوي  درس  دلا  اللة  اللبيي  يف يخاة  يف عللعدة عوامل ال عزاؿ عشكل عائقا، 
 ، كمنها:مللمات عائشي  مكاسب

 عوامل ادللل  .أ 
 ، سيبدأ الباحث من ادللل  مث يالبشبي  يف التلل شكالتعند احلديث عن ادل

، كالنهج كاألخًن ىو األساليب. أكال، ادلللموف، كلنا نلبؼ عن اللمل تلميذاتال
مللما سيكوف لو ةلوده كىبوطو. سوؼ يلجبك ذلك يكل سلاطبه، مث كونك 

يسبع  ادلواد اليت يت  عدريسها، كيفهموهنا كيكونوف على  تالميذعندما يفه  ال
استلداد لوضلها موضع التنفيذ. احلزف عندما يواجو ادلللموف حقيق  أف ىناؾ 

ٓنتي  غًن  ا ضالٌن أك شقيٌن أك ال يهتموف يادلللومات أك ال عوجد مبافق كيني  عالميذ
ى  أيطاؿ أك عالميذما ال يقل سلادة ىو أنو عندما يكتشف ادلللموف أف  كافي .

ٔنبجوا ينجاح يدرجات جيدة ّنا فيو الكفاي ، على اللكس من ذلك، سيكوف 
ى  يف االمتحاف. اخلطاب كادليل إىل أف علميذادلللموف غًن مبعاحٌن إذا مل ينجح 

  ادلللمٌن فقط، شلا يؤدم إىل زراع  غًن منهجي  ىي مسؤكلي تالميذالبكح ادللنوي  لل
. كياالىتماـ يكل ذلك، تالميذ  كزراع  القي  الديني  اإلسالمي  ْناه اليكمنظم  للتلل

اللة  اللبيي   فكيصف  عام ، فإف يلض اللقبات أك ادلشكالت اليت يواجهها مللمو 
 اليـو ىي كما يلي:
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جديد، أم من خالؿ ادلوازن  يٌن  عةيًنات ادلناىج الدراسي ، ككجود منهج 
ادلصاريع ادللبفي  كالفلال  كالنفسي  احلبكي ، غلب على ادلبيب يف عقدًن ادلوضوع أف 
يذىب ضلو ىذا اذلدؼ، كلكن يف الواقع يفتقب ادلللموف إىل الشجاع  للذىاب إىل 

ةالق ىذه ادلصاريع الثالث  كٓنقيقها كلكن فقط يلطوهنا األكلوي  كمصباع، كخاة  ال
 ٖٗعلى عوجيو فلاؿ حبكي. تلميذاتادللبيف. كيالتايل، ال ػلصل ال

 تلميذعامل ال .ب 
ه الذين عالميذاذلدؼ البئيسي يف التللي  ىو احلماي ، حيث ػلاكؿ التللي  جلب  
لبفوا شيئا يف األةل ككانوا عاجزين، كيلتمدكف دائما على اآلخبين ضلو كضع يمل 

قادرين على ادلساعدة الذاعي  يشكل فبدم كاجتماعي. يف  تالميذيكوف فيو ال
اإلسالـ، يذكب أف الشخص يولد يف حال  ضليف  كال ػلمل سول الفطبة، الطبيل  

 احمليط  اليت علطي ظلطا لقي  احلياة لتلليمو الديين.
  مكاسب ال يهتموف يعائش اتدرس  ادلللميادلاحلادم عشب  لصفال التلميذات 

اللة  اللبيي . يسبب عدـ اىتماـ أكلياء األمور كالبيئ  احمليط  اليت ال   ييأعلي  علل
على الدراس  اجلادة. غالبا ما ػلدث ىذا ادلوقف من حولنا ألف  تلميذاتعدع  ال

 ٗٗ .علميذاهتادلللمٌن ما زالوا ال يفهموف عطور 
ال يقتصب التللي  على فه  اللل  كإعقانو، كلكن أيضا على عطويب البكح  
لتكيف الذايت للحماة على احلياة االجتماعي  أك ادلناطق احمليط  هبا. ألف احلماة كا

 ى  يشب اختبكا دائما التطور من اخلليق  إىل ادلوت.
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 التلميذاتاليت يلاين منها  شكالتكيف ختاـ نتائج مالحظات الباحث، أف ادل 
ؽلكن كةفها على   اللة  اللبيي  يف ادلدرس  علياء مللمات عائش  مكاسب ييف علل

 النحو التايل:
 االختالفات يف الذكاء لدل احملميٌن )ٔ
 االختالفات يف اخللفيات التلليمي  للوالدين( ٕ
 عدـ كجود عوجيو الوالدين ْناه الطفل( ٖ
 ييئ  أقل دعما( ٗ
  يكادلبيٌن يف عملي  التلل تلميذاتقل  نشاط ال( ٘

 عوامل الطبؽ ادلستخدم  .ج 
عوفًن التللي  للمتللمٌن.  غلب أف يكتسبوا الكفاءة يف  مسؤكلي  ادلدرس  ىي  

الللـو من ادلدرس ، ياإلضاف  إىل عطويب شخصيته . إف عوفًن ادلهارات كادللارؼ 
ياستخداـ  ادلدرس ، كىي عملي  عللي ، غلب أف يقـو هبا ادلللموف يف تلميذاتل

 أساليب ملين .
احلادم عشب من  لصفاللبيي  يف الطبيق  التدريس اليت يقـو هبا مدرس اللة  

  مكاسب أقل عنوعا ككوراف مينوعوف، أم استخداـ يمللمات عائش الثانوي درس  ادل
يادللل كادللل يف اعباع  التلميذتأساليب القباءة كاألسئل  كاألجوي  فقط، ُنيث يشلب 

 ٘ٗاللة  اللبيي .
اختيار طبيق  يت  عنفيذىا يف ىذه احلال ، يبجع ذلك إىل أنو مل ينتبو إىل كيفي  
 يف أنشطتو التلليمي  كالتلليمي  كفقا خلصائص ادلديب الفبعي.
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  اللة  اللبيي  من حيث ييف علل مشكالتيف الواقع، غالبا ما عكوف ىناؾ 
األساليب. علمل األساليب كأدكات لتحقيق ىدؼ غلب ٓنقيقو. كإلنشاء طبيق  

يت  احلصوؿ عليو من عدة عوامل. اللامل ؽلكن أف عسمى جيدة يف احلاج  إىل مليار 
احلاس  البئيسي ىو اذلدؼ ادلباد ٓنقيقو. لذلك قبل ٓنديد الطبيق  اليت سيت  

 ، غلب على اختصاةي التوعي  ملبف  األىداؼ اليت ياستخدامها يف عملي  التلل
 غلب ٓنقيقها يف ادلادة كدرلها مع ادلوضوع الفبعي للمناقش .

   أك كسائل اإلعالـيعوامل مبافق التلل  .د 
 عشمل مشكالت كسائل اإلعالـ التلليمي  اللبيي  ما يلي:  
  اللة  اللبيي ، يعدـ كجود كسائل أك كسائط كامل  ؽلكن استخدامها يف علل( ٔ

خاة  عدـ كجود كتاب جديد حلزم  اللة  اللبيي  يف ادلدارس ُنيث ال يتمكن 
   يسهول  أكب.ادلتللموف من قبوؿ ادلواد اليت يقدمها ادللل

اليت  علميذاعو عند ٓنديد الوسائط ادلستخدم ، يويل ادللل  اىتماما أقل لشخصي ( ٕ
عشمل ادلواىب كالتطورات كما إىل ذلك. لذلك عندما يقـو ادللل  يتدريس اللة  
اللبيي ، ال ؽلكن أف يلقيها ادلتللموف يشكل جيد. على سبيل ادلثاؿ، عندما 

  .علميذاهتال يبيط التللي  ادلواد ياألشياء اليت ػلبها يشبح ادلللموف الدركس، 
  يعوامل هنج التلل .ق 

ال يزاؿ  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادل  البحص  اللبيي  يف يهنج علل  
غًن جيد، كنتيج  لذلك ىو أف ىناؾ ملامل  غًن مواعي  من قبل أناؾ ديديكنيا يف 

  إىل عدـ ي  ىذا يف عنفيذ التلليهنج التلل   اللة  اللبيي . يبجع ميليعملي  علل
. ألنو إذا كاف ادللل  على استلداد لالنتباه كالقياـ يلملي  تلميذاتاىتماـ ادللل  يال
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  يشكل جيد كؽلكنو عوفًن جو أكثب متل  يف الفصل الدراسي، فسًنغب يالتلل
 يف اعباع اْناه ادللل  دكف أم إكباه. لتلميذاتا

  يعوامل عقيي  التلل .ك 
على البيئ ، كمن مث فإف  تلميذةكمن شأف ىذا الشأف أف يؤدم إىل زيادة ال 

اجلهود البامي  إىل ٓنقيق األىداؼ اإلظلائي  لؤللفي  ال عزاؿ علاين من نقص حاد يف 
يلد نقص ساعات  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادليف الواقع، يف  ادلوارد.

اليت عواجو عقيي  عنفيذ  تاللبيي  أحد ادلشكالالدراس  كموارد الدركس يف ادلواد 
 التلل  للمللمٌن.

 
 تلميذاتم اللغة العربية لدى يفي تعل كالتمشلجهود المبذولة للتغلب على ا. 3

 الثانوية معلمات عائشية مكاسرمدرسة البالحادي عشر  لصفال
من أيبز  .تلميذات  أمبا جديدا يلد اآلف، خاة  يالنسب  لليمل علد ةلوي  التلل  

  على مستول القدرة يالذين يلانوف من ةلويات التلل لتلميذة  لدل ايخصائص التلل
 ، اطلفاض األداء األكادؽلي أك اإلصلازات يعلى فه  الدركس، غياب احلماس لتلل

  اليت ؽلكن إثباهتا من خالؿ ظهور يالتلليمي  اليت ؽلتلكوهنا، ككذلك ةلويات التلل
كٕناشيا    يف الفصل الدراسي.يأثناء عملي  التللي  كالتلل تلميذةلاضطبايات سلوكي  لدل ا
 ، السيدة نوريييت جايب:الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادلمع ذلك، قالت رئيس  

 ، سيكوف من األسهل عنفيذىا إذا  ييف عملي  التللي  كالتلل تلميذات"عند عقدًن ادلواد ل
ألنو على البغ  من مدل ةلوي  فه  كنت عستخدـ رلموع  من األساليب. 
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علقائيا  تلميذاتللمادة، إذا كانت الطبيق  جيدة، فسوؼ يفهمها ال تلميذاتال
 ٙٗ."يسهول  أكب

 جهود ادلللمٌن .ٔ
مهن  ادلبيب ىي كظيف  عتطلب مهارات خاة  كال ؽلكن أف يقـو هبا أم شخص  

ىناؾ ىذه األشياء خارج خارج رلاؿ التللي ، على البغ  من أنو يف الواقع ال عزاؿ 
رلاؿ التللي . كيالتايل، فإف مسأل  أعضاء ىيئ  التدريس يأدائه  عتللق َنميع 

 نّ كعلليمه تلميذاتاألنشط  اليت يظهبىا أعضاء ىيئ  التدريس يف مسؤكلي  عللي  ال
 إىل مبحل  النضج. تلميذاتمن أجل قيادة عطور ال نّ كعوجيهه

 عن ادلتللمٌن يف كل شيء يف ادلدرس . كلكن كظيف  ادللل  ىي أف يكوف مسؤكال 
أقل فلالي  يف التدريس يف  الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادليف الواقع، يف 

الفصوؿ الدراسي ، ٓناكؿ ادلدرس  زيادة ضمانات البعاي  االجتماعي  للمللمٌن كال 
حلكوم  كالقطاع ننسى إشباؾ ادلللمٌن للمشارك  يف التدريبات التلليمي  من كل من ا

 ٚٗاخلاص.
اللديد من ادلللمٌن مل يتوجهوا يلد كػلققوا ادلصاريع الثالث  للتللي  ادللبيف  

كاللاطفي كالنفسي احلبكي، كال عزاؿ الطبيل  كالشخصي  كالتللي  الذم ؽلتلكو ادلبيب 
 يف أداء كاجباعو كملل  كخلفي  اقتصادي  متواضل  ٕناما.  يفتقب إىل شلور عاؿ يالتفاين

عدـ فلالي  ادلللمٌن يف عقدًن الدركس يف  تاجلهود ادلبذكل  للتةلب على مشكال 
 الفصوؿ الدراسي ، غالبا ما عشبؾ ادلدرس  مللميها لتشمل:

 يلد الرتقيات  .ٔ
                                                           
 

46
 Nur Baeti Djabir,Loc.Cit. Wawancara. hlm. 47 

 
 

47
 Ibid. 
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 قباءة ادلزيد من الكتب  .ٕ
 خذ دكرات علليمي   .ٖ
 ن  أك زيارات إىل مدارس أخبل أكثب عقدما.إجباء دراسات مقار   .ٗ

 اجلهود ادلبذكل  على ادلتللمٌن .ٕ
الذين ال يهتموف يأعلي   الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادليف تلميذات ال  
 ت  اللة  اللبيي ، لذلك للتةلب على ىذه ادلشكالي  اللة  اللبيي ، كال يهتموف يتلليعلل

  اللة  اللبيي  كلة  القبآف كاحلديث اليت ييقدـ ادلللموف الفه  كالتحفيز ألعلي  علل
ستكوف حكما يف ادلستقبل، فضال عن عقدًن ادلشورة ألكلياء األمور من خالؿ 

 .  أطفاذل ياالجتماعات ادلدرسي  أك اجملموعات اجملتملي  لالىتماـ يتطويب علل
 زلاكالت يف الطبيق . ٖ
داـ طبؽ التدريس األقل عنوعا، ككذلك عدـ كجود طبؽ الختيار إف استخ  

  اليت ال عتوافق مع خصائص ادلوضوع ياألساليب اليت سيت  عنفيذىا يف أنشط  التلل
ؽلكن استخداـ  .تلميذات  غًن سارة كأقل قبوال لبالفبعي سيجلل عملي  التللي  كالتلل

   اللة  اللبيي ، منها:ياللديد من الطبؽ يف علل
 طبيق  احملاضبة .أ 
ىذه الطبيق  ىي طبيق  عقليدي  للتدريس كؽلارسها ادلللموف منذ فرتة طويل .   

احملاضبات ىي سبد شفهي للمواد الدراسي ، كىذه الطبيق  ليست سيئ  دائما إذا كاف 
استخدامها ملدا جيدا حقا، مدعوما ياألدكات ككسائل اإلعالـ كاالنتباه إىل حدكد 

 احملتمل.استخدامها 
 طبؽ ادلناقش  .ب 
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يف ىذه الطبيق  ىو أساسا عبادؿ ادلللومات كاآلراء حوؿ عناةب اخلبة يانتظاـ   
هبدؼ احلصوؿ على فه  متبادؿ أكضح كأكثب مشوال للمواد اليت ْنبم مناقشتها. يف 
ادلناقش ، يتوقع من اجلميع ادلساعل  ياألفكار، ُنيث ؽلكن احلصوؿ على كجهات النظب 

 ا سلتلف  عتللق يادلسأل .من زكاي
 طبيق  السؤاؿ كاجلواب كالواجب .ج 

طبيق  السؤاؿ كاجلواب ىي طبيق  للسماح يالتواةل ادلباشب ذم االْناىٌن ألنو   
 يتال تلميذةيف نفس الوقت ىناؾ حوار يٌن ادللل  كالطالب، يطبح ادللل  األسئل  كال

ات، كيهدؼ إىل تلمييذقدرة الغليب عليها أك اللكس. كيزيد الواجب هبذه الطبيق  من 
ات للقياـ ّنهاـ أك أنشط  عتللق يالدركس مثل القياـ ياألسئل  تلميذعوفًن الفبص ل

كؽلكن القياـ هبذه ادلهم  يف شكل مهاـ أك أنشط  فبدي  أك عمل  كغًنىا من ادلهاـ.
 مجاعي.

 طبؽ التقليد كاحلفظ .د 
لنطق ادلفبدات كاجلمل عن غالبا ما علبؼ ىذه الطبيق  ياس  طبيق  ادلمارس   

طبيق عقليد خطاب ادللل . سيكوف من السهل عذكب ىذه الطبيق  كحفظها يسبع  من 
غلب النظب يف استخداـ ىذه األساليب  ألنو يت  إثباهتا مباشبة. تلميذاتقبل ال

  يف الوضع كالظبكؼ احلالي ، لذلك يكعلديلها ّنلىن الطبيق  األفضل كادلناسب  للتلل
 ادللل  يف اختيار كٓنديد الطبيق  أف يفه  ما يلي:غلب على 

 طبيل  كنوع النشاط (ٔ
 ما الذم يقف كراء ىذه األنشط  (ٕ
 مع عقني  احلل اليت كيف ؽلكن إكماؿ النشاط (ٖ
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 ما ىي ادلبافق اليت ؽلكن استخدامها. (ٗ
كيالتايل، ستتمكن من اختيار الطبيق  الصحيح  ُنيث ؽلكن أف يكوف عنفيذ    

 جحا.عملي  التلل  نا
  ياجلهود ادلبذكل  يف رلاؿ اإلعالـ أك أدكات التلل .ٗ
  يف ادلدا يسالس  إذا كانت مدعوم  ّنبافق علليمي  يكستسًن عملي  التللي  كالتلل  

كافي ، سواء من حيث عدد الظبكؼ أك اكتماذلا، كادلبلغ ادللين ىو كجود ادلبافق 
، ىناؾ الثانوي  مللمات عائشي  مكاسبدرس  ادل يفادلملوك  كعددىا. كمع ذلك، 

اللديد من ادلبافق غًن ادلكتمل  ّنا يف ذلك كتاب حزم  اللة  اللبيي  اجلديد، الذم مل 
يت  اللثور عليو يلد يف مكتب  ادلدرس ، لذلك فإف ادلللمٌن يف عقدًن الدركس غلللوف 

غًن  ادلدرس يمي  يف مقيدين يالكتب اجلاىزة كأيضا ياستخداـ الوسائل التلل تلميذاتال
 متوفبة يلد.

ستحاكؿ ادلدرس  إكماؿ مبافق التلل ، أم ستحاكؿ ادلدرس  إكماؿ ادلبافق   
 . ياإلضاف  إىل ذلك، عطلب يكالبني  التحتي  الالزم  يالفلل ألنشط  التللي  كالتلل

أكب    احلالي ، كاستخداـيادلدرس  أيضا من مجيع ادلللمٌن استخداـ مبافق كمبافق التلل
قدر شلكن من ادلبافق النتظار مبافق أخبل، ّنلىن أف ادلللمٌن غلب أف يكونوا قادرين 

  ي  من التللعلميذاهتعلى عنفيذ أنشط  علليمي  كعلليمي  أكثب إيداعا حّت يتمكن 
يسلادة، كعدـ استخدامها كذريل  للدـ كجود مبافق مدرسي  للتدخل يف عملي  التللي  

  .يكالتلل
  يكمناىج التللجهود . ٘
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  لدل ي ، غلب على ادلللمٌن ملبف  خصائص كقدرات التلليعملي  التللي  كالتلل  
الواحد كفهمو سلتلفاف، لذلك غلب أف يكوف ادللل   تلميذة، ألنو يف قدرة التلميذاتال

ات اليت ٔنتلف يالفلل عن تلميذقادرا على التةلب على أنواع سلتلف  من خصائص ال
ؽلكن أف عنشأ ىذه االختالفات من خلفي  اآلياء الذين ال يدعموف يلضها البلض، ك 
 سلتلف. تلميذة  أك حّت يف الواقع ملدؿ ذكاء اليأطفاذل  يف التلل

، فال ينبةي أف يلاقب كالت  علاين من مشيإذا كانت عملي  التللي  كالتلل  
 مللومات عنو. كغلد تلميذةعلى الفور، يل غلب أف يقرتب من ال تلميذةموقف ادللل  ال

  ياجلهود ادلبذكل  لتقيي  التلل. ٙ
ؽلكن ٓنديد يبامج التدريس اليت مت ْنميلها من قبل ادلللمٌن يوضوح لنقاط القوة   

كالضلف يلد أف يكوف البنامج يف الفصل الدراسي كيت  عقييمو يلناي . كمع ذلك، يف 
 لصفالضوع اللة  اللبيي    مكاسب، يف مو يمللمات عائش الثانوي الواقع، يف ادلدرس  

، مل عق  يإجباء عقييمات يسبب عدـ كفاي  الوقت. كللتةلب على ذلك، احلادم عشب
غالبا ما يلطي اختصاةيو التوعي  مهاـ إضافي ، فضال عن ادلمارس  يف حفظ 

 ادلفبكدات كقباءة القبآف، كلادات شفهي  ياستخداـ اللة  اللبيي .
 الثانوي ادلدرس  احلادم عشب من  لصفاللبيي  يف ال  اللة  يال ؼلتلف علل  

كثًنا عن ادلدارس األخبل، على البغ  من أف ادلدارس يف     مكاسبيمللمات عائش
  عظل كما ىي يف ادلدارس يات فقط كلكن يف عملي  التللتلميذادلدرس  سلصص  ل
 لصفدلقدم  يف الات على التقاط ادلواد يف ادلواد التلليمي  اتلميذلااألخبل، يف قدرة 

ات، ىناؾ يلض األشخاص الذين يأعوف من تلميذلااحلادم عشب اعتمادا على خلفي  
 خبغلي ادلدارس الداخلي  اإلسالمي .  كىناؾ من يتلل  اللة  اللبيي  فقط.
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصة .أ 
عبضو يف ادلبحث السايق، كادلتللق  ياإلجايات  كيناء على نتائج البحث الذم مت  

، يقدـ الباحث عدة استنتاجات بحثال ايف ىذ باحثعلى ادلشكالت اليت أثارىا ال
 ىي:

الثانوي  مللمات عائشي  درس  يادل احلادم عشبالفصل  يف   اللة  اللبيي يعملي  علل. ٔ
شهب كاحد، كعتكوف ، اجتماع كاحد يف أسبوع كاحد، كأريل  اجتماعات يف مكاسب

 ةالقباءة كالكتاي  كالقواعد مهار  ةاالستماع، مهار  ةادلادة التلليمي  لكل فصل من مهار 
 كالـ.ال

 الثانوي  درس يادلاحلادم عشب  لصفال لتلميذات  اللة  اللبيي  يمشكالت يف علل. ٕ
اللبيي ،   اللة  ييفتقب ادلتللموف إىل البغب  يف عللأ(    مكاسب.يعائش اتادلللم

اخللفي  البيئي  األقل دعما للنهوض . ب( يسبب نقص الدع  من أقبب الناس إليه 
  اللة  يإىل الثق  يالنفس، خاة  يف علل تلميذاتيفتقب ال( ج .يالتحصيل الللمي
 اللبيي  كلة  أجنبي .

احلادم  لصفال لتلميذات  اللة  اللبيي  يمشكالت يف عللاجلهود ادلبذكل  للتةلب . ٖ
 ٓناكؿأ(  ، كذلك على النحو التايل:  مكاسبيعائش اتادلللم الثانوي  درس يادلعشب 

ادلدرس  ٓنسٌن ضمانات البعاي  االجتماعي  للمللمٌن كإشباكه  يف التدريبات 
 تلمييذاتعوفًن الفه  كالتحفيز ل. ب( التلليمي  من كل من احلكوم  كالقطاع اخلاص

كمن الواضح أف ىناؾ حاج  ملح  إىل .ج(   كحك  يف ادلستقبليحوؿ أعلي  التلل
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مزيد من اجلهود البامي  إىل ٓنقيق األىداؼ اإلظلائي  لؤللفي ، كمن مث فإف ىذه 
 ، الذم غلب يهنج التللد(  اللوامل ال عزاؿ علاين من نقص حاد يف ادلوارد الطبيلي .

ْنهيز ادلبافق كادلبافق . ق(    لكل ملليأف يلبؼ فيو ادللل  خصائص كقدرات التلل
القياـ ّنهاـ إضافي  كشلارس  حفظ . ك(  يالضبكري  جدا ألنشط  التللي  كالتلل

 ادلبكدات كقباءة القبآف الكبًن كلادة شفهي  ياستخداـ اللة  اللبيي .
 اإلقتراحات  .ب 

، البحث يلد استخالص يلض االستنتاجات من األكةاؼ الواردة يف ىذه   
يلد ذلك اقرتاحات كاعتبار لتطبيق كعطويب نتائج األفكار ادلبين  يف  الباحثسيقدـ 
 :كيكوف ذلا مساعل  أخالقي  يف اجملتمع كاألم  كالدكل ، على النحو التايل البحث 

 درسةللم .0
أف عكوف ادلدرس  قادرة على ٓنسٌن ادلبافق كالبني  التحتي  لدع  عنفيذ عملي     

  اللة  ياللة  اللبيي ، كاألى  من ذلك شباء كتب حزم  علل  يعلل  فلال ، خاة  يف علل
 .رس يف ادلد تلميذاتللاللبيي  

 للمعلمين .4
  يف عقدًن ادلوضوع يٓنسٌن نوعي  نفسو كملل  كأيضا من حيث اسرتاعيجيات التلل

  كالوسائط ادلناسب  يو، غلب أف يكوف قادرا على اختيار أساليب التللتلميذاعل
  .ييف التلل تلميذاتزيادة اىتماـ كمحاس المن أجل  تلميذاتل

 لتلميذات .3
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لتكوف أكثب قدرة على فه  ةفاهتا سواء كانت شليزة كنشط   تلميذاتإيقاظ ال  
  دائما دكف أم عشجيع أك إكباه من ي ، يلطي دافلا لنفسها للتلليكسلبي  يف التلل

   اللة  اللبيي .ياآلخبين، خاة  يف علل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

  

 قائمة المراجع

Alquran 

Abdul Mu’in, 2004. Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia (Teelaah terhadap 

Fonetik dan Morfologi), (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru). 

Abdurrahman Fatoni, 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta), 

Amirudin, Noor, 2017. "Problematika pembelajaran bahasa 

Arab." TAMADDUN: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan . 

As’aril Muhajir, 2004. Psikologi Belajar Bahasa Arab, Jakarta: PT. Bina Ilmu 

Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Chaer, Abdul, 2007. Pengantar Lingistik Umum. Jakarta: PT. Rineka cipta. 

Daniel Haryono,2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media 

Pustaka Poenix). 

Fahrurrozi, Aziz, 2014. "Pembelajaran bahasa arab: Problematika dan 

solusinya." Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan 

Kebahasaaraban 1.2. 

Fathur Rohman, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Strategi Pengelolaan Komponen 

Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Arabiyat. 

Gita Sekar Prihanti, 2015.  Strategi Belajar, (Malang: UMM Press). 

Hannani, N. N., & Bakar, R. A. 2019.  مشكالت مهارة الكالـ ياللبيي  لدل الناطقٌن يةًنىا يف ماليزيا
-Problems of Speaking Skills in Arabic for Non :استلباض منهجي للدراسات السايق 

Native in Malaysia A Systematic Literature Review. The Sultan Alauddin 

Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2). 

Hermawan, Acep, 2014. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya 

Kristianingsih, 2018  مشكالت مهارة الكالم في اللغة العربية للتالميذ الفصل العاشر المدرسة العالية الحكومية
 (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto)  بورووكرتو الثانية السنة الّدراسية

 



60 
 

  

Lexy J. Moleong, 1998. Metedologi Penelitian Kualitatif,(Cet. IV; Jakarta: PT 
Rinneka Cipta). 

Lexy, Meleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 

Muhtadi Ahmad, Anshor. 2009. Pengajaran Bahasa Arab. (Media dan Metode-

metodenya). Yogyakarta: TERAS. 

Musfiqon, 2012. Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : 
Prestasi Public Publisher. 

Musfiqon, 2012. Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: 

Prestasi Public Publisher. 

Mustafa Al Ghulayaini, 2008. Jami’u Ad-Durusi Al-Arabiyah. Beirut: Maktabah 

Isriyah. 

Mustofa, Syaiful, 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang: 

UIN Maliki. 

Muslimin, M., & Irwan, I. 2022.   ٓنليل األخطاء اإلمالئي  لدل طلب  قس  عللي  مللمي ادلدرس  االيتدائي  ياجلامل
 AL-AF'IDAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan .زلمدي  اإلسالمي  يي ا

Pengajarannya, 6(1), 1-19 

Nazri Syakur, 2010.  Revolusi Metodologi Pembelajaran Baha-sa Arab (dari 

Pendekatan Komunikatif ke Komunikatif Kambiumi, (Yogyakarta: 

Pedagogia,). 

Nur Fadilah Amin, 2018.  مشكالت التللي  كالتلل  مهارة اإلستماع لطلب  ادلبحل  الثاني  قس  عللي  اللة  اللبيي 
, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab. -914 ,)9(9 .جامل  زلمدي  مكاسب. 

.931  

Nurfuadi, 2012.  Profesionalisme Guru (Purwokerto: Stain Press). 

Nurfuadi, 2012. Profesionalisme Guru (Purwokerto: Stain Press). 

Nursalam, 2013. Strategi Pembelajaran Matematika. (Makassar: Alauddin 

University Press). 

Radliyah Zaenuddin, dkk, 2005. Metodologi & Stategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group. 

Riyana Cepy, 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada).  

Riyana, Cepy, 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada. 



61 
 

  

Rusman dkk, 2013.  Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada). 

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995.  Metode Penelitian Survey                                       

( Jakarta:LP3ES). 

Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, 

Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif ( Bandung : 

IKIP, 1999) 

Sugiyar dkk, 2009. Perencanaan Pembelajaran, (Surabaya: Amanah Pustaka). 

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sukardi, 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.                 

 Jakarta : PT. Bumi Aksara. 

Tayar Hermawan dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 
 Arab (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 

Tutik Rachmawati & Daryanto, 2015. Teori Belajar dan Proses Pembelajaran 

 yang  mendidik (Yogyakarta: Gava Media). 

Wa Muna, 2011. Metode Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta, Teras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

  

 

 سيرة ذاتية
 ٕٓليموا،   يف كلد. البحث ا ىذ  الباحثاس   يزلّمد فتح البزق 

زلمد رضواف  ٌنمن زكجك  األكؿ من طفلٌن. ،ٕٓٓٓديسمبًن 
التللي  ألكؿ مبة يف مدرس  ليموا البئاسي   باحثدخل ال كالصباري ،

، مث كاةل  ٕٕٔٓكٔنبج يف عاـ  ٕٙٓٓااليتدائي  يف عاـ 
نوي  اذلداي  ليموا كٔنبج يف عاـ ثاعلليمو يف مدرس   لباحثاال

نوي  اذلداي  ليموا كٔنبج يف ثاعلليمو يف مدرس   لباحث، يلد ٔنبجو كاةل اال ٕ٘ٔٓ
مت عسجيل ادلؤلف كطالب متخصص يف عللي  اللة   ٕٛٔٓمث يف عاـ   .ٕٛٔٓعاـ 

.  خالؿ ٕٕٕٓ عاـ اللبيي ، كلي  الدين اإلسالمي، جامل  مكاسار احملمدي  كٔنبج يف
ككبة  ،احملاضبة ، كاف نشطا يف األنشط  التنظيمي  كخدم  اجملتمع. ىوايات مثل: القباءة

 كالسفب. ،ككبة الصاالت ،البيش 
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 قائمة المالحق

  0لمرفقات ا

 قائمة أسئلة المقابلة لمعلمين مادة اللغة العربية :

يف الفصل    اللة  اللبيي يأثناء علل دلللمٌنا و عواجيتال ياتالصلو ادلشكالت ك  يىما 
 احلادم عشب؟

؟ دث أثناء عملي  علل  اللة  اللبيي ٓن ر يتلوقات الي ادلىما   

؟ ص احلادم عشبف  اللة  اللبيي  يف اليكيف عت  عملي  علل  

الفصل احلادم عشب؟ ما ىي اجلهود ادلبذل  للتةلب على مشكالت عللي  اللة  اللبيي    

ت ؟ ذكيا نمجيلهىل احلادم عشب  لصفيف ال  

 كيف مت عطبيق عملي  عللي  اللة  اللبايي  يف الفصل احلادم عشب ؟

ما ىي األساليب ادلستخدم  أثناء عملي  عللي  اللة  اللبايي  يف ادلدرس  أك يف الفصل 
 احلادم عشب ؟

كالكتب اليت غلب    الوسائط يف الصف احلادم عشبيما ىي مزايا كعيوب علل
؟ استخدامها  

؟ يتلل  اللة  اللبيي  احلادم عشب لصفال اتميذلػ عامتمىا كاس أمح لما مد  

؟ يف التقاط ادلواد ادللطاة تلميذاتمدل ذكاء ال  
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 قائمة أسئلة المقابلة لتلميذات الفصل الحادي عشر :

؟   اللة  اللبيي يأثناء علل لتلميذاتواجهها ياليت  ادلشكالتما ىي   

؟   اللة  اللبيي يعند علل فللمو دمها ادلخيست يتالساليب األما   

؟   اللة  اللبيي يث عملي  عللك دمها مللمك عند حدخ يستيتي الوسائط الىما   

سألط؟لل  ، مع من عض اللة  اللبيي  من ادلك عند قيامك يفب   

سليدة ؟، ىل  فصلككيف ىي عملي  عدريس اللة  اللبيي  يف   

؟ ما رأيك يف مللمك اللبيب  

    اللة  اللبيي  ةلبيىل عللما رأيك  ؟

/ملهد ؟ىل أنت خبيج مدرس  داخلي   

؟ ىل سبق دلدرس اللة  اللبيي  أف قاؿ إف علل  اللة  اللبيي  أمب ةلب  
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   4 لمرفقاتا

 التوثيق
  الحادي عشرالفصل مقابالت مع مديرة المدرسة و التلميذات 
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    3 لمرفقاتا
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