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ABSTRAK 
PERMASALAHAN PELAKSANAAN  METODE LANGSUNG DAN SOLUSINYA 

DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB SANTRIWATI KELAS SATU DI 

PONDOK PESANTREN AL-MAWADDAH TAHUN AJARAN 1437-1438 H 

 

 

Misbahul Munir 

34.1.2.11831 
 

 

  Pada hakikatnya bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi untuk saling 

memahami sesama manusia. Begitupula di Pondok Pesantren Al-Mawaddah Puteri, 

bahasa itu sendiri merupakan “Kuncinya Ilmu” untuk membuka berbagai ilmu 

pengetahuan terutama ilmu agama. Maka dalam praktik komunikasinya sehari-hari baik 

didalam dan diluar kelas sangat dimemerlukan metode yang efektif.  Metode Langsung 

dianggap sangat efektif untuk menyampaikan maklumat secara mudah kepada santriwati 

pemula.   

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah pelaksanaan Metode 

Langsung dalam pengajaran Bahasa Arab Santriwati Kelas Satu di Pondok Pesantren Al-

Mawaddah Tahun Ajaran 1437-1438 H. 

 Agar tujuan tersebut tercapai, peneliti menggunakan Metode Kualitatif untuk 

memperoleh data Santriwati kelas 1 dan guru serta data tentang gambaran umum MBI       

( Ma’hadul Banat Al-Islamy) beserta kegiatannya, melalui metode observasi dan 

wawancara untuk mengetahui jalannya proses pengajaran Bahasa Arab oleh para Wali 

Kelas. 

 Dari hasil penelitian tersebut, didapat bahwa metode langsung yang dipakai 

dalam pengajaran bahasa Arab (Durusul Lughah) santriwati kelas 1  sudah berjalan 

dengan baik walaupun masih sangat perlu ditingkatkan terutama dari kemampuan bahasa, 

kompetensi, serta kreatifitas  guru itu sendiri dalam mengajar. Dan untuk para pengajar di 

kelas-kelas bawah agar lebih bisa menguasai dan mampu mengolah bahasa dengan baik. 

Sehingga, para santriwati mudah untuk menyerap materi-materi yang diberikan oleh 

Guru, selain harus konsisten dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak keluar 

dari metode tersebut.  

Berdasarkan penelitian tersebut, Peneliti menyarankan kepada sebagian guru-

guru Bahasa Arab kelas 1 untuk meningkatkan pendidikannya, dan meningkatkan 

pengajarannya dalam mengajar Bahasa Arab melalui metode langsung. Yaitu dengan 

mengadakan pembekalan secara intensif dan evaluasi yang teliti terhadap  para pengajar 

Bahasa Arab agar selalu menggunakan Metode yang tepat dalam pengajaran bahasa, 

khususnya untuk para santriwati kelas 1 (Pemula). Selain dari pada kreatifitas guru yang 

harus di upgrade Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan media teknologi 

pembelajaran yang menarik seperti pemutaran video maupun film-film berbahasa Arab. 

Sehingga, santriwati  dapat dengan mudah memahami dan menguasai pelajaran dalam 

Bahasa Arab dengan baik. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfa’at bagi 

seluruh pihak pemerhati Bahasa khususnya di PP Al-Mawaddah untuk selalu 

mengembangkannya.  
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 ملخص

المي للبنات جوفري مبعهد املوّدة اإلسيف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف األّول ا وهلوحلتنفيذ الطريقة املباشرة مشكالت 

 ه 1438-1437العام الدراسى فونوروكو جاوى الشرقية إندونيسيا 

 مصباح املنري

34.1.2.11831 

لبنات، أن اللغة وكذلك مبعهد املودة اإلسالمي ل والتوصيل  بني األمم.إن حقيقة اللغة هي آالت للوسائل والتعبري والتفكري   

ية  إما يف الفصل بذلك، يف ممارستها اليومية حيتاج إىل طريقة فعاليف استخدام اللغة العربية. ف، الذي يكون أغلبية هي "مفتاح العلوم" 

  املعلومات السهلة إىل الطالبات. وبذلك، أن فعلية الطريقة املباشرة معتمد إليصال وإما خارج الفصل. 

تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف األّول مشكالت إىل الكشف عن  هدف هذا البحث، وي

ه. وذلك التنفيذ يشمل على  1439-1438العام الدراسى مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات جوفري فونوروكو جاوى الشرقية إندونيسيا 

 خلفية الرتبوية مدرسي اللغة العربية، إستعدادهم قبل تعليم اللغة العربية وتنفيذ الطريقة املباشرة. 

 Descriptive ) مبحثا ميدانيا، وكان هذا البحث من نوع الدراسة امليدانية الوصفية الكشفيةن هذا البحث فكا

Qualitative).  مجع املعلومات وهي منهج املالحظة ثالاث من  أساليب إستخدم الباحث على ما حيتاج إليه من املود،للحصول و 

 ( Observation Method) ،قابلة منهج امل( Interview Method) ،والواثئق املكتوبة ( Written Record) ولتدقيق هذه النتائج ،

، (Miles and Huberman )احملصولة وحتسينها وإصالحها إىل أن تتدرج إىل درجة الكمالة، إستخدم الباحث منهج ميلس وهوبريمان 

 ) البياانت إختيار األمور املهمة مث تركيزها، وعرضلخص الباحث البياانت املوجودة مع وذلك حيتوي على حتفيض البياانت، وذلك  ي

Display Data)ط ، وكذلك ابليان املختضر واالستنبا.( Conclusion Drawing)  

البات الصف ة اليت إستحدمت يف تعليم اللغة العربية )دروس اللغة( لطومن نتيجة حتليل البياانت إكتشف أن الطريقة املباشر 

 .يف استيالء تعليم اللغة العربيةمهم األول لقد سار على وجه املطلوب رغم أن الرقي على كفاءة املدرسات اللغة العربية 

 اقرتح الباحث هلذه املؤسسة التعليمية أن تقوم على النهوض والرتقي يف تعليم اللغة العربية ابستقامة على الطريقة احلديثة.و 

ورجى الباحث املدرسات اللغة العربية ألن تستخدمن وسائل التعليمية التكنولوجيات مثل ميل املذايع  أو األفالم ابللغة العربية ألن 

تسهل الطالبات أن يفهمن وأن يستولني دراسة اللغة العربية جيدا. وهكذا، لعل هذا البحث البسيط أييت الوفري ملمهتمني اللغة العربية 

 .عهد املودة اإلسالمي للبنات خاصة واملعاهد األخرى عامةمب

 



 
 

 ج
 

ىل حضرة عميد كلية الرتبيةإ  

 جبامعة دار السالم كونتور فونوروكو إندونيسيا

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 بعد حتية وفائق االحرتام نقدم هذا البحث الذي كتبه الطالب

 مصباح املنري:   االسم  

  11831 .2 .1 .34:  رقم دفرت القيد

ا يف تعليم اللغة العربية للطالبات هلو فيذ الطريقة املباشرة وحلمشكالت تن:   العنوان
إندو نيسيا  –فونوروكو  –الصف األول مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري 

 1438-1437العام الدراسي 

وقد طالعنا هذا البحث وفتشناه وأدخلنا فيه من التعديالت ما جيعله وافيا لشروط 
االمتحان للحصول على درجة الليسانس يف كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية، ونرجو التكرم من 

 فضيلتكم إبجراء املناقشة يف وقت قريب. 

 هذا وتفضلوا بقبول فائق االحرتام وجزيل الشكر.

 عليكم ورمحة هللا وبركاته. والسالم

 ه 1438شعبان  13   حتريرا بسيمان،

 م   2017مايو    9 

 املشرف،

  

 

 (M.A) األستاذ لطفي حمي الدين، 



 
 

 د
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 الطالب:تسلمت كلية الرتبية جبامعة دار السالم كونتور إندونيسيا، الرسالة اليت كتبها 

 مصباح املنري:  االسم

 11831 .2 .1 .34:  رقم دفرت القيد

يف تعليم اللغة العربية للطالبات  هلاو مشكالت تتفيذ الطريقة املباشرة وحل:  العنوان
إندو نيسيا  –فونوروكو  –الصف األول مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري 

 1438-1437العام الدراسي 

 

ه/  1438الليسانس يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية، العام الدراسي للحصول على درجة 
 م. 2017

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ه 1438شعبان  13   حتريرا بسيمان،

 م    2017مايو    9   

 

 

 عميد كلية الرتبية،

 

 

 (.M.A, M.L.Sc ) الدكتور احلاج إمام حبران،



 
 

 ه
 

 

 

 تقرير جلنة امتحان الرسالة

أجرت جلنة امتحان الرسالة للحصول على درجة اليسانس بكلة الرتبية جامعة دار السالم كونتور فونوروكو 
 إندونيسيا االمتحان يف:

 ه. 1438شعبان  13م/  2017األحد، يوليو :  اليوم/ التاريخ

  حرم املركزي جبامعة دار السالم كونتور:    املكان

 فقررت أن الطالب:

 املنريمصباح :   االسم 

 11831 .2 .1 .34:  رقم دفرت القيد 

يف تعليم اللغة العربية للطالبات  هلاو مشكالت تتفيذ الطريقة املباشرة وحل : عنوان البحث
إندو نيسيا -فونوروكو-هد املودة اإلسالمى للبنات جوفريالصف األول مبع

   1438-1437 العام الدراسي 

 الليسانس يف قسم تعليم اللغة العربية.قد جنح يف امتحان الرسالة بدرجة  

 ه 1438شعبان  13حتريرا بسيمان،   

 م    2017مايو    9   

 رئيس جلنة اإلمتحان

 

 ( M.Aاألستاذ لطفي حمي الدين،  )

 

 (   )  M.Pd.I  ، مناألاثلث  األستاذ نور :املمتحن األول

 

 (   )   M.Pd.Iإمساعيل ، حممد  األستاذ املمتحن الثاين:



 
 

 و
 

 إقرار

 وقعة أدانه،ملا أان

 مصباح املنري:    اإلسم

 11831 .2 .1 .34:    رقم التسجيل

 لرتبية: ا   الكلية

 تعليم اللغة العربية:    القسم

ا يف تعليم اللغة العربية لوهلشكالت تتفيذ الطريقة املباشرة وحم:  موضوع الرسالة
-للطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري

  1438-1437إندو نيسيا العام الدراسي  -فونوروكو

  

عمل أصيل يل وحدي مل يسبق نشره أو كتابته للحصول على أية أقر أبن هذا البحث 
اجلامعية األخرى. وإذا ثبت يوما ما أن كما أنه ليس جزءا من الرسائل درجة عملية يف أية جامعة،  

  هذا البحث منتحل، أان مستعدة لقبول أية عقوابت أكادمييةحسب ما تنصه لوائح اجلامعة.

 1438شعبان  13،   سيمانحتريرا ب

 م  2017مايو  9 

 

 مقدمة البحث،

 

 

 مصباح املنري
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 من هدي القرآن الكرمي 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

 

 
 ﴾2سورة يوسف، آية:   ﴿ِإَّنا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن 

 

 وقال أيضا

 

َا يَ َتذَكاُر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   ُقْل َهْل َيْسَتِوي الاِذيَن يَ ْعَلُموَن َوالاِذيَن ََل يَ ْعَلُموَن ِإَّنا

 ﴾9﴿ سوة الزمر، آية:  

 

 وقال أيضا

 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴿1اِبْسِم رَبِ َك الاِذي َخَلَق  ﴿اقْ َرْأ  ﴾ 3اأْلَْكَرُم  ﴿اقْ َرْأ َورَبَُّك  ﴾2﴾ َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلْم  ﴾ َعلامَ 4الاِذي َعلاَم اِبْلَقَلِم ﴿  ﴾5﴿اإْلِ

 ﴾ 5-1﴿ سورة العلق، آية: 

 



 
 

 ح
 

 اإلهداء

 أهدى هذه الرسالة خبلوص البال

 إىل

 السيدة آءه نور ماله"  السيد عبد اخلالق" وأمي احلنونة "أيب " 

الذين ربيان صغرية وهدايين كبرية بكل الرمحة والعطف ووعظين خبلوص العظة النبيلة وقاما بتعليمي 

 واإلسالم واإلحسان وداوماين إايي بنصيحتها وأدعيتهما عن اإلميان

 –حفظهما هللا وأحاطهما برمحته الواسعة  -

 وإىل

 احملبوب " مفتاح األنوار"أخي 

 الذي قام إبلقاء التشجيعات واألدعية اخلالصة إايي

 –وفقه هللا يف األعمال املريضة وحققه هللا يف اآلمال املرجوة  -

 وإىل

 إخواين وأخوايت احملبوبن

 الذين دفعوين مبديد من التشجيعات واملعوانت إىل ما هو أن أكون ما هو اآلن 

 –وفقهم هللا يف اخلري يسرهم هللا يف العمل و  -

 



 
 

 ط
 

 كلمة الشكر وتقدير

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا ورفع العربية على أي لغات بقرآنه الكرمي، وخلق اإلنسان 

وعّلمه البيان، وهذب النفوس مببادئ اإلسالم ظهر األرواح بقدسية القرآن، وأانر القلوب بنور 

ِلَك أَ  ﴿: اإلميان وقال تعاىل ا َعَربِيًّاوََكذََٰ َولَِئِن ات ابَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم  نْ َزْلَناُه ُحْكما

 .37سورة الرعد:  ﴾ َما َلَك ِمَن اَّللِا ِمْن َوِلٍ  َوََل َواقٍ 

والصالة والسالم على أفصح العرب حممد صلى هللا عليه وسلم وأرسله به هاداي ومبشرا 

إىل هللا إبذنه وسراجا منريا. اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه رضي هللا  وداعياونذيرا. 

 عنهم ورضوا عنه. أما بعد.

وقد إستغرق الباحث أايما وشهورا لالطالع وإجراء هذا البحث وإمتام هذه الرسالة، فتمت 

من له دور يف . وإىل بعون هللا تعاىل، وله احلمد والثناء والشكر على ما منحه للباحث من التوفيق

 إمتام كتابة هذه الرسالة. فما للباحث إال أن يقدم له كلمة شكر جزيل. ومنهم:

 ،أمل فتح هللا زركشي احلاج األستاذ الدكتورفضيلة رؤساء جامعة دار السالم كونتور  .1

M.A،والسيد الدكتور احلاج حامد فهمي زركشي .M.A, M.Phil والسيد الدكتور .

 الذين قاموا بتدبري ورايسة وإدارة هذه اجلامعة.. M.Aبن هلوري،احلاج ستياوان 

 ,M.Aالسيد الدكتور احلاج إمام حبران،عميد كلية الرتبية جبامعة دار السالم كونتور   .2

M.L.S.  الذى قام بتدبري هذه الكلية ومجيع نوابه الذين دفعوين ورافقوىن إىل هناية الدراسية يف

 هذه اجلامعة.



 
 

 ي
 

احملاضرين يف هذه اجلامعة الذين بدلوا جهدهم وطاقتهم وأوقاهتم وأفكارهم إلجراء فضيلة  .3

 الرتبية والتعليم فيها.

بتسكماليا وبندونغ وبكاسي والدّي احملبوبني وإخواين احملبوبون ومجيع عشرييت وعائاليت   .4

 وديفوك.

املدرسة . ورئيس M.Aكياهي احلاج أستخاري،فضيلة رئيس معهد املودة اإلسالمي للبنات   .5

  .S.Pd.Iاألستاذ تورميان،  الثانوية مبعهد املورة اإلسالمي للبنات

 زمالء األعزاء وأصدقائي األحباء والساكنني جبامعة دار السالم كونتور حبرم رابطة، ومنتنجان.  .6

 عسى أن يوفق هللا مجيع أعمالنا. آمني اي رب العاملني.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

 

  الطالب

 

 مصباح املنري



 ك
 

 حمتوايت البحث

 أ  ....................................... ملخص البحث  )ابللغة اإلندونيسية(

 ب  ............................................. ملخص البحث )ابللغة العربية(

 ج  .................................... رسالة قرار املشرف إىل عميد كّلية الرتبية 

 د   ................................... رسالة عميد كلية الرتبية عن تسليم البحث

 ه   ................................................. تقرير جلنة امتحان البحث

 و  .................................................................... إقرار

 ز  ........................................... من هدى القرآن الكرمي واحلديث

 ح ................................................................... إهداء

 ط ...................................................... والتقديركلمة شكر 
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 الباب األول

 املقدمة

 

      خلفية البحث .أ

إن اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هي كلمات 

ا ألة للتفاهم بني جمموعة اإلنسان. ويقال  1الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. أيضا أّنه

ا اللهغة السادسة ىف العامل األن يتحدهث  واللهغة العربية إحدي اللهغات العلمية املهمهة ألّنه

هبا ما أكثر من ثلثمائة ما بني عريب وغري عريب. واللهغة العربية هي خري اللهغات واأللسنة. 

ب ي أداة العلم ومفتاح الثقافة يف الدهين وسبواإلقبال على تفههمها من الداينة، أو ه

إصالح املعاش واملعاد. وكرهم هللا عليها كلغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف، كما قال 

 2﴾ِقُلونَ ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنً َعَربِّياً لََعلاُكْم تَ عْ هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: ﴿ 

تابه العزيز تعدد يف ك -وتعاىلسبحانه –من آايت هللا اليت لفت االنتباه إليها و 

 ه تعاىل:كقول   .لغات الناس وألسنهم، رغم أن أصلهم واحد، وأبوهم آدم عليه السالم

                                                           

زيع، . )الدار النموذجية، للطباعة والنشر والتو العربيةاللغة جامع الدروس شيخ مصطفى الغاليني. ال 1 
       7م(. ص.  2003 –ه 1423بريوت، 

 2. سورة يوسف: القرآن الكرمي 2 
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َنَ إ ََقلىَمَ كَ انَ وَ ل َا َوَ َمَ كَ ت َنَ سَ ل َا ََفَ لَ تَ اخَ وَ َضَ رَ الَ وَ َاتَ وَ امَ السَ َقَ لَ خَ َهَ تَ آيَ َنَ مَ وَ  ﴿

َ ََ ف  َ مَ الَ عَ لَ ل ََتَ يَ ل ََكَ ل َاَ أن  العاملومن مّث ينبغي على املسلمني يف كل أحناء  3.﴾َي 

  يتعّلموا هذه الّلغة ابجلّد واإلجتهاد.

ليم والتعبري واالتصال، أهنا وسيلة للتعوسيلة للتفكري وإن هذه اللغة هي 

 4، ووسيلة حلفظ  الرتاث القايف.موالتعل

إن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد 

رمي وترجع أمهية اللغة العربية على أهنا لغة القرآن الكيوما بعد يوم يف عصران احلاضر. 

ولغة احلديث الشريف واملكانة االقتصاد للعرب وعدد متكلمي العربية وهي إن العربية 

 5كثري من الدول اإلسالمية.مستخدمة كلغة اثنية يف  

متعلمني يف تعليم أو التعلم اللغة العربية على تقدميها للتعتمد  اإلسرتاتيجية 

على أهنا مهارات لغوية ينبغي أن يكتسبها تالميذ فئة من الفئات السابقة من املتعلمني. 

بري، تابة، التعمثال ذلك يكون لكل درس لغة سواء كان يف ) االستماع، القراءة، الك

قواعد النحو والصرف، البالغة، العروض، األدب، والنصوص( يكون للدروس أهداف 

                                                           

 22الروم:  سورة .القرآنَالكرمي 3 

 27 ص. .(1991. )دار الشوقي، للنشر والرايض، تدريسَفنونَاللغةَ.على أمحد مدكور 4 

 19. )دون السنة(. ص. أساليبَتدريسَاللغةَالعربيةدكتور حممد علي اخلوايل.  5 
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من أنشطة  ويكسبها للمتعليمن ابلطريقة املناسبة وما تتلبطهحيددها املعلم حتديدا إجرائيا 

 6وتكون املهارات اللغوية العمود الفكري لتحقيق هذه األهداف.وواسائل وتقنتيات، 

نظرا من أن اللغة آلة ضرورية للتصاالت بني األمم ومسة أساسية مبدئيا جلنسها 

فالقدرة على إستخدام اللغة العربية األجنبية تكون أمرا البشري يف عصران احلاضر. 

لى اللغة ععلى االحتياجات يف عصر العوملة وهي املهارة والكفاءة ضروراي ألهنا تناسب 

لغة العربية رقية تعليم اللغة العربية وخصوصا يف تعلم دروس الاالجنبية نطقا وكتااب. يف ت

)كتاب دروس اللغة ( توجه معهد املودة اإلسالمي للبنات حنو عناصر تعليم اللغة العربية 

ن التعليم اليت يستعملها يف تعليم اللغة االجنبية أبحسوهي منهج الداسي وطريقة 

ه ومل ابلطريقة املباشرة من أايم أتسيس احلديثة تسمىومتسك على الطريقة تمام. اإله

  يتحدث فيها تغيري بل خترّج منه الطالب الذين حيصلون على املهارة اللغوية اإلجيابية.

 إن الطريقة املباشرة تعطي األلوية ملهارة الكالم بدال من مهارة القراءة والكتابة

وتستخدم هذه الطريقة أسلوب  والرتمجة، على أساس أن اللغة هي الكالم أساسي.

"التقليد واحلفظ" حيث يستظهر الطالب مجال ابللغة األجنبية أغاين وحماورات 

 7تساعدهم على إتقان اللغة العربية.

                                                           

 .سلسلةَالرتبويةَفَمناهجَوتدريسَاللغةَالعربيةَوالعلومَالشريعةالدكتور علي إمساعيل حممد.  6  
 117 -116(. ص. 1546/ 2/ 24مصر اجلديدة، ت:  –)ميدان احلجازي 

  20. ص. نفسهاملرجعَ 7  
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هذه الطريقة املباشرة أتيت أبكثر النافع حنو متعلم اللغة العربية الذي  فكانت

أساسا ألول للغة العربية يف الفصل ايبدأ تعّلمه من مرحلة اإلبتدائية. وألن مكانة دروس ا

 أن يسعي املدرس ليجعل هذف الرتبية والتعليم ملكة يفمن كل األساس اللغوية فالبد 

  لكاملة.االتالميذ وتنفيذها أبحسن ممكن حسب طريقتها الصحيحة وقواعدها  ذهن

عبري اللغة العربية يف تومل يقدرن رأينا كثريا أن بعض الطالبات وجتدن الصعوابت 

 إما نطقا وإما كتااب من أن دروس يف هذا املعهد استخدمت كثريا ابللغة العربية. 

وكيف سيفهمن بتلك الدروس لو مل يقدرن بفهم وتكلم اللغة العربية. وهذه 

الظواهر تعّد إحدى األسباب األساسية يف اخنطاط لغة الطالبات، فيمكن سبب ذلك 

ناء مل يستخدمن الطريقة املباشرة بصحتها كاملطلوب أثملدرس نفسه. االحنطاط من حنو ا

تدريسها اللغة العربية. ومن مث جذب الباحث أن يتمال وحيلل كيف تنفيذ تعليم اللغة 

املطلوب حنو  أتنفيظ على وجه ؟يف الفصل األولالعربية مبعهد املودة اإلسالمى للبنات 

  الطريقة املستخدمة أم متيل بعيدا من هذه الطريقة القومية؟

حبث الباحث عن مشكالت تنفيذ الطريقة املباشرة وحلها يف  يف هذا البحث

تعليم اللغة العربية للطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسالمي للبنات جوفري فونوروكو 

 ه. 1438 -1437سيا العام الدراسي جاوى الشرقية اإلندوني
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 .َحتديدَاملسألةب

ألن الخيرج وال ينحرف هذا البحث عن املوضوع السابق، فينبغي للباحث 

 أن حيّدد املسائل وهي كما يلي:

 كيف تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العرابية مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات .1

 ؟إندونيسيا - جاوى الشرقية -فونوروكو  –جوفري

عهد يف تعليم اللغة العربية مبوحلوهلا الطريقة املباشرة ما مشكالت تنفيذ  .2

 جاوى الشرقية إندونيسيا؟  –فونوروكو  -املودةاإلسالمي للبنات جوفري 

 أهدافَالبحث.َج

 يهدف هذا البحث إىل كشف املسائل السابقة وهي كما تلى:  

ية مبعهد املودة اللغة العربالت تنفيذ الطريفة املباشرة يف تعليم مشكالكشف عن  .1

 ه.1438-1437اإلسالمي للبنات يف العام الدراسي 

مبعهد  تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية تحلول املشكال الكشف عن .2

 املوّدة اإلسالمي للبنات. 

َ.َأمهيةَالبحثـد

د منه القراء أو أن يستفيأيتى حبثها أبوفر الفوائد وينبغي  يرجوا الباحث  

 الباحثون على مثال فيما يلي:
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 األمهية النظرية .أ

 مشكالت تنفيذ الطريقةألن يكون هذا البحث زايدة املعارف للباحث عن  .1

فونوروكو  –املباشرة يف تعليم اللغة العرابية مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات جوفري

 ه. 1438-1437العام الدراسي:  جاوى الشرقية

لوم عموما وخزائن " معهد سهما علميا خلزائن العألن يكون هذا البحث  .2

 .(MBI)البنات اإلسالمي" 

 األهيمة العلمية   .ب

يكون مرجعا جملميع مسؤوليات "مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري فونوروكو  .1

 ."جاوى الشرقية إندونيسيا

مية اللغة العربية يف فهم دروس اللغة العربية ولتن ألن يكون مساعدة ملتعّلمي .2

 مهارهتم يف تعليم اللغة العربية.
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 .ألن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني اآلخرين يف املستقبل .3

 .َمناهحَالبحثه

 للحصول على البياانت واملعلومات استخدم الباحث الطرق األتية: 

 . طريقة مجع البياانب.أ

 استخدامها الباحث جلمع البياانت فهي:فأّما الطرق اليت 

  (Observation) طريقة املالحظة (1

طريقة املالحظة مبعىن مشاهدة ومذاكرة بنظام على مبظاهرة واضحة يف 

واملراد هبذه الطريقة  8موضوع البحث، وتقام هذه الطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

وإستخدم الباحث  يف تعليم اللغة العربية. املباشرة لنيل البياانت عن تنفيذ طريقة 

 هذا املنهج ملالحظة التنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية مبعهدد املوّدة

م. وينقسم املالحظة إبعتبار 2017-2016ه/ 1439-1438العام الدراسي 

 مجع البياانت إىل قسمني، مها:

 (Observation Participant)املشاركة   .1

  (Observation Non Participant)وغري املشاركة  .2

                                                           

8 Sugiono. Metodologi Penelitian kuantitatif  kualitatif dan R & K , (Bandung: Al fabeta, 

2008), p.231. 
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 وسوف يستعمل الباحث املالحظة الثانية فهي "غري املشاركة"  

  (Interview)طريقة املقابلة   (2

طريقة املقابلة هي طريقة جلمع البياانت بتقدمي األسئلة لساان وجياب لساان 

خدم لنيل يقة تستتستخدمها الباحث لنيل البياانت الوضيحة. هذه الطر  9.أيضا

املعلومات عن الطريقة اليت تستخدم يف تعليم اللغة العربية و مشكالهتا. وإستخدم 

الباحث هذا املنهج لنيل ومجع البياانت الصادرة من مدير معهد املوّدة اإلسالمي 

للبنات ورئيس املدرسة املدرسة الثانوية والعالية ومسؤول مساعد رعاية الطلبة وويل 

 مبعهد املوّدة اإلسالمي للبنات. التكثيفي الفصل األول

   (Written Record)املكتوبة الواثئق  طريقة  (3

طريقة التوثيق هي تبحث عن البياانت للمتغريات تكون منها مذكرة، 

ونسخة، وكتب، وجرائد، وجمالت، ونقوذ، ومذكرة مكتوبة للمشاورة، وقائمة 

هذه الطريقة 10األساتذ، وجدول األعمال وغريها اليت تدّل على البياانت الواقعية. 

ظام اإلدارة والوسائل ونيستخدمها الباحث لنيل البياانت عن األساتيذ والتالميذ 

 ابملدرسة.

                                                           

9 Ibid, p. 231. 

10 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipata, 2006) Cet.13.p. 231. 
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 . طريقة حتليل البياانتب

إستخدم الباحث نوعية حتليل بياانب البحث املنهج ميلس وهربمني 

(Miles and Huberman)  أهنما رأاي أن األنسطة يف حتليل البياانت تفاعلية ومستمرة

 يف كل طبقة من طبقات البحث حىت تكمل البياانت، فاخلطوات فيه كما يلي: 

 

  (Data Reduction)حتفيضَالبياانتَ .1

هو عملية التلخيص واإلختيار األشياء الرئيسية والرتكيز إىل األمور املهمة 

لقة برتبية يسهل للباحث مجع البياانت املتعاليت تتعلق مبوضوع البحث حىت 

 الطلبة.

 (Display dan Data Analysis) عرضَالبياانتَوحتليليها .2

ة هو تقدمي البياانت املتعلقة برتبية الطالب بياان فصريا أو ابلعمود والصل

 بني الطبقات وحتليلها.

 (Conclution Drawing and Verification) أخذَاإلستنباط .3

الباحث إلجابة األسئلة يف حتديد مسألة تربية الطلبة عند إستخدامها 

ويراد هذا  11.إبن القيم ومسؤوليتهم الرتبوية اليت حبثها يف موضوع البحث

                                                           

11 Prof. Dr. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2004). p. 91 
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البحث لنيل معرفة طريقة االتعليم يف تعليم  اللغة العربية وما يتعّلق هبا من 

  األنشطة التعليمية والوسائل يف حتصيل هذا التعليم.

   

َكتابةَوتقريرَالبحث.٧َ  تنظيم

 يتضّمن هذا البحث على جزئني متتـابعني، وهي كما تلي:

 اجلزء األّول .1

بحث ملخص ال ،ملخص البحث  )ابللغة اإلندونيسية(يبحث فيه عن 

ة )ابللغة العربية(، رسالة قرار املشرف إىل عميد كّلية الرتبية، رسالة عميد كلية الرتبي

ايت ، وحمتو ، اإلهداءامتحان البحث،اإلقرار عن تسليم البحث، تقرير جلنة

 البحث.

   أبواب وهي: أربعةاجلزء الثاىن أو النّوة يكون فيه  .2

 :وفيها هو مقّدمة البحث، البابَالّول. أ

 خلفية البحث  (1

 حتديد املسألة  (2

 أهداف البحث   (3

 أمهية البحث  (4
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 مناهج البحث   (5

 تنظيم كتابة وتقرير البحث  (6

 

 واإلطار النظري البحوث السابقة: البابَالثاينَ. ب

 حيث نتحدث الباحث عن اللغة العربية ، وهي تشمل على: الفصل األّول:

 مفهوم اللغة العربية (1

 نشأة اللغة العربية  (2

 وتطور اللغة العربية  (3

 عن اللغة العربية وهي تشمل على:الفصل الثاىن: 

 حمل اللغة العربية  (1

 وأمهية اللغة العربية  (2

 يتحدث الباحث عن أغراض تعليم اللغة العربيةالفصل الثالث: 

 الفصل الرابع: يتحدث الباحث طريقة تعليم اللغة العربية، اليت تشمل على:

 مفهوم طريقة التعليم (1

 أساس الطريقة التعليم  (2

 وأنواع طريقة التعليم (3
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والفصل اخلامس: يتحدث الباحث عن طريقة املباشرة للغة العربية، ويشمل 

 على:

 املباشرة مفهوم طريقة (1

 خصائص طريقة املباشرة (2

 عملية الطريقة املباشرة (3

 الغرض يف تنفيذ الطريقة املباشرة (4

 املبادئ يف تنفيذ الطريقة املباشرة (5

 واخلطوات يف تنفيذ الطريقة املباشرة (6

 

َالثالث .ج  وي علياليت حتت عرض البياانت وحتليلها: احلديث عن  الباب

 :فصلني

 العامة يتكون عن:الفصل األول: عرض البياانت 

النظرة العامة عن معهد املودة اإلسالمي للبنات جوفري فونوركو  .أ

 إندونيسيا

 املوقع اجلغرايف (1

 اتريخ أتسيسها (2
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 هدف وغرض معهد اإلسالمى للبنات (3

 نشاطات معهد املودة اإلسالمي للبنات (4

 أحوال املدرسات والطالبات (5

ري للبنات جوفأساس الرتبية والتعليم مبعهد املودة اإلسالمي   .ب

 إندونيسيا

 : عرض البياانت اخلاصةالفصل الثاين

مالحظة عن مشكالت تنفيذ الطريقة املباشرة وحلها يف         

 تعليم اللغة العربية لطالبات الصف األول يف درس دروس اللغة

 الفصل الثالث: حتليل البياانت 

ربية عحل املشكالت عن تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة ال -

 لطالبات الصف األول يف درس دروس اللغة

لعربية ا تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة نتائج املالحظة على -

 لطالبات الصف األول 

  : هذا الباب هو اخلامتة اليت تشتمل فيه: رابعالبابَالـ. د
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 نتائج البحث .أ

 وتوصيع  .ب
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 الباب الثاين

 واإليطار النظري البحوث السابقة

 

 البحوث السابقةالفصل األّول: 

املكتبة بكّلية الرتبية جامعة دار السالم كونتور  وبعد حبث املوضوع اجلاذب ىف

 فونوروكو إندونيسيا، يوجد البحث العلمي املتعلق مبوضوع هذا البحث وهو كما يلى:

تنفيذ الطريقة "( حتت املوضوع 2812726)  سنونةمالبحث الذي كتبه ألفا  .1

تعليم احملادة لطالبات الصف األول مبعهد دار السالم كونتور للبنات  املباشرة يف

يبحث فيه عن معرفة  "ه1432-1431األول للرتبية اإلسالمية العام الدراسي: 

  تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم احملادثة فيها.

تنفيذ الطريقة "( حتت املوضوع 14111346البحث الذي كتبه إمام غزايل ) .2

يف تعليم اللغة العربية مبعهد الرسالة العصري املربمج العاملي سالهنج املباشرة 

 ."ه 1421-1420فونوروكو إندونيسيا يف العام الدراسي 

طريقة تعليم "( حتت املوضوع 28126868البحث الذي كتبه الفيا نور الرمحن ) .3

 ."اللغة العربية مبعهد دار اللغة والدعوة ابجنيل فاسوروان
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تعليم "( حتت املوضوع 30127827ه ختشي عني احلق )البحث الذي كتب .1

دروس اللغة العربية لطالب الفصل األّول الثانوي مبعهد دار األمانة غاديورارنو 

  ".2014-2013سوكوروجو كندال جاو الوسطى العام الدراسي 

( حتت املوضوع "طريقة 32129159البحث الذي كتبه أمحد سيف اهلدى ) .2

ة فونوروكو ها مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثتعليم احملادثة وتنفيذ

 ". 1436-1435جاوى الشرقية العام الدراسي 

( حتت املوضوع 3103025) الذي كتبه أمحدي خرووجد يف البحث العلمي اآل .3

" تنفيذ تدريب مهارة االستماع ابستخدام املعمل اللغوية ابملدرسة اإلسالمية 

تكّلم الباحث فيه عن  بفروادادي جروبوجان يف ذلك البحثاحلكومية 

وخطوة تدريب مهارة   تدريب مهارة االستماع ابستخدام املعمل اللغوية  تنفيذ

 االستماع. 

طريقة املباشرة ال تنفيذ مشكالت مما سبق، ظهر أن الباحثني مل أيتوا ابلبيا عن

. فلهذا لبناتاألول مبعهد املوّدة اإلسالمي لىف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف  وحلوهلا

طريقة املباشرة ىف تعليم اللغة العربية ال تنفيذرغب الباحث يف إجراء هذا البحث عن 

الشرقية  جاوى اإلسالمي للبنات جوفري فونوروكو لطالبات الصف األول مبعهد املوّدة
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املذكورة مساعدة  ، وتكون البحوث السابقةه 1439-1438العام الدراسي  إندونيسيا

 يف إمتام كتابة هذا البحث.

 

 اإليطار النظريالفصل الثاين: 

 مفهوم اللغة العربية، نشأهتا، وتطورها .1

وقد عرفنا أن اللغة العربية هلا دور هاّم يف هذا العامل. والسيما يف جزيرة العرب 

متازت من إ ألن يف هذه اجلزيرة منبع اللغة العربية. وهي إحدى اللغات السامية، الىت

ىف أبنيتها. وتنوع أساليبها وعذوبة  بني سائر لغات البشر بوفرة كلمها واطراد القياس

منطقة. وظن الكثريون من الباحثني أهنا وليدة مواضعة واصطالح معتمد من حكماء 

أهلها، ألن لغة فطرية تدرجيية وهي من  أقدام اللغات بل هي أصلها على رأي كثري 

هلا دور  وأما اللغة العربية يف هذا البالد ليس 10غربيني والشرقيني.من علماء عصران ال

إال الغاية واهلدف ملعرفة املعاىن املضمونة ابلعلوم الدينية والدراسة اإلسالمية وابلعلوم 

س ظهر لنا أن اللغة العربية هلا ترقية وتنمية يف جمال احليات للنا العصرية. وىف ذلك 

 التجارية، وغريها. وال سيما مبسائل االتصاالت

                                                           

) كلية الرتبية  .فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العلمية .حممد صاحل مسك 10
     41(. ص. 1979جامعة األزهر، مكتبة األجنلو املصرية.  –
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 نشأة اللغة العربية  .أ

إن نشأة اللغة العربية تستوى مع سائر اللغات اليت عرفها األمم يف هذا العامل  (1

من طريق اإلشارت، حماركات، وأصوات الطبيعية مث عملت فيها عوامل النمو 

والتطور حىت نصحت واكتملت. وقد عرضت لغة العرب القدماء إىل نشأة 

 واقرتحوا أن اللغة العربية توفيق وإهلام من هللا تعاىل.اللغة العربية 

أن نشأة اللغة العربية عند مصطفى الصديق رافعى العرب أحد الشعوب  (2

السامي نسبة إىل سام بن نوح  وهي األمم اليت ذكرت التوراة أهنا نسله 

 11.ولغاهتا ابللغات السامية أيضا كالعربية والعريانية والسرابنية وغريها

الشيخ أمحد اإلسكندري أن نشأة اللغة العربية من أحد الشعوب وعند  (3

السامية إىل أصلها ألن العرب مل ختالط غريها كثريا ومل تدخل حتت حكم 

 12أمة أعجمية.

 

                                                           

دار  ،تعليمية وموافق تطبيقية يف تعليم اللغة العريبدراسات  .قورة الدكتور حسن سليمان،  11 
 34، ص. 1967املعارف، 

دار  .الوسيط يف أدب العرب والتاريخالشيخ امحد اإلسكندري والشيخ أمحد مصطفى النعاىن.  12 
 4املعرفة . مصر. ص. 
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 تطور اللغة العربية  .ب

اهلجري كانت تطورات اللغة العربية ذا منزلة عالية يف البلدان  يف القرن األول (1

للغة العربية يف تلك البلدان، وعند خاطب األمم اإلسالمية، ولقد أنتشرت ا

 ظهرت تلك التطورات من العوامل كما يلي:

 اللغة العربية صارت لغة رمسية يف البلدان اإلسالمية، -

 اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ولغة رمسية للعبادة إىل هللا يف اإلسالم. -

سالمية، مث والثقافة اإلتطوات اللغة العربية يف عهد العباسية تشمل العلم  (2

ارتفعت تلك التطورات يف عهد بين األمية، ولقد تدخل هذه التطورات يف 

ميدان البحث اإلنشاء وأتليف الكتب، وابن خمفوع هو املؤلف املشهور يف 

ذلك العهد. ولقد ألف الكتب الكثرية يف اللغة العربية حىت ظهرت العلوم 

 13واملعارف والثقافه اإلسالمية.

ت اللغة العربية هلا دور هام للمرة الثانية بعد الفوز يف العهد العباسية، تطورا (3

واحنطت اللغة العربية يف العلوم، املعارف، الثقافة، والسياسة. مث بدأت 

                                                           

ص. . 1980. دار املعارف. ابندونج. عوامل األساسية يف تعليم اللغة العربيةخاطب األمم. 13 
12 
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النهضة اللغة العربية بعد أن تسلط حممد علي فاشي يف مصر يف القرن 

ا، صارت يف أخري العشرين من اهلجرة وتؤكد مؤسسة اللغة العربية لنهضتها. و 

 ذلك العهد مرتلة ونتيجة اللغة العربية لغة رمسية يف هيئة األمم املتحدة 

(PBB).14 

 

وأن تطورات اللغة العربية هي اإلستواء مع سري مبجال األقوات واإلمكانيات 

املنتشرة يف العلم سواء كانت متعلقة ابملسائل السياسة واجلضارة وتطورت سائر اللغات 

يف العامل من طريق اإلشارة وحماكاة أصوات الطبيعية مث عملت فيها عوامل  عرفتها األمم

 15النمو والتطور حىت نضجت واكتملت.

 

 اللغة العربية حملها وأمهيتها .2

 حمل اللغة العربية .أ

مهما كانت اللغة تعلم يف املدارس اإلسالمية وللمحادثة بعض املسلمني 

يف إندونيسيا. لكن، حملها يف إندونيسيا ال تزال لغة أجنبية ألهنا اندر اإلستعمال 

                                                           

 13. ص.املرجع نفسه14 

 48.ص. السابق املرجعالدكتور حسن سليمان. 15 
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يف اجملتمع ويف املدارس اإلسالمية. ولكن، كانت تستعمل يف بعض املدارس 

للغة العربية". " يف كتابه "تنفيذ ا واملعاهد السلفية واحلديثة. كما قال "خمتار حييا

 إستعمال اللغة العربية يف إندونيسيا حمدود يف العبادة وهم يستعملوهنا يف احملادثة،

وما أشبه ذلك. وابجلملة أن اللغة العربية ال تستعمل كما الكتابة، اخلطبة 

 16إستعمال اللغة اإلندونيسية. 

 

 أمهية اللغة العربية  .ب

 أمهية عامة (1

اىل  ون املسلمون اللغة العربية لقراءة القرآن وللعبادة إىل هللا تعوقد يتعلم

كالصالة، ولتفهيم الدراسة اإلسالمية. وعند أيب منصور ابن حممد العشهري 

على أن تعليم اللغة العربية الىت يتواصل إىل ما به جتري الصالة فرض على 

تاجون إليهم ما حيعامة املسلمني وعلى أن اخلاصة الىت تقوم بكتابة العامة في

 لدينهم اإلجتهاد يف تعلم لسان العرب ولغاهتا.

 أمهية خاصة   (2

                                                           

16 H. Mukhtar Yahya. Penerapan Bahasa Arab. Jam’iyah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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مهما كانت اللغة العربية حملها لغة أجنبية يف إندونيسيا. لكنها، 

 هلا أمهية عظيمة، وهي:

 جلهاز املواصلة بني الدول يف العامل. وذلك ألن اللغة العربية: .أ

 السنة وأفريقيا يفتكون لغة رمسية يف عشرين بالدا يف آسيا  .1

1977. 

يف  (PBB)اللغة العربية تعترب لغة رمسية يف هيئة األمم املتحدة   .2

 .1983السنة 

اللغة العربية تعترب لغة رمسية يف املعتمر اإلسالمي العاملي يف   .3

 . 1982السنة 

 ملساعدة املسلمني يف تفهيم الدراسة اإلسالمية.   .ب

ملساعدة املسلمني يف ترقية العلوم، املعارف، والثقافة احلديثة لتقدم   .ج

 17البالد.

 

 .أغراض تعليم اللغة العربية .3

                                                           

17 Tim Penyusun Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam. Jakarta. 1993. p. 72.  
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تظرا إىل الغرض يف تعليم اللغة العربية يف هذا البحث. عرف الباحث أن تعليم 

 اللغة العربية هلا غرضان، مها غرض عام وغرض خاص.

 غرض  عام. .أ

 ويشمل يف هذا الغرض فيما يلي: 

يعرب الطالب ابللغة العربية إبعتبارها معامل الشخصية العربية اإلسالمية وأعز  (1

مقومات اإلمة العربية الىت ينتهي إليها وإمنت الروابط يف عقد القومية العربية 

اليت جتمع أبناءها على وحدة اللغة، الدين، والتاريخ املشرتك وآلمال واحدة 

 م املوحدة ولةحدة اجلغرافية املوصلة األطراف.واآلال

أن يزيد تشجيع الطالب ابلقيام اإلجتماعي والروحي واألخالقي اخلالدة ىف  (2

 أمة العرب.

أن يدرك الطالب ما جيتمع عليه أبناء وطنه من عادات وتقاليد وما حيملون  (3

 عواطف، وإجتهادات ىف حياهتم. ،من مشاعر

 املنطقي املنتظم يف كل ما حيرصه.أن يعود الطالب على التفكري  (4
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أن يقوم الطالب ىف التلفظ والعملية على اللغة األجنبية ىف احلياة اليومية أو  (5

   18اللغة العاملية واآلداب أو احلضارة اإلسالمية.

 غرض خاص.  .ب

 ويشمل هذا الغرض كما يلي: 

ناع الطالب أبن اللغة العربية وسيلة بفكريه وألفظها حتدد معانيها طإق (1

 وأساليبها صورة شخصية.

تنمية قدرة الطالب على القراءة والتلفظ هبا واحلرس عليها مبهارته وعادته   (2

 كالسرعة فيها.

توجيه الطالب حنو تركيب اجلمل يف اللغة العربية ويشعر مبا فيها نت روعة  (3

 اخليال وصور اجلمل اللفظي واألسلويب.

ياته، وهذه ومها وسيلة يف حميكن الطالب من التعبريات الوظيفية واإلبداعية  (4

العبارة كما قال فخر الدين يف كتابه: "طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية 

 19ىف الرتبية اإلسالمية تفصيليا ومرتبا".

 

                                                           

 . طريقة التدريس اخلاصة ابللغة العربية يف الرتبية اإلسالميةالدكتور فخر الدين عامر.  18  
 19. ص. 1993منشورات جامعة الفتاح. 

 60. ص. رجع نفسهامل 19   
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وإذا الخظنا بتلك األغراض السابقة يستطيع أن يرشدان لألغراض واألهداف 

رى، لثانوية أو املعهد العصمن التدريس سواء أكان من املدرسة العالية أو املدرسة ا

حيثما وجدان املشكالت والصعوابت واكتفى بنا إىل ما يرجع به إىل األغراض 

 املذكورة. فلذلك، أن تعليم اللغة العربية لكل مؤسسة الرتبية هلا أغراض عامة. 

 واألغراض العامة يف املنهج الدراسي لكل مؤسسة الرتبية كما يلي:

الغرض املهم من تعليم اللغة العربية وهي جعل الطالب أهال ىف اللغة العربية  (1

 الىت تشمل على علم اللغة. فيما يلي: 

ليستطيع املتعلم أن يفهم اللغة العربية اجليدة من اإلستماع، القراءة، أو  -

 .(Receptive)املطالعة، ويسمى ابلقدرة الوصفية 

يدة، ويسمى ه ابحملادثة والكتابة اجلليستطيع املتعلم أن يعرب فكره وذهن -

 20. (Productive)ابلقدرة املنتجية 

اللغة العربية تعلم حنو الطالب لزايدهتم على معرفة اللغة العربية، وأغراضها   (2

 كما يلي: 

 اللغة العربية لتفهيم الكتب العربية  -

 اللغة العربية للمواصالت ىف املصاحبة اليومية. -

                                                           

20 Hasan Langgulung. Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi. Al-Husna. 

Jakarta. 1986. 
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 21تعلم القرآن الكرمي ىف اإلسالم.تعميق اللغة العربية ىف  (3

 

إن جانب األغراض السابقة الىت قدم الباحث يف تعليم اللغة العربية هلا 

أغراض ملساعدة أربع مهارات )اإلستماع، الكالم، القراءة، والكتابة( لقد كانت 

مكتوبة ىف األغراض تعليم اللغة العربية مبدارس الثانوايت، العاليات، واملعاهد. 

 هذه األغراض ، فالدروس الىت ال بد أن يعلمها الطالب وهي: لتناول 

 اإلمالء واخلط (1

إن الغرض من هاتني مادتني وهي لتناول مهارة الطالب يف كتابة الىت  

 ما مسعه الطالب.

 احملادثة (2

إن الغرض من هذه املادة وهي لتناول مهارة الطالب ىف التلفظ 

 الكلمات، التكلم، واحملادثة الفصيحة.

 املطالعة  (3

وغرض من هذه املادة وهي لتناول مهارة الطالب ىف القراءة 

 الصحيحة، ولتفهمهم ىف املقالة العربية.

                                                           

 56. ص. ملرجع نفسها  21            
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 القواعد (4

وغرض من هذه املادة وهي لتناول مهارة الطالب ىف تعبري فكرهم، 

 وذهنهم ابللغة العربية الصحيحة ىف الرتكيب واألسالب.

 اإلنشاء (5

اول مهارة الطالب ىف الكتابة والغرض من هذه املادة وهي لتن

 22اجليدة.

 

 طريقة تعليم اللغة العربية مفهومها وأنواعها  .4

 مفهوم طريقة التعليم .أ

يدخل يف معىن الطريقة كل ما تتضمنه عملية التدريس سواء أكانت 

تدريس العلوم رايضيات أم موسيقي. فالتدريس كله سواء أم كان جيدا أم 

م االختبار واالنتفاء وبعض أنواع التنظيرديئا جيب أن يتضمن بعض أنواع 

وبعض وسائل وأساليب العرض. وعلي ذلك، فالطريقة هي عبارة عن خطة 

عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية، وعلى أن تقوم هذه اخلطة حبيث 

                                                           

22 Kurikulum Madrasah Tasanawiyah. Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan 

Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Isalam Departemen Agama RI. 

Jakarta. 1980. P. 124. 
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وعرض املادة اللغوية، وعلى أن تقوم هذه اخلطة حبيث التتعارض مع املدخل 

 يقة شيئ إجرائي.الذي شيئ مبدئي والطر 

فأما معىن التعليم هو إلقاء املعلومات واملعارف ىف سطوح املادة 

 23ابلتدريس كاللغة واألدب والتاريخ وغريها.

وأما طريقة التعليم هي األسلوب الذى يستخدمه املعلم ىف معاجلة 

النشاط التعليمي لتحقيق ووصول املعارف إىل تالمذه. وتستطيع هذه الطريقة 

ن تعاجل كثريا من النواقص الىت متكن أن تكون ىف املنهج أو الكتاب الناجحة أ

 أوالتالميذ والطريقة.

فأما معىن طريقة تعليم اللغة العربية عند حممد عبد القادر أمحد يشمل  

 كما يلي: 

 إختيار املواد الىت رغب ىف تدريسها. (1

 تنظيم املواد املختارة ىف مستوايت ومراحل بعضها قبل بعض. (2

 24األساليب والوسائل لعرض املواد الىت مت تنظيمها.حتديد  (3

                                                           

ية جامعة . )مكة املكرمة: كليةالرتبتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقة.  23 
 .45م(. ص.  1985 –ه  1405العني مشس. 

 60. ص. 1986. مصر. طريقة التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد. 24 
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 أساس طريقة تعليم اللغة العربية   .ب

بعد أن عرفنا معىن طريقة تعليم اللغة العربية السابقة. البد لنا أن هنتم 

األساس املهمة ىف طريقة تعليم اللغة العربية واألسس املهمة الىت البد أن هنتم 

 :املدرس عند حممد عبد احلميد فهي

أن تكون موافقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقلى والظروف  (1

 اإلجتماعية واإلقتصادية الىت يعيش فيها الطالب.

أن يراعي بعض القواعد العامة فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاداي له ىف معاجلة  (2

 الدروس وتقريرها من العقل.

طريقة الدرس وذلك بأن تكون موافقة التالميذ إجيابيا وسلبيا طوال مراحل  (3

  25املشاركة مع الطريقة مع الطريقة املشاركة مع الطالب بتوجيه اإلجابة عنه.

 ج. أنواع طريقة تعليم اللغة العربية 

لقد عرفنا أن طريقة تعليم ذو أمهية كربى ليستويل ىف تفهيم اللغة    

 العربية، وسيستخدم الباحث عن أنواع طريقة تعليم اللغة العربية.

حممد يونس وقاسم بكرى ىف كتابه " الرتبية والتعليم " أن طريقة تعليم عند  .1

 اللغة العربية أربعة أنواع وهي:

                                                           

  30. ص. 1996. مالنج. أجزاء تعليم مهارة الكالم ومشكلتهاحممد عبد احلميد. 25
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 الطريقة اإلستقرائية  (أ

إن هذه الطريقة هي الطريقة اإلستنباطية واإلستنتاجية هبا يبتدئ 

املدرس بذكر األمثلة كثرية مناقشا للتالميذ فيها يتدرج معهم إىل 

أو التعريف العام، وتوضيح القاعدة بعرض أمثلة هلا،  استنباط القاعدة

مث التطبيق على القاعدة، وتستند هذه الطريقة على القياس، وهو 

انتقال الفكر من احلقائق العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن الكلي إىل 

اجلزء ومن املبادئ إىل النتائج، وهو إحدى طرق التفكري العامة الىت 

لوصول من املعلوم إىل اجملهول. هذه الطريقة يسلكها العقل يف ا

تستخدم مع املتوسطني من التالميذ بصفة خاص، أما الكبار فهي 

ابلنسبة إليهم بطيئة، وأما الصغار ومستواهم العقلىي مل يصل إدراكها 

 لعجزهم نسبيا عن إدراك الشكليات الىت تنهى هذه الطريقة.

 الطريقة اإلختبارية أو اإللقائية   (ب

ذه الطريقة الىت يقوم هبا املدرس فيها إبلقاء ما يريد من أن ه

املعلومات واحلقائق نتمتع له التالميذ وال يشرتكون معه ىف العملية. 

واستخدمها املعلم اللغة العربية خاصة يف املرحلة الثانوية، وهي يف 

أحسن صورها عرض شفهي للمعلومات من جانب املعلم. وقد 
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ائل كلمة النطوقة، وقد يستعني ببعض الوسيكتفي يف هذا الشرح ابل

 26املعينة أما الطالب يستمعون.

 ج( الطريقة التطبيقية

أن هذه الطريقة هي طريقة القياس والتمثيل وفيها يلقى املدرس 

 بالميذه القاعدة. مث يعطى األمثلة الكثرية للتطبيق عليها.

 د( الطريقة التحاورية 

  27شة.أن هذه الطريقة هي السؤال واملناق

 عند فحر الدين عامر أن طريقة تعليم اللغة العربية كما يلي: .2

  د( طريقة املطالعة.    طريقة احملادثة. (أ

   ه( طريقة املشاركة.     الطريقة األزوارية.   (ب

 28و( وطريقة احملفوظات.   .طريقة اإلنشاءية ج(

 

                                                           

    .107. ص.أخرىتعليم اللناطقني بلغات  .كامل الناقةحممد   26 

. جامعة دار السالم كونتور الرتبية والتعليم اجلزء األولمد يونس وحممد قاسم بكر. حم 27 
 16فونوروكو. ص. 

  32. دار املعرفة. ص. طريقة التدريس اللغة العربيةدكتور زكراي إمساعيل. ال 28  
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 قسام وهي:أعند خبارى الصاحل أن طريقة تعليم اللغة األجنبية تنقسم إىل ثالث  .3

 الطريقة املباشرة.  .أ

 وتشتمل هذه الطريقة، كما يلي:

 الطريقة الطبيعية  -

 الطريقة النفسية  -

 الطريقة املمارسة والنظرية  -

 الطريقة غري املباشرة  .ب

 الطريقة املخالطة بني طريقة املباشرة وغري املباشرة.  ج.

 طريقة تعليم اللغة العربية عند املربني، فيما أيتى:  .4

 ( (Direct Method املباشرة الطريقة .أ

إن هذه الطريقة هي الىت استعملها مدرس اللغة األجنبية ىف تعليمه 

وتعتمد على الربط بني كلمات ومجل اللغة األجنبية واألشياء  حنو التالميذ.

واألحداث بدون أن يستخدم املدرس أو التالميذ  لغتهم الوطنية. بل 

  أو اجلمل الصعبة.يستخدم وسائل اإليضاح  لشرح الكلمات 

 ( (Natural Method الطريقة الطبيعية   .ب
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هذه الطريقة هي اليت تعتمد على عدم استخدام اللغة األم يف إن 

قاعة الدرس تقوم على أساس أن الفرد يستطيع أن يتعلم اللغة األجنبية 

 29بنفس الطريقة الىت يتعلم هبا الطفل لغته األم.

 (Psychological Method )ج. الطريقة النفسية   

إن هذه الطريقة مؤسسة على النظرية وتعبري الفكرة. وهي طريقة   

تقوم على تعليم املفردات أوال من خالل بناء سلسلة من اجلمل تدور حول 

أنشطة احلياة اليومية واملواقف العملية منها مثل االستيقاظ يف الصباح 

 30طبيب واآلخروتناول الطعام والذهاب إىل السوق وزايرة ال

 ( (Phonetic Method الطريقة الصوتية  د.  

      (Oral Method )إن هذه الطريقة مسيت ابلطريقة الشفهية 

ألن هذه الطريقة تركز على ممارسة السفهية أوال، إال أهنا تستخدم طريقة 

عملية منطقة كمدخل للمشكلة، فهي تبدأ بدراسة اجلهاز الصويت وطريقة 

بل بدء دراسة اللغة يتعلم التالميذ الطريقة السليمة األصوات، وقإخراج 

                                                           

ة تعليم الدويل الثاين عن جتربسجل املؤمتر. املؤمتر ساعد بن حممد بن عبد اللهة الغيفلي. م 29  
 481(. ص. 2014. )يوكياكرات: مطبع أدتيا ميداي. اللغة العربية للناطقني بغريها

. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيقعلي أمحد مدكور وإميان أمحد هريري.  30 
 286(، ص. 2006)القاهرة : دار الفكري العريب. 
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لتشكيل وإخراج كل األصوات، كما يتعلمون قراءة أصوات احلروف 

 31األجبدية وكتابتها.

  (Reading Method )ه. طريقة القراءة       

وكان الغرض من هذه الطريقة هو تعليم اللغة لتناول مهارة القراءة 

ىف اللغة األجنبية. وهو تبدأ مع الطالب ابجلانب الشفوي حىت يتعودوا 

علم هبا، ويف هذه احلالة جيب على املعلى مساع اجلملة البسيطة والتحدث 

ة هذه الطريق أن يساعدهم عندما يعودهم على قراءة النص قراءة جهرية.

مستخدمة لتعليم درس املطالعة واملطالعة احلديثة  الذي يقوم من خالهلا 

املدرس إبعطاء منوذج من القراءة الصحيحة ويعقبه قراءة الطالب واحدا 

فواحد مع مالحظة منه. فإن أخطأ طالب يف القراءة أصلحه مباشرة. مث 

هلم  ميطلب املدرس من طالبه شرح ما فهموه من املادة املدرسة، مث يقد

 أسئلة متعلقة ابملادة شفوية أو حتريريه.

 

                                                           

يم سجل املؤمتر. املؤمتر الدويل الثاين عن جتربة تعلمساعد بن حممد بن عبد اللهة الغيفلي.  31 
    . 471(. ص.2014. )يوكياكرات: مطبع أدتيا ميداي. اللغة العربية للناطقني بغريها
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 (Grammar Method)و. طريقة القواعد       

إن خصائص هذه الطريقة هي حفظ التالميذ القواعد وبعض 

 اجلمل املقررة. 

 (Translation Method )ز. طريقة الرتمجة       

القواعد من الغة  إن خصائص هذه الطريقة هي عملية ترمجة

 ة إىل لغة التالميذ.األجنبي

 ( Gammar Translation Method)ح. طريقة الرتمجة والقواعد      

إن هذه الطريقة هي جمموعة بني الطريقة الرتمجة وطريقة القواعد     

وهي بتدرب الطالب هبذه الطريقة على ترمجة نص أو  من اللغة األجنبية.

جمموعة من النصوص ابدئني ابملفردات، مث اجلمل، مث النصوص الكاملة. 

وهذه  وتركز هذه الطريقة على تنمية الكفاءة يف القراءة والكتابة والرتمجة.

الطريقة مستخدمة لتعليم درس اإلنشاء يف برانمج التدريب املكثف يف 

ية. ويف تنفيذها يقوم املدرس بكتابة الكلمات أو اجلمل ابللغة اللغة العرب

  اإلندونيسية على السبورة، مث طلب من الطالب ترمجتها إىل اللغة العربية.
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 ( Elected Method)ط. الطريقة اإلخبارية   

إن ىف هذه الطريقة كان املدرس هو الذى أحق ىف تقرير اخلطوات، 

 وىف عملية التعلم والتعليم.

 ( Practice Theory Method). الطريقة النظرية والعملية ك  

 إن هذه الطريقة تفضل على العملية ىف تدريس التالميذ.     

  (Functional Method )ل. الطريقة الوظيفية 

وهي الطريقة اليت تركز على جعل اللغة وظيفة ابلنسبة للطالب. 

وهي تتطلب من املعلم الرتكيز على عملية ترابط األفكار ومنوها. حبيث 

ل فقط عبارة عن وسائ) القواعد( والرتكيز اللغوي تصبح ثروة املفردات 

إلتقان استخدام اللغة. وليست هدفا حبد ذاهتا، كما تتطلب هبذه 

اجلديد كما درسوها الطريقة من الطالب أن يتعلموا استخدام الكلمات 

 32.موهاوتعلّ 

 

 

 

                                                           

 474. . صاملرجع نفسه 32 
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 عمليتها و وخصائصها  الطريقة املباشرة .5

 تعريف الطريقة املباشرة  .أ

 كلمات على الربط بنيالىت تعتمد الطريقة املباشرة هي: الطريقة 

ومجل اللغة األجنبية واألشياء واألحداث بدون ان يستخدم املدرس أو 

التالميذ لغتهم الوطنية بل يستخدم وسائل اإليضاح لشرح الكلمات أو 

 . والطريقة املباشرة عند بعض املفكرة واملصلحني هي:33اجلمل الصعبة

ن املباشرة ألعند موجلنتو سومردي مسيت هذه الطريقة ابلطريقة  .1

املدرسني يستعملون اللغة األجنبية ىف تدريسهم. ولغة التلميذ ال 

 34تستعمل هبذه الطريقة ىف شرح معىن املفرادات أو الكلمات الصعبة.

مسي كمال إبراهيم الطريقة املباشرة ألن هذه الطريقة تتكون طريقتني.  .2

 ومها الطريقة الطبيعية والطريقة التمثيلية.

                                                           

دراسة ) العربية للناطقني بغريهامنهج تعليم اللغة . 2016ألف جتهيا سيتيادي واغونغ فراووتو.  33   
اجمللد الثاين. مكتب   .ر(ونتو وصفية للدورة التدريبية املكثفة يف اللغة العربية مبركز اللغة جامعة دار السالم ك

 97كلية الرتربية جامعة دار السالم كونتور. فونوروكو. ص. 

بنتنج.  . بولنالطريقة تعليمها. تعليم اللغة األجنبة أحد النظرة ىف 1974موجلنتو سومردي.  34 
 34جاكرات. ص. 
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فأما الطريقة الطبيعية هي الطريقة لتحصيل غرض التعليم  (1

 ابلتلفظ قبل القراءة والكتابة. 

وأما الطريقة التمثيلية هي تعليم اللغة مرادفة ابللغة املشاهبة.  (2

 وهذه الطريقة تشتمل على ثالث طرق وهي: 

 الطريقة الطبيعية.  .أ

 الطريقة املمارسة.   .ب

 35الطريقة النفسية.  .ت

 

 املباشرة خصائص الطريقة  .ب

 وخصائص هذه الطريقة كما تلي: .1

إن اللغة الىت تستعملها ىف تدريسها هي اللغة األجنبية الىت يعلموها  (1

 املدرسون.

تشتمل مادة الدرس على الكلمات واألساليب واجلملة املفيدة الىت  (2

 يستعلملها التالميذ اليومي.

  طريقة تعليم الدرس ابلتلفظ وليست حفظ قواعد اللغة العربية. (3

                                                           

 64. ص. ملرجع نفسها  35   
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تدريب مترينات السماعي والتقليدي واحملادثة ليستويل فصاحة  (4

 اللغة. 

 جعل التالميذ مفكري ومدريب اللغة األجنبية. (5

تدل هذه اخلصائص على أن تعليم اللغة األجنبية سواء كانت اللغة  .2

 العربية يبتدئ:

 اإلستماع  (1

 التلفظ (2

مث احملادثة. وأما وسائل اإليصاح ذو أمهية كربى ىف تعليم هذه  (3

 اللغة. 

 خصائص األخرى الىت تشتمل عن الطريقة املباشرة هي: .3

 .(Natural Method )الطريقة الطبيعية   (1

 إن خصائص هذه الطريقة هي:

 تعليم اللغة العربية إبستعمال اللغة األجنبية. .أ

طريقة تعليم اللغة بصوت دون الكتابة مث التلفظ ابللسان مث   .ب

 إظهارها ابجلملة املفيدة.
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املفرادات واجلمل الىت يدرسها املدرس البد مبعلومات التالميذ   .ت

 السابقة.

 تستعمل القواعد للصواب عن اخلطآت.  .ث

تنفيذ تعليم هذه الطريقة ابإلستماع، احملادثة، القراءة، مث  .ج

 نشاء وأخريا ابلقواعد.الكتابة أو اإل

 Practice Theory Method ) )الطريقة املمارسة والنظرية  (2

 إن خصائص هذه الطريقة هي:  

 تبتدئ هذه الطريقة ابلعملية أوال، مث ابلنظرية اثنيا. .أ

حيفظ التالميذ أمثلة اجلمل ابإلعادة املرتبة وتقليد اجلمل من  .ب

 املدرس. 

تعويد التالميذ ابلتكلم أو احملادثة ابللغة األجنبية الىت يدرسها  ج.

 36املدرس.

 (Psychological Method )الطريقة النفسية  (3

 وخصائص هذه الطريقة هي:

                                                           

36 Fuad Hasan. 1977. Filogi Bahasa Arab. Sub Proyek Penelitian Buku Pelajaran 

Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi IKIP Malang. Malang. 1997. P. 20. 
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لإلبداع واإلخرتاع صورة نفسية مبساعدة اجلماد أي بوسائل  .أ

 اإليضاح.

 تنفيذ تعليم هذه الطريقة ابلتعبري أو تلفظ املفردات مث أمر  .ب

 املدرس تالميذه بوضع املفردات ىف اجلملة املفيدة. 

 يدرس املدرس شفهيا.  ج.

 37تعليم اإلنشاء بعد أن شرح املدرس الدرس. د.

 

  عملية الطريقة املباشرة .ج

إن الطريقة املباشرة هي طريقة تعليم اللغة العربية مبشاركة 

 عملية الطريقة املباشرة ترتتب فيما يلي:  ولذلك 38الطالب

 (Lidtening )اإلستماع  (1

 (Speaking )احملادثة  (2

 (Reading )القراءة  (3

                                                           

 112. ص. ملرجع نفسها 37 
  113. ص. املرجع السابقفؤاد حسن.  38 
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 (Writing )الكتابة أو اإلنشاء  (4

 رض الطريقة املباشرة د. غ   

 الغرض من الطريقة املباشرة هي: . عند كمال إبراهيم البدر، أن1      

( إكساب الطالب القدرة على تفكري اللغة، احملادثة، القراءة، والكتابة 1

 اجليدة.

 ( ألن يستطيع الطالب قراءة الكتب العربية وتفهمها.2

 39( وألن يستويل الطالب على اللغة العربية ابلسرعة.3

. الغرض من الطريقة املباشرة عند خبارى الصاحل هي: أن يستوعب الطالب 2

على اللغة العربية بسرعة وإعطاء قدرة التالميذ على التفكري الصحيح، 

 40احملادثة، الكتابة، والقراءة.التكلم، 

 ه. مبادئ الطريقة املباشرة 

                                                           

 115. ص. املرجع نفسه 39 

  116. ص. املرجع نفسه 40 
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ىف الطريقة املباشرة مبادئ الكثرية، وتلك املبادئ أن ال خيرج املدرس 

 من األغراض ىف تعليم اللغة العربية. واملبادئ الىت البد إهتمامها املدرس هي: 

 اللغة هي احملادثة أو الكالم وليست الكتابة وحدها. .1

 منهج الطبيعة. اللغة هي  .2

 تعليم اللغة ابلعملية مباشرة ليست ابملعرفة معناها وحدها.  .3

 البد أن تعرب اللغة ابحملادثة والتكلم.  .4

 41البد أن تستعمل اللغة ىف العملية.  .5

 نظرا من هذه املبادئ فتعرف أن الطريقة املباشرة ىف تعليم اللغة تبتدئ

وىل على اللغة بعد اإلستماع وليس ابحملادثة أوال قبل الكتابة، واحملادثة تبتدئ

 العربية اجليدة البد أن تعود ابلتكلم أو احملادثة.

 . خطوات الطريقة املباشرة و

اخلطوات الىت البد أن يهتمها مدرس اللغة العربية ىف الطريقة املباشرة 

 هي:

                                                           

 36. سينار ابرو. بندونج. ص. املبادئ عملية التعلم والتعليم. 1989انان سوجااي.  الدكتور 41    
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طريقة اإلستماع، وعند كمال إبراهيم الدرى تبتدئ هذه الطريقة  .1

ابحملادثة والتكلم، ولتحصيل إىل مهارة اإلستماع ابإلستماع مث يتدرج 

 واحملادثة تستعمل الطريقة اآلتية:

 إلقاء املفردات شفهيا.  (1

 إستعمال اللغة اليومية.  (2

 تعويد التالميذ وتدريسهم بسماع الكلمات مث احملادثة.  (3

يدرس تركيب اجلملة املفيدة ابلقواعد وتدريب احملادثة حىت استطاع  .2

 التالميذ أن يستخلص نفسه القواعد الىت درسها املدرس. 

 طريقة املطالعة وتتبع هذه اخلطوات كاآلتية: .3

 قرأ املدرس الدرس بصوت عال مث يقلده التالميذ.  (1

 تدفع التالميذ قراءة املدرس بغري ترمجة.  (2

 شرح املدرس الدرس بوسائل اإليضاح بغري ترمجة.  (3

ملعرفة قدرة التالميذ لغتهم فسأل املدرس بعض التالميذ أبسئلة   (4

 شفهية.

 42تعليم طريقة اإلنشاء بعد أن سار اخلطوات السابقة.  (5

                                                           

 214. ص. ملرجع نفسها 42 
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 الباب الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 

           الفصل األول: عرض البياانت العامة

 العامة عن معهد املوّدة اإلسالمى للبنات جوفري فونوروكو إندونيسياالنظرية  .أ

 9إن معهد املودة اإلسالمى للبنات هو معهد تربوي خاص للبنات. قام يف  

م حتقيقا ألمل كياهى احلاج امحد  1989اكتوبر  21ه/  1409من ذى القعدة  

زوجة  أمانته حنوسهل فهو مؤسس املعهد العصرى دار السالم كونتور مربية وصية و 

 فهي: واوالده

 السيدة احلاجة سوحتة سهل )رمحها هللا( .1

 دكتورندوس على سيف هللا سهل )رمحه هللا( .2

 كياهي احلاج  حسن عبد هللا سهل  .3
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لخقا،  كفاءة يف األ  لبنات إلعداد الفتيات املسلمات دواتعلى إقامة املعهد اخلاص ل

 وهنايكصحة اجلسم  واسعة العلم  حرية التفكري  روح اإللخقاص مع قوة التمسك 

   10واحواهلا كنساء املسلمات.

إن معهد املودة اإلسقامى للبنات هو معهد أهلى. متسك على شعار "املعهد 

رحام فو، اجلميع وللجميع" وهو املسمى مبعهد البنات اإلسقامى حتت رعاية مؤسسة األ

م الىت عقدت الرتبية والتعليم من فرقة األلعاب  1989سىن  12برقم التسجيل: رقم 

وتربية األطفال واملدرسة اإلبتدائية املتكاملة واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية املدرسة 

املتواسطة لكسب املهارة فن األزايء وقد عقدت املدراسة اجلامعية ابملشاركة مع اجلامعة 

حصل املعهد على  1997ديسمبري  29. وى وىب   جاكراتمية صقاح الدين األي  اإلسقا

. وهبذا ميكن 1997/ 23/ 46املعادلة من جامعة األزهر مبصر حسب التقرير رقم 

ون االمتحان لقالتحا، بتلك اجلامعة الىت يفخر هبا املسلمدلخل تأن اخلرجية معهد املودة 

ينال املعهد املعادلة من شىت اجلامعات   ذلك أنمث يلي بعد بشهادة معهد املودة. 

كجامعة األحقاف ابليمن وجامعة السودان وجامعة دمشق بسورية واجلامعة اإلسقامية 

 الدولية مباليزاي. 

                                                           

نوروكو فو  -  جوفريللبنات اإلسالمياملودة أخبار املودة رسالة آخرالسنة معهد . 1437وردة.  10 
  82 اندونيسيا. ص –
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عقدت املدرسة العالية مبعهد املودة التقومي املدرسى  2011وى التاسع من يوليو 

. كمت عقدت املدرسة الثانوية Aتيجة ن –من قبل وزراة الرتبية وحصلت على االمتياز 

نتيجة  –فازت على االمتياز  2010يوليو  27و 26  25التقومي املدرسى أيضا ى 

A – .أيضا 

وكان معهد املودة اإلسقامى للبنات يقوم على التوفيق بني املنهج معهد دار 

السقام كونتور واملنهج من وزارة الشؤون الدينية. فاملنهج على مستوى الوحدة التعليمية 

( KTSP)   لقانطقا، ومهارة اإلبداع على مما يهتم  لدي معهد املودة اإلسقامى للبنات

 يكون أساسا جيدا للتعليم والتعلم.إنشاء املنهج أجسن إنشاء 

للوصول إىل حد  املنهج املرسوم من منهج املعهد العصرى دار السقام كونتور  

واملنهج من وزارة شؤون الدينية على الطريقة املنهجية  وقر ر قسم املنهج الدراسى معيار 

 الكفاءة لكل فرقة من فر، املود  الدراسية كما يلى:

 ة.الدين واأللخقا، الكرمي .1

 الرتبية الوطنية والرتبية اخللقية. .2

 العلوم والتكنولوجيا. .3

 اجلمال. .4
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 11الفن والصحة. .5

 

 املوقع اجلغريف .1

قع يف وت .املوقوفةإن معهد املودة اإلسقامي للبنات بين على األرض  

إندونيسيا وهي يف قرية  –جاوى الشرقية  –فونوروكو  – جيتيس -قرية جوفري

تر من معهد دار  مصغرية حول مساكن أهل القرية. مسافتها مخس كيلو 

واملعهد املودة اإلسقامي للبنات هو معهد أهلي الىت متسك  12السقام كونتور.

على شعار "املعهد فو، اجلميع وللجميع" وهو املسمى مبعهد البنات اإلسقامي 

م. الىت 1989سىن  12األرحام برقم التسجيل: رقم حتت رعاية مؤسسة 

عقدت الرتبية والتعليم من فرقة األلعاب وتربية األطفال واملدرسة اإلبتدائية 

واملتكاملة واملدرسة الثانوية والعالية واملدرسة املتواسطة لكسب املهارة فن 

 األزايء.

 

 

                                                           

 11-10  ص. املرجع نفسه 11 

12 “Al-Mawaddah Team”. Profil Pesantren.  WordPress.org.  2014. At site: http: 
http://www.pesantrenputrialmawaddah.sch.id/tentang-kami/sejarah/. (accessed on 15 march 

2017, at 22.14 West Indonesian Time).   

http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22178
http://www.pesantrenputrialmawaddah.sch.id/tentang-kami/sejarah/
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 اتريخ أتسيسها .2

 1989أكترب  21التاريخ أنشئت معهد املودة اإلسقامى للبنات ى  

هذا املعهد املودة اإلسقامى للبنات ليس جزء من معهد حتت رعاية املؤسسة. 

دار السقام كونتور. ومع ذلك  كان وجودها ال يتجزأ تقريبا من معهد دار 

السقام كونتور الذى كان مشهورة ى مجيع أهناء العامل. من الناحية التارخيية أن 

لبنات ال ميكن فصلها من معهد دار السقام كونتور  معهد املودة اإلسقامى ل

ألن املنشئ لتأسيس هدا املعهد املودة اإلسقامى للبنات هو أحد من مؤسسي 

فهو فضيلة الكرام كياهي احلاج أمحد سهل رمحه  معهد دار السقام كونتور

  13.هللا

 إن الرتبية والتعليم مبعهد املودة اإلسقامى للبنات ال تنفصل عن الرأي 

احلكومة ابنتظام  رتهر ية ومنهج الرتبية الوطنية الذى قاألساسى يعىن قانون الرتب

 منهج الرتبية والتعليم ابملعهد العصرى دار السقام كونتور.

ج من دا ى تطبيق املنهاوكان معهد املودة اإلسقامى للبنات  أكثر اعتم 

وأن الرتبية والتعليم مبعهد املودة اإلسقامى للبنات معهد دار السقام كونتور. 

هي الرتبية املبنية على أساس املعهد مع منع الفرصة للطالبات أن يشرتكن يف 

                                                           

13 “Anonim”. Kembangkan Iptek Bersumber Imtaq. Republika 2008. At site: 

http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22178 (accessed on 23 march 2017, at 22.00 West 

Indonesian Time).   

http://www.republika.co.id/berita/shortlink/22178
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االمتحان احلكومى ملستوى املدرسة الثانوية والعالية. ومد ة الدراسة ست  

ن مسنوات ملتخرجات املدرسة اإلبتدائية وأربع سنوات ملتخرجات الثانوية. و 

أمت  دراستها مبعهد املودة اإلسقامي للبنات ملد ة ست  سنوات سوف حيصل 

على ثقاثة شهادات  شهادة املعهد وشهادة املدرسة الثانوي ة وشهادة املدرسة 

العالية. ومن أمت  دراستها مبعهد املودة اإلسقامي للبنات ملد ة أربع سنوات 

 14رسة العالية.سيحصل على شهادتني  شهادة املعهد وشهادة املد

 

  هدف وغرض معهد املودة اإلسالمى للبنات  .3

 اهلدف: 

الطالبات دوات ألخقا، الكرمية ومعرفة واسعة وقوة عزمية وكفاءة تكوين 

 فائقة وأساس نتيجة إسقامية.

 :لغرضا

 إمناء حمبة الطالبة على اإلسقام وعملها على التيقن. .1

 غرس اإلقتداء على الطالبة يف حياة االجتماعية. .2

                                                           

 10ص.   املرجع السابق. فرقة املودة 14 
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 تدريب الطالبات على وصل فكرهن  وعلوم الدينية يف أحناء اجملتمع. .3

إعداد متخرجات املوة اإلسقامي للبنات على أن تستمر دراستها  .4

 يف دالخل البقاد أو لخارجها.

إنتاج املتخرجني الذين لديهم مميزات أثناء املناقسة للوصول إىل ذلك  .5

 . األغراض تغرس يف نفوس التقاميذ وعمليتهم اليومية

روح اإللخقاص والبساطة واإلعتماد على النفس واأللخوة اإلسقامية  .6

 15واحلرية.

 

 16نشاطات معهد املودة اإلسالمي للبنات  .4

 األنشطة اليومية:  (1

 نوع األنشطة الزمان رقم

1 04,00 – 05,00  
القيام من النوم  صقاة الصبح  

 وقراءة القرآن

                                                           

  45-44 ص.. املرجع نفسه 15 

 9-8ص.  .املرجع نفسه 16 
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2 05,00 – 05,45 
االستعداد ألمر فردي  مراجعة 

 الدروس

3 06,00 – 06,30  تناول الفطور 

4 06,45 – 07,00 
دلخول الفصل وقراءة القرآن ملدة 

 دقيقة 15

 8-1سري الدراسة حلصة  13,10 – 07,00 5

 الراحة وصقاة الظهر 14,30 – 13,10 6

 صقاة العصر 16,00 – 15,30 7

 االستعداد ألمر فردي 17,00 – 16,00 8

 قراءة القرآنتدريس  17,45 – 17,00 9

 صقاة املغرب 18,30 – 17,45 10

11 18,30 – 19,30 
تناول الفطور  واالستعداد ألمر 

 فردي

 صقاة العشاء 20,00 – 19,30 12

 اعطاء املرتدفات 20,15 – 20,00 13

 التعلم اجلمعي 21,30 – 20,20 14
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 الراحة والنوم 04,00 – 22,00 15

 

 األنشطة األسبوعية: (2

 نوع األنشطة الزمان رقم

1 
03,00 – 05,00 

 )اجلمعة(

صقاة التهجد  واحلاجة مث صقاة 

 الصبح مجاعة

 احملادثة يف كل يوم 05,30 – 05,00 2

3 
05,30 –  06,00 

 )اجلمعة(
 تشجيع اللغة

 األحد  واإلثنني واألربعاء 4
تعلم اللغة التكثيفية للفصل 

 األول واألول التكثيفي

5 
06,00 –  07,30 

 )اجلمعة(
 الرايضة

6 
07,30 – 09,00 

 )اجلمعة(
 التنظيف العام

 ذن للخروج إىل فونوروكواإل 16,00 – 09,00 7
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 )اجلمعة(

8 
14,30 – 15,30 

 )السبت  واإلثنني والثقااثء(
 اخلطابة لثقاث اللغات

9 
14,30 –  15,30 

 )اخلميس(
 تدريب الكشافة

10 
14,30 – 15,30 

 )األحد واألربعاء(
 الدرس اإلضاف ى يوم اإلثنني

11 17,00 – 19,00 
اجملاهدة اجلمعية ى يوم اخلميس/ 

 ليلة اجلمعة

12 
17,00 – 22,00 

 )األربعاء(
 التداوى إىل فونوروكو )للمرضى(
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 األنشطة الشهرية: (3

 نوع األنشطة الزمان رقم

 استماع القرآن 17,00 – 05,00 1

 

 

 األنشطة السنوية: (4

 نوع األنشطة الزمان رقم

1 

 مناسب ابألحوال

لخطبة العرش/ لخطبة 

 االفتتاح

2 
سجود الشكر مليقاد معهد 

 املودة اإلسقامى للبنات

3 

 مناسب ابألحوال

االمتحان لنصف السنة 

 وآلخر السنة

4 
البازار )سو، العمل( األكرب 

 ومنظمة طالبات املودة
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5 
إساعراض انتاج اعمال 

 الطالبات

 ىالتمثيل املسرحاستعراض  6

 مسابقة ى اللغة 7

8 
 ,LT 1, Raimuna)التخيم 

Perkajum, Orientasi, 

SAKA, KMD, KML, 

Wade Game) 
 ذكرى أعياد اإلسقام 9

 

 أحوال املدرسات والطالبات .5

هم أسوة حسنة عند الطالبات. جيب أن  إن املدرسني واملدرسات 

يكونوا على مظهر جيد كاملشرفني واملدربني ى تطوير االبداع والقوة النفسية 

لتشجيع الطالبات ومساعدهتن على الوصول إىل آماهلن املرجوه تتحد اخلطوات 

 األعمال املناسبة احليوية املنتجة. 
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ودة اإلسقامي للبنات وأن جمموع املدرسات اللغة العربية مبعهد امل 

للفصل األول فهي ستة أساتيذات مطابقا بعدد الفصول. ولقد توجه الباحث 

  17مع كل منهن عن سري تعليمهن. وابلتايل امسائهن.

واملدرسون مبعهد املود ة اإلسقامي للبنات من األساتيذ املتزوجون  

واد م واألستاذات جاؤوا من املعاهد الرتبوية املختلفة حسب لخصائصهم يف

 169إىل  2016-2015بلغ عدد املدرسون مبعهد املود ة سنة الدراسة. و 

ملتكاملة انفرا يدرسون يف فرقة األلعاب وتربية األطفال واملدرسة اإلبتدائية 

واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية. ستون منهم من منخرجات معهد املودة 

 وجيه وحل مشكقاتخيدمن املعهد ويسكن فيه ليقمن على اإلشراف والت

طالبة ومقسم  135وبلع عدد الطالبات الصف االول إىل  الطالبات اليومية.

 فصول. 6إىل 

 21ى عقدتواالمتحان املدرسني واملدرسات ى كفاءهتم التعليمية  

املراقبة العامة للمدرسني من قبل وزارة شؤون الدينية بفونوروكو.  2012فرباير 

                                                           

  1437نسخة الوثيقة معهد املودة اإلسقامي للبنات.  17 
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ل ى على كل مستوى املدرسني أن يرتقي ى العمهبذا اإلشراف والتوجيه يرجو 

 18والكفاءة ى مواد  الدراسية.

 

 اجلدوال  األول  

 أمساء املدرسات اللغة العربية )وليات الفصل( مبعهد املودة اإلسالمى 

 ه 1438 – 1437للبنات جوفري فونوروكوا إندونيسيا العام الدراسي: 

 الدائرة االسم الفصل النمرة

 فونوروكو S.H.Iسانيت زلفى   األستاذة Aاألول  1

 سينتانج S.Pd.Iاألستاذة بنت احمليياويت    B األول 2

 فونوروكو S.Pd.Iاألستاذة رينا أيو دووي والنداري    C األول 3

 جاكرات S.IP، األستاذة إي. راحيو  D األول 4

 فونوروكو ةناألستاذة محيدة استجال احلس  E األول 5

 ماكتان األستاذة لطيفة إستقامة  F األول 6

 

                                                           

  11-10ص.  .املرجع نفسه 18 
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 أساس الرتبية والتعليم مبعهد املودة اإلسالمي للبنات  .أ

من ذي  9كان معهد املودة اإلسقامي للبنات مت أتسيسه يف السنة  

عاما  قامت املؤسسة معهد املودة اإلسقامي  26. وبلغ اآلن سن 1409القعدة 

اهية هبدف توفري الراحة والرف للبنات من عدة برامج التطوير والتحسني. وذلك

 للطالبات يف مرافق وفاء النظام والبنية التحتية  لعلى هبذه كلها تنجح الطالبات يف

 19تعليمهن مبعهد املودة اإلسقامي للبنات.

ولقد رسم التاريخ بنقائسه اجلميلة يف عامل التعليم  لطباعة كادر من   

إلسقامي نوية العالية. وأصل معهد املودة اوالروح املع الوطنيني الذين لديهم املعنوية 

عيهم كوادر األمة املختلقة املبتكرة وتدللبنات هي صلة متينة قوية يف تكوين  

 وحدهتم. 

يف هذا الصدد أن لقسم الرعاية مهنة دنياميكية. استمر هذا القسم  

تقتصر اللتوسيع طور احلضارة الىت تكو هنا. يف رعاية وحمافظة الطالبات فينبغى أن 

                                                           

 1ص. .نفس املكان 19 
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وظيفتها جبدران الفصول الدراسية بل  أوى من ذلك. وأن يكون قادرا على تشجيع 

 20الطالبات لتكون جيقا ذكيا مفكرا عاطفيا ى عامل اجملتمع املستقبل.

 وأساس االجتماعي من الرتبية والتعليم مبعهد املودة اإلسقامى للبنات:

 احملياة املقصودة  -

 عدم االمتناع إىل حزب معني -

 طلب العلم ال ألجل التوظف -

ية احلديثة للرتبوتصدر من األسس اخلمسة ملعهد دار السقام كونتور  

 :21اإلسقامية فيما يلي

 Sincerity))روح اإللخقاص  -

وهو أن يكون كل عمل قام به كل املدرسني واملدرسات والطالبات 

أمهية احلزب و ابملعهد أساسه العبادة هلل تعاىل  وال لطلب شيئ من أمهية الفرد 

والرفاهية وما أشبه ذلك. وعليه تعلم املدرسات وتتعلم التلميذات يف هذه 

                                                           

 2. ص.نفسه  املرجع 20 

21 KH. Imam Zarkasyi. Diktat Perkenalan Pondok Modern Gontor. p. 15.   
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املعهد إبلخقاص وعمل وعبادة. ويكون مجيع األعمال يف هذا املعهد حيطها 

 22اإللخقاص حىت حيب هللا ويرضاه.

   (Simplicity ) البساطة -

ف يف ر القدرة على استيقاء يف مقابلة هذه احلياة من غري ترف والس

احلياة نية ومجع مشتقاهتا. ليست سبيلة بل إجيابية ألن فيها تربية املرء الن 

 يزو د املرء برتبية لخلقية ط دون لخوف وال حزن أبي أحوال وهييعيش وس

 وأدبية شريفة حيتاج يف اجتاح الفردية واالجتماعية ابحلياة الدنياوية واأللخراوية. 

   (Self Sufficiency)االعتماد على النفس  -
هبذه األساس ترتىب كل الطالبات هذا املعهد يف أن تساري أحوال 

نفسه وأحوال إدارته املدرسية من غري االعتماد على مياعدة الغري  هذا النوع 

 من الرتبية جيعل الطالبات جترأ يف أن يعيش وسط جمتمعه يف أي حال يستقبلها.

  (Islamic Brotherhood )األلخوة اإلسقامية  -

أحوال احلياة املدراسية على هذه األلخوة الدينية اإلسقامية حىت يشعر  

كل منهن وأن صاحبتهن يف املدرسة ألخوة يف الدين اإلسقامى وسقامة  وتنفذ 

                                                           

22 Ibid. p. 15.  
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نْ ُونم إ لُخومة "مَنم من قول تعاىل "إ   وقال أيضا: "ومجمعمُلنماْكُم ْشْعُوابا ومق مبمائ لم  23.ا اُلْمُؤم 

 24فْ ُوا إ َن أمُكرمممْكُم ع ُندم هللا  أمتُ قماْكُم".ل ت معمارم 

  (Freedom ) احلرية املسؤولة -

وهي احلرية يف التفكري ويف الختيار التجارب واحملن وحرية يف تفكري 

املستقبل واحلياة االجتماعية بكل سرور وتفاعل دون تسائم يف مقابلة العيش. 

 عند الطالبات املدرسية كانت أم  وال بد  من هذه احلرية إجيابية ال سلبية 

 اجتماعية.

 

 الفصل الثاين: عرض البياانت اخلاصة

ة درس دروس اللغمشكالت تنفيذ الطريقة املباشرة يف مالحظة عن 

للطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري فونوروكو العربية 

 جاوى الشرقية

                                                           

  10(. اآلية: 39احلجرات. ). القرآن الكرمي23 

 13اآلية:  (.39. احلجرات. )القرآن الكرمي24 
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مجيع  نأوبعد أن قام الباحث مبقابلة مع مجيع أوليات الفصول لصف األول 

  دراسة ألخرىو تعليم اللغة العربية كدورس اللغة  تشتمل  فيهامدرسات اللغة العربية 

كاملطالعة واإلنشاء  النحو  الصرف  اإلمقاء  واحملفوظات وهن حياولن على اجلد 

ا رئي من استعدادهن يف احملاولة على واإلتقان يف أداء تعليمهن  وهذه كلها مم

استيعاب املادة املدراسية والطريقة الصحيحة قبل التعليم ومنهن من تعد ابستعمال 

  25وسائل التعليمية كوسائل اإليضاح.

وعكس من فصل األول "أ" أن بعض التلميذات اجلالسات يف اجلهة 

ية ابلدليل ادة املدرسالسفلى من الفصل مل تنشطن مدارستهن ابجلد واالهتمام ابمل

أن بعضهن مل تراعى على امليول والرغبة يف تعليم اللغة العربية وصعوبة يف تناول 

الدروس وصعوبة الفهم عن الدروس إال بعد أن شرح املدرسة شرحا واضحا ومرارا. 

بوضع الكلمات إىل مجل مفيدة من عند املدرسة  إبعطاء املثالية البسيطة واملفهومة  

املدرسة مجلة وسائل اإليضاح املتنوعة مث كررت املدرسة مجلة فجملة واستخدمت 

تدرجييا حىت رسحت اجلملة إىل أذهان التلميذات وتسهيل على فهم املادة. وال 

تكفي التدريس بوضع املثال يف مجلة مفيدة أو بوسائل اإليضاح. بل إمنا  كذلك 

                                                           

 ) VII/ 2017 OB/ 01 /( .نتيجة املقاحظة 25 
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ضع اجلملة " ال تكف بو  رُّ العمرمبمةم . املثال: من كلمة " أمانم أمجْ بزايدة احلركة الظاهرة

 26املفيدة أو بوسائل اإليضاح  ولكن كذلك ابحلركة اجلسمية الظاهرة.

وليس من احملال  أن من إحدى األسباب األساسية يف خمالفة النظوم الطريقة 

املباشرة حنوى تعليم اللغة العربية هي طالبات نفسهن وليس مطلقا من ضمن طر، 

التدريس أو املواد التعليمية. بذلك  فأراد الباحث أن يؤكد هذا الواقع إبحلا، نتائج 

 للغة العربيةانظوم الطريقة املباشرة حنو تعليم  املقاحظة عن عوامل املؤثرة يف خمالفة

 27لطالبات الصف األول  هي كما يلي:

ية مهما أهنن اليوم   التكلماحلياء واخلشية على ظهور األلخطاء يف احملادثة  املمارسة .1

 يوميتهن. ن اللغة يفمن الطالبات ال يستعمل كثريمفرداهتا من قبل. بل   قد عرفن

 احملاولة على إظهار روح الشجاعة واملعاونة عند التكلم.قلة  ولذلك يسبب إىل

املمارسة على إستخدام اللغة الصحيحة يف احملادثة اليومية وذلك يدل على  قلة .2

 اإلمهال وجتاوز نظام املعهد ولخاصة نظام اللغة. 

 قلة اجلهد على التقدمي والتفعيل يف تكلم اللغة العربية. .3

 ظهور البيئة السيئة عند التعلم. .4

                                                           

 ) VII/ /OB/ 10 2017( نتيجة املقاحطة. 26 

 

  )W/ VII/ 2017 /01( .نتيجة املقابلة 27
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 احملادثة جات العربية الصحيحة يفاستخدام العبارة اللغوية أو الله قلة التجارب على .5

 اليومية.

 الفصل الثالث: حتليل البياانت

غة العربية الل تعليمتنفيذ الطريقة املباشرة يف حلول املشكالت عن 

للطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسالمى للبنات جوفري فونوروكو جاوى 

 الشرقية

عقدت بعض املدرسات أبنواع األنشطة عند التعليم ختذيرا من ظهور 

السآمة وامللل من الطالبات ومن املدرسات نفسهن. وكذلك  ختذيرا على ظهور 

 املخالفة النظوم الطريقة املباشرة حنو التعليم اللغة العربية. املثال:

 بعقد املبارة يف إجابة األسئلة. .1

 لعربية واالستماع على األصوات العربية.حبملهن إىل مشاهدة األفقام ا .2

 .حبملهن إىل معمل اللغة العربية .3

ربية الصحيحة مع الناطق اللغة الع العربية الفصحةاللهجات التمرن والسماعة  .4

 مباشرة.
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أو محلهن على التعلم لخارج الفصل  وكذلك جعلت املدرسات فرقة بني  .5

التعصب  التعلم وجعل روحالطالبات يف املبارة لتشجيع على أنشطتهن يف 

 .بقة يف اخلرية على أنشطتهن بينهنواملسا

أمرهن على عقد احلوار مع زميلتهن أمام الفصل وهذه كلها تستعني أو  .6

الطالبات على فهم املواد وختذيرهن من السآمة وتسهل املدرسات على إيصال 

 املعلومات إىل أذهان وأنفس الطالبات بروح اإللخقاص.

 اللغة وإعطاء الدام ملن كانت متجوزة عن النظوم اللغة.بعقد نظوم  .7

  28.صقاة العشاء وأمرهن أن يعملن الواجبات اليومية بعد يف مساكهن .8

 

لعربية ا الطريقة املباشرة يف تعليم اللغةتنفيذ ت عن نتائج املالحظة

 لطالبات الصف األول 

قة الطري ما احللول عن مشكقات تنفيذرح شيأراد الباحث أن   وبعده 

املباشرة يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسقامى 

 :للبات جوفري فونوكو جاوى الشرقية إندونيسيا

                                                           

    )W/ VII/ 2017 /01( .نتيجة املقابلة 28 
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 استعداد املدرس ابألدوات كوائل اإليضاح الىت تساعد على جناح التدريس. .1

لباحث اد اعدم الرتمجة األشياء اجلديدة إىل اللغة الوطنية )إندونيسية( إذا أر  .2

 29أن يقرهنا.

 تكرار الكلمات مع مشاركة التلميذات. .3

ال يكتنب املدرسات املعاىن من الكلمات على السبورة. بل  يظهرن تلك  .4

 األشياء مباشرة أمام التلميذات. 

 30أن يكتنب املدرسات الكلمات على السبورة بعد تلفيظها واحدة فواحدة. .5

ذاهتا بكتابة الكلمات على أن أيمرن املدرسات واحدة فواحدة من تلمي .6

 السبورة.

إن وجدت الكلمات املخطئات أن أيمرن املدرسات التلميذات إبصقاح  .7

 الكتاابت.

أن أيمرن املدرسات التلميذات بكتابة ما على السبورة الىت قد أصلحت من  .8

 قبل يف كراساهتم.

 أن أيمرن املدرسات التلميذات بوضع مجلة مفيدة من الكلمة اجلديدة. .9

                                                           

  ) A/  VII/ / OB /70(2017 نتيجة املقاحطة. 29

 ) A/ VII/ /OB/ 70 2017( نتيجة املقاحطة. 30
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يكلفن املدرسات التلميذات على التكلم واحملادثة ألجل التمرين على وأن  .10

صحة اللغة مطابقا مبواد الدورس. وكذلك تطبيق األسئقات يف آلخر احلصة 

 للوقوع على نتيجة الفهم التلميذات.

ة الباحث مقرتضا عن سري تنفيذ الطريقة املباشرة يف تعليم اللغ وكان  

وكو عهد املودة اإلسقامى للبنات جوفري فونور العربية لطالبات الصف األول مب

جاوى الشرقية إندونيسيا بعد أن الحظ مجيع الفصول األول الىت كملت 

فصول. وكانت زمان هذه املقاحظة تسري  6. وتنقسم إىل طالبة135عددهن 

حويل شهرين متاما وهذه املقاحظة مقرتان ابملقابلة مع مجيع أوليات الفصول 

 األول  كالتالية:لطالبات الصف 

إن املدرسات مستعدة إبستعداد كامل قبل تدريس. ابلدليل على أهنن حيملن   .1

كتاب إعداد الدرس وبعض وسائل اإليضاح جبانب إستعدادهن على كفاءة 

 اللغوية.

أن املعلم يستحقن اإلبداع يف تعليمهن ختذيرا من ظهور السآمة وامللل فهي  .2

 :ببحث طريقة التعليم األلخرى املثال

 إيقاد املبارة  واملسابقة  واألنشطة حنو التعليم. -

 إيقاد التعليم لخارج الفصل والتلميذات منتشرة جبعل اجملموعة املستدرة. -
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 محلهن إىل معمال اللغة.  -

 رغم أن هذه كلها ال تفسد نظوم التعليم.

وختلقت روح الشجاعة يف نفوس التلميذات عند تعلم اللغة العربية أتثريا من  .3

ريقة. ألن مجيع التلميذات تتعلم هذه اللغة العربية كلغة أمهاهتن هذه الط

 األصلية. ولكنها دون ترمجة إىل لغة الدائرة أو الوطنية.

جعل روح التعصب بني التلميذات إذا عقدت املدرسة بعض من املنافسة أو  .4

الفوازر بينهن  وهذه تسهل املدرسة على إيصال املعلمومات إىل أذهاهنن. 

 تلميذات على فهم الدروس.وتسهل ال

سرية هذا التعليم الحتل من وجود املخالفة كإمهال بعضا من التلميذات وهي  .5

 التستخدم اللغة العربية مهما أهنن قد عرفت على املعاىن أو مفردات  اجلمل.

صعوبة التلميذات على فهم  الدروس السيما للتلميذات الىت جلست يف  .6

 الفصول السفلى.

ومازال هذا التعليم أن يستغين عن اإلصقاحات واإلقرتاحات واإلنتقادات  .7

 الكثرية ألن يرتقي سري تعليم ولنجاح املدرسات والتلميذات حنو تعليمهن. 
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 الباب الرابع

 خامتة

 

بعد أن قام الباحث ىف مالحظة ميدان البحث. احلمد هلل، بعونه، وتوفيقه تعاىل 

ستمل ا البحث. ويف اخلامتة سيبحث الباحث الىت تذكتابة هعز وجل قد أمت الباحث على  

 على أمرين أساسيني ومها نتائج البحث والتوصيات.

 البحث ائجنت .أ

ن األساس من النتائج املالحظات واملقابالت وهي لكشف مشكالت تنفيذ فإ .1

 الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف األول مبعهد املودة اإلسالمي

 – 1437للبنات جوفري فونوروكو جاوى الشرقية إندونيسيا  يف العام الدراسي 

لطريقة ا . فاستنبط الباحث أن مدرسات اللغة العربية قد قامت بنتفيذ1438

املباشرة عند تعليم طالباهتن لصف األول وقد استعدن املدرسات إبعداد اتمة 

ذلك، مهما كان بعضهن واألدوات املستخدمة ألن يكون وصيلة اإليضاح. ويف 

من ختالف نظام  التعليم مرة وذلك، ملا قامت يف تدريس اللغة العربية يف الفصول 

السفلى، وكانت املدرسات انطقة ومتكلمة على اللغة األصلية خالل التعليم. 

 ووجدت هذ الواقع إذا اضطر املدرسات يف تعليمهن.



71 
 

مدرسة الثانوية  مدير من التقومياتالحظات واإلهتمام ملهمة جدا، رغم أن املن إ .1

و مدرسات ، والتقوميات حنوعيا وروتينياعقدت أسبمبعهد املودة اإلسالمي للبنات 

 اللغة العربية لصف األول يف تنفيذ وعملية التعليم اللغة العربية انقصا. 

 االقرتاحات  .أ

وبعد أن عرضت الباحث نتائج حبثه أتتى منها التوصية لعلها أتيت ابلنفع 

 الوفري لنا وللمتمني بتعليم اللغة العربية. وتذكرها ابإلجياز فيما اييل:

الرجاء على مجيع املدرسات اللغة العربية أن تفهمن فهما جيدا من جهة  املعرفة،  .1

 والكيفية، والتنفيذ الصحيحة عن الطريقة املباشرة.

رة الصحيحة شالرجاء على مجيع املدرسات اللغة العربية أن تستخدمن الطريقة املبا .2

 مؤسسا على نظومها وال ختتلف منها.

تعليم  إىل اهلدف املنشود من مجيع املدرسات اللغة العربية أن حيصلالرجاء على  .3

اللغة العربية مبعهد املودة اإلسالمي للبنات أن تقوم على النهوض والرتقي يف رفع 

ول. ألن مكانة ألمستوى تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم اللغة العربية لصف ا

 درس اللغة العربية لصف األول أساس من كل األسس اللغوية.

الرجاء إىل مجيع املدرسات أن يستخدمن الطريقة املباشرة الصحيحة. وإذا أرادت  .4

 املدرسات الطريقة األخرى الرائعة ابلشرط أال تبعد هذه الطريقة ابلطريقة احلديثة.
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 أن يستخدمن على أساليب التدريسينبغي جلميع املدرسات اللغة العربية  .5

الصحيحة يف اللغة العربية وتستعد ألنفسهن ابملهارة اإلجيابية قبل التعليم. ألن 

املعلم عامل رئيسي يف جناح التدريس لدي التلميذات. وختذيرا كذلك على احملادثة 

 ابللغة اإلندونيسية يف أثناء التعليم أو خارجه.

التقوميات،  اكثرنوية مبعهد املودة اإلسالمي للبنات والرجاء إىل مدير املدرسة الثا .6

واملالحظات، واالهتمام اخلاصة يف عملية وتنفيذ التعليم اللغة العربية حنو 

سوف يبذرن بذرة  املدرسات الصفف األول ابلنسبة للصفف األخرى ألهنن

  النجاح التعليم يف املستقبل.
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode  :  01/ W/ VII/ A/ 2017 

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 25 Februari 2017 

Waktu  :  07:40 – 08:20 

Informan :  Ustadzah Santi Zulfa, S.H.I 

Tempat  : Kantor Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTsS Al-

Mawaddah) 

Tema : Permasalahan Pelaksanaan Metode Langsung dan Solusinya dalam 

Pembelajarna Bahasa Arab untuk   Kelas Satu di Pondok Pesantren 

Al- Mawaddah Al-Islamy Lil-Banat. 

 

1. Pertanyaan Pertama: 

   “ Menurut pendapat saudari, apa pengertian dari Metode 

Langsung?” 

Jawaban: 

 “ ya, dengan penggunaan bahasa secara langsung dan 

intensif  dari guru ke santriwati dalam komunikasi dan  dengan 

menyimak atau berbicara. Sedangkan untuk mengarang dan 

membaca dikembangkan kemudian. Oleh sebab itu pelajar harus 

dibiasakan berfikir. Dan menghindari sama sekali Bahasa ibu.” 

 

2. Pertanyaan Kedua: 

 “ Mnurut pendapat Saudari, bagaimana pelaksanaan 

Metode langsung yang benar itu?” 

 

Jawaban: 



77 
 

 “ ya, itu tadi seperti yang telah saya katakana sebelumnya 

di pengertian daripada metode langsung itu sendiri. Jadi, 

diusahakan ketika mengajar itu seorang guru tidak menggunakan 

sama sekali Bahasa ibu. Melainkan langsung dengan Bahasa 

Arab itu sendiri. Apabila anak-anak tidak faham akan makna 

daripada suatu kosa kata . maka guru memberikan penjelasan 

kepada mereka dengan berupa contoh kalimat, alat peraga, atau 

bahkan dengan gerakan jika dikira kurang. Intinya guru sebisa 

mungkin harus menghindari penggunaan Bahasa ibu sa’at 

mengajar.” 

 

3. Pertanyaan Ketiga: 

 “ Apakah pelaksanaan Metode Langsung pada tahun ini 

sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan?” 

Jawaban: 

 “ Kalau menurut saya untuk sampai sa’at ini Alhmadulillah 

sudah berjalan dengan baik, meski masih harus banyak 

dievaluasi. Lebih-lebih untuk gurnya itu sendiri. Kalau di 

persentasekan sekitar 99 persenan dilihat dari kemampuan 

Bahasa siswi itu sendiri. Karaena kebetulan ini merupakan kelas 

yang dimana siswinya adalah yang mengikuti tes melalui jalur 

prestasi. Otomatis mereka kemampuan Intelejensinya  lebih dan 

mudah untuk menerima pelajaran.”  

 

4. Pertanyaan Keempat: 

 “ Menurut Saudari, metode apa yang paling baik dan benar 

dalam pembelajaran Bahasa Arab itu ? 

Jawaban: 

 “ menurut saya metode Langsunglah yang paling baik dan 

benar untuk pembelajaran bahasa asing atau Arab.” 

5. Pertanyaan Kelima: 
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 “ Apakah selama ini saudari menggunakan metode lain 

selain daripada metode langsung” 

Jawaban: 

 “ selama ini saya selalu menggunakan metode langsung 

dalam KBM. Akan tetapi, saya juga pernah menggunakan 

metode lain seperti metode abjadiyah. Hal ini disesuaikan seiring 

dengan berjalannya materi yang semakain sulit.” 

 

6. Pertanyaan Keenam: 

 “ Apakah pembelajaran Bahasa Arab selama ini sudah 

mencapai tujuan yang di harapkan?” 

Jawaban:  

“ Alhamdulillah, selama ini sudah mencapai tujuan yang 

diharapkan meskipun persentasenya belum mencapai 100 % dan 

sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis, para santriwati 

juga sangat antusias, dan menyukai tantangan serta mudah 

menangkap pelajaran karena khusus Santriwati kelas 1A ini 

adalah orang-orang yang mengikuti tes masuk jalur prestasi. 

Untuk pelajaran Bahasa Arab itu sendiri kami 

mengkolaborasikan beberapa pelajaran lain seperti Imlaa dan 

Insyaa dalam satu waktu di setiap harinya.  

Didalam kegiatan belajar mengajarnya saya selaku guru 

berupaya untuk selalu merangsang mereka agar aktif dan tidak 

pasif. Mereka disuruh untuk menulis apa yang di diktekan dan 

melafalkannya kembali. dan mengisi jawaban yang ditulis 

dipapan tulis secara bergantian satu-persatu dari mereka. Serta 

membuat kalimat dari kosa kata yang baru.  

Dan selama ini saya tidak merasakan kesusahan ketika 

menyampaikan pelajaran kepada mereka kelas 1A. Karena, 

mereka mudah dalam menangkap pelajaran yang diajarkan. 
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Kode  :  02/ W/ VII/ F/ 2017 

Hari/ Tanggal :  Senin, 13 Maret 2017 

Waktu  :  09:00 – 10:00 

Informan :  Ustadzah Latifatul Istiqomah 

Tempat  : Kantor Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs Al-

Mawaddah)  

Tema : Permasalahan Pelaksanaan Metode Langsung dan Solusinya dalam 

Pembelajarna Bahasa Arab untuk   Kelas Satu di Pondok Pesantren 

Al- Mawaddah Al-Islamy Lil-Banat. 

 

1. Pertanyaan Pertama: 

   “ Menurut pendapat saudari, apa pengertian dari Metode 

Langsung?” 

Jawaban: 

 “ Menurut saya, metode langsung itu Kita selaku guru 

mengajarkan Bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab 

itu sendiri. Karena, biasanya kan orang mengajar Bahasa Arab 

dengan tetap menggunakan Bahasa Indonesia. Jadi, saya akan 

terpaksa bagaimana secepatnya agar bisa menguasai  Bahasa 

Arab. 

 

2. Pertanyaan Kedua: 

 “ Mnurut pendapat Saudari, bagaimana pelaksanaan 

Metode langsung yang benar itu?” 

Jawaban: 

 “ ya, itu tadi seperti yang telah saya katakana sebelumnya 

di pengertian daripada metode langsung itu sendiri. Jadi, 

diusahakan ketika mengajar itu seorang guru tidak menggunakan 
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sama sekali Bahasa ibu. Melainkan langsung dengan Bahasa 

Arab itu sendiri. Apabila anak-anak tidak faham akan makna 

daripada suatu kosa kata . maka guru memberikan penjelasan 

kepada mereka dengan berupa contoh kalimat, alat peraga, atau 

bahkan dengan gerakan jika dikira kurang. Intinya guru sebisa 

mungkin harus menghindari penggunaan Bahasa ibu sa’at 

mengajar.” 

 

3. Pertanyaan Ketiga: 

 “ Apakah pelaksanaan Metode Langsung pada tahun ini 

sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan?” 

Jawaban: 

 “ Menurut saya sendiri, Alhmadulillah selama sudah 

berjalan dengan baik, meski masih harus berjalan pelan 

ketimbang kelas- kelas atasnya yang lain. Karena kelas ( 1F) ini 

harus membutuhkan perhatian khusus dalam pembinaan 

bahasanya serta kemampuan intelejensinya masih dibawah kela-

kelas atasnya yang lain. Kalau di persentasekan sekitar 60%an.”  

 

4. Pertanyaan Keempat: 

 “ Menurut Saudari, metode apa yang paling baik dan benar 

dalam pembelajaran Bahasa Arab itu ? 

Jawaban: 

 “ Kalau menurut saya ya.. metode Langsung inilah yang 

paling baik dan benar untuk pembelajaran bahasa asing atau 

Arab apalagi untuk setingkat kelas 1.” 

 

 

 

5. Pertanyaan Kelima: 
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 “ Apakah selama ini saudari menggunakan metode lain 

selain daripada metode langsung” 

Jawaban: 

 “ ya, istiqraiyyah, tathbiqiyyah, abjadiyyah. Jadi saya 

mengajarkan Bahasa arab dengan berbagai varian metode. 

So’alnya dalam Bahasa Arab saya selaku guru selalu 

mengkolaborasikan dan membagi jam pelajaran Bahasa Arab 

dengan pelajaran lain contohya Imlaa/ Dictation, Muthaa’ah 

disesuaikan dengan  materinya.” 

 

6. Pertanyaan Keenam: 

 “ Apakah pembelajaran Bahasa Arab selama ini sudah 

mencapai tujuan yang di harapkan?” 

Jawaban:  

“ Ya, harapan saya sich pencapaiannya 100%. Akan tetapi, 

dilapangan kebetulan santriwati yang saya ajar merupakan kelas 

yang paling bawah yaitu kelas ( 1F) menurut Maharah atau 

intelejensinya masing-masing dan hasil dari klasifikasi ujian tes 

masuk. Selama ini ya…sudah mencapai sekitar 70 % an dan 

sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis.  
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TRANSKIP OBSERVASI 

Kode  :  06/ OB/ VII/ 2017 

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 25 Februari 2017 

Waktu  :  09:00 – 10:00 

Tempat  :  Gedung Kelas Satu  Madrasah Tsanawiyah (MTs Al-Mawaddah) 

Tema : Permasalahan  Pelaksanaan Metode Langsung dan Solusinya dalam 

Pembelajarna Bahasa Arab untuk   Kelas Satu di Pondok Pesantren 

Al- Mawaddah Al-Islamy Lil-Banat 

  

 Dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilaksanakan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

langsung dalam materi bahasa Arab  santriwati kelas satu 

Pondok Pesantren Al-Mawaddah sudah berjalan dengan lancar 

sebagaimana mestinya, mulai dari persiapan yang matang oleh 

masing-masing pengajar baik dari persiapan kemampuan bahasa 

guru itu sendiri dan juga alat-alat bantu atau peraga yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Meski, 

sebagian guru harus ditingkatkan kemampuan bahasanya 

dikarenakan masih baru dan belum mengenyam pendidikan 

Kuliah serta tidak sesuai dengan disiplin Ilmu yang ia ampu 

ketika kuliah. Tetap tidakmengurangi semangat mereka dalam 

mengajar. 

2. Peserta didik sangat antusias dan senang dengan adanya pengajar 

yang semangat serta mempunyai banyak variasi ide dalam 

pengajaran, sehingga santriwati tidak merasakan bosan dengan 

situasi kelas dan mudah memahami pelajaran yang disampaikan. 

3. Suksesnya proses metode langsung ini sangat bergantung juga 

terhadap kondisi santriwati yang sering tidak kurang 
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mendukung. Sehingga, membuat kondisi kelas menjadi tidak 

menarik dan kondusif sehingga proses pelaksanaan metode ini 

kurang tepat. Contohnya: anak-anak tidak mau mengerjakan 

latihan yang diberikan guru atau tidak berbicara dengan Bahasa 

Arab ketika menayakan suatu hal yang sebenarnya mereka tahu 

akan hal yang mereka tanyakan, ramai, dan mengobrol di kelas 

atau bahkan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

4. Kreatifitas seorang guru dengan penerapan teknik-teknik yang 

menarik dan unik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas 

akan bisa menghilangkan kebosanan yang mereka alami. 

Dengan cerdas cermat, games, dan pilihan jawaban ganda yang 

masih termasuk dalam kategori metode langsung. 

5. Syukur Alhmdulillah ada banyak sekali perubahan dalam hasil 

pembelajaran ini. Meski begitu, masih banyak sekali hal-hal 

yang harus si koreksi, evaluasi dan di tingkatkan terkait dengan 

pengajaran Guru itu sendiri dan juga belajar Santriwati. Hal itu 

semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar khususnya yang berhubungan dengan Bahasa Arab di 

Pondok Pesanten Puteri Al-Mawaddah. 

  

 

 

 

  

 


