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الباب الرابع
تحليل البيانات ومناقشتها

اللمحة عن ميدان البحث1

1المدرسة البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا  اللمحة
ببنجرماسين

نبذة تاريخية عن المدرسة
 اسم المدرسة

 المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا بودي أصبحت-
1المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا بيرو 

 المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا  ورنا أصبحت-
2المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا بيرو 

 المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا علم يصبح-
3المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا بيرو 

 في2002 أاغسطس ، دمج عام 1 في تاريخ  -
1المدرسة البتدائية الحكومية  تلاغا بيرو 

 لتصبح المدرسة البتدائية2004 أبريل 1في تاريخ  -
2004  مع خطاب قرار عام 1الحكومية  تلاغا بيرو 

 ليكون بذل ت المدارس الدولية2007 في نهاية عام -
)RSBI 2010 يوليو 02) البحيرة التجريبية. الجديد في

2010 سنة 166خطاب قرار عمدة بنجرماسين رقم 
1) تلاغا بيرو RSBIبذل ت المدارس الدولية (

PUU-X / 2012 / 5 قرار المحكمة الدستورية. -
-017ورسالة دورية من وزارا ت التعليم والثقافة رقم 

MPK-SE-2013 أصبحت2013 يناير 30 بتاريخ ، 
)  تلاغاRSBIسياسة النقل بذل ت المدارس الدولية  (

 بذل ت)RSBl(، ولكن حتى الن لم يتم إزالة 1بيرو 
المدارس الدولية  في المدرسة البتدائية الحكومية

 من وزارا ت التعليم والثقافة.1تلاغا بيرو 
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ليليس رحمليدا 22
راني دوي فسفيتا ساري 23
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تقديم البياناتب
بيانا ت حول مشكلة الطلبة من الصف الخامس في1

تعليم اللغة العربية على أساس مقابل ت مع مدرس
 المدرسة البتدائية العامة الحكوميةاللغة العربية في

 في اغرفة المعلم السيد ببنجرماسين1تلاغا بيروا 
يسريانشة السرهجانا ما يلي:

المدرسة البتدائيييةحسب وهجهظظة نظظظري أن "   
، ببنجرماسييين1العامة الحكومية تلاغا بيروا 

فظظظإن عمليظظظة التعلظظظم للمبتظظظدئين (البتظظظداء) ترتبظظظط
بمواضيع الموضوعا ت العربية ، وهي أكثر الصظظعوبا ت
الساسية خلل عملية التعلم فظظي الفصظظل الدراسظظي
هو على مستوى المبتدئين صعوبة القراءة  والكتابة.
ومن ناحية أخرى هظظو الفظظرق الساسظظي بيظظن الطلب
الذين يشاركون في مدرسة دينية والطلب الذين لم
اا في مدرسة دينية بسبب الختلفا ت فظظي يدرسوا أبد
اا على الطلق ، أثناء عملية خلفية الطلب مؤثرة هجد
التعلم في المدرسة البتدائية العامة الحكوميظظة تلاغظظا

 ببنجرماسظين ، وخاصظة اللغظة العربيظة. يجظظد1بيظظروا 
الطلب الظظذين يدرسظظون فظظي مدرسظظة صظظعوبة فظظي
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التعلم. "        

  إن مشكل ت الطلب في المستوى الساسي هي
مشاكل القراءة  ومشاكل الكتابة. نتج إشكالية الطلب
عن خلفية الطلب ، وهذا هو الفرق بين الطلب الذين
يدرسون في روضة تربية القران مع الطلب الذين لم

اا في المدرسة الدينية. بالطبع ، يؤثر هذا يدرسوا أبد
الختلف في الخلفية على عملية التعلم في المدرسة  قد

يكون الطلب الذين يدرسون في روضة تربية القران
أكثر استجابة للدروس العربية من الطلب الذين لم

يدرسوا في روضة تربية القران. هذا ما ذكره المعلم
لمواد اللغة العربية في الفصل الخامس وهو السيد

يسريانشة السرهجانا.

أن المشكل ت التي يواهجهها الطلب أثناء تعلم اللغة
 السيد يسريانشة السرهجانا فيما يلي :العربية عند

القراءة ، والسبب هو أن بعض منهم لم تعرف الحروف
العربية ، وهذا يسبب صعوباتها الخاصة في نطق الحروف

العربية. ل يستطيع الطلب في الساس قراءة النص
العربي الموهجود في حزم الكتب المدرسية / الكتب. في

بعض الحيان تكون الحركة أو الكتابة اغير مكتملة
بالحروف العربية ، أيضا لن المتعلمين ليسوا بارعين في

قراءة القرآن.

الكتابة ، حول إشكالية كتابة الطلب الذين يواهجهظظون-
صعوبا ت فظظي ممارسظظاتهم فظظي المدرسظظة أو المنظظزل. لن
القدرة على كتابتها يجب تدريبها باستمرار وتطويرهظظا مظظع
التمارين التي تتم بشكل مستمر. علوة على ذلظظك ، فظظإن
كتابة الحروف العربية لها صعوبا ت خاصة بها تختلظظف عظظن
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كتابة الحروف اللتينية. تتطلظظب مظظن الطلب أن يمارسظظوا
الكتابظظة الشظظكالية ، الطلب الظظذين يجظظدون بنشظظاط أكظظثر

صعوبة في الكتابة عن هظظذه الممارسظظة فظظي المدرسظظة أو
في المنزل. ندرة تمارين الكتابة مؤثرة هجدا فظظي مهظظارا ت
الكتابة لدى الطلب. لنه يجب تدريب القدرة على الكتابة
بشكل مستمر وتطويرها مظظع التمظظارين الظظتي تتظظم بشظظكل
مستمر. علوة على ذلك ، فإن كتابة الخطاب العربظظي لظظه
مستوى خاص من الصعوبة يختلظظف عظظن الكتابظظة اللتينيظظة.
الحروف العربية التي يتم كتابتهظا بشظظكل منفصظظل تختلظظف
في شكل الحروف مكتوبة على أساس مستمر. كل ذلظظك

اطا. يتطلب من الطلب تعلم الكتابة بشكل أكثر نشا

الستماع ، سبب صعوبة السمع يعود سبب عدم-
وهجود تفسير للطلب: لن المعلم في نطقه لفظ  العربية

أقل وضوحا ، لن قدرة الطلب على التقاط أصوا ت
الحروف العربية أقل ، لن الطلب لم يعرفوا / ل يعرف
هجيدا الحروف العربية ، والطلب الذين ليسوا على دراية
بكل من مخارج الحروف  بشكل صحيح ، أدى ذلك إلى

النطق الخطأ من الحروف عندما نطق الطلب.
الستماع الشكالي، سبب صعوبة السمع

يتحدث بها المعلم. عدم وضوح الطلب في الستماع إلى
ما قاله المعلمون هو أن المعلم يقول إنه اغير واضح ،

اا بسبب القدرة على التقاط الصو ت. أو لن الطلب وأيض
ليسوا على دراية بالحروف العربية ، والطلب الذين هم

أقل دراية بالحروف ، فإنه يسبب النطق الخطأ عندما
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يلفظه الطالب

 - الكلم ، سبب إشكالية الكلم هو عدم الثقة / على
القل المفردا ت التي لديهم. كل ذلك يجعل من الصعب

عليهم قول الجمل العربية / يخلطون بين ما يريدون قوله.
القراءة المنطقية اغير طليقة ناهيك عن التحدث بالعربية.

تحدث الشكالية ، تحدث هذه المشكلة لن الطلب
يفتقرون إلى الثقة ، أو لن المفردا ت التي يتحكمون بها

على القل. إن عدم الثقة بالنفس أو على القل المفردا ت
التي هجعلتهم يشعرون بصعوبة بالغة في قول الجمل

العربية ، أو أنهم يخلطون بين ما يريدون قوله. الطلب
الذين يفتقرون إلى القراءة أو الطلقة في قراءة النصوص

العربية هم من الطلب العرب المؤثرين بشكل خاص ،
حيث يتم تعليمهم من قبل المعلمين للتحدث باللغة

العربية.

  القواعد اللغوية ، حول المشكل ت النحوية التي-  
يواهجهها الطلب في الغالب في شكل اغموض في فهم
المادة التي يصفها المعلم ، أو فهموا ولكنهم يواهجهون

صعوبة عندما يتعلق المر بإعطاء أمثلة لترتيبا ت الجملة
البسيطة باستخدام القواعد السابقة. "

           إن المشاكل النحوية والشكالية النحوية التي
يواهجهها الطلب هي في الغالب صعوبة استيعاب فهم
المادة التي وصفها المعلم أو فهمها ولكنهم يواهجهون

صعوبا ت عندما يتعلق المر بإعطاء أمثلة لترتيبا ت الجملة
البسيطة باستخدام القواعد النحوية.
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اللغة العربيةتعليم البيانات عن  مشكلة 2
للطلبة في المدرسة البتدائية العامة

 ببنجرماسين1الحكومية تلاغا بيروا 

أ - مهارا ت طرح السئلة
         مهارة طرح السئلة ذا ت شقين ، وهي المهارا ت
الساسية للطلب   والمهارا ت المتقدمة. تشمل مهارا ت

الستفسار الساسية أسئلة قصيرة وواضحة ، وإعطاء
المراهجع ، والتركيز ، وتحويل السئلة وانتشارها ، وتوفير

فرص التفكير ، وإعطاء التوهجيه. في حين أن مهارة
طرح السئلة المتقدمة هي استمرار لمهارا ت طرح

السئلة الساسية. تتضمن مهارا ت الستفهام الضافية
التي يحتاهجهاالمعلمون إلى إتقان: تغيير مستوى التوهجيه

اليجابي ، وتعيين تسلسل السئلة ، وتتبع السئلة ،
وتشجيع التفاعل . 

         بناء على ملحظا ت أن الباحثين لم يقوموا
بالنظرية ، فإن المعلم لم يفعل نفس الشيء. الملحظة
في اليوم الثاني هي نفسها الملحظة في اليوم الول ،

يعطي المعلم المادة على الفور. "لذا ، فإن المشكلة
هنا هي أن المعلم ل يمنح الدراك في شكل طلب

المادة التي درسها الطالب السابق المعلم الذي درسه
الطلب.

ب- إعطاء التعزيز
           التعزيز هو استجابة لسلوك يمكن أن يحسن
من تكرار السلوك. تعزيز يمكن القيام به لفظيا واغير
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شفهي ، مع مبدأ الدفء والحماس والجدوى ، وتجنب
استخدام الستجابا ت السلبية. تعزيز اللفظ في شكل
الكلما ت والجمل مثل الثناء الجيد ، الحق واغيرها. في

حين يمكن أن يتم القيام  اغير شفهي مع الحركة
القتراب من المتعلمين ، واللمس ، والبهام والبعض

الخر
"   بناء على الملحظة في اليوم الول للمعلم ، ل
ايا أو اغير شفهي       عندما يقوم ازا لفظ يقدم تعزي

الطلب بالهجابة الصحيحة على السئلة ويفهمون شرح
المعلم وهجيكا  عندما ل يستطيع المتعلمون فهم المادة

 . 1ول يفهمونها"
لذا ، فإن مشكلة المعلم في هذه المهارة هي المعلم

الذي ل يقدم تقوية لفظية أو اغير لفظية للطلب.

ج-عقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظدالختلفا ت
 "نتائظظظج الملحظظظظا ت فظظظي اليظظظومين الول والثظظظاني
للتغيظظظرا ت فظظظي أسظظظاليب التظظظدريس ، فظظظي تظظظدريس
المعلمين الذين يجلسون وحدهم في شظظرح ، المعلظظم
يقظظف فقظظط عنظظد التوضظظيح باسظظتخدام الكتابظظة علظظى
السبورة ، لذلك ل يوهجظظد تفاعظظل للمتعلميظظن ، المعلظظم
أيضا ل تسظظتخدم الختلفظظا ت فظظي هجسظظم الحركظظة فظظي
مجموعة متنوعة من استخدام وسائل العلم ومظظوارد
التعلم حزمة الكتظب وحظدها ، لظم يبحظث المعلظم عظن
وسظظائل العلم ومظظوارد التعلظظم الخظظرى فظظي اختلف

2018-4-24ملحظة على مدرس اللغة العربية  1  
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أنمظظاط التفاعظظل والتنظظوع فظظي النشظظطة هنظظا يسظظتخدم
المعلمون طرق المحاضرا ت فقط ، وليس باسظظتخدام
طظظظرق قظظظد تزيظظظد مظظظن اهتمظظظام الطلب بظظظالتعلم.
لذا فظظإن مشظظكلة المعلظظم هظظي أن هظظذا المعلظظم مجظظرد
الجلوس عند شرح المادة ، واستخدام وسائل العلم
هو مجظظرد حزمظظة كتظظاب الطظظالب دون إضظظافة وسظظائل
أخظظرى ، وكظظذلك الطريقظظة المسظظتخدمة هظظي مجظظرد
محاضرة حتى يتعب الطلب أحيانظا مظن التعلظم وأقظل

اهتماما بالتعلم.

د- الشرح
         الشرح هو وصف شفويا عن الشيء والظروف

والحقائق والبيانا ت وفقا للوقت والقوانين المعمول بها.
اما يجب أن يمتلكه المعلم ، مع ابا ها ييعتبر التوضيح هجان
الخذ في العتبار أن معظم طلبا ت التعلم تتطلب من
اا إلى مقابلة مع معلم مواد المعلم تقديم شرح. استناد

اللغة العربية صنف في المدرسة البتدائية العامة
 ببنجرماسين حول الطلب ذوي1الحكومية تلاغا بيروا 

المشاكل في تعلم اللغة العربية في اغرفة المعلم
أنا أفصح عن: يسريانشة

"  المشكلة التي مرر ت بها عندما أوضحت أنني قد
أوضحت ، لن القدرة على إدراك ذلك الجانب مختلفة ،

فإن الطلب هنا ينضمون إلى المدرسة بعد الظهر
(مدرسة دينية) وهناك ل مدرسة بعد الظهر لذا فإن

قدرة الطالب الذي ليس في منتصف فترة ما بعد
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الظهر ليست هي نفسها ، وفصله مع رفيق الديك. "
لذا في هذه المهارة هو معلم المعلم ، لنه هو القدرة

على اصطياد المتعلمين المختلفين وقيود المتعلمين في
فهم اللغة العربية.

ه- فتح وااغلق الدروس
        دروس الفتتاح والختام هما نشاطان روتينيان

يقوم بهما المعلمون لبدء التعلم وإنهائه. من أهجل
النشطة تساهم هذه النشطة في تحقيق أهداف

التعلم ، ويجب القيام بها مهنيا
ادا إلى الملحظا ت التي أدلى بها مؤلف "    استنا
اليوم واليوم الثاني ، في مهارا ت فتح وإاغلق هذا
الدرس ، فإن المعلم ل يمنح القدرة على التفاؤل

اضا توفير المواد للمتعلمين حتى هنا ل يعرف ولكن أي
المتعلمون الغرض من التعلم ". وفي المهارا ت

الختامية ، ل يوفر المعلم هنا التعزيز للمواد التي تم
تقديمها" . 

     مشاكل في فتح المهارة ودروس إاغلقها ، ل
 في الدروس الفتتاحية ،الدراكيعطي المعلمون 

وكذلك المعلمون ل يقومون بالتعزيز في الدرس
الختامي.

و- إدارة الصف
           إدارة الصف هي مهارة المعلم لخلق مناخ

تعليمي موا ت ، والتحكم فيه في حالة تعطل التعلم.
بعض المبادئ التي يجب مراعاتها في إدارة الفصول
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هي: الدفء والحماس ،والتحديا ت ، والتفاو ت ،
والمرونة ، والتنوع في المور اليجابية ، وانضباط

الذا ت . المشكلة التي يدرسها المعلمون في إدارة هذا
الفصل واضحة في البيان. من الدرهجة الخاصة بهم والد

الكاهن.
رلم لدارة الصف ، "في الواقع ، عندما يحدث وقت التع

انا مع الصدقاء." يمزح أحيا
لذلك في مهارة هذه المشاكل التي يواهجهها المدرسون
في الفصول الدراسية هي أن المتعلمين أحيانا ما زالوا

يمزحون أو يكتظون في وقت التعلم.

بيانات عن محاولة المدرس في مشكلة3
تعليم اللغة العربية للطلبة في المدرسة

1البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 
ببنجرماسين

في تعلم اللغة العربية يختلف عن تعلم اللغا ت    
ادا الخرى. درس اللغة العربية لديه صعوباته الخاصة. اعتما

على مقابل ت مع طلب الصف الخامس في اللغة
العربية ، ماهجي هجاتمالنج ، حول هجهود الطلب والمعلمين

في التغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية في اغرفة
ما يلي:المعلم يسرينشة السرجانا 

"للتغلب على مشكلة السمع هذه هي ممارسة المهراج ،
مع ممارسة الستماع ثم تقليد عندما يكون هناك مادة مع
انا الستماع والستهزاء قراءتي اطلب من المتعلمين أحيا
بالقراءا ت التي أقرأها للتغلب على المشكلة في هجلسة

الستماع ، تتضمن الكثير من تمارين الممارسة التي يقوم
بها المعلمون:
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) ممارسة العتراف1
يمكن أن يكون تمرين التعرف هذا ممارسة صوتية

عربية وخطابة مخراج  بشكل صحيح.
) الستماع وتقليد الممارسة2

يقرأ المعلم هذا التمرين ويقلدها ثم يقلدها.

"في مشكلة التحدث هنا ، تغلبت مع العديد من طلب
القطارا ت لمحاولة التحدث مع صديق هجانبه على الراغم

من ذلك مع محادثة بسيطة ، من خلل السؤال عن
اضا السم والعنوان واغيرهم. وبالضافة إلى ذلك ، أقوم أي

2بتدريب الطلب على تقليد الحوارا ت في حزمة الطالب."

للتغلب على المشاكل في تمارين القراءة التي تستخدم هي
مهارا ت التخاطب،والحوارالممارسة.

"في التغلب على هذه المشكلة صعب للغاية ، لن الطلب لم
يكونوا يجيدون القراءة باللغة العربية. لتدريب الطلب هنا

، أقوم بتوعية الطلب لتدريبهم على قراءة القصص العربية
3والقراءة العربية"

             محاول ت التغلب على المشكل ت النحوية في
تمارين الحوار وتفسير الممرا ت في كتاب المتعلم. عندما
تكون هناك مفردا ت هجديدة في القراءة ، يمكن للمتعلمين

إضافتها إلى مفرداتهم.
     إن محاول ت المعلم لحل المشكل ت اغير اللغوية في

تعلم اللغة العربية تظهر من خلل بيان مدرسه الخاص في
:المعلم يسرينشة السرجاناالصف الخامس ، 

اا أكبر   "للتغلب على هذه الشكالية أعطي اهتمام
اا في روضة التربية القران للمتعلمين الذين لم يدرسوا أبد

2018-4-24مقابلة بمدرس الللغة العربية  2
2018-4-24مقابلة بمدرس الللغة العربية  3
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اة بالطلب الذين يدرسون في المدرسة الدينية. مقارن
4الذين يدرسون في روضة التربية القران. "

ال خاصة للطلب الذين ل يدرسون في يعطي المعلمون أعما
روضة تعليم القرآن ، ول يتخلف الطلب عن دراستهم في

روضة تعليم القرآن.

 تحليل البيانات عن محاولت مشكلة تعليمج-
اللغة العربية للطلبة في المدرسة البتدائية

" ببنجرماسين1العامة الحكومية تلاغا بيروا 
من بيانظظا ت التعظظرض فظظي الفصظظل السظظابق وهجظظد ت
بعض المشاكل المرتبطة بتعلم اللغظظة العربيظظة. يتضظظمن
ذلظظك مهظظارا ت القظظراءة والكتابظظة والسظظتماع والتحظظدث
والقواعظظد. هنظظا هظظو الشظظرح  مظظن مشظظكلة  الحتمظظال

إشكالية لدى الطلب:

- مشكلة الكتابة 1
 طالبا من الصف26           في مشكلة كتابة هذا من 

للطلبة في المدرسة البتدائية العامةالخامس  
"هناك  عدد ببنجرماسين1الحكومية تلاغا بيروا 

طلب الذين يعانون من مشاكل في الكتابة و كثير طلب
الذين ل يشعر  إشكالية في الكتابة بسبب الطلب نادرا
ما تمارس الكتابة باللغة العربية. سوى  في التعلم في

طلب الصف ل تمارس في المنزل إل عندما يكون هناك
مهمة من المعلم.

4
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اقا لظ   في كتابه "منهجية التعلم باللغةAcep Hermawanووف
العربية" فإن مشكلة الكتابة هي اختلف الكتابة باللغة

العربية والندونيسية إذا كانت الكتابة باللغة الندونيسية
تبدأ من اليسار إلى اليمين ، فإذا كانت الكتابة باللغة

العربية تبدأ من اليمين إلى اليسار. إذا كان للنص
اللتيني شكلين فقط ، هما الحروف الكبيرة والحروف

الصغيرة ، فهو مختلف مع الحروف العربية التي لها
أشكال مختلفة ، وهي قائمة بذاتها ، بداية من منتصف

ونهاية. كل هذا سيسبب بالتأكيد مشاكله الخاصة
للطلب في التعلم.

القراءةمشكلة 1
          هناك العديد من السباب التي تجعل الطلب
يجدون صعوبة في القراءة ، أحدهم   لن  الطلب ل

يعرفون الحروف العربية ولم يتعلموا اللغة العربية. في
1المدرسة البتدائية العامة الحكومية تلاغا بيروا 

 طلب10  في المشكلة هناك قراءة "ببنجرماسين
 طلب الذين ل8يعانون من مشاكل في القراءة و 

يعانون من هذه المشكلة ، وهذا يرهجع إلى أن الطلب ل
يستطيعون القراءة إذا لم تكن موهجودة حركاته ، وأيضا

روضةلن المتعلمين لم يتعلموا اللغة اللغة العربية في 
.التربية القران

في كتابه "تعلم العربية التفاعليةزولحنان       وفقا ل
تقنية" ، القراءة هي القراءة لمعرفة وفهم محتوى ما هو

مكتوب. يمكن تفسيرها لتهجئة أو نطق ما هو مكتوب.

مشكلة الستماع2
     في مشكلة السمع هذه تتعلق بفهم الطلب لكيفية
سماع أصوا ت المهراج للطلب ، يمكن الحصول على

أصوا ت المهراج الصحيحة من قبل الطلب إذا كان
11الطلب يسمعون بوضوح ما يوضحه المعلم. من بين 
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اا ، كان هناك   طلب من الذين عانوا من مشكلة4طالب
السمع بسبب عدم وضوح المعلم في قراءة القراءا ت

باللغة العربية ، وبسبب الطلب درست ما تم قرصنه أو
شرحه من قبل المعلم.

Teknik Pembelajaran Bahasa Arab      وفقا لزولحنان في كتابه "

Interaktifفإن هذه الجلسة ليست مجرد الستماع ، " 
السلبي ، ولكن أكثر من ذلك ، يعني ربط رموز اللغة

والتعبير عن الحجج التي يتحدث بها المتحدث وتحليل مدى
صحة وصحة الحجة المقدمة.

الكلم مشكلة3
       من بين الطلب الحد عشر كان هناك عدد طلب

لديهم مشاكل في الحديث. السبب الرئيسي للمشكلة هو
أن المتعلمين ل يستطيعون قراءة النصوص العربية ،

اا بسبب محدودية الطالب في المفردا ت العربية. وأيض
Teknik Pembelajaran Bahasa Arab       وفقا ل زولحنان في كتابه "

Interaktif هذا الخطاب هو ترتيب مرتبة لتقديم الفوائد ، "
التي تتم عمدا. وبعبارة أخرى ، فإن المصطلح يعني إعطاء

فهم كامل.

النحويةمشكلة4
       يمكن للمفاهيم النحوية و الصرفية  أن يصف

المؤلفون هذه المادة النحوية التي وصفها المعلم. من
 الطلب الذين لديهم مشاكل17 متعلما في معرفة 26

في قواعد اللغة. عدد الطلب الذين يعانون من مشاكل
في هذه القواعد هو سببالمعلم.

Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifفي كتابه " زولحنان وفقا  

" ، فإن المشكلة في القواعد في هذه الحالة هي تعلم
النحو و الصرف ، يجب على المعلم أن يفهم أن علم

النحو و الصرف ل يمكن تعلمه بسرعة ، ناهيك عن هذا ل



58

يزال في مستوى ابتدائية. يتم تقديم القواعد في وقت
اقا واحد في القراءة والدردشة والتعلم عن ظهر قلب وف

للطرق العادية.

مشكلةاغيرلغوية5
           ل يمكن فصل عملية التعلم عن حالة البيئة
المحلية ، سواء كانت البيئة السرية أو المدرسة أو

ابا ما اما ، ولكن اغال المجتمع. ل تكون هذه العملية ناهجحة دائ
تكون هناك أشياء يمكن أن تؤدي إلى الفشل أو على
القل تكون مصدر إزعاج يمكن أن يعيق تقدم التعلم

ونجاحه. كما تؤثر خلفية الطلب التعليمية واهتمام الطلب
اضا على وأنشطة تعلم الطلب خارج المدرسة أي

مشاكلهم.
ادا إلى المقابلة مع الطلب ، يمكن وصف         استنا

العلقة بين الخلفية والهتمام وتعلم الطلب مع المشكل ت
التي يواهجهها الطلب.

           الخلفية التعليمية للطلب الذين يعانون من
مشاكل في الغالب هجاءوا من طلب هجاءوا من مدرسة

 طالبا ،26 طلب من 17اغير دينية ، والتي وصلت إلى 
وهم طلب في إتقان الحد الدنى من اللغة العربية.
ويجعلها صعبة في قبول المواد العربية في التعلم.

 طلب16منخفضة في اللغة العربية ، والتي تصل إلى 
ابا. عدم وهجود اهتمام أو حتى عدم وهجود26من أصل   طال

اهتمام ضد العربية يجعلهم يميلون إلى الكسل لتعلم اللغة
العربية. علوة على ذلك ، يتعلق المر بالطلب الذين

اقا المواد التي يتم ارا أو ل يكرر مطل يواهجهون مشاكل ناد
26 من أصل 16تدريسها في المدرسة والتي تصل إلى 

ابا طال

التعلم         "منهج  كتابه  في  هيرماوان  لسيب  وفقا 
العربي" ، فإن المشكلة اغير اللغوية هي مشكلة في تعلم
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اللغة العربية التي تأتي من خارج خصظظائص اللغظظة العربيظظة
نفسها. اما الشرح من المشظظاكل اغيظظر اللغويظظة فظظي تعلظظم
اللغظة العربيظظة مشظابه لمشظكلة التعلظظم العامظة المظظذكورة
للظظم الشظظكالي الظظذي تظظم أعله. ولكظظن بالضظظافة إلظظى التع
شرحه ، فظي تعلظم اللغظة العربيظة ، هنظاك مشظكلة أخظرى
يجب أخذها في العتبار. هذه هظظي الختلفظظا ت الهجتماعيظظة

والثقافية بين العرب والمة الندونيسية.

تحليييل البيانييات عيين مشييكلت المعلييم فيييد
تدريس اللغة العربية للصف الخامس المدرسة

1البتدائييية العاميية الحكومييية تلاغييا بيييروا 
ببنجرماسين

         من بيانظا ت التعظرض فظي الفصظظل السظابق وهجظد ت
بعض المشاكل التي يواهجهها المعلمون ، من بينها مشكلة
في مهارة الطلب ، فظظي مهظظارا ت التسظظاؤل هنظظا لظظم يعظظط

الدراك فظظي شظظكل طلظظب المظظادة الظظتي تظظم المظظدرس 
دراستها من قبل الطلب السابقين. في حيظظن أن الظظترقب
أمر مهم هجدا في عملية التعلظظم ، لنظظه مظظع الدراك يمكننظظا
معرفة مدى فهم الطلب للدروس التي تم وصفها سابقا.

.Eوفقا ل    Mulyasaفي كتابه يصبح المعلم المهنظظي خلظظق  
التعلم البداعي وبهجة. تنقسم مهارا ت طرح السئلة إلظظى
اثنتين هما مهارا ت الستفسار الساسظظية ومهظظارا ت طظظرح

السئلة المتقدمة.

 وتشظظمل مهظظارا ت الستفسظظار الساسظظية أسظظئلةأ
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قصظظيرة وواضظظحة ، وإعطظظاء المراهجظظع ، والظظتركيز ،
وتحويل السئلة ونشرها ، وإعطاء الفرص للتفكير ،

وإعطاء التوهجيه.

 مهظظظارا ت الستفسظظظار المتقدمظظظة هظظظي اسظظظتمرارب
لمهارا ت الستفسار الساسية. 

تشمل مهظارا ت السظتفهام الضظافية الظتي يحتاهجهظا
المعلمظظون إلظظى إتقظظان: تغييظظر مسظظتوى التظظوهجيه
اليجابي ، وتعيين تسلسل السئلة ، وتتبع السظظئلة ،
وتشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظجيع التفاعظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل.
        بينما في المهظظارا ت اللزمظظة لعطظظاء مشظظكلة
تقوية هو المعلم الذي ل يقظظدم التعزيظظز اللفظظظي أو

 فظظيE.Mulyasaاغيظظر اللفظظظي فظظي الطلب. وفقظظا ل 
كتابه تصبح المعلظظم المهنظظي خلظظق التعلظظم البظظداعي
والبهجظظة. التعزيظظز هظظو اسظظتجابة لسظظلوك يمكظظن أن
يحسن من تكظظرار السظظلوك. يمكظظن أن يتظظم التعزيظظز
شفهيا واغيظظر شظظفهي ، مظظع مبظظدأ الظظدفء والحمظظاس
والجدوى ، وتجنب اسظظتخدام السظظتجابا ت السظظلبية.
تعزيز اللفظ في شكل الكلما ت والجمل مثل الثنظظاء
الجيد ، الحق واغيرها. في حيظظن يمكظظن أن يتظظم اغيظظر
اللفظي مع الحركة تقترب من المتعلمين ، لمسة ،

ابهامس واغيرها.
          في مهارة تنفيذ التغير وهجد ت المشاكل التي
يعاني منها المعلم هي المعلم الذي يجلس فقط عند
شرح المادة ، واستخدام وسائل العلم فقط لكتب

الطلب دون أي وسائل إعلم إضافية ، وكذلك
الطريقة المستخدمة هي مجرد محاضرة حتى يتعب
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الطلب أحيانا من التعلم وأقل اهتماما بالتعلم. وفقا
 في كتابه يصبح المعلم المهني خلق التعلمE. Mulyasaل 

البداعي وبهجة. إن إهجراء التغييرا ت هو مهارة يحتاج
المعلمون إلى إتقانها في التعلم ، للتغلب على الملل

اا متحمسين ومثابرين من المتعلمين ، ليكونوا دائم
ومليئين بالمشاركة. يمكن تصنيف الختلفا ت في
أنشطة التعلم إلى أربعة ، وهي اختلفا ت أنماط

التدريس ، والتغيرا ت في استخدام وسائل العلم
وموارد التعلم ، والتغيرا ت في أنماط التفاعل

والختلفا ت في النشطة.
        فظظي مهظظارا ت شظظرح المشظظاكل الظظتي يواهجههظظا
المعلمون هي عندما يشرح المعلم أنظظه ل يظظزال هنظظاك
طلب لم يفهموا شرح المعلم ، لنه هو القظظدرة علظظى
استيعاب المتعلمين المختلفين وحدود المتعلميظظن فظظي

ة العربيظة. فظي كتظاب  .Eفهم اللغ  Mulyasa فظي كتظابه
تصبح المعلم المهني خلظق التعلظم البظداعي والبهجظة.
شرح لوصف شظظفويا عظظن الجسظظم والدولظظة والحقيقظظة

ييعظظد والبيانا ت وفقا ل الوقت والقوانين المعمول بهظظا. 
التوضظظيح أحظظد الجظظوانب المهمظظة الظظتي يجظظب علظظى
ارا لن معظم التعلم يتطلب مظظن المعلمين إتقانها ، نظ
المدرسين شرحه. في استخدام التفسيرا ت في تعلظظم
يملك بعض المكونا ت الظظتي يجظظب النظظظر فيهظظا ، وهظظي

التخطيط والعرض التقديمي.

         إن مهظظظارا ت فتظظظح الظظظدرس وإاغلقظظظه وهجظظظد ت
المشكلة التي لم يعطها المعلم الدراك في الظظدروس
الفتتاحيظظة ، كمظظا أن المعلظظم لظظم يفعظظل التعزيظظز فظظي

الدرس الختامي. 
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 في كتابه "اصبح مدرساE. Mulyasa        وفقا ل 
محترفا خلق دروسا مبتكرة وممتعة. وفتح وااغلق

الدروس هما نشاطان روتينيان يقوم بهما المعلمون
لبدء التعلم وتعليمه. من أهجل أن تسهم هذه النشطة

بشكل ذي مغزى في تحقيق أهداف التعلم ، يجب
القيام بها بشكل احترافي. إن فتح الدرس هو نشاط

يقوم به المعلمون لخلق الستعداد الذهني وهجذب
انتباه المتعلمين على النحو المثل ، بحيث يركزون

بالكامل على الدروس التي سيتم تقديمها. إاغلق
الدرس هو نشاط يقوم به المعلمون لمعرفة مدى

تحقيق الهداف وفهم المتعلمين للمادة التي تم تعلمها
، وإنهاء أنشطة التعلم. للنشطة لفتح وإاغلق الدروس

يمكن القيام به بشكل فعال وناهجح في ملحظة
المكونا ت ذا ت الصلة فيه. تشمل المكونا ت المتعلقة

بالدروس الفتتاحية: اهجتذاب الطلب ، والتحفيز ،
والحالة ، وإهجراء التصال ت.

ثم في المهارا ت اللزمة لدارة مشاكل الفصل
الدراسي التي يواهجهها المعلم ، في بعض الحيان ، ل
يزال الطلب يمزحون أو مزدحمين في وقت التعلم.

 في كتابه يصبح المعلم المهني خلقE. Mulyasaوفقا ل 
التعلم البداعي وبهجة. إدارة مهارا ت معلم الصف

لخلق بيئة تعليمية ملئمة، والسيطرة على ما إذا كان
انقطاع في التعلم. بعض المبادئ التي يجب أخذها في

العتبار عند إدارة الفصل هي: الدفء والحماس ،
والتحديا ت ، والتنوع ، والمرونة ، والتنوع في الشياء
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اليجابية ، وزرع النضباط الذاتي.

تحليييل البيانييات حييول كيفييية المعلمييين فييي- ه
معالجة مشاكل تعلم الطلب في المواد العربييية
فيييي طلب الصيييف الخيييامس فيييي المدرسييية
1البتدائيييية العامييية الحكوميييية تلاغيييا بييييروا 

ببنجرماسين

         من التعرض للبيانا ت في الفصل السابق وهجد عدة
محظظاول ت مظظن قبظظل المعلميظظن والطلب للتغلظظب علظظى
مشاكل تعلم اللغة العربيظظة ، ومظظن بينهظا فظي الشظظكاليا ت
لسماع الكثير من التمارين التي يقوم بها المعلم فيما بينه
وبين تمريظظن التمريظظن والسظظتماع وتقليظظد التمظظارين. وفقظظا

" زولحنان كتابه  Teknik في   Pembelajaran  Bahasa  Arab  Interaktif,، "  
وأوضظظح أن الجهظظود الظظتي يمكظظن القيظظام بظظه للتغلظظب علظظى

مشكلة في الستماع إليها هي:

مقدمة التمرين 1
يمكن أن يكون تمرين التعرف هذا ممارسة تتصف
بالعربية بالستماع إلى الحروف العربية والمغراج ،

والستماع إلى الختلفا ت في الصوا ت العربية
المتنوعة ، والتعرف على الصوا ت العربية المختلفة

وتمييزها.

 الستماع وتقليد التمارين2
تتم عمليا ت الستماع والتقليد من قبل معلمين
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يركزون على أصوا ت لغة أو أنماط هجمل هجديدة اغير
معروفة للمتعلمين السابقين.

ممارسة الستماع والتفاهم 3
       يمكن أن يتم هذا التدريب والستماع عن طريق

الستماع إلى نصوص قصيرة أو بسيطة ثم إعادة
التعبير من قبل المتعلم.

        وفي الوقت نفسه ، للتغلب على مشكلة في
ممارسة التمارين التي تستخدم هي مهارا ت

فيزولحنان التخاطب ، والحوار ممارسة. وفقا ل
 " ، تمارينTeknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif كتابه "

ممارسة التي يمكن استخدامها تشمل:
-  مهارا ت الكلم4

مهارة المحادثه التي يقوم بها شخص ما سيدعم بداية
الكلم.

) ممارسة الحوار1
تمرين الحوار هذا عبارة عن تمرين يتم اختيار مواضيعه

من الحياة اليومية حتى يستهوي المتعلمين.
إن الجهود التي يمكن القيام بها للتغلب على مشكلة
في القراءة هي تدريب الطلب على قراءة القراءا ت

العربية في كثير من الحيان ، حتى يتمكن الطلب من
القراءة بطلقة. 

Teknik Pembelajaran Bahasa Arabفي كتابه” “زولحنان وفقا ل
Interaktif

المبذولة للتغلب على مشكلة القراءة هي:  الجهود
) القراءة المكثفة2

اءا يجب أن تكون القراءة المكثفة مألوفة باستمرار ، بد
من قراءة النصوص القصيرة. في هذه القراءة المكثفة

هناك العديد من العوامل التي يجب أن تنشط على
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اشتراك ، وهي: وضوح قراءة النصوص ، وإدخال
القراءة على محتويا ت القراءة.

) قراءة واسعة النطاق3
القراءة الموسعة هي نوع من القراءة أوسع وأشمل ،

بما في ذلك الممرا ت الطويلة والقصيرة.
ما الذي يمكن عمله للتغلب على مشكلة الكتابة و،
وطلب من الطلب للعمل على كتابة الواهجبا ت في

الصف أو ما إذا كان ينبغي القيام به الوقت ل يسمح في
كل منزل، ويلحظ المعلم     بالضافة إلى أخطاء

في زولحنانالطلب الذين كانوا يعملون عليها. ووفقا 
، ينبغي بذل الجهودTeknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifكتابه 

للتغلب على مشاكل الكتابة هي كالتالي:
          طلب من الطلب للعمل على كتابة الواهجبا ت في
الصف أو ما إذا كان ينبغي القيام به الوقت ل يسمح في
منازلهم، المتعلمين عمل فحص أو تصحيحه ، يكون لدى
المعلم سجل إضافي بأخطاء المتعلم الذي كانوا يعملون

عليه
        وفي الوقت نفسه ، للتغلب على مشاكل في
قواعد اللغة مع تمارين الحوار وتفسير القراءا ت في

كتاب المتعلمين. عندما تكون هناك مفردا ت هجديدة في
القراءة ، يمكن للمتعلمين إضافتها إلى مفرداتهم. ووفقا

في كتابه تقنيا ت التعلم التفاعلي العربية زولحنان
والجهود المبذولة لمعالجة مشاكل النحوي: ممارسة

الحوار، لن الطلب في هذه العملية المتعلمين سيضيف
المفردا ت الجديدة.

             عندما يكون هناك مشكلة خصائص اغير اللغوية
التي تظهر من هجهد العربية الخارهجي الذي يمكن القيام
به من خلل إعطاء المعلمين الهتمام خصيصا للطلب
الذين ل يدرسون في روضة تربية القران كي أنهم لم
يغادروا مع الطلب الذين درسوا روضة تربية القران.
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Teknik Pembelajaran Bahasa Arabفي كتابه  زولحنانووفقا  

Interaktifللتغلب على هذه المعلمين إشكالية يجب توهجيه ، 
الطلب نحو العتراف وممارسة التعلم حيث يمكن أن

يحدث، مما يتيح للطلب السلطة والنشطة ويعطيه
اليقظة كافية.


