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 انيالباب الث

 اإلطار النظري 

 ري اإلطار النظ .أ

 تعريف كلمة إشكالية .1

كلمة "مشكلة" صيغة المفرد لجمعها "مشاكل" و "مشكالت" بمعنى: األمر 

أما كلمة "إشكالية" هي األشياء التي تتعلق بالمشاكل النظرية   1الصعب أو الملتبس.

لناشئة اإشكالية تعليم اللغة العربية والمشاكل العملية. فالمراد بهذه اإلشكالية هي 

من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، سواء كانت المشاكل متصلة في المشاكل 

 أم طريقة التدريس. ،الطالبو   ،لمعلمبا

 في تعليم اللغة العربية يةإشكال .2

تعليم اللغة العربية التي يواجهها معظم متعلمي اللغات األجنبية المشاكل في و 

مثال فعلى سبيل ال ،االجتماعيةالمشاكل و  المنهجيةوالمشاكل  ،اللغوية المشاكل هي

 ،مواد المناهج الدراسة ،أهداف التدريسأمور: تحتوي على المشاكل في تلك 

م ووسائل اإلعال  ،طريقة التدريس ،الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،تخصيص الوقت

 2التعليمية.
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 أهداف التدريس .أ

غرض من التعلم والتعليم هو التغيير المطلوب في األساس في مجالت الفردّية 

والمهنية. الغرض من وضائف التعليم والتعلم لتحديد اإلتجاه الذي  االجتماعيةو 

 3سيتم غرض الموضوع فيه.

ر الغرض من تدريس اللغة العربية في مناهج تعليم اللغة العربية للمدرسة ذك 

والمدرسة العالية بحيث يتمتع الطالب للمهارات  ،والمدرسة الثانوية ،اإلبتدائية

الالزمة للتواصل باستخدام اللغة العربية في شكل إتصال نشط أو سلبي. يتم شرح 

 4والكتابة اللغة العربية. ،والقراءة ،والكالم ،إجادة اللغة العربية في مهارة اإلستماع

 مواد مناهج الدراسة  .ب

في الللغة   curriculumأو  kurikulum اهج الدراسة في اللغة اإلندونيسيةمن

عداء ومناهج. يتم تعريف معناه:  "curir" كلمةمن من اللغة اليونانية اإلنجليزية. وهي 

للحصول على  وهاأن يأخذ الطالب يجبالمناهج الدراسة بعدد من الموضوعات التى 

 5الشهادة. 

الفشل في تحقيق أهداف تدريس اللغة العربية في المدارس هي المشكلة التي 

اترتبط 
ً
 المناهجواثقا بمواد المناهج الدراسة املخطط لها. لم تدعم مادة  ارتباط
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 ،ارو الدراسية المطبقة بشكل كامل في تحقيق أهداف التعلم. سواء كانت مواد الح

وغيرها من المواد التي يكون في بعض األحيان غير متوافقة مع اهداف  ،والمفردات

 6التعلم المراد تحقيقها.

 تخصيص الوقت .ج

م يتم ل ،المشكالت في تعليم اللغة العربية. حتى اآلنتخصيص الوقت إحدى 

لكل و  ،أسبوعحوالىي حصتين من الدروس في كل  إعطاء المواد العربية في المدرسة

لحصة خمسة وأربعين دقائق فبمعنى في األسبوع تعليم اللغة العربية فقط تسعون ا

دقائق. يرجون  المعلمين اللغة العربية أن يكون قادرين على تصميم التعلم النشاط 

والفعال بسبب ضيق الوقت الموجودة حتى يتم تحقيق األهداف الكفاءات األساسية. 

 7الغرض من تعلم اللغة العربية. بدون هذه الجهود من الممكن أال يتحقق

 هيئة التدريس .د

ا في التفاعل مع طالبه واملجتمع في تكوين بيئة  كان المعلم  يلعب دوًرا مهمًّ

 كفاءات رئيسية وهي:ربع حسنة مؤيدة للدروس. ولكل معلم البد أن يمتلك أ

 الكفاءة التربوية .1

 ،يشمل فهم الطالبالكفاءة التربوية هي القدرة على إدارة تعلم الطالب الذي 

وتقييم نتائج التعلم وتطوير الطالب لتحقيق إمكانتهم  ،وتصميم وتنفيد التعلم

 .املختلفة
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 الكفاءة الشخصية  .2

ب واألخالق قدرة الشخصية موثوقة. ومثاال للطال  الكفاءة الشخصية هي

 الكريمة.

 الكفاءة المهنية  .3

المهنية هي القدرة على براعة المواد التهليمية على  أما المقصود من الكفاءة

نطاق واسع وعميق مما يسمح بتدبير الطالب للوفاء بمعايير الكفاءة املحددة في 

 معاييرالتعليم الوطنية

 االجتماعيةالكفاءة  .4

هي قدرة المعلم كجزء من املجتمع على التواصل  االجتماعيةالكفاءة 

على  آباء أو الوصىى ،طاقم التعليم ،وزمالء المعلمين ،والتفاعل بشكل فعال مع الطالب

 8واملجتمع املحيط. ،الطالب

 الطالب .ه

ب من أهم العوامل التعليمية. بدون العوامل المذكورة لن يحدث كان الطال

خرى. ألن الطالب هم الموضوع بدال هؤالء الطالب بعوامل أالتعليم. ال يمكن است

 الرئيس في التعليم.

المكونات البشرية التي تحتل افي أن الطالب إحدى الدين أشر كما ذكر شمس 

يمكنهم بحيث يطلبون و  عامل الطالب موقعا مركزيا في عملية التعليم والتعلم. سيكون 
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ليم لك في عملية التعلذ ،التأثير على كل ما هو مطلوب لتحقيق أهدافهم التعليمية

 9هتمام أوال هو الطالب.التي يجب اال 

 لتدريسطريقة ا .و

الطريقة هي عبارة عن خطة شاملة لتقديم اللغة بشكل  ،عند إدورد أنتوني

ساليب التدريس اللغة بما في ذلك تدريس تطورت أ 10منهجي بناء على النهج املحدد.

بات نتائج البحث وتجري ،اللغة العربية من وقت إلى وقت مع تطور النظريات األساسية

 في مجال اللغة.في تدريس اللغة بجانب تطور مطلب املجتمع 

طريقة التعليم هي وسيلة منتظمة يمكن أن هنالك رأي آخر يذكر على أن 

توفر الفرص للطالب للحصول على المعلومات التي يحتجونهم لتحقيق هدف 

 بينما المنهجية هي طبيعية تلك الطريقة. 11معين.

تطورت طريقة تدريس اللغة بهذه الطريقة. نتائج  ،من الناحية النظريةو 

 استراتيجية التدريس و تقنيات تدريس ،ديدة املختلفة في مجال طريقة التدريسالج

ه. كل ذلك من أجل تحقيق أنشطة تعلم اللغة فعالة. ومع اختبار اللغة قد تم تقديره و 

ذلك فإن الواقع الذي يحدث في هذا املجال ال يبدو متقدما للغاية إما مشاركة المعلم 

ب على الخدمة وفي عدد من الدورات التدريبية في مجال اللغة العربية في أنشطة التدري
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إال أن تأثير التدريب يحتاج إلى مزيد من التحقيق  ،اإلستراتيجيات وطرق التدريس

زمون يل أم ،سواء كانوا يطبقون ما يحصلون عليه في أنشطة التدريس الخاصة بهم

 12نفس طريقة التدريس واألسلوب.

ثالثة عشر طريقة في تدريس اللغات التى  تذكر أن هناك ،عند نانا سودجانا

 :وهي ،يشيع استخدامها

 طريقة  املحاضرة  .1

 طريقة السؤال والجواب .2

 طريقة المناقشة .3

 طريقة مهام تعلم  .4

 عمل الجماعيالطريقة  .5

 طريقة التجريبيةالمظاهرة أو ال .6

 سوسيودراما .7

 طريقة حل المشكالت .8

 طريقة نظام الفريق .9

 طريقة التدريب .10

 عمل السياحيال .11

 مسح املجتمع .12
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 طريقة املحاكاة .13

اللغة العربية التى تستخدم غالبا في  في التدريس طريقةومع ذلك فإن 

 ما يلي:على  المدارس تشمل 

 طريقة املحاضرة .1

هي مادة تعليمية عن طريق الشفهي. هذه الطريقة ليست سيئة دائما إذا كان 

بدعم وسائل اإلعالم وإيالء اإلهتمام لحدود اإلستخدام  ،استخدامها أعدت جيدا

املحتمل. المزية البارزة لطريق املحاضرة هي دور المعلم المهيمن وأما الطالب 

 13يستمعون بعناية يكتب محتوياة املحاضرة التى القاه المعلم أمام الفصل.

 السؤال والجوابطريقة  .2

الموضوع من خالل طريقة السؤال والجواب هي إحدى الطرق لتقديم 

 الطريقة التى يقدم بها المعلم السؤال إلى الطالب لإلجابة عليه. كما يمكن ترتيب

 14.ينخر اآل إلجابة عليها من قبل الطالب األسئلة التى طرحها الطالب ثم ا

 طريقة المباشرةال .3

طريقة لتقديم المادة دراسة اللغة األجنبية عن طريق استخدام اللغة الهي 

 15إلقاء مادة دون استخدام لغة الطالب على إطالق في التدريس.األجنبية في 
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 طريقة القراءة  .4

طريقة القراءة هي تقديم الموضوع عن طريق تحديد أولويات القراءة. يشيع 

 استخدام هذه الطريقة من قبل المعلمين في تدريس مهارة القراءة

 طريقة القواعد  .5

أنه يقدم مواد تعليمية عن طريق حفظ القواعد اللغة األجنبية. هذه الطريقة 

 تعطى األولوية إلتقان قواعد النحو والصرف في عملية التعليم اللغة العربية 

 طريقة الحفر  .6

كذلك وسيلة للحفاظ على  ،طريقة الحفر هي طريقة لغرس عادات معينة

استخدام هذه الطريقة للحصول على عادات جيدة بااإلضافة إلى ذلك. يمكن أيضا 

 والمهارة ،والفرصة ،والدقة ،البراعة

 طريقة التجريبيةال .7

 ال
 
أدوات العرض بستخدم طريقة التجريبية هي طريقة التدريس ت

التوضيحي لتوضيح الفهم أو اإلظهار كيفية القيام ودورة عملية تصنيع معينة 

 ألنها تساعد الطالب في العثور علىللطالب. هذه الطريقة هي وسيلة فعالة للغاية 

 إجابات بجهودهم الخاصة بنائا على الحقائق او البيانات الصحيحة.

 طريقة التقليد والتحفيظ .8

ا مطريقة التقليد والتحفيظ هي طريقة التعلم عن طريق تقليد الطالب 

 ألقاه المعلم ثم حفظ المواد التعليمية المقدمة 
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ق المستخدمة في تدريس اللغة العربية ر بين الطمثلة العديدة من بين األ 

ريقة ط يعنيفي الفصل السابع في المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن بانتول 

ها في ة التي يستخدمطريقال هيوالواجبات. املحاضرة وطريقة التقليد والتحفيظ 

الطريقة سهلة التنفيذ والتطبيق فى عملية هذه ن أل  للغة العربية؛معلم ا الغالب 

 التعليم.

 وسائل التعليم .ز

 أدوات رسومية أو ية هيلتعليمالوسيلة بمعناها الخاص الوسيلة أو الوسائل ا 

لتقاط المعلومات المرئية أو اللفظية ومعالجتها وإعادة إلفوتوغرافي أو إلكترونية 

 16.بنائها

م يتعلال لستخدام وسائلم يتعودوا بااللغة العربية  و، كان مدرسفي هذا العصر 

الكتب المدرسية والسبورات  يستخدمون فقطبل . وال سيما في ابتكارها الحالية

 التعليم لديهم إبداع ، فيمكنهم إنشاء وسائإذا كان ل  ،في الواقع. تعليميةال لكوسائ

ن تكون أكثر جاذبية للطالب في أخذ ا التعلم الحالية لرخيصة أو استخدام وسائال

 17دروس اللغة العربية.
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 التعليمتقييم  .ح

لتعليم ا بعض الطرق المستخدمة لتقييم العملية و مننتائج التعلم هلتقييم ال 

يعتبر التقييم جزًءا أساسًيا من التعلم الذي يوفر فوائد  في كلمة أخرى،. ونتائجها

 18.للمعلمين والطالب

لقياس مدى النجاح في تدريس اللغة العربية ، من الضروري تقييم تعلم اللغة  

ولكن وجد الكثيرون أن المعلمين يقيمون فقط مستوى القدرة اإلدراكية . العربية

 القدرة على الكالم. اختباروحدها دون تقييم جوانب أخرى مثل 

أخذ ت ، سوفت المنهجية كثيرة للغايةبعد رؤية المشكالت الموجودة في المشكال  

افة . باإلضدريسة التالباحث فقط ثالثة محاور بحثية ، وهي المعلم والطالب والطرق

ضّيق الوقت والمشكلة المنهجية هي المشكلة التي توجد في أكثر  إلى هذه األسباب ،

 .المدارس خاصة في المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن بانتول 

 ن بانتول يهساملحمدية كصورة عامة عن المدرسة الثانوّية  .ب

 جغرافيالموقع ال .1

 كسيهن بانتول في: مدرسة الثانوية املحمديةللموقع جغرافيا ال

 بانغونجوا  ،: بيليمان  القرية

 : كسيهن  المنطقة

                                                             
08 Ahmad Munjin Nasih, Metode dan Tehnik Pembelajaran, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 
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 :  بانتول   ريجنسىي

 : منطقة يوكياكرتا الخاصة  مفاطعة

انوية املحمدّية كسيهن بانتول 
ّ
 حدود المدرسة الث

 : الحدائق الجانب الشمالي

 : قرية المواطنين  الجانب الشرقي

 : الطريق العام الجانب الجنوبي

انوية املحمدّية كسيهن بانتول تاريخ إ .2
ّ
 نشاء  المدرسة الث

أغسطس  10كسيهن في التاريخ  أسست المدرسة الثانوية املحمدّية  

م. يعتمد إنشاء المدرسة الثانوية املحمدّية كسيهن بانتول على روح 1982

إستيعاب وتوفير خدمات التعليم اإلضافّية للطالب المتخرجين من المدارس 

الموجودة حول هذه المدرسة. هذه األشياء مهمة ألّن حول هذه اإلبتدائية 

رس المتوسطة على المستوى المدرسة اإلبتدائية وأما المدا 11المدراسة توجد 

وهي المدرسة الثانوية  ،في ذلك العام فقط مدرسة واحدة فقط الثانوي 

 3مية و والتي يتم تغييرها اآلن  تكون المدرسة الثانوية الحكالحكومية السابعة 

كسيهن. البادئ بتأسيس المدرسة الثانوية املحمدّية كسيهن بانتول هم قادة 

 هم: ،املجتمع حول المدرسة

1. Sabarto Atmojo 

2. Sudarisman 

3. Sihono 
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4. Trimo Wiyono 

ثم تم دعم القادة من قبل رئيس فرع املحمدية كسيهن بانتول الذي نجح  

مع نتول. كانت استجابة املجتفي تأسيس المدرسة الثانوية املحمدّية كسيهن با

املحيط في تأسيس المدرسة جيدة جدا. يتضخ هذا من خالل وجود طاقم تعليمي 

موظفا ساعدوا في تنفيذ تطبيق عملية التعليم ثالثين وإداري يصل مجموعهم إلى 

طالبا جديدة في الدفعة األولى. على الرغم من أنشطة التعلم في السنة  69وقبول 

وهي  ،ة الثالثة كانت ال تزال تنزه وتم تنفيذها في منزل أحد السكاناألولى حتى السن

بيت باويرا ديهرجو. وذالك ألن المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن ليس لديها مبني 

مترا لبناء مبنى  850سودارسنو تبرع بأرضه بمساحة  م1985خاص. وفي السنة 

مترا وفي  500أرضه بمساحة  تبرع  زوجة باويرا  أيضا م 1990المدرسة ثم في عام 

مترا. ثم تواصل نمو  200نفس الوقت اشترت المدرسة قطعة أرض مساحتها 

هذه المدرسة حتى اآلن حيث استخدام جميع أراضىي المدارس تقريبا لبناء 

 المباني أو المرافق الالزمة ودعم تنفيذ برامج أنشطة تعلم الطالب.

 الهيكل التنظيمي  .3

لتعليمية لها مجموعة من األنشطة من أجل تحقيق المدرسة هو مؤسسة ا  

ال سيما في تخطيط وتنفيذ األنشطة المدرسية حتى يتسنى لها العمل  ،الألهداف

فهي تتطلب تعاونا جيدا مع جميع الموظفين بما في ذلك  ،بسالسة وبشكل جيد

 المنظمة المدرسية.
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 المؤسسة. بحيثقلب من حركة المؤسسة هو الهيكل التنظيمي داخل تلك   

يصبح الهيكل التنظيمي مطلبا مطلقا لتحقيق أهداف ومثل مؤسسة. الهيكل 

التنظيمي في مؤسسة موقعه مهم جدا. ألن بوجود الهيكل التنظيمي سيعرفه 

األشخاص بسهولة عددا من الموظفين الذين يشغلون مناصب معينة في 

. مع  وجود هذا مما يجعل من السهل تنفيذ النظام ،مستوى كفاءة المؤسسة

يمكن تنفيذ البرنامج املخطط بسالسة ويمكن تحديد آلية  ،الهيكل التنظيمي

 العمل بسهولة.

انوية محمدية  
ّ
لى النحو عفهو بانتول  كسيهنأما الهيكل التنظيمي في مدرسة الث

 التالي:

 .Drs. Sapto Priyono، M.Pd:    اللجنة   رئيس 

 .Ismartoyo، S.Pd:    رئيس المدرسة 

  .Yuni Aji Cahyaningrum، S.Kom :   رئيس اإلدارة 

 .Miryati، S.Pd:      مالية 

 .Ani Zahiroh، S.Pd :   نائب رئيس المناهج 

   

   .Wiranti، S.Pd: نائب رئيس المدرسة لشؤون الطالب 

  .Poniman، M.S.I : االجتماعيةنائب رئيس المدرسة لشؤون  

 .Supriyana، S.Pdنائب رئيس المدرسة لشؤون البنية التحتية:  

انوية الوأهداف  بعثةرؤية و  .4
ّ
 ن بانتول يهساملحمدية كمدرسة الث
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 رؤية المدرسة الثانوية املحمدّية كسيهن بانتول: .أ

 واألخالق الكريمة ،اإليمان ،ذكاء ،المساوة بين الناس ،جودة التعليم

 المؤشر:

 التعليم حسب الخلفية التعليمية.  .1

 عملية التدريس والتعلم فعالة  .2

 ينمو ويتطور الطالب المتنافسون. ،حماسة التعلم  .3

 زيادة المتخارجات والنتائج   .4

 الفوائد المتوازنة ،الفرص ،األدوار ،الطالب لديهم الوصول   .5

 الوطني  ختباراال يزيد عدد الطالب الذي نجح في   .6

 يجد عبادة الطالب   .7

 لدى المتعلمين حساسية تجاه البيئة   .8

 لدى الطالب أخالق الطّيبة إلى جميع مناحي الحياة   .9

  كسيهنبعثة مدرسة الثانوية محمدية  .ب

 تحقيق التعليم التدريسىي حسب الخلفية التعليمية  .1

 تنظيم التعليم باستخدام منهج متكامل   .2

 تحقيق التعلم النشط واإلبداعي والفعال والمريح  .3

 الصف االنتقالتحقيق التعلم المبتكر من خالل   .4

تحسين جودة التعلم من خالل تطوير الذكاء الفكري والذكاء   .5

 العاطفي والذكاء الروحي
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 تنظيم تعليم المهارات الحياتية  .6

 ورعاية البيئة ،زراعة طاعة العبادة  .7

 زيادة روح عمار معروف ناهي منكر  .8

 تحقيق التعلم الوئام  .9

 الثانوية املحمدية كسيهن بانتول أهداف المدرسة  .ج

الوطني بنسبة مئة في المئة مع  ختباراال زيادة إنجاز نسبة النجاح   .1

 متوسط قيمة ثالثة مواد

 وجود مهارات تنافسية وقيمة البيع  .2

متالك ما يكفي من التدين من خالل مهارة قراءة القرىن وتنفيذ ا  .3

 وصيام رمضان بشكل صحيح ،الصلوات

  موظفينحالة المعلمين وال  .5

في المدرسة تحتاج إلى المعلمين والموظفين لتحرك وإدارة المدرسة   

سواء من حيث التعلم واألنشطة المدرسية. وبالمثل في مدرسة الثانوية محمدية 

هناك إدارة من المتوقع أن تنتج مخرجات جيدة من حيث الجودة  ،بانتول  كسيهن

 والكمية.

مثال الذي يحتذي به طالبه. لذلك يجب المعلم أن  المعلم هو شخصية  

يظهر كقيادة لدى الطالبه في تطوير اإلبداع وتشجيع ومساعدة في تحقيق 

بحيث يكون هناك وحدة من الخطوات  ،الألهداف التعليمية والتدريبية

 واإلجراءات فعالة.
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 تم تزويد المعلم بمجموعة متنوعة من معرفة االتعليم وتم تزويد أيضا  

فهو ملزم بمعرفة مكان العمل  ،بمجموعة من مهارات تدريب المعلمين. وبالتالي

 لذالك ،ويجب أن يفهم المهام الواجبات. دور المعلمين في المدارس مهم للغاية

يجب أن يكونوا مستعدين لتحريك وإدارة المدارس سواء من حيث التعلم 

 والتعليم.

اء هيئة التدريس )المعلمين( العالي لجميع أعض االلتزاممع التصميم و   

سواء من حيث الجودة والكمية. يعتمد اإلنتاج  ،يهدف إلى إنتاج متخرجات جيدة

 الجيد على خطوات مدير التعليم كمسؤولية التي يجب تنفيذها. 

إما  ،تتضمن المؤسسة التعليمية عددا من الموظفين في أداء واجبتهم  

لمثال المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن من جهة التعليمية أو غير التعليمية وبا

بانتول كمؤسسة تعليمية رسمية ال يمكن فصلها عن ذلك. عدد المعلمين 

نفرا من بينهم مدير  58بانتول  كسيهنوالموظفين في مدرسة الثانوية محمدّية 

 المدرسة وحارس المدرسة.

 

 الرقم النوع العدد

 أ هيئة المعلمين   

 1 (PNS)المعلم   7

 2 المعلم الحقيق  6

 3 المعلم غير حقيق  11
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  املجموع 24

 ب هيئة التدريس  

 1 اإلدارة المدرسية  1

 2 أمين المكتبة  1

 3 الوظائف النظافة  1

 4 حارس المدرسة  1

  املجموع 4

 

 المرافق والبنية التحتية .6

 المرافق هو جميع أنواع المعدات التي يمكن استخدامها لدعم تنفيذ  

 عملية التعليم والتعلم من أجل تحقيق األهداف

 الرقم النوع العدد معلومات

 1 الفصول   9 حسن

 2 المكتبة  1 حسن

 3 معمل العلوم الطبيعية  1 لغرفة الطالب

 4 معمل العلوم البيولوجيا - لم يوجد

 5 معمل العلوم فيزيا - لم يوجد

 6 معمل العلوم كيميا - لم يوجد
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 7 معمل اللغة  1 لغرفة معلم

 8 غرفة كمبيوتير  1 حسن

 9 غرفة المعلم  1 حسن

 10 غرفة اإلدارة  1 حسن

 11 غرفة اإلستشارة  1 لغرفة الطالب

 12 المصلى  1 حسن

 13 غرفة الصحة للطالب   1 حسن

1الفسيد   14 الحمام  6 

 15 المستودع 1 حسن

 16 غرفة التداول  - لم يوجد

 17 الرياضةالمالعب  - لم يوجد

 18 غرفة مجليس الطالب - لم يوجد

 


