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 جمهورية إندونيسيا

 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة رادين فتاح اإلسالمية الحكومية فاليمبانج

 كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية

 
 الفصل العربية في غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ

   اندراالي اوكن إيلير  بالمعهد االتفاقية السابع

 الرسالة

 ".S.Pd) )ان"مقدمة لنيل الدرجة العلمية "سرجانا فنديديك

 

 إشراف:       إعداد:

 الماجستيرة ،أندا مرشيدةدوكتور . 1 احمد واحد بوي مادنخ:   إسم الطالب
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 إستهال

 

ًرا وَ  ًرااعْ تَ َعلََّمنَّ َصِغي ْ  َمْل ِبِه َكِبي ْ
“Belajarlah di waktu kecil dan beramallah dengannya 

diwaktu besar” 
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3 
 

 

 

 



4 
 

 إهداء
 ىذه الرسالة أىديها إذل:

 مها مشهور كنفسية كادلعّلم األكؿ الذم تلقيت على مريافك رسلي ، أيب كأمي ،

مبادئ الصدؽ كالوفاء كعرفت يف نفسها السمحة الطيبة يديها الكرديتُت أكؿ 

 كنقاء الضمَت تقدمة إجالؿ كإحًتاـ.

  أساتذم األعزاء الذين أدين ذلم بالكثَت تقديرا كإجالال يف اجلامعة رادين فتاح

 اإلسالمية احلكومية فاليمبانج، بكلية الًتبية، قسم تعليم اللغة العربية.

  ـ الذين دفعوين لنهاية 4112اللغة العربية دلرحلة أصدقائي أمجعُت يف قسم تعليم

 ىذه الرسالة يف ساعدكىن مساعدة كثَتة كرافقوين فرحا كحزنا.

 "دين اإلسالـ ك اجلامعة الشريفة "رادين فتاح فاليمبانح 
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 شكر وتقدير
احلمدهلل على كل حاؿ، كأشكره على فضلو ادلتواؿ، كأسألو جزيل النواؿ، 

كادلآؿ، كأصلي كأسلم على خَت الصابرين الشاكرين، كعلى آلو  كالثبات يف احلاؿ
 كأصحابو الغر ادليامُت،كالتابعُت كمن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين، أما بعد.

أقدـ ىذه الرسالة إذل كلية الًتبية باجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح  
دة سرجاف فاليمبانج لوفاء شرط من الشركط الالزمة للحصوؿ على شها

 (..S.Pd)فنديدكاف

كيف ىذه الفرصة الثمينة أقدـ شكرا جزيال إذل من ساعدين إلدتاـ ىذه الرسالة 
 خصوصا إرل:

. ادلكـر رئيس اجلامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج،فركفيسور دكتور احلاج 1
 زلّمد سَتازم، ادلاجستَت، ؼ ق د.

عة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج، . ادلكـر عميد كلية الًتبية جام4
 فركفيسوردكتور كاسنيو حارتو، ادلاجستَت.

. ادلكرمة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة رادين فتاح اإلسالمية 3
 احلكومية فاليمبانج، دكتورة يونيار، ادلاجستَتة.

رفة األكذل الذم أفاد الباحثة كثَتاككجها . األستاذة دككتورأندامرشيدة،ادلاجستَتة، ادلش2
خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتىاإلنتهاء 

 منها، فلو من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيم الشكر كالتقدير.
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ادلشرؼ الثاين، فحقا يعجز لساىن عن  ،ادلاجستَتنور خالدين  األستاذ  .5
قدمت للباحثة كاللعوف كالتشجيع طواؿ فًتة إعداد ىذا البحث شكرىوتقديره فقد 

فلم يبخل بعلمو كدل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة كتوجيهها، ككاف 
لتفضلها مبناقشة ىذا البحث أكرب األتر يف نفس الباحثة فلها مٍت خالص الشكر 

 كالتقدير كمن اهلل عظيم لثواب كاجلزاء.

 قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية جامعة رادين فتاح .   األساتذ ادلعّلمُت يف٦
اإلسالمية احلكومية فاليمبانج. فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير على ما 

 قدموه من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء.

عدكين يف ىذا الذين ساباليمبانج العدؿ  اإلبتدائية ادلدرسة.   األستاذ كاألستاذة ٧
 البحث.

.   غرسة يف نفسي من حب للعلم كادلعرفة كاإلخالص يف العمل كأمي احلبيبة اليت ٨
 يطوؽ فضلها عنقي ككاف دعائها ادلستمر خَت معُت رل يف حياتى.

.   كألشقايت كزمالئي كأصدقائي ككل من ساىم فيإخراج ىذا العمل ادلتواضع إذل خَت ٩
 م مجيعا خالص الشكر كعظيم التقدير كاإلمتناف.الوجود كلو بكلمة تشجيع، ذل

كأخَتا عسى اهلل أف يبدؿ مجيع مساعدهتم بثواب كثَت ك أف تكوف ىذه الرسالة 
 العلمية تستطيع أف تعطي ادلنفعة جلميع الطالب، أمُت.

 ـ 411٨ ....... فاليمبانج،

 احمد واحد بوي مادنخ

124٦1115 
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 جمهورية إندونيسيا

 الدينيةوزارة الشؤون 

 جامعة رادين فتاح اإلسالمية الحكومية فاليمبانج

 كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية

 

 إعتماد لجنة المناقشة

 عنوان الرسالة:

 العربية في غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ
   اندراالي اوكن إيلير  بالمعهد االتفاقية السابع الفصل

 

 العلميةالرسالة لنيل الدرجة 

 في تعليم اللغة العربية  

  

 10621110 رقمالتسجيل: احمد واحد بوي مادنخ : إعداد الطالب

قد دافعت الطالبة عن الرسالة أمام مجلس المناقشة وتمت تقرير قبوله شرطا 
 من سبتمبر سنة ٧1 . وذلك في يوم(.S. Pd)للحصول على درجة علميةسرجانافنديديكان

  م،611٩



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 إقرار الطالب

 أنا ادلوقع أدناىا، كأفيدكم عليها:

 امحد كاحد بوم مادنخ:   اإلسم

 124٦1115:  رقم التسجيل

 العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةسًتاتيجيات ادلؤسسإ:  العنواف
   اككن إيلَتاندراالم   بادلعهد االتفاقية السابع الفصل

 

أقرر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية 
 جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج حتت عنواف:

 الفصل العربية في غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ
   اندراالي اوكن إيلير  بالمعهد االتفاقية السابع

حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من إداع غَتم أك تأليف اآلخر. كإذا أدعى أحد إستقباال أهنا من 
تأليفو كتبُت أهنا فعال ليست من ْتثي فأنا أحتمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على 

 جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاليمبانج. ادلشرؼ أك عميد كلية الًتبية

 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كالجيربين أحد على ذلك. 

 ـ411٨فاليمبانج، سبتمرب 
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 امحد كاحد بوم مادنخ
124٦1115 

 محتويات البحث

 الصفحة        الموضوع

 أ  ..................................................... صفحة العنواف

 ب  .......................................................... إستهالؿ

 ج  ............................................................. إىداء

 د  ....................................................... شكر كتقدير

 ك  ...................................................... تقرير ادلشرفُت

 ز  ..................................... اإلعتماد من طرؼ جلنة ادلناقشُت

 ط  ........................................................ إقرار الطالبة

 م  .................................................. مستخلص البحث

 ؾ  .................................................... زلتويات البحث

  ؼ  ...................................................... قائمة اجلداكؿ
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 مستخلص البحث
 

 السابع الفصل العربية في غةاللب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ" 
 .اوكن إيلير" اندراالي  بالمعهد االتفاقية

 تالميذتحسين دافع ال, ستراتيجياتالكلمة األساسية : إ

 

التواصل  يف البشر دائمان  سللوؽ اجتماعية خلق اهلل مع السبب كالفكر. كمخلوقات اجتماعية، البشر ىو
مع غَتىم من البشر. االتصاؿ ىو عملية مبوجبو شخص أك عدة الناس كاجلماعات كادلنظمات كاجملتمع، 

يجب ف  القرآف كالسنة كما جيب فهم. كاستخداـ ادلعلومات كي تكوف مرتبطة بالبيئة كغَتىم من الناس
اللغة العربية ، فمن ادلؤكد أنو لن يفهم دراسة اللغة العربية من قبل كل مسلم, ألنو إذا كاف ادلسلم ال يفهم 

 .القرآف كالسنة

 العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةسًتاتيجيات ادلؤسسإ . ما1
 ؟ بادلعهد االتفاقية السابع الفصل    

 العربية يف الفصل غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةادلؤسسطريقة  . ما4
 ؟ بادلعهد االتفاقية السابع    

 . كطريقة التوثيق,طريقة ادلقابلة,  طريقة ادلالحظةكطريقة مجع البيانات يف ىذا البحث ىي: 
 . ك بالتفصيل, ختليص البياناتالبيانات في ختفيستعمل الباحث  حتليل البيانات

حتفيز التالميذ على التواصل اإلسًتاتيجية ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف حتسُت . 1نتيجة البحث: 
ىو برنامج حيث يقـو ادلدرسوف ّتمع مجيع التالميذ  ، دكرة دكرة باستخداـ اللغة العربية ىي إنشاء برنامج

. زلفظة لكتابة ادلفردات ، حور ك الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم . 4 ادلتعلقة بالعمل الذم يتم كل يـو
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هجع ىي طريقة احملاضرة ، يقـو ادلدرس بإخبار ادلواد التعليمية شفويا يف تدريس اللغة العربية يف لغة ادل
 للطالب ، مث إضافتها بطريقة التحفيظ ، طالب ادلعلم طالبو ْتفظ عدد من ادلفردات كاحلكم

 الفصل األول

 اإلطار العام
 1  ................................................... خلفية البحث -أ

 5  .................................................. أسئلة البحث -ب

 5  ................................................. أىداؼ البحث -ج

 ٦  ..................................................... أمهية البحث-د

 ٦ .............................................. السابقة الدراسات -ق
 ٩  .................................................. النظرية األفكار -ك

 14  ................................................ منهجية البحث -س

 42  ................................................... ىيكل البحث-ذ

 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 45    .......................................... لتعليماتعلم إستراتيجيات أ. 

 4٦ ..... ............................. تعلم التعليم ت اسًتاتيجياتسسياأ .1
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 31...............................    العوامل ادلؤثرة على اسًتاتيجيات التعلم .6

 31  .. .......................................... ىدؼ التعلمأ -.أ4

   31   ادلراد التعليمي........................................... -.ب4

 31 ...............................................   الطالب -.ج4

 31.........................................    الوسائل ادلتوفدة -.د4

 34.........................................   للتدريس الوقت -ق.4

  34  ............................................. ادلعلمكجود  -ك .4

 34 ................................................. ق التدريس الطر  ب.

 34 ...................................................  عريف الطريقةت. 1

 33 ........................ لطرؽ التدريس ادلميزةاخلصائص العامة . 6

 32  طريقة التدريس................................... مبدأ حتديد. 3

   32.....................................  طريقة اسًتاتيجية القيمة. 2

 35.........................   الطريقةالعوامل اليت تؤثر على اختيار . 5

 3٧.......................................... . أنواع طرؽ التدريس2

 21.................................................... الدافع الطالب ج.
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 21.......................................................... االتصالح. 

 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 25 .................................. االتفاقية اإلسالمية معهد تاريخ -1

 25 .....................................1٩44-1٩1٨ الفًتة -أ   

 25..................................    1٩24 – 1٩44الفًتة  -ب        

 2٦..................................    1٩٦4 – 1٩2٩الفًتة  -ت

 2٦..................................    1٩٦٧ – 1٩٦4الفًتة  -ث  

  2٧...................................    1٩٧٦ – 1٩٦٧الفًتة  -ج

 54 ..........................................كفاة القائد ادلبكر  -ذ

 53 .................................  حىت اآلف - 411٨الفًتة   -ر

 5٧ ...................................................عنوان المدرسة -4

 5٧ .............................................  رؤية ورسالة المدرسة -3

 5٧ .........................................................  ا. الرؤية    

 5٧ ........................................................................ ب. ادلهمة   
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 ............................................. المرافق البنية التحتية -2
 5٨ 

 ...................................... عدد ودور الخريجين ودورهم -5
 ٦1 

 ٦4 .............................................. األنشطة التعليمية  -٦

......................  حالة المعلمين والموظفين من المدرسة اإلتحفية -٧
 ٦3 

 ٦5 ............................................ دولة الطالب سانتري -٨

 ٦٦ ....................................................دولة الخريجين -٩

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 إسًتاتيجيات ادلؤسسة اللغوية يف حتسُت دافع التالميذ للحوار با للغة العربيةأ. 

 ٦٨ ...........Indralaya Ogan Ilir   يف الفصل السابع بادلعهد االتفاقية 

 طريقة ادلؤسسة اللغوية يف حتسُت دافع التالميذ للحوار با للغة العربيةب. 

 ٧3 .............Indralaya Ogan Ilir  يف الفصل السابع بادلعهد االتفاقية 

 الفصل الخامس
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 االستنتاجات واالقتراحات

 االستنتاجات

 ٧٨...العربية غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ -أ

 حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ طريقة -ب

 ٧٨ ................................................................العربية غةا للب 

 االقتراحات

 ٩1 ...................................................................المدير  -1

 ٩1 .......................................................معلمي اللغة العربية -6

 ٩1 .................................................................لتالميذل -٧

 قائمة المراجع والمصادر
 قائمة ادلصادر كادلرا
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

 سللوؽ اجتماعية خلق اهلل مع السبب كالفكر. كمخلوقات اجتماعية، ىو البشر

التواصل مع غَتىم من البشر. االتصاؿ ىو عملية مبوجبو شخص أك عدة الناس كاجلماعات  يف البشر دائمان 

 .كادلنظمات كاجملتمع، كاستخداـ ادلعلومات كي تكوف مرتبطة بالبيئة كغَتىم من الناس

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh 

Allah dengan dilengkapi akal dan fikiran. Sebagai makhluk 

sosial, manusia senantiasa melakukan komunikasi dengan 

manusia yang lain. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses 

di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar 

terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
2
 

. دلػػػػػػػػػػػاذا ، ألنػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػالؿ اللغػػػػػػػػػػػة ، ديكػػػػػػػػػػػن للنػػػػػػػػػػػاس العامػػػػػػػػػػػل الرئيسػػػػػػػػػػػي يف التواصػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػو اللغػػػػػػػػػػػة

اللغػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي رلموعػػػػػػػػػػة ف .التواصػػػػػػػػػػل كالتفاعػػػػػػػػػػل ، كتبػػػػػػػػػػادؿ اخلػػػػػػػػػػربات كتعلػػػػػػػػػػم كيفيػػػػػػػػػػة تعلػػػػػػػػػػيم بعضػػػػػػػػػػهم الػػػػػػػػػػبع 

عنػػػػػػػػػدما نسػػػػػػػػػمع اآلخػػػػػػػػػرين يتكلمػػػػػػػػػوف ، كىػػػػػػػػػذا  .الصػػػػػػػػػوت ىػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػاـ يصػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػن الفػػػػػػػػػم. مػػػػػػػػػن األصػػػػػػػػػوات

 .م ادلعٌتك الصوت ىو الكالـ من ادلتكلم ذ عندما نسمع صوت اللغة.

مع  اآلخرين.  فعاملنظاـ اتصاؿ جيعل البشر قادرين على الاللذا فإف االستنتاج ىو أف اللغة تعمل ك

 .كتؤكد أكثر على الوظيفة االجتماعية للتعبَت عنها يف بيئتها

Jadi kesimpulannya adalah bahasa berfungsi sebagai sebuah 

sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama 

dengan manusia lainnya, dan lebih menekankan fungsi sosial 

untuk mengekspresikan kedalam lingkungannya.
3 

 .ىناؾ أم اتصاؿ حيدث ليس العادل، كبالتأكيد ال ديكننا أف نتصور إذا دل يكن ىناؾ لغة يف

                                                           
2
  Ruben Brent D dan Lea P Stewart. Communication and Human Behavior, (United 

States, Allyn and Bacon, . 2006), dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia 
 
3
 Evans, Nicholas, Levinson, Stephen. The myth of language universals “Language 

diversity and its importance for cognitive science” . Behavioral and Brain Sciences. (2009) hal 

429–492, dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Evans_%28linguist%29&action=edit&redlink=1
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من أكثر اللغات  دلفاللغة العربية إح .ديكن معرفة مدل دكر اللغة يف حياة اإلنساف ،خالؿ البياف السابق

كبصرؼ النظر عن كوهنا لغة التواصل ، فإف اللغة العربية ىي  .ادلستخدمة على نطاؽ كاسع من قبل البشر يف العادل

 .لقرآف كالسنةأيضنا لغة ا

يجب دراسة اللغة العربية من قبل كل مسلم, ألنو إذا كاف ادلسلم ال يفهم ف  القرآف كالسنة كما جيب فهم

 .اللغة العربية ، فمن ادلؤكد أنو لن يفهم القرآف كالسنة

Sebagai bahasa Al-Qur’an dan As-sunnah, bahasa Arab menjadi wajib untuk 

dipelajari oleh setiap muslim, karena apabila seorang muslim tidak memahami 

bahasa Arab, maka tentu ia tidak akan memahami Al-Qur’an dan As- Sunnah
4
 

ليس مبالغا فيو إذا كانت اللغة العربية احلالية حتظى باىتماـ خاص يف ادلدارس خاصة بُت كلذلك, 

سواء كاف  .اللغات اليت جيب استخدامها كل يـو لدإىيا اللغة العربية كيف إندكنيس ىدعام ىد, جعلت معظمامع

التحدث باللغة  تالميذأك يف ادلدارس الداخلية األخرل ، جيب على ال سكافذلك يف الصف أك ادليداف أك ادل

 .العربية

للغة القواعد ا يفهموفالذين  تالميذالكمع ذلك، حيدث لألسف يف الوقت احلاضر، ىناؾ الكثَت من 

 تالميذال يتكلموف العربية على اإلطالؽ ، بل يستخدموف لغات تأيت من مناطق ال تالميذحىت أف ىناؾ ال .العربية

على التحدث باللغة العربية أقل  تالميذاللتحفيز , ىو عدـ التحفيز من ادلعلمُت أحد العوامل ادلسامهة .اخلاصة هبم

                                                           
4
 Luthfia Aulia Miftahul Jannah. Peran Bagian Bahasa dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bahasa Arab, Tesis Sarjana Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  Surakarta, hal1 
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، كليس رلرد نشاط ادلعلم أك تالميذال قة أهنا تتطلب النشاطجدا، بينما لتحقيق ىدؼ التواصل كالتحدث بطال

 .ادلريب

Berbicara sangat memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri.
5
 Oleh 

karena itu, perlu diadakan perubahan terhadap strategi guru khususnya lembaga 

bahasa agar terciptanya lingkungan aktif yang mampu mendukung siswa untuk 

lebih termotivasi untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab.
6
 

كاليت نفذت  1٩٧٦مارس  11اليت تأسست يف  Indralaya معهد اإلتفاقية ىي كاحدة من ادلدارس يف مدينة

كمدرسة   مصنفة ادلعهد اىذ .كافية يف ذلك الوقتعلى الرغم من أف ادلرافق كالبنية التحتية دل تكن   .نظاـ الصعود

. ىذه ادلدرسة لديها  مت حلاألهنا مرت مبر  السلف تغيَت امسها كثَتنا ، بدءنا من معهد صغَتة لتصبح معهد مثل اليـو

 (.LEBAHكاحد منها ىو معهد اللغات تقصَت باالسم ), ساتذالذم حيكم جودة مهارات اال مؤسسة خاصة

يف  تأديباللغوية ، تلعب دكران يف خلق بيئة نشيطة للغة العربية من خالؿ أنشطة تأديبية للتحكم كالىذه ادلؤسسة 

 تالميذ فهم أكثر سهولة اللغة العربية شفويا كلاللغة، ك  ديكن ل مؤسسة . مع دكر اللغة العربية تالميذاستخداـ ال

  .ياحترير 

باالىتماـ بإجراء األْتاث من خالؿ إثارة قضية ما  باحثمث يشعر ال, من ىذه اخللفية ادلذكورة أعاله

كاليت  على التواصل باستخداـ اللغة العربية تالميذافع الك ىي اخلطوات كاالسًتاتيجيات اليت ديكن أف تكوف زيادة د

                                                           
5
 Ibid, hal 2 

6
  Wawancara dengan Ustazd Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya Ogan ilir, 2 

Januari 2018.  
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 تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ " حوؿ باحثيف كقت الحق سوؼ يناقش ال

 ". Indralaya Ogan Ilir   بالمعهد االتفاقية السابع الفصل لعربية فيا غةا للب حوارلل

 

 البحث ئلةأس . ب

 كصف خلفية ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، ديكن صياغة ادلوضوع على النحو التارل :  عن

 السابع الفصل العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةسًتاتيجيات ادلؤسسإ ما .1

 ؟ االتفاقية بادلعهد

بادلعهد  السابع الفصل العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةادلؤسسطريقة  ما .4

  ؟ االتفاقية

 أهمية البحثو  أهداف  . ج

 البحث أهداف .1

 يف البحث, مبا يف ذلك ما يلي: ك الفواعد الباحث بع  األغراضلديو  ,بحثال اىذ

 العربية يف غةا للب حواراللغوية يف حتسُت دافع الطالب لل ةادلؤسسسًتاتيجيات إ على تعرؼلل . أ

 بادلعهد االتفاقية  السابع الفصل
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 الفصل العربية يف غةا للب حواراللغوية يف حتسُت دافع الطالب لل ةادلؤسسطريقة على  لتعرؼل . ب

 بادلعهد االتفاقية السابع

 

 

 أهمية البحث .6

 طريقة دكر حوؿ للباحثُت خاصة كمعرفة بصَتة إضافة : الناحية النظرية . أ

 غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةادلؤسس    

  .العربية    

 كمسامهة فكرية من ادلؤلف لتطوير العلـو خاصة : الناحية التطبيقية . ب

 للوعي الدافع زيادة يف فاعلية أكثر ليكوف اللغة ةمؤسس    

 بادلعهد العربية اللغة باستخداـ للتواصل السانًتم كزلبة    

  .االتفاقية    

 دراسة السابقةال . د

حوؿ دكر ادلؤسسات اللغوية يف  الباحثتعلق ياستنادان إذل نتائج البحث يف األدب اليت أجريت أْتاثان 

رفع مستول الوعي بالتواصل باستخداـ اللغة العربية ادلوجودة يف ىذا البحث ، ديكن استخدامو كدعم يف  

 :كتابة ىذه األطركحة ، من بُت أمور أخرل على النحو التارل
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 العربية اللغة قدرة تحسين في اللغة دور" بعنواف اجلنة مفتاح أكلياء لطفية األخت األطركحة   . أ

 الدراسة ىذه هتدؼ. "kedunggalar ngawi الرحمه اإلسالمية الصعود مدرسة في

 الدراسات لطالب العليا الدراسات قسم من العربية للغة التعليمية األنشطة يف العوامل كصف إذل

 اليت ادلشاكل على كالتعرؼ ، للطالب العربية اللغة حتسُت يف اللغة قسم دكر ككصف ، اللغوية

 kedunggalar الرمحة ، الداخلية اإلسالمية للمدرسة التابع اإلسالمية اللغات مركز يواجهها

ngawi .حيتوم ىذا النوعي الوصفي ادلنهج مع ادليداين البحث من نوع ىو البحث ىذا .

البحث على أكجو التشابو كاالختالؼ مع البحث الذم أجراه ادلؤلف ، كادلعادلة يف ىذه الدراسة 

ف كالمها طريقة قسم اللغة يف حتسُت قدرة الطالب العرب كالفرؽ ىو تركيز ادلؤلفُت أكثر على  تص

بالتواصل مع  تالميذالدافع كيفية قياـ ادلؤسسات اللغوية يف تصميم االسًتاتيجيات يف حتسُت 

 .استخداـ اللغة العربية

األجنبية كاللغة ، جامعة كالية أطركحة األخت ليلى سعادة ، كلية اللغة كالفنوف ، قسم اللغة     . ب

سيمارانج ، بعنواف "اسًتاتيجية التعلم العربية مع هنج السياقية لتحسُت مهارة الكتابة يف الصف 

 ىي األطركحة ىذه ."  4111السنة  kudus مدرسة العالية العامة يف 4احلادم عشر اللغة 

 يف 4 اللغة عشر احلادية الدرجة نم العريب للطالب الكتابة مهارة لتحسُت اسًتاتيجية أك طريقة

 العمل أْتاث ىي ادلستخدمة البحث طريقة.   4111السنة  kudus مدرسة العالية العامة

 مجع تقنية. اختبار كغَت اختبار أدكات ىي ادلستخدمة األدكات. دكرتُت يف ادلصممة الصفية
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 نوعي كصفي نسبة حتليل ىي البيانات حتليل تقنية. االختبار كليس االختبار باستخداـ البيانات

. حتتوم ىذه الدراسة على أكجو التشابو كاالختالؼ من قبل ادلؤلف ، يف حُت أف ادلعادلة كصفي

ىي نفس ادلناقشة حوؿ االسًتاتيجيات كطرؽ استخدامها اليت هتدؼ إذل حتسُت ادلهارات اللغوية 

سًتاتيجيات يف حتسُت التحدث يف حُت أف الفرؽ ىو أف الباحثُت يركزكف أكثر على اال .تالميذلل

 .بدالن من حتسُت مهارات الكتابة

 UINأطركحة زلمد عمار شديق ، كلية الًتبية كتدريب ادلعلمُت قسم اللغة العربية ،    . ت

Sunan Kalijaga Yogyakarta  مع عنواف "دكر البيئة اللغوية يف حتسُت مهارات

 Ciawilor. إلخالصالتحدث باللغة العربية طالب مدرسة الصعود احلديث ا

Ciawigebang Kuningan West Java  يعد ىذا البحث ْتثنا نوعينا يهدؼ إذل

البيئة اللغوية يف مهارات  ، كدكر معرفة كيفية تعلم عملية اللغة العربية مع كجود البيئة اللغوية

دعم  التحدث باللغة العربية من الطالب من ادلدارس اإلسالمية احلديثة ، اإلخالص ، فضال عن

حتتوم ىذه األطركحة على أكجو تشابو مع ادلؤلف ألف كالمها يبحثاف عن مهارات  .كتثبيط العوامل

التحدث باللغة العربية للطالب ، لكن الفرؽ مع ادلؤلفُت ىو أف الباحثُت يشَتكف أكثر إذل 

 تالميذدلهارات ال تالميذال دافعاالسًتاتيجيات اليت سيتم استخدامها يف معهد اللغة يف حتسُت 

 .الناطقة باللغة العربية
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 فكار النظريةألاه. 

 فهم اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم .1

بشكل عاـ ، حتتوم اإلسًتاتيجية على تعريف للمخطط الرئيسي للعمل يف زلاكلة لتحقيق   

ألنشطة ادلعلم ديكن أف تفسر اإلسًتاتيجية ادلرتبطة بالتعلم على أهنا أمناط عامة  .ىدؼ زلدد سلفنا

 .لتحقيق األىداؼ ادلوضحة للطالب يف حتقيق أنشطة التعليم كالتعلم

 .ىناؾ أربعة اسًتاتيجيات أساسية يف التعليم كالتعلم تشمل ما يلي

 حتديد كتعريف ادلواصفات كادلؤىالت الالزمة للتغيَتات يف سلوؾ الطالب . أ

 .كشخصيتهم كما ىو متوقع 

 . على طموحات اجملتمع كرؤل العادلاختيار منهج تعليم كتعلم مبٍت  . ب

اختيار ككضع اإلجراءات كاألساليب كأساليب التدريس كالتعلم اليت تعترب األنسب كالفعالة ْتيث   . ت

 ديكن استخدامها من قبل ادلعلمُت يف تنفيذ األنشطة التعليمية

امها كدليل كضع القواعد كاحلد األدىن للنجاح أك معايَت النجاح كادلعايَت اليت ديكن استخد  . ث

إرشادم من قبل ادلعلم يف تقييم نتائج التعليم كاألنشطة اليت من شأهنا أف تستخدـ بعد ذلك عن 

 .ردكد الفعل للنظاـ التعليمي حتسُت ككل قلقة التعلم
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يوضح من الوصف أعاله أف ىناؾ أربع قضايا رئيسية مهمة للغاية كاليت ديكن كجيب استخدامها  

 .نشطة التعليم كالتعلم لتحقيق النجاح كفقنا للمتوقعكمبادئ توجيهية لتنفيذ أ

أكالن ، حتديد كتأىيل التغيَتات السلوكية اليت كانت مرغوبة كنتيجة للتدريس كالتعلم الذم قاـ 

جيب أف يكوف اذلدؼ ادلقصود كاضحنا  .ىنا يبدك ما يستخدـ ىدفا ألنشطة التعليم كالتعلم .هبا

أىداؼ التدريس ادلصاغة كاضحة كملموسة كسهلة الفهم من قبل لذا ، جيب أف تكوف  .كموجهنا

الطالب ، كإذا دل يكن األمر كذلك ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم ليس ذلا اجتاه كاضح أك ىدؼ 

كمن الصعب أيضنا معرفة نتيجة التغيَتات اإلضافية اليت من ادلتوقع حدكثها يف الطالب ،  .زلدد

لذلك ، يتم تنفيذ صياغة األىداؼ التشغيلية  .طة التعليم كالتعلمكذلك بسبب االضلرافات عن أنش

 .يف تعلم التعليم من قبل ادلعلم قبل القياـ بواجبو يف ادلدرسة

كيف ديكن للمدرس  .ثانيا ، اختيار النهج األنسب كالفعاؿ للتعليم كالتعلم لتحقيق اذلدؼ

 .ل القضية ، سيؤثر على النتيجةإدراؾ مشكلة كمفهـو كفهم كنظرية ما يستخدمو ادلعلم يف ح

مشكلة كاحدة تعلمت من قبل شخصُت مع أساليب سلتلفة ، كسوؼ تنتج استنتاجات غَت 

ادلعايَت االجتماعية مثل اخلَت ، الصاحلُت أك العادؿ ، ال تساكم اخلَت ، الصاحلُت أك  .متكافئة

ف ما ىو جيد ، كأبرار ، أك رلرد كما أنو لن يكو  .فقط بادلعٌت ادلفاىيم كالنظريات األنثركبولوجية

القوؿ ما إذا كاف ادلعلم يستخدـ النهج الديٍت ، ألف مفهـو ادلفاىيم كالنظريات الدينية حوؿ اخلَت 

بادلثل ، الطريقة  .أك اليمُت أك العدؿ خيتلف بشكل كاضح عن ادلفاىيم االقتصادية كاألنثركبولوجية
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التعلم عن طريق نظرية اجلمعية ، ليس ىو  .ليم كالتعلماليت يتم هبا استخداـ ادلناىج ألنشطة التع

يتم دراسة موضوع معُت أك مناقشتو باستخداـ  .نفسو فهم التعلم من خالؿ نظرية حل ادلشكالت

سيكوف ىناؾ أيضا نتائج أخرل إذا دتت مناقشة نفس ادلوضوع  .أساليب ادلناقشة أك الندكات

 .باستخداـ مزيج من النظريات

طرؽ أك طرؽ  .يار ككضع أفضل الطرؽ كاألساليب كأساليب التدريس كالتعلمثالثنا ، اخت

التقدًن لتحفيز الطالب ليكونوا قادرين على تطبيق ادلعرفة كاخلربة حلل ادلشكالت ، على النقي  

من الطريقة أك الطريقة ْتيث يتم تشجيع الطالب كقادرين على التفكَت ْترية كشجاعة كافية 

جيب أف يكوف مفهوما أف الطريقة قد تكوف مناسبة فقط لتحقيق  .اخلاصةللتعبَت عن آرائهم 

لذا مع األىداؼ ادلختلفة ، جيب أال يستخدـ ادلعلموف نفس طريقة العرض  .ىدؼ معُت

إذا كاف ىناؾ حاجة إذل احلصوؿ على بع  األىداؼ ، فيجب أف يكوف لدل ادلعلم  .التقدديي

من ادلعلم أف يكوف لديو القدرة على استخداـ أساليب القدرة على احلصوؿ عليها ، مث يُطلب 

قد يكوف أحد طرؽ العرض أكثر تركيزنا على  .سلتلفة أك اجلمع بُت بع  األساليب ذات الصلة

دكر الطالب ، بينما تركز تقنيات العرض األخرل بشكل أكرب على دكر الطالب ، بينما تركز 

أدكات التدريس مثل الكتب أك أجهزة  تقنيات العرض األخرل بشكل أكرب على الدكر أك

ىناؾ أيضنا طرؽ أكثر صلاحنا عند استخدامها للطالب بأعداد زلدكدة ، أك  .الكمبيوتر األخرل

كبادلثل ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم اليت جترم يف الصفوؼ الدراسية ،  .مناسبة لدراسة مواد معينة
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، أك يف احلديقة ، كبالطبع تتحقق طريقة اذلدؼ  أك يف ادلكتبة ، أك يف ادلخترب ، أك يف ادلسجد

ال تكوف األىداؼ ادلقصودة اليت جيب حتقيقها دائمنا  .لكل ىذا ادلكاف ليس ىو نفسو .ادلطلوبة

لذلك حيتاج ادلعلموف إذل اختالفات يف  .فريدة ، كقد تتكوف من أىداؼ أك أىداؼ متعددة

 .كالتعلم اليت حتدث غَت شللةاستخداـ تقنيات العرض حىت تكوف أنشطة التعليم 

رابعان ، تطبيق ادلعايَت أك معايَت النجاح ْتيث يكوف للمعلمُت مقب  ديكن استخدامو كتدبَت 

يعترب  .ديكن أف يعرؼ برنامج جديد النجاح ، بعد التقييم .لتقييم مدل صلاح ادلهاـ اليت مت إصلازىا

 تيجيات اليت ال ديكن فصلها مع االسًتاتيجياتتقييم النظاـ يف أنشطة التعليم كالتعلم أحد اإلسًتا

  .األساسية األخرل

ديكن  .ما جيب تقييمو ، ككيف جيب أف يتم التقييم يشمل القدرة اليت جيب أف ديتلكها ادلعلم

تصنيف الطالب كطالب ناجح ، كديكن رؤيتو من جوانب سلتلفة من حرفو يتبعو كجهنا لوجو مع 

ادلدرسة ، كالتكرار ، كالعالقات االجتماعية ، كالقيادة ، كاإلصلازات  ادلدرسُت ، كالسلوؾ اليومي يف

 .أك ديكن رؤيتها أيضنا من رلموعة من اجلوانب ادلختلفة .الرياضية ، كادلهارات ، كما إذل ذلك

 البحث يةمنهج .6

  منهج البحث. 1

ىذا البحث ىو ْتث كصفي مع تصميم دراسة احلالة اليت ستكشف بالتفصيل كعمق  

اللغوم يف حتسُت دافع  مؤسسةعلى االسًتاتيجيات ادلستخدمة  ىنا يركز الباحث .البيانات ادليدانية
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للحصوؿ على معٌت األحداث كالتفاعالت كالبيانات  .للتواصل باستخداـ اللغة العربية تالميذال

البيانات ، حياكؿ ىذا البحث معرفة حل ادلشكالت احلارل )كاصف( استنادنا إذل  .ادلكتوبة من احلق

 .لذا يقدـ ىذا البحث أيضنا البيانات كالتحليالت

 مدخل البحث. 4

،  من مدخل الكيفي ادلنهج ىو األْتاث من النوع ىذا يف الباحث يستخدمو الذم ادلنهج 

يعٍت أف البحث لشرح، كاخلطوط العريضة للقضايا الرئيسية اليت تناكلتها ىذه الدراسة كانت على كشك، 

يف شكل خطاب،  كيفينهج للحصوؿ على البيانات الكقد استخدـ ىذا ادل. مث ختتتم االستنباطي

 تالميذافع اليف حتسُت الد ةاللغ ةكالسلوؾ، كالكلمات مكتوبة حوؿ االسًتاتيجيات ادلستخدمة مؤسس

كقد مت  .االتفاقية معهديف  تالميذعلى التواصل باستخداـ اللغة العربية يف استعراض اسًتاتيجيات تعلم ال

نهج ىو قادرة على استكشاؼ حُت كسب ادلعٌت الضمٍت كراء كاقع العملية نهج ألف ادلاختيار ىذا ادل

كىذا يعٍت إذل أم مدل بلغ   VIIللتواصل يف الصف تالميذادلؤسسات اللغوية يف حتسُت دافع ال

 .اللغة يف معهد االتفاقية يف حتفيز الطالب على التواصل باستخداـ اللغة العربية ةمستول صلاح مؤسس

 .لذا فإف ىذه البيانات النوعية ال تستخدـ األرقاـ كلكنها تفسر مجلة

 بيانات و مصادرهاال. ٧

 بيانات البحث . أ
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  كالبيانات الكيفي، البحث ىو الدراسة على ىذه  فإف يستخدـ الباحث ىذا ادلنهج،

ىي بيانات غَت رقمية يف  كيفيةالبيانات ال .الكيفية البيانات يستخدـ البحث ىذا  يف ادلستخدمة

للتواصل عن طريق  تالميذشكل مجل تتضمن كصف إسًتاتيجية ادلؤسسة اللغوية يف حتسُت دافع ال

بادلعهد  VIIالبيانات ادلراد دراستها يف الفصل  استخداـ اللغة العربية يف الصف السابع يف

البيانات اليت سيتم التحقيق فيها من قبل الباحث ىي . Indralaya  Ogan ilirاالتفاقية 

 :كما يلي

 الفصل العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةسًتاتيجيات ادلؤسسإ .1

 Indralaya Ogan Ilirبادلعهد االتفاقية  السابع

 الفصل العربية يف غةا للب حوارلل تالميذاللغوية يف حتسُت دافع ال ةادلؤسسطريقة كيف  .2

 Indralaya Ogan Ilirبادلعهد االتفاقية  السابع

 مصادر البيانات ب. 

مث  .على مجيع ادلعلومات حوؿ ىذه البياناتتاج الباحث إذل موارد للحصوؿ حيىذه البيانات ، 

 :البيانات ىو مصدر

مصادر البيانات األساسية أك األساسية ىي ادلتعلمُت كادلعلمُت ، كيتم اختيار مصدر  . أ

 .البيانات ىذا ألف ادلتعلم األكؿ ىو أحد ادلشاركُت الذين يشاركوف مباشرة يف عملية التعلم
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جدان يف تعليم كتعليم الطالب ْتيث حيقق النجاح يف ثانيان ، ألف ادلعلم ىو شخص فعاؿ 

 .تشكيل دافع الطالب للتواصل باستخداـ اللغة العربية

د ألف مودر ىو حزب نشط للغاية يعرؼ كيلعب دكرنا عه مَتادلصدر الثاين للبيانات ىو مض  . ب

ثاين ، مث يتضمن رئيس ادلعهد اللغوم أيضنا مصدر البيانات ال .يف تعزيز ادلؤسسات اللغوية

ألنو يتمتع ْتصة كاملة من اإلشراؼ على ادلعلمُت حوؿ ادلناىج كاالسًتاتيجيات كالتقنيات 

 .يف حتفيز الطالب على التواصل باستخداـ اللغة العربية

 طريقة الجمع البيانات  . 4

أما بالنسبة جلمع أنواع سلتلفة من البيانات كاحلصوؿ على معلومات سلتلفة يف موقع البحث ، 

يستخدـ الباحث نوعنا من تقنية مجع البيانات يف ىذا البحث ، فهناؾ بع  األساليب 

 :ادلستخدمة ، كىي

 طريقة المالحظة . أ

Observasi adalah pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek menggunakan seluruh objek 

alat indra. Yaitu ketika peneliti langsung turun ke 

lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas 

individu-individu di lokasi penelitian.
7
 

                                                           
7
John W.Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan 

Campuran, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hal. 254 
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ىذا عندما ذىب الباحث . ادلالحظة ىي زلور االىتماـ لكائن باستخداـ مجيع احلواس

 .مباشرة إذل ادليداف دلراقبة سلوؾ كأنشطة األفراد يف مواقع الدراسة

البيانات األكلية عن طريق إجراء يستخدـ الباحث ىذه الطريقة، للحصوؿ على 

كتب جيدا , ادلالحظات مباشرة إذل موقع الدراسة. يف ىذه ادلالحظة ، سجل الباحث

بادلناسبة منظم أك غَت منظم مجيع أنشطة التعلم العربية يف موقع البحث الذم يوجد يف ىذا 

كات ادلستخدمة األد .يف مجع البيانات من خالؿ طريقة ادلالحظة .عهد اإلتفاقيةمب البحث

يتم استخداـ الكامَتا اللتقاط مالحظة كالكامَتا.  توجيوادلالحظات من الباحث ىي  جلعل

للبحث معدؿ النجاح  طريقة ادلالحظة. يستخدـ ىذه الالصور عندما يتم ادلالحظة

 االسًتاجتية ادلستخدمة ادلعلم يشمشة للدافع التالميذ.

 طريقة المقابلة . ب

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
8 

ادلقابلة ىي لقاء بُت شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاألفكار من خالؿ األسئلة كاألجوبة ، 

 .وضوع معُتديكن بناء معٌت يف م

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,  (Bandung: Alfabeta, 

2015), Hal. 231 
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يف ىذه الدراسة ، أجرل الباحث مقابالت كجهان لوجو مع ادلخربين ، كقاموا أيضنا بإجراء  

ستخدـ ييتم عرض ىذه الطريقة دلعلمي اللغة العربية ك  .مقابالت معهم باستخداـ اذلاتف

 غةا للب حواراللغوية يف حتسُت دافع الطالب لل ةسًتاتيجيات ادلؤسسإ جلمع البيانات عن

طريقة ادلقابلة ىي دليل ادلقابلة ، كمسجل الصوت كمسجل بجلمع البيانات  اما كسيلة .العربية

استخداـ ىذه األداة لتسجيل األحداث يف عملية ادلقابلة ، ْتيث تكوف البيانات  .الفيديو

 .اليت مت احلصوؿ عليها كاضحة كبدكف كجود اإلعداد

 طريقة التوثيق . ت

Dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang 

bersumber pada tulisan, dokumentasi berasal dari kata dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan 

harian, dan lainnya
9
 

التوثيقي ىو طريقة حلصوؿ على البيانات ادلستمدة من الكتابة، ك التوثيقي مشتق 

الباحث األشياء فحصت من الكلمة "كثيقة"  يعٍت األشياء ادلكتوبة. يف تنفيذ طريقة التوثيقي 

 .كاليوميات، كغَتىا تنظيميةكال ادلكتوبة مثل الكتب كاجملالت كالوثيقة

                                                           
9
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), hal. 201 
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ستخدمها الباحث ىي فئة من قائمة االختيار، تاليت  يشكل مبادئ التوثيقأما 

االختيار على كل  عالمة الباحثتأطي . يف ىذه احلاؿ اجمع بياناهتتاليت سة قائميعٍت 

ادلقابلة ىي لقاء بُت شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاألفكار من  ادلتعمدةحدكث من األعراض 

 .ْتيث ديكن تصميم ادلعٌت يف موضوع معُت, السؤاؿ كاجلوابخالؿ 

 طريقة تحليل البيانات. 0

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 

data yaitu data reduction, datadisplay, dan data conclution 

drawing/verification.
10

 

طريقة حتليل البيانات ىي زلاكلة الجياد كتنظيم منهجي تسجيل نتائج ادلالحظة 

حث من احلاالت اليت ْتثتها كتقدمها. حتليل البيانات يف كادلقابالت كالوثائق لتحسُت فهم البا

                                                           
10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hal. 246-252 
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البحث الكيفي, تضطلع يف كقت مجع البيانات حيدث, كبعد االنتهاء من مجع البيانات يف فًتة 

معينة. ميلس كىوبرماف يشَت إذل أف األنشطة يف حتليل البيانات الكيفية يؤديها بشكل تفاعلي 

. األنشطة يف حتليل البيانات,يعٍت: ةظاىر اليث البيانات كيستمر مع مركر الزمن حىت كامال, ْت

 .التحققبيانات, ك عرض البيانات,تقليل ال

 (تقليل البيانات )تقليل البيانات . أ

Data reduction (reduksi data) adalah proses penyederhanaan 

dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan 

yang melalui beberapa tahapan yaitu, membuat ringkasan, 

mengkode, menulis tema, membuat gugus-gugus, membuat partis, 

dan membuat memo.
11

 

 

البيانات ىو عملية تبسيط كحتويل البيانات اليت خرجت من ميداف البحث  تقليل  

مكتوبة من بع  مراحل, ىي: جعل ادللخص, الًتميز, كتابة ادلوضوع, إنشاء اجملموعات, 

تار البيانات ادلهمة من مجع البيانات كتصنيف خيكإنشاء ادلفكرة. مبعٌت أف الباحث سوؼ 

 ن تكوف مهمة أك البيانات اليت ال تتضمن يف الًتكيز البحث.البيانات كإزالة البيانات اليت ل

 عرض البيانات )عرض البيانات( . ب

                                                           
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hal.247 
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Setelah data direduksi, maka langkah  peneliti selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Data display adalah proses pengumpulan 

informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.
12 

التارل ىي تعرض البيانات. عرض  الباحث البيانات, فإف اخلطوة تقليلبعد   

عطي إمكانية إستخالص النتائج تتم ترتيبها ك تمع ادلعلومات اليت اجلالبيانات ىو عملية 

وصف موجزا, الالبيانات يعمل على شكل  كإختاذ اإلجراءات. يف البحث الكيفي عرض

 كالرسـو البيانية, كالعالقات بُت الفئات, كما شبو ذلك.

 تحققلا . ت

Data conclution drawing/verification (penarikan 

kesimpulan atau verifikasi) adalah proses mengkaji makna-makna 

yang muncul dari data yang kemudian di uji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya.
13 

اليت خترج من البيانات مث اختبار احلقيقة, صالبة,  ةىو عملية مراجعة ادلعاني تحققال  

 .كمالءمة

تغَت إذا ال يوجد دليل قوم يدعم ادلرحلة يزاؿ مؤقت, كسوؼ ياألكلال  تحققال  

دعومة من األدلة ادلم طرح يف ادلراحل ادلبكرة ذال تحققادلقبلة جلمع البيانات. كلكن إذا كانال

                                                           
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hal.249 
13

http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf, diakses pada selasa 82  april 2018 

http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf
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م ذال تحققعلى أنو موثوؽ كمتسق عندما عادت الباحثة إذل ادليداف جلمع البيانات, فال

 .صداؽم تحققمجعكاف ال

 مدى صحة البيانات .1

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan 

melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan 

penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data 

yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses 

triangulasi. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan 

pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna 

pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.
14

 

صحة البيانات. كبيانات غَت  أجر ست دقة البيانات, فإف الباحث كضوحمن أجل  

ؤدم إذل استنتاج خاطئ,بالعكس كبيانات صاحلة تنتج االستنتاج الصحيح للدراسة. تصحيحة 

 يختبار يتم من صحة ىذه البيانات باستخداـ عملية التثليث. التثليث ىو االسلوب الذم سعالا

لقاء يف منتصف ادلعلومات من البيانات اليت مت مجعها من أجل التحقق كادلقارنة مع بيانات 

 .القائمة

Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

                                                           
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015). hal. 274 
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yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai 

dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan 

melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 

dianalisis lebih lanjut. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas 

data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, 

wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda 

maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna 

memperoleh data yang dianggap benar.Triangulasi Waktu, Narasumber 

yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang 

berbeda pada pertemuan selanjutnya.
15

  Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih 

kredibel. 

, كاختبار مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات اليت مت ادلصدر كيتم تثليث  

احلصوؿ عليها من خالؿ عدة مصادر. احلصوؿ على البيانات ككصفت كتصنيفها كفقا للبيانات اليت 

ر أف تفعل الشيء نفسو الختيا ةقـو الباحثتمت احلصوؿ عليها من ىذه ادلصادر ادلختلفة. كسوؼ 

, الختبار مصداقية البيانات عن طريق التقنية البيانات كبيانات سلتلفة دلزيد من التحليل. تثليث

التحقق من البيانات لنفس ادلصدر مع تقنيات سلتلفة, على سبيل ادلثاؿ عن طريق ادلالحظة, كادلقابلة, 

                                                           
15

Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Surabaya Kampus Lidah wetan, vol 10 tahun2010, hal. 56-

57http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-

penelitian-kualitatif.pdf,diakses pada hari sabtu 21 april  2018 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf
http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf
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على مصدر البيانات للحصوؿ على البيانات  ةإذا كاف ىناؾ نتائج سلتلفة, تأكيد الباحث.ةوثائقيالأك 

وفر معلومات ياليت تعترب صحيحة. تثليث الوقت, ادلخرب الذم التقى يف بداية االجتماع ديكن أف 

تاج إذل أف يتم التحقق مرارا كتكرارا من أجل العثور على حيختلفة يف االجتماع القادـ. لذلك,ادل

  .أكثر مصداقية الوضوحبيانات 

 

 قنيةتثليث الت

 

  

 

 تثليث التقنية

 

 

 التالميذ

 التوثيقي

 المعلم ادلؤسسات اللغوية

 المقابلة المالحظة
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 هيكل البحث  . ز

 تنظم الباحثة كتابة ىيكل البحث على مخسة فصوؿ, فهي:

 أسئلة البحث, أىداؼ يشتمل عن خلفية البحث, ,اإلطار العاـالفصل األكؿ: 

 البحث, األفكار النظرية,الدراسة السابقة, منهجيةالبحث, أمهية    

 البحث, ك ىيكل البحث.   

 الذماسًتاجتيات, مؤسسة اللغة فيو عن  : اإلطار النظرم, يبحث الفصل الثاين

 العربية.غةوار اللحل, و اتالميذدافع العن  يبحث يشمل فيو عن طريقة, ك   

 قع الدراسة ، كاليت تشمل خلفية: حيتوم ىذا الفصل على مناقشة مو  الفصل الثالث

 موقع البحث ، كظركؼ موقع الدراسة ، كحالة ادلعلمُت كادلوظفُت ،   

 .كموقع خطة البحث الطالب، كظركؼ   

 : يف ىذا الفصل حيتوم على مناقشة إجراءات البحث ، كنتائج البحث الفصل الرابع

 .تفسَتاهتا، كاألْتاث اليت حتتوم على القيم البحثية لكل قوة مع    

 الفصل اخلامس: حتتوم ادلالحظات اخلتامية على استنتاجات كاقًتاحات
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

 لتعليماتعلم إستراتيجيات  . أ

بشكل عاـ  ."شكلأك  أك فنّ أك حيل  اتسًتاتيجيإبأهنا " ياتسًتاتيجإ ديكن تعريف اللغة ك

 1٦على تعريف للمخطط الرئيسي للعمل يف زلاكلة لتحقيق ىدؼ زلدد سلفنا. اتسًتاتيجي، حتتوم اإل

كصيغ ادلهمة  ديكن تعريف اسًتاتيجيات Anthony  ،Parrew ,Kacmar (1999) كفقا ؿ

كاألىداؼ التنظيمية ، مبا يف ذلك خطط العمل لتحقيق ىذه األىداؼ من خالؿ النظر صراحة يف 

  1٧.ج ادلنظمة مباشرة أك ليس ذلا أم تأثَت على استمرارية ادلنظمةالظركؼ التنافسية كآثار القول خار 

( اسًتاتيجيات ، فهي عبارة عن منط أك خطة تدمج األىداؼ كالسياسات 1٩٩1) Quinnكفقنا 

 1٨.كاإلجراءات الرئيسية يف عالقة متماسكة

ادلعلم للطالب يف سًتاتيجيات ادلرتبطة بالتعلم على أهنا أمناط عامة ألنشطة االديكن أف تفسر 

 1٩.حتقيق أنشطة التعليم كالتعلم لتحقيق األىداؼ ادلوضحة

                                                           
16

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. “Strategi Belajar Mengajar” . (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), Hal.5 
17

 Widianingrum. “Manajemen Strategi Pemasaran Bisnis”. (Universitas Negeri 

Yogyakarta: 2014), Hal 9, dikutip pada tanggal 23 Mei 2018    
18

 Ibid. Hal  10 
19

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. “Strategi Belajar Mengajar” . (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), Hal.5 
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كاقًتح أحدىم ديك  .ىناؾ رلموعة كاسعة من فهم اسًتاتيجيات التعلم كما عرب عنها اخلرباء

( اليت تنص على أف اسًتاتيجية التعلم ىي عنصر 4113 :3) Etin Solihatinككارم كما نقلت 

واد كإجراءات التعلم اليت سيتم استخدامها بشكل مشًتؾ من قبل ادلعلمُت مشًتؾ يف سلسلة من ادل

 41.كالطالب خالؿ عملية التعلم

 التعليم  تعلم ت استراتيجياتسسياأ .1

 .تشمل ما يلي تعلم التعليمىناؾ أربعة اسًتاتيجيات أساسية يف 

كشخصيتهم كما ىو حتديد كتعريف ادلواصفات كادلؤىالت الالزمة للتغيَتات يف سلوؾ الطالب  .أ

 .متوقع

 .اختيار منهج تعليم كتعلم مبٍت على طموحات اجملتمع كرؤل العادل .ب

اختيار ككضع اإلجراءات كاألساليب كأساليب التدريس كالتعلم اليت تعترب األنسب كالفعالة  .ج

 ْتيث ديكن استخدامها من قبل ادلعلمُت يف تنفيذ األنشطة التعليمية

كد الدنيا للنجاح أك ادلعايَت كمعايَت النجاح ْتيث ديكن استخدامها كدليل كضع القواعد كاحلد .د

للمدرسُت يف تقييم نتائج أنشطة التعليم كالتعلم اليت سيتم استخدامها كردكد فعل لتحسُت النظاـ 

 41.التعليمي ذم الصلة ككل

                                                           
20

 Ya Untoro. “Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. (Jakarta: 2011),  

Hal.14, dikutip pada tanggal 23 Mei 2018  
21

  Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, “Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami”. (Bandung, 2007). Hal 3 
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كجيب يوضح من الوصف أعاله أف ىناؾ أربع قضايا رئيسية مهمة للغاية كاليت ديكن 

 .استخدامها كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم لتحقيق النجاح كفقنا للمتوقع

حتديد كتأىيل التغيَتات السلوكية اليت كانت مرغوبة كنتيجة للتدريس كالتعلم الذم  أواًل،

جيب أف يكوف اذلدؼ ادلقصود  .ىنا يبدك ما يستخدـ ىدفا ألنشطة التعليم كالتعلم .قاـ هبا

لذا ، جيب أف تكوف أىداؼ التدريس ادلصاغة كاضحة كملموسة كسهلة  .اضحنا كموجهناك 

الفهم من قبل الطالب ، كإذا دل يكن األمر كذلك ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم ليس ذلا 

كمن الصعب أيضنا معرفة نتيجة التغيَتات اإلضافية اليت من  .اجتاه كاضح أك ىدؼ زلدد

لذلك ، . الب ، كذلك بسبب االضلرافات عن أنشطة التعليم كالتعلمادلتوقع حدكثها يف الط

يتم تنفيذ صياغة األىداؼ التشغيلية يف تعلم التعليم من قبل ادلعلم قبل القياـ بواجبو يف 

 .ادلدرسة

كيف ديكن  .اختيار النهج األنسب كالفعاؿ للتعليم كالتعلم لتحقيق اذلدؼ ثانيا،  

كفهم كنظرية ما يستخدمو ادلعلم يف حل القضية ، سيؤثر للمدرس إدراؾ مشكلة كمفهـو 

مشكلة كاحدة تعلمت من قبل شخصُت مع أساليب سلتلفة ، كسوؼ تنتج  . على النتيجة

ادلعايَت االجتماعية مثل اخلَت ، الصاحلُت أك العادؿ ، ال تساكم  .استنتاجات غَت متكافئة

كما أنو لن يكوف ما ىو  .ريات األنثركبولوجيةاخلَت ، الصاحلُت أك فقط بادلعٌت ادلفاىيم كالنظ

جيد ، كأبرار ، أك رلرد القوؿ ما إذا كاف ادلعلم يستخدـ النهج الديٍت ، ألف مفهـو ادلفاىيم 
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كالنظريات الدينية حوؿ اخلَت أك اليمُت أك العدؿ خيتلف بشكل كاضح عن ادلفاىيم 

يتم هبا استخداـ ادلناىج ألنشطة التعليم بادلثل ، الطريقة اليت  .االقتصادية كاألنثركبولوجية

التعلم عن طريق نظرية اجلمعية ، ليس ىو نفسو فهم التعلم من خالؿ نظرية حل  .كالتعلم

 .يتم دراسة موضوع معُت أك مناقشتو باستخداـ أساليب ادلناقشة أك الندكات .ادلشكالت

خداـ مزيج من سيكوف ىناؾ أيضا نتائج أخرل إذا دتت مناقشة نفس ادلوضوع باست

 .النظريات

ق التقدًن يق أك طر يطر ية. التعلمتقنية  ق كيالطر منهج,  كضع اختيار ك ثالثًا،  

لتحفيز الطالب ليكونوا قادرين على تطبيق ادلعرفة كاخلربة حلل ادلشكالت، على النقي  من 

كافية الطريقة أك الطريقة ْتيث يتم تشجيع الطالب كقادرين على التفكَت ْترية كشجاعة  

جيب أف يكوف مفهوما أف الطريقة قد تكوف مناسبة فقط لتحقيق  .للتعبَت عن آرائهم اخلاصة

لذا مع األىداؼ ادلختلفة ، جيب أال يستخدـ ادلعلموف نفس طريقة العرض  .ىدؼ معُت

إذا كاف ىناؾ حاجة إذل احلصوؿ على بع  األىداؼ ، فيجب أف يكوف لدل  .التقدديي

احلصوؿ عليها ، مث يُطلب من ادلعلم أف يكوف لديو القدرة على استخداـ ادلعلم القدرة على 

قد يكوف أحد طرؽ العرض أكثر  .أساليب سلتلفة أك اجلمع بُت بع  األساليب ذات الصلة

تركيزنا على دكر الطالب ، بينما تركز تقنيات العرض األخرل بشكل أكرب على دكر الطالب 

ل بشكل أكرب على الدكر أك أدكات التدريس مثل الكتب ، بينما تركز تقنيات العرض األخر 
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ىناؾ أيضنا طرؽ أكثر صلاحنا عند استخدامها للطالب بأعداد  .أك أجهزة الكمبيوتر األخرل

كبادلثل ، فإف أنشطة التعليم كالتعلم اليت جترم يف  .زلدكدة ، أك مناسبة لدراسة مواد معينة

 ادلخترب ، أك يف ادلسجد ، أك يف احلديقة ، كبالطبع الصفوؼ الدراسية ، أك يف ادلكتبة ، أك يف

ال تكوف األىداؼ ادلقصودة  .لكل ىذا ادلكاف ليس ىو نفسو .تتحقق طريقة اذلدؼ ادلطلوبة

لذلك حيتاج  .اليت جيب حتقيقها دائمنا فريدة ، كقد تتكوف من أىداؼ أك أىداؼ متعددة

حىت تكوف أنشطة التعليم كالتعلم اليت  ادلعلموف إذل اختالفات يف استخداـ تقنيات العرض

 .حتدث غَت شللة

تطبيق ادلعايَت أك معايَت النجاح ْتيث يكوف للمعلمُت مقب  ديكن استخدامو   رابعاً،

ديكن أف يعرؼ برنامج جديد النجاح ، بعد  .كتدبَت لتقييم مدل صلاح ادلهاـ اليت مت إصلازىا

ليم كالتعلم أحد اإلسًتاتيجيات اليت ال ديكن فصلها يعترب تقييم النظاـ يف أنشطة التع .التقييم

 .مع االسًتاتيجيات األساسية األخرل

، ككيف جيب أف يتم التقييم يشمل القدرة اليت جيب أف ديتلكها ما جيب تقييمو  

ديكن تصنيف الطالب كطالب ناجح ، كديكن رؤيتو من جوانب سلتلفة من حرفو يتبعو  .ادلعلم

سُت ، كالسلوؾ اليومي يف ادلدرسة ، كالتكرار ، كالعالقات االجتماعية ، كجهنا لوجو مع ادلدر 
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أك ديكن رؤيتها أيضنا من رلموعة  .كالقيادة ، كاإلصلازات الرياضية ، كادلهارات ، كما إذل ذلك

 44.من اجلوانب ادلختلفة

 العوامل المؤثرة على استراتيجيات التعلم .6

 .االعتبار عند حتديد اسًتاتيجيات التعلم فيما يلي بع  العوامل اليت جيب أخذىا يف

 هدف التعلمأ  .أ

الغرض ىو العامل األىم ، ألف مجيع العوامل ادلوجودة يف حالة التعلم ، مبا يف ذلك   

يصف ىدؼ التدريس  .اسًتاتيجيات التعلم ، ادلوجهة كادلتابعة فقط لتحقيق األىداؼ

يتم جتميع ىذه السلوكيات  .عملية التعلمالسلوؾ الذم جيب أف ديتلكو الطالب بعد اكتماؿ 

يف رلموعات من ادلعرفة )اجلوانب ادلعرفية( ، كادلهارات )اجلوانب احلركية( ، كادلواقف )اجلوانب 

 43 .العاطفية(

 المراد التعليمية .ب

خصائص العلم  .إف احلكم على الطبيعة أك العلم أك ادلوضوع لو خصائص سلتلفة  

 .عكاسات الستخداـ الطرؽ كالتقنيات يف التعلمأك مواد التعلم جتلب ان

نظريا يف العلم أك ادلادة ىناؾ عدة خصائص للمادة ، كىي احلقيقة ، كادلفهـو ، كادلبدأ ، 

 .كادلشكلة ، كاإلجراء )ادلهارة( ، كادلوقف )القيمة(
                                                           

22
 Ibid, hal 8 

23
  http://banjirembun.blogspot.com/2012/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html. 

dikutip pada tanggal 1 Juni 2018 

http://banjirembun.blogspot.com/2012/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://banjirembun.blogspot.com/2012/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
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 الطالب .ج

الطالب كأصحاب مصلحة يف عملية التعلم ، ألف اذلدؼ جيب أف يتحقق فقط   

بع  األشياء اليت جيب مراعاهتا ىي عدد الطالب ادلشاركُت يف  .لتغيَت سلوؾ الطالب نفسو

 :، جيب اعتبار ما يلييف ىذه احلالة .عملية التعلم

 .مبعٌت أف مجيع جوانب شخصيتو تعترب ككل .الطالب ككل .1

كل طالب لديو اختالفات عن اآلخرين من حيث القدرة ،  .الطالب كفرد .4

، كاالحتياجات ، كما إذل ذلك ، كاليت ترتبط ارتباطنا كثيقنا بعملية كأسلوب التعلم 

 .التعلم

 .سيؤثر مستول تطوير الطالب على عملية التعلم .3

  . الوسائل المتوفدةد

على سبيل ادلثاؿ ، إذا كاف  .حتدد عوامل ادلنشأة أيضنا العملية كنتائج التعلم

العرض التوضيحي يف تدريس مهارة ادلعلموف أك احملاضركف خيططوف الستخداـ أساليب 

كمع ذلك ، إذا دل تكن ادلعدات كاملة أك  .للطالب باستخداـ أدكات تعلم زلددة مسبقنا
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غائبة دتامنا ، فإف العملية ادلخطط ذلا ال ديكن تنفيذىا بشكل صحيح كلن تتحقق النتائج  

 .كما ىو متوقع

 

 للتدريس الوقت .ه

 .، كمها يتعلقاف مبقدار الوقت كالوقت ديكن تقسيم عامل الوقت إذل قسمُت  

يف حُت  .الشيء الذم يتعلق بكمية الوقت ىو عدد ساعات الدركس ادلتوفرة لعملية التعلم

يف الصباح أك بعد الظهر أك ادلساء  .أف ىذا يتعلق بشرط الوقت ىو عندما يتم تنفيذ التعلم

 .لتعلم اليت حتدثىذا سوؼ يؤثر على عملية ا .أك الليل ، تكوف الظركؼ سلتلفة

 المعلموجود  .و

ادلعلم ىو كاحد من احملددات ، فإف النظر يف مجيع العوامل ادلذكورة أعاله يعتمد 

 .تكريس كقدرة ادلعلم الذم يؤثر يف هناية ادلطاؼ على عملية التعلم .على إبداع ادلعلم

 ق التدريسالطر ب. 

 عريف الطريقة ت .1
اليوناين الذم يعٍت الطريق أك ادلسار  methodos تستمد ىذه الطريقة من

فيما يتعلق باجلهود العلمية ، إذف ، تتعلق الطريقة بعمل الطريقة لتكوف قادرة على  .ادلتخذ
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بذلك ـ لقياايفية أك آوسيلة لنهاية آلطريقة اظيفة كتعني  .فهم ىدؼ العلم ادلستهدؼ ادلعٍت

 42ما. ء شيء نشاأك إ

فإف ىذه الطريقة تعٍت التقنيات اليت يتم تعميمها  ، Hebert Bisno (1968) كفقان لػ

ا أك ديكن تطبيقها بشكل متساٍك يف ادلمارسة ، أك رلاؿ االنضباط كادلمارسة.  ككفقان 45جيدن

حملمود يونس فإف "الطريقة ىي الطريقة اليت يذىب هبا الشخص إذل كجهة معينة ، سواء يف 

كىكذا ديكن القوؿ أف ىذه . كالشعوب األخرل رية أك التجارية ، أك يف ادلعرفةالبيئة التجا

 .حتقيق األىداؼ ادلخطط ذلا .4٦الطريقة تعٍت كجود أمر عمل سلطط كمنهجي يف النظاـ

 4٧.الطريقة ىي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل حتقيق اذلدؼ احملدد

 لطرق التدريس المميزةالخصائص العامة  .6

ديكن اختيار العديد من أنواع  .يواجو اختيار األسلوبكل معلم يعّلم دائمان 

األساليب من قبل ادلعلمُت يف األنشطة التعليمية ، كلكن ال ديكن تصنيف مجيع األساليب 

تكمن جودة الطريقة يف دقة االختيار  .على أهنا طريقة بام ، كليس كل ما يقاؿ أنو قبيح

( أف ىناؾ عدة خصائص لطريقة 1٩٨3) يقوؿ عمر زلمد التومي .حسب متطلبات التعلم

                                                           
24

  https://id.wikipedia.org/wiki/Metode.  dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Pada 

tanggal 31 Mei 2018.  Log. Cit 

  
25

 https://www.eurekapendidikan.com/2014/10/definisi-metode-menurut-para-ahli.html. 

dikutip pada tanggal 31 Mei 2018.  Log.Cit 
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Pers,  2002). Hal 87 
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 :جيدة

 .اجلمع بُت األساليب من حيث الغرض كاألدكات مع الركح كتعاليم شخصية إسالمية نبيلة .أ

 كن مرنا كمرنا كدتتلك السلطة كفقا لطابع الطالب كادلواد .ب

 كظيفية يف توحيد النظرية مع ادلمارسة كتوصيل الطالب إذل القدرات العملية .ج

  تقلل ادلادة ، بل تطور ادلادةإهنا ال .د

 .دينح الطالب ادلركنة للتعبَت عن آرائهم .ه

 4٨قادرة على كضع ادلعلم يف ادلكاف ادلناسب ، مشرؼ يف عملية التعلم بأكملها.  .و

 طريقة التدريس مبدأ تحديد .٧

ليست طرؽ التدريس ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف كل اجتماع يف الفصل   

كلكن مت اختيارىا من خالؿ االختيار ادلتوافق مع صياغة أىداؼ تعليمية  الدراسي ذات أصل

جيب أف تنتبو أم طريقة يتم اختيارىا يف التدريس كالتعلم للمبادئ اليت تستند إليها  .خاصة

كاحد من ىذه ادلبادئ ىو مبدأ الدافع . احلاجة ادللحة للطريقة يف عملية التعليم كالتعلم

التعلم بدكف حافز كجسم  .نفسو لديو قوة قوية جدا يف عملية التعلم الدافع .كأىداؼ التعلم

 4٩بدكف ركح ، أك كسيارة بدكف كقود.

                                                           
28

 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, “Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami”. (Bandung, 2007).  Hal 56 
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 طريقة استراتيجية القيمة . .0

لذلك ،  .الطريقة ىي كسيلة لتقدًن ادلواد التعليمية يف زلاكلة للوصوؿ إذل اذلدؼ  

فإف مواد الدرس اليت يتم تقدديها دكف اعتبار الستخداـ الطرؽ ستجعل من الصعب على 

تثبت التجربة أف فشل التدريس ىو أحدىا بسبب اختيار  .ادلعلمُت حتقيق أىداؼ التدريس

فئة أقل شغفان كظركؼ أقل إبداعان للطالب بسبب حتديد األساليب األقل  .طرؽ أقل دقة

لذلك ، ديكن فهم أف الطريقة ىي  .دلادة كليس كفقان للغرض من التدريسمالءمة لطبيعة ا

يقاؿ أنو ألف الطريقة ديكن أف تؤثر  .طريقة ذات قيمة إسًتاتيجية يف أنشطة التعليم كالتعلم

 31.على مسار أنشطة التعليم كالتعلم

 الطريقةالعوامل التي تؤثر على اختيار  .0

سيجد ادلعلموف أنو من  .كلكنها تتأثر بعوامل أخرلكطريقة ، ال تكوف األساليب مستقلة ، 

األسهل حتديد الطريقة األكثر تناسقنا للوضع كالظركؼ اخلاصة ، إذا فهموا خصائص كل 

Winarno Surakhmad dalam Djamarah (4114 ، ) كفقا 31. طريقة

 :يتأثر اختيار الطرائق كحتديدىا بعدة عوامل ، على النحو التارل

 تالميذل. اأ

                                                           
30

  Ibid. Hal 59  
31

  Ibid. Hal 06 
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تؤثر الفركؽ  .يف ادلدرسة ، يلتـز ادلعلم بتثقيفو .الطالب ىم من البشر احملتملُت الذين يعلموف

الفردية يف اجلوانب البيولوجية كالفكرية كالنفسية على اختيار كحتديد طريقة التعلم اليت جيب 

 .أف يتخذىا ادلعلموف خللق بيئة تعلم إبداعية لتحقيق أىداؼ تعليمية زلددة

 

 فاهداألب. 

األىداؼ يف  .األىداؼ ىي األىداؼ ادلقصودة لكل نشاط تعليمي كتعليمي

التعليم كالتعليم ىي من أنواع سلتلفة ، كىناؾ أىداؼ تعليمية ، كأىداؼ ادلناىج الدراسية ، 

جيب أف تكوف الطريقة اليت اختارىا ادلعلم  .كاألىداؼ ادلؤسسية كاألىداؼ التعليمية الوطنية

 .الطالب ككفقان للغرض ادلقصود ل قدرةمتماشية مع مستو 

 التعلم العليم حالة. ج

ال يكوف كضع أنشطة التعليم كالتعلم اليت ينشئها ادلعلموف دائمنا كما ىو من يـو 

 .إذل آخر ، كجيب أف خيتار ادلعلموف طريقة التعلم ادلناسبة مع الوضع الذم مت إنشاؤه

 الوسائل .د

ادلرفق ىو  .على اختيار طرؽ التعلم كحتديدىاادلرافق ىي األشياء اليت تؤثر 

 .االكتماؿ الذم يدعم ادلتعلمُت يف ادلدرسة

 معلال .ه
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من ادلعلـو أف خلفية تعليم ادلعلمُت تؤثر على  .كل معلم لديو شخصية سلتلفة

 34 .يصبح عدـ إتقاف سلتلف أنواع األساليب عقبة يف اختيار الطرؽ كحتديدىا  .الكفاءة

 التدريسأنواع طرق  .2

 طريقة المحاضرة . أ

طريقة التدريس يف احملاضرة ىي اإلضاءة الشفهية للمواد التعليمية جملموعة من ادلستمعُت 

( ، من 1٩٧٦كما يشَت ماكش ) .لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة بكمية كبَتة نسبينا

باستخداـ أساليب احملاضرات ، ديكن  .خالؿ احملاضرات ، ديكن حتقيق أىداؼ متعددة

 .مدرسُت تشجيع اإلذلاـ جلمهورىملل

Gage and Berliner (1981) يقًتحاف أساليب احملاضرات مناسبة ،

تعترب احملاضرات مناسبة إليصاؿ مواد التعلم  .لالستخداـ يف التعلم مع خصائص معينة

 .يف صورة معلومات كإذا كاف من الصعب احلصوؿ على مواد التعلم

 بطريقة المناقشة (1

ادلناقشة ىي عملية إشراؾ اثنُت أك أكثر من ادلشاركُت طريقة تعلم 

للتفاعل مع بعضهم البع  ، أك الرأم ادلتبادؿ يف حل ادلشكلة للحصوؿ على 

                                                           
32

 Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar (.Jakarta:Rineka Cipta 2002). Hal 

89 
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 & Gagne))التعلم باستخداـ طريقة ادلناقشة ىو التعلم التفاعلي .اتفاؽ بينهما

Briggs 1979: 251 

نة بطرؽ من نتائج ْتثو ، مقار  Mc. Keachie - Kulik كفقا ؿ

احملاضرات ، ديكن أف أساليب ادلناقشة حتسُت الطفل يف فهم مفهـو كمهارات حل 

كلكن يف حتوؿ ادلعرفة ، ينتج عن استخداـ أساليب ادلناقشة أبطأ من  .ادلشاكل

لذا فإف طريقة احملاضرة أكثر فاعلية لزيادة كمية معرفة الطفل  .استخداـ احملاضرات

 من طريقة ادلناقشة. 

 نحو وترجمهطريقة  (6

 ضلو) من ما تعلمناه أنو يف تطبيق ىذه الطريقة يؤكد الكثَتكف على استخداـ

ىذه الطريقة حىت جيب علينا أف  .القواعد( كشلارسة ترمجة اللغة كإذل اللغة اذلدؼ

نعًتؼ بأهنا طريقة شائعة تستخدـ يف تعلم اللغة يف كل من ادلدارس كادلدارس 

 .الداخلية كالكليات

 المباشرةالطريقة  (٧

 nahwu wa tarjamah كلدت ىذه الطريقة كرد فعل على استخداـ طريقة

دتنحك ىذه الطريقة الكثَت من الوقت دلمارسة  .اليت تعلم لغات مثل اللغة ادليتة

 .مهارات التحدث يف مقابل مهارات القراءة كالكتابة كالتفسَت
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ليت يتم تدريسها عن طريق كعملينا ، تقـو ىذه الطريقة دائمنا بالربط بُت الكلمات ا

زلاكاة النماذج كحفظها مع الكائنات اليت حتددىا الكلمات ، بُت اجلملة كالوضع 

 .ىكذا تسمى ىذه الطريقة بالطريقة ادلباشرة .الذم تعرب عنو

 (samiyah syafawiyyahالسمعية الشفوي ) الطريقة (2

 :تتضمن االفًتاضات ادلستخدمة بواسطة ىذه الطريقة ما يلي

لذلك ينبغي  .بينما تعد الكتابة جزءنا من صورة الكالـ .ر اللغة يتحدثجوى . أ

تكريس االىتماـ بتدريس اللغات األجنبية لتحقيق مهارات التحدث ، بدالن 

 .من مهارات القراءة أك الكتابة

جيب أف تتبع عملية تعليم اللغة بع  التسلسالت ، كىي: االستماع  . ب

 .كالتحدث كالقراءة كالكتابة

اكتساب اللغة ىي عن طريق تكوين العادات يف اللغة ، كىذا عن  طريقة  . ت

 .طريق ادلمارسة تدرجييا

 طريقة المحاضرة الزائدة (0

طريقة تدريس تستخدـ أكثر من طريقة كاحدة  Plus أساليب التعلم تعترب احملاضرة

ىناؾ ثالثة أنواع من طريقة احملاضرة زائد ،  .، أم طريقة زلاضرة مقًتنة بطرؽ أخرل

 امن بينو
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 زلاضرة طريقة باإلضافة إذل السؤاؿ كاإلجابة كادلهمة . أ

 طريقة احملاضرة باإلضافة إذل ادلناقشة كاإلحالة . ب

 (CPDL) طرؽ احملاضرات باإلضافة إذل ادلظاىرات كالتمارين . ت

 

 فريق طرق التدريس (2

طريقة تعلم الفريق ىي طريقة تدريس حيث يكوف لدل ادلعلم أكثر من شخص 

طريقة االختبار ،  .، كعادة ما يكوف أحد ادلعلمُت معيننا كمنسق كاحد لديو مهمة

إذا كاف االختبار الشفوم ، فيجب على كل  .كل معلم جيعل مسألة ، مث رلتمعة

 .طالب اخترب كجهنا مباشرنا مواجهة فريق ادلعلم

 طريقة طليرين (٥

آلية ىي طريقة تدريس باستخداـ بع  األجزاء ، مثل اآلية يف ا Teileren طريقة

 مث ترتبط مرة أخرل مع آية أخرل كاليت تتعلق بادلشكلة

 جيم الدافع الطالب . ج

كلمة الدافع تأيت من كلمة "الدافع" ، كىو ما يعٍت سبب القياـ بشيء ما ، كىي قوة تدفع 

يف قاموس االندكنيسي الكبَت ، يتم تعريف الدكافع على أهنا  .الشخص إذل التحرؾ يف نشاط ما
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 يف كتابو 33. ينشأ يف شخص كاٍع أك فاقد الوعي للقياـ بأفعاؿ ذات غرض معُتالدافع الذم 

Ngalim Purwanto يقوؿ ، Sartain  أف احلافز ىو عبارة معقدة يف كائن حي يوجو

 32 .األىداؼ ىي تلك اليت حتد / حتدد سلوؾ الكائن احلي .السلوؾ ضلو ىدؼ أك حافز

لرغبة على شدة كاجتاه شخص حيرؾ الشخص ديكن القوؿ أف الدافع ىو تأثَت احلاجة كا

من قبل اديار ىاماليك  Mc Donaldمت اقتباس .كفقا ؿ .لتحقيق ىدؼ مستول معُت

( ، احلافز ىو تغَت يف الطاقة داخل الشخص الذم يتسم بظهور العاطفي ، كرد 1٩٧3: 4114)

 35.الدافعة الفعل لتحقيق اذلدؼ ، كأيضان كدافع من داخل شخص ، كىذا الدافع ىو القوة

لذلك ، يتأثر الدافع كعملية داخلية أك عملية نفسية حتدث يف الشخص بشدة بالعوامل 

اخلارجية )البيئة( ، كالعوامل الداخلية ادلرتبطة بكل شخص )النقل( ، كمستول التعليم ، كاخلربة 

االستنتاج أف الدافع كبناءن على الفهم أعاله ، ديكن  .السابقة ، كالرغبات ادلستقبلية أك التوقعات

ىو عملية تغيَت السلطة داخل الفرد الذم دينح القوة لو أف يتصرؼ )مع التعلم الصعب( يف زلاكلة 

 3٦ .لتحقيق أىداؼ التعلم

 االتصال . ح
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 فهم االتصال .1

إف مصطلح التواصل أك التواصل باللغة اإلصلليزية يأيت من الكلمة االتصالية الالتينية ،   

، كىو ما يعٍت العمل اجلماعي أك بناء التعاكف بُت  communicatto كمصدره من كلمة

االتصاؿ كحده ىو عملية يقـو فيها شخص أك عدة أشخاص ، رلموعات  3٧شخصُت أك أكثر. 

 3٨ادلعلومات للتواصل مع البيئة كغَتىا. ، منظمات ، كرلتمعات ، بإنشاء كاستخداـ

عملية التفاعل أك  .ادلتبادؿ بُت بعضها البع  بُت البشراالتصاؿ ىو عملية التفاعل أك التفاىم 

  3٩العالقة مع بعضها البع  مرغوبة من قبل شخص بنية القبوؿ كالفهم بُت بعضهما البع .

من اآلراء ادلذكورة أعاله ديكن االستنتاج أف التواصل ىو عملية التفاعل أك التفاىم ادلتبادؿ بُت 

  .مباشر أك غَت مباشراآلخرين من بٍت البشر سواء بشكل 

 العوامل المؤثرة على التواصل .6

 العوامل ىي كما يلي: .لتحقيق التواصل الفعاؿ ، من ادلهم مالحظة العوامل اليت تؤثر
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جيب أف يكوف التواصل يف الوقت ادلناسب كبشكل دقيق اذلدؼ جيب النظر يف الوقت  . أ

 التواصلادلناسب يف 

 .، فإف احتماؿ ما يتم تسليمو ال فائدة بعد اآلف ألنو إذا كاف التسليم بعد فوات األكاف

جيب أف يكوف االتصاؿ مكتمالن باإلضافة إذل أف االتصاالت اليت يتم تسليمها جيب أف  . ب

تكوف مفهومة بسهولة من قبل متلقي االتصاؿ ، فيجب أف يكوف االتصاؿ كامالن حىت ال 

على الرغم من سهولة فهم جيب التأكيد على ذلك ، ألنو  .يسبب شكنا دلتلقي االتصاؿ

التواصل ، كلكن إذا دل يكن االتصاؿ كامالن ، فإنو يثَت شكوكنا بالنسبة دلستلم االتصاؿ ، 

 .كبالتارل فإف التنفيذ ال يتطابق مع ما ىو مطلوب

االتصاالت ْتاجة إذل مراقبة األكضاع كاألحكاـ عند نقل رسالة ، خاصة عندما تكوف  . ت

ا من األشياء ادلهمة اليت حتتاج إذل تفاىم عميق ، عندئذ جيب االتصاالت اليت جيب تقدديه

إذا شعر أف احلل كالظركؼ أقل دقة ، إذا كاف من  .مراعاة عوامل ادلوقف كالظركؼ الصحيحة

 .ادلمكن تأجيل االتصاؿ الذم سيتم تسليمو ، فيجب تأجيل االتصاؿ

سلم بو يسهل فهمو كاالىتماـ حيتاج التواصل إذل جتنب الكلمات السيئة من أجل التواصل ادل . ث

مع ىذه الكلمات ادلؤسفة ، ىذه الكلمات  .بو ، من الضركرم جتنب الكلمات األقل جودة

تعٍت الكلمات اليت ديكن أف تسيء إذل متلقي ادلعلومات ، على الرغم من أهنا ليست خاطئة 

 .ككاثقة دتامنا يف القاموس
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جيب على ادلديرين تغيَت مواقف كسلوؾ كأفعاؿ كجود اإلقناع يف االتصاؿ يف كثَت من األحياف  . ج

 21 .أىلهم كفقا دلا ىو مرغوب فيو ، ألنو يف تنفيذ التواصل جيب أف يكوف مصحوبا باإلقناع

 حواجز االتصاالت  .٧

كاحدة من العقبات اليت  .غالبان ما حيدث الفشل يف التواصل بسبب العديد من العقبات

حيث يوجد يف ادليل إذل منع  .التصورات ادلختلفةيطرحها العنصر البشرم ادلعٍت ىو بسبب 

اإلدراؾ ىو يف األساس  .ادلعلومات اجلديدة ، خاصة إذا كانت ادلعلومات تتعارض مع ما يعتقد

ادلعلومات عن بيئتو ، من خالؿ البصر كاالستماع  ر هبا اجلميع يف استخداـالعملية اإلدراكية اليت دي

 .كالتقدير كالشعور كالرائحة

 االتصال فوائد .0

كاحدة من العقبات الناشئة عن العنصر البشرم تشارؾ فيها  .يف التواصل ىو احلواجز احملتملة

 .بسبب تصورات سلتلفة

كلكن إذا كاف ديكن إزالة احلواجز أك على األقل للحد من ىذه العقبات، كسيتم تنفيذ 

بشكل صحيح ، فإهنا  إذا كانت قادرة على تنفيذ االتصاالت .االحتماالت التواصل بشكل أفضل

 ىي أكثر مالءمة ادلهاـ السلس :فوائد االتصاؿ ىي كما يلي .ستكوف قادرة على االستفادة

 ديكن ختفي  التكاليف -

                                                           
40

  Ibid. Loc.cit 
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 ديكن زيادة ادلشاركة - 

 ديكن أف يتم اإلشراؼ بشكل جيد - 

 

 

 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 االتفاقية اإلسالمية معهد تاريخ .1

 1166-111٩ الفترة . أ

، كبَتة خترج علماء األزىر من مصر، يف ىذه الفًتة بدأ تنفيذ Bahsinإسحاؽ ؾ.ق 

باستخداـ الكتب  Sakatiga Indralaya تدريس العلـو إذل األسلمة يف منزلو يف منطقة

النظاـ ادلطبق ال يزاؿ تقليديان ، غَت قلقي  .الصفراء اليت درس يف جامعة األزىر، القاىرة، مصر

 .1٩44ذه الفًتة مبثابة جنُت دلدرسة رمسية أسسها يف عاـ كانت ى .، غَت مدرسي

 1106 – 1166الفترة  . ب

 االبتدائية يف Siyasiyah أسس كقاد مدرسة Bahsin إسحاؽ .ؾ 1٩44يف عاـ 

Sakatiga Alamiyah  سنوات ٨االسالمية كىي مدرسة دينية رمسية مع فًتة الدراسة. 

عدد الطالب ما  .التعليمي حتت منزؿ ادلقيم سنوات بتنفيذ برنارلها 11تقـو ادلدرسة منذ 

اسحق ْتسُت نفسو قاـ بدكر القائد كادلعلم ، مبساعدة  .K.Hشخص ،  111يقرب من 
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 .العديد من ادلعلمُت ادلساعدين

ال يزاؿ إسحاؽ  .K.H .غرؼ دراسة زللية 5، مت تشييد مبٌت للمدارس مع  1٩34يف عاـ 

 .K.H. Bahsin Isaac ،K.H لمُت ، ىممع ٧ْتسُت يقود ىذه ادلدرسة مبساعدة 

عبد اهلل كناليم ، زلمد  .أمحد قورم نورم ، ؾ .Bahri Pandak ،K.H .مركة ، ؾ

 .رشيد عبد الرزاؽ ، كعبد الرحيم مندكنج

K.H.  يف  .ْتسُت اسحق .. تبع قيادة ادلدرسة ابنو ؾ1٩3٦تويف إسحاؽ ْتسُت يف عاـ

 .كحرؽ مبٌت ادلدرسة من قبل الغرباء santri 311، عندما كاف يف ادلدرسة  1٩24عاـ 

 تزامن ذلك مع االحتالؿ الياباين حىت مت حل ادلدرسة.

 

 1126 – 1101الفترة  . ت

مت إعادة  .K.H أمحد قورم نورم ، يدعو .K.H ، مببادرة من 1٩2٩يف عاـ 

إندكنيسيا بناء إمساعيل زلي الدين ، حيِت حيِت ماحدين كأعضاء حزب ساكاتيغا اإلسالمي يف 

 .، مبٌت ادلدرسة احملًتقة

تلميذا اليت الكتاتيب التعلم مع االسم اجلديد  ٧1برأس ماؿ قدره  1٩51أغسطس  31يف 

يف  .أدل إمساعيل زلي الدين .K.H ، من خالؿSakatiga (SMI) اإلسالمية الثانوية

أمحد  .K.H. Ismail Mahidin ،K.H ىذا الوقت ادلعلمُت الذين يعلموف ىم

 Nawawi Bahri ،K.H. Mansur ،K. Ilyas Ishaq .م نورم ، ؾقور 

and K.H. سبكي سيكركين. 

أم ما يعادؿ ) Ibtidaiyah الثانوية اإلسالمية لديها مستويُت من التعليم، كىي

Tsanawiyah  سنوات ك 2اآلف( الدراسةTsanawiyah (أم ما يعادؿ عاليو اآلف) 

شخصنا ،  451، عندما بلغ عدد السانًتم  1٩52يف عاـ  .سنوات 3فًتة الدراسة دلدة 
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K.H. مت تفوي  قيادة .توىف إمساعيل زلي الدين إذل رمحة اهلل SMI لػ K.H.  امحد

 .قورم نورم

الفصوؿ  3نورم أضاؼ احمللية  Qoriأمحد  .K.Hيف زلاكلة لتطوير ىذه ادلدرسة ، 

للمواضيع الدينية كالعلمانية، ، كيضيف ادلعلمُت اجليدين ٨الدراسية اليت تكوف زللية دتاما 

علي  .ؾ .بيومي حيِت .K.H. Zainudin ،K.H Kholil Hajib ،K.H كىي

كادلصرم العسماكم  Swastoْترم، سوكارنو، فاركؽ،  Tho'ifi، (ىاشم )معلم ديٍت

 .شخص SMI 400 بلغ عدد الطالب 1٩٦4حىت عاـ  .()ادلعلم العاـ

 112٥ – 1126الفترة   . ث

 SMI SMA ، مت تغيَت االسم إذل ادلدارس الدينية1٩٦4الفًتة، يف عاـ يف بداية ىذه 

(MMA) Sakatigaتتكوف  .، ألهنا تتكيف مع قواعد الشؤكف الدينية يف ذلك الوقت

سنوات كعاليو )أم ما  2ما يعادذلا( للدراسة  SMP) مستويات التعليم الثانوم اإلعدادم

 .سنوات 3دة يعادؿ الثانوية العامة( مع فًتة الدراسة دل

أمحد قورم نورم كقائد ، لتحديث ادلناىج ، كخاصة للمواضيع  .K.Hيف ىذا العصر ، 

 Tsanawiyah يتم تعديل ادلواد العامة دلستول .العامة ، حسب األكقات يف ذلك الوقت

 .SLTA إذل Aliyah ، يف حُت يتم تعديل مستول SLTP إذل

قاعات دراسية إضافية ليصبح  3م نورم أضاؼ أمحد قور  .K.Hمع زيادة عدد الطالب ، 

مدرسات  2معلمنا دينينا ك  13شخصنا ، من  1٧شخصنا زللينا كيزيد عدد ادلعلمُت إذل  11

 .Zainuddin ،K.H .أمحد قورم نورم ، ؾ .ادلعلموف الدينيوف ىم ؾ. ىػ .عامة

Kholil Hajib ،K.H. علي ىاشم ، ؾ. ـ .بيومي حيِت ، ؾ. موه. Amin 

Nuri ،K.H.A. Hamid Nuri ،K. Buhairi Nuri ،K. Fuad 

Hasyim ،K.H. Marzuki ،K.A. عبداهلل  .غاين سلتار ، ؾ .كىاب حناف ، ؾ
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 .كادلعلموف العاموف ىم إيدا مكمور ، كأمحد لطفي ، كعزيز ماناف ، كأمسوين .حيِت

 54٧ككصل عدد أفراد السانًتم إذل  .بسرعة كفقا لوقتها MMA يف ىذا العصر ، تقدمت

 Sakatiga .شخصنا ، ليس فقط من جنوب سومطرة كلكن أيضنا من زلافظات أخرل

 مكة Sakatiga ، لذلك يسمى MMA عطرة جدا كشهرة بفضل كجود كإصلازات ىذا

Kecil. 

 11٥2 – 112٥الفترة  . ج

جلعلها  MMA Sakatiga جاءت فكرة بع  ادلعلمُت 1٩٦٧يف عاـ 

إسحاؽ  .K.H أمحد قورم نورم كطالب .K.H .مدرسة حكومية كتقدديها إذل احلكومة

Bahsin يف Indralaya مثل H. H.  ،ىاشم بن أمحد الرفاعيH. 

Nurhasyim Syahri ،H. حسن الدين Bahsin (بعد ذلك كَتيو / 

Indralaya ك (قرية رئيسHajiro برىاف عرض أف MMA Sakatiga  أساسا

تسليمو كتسليمو للحكومة ، سيفقد  إسحق هبُت الذم ، إذا مت .K.H استمر اجلهاد جهود

 .قيمو التارخيية

إسحاؽ، مث تلميذه بدعم كامل  K.H. Bahsin للحفاظ على القيم التارخيية كالربكة من

ىاشم بن  .H. Hحيِت جاين،  .Indralaya H من رجاؿ األعماؿ كالشخصيات العامة

اؽ أمحد زليي الدين، إلياس إسح K. Azro'iىاشم،  .H ، شكرم بنRomli أمحد

 .H كأمحد لطفي بن (Udin ركدم، حسن الدين حسن )مانغ .Rozak ،M بن عبد

 KH كطلب Indralaya إذل MMA Sakatiga حسن الدين، كافقوا على نقل

 نورم ذلذا الطلب كدعوة أخواهتا Qori كافق أمحد .K.H .أمحد قورم نورم يقود ادلدرسة

K..Abdul محيد نورم نورم البحَتم K. ،K. كK. أمُت األزىرم نورم نورم لتعليم. 

، Indralaya يف Ittifaqiah آؿ MMA تأسست رمسيا 1٩٦٧يوليو  10يف 
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موافقة مكتب الًتبية الدينية يف كزارة األدياف جنوب مقاطعة سومطرة يوليو  /كالتفتيش رخصة 

28 ،1967No. 1796 / AI / UM / F / 1967. تغَتت معتدلة MMA 

Sakatiga إذل MAAIN (اآلف MAN Sakatiga) ك MTsAIN (اآلف 

MTsN Sakatiga). 

MMA اإلحتادية Indralaya على مستويُت. Tsanawiyah ( ما يعادؿ ادلدرسة

سنوات  3أم ما يعادؿ ادلدرسة الثانوية( ) Aliyah سنوات من الدراسة ك 2اإلعدادية( 

يف ذلك الوقت كانوا مكاف للتعلم  .طالبنا ٨1منذ بداية اجلناح كاف ىناؾ  .من الدراسة

يقع  Indralaya (MII) ادلدارس الدينية االسالمية Ittifaqiah يقيموف يف ادلبٌت

 .قبل عاـ كاحد MII مت تأسيس شركة .Kubro Indralaya بالقرب من مسجد

MII  سنوات من الدراسة 2يف ذلك الوقت ابتدائية ادلستول مع. 

أرض  .(4ـ  2111) 4ـ  51 × ٨1ىو أمحد رفاعي بن حشيم خيصص أرض مبساحة 

 تربعت ىي سلف من احلـر اجلامعي اليت أصبحت مركزا للمدرسة داخلية إسالمية آؿ

Ittifaqiah-يف ىذا الوقت.  

شبو دائم على أرض كاكاؼ  3، مت بناء مبٌت دراسة زللي  1٩٦٨يف أكائل عاـ 

ابتداء من  .يف زكبعة 1٩٦٨لكن منذ كقت ليس ببعيد ، اهنار ىذا ادلبٌت يف هناية عاـ  .ىذه

 L ، بنيت على أنقاض ادلبٌت القدًن أيضا بناء التعلم الدائم على شكل حرؼ 1٩٦٩عاـ 

 .1٩٧1كبدأ استخدامها يف أكائل عاـ 

مع كاتب العدؿ  Ittifaqiah آؿ 1٩٦٩تأسست مؤسسة الًتبية اإلسالمية يف عاـ 

سيسي من: االستشارية . كيتألف اجمللس التأ1٩٦٩يناير  4أمونيوس باليمبانج عدد 

(Hajiro برىاف كأمحد بن عبد Rozak)رئيس رللس إدارة ، (H. حسن الدين 

Bahsin) نائب الرئيس (KH أمحد Qori  نورم) األمُت )الياس اسحق(، أمُت ،



66 
 

ركدم  .Syahri ،M ىاشم بن أمحد الرفاعي( عضو )نور ىاشم بن .H. H) الصندكؽ

 . HM Romli BIN HASYIMعبد احلليم، ك .H بن

 كىكذا فإف الًتبية اإلسالمية مؤسسة .MII االتفاؽ ك MMA ىذا األساس يطغى على

Ittifaqiah  مستويات التعليم، كمستول عاليو )أم ما يعادؿ الثانوية العامة(،  3لديو

 ألنو ال يزاؿ يشَت إذل .كمعدؿ ادلستول االبتدائي (JSS ادلرحلة اإلعدادية )أم ما يعادؿ

 .سنوات 2سنوات كابتداء  2سنوات ، تسانوية  3األزىر مبصر ، مث مستول دراسة عليا مدة 

نورم ساعد بشكل مكثف من قبل  Qoriأمحد  .Mudir K.H يف ىذه احلقبة

البحَتم نورم أمينا  Kyaiزليي الدين أمينا،  Kyai Azro'i :مخسة قوة كربل، كىي

ميد نورم كاجملاالت الًتبوية كحقوؿ نورم عبد احل Kyai للصندكؽ، كادلناىج الدراسية

مدعـو أيضا  .PR كادليداف Kesantrian لطفي حسن الدين Kyai Kyai األزىرم

 .بنشاط من قبل عبد اهلل زىدم النجارة

أمُت نورم، كل  M .حسن الدين ْتسُت ككي.ق .بينما يف ادلؤسسة تعمل بنشاط ؾ ؾ

 .H. M. Romli Hي أمينا للصندكؽ، ىاشم أمحد الرفاع .Hبدكره رئيسا للمؤسسة، 

كمستشارين  K.H. Nurhasyim Syahri ىاشم حيِت جاين مستشارا، كما .Hك

 .بقي نشطنا خالؿ الوضع االنتقارل .ككذلك مدراء من ادلستول االبتدائي

. ككاف ادلتوىف من الصعب 1٩٨2زليي الدين تويف يف عاـ  Kiyai Azro'i كمع ذلك

 .K.H بعد كفاة 1٩٨5عاـ  .ا كاإلداريُت ادلضٍت كمرتبةللعامل الذم ىو سللص جد

Nurhasyim Syahri يعرؼ االخالص كالوالء للPPI.  إذل عاـ  1٩٨٦من عاـ

زلمد أمُت  .حسن الدين هبسُت ، ؾ .rahmatullah K.H ، تويف متتالية إذل 1٩٩5

 PPIمؤسس كاهنم مقاتلوف،  .نور ، ىػ. ركملي ىػ. حاسيم كح. أمحد رفاعي ىػ. حاسيم

pengkhidmat  ،صادؽ جدا، كادلثابرة كالصرب كالتضحية كادلثابرة كال تصدؽ من الوقت
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 PPIاليت جيب أف تكوف مثاال جيدا لل PPIكادللكية، كالطاقة، كاألفكار كادلشاعر ؿ

 .الكوادر خليفة

 111٩-11٥2الفترة  . ه

 Ittifaqiah Indralaya MMA رئيسا لشركة عصر انتقاؿ حالة ادلدرسة إذل بوندكؾ

فيو  .يعرؼ الباحث الذم لديو سالمة عالية كاالتساؽ، ككذلك احلديثة يف التفكَت كالثاقبة

 .يندمج بُت االتساؽ مع تقاليد السلف كالتفكَت اخلرايف يف نفس الوقت

باعتباره ادلدارس نقية مع االلتزاـ بارتداء الشؤكف الدينية  MMA عندما تقدـ احلكومات

 (Turotsiahنهج ادلدرسة بشكل كامل من خالؿ ترؾ الكتب الصفراء )سورة آؿ قطب م

اختار نوع / منوذج من التعليم يف ادلدارس الداخلية مع احلفاظ على  .حىت انو رف  ذلك

 .تقاليد السلف مع كتاب أصفر كعالمة جتارية، كلكن النظاـ ادلدارس الدينية

حالتها إذل بوندكؾ ادلدارس  Ittifaqiah MMA ، غَتت آؿ1٩٧٦مارس  11مث يف 

كذكرت ادلؤسسة إذل كزارة الشؤكف الدينية مع عدد  Ittifaqiah اإلسالمية الداخلية آؿ

 . كيف ىذا العاـ، كمستول1٩٧٦مارس  11بتاريخ  YPI-3/76 / 512إلكًتكين 

Tsanawiah  صناعة ادلعلومات يف األصل .سنوات 3سنوات معدلة إذل  4األصلي 

، مت حتويلها إذل جزء من MMA مباشرة حتت ادلؤسسة مع ىيكل إدارم مستقل من

 .Ittifaqiah بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الداخلية آؿ

يف  Ittifaqiah كىكذا كاف مستول التعليم يف ادلدارس اإلسالمية الداخلية بوندكؾ آؿ

ر النظاـ التجارم ادلتعدد سنوات من العم 3سنوات من العمر،  3كقت ادلدارس الدينية عاليو 

 .سنوات masih4 األطراؼ كادلرحلة االبتدائية ادلدارس الدينية

كضعية بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الداخلية مت بالفعل كالتأكد من أف الطالب داخلية 

 bahkanprogram ، برنامج طويلةKyaiخلف مبٌت ادلدرسة( كالصالة )ادلسجد( ك)
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كلكن يف الواقع ىذا العاـ الطالب الذين  .الداخلية بشكل فريد قد نفذت ادلدارس اإلسالمية

٪ ال تزاؿ تأجَت ادلنازؿ أك اجملتمع ادلهاجع اليت مت ٩1٪، يف حُت 11يعيشوف يزاؿ حوارل 

  .إنشاؤىا من قبل اجملتمع

 وفاة القائد المبكرذ. 

نورم عن عمر  تويف أمحد قورم .مدير فاضيالتوس شيخ ؾ 1٩٩٦إبريل  11يف يـو االثنُت ، 

فقداف سللص ادلثارل صحيح )معركفة من  .يف الواقع ، فقد الناس بشكل كبَت .عامنا ٨5يناىز 

كالدعاية، كادلري ، كقوية يف  pedidikanقبل صدقو(، اجملاىد الكبَت، ثبات اإلنساف يف 

 .(، كالثبات كالصربmujahadah / مذىب لو: االخالص، من الصعب العمل 2النضاؿ )

ادلتوىف ادلربُت صحيح حقا، كاليتيم كردت، كالطفل ىو شرير جدا، جاىل جدا كالفقراء جدا 

كىو زلبوب  .مقابل رسـو santri أبدا رف  .دائما إعطاء أكامر أبدا لرفضها .لطالبو

كلطيف ، كغالبا ما يقدـ األرز كادلالبس لطالب غَت قادرين ، مغرمُت من األعماؿ اخلَتية ، 

األكثر اضطرابا كمهتمة للغاية إذا كاف ىناؾ  .ألحياف دلساعدة الناس احملتاجُتيف كثَت من ا

 .أشخاص إشكالية كمن ادلؤكد أنو سينتهي ، على الرغم من أنو ىو نفسو لديو مشكلة

عاش ادلتوىف بشكل متواضع ، مع إعطاء األكلوية دلصاحل اهلل كالرسل بدالن من ادلصاحل 

دات إذل منزلو الذم الركوع كمتهالكة لتقدًن تطوير منشأة، إعادة توجيو ادلساع .الشخصية

 .H. Dakok ،H عثور على اخلشب كلوح إذل نزؿ )ادلساعدات berbungkukىيئة 

سيايف مشس الدين، اخل(، يف حُت بيتو كاف تسرب كبع  اجلدراف  .Hك .Hأبو احلسن، 

ما ىو حقو الشخصي  غالبان ما يكوف صحيحان  .يف كل مكاف يبحث عن رزقي للنزؿ .شفافة

 .، ادلكرس للبيت الريفي ، كليس العكس

الراحل سيد سلتلف التخصصات )متعدد الطيارة(: التفسَت، احلديث، علم ادلنطق، كالفقو، 

nahwu ،shorof ،balaghoh ،faroid التوحيد كما إذل ذلك، ديكن للتعليم ،
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كىو  .اإلحالة /' مرجعا / mashdar فحسب، كلكن اخلرباء / األخصائيُت الذين يصبحوف

 .أحد اخلرباء يف نشر رلموعة الشريعة اإلسالمية الشهَتة

ادلساعدة  (SI) اإلسالـ Syarikat عندما عرض .يف حالة الكوخ ، غرس موقفا مستقال

عندما عرض حزب جولكار مساعدة كبَتة مع  .، رفضو SI كوخ PPI بشرط أف يكوف

، مع كوخ  PPP ك SI دائما: فصل رل شخصياأكد  .، رفضو Golkar إذل PPI شركط

جيب أف تكوف مستقلة، كمستقلة، ال ينتمي إذل  PPIكنصح،  .مستقل ، ال تكوف سلتلطة

، فإف Beliaupun beramanah .أم تنظيم، كلكن جيب أف تنتمي إذل كل كللجميع

بوندكؾ ادلستقبل: ال تنتمي إذل حزب كليس مشارؾ من بع   Mudir أم شخص يصبح

 .ألف معظم الناس ال يستطيعوف التمييز بُت الشخصية كادلؤسسية .نظمات الكبَتةادل

 إذل Pondok Pesantren Alttifaqiah عند كفاتو ، دتكن

mengasramakan مجيع الطالب الذين يأتوف من خارج مقاطعة Indralaya  كاليت

 .(1٩٩2شخص ) ٧11ما يقرب من  santri ٪ من العدد اإلمجارل لل ٨1كصلت إذل 

كما زادت ادلباين  .4ـ  33،331األصلي إذل  4ـ  2111زادت األراضي ادلزدىرة من 

أبريل  11أمحد قورم نورم  .K.H تويف السكنية كمباين الدراسة كادلكاتب بشكل كيب. بعد

 .مودريك كورم .Mudir Drs. K.H ، يدير قيادة ىذا الكوخ من قبل النائب 1٩٩٦

من ىذا  K.  Muslih Qori Mudir أصبح 1٩٩٨إذل مايو  1٩٩٧من أغسطس 

 الكوخ.

 حتى اآلن - 611٩الفترة  ر. 

 Ustadz. Mubarok .، رئيس مؤسسة اإلتفاؽ اإلسالمي 411٨يف عاـ 

Hanura ،S.H. حيل زللها الدكاترة. K.H. Syamsul ْترم HAR  كرئيس

رفعت مؤسسة  .Ustad. Muhyiddin As ،M.A رللس اإلدارة الذم رافقو كزير
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تعليم  Mudir 1 األداء ضخمة كىي: نائب Mudir لدعم Mudir ثالثة نواب

األستاذ )الرعاية البنية التحتية ادلالية  Mudir 2 ، نائب(MAك)أكست زليي الدين ك، 

 (.الدعوة )خالد سللص منصور & Mudir 3 HR مرضي نوح.( كنائب .H الدكاترة

 يف تاصلونج كبوؾ جنوبىكتار  2تربعت األرض  PPI ، تلقى411٩يف عاـ    

Indralaya السيد H. Mukrom ىذا اجملاؿ ىو اآلف  .أسعد، حزب العدالة كالتنمية

استحوذت األراضي كادلباين بالقرب من  4111كيف عاـ  . santri خاص بالرجاؿ D حـر

ادلستخدمة يف العاـ نفسو عن مكاف لتعلم  C احلـر اجلامعي كاحلـر اجلامعي الذم ىو اآلف

يف ىذا العاـ أيضا يقف كترأس معهد  .ـ كادلدارس الدينية عاليو ابنة رياض األطفاؿاإلسال

 .S.Agاخلط العريب القرآف الكرًن ألكؿ مرة من قبل األستاذ سوريادم، 

اقفا، كحتديدا لألطفاؿ من سن  RA ادلدارس الدينية Tahfizh ، الليل4111يف عاـ 

 .M.S.I، احلافظ، Zaimuddin ستاذ، االكذل بقيادة األMI / SDرياض األطفاؿ ك

 FM 96.3 اليت كلدت جمللة كراديو Ittifaqiah أسس النشر معهد آؿ 4114يف عاـ 

أكؿ مؤسسة يرأسها  .H. Rosichan Bayumi .االنتشار أف معداهتا الوقف عَت

 .كما تنشر العديد من الكتب .S.Pd.I أكستاش فَتم ىَتيادم ، 

ْتاث كالدراسات كالنشر يف النشر الذم ينشر ، نشر معهد األ 4113بعد عاـ 

ككاف على رأس ىذه ادلؤسسة ألكؿ مرة من قبل  .مطابع االتفاؽ كينشر العديد من الكتب

أيضا ادلدارس الدينية آؿ القرآف )لعدـ  M.Hum.Berdiriجايا،  H.Agus األستاذ

التوجيو تنفيذ  LEMTATIQI tahfizh الذىاب إذل ادلدرسة(، كالذم خيتلف من أف

 .كعاليو Tsanawiyah للطالب الذين درسوا يف

 Kemenpera مساعدة داخلية من rusunawa حصلت 4114يف نوفمرب 

كاالنتهاء منها يف يونيو  D يف احلـر اجلامعي (H. Suharso Monoarfa السيد)
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، يبدأ الطالب يف  4113يف يوليو  .(دجاف فاريدز .Menpera H)األياـ  4113

 .راه من طالب الصف الثاين يف طناكيةاحتالؿ دكتو 

 ىا الوقف األراضي يف تاصلونج كبوؾ جنوب¼ 3العاـ  PPI يف ىذا ادلكسب

Indralaya ح. مكـر أسعد .من السيد ذك الفقار ركزيد جنبان إذل جنب مع أرض الوقف. 

، Ir. H. Nuchrodi ىكتار ّتانبها من مالكها 1.5بعد ذلك اكتساب األراضي 

M.M. رل فإف مساحةكبالتا Campus D  ىكتار ٨.٧5تبلغ حاليا. 

 51ادلدرجة يف ىذه الفًتة العديد من ادلشاريع الكبَتة ادلزركعة، مبا يف ذلك زراعة النخيل يف 

ىكتارات من احلدائق ادلطاط، مضيفا ادلاشية، كفتح سوؽ  ٧ىكتار من األراضي، كشراء 

 ىذا العصر، كيرأس ادلؤسسة اليت كتبهاكاحلقوؿ الطباعة، اخل يف  berternakikanصغَتة، 

KH سيامسوؿ ْترم ككزير أكست زليي الدين، احتياطيا الكامل الدكاترة. H. Mardhi 

M. Nuh ك Badaruddin ،S.T. ،other board ،Staff Staff H.M. 

 Ir H. Fuad) كفريق اخلرباء .S.Pd.Iكجيمي إمساعيل ،  .S.Pd.Iجوين رسللي ، 

Sobri ك H. Fahmi ك Wito). 

 :يف ىذه الفًتة ، قاـ الكثَتكف ببناء ادلبٌت كعقد ادلرافق ، من بُت أمور أخرل

بوابة احلـر اجلامعي، غرفة العالقات العامة كاألبناء غرفة االنتظار ك صالوف  :Aحـر  .أ

كقاعة، كالطالب مهجع  STITQI طوابق 3، دراسة بناء Puskestren كبنات، الفضاء

، ادلهجع اتصاؿ ابنو الصعود مربكؾ، سكن Mushalla Marzuqoh لإلناث كراء

Lemtatiqi ادلرأة كالبناء TPKUمطبخ العامة جديدة توسع نطاؽ كاسع ، 

Marzuqoh Mushalla  ٦ابنة، بناء RKB  طوابق، كمها ادلزارع الكبَتة  3التعلم

باحة ادلوارد ادلائية س A ،2 اصطناعية بطوؿ هنر مصدر ادلياه كاألمساؾ كراء احلـر اجلامعي

 .، كغَتىاA العمالقة يف احلـر اجلامعي
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، غرفة ادلكتبة ،  RKB مبٌت التعلم ٦احلـر اجلامعي ب: توسع أرضي ، طابقُت  .ب

MC كادلقصف. 

غرؼ الطبيعية  ٨غرفة ك  14طوابق  3شراء األراضي كالبناء التعلم كالعمل  :Cحـر  .ج

، RKB 2ركضة أطفاؿ التعلم اإلسالمية ادلبٌت رقم الدراسة فصلُت دراسيُت شبو دائمة، ك 

 .مساكن للطالب، كغَتىا STITQIمطعم صغَت، 

 14طوابق  3طالب كطالبة، دراسة بناء  211طوابق بسعة  4بناء سكن  :Dحـر  .د

RKB ،6 كحدات من جتربة الفصوؿ الدراسية، كحدة كاحدة Mushalla ،2  كحدة

محاـ السباحة العمالؽ النظيفة مصدر ادلياه،  4سكنية ادلاجستَت كميس ضيف، مرافق صحية، 

 Warungملعب كرة قدـ كرياضة اآلخرين ، كآخر ساتباـ ، أنا كحدة ادلطبخ ، ادلقصف ، 

 الطوارئ( كغَتىا) santri كغرفة انتظار الضيوؼ

 مرت مرضي .Mudir 2 H. Drs نائب 4112يف شهر رمضاف / أغسطس 

M.Nuh رمحة اهلل بعيدا يف مقر اقامتو الرمسي يف حـر آؿ Ittifaqiah عن عمر يناىز ،

 كاف الفقيد مثاال للقلب كادلوقف من احملبة الصادقة، فهو مثاؿ للوالء كالطاعة آلؿ .عاما 52

Ittifaqiah ب ، إنساف خرباء موثوؽ كادلالية الذين يعملوف التفاصيل كالدقيق، كالعمل الدؤك

ناف احلب القرآف الكرًن،  Shalihahبال كلل كادلرضى، كقاؿ انو حصل زكجتو كأكالده 

كاحملاربُت للقرآف الذين يطمحوف إذل شلتلكات ادلدارس الدينية آؿ  penyinta كالواقع انو

 haflah عندما حضر يف ادلرة األخَتة الذكرل كالتخرج 4112القرآف الذم مت إطالقو يف عاـ 

احلظ، كرحيل الفقيد تركت كراءىا كادر الذم كاف يزرع طويلة يف اإلدارة حلسن  .2014

 ادلالية مع نفس النموذج )الصادؽ، كحسن يف إدارة الشؤكف ادلالية، كادلثابرة، صادقة.

 عنوان المدرسة. 6
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، جنوب سومطرة  Ogan Ilir ، عاصمة منطقة Indralaya يف قلب PPI يقع

كم   3٦من مدينة باليمبانج ىو  .الريفي East Cross ة طريقتقع مباشرة على حاف .إندكنيسيا

قريبة  .، فقط على بعد ساعة بالسيارة من مطار السلطاف زلمود بدر الدين الثاين باليمبانج الدكرل

كم جنوب الطريق السريع   3على بعد ) Sriwijaya Indralaya جدا من حـر جامعة

 الشرقي

 السريعحيدىا الشرؽ طريق سومطرة الشرقي  .1

 اجلنوب رلاكر للمنزؿ السكٍت .4

 حيد الغرب من مستنقع .3

 اجلانب الشمارل رلاكر دلنزؿ ادلقيم  .2

 رؤية ورسالة المدرسة. ٧

 ا. الرؤية 

حتقيق مؤشر أسعار ادلنتجُت كمركز متميز للتعليم اإلسالمي ، كمركز الدعوة اإلسالمية البارز ، كمركز 

 .النعمة العادليةللتميز يف تنمية اجملتمع كمركز أعلى من 

 ب. المهمة

  PPI يستضيف مركز :طرؽ 5نشر نعمة للكوف ، مع 

صنع توجيهات القرآف كالسنة إلحياء ركح كقيم القرآف كالسنة يف منتصف حياهتم  .1

 .حسنة filakhirahحسنة ك fiddunya كالكوف ضلو

 صنع ادلوجهُت كالقيادات التعليمية كتعليم اإلسالـ PPI يستضيف مركز .4

(Taffaquh Fiddin) لتشكيل الرجل ادلثارل الذم ادلؤمنُت كقوم bertakwah 
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 berketeramapilanكاألخالؽ كردية، حب الوطن، معرفة عالية كدراية، كالثاقبة، 

مؤىلة كمستقلة يف التفكَت كعلى استعداد لتصبح الناس كرمحة رش لنفسو، كادلنطقة، 

 .بأمتو ككطنو كالكوف

األمة من أجل  khairu االسالمية لتشكيل Dakwah فتستضي PPI جعل مركز .3

فرض األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، يربر جيدة، ال مسح سيئة، كإطالؽ سراح 

كدتكُت الناس من عبء كعبودية اجلهل كالفقر كالقهر كالتخلف، كحراسة الدين كالناس 

 .األخالقي كأصبح معقل اإلسالـ كالشعب

َت كالتمكُت كالشباب كتنمية اجملتمع من أجل حتقيق كمركز جتديد، تغي PPI جعل .2

 .األمن القومي للبالد، كإنشاء دكلة مدنية

مثل مركز النضاؿ العادلي اإلنساين كالوئاـ كالسالـ العادلي، كادلسامهة يف  PPI جعل .5

 .تطوير العلـو كالتكنولوجيا كالثقافة الكوف

 المرافق البنية التحتية. 0

 الوسائل. 1

No Jenis Sarana Jumblah Fungsi 

Baik Kr. 

Baik 

1 

2 

3 

Masjid,  

 

Musholla  

1 

1 

2 

Baik 

Baik 

Baik 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

Gedung Belajar, 

 

 Kantor  

 

Perpustakaan. 

 

Asrama Putra dan Putri  

 

Gedung  Belajar Biasa  

 

Kelas belajar alami   

 

 

Laboratorium Bahasa. 

 

Laboratorium Komputer 

 

Laboratorium IPA  

 

Kelas belajar alami   

1 

1 

40 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik  

 

Baik  

Baik  

Baik  

 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik  

 

 

 

 

 

Kr. 

Baik 

 

Kr baik 
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Ruang belajar multimedia. 

 

Pusat Kesehatan Pesantren 

(Puskestren) dipimpin seorang 

dokter dan beberapa bidan-

perawat  

 

Dapur Pondok  

 

 Kantin  

 

Fasilitas air minum 24 jam 

 

Laundry 

 

Warung Pondok yang 

menyediakan kebutuhan santri 

sehari-hari. 

Pos Satpam 

Uks 
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1. Prasarana 

No Jenis Sarana Keadaan Fungsi 

Ada Tidak Baik Kr. Baik 

1 

2 

3 

4 

5 

fasilitas air (sumur bor dan 

intek) 

Jaringan Listrik 

Jaringan Telepon 

Akses Jalan 

Parkir Kendaraan 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

كالبنية التحتية ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة بشكل كامل للمعيار كفقا للباحثُت ، ديكن تصنيف ادلرافق 

، كينبغي إضافة ادلزيد العلـو الطبيعية ادلدرسي ، ىناؾ فقط بع  اليت حتتاج إذل حتسُت مثل سلترب اللغة ك

 من ادلرافق مثل شبكة اإلنًتنت 

 عدد ودور الخريجين ودورهم.0

كثَت من خرجيينا الذين حصلوا بنجاح على  .اشخصن  1٩،112بلغ خرجيي مؤشر أسعار ادلنتجُت +

األزىر يف القاىرة مصر، آؿ األحقاؼ اليمن كالسوداف كاجلامعة الدكلية  :منحة دراسية يف جامعة الشؤكف اخلارجية

للجامعة اإلسالمية أفريقيا سوريا، جامعة كبانغساف ماليزيا، جامعة أريزكنا، الواليات ادلتحدة األمريكية، كجامعة 

رادين فتح  IAIN، أسًتاليا، اخل كاف لديهم أيضا على منحة دراسية يف اجلامعات الكربل يف البالد، سيدين
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سوناف كليياغا  UINشريف ىداية اهلل يف جاكرتا،  UNSRI Indralaya ،UINباليمبانج ك

 .جاكرتا كغَتىا Taskia جاكرتا، كلية االقتصاد اإلسالمي IIQ ،PTIQ ،LIPIA يوجياكرتا، جاكرتا

العديد من اخلرجيُت ادلتميزين على ادلستول الوطٍت لتحقيق جنوب سومطرة اسم عبق كاسم اندكنيسيا يف 

 Tilawatil القرآف، القرآف Tahfizhسلتلف ادلسابقات كاألنشطة الدكلية، كىي الكتابة العلمية، 

Musabaqohطالب تبادؿ اخل ،. 

كاجلنسية، مثل الكهنة يف ادلركز اإلسالمي يف الواليات ادلتحدة اخلرجيُت ادلنزلية ضلن لعبت دكر عادلية 

كادلوظفُت ادلدنيُت كموظفي القطاع اخلاص، كأعضاء من اجليش كالشرطة، شرطية، األطباء كادلمرضات كالقابالت، 

ادلنظمات زعيم اجلامعة، رئيس الدينية، رئيس بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الداخلية، ادلدارس ، ادلدارس العامة ، 

 .اإلسالمية ، ادلنظمات الطالبية ، قادة اجملتمع ، ادلدرسُت ، احملاضرين ، العمداء ، قضاة احملكمة الدستورية ، إخل

مع بع  اإلصلاز لدل الطالب ديكن أف تشَت إذل أف النشاط العقلي حيدث بُت الفرد كمت بيئتو اتقاف كحتسُت 

يف الفصوؿ الدراسية، كذلك ألف الطالب قادرين على إثبات أهنم ليسوا  نتائج التعلم اليت مت احلصوؿ عليها سابقا

 فقط قادرة على التفوؽ يف الفصوؿ الدراسية كلكن أيضا قادرة تتفوؽ يف ادليداف. 

 األنشطة التعليمية. 2

 االتفاقيه  مدرسةا. الهيكل التنظيمي ل    

 

 

 

 

 

Mudir Pondok 

K.H Mudrik Qori MA 

Kepala Sekolah Mts 

Zulkarnain MA 

KA Yayasan 

Drs. K.H. Syamsul Bahri HAR 
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 حالة المعلمين والموظفين من المدرسة اإلتحفية. ٥

 411٧/411٨حالة ادلدرسُت كادلوظفُت مبدرسة التصعيدية بالصفية الدرس السنة    

No Nama Jabatan Keterangan 

1 
Drs. K.H. Syamsul Bahri 

HAR 
Ka Yayasan - 

2 Kh Mudrik Qori MA Mudir Pondok - 

3 Zulkarnain MA Kepala Sekolah ALquran Hadist 

4 Samsul Hadi, S.Pd.I 
WK 

Kurikulum 
IPA 

5 Jumadi, S.Pd.I 
Waka 

Kesiswaan 
TIK 

6 
Sutiyo Ilham 

Nawawi,S.Pd.I 
Bendahara IPS 

7 Bahaudin S.Pd Tata usaha  Seni Budaya 

Bendahara 

S. Ilham Nawawi, S.Pd.I 

Waka Kurikulum 

Samsul Hadi, S.Pd.I 

Waka Kesiswaan 

Jumadi, S.Pd.I 

Tata Usaha 

Bahaudin , S.Pd.I 

Wali Kelas 

 

Seluruh Guru 

 

Pegawai 
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8 Imam Bastomi, S.Pd.I 
Wali kelas VII 

B 
Penjas 

9 Abu khanifah, S.Pd.I 
Wali KLs VIII 

A 

Mulok Al 

Qur’an Hadits & 

IPS 

10 Joko Prayetno, S.Pd.I 
Wali KLs VIII 

B 
Mulok Fiqih 

11 Yulita Pangestuti, S.Pd 
Wali Kelas IX 

A 
IPA,MTK 

12 Yeyek Jainudin, S.Pd.I 
Wali Kelas  IX 

B 

Mulok Bahasa 

Arab 

13 Suhadi, S.Pd.I Guru Mulok SKI 

14 Yusuf Amri, S.Pd.I Guru Bahasa Inggris 

15 Sukirno, S.Pd.I Guru Bahasa Idonesia 

16 Siti Mardiatul Q, S.Pd.I Guru MTK 

17 M. Azhar, S.Pd.I Guru Bahasa Idonesia 

18 Sri Sundari, S.Pd.I Guru Prakarya 

19 Sarimin Guru 
Mulok Aqidah 

Ahlak 

20 Muriyati, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia 
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21 Amri Sutiono Security - 

 

 دولة الطالب سانتري. ٩
يدرسوف يف شخصا الصعود الطالب الذين  21٩4مت تسجيل  411٨-411٧يف السنوات 

ليس فقط من زلافظة جنوب سومطرة، كلكن أيضا من زلافظة باصلكا بيليتونج، ىذا اجملاؿ. أهنا تأتي

بنجكولو، سومطرة الغربية، رياك، سومطرة الشمالية، بانتُت، جاكة الغربية، جاكا المبونج، جاميب، 

 الوسطى كجاكا الشرقية كجاكرتا كجنوب سوالكيزم.

القادمة من أبناء ادلزارعُت كالعماؿ الزراعيُت، كعماؿ البناء كصغار التجار  PPIكتصنف غالبية الطالب 

 4٨.٧5األيتاـ ك٪ فقط  1٧5٪، مبا يف ذلك ٧1.45يق بأهنا ضعيفة اقتصاديا أك أقل قدرة على حتق

، التجار  POLRI  ،BUMNمستمدة من عائلة مكونة من موظفي اخلدمة ادلدنية كالعسكرية / 

 كالعاملُت حلساهبم اخلاص.

لودج لقد مت االعًتاؼ هبا باعتبارىا كالشؤكف الدينية كاردة ادلنزلية. سانًتم كحتت  1٩٩٩يف عاـ 

MTQ  دائما يهيمنوف على بطولة يف حي كاإلقليمية كالوطنية كحىت الدكلية.مساعدهتا 

بطل السائد يف الرياضة كالفنوف بُت ادلدارس اإلسالمية الداخلية  PPIكباإلضافة إذل ذلك، كالطالب 

Ogan ( ايلَتPOSPEKAB كالرياضة كالفنوف بُت ادلدارس اإلسالمية الداخلية اإلقليمي جلنوب )

(، كحىت يف الرياضة كالفنوف بُت ادلدارس اإلسالمية الداخلية الوطنية POSPEDAسومطرة )

(POSPENAS يف اندرامايو، جاكة الغربية ، باليمبانج يف جنوب سومطرة، ميداف، مشاؿ )

ك  411٨يف سورابايا. سنتُت متتاليتُت عامي  4111ك  411٧سومطرة ككاليمانتاف الشرقية يف 

دعت برنامج احلكومة اليابانية  Ittifaqiahلداخلية بوندكؾ آؿ طالب ادلدارس اإلسالمية ا 411٩

 (.JENESYSللشبكة الياباف كشرؽ آسيا من تبادؿ للطالب كالشباب )

 PPI(، شكرا طالب ادلدارس الدينية اهلل على مستول UNيف أم امتحاف الوطٍت )  
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القرآف الكرًن، فن قراءة  Tahfidzكعاليو التوفيق كالنجاح.  Tsanawiyahادلستول االبتدائي، 

القرآف كالقرآف ىو الربنامج الرئيسي. من  Fahmil Syarhilالقَتاط، التفسَت،  sab'ahالقرآف، 

 31شخصا حافظ / ق ) ٨1الوالدة إذل  PPI، كاحلمد هلل، كنظرا ؿ4112إذل يوليو  4115عاـ 

juzAl  التاج )برنامج كرل العهد( أف الطالب حيفظوف القرآف(. اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية ىي برامج

 .يوميا للتواصل مع ىاتُت اللغتُتمكيفة 

 . دولة الخريجين1

 عدد وإنجازات وأدوار الخريجينا. 

شخصنا. كثَت من خرجيينا الذين حصلوا  1٩،112بلغ خرجيي مؤشر أسعار ادلنتجُت +

بنجاح على منحة دراسية يف جامعة الشؤكف اخلارجية: األزىر يف القاىرة مصر، آؿ األحقاؼ اليمن 

ا، كالسوداف كاجلامعة الدكلية للجامعة اإلسالمية أفريقيا سوريا، جامعة كبانغساف ماليزيا، جامعة أريزكن

الواليات ادلتحدة األمريكية، كجامعة سيدين، أسًتاليا، اخل كاف لديهم أيضا على منحة دراسية يف 

 UNSRI Indralaya ،UINرادين فتح باليمبانج ك IAINاجلامعات الكربل يف البالد، 

 IIQ ،PTIQ ،LIPIAسوناف كليياغا يوجياكرتا، جاكرتا  UINشريف ىداية اهلل يف جاكرتا، 

 جاكرتا كغَتىا. Taskiaلية االقتصاد اإلسالمي جاكرتا، ك

العديد من اخلرجيُت ادلتميزين على ادلستول الوطٍت لتحقيق جنوب سومطرة اسم عبق كاسم اندكنيسيا يف 

 Tilawatilالقرآف، القرآف  Tahfizhسلتلف ادلسابقات كاألنشطة الدكلية، كىي الكتابة العلمية، 

Musabaqohاخل. ، طالب تبادؿ 

جيُت ادلنزلية ضلن لعبت دكر عادلية كاجلنسية، مثل الكهنة يف ادلركز اإلسالمي يف الواليات اخلر 

ادلتحدة كادلوظفُت ادلدنيُت كموظفي القطاع اخلاص، كأعضاء من اجليش كالشرطة، شرطية، األطباء 

اخلية، كادلمرضات كالقابالت، زعيم اجلامعة، رئيس الدينية، رئيس بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الد
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ادلدارس ، ادلدارس العامة ، ادلنظمات اإلسالمية ، ادلنظمات الطالبية ، قادة اجملتمع ، ادلدرسُت ، 

 احملاضرين ، العمداء ، قضاة احملكمة الدستورية ، إخل.

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

للغة العربية إستراتيجيات المؤسسة اللغوية في تحسين دافع التالميذ للحوار با  . أ

 Indralaya Ogan Ilir   في الفصل السابع بالمعهد االتفاقية

يف ىذا البحث ، يستخدـ الباحث طريقة ادلالحظة كادلقابلة للحصوؿ على بيانات 

إسًتاتيجيات ادلؤسسة اللغوية يف حتسُت دافع التالميذ للحوار با للغة العربية يف الفصل السابع 

كمن أجريت ادلقابالت مع معلمي اللغة العربية  .Indralaya Ogan Ilir   بادلعهد االتفاقية

 على البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة. خالؿ ادلقابالت حصل الباحث

ميع إندكنيسيا ، إنو بالتأكيد لديو أسلوبو كاسًتاتيجيتو ّتيف  ادلعهدب ادلؤسسة اللغويةيف كل 

 ادلعهد ، كخاصة يف اجملاؿ اللغوم ، كخاصة يف حتملهااخلاصة يف تعزيز الرؤية كادلهمة اليت 

 عهدشكل رئيس ادل .اليت تلـز مجيع التالميذ بالتحدث بالعربية كاإلصلليزية ادلعهد االتفاقية
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يف ادلؤسسات اللغوية  21.ؤسسة تنظم استخداـ اللغة يف بيئة ادلدارس الداخلية ، لغة ادلعهدادل

مهمة دلدرسي  ادلعهد مدير يعطي . العربية كاإلصلليزيةيوجد معلموف لديهم القدرة باللغتُت

من أجل  24ادلعاىد اللغوية لوضع اسًتاتيجيات ْتيث يكوف التالميذ لديهم اىتماـ عريب.

ادلهمة جلميع ادلعلمُت العامُت للمشاركة  ادلعهد مدير تطوير اللغة يف ادلدرسة الداخلية ، يعطي

من أجل أف يشعر ادلعلموف بالوضوح يف أدائهم  23 .معنا لتعزيز اىتماـ التحدث بالعربية

جيتمعوف معا يف صفوؼ ادلؤسسات اللغوية اليت توفر التدريب  ادلعهد مدير لواجباهتم ، فإف

للمدرسُت من خالؿ عقد دكرات تدريبية كحلقات دراسية حوؿ كيفية حتفيز التالميذ ليكونوا 

ة داخلية موطَت االتفاقية الدراسية مكافآت كما ستوفر مدرس  22أكثر نشاطا يف اللغة العربية.

كمكافآت دلؤسسات اللغة / ادلعلم إذا صلحت يف القياـ بواجباهتا يف شكل منح حوافز مكافأة 

كإذا دل يتمكن ادلعلم من أداء كاجباتو بشكل صحيح كصحيح فسوؼ يعقد مرة أخرل مع 

التواصل باستخداـ اللغة  اختيار ادلدرسُت الذين ىم أكثر خربة يف حتفيز التالميذ على

 25العربية.

الطريقة اليت يراقب هبا ادلؤسسة اللغوية ادلهاـ اليت أعطيت للمدرس للتشغيل كفقا للخطة ، 

سيقـو ادلعلم بفحص مجيع ادلواد   2٦دكرة. جلميع التالميذ يف بيئة ادلدرسة الداخلية عقد اختبار

دتت دراستها دلدة أسبوعُت يف الصباح اليت مت تعلمها كحفظها يف شكل حيفار كزلمدكت اليت 
                                                           

41
 Wawancara dengan Mudir Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya Ogan ilir, Drs, H. 

Mudrik Qori, Ma, Indralaya. 4 Juni 2018. Pukul 17.37 
42

 Wawancara dengan Wakil Mudir bagian Kurikulum, Drs, H. Muhyidin M.Pd.I, 

Indralaya. 3 Juni 2018, Pukul 19.10 
43

  Ibid, Pukul 19.22 
44

 Wawancara dengan Mudir Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya Ogan ilir, Drs, H. 

Mudrik Qori, Ma, Indralaya. 4 Juni 2018. Pukul 17.43 
45

  Wawancara dengan Wakil Mudir bagian Kurikulum, Drs, H. Muhyidin M.Pd.I, 

Indralaya. 3 Juni 2018, Pukul 19.30 
46

 Wawancara dengan Lembaga bahasa, Ustad Aidil. Indralaya. 4 Juni 2018, Pukul 10.15 
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 .كيهدؼ إذل قياس مدل نضج التالميذ يف تذكر مادة الدرس اليت قدمها ادلعلم  2٧كادلساء.

أما بالنسبة إذل ادلهجع اخلاص باللغة العربية ، فإف ادلعلم يعطي العديد من ادلهاـ الفردية 

يقـو ادلدرس باإلبالغ إذل كينهي كل مدرس اختبار طالبو ، كسوؼ  .تالميذلكالتحفيظ ل

كما ستقـو ادلؤسسة اللغوية بتقييم ادلعلمُت  .معهد اللغة عن النتائج اليت مت احلصوؿ عليها

 2٨اجلادين يف أدائهم يف زلاكلة لتحسُت جودة التالميذ للتواصل الفعاؿ باستخداـ اللغة العربية.

تالميذ على التواصل باستخداـ اإلسًتاتيجية ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف حتسُت حتفيز ال

ىو برنامج حيث يقـو ادلدرسوف ّتمع مجيع  ، دكرة دكرة اللغة العربية ىي إنشاء برنامج

. زلفظة التالميذ لكتابة ادلفردات ، حور ك مطلوب من   2٩ادلتعلقة بالعمل الذم يتم كل يـو

 .الصباح كبعد الظهر يقاـ دكرك يف .مجيع التالميذ الفردية إظهار كحفظ ادلواد يف كقت سريع

 .يف الصباح ، يتم التنفيذ بعد أداء صالة شوبو كبعد الظهر ، كقت تنفيذه قبل دخوؿ ادلغرب

  51كضع تطبيق برنامج دكرك يف باحة مسجد الكوخ.

بعد دكره ، يف ليلة ادلساء بعد أداء الصلوات ، حيمل كل معلم يف مسكن اللغة العربية 

التالميذ أكثر ذكاءن كأكثر ذكاءن يف التحدث كالتحدث باللغة العربية.دركسنا إضافية جلعل ا 
51 

                                                           
47

 Ibid, Pukul 10.30 
48

 Wawancara dengan Wakil Mudir bagian Kurikulum, Drs, H. Muhyidin M.Pd.I, 

Indralaya. 3 Juni 2018, Pukul 20.00 
49

 Wawancara dengan Lembaga bahasa sekaligus guru yang mendidik siswa, Ustad Aidil. 

Indralaya. 4 Juni 2018, Pukul 10.15 
50

 Hasil observasi yang ditelah diamati di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, Indralaya, 18 

Mei 2018 – 20 Mei 2018, Pukul 05.55 Am dan Pukul 17.00 Pm 
51

 Ibid, Pukul 20.15 Pm 
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من جانب جدكل احملتول ، بشكل عاـ ، كاف معهد اإلسًتاتيجية اللغوية دقيقنا كعميقنا 

نظرنا ألف ادلعلمُت كمعاىد اللغة حاكلوا قدر ادلستطاع كيفية دتكُت الطالب من التحفيز على 

مث يقًتف طرؽ التعلم الداعمة كمساعدة التالميذ على فهم  .لعربيةالتواصل باستخداـ اللغة ا

تضع ادلؤسسة اللغوية أيضنا قواعد خاصة ، مثل مطالبة مجيع التالميذ  .ادلواد اليت يتم تدريسها

بالتواصل يومينا باستخداـ اللغة العربية يف ادلهجع كبيئة ادلدرسة الداخلية.
ادلؤسسات اللغوية  54

علمُت إلنشاء برنامج ال يوجد بالضركرة يف ادلدارس الداخلية يف إندكنيسيا ىو بالتعاكف مع ادل

يف البداية ، قاـ ادلعلم بتعيُت مخسة  jasus" .53" جعل برامج الشرطة اللغوية غالبان ما تسمى

إذل عشرة طالب للتجسس على زمالئو الذين دل يتواصلوا باللغة العربية ، كما أف تعيُت 

أمساء للتالميذ  5جيب على كل طالب أف يودع للمعلم  .من قبل ادلعلمالطالب ظل سرينا 

بعد ذلك ، عندما يذىب التالميذ إذل  .الذين ال يتحدثوف مث يوضع بعد الدراسة ادلكثفة ليال

السرير ليالن ، يقـو ادلعلم باستدعاء التالميذ غَت ادللتحقُت باللغة العربية كتكليفهم مبكرب 

ذل ملعب كرة القدـ ، كعندما يتم مجع مجيع التالميذ ادلتصلُت ، يعطي صوت للتوجو مباشرة إ

 52ادلعلم التوجيو على الفور يف شكل عقوبات أكادديية كجسدية. 

أما بالنسبة للجزاءات األكادديية ، فإف ادلعلم يعُت التالميذ يف مهمة يف شكل مجل الكتابة 

يف حُت أف العقوبات ادلادية يف  .عربيةمرة كترجم إذل ال 111اليت نطق هبا مع ما يصل إذل 

من الواضح أف فرض عقوبات من ىذا القبيل  .مرات 11إذل  5شكل حقل كرة القدـ حوارل 

                                                           
52

 Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga bahasa. Ustad Nanang Setiawan S.Pd. 

Indralaya. 4 Juni 2018, Pukul 13.00 Pm 
53

 Wawancara dengan siswa kelas VII, Ahmad Fauzan, 4 Juni, Pukul  17.00 Pm 
54

 Hasil observasi terkait penerapan jasus di Pondok Pesantren Al Ittifaqiah, 3 Juni 2018, 

Pukul 22.00 Pm. 
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مث ، التالميذ الذم  .ديكن أف يعطي دافعنا ، كبالتأكيد تأثَتنا رادعنا للتالميذ الذين ينتهكوف

استخداـ ىذه االسًتاتيجية مع  55.أعطيت العقوبة حيصل على كاجب أف يصبح شرطي اللغة

، يقـو ادلعلموف مبراقبة كمراقبة الطالب ْترية أكرب يف كل عملية تعلم. كأيضان ، مع فرض 

العقوبات على التالميذ ألكلئك الذين ينتهكوف عدـ التواصل باستخداـ اللغة العربية ، يكوف 

  5٦التالميذ أكثر نظامية كخيشوف التحدث باستخداـ اللغة احمللية.

ككفقنا لنتائج  .أك شرطة اللغة ”jasus “  ، القواعد اليت يفرضها ادلعلم مثل تطبيقمث

ادلقابالت اليت أجريتها مع الطالب ، فإنو يتم معاقبة الطالب العادم على اإلطالؽ من قبل 

ادلعلم إلشراؾ الطالب ادللتحقُت الذين ينتهكوف عدـ التواصل باستخداـ اللغة العربية ، كقد 

ما جيب  .لطالب أكثر من مرتُت ، كالسبب ىو أف الطالب دييلوف أكثر لعدـ فهمهمانتهك ا

مناقشتو بسبب نقص ادلفردات اليت حيفظها الطالب ككذلك الطالب من الصعب ذكر اجلملة 

كمع ذلك ، فإف الطالب الذين ينتهكوف ليسوا عربيا ألف الطالب  5٧.على شكل عريب

أيضا ، يتأثر  5٨ .ربية ألف اللغة احمللية تكوف أكثر كضوحنايكونوف أحيانا كساذل للتواصل بالع

 5٩.الطالب بسهولة من قبل الطالب اآلخرين الذين ال يتكلموف اللغة العربية
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ألف التالميذ لديهم خلفيات سلتلفة ، لذلك يف تنفيذ ادلعلم صعوبة تذكر ألف التالميذ ال 

ذلك ىو أنو ال يأيت مجيع التالميذ من كالسبب يف  .يزالوف يصعب يف التحدث باللغة العربية

معظم التالميذ يأتوف من ادلدرسة حيث أهنم دل يلتقوا  ٦1.مدارس تعرؼ اللغة العربية بالفعل

أبدان بالعربية ، حىت البع  منهم ال يستطيع القراءة كالكتابة ، كبعضهم تالميذ من القرل 

ي ادلفردات عن طريق ذكر ادلفردات لذلك للتغلب على ادلعلم يعط .الريفية نادران ما يقرأكف

لذلك من ادلمكن فهم ما إذا كانوا يواجهوف مشكلة صغَتة  .بشكل متكرر مث يتبعها التالميذ

كمع  .، كيوصي ادلعلموف بالتواصل باستخداـ لغة اإلشارة إذا كانت ىناؾ مفردات ال يعرفوهنا

 . يتحدثوف العربيةذلك ، ال يزاؿ ادلعلموف يعاقبوف إذا ما ألقي القب  عليهم ال

طريقة المؤسسة اللغوية في تحسين دافع التالميذ للحوار با للغة العربية في  . ب

    الفصل السابع بالمعهد االتفاقية

من السهل فهم شرح ادلعلمُت ، فهناؾ تواصل  .لكل التالميذ فردم معايَت سلتلفة للعقلية

س عدد قليل من التالميذ الذين نشط باستخداـ اللغة العربية ، لكن ىناؾ خالؼ ذلك ، لي

يصعب فهمهم كنشاطهم يف الفهم كالتحدث باستخداـ اللغة العربية اليت تنشأ عن عدـ حتفيز 

لذلك ، سوؼ نرل ىنا جهود ادلعلمُت كادلؤسسات  .الطالب على التحدث باللغة العربية

كثر حتفيزنا كأكثر اللغوية يف إعداد اإلسًتاتيجيات كاألساليب يف تنمية التالميذ ليكونوا أ

 .اىتمامنا للتواصل باللغة العربية
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كمن التحليل الذم حصل عليو الباحثوف من ادلقابلة ، طبق ادلعلم طرقنا لتحسُت اسًتجاع 

التالميذ لتسهيل عملية نطق التالميذ للكلمات اليت سيقاؿ كل يـو ، كاليت يشرحها ادلعلم 

باستخداـ الوسائط أك الدعائم كاليت تتوافق مع للمفردات اجلديدة كصعوبة كاحدة تلو األخرل 

ادلفردات من خالؿ عدـ إعالـ معاين كل مفردات بشكل مباشر ، حىت يتم تذكر ذاكرة 

مت تصميم موضوع ادلادة أيضنا كفقنا لعمل التالميذ يف غرفة  ٦1. ادلتعلم للمفردات لفًتة طويلة

ل ركن من أركاف الغرفة كعلى جدراف ادلسكن مث يف ك .النـو أك الفصل أك البيئة ادلنزلية كل يـو

 .يتم لصقها على ادلفردات اليت يتم ذكرىا دائمنا كل يـو ، كيتم نطق اجلمل كل يـو

الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم يف تدريس اللغة العربية يف لغة ادلهجع ىي طريقة احملاضرة 

مث إضافتها بطريقة التحفيظ ، طالب  ، يقـو ادلدرس بإخبار ادلواد التعليمية شفويا للطالب ،

ادلوفورات ادلعتادة مكتوبة كزلفوظة يف يـو يودع  .ادلعلم طالبو ْتفظ عدد من ادلفردات كاحلكم

بعد حفظ ادلفردات  ٦4  .من ادلوفورات كاالستذكار عند منتصف الليل 41إذل  15فيو ما بُت 

دعوتو للعب كلمة الذيل ْتيث يبدك ، يف اليـو التارل ، احتفظ ادلعلم ّتنس سريع ، كدتت 

أثناء احلفظ ، يتعلم الطالب سرد القصة أماـ   ٦3.التالميذ دائمنا سعداء كغَت مشبعُت

كما يتم تدريس التالميذ احملادثات كقراءة  .الطالب حوؿ األنشطة اليومية يف ادلدرسة الداخلية
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يذ معتادين كمهرة يف كل ىذا يتم من قبل ادلعلم ْتيث يكوف التالم ٦2.النصوص كترمجة

 .التحدث باللغة العربية

طّبق ادلعلموف أيضنا أساليب لتحسُت اسًتجاع التالميذ لتسهيل عملية نطق التالميذ 

ىذه ىي الطريقة اليت يشرح هبا ادلعلم ادلفردات اجلديدة  .للكلمات اليت سيقولوهنا كل يـو

ا تلو اآلخر باستخداـ الوسائط أك الدعائم ادلطابقة للمفردات عن طريق قوؿ  كالصعبة كاحدن

مت  ٦5.معٌت كل مفردات بشكل غَت مباشر ، ىو أف ذاكرة ادلتعلم للمفردات تذكرت طويالن 

تصميم موضوع ادلادة أيضنا كفقنا لعمل التالميذ يف غرفة النـو أك الفصل أك البيئة ادلنزلية كل 

لصقها على ادلفردات اليت يتم مث يف كل ركن من أركاف الغرفة كعلى جدراف ادلسكن يتم  .يـو

 .ذكرىا دائمنا كل يـو ، كيتم نطق اجلمل كل يـو

مث ، من ناحية اجلدكل من حيث تقنيات العرض ، فإف عرض االسًتاتيجيات كاألساليب 

إنو فقط من  .كاكتماؿ العرض بشكل عاـ يتوافق مع مؤشرات تقييم اجلدكل للعرض التقدديي

ة أقل جتهيزنا مبجموعة متنوعة من األساليب ، لذلك شجع حيث اكتماؿ العرض ، يف النهاي

الطالب مرسـو ادلعلمُت للتدريس باتباع طريقة كاحدة فقط ْتيث يكوف اىتماـ التالميذ لتعلم 

أقل ركح كأقل حتفيزنا حىت ال يتمكن التالميذ من التعلم كاإلتقاف ادلفردات كلن تتشابك يف 

 ٦٦.التواصل الديٍت بشكل جيد كسالسة
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ما بالنسبة للموقع من صلاح ادلعلمُت لتحفيز التالميذ على التحدث باللغة العربية ىو أ

االسًتاتيجية الصحيحة كاألساليب ادلختلفة اليت يستخدمها ادلعلم يف قيادة الدراسة ادلتعلقة 

نظرا لغياب ادلعلمُت إلتقاف رلموعة متنوعة من  .مهارات التواصل باستخداـ اللغة العربية

يب، كادلواد ىي كما جيدة كجيدة مثل أم ال تزاؿ غَت مفهومة كىضمها من قبل األسال

كعالكة على ذلك، لتعلم لغة ىناؾ حاجة إذل شرح من شخص أكثر خبَت من  .التالميذ

التالميذ أف ادلعلمُت، لتعلم لغة مثل اللغة العربية يتطلب فهما للعناصر ادلختلفة للغة يف تلك 

يذ سوؼ تفهم بسرعة أكرب كمعرفة الدركس اليت تدرس من قبل اللغة حىت يتمكن التالم

التواصل باستخداـ اللغة العربية دل يكن كما التواصل باستخداـ لغتهم األـ أك اللغة  .ادلعلم

اإلقليمية، كلكن يتكلموف لغات أجنبية، كخاصة العربية، ككلها حتتاج ادلفردات كاإلجراءات 

 ٦٧.يحةكالقواعد يف استخداـ اجلملة الصح

انطالقا من الطريقة ادلستخدمة ، يكوف ادلعلم أكثر تركيزا على طريقة احملاضرة كحيفظها ، 

إذا كاف استخداـ األساليب ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف التعلم جيب أف يكوف مزجيا من 

كلو عالقة مبهارات التحدث ، بينما ال يتم استخداـ الطرؽ ادلمكنة لتحسُت  ٦٨عدة طرؽ.

كما يبدك التالميذ مشبعُت يف متابعة دركس إجادة اللغة  .لتالميذلاالستماع كالتحدث جودة 

 ٦٩.العربية بسبب الطريقة اليت يستخدمها ادلعلموف غَت ادلطورين
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كما يواجو التالميذ صعوبة تذكر يف حفظ ادلفردات ، باإلضافة إذل ادلواد األخرل اليت 

لذا ، جلعل األمر أسهل  ٧1باللغة العربية كال تزاؿ تشعر بالغربة.يدرسها ادلعلموف ألهنا غَت مألوفة 

 .بالنسبة ذلم حلفظ ادلفردات ، جيب أف يعتادكا على استخداـ ادلفردات يف احملادثة اليومية

من ادلقابالت اليت أجريها من ادلعلمُت كالطالب ، ال يزاؿ العديد من التالميذ أقل قدرة 

ا ما يقدموف التوجيو كالتحفيز جلميع التالميذ  على التحدث باللغة العربية ، لكن ادلعلمُت دائمن

ليكونوا نشطُت دائمنا يف التواصل مع اللغة العربية ، من خالؿ إخبارىم بتجربة ادلعلمُت ، ادلعلمُت 

الذين حيصلوف على منح دراسية للمدارس يف اخلارج بسبب الذكاء كالذكاء يف الكالـ كالتحدث 

كاستخدامها دائمنا بشكل جاد.باللغة العربية 
كبالتارل ، يكوف الطالب أكثر محاسنا كحرصنا على  ٧1

لتالميذ غَت ادلطلعُت كالبطيئُت يف استيعاب الدركس العربية لبالنسبة  .التحدث كالتعلم باللغة العربية

لتالميذ على اىتماـ خاص من قبل ادلعلم كسيعطوف مهمة احلفظ مث إذل ادلعلم يف ل، سيحصل 

  ٧4فة ادلعلم بعد الدرس العاـ.غر 
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات واالقتراحات

 االستنتاجات

 العربية  غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ . أ

استنادنا إذل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من ادلقابالت ، تبُت أف الطالب أكثر 

كحتفيزنا يف التحدث باللغة العربية مع قواعد العقوبات اليت تفرضها ادلؤسسات نشاطنا 

اللغوية كادلعلمُت ألف الطالب يشعركف مبزيد من ادلراقبة كاخلوؼ إذا قاموا بإدخاؿ أمساء 

الطالب الذين ينتهكوف كحيصلوف على عقوبة ، كما تظهر البيانات من نتائج 

تخدمو ادلعلم قد تلقى استجابة جيدة من الطالب ، ادلالحظة أف السًتاترجيي الذم اس
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مع استخداـ أساليب حفظ  .ألف األنشطة اليت تعمل اللغة تسَت بشكل جيد كسهل

ادلفردات كااللتزاـ هبا على جدراف ادلهجع ، يشعر الطالب بادلزيد من ادلساعدة يف 

يقـو ادلعلموف مبراقبة مع استخداـ ىذه االسًتاتيجية ،  ,ذكر ادلفردات اليت تتم كل يـو

 .كمراقبة الطالب ْترية أكرب يف كل عملية تعلم

 غةا للب حوارلل تالميذاللغوية في تحسين دافع ال ةستراتيجيات المؤسسإ طريقة . ب

 العربية 

الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم يف تدريس اللغة العربية يف لغة ادلهجع ىي 

دلواد التعليمية شفويا للطالب ، مث إضافتها طريقة احملاضرة ، يقـو ادلدرس بإخبار ا

ادلوفورات  .بطريقة التحفيظ ، طالب ادلعلم طالبو ْتفظ عدد من ادلفردات كاحلكم

من ادلوفورات  41إذل  15ادلعتادة مكتوبة كزلفوظة يف يـو يودع فيو ما بُت 

ادلعلم  بعد حفظ ادلفردات ، يف اليـو التارل ، احتفظ .كاالستذكار عند منتصف الليل

ّتنس سريع ، كدتت دعوتو للعب كلمة الذيل ْتيث يبدك التالميذ دائمنا سعداء كغَت 

أثناء احلفظ ، يتعلم الطالب سرد القصة أماـ الطالب حوؿ األنشطة اليومية . مشبعُت

 .كما يتم تدريس التالميذ احملادثات كقراءة النصوص كترمجة .يف ادلدرسة الداخلية
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لديو صعوبة بسيطة كأقل حتفيزنا يف عملية التعلم ، ألف الطريقة إنو فقط أف ادلتعلم 

ما زاؿ الطالب يفتقركف إذل الفهم كالدركس  .اليت يستخدمها ادلعلموف أقل دقة كدقة

بالدركس كحفظها ألف الطالب ال يزالوف يُقاؿ إهنم طالب جدد يف الصف السابع 

ا ما يقدموف احلافز قبل أك بعد إف إعطاء  .عملية التعلم على األقل كلكن ادلعلمُت دائمن

ادلهاـ كحفظ ادلفردات ىو أيضنا كسيلة للطالب ليكونوا سريعنا كغنينا يف ادلفردات ْتيث 

 .يكوف الطالب أكثر قدرة على ذكر اجلمل العربية

 االقتراحات . ت

 المدير. 1

ىنا خطة   .اإلسًتاتيجية ىي خطة بداية دقيقة لألنشطة لتحقيق أىداؼ زلددة

جعل ادلعلمُت بالتعاكف مع ادلؤسسات اللغوية لتشجيع كحتفيز الطالب على كيفية 

حىت يكوف الطالب  .التواصل باستخداـ اللغة العربية بدالن من استخداـ اللغات احمللية

تسهيل الربنامج  أكثر مهارة كنشاطنا كيهتموف بتعلم اللغة العربية ، جيب على مدير

مية مثل الوسائط السمعية لتدريب السمع ، على استكماؿ كسائل اإلعالـ التعلي
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كالًتكيز على تسهيل تنفيذ تعلم اللغة العربية ، كجتهيز البنية األساسية مثل إنشاء لغة 

 .قراءة العربية .لللغة اللبنانية ، كإكماؿ الكتب

 معلمي اللغة العربية. 6

ناء دكرة من أجل أف يكوف الطالب أكثر نشاطنا يف التعلم كال يشعركف بادللل أث

التعلم ، حيتاج ادلعلموف إذل استخداـ طرؽ غَت متكررة ، كاستخداـ طرؽ خاصة 

مثل استخداـ الطريقة ادلباشرة ْتيث يتم حتفيز  .إلتقاف مهارات التحدث للطالب

الطالب من قبل ادلعلمُت الذين يقوموف بالتدريس باستخداـ اللغة العربية على الرغم 

لم ادلوضح كلكن الطريقة ديكن أف حتسن مهارات من عدـ فهم الطالب مع ادلع

 .االستماع للطالب ْتيث يكوف الطالب أكثر اعتادنا على مساع اللغة العربية من ادلعلم

كباستخداـ طريقة السلفية الشعائرية لتحسُت مهارات االستماع كالتحدث للطالب 

 .كختللها لعبة ْتيث ال يكوف الطالب مشبعُت كسعداء دائمان 

 الميذلتل. ٧

 ادلتقن اإلحتفيظ أكثر جدية كمحاسة مرة أخرل يف متابعة تعلم اللغة العربية لتالميذىل جيب على ا. أ    

 ألغراض تعلمية ديكن أف يتم بشكل أفضل؟       
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 أال حيفظوا ادلفردات فقط بسبب مهمة ادلعلم ، كلكن بعد احلفظ جيب أف لتالميذجيب على ا. ب 

 .الستخدامهايكونوا شجعاننا       

 من استخداـ اللغة احمللية بسب أكثر نشاطنا كيتحدثوف العربية بدالن  لتالميذجيب أف يكوف ا. ج

 كيتم اإلشراؼ عليو دائمنا من قبل ادلؤسسات كادلدرسُت اللغويُت( (jasus  برنامج
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