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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal..”(Q.S. Al- Hujurat: 13 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د



 
 

 

v 

v 

 اإلهداء

  أهدي هذا البحث العلمي إىل:
اين يف حوائجي ودفعاين حىت هناية دراسيت يف هذه و أيب مدرصا وأمي ماسيدا دع .2

 كة واملغفرة.بالرب أطال اهلل عمرمها  –حفظهما اهلل ورمحهما رمحة األبرار  –اجلامعة 
اهلل هذا البحث جنحنا  ثهاءرفني الذي يساعدين وحيمسين يف إازوجي يعين زين الع .0

 وإياه.
 لة جنحنا اهلل وإياه.فاضأخي الكبري نور  .0
 مجيع عائليت احملبوبني الذين يساعدونين يف كل حال أسعد اهلل حياهتم. .1
 زمالئي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية خصوصا فصل "ب" األول  .1
 مجيع القارئني األحباء.  .0
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 كلمة الشكر
 
 

سان فعلمه البيان, والصالة والسالم على احلمد هلل الذي علم القرأن وخلق اإلن

سيدنا حممد الرمحة املهادة, والنعمة املسداة, أفصح اخللق لسانا, وأثبتهم   ;نبيه ومصطفاه

جنانا, وأفوفاهم بيانا, وكان من احلجة والبالغة مبكان, قطع هبالسان أهل الزور 

 والبهتان, وعلى آله وصحبة والتابعني هلم بإحسان, أما بعد.

توفيق اهلل إستطاع الباحث انتهاء كتابة هذا البحث العلمي وإمتامه. يف هذا فب

البحث فضل الباحث شكرا كثريا ملن ساعد الباحث وأرشده يف كتابة هذا البحث 

 وتدوينه، وهم:

اجلامعة كياهي احلاج أمحد صديق اإلسالمية احلكومية فضيلة الكرمي, رئيس  .1

 املاجستري. الدكتور احلاج بابون سوهارتو ,مجرب

 احلاجة الدكتورةاألستاذة   فضيلة الكرمية, عميدة كلية الرتبية والعلوم التدريسية, .2

 مقنعة املاجستري اليت قد دبرت كلية الرتبية والعلوم التدريسية.

يدي رئيس قسم الرتبية اإلسالمية واللغوية، الدكتور رفعان مح فضيلة الكرمي, .3

 املاجستري

تعليم اللغة العربية, زي برهان الصاحل املاجستري الذي فضيلة الكرمي, رئيس قسم  .4

 قد بذل جهده يف رئاسة هذا القسم احملبوب.
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للباحثة الذي قد أرشد الباحثة  يف   افضيلة الكرمي, حممد فيصل, بصفته مشرف .5

 كتابة هذا البحث.

ندا افضيلة الكرمي, رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة سيتوب .6

 .مدرسته, الذي قد أذن الباحثة على قيام حبثها يف املاجستري حينطاسا

الذي  ندااسيتوبباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  املدرسون والطالب .7

 قد ساعد الباحثة بكل سهولة يف كتابة هذا البحث العلمي .

احات ت االقرت رجشعرت الباحثة أن كتابة هذا البحث مل تكن كاملة، فلذا  

واالنتقادات واإلرشادات لتكميل هذا البحث العلمي. فنسأل اهلل الكرمي أن تكون 

أعماهلم مقبولة ويكون هذا البحث نافعا، مفيدا لنا وبارك اهلل لكم يف الدارين، آمني 

 يارب العاملني. واهلل املوفق إىل أقوم الطريق.

 0200 يونيو 22مجرب، 
 
 

 أنيتا برمتاساري
02200200T 
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 ملخص البحث
بين المعلم و الطالب في تعليم اللغة العربية  التعامل: نمط 0202أنيتا برمتاساري، 

ندا للسنة اسيتوبالواحدة الحكومية  اإلسالميةية في المدرسة الثانو 
 م 0200\0202الدراسية 

يف الوقت احلاضر هناك العديد من املؤسسات التعليمية حيث بني الطالب واملعلمني هناك 
حرتام الطالب إت سيئة مثل املواقف الشجاعة وعدم تعامالجتماعية وبيئية تؤدي إىل جوإف

للمعلمني واملعلمني الذين ال يكونون قدوة حسنة لطالهبم. لذلك أجرى الباحثون دراسة حول منط 
جتاهني بني املعلمني والطالب حتدث يف رابطة أهداف إالتفاعل التعليمي ، وهي عالقة نشطة يف 

يف املدرسة الثانوية احلكومية  العربية اللغة تعلم عملية يف تعاملال هو هنا إليه املشار تعاملال لم. والتع
 .ندااسيتوباإلسالمية  الواحدة 

الرتبوي بني املعلم والطالب يف  تعاملال منط البحث يف هذا البحث حتتوي على كيف مشكلة
للسنة الدراسية  ندااسيتوبمية احلكومية الواحداة تعليم اللغة العربية يف املدارسة الثانوية اإلسال

الرتبوي بني املعلم و الطالب يف تعليم اللغة  تعاملال م، و ما عوامل تؤثر منط 0202/0200
 0202/0200للسنة الدراسية  ندااسيتوبالعربية يف املدارسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحداة 

 .م
يف   حيدث ملا املثبطة والعوامل الداعمة والعوامل تعاملال أمناط معرفة إىل البحث هذا يهدف

 .سيتوبوندواوية اإلسالمية احلكومية الواحدة املدرسة الثان
 شكل يف البيانات مجع تقنيات الوصفي. مع النوع من نوعيا جاوهن  الباحث ستخدما

 و وثائق. مقابالت مالحظات،
ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة يف ا الطالب مع املعلم تعامل البحث أن نتائج

  تعاملال ،عمللاك  تعاملال أمناط " ستخدامبإ يتم العربية اللغة تعلم عملية يف التواصل(2سيتوبوندوا 
 مع املعلمني تعامل على يؤثران عامالن ( هناك0كاملعاملة".   تعاملال وتصال يف إجتاهيني  الك

 وإدارة التعلم، و التدريس برامج إدارة و املواد، نإتقا على املعلمني قدرة هي الداعمة الطالب، العوامل

 الطالب بعض هناك أن هو لعقبةا والعامل اإلعالم / املوارد، وسائل استخدام و الدراسية، الفصول

لتفاعل املعلم مع الطالب يهتم التلميذ بالطالب  لعقبةاالعامل و  ،التعلم على تركز وال مطيع هم الذين
بيعة بال أصدقائهم ومما يؤدي إىل تعطيل النظام الفصل. الطالب لديهم ط زحيبون إعاج الذين

 إهتمام يف فهم التعلم.
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 الباب األول

 المقدمة

خلفية البحثأ.  

اآلية  البشر من خملوقات الفردية واإلجتماعية. يف القرآن الكرمي سورة احلجرات

إن  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا:  20

، ن مع البشر كاإلجتماعيةأقرت باإل.عند اهلل إتقاكم  إن اهلل عليم خبريأكرمكم 

يعابر الداللة أن الرجل على حنو ما ال  ميكن أن يكون منفصلة عن األخر. وهكذا 

 تعاملالأو إتصال ،  تعاملالجيري دائما إىل جانب أنشطة احلياة البشرية مع عملية 

مع اهلل سواء   تعاملالها البعض وفضال عن مع بعض تعاملاجليد مع البيئة الطبيعية و

 كانت متعمدة أو غري متعمدة. 

ت الرتبوية اليت حتدث داخل سند لغرض التعليم تعامالمتعمدة يعين  تعاملال 

. مبعىن تعاملالالرتبوي ميكن متييزها عن أشكال أخرى من  تعاملالوالتدريس.ولذلك 

األجل التعليم والتعلم. وبعبارة  املتعالأكثرحتديدا يف جمال التدريس، يعرف وجود 

 . 2تتعامآلالالرتبوي وإمسه على وجه التحديد لتدريس والتعلم  تعاملالأخرى, ما هي 
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بني أعضاء  تعاملالبني التعليم والتعلم ويتضمن إحساس بوجود نشاط  تعاملال

تعلمني/ هيئة التدريس القيام بالتدريس من ناحية, مع املواطنني يف التعلم )الطالب/ امل

موضوع الدراسة(, اليت تنفد حاليا بنشاط تعلم األخرى. املعلمني و املتعلمني األرقام 

البشرية  مها يف الواقع كثريا ما تناقش و ستظل دئما أبدأ أن تكون غائبة من جدول 

أعمال احملادثات اجلمهورية. تكرمي املعلمني ليس فقط مع منوذجي, بل أنه أيضا يلعان 

إن مو غائب ال لنفسك صاحل، على الرغم أن اخلطأ كان جمرد كنقطة.  بساخر جملرد

بشاعة سلوك املتعلمني مييلون إىل أن توجة إىل فصل املعلم يف توجية و تشجيع 

مشارك ربيبة له. على الرغم أن سلوك املتعلمني امللونة جيدة وسيئة كما هوثابت 

 املستهلكة من جمموعة متنوعة من العوامل.

عليم على أنّه العملية اليت حتدث تغريا عميقا على تفكري اإلنسان يعّرف الت

وعلى قدرته بالقيام أو على القيام باألشياء. واملراد بالتعليم هوا احملاولة على تأثري 

الوجدان والتفكري والروحية الفردية لكي يتعلم حبماسة نفسه وتسجيعه, وهذا العبارة 

عن نظام الرتبية الوطنية  0220لعام  02قم مناسبة بقانون الوطين اإلندونيسي ر 

الباب األول أن الرتبية هي عملية التعامل بني املدرس واملتعلم ومصادر التعليم يف 

0منطقة التعليم
. 
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يُنظر إىل اختصاصيي . أمحد التفسري يقول إن وضع املعلم احلايل قد اخنفض

ولذلك هناك . 0ت اخلاصةالتوعية حالًيا على أهنا مهام فقط أجور البلدان واملؤسسا

الرتبوي مهمة جدا بني املعلمني والطالب للتغلب أو يبتعد عن املشاكل  تعاملالحاجة 

املختلفة. التفاعل بني املعلمني والطالب مهم يف جمال التعليم حيث تكن أمهيته يف 

ب املعلمني الذاتية واملتعلمني وكيال للتنشئة اإلجتماعية، ينبغي املعلمني يعلم الطال

والتواصل مع الطالب  تعاملالحول السلوكيات املختلفة وفقا ملتطلبات الوضع. يف 

واملعلمني ينقل رسائل خمتلفة للطالب لتكون قادرة على التصريف وفقاللوضع املتوقع 

يف الفصول الدراسية. حىت الطالب لديه إحرتام وهتذيب للمعلمني الذي ميكن أن 

يلزم املعلمني أيضا لتوفري أسوة حسنة للطالب حىت حيقق النجاح يف اهلدف التعليم. و 

يتمكنوا من تنفيذ شيء وفقا بالقانون واللوائح املوجودة، سواء يف الفصول الدراسية او 

 خارج الفصول الدراسية.

الرتبوي على أنشطة التعليم اللغة العربية لديه هامة خاصة يعين  تعاملالوهنا 

غة العربية إىل الطالب الذين يتعلمون العربية. واللغة ميكن توفر الفهم الل تعاملالبوجود 

العربية هي إحدى اللغة من ماليني الغات العامل الذي درس به أكثر اجملتمع القبائل 
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وخاصة املسلمني. و إن العربية يف بالدنا اإلندونسيا هي اللغة األجنبية اليت حتتاج إىل 

 .تفهم اجليدة كي نعارف ونفهم ما درس تلك اللغة

اإلنضباط يف املدارس هو أمر ضروري لنحاج قواعد املطبقة يف املدارس، اليت 

فيها ينتمون املعلمني والطالب إىل اإلنصياع ألمر الذي مت تعيينه. يتم تطبيق 

لتطوير أفضل من  اإلنضباط لتحسني جودة التعليم لالطفال يف أنشطة التعليم والتعلم

الذات هي يف احلالة اليت يكون فيها  الطالب. اهلدف هو السيطرة على تطوير

 األطفال ميكن أن تدفع نفسها دون النفوذ والسيطرة من اخلارج.

ية اندا ،ألنه يف بداحبثت يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة سيتوب

سألت اخلرجيني، حدث أن اخلرجيني كانوا سحقي و قال يل أنه يف املدراسة  املقابلة

ندا يف عملية تعلم وتعليم اللغة العربية ممتعة اإلسالمية احلكومية الواحدة سيتوبالثانوية ا

ومع ذلك ، يقرتب املعلم من   فحسب، للطالب املعرفة اليعطي  هناك املعلمية. اللغ

الطالب يف شكل عاطفة واهتمام حبيث ال يشعر الطالب بامللل بسهولة يف 

 اإلسالمية الثانوية املدراسة  يف لبحثا وأردت مهتما كنت القصة تلك نم.التعلم.

 .4والطالب املعلمني بنيالرتبوية  تعامللبا املتعلقة ندااسيتوب الواحدة احلكومية

 تعاملال يف هذا البحث، املعلم اللغة العربية و الطالب ككائن البحث كيف

.بناء نداابني املعلم والطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة ستوب
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نمط على خلفية البحث املذكورة. أخذ الباحثة حبث اإلجراء الدراسة بالعنوان " 

في تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية التربوي بين المعلم والطالب  التعامل

 .م 0202/0200ندا للسنة الدراسة اتوبياحدة ساإلسالمية  الحكومية الو 

 ب. مشكلة البحث

  هذه البحث فهو:البحث يف املشكلةأما 

 الرتبوي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية تعاملالكيف منط  .2

 ؟ م 0202/0200ندا للسنة الدراسية اتوبياإلسالمية احلكومية الواحدة س

الرتبوي بني املعلم و الطالب يف تعليم اللغة العربية يف  تعاملالما عوامل اليت تؤثر منط  .0

 0202/0200للسنة الدراسية  ندااتوبيسدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة امل

  ؟م

. أهداف البحثج  

 أما اهلدف يف هذه البحث فهو: 

الرتبوي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة  تعاملالملعرفة منط  .1

   توباندايسالثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة 

الرتبوي بني املعلم و الطالب يف تعليم اللغة  تعاملالرفة عوامل اليت تؤثر منط ملع .2

  توباندايسالعربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة 

 



 
  

 
 

0 

. فوائد البحثد  

 الفوائد النظرية .1

ومن املتوقع ان تؤدي نتائج هذا البحث إىل توسيع نطاق العلم املعرفة ،      

 الذي هو من خلق عيه املوارد البشرية  وخاصه يف جمال التعليم

 التطبيقية الفوائد .2

 أ.  للمدرسة  

مساعده املدرسة علي التطور بسبب الزيادة أو التقدم يف املعلمني و 

 التعليم يف املدرسة ميكن ان حيسن أيضا نوعيه التنظيم والتعلم يف املدارس.

 للمعلم        ب. 

 مساعده املعلمني علي حتسني الذي تديره باالضافه إىل التعلم حتسني

 اهتم وأداءهم بطريقه احرتافية. التعلم واملساعدة يف تطوير معارفهم ومهارت

 ج. للطالب 

تعلم الطالب ، وتعزيز أو حتسني أداء الطالب  نتائج لتحسنياملفيد  

 يف املدرسة والطالب ميكن ان تكون حامسه من نتائج التعلم.

 د. للباحث    
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يف التدريس كمعلم ، واملواد جلعل التقارير البحثية كطالب  النجاحملعرفه 

 للوفاء بواجبات اجلامعة ومعرفه مباشره حاله طالب.

 ه. للقراء 

وميكن ان تعزز عمليه تعلم مقنعه وصعبه ومرحيه وممتعه وجذابة الن 

االسرتاتيجيات واألساليب والتقنيات ووسائل االعالم املستخدمة يف هذا 

 وخمتاره جبديه.التعلم متنوعة 

تعريف المصطلحات. ه  

ليجتنب على سوء التفاهم واإلحتياط على تفسريات خمتلفة هلذا املوضوع "    

الرتبوي بني املعلم و طالب يف تعليم اللغة العربية " والزم على الباحثة أن  تعاملالمنط 

 تفهم كما يلي:

 الرتبوي تعاملالمنط  .1

الرتبوية عند  تعاملال اعل الرتبوية.ج عن ختطيط التفذ النمط هنا هو النمو 

سيف البحر مجرة هو عالقة املتبادلة بني املدرس أو معلم والطالب مع عددمن 

 .     1القواعد كالوسيلة لتحقيق اهلدف التعليم
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 Syaiful Bahri Djahmara, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2000),11 
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 املعلم .2

الشخص الذي يوفر التعليم للتالميذ )األطفال( والطالب املعلم هو 

من األحيان واملستمرة، اليت نفذت يف  )للبالغني(. دور املعلم هو رمسي يف كثري

 . 0املدرسة أو أي مكان آخر من التعليم الرمسي

 الطالب  .3

الطالب أو تلميذ هو الشخص الذي لديه القدرة )الفطرة( اليت ميكن أن 

تقدم بشكل املتحرك.الطالب هم الناس الذين يبحثون دائما عن املعلومات 

 .7لتقدم قدرهتم

 تعليم اللغة العربية   

باإلضافة إىل أنشطة التعليم، و حنن النعرف أيضا على أنشطة التعلم 

)التدريس/ التعليم( وهي عملية غري متطابقة مع األنشطة التعليمية أن املعلمني  

. وغالبا ما 0كما يفعل املهندسني املعمارين وأنشطة التعلم ، مث نشاط التعليم

 يشار العليم أيضا إىل أنشطة التعليم والتعلم.

هي لغة األسرة "سامية" املتقدم. يف إندونيسيا، لغة العربية هي  العربيةلغة ال

لغة أجنبية. العربية كلغة أجنبية هي واحدة من املوضوعات اليت حتتل أمهية األكثر 
                                                             
6 Moh. Uzer  Usman, Menjadi  Guru  Profesional,(Bandung: Remaja Rosdakarya2010), 4 
7
 Samsul Nizar, Filsafat PendidikanIslam,( Jakarta: Ciputat Pers, 2002),17 

8
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Doskarya,2011),32 
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املركز يف عامل التعليم يف إندونيسيا. تعليم اللغة العربية هي وتنفيذ سلسلة من 

مي اللغة العربية أن الطالب الذين يدرس أنشطة التعلم إىل أقصى حد من معل

 عن بعض املواد أداء جيدا وأنشطة التعلم.

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني الباب

 الدراسة المكتبية .أ 

  أ( الدراسة السابقة

( حتت املوضوع "تفاعل املعلمني و 0221عني الرمحة )البحث العلمي   .1

دراسة حالة يف املتعلمني يف ترقية دوافع التعليم الرتبية اإلسالمية الفعالة )

"   0220/0221املدرسة املتوسطة احلكومية الرابع مباالنج( للسنة دراسية 

إستخدمت الباحثة يف حبثها باملدخل الكيفي الوصفي، وأهداف البحث هنا 

لوصف درجة التفاعل املعلمني واملتعلمني يف عملية التعليمية لرتقية دوافع 

حماولة املعلم لرتبية اإلسالمية لتكوين  التعليم الرتبية اإلسالمية الفعالة ولوصف

املعادلة يف هذا التفاعل الفعال يف حث على تعليم الطالب الرتبية اإلسالمية. 

البحث يعين متناسق بالبحث عن التفاعل الرتبوي، واإلختالف يف هذا 

 وافع التعليم الرتبية اإلسالمية الفعالة.\يف التفاعل يف ترقية ديعين  البحث

( حتت املوضوع "أمناط التفاعل الرتبوي 0220ا )البحث العلمي إراو  أدي .2

 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  7ملعلمي الفقه بالطالب يف الفصل 

إستخدمت الباحثة يف حبثها " 0220\0227سنة دراسية بج للمودل فلم

 الرتبوي التفاعل منط ملعرفةو أهداف البحث هنا ، باملدخل الكيفي الوصفي

22 
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املعادلة يف هذا البحث  .اإلسالمي الفقه دور يف والطالب الفقه معلمني نيب

اإلختالف يف هذا البحث يعين و يعين متناسق بالبحث عن التفاعل الرتبوي، 

 يبحث الباحث عن التفاعل الرتبوي ملعلمي الفقه

التفاعل الرتبوي بني ( حتت املوضوع "0227قرة احلسنة )البحث العلمي  .3

املاوردي يف املدرسة الثانوية  احلكومية   منطورالب ينظر إليها من املعلم و الط

" إستخدمت الباحثة يف حبثها باملدخل 0220/0227ونودادي بلتار  كونري

 جوانب يف املاوردي ظور من تطبيقالكيفي الوصفي،وأهداف البحث هنا 

 التعلم. و التعليم عملية يف والطالب املعلمني بني الرتبوي التفاعل على التعليم

، املعادلة يف هذا البحث يعين متناسق بالبحث عن التفاعل الرتبوي

واإلختالف يف هذا البحث يعين يبحث الباحث عن التفاعل الرتبوي من 

 منطور املوردي.

 رقم

 

 

2 

إسم 

 البحث

 

0 

 الموضوع

 

 

0 

السنة ونوع 

 البحث

 

1 

 المعادلة

 

 

1 

 اإلختالف
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 يف يبحث الباحث عن تفاعلمتناسق البحث تفاعل عني  .2
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و  املعلمني الرمحة

املتعلمني 

يف ترقية 

دوافع 

التعليم 

الرتبية 

اإلسالمية 

 الفعالة

اجلميعي 

0221 

باحبث 

عن 

التفاعل 

 الرتبوي

 الرتبية التعليم دوافع ترقية

 الفعالة اإلسالمية

أدي  .0

 إراوا

أمناط 

التفاعل 

الرتبوي 

ملعلمي 

الفقه 

بالطالب 

يف الفصل 

سة املدر  7

البحث 

اجلميعي 

0220 

متناسق 

بالبحث 

عن 

التفاعل 

 الرتبوي 

يبحث الباحث عن التفاعل 

 الرتبوي ملعلمي الفقه
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املتوسطة 

اإلسالمية 

 2احلكومية 

مودل 

 فلمبج 

قرة  .0

 احلسنة

التفاعل 

الرتبوي بني 

املعلم و 

الطالب 

ينظر إليها 

من منطور 

 املاوردي

الباحث 

اجلميعي 

0227 

متناسق 

بحث بال

عن 

التفاعل 

 الرتبوي

يبحث الباحث عن التفاعل 

 الرتبوي من منطور املوردي
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 الدراسة النظرية .ب 

 مفهم التفاعل التربوي -أ    

 التربوي  التعامل.  تعريف 2

بشكل عام هي عالقة متبادلة األفراد واحد مع األفراد اآلخرين  تعاملال

 تعاملالتصال مع فهم اليت حتدث يف اجملتمع أو باإلضافة إىل اجملتمع. يف إ

 الرتبوية، يف هذه احلالة واضحا من بعض فادة التعليم، وهم:

الرتبوي هوصورة من عالقة ذات  تعاملالوفقا ألبو أمحد وشويادي اما مفهم . أ

 . 1إجتاهني النشطة بني املعلمني والطالب اليت وقعت يف أغراض التعليمية

، ونقلت سوتومو هو "وجود ، كما يعرف كثري من الناس تعاملالب. مصطلح 

مرتبط عملية  تعاملالعالقة متبادلة بني واحدة مع شخص آخر. فهم هاذا 

 .22التعلم

الذي وضع بوعي اهلدف  تعاملالالرتبوي هو  تعاملالدجامراة، قيمة  وفقاج. 

هوتغري سلوك الفرد وأفعاله. وجاء مفهوم أعاله املعلم املدى من جهة 

املناصب الرتبوية واجبات  تعاملالمها يف والطالب إىل جهة أخلرى. كال

ومسؤوليات خمتلفة، ولكن ينقس القدرحتقيق هذا اهلدف. وهكذا، يف هذه 

                                                             
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000),11. 
10

 Soetomo, Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993)9. 
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احلالة العلم هو مسؤول عنتقدم الطالب حنو النضح األخاليف املختص 

إلعطاء عدد من العلوم ويهديه. يف حني أن الطالب حياولون حتقيق هذا 

 .22علماهلدف مبساعدة وتوجية من امل

الرتبوي  تعاملالستنتاج أن تعريف إمن بعض ما سبق ميكن استخالص 

من املعلمني والطالب هو عملية العالقات املتبادلة اليت هي التواصل بني 

النعلمني والطالبة اليت جرت يف السندات مناألهدف التعليمية والرتبوية، 

                                                         طة وهادفة على وجه اخلصوص.                  وخممدروسة 

جتاهني مع مقدار معني إالرتبوي جيب أن تصف عالقة نشطة يف  تعاملال

من املعرفة بإعتبارها وسيلة، حىت للتفاعل هي عالقة ذات معىن واإلداعية. 

املضي قدما يف أغراض التعليمية السندات.  تعاملالوينبغي جلميع عناصر 

جتاهني النشطةبني املعلمني إالتعليمي هو صورة من  عالقة ذات  تعاملالذلك ل

 .20واملتعلمني اليت وقعت يف أغراض التعليمية السندات

الرتبوي والعنصر الرئيس الذي جيب أن  تعاملالوهكذا جيب أن يكون 

تكون موجودة يف حاالت عرضية، وهي بني املعلمني والطالب. وبالتايل فإنه 

                                                             
11

 Syaiful Bahri Djamarah,Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2000),15.. 
12

 Abu Ahmadi dan Syuhadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 47. 
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التعليمي يفضي من شأهنا أن تساعد  تعاملالعلم القادر على خلق يطلب امل

 .الطالب على حتقيق نتائج التعلم

 التربوي  تعاملال. عالمات 0

كما القيمة التفاعل املعيارة اليت تستطيع أن ترسل إىل أهداف التعليمي 

 : 20الرتبوي لديه عالمات التالية تعاملالبني املعلمني والطالب 

 الرتبوي لديه منهاج خمطط لتحقيق اهلدف تعاملال -أ

الضروري أن يكون  تعاملالمن أجل حتقيق املستوى األمثل، مث 

 اإلجراءات أو اخلطوات املنهجية وذات الصلة.

 لديه هدف -ب

الرتبوي هي مساعدة الطالب يف تطويىرمعينة. حىت  تعاملالاهلدف 

خرى كمقدمة و يتمكن الطالب كمركز لالهتمام، يف حني أن العناصر األ

 الدعم.

 الرتبوي من زراعة املواد احملددة  تعاملاليتميز  -ج

ها مناسبة لتحقيق يلإمن حيث املواد جيب أن تكون مصممة يبحث 

هذا اهلدف. وبالتايل فإن احلاجة إىل إالء اإلهتمام ملكونات تعليم 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000),20 
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اآلخرين. جيب أن يتم تصميم املواد وأعدت قبل الدرورة من التفاعل 

 ليمي.التع

 املعلمون مبثابة مرشدين -د

يف دروره كمستشارين، جيب أن املعلمني حياولون تشغيل وتوفري 

التعليمي يساعد. جيب أن يكون مستعدا املعلمني   تعاملالاحلافز لعملية 

كوسيط يف مجيع خاالت عملية التفاعل الربوي، يبحثأن املعلم هو الرقم 

 لطالب.الذي سوف ينظر وتقليد السلوك من قبل ا

 يتميز بالنشاط الطالب  -ه

ونتيجة لذلك، أن الطالب هم املركزي،مث نشاط الطالب هو شرط 

الرتبوي. أنشطة الطالب يف هذه احلالة، على  تعاملالضروري ال ستمرارية 

حد سواء جسديا وعقليا نشط. وهذا يتفق مع مفهوم كالة خدمات 

 احلدود الكندية.

 باطالرتبوي يطلب االنض تعاملال -و

الرتبوي بإعتباره منطا من أمناط السلوك  تعاملالويعرف االنضباط يف 

 الرتبوي. تعاملالاليت وضعها وفقا ملكونات 

 لديه الوقت املهلة -ز
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لنيل األهداف التعليمي احلاصة يف نظام التدريس اجلامعي،الوقت 

املهلة هو من أحد املزية اليت ال تستطيع أن ترتك. لكل اهلدفسوف يعطي 

 لوقت الوؤكد عن أي وقت اهلدف ال بد ستحقيق.ا

 يتهي بالتقومي -ح

من جامع النشاط املذكور، مشكالت تقومي هو من أغراض املهمة 

اليت ال تستطيع لرتكها. املدرس البد أن تعمل التقومي لتعرف حتقيق اهلدف 

 التعليمية أم ال اليت لقد تواثق يف القدمي.

وي هن لديه اهلدف ولديه منهاج التلرب تعاملال عالماتلذالك من 

خمطط لتحقيق اهلدف ويتميز من زراعة املواد احملدودة ويتميز بالنشاط 

ولديه الوقت املهلة  الطالب واملعلمون مبثابة مرشدين وهو يطلب اإلنضياط

 وينتهى بالتقومي.

 التربوي  التعامل . المكونات2

من املكونات حبيث  ، فإننا نواجه عددا تعاملاليف عملية التعلم كنظام 

الرتبوي الذين ميكن أن تعمل بشكل جيد.وتشمل هذه  تعاملالإستمرارية 

 :21املكونات كما يلي

 اهلدف   -أ 
                                                             
14

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 157-158. 
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التعليمي. لذلك، ميكن  تعاملالواهلدف هو األول ألنتصاغ يف أنشطة 

غرض إعطاء اجتاه واضح وحمدد فيها أنشطة من قبل املعلم اختذت التعلم. مع 

ن املعلمني أهداف ميكن أي جيب أن تتم إجراءات اخلروج وجيب افشارة إىل أ

 التخلي عن اإلجراءات. 

 املواد الدراسية -ب 

التعليمي،ألنه  تعاملالمواد الدراسية هي العنصر األساسي يف أنشطة 

بدون املواد التعليمية من عملية التفاعل التعليمية لن يتم تشغيل. يف 

ظروف مستويات التعليم من الطالب اإلنتخابات جيب أن تنكيف مع ال

الذين سيحصلون على الدرس. باإلضافة إىل مادة الدرس املطلقة جييب أن 

 تسيطر مع املعلمني اجليدين. 

 أداة -ت 

املعدات أي شيء ميكن أن تستخدم منأجل حتقيق أهداف التعليم. 

ة. غري املادية التعليمية وعادة ما تستخدم غري املادية واملادية أدا تعاملاليف أداة 

هي عادة مكاملة أداة، األمر والنهي، والنحيصة وهلم جرا. يف حني أن املواد 

 أداة مثل السبولرة والطباشري، واحلكام، وهلم جرا.

 ث. الطريقة    



 
  

 
 

02 

الطريقة هي طريقة تستخدم لتحقيق األهداف احملددة.طريقة لدعم 

 إنشاء أهداف التعلم.

 ج. الوسائل    

يسمح  تعاملال، ألن  تعاملالجدا أيضا من أجل خلق  هذا العنصر مهم

 حتدث فقط عندما يكون هناك وسيلة الزمان واملكان، وغريها من الوسائل. 

الرتبوي البد لديه اهلدف واملواد  تعاملالولذلك كان املكونات      

 الدراسية والطريقة وآلدات وكذلك الوسائل.

 التربوي  التعامل. نوع األنماط 2

أن األمناط التفاعل الرتبوي حيدث إذا كانت العناصر فيها واوفاء      

الرتبوي  تعاملالهبا، وهي العناصر من املعلمني والطالب. يف هذه احلالة، 

التعلم. جيب أن يتم  تعامالتال يعتمد على مهارات املعلمني يف إدارة التعليم و

ا هو حبيث ال يسبب من التباين من قبل املعلم. هذ تعاملالاستخدام األمناط 

امللل،  اإلرهاق، وحتويل اجلو الفصول الدراسية لنجاح الطالب يف حتقيق 

 أهدافه.
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وذكر نانا سودجانا، وهناك ثالثة منط مواصالت بني املعلمني والطالب 

 :21يف عملية التفاعل الرتبوي، وهي

 كالعمل    تعاملال. 2
 
 
 
 
 
 
 

احد كما ختول يضع املعلمني اإلتصاالت كالعمل أو اإلتصال يف إجتاه و 

والطالب بدور املتلقي للعمل. املعلم التعلم النشط والطالب السليب يف عملية 

 التعلم.

 االتصال يف إجتاهنيك  تعاملال. 0
 
 
 

 

 أو التواصل تعاملالاإلتصاالت بوصفها اجتاهني 
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كن املعلمني مبثابة قناة للعمل واملستفيدة من العمل. وباملثل، والطالب، ومي 

أن تكون مبثابة جهاز إستقبال وكإجراء عمل قناة. حىت والطالب سيحدث 

 احلوار. 

 كاملعاملة  تعاملال. 0

 
 
 
 
 

االتصال كالعملية أو اإلتصاالت يف اجتاهات عديدة. هذا الواصل ال 

تتم إال بني املعلمني والطالب، ولكن ميكن أن يكون من طالب كيك 

ب اآلخرين. طالب ربيب أكثر نشاطا من املعلمني أو الطالب إىل الطال

 املعلم، وكذلك املعلم ميكن أن تكون مبثابة مصدر للتعلم للطالب اآلخرين. 

 التدريس والتعلم كالتفاعل التربوي  التعامالت. 0

املدرسني واملعلمني تلعب دورا رئيسيا يف عملية التعلم، واليت وجدت يف  

الطالب واملعلمني تعليم، ألن بني إثنني الوحدة اليت ال ميكن فصلها بني يتعلم 

من هذه األنشطة تأسيس تفاعل تعليمي الدعم املتبادلة من بعضها البعض. 

عملية التعلم هو عبارة عن سلسلة من أعمال املعلمني والطالب على أساس 
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من العالقات املتبادلة اليت جتري يف املوفق التعليمي لتحقيق أهداف معينة، 

 العليمي مع الطالب هو شرط أساسي إلستمرارية عملية التعلم. تعاملالاملعلم 

التعليمية له معىن أوسع، وليس فقط على العالقة بني املعلمني  تعاملال

والطالب، ولكن يف شكل التفاعل التعليمي. يف هذه احلالة ليس فقط تسليم 

رات الرسائل مع هذا املوضوع، ولكن إلحداث تغريات يف املعرفة والفهم واملها

 . 20واإلجتاهات والقيم لدى الطالب

التعليمية دائما حيتوي على  تعاملاليف أي شكل من أشكال       

 :27عنصرين أساسني، مها

 عناصر املعيارية   -أ 

التعليم ميكن أن تصاغ من املعارية ألنه يف ذلك أن هناك عددا من 

و القاعدة، القيم اليت هي القيمة الرتبوية. التعليم هو األساس حدث له ه

وهذا يعين أنه يف حال والتعليم واملعلمني والطالب والتمسيك التدبري، 

وقاعدة من قواعد احلياة، وجهات النظر حول األفراد واجملتمع والقيم 

األخالقية واآلداب العامة وكاها مصادر املعاير فب التعليم والعمل التالميذ 

انب هواملهيمن جدا أكثر جيدة، وناضحة ويكون حسن األخالق. هذا اجل
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يف صياغة اهلدف العام كمثال على العنصر املعياري هو التعليم بإعتبارة 

 تشكيل التجارية والبشرية مسؤولة جيري الدميقراطي. 

 عناصر العملية الفنية -ب

يف دراسة لتصاغ فيما يتعلق بالعملية الفنية، وهي من حيث 

لي اليت جرت أثناء األحدث. األحدث يف هذه احلالة هو النشاط العم

 وملزمة يف حالة  واحدة،  وركز على هدف واحد.

هذا احلدث هو عبارة عن سلسلة من اإلتصاالت نيت البشر 

وسلسلة من األنشطة اليت تؤثر على بعضها البعض، سلسلة من التغريات 

والنمو من وظيفة اجلسم، ومنو الشخصية، والنمو الفكري والنمو 

ضمينها يف الفعاليات التعليمية. وهكذا التعليم اإلجتماعي، كل هذا يتم ت

 ثقافية معقدة للغاية اليت ميكن إستخدامها يف التخطيط حلاية اإلنسان. 

يف عملية التفاعل الذي يتألف من املكونات التقنية اليت سبق ذكرها 

أعاله، هناك حاجة والميكن فصلها. هذه العملية التقنية أيضا الميكن 

ملعيارية، بسبب املعيارية اليت متكن وراء عملية التعلم، فصلها عن الشروط ا

 يف حني أن عمليات تقنية حمدودة وصفا لعملة التعلم. 
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 التربوي التعامل. دور المعلمين 2

التعليمية هو النشاط  الذي ينطلق بني املعلمني والطالب، ن  تعاملال

 حني أن الطالب املعلمني يف عملية التعلم توفري بنشاط املعلومات للطالب، يف

اإلستماع فقط بشكل سلي على املعلومات املعلم، مث ال يوجد أي تفاعل 

التعليمي، جيب أن يكون املعلمون والطالب الناشطني  تعاملالالتعليمي. ألنه يف 

 على حد سواء.

يف مكون التعليم الذي يساهم يف تكوين األعمال املوارد البشرية خطريا    

علمني تلعب نشطة ويضع منصبه كرئيس املوظفني الفنني هو املعلم. لذلك، وامل

 .وفقا ملطالب املتزايادة للمجتمع

املعلم املهنية والكفائة تكون قادرة على خلق التعلم الفعال وإدارة الصف، 

حبيث الطالب نتائج التعلم على املستوى األمثل. سوف الوسائل والقرارات 

ح الطالب فيشكل نتائج تعلم الطالب. الرتبوي حتديد جنا  تعاملالاملعلمني يف 

 التعليمية على النحو التايل:  تعاملالدور املعلمني يف 

 املعلم كاملدرس  -أ

الذين لديهم التأكيد على موقفه مدرسا يف ختطيط وتنفيذ  للمعلمني

مهمة التدريس، ألنه واجب ومسؤولية و اوال. لذلك ينبغي على املعلمني أن 
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علم شيء ال يعرف بعد، ووضع معابري الكفائة وفهم تساعد املتعلمني الشئة لت

 .20املواد اليت جتري دراستها

 املعلم كاملرشد   -ب

للضغط على مهمة توفري املساعدة للطالب يف حل  واملوجهنياملدرسني 

مشاكلها. هذه املهمة هي اجلانب التعليمي ألنه ليس فقط فيما يتعلق بتسليم 

 وتشكيل القيم لدى الطالب. العلم، ولكن أيضا حول تطوير وشخصيته

 املعلم كاملقوم -ت

أساسا أي نوع من التعليم أو أشكال التعليم يف أوقات معينة من فرتة 

. املقصود هذه األداة املساعدة لتحديد النجاح يف التقييمالتعليم دائما إجراء 

حتقيق األهداف. إتقان الطالب هلذا املوضوع، وكذلك القوانني أو فعالية 

دريس مع التقيم، ميكني للمدرسني توضيح ماإذا كان الطالب أساليب الت

ينتمون إىل جمموعة من الطالب الذين جيدة، معتدلة، أقل أو جيدة جدا يف 

 . 21فئتها باملقارنة مع أقرائهم
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 املعلم كاشيق  -ث

أن يكون مبثابة سبائق تعلم الطالب املعلمني حافز،  املتوقعحيث من 

هو أقل عاطفية أو أقل نشاطا يف التعلم.   وتعطى التشجيع إذا كان الطالب

كمدرس حافز جيب هتيئة الظروف الفصول الدراسية اليت حتفز الطالب على 

 02إجراء الطبقات سواء بشكل فردي أو يف جمموعات

 التربوي التعامل . دور الطالب في1 

دور املوقف التالميذ هم من الطالب، والناس الذين درسوا يف تلك 

الرتبوي بني املعلمني والطالب املضي  تعاملالاط الذي هو . النش02املدرسة

 تعاملالالتعليمي، ألن الطالب  تعاملالقدما. الطالب لديهم دورا مهما يف 

 التعليمي أطرافا الذين يريدون حتقيق اهدافهم. 

 تعاملاليف عملية التعليم املثلى، يصبح الطالب العامل احلاسم يف 

ما هو ضروري يف حتقيق خمروجات التعلم. التعليمي الذي يؤثر على كل 

 تعاملالالطالب هي واحدة من العنصر البشري الذي حيتل مكانة مركزية يف 

التعليمي حيتاج يف البداية طالب، فقط بعد أن حيدد  تعاملالالتعليمي. حىت يف 

املكونات األخرى، ما هي املواد املطلوبة، و كيف أن طريقة الصحيح للعمل، 
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الم ومرافق مناسبة وداعمة وقبل كل ذلك جيب أن تكون مصممة وسائل اإلع

 خلصائص الطالب، للطالب كائن وموضوع الدراسة.

التعليمي هو  تعاملالويف تصرحيات خمتلفة لتقول أن الطالب يف 

اجلماعات البشرية غري ناضجة من حيث الناحيتني املادية والروحية. ولذلك، 

تعليم وجهود اآلخرين اليت تعترب الكبار، حبيث فإنه حيتاج التدريب واإلرشاد وال

 تعاملللميكن للطالب الوصول إىل مستوى من النضج، جيب أن يكون جتسيدا 

التعليمي أكثر يف شكل دوافع املعلمني للطالب، حبيث يشعر الطالب 

متحمس، اإلثارة، وإمكانات والقدرةعلى حتسني نفسه. وبالتايل، من املتوقع أن 

 طا يف أنشطة تعلم الطالب. تكون أكثر نشا

  التربوية بين المعلمين والطالب التعامل. أنماط 0

بني املعلمني والطالب ميكن روى النحو التايل.يف أحد  تعاملالمنط 

الفصول اليت بواجهها املعلمون الوضع عددمن الطالب اليت جيب أن ينتظر 

معها على أهنا  ملتعاالإليها على إهنا طفلته. وبد ال من ذلك سيقوم الطالب 

أبومعلم األم. بفضل موقعها مث نضجت املعلم، شيح حىت ولو وفقا لعمر 

 .00الفعلي ال يصلح أن يكون أحد الوالدين
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يف املواقف الرمسية، وهي جهود املدرسني لتثقيف وتعليم األطفال يف 

الفصول الدراسية، وجيب أن يكون املعلم قادرا على إظهار الكرامة أو السلطة. 

ذا يعين أنه جيب أن تكون قادرة على السيطرة، وتنظيم ومراقبة سلوك وه

الطفل. إذا لزم األمر، وإنه ميكن إستخدام سلطته إلرغام الطفل على التعلم 

وأدداء وظائفهم، أو اإلمتثال للوائح. مع السلطة لديه، وقال إنه فرض 

ة ليست اإلنضباط للعملية سلسة للتعليم والتعلم. ولكن السلطة احلقيقي

احلصول عليها عن طريق إسائة إستخدام السلطة من خالل هتديد إلعطاء 

الرقم أقل عندما شعر املعلمون أن مت تكرمية. على الرغم من أن منصب مدرس 

كان عضوا يف السلطة الرمسية، جيب أال يدعم تلك السلطة اليت كتبها شخصية 

 املعلم.

للمدرسني ختفيف العالقات يف احلاالت اإلجتماعية غري الرمسية، ميكن 

الرمسية واملسافة اإلجتماعية، مثل الرفية، وممارسة، ويترته، أو غريها من 

األنشطة. جيب الطالب املعلمني يف مثل هذه األوقات ميكن احلصول على 

جنبا جنب مع أكثر دراية هبا، ورجل ضد رجل ميكن أن تضحك وتلعب هبا 

علمون قادرين على ضبط دورها يف من غطاء رمسي. لذلك، جييب أن يكون امل

املواقف اإلجتماعية اليت بواجهوهنا. لكن شنقا مع الطالب عن مثب كأصدقاء 
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يف وضع التعلم يف الفصول الدراسية ميكن أن تشكيل صعوبات لإلنضباط 

 .00الطالب

املعلمني مع الطالب جيب أن  تعاملالوكاذا فإنه جيب أن ينظر فيها 

سلطتها. مع سلطة املعلم سوف يكون دئما باإلحرتام يقرتن هبا من قبل باسم 

والتقدير من قبل طالبه حبيث عندما تتم عملية التعلم وسيتم إنشاء مكان 

نشطا يف هذا احلدث لتستفيدمن أغراض التعليمية. يسمح للمعلم أن  تعاملال

يكون هلا صلة القرابة مع طبيعة التلميذ ولكن هناك إىل حد ما ويف التكيف مع 

 وضاع والظروف. األ

 اللغة العربية تعليم مفهوم  -ب

 اللغة العربية تعليم تعريف  .1

املفهوم الذي نتبناه هنا ملصطلح التعليم هو أنه عملية إعادة بناء اخلرية  

اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات وإلجتاهات ةالقيم، إنه بعبارة 

تنظيم عناصرالبيئة احمليط باملتعلم  إخرى جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها

 . 01ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل أكتسابه خربات تربوية معنية
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إن التعليم عامل التفاعل الرتبية وخيتصر يف إصال املعلومات إىل الذهن 

وصك حوافظ الشئ مبسائل الفنون والعلوم. وعوامله ثالثة هي املعلم واملتعلم 

ت، واملعل هو الوسيط بني العاملني األخرين من املعلومات املقدار واملتعلما

الالزم املالئم للمتعلم، فعمله يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام باملعلومات 

الدراسية وخباصة مايلقي منها على املتعلم حىت يسهل عليه إيصاهلا له مرتبة 

 .01تربيا منطقيا ومرتبطا بعضها ببعض

عند الباحثة هو برنامج الذي يشجع التالميذ يف وتعريف التعليم 

التعليم وتكامل بإهتمام على تفاعل التعليم منها البيئة التعليمية وطبيعة التالميذ 

 واملواد الدراسية والوسائل التعليمية وإسرتاتيجية التعليم. 

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعربها العرب عن أغراضهم. فإن اللغة 

تباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء هي نظام إع

مجاعة لغوية متجانسة. يقول إبن جين يف تعريفه اللغة هي أصوات يعربها كل 

 .00قوم عن أغراضهم

تعليم اللغة العربية هي عملية التعلمية ميكن بأن قدرة أساسي اليت فيها 

هر من تأثري اللغات ولذلك متيل أولد عندما يتعلم  اللغة األم أو األول هو طا
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جنح بسرسعا. حني عند يتعلم اللغة العربية تسعر بأصعب ألن جيب علو أولد 

 بأن يسب نظام اللغة األم إىل نظام اللغة العربية.

 أهداف تعليم اللغة العربية  .2

ي يهدف أن أما أهداف التعليم اللغة العربية من ناحية النظارية ه

بية. وإنطالقا على هذا يقسم األهداف بقسمني وهو ينمي كفاءة اللغة العر 

للمعلم واملتعلم. أما للمعلم فهو جيعل اللغة العربية سهلة يف إستيعاهبا عند 

 . 07الطالب، و للمتعلم ال ستعاب اللغة العربية

 ميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية منها: 

ها هبا الناطقون هبذه ان ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارس .1

اللغة. أو بصورة تقريب من ذلك ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن 

 القول بأن تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف كما يايل: 

 تنمية القدرة الطالب على فهم اللغة العربة عندما يستمع إليها. -1

طقني تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع النا  -2

 بالعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء.

 تنمية قدرة الطالب على قرائة الكتابات باللغة العربية بدقة ووفهم. -3

                                                             
27

 Bisri Musthofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.(UIN Maliki- 

Press,2010), 5. 



 
  

 
 

00 

 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة.  -4

إتقان القواعد النحوية الالزمة لضبط الكالم وإستخدامها استخداما سليما  .2

 . 00ما أمكن

ن يتعرف الطالب على الثاقفة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب أ .3

 . 01والبئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتفاعل معه

 عناصر تعليم اللغة العربية .3

هناك ثالثة عناصر اللغة يف تعليم اللغة العربية اليت جيب على الطالب 

 إتقائها: 

 نطق  - أ

العربية( ينطق الناطق حيتوي العنصر األول معىن كل كلمات )

األصل، وخاصة اللغة العربية. ألن يف احلقيقة كل لغة هلا أوجه التشابه 

 وإختالف كل الكالم وهو يسمي بالتحليل التقابلى. 

 مفردة   - ب

يف هذا العنصر جيب على الطالب إتقائها ألن هلا أمهية هائلة يف 

الناطق األصل، إذا  التعبري عن رغبته، ألنه مع هذا العنصر ميكننا اإلتصال ب
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كنا أردنا أن نتصل به ولكنه ألنلم يعرف املفردات واملعىن. يف سياق اللغة 

العربية الناطق األصل إقرتح وفقا بقواعد التعليم الفعال إلتقان املفردات اليت 

لديها ترددمرتفع يف اإلستخدام. هذا العنصر مفيد جدا يف ترمجة اجلملة أو 

 النص تسهيال لنا عملية ترمجة اجلمل والنصوص.نص باملعرفة املفردات يف 

 تركب   - ت

بعد معرفة املفردات وفهم النطق، اآلن كيف نستخدام هذين 

العنصرين ألفضل وتنظيم إتصال. هو وظيفة عنصر الرتكيب، وهو جيب 

على متعلمي اللغة أن يعرفوا املكان وهيكل الكلمة، ملعرفة موقف وموقع 

الفهم ويكون متعلمي اللغة مفهوم  الكلمة فيحصل على اجلملة سهل

الناطق األصل حني إتصال. هذا العنصر غالبا يرتبط بالعلوم النحوي 

 والصرف. 

 طرق تعليم اللغة العربية العربية  .4

الطاريقة يف التدريس هي النظام الذي يسري أن  رأى حممد يونس

طريقة هي . مث ال02املدرس يف إلقاء درسة ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ
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طرق التدريس املستخدمة للمعلم يف عملية التعليم اللغة لتحقيق اهلدف 

 التعليمية.  

يف نظرية تعليم اللغة العربية هناك نظرية الواحدة و نظرية الفروع، نظرية 

الواحدة مبعىن يفهم بشكل شامل أوال، مث يفهم أصغر األخزاء اليت حتتاخ إىل 

لنظرية ستستخدم ال حتياجات حمددة وال ميكن فهم جيد. أما يف الواقع هذه ا

أن يفهم بينهما، مبعىن سيحتاج املعلم إىل نظرية الوحدة والفروع يف وقت 

 املختلف. وطرائق التعليم اللغة العربية يف إندونيسيا كمايلي:

 طريقة القواعد والرتمجة .1

يم هذه الطلريقة هي طريقة القدمية يف تعليم اللغة العربية. عملية التعل

باستحدام هذه الطريقة عادة بالقراءة النصوص العربية مث حتليل بناء اجلملة 

 . 02من جهة القواعد مث ترجم إىل اللغة األم 

 طريقة املباشرة  .2

تعرض هذه الطريقة باستخدام اللغة العربية كلغة التدريس يف عملية 

لتالميذ التعليم وجتب اللغة األم بقدر اإلمكان. غذا وجد الكلمات الصعبة ل
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أن يفهمها، فيرتجم املعلم باستحدام العشارة أو يصورها ويعطي عليها 

 املرادف.

 طريقة اإللتقائية .3

تعرض هذه الطرقة باستخدام طرائق املتنوعة. تركيز عملية التعليم يف 

 مهارة الكلب كالكتابة والقرائة كفهم النصوص العربية.

 طريقة القراءة  .4

قدرة القراءة السهولة للطالب.  هتدف هذه الطريقة العطاء إىل

وهذه األخر من هذه الطريقة ليجعل الطالب أن ميلك معرفة كافية عن 

 أشكال لقراءة اجلملة الصحيحية، حىت يسهل الطالب لفهم وكتابة النص.

 طريقة السمعية الشفهية  .5

عملية االتصال بني الدول تزادد وإنتشرت برامج اإلذاعة والتلفيزيون 

 مار الصناعية والتجارة واملشروعات واملعونات النية وغري ذلك.عن طريقة األق

 وسائل تعليماللغة العربية   .5

اهلدف الرئيسي من إستخدام وسائل التعليم ليمكن الرسالة 

واملعلومات أن يصل للطالب، فيكون املعلومات الطويلة حىت جتعل الطالب 

ز الطالب أو يتعلم متشبها. تتعلق بعملية التعليم اللغة العربية حيث جتهي

املهارات اللغوية بتدريبات مستمرا لنيل تلك املهارات. أما يعمل التدريبات 
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مستمرا سيكون الطالب سائما حىت بوجود الوسائل يف عملية التعليم اللغة 

العربية ستساعد الطالب ليدافعهم وجيعل الطالب لديهم محاسة يف تعليم 

 .00اللغة العربية

ثة أنواع من ناحية إستخدام الوسائل يرتبط تقسم الوسائل إى ثال

باحلواس اليت إستخدامها الناس إلكتساب املعرفة، وسائل البصرية ووسائل 

 السمعية و وسائل البصرية وكذلك وسائل السمعية والبصرية.

 وسائل البصرية .1

متكن أن تكون وسائل البصرية بشكل األشياء الطبيعية 

وكذلك الصور من األشياء  واألشخاص واألحداث وحوائج املقلدة

الطبيعية واألحداث. يف سياق تعليم اللغة العربية فحوائج املقلدة والصور 

 من وسائل الفعالية إلستخدام اخلاصة لتعرف املفردات واألمناط احلملة.

 وسائل السمعية .2

متكن أن تكون وسائل السمعية بشكل املذياع والشريط واملعلم اللغة 

ل السمعية من خيار الصحيح لتعلم اللغة البسيطة. الشريط لوسائ

وكذلك لتعليم اللغة العربية، ألن باستخدام الشريط ميكن للمعلم أن 

 يلعب مسجالت مزغزب فيها.

                                                             
32

Abdul Wahab rosydi dan Mamlu’atul nikmah, Memahami Konsep DasarPembelajaran Bahasa 

arab.(Malang: Uin Press,2011) 104. 



 

 الباب الثالث

منهجية البحث -.2  

منهج البحث يف احلقيقة هي طريقة عملية لنيل  البيانات بأهدف وفوئد 

 البحث فهي كما يلي:معني. أما منهج البحث املستخدم يف هذا 

 مدخل البحث ونوعه   .أ

إستخدمت الباحثة هذا البحث املنهج الوصفي واملدخل الكيفي لتصف 

البيانات اجملموعة. املنهج الوصفي هو البحث الذي حياول على وصف الظاهرة 

. وهو تكون البيانات اليت تتكون من الكلمات 00واحلوادث الذي يقع حينئذ

. وترسم نتيجة 01عداء بسبب أن طابع البحث الكيفيوالصوار وال تتكون من األ

 التحليل بنظرية ومالحظة رسم البيانات والرتدد واملعيار وقائمة النتائج.

وأما مدخل البحث هلذة الدراسة فهو املدخل الكيفي الذي يقوم 

مبالحظة الطبيعية وحتليل املوضوعي بطريقة أخد البيانات وخالصته وإشراح 

ة احلقيقية يف موقع البحث. البحث وصفا، ألهنا شرحت على ما املظاهر املوجود

الرتبوي للمدرس والطالب يف املدرسة  الثانوية اإلسالمية   تعاملاليتعلق بنمط 

 . توباندايساحلكومية الواحدة 
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 موقع البحث   .ب

كانت الباحثة تعني موقع مكان هذا البحث العلمي يعين مبدرسة الثانوية 

 . توباندايسة الواحدة اإلسالمية  احلكومي

ندا موقعها الشارع ااملدرسة  الثانوية اإلسالمية  احلكومية الواحدة ستوب

 مقاطعة جاوة الشرقية و موقعها توباندايسدمنج بسوكي  20دماس رقم 

اإلسرتاتيجي يف وسط املدينة جعلها ال تزال موجودة حىت اآلن وال تزال متاما يف 

 . توباندايس حىت من خارج منطقة داتوبانيس الطلب من قبل اجملتمع

 مصادر البيانات  .ج

هناك الطريقة متعددة لتكون الباحثة حاصلة على البيانات املطلوبة فتتصل 

الباحثة اخلرباء الذين يعرفون ويفهمون عن ختطيط التفاعل الرتبوية بني املعلم و 

. وأما مصدر اتوبانديسالطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكومية الواحدة 

 البيانات تتكون من: 

 الرئيسية املدرسة .1

 مدرس .2

 الطالب .3
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 طريقة مجع البيانات  .د

لتكون الباحثة حاصلة على مجع البيانات فتستخدم الباحثة اآلت أو  

 األدوات جلمعها، وأما أدوات البحث املطلوبة فهي كما يلي:

 املالحظة .1

معينة يف ظل  هي املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة

ظروف وعوامل بيئة معينة بغرض احلصول على معلومات دقيقة لتشخيص 

هذا السلوك أو هذه الظاهرة. طريقة املالحظة املقصودة يف هذا البحث 

. مفهوم هذه الطريقة أن 01مركبة عن ظواهر اجملتمع وظواهر العامل األخرى

يه. أما وسيلة مجع الباحثة ستالحظ من الناحية، وهي منط التفاعل الرتبوي ف

 البيانات من مالحظة ربطا على موقعه.

 املقابلة  .2

هي طريقة مجع البيانات على طريق األسئلة واجلواب للحصول على 

املشكلة اليت جوب حبثها. وهو جمرد قائمة بانقاط أو موضوعات األسئلة اليت 

هذه لطريقة تريد الباحثة تقدميها إىل خلرباء أثناء املقابلة. أستخدمته الباحثة 
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لتحصل على البيانات اليت تتعلق منط التفاعل الرتبوي فيه. وستضع الباحثة 

 املقابلة يف املالحق ربطا.

 الوثائقة .3

هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات على طريق نظر الوثائق 

املوجودة يف مكان معني من الكتب أو الصور أو التسجيالت أو قائمة 

وستضع الباحثة هذه البيانات من الوثائقة يف املالحق  اجلدوال وغري ذالك.

 ربطا.

 حتليل البيانات   . ه

حتليل البيانات هو عملية البحث والرتتب بنمط منهج احلقائق 

املوجودة من املقابلة، التسجيل امليدان، والوثائق بطريقة تنظيم احلقائق إىل 

كيب إىل التصميم، الطبقة، الشرح إىل الفروع أو الوحدة، يعمل الرتكيب، الرت 

إختيار أين األهم و الذي سيدرسه، وإنشاء اخلالصة حىت يسهل على فهمه 

 . 36يف نفس الباحثة أو شخص اآلخر

حتليل البيانات املستخدمة لدى الباحثة يف هذه الدراسة هو طريقة 

. رأى ماليز و هابرمان (Miles & Huberman)حتليل البيانات من ماليز وهابرمان 

البيانات الكيفي هو عملية التحليلية اليت تتكون من ثالثة فعاليات  أن حتليل
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اليت حتدث غري نفس الوقت، فهي ختفيض البيانات وجتهيز البيانات 

وإستنباط أو حتقيق البيانات. جيري حتليل البيانات يف هذا البحث على ثالثة 

 إجراءات يسمى منط ماليز و هالرمان أو بسم التثليثي البيانات:

 فيض البيانات خت  .2

 التبسيط، الرتكيز، اإلختبار، عملية إىل البيانات ختفيض يشري

. املكتوبة املالحظات امليدان يف حتدث اليت اخلام البيانات التحريد،وحتليل

 والرتكيز األساسية، باألشياء وإختيارى تلخيص، مبعىن البيانات ختفيض

 غري اليت األشياء وترك وأمناطها املواضيع عن والبحث املهمة األشياء على

 ختفيض عن الباحثة أيضا تعمل الباحثة جتمع حينما ولذلك. الضرورية

 .07عليها حصلت اليت البيانات

  البيانات جتهيز .0

 تعيت اليت املنظمة املعلومات من جمموعة هو البيانات جتهيز

 البيانات بتجهيز. اإلجراءات وإختاد النتائج إستخالص إمكانية

 ما أساس على العمل من مزيدة وحتطيط حدثت ما لفهم فستسهيل

 .وصفية نصوص يف البيانات الباحثة ستجهيز املرحلة هذه يف. فهمها
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  البيانات حتقيق .0

 هي وهابرمان ماليز قال كما الكيفي حبث يف الثالث اخلطوة

 يزال مل قدم قد الذي األول التلخيص. البيانات حتقيق أو اإلستنباط

 البيانات مجع درجة يف والعضدة املتني الدليل ديوج مل إذا وسيغري مؤقت

 منط عن اإلستنباط تأخذ أن ميكن الباحثة ترجى البحث هذا يف. بعده

 .العربية اللغة تعليم يف الطالب و املعلم بني التفاعل

 البيانات صحة  . و

 إذا بالطلة تغري أن نستطيع البيانات كانت الكيفي البحث يف

. البحث املكان يف يوقع وما لباحثةا تقرير بني إختالف هناك يكن

 . 00البيانات وتفسري حتليل أن قبل حبثها نتائج صدق تفحص أن وحيث

 كما الباحثة فتختار البيانات صحة لفحص الطرائق بعض ومن

 :يلي

 يف املستخدمة البيانات لتحصيص الطريقة إحدى هو (Tringulasi)  تثليثي .2

 ختالفاتإلا وجدت عندما الطريقة هذه الباحثة تستخدم. البحث هذا
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 تستخدم البحث هذا يف. واملقابلة مالحظة من املوجودة البيانات بني

 .املقابلة املالحظة نتائج بني باملقارنة الباحثة

  املالحظة عمق .0

 حاهلا أردت اليت باملشكالت املالئمة الظروف يف اخلصائص لكشف

 .صحيحة وملعرفة

 البحث خطوات .ز

ثة خطوات البحث بدءا من مرحلة التخطيط يف هذا البحث، عرّبت الباح

 البحث خطوات أن مولونق قال لقد. التحليل إىل ووصوال التنفيذ إىل ومرورا

 01ثالث، هي األنشطة قبل امليداين واألنشطة امليدانية والتحليل العميق. 

 فبناء على ذلك، فأن الباحثة ستقوم باخلطوات اآلتية: 

 .األنشطة قبل امليداين2

 اقرتاًحا الباحث يعد احلقل، إىل مباشرة االنتقال قبل احلالة هذه يف  

 ست هناك البحث، جمال يف اجملال. هذا يف امليداين اإلعداد إجراء قبل حبثيًا

 التالية الست الدراسات أما املرحلة، هبذه نفسه مرالباحث مراحل. كما

 فهي:

 
                                                             
39

Ibid.,126 
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 .األنشطة امليدانية0

 الدراسة موقع إىل مباشرة ياراتز  إجراء يف الباحثون بدأ البداية، يف

 ،ولكن والوثائق واملقابالت املالحظات إجراء خالل من البيانات جلمع

  وعقلًيا. جسديًا أنفسهم، لباحثون أعدا ذلك، إىل باإلضافة

 .التحليل العميق0

 املرحلة، هذه البحث. يف عملية من األخرية املرحلة هي املرحلة هذه

 لدراسة. نتائجا عن والدفاع تقرير جتميع يف أيًضا الباحث يبدأ

 البحث هيكل . ح

كان هذه خطة البحث متصور وخمتصرة من البحث العلمي، وترجو 

البحث أن يكون القارؤون يفهمون حمتويات حبث العلمي بسهولة منذ الباب 

 األول حىت اخلامس. لذالك ينقسم الباحثة على اخلامسة أبواب كما يلي: 

 الباب األول    .1

لباب يف مقدمة البحث اليت تشتمل على خلفية  يبحث هذا ا

البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وفوائد البحث، وتعريف 

 اإلصتالحات، وهيكال البحث.
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 الباب الثاين .2

يبحث عن الدراسة املكتبية الذي يتكون من الدراسة السابقة  

 والدراسة ومناقشة منهجية.

 الباب الثالث  .3

اب مناهج البحث، منها: مدخل البحث  تبحث الباحثة يف هذا الب 

ونوعه وموقع البحث والبيانات ومصادرها ومناهج مجع البيانات وحتليل 

 البيانات وصحة البيانات وخطوات البحث

 الباب الرابع .4

تتحدث الباحثة يف وصف موضع البحث وعرض البيانات وحتليل  

 فرض البحث واختيارها واملناقشة والتأويل. 

 الباب اخلامس .5

يبحث هذا الباب يف اخلامتة اليت تشتمل على نتائج البحث  

 واخلالصة واإلقرتاحات.
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 وصف موقع البحث .أ 

املدرسة الثانوية  اإلسالمية أن موقع هذا البحث هو  ةالباحث كما ذكر

درسة . لذالك سيصف الباحث عما تتعلق هبذه املتوباندايساحلكومية الواحدة 

 ويناسب بأهداف هذا البحث, كمايلي:

 ُهويّة المدرسة .1

 توباندايس: املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  اسم املدرسة (1

 : أهلية درجة املدرسة يتوبندوا (2

3) NPSN:20522938 

 دمنج بسوكي سيتوبندوا  20: الشارع دماس رقم  عنوان  (4

 : سيتوبوندوا املدينة  (5

 68356:  الرمز الربيدية (6

 891513 (0338):  رقم اهلاتف  (7

 199112:  عام املوقف (8

 

                                                             
.0202أكتوبر  0البيلنات الوثائقية املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوادة اسيتوبوندوا، يف التاريخ   40 
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تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة  .2

  سيتوباندا

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحداة  2112منذ عام 

يف العنوان الشارع  2112عام  207بناء على قرار وزير الدين رقم  سيتوباندا

 . سيتوبندوا 20وا رقم مسري 

، مت افتتاح فصل عن بعد يف قرية  2117/2110مث يف العام الدراسي 

دميونج ، ناحية بيسوكي ، وذلك على وجه الدقة يف مدرسة نورول وفاء 

 طالًبا. 121اإلسالمية الداخلية ، حىت العام الدراسي احلايل كان هناك 

مل يعد  توباندايسالدين  وفق نتائج اجتماع جملس املعلمني ومكتب وزارة

عنوانه يف قرية دمنج   سيتوباندالدى املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة 

، مقاطعة بسوكي  ، حبيث مل يعد يتم استخدام العنوان القدمي مبا يف ذلك املبىن 

 .12 توباندايسيف 

المواقع الجغرافي في مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة  .3

 سيتوباندا

 سيتوباندايقع املوقع اجلغرايف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة 

 12يف وسط حقول األرز يف جمتمع زراعي وصيد األمساك. من مركز احلي 
                                                             

0202أكتوبر  0ملقابلة الشخصية ، السيتوبوندوا، عبد الفتاح ، ا 
41 
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من مركز املنطقة. جو املدرسة هادئ للغاية ألهنا  كيلومرت 0إىل الغرب و  كيلومرت

 ف إىل جو سلمي للطالب.بعيدة عن طريق الربوتوكول حبيث تضي

 سيتوبانداالهيكل التنظيمي في مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  .4

اهليكل التنظيمي هي تركيب أو بنية اليت هلا عالقة بني مكونات املدرسية 

لتحقيق اهلدف املرجّو من هذه املدرسة, حىت تكون لكل الواجبات واالختصاص 

 املرّتب. والوظيفة يتوّحد على الكمال

 اهليكل التنظيمي هو كما يلي : 

 املاجستري ساحينطا:             رئيس املدرسة . أ

 : أبد الفتاح املاجستري    جلنة املدرسة . ب

 : قمري املاجستري           إدارة املدرسة . ت

 : ريرين ساريايت  النائب لشؤون املنهج الدراسي . ث

 : رفيكا  النائب لشؤون الطلبة . ج

 : سونرجي رافق الدرسيةالنائب لشؤون امل . ح

 : سوغينطا املاجستري  النائب لشؤوناالجتماعية . خ

 10: أمي سومرييت املاجستري   توجيه اإلستشارة . د

                                                             
0202أكتوبر  0البيانات الوثائقية، املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوادة اسيتوبوندوا، يف التاريخ   42 
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 2.2جدول  
 سيتوبانداالواحدة الهيكل التنظيمي بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 الهيكل التنظيمي
 انداسيتوب الواحدةمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 م0202/0200 السنة الدراسية
 –  سيتوبندوادمنج بسوكي  20الشارع الشارع دماس رقم 

 )8338(811513رقم اهلاتف 

 رئيس المدرسة
 

 لجنة المدرسة
 

 
  

  

   إدارة المدرسة 

  

النائب لشؤون 
 المرافق الدرسية

 النائب لشؤون 
 االجتماعية

 النائب  
لشؤون  

 الطلبة

لشؤون النائب  
المنهج 
     الدراسي

    

 توجيه االستشارة   المعلم الناظار

  

  ة\الطالب 
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أحوال المعلمين في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة  .5

 سيتوباندا

لكونق الغريب سومنب متخرجون اكثر املعلمني يف مدرسة الثانوية التعاون 

ومنب الذين يواصلوا دراستهم إىل املستوي من املعهد التعاون لكونق الغريب س

اجلامعة, ويعاود إليها ليعلم يف املدرسة الثانوية التعاون. واكثرهم اليعلموان املادة 

املناسبة بشهادهتم, السيما معلم املادة اللغة العربية, إنه يتخرج من اجلامعة 

ربة يف تعليم اللغة اإلسالمية بشعبة تعليم الدينية اإلسالمية ولكن هلم الكفاءة واخل

العربية ألهنم سبق التعلم يف املعهد النقاية سومنب, ليس معلم املادة اللغة العربية 

فقط الذي يعلم ليس على حسب شهادته, مثال املعلم مبادة الرياضيات كما 

سروجي ينطا املاجستري يف املقابلة اخرب وبني املدير مبدرسة الثانوية التعاون 

 الشخصية :

ملعليم مبدرسة الثانوية التعاون يعلمون ليس على حسب شهادهتم بل  "اكثر ا

كانت بعضهم يعلمون على حسب كفائتهم وخربهتم ولو كانت كفائتهم 

اليناسب بشهادهتم, مثل املعلم مبادة الرياضيات إنه يتخرج من اجلامعة بقسم 

له يف  االقتصاد ولكن هذه املادة اليزال مناسبة مبادة الرياضيات, وكذلك سبق
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الشرتاك املسابقة الرياضيات حينما اليزال يف تعلمه مبدرسة الثانوية وناله الفائزة 

 بتلك املسابقة. وعلى هذه اخلربة هو يعلم املادة الرياضيات"

 سيتوبانداأحوال الطالب في مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة  .6

احلكومية الواحدة كان عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 20طالبا وينقسم على  112م هو  0200-0202للسنة الدراسية  توباندايس

 . 10طالبا 02طالبا وأكثره  00فصوال ولكل الفصل عدده األقال 

 2.0جدول 

 سيتوبندواأحوال الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة 

 

 النمرة

 

 الفصل

  الجنسين

 االمرأة الرجل العداد

1.  X 65 66 131 

2.  XI 70 91 161 

3.  XII 86 45 131 

                                                             
0202أكتوبر  0البيانات الوثائقية، املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوادة اسيتوبوندوا، يف التاريخ  43 
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أحوال المرافق في مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الواحدة  .7

  سيتوبندوا

املرافق املدرسية هي الوسيلة اليت تستخدمها الطالب عند برنامج 

التعليم, وهذه املرافق يسهل الطالب على حتصيل العلم يف هذه 

 :11وتلك املرافق هي كما يليدة املرافق املدرسية. املدرسة مبساع

 2.2جدول 

 لكونق الغربي سومنبأحوال المرافق الدرسية في مدرسة الثانوية التعاون 

 الرقم

2 

 المرافقنواع أ

0 

 المرافقعدد ال

2 

 الحالة

2 

 جيد 2 غرفة املدير املدرسة  .1

 جيد 2 غرفة اإلدارية  .2

 جيد 2 غرفة مدرس  .3

 جيد 0 غرفة التعليم  .4

                                                             
0202أكتوبر  0بيانات الوثائقية، املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوادة اسيتوبوندوا، يف التاريخ ال

44 
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 الرقم

2 

 المرافقنواع أ

0 

 المرافقعدد ال

2 

 الحالة

2 

 جيد 2 غرفة املكتبة  .5

 جيد 2 معمل احلسوب أو الكمبيوتر  .6

 غري جيد 2 غرفة احتاد الطلبة  .7

 جيد 2 غرفة املستشفى  .8

 جيد 2 املسجد  .1

 جيد 2 احلمام للمدرس  .18

 غري جيد 2 احلمام للطالب  .11

 جيد 0 جهاز العرض  .12

 جيد 2 امليدان  .13

 جيد 2 مواقف للجّوالة  .14
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 البياناتعرض  .ب 

بيانات هي جزء الذي يكشف عن البيانات اليت مت إنشائها من عرض ال

البحث وفقا للطرق البحث املستخدمة ومنهجية خمصوصة وحتليل البيانات. 

جارى البحث يف هذا الباب تشرح الباحثة البيانات اليت نالتها من خالل الطرق 

 قية.الثالث بداء من املالحظة مرورا باملقابلة الشخصية وصوال إىل الوثائ

ويتكون هذا الشرح من وصف البيانات املتعلقة بأسئلة البحث، يف هذا 

الرتبوي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة العربية يف  تعاملالالبحث يلقي عن منط 

 0202/0200للسنة الدراسية  توباندايساملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة 

 .م

 قسمت الباحثة يف هذا الباب قسمني وهي:انطالقا من أسئلة البحث ، ان

التربوي بين المعلم والطالب في تعليم اللغة العربية في  التعاملنمط  .1

 0202/0200للسنة الدراسية  سيتوبانداالمدرسة الثانوية الحكومية الواحدة 

  .م

املقابلة الشخصية عن منط التفاعل الرتبوي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة  .أ

 .العربية
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هذا البحث استخدمت الباحثة املقابلة الشخصية واملالحظة والوثائقية 

الرتبوي بني  تعاملالللحصول على أكرب قدر من البيانات الواضحة عن منط 

 املعلم و الطالب يف تعليم اللغة العربية.  

ساحينطا "لقد قامت املقابلة الشخصية بالرئيس املدرسة إمسه 

والطالب يف هذه املدرسة راسخ، ألن  املعلمني عاملتالاحلمد اهلل ، املاجستري

هذا يف املدارس يطبق نظام األلفة حبيث تعمل عملية التعلم بشكل فعال 

 .11وتنتج أيضاً تفاعالت جيدة"

"لقد قامت املقابلة الشخصية باملعلم اللغة العربية إمسه األستاذة 

ية احلكومية قدسي، تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالم

 : 10املستخدمة كما يلي تعاملالأمناط  0جيد.  سيتوبانداالواحدة 

 كالعمل    تعاملال .أ

 

 

 

 

                                                             
 45 0202أكتوبر  7حممد الفاريس،املقابلة الشخصية، السيتوبوندوا، 

0202أكتوبر  7قدسي، املقابلة الشخصية، السيتوبوندوا،  
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اإلتصاالت كالعمل أو اإلتصال يف إجتاه واحد كما ختول يضع 

املعلمني والطالب بدور املتلقي للعمل. املعلم التعلم النشط والطالب 

 اللغة تعلم يف االجتاه اتأحادية تعاملال على السليب يف عملية التعلم. أمثلة

 الدرس. لذلك يف للطالب املعلمني شرح أو التاريخ شرح حول العربية

 .تعاملال هذا يف ونأكثرنشاطا املعلم

 جتاهنيتصال يف إكإل تعاملال .ب

 

 

 

وكذلك الطالب، ميكن أن يكون  ،املعلم بوصفها العطاء والعمل 

لطالب سوف حيدث يف وا بني املعلماملتلقي للعمل وكواهب عمل. 

الوجهة يف موضوع حوار مثل املعلمني 0يتم هذا التفاعل  احلوار. 

 يف اجتاهني. تعاملالوالطالب مع احلوار العريب حبيث يكون 

  عاملةاملك تعاملال  . ج
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ال حيدث فقط بني املعلم والطالب، ولكن ميكن  تعاملالهذا 

ىل الطالب اآلخرين. أيضا أن يكومنن الطالب إىل املعلمني أو الطالب إ

يتم فرض رسوم على الطالب بشكل أكثر نشاطًا من املعلمني ، حيث 

ميكن للمعلمني أن يعملوا كموارد تعليمية للطالب اآلخرين،يتم هذا 

 يف موضوع تركيب أو قوعيد. تعاملالالنمط 

حول  0العلوم الطبيعية  XI مقابلة مع طالب الصف  الباحثة مث

 XI قدسي، امسه نوراهلداية الصف أستاذة يدرسهاليت تعلم اللغة العربية ا

 . 017العلوم الطبيعية 

"اللغة العربية تعلم أحد الدروس اليت تعجبين، ألنه خالل عملية التعلم 

 أفهمها بسهولة والروح يف متابعة درس اللغة العربية، طريقة تستخدم

ة. األستاذة قدسي ليست مملة، كل موضوع هو بالتأكيد طريقة خمتلف

وكيفية نقل املواد بشكل واضح جدا، حىت أن التفاعل اجليد جاء عند 

 قدسي". تعلم اللغة العربية يدرس األستاذة

 

                                                             
2828أكتوبر  7دوا، نور اهلداية، املقابلة الشخصية، اسيتوبون 
47 
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XIالرتبوي عملية التعلم اللغة العربية يف الفصل تعاملالعن منط ة ظاملالح .ب

 0العلوم التطبيعية 

الصف  التعليمي للمعلمني والطالب على تعلم اللغة العربية يف تعاملال "

XI استنادا إىل نتائج املالحظات اليت أجراها الباحثون، 0العلوم التطبيعية

 املعلومات، وجد الباحثون من مثانية مراحل من التفاعل الرتبوي هو: "تقدمي

 الطالب، من الفعل ردود وحتفيز اللفظي، وغري اللفظي السلوك واستخدام

 االختالفات يف والنظر التعلم، عوبات وتشخيصص التعلم، مبادئ يف والنظر

 0العلوم التطبيعية XIالفردية" املطبقة يف ثالثة أضعاف االجتماع يف الصف 

التفاعالت التعليمية املعلمني والطالب على تعلم اللغة العربية فصواللصف 

XI استنادا إىل نتائج املالحظات اليت أجراها الباحثون، 0العلوم التطبيعية ،

مراحل من التفاعل الرتبوي تطبيق يف ثالثة أضعاف وجد الباحثون من مثانية 

 كما يلي:   0العلوم التطبيعية XIاالجتماع يف الصف الصف 

التعليمي  تعاملالحتديدها يف االجتماع األول للمعلمني ال تؤدي عملية  .1

متاما هذا ميكن أن ينظر إليه يف جوانب استخدام السلوك اللفظي وغري 

زيز واستخدام السلوك اللفظي وغري اللفظي اللفظي، مل يقدم املعلمون تع

للطالب الذين قدموا استجابة إجيابية. يتم التعرف على هذه احلقيقة من 
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املعلم قد أعطى ملسة والثناء. على جانب حتفيز ردود الفعل من 

 الطالب، واملعلمني تفتقر إىل حافز إجيايب واملعاملة باملثل للمتعلمني. 

تربوية   تعاملالتعلم املعلم مل يقم بعملية يف املؤشر النظر يف مبدأ 

كبرية، ألن املعلم يسأل فقط من ال يدخل دون اعتبار للحالة اجلسدية 

والنفسية للطالب واحدا تلو اآلخر. يف جانب تشخيص صعوبة تعلم 

عملية تقدمي املواد اليت يقوم هبا املعلم ، مل يقم املعلمون بتسليم املواد 

تماًما بصعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب. بشكل كلي ألهنم أقل اه

مؤشرات أخرى اليت يتم رصدها من قبل الباحثني، يف عملية تسليم املواد 

أو التكليف هو املعلم مل يتم استخدام فئة متعددة الثقافات وغري 

متجانسة ألن املعلم مل يقسم جمموعة التعلم على أساس الفرق بني 

/ اإلجناز، الدين. اجلنس والعرق  IQالطالب غري فيدال يف شكل 

واالقتصاد، واالجتماعية والثقافية خلفية الطالب تقسيم اجملموعة على 

أساس وضع اجللوس من الطالب واملعلمني تقييم بعد أنشطة عملية 

 .10التعلم
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احملدد من مثانية  0العلوم التطبيعية XIيف االجتماع الثاين يف الصف  .2

حتقيق ستة مؤشرات وهي اجلانب من  مؤشرات للتفاعل التعليمي مت

اإلدارة ومراقبة الصف الذي قام به املعلمني بشكل فعال، وهذا ما ينظر 

املعلمني قد متكنت من السيطرة على الصف بطريقة مواتية، يف عملية 

تقدمي معلومات املعلمني قد سلمت املواد يف واضحة ، على مؤشرات 

فات الفردية كما حتققت تشخيص أنشطة التعلم والنظر يف االختال

بشكل جيد ويف عملية تقييم تفاعل املعلمني حتقيق الرتابط التعليمي، 

ألن املعلم قد أعطى تقييما بعد أنشطة عملية التعلم من خالل توفري 

توجيه واضح للمهام املنظمة اليت جيب على الطالب العمل على فرد أو 

ستنتاجات املادية جمموعة. يف هذا اجلانب ينظر املعلمني إعطاء اال

املقدمة. أما بالنسبة لفئة الردود احملفزة من الطالب الذين مل تتحقق بعد 

ألنه ال يزال هناك طالب ال يعطون بالضرورة ردودًا واهتمامًا للمواد  0

املقدمة وكذلك املهام اليت جيب أن تؤديها بشكل فردي أو يف 

النحو األمثل جمموعات. النظر يف مديري التعلم أيضا ليست على 
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تنسيق ألن املعلم يسأل فقط من الذي ال يدخل دون النظر إىل احلالة 

 .11البدنية والنفسية للطالب واحدا تلو اآلخر

ويف االجتماع الثالث  للعناصر الثمانية لتنفيذ التفاعالت التعليمية يف  .3

، مت حتقيق  0العلوم التطبيعية XIعملية تعلم علم االجتماع يف الصف 

ى النحو األمثل. حتفيز الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية يف ذلك عل

 .12مرات يف الصف 0الذي يستمر  0العلوم التطبيعية XIالصف 

التربوي بين المعلم و الطالب في تعليم اللغة  التعاملعوامل التي تؤثر نمط ال .2

 للسنة الدراسية سيتوبانداالعربية في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة 

 .م 0202/0200

بني  تعاملالأو قيود يف العقبة تصبح العديد من األشياء عوامل داعمة و 

التعلم اللغة العربية. األشياء اليت تثري العوامل الداعمة أيًضاهناك  املعلمني والطالب

 وكذلك من طالب. عقبات من كال اجلانبني. جيد من جانب املعلم

 ق بالعوامل الداعمة.بناء على مقابالت مع أستاذة قدسي يتعل

"األشياء اليت تدعمها كثرية. على سبيل املثال ، نطلب من األطفال 

البحث عن مواد على اإلنرتنت ، مثل املوضوع الذي يكون تقدميه أكثر 
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وضوًحا، مثل تعليم اإلستماع، نطلب من الطالب البحث عن مقاطع 

متحمسني فيديو عربية على اليوتيوب. وهذا ما جيعل الطالب سعداء و 

 ". 12لتعلم اللغة العربية، ونصبح أكثر محاًسا بشأن الدروس اليت نشاركها

 كان للرأي الذي قدمته األستاذة قدسي تفسري خمتلف.

"علينا إعداد أدوات التعلم. حيتوي جهاز التعلم على خطط الدروس ، 

 تعاملال واملناهج الدراسية ، وكل ما يدعم جناح أو فشل عملية التعلم و

املعلم والطالب. باإلضافة إىل ذلك ، جيب على املعلمني أيًضا تأديب  بني

الطالب إذا كان هناك طالب خيلون بنظام الفصل. جيب على املعلم أيًضا 

 إتقان املواد اليت سيتم تدريسها".

إذا أوضحت األستاذة قدسي أن العامل الداعم هوإعداد الطالب يف 

االجتماع تنفيذها يكون موضوع نقاش يف  التعلم من خالل إعطاء املهام املراد

املعلم والطالب لتكمن يف قدرة املعلم على  بني تعاملللالقادم. مث العوامل الداعمة 

 إتقان املادة وإدارة الفصل.

باإلضافة إىل العوامل الداعمة ،هناك أيًضا عوامل مثبطة يف التفاعل  

 الرتبوي.
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ضطراب،أواًل من "يف الدرس جيب أن يكون هناك شيء يسمى اال

الطالب شقي مبعىن الطالب الذين حيبون إزعاج أصدقائهم. هذا الطالب 

شقي سيحظى مبزيد من االهتمام. املثال: عندما يرتكب خطأ يف املناداة 

بامسه، أخرب مقدمة الفصل لشرح ما شرحناه. يف بعض األحيان، ال يزال 

خرون، إذا هناك طالب ال يفهمون. بدءًا من سيتبعهم األطفال اآل

أحدثت ضوضاء، فسوف أعاقب مثل أصدقائهم. طُلب مين احلضور إىل 

مقدمة الفصل لشرح املواد اليت مت تسليمها وإذا مل أمتكن من التأكد من 

الذي نقدمه للطالب، حبيث  Shock Therapy)(أنين سأشعر باحلرج، مثل 

ب الرائعون ميكن للطالب الرتكيز أكثر على املواد ننقلها. ثانًيا، الطال

جًدا. رمبا هناك طالب حيبوهنا عندما نروي القصص، ألن الطالب 

خمتلفون. عندما يطلبون منهم القراءة  يشعرون بامللل على الرغم من أن 

التاريخ  يدور حول القراءة. ال نعرف التاريخ إذا مل نقرأ. لذا ، فإن 

ن أيًضا الطالب الذين يولون اهتماًما أقل لنا عند شرح الدرس يصبحو 

 ". 10عقبة أمامنا
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املعلم مع الطالب  يهتم التلميذ  تعامللمن الوصف أعاله، العوامل املثبطة 

أصدقائهم ومما يؤدي إىل تعطيل النظام الفصل. ز بالطالب الذين حيبون إعاج 

 الطالب لديهم طبيعة بال إهتمام يف فهم التعلم.  

جذب انتباه  هذا الطفل الصاخبهي إحدى املعوقات اليت حتدث حىت

الطالب يف الفصليجب تقسيمها وتركيزها على الطالب الذين يصدرون ضوضاء 

 الراحة يف عملية التدريس والتعلم. وميكن تقليلها

ذات مرة الضجيج من خمتلف اآلالت املوسيقية رخيًما يف الغرفةاملوقف 

عطى املادة على الفور على الفورما فعلته األستاذة قدسي هو إيقاف التسليم مؤقًتاتُ 

لإلستماع إىل الضجة خارج غرفة الدراسةيف  تركيز الطالب املنقسمني واملفضلني

ذلك الوقت حىت مخد الصوت وعاد الطالب للرتكيز بعمق االستماع إىل املواد 

 التعلم يف ذلك. املقدمة حىت يفهمها الطالب

 المناقشة و التأويل  . ج

النظري والبيانات اليت ينال أن يعرب املناقشة بني البحث  ةالباحث تواراد

أخد التأويل  ةحث. وتسهيال لنيل اخلالصة سيحاول الباحثايف ميدان الب ةالباحث

 املبحوثة. من تلك البيانات, وفيما يلي عرض املناقشة والتأويل املناسبة بالبحوث
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التربوي بين المعلم والطالب في تعليم اللغة العربية في  التعامل نمط .1

 .م0202/0200للسنة الدراسية  سيتوبانداالحكومية الواحدة  الثانويةسةالمدر 

بناًء على البحث الذي مت إجراؤه، ميكن شرح مناقشة النتائج يف هذا 

الرتبوي بني العلم والطالب يف تعليم اللغة العربية يف  تعاملالمنط البحث، كيف 

 حل كيفية فةومعر  تسهيل أجل اوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا، مناملدرسة الثن

 يف ينقص ما تقييم إعادة وميكنها املعلمون. نفسها يواجهها اليت املشكالت

 والتعلم. التدريس عملية عند التدريس

 إىل أيًضا الرتبوي يف تعلم اللغة العربية حنتاج تعاملالباحلديث عن منط 

 عمليةو الرتبوي ه تعاملالمعرفة منط التفاعل الرتبوي يف تعليم اللغة العربية. منط 

 السندات يف جرت اليت والطالبة علمنيامل بني التواصل هي اليت املتبادلة العالقات

 اخلصوص.  وجه على وهادفة وخمططة مدروسة والرتبوية، التعليمية األهدف من

الرتبوي يف  تعاملالذن طريقة املعلم يف عمل أمناط إيف هذا البحث، 

 :هيدروس اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر 

 إنه ، تعامللل األول النمط هو األحيان من كثري يف يتم الذي تعاملال منط .أ 

 تعاملال أمناط إجراء األستاذة قدسي مثل متاما االجتاه. أحادي تواصل منط

 فقط. الطالب ويستمع املواد شرح احملاضرة. هو طريقة مع االجتاه أحادية



 
  

 
 

07 

اه. يف هذه احلالة،املعلمان ثنائي االجت تعامللاهو منط  تعاملللالنمط الثاين  .ب 

 سؤال واجلواب، مثل املواد احلوار.دائما 

كما هو احلال يف مادة القويد من كل جهة،   تعامللاهو  تعاملللالنمط الثالث  .ج 

 ، يشرح األستاذة قدسي للطالب ويتناقش الطالب مع الطالب اآلخرين. 

 أساس على نفسه يكرس الذي الشخص هو للمعلم الشخصي امللف

 للخطاب اوفقا هذ فقط،  املادية املطالب بسبب وليس الضمري، و الروح عوةالد

 على املعلمون أصبح .10التعليمي تعامللا يف الطالبو  املعلم كتاب يف ةمجارا

 أساس على معلما تكون أن ولكن سهل، عمل هي العمل متطلبات أساس

 الطلب نم كاملزيد هنا سيكون ألنه سهل، ليس الضمري ومطالب أ الروح طحن

 فعله منك مايتوقع هذا  الوظيفة. متطلبات بسبب من بدال للطالب التفاين على

 مدرسة. يف التعليم عامل إىل نفسه جيلب أن يريد شخص أي

 واقدوة يكون أن وميكن جيدة شخصية املدرسة هذه يف املعلمون يعكس

   : املعلم يف موجودة جيدة شخصية خصائص بني من  لطالهبم.
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 يتعكس الت وأملية ومواقفه صفاته بكل اهلل، من خوفا املعلم ونيك أن جيب .1

 تقواه.

 أن إىل ويطمح منصبه وحيب ويقظا شغوفا شخصا املعلم يكون أن جيب .2

 رمهنته. تطوي على قادرا يكون

 مع شنقا طول،وخاصة على احلصول حيب الذي الشخص هو املعلم أن .3

 األطفال.

 .11احلياة مدى ةللدراس الطموح املعلم لدى يكون أن جيب .4

 املثايل هو املعلمون املعلم الرقم أن يبدو الدراسة ونتائج وصف على بناء

 والعمل معرفته، ممارسة يف صادق هو هذا  حقيقي، تعليمي دافع لديهم الذين

 الطالب، لديه اإلمكانات استكشاف على وقادرة البنه، مبحبة الذي كوالد

 آراء واحرتام لقبول طية ودميقرا مفتوحة وجيري الطالب، قدرات مع والتكيف

 يف أنه يبدو املشكلة، حل يف الطالب مع العمل على قادرين ليكونوا طالبه،

 وكن نبيال يكون أن جيب املعلم  اهلل. بنعمة يسرتشدون كانوا التالميذ النهاية

 لطالبه. قدوة

دف أن ينمي كفاءة اللغة هل الطالب، جلميع إلزامي العربية اللغة تعلم يف

 الطالب ألن الدرس هذا الحيبون الذين الطالب بعض هناك ولكن  ،العربية
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 يف الطالب مجيع ويفهم بسالسة والتعلم التدريس عملية سري حبيثت اليفهمونه،

 الطالب على تسهل اليت لعربية اللغةا تعلم نطرق م العديد العربية، اللغة دروس

 :فهمها 

 طريقة القواعد والرتمجة .1

 طريقة املباشرة .2

 طريقة اإللتقائية .3

 طريقة القرائة .4

التربوي بين المعلم و الطالب في تعليم اللغة  لتعاملا عوامل التي تؤثر نمطال .2

للسنة الدراسية  سيتوبانداالعربية في المدرسة الثانوية الحكومية الواحدة 

 .م 0202/0200

 الداعمة العوامل من عدد يف اأيضا حبثن البحث، هذا على وبناء

 التعلم هي: عملية يف الطالب مع التفاعل

 املواد إتقان . أ

 يتقن أن جيب التعلم تعامالت إدارة الصفل أمام املعلم يؤدي أن قبل

 ميكن اليت املواد ماهي الوقت نفس اويف تدريسه يتم اليت املواد أوال التدريس
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 ،واملعلم املواد إلتقان املال رأس علم. مع التعلم عملية مسار تدعم  أن

 .11حيوي بشكل املوضوع نقل على درةقا تكون سوف

 إستعاب برنامج الرتبوي و تعليم . ب

 التعلم برامج إدارة على قادرة تكون أن أيضا جيب املختصني، املعلمني

 ااملعلم:  يتخذه أن جيب اليت اخلطوات من العديد هناك احلالة، هذه علم. يف

 تعليمية أهداف صياغة .2

 املناسبة. التعليمية العملية ستخدامإ على قادرة وتكون معرفة .0

 الطالب قدرة معرفة .0

 عالجي برنامج وتنفيذ ختطيط .1

 الفصول إدارةج. 

 ظروف على واحلفاظ إلنشاء مهارةاملعلم هي الدراسية الفصول إدارة

  والتعلم. التدريس عملية يف تعطيل حدوثها عند ستعادهتاإو  املثلى التعلم

 هلناك املثلى الظروف على واحلفاظ خللق أنشطة نشاط. إنه أخرى، وبعبارة

 .10وتعلم تعليم عملية
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 الوسائل استخدام . ذ

 التدريس عملية تبسيط املزيد أجل من للتواصل وسيلة اإلعالم وسائل

 وسائل  .عاملالت على كبري هلتأثري  أيضا. اإلعالم وسائل والتعلم. وهكذا

 احرفي تعين ليتأ الالتينية اإلعالم وسائل  اللغة. من تأيت نفسها اإلعالم

 أو الوسيط هي اإلعالم وسائل العربية، اإلجنليزية باللغة وسيط، الوسط،

 رسالة. املتلقي إىل ملرسل تسليما

 أثناء الطالب ل الدافع توفري املعلمني على جيب وأحيانا ، عاملالت يف

 يف أجل من السعي لالستمرار.  ضروري والتعلم. الدافع التدريس عملية

 أنشطتها.  يف الدوافع توليد إىل لتعليم يسعىك أن عاملتوق ومن التعلم.  أنشطة

 لديهم ماالطالب مرحلة يف  خمتلفة. دوافع لديهم الطالب التعلم، يف

 كبري. دافع الطالب لدى يكون قاتأخرى أو يف ولكن خفضة، من دوافع

 النهج وسيكون لذلك عادة، ختتلف طالب كل يواجهها اليت املشاكل

 ملثال، سبيال متنوع أيًضا. على هنج باتباع ءمةمال أكثر  .أيضا املستخدم

 األم سيكون ونالتحدث  حيب الذين والطالب املنضبطني غري الطالب

 ميكن ال  ضجة. إصنع الذين الطالب مع األمر هو وهكذا رخمتلفا،

 أي كان إذا  أخرى. حللمشكلة احلل.  تقنيات نفس استخدام للمعلمني
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 القضايا حتل تقنيا يف الفرق حددة.  الةمح  القضية هذه يف فقط اهنا شيء،

 يف االختالفات من متنوعة جمموعة مع هذا تناول وينبغي البحوث  يف هو،

 عل.  التفا



 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ

 :،وهيفي المدرسة التعليمي عاملالت من أنماط 2المعلمون  أجرى .1

اه واحد كما كالعمل  هو اإلتصاالت كالعمل أو اإلتصال يف إجت  عاملالت . أ
ختول يضع املعلمني والطالب بدور املتلقي للعمل. املعلم التعلم النشط 

 يف االجتاه أحادية التفاعالت على والطالب السليب يف عملية التعلم. أمثلة
الدرس.  يف للطالب املعلمني شرح أو التاريخ شرح حول العربية اللغة تعلم

 التفاعل. هذا ايف أكثرنشاط املعلمون لذلك
إجتاهني هو املعلم بوصفها العطاء والعمل، وكذلك الطالب،  عاملالت  . ب

ميكن أن يكون املتلقي للعمل وكواهب عمل. بني املعلمني والطالب 
الوجهة يف موضوع حوار 0 عاملالتيتم هذا  سوف حيدث يف احلوار. 

 يف اجتاهني. عاملالتمثل املعلمني والطالب مع احلوار العريب حبيث يكون 
من كل جهة هو هذا التفاعل ال حيدث فقط بني املعلم والطالب،  املعالت . ر

ولكن ميكن أيضا أن يكومنن الطالب إىل املعلمني أو الطالب إىل الطالب 
اآلخرين. يتم فرض رسوم على الطالب بشكل أكثر نشاطًا من املعلمني ، 
 حيث ميكن للمعلمني أن يعملوا كموارد تعليمية للطالب اآلخرين،يتم هذا

 يف موضوع تركيب أو قوعيد. عاملالتالنمط 
 الداعمة العوامل من عدد أيضا هناك البحث، هذه على بناء .2

 هو:  التعلم  عملية يف الطالب مع عاملالت

 تقانإ مواد .1

70 
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 التدريس والتعلم برامج وإدارة .2

 الدراسية الفصول وإدارة .3

 اإلعالم / املوارد وسائل واستخدام .4

 حيبون الذين الطالب املنضبطني،  غري هي الطالب العقابةمل امث الع

 الطبقي. النظام تعطيل إىل أدى مما صديقه يزعج حيبون الذين والطالب التحدث،

 اإلقتراحات . ب

   توباندايسإىل رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  . أ

 يف دراسته خبلفية املناسبة األهلية املعلم يعني أن راملدرسة مدي على ينبغي . ب

 الشهادة.

ينبغي على مدير املدرسة أن يكمِّل الوسائل واملرافق واملصادر املوجودة يف  . ج

 املدرسة

  توباندايسإىل معلم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  .1

ميكن أن يفهم لكل طابع الطالب من أجل التعامل كي ميكن أن يكون  . أ

 أكثر نفودا
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طالب يف مدرسة الثانوية اإلسالمية االتحلي بالصرب يف تعليم وتوجية ال . ب

 توباندايساحلكومية الواحدة 

 احلفاظ على روح وتتخلى أبدا عند مواجهة املشاكل الطالب  . ج

 توباندايساملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  إىل الطالب .2

 أن تكرمي املعلم يف املدرسة، طاعة واإلمتثال النظام املدرسة  . أ

 لتعليم وال يأس يف املدراسةأن حيفاظ على روح ا . ب

 واجلامع القراء من هذا حبث العلم .3

أن نتائج هذا البحث عن التفاعل الرتبوي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة 

العربية ميكن إىل حصول النتيحة املتواسية حني تبحث يف بعض البحوث اآلخرين 

 أو يف جمال التعليم غري تعليم اللغة العربية.
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 الوثائقية

 

 0. عملية التعليم والتعلم يف الصف احلادي عشر العلوم 1



 0مقابلة مع طالب الصف احلادي عشر العلوم .2
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 اللغة العربية األستاذةمقابلة مع .3



 رسةاملد رئيس.مقابلة مع 1

 

 

 

 

 



 
  

 
 

02 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara  meminta data sekolah kepada operator sekolah 

1. Bagaimana sejarah awal mula berdirinya MAN 1 Situbondo? 

2. Di mana lokasi berdirinya MAN 1 Situbondo? 

3. Apa visi dan misi MAN 1 Situbondo? 

4. Apa tujuan dan sasaran di MAN 1 Situbondo? 

5. Bagaimana struktur organisasi di MAN 1 Situbondo? 

6. Berapa jumlah guru dan karyawan di MAN 1 Situbondo? 

7. Berapa jumlah keseluruhan siswa di MAN 1 Situbondo? 

8. Apa saja sarana dan prasarana pendidikan di MAN 1 Situbondo? 

B. Wawancara Kepada Kepala Sekolah 

1. Bagaimana pola interaksi guru dan murid di dalam kelas dalam proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Arab di MAN 1 Situbondo? 

2. Factor-factor apa saja yang mempengaruhi pola interaksi tersebut? 

Sebutkan! Dan jelaskan secara rinci! 

3. Upaya apa saja yang diberikan oleh sekolah agar guru-murid dapat 

berinteraksi dengan efektif? 

C. Wawancara  Guru Bahasa Arab Kelas XI Agama 

1. Pola interaksi edukatif apa yang anda terapkan di dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di MAN 1 Situbondo? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang pola interaksi tersebut ? 

3. Apakah pola interaksi tersebut telah memenuhi komponen-komponen 

interaksi edukatif? Mohon dijelaskan! 

4. Sudahkan proses interaksi tersebut sesuai dengan cirri-ciri interaksi 

edukatif seperti yang sudah di paparkan dalam kajian teori? Mohon 

djelaskan! 

5. Rencana pembelajaran dan strategi apa saja yang perlu anda persiapkan 

sebelum melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar proses interaksi 

tersebut berjalan dengan baik? 
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6. Bagaimana upaya anda dalam menerapkan pola interaksi tersebut kepada 

murid sehingga guru dan murid saling berperan dalam pembelajaran 

bahasa arab? 

7. Factor apa saja yang mempengaruhi interaksi antara guru dan murid dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MAN 1 Situbondo? Mohon dijelaskan! 

8. Apabila terdapat factor penghambat atau problematika yang anda dapatkan 

ketika berinteraksi terhadap murid, maka solusi apa yang anda berikan 

untuk memperbaiki interaksi tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab? 

9. Bagaimana upaya anda untuk mengarahkan perilaku peserta didik ketika 

berinteraksi di dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 

10. Indicator-indikator apa saja yang anda jadikan panduan untuk mengetahui 

pola interaksi yang baik antara guru dan murid dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab ini?  

D. Wawancara Siswa MAN 1 Situbondo  

1. Bagaimana menurutmu belajar bahasa Arab yang di ajarkan oleh bapak 

ibu guru di dalam kelas? 

2. Bagaimana cara mengajar bapak ibu guru pada materi bahasa Arab? 

3. Apa yang membuatmu semangat saat mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab di dalam kelas? 

Wawancara ini dilakukan kepada: (Hasil) 

 1. Kepala MAN Kunir Blitar   : Drs.Muhammad faris 

 2. WAKA Kurikulum MAN Kunir : Ririn Sariyati, SPd 

 3. Guru Bahasa Arab MAN Kunir  : Qudsiyatul, MM.S 

 4. Murid Kelas XI IPA 2   : 1. Nurul Hidayah 

  2. Siti Maryam 

 

 

 



 

البحث مشكلة البحث مناهج  ناتمصادر البيا   العنوان املتغري املتغري الفرعي املؤشرات 

.كيف منط التفاعل الرتبوي بني 2

املعلم والطالب يف تعليم اللغة 

العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 

ندا للسنة الدراسية االواحدة ستوب

؟ 0202/0200  

.ما عوامل اليت تؤثرمنط التفاعل 0

الرتبوي بني املعلم و الطالب يف 

للغة العربية يف املدرسة الثانوية تعليم ا

للسنة  ستوباندااحلكومية الواحدة 

؟  0202/0200الدراسية   

 

 

 

صفيو ال-.البحث الكيفي2  

 

.طريقة البحث:0  

 دراسة احلالة

 

.طرق مجع البيانات0  

 أ. مالحظة

 ب. مقابلة

 ج. توثيق

. أسلوب حتليل البيانات 1  

 أ. ختفيض البيانات 

جتهيز البياناتب.   

قيق البياناتحتج.   

 د. صحة البيانات

. مصادر2  

 أ. مدرس اللغة العربية

الطالب يف املدرسة  ب.

الثانوية احلكومية الواحدة 

 سيتوبندوا

 

 

الرتبوي بني املعلم  التعاملمنط . 2

 والطالب 

 

 تؤثرمنط .عوامل0

الرتبوي التعامل   
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الرتبوي بني املعلم التعامل  منط

والطالب يف تعليم اللغة العربية 

يف املدرسة الثانوية احلكومية 

للسنة الدراسية  ستوبانداالواحدة 
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 مبادئ جمع البيانات
 مبادئ المالحظة . أ

 أحوال املدرسةيف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة السيتوبوندوا .2
 علمني يف يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة السيتوبوندواأحوال امل .0
 أحوال الطالب يف يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة السيتوبوندوا .0
 أحوال املرافق يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة السيتوبوندوا .1

 
 مبادئ المقابلة . ب

وي بني املعلم والطالب يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة كيف منط التفاعل الرتب .1
 م0202\0221الثانوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا للسنة الدراسية 

ما عوامل اليت تؤثر منط التفاعل الرتبوي بني املعلم و الطالب يف تعليم اللغة  .2
دراسية العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة  ستوبوندوا للسنة ال

 م0202\0221
 مبادئ وثائقية . ج

 املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبندواُهويّة  .2
يف املواقع اجلغرايف املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا  تاريخ تأسيس .0

 املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا 
 ستوبوندوا اهليكل التنظيمي يف  املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة .0
 أحوال املعلمني يف  املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا .1

 أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبوندوا .1
 أحوال املرافق الدرسية يف املدرسة الثانوية احلكومية الواحدة ستوبندوا .0
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