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ABSTRACT 
 
  

EDISON(2009):   THE EFFECTIVENESS OF ALL IN ONE SYSTEM IN FOR 
THIRD CLASS STUDENTS TEACHING ARABIC LANGUAGE 
AT DARUL FATAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL. 

Student number : 10412024272 

 
The objective of this research is to find out the effectiveness of all in one system 

in teaching of Arabic language for third class students of Darul fatah Islamic Boarding 
school kampar utara. The problem this research is how is the effectiveness of teaching  
Arabic languge by using all in one system . 
  

This reasearc is a kind  of action research which conducted  in the class. The 
writer observed a teacher to teach of Arabic languge . 

The subject in this research is the teacher of  Darul fatah Islamic boarding school 
kampar Utara. The object in this research is effectiveness of All in one system for third 
class students of Darul fatah boarding school. The population in this reasearc is one of 
the teacher. 
 

The data collection techniques in this research are observation and interviw. 
Statiscal analysis used the descriptif qualitatif by percentage by using the formula as 
follow:  %100: xp N

f . 

Where :  P = percentage 
              F  = Frequency 
              N =  Number of  all 

The result is 80,88%, it is categorized into effective or better 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRAK 
 

 
EDISON  : EFEKTIVITAS SYSTEM TERPADU DALAM PENGAJARAN 

BAHASA ARAB DI MADRASAH STANAWIYAH KELAS  TIGA 
PONPES DARUL FATAH KAMPAR UTARA 

NIM : 10412024272 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas system terpadu 

dalam pengajaran bahasa arab di Madrasah tsanawiyah kelas tiga pondok pesantren 
Darul Fatah Kampar Utara. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
efektivitas system tepadu dalam pengajaran bahasa arab di pondok pesantren darul 
fatah. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dikelas yakni penulis 
menobservasi satu orang guru yang mengajarkan bahasa arab dengan menggunakan 
system terpadu dalam pengajarannya dan meninterviw terhadap guru tersebut. 

Subjek dari penelitian ini yaitu guru yang mengajar di kelas tiga tsanawiyah 
dipondok pesantren Darul fatah kampar utara. Dan adapun objeknya adalah efektivitas 
system terpadu dalam pengajaran bahasa arab kelas tiga tsanawiyah pondok pesantren 
darul fatah, adapun populasi pada penelitian iini yaitu satu orang guru bahasa arab yang 
mengajar dipondok pesantren darul fatah. 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. 
Maka analysis statistik yang digunakan adalah study deskriptif  kuantitatif dengan 
persentase. Apabila datanya terkumpul maka diklasifikasikan kepada dua kelompok 
data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data bersifat kualitatif 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori 
untuk memperoleh kesimpulan. Sedang kan data bersifat kuantitatif  yang berwujud 
angka-angka hasil perhitungan dapat di peroleh persentase lalu ditafsirkan dengan 
kalimat yang bersifatkualitatif, minsalnya baik , diterima(maqbul) dan kurang. 

Berdasarkan observasi penulis dengan enam kali observasi, maka adapun hasil 
dari observasi tersebut adalah baik atau efektif yaitu banyak dari langkah-langkah 
tersebut dilaksanakan guru dalam pengajaranya yaitu 80%. 

Maka adapun hasil analisys data dari wawancara yaitu untuk menentukan factor-
faktor yang mempengarui efektif system terpadu dalam pengajaran bahasa arab. Maka 
adapun factor- factor tersebut adalah pengetahuan guru atau pemahaman guru terhadap 
system terpadu tersebut dan tehnik guru dalam mengajar, kurikulum, lingkungan 
sekolah, persiapan guru dalam mengajar dan semangat  guru dalam mengajar 
Dan adapun untuk mengetahui data observasi  dengan menggunakan rumus study 
descriptif quantitatif dengan rumus : %100: xp N

f  

Keterangan:  
P : Persentase 
F : Frekuensi 
N : Jumlah keseluruhan 

Dengan hasil penelitian 80,88 %  dengan kategori baik atau efektif. 
 
 
 



 

  خصمل

  

  

ة الوحــدة يف تعلــيم اللغــة العربيــة لــدى تالميــذ الصــف يــيــة نظر فعال):  2009( ســونإيدي

الشـــمايلالثالـــث يف املرحلـــة الثانويـــة مبعهـــد دار الفـــتح يف كمفـــار 
    

  10412024272:      رقم القيد

  

الغرض من هذا البحث هو ملعرفة فعالية  نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العريبة لدى تالميذ 

الىت يستخدمها املدرس يف  الشمايلنوية مبعهد دار الفتح يف كمفار الصف الثالث يف املرحلة الثا

  .و أما تكوين املشكلة هي كيف فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية. تعليمها

هذا البحث هو البحث العلمي يف الفصل يعىن يالحظ الباحث واحدا من املدرس الذى يعلم 

س اللغة العربية ملعرفة العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة درّ مإىل  اللغة العربية و إعطاء املقابلة

و أما . أفراد يف هذا البحث هو معّلم الفصل الثالث يف املرحلة الثانوية. يف تعليم اللغة العربية

موضوع البحث هو فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية و اتمع يف هذا البحث هو 

 معهد دار الفتح ، ألن اتمع املدرس الوحد فقظ، و ال يأخذ الباحث عينة املدرس الواحد يف

 .البحث

و أما طريقة . و أما اآللة الىت استخدمها الباحث جلمع البيانات هي املالحظة و املقابلة

و إذا إجتمعت البيانات فتنقسم على   .هي دراسة وصفية كيفية يف املائة حتليل البيانات

   .و على البيانات النوعية يعىن البيانات املمثلة باملفردات أو الكلمات. كميةنوعني، نوعة و  

:100% :و أما طريقة لتحليل البيانات عن املالحظة بالرموز  xp N
f  

الباحث يف ميدان البحث بست مالحظات فوجد الباحث و من حاصلة املالحظة الىت قام ا 

يف %  3،13م ا املدرس يف املائة، و النواحى مل تق% 80, 88أن املدّرس قد قام النواحى

  .املائة



بعد ما حلل الباحث البيانات فوجد الباحث أن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

 .ح يف املعهد دار الفت" جيدا أو فّعال" العربية 

و أما العوامل تؤثر بفعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية هو معرفة املدرس و 

  .األساليب و اإلسرتجتيات و إعداد املدرس و الوقت و منهج املدرسية و بيئة املدرسة
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 الفصل األول

 المقدمة

 

  خلفية المشكلة. 1

اللغة العربية هي اللغة الىت نزل ا القرأن الكرمي وبذلك اللغة الىت حتتاج ا 

ملسلم ليقراؤ أو يفهموا القرأن الذي يستمد منه املسلم األوامر و النواهي و األحكام ا

  عةاللغة العربية مادة من املواد املدرسية يف املدارس الثانوية و العالية حىت اجلام. 1الشريعة

  .وأما يف تدريس اللغة العربية يستخدم الطرق و األساليب و النظام و النظرية و املدخل

ركن هام من أركان حسن التدريس أو عملية فنية حتتمل إختالف  2فأما الطريقة هي

و أما األساليب يف تعليم اللغة هي تنفيذ عن الطريقة يف . وجهات النظراآلراء و تعدد 

  .عملية التعلم و التعليم

و التعقيد يعين أن مثة عوامل  . والبد أن نقول إن تعلم لغة ما عملية معقدة أشد التعقيد

كثرية جدا تربطها عالقات داخل كيان واحد متشعب يصعب أن نضع أيدينا داخله 

  .ظامعلى نوع من الن

و من عوامل . ولذلك قد يثبط عزائمنا، على أننا جيب أن نواصل السعي حنو بناء نظرية

  :متثل إطارا لنظرية يف اكتساب اللغة، و حنصر ذلك فيما يلي

                                                 
���� ��� ا����� ، أ����� ا���ر�� ا���� ا��
	�� ، ر��ض.    1 . ��	
 20- 19. ص . ا������ ا��

   . 
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	�� ، دار ا�� 2  



 2 

تشتمل نظرية اكتساب اللغة على فهم عام ملاهية اللغة، و ماهية التعلم و ماهية  .1

 .التعليم يف سياق قاعة الدرس

تعلم اللغة جزء من األسس العامة للتعلم البشري و لذكاء وهو ال شك أن  .2

 .ينتمي إليهما

 .إن وجود نظرية عن اللغة أمر مهم جدا يف فهم عملية اكتساب اللغة .3

ال ريب أن القدرة االتصالية هي اهلدف النهائي للمتعلم، ومن مث نراه يكافح يف  .4

 .سبيل معرفة اجلوانب الوظيفة

بد أن تشتمل نظرية اكتساب اللغة على كل ما يتصل ا من عوامل و أخريا، ال  .5

 .و أن تكون يف الوقت نفسه قابلة للتطبيق يف الواقع الفعلي

و جيب أن تكون جزءا فاعال من جهود مدرس اللغة العربية حنو حتسني املمارسة 

ليمها، الّصفية، ولن يكون ذلك إال بفهم متكامل لألسس النظرية يف تعلم اللغة و تع

فالنظرية هي الىت حتدد املداخل، و املداخل هو الذي يوجهك حنو اختيار الطريقة و 

أن املداخل ال بد أن يستند إىل نظرية يف اللغة " ريتشاردز" مايليها من جراءات و يؤكد 

، و بعد الطرق هلا جذور نظرية قوية ترتبط بطبيعة "عملية التعلم" و إىل نظرية يف طبيعة 

و من مث جيب أن . ثل املنهج الفكري الوظيفي، وبعضها ال يستند إىل نظرية اللغةاللغة، م

  .تكون النظرية الىت تتبعها صاحلة لتفسري العوامل اللغوية و العوامل النفسية و التعليمية
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. ويستخدم يف تعليم اللغة العربية نظريان و مها نظرية الوحدة و نظرية الفروعية

. 3ن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة و ليست فروعا متفرقا خمتلفافأما نظرية الوحدة هي أ

تعليم اللغة وحدة و مرتبطة يف مادة الدرس  4وقال أمحد فؤد إفندي أن نظرية الوحدة هي

و األساليب املتبع يف تعليم اللغة ذا . وأما عناصر اللغة و املهارات تعطى مرتابطة

الطريقة أن يتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسات اللغوية، فيكون هو 

وقد جرى . 5اإلمالء و غري ذلك موضوع القراءة و التعبري و التطبيق النحوي واحلفظ و 

فكان النص حمور كل شئ يف الدراسات . القدماء على استعمال هذه الطريقة يف التعليم

  .اللغوية و األدبية

  

يم اللغة العربية تستخدم هذه ويف معهد دار الفتح كاملدرس معهد بكمفار يف تعل

  :وأما أهداف يف تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة كما يلى. النظرية

  إعداد التالميذ على أن يستطعوا و يفهموا  أساليب تركيب اجلمل. 1

  إعداد التالميذ على أن يفهموا املقروء . 2

  إعداد التالميذ على أن يستطعوا تكلما صحيحا. 3

 ميذ على أن يستطعوا تعبري املفرادت ما يسمع و يكتبإعداد التال. 4
                                                 

  . 
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فأما اخلطوات الىت تستخدم املدرس يف . و لنيل هذه األهداف يقوم املدرس باخلطوات

  :تعليمها كما يلى

 أن يقدم املدرس املفرادت و اجلمل اجلديدة، و يكرر التالميذ ما قدمها املدرس •

 جلمل اجلديدة بالوسائل املناسبةأن يرتجم املدرس كل معاىن املفردات و ا •

أن يعطى املدرس معاىن مادة احلوار كلها باسرتاتيجية األسئلة و األجوبة أو  •

 االشارة أو االستعراض أو باالسرتاتيجية االخرى

 أن يكتب املدرس أمثلة أساليب اجلمل املعلمة على السبورة •

 الرتكيبأن يرشد املدرس التالميذ إىل التدريبات الىت هي يف  •

 أن يشرح املدرس تركيب اجلمل أو القاعدة املكتوبة على السبورة •

 6.أن يرشد املدرس على التالميذ لتأدية التدريبات و يشرح هلم كيفية إستعماهلا •

العربية و لكن وجد الباحث و أن املدرس جرى هذه اخلطوات يف تعليم اللغة 

  :الظواهر كما يلى

  أن التالميذ مل يفهموا املقروء -

  أن التالميذ مل يستطيعوا أن يفهموا ما يسمعون و ما يكتبون  -

  أن التالميذ مل يستطيعوا أن يعربوا املقروء -

                                                 
2004. ��
ا24. ھ���ت، !���+ ا���� ا��
	��، ط�ھ� .�!
ا. د%��ر د .   6  
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  أن التالميذ مل يفهموا عناصر اللغة يف القراءة أو احلوار -

   عوا أن جييبوا التدريبات الىت تشتمل يف النص أو القراءة  أن التالميذ مل يستطي -

بناء على الظواهر السابقة يف مالحظة التمهدية فأراد الكاتب أن يبحثها حتت  

الوحدة في تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث  نظريةفعالية " العنوان 

  ."بمعهد دار الفتح 

  الدوافع إلختيار الموضوع. 2

  :باحث خيتار هذا املوضوع باالدليل كما يلى إن ال

إن البحث الذي يبحثه الباحث يتعلق بالعلم الذي يتعلمه يف قسم تدريس اللغة  -

  العربية

  هذا املشكلة مل يبحثها من قبل  -

ميكن الباحث أن تقوم باالبحث فيه من ناحية الوقت و القدرة و النقود و ميدان  -

  البحث

  ة الوحدة يف تعليم اللغة العربيةملعرفة فعالية نظري -

  هذه املشكلة جمذبة للباحث -

  توضيح اإلصطالحات. 3
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لكي يسهل يف الفهم  هذا املوضوع  و يعبد من خطأت فيشرح الباحث املصطالحات 

  :الىت تدور بني هذا املوضوع وهي

وقال حممد على السمان أن الفعالية هي . 7الفعالية هي حتصيل كل شئ خمطط. 1

  .تعطى حاصيلة كاملة

. 8نظرية الوحدة هي أن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة و ليست فروعا متفرقة خمتلفة. 2

وقال أمحد فؤد إفندي أن نظرية الوحدة هي تعليم اللغة وحدة و مرتبطة يف مادة الدرس 

  وأما عناصر اللغة و املهارات تعطى مرتابطة أو وحدة

ص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيأ ما أو تقدمي مساعدة شخ 9التعليم هي. 3

  تعليمات أو توجيه يف دراسة شئ ما أو تزويد باملعرفة أو دفع إىل الفهم و املعرف

  المشكالت. 4

  تقديم المشكلة. 1

من خلفية املشكلة الذى قدمها الكاتب فأراد الكاتب أن يقدم املشكالت الذي 

  :ذلك املشكالت هي. سيبحثها

  ة الوحدة يف تعليم اللغة العربيةتطبيق نظري -

                                                 
    J.S Badudu  Dan  Sutan Muhammad Zain , Kamus Umum B. Indonesia, Pustaka Sianar 

Harapan. Jakarta. 1994 7  

 ا��%��ر '�رت ا�
%�ب ، ط
ق !�ر�� ا���� ا��
	�� ، دار ا .  �28. ص . د�() ��ر�� . �� 8  
25ص . 	�
وت . دو';س 	
دن ، أ�� !��ّ+ ا����  و !�����6 ، دار ا�-�56 .  9  
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  صعوبة التنفيذ  بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية -

  فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية -

  كيف القيام بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية  -

  تحديد المشكلة. 2

بحثها  كان املشكلة الذي وجد الكاتب كثرية، حيث ال ميكن الكاتب أن ي

كلها، فحدد الكاتب املشكلة يف فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية لدى 

  التالميذ الصف الثالث مبرحلة املدرسة املتوسطة ملعهد دار الفتح 

  تكوين المشكلة. 3

إعتمادا إىل حتديد املشكالت السابقة فيقدم الباحث املشكالت يف هذا البحث هي 

  :تعليم اللغة العربية ، فيكّون الكاتب املشكلة  فعالية نظرية الوحدة يف

كيف فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث يف معهد -

  دار الفتح ؟

ما العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف  -

  الثالث يف معهد دار الفتح ؟

  البحث و فوائدهأغراض . 5

  أغراض البحث. 1
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أما أهداف من هذا البحث يعىن ملعرفة فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية لدى 

 .تالميذ الصف الثالث مبعهد دار الفتح

  فوائد البحث. 2

  و أما فوائد البحث هي

  يةلزيادة املعرفة الباحث يعىن ما يتعلق بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العرب -

إعطاء التفكري و الفكرة  إىل معّلم اللغة العربية عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة  -

  و عدمها

  ملعرفة الضعيفات بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية -

ملعرفة املشكالت بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية -  
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  الفصل الثاني

  العملي النظري و المفهوم المفهوم. 6

 المفهوم النظري .ا

كتابة البحث فقدم الكاتب   لتحصيل احلصول على أغراض  البحث و قيادة يف تكميل

  :النظريات املتعلقة باملشكلة الذي أراد الكاتب حتليلها كما يأتى

و  .berhasil atau keefektifanمبعىن  )Effectivenes(الفعالية يف لغة األجنلزية يعين 

   yang operasionalفاعل، مبعىن : فعل ،فّعال، فّعالّية: هي الفعالية عند زهدى مضارأما 

 efektif, effisien . و أما الفعالية عند حممد على اخلوىل يعين تعليم يؤدي إىل تعّلم مع

و قال حممد على السمان أن الفعالية هي تعطي  .إفتصاد الوقت و اجلهد و كلفة

  .وقال حسن سدىل أن الفعال يدل على حتصيل املشروع. حاصيلة كاملة 

للغة مرتبطة و ليست خمتلفا، و ال يكون و أما نظرية الوحدة عند خطيب العمام هي ا

أن  1و قال جورت الركاب أن نظرية الوحدة هي. مادة النحو و الصرف و اإلمالء منفردا

ألسلوب املتبع يف تدريس و ا. اللغة وحدة مرتبطة متماسكة و ليست فروعا مفرقا خمتلفا

. اللغة ذه الطريقة  أن يتخذ املوضوع أو النص حمورا ندور حوله مجيع الدراسات اللغة

. فيكون هو موضوع القراءة و التعبري و التطبيق و النحو و احلفظ و اإلمالء و غري ذلك

                                                 

 ، دار ا����  . �����ر�
 . ا�����ر ��رت ا����ب ، ط�ق ��ر�� ا���
 ا� �28. ص . د � 1  
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يف  و قد جرى القدماء على استعمال هذه الطريقة يف تعليم، فكان النص حمورا كل شئ

  .الدراسات اللغوية و األدبية

وتعتمد طريقة الوحدة يف تعليم اللغة على أسس نفسية، وأسس تربوية و أسس 

  .لغوية

فمن األسس النفسية أا جتدد نشاط التالميذ وتبعث شوقهم وتدفع عنهم 

 السأم وامللل وذلك لتنوع العمل وتلوينه، وأا تثبت الفهم عن طريقة التكرار والرجوع إىل

املوضوع الواحد لعالجه من خمتلف النواحي، وأا تنتقل من الكل إىل اجلزء، وهذا يساير 

  . طبيعة الذهن يف إدراك األشياء واملعلومات

وفيها ضمان للنمو . ومن األسس الرتبوية أن فيها رابطا وثيقا بني ألوان الدراسات اللغوية

على اخر، ألن هذه األلوان مجيعا تعاجل  اللغوي عند التالميذ منوا متعادال اليطغى فيه لون

  .يف ظروف واحدة التتفاوت فيها محاسة املدرس أو إخالصه أو غري ذلك من العوامل

ومن األسس اللغوية هلذه الطريقة أا تساير االستعمال الطبيعى للغة ألننا حني 

ونؤلف اجلمل  نستعمل اللغة يف التعبري الشفوي أو الكتايب إمنا نستعملها وحدة مرتابطة،

  .بصورة سريعة فيها تكامل وترابطة

و أما أهداف نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية تتكون على نوعني، يعىن 

  :و أما أهداف العاّمة يعىن. اهداف العاّمة و أهداف اخلاّصة
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  أن التالميذ يستطيعون أن  ينطق املفردات صحيحا و جيدا. 1

  حاور احلوارأن التالميذ يستطيعون أن يت. 2

  ان التالميذ يستطيعون أن خيتار أو يستخدم كل املفردات اجلديدة يف اجلمل. 3

  ان التالميذ أن يستطيعون أن يقرء القراءة أو احلوار بقرءة صحيحا و جيدا. 4

  .أن التالميذ أن يستطيعون أن جييب األسئلة عن مضمن القراءة أو احلوار. 5

جراءت نظرية الوحدة على مواد درس اللغة و أما أهداف اخلاّصة تشتمل يف أ

  .العربية

  :وأما أجراءت نظرية الوحدة على مواد درس اللغة العربية كما يلي

و أما أهداف تعليم احلوار يف تعليم اللغة العربية يعىن أن التالميذ يستطعون .  احلوار-

و أما العرض األخرى يعىن أن التالميذ  2. فعل األسئلة و األجوبة عن مادة التعليم

يستطيعون أن ينطق املفردات اجلديدة بنطق جّيد و صحيح، و يستطيعون أن ينطق مادة 

 . احلوار بنطق جّيد و صحيح

 : 3خطوات تعليم احلوار يف تعليم اللغة العربية يعىنو أما 

 أن يقدم املدرس املفرادت و اجلمل اجلديدة و يكرر التالميذ ما قدمها املدرس.  1

 أن يرتجم املدرس كل معاين املفرادت و اجلمل اجلديدة بالوسائل املناسبة.  2

                                                 
 2008اللغة العربية،  فصيحدر��&� و إ��ھ�"، .  2

 ، ��&��ى ھ�ا��ت و �+*ول )��ى ��&��ى، ا�.    3�����2006
 ا� 
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 أن يشرح املدرس القصص الىت وجدت يف مادة احلوار إختصارا.  3

 حلوار و يستمع التالميذ إستماعا عميقاأن يقدم املدرس كل مادة ا.  4

 أن يعطى املدرس معاىن مادة احلوار كلها باسرتاتيجية األسئلة و األجوبة أو اإلشارة.  5

و اما اهداف تعليم القاعدة أو الرتكيب يف تعليم اللغة العربية ، القاعدة أو القواعد -

يعون إستعمال املفردات يف و أن التالميذ يستط. يعىن عصمة أسلوبه من اللحن و اخلطاء

 . اجلمل املعدة

 خطوات تعليم القاعدة يف تعليم اللغة العربية يعىنو أما 

 أن يكتب املدرس أمثلة أساليب اجلمل املعلمة على السبورة.  1

 أن يرشد املدرس التالميذ عن اجلمل الىت وجدت يف الرتكيب.  2

إعتزاز الطالب بلغتهم  اللغة العربية يعىنءة يف تعليم او أما أهداف تعليم القر ، القراءة -

العربية، مع إمناء القدرة اللغوية، و إكسام اخلربات اإلجتماعية و العاطفة الىت تعينهم 

و اما الغرض األخرى متكني الطالب من القراءة .على التالؤم مع بيئتهم و جمتمعهم

 4.عادة احلقةاجليدة، و الفهم الصحيح و متثيل فكرة النص القائلة بأن الس

 :خطوات تعليم القراءة يعىن و أما

 ميثل املدرس كيفية القراءة الصحيحة ملادة القراءة. 1

                                                 

 ، دار ا����  . . 4�����ر�
 . ا�����ر ��رت ا����ب ، ط�ق ��ر�� ا���
 ا� � 100ص . د �
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قراءة يطلب املدرس بأن يقرأ التالميذ شطر أو شطرين من مادة القراءة أو كل مادة ال. 2

 مطابقة باالوقات املعدة

 يشرح املدرس معاين مادة القراءة باالسرتاتيجيات املناسبة. 3

يف تعليم اللغة ) إنشاء املوّجة(و أما اهداف تعليم اإلمالء ، )إنشاء املوّجة(اإلمالء  -

العربية يعىن تدريب على رسم احلروف و الكلمات رمسا صحيحا، مع زيادة العناية 

 يكثر اخلطاء، و تدريب على جودة اخلط، و تعويد التالميذ الدقة و بالكلمات الىت

 5.النظام و الكتابة بسرعة، و حسن االستماع و الفهم ملا يلقى عليهم

 ) إنشاء املوّجة( خطوات تعليم اإلمالء  و أما -

 أن يشرح املدرس تركيب اجلمل املكتوبة على السبورة.  1

 6.ملدرس التالميذ لتأدية التدريبات و يشرح هلم كيفية استعماهلاأن يرشد ا.  2

 

  العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية.  ب

  :عربية قسمنيتنقسم العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة ال

  :العوامل الداخلية هي الىت تتعلق بنفس املدرس هي. 1

  معرفة املدرس  -

                                                 
5  .Ibid, hal 151 

، ط�ھ� )���ا. د���ر د.    6����-�ا&,. ھ���ت، ���" ا���
 ا� .2004 
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تشتمل معرفة إىل معرفة املدرس عن نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية و معرفة 

املدرس عن طريقة تعليم اللغة املتنوعة أو كيفية التعليم و معرفة املدرس تشتمل مهارات 

  غة      املدرس يف تعليم الل

  قدرة املدرس -

  تضمن قدرة املدرس إىل قدرة معرفية و قدرة إنفعالية و قدرة حركى نفسى

  رغبة املدرس -

الرعبة هي ميول النفس يل الشيئ تسبيح حاجتنا مع الرضى، و لذلك أن الرعبة إستجابة 

  .ظهر لنا أن الرغبة مهمة جدا لرتقية مهارت. وعية

  لعربية هي إستعداد املدرس يف تعليمهارغبة املدرس يف تعليم اللغة ا

  إهتمام املدرس -

إن إهتمام املدرس تؤثر يف عملية تعليم و تعّلم، و إذا إهتمام املدرس غري املوجودة 

  فاملدرس يف عملية تعليم لن جيرى جّيدا

  دافيعة املدرس -

  .دف و أن الدافعة تغيري الباعث من داخل الفرد أشري إىل احلثة التفاعلة لنيل اهل

فاءن كفاءته يف تعليم تنحدر . و إذا كان املدرس ال يشعر باحلماس لعلمه لسبب ما

  .إحندار شديدا، كما أن رعبته يف إستخدام أساليب تدرييسية جديدة تتضاءل
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  :العوامل اخلارجية هي الىت تتعلق خبارج نفس املدرس.  ب

  و وسائل تعليمية مناسبة العوامل تالتب بعملية التعليمية يف املعهد و هي املنهج. 1

  العوامل اإلجتماعية منها الصلة بني املدرس و التالميذ. 2

  .العوامل الوفعية وهي حالة اإلقتصادية و الوقت و املكان و حالة املواسم و األقاليم. 3

  الدراسات السابقة. ج

ل علم قبل أن يستمر الباحث عن الكتابة ال بد أن أقول أّوال أن املباحث الىت تدور حو 

و أما  2001- 2000و قد حبث يف سنة . اللغة العربية قد حبث الباحث من قبل منها

و أما املوضوع هي تطبيق نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية يف . الباحث هو سوجونو

  .وأما النتيجة هذا البحث مقبول. معهد دنية فوترى باكنبارو

  

  

  المفهوم العملي. ب

هيم الذي إستعمل الكاتب لتحديد البحث و توضيح هذه املفاهيم هي املفا

النظاريات املتعمدة عليها و ليسهل الفهم و ليثبته يف ميدان البحث، إضافة إىل ما ذكر 

وهذه الفعالية تتصور إىل اخلطوات . يف النظاريات أن الفعالية هي حتصيل كل شئ خمطط

  :بنظرية الوحدة كما يلى 
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اجلمل اجلديدة و ينطق املدرس املفردات و يكرر  أن يقدم املدرس املفرادت أو. 1

  التالميذ كلها  

  أن يرتجم املدرس معىن املفرادت أو اجلمل بالوسائل و اإلسرتاتيجيات املناسبة. 2

  أن يشرح املدرس املفرادت أو اجلمل الصعبة باللغة اإلندونسية . 3

  أن يشرح املدرس احلوار الىت وجدت يف مادة احلوار إختصارا. 4

  أن يقدم املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ إليه. 5

  أن يقرأ املدرس مادة احلوار . 6

  أن يقدم املدرس مادة احلوار مجلة فجملة و يكررها التالميذ وحدا فواحدا . 7

  أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة باإلسرتاتيجيات املناسبة. 8

  السبورة و يشرح اأن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل على . 9

أن يصحح املدرس أخطاء التالميذ حينما يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و . 10

  حينما يقرؤون مادة القراءة

  ان يطلب املدرس التالميذ أن يكتب املفردات أو اجلمل الذي قدم املدرس. 11

ليم اللغة و أما املفاهيم العملي يف العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة يف تع

  :العربية فهي

  معرفة املدرس يف نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية.1
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  معرفة املدرس يف إستخدام أنواع الطرق يف تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة. 2

  رغبة املدرس يف إستعداد املدرس يف تعليم اللغة العربية.3

  وحدةإهتمام املدرس يف تعليم اللغة العربية بنظرية ال.4

  دفعية املدرس يف عملية التعليم اللغة العربية.5

  وقت املدرس يف تعليم اللغة العربية ذه النظرية. 6

  تؤثر بيئة املدرسة يف تعليم اللغة العربية.7

  

  

  

يعد فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية باملقياس املستعمل يف هذا البحث  

  :كما يلى

  %100 -% 76: اجليد . 1

  %75- %56: املقبول . 2

  %55 - %0: الضعيف . 3

  100- 78و يقال اجليد إذا كان فعالية نظرية الوحدة يف درجة . 1

  75-56و يقال املقبول إذا كان فعالية نظرية الوحدة يف  دراجة . 2
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   55-0و يقال الضعيف  إذا كان فعالية نظرية الوحدة يف  دراجة . 3
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  الفصل الثالث

  طريقة البحث

  و وقتها ميدان البحث .1

ذا وقد إختار الباحث ه .هي املعهد دار الفتح يف كمفار أوتار مكان البحث

املكان أن القضية الىت تبحثها الباحث على هنا و لذلك أن البحث يسمى البحث 

   2009من يونري  21و أما الوقتها يبدأ البحث يف التاريخ . امليدان

  فرد البحث و موضوعه. 2

الفرد البحث يعىن املعلم الذي يعلم يف الصف الثاين و الثالث مبعهد دار الفتح  

  .لبحث هي فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربيةو اما موضوع ا. بكمفار 

  ث و العينةحمجتمع الب. 3

جمتمع البحث من هذا البحث يعىن  املعلم الذي يعلم اللغة العربية يف الصف 

  و إن الباحث ال يأخذ العينة إلن عددهم قليل. الثالث  مبعهد دار الفتح بكمفار

  .األدوات لجمع البيانات. 4

  :البيانات بكيفية ما يلى مجع الباحث

يالحظ الباحث املعلم الذي يعلم اللغة العربية بنظرية الوحدة يف  املالحظة هي. أ 

  .الصف الثالث مبعهد دار الفتح
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هي تعطى املقابلة إىل املدرس لنيل املعلومات عن العوامل الىت تؤثر فعالية  املقابلة. ب

  نظرية الوحدة

  طريقة تحليل البيانات. 5

لبحث هو البحث درسة وصفية فتحليل الكاتب البيانات بتحليل الوصفية هذا ا

بإستخدام تقنية كمية يف املائة، البيانات الىت تستخدم الباحث يف هذا البحث هي 

و كما قرر الباحث املقدار إىل أربعة أنواع وهي فعالية املدرس جيدا . املالحظة و املقابلة

و املقبول إذا  قام املدرس بنصف من النواحى، و . ررةإذا قام املدرس جبميع النواحي املق

 .أما غري فعالية إذا كان النواحى مل تقوم باملدرس

إذا إجتمعت البيانات فتنقسم على نوعني، نوعية و  : و أما كيفية هذا التحليل هي 

و على البيانات النوعية يعىن البيانات املممثلة باملفردات أو الكلمات للحصول . كمية

الصة، و أما البيانات الكمية هي ببيانات إجيادية حصلت من تعديد أو معاير، و اخل

 1.حتليل بنصب و تقارن حبملة مرجوة يف املائة

  

 

                                                 
1  .Suharsini Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan teori dan praktek: Rineka Cipta:1993 

hal 209-210 
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  الفصل الرابع

  تقديم البيانات و تحليلها

 تاريخ إقامة المعهد  . أ

وجدت فيها . ليم و التعلمكاملدرس املعهد هي بيئة مدرسية، أقيمت فيها عملية التع

املعهد دار الفتح هي مؤسسة تربية الىت متلك وظيفة . الشيخ الذي يعلم و يريب التالميذ

مهمة يف تطوير السريعة اإلسالمية و مؤسسة فيها وظيفة إخراج العلماء و املدرسني 

يكون املؤهلني، و كذلك مبعهد الدار الفتح إا مكان تربية التالميذ تربية إسالمية ل

 .مسلمني متقني و أنفعهم للناس

 2005من نوفيمبري  11أسست املؤسسة الدار الفتح  بكمفار أوتار يف التاريخ 

  .على إعداد جيل املسلمني الذين ينفعهم للناس أو جمتمع

  :الغرض و املهنة من معهد الدار الفتح منها

  و يعملوايريب التالميذ ليجعلوا  العلماء الذين يفهمون دين اإلسالم  .1

  يريب التالميذ ليجعلوا الدعاة املخلصات يف احلياة الىت ترضى اهللا .2

 يريب التالميذ ليخلق أخالق الكرمي  .3
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 دار الفتحالمدرسون في المعهد  .2

املدرسون الذين يقومون بالتعليم يف املعهد دار الفتح أكثرهم خترجوا من اجلامعة 

عهد لرتبية الدارس و بعضهم يسكنون يف خارج و بعضهم يسكنون داخل امل. املتنوعة

  :مدرسا كما يف اجلدول األيت)  17( و أما عددعم السبعة عشرة . املعهد

  الجدول األولى

                                                   ون في المعهد الدار الفتحالمدرس

   الوظيفة  املتخرج  وناملدرسأمساء   رقم

  رئيس املدرسة   إمام بوجنول �����  محمودين  1

جامعة سلطان   مشهوري موسى  2

  شريف قاسم

  املدرس

جامعة سلطان   مرشدين  3

  شريف قاسم

  املدرس

  املدرس  إمام بوجنول  جول خيريس  4

  املدرسة  جامعة رياو  ديوي سوسنتى  5

  املدرسة  مدرسة عالية غونتور  رتنا حياتي  6
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جامعة سلطان   سيفول ألم  7

  شريف قاسم 

  درسامل

جامعة شريف هداية   ردون. م  8

  اللة

  املدرس

جامعة سلطان   محيّدين  9

  شريف قاسم

  املدرس

  املدرسة  جامعة رياو  نورفاضيلة  10

  املدرسة  جامعة إسالم رياو  فتري ينتي  11

  املدرسة  جامعة رياو   نيتى إلفينا  12

جامعة سلطان   درمن سوسيلو  13

  شريف قاسم

  املدرس

لية مدرسة عا   نذاري  14

  غونتور

  املدرس

  املدرس  مدرسة عالية غونتور  منصور  15

  

 المنهج الدراسي .3
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أن املنهج هو ألة لنيل هدف التعليم و التدريس، " قال دوكتورندوس حممد على 

  .عرفنا أن املنهج شيئ مهم يف عملية التعليم و التعلم لنيل العرض الرتبية

 املواد الدينية باستخدام الكتب القدمية، و يستخدم املعهد الدار الفتح املنهج اخلاصة يف

و أما  . يستخدم أيضا املنهج الدراسي اليت قررها وزارة للشئون الدينية يف املواد العاّمة 

  :كتب القدمية الىت تستخدم املدرس يف تعليم هي

  الفقه                  .1

 احلديث      .2

 التفسري .3

 النحو .4

 الصرف .5

 التجويد .6

 أصول الفقه، و إمالء .7

  أحوال األبنية. د

  و أما الوسائل املوجودة يف املعهد الدار الفتح

  الجدول الثاني 

  الوسائل الموجودة في المعهد الدار الفتح بكمفاراإلمكانيات 
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  :بكمفار الشمالي هي

  العدد  الوسائل التعليمية  رقم

  1  املسكنة الداخيلية للبنات  1

  1  لاملسكنة الداخيلية للرج  2

  1  غرفة رئيس املعهد  3

  1  غرفة املدرسني  4

  1  املصلى  5

  1  غرفة املهارات  6

  1  محام املدرسون  7

  1  محام التالميذ  8

  6  غرفة التعلم  9

  

 تقديم البيانات .4

قدم الباحث يف الفصل الثالث دف إىل معرفة على فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

  .ح بكمفار أوتارالعربية مبعهد الدار الفت
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إلدراك اإلجابة فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية قد إستخدم الباحث املالحظة 

  .و املقابلة إلجياد البيانات يف مكان البحث

  تقديم البيانات من المالحظة   . أ

و  . و من البيانات الذي مجعها من املالحظة على واحد مدّرس اللغة العربية مث حيليلها

يدل على ) نعم. (منرة من األسئلة املوجودة يف املالحظة يتبعها إجابة  نعم و ال كل

يدل على ) ال(و إختيار . فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية قد أقامها املدرس

  .غري فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية غري إقامها املدرس

صل بناء على نتيجة املالحظة املستعملة  على مدرس إن البيانات املكتوبة يف هذا الف

و تبداء املالحظة األوىل على مدرس اللغة . اللغة العربية وهي تكون أربعة مرات املالحظة

 .حىت فيفروواير 2009ينواير  27العربية يف التاريخ 

 

 

  

  الجدول الثالث

  الوحدة نظريةعن فعالية  المالحظة األولى

  الثالثا: نذارى                        اليوم:  مدرس اللغة العربية
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   2009-  1- 27: الثالث                      التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

دات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس املفر   2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس احلوار الىت وجدت يف مادة احلوار   4

  إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليهح

√  -  

لة فجملة و يكررها أن يقدم املدرس احلوار مج  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

-  √  

  -  √أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل أو القاعدة على   8

  السبورة و يشرح الرتكيب

√  -  

    √  أن يشرح املدرس الرتكيب أو القاعدة إختصارا  9

ملدرس أخطاء التالميذ حينما أن يرشد أو يصحح ا  10

يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة حينما 

  يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات  الذي قدم املدرس 

√  -  

  1  10  الجملة  

  

  

  

  الجدول الرابعة

  الوحدة نظريةالمالحظة الثاني عن فعالية 

  أربعا: ذارى                          اليومن: مدرس اللغة العربية
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   2009- 2- 1: الثالث                       التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

ات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس املفرد  2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرتجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس احلوار  الىت وجدت يف مادة   4

  احلوار إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليه

√  -  

لة فجملة و يكررها أن يقدم املدرس احلوار مج  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

√  -  

  √  -أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس  الرتكيب اجلمل أو القاعدة على   8

  السبورة و يشرح الرتكيب

√  -  

  -  √  أن يشرح املدرس الرتكيب أو القاعدة إختصارا  9

املدرس أخطاء التالميذ حينما  أن يرشد أو يصحح  10

يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة حينما 

  يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات الذي قدم املدرس 

-  √  

  2  9  اجلملة  

  

  

  

  الجدول الخامسة

  الوحدة نظريةعن فعالية المالحظة الثالثة 

  الثالثا: نذارى                       اليوم:   مدرس اللغة العربية



 31 

  2009-  2-6:  الثالث                      التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

ردات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس املف  2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس احلوار الىت وجدت يف مادة احلوار   4

  إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليه

√  -  

لة فجملة و يكررها أن يقدم املدرس احلوار مج  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

√  -  

  -  √أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل أو القاعدة على   8

  السبورة و يشرح الرتكيب

-  √  

أن يشرح املدرس الرتكيب اجلمل أو القاعدة   9

  إختصارا

√  -  

يصحح املدرس أخطاء التالميذ حينما  أن يرشد أو  10

يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة حينما 

  يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات الذي قدم املدرس 

√  -  

  2  9  اجلملة  

  

  

  الجدول السادسة

  الوحدة نظريةالمالحظة الرابعة عن فعالية 

  أربعا: نذارى                          اليوم: يةمدرس اللغة العرب
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  2009-2-7: الثالث                       التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

ردات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس املف  2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس احلوار الىت وجدت يف مادة احلوار   4

  إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليه

√  -  

لة فجملة و يكررها أن يقدم املدرس احلوار مج  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

√  -  

  √  -أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل أو القاعدة على   8

  السبورة و يشرح الرتكيب

√  -  

  -  √  أن يشرح املدرس الرتكيب أو القاعدة إختصارا  9

املدرس أخطاء التالميذ حينما أن يرشد أو يصحح   10

يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة حينما 

  يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات  الذي قدم املدرس 

√  -  

  1  10  اجلملة  

  

  

  

  الجدول السادسة

  الوحدة نظريةعن فعالية  مالحظة الخامسةال

  الثالثا: نذارى                        اليوم:   مدرس اللغة العربية
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  2009-2-13: الثالث                       التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

فردات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس امل  2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس احلوار الىت وجدت يف مادة احلوار   4

  إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليه

√  -  

لة فجملة و يكررها أن يقدم املدرس احلوار مج  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

√  -  

  -  √أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل أو القاعدة على   8

  السبورة و يشرح الرتكيب

√  -  

  -  √  أن يشرح املدرس الرتكيب أو القاعدة إختصارا  9

املدرس خطأت التالميذ  أن يرشد أو يصحح  10

حينما يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة 

  حينما يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات الذي قدم املدرس 

√  -  

  0  11  الجملة  

  

  

  

  الجدول السادسة

  الوحدة نظريةعن فعالية  مالحظة السادسةال

  أربعا: نذارى                        اليوم:   مدرس اللغة العربية
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  2009-2-14: الثالث                       التاريخ:  الفصل             

  ال  نعم  الوجهات املالحظة  رقم

أن يقدم املدرس املفردات اجلديدة و ينطق املدرس   1

  املفردات واحد فوحدا و يكرر التالميذ 

√  -  

دات الصعبة بالوسائل و أن يشرح املدرس املفر   2

  اإلسرتاتيجيات املناسبة

√  -  

أن يرجتم املدرس املفردات الصعبة باللغة   3

  اإلندونسية

√  -  

أن يشرح املدرس القصص الىت وجدت يف مادة   4

  احلوار إختصارا

√  -  

أن يقراء املدرس كل مادة احلوار و يستمع التالميذ   5

  إليه

√  -  

فجملة و يكررها  أن يقدم املدرس احلوار مجلة  6

  التالميذ وحدا فوحدا 

√  -  

  √  -أن يعطى املدرس معاىن مادة القراءة كلها   7
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  باإلسرتاتيجيات املناسبة

أن يكتب املدرس أمثلة  الرتكيب اجلمل أو   8

  القاعدة على السبورة و يشرح الرتكيب

-  √  

  -  √  أن يشرح املدرس الرتكيب أو القاعدة إختصارا  9

يصحح املدرس أخطاء التالميذ حينما أن يرشد أو   10

يتحاور التالميذ عن مادة احلوار و القراءة حينما 

  يقرؤوها

√  -  

أن يطلب املدرس التالميذ أن يكتب الكلمة أو   11

  املفردات الذي قدم املدرس 

-  √  

  3  8  اجلملة  

  

  

  

  الجدول السابعة

ّدى يف الفصل  الثالث حاصلة البيانات من املالحظة عن فعالية نظرية الوحدة الذي أ

  :بست مرات كما يلي
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  المجموع  عدد المالحظة  ت المالحظة؛الوجها  رقم

  ال   نعم  6  5  4  3  2  1  

أن يقدم املدرس   1

املفردات اجلديدة و 

ينطق املدرس املفردات 

واحد فوحدا و يكرر 

  التالميذ

√  √  √  √  √  √  6  

  

-  

2  

  

أن يشرح املدرس  

املفردات الصعبة 

بالوسائل و 

  سرتاتيجيات اإل

√  √  -  √  √  √  5  1  

أن يرتجم املدرس   3

  املفردات الصعبة

√  √  √  √  √  √  6    

أن يشرح املدرس   4

احلوار الىت فيها مادة 

√  √  √  √  √  -  5  1  
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  احلوار

يقراء املدرس كل مادة   5

احلوار و يستمع 

  التالميذ إليه

√  √  √  √  √  √  6  -  

أن يقدم املدرس   6

احلوار مجلة فجملة و 

التالميذ وحدا يكررها 

  فواحد

√  √  -  √  √  √  5  1  

أن يكتب املدرس   7

الرتكيب اجلمل أو 

القاعدة على السبورة 

  و يشرح الرتكيب

√  √  √  √  √  √  6  -  

أن يكتب املدرس   8

الرتكيب اجلمل أو 

القاعدة على السبورة 

√  √  √  √  √  √  6    
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  و يشرح الرتكيب

  

9  

  

أن يشرح املدرس 

الرتكيب أو القاعدة 

  إختصارا

  

√  √  √  √  √  √  6  -  

أن يرشد أو يصحح   10

املدرس أخطاء 

التالميذ حينما 

يتحاور التالميذ عن 

مادة احلوار و القراءة 

  حينما يقرؤوها

√  √  √  √  √  √  6  -  

أن يطلب املدرس   11 

التالميذ أن يكتب 

الكلمة أو املفردات 

√  √  -  √  -  √  4  2  
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  الذي قدم املدرس

1  الجملة  

0  

9  10  10  8  8  55  9  

  

من قائمة نتائج املالحظة على واحد مدرس اللغة العربية فوجد الباحث املعايري  و

من   % 9هو " ال" ،  و من اجلواب %55هو " نعم" الىت تقوم يف البيانات من اجلواب 

  :ست مرات، و أما حتليل البيانات كما يلى

100: نعم
68

55
x  80,88= يف املائة   

100 :ال 
68

9
X 13,3= يف املائة  

  

  

  

  المقابلةتقديم البيانات من . ب

لىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة و بعد وجد الباحث البيانات من املقابلة ملعرفة العوامل ا

تقدمي األسئلة إىل واحد مدرس اللغة العربية مبعهد الدار الفتح يف كمفار أوتار و 

  :حاصلتها كما يلي
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  نظرية الوحدة في تعليماألسئلة عن العوامل التى تؤثر فعالية   رقم 

  كيف  معرفتك عن نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية  1

  أنا أعرف عن نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية   : اإلجابة 

  هل أنت  يستخدم أنواع الطرق يف تعليم اللغة العربية  2

  أحيانا: اإلجابة 

هل أنت يستخدم األساليب و اإلسرتتيجيات يف تعليم اللغة العربية ذه    3

  النظرية

اللغة العربية  نعم أنا أستخدم األساليب و اإلسرتتيجيات يف تعليم: اإلجابة 

  ذه النظرية

  هل أنت إعداد الدراسى يف تعليم اللغة العربية ذه النظرية  4

  نعم أنا إعداد الدراسى يف تعليم اللغة العربية ذه النظرية: اإلجابة 

  كيف إهتمامك أو دافعك يف تعليم اللغة العربية ذه النظرية  5

  اللغة العربية ذه النظرية  أنا أشعر دافعا يف عملية تعليم : اإلجابة 

  هل أنت  باحلماس يف تعليم اللغة العربية  6

  نعم أنا أشعر باحلماس يف تعليم اللغة العربية ذه النظرية: اإلجابة 
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  هل أنت حيادث أو يكّلم باللغة العربية مع التالميذ  7

  نعم: اإلجابة 

  لعربيةهل الوقت الىت تعطى املدرسة كافيا يف تعليم اللغة ا  8

  نعم يكفي: اإلجابة 

  هل بيئة تؤثر يف عملية تعليم اللغة العربية ذه النظرية   9

  نعم ، البيئة تؤثر يف عملية تعليم اللغة العربية ذه النظرية: اإلجابة 

  هل منهج املدرسية مساعدة لنيل هدف التعليم ذه النظرية  10

  دف التعليم ذه النظريةنعم ، منهج املدرسية مساعدة لنيل ه: اإلجابة 

  

  

  

و من حاصلة املقابلة أن العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

  :العربية يعىن كما يلي

  نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية  فهم أو معرفة املدرس تؤثر إىل فعالية. 1

  بيةإستخدام  األساليب و اإلسرتجيات يف تعليم اللغة العر .  2

  إعداد الدراسى يف تعليم اللغة العربية  .  3
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  إهتمام املدرس يف تعليم اللغة العربية.  4

  أكثر إهتمام املدرس حبالة جسمنية أو رغبة املدرس يف عملية تعليم اللغة العربية. 5

  تعليم اللغة العربية وقت املدرس كافيا يف. 6

   تعليم اللغة العربيةعلى فعالية نظرية الوحدة يف بيئة املدرسة تؤثر. 7

  منهج املدرسية مساعدة لنيل هدف على فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية . 8

  

  

  

  

  

  

  تحليل البيانات. ب 

  تحليل المالحظة. أ

على نتائج املالحظة للمدرس اللغة العربية بست مرات فتحليل الباحث أن  بناء

  :املدرس يستخدم اخلطوات كما يلي

  املالحظة األوىل عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية  احلاصيلة
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  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  

%  

  

من تقدمي البيانات املالحظة السابقة فعرف الباحث أن املدرس يستخدم اخلطوات 

ل اجلديدة و ينطق املدررس املفردات واحد أن يقدم املدرس املفردات أو اجلم" األويل

و هذه ظهرت على أن أكثر . فواحد و يكرر التالميذ كلها يف تعليم اللغة العربية

  .يف املائة تقوم ا% 100أو   6املالحظة للنواحى األوىل

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة الثانية عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

  العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  قمر 

1  

2  

  تطبيق

    غري تطبيق

5  

1  

90 %  

10 %  
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 100  6  اجلملة  

%  

  

و من اخلطوات الثانية فعرفنا أن املدرس يرتجم معىن املفردات أو اجلمل بالوسائل 

يف املائة، و مل % 90أو  9املناسبة يستخدم هذه اخلطوات يف تعليم اللغة العربية هي 

يف املائة  و هذه ظهرت على أن أكثر املالحظة % 10أو  1ت يقوم املدرس اخلطوا

  .تقوم ا

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة الثالثة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

  العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  

%  
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نا  أن املدرس يرتجم املفردات أو اجلمل الصعبة باللغة و من خطوات الثالثة فوجد

يف املائة ألن أكثر من اخلطوات %  100أو  6اإلندونسي يف تتعليم اللغة العربية هي 

  . تقوم ا و هذه ظهرت يف اكثر املالحظة الىت وجد يف اجلدول

ليم اللغة احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة الربعة عن فعالية نظرية الوحدة يف تع

  العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

5  

1  

90 %  

10 %  

 100  6  اجلملة  

%  

  

و إذا نظرنا من املالحظة فعرفنا أن خطوات الرابعة يعىن أن يشرح املدرس القصص الىت  

أو  1ا يف املائة و مل تقوم % 90أو  5وجدت يف مادة احلوار يف تعليم اللغة الغربة  

  .يف املائة و هذه ظهرت يف اجلدول% 10

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة اخلامسة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم 

  اللغة العربية 
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  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  

%  

  

مادة احلوار و يستمع التالميذ  و أما خطوات اخلامسة فنظرنا ان يقدم املدرس كل

  .يف املائة ولذلك ظهرت يف اجلدول% 100أو  6إستماعا عاميقا يف تعليمها يعين 

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة السادسة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم 

  اللغة العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

5  

1  

90 %  

10 %  

 100  6  اجلملة  

%  
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و إذا رأينا إىل النمرة السادسة فعرفنا أن يقدم املدرس احلوار مجلة فجملة و يكرر 

و ال تقوم اجلهة . يف املائة 90التالميذ واحد فداحد ليكون قادرين أن ينطق بقدر 

  .يف املائة ، وذلك ظهرت يف أكثر املالحظة 10السابقة بقدر 

حظة السابعة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم احلاصيلة  من اخلطوات يف املال

  اللغة العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  

%  

  

إذا نظرنا اىل النمرة السابعة يف اجلدول السابق فعرفنا أن يقرأ املدرس معاين مادة 

و . يف املائة 80يقرأ املدرس معاين مادة القراءة بقدريف املائة و ال  80القراءة كلها يقدر 

  .ذلك ظهرت يف أكثر املالحظة
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احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة الثامنة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة 

  العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  

%  

  

نا اىل النمرة الثامنة يف اجلدول فعرفنا أن يكتب املدرس أمثلة أساليب و إذا نظر 

وذلك ظهرت يف . يف املائة% 100أو  6اجلمل أو القاعدة على السبورة بقدر 

  املالحظة

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة التاسعة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم 

  اللغة العربية 

  ائةيف امل  املرة  املالحظة  رقم

 100  6  تطبيق  1
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  %  -  غري تطبيق  2

-  

 100  6  اجلملة  

%  

  

و إذا نظرنا اىل النمرة التاسعة يف اجلدول السابقة فعرفنا أن يرشد أو يصصح املدرس 

يف املائة وذلك ظهرت يف % 100خطأت التالميذ عن مادة احلوار و القراءة بقدر 

  أكثر املالحظة

  

العاشرة عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة 

  اللغة العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

6  

-  

100 

%  

-  

 100  6  اجلملة  
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%  

  

و إذا نظرنا اىل النمرة العاشرة يف اجلدول فعرفنا أن يطلب املدرس التالميذ أن 

يف املائة و ظهرت يف ذلك يف % 100 أو 6يكتب الكلمة يف التدريبات املعدة بقدر 

  .املالحظة

 

 

  

  

احلاصيلة  من اخلطوات يف املالحظة احلادية عشرة عن فعالية نظرية الوحدة يف 

  تعليم اللغة العربية 

  يف املائة  املرة  املالحظة  رقم

1  

2  

  تطبيق

  غري تطبيق

4  

2  

80 %  

20 %  

 100  6  اجلملة  

%  
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شرة يف اجلدول فعرفنا أن يطلب املدرس التالميذ أن و إذا نظرنا اىل النمرة  احلادية ع

يف املائة و مل يطلب املدرس أل يكتب الكلمات % 80يكتب الكلمات املعدة بقدر 

  .و ظهرت ذلك يف أكثر املالحظة. يف املائة% 20املعدة بقدر 
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  الفصل الخامسة

  الخاتمة

بعــدما قــّدم الباحــث عــن حتليــل البيانــات مــن املالحظــة و املقابلــة، فيأخــذ الباحــث 

  :خلالصة كما يلىو أما ا. اخلالصة

من حاصالت املالحظة الىت قامت ا الباحث يف ميدان البحث بست مالحظات 

" جيدا أو فعال " فوجد الباحث أن تعليم اللغة العربية بستخدام نظرية الوحدة بنتيجة 

يف املائة % 80و أما النواحى قد قامت بقدر . إلن أكثر بالنواحي املقررة قد قامت ا

  .يف املائة بناء على البّينة% 20خلطوات بقدر ، و مل تقوم ا

بعد ما قدم الباحث البيانات عن فعالية نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية فسيقدمها 

الباحث اخلالصة يعىن، أن تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة الىت تستخدمها املدرس يف 

  لك ظهرت يف املالحظةتعليمها قامت ا إلن أكثر من النواحى قامت ا وذ
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و من املقابلة أرد الباحث أن يقدم اخلالصة عن العوامل الىت تؤثر فعالية نظرية 

الوحدة يف تعليم اللغة العربية باملعهد الدار الفتح بكمفار أوتار و هي تؤثر عن فعالية 

  :نظرية الوحدة ، و هي كما يلى

  العوامل الداخلية.1

  لوحدة يف تعليم اللغة العربية معرفا جيدامعرفة املدرس عن نظرية ا -

  أساليب و إسترياجيتيات الىت تستخدم املدرس يف تعليم اللغة العربية متنوعة -

  أكثر  إعداد املدرس يف تعليم  اللغة العربية  -

  العوامل اخلارجية. 2

  الوقت الىت تعطى املدرسة يف تعليم اللغة العربية كافيا -

  يف تعليم اللغة العربيةو بيئة املدرسة تؤثر  -

  املنهج الدراسية مساعدة لنيل هدف تعليم اللغة -
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  اإلفتراحات. ب

يرجو الباحث اىل املدرس اللغة العربية أن يزيدوا معارفهم و مهارم عن نظرية . 1

  .الوحدة يف تعليم اللغة العربية

اللغة العربية بستخدام يرجو الباحث اىل املدرس اللغة العربية أن يرقوا مهارم عن . 2

  نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية

  .يرجو الباحث اىل رئس املدرسة الثانوية أن يهتم بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية .3

يرجو الباحث اىل املدرس اللغة العربية أن يشاركوا على الربامج العلمية و التعليمية  .4

  .حدة يف تعليم اللغة العربيةخصوصا على ما يتعلق بنظرية الو 

  

 



  المراجع

  

  م1982. اململكة العربية. حممد على اخلوىل، أساليب التدريس اللغة العربية، رياض

 دمشق سورية . الدكتور جورت الركاب، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر 

   ريوتب. دوجالس بردن، أسس تعّلم اللغة  و تعليمها، دار النهضة 

  1983. الدكتور حممد على السمان، التوجيه يف التدريس اللغة العربية

جومبج : هداية جونيد و كنزول  فكرى هداية، اللغة العربية للمدرسة الثانوية، يودسرتا 

2006  

J.S Badudu # Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  

Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.1994  

Atabik Ali # A. zuhdi mudhor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Jakarta. 

Multi Karya Grafika. 2003 

Chatibul Umam, Aspek-Aspek Fundamental Dalam  Mempelajari Bahasa 

Arab. 1980  

Ahmad Fuad Effedy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Miskat. 

Malang. 2004    
DR. D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Bagi Madrasah   Tsanawiyah, 

PT.  Toha Putra, Semarang.2004  

Jhon M. Echols #  Hasan Sadily, Kamus inggris Indonesia, PT Gramedia. 

Jakarta. 1976  

 

  

 


	1.pdf
	ABSTRAK_DAFTAR_ISI.pdf
	BAB_I.pdf
	BAB_II.pdf
	BAB_III.pdf
	BAB_IV.pdf
	BAB_V.pdf
	DAFTAR_PUSTAKA.pdf

