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ABSTRAK 
 
KHUSNUL KHOLIFAH (2010): PENGGUNAAN METODE QAWA’ID 

DAN TARJAMAH DALAM 
MENGAJAR BAHASA ARAB DI 
MADRASAH TSANAWIYAH 
MATHLABUL ULUM, KEC. 
TAPUNG, KAMPAR 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penggunaan 

metode Qawa’id dan Tarjamah  dalam mengajar bahasa arab di Madrasah 
Tsanawiyah Mathlabul Ulum, kec. Tapung, Kampar dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi penggunaan metode Qawa’id dan Tarjamah di 
Madrasah Tsanawiyah Mathlabul Ulum, kec. Tapung, Kampar . Adapun masalah 
dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan metode Qawa’id dan 
Tarjamah dalam mengajar oleh guru bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah 
Mathlabul Ulum, kec. Tapung, Kampar. 

 
Analisis dalam penelitian ini yaitu studi deskriptif dengan menggunakan 

wawancara yang penulis ajukan kepada guru bidang studi Bahasa Arab, observasi 
penulis lakukan sebanyak delapan kali pertemuan yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3a, 
kelas 3b yang masing-masing kelas sebanyak dua kali observasi, dan angket 
penulis ajukan kepada siswa-siswa dan masing-masing kelas penulis mengambil 
sampel 10 orang. Dan untuk menganalisis data penulis menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

P= 
N

f
X 100% 

 
 Setelah menganalisis data dari hasil wawancara, observasi dan angket 

dapat diketahui bahwa metode Qawa’id dan tarjamah dalam pengajaran Bahasa 
Arab di Madrasah Tsanawiyah Mathlabul Ulum, kec. Tapung tergolong Cukup 
(72,12%).  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ABSTRACT 
 
KHUSNUL KHOLIFAH (2010): THE USE OF GRAMMAR AND 

TRANSLATION METHOD IN TEACHING 
ARABIC LANGUAGE AT ISLAMIC JUNIOR 
HIGH SCHOOL MATHLABUL ULUM, 
TAPUNG DISTRICT, KAMPAR 

 
 
 

The purpose of this research is to know how the use of grammar and 
translation method in teaching Arabic language at Islamic Junior high school 
Mathlabul Ulum, Tapung district, Kampar and to determine the factors affecting 
the use of grammar and translation method at Islamic Junior High School 
Mathlabul Ulum Tapung district, Kampar. The problem in this research is How to 
use of grammar and translation methods in teaching Arabic language by teacher at 
the Islamic Junior high school Mathlabul Ulum, Tapung district, Kampar. 

 
The analysis in this study is a descriptive study using interviews that the 

author submitted to the teachers of Arabic studies, observation, the authors do as 
much as eight times the meeting is first class, second class, class 3a, 3b classes 
that each class is two times of observation, and author questionnaire asking 
students and each class writer takes samples of 10 persons. And to analyze the 
data, the author uses the following formula: 

 

P= 
N

f
X 100% 

 
After analyzing data from interviews, observation and questionnaire can 

be seen that the use of grammar and translation method in teaching Arabic at 
Islamic Junior high school Mathlabul Ulum, Tapung district, Kampar is pertained 
Fair (72.12%). 

 
 
 
 
 
 

  

  

  



  

  

  

  ملخص

  

  

إستخدام طريقة القواعد و الترجمة في تعليم اللغة العربية في ): 2010(حسن الخليفة 

  كمبار  ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافو

  
إستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف  كيفغراض من هذا البحث هو ملعرفة  كانت األ

أثر يف و العوامل اليت ت، كمبار   ڠم ناحية تافوتعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مطلب العلو 

طريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية إستخدام 

كيف إستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف شكالت يف هذا البحث هي  املو أما . كمبار  ڠتافو

  .كمبار  ڠمطلب العلوم ناحية تافو تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية

  

طريقة جلمع البيانات بإستخدام املقابلة اىل مدرس البحث الوصفي و الهذا البحث هو 

عملت الباحثة املالحظة مثانية مرات هي فصل األول، فصل الثاىن، فصل الثالث اللغة العربية، و 

 الباحثة األسئلة اىل التالميذ،قدمت  و مرتان كل فصل، و اإلستبيان األلف،و فصل الثالث الباء

  :لتحليل البيانات استخدمت الباحثة الرموزو  .خذت الباحثة العينة عشرة التالميذ كل فصلاو

P= 
N

f X 100% 

 قدمت الباحثة حتليل البيانات من املالحظة و املقابلة و اإلستبيان أخذت النتيجة بعد أن

 مدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحيةيف  إستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة العربية

 %).72،12" (مقوال"  ڠتافو
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  الفصل األول

  مةقدّ الم
  الخلفية  . أ

دائما، ولكن املدخل و  تعبري املستوييف  املدرس هماإستخدمالطريقة او املدخل قد 
ا، اهلإفرتاض الذي يكون أساسالبد أن يكون هناك " الطريقة "ذكرت كان إذا   و .يقة متفرقتانالطر 

املدخل هو .1علي تصّور طريقة او مشروع املادة و تقدميهاأن يكون يلزم " املدخل "  تذكر  و إذا
ة اليت تتعلق قة هي خطّة اجلمعيالطري. ، و عملية التعليم اللغةةقيقة اللغوياحلاإلفرتاض مبناسبة طقم 

  .2مدخل املعّني مؤسس علي  تقدمي املاّدة مرتبا،ب
الطريقة هي الكيفية اليت يؤدي املدرس لتقدمي املادة الدروس اىل التالميذ، لذلك بعد ان 
يفكر املدرس مادة الدروس مث يفكر املدرس كيفية تقدمي املادة إىل التالميذ، مع مالحضة اغراض 

البد للمدرس ان يفكر الطريقة األحسن لتأليف هذا الدرس، . العام، و اغراض اخلاص، و حاهلم
  . 3وجيعل تأليفه كحلقة من سلسلة متتابعة

  .4املدرس و التالميذ مباشرة هو إتفاقية تقليدىال عملية التعليمب تفهم التعليمية
نتيجة  يف التعليم اراد التالميذ و قد. عملية التعليم ةواجهيذ ملالتالم التعليم هو إرشاد

 ألن .يدالتعّلم اجل أن يدافع التالميذ اىلاملؤثّر هو التعليم الذي يستطيع  التعليم. هلم جيداالتعّلم 
و لتنفيذ التعليم . و حتليلها تنظر أصل املشكال حيث يقدرون علي التعّلم هنا هو النشاط البحثي

 عند التعليم،طريقة املتنوعة ال ها أن يلزم املدرس ان يستخدماملتنوعة، احد الشروط تاج ايلحي جيدا
. و يكون الفصل حّيا قبوهلا،يف لتالميذ، ومتّيسرا دروس جمذوبا عند اتقدمي مادة ال ألا قد تسسب

  .5ائمنيس التالميذ جتعل علي وترية واحدة مادة الدرروس التقدمييف طريقة عكسها إذا كانت و 
تسهيالت  هم و إعطائهمإرشادالتالميذ، يف عملية التعليم هي مدافعة  املدرس ةفيوظ

التالميذ  ساعدةملنظر ماوقع يف الفصل لو املدرس ذو مسؤولية ل. اىل اهلدف املرجو وصوللل تعّلملل

                                                 
1 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Penerbit Misykat, Malang 

2004, hal. 9 
2   Ibid, hal.  29  
3 Muhammad, Abubakar, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, Usaha Nasional, 

Surabaya – Indonesia, 1981, hal. 8 
4 Prawiradilaga, Dewi salma, Prinsip Desain Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 

19 
5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 

1998, hal. 92 



 2

دينمية يف مجيع العملية كاليف التعّلم   من انواع األنشطاة نوعمادة الدروس  تقدمي. يف عملية التعليم
  :ظيفة املدرس ترتكز عليو و  .التنمية للتالميذعملية الالدّور و 

القصرية أو علي حصول املقاصد يف الفرتة  التوجيهات و املدافعةيرّىب و يعطى أن  .1
 .الطويلة

 .املقاصد من حربة التعّلم الكاملة علي حصوللل أن يعطى تسهيالت التعّلم .2

و .ة النواحي الشخصى كاملوقف، و النتائج، و التكييفعلي تنمييساعد أن  .3
علي حسب  ينحصر املدرس يف التعليم الو يف عملية التعّلم، و التعليم  اهكذ

. ع تنمية شخضية التالميذفقط بل يتضمن علي مجي التالميذايصال املعلومات 
يستطيع ان حيت  املذكورة جيب علي املدرس أن جيعل عملية التعّلم بتلك الكيفيةو 

 .6تأدية احلاجة و إخرتاع املقاصد و ديناميا يف لتعلم عمليااحيث التالميذ علي 

. أضغط التفاعل التالميذالتعليم حيتاج اىل األعمال خطابة، و الطرق الترتكز اىل املدرس، و 
  .ذ للحصول اىل أغراض التعليمتنوعة ستساعد التالميإستخدام الطريقة امل

أبغط اإلبتكارية، ل للتكّيف و غري صلب، و قابالتعلم يف املدرسة  خربة البد أن تكون
  .د و توجيهات اىل ريعان الشبابمغيظ، إرشا

  .7اإلبتكارى التالميذو البد لطريقة تعليم أن ختتار و تطّور لرتقية النشاطة 
من جهة العملية أن . املدرس ان تفش من وجهتان، من جهة العملية و جهة النتائججودة 

و من جهة النتيجة، حيّدث املدرس . اإلبتكارىأن يشاركوا التالميذ  املدرس جيد إذا يستطيع حتّدث
  .8توكيل أهلية األساسية اجليدةناجح إذا الدرس الذي أعطى اليهم يستطيع أن يغّري األخالقهم اىل 

تلك الواقعة مل تكن مناسبة مبمارسة التدريس يف املدرسة الثانوية مطلب لقد نظرت الكاتبة 
و  يفهم ة حيثويّ ترب من كّلية اتخّرجمل يكن مدرس اللغة العربية  ممن حيث  ،ڠتافو ناحية العلوم

مدرس املادة يف مركز شاورة قد اشرتك يف م هنمع أ. طريقة تعليم اللغة العربية يقدر علي تنفيذ
تدريبات صنع تصور األسئلة و بطاقة األسئلة  اشرتك أيضا يف املدرسة فادانج موتونج كل سنة، و

 يستطيع كي  التدريبات هو شرتاك املشاورة وورجاء املدرس من ا. لدينية كامباربوزارة الشؤون ا

                                                 
6 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 

1998, hal. 97  
7 Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Menjadi GURU PROFESIONAL Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan, PT. REMAJA ROSDA KARYA, Bandung, 2007, Hal. 107 
8 Ibid, hal. 13 
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طريقة املستخدمة مل تكن لكن و . فهم النصوص اللغة العربية ان يكون التالميذالطريقة املستخدمة 
  :الظاهرة األتية تظهر من هذه املشكالتتلك . جمذوبة للتالميذ

 .علي وترية واحدة التعليم املستخدم طريقة .1

 .بالطريقة املستخدمة مل تكن عملية التعليمية الدينمية .2

 الطريقة املناسبة مبادة الدروس مل يستطيع املدرس يف إختيار .3

القواعد طريقة  كيف إستخدامباحثة ملعرفة  الإجنذبت املوجودة ظواهر فية و لاخل تلك منو 
  ".كمبار ڠتافو ناحية مدرسة الثانوية مطلب العلوميف  تعليم اللغة العربية يف و الرتمجة

  

  الدوافع في إختيار الموضوع. ب

  :اختيار املوضوع  الىت تدعو الباحثة اىل اّما الدوافع
ا أن تطيع املدرس الطريقة التعليمية اجليدة يسألن حبثه،  اوباملوضوع جمذ كان هذا. 1

  .تالميذه جيدا اىل ماتو يلقي املعل
و علمته الباحثة يف كلية الرتبيةتلعلم الذي با عنها الباحثة مطابقة املسألة اليت حبثت. 2

  .تدريس اللغة العربيةقسم  التعليم يف
  .، واملكانناحية املصروفة، والوقتثها من يف هذا البحث قدرت الباحثة علي حب. 3
  

  توضيح اإلصطالحات . ج

الطريقة هي الكيفية اليت يؤدي املدرس لتقدمي املادة الدروس اىل التالميذ، لذلك بعد . 1
ان يفكر املدرس مادة الدروس مث يفكر املدرس كيفية تقدمي املادة إىل التالميذ، مع 

 .مالعام، و اغراض اخلاص، و حاهل مالحضة اغراض

  .املدرس و التالميذ مباشرة و التعلم التقليدية هو معاشرة تفهم التعليمية بعملية التعليم. 2
و قد اراد التالميذ يف التعليم نتيجة . ملية التعلية عمواجهالتعليم هو إرشاد التالميذ مل. 3

ىل التعّلم التعليم املؤثّر هو التعليم الذي يستطيع أن يدافع التالميذ ا. التعّلم جيدا هلم
  .اجليد

  

  المشكالت.د
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  تقدمي املشكالت. 1
  تعليم اللغة العربية؟طرق  عن درساملفهم كيف . أ

درسة الثانوية ىف تعليم اللغة العربية يف م و الرتمجة إستخدام طريقة القواعدكيف   .ب
  ؟ مطلب العلوم

ة الثانوية مطلب مدرسىف تعليم اللغة العربية يف  القواعد و الرتمجة طريقة فعالية كيف. ج
  العلوم؟

   تعليم اللغة العربية؟ القواعد و الرتمجة يف قةأثر يف إستخدام طريالعومل الىت ت ما. د
  ؟ يف تعليم اللغة العربية لدى املدرس ستخدمةاملكيف طريقة . ح
  حتديد املشكالت. 2

 باحثة،ال◌ِ  كثرية وال ميكن للباحثة حتليلها كلها فحددت  يف هذا البحث كانت املشكالت
مدرسة الثانوية مطلب يف ليم اللغة العربية يف تع القواعد و الرتمجة طريقة إستخدام: " يفالبحث  هذا

  "ڠالعلوم ناحية تافو
  تكوين املشكالت. 3

  :انطالقا من حتديد املشكالت املذكورة فتكون املشكالت
درسة الثانوية مطلب مطريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة العربية يف  كيف إستخدام. أ

  ؟ ڠالعلوم ناحية تافو
ما العوامل الىت تأثر املدرس يف إستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة العربية . ب

  ؟ ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافويف 
  

  أهداف البحث و فوائده. ح

 أهداف البحث. أ

مدرسة الثانوية مجة يف تعليم اللغة العربية يف طريقة القواعد و الرت  كيف إستخدامملعرفة  . 1   
  ڠمطلب العلوم ناحية تافو

ملعرفة ما العوامل الىت تأثر املدرس يف إستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة . 2  
  ؟ ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافوالعربية يف 

  فوائد البحث. ب
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 .ية عن الطريقة التعليم اللغة العربيةلزيادة فهم مدرس اللغة العرب .1

  .عليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مطلب العلوملرتقية دراجة ت .2
  .الباحثة يف اجلامعة هاعّلمتتلنشر املعرفة اليت   .3
لتكميل شرط من الشروط املقررة للحصول علي شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف  .4

  .قسم تدريس اللغة العربية
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  الفصل الثاني

  النظريات

  النظريات. أ

إستخدام طريقة القواعد و  هذا البحث أعىن املذكور ىف و هذه النظريات تتعلق باملوضوع

  .ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافويف  تعليم اللغة العربية الرتمجة يف

املهنة أو الوظيفته يف التدريس باعتبارها كاملدرس الرمسّي ليس بسهل ألا تنطوي على 

هذا هو السبب يف تطّلب الشروط . خمتلف جوانب احلياة وتتطلب علي املسؤولية األخالقية الثقيلة

اء ا الناس الذين سيشاركون يف جمال تعليم التالميذ، ألجل أداء هذه الوظيفة يف اليت جيب الوف

  .1وتشمل هذه املتطلبات اجلسدية والنفسية والعقلية والفكرية. املستقبال وتعليم التالميذ جيدا

تالميـذه مـاهرا و  بـني مـن كـان إذا قانعـا، سـرورا و ناجحـا يف تعلـيم تالميـذه يكـون فاملدرس

 تاسـاعدهم و تكون حينئذ  وظيفـة املـدرس يف تعلـيم تالميـذه هـي. جماله يف اتمع يف مواجهة قادرا

 ، والصـدق ، واحلقيقـة ، واألخـالق والقـيم ارات،واملهـ والقـدرات والفهـم باملعلومـات والتـداريبهم

  .جيدة وصفات ، واملواقف

املدرسون واملربون بصفة عامة ، هو رائد التنمية يف مجيع جماالت احلياة يف اتمع ،هو 

  .أيضا ابطال غري معروف أو غري معّرف من قبل اجلمهور

 : اخلالف  س يقال مرشدا هو الذي ال يسبب اىلواملدر 

   :رس املادة الذياملد. 1

   .يهتم علي تعّلم التالميذ و تقدمي املواد املستفادة) أ

   .لديه القدرة على القيادة) ب

   .ميكن ربط املوضوع بالعمل) ج

   :معاشرة املدرس و التالميذ، هو املدرس الذي. 2

   .يسعي إليه الطالب من احلصول على املشورة واملساعدة) أ

  .يذ خارج الفصليسعي إىل االتصال بالتالم) ب

   .تؤدي األنشطة اموعة) ج

   .لديه مصلحة يف اخلدمة االجتماعية) د

                                                 
1 Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, Pengantar Didaktik Metodik 

Kurikulum PBM, CV. Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 9 
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   .يؤدي االتصاالت بوالديهم) ه

  :العالقات بني املدرسني االخرين، هو املدرس الذي. 3

   .يثبت الكفاءة بالتعاون مع املدرسني اآلخرين) أ

   .ال خيلق اخلالف) ب

  . يظهر القدرة على الوقوف وحده) ج

   .يظهر القيادة اجليدة ويبتعد عن األنانية) د

    :املسّجل والباحث ، واملدرس الذي. 4

   .يكون له املوقف العلمي واملوضوعي) أ

   .حيب البحث عدم التخمني) ب

   .يهتم املشكالت البحثية) ج

   .الكفاءة يف عملية الكتابة) د

   .يهتم الفرصة للبحث يف أنشطة الكتابة) ه

    :ملوقف املهنية ،هو املدرس الذيقام علي ا. 5

   .يقوم باألعمال اإلضافية راضيا) أ

   .ميكن أن يظهر التناسب يف املعاملة و الصرب) ب

   .لديه املوقف التشييدى و املسؤوىل) ج

   .يستعد لتدريب نفسه) د

   .2الغرية يف اخلدمة التالميذ و املدرسة واتمع) ه

و إذا تفرق . ، يف اخلدمة غريهابالوظيفة أو  يتعلقاملدرس لديه الواجبات الكثرية، إما 

و واحبات املدرس وجدنا ثالثة أنواع واجبات املدرس فهي الوجبات املهنية، الواجبة االنسانية، 

   .الواجبات اإلجتماعية

 الميكن العمل ا خارج . اىل املهارة اخلاصة تتطلب اليت وظيفة أو هنةم كانت للمدرس

اىل فسد املهنة الدرسية السبب هو هذا .امليدان الرتبوي خارج قد يعملون الناس لكنو  الرتبوي، امليدان

 .3احلقيقية

                                                 
2 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 

1998, hal. 100 
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 واملفكرون كان العلماء .وجبانب تنمية أغراض تعليم اللغة العربية و تطوير طريقة التعليم

و قاموا ايل البلد  ، خصوصا يف املصر ، األوسط الشرق يف التعليم مراكز درسوا العلوم يف املسلمون

 اللغة طريقة تعليم يف أيضا ولكن والديين، الرتبوي الفكر يف فقط ليس ، الكثري بروح التجديد

 .العربية

   :خمتلفة بعوامل تتأثر الطريقة هذه سبب هي اليتالطريقة  من كثرية أنواع

   .أغراض خمتلفة من كل مادة الدروس .1

   .االختالف ىف خلفية التالميذ و قدرم .2

   .كل مدرسه ، والطبيعة والشخصية والقدرة لاإجت اختالف .3

   .احلالة وعامل الظروف ، حيث تتم عملية التعليم .4

  .4وجود املرافق التعليمية املختلفة ، كمية كانت أو كيفية .5

   :نسبة إيل األشياء اليت جتب مراعاا يف طريقة االختيار هي على النحو التايلبال

   .األهداف اليت ينبغي حتقيقها .1

   .قدرة املدرس .2

   .الطالب .3

   .احلاالت والظروف اليت وقعت يف التعليم .4

   .التسهيالت املتوفرة .5

   .الوقت املتاح .6

 .5اخلري ، وعدم وجود طريقة .7

اللغة العربية صعبة ، فيحتاج التدريس إيل إهتمام القواعد العامة لتدريس اللغة  عربلكي ال ت

   :وتشمل هذه القواعد. العربية

أن يبدأ تعليم اللغة االعربية باحملادثة، ولو كان بالكلمات البسيطة أو املفهومة عند .1

  .التالميذ

  .تقدمي املادة أن يستخدم املدرس وسائل اإليضاح يف .2

                                                                                                                                      
3 Usman, Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

1995, hal. 6 
4 Drs. H. Tayar Yusuf, Drs. Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 5 
5  Ibid, hal. 7 
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  أن يهتم املدرس اجلمل املفهومة يف التعليم. 3

  .مجيع احلواس من الطالب يف تعليم اللغة العربية مدرس يشاركينبغي  .4

  .أن جيعل املدرس درس اللغة العربية جمذوبة للتالميذ و مناسبة لتنميتهم و قدرم .5

 .6ةأن يدّرب الطالب كثريا يف الكالم والكتابة والقراء .6

  

   :أنواع طريقة تعليم اللغة العربيةقال تاير يوسف عن 

  طريقة احملادثة .1

طريقة احملادثة هي كيفية تقدمي مواد الدروس اللغة العربية من خالل احملادثة، وميكن هذه 

  .احملادثة تقع بني املدرس والتالميذ أو بني التالميذ والتالميذ األخرين

   :هي احملادثة مأغراض التعلي

  .تدريب لسان التالميذ علي تعويد التكّلم باللغة العربية)  أ

أي شيء يف اتمع الدويل والعامل مبا  جعل التالميذ ماهرين يف التكلم باللغة العربية عن) ب

  .يعرفون

  .على ترمجة الكالم اآلخرين) ج

  .، حىت يرغبوا يف تعّلمها و تفهيمهاتربيز روح احملبة والتمّتع باللغة العربية والقرآن الكرمي) د

  

  )القراءة(طريقة املطالعة . 2

  .طريقة املطالعة هي كيفية تقدمي الدروس بالقراءة ظاهرة كانت أو سرّيّة

   :هي املطالعة أغراض التعليم

  .تدريب مهارة التالميذ يف قراءة احلروف العربية والقرآن الكرمي مع االهتمام لعالمات القراءة) أ

  .وميكن التمييز يف القراءة بني حروف واحد و أحرف أخر ، وبني اجلملة العربية املبهمة) ب

  .ميكن الغناء واإلنشاد على أسلوب اللغة العربية والقرآن الكرمي بطريقة صحيحة) ج

  .جعل التالميذ يستطيعون علي القراءة و فهم ما قرؤوا) د

ودراسة الكتب الدينية ، كأعمال من كبار القراءة ومناقشة  على جعل التالميذ يستطيعون) ه

  .العلماء واملفكرين من اإلسالم، وكانت مكتوبة باللغة العربية عموما

                                                 
6 Ibid, hal. 190 
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  )الكتابة(طريقة االمالء .3

حيث يقرأ املدرس الدرس ، واضطر التالميذ إىل الكتابة . مالء هي طريقة الكتابةطريقة اإل

  .يف الكراسة

    :   أغراض التعليم االمالء هو

 .جيدا جعل التالميذ يستطيعون علي الكتابة الكلمات والعبارات باللغة العربية) أ

  .تدريب مجيع احلواس اخلمس من التالميذ نشطة) ب

  .جعل التالميذ يستطيعون علي كتابة العرب باخلط العرىب اجلميل) ج

  .دراستها تاختبار مستوى املعرفة لدى التالميذ حول كتابة الكلمات اليت مت) د

  .تيسري التالميذ علي كتابة اإلنشاء يف اللغة العربية باستخدام اسلوم) ه

  

  طريقة اإلنشاء. 4

طريقة اإلنشاء هي كيفية تقدمي املواد بطريقة كتابة اإلنشاء باللغة العربية لتعبري عّما يف نفس 

  .التالميذ و فكرم و خربم

   :أغراض التعليم اإلنشاء هو

  .ة اجلملة البسيطة باللغة العربيةميكن للتالميذ كتاب) أ

  .و ميكن للتالميذ تعبري عّما يف فكرم من خالل الكتابة) ب

  .و ميكن للتالميذ أن يتوّصل باملراسالت باللغة العربية) ج

  .وميكن للتالميذ كتابة كتب قصة مثرية لالهتمام) د

  .اإلسالمي بالكتابة وميكن للتالميذ تقدمي األخبار أو األحداث يف اتمع، والعامل) ه

  

  

  

  )احلفظ(طريقة احملفوظات   5.

 ة العربية ، وذلك يكون بأمرأو طريقة احلفظ هي كيفية تقدمي املواد باللغ احملفوظات

  .التالميذ على حفظ أشكال اجلمل
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  :أغراض تعليم احملفوظات هي

  .تطوير أوهام التالميذ و تدريبة ذاكرم) 1

  .إثراء املفردات واحملادثة) ب

  ..تسهيل التالميذ علي تعّلم األدب العريب ، و األساليب املثرية لإلهتمام) ج

  .تدريب التالميذ على التكّلم بالكلمات الطّيبة) د

  .ذيب النفس املتمسك بالنظام) ه

  

  القواعد  طريقة  6.

ورون لعربية مرادفا للنحو والصرف، ويعتببشكل عام كثري من املسلمني يعتقدون أن اللغة ا

  .أن تعّلم اللغة العربية صعبة ومربكة يف الدماغ

  .7االنطباع بأن اللغة العربية صعبة و مربكة يف الدماغ بسسب األخطاء يف طرق التعليم

   :ل أمحد فؤاد أفندي أن طريقة تعليم اللغة العربية هيكما قا

  النحو و الرتمجة طريقة. 1

والذي هو أساس كل اللغات يف " منطق الكون"هذه الطريقة تقوم على افرتاض أن هناك 

درة على وبتعّلم اللغة ميكن أن تعزز الق. هذا العامل ، و أن قواعد اللغة جزء من الفلسفة واملنطق

  .التفكري املنطقي ، حتليل املشكالت، و التحفيظ

مــع أن متعلمـــى اللغـــة حيثّـــون علـــى حفـــظ النصـــوص الكالســـيكية يف اللغـــة األجنبيـــةو ترمجتهـــا إيل لغـــة 

  .التالميذ

  

  
 
  طريقة املباشرة .2

م ، تطوير هذه الطريقة على افرتاض أن تعّلم اللغة الثانية أو لغة األجنبية مع تعلم اللغة األ

يعين باستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف يف جمال االتصاالت ، واالستماع والتكّلم ، و أما 

  .تطوير الكتابة والقراءة يف وقت الحق

                                                 
7 Drs. H. Tayar Yusuf, Drs. Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 190 
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  طريقة القراءة.3

هذه الطريقة تفرتض أن تعليم اللغة ال ميكن أن يكون متعددة األغراض ، وبأن القدرة على 

موضوع الكتاب القائم على القراءة والفهم وقواعد  ة هذه الطريقةالطبيع. القراءة هو اهلدف احلقيقى

  .اللغة وأوضح حسب الضرورة

  

  السمعية و الشفهية طريقة 4.

مدخل هذه طريقة يقوم على عدة افرتاضات ، من بعضها ، بأن اللغة يف األول هي 

كلمة أو عبارة ،   تعليم اللغة بتصّوت أصوات اللغة يف شكل املدرس ولذلك ، جيب أن يبدأ. القول

  .مث يقاهلا قبل قراءة الدروس و كتابتها

  

  طريقة اإلنتقائية .5

 :وتستند الطريقة  االنتقائية على افرتاض ما يلي 

 ألن كل طريقة هلا القوة والضعف, ال توجد الطريقة الكاملة يف التعليم. 1 

 كل طريقة لديها السلطة تستخدم لزيادة فعالية التعليم. 2 

 ملا قبلها د للطريقة القدمية بل هي تكملالطريقة اجلديدة ليست كالر  ظهور. 3 

ومجيع , ومجيع التالميذ, ال توجد طريقة واحدة مناسبة جلميع أغراض التعليم، ومجيع املدرسني. 4 

 الربامج التعليمية

 أهم الشيء يف التعليم هو استيفاء حاجة التالميذ،  و ليس الستيفاء حاجة الطريقة. 5 

   8.كل املدرس  لديه السلطة واحلرية يف اختيار طرق التعليم املناسب حلاجة التالميذ  .6 

ولقد جرى حول كل منها جدال طويل، كما انتصر . طرق متنوعة لتدريس اللغات األجنبية

ومن أهم هذه الطرق . ل طريقة بعض املختصني، فأبرزوا مزايا طريقة ما وعيوب الطرق األخرىلك

  : أربع هي

  طريقة القواعد و ترمجة. 1

  :أهم مالمح هذه الطريقة مايلي

                                                 
8 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Penerbit Misykat, Malang 

2004, hal. 31 



 13

تم هذه الطريقة مبهارات القراءة و الكتابة و الرتمجة، والتعطي اإلهتمام الالزم  .1

 .ملهارة الكالم

 .الطريقة اللغة األم للمتعّلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة تستخدم هذه .2

تم هذه الطريقة باألحكام النحوية، أي التعميمات، كوسيلة لتعليم اللغة  .3

 .األجنبية وضبط صحتها

كثريا مايلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل اللغة  .4

 .به القيام ذا التحليلاملنشودة ويطلب من طال

 
  الطريقة املباشرة. 2

  :ردا على طريقة القواعد و الرتمجة، ظهرت الطريقة املباشرة اليت متتاز مبا يلي

تعطي طريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدال من مهارات القراءة والكتابة  .1

 .والرتمجة، علي أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

ب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها عدمية تتجن .2

 .اجلدوي، بل شديدة الضرر علي تعليم اللغة املنشودة و تعّلمها

 .مبوجب هذه الطريقة، فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة اإلجنبية .3

كما تستخدم . دل عليهتستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة ومات .4

 .االقرتان املباشر بني اجلملة و املوقف الذي تستخدم فيه

التستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون أن هذه  .5

 .األحكام التفيذ يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة

الطالب مجال  ، حيث يستظهر)التقليد و احلفظ(تستخدم هذه الطريقة أسلوب  .6

  .باللغة األجنبية وأغاين وحماورات تساعدهم علي إتقان اللغة املنشودة

  الطريقة السمعية الشفوية. 3

  :من أبرز افرتاضات هذه الطريقة مايلي

ولذلك جيب أن ينصب . كالم، أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالمللاللغة أساسا  .1

 .الكالم، وليس علي القراءة والكتابةاإلهتمام يف تعليم اللغات األجنبية علي 

استماع، مث كالم، مث : جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب مسلسل معني هو .2

 .قراءة، مث كتابة
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فهو بستمع أوال . طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم .3

 .ليتعلم القراءة مث الكتابة مث يذهب إيل املدرسة. مث يبدأ حياكي مااستمع إليه

أفضل طريقة ألكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات اللغوية عن طريقة املران  .4

 .علي القوالب

وهذا يعين أنه . إن املتعلم حباجة اايل تعلم اللغة األجنبية، وليس أيل التعلم عنها .5

 .حتليالا اللغويةحباجة ايل التمرن علي نطقها والينفعها أن يعرف قوانينها و 

 .كل لغة فريدة يف نظامها اللغوي، والفائدة من املقارنات والتقابالت .6

 .الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، والداعي الستخدامها .7

  الطريقة اإلنتقائية. 4

واإلفرتاضات الكامنة وراء هذه . تأيت االطريقة اإلنتقائية ردا علي الطرق الثالثة السابقة

  :ة هيالطريق

كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن اإلستفادة منها يف تدريس اللغة  .1

 .األجنبية

 .التوجد طريقة مثالية متاما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج هلا وحجج عليها .2

من املمكن النظر أىل الطرق الثالث السابقة علي أساس أن بعضها يكمل  .3

 .ها على أساس أا متعارضة أو متنافضةالبعض األخر بدال من النظر إلي

التوجد طريقة ندريس واحدة تناسب مجيع األحداف ومجيع الطالب ومجيع  .4

 .املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

املهم يف التدريس هو الرتكيز علي املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة  .5

 .لمتدريس معينة علي حساب حاجات املتع

على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه بعض  .6

  9.النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

  

  السابقة الدراسات. ب

                                                 

 	�� ا�����،    9��
ر�� ا���� ا������د���ر  �����  20. ، ا�&�1982، %��$ ا��#�ق �!�ظ� ������ أ
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ارة املدرس يف إفتتاح درس اللغة العربية و إختتامه يف املدرسة مه) 2009(يورنيدا  •

حاصله أخذت الباحثة النتيجة أن . العالية مبعهد دار احلكمة اإلسالمي فكنبارو

مهارة املدرس يف إفتتاح درس اللغة العربية و اختتامه يف املدرسة العالية مبعهد دار 

ذه النتيجة من جمموعات و دليل علي ه". جيد"احلكمة اإلسالمي فكنبارو 

يف املائة و  64.64البيانات بالطريقة السابقة، فالدرجة او نتيجة من املالحظة 

 .يف املائة 55.75" جيد"اإلستبيان 

  

  المفهوم العملي. ج

هذه مهّمة . هذا املفهوم العملي تشّكل الفكرة اليت تستعمل إلعطاء التحديد النظريات

  .نفيذ هذا البحث و سهولة للقيس يف امليدانلكيال تكون أخطاء الفهم يف الت

  :ة العربية ميكن أن يكون جيدة إذااللغ استخدام طريقة الطريقة القواعد و الرتمجة تعليم

  الوسائل اإلضاح او يعرض حركة اجلسم يف تقدمي املادة املدرس استخدام .1

  املدرس اإلستنبتط يف اخر الدرس ياخذ. 2

  إهتمام التالميذيستطيع املدرس ان جيذب   .3

  ملدرس ان يربط درس املاض باملادة اجلديدةراد اا  .4

يف تدريس اللغة العربية وينبغي متكني مجيع احلواس الطالب سواء كان ذلك اللسان . 5

  .والعينني واليدين

  .لة و فرح يف تعليم اللغة العربية للتالميذاملدرس ان يعطي التأثري السه. 6

  .ل الدرس كي ال يسأم التالميذتوجد التسلية يف خال. 7

يف تعليم وتعلم الكثري من املدرسني وينبغي تدريب التالميذ على التكلم والكتابة . 8

     .والقراءة

  :إفتتاح الدرس بإستخدام طريقة القواعد و الرتمجة

 .يبدء املدرس الدرس بالشرح القواعد مث قدم املدرس األمثلة .1

 .ملفردات و ترمجتهيرشد املدرس التالميذ خلفظ ا .2

يأمر املدرس التالميذ إلفتتاح كتاب مث يرشدهم للفهم القراءة بالرتمجة كلمة  .3

  .فكلمة
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  : التعليم اللغة العربية بإستخدام طريقة القواعد و الرتمجة

 مبهارات القراءة و الكتابة و الرتمجة يهتم املدرس .1

 نشودةإىل التحليل النحوي جلمل اللغة امليكثر املدرس  .2

 .تنمية املشاركة اإلجيابية التالميذ يف التعّلم .3

 .املفردات على حسب القراءة الىت علمها املدرس .4

 .ام الدروس بإفعال منعكسإختت. 5



 17

  الفصل الثالث

  طريقة البحث

  طريقة البحث. ج

هذا البحث هو حبث الوصفي، و ختتار الباحثة أربعة فصول يعين فصل األول، فصل 

  .لثاين، فصل الثالث اللف، و فصل الثالث الباءا

  

  ميدان البحث  . أ

  .ڠأما ميدان البحث هي يف مدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافو

  

 فرد البحث و العينة. ب

و لقلة عدده فالباحثة ال تأخذ  )مدرس(لبحث هو مدرس اللغة العربية أما الفرد يف هذا ا

  .العينة

  

  موضوع البحث. ج

مدرسة يف  تعليم اللغة العربية القواعد و الرتمجة ىف طريقةوضوع البحث هو إستخدام أما م

  .ڠالثانوية مطلب العلوم ناحية تافو

  

  طريقة جمع البيانات. د

  .أن تالحظ الباحثة مدرس اللغة العربية حينما يعّلم يف الفصل: املالحظة. 1

  .العربية تقدمي الباحثة األسئلة اىل مدرس اللغة: املقابلة . 2

 تقدمي األسئلة اىل التالميذ:  اإلستبيان. 3
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  تحليل البيانات. ح

عندما اجتمعت البيانات فحللت الباحثة بألسلوب التحليلية الوصفية يف املائة للحصول 

إذا جتمعت البيانات "  Suharsimi Arikuntoكما قدمت . علي النتيجة و اخلالصة هلذا البحث

كميا و كيفيا و يوصفان بكلمة نعم و ال مث يفرق بينهما حلصول علي   فتوزع اىل قسمني مها

  .1"اخلالصة و بعد ذالك ينال كما جبمع اموع باملائة

هي جيدا،و مقبوال و غة العربية علي ثالثة  أقسام و فتنقسم الباحثة عن طريقة التعليم الل

اجليد إذا قام املدرس جبميع املقررة، و الكاف إذا قام بعضها، و الناقص إذا مل يكم ا، أو . مردودا

  :قليال منها كاأليت 

  % 100 -76:   جيد .1

 %75 - 56:   مقبول .2

  2%. 55 - 0:  ضعيف .3
 

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Rineka 

Cipta, 1992, hal. 244 
2 Ibid, hal. 244 
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  الفصل الرابع

  البياناتتحليل و الديم تقال

  تاريخ املدرسة. أ

   ڠتافو املدرسة الثانوية مطلب العلوم تأسيس تاريخ. 1

مؤسسة اإلسالمية  رعاية حتت  1995عام يف مطلب العلوممدرسة الثانوية شأت ن

على مدرسة الثانوية  االعتماد الشؤون الدينية وزارة .لإلقالع الوطين املكتب ، واعتمادمطلب العلوم

  .اآلن حىت "ج  "مركز وحتدد األطراف املتعدد 2008- 2007السنة  يف رياو العلوم مطلب

 يف تم اليت الصفات أو اجلودة وضع يف هو Amirudin S.Pd.I .اآلن والرئيس املدرسة

 ٪  100سنة كل الوطىن االمتحان اجتياز ألن وذلك ، اإلسالمية دائما اتمعات من القيمة

و  ، الدراسية الرسوم بدفع االلتزام من الفقراء الطالب واعفاء للمتفوقني دراسية منحة ويقدم

  .هاوغري  املصروفة االمتحانات

 ،داءرة القرية أManunggal 4 شارع يف يقع مدرسة الثانوية مطلب العلوم

Trimanunggal  كمبار ، ڠالتافو.  

  الرؤية و البعثة. أ

 أساس والتكنولوجيا علىاجنازات يف اال التعلم جعلت مدرسة الثانوية مطلب العلوم : الرؤية 

  .والدولة اتمع حياة يف والتقوى وتنفذ اإلميان

  وكفاءة بفعالية التعلم عملية تنفيذ. 1: لبعثة ا

  االنضباط مدرسة. 2

  القراءة نشرت الرغبة يف. 3

  والتقوى اإلميان قيم غرس. 4

  تكنولوجيا أساسيات ممارسة. 5

  االومليب العلم لتحضرياتل جعلت الفرقة اإلشراف. 6

  .اتمع يف االجتماعية التالميذ نفس زيادة. 7

  

  

  حال املدرس. ب
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، إذا ذو التعليمية طبقة األوىل اخللفية متوسط يف املدرسة الثانوية مطلب العلوم درسونامل

 النحو على هي العلوم مطلب املدرسة الثانوية من احلالة املدرسون. كيفية تلك املدرسةنفوذ علي  

  :التايل اجلدول يف الوارد

  

  الجدول األول

  العلوم مطلب المدرسة الثانوية المدرس

 التربية المهنة إسم الرقم

رئيس  S.Pd.Iامري الدين،  1

 مدرس�املدرسة

SI, KI-IAIN 

نائب الرئيس  S.Pd.Iويدودو،  2

 مدرس�املدرسة

SI, STAI HW 

نائب الرئيس  S.HIأمحد أخري األمام،  3

 مدرس�املدرسة

SI 

 SI, UNY مدرسة�قسم املال S.Pdسويتمي،  4

مشريف مجعية  S.Pd.Iمجل الدين،  5

 مدرس�الطلبة

SI, PGRI 

مشريف مجعية  S.Pd.Iوالدي،  6

 مدرس�الطلبة

SI, STAI HW 

مشريف مجعية  سيلميت كرمادي 7

 مدرس�الطلبة

SI, UTY 

مجعية  ةمشريف S.Pd.Iنيت فريد،  8

 مدرس�الطلبة

SI 

مجعية  ةمشريف S.Pd.Iعجييم،  9

 مدرس�الطلبة

SI, STAI HW 

عية مج ةمشريف S.Sos.Iا واطي، درسي أيكو  10

 مدرس�الطلبة

SI, UIN 
Yogyakarta 
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مشريفة مجعية  S.HIنورينا سورينيت،  11

 مدرس�الطلبة

SI 

مشريفة مجعية  S.Pd.Iوديا هندياين،  12

 مدرس�الطلبة

SI, STAI HW 

مدرسة العلية  موظفة بريكة 13

 األهلية

 مدرسة الثانوية حافظ املدرسة شفريل 14

  

  تعليم اللغة العربية يف القواعد و الرتمجة طريقةإستخدام  عن البيانات تقدمي. 2

يف تعليم اللغة القواعد و الرتمجة  طريقةإستخدام  هي البحث هذا يف كما ذكرت الباحثة  

 طريقةإستخدام  كيفالغرض من هذا البحث هو ملعرفة  ف. مدرسة الثانوية مطلب العلوميف  العرية

ومل الىت مأثر و ملعرفة ما الع مدرسة الثانوية مطلب العلوم يف يف تعليم اللغة العربيةالقواعد و الرتمجة 

  .التعليم اللغة العربية القواعد و الرتمجة يف قةيف إستخدام طري

ايل املدرس اللغة العربية، مث مت املقابلة اامليدانية، إستخد البيانات ت الباحثةمجع عندما  

و  طريقة املقابلة نتائج لتعزيز به القيام بيانامت الباحثة املالحظة و اإلستبيان، طريقة اإلستإستخد

  .الحظةطريقة امل

هذه جوبة من لتأييد األ املفرد مع املدرس املقابلة خالل من هاتمجع اليت قدمت البيانات

خالل املالحظة يف  من هاتمجع اليت و قدمت البيانات. إستخدامت الباحثة املالحظة .املقابلة

 .يف اجلدول خالل اإلستبيان من مجعها اليت تقدمت الباحثة البيانا. اجلدول
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  البيانات قديمت. ب

  :كما يلى ڠالبيانات من املقابلة يف املدرسة الثانوية مطلب العلوم، تافو تقدمييكون 

 كيف طريقة التعليم جيدا؟ .1

 .الدرس للمادة وفقا تكون أن تنبغي اليت هو طريقة التدريس طريقة وخري  :اجلواب

 ملسألة اليت تالقي التعليم اللغة العربية؟ما ا .2

و قليل  املفردات حفظ عليهم صعب الطالب ألن ، املفردات يف املمكنة إن املسألة  :اجلواب

 .فهمى عن طريقة التعليم

 التعليم؟ هل تستخدم طريقة عند .3

 .نعم  :اجلواب

 هل انت تكرر درس املاضي قبل التعليم درس اجلديد؟ .4

 .انأحيا  :اجلواب

 وسائل التعليم يف التعليم؟ تستخدمهل  .5

 .نعم  :اجلواب

 اللغة العربية يف التعليم؟ تستخدمهل   .6

 .اأحيان  :اجلواب

 ؟غالبا العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على التالميذ بتدر  هل .7

 .نعم  :اجلواب

 لقاء؟ كل جديدة املفردات تعطي هل .8

 .نعم  :اجلواب

 ؟هعكس أو الطالب وبني بينكدث التشارك هل حي .9

 .اأحيان : اجلواب

 القواعد؟ فهم يف صعوبة تشعر هل .10

 .ال  :اجلواب

 تعليم؟ على تسري مادة الدروس كنت تفهم هل .11

  نعم  :اجلواب
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  ل الثانىالجدو 

يف الصف الألول و أما  2010فرباير  11التاريخ  قامت الباحثة باملالحظة األوىل

  ".حبث السؤال"املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

 √    جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √    يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم التعليم
√   

   √ يفهم املدرس القواعد 5

  √  مالتعلّ  وسائل املدرس ميستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

8 
 بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان

 جيد
√   

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرسيقدم  9

   √ تدريس مادةاملدرس   فهمي 10

 √   اك باملرابط قبل التعليميفعل املدرس اإلدر  11

12 
 الطالب تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على
√   

 √   للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة  القواعد و الرتمجة يف طريقة خدامل السابق عرفنا أن املدرس يف إستمن اجلدو 

 8اإلختيارات أو  1يف املائة، و أما ال  62اإلختيارات أو  8لعربية يف املالحظة األويل بإجابة نعم ا

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد قام  30ختيارات أو اإل 4يف املائة، و أما أحيانا 

  %.62" مقبول"غة العربية بالطريقة تعليم الل

  ل الثالثالجدو 
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يف الصف الثاين و أما املوضوع  2010فرباير  13التاريخ  املالحظة الثاىنقامت الباحثة ب

  ".العدد"

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

 √   جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم التعليم
  √ 

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرسم يستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

8 
 بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان

 جيد
√   

   √ ملةيف اجل واألمثلة املفرادات ملدرس يقدم 9

   √ تدريس مادة املدرس فهمي 10

 √   يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 

 تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على الطالب

 العربية

√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة القواعد و الرتمجة يف طريقة  ن املدرس يف إستحداملسابق عرفنا أل امن اجلدو 

اإلختيارات، و  0يف املائة، و أما ال  69اإلختيارات أو  9العربية يف املالحظة الثاين بإجابة نعم 

يقة تعليم يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد قام بالطر  31ختيارات أو اإل 4أما أحيانا 

  "مقبول% "69بية اللغة العر 

  ل الرابعالجدو 
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يف الصف األول و أما املوضوع  2010فرباير  18قامت الباحثة باملالحظة الثالث التاريخ 

  ".خرب مقدم و مبتدأ مأخر " 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

 √   جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا متعليالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم التعليم
√   

   √ يفهم املدرس القواعد 5

 √   التعلم وسائل املدرس ميستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

8 
 بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان

 جيد
√   

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرسيقدم  9

   √ تدريس مادةاملدرس  فهمي 10

  √  يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 

 تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على الطالب

 العربية

√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن درسميكن امل 13

تعليم اللغة  القواعد و الرتمجة يف طريقة لسابق عرفنا أن املدرس يف إستخدامل امن اجلدو 

اإلختيارات أو  1يف املائة، و أما ال  69اإلختيارات أو  9العربية يف املالحظة الثالث بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  23 ختيارات أواإل 3يف املائة، و أما أحيانا  8

  "مقبول% "69يقة تعليم اللغة العربية قام بالطر 

  ل الخامسالجدو 
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يف الصف الثالث أ و أما  2010فرباير  19قامت الباحثة باملالحظة الرابع التاريخ 

  ) ".ثالثي جمرد و ثالثي مزيد(فعل األمر " املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

   √ جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم التعليم
  √ 

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرس مخديست 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

8 
 بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان

 جيد
√   

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرسيقدم  9

   √ تدريس مادة املدرس فهمي 10

 √   يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 
 الطالب تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على
√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة يف  القواعد و الرتمجة طريقة أن املدرس يف إستخدام ل السابق عرفنامن اجلدو 

اإلختيارات أو  0يف املائة، و أما ال  77اإلختيارات أو  10العربية يف املالحظة الرابع بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  23ختيارات أو اإل 3يف املائة، و أما أحيانا  0

  "جيد% "77قام بالطريقة تعليم اللغة العربية 

  
 

  ل السادسالجدو 



 

 

27

و أما " ب" الصف الثالث يف 2010فرباير  19قامت الباحثة باملالحظة اخلامس التاريخ 

  ) ".ثالثي جمرد و ثالثي مزيد(فعل األمر " املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

   √ جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم التعليم
  √ 

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرسم يستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

8 
 بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان

 جيد
√   

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرسيقدم  9

   √ تدريس مادة املدرس فهمي 10

  √  يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 
 الطالب تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على
√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة  القواعد و الرتمجة يف طريقة درس يف إستخداملسابق عرفنا أن املل امن اجلدو 

اإلختيارات أو  1يف املائة، و أما ال  77اإلختيارات أو  10العربية يف املالحظة الرابع بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  15ختيارات أو اإل 2يف املائة، و أما أحيانا  8

  "جيد% "77م اللغة العربية قام بالطريقة تعلي

  

  

  ل السابعالجدو 
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يف الصف الثاين و أما  2010فرباير  20قامت الباحثة باملالحظة السادس التاريخ 

  ".مكتبة املدرسة " املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

  √  جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليملاطريقة  املدرسم يستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 التعليم يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم
√   

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرسم يستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

   √ جيد بشكل العربية اللغةب الكتابة ميكن املدرس كان 8

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرسيقدم  9

   √ تدريس مادة املدرس فهمي 10

  √  يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 
 الطالب تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة على
√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ن املدرسميك 13

تعليم اللغة القواعد و الرتمجة يف طريقة  لسابق عرفنا أن املدرس يف إستخدامل امن اجلدو 

اإلختيارات أو  2يف املائة، و أما ال  77اإلختيارات أو  10العربية يف املالحظة الرابع بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  8ات أو ختيار اال 1يف املائة، و أما أحيانا  15

  "جيد% "77قام بالطريقة تعليم اللغة العربية 

  
 

  ل الثامنالجدو 



 

 

29

و أما " أ"يف الصف الثالث  2010فرباير  24قامت الباحثة باملالحظة السابع التاريخ 

  ".احلج " املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

  √  جديدا درسا تبدأ أن قبليسأل التالميذ املدرس  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

 √   يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 التعليم يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 والتعلم
√   

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرس ميستخد 6

   √ جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

   √ جيد بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان 8

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرس يقدم 9

   √ تدريس مادةاملدرس  فهمي 10

  √  يفعل املدرس اإلدراك باملرابط قبل التعليم 11

12 
 على الطالب يبتدر  يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة
√   

   √ للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة يف  القواعد و الرتمجة طريقة رفنا أن املدرس يف إستخدامل السابق عمن اجلدو 

اإلختيارات أو  2ة، و أما ال يف املائ 77اإلختيارات أو  10العربية يف املالحظة الرابع بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  8ختيارات أو اال 1يف املائة، و أما أحيانا  15

  "جيد% "77قام بالطريقة تعليم اللغة العربية 

  

  

  

  ل التاسعالجدو 
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و أما " ب"يف الصف الثالث  2010فرباير  24قامت الباحثة باملالحظة الثامن التاريخ 

  ".احلج " املوضوع 

 أحيانا ال نعم الوجهات المالحظة النمرة

  √  جديدا درسا تبدأ أن قبلاملدرس يسأل التالميذ  1

   √ للموضوع وفقا تعليمالطريقة  املدرس ميستخد 2

  √  يف التعليم العربية اللغة املدرس يستخدم 3

4 
 التعليم يف والطالب املدرس بني وأجوبة أسئلة هناك

 علموالت
√   

   √ يفهم املدرس القواعد 5

   √ التعلم وسائل املدرسم يستخد 6

 √   جيذب الطالب للمدرس أن ميكن 7

   √ جيد بشكل العربية باللغة الكتابة ميكن املدرس كان 8

   √ يف اجلملة واألمثلة املفرادات ملدرس يقدم 9

   √ تدريس مادةاملدرس  فهمي 10

  √  راك باملرابط قبل التعليميفعل املدرس اإلد 11

12 
 على الطالب تدريب يتم األحيان من كثري يف املدرس

 العربية باللغة والقراءة والتحدث الكتابة
√   

 √   للتعلم مواتية أجواء ختلق أن ميكن املدرس 13

تعليم اللغة  القواعد و الرتمجة يف طريقة لسابق عرفنا أن املدرس يف إستخدامل امن اجلدو 

اإلختيارات أو  2يف املائة، و أما ال  69اإلختيارات أو  9العربية يف املالحظة الرابع بإجابة نعم 

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس قد  15ختيارات أو اإل 2يف املائة، و أما أحيانا  15

  "مقبول% "69يقة تعليم اللغة العربية قام بالطر 

  

  

  

  ل العاشرالجدو 
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  فصل األولالج المالحظة من قائمة نتائ

 نتائج املألحظة النمرة
 عدد املألحظة

 يف املائة تكرار
1 2 

 65.39 17 9 8 نعم 1

 7.69 2 1 1 ال 2

 26.92 7 3 4 أحيانا 3

 %100 26 13 13 جمموع

مرة  17من قائمة نتائج املالحظة املدرس يف فصل األول فوجدنا املعايري اليت يقوم ا 

  :مرة وإذا قيس مبأوية هي  7مرة ووجدنا املعيري اليت أحيانا  2ملعايري اليت مل يقم ا ووجدنا ا

:نعم  

65.39 %  = 100%   x   
26

17    

 :ال

26.92 %  = 100%   x   
26

7  

 :أحيانا

7.69 %  = 100%   x   
26

2  

تعليم  القواعد و الرتمجة يف طريقة دامسابقة مبعين أن املدرس يف إستخمن تقدمي البيانات ال

يف املائة، فلذالك  26.92يف املائة، و أما أحيانا  7.69يف املائة، و أما ال  65.39اللغة العربية 

  .يف املائة 65.39" مقبول"الطريقة تعليم اللغة العربية وجدنا اخلالصة أن املدرس قد قام ب

  

  

  

  

  

  شرع ل الحادىالجدو 

  فصل الثانيالظة من قائمة نتائج المالح
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 نتائج املألحظة النمرة
 عدد املألحظة

 يف املائة تكرار
1 2 

 73.08 19 19 9 نعم 1

 7.69 2 2 0 ال 2

 19.23 5 1 4 أحيانا 3

 %100 26 13 13 جمموع

مرة  19من قائمة نتائج املالحظة املدرس يف فصل الثاين فوجدنا املعايري اليت يقوم ا 

  :مرة وإذا قيس مبأوية هي  5مرة ووجدنا املعيري اليت أحيانا  2ري اليت مل يقم ا ووجدنا املعاي

 :نعم

73.08 %  = 100%   x   
26

19  

 :ال

7.69%  = 100%   x   
26

2  

 :أحيانا

19.23 %  = 100%   x   
26

5  

تعليم و الرتمجة يف  القواعد طريقة يف إستخدام سابقة مبعين أن املدرسمن تقدمي البيانات ال

يف املائة، فلذالك  19.23يف املائة، و أما أحيانا  7.69يف املائة، و أما ال  73.08اللغة العربية 

  .يف املائة 65.39" مقبول" وجدنا اخلالصة أن املدرس قد قام بالطريقة تعليم اللغة العربية

  

  

  

  

  

  عشر ل الثانىالجدو 

  "أ"فصل الثالث الج المالحظة من قائمة نتائ

 يف املائة تكرار عدد املألحظة نتائج املألحظة النمرة
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1 2 
 76.92 20 10 10 نعم 1

 7.69 2 2 0 ال 2

 15.39 4 1 3 أحيانا 3

 %100 26 13 13 جمموع

مرة  20من قائمة نتائج املالحظة املدرس يف فصل الثاين فوجدنا املعايري اليت يقوم ا 

 :مرة وإذا قيس مبأوية هي  4مرة ووجدنا املعيري اليت أحيانا  2ووجدنا املعايري اليت مل يقم ا 

 :نعم

76.92 %  = 100%   x   
26

20  

 :ال

7.69 %  = 100%   x   
26

2  

 :أحيانا

15.39 %  = 100%   x   
26

4  

تعليم  القواعد و الرتمجة يف طريقة قة مبعين أن املدرس يف إستخداممن تقدمي البيانات الساب

يف املائة، فلذالك  15.39يف املائة، و أما أحيانا  7.69يف املائة، و أما ال  76.92اللغة العربية 

  .يف املائة 76.92" مقبول"طريقة تعليم اللغة العربية قام بال وجدنا اخلالصة أن املدرس قد

  

  

  

  

  

  عشر ل الثالثالجدو 

  "ب"فصل الثالث القائمة نتائج المالحظة من 

 نتائج املألحظة النمرة
 عدد املألحظة

 يف املائة تكرار
1 2 
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 73.08 19 9 10 نعم 1

 11.54 3 2 1 ال 2

 15.38 4 2 2 أحيانا 3

 %100 26 13 13 جمموع

مرة  19من قائمة نتائج املالحظة املدرس يف فصل الثاين فوجدنا املعايري اليت يقوم ا 

 :مرة وإذا قيس مبأوية هي  4مرة ووجدنا املعيري اليت أحيانا  3ووجدنا املعايري اليت مل يقم ا 

 : نعم

73.08%  = 100%   x   
26

19  

 : ال

11.54 %  = 100%   x   
26

3  

 :أحيانا

15.38%  = 100%   x   
26

4  

تعليم  القواعد و الرتمجة يف طريقة سابقة مبعين أن املدرس يف إستخداممن تقدمي البيانات ال

يف املائة،  15.38يف املائة، و أما أحيانا  11.54يف املائة، و أما ال  73.08اللغة العربية 

 .يف املائة 73.08" مقبول"الطريقة تعليم اللغة العربية قد قام ب فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرس
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  عشر الجدول الرابع

  .ڠتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مطلب العلوم تافو القواعد و الرتمجة يف طريقة ىف إستخدام أن املدرس قائمة نتائج املالحظة

 الوجهات المالحظة النمرة

 نتائج المالحظة
 المجموع

 فصل الثالث ب فصل الثالث أ فصل الثانى فصل األول أ

 أحيانا ال نعم أحيانا ال نعم أحيانا ال نعم ناأحيا ال نعم أحيانا ال نعم

1 

املدرس يسأل التالميذ 

 درسا تبدأ أن قبل

 جديدا

 -  - 2  - 1 1 1 1  - 2   - 3 2 3 

2 

 املدرس ميستخد

 وفقا تعليمالطريقة 

 للموضوع

2  -  - 2   - 2  -  - 2  -  - 8  -  - 

3 
 اللغة املدرس يستخدم

 يف التعليم العربية

 -  - 2  -  - 2  -  - 2  - 1 1  - 1 7 

4 

 وأجوبة أسئلة هناك

 والطالب املدرس بني

 والتعلم التعليم يف

2  -  - 1  - 1 1  - 1 1  - 1 5  - 3 
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 -  -  8 -  -  2 -  -  2 -  -  2 -  -  2 يفهم املدرس القواعد 5

6 
 املدرس ميستخد

 التعلم وسائل

 - 1 1 2  -  - 2  -  - 2  -  - 6 1 1 

7 
 للمدرس أن ميكن

 جيذب الطالب

2  -  - 2  -  - 2  -  - 1  - 1 7  - 1 

8 

 ميكن املدرس كان

 العربية باللغة الكتابة

 جيد بشكل

2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 8  -  - 

9 
 املفرادات ملدرس يقدم

 يف اجلملة واألمثلة

2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 8  -  - 

10 
 مادة املدرس فهمي

 تدريس

2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 8  -  - 

11 
يفعل املدرس اإلدراك 

 ابط قبل التعليمباملر 

 - 1 1  - 1 1  - 1 1  - 2  -  - 5 3 

12 
 من كثري يف املدرس

 تدريب يتم األحيان

2  -  - 2  -  - 2  -  - 2  -  - 8  -  - 
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 الكتابة على الطالب

 والقراءة والتحدث

 العربية باللغة

13 
 ختلق أن ميكن املدرس

 للتعلم مواتية أجواء

1  - 1 2  -  - 2  -  - 1  - 1 6  - 2 

 17 2 7 19 2 5 20 2 4 19 3 4  
 75 نعم

 9 ال

 20 أحيانا
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املستخدمة يف تعليم  املالحظة السابقة عرفنا أن الطريقة قواعد و الرتمجة ومن قائمة نتائج

دنا مرة ووج 9مرة ووجدنا املعايري اليت مل يقم ا  75فوجدنا املعايري اليت يقوم ا  اللغة العربية

  :مرة وإذا قيس يف املائة هي 20املعايري اليت أحيانا 

 : نعم 

72.12 %  = 100%   x   
104

75  

 : ال 

8.65%  = 100%   x   
104

9  

 :أحيانا 

19.23 %  = 100%   x   
104

20  

 ستخدمة يفقواعد و الرتمجة امل طريقةالبناء علي قائمة نتائج املالحظات السابقة عرفنا أن 

  .مل تكن جيدا ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم تافويف  تعليم اللغة العربية

اإلختيارات أو  75نتائج املالحظات املدرس اللغة العربية قد قام بإجابة نعم مستدال من  

 20يف املائة و بإجابة أحيانا  8.65اإلجتيارات أو  9يف املائة و بإجابة ال  72.12

يف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن املدارس اللغة العربية قد قام بالطريقة  19.23اإلختيارات أو 

  ".مقبول"تعليم اللغة العربية العرض 

  

  .تعليم اللغة العربيةلطريقة تحليل البيانات . ب

تعليم  القواعد و الرتمجة يف طريقةعلي إجابة عن  تلحصالبيانات حتليل  تمان  قد بعد

و حتليل البيانات أسس علي نتائج األتية  ڠدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافوميف  اللغة العربية

:  

  %100 - 76: إذا قام املدرس العرض  جيد .1

 %75 - 56: إذا قام املدرس العرض  مقبول .2

 % 55 - 0: إذا قام املدرس العرض  مردود .3
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يف  72.12إلختيارات أو ا 75نتائج املالحظات املدرس اللغة العربية قد قام بإجابة نعم 

 ،"مقبول"رس اللغة العربية قد قام بالطريقة تعليم اللغة العربية العرض املائة وجدنا اخلالصة أن املد

  :من حتليل البيانات التايل

بناء علي مالحظة الوجهة الثانية هي يناسب مدرس الطريقة باملادة، عرفنا أن  .1

 .تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا ، فيكون%)100(إقامتها كلها  كانت  املدرس

 كانت  بناء علي مالحظة الوجهة اخلامسة هي فهم القواعد، عرفنا أن املدرس .2

 .، فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا%)100(إقامتها كلها 

  بناء علي مالحظة الوجهة الثامنة هي كتابة اللغة العربية صحيحة، عرفنا أن املدرس .3

 .، فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا%)100( إقامتها كلها كانت

بناء علي مالحظة الوجهة التاسعة هي إعطاء املفردات يف اجلملة، عرفنا أن املدرس   .4

 .، فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا%)100(إقامتها كلها كانت 

 كانتبناء علي مالحظة الوجهة العاشرة هي فهم املادة الدروس، عرفنا أن املدرس   .5

 .، فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا%)100(إقامتها كلها 

بناء علي مالحظة الوجهة الثانية عاشرة هي تدريب التالميذ لكتابة، لتكلم، لقراءة  .6

، فيكون تنفيذ املدرس %)100(إقامتها كلها  كانت  اللغة العربية، عرفنا أن املدرس

 .التنفيذ جيدا

عة هي جيذوب إهتمام التالميذ، عرفنا أن املدرس بناء علي مالحظة الوجهة الساب .7

 .، فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ جيدا%)87.5(يقم ا سبعة مرات 

بناء علي مالحظة الوجهة السادسة هي إستعمال وسائل اإليضاح، عرفنا أن  .8

 .فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ مقبول ،%)75(املدرس يقم ا ستة مرات 

 مواتية أجواء ختلق أن املدرس ميكنة الوجهة الثالثة عاشرة هي بناء علي مالحظ .9

فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ  ،%)75(، عرفنا أن املدرس يقم ا ستة مرات  للتعلم

 .مقبول

بناء علي مالحظة الوجهة الرابعة هي السؤال و اجلواب بني املدرس و التالميذ،  .10

فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ ، %)62.5(عرفنا أن املدرس يقم ا مخسة مرات 

 .مقبول
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بناء علي مالحظة الوجهة األويل هي يسأل املدرس عن درس املاضي، عرفنا أن  .11

 .فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ مردود، %)37.5(املدرس يقم ا ستة مرات 

ا أن بناء علي مالحظة الوجهة الثالثة هي يستخدمي اللغة العربية يف التعليم، عرفن .12

 .فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ مردود، %)0(املدرس مل يقم ا 

بناء علي مالحظة الوجهة إحدي عاشرة هي الوعي اإلستبطاين، عرفنا أن املدرس  .13

 .فيكون تنفيذ املدرس التنفيذ مردود، %)0(مل يقم ا 

 
  .تحليل البيانات من اإلستبيان. ج

  عشر ل الخامسالجدو 

 ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافويف  تعليم اللغة العربية اعد و الرتمجة يفقو  طريقةإستجدام 

  مستدال من اإلستبيان إمجاليا

 الرقم

 األجوبة

 مجموع أحيانا ال نعم

f % f % F % f % 

1 0 0 2 5 38 95 40 100 
2 28 70 0 0 12 30 40 100 
3 16 40 9 22.5 15 37.5 40 100 
4 37 92.5 3 7.5 0 0 40 100 
5 24 60 2 5 14 35 40 100 
6 15 37.5 3 7.5 22 55 40 100 
7 24 60 0 0 16 40 40 100 
8 35 87.5 0 0 5 12.5 40 100 
9 31 77.5 1 2.5 8 20 40 100 

10 32 80 0 0 8 20 40 100 
 1000 400 345 138 50 20 605 242 جمموع

القواعد و  طريقة ان للتالميذ، ملعرفة كيف إستجدامتبيل السابق، نسبة مئوية اإلسمن اجلدو 

  :كما يليلدى املدرس   تعليم اللغة العربية الرتمجة يف

  .2، 9، 10، 8، 4لنمرة : 1: ،ج 2: ،ب 3: أ

  .1، 6، 3، 5، 7لنمرة : 3: ،ج2: ،ب1: أ
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 الرقم
 األجوبة

 أحيانا ال نعم

1 0 4 114 
2 28 0 36 
3 16 18 45 
4 111 6 0 
5 24 4 42 
6 15 6 66 
7 24 0 48 
8 105 0 5 
9 93 2 8 
10 96 0 8 

 372 40 488 مجموع
   900= 372+  40+  488: اذا احلاصل من اإلستبيان 

القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة  طريقة عرفنا أن إستخدام التحليل اإلستبيان نتائج من

 400( 1200علي أن املرجّو هو  900 ڠومدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافالعربية يف 

  :وبعد ذالك). 3 ×

P = %75%100
1200

900 =x  

 القواعد و الرتمجة يف طريقة إستخدام ، اذاهي مقبول 75-56هذه نسبة مئوية حولة 

  ".مقبول" ڠتعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية مطلب العلوم ناحية تافو
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  خامسالفصل ال

  الخاتمة

 الخالصة  . أ

سالة قدمت الباحثة حتليل البيانات من املالحظة و املقابلة و اإلستبيان من هذه الر  بعد أن

مدرسة الثانوية مطلب يف يف تعليم اللغة العربية  القواعد و الرتمجة طريقةإستخدام أخذت النتيجة أن 

ودليل علي هذه النتيجة من جمموعات البيانات بالطريقة السابقة، ". مقبول"  ڠالعلوم، تافو

  ".مقبول" ملائةيف ا 75و اإلستبيان  "مقبول" يف املائة  72.12فالدرجة او نتيجة من املالحظة 

  

في القواعد و الترجمة في التعليم اللغة العربية  العوامل التى مأثر في إستخدام طريقة  . ب

  كمبار ڠمدرسة الثانوية مطلب العلوم، تافو

 ألن خلفية الرتبية غري مناسبة مبجاله .1

 قلة التدريبات مدرس املادة .2

  

 اإلقتراحات  . ج

صالح الباحثة أن تقدم اإلقرتاحات كإ تدالرسالة، فأر حبث هذه ابعد انتهاء الباحثة من 

  ڠإستخدام طريقة القواعد و الرتمجة يف التعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مطلب العلوم، تافو

  :منها كمبار

املدرس لرتقية طريقة تعليميهم لكي يكون األنشطات يف عملية  ترجو الباحثة اىل .1

 عليمية جيدةتعليمية حصوال علي نتائج ت

غة العربية اليت تساعد يف عملية التعليم و بتدريبات مدرس الل رئيس املدرسةان يقوم  .2

  .نتائج املدرس يف طرق تعليمهملعلي هذه الرسالة نافعة لرتقية و  .مالتعلّ 
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