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المشكلةخلفية.أ

، ولذلكخالقه مع بيئة اإلجتماع. اإلنسان ىف التفكراإلجاىب ىف ألتطورجهد واععملية من هىبيةالرت 

، فإن التعليم وبالتايلطالب. اإلمكانات الكاملة للأيضا، وإمنا يشمل الناميةليس فقطالفكريةالرتبيةفإن عملية 

من خالل عمليةهلا ،طالب اإلمكانات الكاملة للتطويرلتكون قدرة علىخربات التعلمتوفرياألساسهو 

.1مع البيئةأو الطالبمع املعلمني، والطالب بني الطالب والطالبالتفاعل

كثري فشلجناح أووهذا يعيناألساسية.أكثر األنشطةهووالتعلميف املدرسةالشاملةالتعليميةيف عملية

.اليت يواجهها الطالبعملية التعلميعتمد على كيفيةالتحصيل العلميمن

هو نشاطأن التعلموقالالتدريس،منهجيةمعالفهالدينية اإلسالميةيف الكتاب، كما وردت اريفنيوفقا

املوادعلىمسيطرةالقدرة علىاليت انتهت يف املعلمني، و املقدمة مناملوادوحتليلاالستيالء، تلقي و الطالب يف

عليه.عرضتالدراسة اليت

نجاح احملددات الرئيسية لهيالنظريةالتعلم التعليم و اساسالطالب على استخدامتعّلمالهى يةالرتب

دراسة أجراها، يف حني أن كمعلممن قبل املعلم، وتدرس يف اجتاهنيعملية االتصالالرتبوية هىالرتبية.

.2تالميذهأواملتعلمني
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السلوك.لتغيريذات سعيالتعلم املقصودةاجلهديف هذه احلالةاملتغرية.التعلمالذي حيددهوهناكو

أن ، ولكن أيضا العلممع إضافةليس فقطالتغري. الذين يتعلمونيف أشخاصإحداث تغيريدراسةلذلك فإن

للتكيفالذايتالتفاهم واحرتام الذات، واملصاحل، والطابع و واملهارات املواقف من املهارات و تأخذ شكل

الروح ، والنفسي والبدين اجلسم و أنشطةعلى شكل سلسلة منأن التعلمالقول، ميكن وبالتايلالتغيريات.

النية ، واملعرفية ، واإلبداع و من الشعورعناصرإشراك، وهو مايعين كاملالتنمية الشخصيةللذهاب إىل

والفعالية، واحلركية.

املشاركة لتمكينه منعمدانظمتالشخصبيئةالعملية اليت من خالهلاكوري هي وفقا لمفهوم التعلم

خاصةهي جمموعة فرعية، والتعلم معينةاالستجابة حلاالتأو املنتجة يفيف ظروف حمددةسلوكية معينةاليف

للتعليم

أوأعمال الرتميم. أو تصحيحهو شفاءالتعليم الذيشكل من أشكالالتعليمأو حتسنيالتقويةةسدرا

جعلأو تصحيح أوعالجتعمل علىالتدريس اليتشكل خاص من أشكالالتدريس يفهوتعليم العالجي

3من املتوقعللطالبعملية التعلمذلك يفكما شهدناجيدة.

لى : أما اخلطوات ىف تعليم العالجى كما ي

إستبيان األسباب املشكلة ىف الدرس اللغة العربية..1

التعلم العالجى  تنظم اخلطوات.2

إستقدام التعلم العالجى.3

تقومي.4

3 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Jakarta, Rineka Cipta, Hal : 161



بئة اندرا غريي هولو، اللغة العربية هى اللغة موليكأير املدرسة العالية مبعهد خري األمة أإلسالمىيف

عند التالميذ كيف يتكلمون باللغة العربية الصحيحة.املعهد

من تعلم اإلستخدام، نال الباحث املعلومات ان الطريقة تعلم اللغة العربية الذى يفعل املدريس مبعهد 

خري األمة اإلسالمى ينقسم على قسمني وهى يدرس ىف داخل الفصل ويف خارج الفصل. إما الرتبوية الىت تفعل 

ما يلى:ىف داخل الفصل ك

من حيث الوقت، يتعلمون التالميذ اللغة العربية على وقت إثنان ىف كل دراسة اللغة العربية..أ

وجبة املنزلية ىف كل مواّجهة..ب

الطريقة الىت القى اليه خمتلفة..ت

إما التدريس الذي يفعل ىف خارج الفصل هو كما يلى:

املفردة هى  مخسة املفردة، ولزم على كّل التالميذ القى اليه املفردة عندما إنتهى الصالة الصبح و أقّلها .أ

حلفظه.

وىف أخر األسبوع يوحضر احملدثة باملوّجحة على كّل التالميذ..ب

وتنظيم على كل التالميذ الذين هم ال يتكلمون باللغة العربية.  .ت

إما وسائل الترببوية الىت تتعلق باللغة العربية مبعهد خار األّمة هى:

معمل اللغة..أ

احلاسب..ب

نظر اىل وذا من املعهد دار السالم جونطور، ترجختاملدريس اللغة العربية مبعهد خري األمة اإلسالمىأما 

ن اللغة العربية. ولكنان ويفهمو ايستطعو أنالتالميذ ال بد على كلاملعهد، ىف هذعليمالطريقة ووسائل الت



نتجتهم يكونحىتجيدان اللغة العربيةافهمو ن وياهم ال يستطعو اكثر من البحث السابقة وجد الكاتب

املعهد.التعليم ىفبعيد على تقرير

خري األمة اإلسالمى أير مولك وهو مدرس اللغة العربية ىف املعهدعفيف الزبريخملصكما شرح األستاذ 

ناقص. كما نظر ىف اجلدوال التاىل :ان نتيجة التالميذإندرا غريى هولو

قبل و بعد التعلم العالجىنتيجة التالميذ 
نمرة أسماء التالميذ قبل التعلم العالجى بعد التعلم العالجى
1. Andika 56 70
2. Bismar Rambe 58 70
3. Giok 56 70
4. Solahudin 60 70
5. Sulaiman 54 70
6. MWahab 58 70
7. Zainudin 52 70

اإلسالمى أير خري األمة مدرس اللغة العربية ىف املعهدعفيف الزبريخملصفعلى ذلك يستقدم األستاذ 

الطالب موافقا مبعري إكتمال تعلم العالجى بعد إمتحان أخري الدراسى لتكون نتيجة مولك إندرا غريى هولو

احلد األدىن كما نظر ىف اجلدوال السابقة.

عند العالجيالتعليمعن تطبيقدراسة وصفيةوفقا على ظواهر قبله، إقرتح الكاتب ىف هذه البحث باملوضوع:"

املدرس اللغة العربية ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولو."

الدوافع في اختيار الموضوع.ب

.الكاتب هذه املشكلة إهتمام للبحث، ألن هذه املشكلة مهمة جداعرف.أ

.الكاتبيتعلمهالذىبالعلمترتبطاملوضوعهذاىفتبحثالىتاملشكلة.ب



.كلةشاملهذهعنبالبحثيقومأنالكاتبستطع.ت

الحاتطاإلصتوضيح ت.

تطبيقا.

تطبيقها.العمل علىأوأو أسلوبهي عمليةالكبريةاالندونيسيةقاموس وفقا ل

التدريسب.

التدريس او تدريسه.هو عملية، الطريقة، العمل ىف الكبرياالندونيسيةقاموس وفقا ل

عالجية.ت

القبيح.إعادةيتعلمونللطالب الذينهى تعليمالعالجية الكبرياالندونيسيةقاموس وفقا ل

ث. عالجية التدرسية 

اليت موجزةتعليمات، أو مع أو تصحيحهو شفاءالتعليم الذيشكل من أشكالعالجية التدرسية هى

جيدة.جعلت

المشكلة.ث

المشكلةتقديم.أ

مدرس ناقص ىف تعليم اللغة العربية حىت نتيجة التالميذهى ذكرت ىف اخللفية أن املشكلة ىف هذالبحثكما 

تعلم العالجى بعد إمتحان أخري خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولواللغة العربية ىف املعهد

واملشكالت الىت تدور حول هذه املشكلة  الدراسى لتكون نتيجة الطالب موافقا مبعري إكتمال احلد األدىن.

كما يلى :



عند املدرس اللغة العربية ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك العالجيتطبيقأ.

إندرا غريى هولو؟

؟العالجيةاملعلمنيتدريسيف تطبيقاألساليب املستخدمةب. 

؟الطالبتعلم نتائجعلىتؤثراليتالعواملت. 

مشكلةالتحديد.ب

عند املدرس العالجيتطبيقكيف كلة ىف هذا البحث هو  املشحدد الكاتبكلة ىف هذا البحثاملشلكثرة

اللغة العربية ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولو؟

تكوين المشكلة.ج

املشكلة، تقدمي املشكلة وحتديد املشكلة ومن مث تكوين املشكلة الىت تبحث هى:إستنادا على خلفية 

عند املدرس اللغة العربية ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير العالجيتطبيقكيف .أ

مولك إندرا غريى هولو؟

ألمة اإلسالمى أير مولك ىف املدرسة العالية مبعهد خري االعالجيتطبيقثر على تؤ عوامل الذى الما.ب

إندرا غريى هولو؟

. أغرض وفاعدة البحثد

أ. اغرض البحث

ىف املدرسة العالجي، فاألغرض هذا البحث هو ملعرفة التعلم تطبيق السابقةاعتماد على تكوين املشكلة 

ىف العالجيتطبيقثر على تؤ عوامل الذى الو ملعرفةالعالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولو

. املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولو



لبحثافوائدب.

.املعلمنيكيفية تدريس تعلم عند التالميذ و تحسني طريقة للمعلمني، لأ.

نتيجة الطالب.رتقية هو حماولة لللطالب ،ب. 

واملدرسة.حتصيل الطالبمن أجل حتسنينوعية املدارسلرتقيةكمدخلللمدرسة،ت.

العلم للكاتب.تعميق وتطوير هي واحد من حماولة لهذا البحثث.


