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الباب األول مقدمة
أ .خلفية البحث
اللغة ىي أداة للواصل ُبت البشر يف نقل نواايىم (اإلماـ آسى سيباىاكم،
) 8سوؼ ينقل الناس نيتهم أك أعراضهم اىل اآلخرين من خالؿ اللغة إذا نظران إليها
من مكاهنا ،فإف اللغة ىي شيئ جيب تعلمو كشلارستو ىف التفاعل مع اآلخرين.
اللغة ىي صبعية اإلشارة الىت يستعمل الناس ليعربكا األفكار كالشعور كالغضب
كاإلرادة .كبتعريف األخرل أف اللغة ىي آلة الىت يستعملها الناس ليقدموا األفكار
كالذكؽ كاألىداؼ من تركيب الكلمات مفهوما للغًت( .أجيف ىًتمواف :۱۱٠۲
،
۹) .
إف اللغة العربية ىي اللغة الىت نزؿ هبا القرآف الكرًن ،كىي بذلك اللغة حيتاجها
كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو ادلسلم األكامر كالنواىى كاألحكاـ
الشرعية.
فإف اللغة نظاـ إعتباطى لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ األفكار كادلشاعر بُت
أعضاء صباعة لغوية متجانسة ( .زين كامل اخلويسكى2009). 11: ،
أف اللغة ىي آلة للتواصل ُبت الناس كيستعملوف ليعربكف األفكار ىف الفكر
الطيب من خالؿ القوؿ كالكتاب ( .سيف ادلصطفى3). 2017: ،
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أف اللغة ىي النظاـ كاذلرمس كالصوت كاحلكاـ الذل يستعمل الناس أك
األعضاء اجملتمع لتبادؿ األفكار كإلحساس ( ،دمحم على احللواىن200:17). ،
معٌت اللغة ىف اللغة اإلندكنسية تساكم م ٌعت اللغة ابللغة العربية،

langunge

ىف اللغة ىولندل،

ىف spraceh

يف اللغة اإلصللزية،

langue

ىف اللغة الفرنسية،

tall

اللغة أدلانيا kokugo ،ىف اللغة الياابف bhasa ،ىف اللغة سنسكرات.
حىت اآلف أف التعريف اللغة ذلا معنا معينا ،بعضهم يقولوف أف اللغة ىي الكلمات
ادلكتوب ،كبعضهم يقولوف أف اللغة ىي آآلت للتواصل الناس ،كبعضهم يقولوف أف
اللغة ىي األمساء كاألفعاؿ كالكلمات أك التعبًت ،كبعضهم يقولوف أف اللغة
ىي صبع الكلمات أك القواعد أك النظاـ( .أضبد عزاف2). 2004:،
اللغة العربية ىي لغة القرآف كاحلديث ،مها أساس الدين اإلسالـ ،كجب على
كل مسل ُمت ليعلم أساس الدين اإلسالـ .ادلفهوـ يلزـ علينا أف يعلم اللغة العربية أكال،
كما قاؿ ابن تيمية رضبو هلال فإف نفس اللغة العربية من الدين ،كمعرفتها فرض كاجب،
فإف فهم الكتاب كالسنة فرض ،كال يفهم اللغة العربية ،كماال يتم الواجب اال بو فهو
كاجب( .بصرل مصطفى كغًته5). 2009: ،
كقاؿ ابن اجلن ،أف اللغة ىي األصوات يعربكف الناس لغرض ،مث قاؿ ابن
اذلمزة أف اللغة ىي األلفاظ الىت تس تخدمها ليعرب األمساء كم ٌعت ادلفهوـ ( فتح الرضبن،
)2015: 1-2
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إحدل ادلشكالت الىت غالبا ما توجهها عملية تدريس اللغات األجنبية،
كخاصة العربية ىى إثراء أساليب التدريس كاسًتاجياتو ،من الناحية ادلادية .تعليم اللغة
العربية ىف عامل التعليم اإلسالمي ليس شيئا غربيا ،ألنو ىف ىذه البيئة ال يتم استخدـ
اللغة العربية ىف كثًت من األحياف كالتعبًت عنها ىف العديد من األنشطة اليومية .مثل
قرأة القرآف كالصلوات اليومية ،كلكن أيضا غالبا ما يتم استخدمها كتعبًت عن
التحيات كما اىل ذلك .لكن ىف الوقع ،يعد تدريس اللغة العربية أحد ادلراجع

الىت

تعترب الصعبة كشللة ،ألف درس اللغة العربية غت أساس أك تكميلى.

يقوؿ علماء النفس أف أحد األشياء الىت تؤثر على تعليم الشخص ىو
اإلىتماـ.ىذا اإلىتماـ لو أتثًت كبًت على التعلم .ألف إىتماـ الطالب ىو العامل
الرئيسي الذل حيدد درجة نشاط الطالب إذا كانت ادلادة التعليمة ادلستفادة ال تتطابق مع
إىتمامات الطالب ،فلن يتعلم الطالب قدر اإلمكاف ألنو يوجد جاذبية ذلا للتغلب
على الطالب غًت ادلهت ُمت ابلتعلم كجيب على ادلعل ُمت زلاكلة تيئة ظركؼ

معينة حىت حيتاج دئما كيريدكف مواصلة التعليم.
ادلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب ىي إحدل مؤسسات تربية اإلسالمية ربت
نوع كزيرة الدينية ،كقد دخلت مادة اللغة العربية ىف برانمج التدريس ادلخًتج من كزيرة
الدينية اجلمهورية اإلندكنسية إحدل مؤسسة الًتبية فكانت اللغة األجنبية الىت تدرس
فيها ىي اللغة العربية .ألف ىذا الدرس مهم للطالب ىف فهم علوـ الدينية.
إحدل ادلشكالت الىت يوجهها الطالب الىت يستعملوف ىف ادلدرسة الثانوية
جوىف مدينة صبىب كىي قليل منهم يفهموف ادلادة الىت أعطاىا ادلدرس ىف الفصل ،لقد
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شرح ادلدرس ادلادة مرات كلكنهم ال يفهموف حىت إذا أمرىم ادلدرس أف يشرحوا ادلادة
ال يستطيعوف ،كإذا أمرىم ادلدرس قرأة ادلادة أك الكتابة ال يستطيعوف كذلك .كمن مث

أف ىذه ادلشكالت فقد كجدت ىف نفس الطالب كادلدارس ألف عند تعليم اللغة

العربية ال تستخدمها اسًتاذبي اجليدة كلذلك الطالب ديللوف عند تعليم اللغة العربية.

من مراقبة الكاتبة ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب
فوجدت الكاتبة أف أكثر الطالب يصعبوف عليهم القراءة عن ادلاة الىت أعطاىا
ادلدرس .ىذه احلالة للغاية ىف ربقيق أىداؼ التدريس ،ألف ربقيق التدريس يعتمد
على طريقة مستخدمة .ككذلك أف ادلشكالت ىف تدريس االغة العربية ىف الفصل
السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب أف الطالب أكثرىم متخرجوف من ادلدرسة

اإلبتدائية مل يتعلموا ىذه ادلادة قبلها كلذلك أف ىذه ادلادة صعبة للفهم.
من مراقبة الكاتبة ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب
فوجدت الكاتبة عشرة من من شبانية عشر ال يستطيعوا القراءة ،كثالثة الطالب ال
يرغبوف حصة التدريس اللغة العربية كبعضهم ديزحوف كراء الفصل عند أف األستاذ لقد
شرح ادلادة أماـ الفصل ألف اسًتاذبية غًت صوبية.
بناء على خلفية البحث السابقة ،فأراد الكاتبة أف تعتقد البحث ىف كتابة
الرسالة العلمية ربت العنواف  :اسرتاجية التعلم القراءة

(

) Outline Empaty Denan

ىف حتسني اىتمام الطالب ابملدرسة الثانوية جويف جاميب
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ب .حتديد البحث
لتسهيل الكاتبة ىف كتابة ىذه الرسالة العلمية فحددت الكاتبة مشكالت
اسًتاجية التعلم اللغة العربية ىف ربسًُ ت اىتماـ ىف الفصل السابع
الطالب

البحث عن

ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب ،كأخذ الكاتبة االلغة العربية الواقعة ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب كخصوصا لنيل مهارة القراءة.

ج .مشكالت البحث
خلفية البحث السابقة ،أراد الكاتبة أف يقدـ ادلسائل األمهية ىف ىذه الرسالة
العلمية كىي مايلى:
كيف  1.تطبيق

اسًتاجية )  ( Denan Empaty Outlineالقراءة ىف ربسًُ ت
التعلم

اىتماـ الطالب ابدلدرسة الثانوية جويف جاميب ؟
 2.ما العوامل الىت تؤثرىا يف تنفيذ اسًتاجية التعلم القراءة (

Denan Empat

 ) Outlineىف ربسًُ ت اىتماـ الطالب ابدلدرسة الثانوية جويف جاميب؟
 3.كيف سعي ادلدرس دلعاجلة صعوابت التالميذ يف تطبيق

اسًتاجية
التعلم

القراءة (  ) Outline Empaty Denanىف ربسًُ ت اىتماـ الطالب ابدلدرسة الثانوية

جويف جاميب؟
د .أىداف البحث وفوائده
 1.أىداف البحث
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أما أىداؼ البحث كىي ما يلى :

كلية الًتبية كالتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين االسالمية احلكومية جاميب

أ) .دلعرفة اسًتاجية الىت تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ
الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية

جوىف مدينة صبىب عند

التعليم.
ب)  .دلعرفة إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم.
ج)  .دلعرفة العوامل الىت تؤثر على تعلم الطالب ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم.
 2.فوائد البحث
أما فوائد البحث كىي ما يلى :
أ)  .لزايدة العلوـ كادلعارؼ للكاتبة عن تدريس اللغة العربية ب) .
إلعطاء الفكرة ىف تطوير العلوـ كتدخيل دلؤسسة الًتبية ادلوجودة
ج)  .لتكميل الشرط من الشركط الالزمة للحصوؿ على درجة العامل األكؿ
) (S1كلية الًتب اجالمعة
ية

اإلسالمية احلكومية سلطاف طو سيف

الدين صبيب .

كلية الًتبية كالتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين االسالمية احلكومية جاميب

الباب الثاىن
نظرية البحث
أ .تعريف اسسرتاجية
من أجل ذبنب سوء الفهم ُبت اإلسًتاجية كاألسلوب كالتعليم كالتعليم ،كصف
ادلؤلفوف الفرؽ قليال .كفقا إلدكارد أنطوىن ( ) ،1963تعترب اإلسًتاجية نشاطا زلددا
يتم تنفيذه ىف فىئة ىف تناغم مع الطريقة كادلنهج ادلختار .ككفقا للدكتور ملينط سوركج ،فإف
اإلسًتاجيات أك التقنيات قابلة للتنفيذ ،شلا ي ٌعت أف حيدث فعليا ىف الفصل
لتحقيق األىداؼ ،يعتمد على ادلعلم كخيالو كإبداعو كتكوينو الصفي.
كالكلمة إسًتاجية تصدر من اللغة اليوانىن" " strategiaمعناىا علم للحرب أك
أمراء احلرب .بناء على أساس ىذا الفهم فإف اإلسًتاجية فن العملية ىف احلرب،
كطريقة صفوؼ اجليش كالسياسات يف احلرب سالح البحرية كانت أك اجليوس
األرضية .كأف م ٌعت اإلسًتاجية دبهارات النظاـ الواقعة.

( سيف ادلصطفى2017: ،

)7
كىف معجم اللغة العربية ( ) 1989أف اإلسًتاجيات ىي علوـ أك الفنوف
تستخدمها موارد األمة لتنفيذ السياسة ىف احلرب أك السلم .تعتمد ابإلسًتاجية للتعلم
اللغة ىي أف اإلسًتاجية خطة احلريص لتحقيق اخلاصة.
كىف كتاب اسكندر كسيط أف اإلسًتاجية على رأم ىرنىب ىي خطة العملية
ىف احلرب كطريقة صفوؼ اجليش كالسياسات يف احلرب سالح البحرية كانت أك
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اجليوس األرضية .ىذا احلاؿ ال يعجب إذا نظران التارخيى نعرؼ اإلسًتاجية( .اسكندر
) 2008: 3كسيط،
اإلسًتاجية ىي اخلطوات الكبًتة على سعي ليحصل األىداؼ ادلعنية،
اإلسًتاجية معلقة ابالًتبية كالدراسات ،فاإلسًتاجية تتعرؼ أبسلوب العامة من ادلدرس
كالطالب لوجود عملية الدراسات ليحصل األىداؼ ادلعنية ( .سيف البحر2002: ،
2-5).
فاإلسًتاجية التعليمات أك منكن أبساليب التدريس ىي التشغيلية من الطريقة،
ألف أساليب التدريس ىي اخلطط ادلتخصصة كالقواعدة كاخلطوات ككذلك الوسائل
بعملية التعليم كادلتعلم ىف الفصل ليحصل األىدافو( .عبد احلميد كغًته2008: ،
4).
كقاؿ جولوا :أف م ٌعت التعليم ىي عملية العقلية الفكرة لتغًت األخالقو ،فعال
كاف أك صفة أك تقريرا( .جولوا2002: ،

 7).كأف التعليم يعرؼ بسعي النظم البيئة

تتألف شلا تلى:
 1.معلم
 2.أىداؼ التعليم
 3.الطالب كالطالبة
 4.مادة الدركس
 5.كسائل التعليم
 6.طريقة التعليم
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 7.عوامل اإلدارة( .سيف ادلصطفى9-8). 2017: ،
كعلى رأم سنجام ،أف اإلسًتاجية ىي كسائل الشخصية ىف تطبيقات
الطريقة كادلهارة كالفنوانت على خطوات التعليمات ،كقاؿ كينوليس ،أف
اإلسًتاجية ىي اخلطوات على طريقة لتدبًت لية التعليمات كادلتعلمات( .صبيل
سوؼ ريهاتيننجى ركـ157-158). 2013: ،
أف اإلسًتاجية اللغة العربية تستعمل ىف عامل الًتبية كزبصص بعملية التعليم
كادلتعلم اللغة العربية ىي الفنوف كالعلوـ ليضم الدركس مثًتة لإلىتماـ،حىت
أف األىداؼ حققت ابلنفاذ كالكفاءة( .جولوا2). 2002: ،
كعلى رأم أكنوا قاؿ :أف اإلسًتاجيات التعلم ىي الطريقة لتسهل
الطالب أف يفهموا ادلادة الدراسات ابجليد ،كذلذا أف أىداؼ التعلم مثًتا
إللىتماـ ىف آخر التعلم كادلتعلم ( .مهزة.ب.أكنوا3). 2009: ،
أف اإلسًتاجية ىي التصميمات كاإلستعدادت كاخلطوات الىت تفعل
ادلدرسة يف الفصل لتحصل األىداؼ ىذه الدراسات ( .فتح الرضبن،
259).
ب .انواع اسرتجية التعليم
) 1اإلسًتاجيات تعليم األصوات العربية
) 2اإلسًتاجيات تعليم ادلفردات
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2015:

) 3اإلسًتاجيات الًتاكب
) 4اإلسًتاجيات االستماعي
) 5اإلسًتاجيات الكالـ
) 6اإلسًتاجيات القراءة
) 7اإلسًتاجيات الكتابة

ج .إسرتاجية القراءة
كفقا إليزاف(  )٤۲۱- ۲٠٠۲مهارة القراءة ينظر اف تعرؼ على فهم زلتوايت القراءة
ادلكتوبة ابلشفوية اك يف القلب ك التهجئة اك القراءة ما ىو مكتوبة .تتضمن القراءة مهارتًُ ت
يف اف كاحد ,ك مها التعرؼ على رموز ادلكتوبة ك فهم زلتوايهتا.

أف تعلم مهارة القراءة ال تعلم ىذه القراءة رلرة فقط مث تؤمركف الطالب
كالطلبات أف حيفظوا كلكن كذلك الطالب كالطلبات يعربكف لو أهنم يفهموف
بعض ادلؤشرات:
 1.الطالب كالطلبات قادرين على أف يقرؤا الناص العربية حبقيقة.
 2.الطالب كالطلبات قادرين على أف يفهموا الناصوص حبقيقة.
 3.الطالب كالطلبات قادرين على أف يًتصبوا الناصوص حبقيقة.
 4.الطالب كالطلبات قادرين على أف يعربًوا ال نصوص حبقيقة ،كيستطيعوف أف
خيربكا حكاايت ابستخدـ تلك اللغة( .سيف ادلصطفى2017: ،
162).
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أما إسًتاجية القراءة أك مهارة القراءة تنقسم اىل ثالثة أقساـ للمبتدئًُ ت
كللمتوسطة كللمتقدمًُ ت:
 1.للمبتدئًُ ت
كىف ادلبتدئ يستخدـ اإلسًتاجي" "denan
اإلسًتجية تستخدـ للتدريب قدرة الطلبة

outline empty

ىي

على صب زلتوايت ىف شكل

اجلدكؿ .كخطواهتا كاآلتى:
أ ).خيتار الناص مطابق دبوضوع البحث الذل
قًُ ًدـ.
ب ).يستعد شكل اجلدكؿ.
ج ).يعطى الناص مث يقرئو.
د ).ديأل شكل اجلدكؿ.
ق ).جيمع الطالب مث يبحثوا البحث.
ك ).يعطى التصنيف من النتائج لكى ال زبطئ.
 2.للمتوسطة
 3.للمقد ُمت
د .خطوات اإلسرتاجية القراءة
أقساـ للمبتدئًُت كللمتوسطة
كاما اإلسًتاجية القراءة تنقسم اىل ثالثة
كلية الًتبية كالتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين االسالمية احلكومية جاميب
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ه .أىداف إسرتاجيات التعليمات
أف

اذلدؼ اإلسًتاجية القراءة تنقسم اىل اذلدفاف ىي اذلدؼ بقراءة
العامة

كالقراءة اخلاصة.
أما اذلدؼ العاـ دلهارة القراءة ىي1. :
يعرؼ على النص لكتابة تلك اللغة
 2.يًتجم كيستخدـ ادلفردات
 3.يفهم اخلبار بصريح
 4.يفهم ادل ٌعت من الناحية ادلفاىيمية
 5.فهم قيمة التواصل من صبلة كاحدة
 6.فهم العالقة بُت اجلمل كالفقرات
 7.تفسًت القراءات
 8.ربديد ادلعلومات اذلامة ىف اخلطاابت 9.
سبييز ُبت الفكرة الرئسية كالفكرة الدعمية
 10.ربديد األمور اذلامة لتستخدـ اخلالصة
كأما األىداؼ

اخلاصة دلهارة القراءة تنقسم اىل ثالثة أقسم للمبتدئ

كللمتوسطة كللمقدمة.
 1.للمبتدئ
أ ).تعرؼ الرموز اللغة
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ب ).تعرؼ الكلمة كاجلملة
ج ).ذبد األفكار الرئيسى كالدعم
د ).يركل زلتوم القراءة القصًتة
 2.للمتوسطة
أ ).ذبد الفكرة الرئيسية كالدعمية

ب ).يركم زلتوايت القراءات
 3.للمقدـ
أ ).ذبد الفكرة الرئيسية كالدعمية
ب ).يفسر القراءات
ج ).صنع اجلوىر القراءات د).
يركم زلتوايت القراءات

و .عوامل الىت تؤثر على إسرتاجيات التعليمات
 1.تدريب ادلدرس
 2.مواد ادلدرس
 3.دافع ادلدرس
 4.عادات ادلدرس
 5.شخصية ادلدرس
 6.كيفية تعلم ادلدرس 7.
رغبة الطالب كالطالبات
 8.مهارة الطالب كالطالبات
 9.سن الطالب كالطالبات
 10.كسيلة للتعلم( .دمحم على اخللى133) 2010: ،
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ز .دراسة سابقة
األىداؼ من دراسة سابقة ىي دلعرفة شالقدـ الباحثوف قبلها ،كعلى رأم
الكاتبة شلا قدـ الباحثوف ادلتقدموف من قبل ىذا البحث ادلشبو دبوضوع البحث الذل
قدـ الكاتبة ،ذلك البحث الذل قدـ الباحثوف من قبل ىذا البحث ىو:

 1.عبد احلميد ،قدـ ادلوضوع عن اإلسًتاجية الىت تستخدمها معلم اللغة العربية ىف
عملية التعلم لزايدة اإلىتماـ بتعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية أكلك كيمانج مدينة صبىب ،ىذا البحث يشتمل على البحث عن
ماىي اإلسًتاجية الىت تستخدمها معلم اللغة العربية ىف عملية التعلم لزايدة
اإلىتماـ بتعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية أكلك
كيمانج مدينة صبىب ،ماادلشكالت الىت يوجهها اإلسًتاجية الىت يستخدمها معلم
اللغة العربية ىف عملية التعلم لزايدة اإلىتماـ بتعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل

السابع ابدلدرسة الثانوية أكلك كيمانج مدينة صبىب2. .
أغوس ،قدـ ادلوضوع عن الفائدة ىف تعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة
الثانوية أكلك كيمانج مدينة صبىب ،كيف ادلشكالت يوجهها ادلدرس عن
الفائدة ىف تعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية أكلك
كيمانج مدينة صبىب.
 3.فوزل ،قدـ ادلوضوع ما ىي العوامل الىت تؤثر على تعلم الطالب العربية ىف
الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية معهد النور تنجكيت موارا صبىب  ،يعطى الباحث حل
ادلشكل اإلسًتاجية الىت يستخ دمها معلم اللغة العربية ىف عملية التعلم لزايدة
اإلىتماـ بتعلم اللغة العربية لطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية معهد
النور تنجكيت موارا صبىب.
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الباب الثالث
إجراءات البحث
أ .تقريب البحث وطريقتو
استاجية التعلم اللغة

ىذا البحث يتصف ابلوصفى الكيفي دبوضوع ادلسائل عن

العربية ىف ربسًُ ت اىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب
الطريقة ادلستعملة ىف ىذا البحث كىي طريقة ادلراقبة كاحملاكرة كالوثيقة .ىذا البحث
سيبحث الكاتبة عن اسًتاجية الىت تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ الطالب ىف
الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم إىتماـ الطالب ىف تعلم
اللغة العربية ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم ،كالعوامل
الىت تؤثر على تعلم الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية

جوىف مدينة صبىب عند

التعليم.
ب .إعداد البحث وموضوعو
 1.إعداد البحث
أخذ الكاتبة موقع البحث

ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف

مدينة صبىب .ىذا البحث سيبحث الكاتبة عن اسًتاجية التعلم اللغة العربية ىف
ربسًُ ت اىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب.
ابحلجة أف

ىذه ادلدرسة مل يوجد أحد الباحثًُ ت أف يبحث ىذه ادلشكالت من

قب ل ه ا .
 2.موضوع البحث
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ادلوضوع ىف ىذا البحث ىو الذم يعطى ادلعلومات عن األحواؿ
ادلبحوث .أما ادلوضوع ىف ىذا البحث يتكوف على مدرس اللغة العربية كرئيس ادلدرسة
كالتالميذ -كالتلميذات ىف الفصل إحد عشر يف ادلدرسة العالية احلكومية
أكلك كيمانج دبدينة صبىب.
"العينة يف كصف الكيفي يتعلق بكيفية اختيار ادلعلومات الثابتة كاألمانة
عن العناصر اليت تستفعل بفرفسيف كىو ما عرؼ عن االختالفات ادلوجودة.
أ ما تشكيل العينة فتستفعل بطريقة فرفسيف مسفلينج يعٍت أف عملية
اإلنتشار ككرة الثلج اليت كانت أكذلا صغًتة مث صارت كبًتة ىف عملية تدكيرىا".
(سنافية فيصل)٦٠۱ : ٠۹۹۱،
ادلوضوع البحث تؤخذ بطريقة فرفسيف مسفليج (كرة الثلج ).فثبت
الكاتب مدرس اللغة العربية معلوما
معلوما زايدة

Informan) ( Key

كالتالميذ كرئيس ادلدرسة

.

كأخذ الكاتب موضوع البحث بطريقة فرفسيف مسفلينج أم أف ىذا
ادلوضوع ىي عملية الىت ذبرم ابلتسلسل يعًٌ ت أف العملية الىت ذبرم ابلكرة الثلج
فأكذلا صغًتة مث كبًتة كأكرب ىف عملية التعليم كتدكرىا (سنافية
فيصاؿ،
٦٥) .
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:٠۹۹۱

كأما ادلوضوع من التالميذ تؤخذ بطريقة سنوابؿ مسفلينج  .كأما من
ادلدرس كرئيس ادلدرسة تؤخذ بطريقة فرفسيف مسفلينج أك تؤخذ ادلوضوع صباعة .
(سنافية فيصاؿ)٦٥ :٠۹۹۱ ،
ج .أنواع البياانت ومصادرىا
 1.أنواع البياانت
أ(  .البياانت األساسية
البياانت األساسية ىي بياانت الىت تؤخذ من مصادرىا مباشرة بدكف
ادللحق ( .أمًت اذلادم. )٥۲۱ :٨۹۹۱ ،
البياانت األساسية يف ىذا البحث فأخذ الكاتب من ادلراقبة كاحملاكرة
يف ادليداف عن مشكالت ترصبة اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنسية كمعاجلتها
للتالميذ ابدلدرسة

العالية احلكومية أكلك كيمانج مدينة صبىب كتلك البياانت

األساسية منها :
 1).اسًتاجية الىت تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ الطالب ىف
الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم2). .
إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية
جوىف مدينة صبىب عند التعليم.
 3).العوامل الىت تؤثر على تعلم الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية
جوىف مدينة صبىب عند التعليم
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( .ب البياانت الثانوية
البياانت الثانوية ىي البياانت الىت تؤخذ من الواثئق ادلوجودة( .أمًت
اذلادم)٥۲۱ :٨۹۹۱ ،
كادلقصود ابلبياانت الثانوية ىي البياانت الىت تؤخذ من الواثئق الىت تتعلق
هبذه ادلسائل منها

:

 1).التاريخ كموقع اجلغرايف ىف ادلدرسة الثانوية جوىف صبىب 2).
تركيب اذليكل ىف ادلدرسة الثانوية جوىف صبىب
 3).أحواؿ ادلدرسًُ ت كالتالميذ ىف ادلدرسة الثانوية جوىف صبىب
 4).أحواؿ الوسائل كاللوازـ للمدرسة الثانوية ىف ادلدرسة الثانوية جوىف صبىب
 2.مصادر البياانت
مصادر البياانت يف ىذا البحث ىو موضوع البحث ادلأخوذ من مصادر
البياانت( .سوىر مسي أرم كونتو ).۲٠۱ :۲۹۹۱ ،أما مصادر البياانت اليت
استعمل الكاتب لنيل البياانت كىي شلا يلي :
).مد1رس اللغة العربية
 2).رئيس ادلدرسة
 3).التالميذ كالتلميذات
د .طريقة مجع البياانت
أما الطريقة الىت استعمل الكاتب جلمع البياانت ىف ىذا البحث كىي شلا يلى :
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 1.طريقة املراقبة
طريقة

ادلراقبة ىي طريقة النظرية عن صبع العمليات على ادلوضوع

ابستعماؿ آلة النظرية( .سوىر مسي أرم كونتو ).۳۳۱ :۲۹۹۱ ،
ادلراقبة أك ادلالحظة ىي النظرية كالتسجيل تبعا لنظاـ خآصة عن اليت
ظهرت على موضوع البحث( .مرغونو)٨٥۱ :۹۹۹۱ ،
طريقة ادلراقبة فعقد الكاتبة النظرية مباشرة ىف ادلدرسة الثانوية جوىف صبىب.
أما النظرية الىت استخدـ الكاتبة كىي

اسًتاجية التعلم اللغة العربية ىف
ربسًُ ت

اىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب مث
راقب الكاتبة موقع اجلغرافيا كتركيب ىيكل التظيم ادلدرسة كشلا يتعلق ابلبحث.
كاستعمل الكاتب ىذه الطريقة لنظرية األشياء الىت تتعلق دبسائل البحث
كىي اسًتاجية التعلم اللغة العربية ىف ربسًُ ت اىتماـ الطالب ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب.
 2.طريقة احملاورة
حملاكرة ىي تقنية صبع البياانت بطريقة تقدـ األسئلة كاإلجابة بلساف
مباشرة من مصادر ادلعلومات( ".أمًت اذلادم).٥۳۱ :٨۹۹۱ ،
كاستعمل الكاتب طريقة احملاكرة لنيل البياانت ادلتعلقات ابلبحث كلنيل
اإلجابة الصحيحة عن اسًتاجية الىت تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة
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إىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم
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 ،إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف
مدينة صبىب عند التعليم ،العوامل الىت تؤثر على تعلم الطالب ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم
 3.طريقة الوثيقة
الوثيقة ىي طريقة صبع البياانت عن األحواؿ أك الىت ىف شكلها مثال "الكتب
العربية  ،اجملالت العربية  ،اجلرائد كادللحوظة

كغتىا (".سوىرمسي أرم كنتو،

)٦۳۲ :٨۹۹۱
ىذه الطريقة استعمل الكاتب لنيل البياانت عن صورة العامة ىف الفصل
السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب منها :
 1).التاريخ كموقع اجلغرايف ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب 2).
تركيب ىيكل التنظيم ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب
 3).أحواؿ ادلدرسًُ ت كالتالميذ
ىف

الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف

صبىب
 4).أحواؿ الوسائل كاللوازـ ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب
ه .حتليل البياانت
ىذا البحث يتصف بوصف الكيفي يعٍت أف البحث الذم استعمل الكاتبة
مل يستعمل أرقاـ احلساب "...الوصف الكيفي ىو إجراء البحث الذم ينتهي
البياانت مثل ادلكتوبة أك قوؿ الغًت أك الفعل الذل مالحظتها".
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بعد صبع الكاتب البياانت يف ادليداف فتلك البياانت ربلل ابستعماؿ ربليل
البياانت شلا يلى :
 1.حتليل اجمالل
ربليل اجملاؿ تفع لنيل صور العآمة أك التعريفات العامة كصبيع ما حاصلة من
مشكالت البحث .احلاصلة من ادلعارؼ أك التعريفات ترفع ابجملاؿ أك الرموز ادلعًُ ت .
(سنافية فيصاؿ)۱۹ :٠۹۹۱ ،
استعمل الكاتب ربليل اجملاؿ لنيل صورة عآمة عن موقع البحث كىي ىف
الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب الىت تتكوف على التاريخ كموقع
اجلغرافيا ،تركيب ىيكل التنظيم ،أحواؿ ادلدرسًُ ت كالتالميذ ،كأحواؿ الوسائل
كاللوازـ ابدلدرسة الثانوية جوىف صبىب.
 2.حتليل التصنيف
ربليل التصنيف ىو ربليل ادلذكور يف رلاؿ معًُ ت كيستعمل الكاتب لتبًُ ت
الظواىر أك ادلسائؿ البحث( .سنافية فيصاؿ. )٨۹ :٠۹۹۱ ،
كاستعمل الكاتب ربليل التصنيف لتشريح الظواىر عن اسًتاجية الىت
تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة
الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم ،

إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف

الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم العوامل الىت تؤثر
على تعلم الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية

جوىف مدينة صبىب عند

التعليم.
كلية الًتبية كالتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين االسالمية احلكومية جاميب

 3.حتليل املركب
ربليل ادلركب يستعمل الكاتب بعد صبع الكاتب اليباانت أك ادلعلومات من
احملاكرة كادلراقبة التباين بًُ ت العائلة كيفكر الكاتب تلك التباين أك تبحث ادلقدار
ادلوجودة ( .سنافية فيصاؿ. )۳٠۱ :٠۹۹۱ ،
ربليل ادلركب يستعمل الكاتب لتحليل البياانت عن ادلراقبة كاحملاكرة.
كاستعمل الكاتب ربليل ادلركب لتشريح البياانت من ادلراقبة كادلالحظة ىل
البياانت مناسبة ابلظواىر ادلبحوثة ىف ادليداف ،ي ٌعت أف ادلعلومات الىت قدـ
الشخصي من احملاكرة يستطيع أف يشرح ا لظواىر ادلوجودة منها اسًتاجية الىت
تستخدمها مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة
الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم ،

إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف

الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند التعليم ،العوامل الىت تؤثر
على تعلم

الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب عند

التعليم.
 4.تصحيح البياانت
تصحيح البياانت ىي تقنية الفحص بتصحيح البياانت الىت تنفع أبشياء
أخرل من خارج البياانت كتنفع لشيكات أك زبمينة على البياانت( .لكسي ج
ميلونج)٨۲۱ :٤٠٠۲ ،
ىذا البحث استعمل الكاتب بطريقة تصحيح البياانت لتخ ُمت أك
شيكات ُبت األمانة أك ادلعلومات الىت توجد ىف األكقات كاآللة ادلوجودة.
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بناء على تقنية ربصحيح البياانت السابقة ،فادلقصود بتصحيح احلقيقة
كادلكافاءة عن البياانت ادلوجودة ىف ادليداف كىي عن اسًتاجية الىت تستخدمها
مدرسة اللغة العربية لزايدة إىتماـ الطالب ىف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية
جوىف مدينة صبىب  ،إىتماـ الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل السابع
ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب ،

العوامل الىت تؤثر على تعلم الطالب ىف

الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية جوىف مدينة صبىب .كمن حاصلة احملاكرة أك من
الوثيقة حىت أف يكوف مسؤكلية على صبيع البياانت ادلوجودة ىف ادليداف هبذا
البحث.
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و .جدول البحث
ىذه العملية تنقسم إىل ثالث خطوات  ،اخلطوة األكؿ تتكوف على كتابة مشركع
البحث كإذف مشركع البحث كاخلطوة الثانية تتكوف على صبع البياانت كربليل البياانت.
كاخلطوة الثالثة تتكوف على ربليل كصيلة كتركيب جدكؿ البحث ككتابة شكابة األخًتة .
جدول  : ۱جدول البحث
لتسهيل الكاتب على تنفيذ العماليات  ،فرتب الكاتب جدكؿ البحث شلا يلى:
الشهر
رقم

أنواع النشاطات

أبريل
مارس
فرباير
يناير
يوليو
يونيو
2222 2222 2222 2222 2222
2222
432 14321432 143214321 4321

۱

تقدن العنواف

۲

كتابة مشركعية البحث

۳

تقدن السمينار

٤

تقدن اإلذف للبحث

٥

تصحيػح مشركعية البحث

√√

٦

تصحيح العنواف

√√

٧

صبع البياانت

√√√√

٨

ربليل البياانت

۹

إصالح الرسالة العلمية

√√√√√√
√√√√

 ٠۱تكميل الرسالة العلمية

√√√

√
√√√√√
√√√
√√

√

 ۱۱ادلناقشة
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الباب الربع
البحث يف امليدان
أ .البحث العام 1.
التاريخ

مت أتسيس ادلؤسسة ادلشًتكة لتجديد التعليم اإلسالمي  ،أك اختصا نرا ابسم جويف ،
يف عاـ  1950يف سوكابومي  ،جاكة الغربية  ،ككانت كالدة جويف استجاب نة لقلق قادة العلماء
يف ادلدارس القددية حبيث يتم إدارة التعليم بشكل مفاىيمي ككف نقا دلتطلبات

الع صر.

أتثرت كوكبة التعليم يف ذلك الوقت بشدة من ازدكاجية التعليم كتاث استعمارم
.ىولندم
ادلدارس  /التعليمية
كادلؤسسات )ادلدارس( العاـ التعليم مؤسسات كجود أدل

الدينية (البيزنطية كادلدارس) إىل ظهور رلموعات إندكنيسية ذات توجهات سلتلفة كطرؽ
تفكًت كأمناط ثقافية كتوقعات للحياة .اجلهود ادلبذكلة للقضاء على االزدكاجية يف عامل
التعليم ىي زايدة ادلعرفة العامة يف ادلدارس كتعزيز التعليم الدي ًٍت يف ادلدارس العامة .كقد
استلمت احلكومة ىذه احلقيقة إبصدار مرسوـ كزارم ثالثي يف  24مارس  1975.جويف
كمنظمة للفًتة اإلسالمية اليت تتجو ضلو اجلهود الرامية إىل النهوض ابلتعليم اإلسالمي ىي يف
األساس أكثر اسًتاتيجية مقارنة ابدلنظمات اجلماىًتية اإلسالمية
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األخرل يف سياؽ تقدـ الرموز اإلسالمية  ،ألف مهمة جويف تتحوؿ إىل حد بعيد إىل
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جوىر مشكلة تشكيل الشخصية اإلنسانية من خالؿ أدكات فعالة كفعالة  ،كىي التعليم اليت يتم
تنفيذىا من الناحية ادلفاىيمية كادلوجهة  ،سيتم األمة اإلسالمية مهارة سبشيا مع
اآلخرين الذين تقدموا ابلفعل يف رلاالت العلوـ يف
اشارة اىل احلقائق ادلذكورة اعاله مع بدء مراقيب التعليم االسالمي كاجملتمع
الراغبًُ ت يف احلصوؿ على تعليم اسالمي

ألطفاذلم.

على ىذا األساس  ،بذلت جهود لتحقيق ذلك من خالؿ إنشاء

Maratul MIS

Athfalيف عاـ  1982يف مبًٌ ت بسيط يف جالن دارما األكؿ مث يف عاـ مت 1984
إنشاء عالية جويف جاميب عن طريق احتالؿ مبًٌت القركض يف ادلدرسة الثانوية احلكومية
 .Jlيف  1995.عاـ

حىتAdit ya warman Tehok

ضا جالن .
يف عاـ  ، 1988بدأت يف ادلدرسة الثانوية جويف أنشطتها اليت تقع أي ن
دارما األكؿ  ،بقيادة

) 1الدكاتر دمحم ركزايل (رئيس)  2) ،الدكتور أسناكم سعود

(انئب)  3) ،الدكاتر زلمود أضبد (سكرتًت)
،

) 4الدكتور

يوانلدم سامًُ ت ،
(أمًُ ت

الصندكؽ)  ،مث انين كيدايكايت  ،الذم يواجو كاتب العدؿ إلضفاء الشرعية على صبيع
األنشطة التعليمية يف جويف

.من أجل ىذا اجلهد  ،مت أتسيس مؤسسة جويف جاميب

رمسنيا برقم  60بتاريخ  22أكتوبر  1986.مع إصدار اخلبت االكتوارم  ،مت أتسيس
اإلبتدائية ،الثانوية  ،ك العالية رمسنيا ربت رعاية جويف جاميب .
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لتعزيز أتسيس مدرسة تث ناكية كمدرسة عليا  ،قدـ الرئيس األكؿ لكل منهما
تصريح تشغيل لرئيس ادلكتب اإلقليمي إلدارة الدين يف مقاطعة جاميب .تصريح تشغيل
الثانوية رقم / 20
 23بتاريخ

E/PD/28 8991. tangga; 02

Kw.05.4/4/PP.00.6/2009

سبتمرب  1998ك العالية رقم

يونيو ( 2009بديالن عن تصريح التشغيل

ادلفقود) .مع القيود احلالية  ،حصلت جويف جاميب على أرض كاقفة يف جالن

فيفي II / .Lrg

دارما األكؿ من قرية اتمبك سارم من األستاذ إبراىيم بن حسن مع تعهد الوقف
رقم  23 85/04/1992يف يونيو 1992

كتعززت مع إصدار دفت ملكية األرض

(أرض الوقف) للمكتب جاميب أرغاراراي رقم  40بتاريخ  2مايو  1984.يف السنة عاـ
 ،بدأت مؤسسة جويف جاميب مع القيود كبدأت يف بناء ادلباين على أرض

1993

الوقف كبدأت يف نقل أنشطة التعلم يف ادلباين اجلديدة.
نظم ميس مرتوا اطفل جويف من  1992إىل  2006بقيادة  3رؤساء
مدارس يتيمة رمليك
) ، 2006الدكاتر
1988

بكالوريوس ) ، (1982- 1990حسًُ ت زين -
(1990
ـ  .دىلي كقد مت قيادة

حىت اآلف ابلتناكب من قبل  4مدير

بغتت) ،2) -1995 (1988
الدكاتورة
قيادة

 2006.مدرسة الثانوية جويف من
ادلدارس  ،كىي:

) 1الدكاتر

الدكاتر الدكاتر سوعد)3) (1995- 2000

نورىااييت ) 4) ، (2000-2010ماسيسوانتو  ،إس يب دم (2010
يف حًُ ت مت العالية جويف ابلتناكب من قبل  5مديرين  ،كىي1) :
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حىت اآلف.
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الدكاترة ـ .ارفا حف ) 2) (1986-1994ـ .راكم حسًُ ت )، (1994- 1995
) (1995- 2004خبتيار .د )3

(2004- 2006) ،حزي ًٍت
)4

) 5الدكاتر ـ.

كوساسي) 6) .(2006-2010أالف سيتيكو  (2010حىت اآلف.
فيما يلي مدراء ادلدارس الذين خدموا كمدارس جويف جاميب :اجلدكؿ
 1.االسم الذم كاف يف السابق رئيس مدرسة جويف جاميب

2.

TMT

اسم

رقم

1988-1995

الدكاتر بغتًت

1

1995-2000

الدكاتر H.سوعد ,ق.ا

2

2000-2010

الدكاترة حاييت

3

 2010حىت االف

مسسونطا S.Pd

4

شخصية املدرسة
أ .اسم ادلدرسة

 :مدرسة الثانوية جويف

. NSM/NSRAب

: 121215710005

. Akreditasiج

ج:

د .عنواف

 :شريع  .حندرؿ سدرمنا لورغ .دارما االكؿ قرية سببع

سارم .جاميب جنويب ادلديىة اجلاميب
. NPWPه
: 02. 940 . 622. 0 – 331 – 000
و .رئس ادلدرية
ز .رقم ىاتف

 S.Pdمسسونطا :
: 081366700311
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ح .اسم ادلؤسسة

 :جويف
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ط .عنواف

:شريع  .حندرؿ سدرمنا لورغ .فيفت الثاين قرية سببع

سارم .جاميب جنويب
ي .الرقم ادلؤسسة

: 074133092

ك .الرقم .سند موقف ادلؤسسة
ل .ادلاؿ االرض

 :60التاريغ  22اكتوير 1986
 :ادلؤسسة
(: )SertakanCopynya

حاؿ االرض
مساحة االرض

:M2 700

مساحة البناء

:M2 294

 3.بياانت الطالب
جدول  2.بياانت الطالب
صبلة

P

L

ا لف صل

66

26

40

7

47

18

29

8

60

25

35

9

173

69

104

رلموع

26

11

15

7

63

26

37

8

47

17

30

9

136

54

82

رلموع

30

16

14

7

30

11

19

8

65

27

38

9

125

54

71

رلموع
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سنة التعلم

0282 - 0282

0282/0282

0282/0282

الرقم

1

2

3

15

8

7

7

34

16

18

8

33

10

23

9

82

34

48

رلموع

62

18

44

7

17

10

7

8

36

16

19

9

114

44

70

رلموع

0281/0282

0289/0281

 4.الظرة و البعثة
 8.النظرة
”ابرع يف اإلدياف كالتقول  ،العلوـ كالتكنولوجيا ،

األخالؽ“

 0.البعثة
 غرس اذباىات التقول ذباه هلال تعاىل غرس اذباىات احلب العلوـ  ،كاإلبداع  ،كاالبتكار  ،كيكوفاألخالؽ القرآف- .
ربسًُ ت جودة اخلدمات التعليمية
 إعداد الطالب ابدلعرفة كاالنضباط كادلسؤكلية كالسلوؾ ادلتحمسكاإلسالمي.
 5.منهج الدرسية
ادلنهج أييت من اللغة اليواننية  ،كاليت ىي  carierشلا يع ًٍت عداء ك  curareشلا يع ًٍت
مكاف سباؽ.

ادلنهج عبارة عن رلموعة من خطط التدريس ادلنهجية اليت ربتوم على
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4

5

بياانت الغرض كتنظيم احملتول كمنظمات ذبربة التعلم كبرامج اخلدمة كأمناط التعليم كالتعلم
كبرامج التقييم حىت يتمكن الطالب من زايدة ادلعرفة كالفهم كتغيت

السلوؾ.

تستخدـ مدرسة تسناكية غويب منهج  ، 2013كىو
جدول  3.منهج
مالحظة

صبلة الساعة

مدة درسية

الرقم

-

44

القرأف حديث

1

-

44

اتريخ الثقافة اإلسالمية

2

-

44

الفقة

3

-

44

عقيدة األخالؽ

4

-

132

للغة الربية

5

-

110

رايضيات

6

-

66

للغة العربية

7

-

1110

العلوـ الطبيعية

8

-

66

الًتبية البدنية

9

-

66

الفن كالثقافة

10

-

44

تعليم ادلواطنة

11

-

88

العلوـ االجتماعية

12

-

44

ككانت طائرة

13

-

88

اصللزية

14

990

صبلة
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 6.اهليكل التنظيم يف املدرسة الثانوية جويف جاميب
جدكاؿ  4اذليكل التنظيم
التأسيس  /اللجنة

d

رئيس ادارة

,

يولياين
ادلوظفًُ ت
ادارة

. d

سوكما

او

ا

d

BP/BK
. d
. d

:
:

d
d

مدرس
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:

 7.أحوال الوسائل و اللواز
كسائل ىي كل األشياء ادلستخدمة لتحقيق اذلدؼ  ،يف حًُ ت أف البنية التحتية ىي شيء لو
.لذلك  ،تع ًٍت كالبنية التحتية شنيئا ما يتم استخدامو كوسيلة لتسهيل األنشطة
الوسائل

كسائل

التعليمية أك العمليات أك األدكات كادلرافق ادلستخدمة للمنشآت كالبنية التحتية ىي أحد العوامل اليت
ذلا كظيفة مهمة للغاية يف تسهيل عملية التعلم إلنشاء األىداؼ التعليمية.
تشمل ادلرافق كالبنية التحتية يف ادلدرسة جويف ما يلي:
جدوال  6أحوال الوسائل و اللواز
حاؿ

صبلة

كسع[]M²

غرفة  /بناء

الرقم

جيد جدا

3

42

غرفة الفصل السابع,

1

الثامن ,التسع
جيد جدا

1

42

غرفة الكمبيوتر

2

جيد جدا

1

42

غرفة ادلكتبة

3

جيد جدا

1

42

غرفة ادلعلم

4

جيد جدا

1

42

غرفة إدارية

5

جيد جدا

1

4

مرحاض طالب

6

جيد جدا

1

4

مرحاض ادلعلم

7
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جيد جدا

1

جيد جدا

1

طبل الفرقة

جيد جدا

24

الكمبيوتر

جيد جدا

2

جيد جدا
جيد جدا
جيد جدا

1
1
1

15

مستودع

8
9
10

طابعة
:ادلنشآت الرايضية تنس
الطاكلة
حضن اتكراك
حضن كرة السلة

ب .البحث اخالص
 1.كيف تطبيق اسرتاجية القراءة outline) empaty (denanيف حتسني اإلىتمام التعليم
طالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية جويف جاميب
ستاتيجية القراءة ( )denan empaty outlineىي كاحدة من أنشطة تعلم اللغة
العربية

ابدلدرسة جويف يف مدينة جاميب كالغرض من ىذه االسًتاتيجية ىو شلارسة قدرة

الطالب على صب زلتوايت ما يتم قراءتو يف شكل جدكؿ  ،ديكن تعديل زلتوايت اجلدكؿ
حسب إبحتياجاهتم التعليمية.
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نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع معلم مادة اللغة العربية

يف ادلدرسة الثانوية جويف تساءؿ

ىل ابدلدرسة الثانوية جويف يف تعليم اللغة العربية مطلوبة استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة
العربية ضلو اىتماـ الطالب ابلتعلم يف ادلدرسة الثانوية جويف صايف  ,S,Pd.iقالت:
" نعم  ،ألف التعلم يف ادلواد العربية معقد بعض الشيء  ،ابدلثل  ،جيب أف يكوف ادلعلم
مبد نعا بنفسو ليلزـ استخداـ االسًتاتيجيا ادلناسبة لتعلم اللغة العربية اعتما ندا على
ت
ادلواد  ،ككذلك استخداـ االسًتاتيجيات اليت يشعر الطالب أهنم غت مهتمًُ ت بتعلم
اللغة العربية" (مقابلة من قبل الباحثًُ ت يف مكتب ادلعلم  3مارس "2020.
مث الباحث مقابلة مع رئيس مدرسة الثانوية جويف جاميب الذم سأؿ ىل ابدلدرسة
الثانوية جويف يف تعليم اللغة العربية قد ُمنً ًح حرية استخداـ اسًتاتيجيات التعلم العربية
دلصلحة الطالب ابدلدرسة الثانوية جويف  ،أم ماسيسوانتو  ،S.Pd ،قاؿ :
"نعم  ،ىناؾ ابلفعل العديد من اسًتاتيجيات التعلم يف التعلم اعتما ندا على كيفية
اختيار ادلعلم اإلسًتاتيجية ادلناسبة (ادلالحظة يف  3مارس 2020).
إف البياف الذم أدلت بو ادلدرسة كاضح ابلفعل  ،لكن من انحية أخرل  ،ال يزاؿ ىناؾ
طالب أقل اىتما نما بتعلم اللغة العربية  ،يف ىذه احلالة من الفصل السابع( .مالحظة
يف  3مارس )2020
كقاؿ إف ىذا يعززه األسباب ادلنطقية اليت قدمها مدرسي مادة اللغة العربية  ،كعن
أسباب إتباع االسًتاتيجية ،

كقاؿ :
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"سبب استخداـ اإلسًتاتيجية ألنو يسهل على الطالب فهم تعلم اللغة العربية حبيث ال
تشعر ابدللل عند حدكث التعلم كزايدة اىتماـ الطالب ابلتعلم لتحقيق أقصى قدر
من النتائج" (مقابلة أجراىا ابحثوف يف مكتب ادلعلم يف  3مارس 2020).
يف عامل التعليم  ،نعلم أف مهمة مدرس اللغة العربية ليست فقط تدريس كتوفًت ادلعرفة
ضا يف التوجيو كاإلرشاد حىت ديكن ربقيق شخصية ذكية ذات أخالؽ.
للطالب  ،كلكن أي ن
يف تعلم اللغة العربية قبل البدء يف الدرس  ،ىناؾ بعض األشياء اليت جيب مراعاهتا
مثل التنظيف يف الفصوؿ الدراسية ككونك قائدان يعد الطالب للجلوس بدقة كل يوـ ألف
أحد الشخصيات اجليدة قبل دخوؿ ادلعلم الفصل .حبيث جيب أف يتم عقد اجلدكؿ الزم ًٍت
لتنظيف الفصل يف كل اجتماع.
نتائج مقابلة الباحثًُ ت مع معلمي مادة اللغة العربية يف

ادلدرسة الثانوية جويف الذين

سألوا ىل ىناؾ جدكؿ زم ًٍت لتنظيف الفصوؿ الدراسية كاالستعداد قبل البدء يف التعلم يف
ادلدرسة الثانوية جويف  ،صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ:
" ابلطبع ىناؾ عادة ما سنضع اجلدكؿ الزم ًٍت لكل فصل دراسي لذلك مت إدراجو
كادلسؤكؿ يف ذلك اليوـ كاف مضطنرا أحدىم لتنظيف الفصل كإعداد أعضاء الفصل
للجلوس".
نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع موضوعات اللغة العربية يف

ادلدرسة الثانوية جويف اليت

تسأؿ عن كيفية تطبيق اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية على اىتمامات الطالب التعليمية يف
ادلدرسة الثانوية جويف  ،صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ :
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" االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التعلم كثتة  ،إحدامها مع سلطط التعاطف  ،حيث يتم
استخداـ ىذه االسًتاتيجية لتعلم اللغة العربية  ،يتم استخداـ ىذه االسًتاتيجية يف
شهر كاحد الثنًُ ت من االجتماعات  ،إذا كاف كل اجتماع يستخدـ نفس
االسًتاتيجية  ،فإنو يشعر ابلقلق من أف الطالب سوؼ يشعركف ابدللل مرة أخرل ألنو ال
خيتلف .أستخدـ اجتماعًُ ت يف الشهر ("مقابلة مع ابحث يف مكتب ادلعلم يف 3
 2020).مارس
ضا كيف عن خطوات استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية يف
مث سأؿ الباحث أي ن
اىتماـ الطالب ابلتعلم يف ادلدرسة الثانوية جويف  ،صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ:
"أكالن  ،اخًت القراءة كف نقا دلوضوعات ادلناقشة اليت مت ربديدىا .اثنيان  ،قم إبعداد
تنسيق جدكؿ سيتم زبصيصو للطالب دللء الفراغ .اثلثنا  ،قم بتوزيع القراءات على
كل طالب مث قم بتعيينها لقراءهتا بعناية .راب نعا  ،اطلب من الطالب االنضماـ إىل
اثنًُ ت مع اثنًُ ت مع أقراهنم مث مناقشة نتائج عملهم .خام نسا  ،اطلب من كل
طالب تقدًن عرض تقدديي ألعمالو بعد ادلناقشة .السادس  ،كصنف تصنيفات
عمل
الطالب لتجنب األخطاء ("مقابلة الباحث يف مكتب ادلعلم يف  3مارس "2020).
ضا سأؿ ىل تستخدـ أداة يف تطبيق اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية
مث سأؿ الباحث أي ن
دلصاحل تعلم الطالب يف ادلدرسة الثانوية جويف  ،صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ :
"أحيانا أستخدمها مع كسائط الكرتوف كالوسائل ادلرئية حىت يزيد اىتماـ الطالب
ضا يفتقركف إىل أدكات مثل  inpokusحبيث
ابلتعلم  ،من قبيل الصدفة  ،ألننا ىنا أي ن
ال يتعلم الطالب إال من خالؿ الكتب ككسائل اإلعالـ من الورؽ ادلقول كاإلعاانت
البصرية كيرافقهم إسًتاتيجيات أقدمها مثل اسًتاتيجيات القراءة مع سلطط التعاطف
("مقابلة مع الباحثًُ ت يف مكتب ادلعلم  03مارس "2020).
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هبدؼ االسًتاتيجية كعاصمة للطال ب يف بناء التعلم اإلبداعي كتسهيل فهم دركس اللغة
العربية كزايدة االىتماـ بتعلم الطالب  ،ألف االسًتاتيجيات اليت يقدمها ادلعلم توفر
ضباسة استثنائية للطالب.
يتماشى ىذا مع العبارة اليت نقلها تالميذ الصف السابع سيال كنورم عن كيفية
استجابة الطالب السًتاتيجية اخلطوط العريضة األربعة اليت يستخدمها

ادلعلم :

"من خالؿ ىذه اإلسًتاتيجية  ،أان شخصيان سعيد للغاية ألف التعلم أكثر متعة لذا
فأان مهتم أكثر بتعلم اللغة العربية ألف ادلواد اليت قدمها ادلعلم من السهل علينا فهمها"
(مقابلة الباحثًُ ت يف الفصل  03مارس "2020).
تعزز ىذا من خالؿ اإلجاابت اليت قدمها الطالب  ،ىل الطالب قادرين على فهم
ادلواد ابستخداـ االسًتاتيجيات اليت قدمها ادلعلم  ،قالت سيفا

أزكرا :

"نعم  ،ابستخداـ ىذه اإلسًتاتيجية  ،أفهم شخصنيا ادلواد اليت قدمها ادلعلم" (مقابلة
مع ابحث يف الفصل  03مارس "2020).
 2.عوامل

املعلم يف تطبيق إسرتاتيجية

القراءة outline) empaty (denan

يف حتسني

اإلىتمام التعليم طالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية جويف جاميب
عند تنفيذ إسًتاتيجية القراءة مع سلطط تفصيلي فارغ  ،ال ديكن فصل الطالب عن
القيود .كىذا كاضح من ما نقلو مدرسو مادة اللغة العربية
نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع موضوعات اللغة العربية يف ادلدرسة الثانويةجويف ،
مدينة جاميب  ،الذم سأؿ ىل ىناؾ أية عقبات أماـ استخداـ االسًتاتيجيات مع
التعاطف ربدد اخلطوط العريضة لتعلم اللغة العربية ضلو مصلحة الطالب يف ادلدرسة
الثانويةجويف صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ

:
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" جيب أف تكوف العقبة ىي أنو ال ديكن تنظيم الطالب األكائل الذين يتم تدريسهم كأف
معظم طالب الصف السابع ال يزالوف غًت قادرين على قراءة القرآف حبيث يؤثر على تعلم
اللغة العربية كمن مث تؤدم ساعات تعلم اللغة العربية بعد ساعات إىل عدـ
الًتكيز يف التعلم بسبب يف بعض األحياف يكوف الطالب شلتلئًُ ت ج ندا ابلطعاـ كما زالوا
يتدفقوف إىل الفصل  ،كينسى العديد من الطالب إحضار كتاب تعليمي ("مقابلة

الباحث يف مكتب ادلدرس يف  3مارس "2020).

ـ أجرل الباحث مقابلة مع رئيس مدينة مدرسة تسناكية غويب جاميب الذم سأؿ ىل
ىناؾ أية عقبات يف استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية دلصاحل تعلم الطالب يف
ادلدرسة الثانوية جويف  ،كىي ماسيسوانتو  ،S.Pd ،قاؿ :
" العقبة األكىل ىي أف الطالب دييلوف إىل التأخر عند دخوذلم الفصل  ،مث ال نزاؿ
نفتقر إىل األدكات الالزمة لتسهيل اسًتاتيجيات التعلم مثل الًتكيز" (مقابلة الباحث
يف مكتب ادلدير يف  3مارس "2020).
ىذا ما أكده رئيس الفصل السابع نورم  ،سأؿ الباحث ىل ىناؾ عقبات أثناء
استخداـ االسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية جويب جاميب:
"غالنبا ما يتأخر الطالب عن الدخوؿ ألنو قريب من كقت االسًتاحة" (مقابلة أجراىا
ابحثوف يف الفصل  03مارس 2020).
ابإلضافة إىل العوائق اليت أكضحها مدرسي مادة اللغة العربية كمديرم ادلدارس
كالطالب  ،يبدك أف ىناؾ طالب ال يريدكف تعلم اللغة العربية .نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع
مدرسي مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية جويف جاميب الذين سألوا ىل ىناؾ طالب ال
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يريدكف متابعة عملية تعلم اللغة العربية يف
 :قاؿ

ادلدرسة الثانوية جويف جاميب  ،كىي صافينيت

S,Pd.i،

" جيب أف يكوف ىناؾ  ،ألسباب تتعلق ابإلذف ابلذىاب إىل ادلرحاض كعدـ احلضور
عند ادلوضوع" (مقابلة أجراىا ابحثوف يف مكتب ادلعلم يف  3مارس 2020).

خالؿ عملية التعلم  ،تبًُ ت أنو ال يزاؿ ىناؾ طالب يذىبوف إىل ادلقصف أك يتحادثوف
مع زمالء الدراسة .نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع ادلوضوعات يف يف ادلدرسة الثانوية جويف
جاميب اليت سألتها عن كيفية تصرؼ األمهات عندما رأكا الطالب ال يزالوف يغادركف
الفصل الدراسي كيذىبوف إىل ادلقهى كيتحدثوف مع أصدقائهم كىي صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ
"يف بعض األحياف أخربهتم أف حيفظوا عشرة مفردات" (مقابلة أجراىا ابحثوف يف
مكتب ادلعلمًُ ت يف  3مارس )2020

.

مث أجرل الباحث مقابلة مع مدير مدرسة تسناكية يف ادلدرسة الثانوية جويف ،مدينة جاميب الذم
سأؿ كيف تصرؼ األب إذا رأل الطالب ما زالوا يغادركف الفصل كيتوجهوف
إىل الكافيتاي كيتحدثوف مع صديقو ماسيسوانتو  ،قاؿ:

" نعم  ،ابلطبع يتعًُ ت علينا أف نوبخ  ،ردبا إذا سبت معاقبتنا بعقوابت قاسية  ،ال أعتقد
أف األمر كذلك  ،لكننا نذكرىم  ،لكن لديهم أسباب أحيانا عندما يًُ سألوف عن
سبب عدـ قياـ ادلقصف بعدـ شراء الطعاـ أثناء العطلة ( "،مقابلة مع ابحث يف
ادلكتب الرئيسي  03مارس )2020
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 3.سعي املعلم يف التغليب العوامل الطالب يف اسرتاجيات التعليم قراءة
(empaty outline

قي حتسني اإلىتمام التعلم الطالب بفصل

) denan

السابع يف املدرسة

الثانوية جويف جاميب
بعد االسًتاتيجيات كالقيود احلالية  ،ابلطبع لدل معلمي مادة اللغة العربية حلوؿ
كجهود متعلقة بعملية تعلم اللغة العربية  .نتائج ادلقابالت اليت أجراىا الباحثوف مع مدرسي
ادلواد يف ادلدرسة الذين سألوا عن كيفية جهود ادلعلم يف التغلب على العقبات  -معوقات
الطالب يف استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية كىي صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ

:

"تًُ بذؿ اجلهود  ،إذا مل تكن القيود ثقيلة للغاية  ،يصعب إدارة مشكالت الطالب ،
كتبذؿ اجلهود  ،كيتم ربذير الطالب األكائل من الرغبة يف ادلشاركة يف عملية التعلم إذا كانوا ال
يزالوف ال يستطيعوف ربديد اخلطوة التالية .ادلعلم يعطي القواعد يف الفصل إذا
صاخبة خالؿ ساعات الدركس ال ديكن أف أتخذ الدركس.
"مث مل تستحي الطالب

ي قراءة القرآف  ،كىذا جيعل الطالب يصعب عليهم قراءة

النصوص العربية  ،أك جهود ادلعلم للتغلب عليها كآمل أف تكوف ىناؾ ساعات
إضافية يف الصباح اخالصة

يقراء القرأف

أك عندما ربدث ساعات التعلم  ،يكوف

الطالب قادرين على القراءة جبوار الطالب الذين مل يتمكنوا من قراءة ديكن قراءة
النصوص العربية .كابلنسبة للطالب الذين ال حيضركف كنتبا كيفية التعامل معها من
خالؿ فرض عقوابت على العمل على ادلواد قيد التقدـ" (.مقابلة مع الباحثًُ ت يف
مكتب ادلعلم  3مارس )2020
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مث اتضح أنو ال يزاؿ ىناؾ طالب ال يريدكف أف يتعلموا اللغة العربية.إف نتائج ادلقابلة
مع مدرس ادلادة يف

ادلدرسة الثانوية جويف الذين سألوا عن كيفية جهود ادلعلم يف التغلب

على العقبات  -قيود الطالب الذين ال يريدكف تعلم اللغة العربية كىي صافينيت

S,Pd.i،

قاؿ :
"تبذؿ اجلهود لتوفًت صبلة من حفظ ادلفردات دلا يصل إىل عشر كلمات

ادلفردات"

(مقابلة مع الباحثًُ ت يف مكتب ادلعلمًُ ت  03مارس 2020).
مث أجرل الباحث مقابلة مع مديرة مدرسة تسناكية يف ادلدرسة الثانوية جويف مدينة
جاميب ,الذم سأؿ عن كيفية جهود ادلعلم يف التغلب على قيود الطالب  ،كىي

ماسيسوانتو  ،S.Pdقاؿ:
"نظنرا ألف ىذه ىي مسؤكليتنا ادلشًتكة  ،جيب علينا التنسيق مع انئب الرئيس  ،مث مع
ادلدرسًُ ت يف ىذه ادلدرسة كصبيع العاملًُ ت هبا  ،ألهنا تذ ًكر الطالب بعدـ
ربمل مسؤكلية شخصية بل ىي مسؤكليتنا ادلشًتكة" (مقابلة الباحثًُ ت يف مكتب ادلدير
.3
مارس )2020
ضا ما إذا كانت العقوابت أك اآلاثر الرادعة تًُ عطى ىل تنطبق
يناقش الباحث أي
ن
على
صبيع الطالب الذين ال يتابعوف عملية التعلم .نتائج مقابالت الباحثًُ ت مع معلمي ادلادة
كىي صافينيت  ،S,Pd.iقاؿ :
" نعم  ،ينطبق على اجلميع  ،حبيث يتعلموف كيريدكف متابعة عملية التعلم" (مقابلة مع
الباحثًُ ت يف مكتب ادلعلم  3مارس 2020).
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ضا إىل رئيس الفصل السابع ىلفيندك فردكس كأكفينو ىل
كقد سأؿ الباحثوف ىذا أي ن
ىناؾ ابلفعل عقوابت أك آاثر رادعة تعطى للطالب عندما ال يتبعوف عملية التعلم من قبل
ادلدرسة قالوا :
"نعم ىناؾ  ،عادة ما يًُ طلب منها حفظ عشر كلمات من ادلفرادت (مقابلة أجراىا
ابحثوف يف الفصل  03مارس )2020
كما سأؿ الباحث مدير ادلدرسة ىل من االستاذ نفسو بصفتو مدير ادلدرسة أب ندا
تشجي نعا كربفينزا لألطفاؿ حوؿ أمهية التعلم للمستقبل  ،قاؿ :
ضا أنشطة صباح يوـ اجلمعة
"أذكرؾ دائ نما أحيانا خالؿ حفل العلم يوـ االثنًُ ت كأي ن
حوؿ حجج أمهية الدراسة حىت يتم ربفيز األطفاؿ كاالستفادة من قلوهبم ليكونوا
حريصًُ ت يف التعليم كالتعلم  ،كخاصة يف ادلدارس" (مقابلة مع ابحثًُ ت يف مكتب مدير
ادلدرسة  03مارس )2020
من أجل استمرارية أنشطة تعلم الطالب حبيث تستمر يف ادلدرسة  ،يكوف دلدرس
ادلادة نصائحو اخلاصة .قالت نتائج مقابلة الباحثًُ ت مع مدرس اللغة العربية  ،مدرسة
اليت تساءلت عن كيفية استمرار نصائح األـ يف ىذا النشاط يف
الثانوية جويف جاميب ,
ادلستقبل يف ادلدرسة  ،كابلتحديد مع السيدة صافينيت  .S,Pd.iقاؿ:
" يطلب علم كاجب  ،لذلك ليس مدرس فقط ىو الذم يذ ًكر  ،كلكن صبيع عناصر
ادلدرسة تعمل يدا بيد لتذكًت الطفل  ،كدعوة الطفل  ،ألف مهمتنا ىنا ىي دعوة
الطفل إىل توجيو الطفل حىت يتمكن الطفل من تعلم جبدية أكثر نصائح إف شاء هلال مثل
ىذا  ،أعتقد أهنا أكثر فاعلية إذا قاـ صبيع ادلعلمًُ ت ىنا بتذكًت بعضهم البعض

ابألطفاؿ لتحفيزىم دائ نما إف شاء هلال  ،ليست ىناؾ عقبات كبًتة ("مقابلة مع
ابحثًُ ت يف مكتب ادلعلم  3 ،مارس )، 2020
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سأؿ الباحث أيضا عن النصائح اليت أدىل هبا مدير مدرسة الثانوية يف جويف مدينة جاميب ،
ماسيسوانتو  ،S.Pdيف زلاكلة للتغلب على الطالب الذين ال يريدكف الدراسة يف ادلدرسة
،

قاؿ:

"ابلطبع ضلن كمدرسًُ ت /رائس نوفر ابستمرار احلافز للطالب حوؿ أمهية الدراسة
كنراقب دائ نما كضلاكؿ التحكم كالتواصل ادلباشر مع صبيع الطالب م نعا للدراسة يف
ادلدرسة" (مقابلة الباحث يف غرفة التدريس ادلدرسة  03مارس )2020
تعلم اللغة العربية لو فوائد ىائلة للطالب أنفسهم  ،خاصة عندما يعودكف إىل اجملتمع .
نتائج مقابلة الباحثًُ ت مع مدرس مادة اللغة العربية مدرسة تسناكية يف مدينة إـ يت إس
غويب جاميب كىي صافينيت  .S,Pd.iقاؿ:
" األكثر الفائدة كضوحا ىي أنو جيعل من األسهل فهم ما يتم قراءتو  ،كخاصة قراءة
القرأف كاحلديث يفهم بشكل أك آبخر معًٌ ت القراءة إىل جانب اللغة العربية ىي لغة
القرأف لذلك يسهل قراءهتا (.مقابلة مع ابحث يف غرفة ادلعلم  3مارس )2020
فيما يتعلق ابلتغلب على اىتماـ الطالب ابلتعلم يف ادلدرسة  ،جرب ادلعلم قدر
ادلستطاع االسًتاتيجيات كالقيود كاجلهود ادلبذكلة حىت ديكن تنفيذ عملية التعلم يف
ادلدرسة بشكل صحيح.
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الباب اخلامس
خامتة
أ .اخاللصة
بعد أف نفذت الكاتبة رسالة عملية يف الفصل السابع ابدلدرسة الثانوية

جويف جاميب ،فختلص الكاتبة عن اسًتاجية التعلم القراءة ( Denan Empaty
 ) Outlineىف ربسًُ ت اىتماـ الطالب ابدلدرسة الثانوية جويف جاميب
 1.تطبيق

استاجية القراءة ( )denan empaty outlineإلىتماـ التعليم الطالب  ،أم

ابستخداـ اسًتاتيجية  ،outline( empaty )denanابستخداـ ألدكات كامثل كسائل
صورة مث تذكًتة أمهية التعلم2. .
.عوامل ادلعلم يف تطبيق إسًتاتيجية

القراءةoutline ( empaty )denan

على اإلىتماـ التعليم

طالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية جويف جاميب ىي  :أف الطالب ميل
ببطيئة يف دخوؿ الفصل ألف الوقت

استاحىة

قريبة من كقت الدخوؿ الفصل ،

يصعبوف الطالب يف ترتيبهم مث يزالوف الطالب ال يسطيعوف

القراءة القرآف أك اللغة

العربية  ،يزالوف من الطالب ال حيملوف الكتاب.
 3.سعي ادلعلم يف التغليب العوامل الطالب يف قراءة اسًتاتيجيات التعليم

(denan

 )empaty outlineعلى اإلىتماـ التعلم الطالب بفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية

جويف جاميب

ىي عواملها أ الطالب يصعبوف يف ترتيبهم .السعي
ًف

يف استخدامو

األ ًكؿ .إعطاء الطالب ربذينرا لرغبة يف متابعة عملية التعلم إذا كاف ال يزاؿ من غًت
شلكن الًتتيب للخطوة التالية  ،يعطي ادلعلم قواعد يف الفصل إذا كاف صاخنبا عندما
التعليم ال يًُ سم يف متابعة التعليم .مث العوامل الطالب
ح

مل يستطيعوف قراءة القرآف ،

ىذا سبب من الطالب يصعبوف قراءة النصوص اللغة العربية  ،سعي ادلعلم يف التغليب يرجا لو
درس اإلضايف يف الصباح اخلاصة يقرأ ال قرأف أك عندما كقت التعلىم  ،الطالب
ذلم القدرة على قراءة القرآف جيلسوف جبانب الطالب الذين ال يستطيعوف قراءة
النصوص اللغة العربية ك للطالب الذين ال حيملوف الكتب التغليب ىي التعامل إعطاء
عقوابت ابإلعماؿ

الواجبات من ادلادة حًُ ت
التعليم

ب .اإلقرتاحات
يف ىذه الدراسة  ،ىناؾ عدة اقًتاحات ينقلها الباحثوف تشمل:
 1.جيب على مديرم ادلدارس ادلشاركة يف دعم لوائح الطالب يف ادلدرسة كتوفًت
ساعات فعالة للتعلم حبيث يكوف الطالب متددين كيشعركف دبزيد من القلق إذا
قفز قادة ادلدارس دلساعدة ادلعلمًُ ت كغًتىم من سكاف ادلدارس2. .
جيب أف يكوف مدرس ادلادة أكثر حزمان يف اجلهود ادلبذكلة لدعم انضباط الطالب يف
تنفيذ عملية التعلم حىت يصبح ىذا النشاط النبيل يف ادلستقبل عادة  ،ليس
ضا يف ادلنزؿ.
فقط يف ادلدرسة كلكن أي ن

 3.جيب أف يكوف طالب مدرسة تسناكية غويب من مدينة جاميب أكثر كعيان أبمهية
الدراسة يف ادلدرسة حىت يصبحوا شخصيات ذكية كمفيدة عندما يعودكف إىل
اجملتمع.

طريقة مجع البياانت
أ .طريقة املراقبة
 1.يتبع الطالب التعلم يف ادلدرسة الثانوية جويف 2.
يتبع أنواع العقوابت  /التأثًتات الرادعة ادلمنوحة لطالب ادلدرسة الثانوية جويف
جاميب 3.
يتبع العقبات اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم يف ادلدرسة الثاموية جويف
جاميب4. .
يتيع استجاابت الطالب حوؿ استاتيجيات التعلم
ب .طريقة احمالورة
 1.املدرس املدرسة
أ .ىل ابدلدرسة الثانوية جويف يف تعليم اللغة العربية مطلوبة استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة
العربية ضلو اىتماـ الطالب ابلتعلم يف ادلدرسة الثانوية جويف؟
ب .ىل ىناؾ جدكؿ زم ًٍت لتنظيف الفصوؿ الدراسية كاالستعداد قبل البدء يف التعلم يف
ادلدرسة الثانوية جويف؟
ج .كيفية تطبيق اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية على اىتمامات الطالب التعليمية يف ادلدرسة
الثانوية جويف؟
د .كيف عن خطوات استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية يف اىتماـ الطالب ابلتعلم يف
ادلدرسة الثانوية جويف؟
ق .ىل تستخدـ أداة يف تطبيق اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية دلصاحل تعلم الطالب يف
ادلدرسة الثانوية جويف؟ ك .ىل
ىناؾ أية عقبات أماـ استخداـ االسًتاتيجيات مع التعاطف ربدد اخلطوط العريضة
لتعلم اللغة العربية ضلو مصلحة الطالب يف ادلدرسة الثانويةجويف؟

ز .ىل ىناؾ طالب ال يريدكف متابعة عملية تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية جويف
جاميب؟ ح.
كيفية تصرؼ األمهات عندما رأكا الطالب ال يزالوف يغادركف الفصل الدراسي كيذىبوف
إىل ادلقهى كيتحدثوف مع أصدقائهم؟
ط .كيفية جهود ادلعلم يف التغلب على العقبات  -معوقات الطالب يف استخداـ
اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية؟ م.
كيفية جهود ادلعلم يف التغلب على العقبات  -قيود الطالب الذين ال يريدكف تعلم اللغة
العربية؟
ؾ .ىل تنطبق على صبيع الطالب الذين ال يتابعوف عملية التعلم؟
ؿ .كيفية استمرار نصائح األـ يف ىذا النشاط يف ادلستقبل يف ادلدرسة؟
 2.رئيس املدرسة
أ .ىل ابدلدرسة الثانوية جويف يف تعليم اللغة العربية قد ًُمن
ً
ًح

حرية استخداـ
اسًتاتيجيات

التعلم العربية دلصلحة الطالب ابدلدرسة الثانوية جويف؟
ب .ىل ىناؾ أية عقبات يف استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية دلصاحل تعلم الطالب يف
ادلدرسة الثانوية جويف؟
ج .كيف تصرؼ األب إذا رأل الطالب ما زالوا يغادركف الفصل كيتوجهوف إىل الكافيتاي
كيتحدثوف مع صديقو؟
د .كيفية سعي ادلعلم يف التغلب على قيود الطالب؟
 3.الطالب يف ادلدرسة
أ .كيفية استجابة الطالب السًتاتيجية اخلطوط العريضة األربعة اليت يستخدمها

ادلعلم:

ب .ىل الطالب قادرين على فهم ادلواد ابستخداـ االسًتاتيجيات اليت قدمها ادلعلم
ج .ىل ىناؾ عقبات أثناء استخداـ االسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية
جويب جاميب؟
 3.طريقة التوثيقة

أ .التاريخ
ب .شخصية ادلدرسة
ج .بياانت الطالب
د .منهج الدرسية

ق .اذليكل التنظيم
و .أحواؿ الوسائل ك اللواز

توثيقة رئيس املدرسة

توثيق املعلم الدرسة

توثيق الطالب يف املدرسة الثانوية جويف
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