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 (11)الرعد : 

 

 "تعلنوا العربية، فإّنها تثبت العقل وتسيد يف املروءة"

 )عنر بن اخلطاب رضي اهلل عنه(

"عن مالك أّنه بلغه أّن لقنان احلكيه أوصى ابنه فقال يا بين جالس العلناء وزامحهه 

 بركبتيك فإّن اهلل حييي القلوب بنور احلكنة كنا حييي اهلل األرض امليتة بوابل السناء"

(HR. Malik dan Ahmad). 
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 إهداء
 

 أهدى هذا البحث الجامعى إلى:
 الذي لم يبخل علي يوما بشيء أبي الكريم

 ذو دتني بالحنان والمحبة وأمي الكريمة التي 

  ع والمعرةةني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالأقول لهما: أنتم وهبت

 الذي داةعني لطلب العلم بجهد أخي الصغيرو 

  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

 
الصالةوالسالمعلىأشرفنزلالسكينةيفقلوبادلؤمنني.واحلمدهللالذيأ

نياءوعلىللونةوخامتاألاألنبياءوادلرسلنيسيدناحممدصلىاهللعليووسلمأسوةحس
شهدأنحممداالرسولاهلل,أمابعد.وأصحابوأمجعني.أشهدأنالإلوإالاهللوأ

البحثاجلامعيحتتالعنوان" ىذا اجلوالةتأثريوقدانتهتالباحثة  إسًتاتيجية

سةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةمبدراللغةالعربية وقدرةالطالبيفمتعلاليفترقيةدوافع
 األوىلمباالنج".

ماأفرحتالباحثةىفىذهادلناسبةالبديعةبعدانتهاءكتابةىذاالبحثالعلمي
العميقة وسعادهتا فرحها عن قلبها ىف خطر ما تعرب أن الباحثة تستطيع وال ادلوجز

هاالعميقالشكراجلزيلوالعظيمة.وبناءعلىذلك,تريدالباحثةأنتقدممنصميمقلب
دلنقدساعدالباحثةىفكتابةىذاالبحث,ومنهم:

1.  الدكتور األستاذ راىارجوفضيلة موالناموجيا اجلامعة كمدير ادلاجستري احلاج
مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

ليمجامعةالدكتورنورعلياحلاجادلاجستريكعميدكليةعلومالًتبيةوالتعفضيلة .2
 موالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

مملوءةاحلسنةادلاجستريكرئيسةقسمتعليماللغةالعربيةاليتوافقتفضيلةالدكتورة .3
 الباحثةبكتابةىذاالبحثاجلامعى.

وعمليا .4 علما الباحثة زيدبنمسريادلاجستريكمشرفالذيأفاد الدكتور فضيلة
ا البحثحىتووجو فكرة بداية البحثمنذ ىذا إعداد مراحل خلطواتيفكل

فلومناهللخريعلىاإلنتهاءويشرف بدقةومحاسة، ويرشدىا ويوجهها الباحثة
 اجلزاءومنالباحثةعظيمةالشكروالتقدير.
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ك .5 ادلاجستري مرزوق بارك أمحد ادلاجستريرئيسفضيلة الصبيانة وىداية ادلدرسة
الثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلمباالنج.شكراكمعلمال العربيةيفمدرسة لغة

 كثرياعلىمأذونيةادلعطاةإىلالباحثة.

باجلامعة .6 احملًتمني واألساتيذة األساتيذ إبراىيمفضيلة مالك اإلسالميةموالنا
 التعليم.ماالنجخاصةيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةعلومالًتبيةواحلكومية

أيب .7 ادلكرم وسييتمسرورةسووانديوفضيلة وأميمفيدة وأحب ،سيفاذلدى،
االعتناءهبمطوالحيايتوىمالذينالميلونمنإعطاءالتشجيعحىتأستطيعأن

 .أنتهيىذاالبحثاجلامعي

8.  إدريسالذي زكريا حممد صغري ىأعطأخي اليتمحين عائليت ومجيع جيدة، اسة
 عاين.د

ورفعان، .9 حنيف، وميموأصدقائي وأموديالمي، ونوفيتا، وفاطن، وريسكا، ،نة،
علىمحاستكم.دايةون جزياللكم شكرا وديسي. ، أصدقائييفاجلامعةومجيع

اإلسالميةاحلكوميةموالنامالكإبرىيممباالنجوخاصةيفقسمتعليماللغةالعربية
 جزاىماهلل.علىتشجيعهمف2111يفادلستوى

ومنحيبوينيفاهلل. .11
جزيال وباركاهللفيهماهللخريجزاىو شكرا عسىاهللأنجيعلىذااجلزاء م.

البحثنافعاللباحثةخاصة,ولسائرالقارئنيعامة.لمني.
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يف  (S1) شروط النجاح لنيل درجة سرجانا أقرر بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري
بكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  قسم تعليم اللغة العربية
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 اللغة العربية وقدرة الطالب في متعلالفي ترقية دوافع  إستراتيجية الجوالة تأثير "
 " سة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بماالنجبمدر 

كتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرتو و 
استقباال أنو من تأليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن 
تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال . مية ماالنجبراىيم اإلسالمية احلكو مالك إ
 جيربين أحد على ذلك.
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 مستخلص البحث
اللغةالعربية وقدرةالطالبيفمتعلاليفترقيةدوافعإسرتاتيجيةاجلوالةتأثري.5108.النساءخير 

مباالنجمبدر األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ماالنج.سة علومكلية.اجلامعيالبحث:
احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجبامعةالعربيةاللغةتعليمقسمبوالتعليمالرتبية

.االنجمب
 .املاجستريالدكتورزيدبنمسري:ملشرفا

ةردقال،دوافعال،إسرتاتيجيةاجلوالة:المصطلحات
تدريساللغةالعربيةيفمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلمباالنجهناكمعظمكان

طالبواطىء.ترىالباحثةمنأحوالمللالعربية،ذلكمبعىندوافعالتعلالطالباليهتمواباللغة
 الدراسي، يشرحاملواد حنياملعلم اليسمعوا التعلمكثريمنهم حياورونوالطالبيفأنشطة هم

ونتيجةاملقابلةتدلعلىاألسباباملعدوم،وشرودالذهن،والنوم،وغريذلك.بالطالباألخرى
ةرتابةوباهتة.لذلكالبدللمعلمأناحلماسيللطالبباللغةالعربيةألجلإسرتاتيجيةاملستخدم

منهاإسرتاتيجيةاجلوالة.يفاللغةالعربيةلطالباوقدرةمجيةمناسبةيفترقيةدوافعالتعلخيتارإسرتاتي
 البحثبالنظر خلفية البحثفعلى هذا )منهاأسئلة :0 كيفاستخدام إسرتاتيجية(

اجلوالة دوافع ترقية الطالبيفمتعلاليف العربية وقدرة احلكوميةمبدراللغة اإلسالمية الثانوية سة
وقدرةمتعلاليفترقيةدوافعإسرتاتيجيةاجلوالةاستخداموتأثريفعالية(مامدى5؟،)األوىلمباالنج
.؟سةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلمباالنجمبدراللغةالعربية الطالبيف

البحثهوم منهجهذا البحثباملنهجالتجرييبوأما عينة دخلالكمي.استخدامهذا
اجملموعةاملقصودة اللغةالتجريبيةباختاذ قسم العاشر الفصل الفصلالضابطةواجملموعةمن من

الثاين اإلجتماعي قسم العاشر القبلي االختبار إجراء البعدي.مع البحثوواالختبار أدوات
االستبانة.ملقابلة،واالختبار،واملستخدمةهي:املالحظة،وا

أن على البحثتدل اجلوالةونتائجهذا فعاليةإسرتاتيجية ترقية التعليف دوافع وقدرةم
باجليد نتيجةالطالبيرتفع من واملقابلة. الطالبسعيدة،مالحظة كان باجلوالة التعلم عملية

املشك حل يف يتعاون أن الطالب ويستطيع التعلم، التباع ومحاسة نتيجةوفعالة، ومن الت.
ليمللطالبيفاجملموعةالتجريبيةباستخدامإسرتاتيجيةاجلوالةأكرباالستبانةتدلعلىدوافعالتع

قدرةالطالبمندوافعالتعليمللطالبيفاجملموعةالضابطةبدوهنا.وأمانتيجةاالختباريدلعلى
%0أكربمننتيجةاملستوىاملعنوي6،19اإلحصائي=tنتيجةأما،إسرتاتيجيةاجلوالةبيرتفع
.مقبولH0وذلكمبعىنأن5،11=%8املستوىاملعنويأكربمننتيجةوكذلك5،99=
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ABSTRACT 
 

Khoirun Nisak. 2015. The effect of strategies Jawwalah (adventure) to improve  

motivation to study and student’s ability in Arabic language in MAN 1 

Malang. Malang: Thesis. Arabic Education Department, Faculty of 

Tarbiyah Science and Teaching, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. Supervisor: Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc, MA 
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One of the problem that researchers have encountered in learning Arabic at 

MAN 1 Malang among the majority of students are not interested in the Arabic 

language which means they are low learning motivation. It is seen from the 

situation of students during the learning process, many of those who do not listen 

and pay attention when the teacher delivering the material, joking with his friend, 

dreamy, sleeping, and so forth. Interviews showed less enthusiasm causes students 

in Arabic language studies is due to the strategy used by teachers tend to be 

monotonous and boring. Therefore it is necessary for the selection of appropriate 

strategies by teachers to improve the motivation and enthusiasm of student 

learning. Among the strategies that can increase motivation to study and student’s 

ability is Jawwalah strategy (adventure). 

From the above problems, the formulation of the problem in this research 

are: (1) How to use the strategy Jawwalah (adventure) to improve  motivation to 

study and student’s ability in Arabic language in MAN 1 Malang, (2) The extent 

to which the effectiveness and the effect of strategies Jawwalah (adventure) to 

improve  motivation to study and student’s ability in Arabic language in MAN 1 

Malang. 

The method used in this study is the experimental method with 

quantitative approach. This study used purposive sampling technique that XIBB 

grade students as experimental group and XIIS2 grade students as a control group 

and research instruments used were: observation, interviews, tests, and 

questionnaires. 

From the results showed that the strategy Jawwalah (adventure) effective 

to student’s motivation to learn and the student’s ability in Arabic language is 

increasing with the strategy Jawwalah (adventure). Judging from the results of 

interview and observation activities with an adventure learning Arabic students 

become happy, active and enthusiastic in following the spirit of the lesson, and be 

able to work in teams to solve problems together. In addition to the student’s 

learning motivation questionnaire shows that the motivation in the experimental 

class with Jawwalah strategy (adventure) is greater than the control class which 

does not use a strategy Jawwalah (adventure) on learning Arabic. While the 

results of the test showed that student’s ability in Arabic language is increasing 

with the strategy Jawwalah (adventure), and the result was 3.06 greater than t 

table 1% = 2.66 significance and also greater than t table significance 5% = 2.00. 

And the results of t-test showed that H1 is accepted. 
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Salah satu kendala yang peneliti jumpai dalam pembelajaran bahasa Arab 

di MAN 1 Malang diantaranya mayoritas siswa tidak tertarik dengan bahasa arab 

yang berarti motivasi belajar mereka rendah. Hal ini dilihat dari keadaan siswa 

saat proses pembelajaran, banyak dari mereka yang tidak mendengarkan dan 

memperhatikan saat guru menyampaikan materi, bersenda gurau dengan 

temannya, melamun, tidur, dan lain sebagainya. Hasil wawancara menunjukkan 

penyebab kurang antusiasnya siswa pada pelajaran bahasa arab adalah karena 

strategi yang digunakan guru cenderung monoton dan membosankan. Oleh karena 

itu perlu adanya pemilihan strategi yang tepat oleh guru dalam meningkatkan 

motivasi dan semangat belajar siswa. Diantara strategi yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan kemampuan siswa adalah strategi Jawwalah (berpetualang). 

Dari permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimana penggunaan strategi Jawwalah (berpetualang) dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan siswa bahasa Arab di MAN 1 

Malang, (2) Sejauh mana efektifitas dan pengaruh penggunaan strategi Jawwalah 

(berpetualang) dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan siswa 

bahasa Arab di MAN 1 Malang. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik 

purpose sampling yaitu siswa kelas XIBB sebagai kelompok eksperimen dan 

siswa kelas XIIS2 sebagai kelompok kontrol. Dan instrumen penelitian yang 

digunakan adalah: observasi, wawancara, tes, dan angket. 

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Jawwalah 

(berpetualang) efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan 

bahasa Arab siswa semakin meningkat dengan adanya strategi Jawwalah 

(berpetualang). Dilihat dari hasil observasi aktivitas belajar bahasa Arab dengan 

berpetualang siswa menjadi senang, aktif dan antusias, semangat dalam mengikuti 

pelajaran, serta mampu bekerjasama dalam kelompok guna memecahkan 

permasalahan secara bersama. Selain itu dari hasil angket dapat diketahui bahwa 

siswa di kelas ekperimen yang menggunakan strategi Jawwalah (berpetualang) 

pada pembelajaran bahasa arab memiliki motivasi belajar lebih tinggi daripada 

siswa di kelas kontrol yang tidak menggunakan strategi Jawwalah (berpetualang) 

pada pembelajaran bahasa arab. Sedangkan dari hasil test menunjukkan bahwa 

kemampuan bahasa Arab siswa semakin meningkat dengan adanya strategi 

Jawwalah (berpetualang), dan hasil t hitung adalah 3,06 lebih besar dari t tabel 

signifikansi 1%=2,66 dan juga lebih besar dari t tabel signifikansi 5%=2,00. Dan 

hasil dari t-test ini menunjukkan bahwa H1 diterima.  
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 لفصل األولا

  مقدمة

 خلفية البحث . أ

ذلا دورىا الضروري يف حتديات عصرنا احلاضر  ومن إحدى اللغات األجنبية اليت
ىي اللغة العربية. إهنا اللغة اليت يفهم هبا اإلسالم ويتصل هبا الناس يف كل اجملاالت 

إن اللغة العربية اليوم ىي لغة  1السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. قال الفاروقي
مائة ومخسٌن مليون شخص يف آسيا الغربية وأفريقا الشمالية وىي اثنان وعشرون بلد من 

ا يف رلال اذلندسة، أعضاء احتاد الدول العربية. ورغم ذلك كثرت ادلعلومات عن العلوم إم
 2اليت مصدرىا الكتب العربية.ة، واالقتصادية، والسيكولوجية، والفنون والعلوم البحث

وباجلدير أن نتذكر مكانة اللغة العربية ادلهمة وحقيقة أن أكثر سكان 
ة أن يكون مستمرا سلططا وموجها. ومن اإلندونيسٌن ىم ادلسلمون، فتنمية اللغة العربي

إحدى زلاوالت تنمية اللغة العربية ىي بتنفيذ عملية الرتبية والتعليم، وذلك أصبحت 
التنمية يف إندونيسيا تعقد من خالل ادلؤسسات الرتبوية والتعليمية إما يف رحاب الوزارة 

جملتمع وادلعاىد الشؤون الدينية أو وزارة الرتبية القومية، وفضال عن ذلك يدور ا
 وادلؤسسات التدريبية بتوفًن اللغة العربية تعليمها كمحاولة تنمية اللغة العربية.

وديكننا أن نعرف أن اللغة العربية مهارهتا األربع بالرتتيب وىي مهارة االستماع 
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وبعض اجلوانب ادلساعدة يف تنمية تلك 

 ات ىي تعليم ادلفردات والرتاكيب.ادلهار 

                                                           
1
 Al Faruqi, Isma’il R dan Lois Lamnya, Atlas Budaya Islam (Bandung: Mizan, 2001),  59. 

2
 .2(، 3122) ماالنج: البحث اجلامعي، استخدام الصورة ادلتسلسلة لتنمية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية أمرين صافيين،  
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وصلد يف إندونيسيا أن درس اللغة العربية ىو أحد الدروس اليت هتدف إىل تشجيع 
أو تدافع الطالب وتنمية قدرهتم وأفعاذلم اإلجيابية باللغة العربية وقدرهتم على فهم كالم 

اللغة وسيلة  اآلخر أو فهم ادلقروء ويسمى باذلدف االستقبايل أو قدرهتم على استخدام
 3لإلتصال شفويا كان أو كتابيا ويسمى باذلدف اإلنتاجي.

اإلندونيسيٌن يف تعلمو اللغة العربية ليست  وديكن أن يقال بأن دافعية الطالب
قوية بادلقارنة مع تعلمهم العلوم األخرى أو اللغات األخرى مثل اإلصلليزية. وشلا يؤيد ىذا 
الرأي أن عدد ادلتقدمٌن لتخصص اللغة العربية مثل يف كثًن من اجلامعات يف إندونيسيا 

ادلثال، يف العام  قليل جدا بادلقارنة مع التخصصات األخرى، وعلى سبيل
طالب  2698يف جامعة سونن أنبيل اإلسالمية يف سورابايا، تقدم  4::3/2::2

 .طالب فقط لكلية اآلداب اليت أحد قسميها اللغة العربية :7لكلية الرتبية بينما تقدم 

وىذا تتعٌن هتيئة اجلو ادلناسب إلثارة ىذه الدوافع سواء على ادلستوى احمللي أو 
ادلستوى الدويل، طيف جيعلون اللغة العربية لغة يقبل إىل تعلمها أناس ال  الوطين بل على

 4تقتصر دوافعهم على النفعية الدينية  فحسب، ولكن تتعدى إىل عدة النفعية األخرى.

الدافعية ىي حالة داخلية يف الكائن احلي تستثًن سلوكو وتعمل على استمرار 
تتمثل أمهية الدافعية يف كوهنا ىدفا  5ىذا السلوك وتوجيهو ضلو حتقيق ىدف معٌن.

لذاهتا، فاستثارة دافعية الطالب وتوجيهها وتوليد اىتمامات معينة لديهم، جتعلهم يقبلون 
على شلارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاق العمل ادلدرسي ويف حياهتم 

                                                           
3
 Kurikulum Bahasa Arab MI MTs MA, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Bahasa 

Arab di Madrasah (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008), 15. 
4

اخلاص لتعليم اذلجوم: رللة عربية علمية للربنامج أوريل حبر الدين، "الصعوبات اليت تتعرض دارسي اللغة العربية من غًن أىلها،"   
 .:4(، 3119)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم، 2اللغة العربية، 

 .:23(، 3113ن: دار صفاء، )عما علم النفس الرتبويحنان عبد احلميد العناين،  5
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يف كوهنا وسيلة ديكن استخدامها يف سبيل إصلاز ادلستقبلية. كما تتمثل أمهية الدافعية 
 6أىداف معينة.

( وجود الغرة والرغبة 2وأن دافعية الطالب يف التعلم ذلا مؤشرات وىي: )
ء وذلمة يف ادلستقبل، ( وجود الرجا4( وجود الدافعية واالحتياج يف التعلم، )3للنجاح، )

( وجود اجلو التعليمي ادلناسب، حيث يكون الطالب 6( وجود التقدير يف التعلم، )5)
 يستطيع أن يتعلم جيدا.

وجدت الباحثة بعض مشكالت تعليم اللغة بادلالحظة يف الفصل العاشر يف 
د الدراسي االنج ىي أن ادلعلم يوصل ادلوامب األوىل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

اللغة العربية للطالب وكان أكثرىم ال يهتموا بو، مثل النوم أو اخليال، حتدث مع الطالب 
اآلخر يف جانب ووراء. من مشكالت تعليم اللغة العربية اليت يواجهها الطالب يعين تدل 
على عدم رغبة ودوافع لتعلم اللغة العربية ومعظمهم ملال بطريقة التدريسي اليت استخدم 

 علم يف األنشطة التعليم.ادل
نتيجة تلك ادلالحظة تأيد بالنتيجة ادلقابلة مع بعض الطالب يف الفصل العاشر 
و معلم اللغة العربية. يستنتج الباحثة هبا أن تفكًنىم عن اللغة العربية ىي اللغة 

وز الصعوبات و اجملمعات، و ىم ينظرون إىل اللغة العربية بأهنا لغة ال حيتاجون إليها للف
على احلياة يف عصر العودلة. ىم يزعمون أن مفتاح باب العودلة ىي اإلصلليزية وليست 
العربية فيفضلوهنا رغم متام معرفتهم أهنا لغة دينهم. لذلك، كثًن من الطالب ما عندىم 

 الدافعية لتعلم اللغة العربية. 

                                                           
6
  .(2002)بًنوت: مؤسسة الرسالة، علم النفس الرتبوي عبد اجمليد نشوايت،  
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يف التدريس ولرتقية دوافع الطالب البد للمدرس أن خيتار إسرتاتيجية  مناسبة. و 
يقصد بإسرتاتيجية التدريس ىي رلموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم 
لتحقيق أىداف التدريس، وتشتمل ىذه اإلسرتاتيجية على متهيد للدرس يشًن دافعية 
الطالب للتعلم، وحتديد تتابع األنشطة التعلمية اليت تتيح حتقيق األىداف ادلرجوة، مبا 

األنشطة من حتديد ألدوار ادلشاركٌن فيها )ادلعلم، الدارسٌن( والوسائل تتضمنو تلك 
ت ادلخصص وادلواد التعليمية، والطرائق واألساليب التدريسية، وأنواع التعزيز ادلتبعة، والوق

 ًن التكويين واخلتامي.لكل منها، وأساليب التقو 
اإلسرتاتيجية أو ولكن، يف تلك ادلدرسة موجود ادلعلم الذي استخدم الطرائق أو 

األساليب التدريس غًن متنوعة مثل طريقة التقليدية. ىناك إسرتاتيجية كثًنة تستخدم يف 
تدريس اللغة العربية، وذلا عيوبا ومزايا تعتمد على ادلهارات ادلدروسة مثل كون الطريقة 

ك  ادلباشرة ال تناسب بتدريس مهارة الكتابة وكذلك طريقة أخرى. على ادلدرسٌن أن ديل
كفاءة يف بناء اإلسرتاتيجيات ادلختلفة حيث يتطور الطالب يف ادلهارات اللغوية وأن 
يفكروا يف بناء الطريقة األخرى ادلرحية لتدريس اللغة العربية لكي تكون الطالب يف 

 7دراستها مشجعٌن وماىرين يف اللغة العربية.

يف أثناء ذلك، إحدى إسرتاتيجيات اليت تستطيع أن تشوق رغبات الطالب 
ي إسرتاتيجية  "اجلوالة". كما وترقي دوافع الطالب وجيعل التعلم اللغة العربية ادلرحية ى

وجدت الباحثة يف رللة عربية علمية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بإعداد دانيال 
 6-5حلمي، اجلوالة ىي إسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات يف التدريس اليت تكون من 

للغة خارج طالب وحيث يتطلب ادلعلم للتفكًن االخرتاعي ببناء األحوال ادلرحية وتطبيق ا
                                                           

7
 2اذلجوم: رللة عربية علمية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية،  دانيال حلمي، "إسرتاتيجية تدريس اللغة العربية باجلوالة"، 

 .:7-79(، 3119)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم، 
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الفصل ويبحث الطالب عن أجوبة ما أمرىم ادلعلم بالقيام بو. وتدعو ىذه اإلسرتاتيجية 
 8الطالب للجوالة وحل ادلشكالت اليت البد ذلم أن يقوموا هبا وينافسوا ليكونوا أجود.

اري. أما اخلطوات اليت تستخدم يف طريقة اجلوالة ستشرح الباحثة يف إطار النظ
وأما مزايا ىذه اإلسرتاتيجية تستطيع أن تستخدم يف معظم الطرائق وتستخدم نظرية 

مهارات يف عملية التعليم معا باستخدام طرائق اليت تطبيقها يف الوحدة اليت تنضم إىل 
( اجلو 3يكتسب الطلبة كثًنا من ادلهارات اللغوية، )( 2)وقت واحد. ومزايا اآلخر ىي 

( التعليم ادلتنوع 5، ) أنشطة التعلم جذابا وغًن ادلملون( 4)رتاحا، التعليمي مرحيا وم
( 8العالقة ادلواكبة بٌن الطالب، ) ( انضفار7( موقع التعلم بالواسع، )6والرتفيهي، )

( يثًن دوافع الطالب، :( كان ادلوقف دلناقشة، )9الطالب التمرن لتعاون يف اجملموعة، )
  وغًن ذلك.

أن تشجع الطالب يف درس اللغة  ن "اجلوالة" تستطيعكما توقعت الباحثة أ
العربية. فيستطيع ادلدرس أن يبدأ بالتخطيط اجليد حسب األىداف ادلرجوة وادلواد 

الباحثة العنوان  بالطريقة ادلرحية. وبذلك فوضعتادلدروسة لتعويض مهارة الطالب 
اللغة العربية  ة الطالب يفوقدر  مالتعليف ترقية دوافع  تأثًن إسرتاتيجية اجلوالة البحث "

 ".مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج
 أسئلة البحث . ب

 اعتمادا على خلفية البحث، فحددت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: 

اللغة  وقدرة الطالب يف مالتعليف ترقية دوافع  كيف استخدام إسرتاتيجية اجلوالة .2
 ؟ اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج العربية مبدرسة الثانوية

                                                           
 .82ادلرجع نفسو.،  8
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اللغة  وقدرة الطالب يف مالتعلافع يف ترقية دو  إسرتاتيجية اجلوالة فعالية مدىما  .3
 ؟ العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج

اللغة العربية  إسرتاتيجية اجلوالة يف ترقية دوافع التعلم وقدرة الطالب يف تأثًن ما .4
 ؟مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج 

 أهداف البحث . ج

 بالنظر إىل أسئلة البحث فتهدف الباحثة ىذا البحث إىل:
اللغة  وقدرة الطالب يف مالتعليف ترقية دوافع  إسرتاتيجية اجلوالةاستخدام عرفة دل .2

 .العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج

اللغة  وقدرة الطالب يف مالتعليف ترقية دوافع  إسرتاتيجية اجلوالة دلعرفة فعالية .3
 .المية احلكومية األوىل مباالنجالعربية مبدرسة الثانوية اإلس

اللغة  وقدرة الطالب يف مالتعليف ترقية دوافع  وجود تأثًن إسرتاتيجية اجلوالةدلعرفة  .4
 .المية احلكومية األوىل مباالنجالعربية مبدرسة الثانوية اإلس

 فروض البحث . د

 تستخدم الباحثة الفرضية ىذه احلالة، ففي ادلشكلة ادلذكورة أعاله بناء على

اللغة  وقدرة الطالب يف متعلدوافع  يستطيع أن ترقي " استخدام إسرتاتيجية اجلوالة:التالية
 ."نجالعربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مباال

ىذه الفروض بناء على مزايا إسرتاتيجية اجلوالة ىي تستطيع أن تستخدم يف 
مهارات يف عملية التعليم معا معظم الطرائق وتستخدم نظرية الوحدة اليت تنضم إىل 

يكتسب الطلبة كثًنا ( 2)واحد. ومزايا اآلخر ىي باستخدام طرائق اليت تطبيقها يف وقت 
أنشطة التعلم جذابا وغًن ( 4)جلو التعليمي مرحيا ومرتاحا، ( ا3من ادلهارات اللغوية، )
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( انضفار العالقة 7( موقع التعلم بالواسع، )6( التعليم ادلتنوع والرتفيهي، )5، ) ادلملون
( كان ادلوقف دلناقشة، 9( الطالب التمرن لتعاون يف اجملموعة، )8ادلواكبة بٌن الطالب، )

  ( يثًن دوافع الطالب، وغًن ذلك.:)
 

 أهمية البحث . ه

يف رأي الباحثة إن ىذا البحث يشًن إىل أمهية كبًنة لدي الباحثة، ومعلم اللغة 
العربية، والطالب الذين يتعلمون اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، وادلدرسة اليت سيأخذىا 

ن يقرأ وشل ثروة مراجع الدراسةالباحثة زلل البحث وسائر ادلدارس اآلخرين، واجلامعة اليت 
 ىذا لبحث العلمي من زليب اللغة العربية من الناحيتٌن التطبيقية ولنظرية، كما يأيت :

للباحثة، ينفع ىذا البحث إىل نفس الباحثة، لزيادة ادلعلومات عن إسرتاتيجيات  .2
وقدرة  موادلستقبل يف ترقية دوافع التعل التعليم، واستخدمها الباحثة يف احلاضر

 .لعربيةاللغة ا الطالب يف

للمعلمٌن، يرجي ىذا البحث كزيادة األفكار للمعلم خاصة على اىتمامهم  .3
بعملية التعليم والتعلم يف الفصل ولزيادة ادلعرفة للمعلم ومن الذي يهتم كثًنا 
بالرتبية لرتقية جودة تربيتو. وأن يكون ىذا البحث أساس ادلعلمٌن يف تنمية 

 اللغة العربية. ميالطالب يف تعل وقدرة محاسة ودوافع

 وقدرهتم للطالب، ينفع ىذا البحث إىل نفس الطالب لرتقية دوافعهم .4
 .مباالنج األوىل بإسرتاتيجية اجلوالة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

ادلدرسة، ترجى الباحثة أن تستفيد ادلدرسة من نتيجة ىذا البحث يف تدريس  .5
الطالب  وقدرة جية التعليمية يف رغبة ودوافعاللغة العربية باستخدام اإلسرتاتي
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دلراجع ادلدرسة وزلفوظات يف  وىذا البحث يستفيد وخاصة بإسرتاتيجية اجلوالة.
 مكتب ادلدرسة.

 للجامعة، توفر ثروة مراجع الدراسة دلكتبة اجلامعة. .6

 حدود البحث . و

ثة حبثها على ثالثة نظرا إىل ادلشكلة ادلرتبطة بالبحث يف ىذا ادلوضوع، تركز الباح
دود الزمانية. تتحدد دائرة ىذا احلدود ادلكانية، احلدود ادلوضوعية، احلاحلدود وىي: 

 البحث كما يلي:

 دود ادلوضوعيةاحل .2
ترقية يف  والةإسرتاتيجية اجل تأثًنحددت الباحثة موضوع البحث عن 

على الطالب ىنا  م. أما دوافع التعلاللغة العربية وقدرة الطالب يف متعلدوافع ال
الدافعية الداخلية اليت مصدرىا الشعور الطالب والدافعية اخلارجية اليت مصدرىا 

درس اللغة قدرة الطالب على . و ادلستخدمة على ادلعلم إسرتاتيجية التدريس
"مبتداء  والرتكيبالقراءة ومهارة الكتابة( ة بادلوضوع "ادلهنة والنظام" )مهارة العربي

 ."خرب )فعل ادلضارع( )ضمائر اجلمع( +

 دود ادلكانيةاحل .3
حددت الباحثة مكان البحث يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ألن ادلشكالت ادلوجودة مناسبة مبوضوع البحث. واختارت  مباالنج األوىل
ادلتوسطة  ألهنم قد كان درسوا اللغة العربية يف مدرسةالباحثة الفصل العاشر 

الذي يتخرجوا من مدرسة ادلتوسطة مل درسوىا، إذن قليل وبعضهم  اإلسالمية
 .تعليم اللغة العربيةيف  دوافعمنهم الذين لديهم ال
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 دود الزمانيةاحل .4
عقد ىذا البحث يف شهر ماريس إىل أبريل العام الدراسي 

 م. 3125/2015

 الدراسات السابقة . ز

عامة واجلوالة خاصة  إسرتاتيجيةمن الدراسات السابقة اليت تركز على استخدام 
 ىي ما ذكرتو الباحثة كما يلي :

يف جامعة موالنا مالك إبراىيم  اجلامعى ( بالبحث3123سيت زلفوظة ) .2
حتت ادلوضوع " استخدام التعلم التعاوين على شكل  اإلسالمية احلكومية ماالنج

( يف تعليم مهارة القراءة )البحث اإلجرائي يف مدرسة منبع Jigsawجيجساو )
أوانج موجوساري موجوكرطا(. إن منهج ىذه الدراسة -العلوم العالية أوانج

ادلستخدم ىو ادلنهج اإلجرائي الصفي بادلدخل الكمي. ويهدف ىذا البحث إىل 
( و معرفة Jigsawمعرفة عملية استخدام التعلم التعاوين على شكل جيجساو )

ليم مهارة القراءة. ( يف تعJigsawفعالية التعلم التعاوين على شكل جيجساو )
ومن نتيجة ىذه الدراسة أن استخدام التعلم التعاوين على شكل جيجساو 

(Jigsaw يف تعليم مهارة القراءة فعالية يف ) ترقية مهارة القراءة للطلبة. أن الرتقية
إىل  69،78تشار بزيادة نتيجة الطلبة ادلتوسطة من نتيجة اإلختبار القبلي 

 9يف الدور الثاين. 98،78 يف الدور األول، و 89،44

يف جامعة موالنا مالك إبراىيم  ( بالبحث ادلاجستًن3119زىراء ادلفيدة ) .3
حتت ادلوضوع "فعالية استخدام التعلم التعاوين لتنمية  ية ماالنجاإلسالمية احلكوم

                                                           
اجلامعى، جامعة موالنا  القراءة،" )البحثمهارة  يف تعليم( Jigsaw) جيجساو سيت زلفوظة، "استخدام التعلم التعاوين على شكل9

 ( 2012مالك إبراىيم، ماالنج، 
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مهارة القراءة )البحث اإلجرائي لطلبة الصف الثاين بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
(. ويستهدف البحث 3118/3119سينجاسري السنة الدراسية  3"ادلعارف" 

بقة بٌن اجملموعات ( فعالية استخدام التعلم التعاوين على أسلوب ادلسا2معرفة : 
( معرفة فعالية استخدام التعلم التعاوين 3لتنمية جانب فهم ادلفردات ادلقروءة، و 

( 4على أسلوب ادلسابقة بٌن اجملموعات لتنمية جانب فهم ادلضمون ادلقروء، و 
معرفة فعالية استخدام التعلم التعاوين على أسلوب ادلسابقة بٌن اجملموعات لتنمية 

( معرفة فعالية استخدام التعلم 5ئدة النصوص ادلقروءة، و جانب فهم القا
التعاوين على أسلوب ادلسابقة بٌن اجملموعات لتنمية رغبة الطلبة يف مهارة 
القراءة. يستعمل ىذا البحث ادلدخل الكيفي والكمي مع نوع البحث اإلجرائي 

ًن. أما الصفي الذي يتكون من تصميم خطة التعليم والتطبيق وادلالحظة والتقو 
نتائج ىذا البحث اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف اإلختبار 

 %. ومن حصول عمق45،47القبلي واإلختبار البعدي إىل درجة النسبة ادلئوية 
( 2بتحصل البحث على: ادلالحظة وطول ادلشاركة وتعليق الطلبة من اإلستجابة 

عن ادلادة ادلقروءة ديكن تنميتها  أن سيطرة على ادلفردات وادلضمون والقاعدة
( إن 3باستخدام الطريقة التعلم التعاوين على أسلوب ادلسابقة بٌن اجملموعات، و 

استخدام على طريقة التعلم التعاوين على أسلوب ادلسابقة بٌن اجملموعات يؤدي 
( 4إىل إزالة "أنانية" وينمي الشعور باإلىتمام على األخرين وروح التعاون، و 

الطلبة لتنمية ثقة أنفسهم، فادلرء كلما  –مرحلة ادلسابقة  –حت ىذه الطريقة أنا
( إن تصنيف الطلبة 5أوثق بو، ازداد ثقتو بنفسو، وكلما ازداد ثقة النفس، و 

( العالقة 6حسب الكفاءة والسيطرة يشجع على منو الثقة الشخص بنفسو، 
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قتناع يف حل ادلشكالت ادلئينة بٌن الطلبة تؤدي إىل الثقة بينهم وتسبب اإل
( قد يستغىن ادلرء ضلن اىتمام ادلدرس باىتمام الزمالء الصحيح، 7التعليمية، 

طلبة يف فصلهم الكبًن اعرتافا بعدم قدرة ادلدرس على إعطاء اإلىتمام جلمع ال
 10عددا منهم.

 موقف الباحثة . ح

التعلم التعاوين  من بيان الدراسات السابقة ظهرت من بعض الباحثٌن حبثوا عن
حدى منهما ال يستخدم طرق ، وإ( يف تعليم مهارة القراءةJigsawباستخدام جيجساو )

يف "اجلوالة"  إسرتاتيجيةبحث عن استخدام أو إسرتاتيجية خاصة. وأما الباحثة سوف ت
 و ،االنجمب األوىلثانوية اإلسالمية احلكومية درسة المب  اللغة العربية تعليمالترقية دوافع 

فهذا ىو موقف الباحثة بٌن  بالنظر التعلم التعاوين والتعلم اخلارجي."اجلوالة"  إسرتاتيجية
 الدراسات السابقة.

 تحديد المصطالحات . ط

خدم الباحثة يف ىذا البحث عدد من ادلصطلحات، ولتسهيل البحث وتست
سوف تعريف الباحثة ادلصطلحات ادلستخدمة اليت تتعلق بادلوضوع، وتريد الباحثة أن 

 يبينها كما يلي:
 
 
 
 

                                                           
10

ادلاجستًن، جامعة موالنا مالك إبراىيم، ماالنج،  زىراء ادلفيدة، " فعالية استخدام التعلم التعاوين لتنمية مهارة القراءة ،" )البحث 
3119)  
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 إسرتاتيجية اجلوالة .2

من إسرتاتيجيات التدريس ىي إسرتاتيجية  "berpetualang"اجلوالة أي مبعىن 
للتفكًن االخرتاعي ببناء األحوال ادلرحية وتطبيق اللغة خارج  حيث يتطلب ادلعلم

 11الفصل ويبحث الطالب عن أجوبة ما أمرىم ادلعلم بالقيام بو.

 الدوافع .3

ىو الدافعية معناىا قوة داخلية زلركة يف نفس الفرد حتركو ألن يفعل األنشطة 
ىداف منها. رأى علماء الرتبية أنو كلما كان وراء الدارس دافع ادلعينة لتحقيق األ

فكان ذلك أدعى إىل إمتامو وحتقيق يستحثو، وحافر يشده إىل تعلم شيء ما، 
 12اذلدف منو خاصة يف أشكالو ادلعقدة ومهاراتو ادلتشابكة.

 قدرة ال .4

الصفة اليت متكن احلي من ىي  عند علي بن زلمد بن علي اجلرجاين، القدرة
الفعل وتركو باإلرادة وصفة تؤثر على قوة اإلرادة، والقدرة ادلمكنة عبارة عن أدىن 

 13أمور من أداء ما لزمو بدنيا كان أو ماليا.قوة يتمكن هبا ادل

 

                                                           
11

 .82اذلجوم: رللة عربية علمية، حلمي،   
)الرباض: ادلناقسة اإلسالمية الرتبية والعلوم   هباطريقة تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن زلمد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة، 12

 .48(، 3114،  –ايسيكو  –والثقافة 
13
  .332، 2516التعريفات علي بن زلمد بن علي اجلرجاين حتقيق: إبراىيم األبياري دار الكتاب العريب بًنوت الطبعة األوىل،  
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري
 التعليم إستراتيجيةالمبحث األول : 

 التعليم إستراتيجيةمفهوم  . أ

من احملاولة يف تعليم اؼبتعلم تعلما فعاليا وكفاءا وسهبل فيو فبلبد أن ربتاج إُف 
التعليم واختيارىا وإثباهتا وتطورىا اعبيدة ليبلغ نتيجة  إسًتاتيجيةأنشطة مهمة لتنظيم 

 التعليم الثابتة. فضبل عن ذلك أن األنشطة نواة التعليم.
م ربتاج إُف اغبال والبيئة اؼبناسبة لعمليتها. ىذا اؼبقدار فتكون إن عملية التعلي

عملية التعليم موجهة إُف األىداف اليت يريد اؼبعلم الوصول إليها لوجود اػبطة السليمة. 
وؽبذا ربتاج عملية التعليم إُف اسًتاتيجيات التعليم. ويف اختيار اسًتاتيجيات التعليم البد 

 إما تعلمية كانت تقريرية. أن تكون مطابقة بأىدافها
وطريقة التعليم ىي طريقة معينة يستطيع أن يستخدمها يف حالة خاصة بواصل 
هبا إُف أىداف عملية التعليم ىي األنشطة الختيار تلك الطرق وتنظيمها حىت ربقيق 
ترتيب خطوة اإلجراءات اؼبستخدمة مواصلة إُف نتيجة التعليم كما ترام. وقيل يف تعريف 

ا طرق مرتبة يف تنظيم كامل بًتتيب اػبطوة الواحةة. وكذلك أهنا كأنشطة آخر أهن
ـبتارة. إهنا تستطع أن تعطى الوسائل إُف اؼبتعلم الوصول إُف ربقيق أىداف التعليم 

 اؼبعُت.
التعليم كما قال مٌت إبراىيم اللبون على أهنا "أدوات خاصة  إسًتاتيجيةيقصد ب

التعلم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجية، يقوم هبا اؼبتعلم ليجعل عملية 
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وقال رحيم وفاريدا " إن  1جديدة".وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف 
وبتاج و  2اؽبدف اؼبقرر يف عملية التعليم والتعلم". ىي الطرق اؼبستخدمة لنيل إسًتاتيجية

اعبيدة يف عملية تعليم اللغة األجنبية من اإلبتدائية واؼبتوسطة حىت  سًتاتيجيةاؼبعلم إُف اإل
التعلم  إسًتاتيجيةاللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار  ينجح معلماعبامعة، فأحيانا ال 

 3ـباطئة.

 إسًتاتيجيةتعليم اللغة وىي اختيار للطلبة  إسًتاتيجيةومن أىم األمور يف اختيار 

 سًتاتيجيةالتعليم والتعلم اؼبناسبة دبيوؽبم، وعليهم أم بيذلوا جهدىم وأفكارىم الهباد اإل
إذا البد للمعلم أن يعد   سًتاتيجيةاؼبختارة. وبعض آخر يرى أن اؼبعلم ىو الذي ىبتار اإل

 4كل ما يتعلق بعملية التعليم والتعلم من ناحية اؼبدخل والطريقة اؼبناسبة.

التعليم دبعٌت طريقة التعليم ىي األسلوب الذي يستخدمو اؼبعلم  إسًتاتيجيةوأما 
يف مهاعبة النشاط التعلمي ليةقق وصول اؼبعارف إُف تبلميذه بأيسر السبل، وأقل 

يف  اليت يبكن صلناجةة أن تعاًف كثَتا من النواقالوقت والنفقات، وتستطيع الطريقة ا
 5اؼبنهج أو يف الكتاب أو التلميذ.

 التعليم إستراتيجيةتقسيم  . ب

 إسًتاتيجيةالتنظيم، و  إسًتاتيجيةالتعليم إُف ثبلثة أقسام، ىي:  إسًتاتيجيةتقسيم 
 6إدارة التعليم. ةإسًتاتيجياإللقاء، و 

                                                           
 .67( ، 3001)القاىرة: مكتبة الوىية،  وتعلمية إسًتاتيجيةاغبوار فنياتو و مٌت إبراىيم اللبودي، 1

2
 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 36. 

3
 Iskandar Wassid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 168. 
4
 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa…,  41-42. 

  7( ص : 3191)القاىرة، مكتبة النهضية اؼبصرية، طرق تعليم اللغة العربية ؿبمد عبد القادر أضبد، 5
6
 Dr. I Nyoman Sudana Degeng. Ilmu Pengajaran Taksonomi Variable. (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan Jakarta, 1989), 14-17. 
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 التنظيم التعليم إسًتاتيجية .3

تتعلق بكفاءة التعليم، وعملية التعليم، وتنظيم التعليم. ويرى   سًتاتيجيةىذه اإل
كاكٌت خبمسة أنواع كفاءة التعليم اليت نستطيع أن نفعل هبا، وىي: )أ( 
األخبار اللفظية )ب( اؼبهارة العملية احملتوى بقدرة التفريق، وسبييز الفكرة 

 إسًتاتيجيةوتستعمل الفائدة السيطة واؼبرتفعة )ج( الوجودي والفكرة اجملردي، 
اؼبعرفية اليت تتعلق بطريقة تفوق فعالية وكفاية عملية التفكَت وعملية التعليم )د( 
اؼبوقف ىو حالة العقل اليت تتأثر باختيار اؼبرء اػبطة يف مهاملة غَته يف اغبالة 

ركات الفزيائية اؼبناسبة اػباصة )ه( اؼبهارة السلوكية ىي تتعلق بقدرة تظهَت اغب
 باإلجراآت اؼبوجودة.

عملية التعليم تصور بأحوال التعليم الداخلية واػبارجية اليت ربتاج إُف تسع 
الدرجات، وىي )أ( هبذب باىتمام الطالب )ب( ويعرف الطبلب بأىداف 
التعليم للطالب )ج( يهيئ الذاكرة اؼبشروطة قبل التعليم )د( تبليغ اؼبادة 

ه( إعطاء إشراف التعليم  )و( التشجيع إُف العمل )ز( إعطاء اؼبهيجة )
 7( ترفيع التأثَت ونقل التعليم.)حالنتيجة بتجربة الطالب 

تنظيم التعليم يتعلق بطريقات تنظيم تتابع التعليم مبلحظا بالطاقة اؼبشروطة 
ابع التعليم خاصة األولية من التعليم قبل الطاقة اؼبشروطة الثانوية. وينبغي يف تت

الذي يتعلق باؼبهارة اؼبثقفة أن يبلحظ بًتتيب التعليم، اؼبثال: تنظيم تعليم 
 8األخبار اللفظية، الطريقة اؼبعرفية، اؼبوقف، واؼبهارة السلوكية.

 

 

                                                           
7
 Ibid., 93 

8
 Ibid., 96-100 
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 إلقاء التعليم إسًتاتيجية .3

ابة من الطبلب، تتعلق بطريقات إلقاء التعليم مع قبول اإلج سًتاتيجيةىذه اإل
 اؼبثال:

نستطيع أن نعطي اؼبوعظة اغبسنة للطبلب يف داخل وسائل التعليم  ( أ)
واؼبثال من تلك الوسائل ىي اؼبرء واآلالت، أو مادة التعليم مرتُت 

وسائل التعليم يشمل على صبع اؼبصادر وبريكس يوحةان أن 
ل  اؼبستخدمة يف االتصال مع اؼبتعلم. واؼبثال من تلك الوسائ

 9ككومبيوتَت والتلفزيون وغَت ذلك.

إتصال الطبلب مع وسائل التعليم اليت هتيج يف أنشطة التعليم وفيو  ( ب)
يتعلق بطريق التعليم. إن اتصال اؼبتعلم مع وسائل التعليم من عناصر 

إلقاء التعليم. وىذه العناصر هتتم بالدراسة  إسًتاتيجيةمهمة يف 
لتعليم على ما فعلو اؼبتعلم وكيف دور الوسائل ليهيج اؼبتعلقة بأنشطة ا

 تلك األنشطة.

يقول دكع أن التعليم يقع يف نفس اؼبتعلم حينما اتصلو اؼبتعلم بوسائل  ( ج)
التعليم. لذا يتورط اؼبعلم يف التعليم مؤثر بالوسائل اليت استخدمو 

 10اؼبعلم يف التعليم.

اعبامعة أو الفرقة الكبَتة أو الصغَتة من ىذه متعلق ب، أنشطة التعليم
اؼبتعلم أو الشخصية. األنشطة التعليمية اليت خططو اؼبعلم يشكل 

( 1التعليم اعبماعي ( 3التعليم الكبلسيكي ( 3 على أنواع وىي:
 .التعليم الفردي أو الشخص

                                                           
9
 Ibid., 50 

10
 Ibid., 50 
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 إدارة التعليم إسًتاتيجية .1

 إسًتاتيجيةال بُت اؼبتعلم و ؽبا عبلقة بكيفية تنظيم االتص سًتاتيجيةىذه اإل
تتعلق بإقرار مىت ىذه  سًتاتيجيةإلقاء التعليم. وباػبصوص أن ىذه اإل

مناسبة يف استخدامها يف عملية التعليم والتعلم. وأن ىذه  سًتاتيجيةاإل
 متعلقة بالتقوًن. سًتاتيجيةاإل

 ( يوحةان أن فيها عوامل وىي:3161ريكلوت ومريل )
 التعليم ًتاتيجيةإسجدوال استعمال  ( أ)

 تصنيع ملةوظة تطور تعليم الطبلب ( ب)

 إدارة التشجيع ( ج)

 قيادة التعليم ( د)

 التعليم  إستراتيجيةأسس اختيار  . ج

 11تؤثر األسس بعاملُت ونبا:

عامل التعلم وبيئتو وؾبموعتو كربىا وصغرىا. وصلة عوامل التعلم واختيار  .3
بأهنما يتعلقان باؼبثَت واالستجابة ورد الفعل، وعوامل بيئة التعليم  سًتاتيجيةاإل

أما عوامل ؾبموعة التعليم كربىا وصغرىا تتعلق  12يشمل على فصل كبَت وـبترب.
 ألهنا متعلقة بأنشطة التعليم فردية كانت أو ؾبموعة. سًتاتيجيةباختبار اإل

والوسيلة ومصدر  سًتاتيجيةأوجو أىداف التعليم اػباصة، رأي مريل أن اختيار اإل .3
التعلم البد أن يوجو إُف أىداف التعليم اػباصة. األوجو اليت تشمل على 

 التعليم ىي: إسًتاتيجية

                                                           
11

 __________, Buku Ajar Perencanaan Sistem Pengajaran. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Malang, 1997), 112. 
 َت، أو ىي إجابة على سؤال أو استبيان أو أي سلوك مضمر أو صريح، التعابَت شيوعا يف علم النفسعملية أو غدية يثَتىا مث 12
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التسمية، وتسمية الواقعة،  إسًتاتيجيةأوجو التعريف، وىو يتضمن على  . أ
 واإلدارة، واستخدام اغبجة

واػبارجية  mix pacedو  self paced إسًتاتيجيةأوجو اغبركة مشتمل على  . ب
(externally) 

  13أو القيمة.الرغبة أو الدافعية واؼبوقف  إسًتاتيجيةأوجو اإلحساس، لو  . ج

 التعليم إستراتيجيةعناصر  . د

واجراآتو أن يبلحظ بعناصره. وكان  إسًتاتيجيةالبد ؼبنظم التعليم حينما ينظم 
 14ديك وجرى يذكران أن عناصر تلك االسًتاتتيجية كما يلي:

 األنشطة قبل التعليم .3

ف التعليم، أىداو ؼبتعلم، إن أول األنشطة قبل التعليم ىي: تشجيع تعليم ا
  واؼبعلومات اؼببدئية.

 ايصال اؼبعلومات .3

األمر اؼبهم يف ايصال اؼبعلومات ىو ما يتعلق: بكيفية ترتيب عرض التعليم، 
 ودبمقدار وحدة الدراسي، وعرض مادة التعليم. 

 دور اؼبتعلم يف عملية التعليم .1

عليم ىو دقة اؼبعلم يف تنظيم وأىم العناصر وأكثرىا تأثَتا يف إقباح عملية الت
تأثَت يف عملية  سًتاتيجيةوظائف اؼبتعلم للمشاركة يف عملية التعليم. وأكرب اإل

 .التعليم ىو: إعطاء التمرين واألسئلة )السؤال واعبواب

 

                                                           
اصطبلح علم يشمل البواعت والدوافع يف عمل اؼبثَتات. وقد تكون الدافعية داخلية ذاتية أو خارجية، أولية فطرية أو ثانوية  13

 مكتسبة، الشعورية أو شعورية 
14

 __________, Buku Ajar…., 112-117 
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 االختبار .1

كما قد سبق ذكره أن ؼبعرفة قباح عملية التعليم معايَت أربعة، وىي اختبار 
، اختبار االستعداد، اختبار أثناء عملية التعليم، اختبار اؼبعلومات اؼببدئية

 التةصيل. وال بد علينا أن ننظم تلك األربع لتكون االختبار جيد. 

 األنشطة التكميلية .1

وىذه األنشطة ىي كالتوصية من اؼبدرس لتلميذه بعد النظر إُف نتائج التعليم بعد 
بنظر إُف نتائجو بعد التعليم، إما أن  االختبار يعٍت أن اؼبعلم يقوم بإرشاد اؼبتعلم

يكرره وإما أن يستمر وإما أن يتطوره. ومن ىنا يستطيع اؼبعلم أن يقوم بإعادة 
 الدرس أو استمراره.

 التعليم إستراتيجيةأنماط  . ه

 15اؼبتعلم بثبلثة أمباط، وىي:التعليم من ناحية  إسًتاتيجيةوكان ينقسم 

 قة الكبَتةالتعليم لفر  .3

 التعليم لفرقة الصغَتة .3

 التعليم للشخصية .1

 وأمبا أنشطة التعليم اؼبختارة، وىي:

 التعليم الكومبيوتَتية ىو مبط التعليم بوسيلة إجراء الكومبيوتر. .3

 اؼبظاىرة ىي مبط التعليم بإظهار التجربة أو عملية حادثة الشيء. .3

 راقبة الشيء بإشراف اؼبعلم.اؼبراقبة اؼبشروفة ىي مبط التعليم دب .1

اؼبناقشة ىي مبط التعليم بتباد األفكار الذي يتعلق باؼبوحوع، واؼبسألة أو  .1
 السؤال.

                                                           
15

 Ibid., 117-118 
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 التعبَتة ىي مبط التعليم بتفسَت الفكرة يف اغبال. .1

 التدريب ىي مبط التعليم بتهذيب العلم أو اؼبارة يف الوقت اؼبنظم. .7

 تجرية واؼبراقبة ويكتب ملةوظتها.التةربة ىي مبط التعليم بال .6

 التةربة اؼبيدانية ىي مبط التعليم بالتجربة العملية يف ميدان اغبياة. .9

 اللعبة ىي مبط التعليم باللعبة اؼبسابقتية بنظام اؼبخصص. .1

التعليم اغبرية ىي مبط التعليم بإعطاء الفرصة للمتعلم يف معاملة وظيفتو  .30
 بنفسو وبإشارة معلمو.

 التجربة اؼبعملية ىي مبط التعليم باستعمال اؼبعمل. .33

ونستطيع أن لبتار بأحد تلك األمباط مبلحظة بأىداف مادة التعليم 
وخصائصها، وبوسائل التعليم، وبشخصية اؼبتعلم، لتكون أىداف التعليم ؿبصول فعالة 

 وكفاءة وسبلك التدريب.
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 : الجوالة المبحث الثاني

ة وبتاج إُف تفكَت مركز يقوم بو اؼبدرسون باؽبدف لبناء كفاءة تدريس اللغة العربي
الطبلب يف اللغة العربية. بالنسبة لدراستها كدراسة العلم التطبيقي، فبلبد للمدرسُت أن 

 يبلكوا كفاءة يف بناء الطرق اؼبختلفة حيث يتطور الطبلب يف اؼبهارات اللغوية.
ربية، ولكن ؽبا عيوبا ومزايا تعتمد ىناك طرق كثَتة تستخدم يف تدريس اللغة الع

على اؼبهارات اؼبدروسة مثل كون الطريقة اؼبباشرة التناسب بتدريس مهارة الكتابة وكذلك 
يفكروا يف بناء الطريقة األخرى اؼبروبة لتدريس طريقة أخرى. لذلك، على اؼبدرسُت أن 

 16اللغة العربية. اللغة العربية لكي تشجع الطبلب يف دراستها حىت يكونوا ماىرين يف

 تدريس اللغة العربية المريح . أ

يستطيع اؼبدرس أن يقوم هبا لتنمية حب الطبلب بالتعلم طول ىناك عوامل 
 17حياهتم وخلق األحوال اؼبروبة لتدريس اللغة العربية فهي:

 اإلجابة عن أسئلتهم .3

أشياء كثَتة جديدة. يستةق كل يسأل الطبلب كثَتا ألهنم يريدون أن يعرفون 
سؤال لنيل األجوبة اؼبناسبة هبم. فإذا كانت األسئلة َف ربصل على األجوبة 
يقفون أن يسألون أو يأخذوا نظرة غَت صةيةة. إذن، على اؼبدرس أن هبيب 

 واؼبوجزة.عن أسئلتهم باألساليب البسيطة 

 إدخال عملية التعلم يف األنشطة اليومية .3

كل ما يعمل الطبلب يوميا يستطيع أن يكون درسا ؽبم. على اؼبدرس أن يفكر 
اخًتاعيا مثل كونو يعلم اغبساب أو األرقام العربية إليهم، فيقول "كم طالبا 

                                                           
16
 .71-79...، إسًتاتيجية تدريسدانيال حلمي،  

17
 .63-71دانيال حلمي، إسًتاتيجية تدريس...،   
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إُف  وبضر اليوم وكم كتابا لكم؟" هبذه األنشطة، ترجى ىبة الطبلب أن تنتشر
 اجملاالت األخرى وال تؤمرون باغبساب مباشرة.

 تشجيع اخًتاعهم .1

بعملية التنمية واالخًتاع، يستطيع الطبلب أن يفهموا أشياء كثَتة. على اؼبدرس 
أن يشرفهم ويشرحهم باألساليب اؼبفهومة ويهملهم يف التجربة. واآلثار من ىذه 

وجة. واليقف اؼبدرس أنشطتهم األنشطة ىي األحوال اؼبزدضبة أو األماكن اؼبزد
 حىت يبنع عملية التعلم.

 تعريفهم باػبربات اؼبختلفة .1

اػبربة البسيطة اليت يقوم هبا الطبلب يف اغبياة اليومية تستطيع أن تعطي عربة ؽبم. 
فطبعا، إذا كان اؼبدرس يشرح عن أسئلتهم الظاىرة. ىناك خربات كثَتة يبكن 

أحوال الفصل، اللعبة اللغوية، واعبوالة لطلب ما  الطبلب أن هبدوىا، منها: كتابة
 يتطلب اؼبدرس ؽبم.

 تعريفهم باألحوال اؼبختلفة .1

األحوال  اؼبختلفة اؼبرادة ىي كل وقت ومكان يشعر الطبلب باألمن. التعريف 
اغبيوانية  باألحوال يستطيع أن يعطي خربة التعلم مثل اؼبتةف والسوق واغبديقة

الفصل واؼبكتبة واؼبعمل واغبمام وغَت ذلك. إذن، سيأخذ واؼبطعم واؼبستشفى و 
 الطبلب أشياء كثَتة من مبلحظتهم.

 تشجيع عملية التعلم بإشراف أعراحهم .7

وبتاج الطبلب إُف السعادة يف أنفسهم لكي يستطيعوا أن يتعلموا. لذلك، على 
 اؼبدرس أن ينمي الفخر على قباحهم ويعطي اؼبدح على قباحهم احملصول مث

 يصفق يديو أو يتعانق لبناء النفسية اعبيدة.
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 صناعة األحوال اؼبروبة .6

لصناعة األحوال اؼبروبة فبلبد للمدرس أن وبمي األحوال غَت مروبة مثل احطرار 
الطبلب باألنشطة اؼبعينة وىم اليظهرون مواىيبهم. على اؼبدرس أن يتبع ما 

 روبة عند الطبلب.يشوقو الطبلب. اؼبروبة عند اؼبدرس النتاسب بااؼب
 إعطاء األسوة .9

يشرح اؼبدرس أنو اليشعر بالشيخوخة لبلخًتاع، هبرب أنشطة جديدة ويلعب 
مسرحية ولو كان يلهو ويهزل. عليو أن هبعل تعلما كأنشطة طول حياتو، إذن  

  كانت ضباسة تعلم اؼبدرس تنتشر إُف الطبلب.

 الجوالة إستراتيجيةمفهوم  . ب

من اإلسًتاتيجيات يف التدريس حيث اؼبعلم يتطلب  جيةإسًتاتياعبوالة ىي 
للتفكَت االخًتاعي ببناء األحوال اؼبروبة  وتطبيق اللغة خارج الفصل ويبةث الطبلب عن 

أن الطبلب يعدون مدرسة  Youth Campأجوبة ما أمرىم اؼبعلم بالقيام بو. زبشى صبعية 
حىت ذبعل اؼبهتمُت بالشباب  والكتب كأحد أماكن التعلمتتكون من الغرفة واؼبكتب 

  18والًتبية فيها يواقفون ألداء أنشطة الطبلب.

ىذه اعبمعية تطبق اعبوالة لوجود التدريس اؼبفيد ولو معٌت. كان الطبلب يذىبون 
م. ترجو صبعية اليت ربيطه إُف مكان يشَت إليو اؼبعلم ليجربوا أن ينالوا أجوبة حول البيئة

Youth Camp  وتتةركوا للتعارف عن أنفسهم وأداء من اؼبشًتكُت أن تقبلوا تغَتا وبدث
ىدف اعبوالة قضاء الوقت  ليس 19التغَتات االجتماعية إذا نزلوا إُف اجملتمع يف اؼبستقبل.

 ة العلوم باألحوال اغبقيقية وؽبا معٌت.باألنشطة العابثة ولكنها تشجع الطبلب لدراس

                                                           
18
 .63دانيال حلمي، إسًتاتيجية تدريس...،  

19
 .61دانيال حلمي، إسًتاتيجية تدريس...،  
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 الجوالة ستراتيجيةإل النظري ساساأل . ج

اعبوالة تصدر من فكرة التعلم التعاوين اليت  سًتاتيجيةخلفية النظري األول إل
واآلخر وفكرة التعلم اػبارجي اليت يعتذرىا قمر الدين. عربت فكرة التعلم  يعتذرىا روغَت

غَت واآلخر أن التعلم التعاوين ىو عملية التعليم اجملموعي اؼبنسقة التعاوين اليت اعتذرىا رو 
من فكرة واحدة وىي الزم على التعليم يستند إُف تعديل اؼبعلومات اإلجتماعية بُت 

اؼبتعلم فيو. لكل متعلم مسؤولية على تعلمو ويدفع لًتقية تعليم األعضاء ؾبموعات 
عامة، التعلم التعاوين وبيل على الطريقة التعليمية حيث يتعامل الطبلب يف   20األخرى.

اجملموعة الصغَتة ويتعاون يف التعلم. يتضمن التعلم التعاوين اجملموعة مكونة من أربعة 
 من الوزن اؼبتفرق.طبلب باؼبهارة اؼبتفرقة واجملموعة مكونة 

منظور النظري يف التعلم التعاوين يتكون من طبسة مناظر، منها: منظور الدوافع، 
ومنظور التماسك اإلجتماعي، ومنظور اؼبعريف، ومنظور النماء، ومنظور وحع اؼبعريف. 

اعبوالة ىو منظور الدوافع. وفقا ؼبنظور  سًتاتيجيةومن ىذا اؼبنظور الغرض األساسي إل
، إذا طبقت عملية التعلم التعاوين باؼبناسبة أن زبًتع األحوال فيها اجملموعة اؼبتيقنة الدوافع

أهنم يستطيعون النجاح ليةصل أغراض اجملموعة إن كان أصةاهبم يف اجملموعة نفسها 
 ناجةُت ليةصل إُف األغراض.

عرف قمر الدين أن التعلم اػبارجي ىو عملية خارج الفصل مثل: اللعبة يف بيئة 
اؼبدرسة والبستان واغبالية واؼبزرعة واؼبخيم والعملية بوصف اؼبغامرة وترقية اؼبعلومات 

الذي هبري خارج الفصل متضمن  إذن، تعلم خارج الفصل دبعٌت التعليم 21السديدة.
التباع ربد اؼبغامرة اؼبؤسسة لعملية خارج الفصل، باػبربات اليت وبتاج شراكة الطبلب 

                                                           
20

 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 29. 
21

 Husamah, Outdoor Learning, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), 19. 
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دور اؼبدرس يف تعليم خارج الفصل ىو كاحملرض. دبعٌت اؼبدرس كاؼبرشد يتعلم الطبلب 
 نشيطُت واالبتكار ولطيف مع البيئة.

وعملية التعليم يف اؼبدرسة الشكلية ذبد اؼبلل والرتابة واؼبيل إُف األخرق ال يؤثر 
لطريقة اؼبستخدمة ىي سواء كان اؼبكتوب يف الكتاب. سوى ذلك، االبتكار للطبلب. وا

يف عملية التعليم وبتاج إُف اؼبعاملة بُت األصةاب القادرين على تكميل الواجبات اليت 
اليقدرون يف حلها. وهبذه اؼبعاملة، يرجى اؼبعاملة بُت الطبلب اؼبتنافرة يف الفصل. وىذا 

اعبوالة ىي  إسًتاتيجيةوالة. ويستنبط أن اعب إسًتاتيجيةاغبال يكون خلفية يف 
اليت تدعو الطبلب للمغامرة خارج الفصل هبدف القادرين يف حل  سًتاتيجيةاإل

 اؼبشكبلت باعبماعة واؼبنافسة ليكونوا أحسن منهم.

 الجوالة إستراتيجيةتدريس العربية ب . د

الطبلب اعبوالة تستطيع أن تشجع  إسًتاتيجيةكما شرح الكاتب يف اؼباحي أن 
يف الدروس األخرى. فيستطيع اؼبدرس أن يبدأ بالتخطيط اعبيد حسب األىداف اؼبرجوة 
واؼبواد اؼبدروسة لتعويض مهارة الطبلب بالطريقة اؼبروبة. وأما استخدامها يف تدريس اللغة 
العربية فهو إما يستخدم مهارة واحدة  أو مهارتُت وكذلك يستخدم نظرية الوحدة اليت 

رات اللغوية األربع. وأما اػبطوات اليت تستخدم يف طريقة اعبوالة فهي: أوال، توحد اؼبها
يعد اؼبدرس بطاقة اإلشارة واألسئلة قبل بدء ترتيبها. ثانيا، يرتب اؼبدرس اإلشارة 
واػبطوات اليت البد للطبلب أن هبدوىا وهبيبوا أو يعملوا ما أمرىم بالقيام هبا. ثالثا، 

ل الدخول إُف الفصل يف األماكن اؼبختلفة ويرتبها حيث يضع اؼبدرس البطاقات قب
الطبلب يستطيعون أن هبدوىا بعد اتباع اإلشارة اؼبوجودة يف بطاقة قبلها. رابعا، يشَت 
اؼبدرس إُف بعض الطبلب اؼبختارين ليقوموا يف اؼبواقف اؼبعينة اليت تعطي اإلشارة اليت 

يقسم اؼبدرس فرقة ففرقة ؿبتاجة مث  البد للطبلب أن هبيبوىا إجابة صةيةة. خامسا،
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يعطي فرصة ؽبم ليناقشوا من سيجيب أسئلة عن االستماع والكبلم والقراءة والكتابة اليت 
ترتب باألشكال اؼبختلفة. سادسا، يأمر اؼبدرس الفرقة األوُف بالذىاب إُف اؼبوقف األول 

اؼبوقف الثاين وذبيب السؤال وذبيب السؤال وتتبع اإلشارة ىناك مث يأمر الفرقة الثانية إُف 
وتتبع اإلشارة ىناك وغَت ذلك حىت الفرقة األخَتة وترتيب اإلشارة ىبتلف بُت الفرقة 
الواحدة والفرقة األخرى. سابعا، يقدم كل فررقة نتائج اعبوالة إُف اؼبدرس ليصةةها 

 ويعطي جائزة لفرقة فائزة.
 ف فهي:وأما مباذج اإلشارة واألسئلة اليت توحع يف اؼبواق

 النموذج األول ؛ أجب ىذه األسئلة بقراءة العبارة التالية !
أمشي  E -1ولكٍت يف فصل  E -1مث أمشي إُف فصل  E -3اآلن أنا يف فصل  .3

إُف أربعة فصول تقريبا بعده مث أكر إُف ستة فصول قبلو مث أمشي إُف فصلُت 
 وأكر إُف فصل واحد. أين أنا اآلن ؟

 E -3واعبواب : 
ي طبسة كتب يف اغبقيبة مث يعطيٍت األب كتابُت مث أحع أربعة كتب يف اػبزانة لد .3

مث أعطى أخي الصغَت كتابُت أحدنبا يف اػبزانة واغبقيبة. كم كتابا بقى يف 
 اغبقيبة اآلن ؟

 واعبواب : كتابان

لدي طبسون ألف روبية. أشًتي قلما خبمسة آالف روبية مث يعطيٍت أيب طبسة  .1
روبية مث أدفع الكهرباء ؽبذا الشهر خبمسة عشر ألف روبية. وبعد وعشرين ألف 

يوم أشًتي كتابا بثبلثُت ألف روبية ويعطيٍت البائع نقصان الثمن كبو سبعة آالف 
 وطبسمائة روبية مث أشًتي طعاما باثٍت عشر ألف روبية. واآلن كم روبية بقيت ؟

 واعبواب : عشرون ألفا وطبسمائة روبية.
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 اين ؛ امؤل الفراغات عموديا وأفقيا !النموذج الث

 3.3جدول 

 الكلمات اؼبتقاطعة
1  2   3 

      
4      

      

  5    

 

 أفقيا

 . إحدى اؼبهارات3
 . اكتب "فصل" )من اػببلف(1
سنة يف رمضان للفقراء  . نعطي كل1

 واؼبساكُت

 عموديا
 . صبع كلمة "قلم"3
 . نشاىد األفبلم بو3
 . زوجة رسول اهلل1
 

 3.3جدول         :واعبواب

 عةجواب الكلمات اؼبتقاط

 ع ا م ت س ا
 ا   ل  ق
 ئ   ف ص ل
 ش   ا  ا
 ة ا ك ز  م
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 النموذج الثالث ؛ تكلم عن ىذه اغبادثة كبو دقيقة واحدة سباما !
ماذا تقول إذا تأخرت يف اغبضور إُف اعبامعة وصديقك ينتظرك طويبل للربنامج 

 عنك. ماذا تقول لطلب العفو على ىذه اغبادثة ؟اؼبهم وىو يغضب 
 النموذج الرابع ؛ رتب ىذه الكلمات لتصبح صبلة مفيدة !

 –الصبح  –مث  –العطلة  –أصلي  –إُف  –الرابعة  –يف  –وبعد ذلك  –صباحا 
 أذىب –الساعة  –للوحوء  –يوم  –أستيقظ  –اغبمام 

ة صباحا مث أذىب إُف اغبمام للوحوء واعبواب : يف يوم العطلة أستيقظ الساعة الرابع
 وبعد ذلك أصلي الصبح.

 النموذج اػبامس ؛ استمع ما قالو اؼبدرس واعمل ما أمرك بالقيام بو !
النموذج السادس ؛ يأمر اؼبدرس الطبلب بتسجيل األمور اؼبتعلقة باألجوبة عن األسئلة 

 بعد ذلك هبعلون فقرة جبمع ىذه األجوبة )مث يقرأ النص أمام الطبلب(:  22التالية.
 من فعل، ؼباذا، كيف، أين، مىت، ؼبن فعل، ماذا فعل ؟

 واعبواب :
 : صبلح الدين من
 : ىجم ماذا
 الصليبيُت:  ؼبن
 : حواُف تسعمائة سنة بعد ىجوم الصليبيُت للمسلمُت مىت
 : بالقرب من حطُت أين

 : معركة قوية كبف
 : إلعادة األمن والسبلم ؼباذا

                                                           
22

 Zainuddin, Radliyah Hj, dkk. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), 55. 
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 واألجوبة اجملموعة تصَت :
ىجم صبلح الدين الصليبيُت حواُف تسعمائة سنة بعد ىجوم الصليبيُت 

 ة األمن والسبلم.للمسلمُت بالقرب من حطُت معركة قوية إلعاد
وىذه ىي تطبيق طريقة اعبوالة اليت تستطيع على األقل أن تشجع الطبلب يف تعلم 
اللغة العربية وتدعوىم إُف التفكَت وذبعلهم تتسابقون وتتعاونون بُت أعضاء الفرقة غبل 

 .اؼبشكبلت

 الجوالة إستراتيجيةمزايا وعيوبا  . ه

تستطيع أن  اعبوالة إسًتاتيجيةأما مزايا ة، اعبوال إسًتاتيجيةىناك مزايا وعيوبا يف 
ضم إُف مهارات يف عملية اليت تائق وتستخدم نظرية الوحدة تستخدم يف معظم الطر 

 يكتسب( 3) :وقت واحد.مزايا اآلخر ىيالتعليم معا باستخدام طرائق اليت تطبيقها يف 
أنشطة التعلم ( 1)حا، اعبو التعليمي مروبا ومرتا( 3الطلبة كثَتا من اؼبهارات اللغوية، )

( 7( موقع التعلم بالواسع، )1( التعليم اؼبتنوع والًتفيهي، )1، ) جذابا وغَت اؼبملون
( كان 9( الطبلب التمرن لتعاون يف اجملموعة، )6انضفار العبلقة اؼبواكبة بُت الطبلب، )

  ( يثَت دوافع الطبلب، وغَت ذلك.1اؼبوقف ؼبناقشة، )
( البد ؼبعلم أن يستعد التعليم جيدا ألنو 3اعبوالة ىي: ) إسًتاتيجية وأما عيوبا

( 1( وبتاج إُف مرافق، وآلة، وقيمة غَت مبلئم، )3وبتاج إُف كثَت اؽبمة والفكرة واؼبدة، )
 .( يسبب الرغبة الزائف، وغَت ذلك1يسبب االنطباع  اؽبزِف، )
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 المبحث الثالث : الدافعية 

ر األسس النفسية للمنهج الستة. كما قال الدافعية ىي إحدى أمر مهم من أمو 
رشدى أضبد طعيمة أن بعض اعبوانب اليت نراىا أساسية للخرباء عند تصديهم لوحع 

بُت اللغة األوُف والثانية، أوجو اػببلف بُت لتعلم اللغة العربية كلغة ثانية ىي أوجو الشبو 
ة، ودورىا يف تعليم اللغة اللغة األوُف والثانية، والدوافع، االذباىات والعوامل لشخصي

 23الثانية، مث خصائص الطبلب الناجح يف اللغة الثانية.

انتشارا يف تفسَت النجاح يف عمل مركب وقد تكون الدافعية أكثر اؼبصطلةات 
أو الفصل فيو، ومن السهل جدا أن نرجع قباح من إُف دافعية كما أنو من السهل كذلك 
أن نقرر أن الطبلب اللغة الثانية ينجح حُت تكون لديو دافعية مبلئمة. وكل ذلك ليس 

ة مفتاح بعيدا عن الصواب، ألن دراسات وذبارب ال حصر ؽبا قد أظهرت أن الدافعي
 عريفات الدافعية اآلتية.ولتكون فهما جيدا نستطيع أن نعرف من ت 24للتعلم.

 تعريف الدافعية . أ

ربركو ألن يفعل األنشطة اؼبعينة الدافعية معناىا قوة داخلية ؿبركة يف نفس الفرد 
لتةقيق األىداف منها. رأى علماء الًتبية أنو كلما كان وراء الدارس دافع يستةثو، 

ذلك أدعى إُف إسبامو وربقيق اؽبدف منو خاصة  فكانوحافر يشده إُف تعلم شيء ما، 
 25يف أشكالو اؼبعقدة ومهاراتو اؼبتشابكة.

أهنا الدافع أو العاطفة أو الرغبة  وقال دجبلس بروان: أن الدافعية عادة على
القوية الداخلية الىت تدفع شخصا إُف فعل ما، أو على اغباجات الىت لدى اإلنسان الىت 

                                                           
 –الرياض: اؼبناقسة اإلسبلمية الًتبية والعلوم والثقافة ) الناطقُت هبا مناىجو وأساليبوتعليم اللغة العربية لغَت  رشدى أضبد طعيمة، 23

 .61 (،3191ايسيكو، 
 .311 (،3133بروت: دار النهضة العربية، )اللغة وتعليمهاضبد ثعبان، أسس تعلم ترصبة عبده الراجى و على أ دجبلس براوان، 31
 .16،.  ةؿبمد كامل الناقة و رشدى أضبد طعيم 31
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د وقال رشدى أضب 26متفاوئة وتنكيف مع البيئة لتةقيق اؽبدف منو.ىي غريزة بدرجات 
طعيمة أن الدافعية ىي قوة نفسية داخلية ربرك اإلنسان لئلتيان بسلوك معُت لتةقيق 

 27ىدف ؿبدد.

أما أضبد السيد ؿبمود نقبل عن فؤاد البهى السيد يقول: عرفت الدافعية بأهنا 
ٌت أىم عنصر شعور داخلية يصاحب انتباه الفرد واىتمامو دبوحوع ما، فاالنتباه هبذا اؼبع

من عناصر اؼبيول. ما ينتبو الفرد إُف ما يبيل إليو ويبيل إُف ما ينتيو لو، واؼبيل بذلك ناحية 
 28من نواحى النشاط الىت ذبعل الفرد ينتبو ؼبوحوع ما ويهتم بو ويرغب فيو.

الحظنا التعريفات السابقة وجدنا أن الدافعية متصلة باغبوائج اتصاال وثيقا.  وإذا
إن الشخص سوف يشعر بسهولة التعلم إذا كان مهتما بالتعلم أو إذا كانت لديو دافعية 
التعلم، وإذا كانت الدافعية معدودة يكون التعلم فببل، وسوف وبتاج إُف مهود أكرب. 

اإلطبلع على دوافع الطبلب وتأثَتىا على عملية التعليم  هبب لكل مدرس اللغة العربية 
كما وكيف أن يقدم اؼبواد الدراسية مبلئمة ومناسبة بدافعية وحوائج الطبلب ألن اؼبواد 
الدراسية وطريقة تدريسها اؼببلئمة بدافعية وحوائج الطبلب ستجد نتيةة التعلم جيدة 

دريسها غَت مبلئمتان بدافعية وحوائج وفبتازة. وعكس ذلك أن اؼبواد الدراسية وطريقة ت
الطبلب سيؤدي إُف رسوب اغبصيلة اؼبرجوة. والعمل الذي ال يرتبط ارتباطا مباشرا أو 

 غَت مباشرا حباجة من اغباجات شيئ ـبالف للطبيعة.

 نظريات الدافعية . ب

نظريات الدافعية تساعد اؼبدرس على فهم أعمق للسلوك اإلنساين وتكوين تصور 
نو. وفيما يلي نعرض بإهباز وجهات نظر ثبلث نظريات شهَتة ىي النظرية واحح ع

                                                           
 .142، .دجبلس براوان 26
 .80،.رشدى أضبد طعيمة 27
 .399 ،(دمشق: منشرات حامعة دمشق) ،يف طروق تدريس اللغة العربيةأضبد السيد ؿبمود.  39
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االرتباطية والنظرية اؼبعرفية والنظرية اإلنسانية، حيث تؤكد النظريتان األولتان )االرتباطية 
الدافعية يف عملية التعلم بينما تؤكد النظرية الثالثة )اإلنسانية( على واؼبعرفية( على دور 

 29الشخصية. دور الدافعية يف

 النظرية االرتباطية  .1

 –هتتم ىذه النظرية بتفسَت الدافعية يف حوء نظريات التعلم السلوكية )اؼبثَت 
من أوائل العلماء الذين أشاروا وذلك يف  Thorndikeاالستجابة(. كان ثورنديك 

قانون األثر والذي يرى فيو أن البةث عن اإلشباع وذبنب األَف يبثل دوافع تعترب  
كافية لتعلم استجابات معنية يف موقف مثَتى معُت. أي أن الطالب يسلك 

 طبقا لرغبتو يف ربقيق اإلشباع وذبنب األَف.

 الدافعية يف حوء عبلقة السلوك بكل من اغباجة أنو يبكن تفسَت Hullويرى ىل 
واغبافز على النةو التاِف: حاجة جافز سلوك اختزال اغباجة. حيث تعترب اغباجة 
متغَت مستقل يؤثر يف ربديد اغبافز كمتغَت متدخل، والذي يؤثر بدوره يف السلوك 

 وك.حيث تصدر استجابات تعمل على اختزال اغباجة فبا يؤدي إُف تعزيز السل

وجود متغَتات متدخلة مثل اغبافز، ويرى أن التعزيز  Skinnerيستبعد سكنَت 
الذي يتلو استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها ثانية، كما إزالة مثَت مؤَف يزيد 
من احتمالية حدوث االستجابة، أي أنو يرى أن استخدام أساليب التعزيز 

 اؼبختلفة كفيل بإنتاج السلوك اؼبرغوب فيو.

 النظرية اؼبعرفية .1

التفسَتات اؼبعرفية تفًتض أن اإلنسان ـبلوق عاقل يتمتع بإرادة سبكنو من ازباذ 
القرارات اليت يرغب فيها، لذلك تؤكد ىذه التفسَتات على مفهوم الدافعية 

                                                           
29
 .2015 أبريل 4 التاريخ يف مأخوذة www.thanwya.com ،الدافعية ؿبمد، ضباد أضبد ؿبمد 

http://www.thanwya.com/
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الذاتية اؼبتأصلة فيو، وبذلك يتمتع بدرجة عالية من الضبط الذايت، وتعترب ظاىرة 
من الدافعية الذاتية، واليت سبثل دافعا إنسانيا ذاتيا وأساسيا  حب االستتطبلع نوع

ولدافع حب االستطبلع أثره الواحح يف التعلم واالبتكار والصةة النفسية، ألنو 
يساعد الطبلب وخاصة األطفال على االستجابة للعناصر اعبديدة والغريبة 

ئتهم واؼبثابرة يف والغامضة، وإبداء الرغبة يف معرفة اؼبزيد عن أنفسهم وعن بي
 ذلك، وىي أمور حرورية لتةسُت القدرة على التةصيل.

 النظرية اإلنسانية  .7
هتتم ىذه النظرية بتفسَت الدافعية من حيث عبلقتها بالشخصية أكثر من عبلقتها 

، والذي يفًتض أن الدافعية Maslowبالتعلم وترجع مفاىيم ىذه النظرية إُف ماسلو 
ها على كبو ىرمي يتضمن سبع حاجات حيث تقع اغباجات اإلنسانية يبكن تصنيف

 الفسيولوجية يف قاعدة التصنيف، بينما تقع اغباجات اعبمالية يف قمتو على النةو التاِف:
حاجات الفسيوعبية: مثل اغباجة إُف الطعام والشراب واألكسوجُت والراحة  ( أ

اغباجات  وغَت ذلك، وإشباع ىذه اغباجات يعطي الفرصة الكافية لظهور
 ذات اؼبستوى األعلى.

حاجات األمن: وتشَت إُف رغبة الفرد يف السبلمة واألمن والطمأنينة، وذبنب  ( ب
القلق واالحطراب واػبوف ويبدو ذلك واحةا يف السلوك النشط لؤلفراد يف 

 حاالت الطوارئ مثل اغبروب واألوبئة والكوارث الطبيعية.

 رغبة الفرد يف إقامة عبلقات وجدانية حاجات اغبب واالنتماء: وتشَت إُف ( ج
 وعاطفية مع اآلخرين بصفة عامة ومع اؼبقربُت من الفرد بصفة خاصة.
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ويبدو ىذا الشعور يف معاناة الفرد عند غياب أصدقائو وأحبائو أو اؼبقربُت  ( د
لديو. ويعترب ماسلو ذلك ظاىرة صةية لدي األفراد األسوياء، وأن اغبياة 

 تكون مدفوعة حباجات اغبب واالنتماء والتواد والتعاطف. االجتماعية للفرد

حاجات احًتام الذات: وتشَت إُف رغبة الفرد يف إشباع اغباجات اؼبرتبطة  ( ه
بالقوة والثقة واعبدارة والكفاءة وعدم إشباعها يشعر الفرد بالضعف والعجز 
والدونية. فالطالب الذي يشعر بقوتو وكفاءتو أقدر على التةصيل من 

 الطالب الذي يبلزمو شعور الضعف والعجز.

حاجات ربقيق الذات: وتشَت إُف رغبة الفرد يف ربقيق إمكاناتو اؼبتنوعة على  ( و
كبو فعلى، وتبدو يف النشاطات اؼبهنية واللبلمهنية اليت يبارسها الفرد يف حياتو 
الراشدة، واليت تنفق مع رغباتو وميولو وقدراتو حيث يقصر ماسلو ىذه 

اجات على األفراد الراشدين فقط لعدم قدرة األطفال على ربقيق ىذه اغب
 اغباجات بسبب عدم اكتمال مبو ىم ونضجهم.

حاجات اؼبعرفة والفهم: وتشَت إُف رغبة الفرد اؼبستمرة يف الفهم واؼبعرفة،  ( ز
وتظهر يف النشاط االستطبلعي واالستكشاف لو، ورغبتو كذلك يف البةث 

رفة، واغبصول على أكرب قدر من اؼبعلومات، وىذه اغباجات عن اؼبزيد من اؼبع
ؽبا دور حيوي يف سلوك الطبلب األكاديبي حيث إهنا تعتمد على دوافع 

 ذاتية داخلية.

حاجات اعبمالية: وتدل على الرغبة يف القيم اعبمالية وميل بعض األفراد إُف  ( ح
وكذلك ؿباولة ذبنب  تفضيل الًتتيب والنظام واالتساق يف النشاطات اؼبختلفة

الفوحى وعدم التناسق ويرى ماسلو أن الفرد الذي يتمتع بصةة نقسية 
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سليمة يبيل إُف البةث عن اعبمال ويفضلو كقيمة بصرف النظر عن أية 
 منفعة مادية. 

 أهمية الدافعية . ج

يؤكد اؼبتخصصون يف الًتبية والتعليم على أن الدافعية ذبعل من التعليم ىدفا 
 ذاتو، فاستئارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد اىتمامات معينة لديهم، ذبعل تربويا يف

الطلبة يقبلون على فبارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية داخل اؼبدرسة وخارجها 
وكذلك يف حياهتم اؼبستقبلية، وربديدا تتجلى أنبية الدافعية يف أهنا وسيلة يبكن 

ؿبددة على كبو فعال، إذا أهنا سبثل أحد العوامل استخدامها إلقباز أىداف تعليمية 
 احملددة لقدرة الطالب على التةصيل واإلقباز.

 أنواع الدافعية . د

 30نوعُت نبا :بالنظر إُف مصدر استئارهتا كانت الدافعية تنقسم إُف 

 الدافعية الداخلية، فهي الىت تكون مصدرىا الطبلب نفسو، حيث يقدم على .3
التعلم مدفوعا برغبة داخلية إلرحاء ذاتو، وسعيا وراء الشعور دبتعة التعلم، 

بالنسبة لو. وكسب اؼبعارف واؼبهارات الىت وببها ويبيل إليها ؼبا ؽبا من أنبية 
شعر الطبلب أنو هبب مادة القواعد النةوية ووبتاج إليها بأهنا نافعة  :اؼبثال

 غبياتو اؼبستقبل فيجتهد يف التعلم بتلك الشعور.
الدافعية اػبارجية فهي تلك الىت تنبع من مؤثرات ومتغَتات خارجية يقدمها لو  .3

 31دراسية أو تعليمية.اآلخرون، أو تفًتحها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات 
وبعبارة أخرى، ىي الىت تكون مصدرىا خارجيا كاؼبدرس، أو إدارة اؼبدرسة، أو 

                                                           
30

  Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar,  Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1994),  95-96. 
31
 .10-11 ،.طعيمة أضبد رشدى و الناقة كامل ؿبمد 
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أولياء األمور، أو حىت األقران. فقد يقبل الطبلب على التعلم سعيا وراء رحاء 
يو و كسب حبهما أو اؼبدرس. وقد يقبل الطبلب على التعلم إرحاء لوالد

للةصول على تشجيع مادي أو معنوي منهما. وقد تكون إدارة اؼبدرسة مصدرا 
 آخرا للدافعية دبا تقدمو من حوافز مادية ومعنوية للطبلب.

ولقد ثبت دراسات كثَتة أن اغبوافز الداخلية أقدر على ربريك اإلنسان وحثو على 
 اػبارجية على فًتة قصَتة  تنتهي بانتهائها. تعلم اللغة الثانية بينما يقتصر أثر اغبوافز

وبالنظر إُف الدوافع الىت تدفع الطبلب على تعلم اللغة الثانية تفرق إُف نوعُت، كما 
طعيمة "يفرق الباحثون بُت نوعُت من الدوافع اليت تستةث الدارسُت قال رشدي أضبد 

 32على تعلم اللغة الثانية :

افع الغرحية أو الذرائية أو االندماجية وىي إن الدارس الذى ربركة دوافع الدو  .1
غرحية لتعلم لغة ثانية معينة اليتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة قصَتة اؼبدى.  

قضاء وقت يستمتع فيو  كأن تكون سعيا وراء وظيفو شاغرة، أو رغبة يف
استعدادا للةصول بالسياحة، أو إستجابة ؼبتطلبات مقرر دراسي معُت، أو 

على دراجة عملية، أو حرصا على امتبلك مهارة القراءة ليتصل بكتابات 
معينة، أو استجابة لشعائر دينية يلزمو أداؤىا هبذه اللغة. اؼبهم يف ذلك أن 
الدارس الذي توجهو مثل ىذه الدافع إمبا يقتصر األمر عنده على اكتساب 

الذى وبقق لو ىدفو ويشبع عنده  القدر الذى يلزمو من ىذه اللغة، وبالشكل
 حاجتو، ويستوىف معو غرحو.

الدوافع التكاملية وىي الدارس الذى ربركو دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية معينة  .2
فإمبا يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجل أو لتةقيق غرض، أو إلشباع حاجة 

                                                           
32
 .93 ،.طعيمة أضبد رشدى 
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س لغتهم، وظيفية معينة. إن ىدفو األظبى أن يتصل دبتةدي ىذه اللغة، يبار 
ويفهم تقاليدىم، ويعيش ثقافتهم. إنو إنسان تدفعو الرغبة ألن وبقق بُت 
ثقافتو وثقافة اآلخرين شيئا من التكامل. ومثل ىذا الدارس غالبا ما يكون 
واسع األفق، غزير االطبلع، عميق التفكَت، ظبةا يف تقبل اآلخرين فبل يعوقو 

ادة أو إحساس باألفضلية، أو عن االتصال هبم أفكار مسبقة أو اذباىات مض
تعصب يعميو عن أن يرى فيهم خَتا، إنو وبًتم ثقافتهم، وإن َف يتقبلها، 
ويؤمن أن أسلوبو يف اغبياة ليس ىو الطريقة الوحيدة للعيش فيها، وإن شبة من 
 األساليب والطرائق ما يستوجب االحًتام، إن َف يستأىل النقل واالستفادة.   

الة نفهم أن الدافعية أمر مهم وأساسي يف تعلم الطبلب، بالنظر إُف تلك اغب
وهبب على الطبلب أن يبلكها. إذا كان الطبلب يهتم ويستمع إُف شرح مدرسو أو أنو 
يشًتك بكل جهده يف عملية التعليم، فيقال أن يف نفسو دافعية قوية الىت نسميها 

 م اللغة العربية.بالدوافع الداخلية ولو دافعية تكاملية الىت تدفعو على تعل
خببلف الطبلب الذى ليس يف نفسو دافعية على تعلم اللغة العربية، فالدافعية 
اػبارجية الىت تنبع من خارجيتو مرجوة وؿبتاجة، وهبب على اؼبدرس أن ينميها لتكون 
لدى الطبلب دافعية غرحية أو من اؼبمكن دافعية داخلية الىت هبما تدفع الطبلب على 

 ربية.تعلم اللغة الع

 العوامل التي تؤثر في ترقية دافعية التعلم . ه

كما ذكرت الباحثة أن الدافعية أمر مهم يف تعلم الطبلب وؽبا أثر ظاىر وكبَت يف 
قباح عملية التعليم، من حيث أن الدافعية جزء من أجزاء عمملية التعليم بذاتو. رأي 

الًتبوي بأن العوامل اليت يف كتابو سيكولوجي  Sumadi Suryabrataسومادي سريابرتى 
تؤثر يف ترقية دافعية التعلم تنقسم إُف قسمُت: األول العامل الداخلى وىو نوعان، عامل 
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السيكولوجي والثاىن العامل اػبارجي وىو نوعان أيضا، عامل الفسيولوجي وعامل 
  33االجتماعي وعامل غَت االجتماعي.

 العامل الداخلي .3

 Psiologiفسيولوجيا  ( أ

فسيولوجيا ىو وصف لظروف اعبسم وحواس الطبلب. فسيولوجيا يأثر يف  
كل أنشطة الطبلب، فيها نشاط التعلم، ألن ظروف اعبسم السليم يدفع 

أن العامل الفسيولوجي الطبلب ألن يتعلموا بكل جهد. كما قال عارفُت 
 34الذي يؤثر يف ترقية دافعية التعلم ىو ظروف اعبسم وأىم منو اغبواس.

 Psikologiسيكولوجيا   ( ب

العامل السيكولوجي وبتوي على صةة اعبسم والوجدان والشعور. 
م ستدفع الطبلب إُف كل األنشطة منها التعلم وظروف النفس السلي

فتكون عملية التعليم كما يرام. وأما الوجدان اؼبضطرب واالنتباه اؼبتشعب 
أو غَت اؼبًتكز، ستؤثر دافعية تعلم الطبلب أي وبملو على التكاسل أو 

 اؼبلل. 
 العامل اػبارجي .3

 تنقسم العامل اػبارجي إُف قسمُت:
 العامل االجتماعي ( أ

ؼبراد بو ىو اجملتمع أو أقرب الناس إُف األوالد، مثل األسرة ألهنا عبارة عن ا
اجملتمع اؼبصغر يف حياة األوالد وأعلم الناس بأمور نفسو. وبذلك ربتاج 

                                                           
33

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 23 
34

 Arifin, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 76 
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األسرة إُف أن تدفع أوالدىا على التعلم خاصة يف تعلم اللغة العربية. 
 واألسرة ؽبا ثبلثة فوائد لؤلوالد:

 د األوالد يف حل اؼبشكلة التعليميةإن األسرة تساع .3

 إن األسرة يلجأ إليها األوالد من اػبطر والضرر واؽببلك .3

إن األسرة تعطي أمنا وسكينة لؤلوالد ألهنا تساعدىم عند اؼبرض  .1
 والتعب واػبوف والفزع والقلق واالحطراب.

 العامل غَت االجتماعي ( ب

ي كل األشياء اؼبوجودة حول ىو عامل يتعلق بالبيئة، واؼبراد بالبيئة ى
الطبلب وىي ستؤثر على قباح الطالب يف ربقيق حصيلتو يف التعلم. من 
البيئة اعبو وموقف البناء واألوقات والوسائل التعليمية اؼبستخدمة يرجى 
منها أن تكون مناسبة للمادة، ومتنوعة وجذابة وغَتىا حىت تدفع الطبلب 

كتبة، يرجى أن تكون الكتب أو اؼبراجع إُف تعلم اللغة العربية. وكذلك اؼب
 فيها مناسبة حباجة الطبلب.

إعتمادا على بيان السابق يتضح لنا أن اؼبدرس الصاٌف ىو الذي يعرف سبب 
حعف دافعية تعلم طبلبو وكيف حلها. كما بينت الباحثة ما قبلو إذا كان ليس لطالب 

افعية خارجيتو حىت تكون لديو دافعية على تعلم اللغة العربية فعلى اؼبدرس أن ينمي د
 دافعية غرحية على تلك اللغة.

وإحدى العوامل اليت سبكن أن يستخدمها اؼبدرس لتنمية دافعية خارجية الطبلب 
ىي إحدي اإلسًتاتيجيات اليت تؤثر يف تنمية  إسًتاتيجية. كما عرفنا أن سًتاتيجيةىي اإل

 العامل غَت االجتماعي.دافعية التعلم وىي من جهة العامل اػبارجي من قسم 
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 كيفية ترقية الدافعية . و

 35الطبلب: إرشادات للمدرس لزيادة دافعية

يف الًتبية ومدركتان  أن تكون كل من األسرة واؼبدرسة واعيتان لدورنبا (3
لؤلساليب اليت تدعم ثقة االبن بنفسو وتلك اليت تزعز ىذه الثقة وتؤدي إُف 

 عدم تقديره لنفسو وبالتاِف إُف البفاض دافعيتو للدراسة والتعلم.

 الدعاء بأن يرزقهم اهلل الدافعية للتعلم واغبماس لو.لتوجو إُف اهلل ب (3

تذكَت الطبلب الكبار دائما بفضل طلب العلم وباألجر اؼبًتتب على طلبو  (1
وأن طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، وأن اهلل قد فضل العلماء 
على العابدين، واالستشهاد يف ذلك باآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

 .الشريفة

تعريف الطبلب باألىداف السلوكية للموحوعات الدراسية اليت يتم تناوؽبا،  (1
 ومستويات التمكن اؼبطلوب منهم الوصول إليها عقب الدراسة.

ربط ؿبتوى اؼبناىج الدراسية ببيئة الطالب والتأكيد على أنبية اؼبوحوعات يف  (1
يف حياة  حياهتم حبيث تصبح اؼبعلومات واؼبهارات اؼبستهدفة وظيفية

الطالب: وعلى سبيل اؼبثال يقال درسنا اليوم عن عملية اعبمع، وىي عملية 
مهمة يف جياتكم فلن تعرفوا عدد نقودكم وصبيع أغراحكم، إال إذا فهمتوىا، 
وموحوع ؾبموعات األغذية تستفيدوا منو يف تغذية أجسامكم. لذلك انتبهوا 

 جيدا ؽبذا اؼبوحوع أثناء الدراسة.

                                                           
35

 اؼبتعلم، لدى استثارهتا وكيفية الدافعية ىي ما الوليد، ابو  

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604 2011 أغسطوس 23 التاريخ يف مأخوذة. 

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604
http://www.ta9weer.com/vb/showthread.php?t=4604
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أساليب تدريسية تساىم يف زيادة دافعية الطالب للتعلم كأساليب استخدم  (7
تفريد التعليم، والتعلم الكشفي اؼبوجو، وتوظيف أجهزة اغباسوب يف التعليم 
... اٍف، ومساعدتو على التعلم من خبلل العمل واللعب اؼبنظم فذلك يثَت 

اليت تؤدي  دافعية الطالب ووبفزه على التعلم ما دام يشارك يدويا بالنشاطات
إُف التعلم. ويرتبط ىذا اإلجراء دبةاولة اؼبدرس التعرف على أسلوب التعلم 
اؼبفضل لدى تبلميذه )توجد يف اؼبيدان الًتبوي مقاييس للتعرف على ىذه 

 األساليب(.

تعويد الطبلب على أن ينجزوا اؼبهام بأنفسهم وتشجيعهم على ذلك وتقييم  (6
غذية الراجعة ؽبم ليتقدموا يف دراستهم وتعريفهم إقبازاهتم باستمرار وتوفَت الت

باؼبعيار الذي يستخدم لقياس أدائهم، واستخدام أساليب تقويبية تؤدي إُف 
تصويب وتطوير أداء الطبلب ال التخويف والتهديد، والبعد عن أساليب 
الغش يف االمتةانات اليت تساىم يف نقص دافعية الطالب كبو االجتهاد 

 والتعلم.

يكون اؼبريب قدرة للطبلب بالصرب واعبد واإلخبلص يف العمل واؼبطالعة أن  (9
اػبارجية واعبلوس معهم يف اؼبكتبة، فهذا يساىم يف تنمية اؼبيل للتعلم الذايت 

 لدى الطالب.

التقرب للطبلب والتفاعل معهم واالىتمام بتعليمهم ورببيبهم يف اؼبدرس،   (1
 لتعلمها إذا أحب مدرسها.فالطالب وبب اؼبادة وتزداد دافعيتو 

تعويدىم على أن وبلوا مشكبلهتم بأنفسهم وأن يشاركوا يف ربمل  (30
 اؼبسئولية ويدرهبم على ذلك.
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مراعاة الفروق الفردية بُت الطبلب والتعرف على حاجاهتم وأىدافهم  (33
واكتشاف قدراهتم واؼبساعدة يف احملافظة عليها وتسخَتىا ؼبصلةتهم 

يف النشاطات وتشجيع اؼببادرات اعبيدة وتدعيمها، وطلب وإشراكهم صبيعا 
 اؼبزيد من األفكار.

جعل ؾبموعات العمل متناسبة يف التوزيع واؼبهام وشرح طبيعة اؼبهام  (33
والنشاطات للطبلب وتدريبهم عليها مث متابعة أداءىم وتشجيعهم على 

 العمل بروح الفريق وربفيزىم كفريق.

ية مثل الدرجات أو اغبلوى أو بعض األدوات إعطاء اغبوافز اؼباد (31
اؼبدرسية أو خطاب شكر، واؼبعنوية مثل اؼبدح والثناء أو كتابة االسم على 
لوحة الشرف أو تكليفو بإلقاء كلمة يف إذاعة اؼبدرسة أو يف حفل ؾبالس 
اآلباء، وتعتمد نوعية اغبوافز على عمر الطالب ومستواه العقلى والبيئة 

قتصادية لو، ويفضل أال يعتاد الطالب على اغبافز اؼبادي االجتماعية واال
وينبغي أن يتعرف اؼبدرس على إمكانات اؼبدرسة قبل أن يعد الطالب حبوافز 

 مادية أو ومعنوية. لئبل يعد بشيء وال ينفذه.

منةهم الفرصة للتعبَت عن مشاعرىم اليت تتعلق بتعلمهم أو نشاطاهتم أو  (31
 .عبلقاهتم داخل اؼبدرسة

التأكيد على ارتباط موحوع الدرس بغَته من اؼبوحوعات الدراسية مثل  (31
التأكيد على أنبية فهم اعبملة الفعلية لفهم الفعل اؼبضارع، أو فهم قواعد 

 اإلمبلء حىت يكتب كتابة سليمة فيما بعد.

تقبل اؼبريب للمتعلم، وإشعاره بالقدرة وتشجيعو على احملاولة وبذل اعبهد  (37
ن وتعويده على ربمل الفشل، من خبلل إشعاره باعبدارة حىت يف اؼبمك
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اغباالت اليت الوبقق فيها النجاح وتوجيو النقد إُف العمل وليس إُف الطالب 
 نفسو.

أن تكون توقيات اؼبدرس من الطالب تتناسب مع قدراتو وإمكاناتو قال  (36
إهبابية وأن يهتم  تعاُف )اليكلف اهلل نفسا إال وسعها( وأن تكون توقعاتو منو

 دبا وبققو من تقدم أيا كان مقدار ىذا التعلم.

استخدام أسلوب التعلم النشط وتقدًن أنشطة فبتعة بعد فًتة معينة من  (39
 الدراسة.

مساعدتو على مقاومة اؼبشتتات لتةسُت مستوى تركيزه وزيادة مدى  (31
يق نتائج دراسية انتباىو فهذا يؤدي إُف مزيد من اؼبثابرة وبذل اعبهد لتةق

 أفضل وبذا تتةسن دافعيتو ويرتقي مستوى إقبازه.

عرض قصص ىادفة: تبُت ما سيًتتب على االىتمام واغبرص على  (30
الدراسة أو إنباؽبا، والمانع من أن يكلفهم بقراءهتا أن كانوا قادرين على 

 ذلك.

لوب استخدام أساليب التهيئة اغبافزة عند بدء اغبصة أو اػبربة كأس (33
العصف الذىٍت وأنشطة كسر اعبمود والعروض العملية اؼبثَتة ومشاركة 

 الطبلب خبلل تنفيذىا.

زيادة مصروفة وأخذه إُف فعاليات وببها وذلك بناء على ربسن أدائو يف  (33
 اؼبدرسة.

اتصال وِف األمر اؼبباشر باؼبدرس ألخذ تقارير يومية وأسبوعية عن أداء  (31
 الطبلب.

 



11 
 

 دافعية التعليم مؤشرات . ز

يف دوافع  اآلراء عن اؼبؤشراتيدفع الناس مظهورا باؼبميزة يف نفوسهم. بعض 
 التعلم للطبلب، كما يلي:

( يرى أن دوافع التعلم للطبلب متبعة من 3001:97سوفريادي )ديدي  .3
والًتدد يف  ،واعباذبية يف التعلم ،واالجتهاد يف التعلم ،النواحي، ىي: اىتمام اؼبادة

وحضور الطبلب يف  ،واغبماسة يف التعلم ،واالرتباط بالواجبات اؼبدرسية ،تعلمال
 اؼبدرسة.

 ، منها:الدوافع يف نفوس الناس ذو مؤشرات ( أن3007:91يف رأي سرديبان ) .3

دون الوقوف قبل اؼبواظبة يف عمل الواجبات )العمل على وقت طويل  ( أ
 النهاية(

 يأس(اعبهد يف حل اؼبشكبلت )دون ال ( ب

 إيضاح الرغبة يف اؼبشكبلت ( ج

 اؼبسرور بعمل يقوم بذاتو ( د

 أسرع اؼبلل على الواجبات الرتابية )نقصان االبتكار( ( ه

 يبكن اغبفاظ على اآلراء ( و

 صعوبة االستسبلم على االعتقاد ( ز

 اؼبسرور بالبةث وحل األسئلة ( ح

ؽبا مؤشرات  ،(3009:31) يف رأي ضبزة ب أونو التعلمالطبلب يف أن دافعية  .1
 36وىي كالتاِف:

 لنجاحوالرغبة يف ا وجود اؽبمة ( أ

                                                           
36

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 23. 
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 واالحتياج يف التعلم وجود الدوافع ( ب

 بليف اؼبستق واألمنية األملوجود  ( ج

 يف التعلم وجود اعبائزة ( د

 يف التعلم بةتذوجود األنشطة اجمل ( ه

كون الطالب يستطيع أن يتعلم جيدا ، حيث يوجود اعبو التعليمي التفضي ( و
 )البيئة اؼبروبة للتعلم(.

 ذكر اغباج جاِف أن الفرد ذو دوافع عالية، لو فبيزات كما يلي: .6

 سؤولالرغبة يف الواجبات اؼبطلوبة باؼب ( أ

 اختيار اؽبدف الواقعي ( ب

 حبث العمل باغبصول على الطعم لتعيُت اػبَت والسوء يف العمل ( ج

 الرغبة يف عمل النفس والتنافس للتفوق على اآلخر ( د

 القادرة على استخدام اإلشباع للرغبة من أجل اؼبستقبل أفضل ( ه

 بةوث منو اؼبنجزاالىتمام ليس فقط اغبصول على اؼبال واالمتياز بل اؼب ( و

اغبسنة ومن مؤشرات الدوافع يف رأي العلماء السابقة، تتم اػببلصة بأن الدوافع 
بعبارة أخرى مع أن اعبهد الدؤوب يدل على التغرم واؼبسرور تدل على اغبصول اعبيدة. و 

التباع الدروس واالىتمام يف الدروس واغبماسة يف اتباع الدروس وتقدًن األسئلة واعبهد 
ظ اآلراء واؼبسرور يف حل األسئلة. وبذلك، سيةصل التعليم وينجح اؼبتعلم يف حفا

 باغبصول على الدرجة اعبيدة.
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 العربية غةالل تعلم:  الرابع المبحث

 العربية اللغة تعلم تعريف . أ

 بعض تدريس أنو لطالب معلم أجراىا اليت التعليمية األنشطة التعلم ىو مضموهنا

 اليت اعبهود ىو التعلم أخرى وبعبارة. إمكاناهتا لكامل التعلم ةوأنشط جيدا أداء اؼبواد

. التعلم األىداف ربقيق إُف تؤدي اليت واألنشطة اؼبواد بعض خلق يف اؼبعلم يبذؽبا

 قبل من الكاملة إلمكاناهتا هبا اؼبضطلع األنشطة تدريس يتم أجنبية لغات تعلم وىكذا،

 ربقيق إُف تفضي حىت جيدا، األجنبية لغةال تعلم أنشطة بعض تعليم أنو لطالب معلم

 37. أجنبية لغة تعلم من الغرض

 ىذا وفهم ، مفهومة تكون أن هبب اليت شروط ثبلثو ىناك العربية الّلغة تعلم يف
 مقالتو يف انطويت إدوارد،م، وعند.  األساليب النهج، أي يد،التةد وجو على مفهوم

 19: يلي كما الثالثة الناحية" من وتقنية وأسلوب هنج"
 فيما االفًتاحات من ؾبموعة ىو العربية اللغة يف اؼبدخل يسمى ما وىو هنج، .3

 أو بديهياً  إنشاء ىو النهج ىذا. اللغات وتعلم تدريس وطبيعة اللغة بطبيعة يتعلق

 لديك يكن َف ولكن أنو يعتقد ما شيئا بأن واالعتقاد والفلسفة، فلسفيا، منةى

 .أثبت ليكون

 مع التعامل شاملة خطة ىو ربيةالع اللغة يف ثاريقة يسمى ما وىو األسلوب، .3

 اؼبنصوص هنج إُف تستند منهجية أو منتظمة بصورة اللغة للمادة التقديبي العرض

 واحد هنج يف حىت. لؤلسلوب اإلجرائي الطابع البديهي، النهج كان إذا. عليها

 . األساليب من العديد يكون أن يبكن

                                                           
37

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 32. 
38

 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 33-34 
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 بشعبية ربظى اليت أو أوسلوب يسمى ما يف العربية اللغة أي التقنية، حُت ويف  .1

 الفصول يف ستنفذ اليت احملددة األنشطة: ىي االسًتاتيجية، مع لغتنا يف

 ؽبذه التنفيذية الطبيعة. اختيارىا مت اليت واألساليب النهج مع ويتماشى الدراسية،

 ـبتلقة مواد يف للمعلم واإلبداع اػبيال على كبَتا اعتماداً  تعتمد ألهنا التقنية،

 . الدراسية الفصول يف اؼبختلفة اؼبشاكل وحل ةومعاعب

 العناصر تشمل تتألف اليت اتصاالت ىو التعلم إويبار ىاماليك ؼبفهوم كما

 ىذه ويف التعلم، أىداف لتةقيق التفاعل وإجراءات واؼبعدات واؼبرافق، واؼبادية، البشرية

. اؼبهنيُت من وغَتىم واؼبعلمُت الطبلب من تتكون التدريس نظام يف تشارك إنسان اغبالة

 هبلب ما بنشاط القيام اؼبعلم ناحية من والطبلب، اؼبعلمُت بُت التفاعل يف وبدث التعلم

 من بسلسلة القيام يستطيع الطالب أو الطفل أن من أكثر اؽبدف، كبو األطفال

 .ربقيقها يبكن األىداف كبو اؼبوجهة األنشطة تعلم باؼبعلمُت زبطيطها مت اليت األنشطة

 خبلل من اللغة ذىب قد العاَف من واحدة العربية اللغة أن نفسو، الوقت ويف

 سامية لغة األسرة تاريخ دراسة يف العربية اللغة تستخدم. والعلوم االجتماعية اجملتمع تنمية

 والفرات دجلة هنر حول تعيش اليت الشعوب لغة مااليوبولينيسيان األسرة يشمل الذي

 يبكن العربية اللغة تعلم وىكذا 39. (األوسط الشرق) بيةالعر  اعبزيرة وشبو والسورية

 العناصر تنظيم يف كميسر اؼبعلم مع العربية اللغة تعلم الطبلب توجيو يف جهد تعريف

 .ربقيق تريد اليت األىداف على اغبصول اؼبختلفة

 عبلقة لديهم الثالث اؼبصطلح أن يفهم، أن يبكن أعبله ورد ؼبا التعرض من

 يبكن واحد أسلوب ومن واحد، هنج من أكثر أو واحد أسلوب يقدم أن يبكن. ىرمية

                                                           
39

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), 25. 
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 مع متسقة تكون أن ينبغي ذلك، من بدالً  .أكثر أو واحدة اسًتاتيجيات تنفيذ

 . النهج مع يتعارض ال أن هبب ولذلك االسًتاتيجية األساليب

 العربية الّلغة تعلم أهمية و أهداف  . ب

 مع وصةيح جيد بشكل التواصل يبكن أن حيث اللغة تعلم إُف حاجة ىناك

 اللغة وإتقان اللغة لعلم ىو التعلم لغة وغرض. كتابيا أو شفويا أما وبيئتو، صدقائوأ

 اللغة إتقان على اغبصول حىت واإلنشاء، وكبو وصرف، ،وؿبادثة ،مطالعة مثل العربية،

40 : ىي و الكفاءة، جوانب أربعة تشمل اليت
 

 االستماع مهارة .3

 اآلخرين من معلومات تلقي تقببل، الذي اللغة  مهارة ىي االستماع مهارة
 ( .اؼبتكلم)

 القراءة مهارة .3
 اآلخرين من معلومات تلقي تقببل، اليت اللغة إتقان ىو القراءة مهارة

 .معٌت من مبوذج إُف التغيَتات لكتابة مبوذج القراءة. الكتابة شكل يف( اؼبؤلف)
 الكتابة مهارة .1

 لآلخرين معلومات تقدًن أو ؼبنتجاهتا اللغوية الكفاءة ىو كتابة مهارة
 بكوهنا شعور أو العقل من للتغيَت مبوذج الكتابة. الكتابة شكل يف( القراء)

 .الكتابة أشكال من شكبلً 

 

 

 

 

                                                           
40

 Bustami A Gani, Al Arabiyah Bin-Namadzij, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 16-17 
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 الكبلم مهارة .1

 نقل أو توليد اإلنتاجية، عن يتةدث مهارة ىي الكبلم مهارة بينما

 أصوات اؼبظهر تغيَت عملية ىو الكبلم) لغة شكل يف اآلخرين إُف اؼبعلومات
 (.لكبلما أشكال من شكل إُف اللغة

 : العربية اللغة لتعلم كاؼبشًت  اؽبدف أن" الدينية الشؤون" وزارة وأوحةت

 ليتمكن من فهم القرآن واغبديث، كمصدر من مصادر التشريع اإلسبلمي.  .3

والثقافة اليت كانت مكتوبة باللغة  أن يكون قادراً على فهم كتب الدين اإلسبلمي .3
 العربية.

 ةدث والكتابة باللغة العربيةأن يكون قادراً على الت .1

 .استخدامها كمساعدين للمهارات األخرى  .1

 بتشجيع علماء اللغة العربية، اليت اؼبهنية سباما. .1

 ـبتلفة بأشكال األخذ العربية اللغة تدريس من الغرض أن ىو ذلك، جبانب و

 باستخدام اللغوية، الكفاءة اكتساب يساعد أن يبكن الذين اؼبتعلمُت إُف اللغويات من

 اؼبتمثل اؽبدف ربقيق وشفويا، كتابة يف سواء للتواصل، لغة من ومتنوعة ـبتلفة أشكال

 يف نفكر أن ينبغي الربنامج صناع تعلم أو الدراسية اؼبناىج اػبرباء، لغة أو اؼبعلمُت يف
 أو أساليب التماس عن فضبل اؼبتعلمُت قدرة مستوى مع تتوافق اليت اؼبواد أو اؼبواد

 اليومية، اغبياة يف الطبلب وتدريب العربية، اللغة وإجادة اللغة علوم لتدريس تتقنيا

 .والتةدث والكتابة القراءة يف جيدة وإجادة

 اليت الرئيسية اللغات إحدى ىي العربية اللغة أن العربية اللغة تعلم أنبية بينما

 يف العربية اللغة أصبةت أن منذ. العاَف أكباء ـبتلف يف واسع نطاق على تستخدم
 اعبسدية اللغة اللغات أكرب قليلة أحد جعلتو اؼبطاف هناية يف عاؼبية لغة الوسطى القرون
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. وروسيا وإسبانيا، والفرنسية، الفرنسية، اللغة اؼبتةدة، اؼبملكة اليونان، البلتينية، مثل
 األمم" )اؼبتةدة األمم" وثائق لكتابة استخدامو يتم لغة العربية اللغة من واحد وحاليا

 (.اؼبتةدة
 اللغة يصدر فإنو الكرًن، القرآن لغة أيضا ىي العربية اللغة أن أخرى، ناحية من 

 اؼبسلمُت عبميع الدين لغة ألهنا لئلسبلم، جداً  الصلة ذات اليت اللغة ىي واللغة العربية

. ال أو اليومية حياهتم يف العربية اللغة يستخدمون الذين ألولئك بالنسبة سواء العاَف، يف

 توجد ال. العربية اللغة األصلية، لغتها يف الكرًن القرآن قراءة اؼبسلمُت أن إُف يرجع وىذا

 وباؼبثل،. األصلية اللغة باستبدال ؽبم تسمح اليت اللغات صبيع يف الكرًن للقرآن ترصبة

 .العربية فوشى اؼبستخدمة صبيع الصبلة إُف الدعوة عن فضبل وصبلة، صبلة وقت طبسة

 سيما وال العربية، اللغة أنبية ونفهم نعرف كبن أعبله، والواقع غبقائقا ومن 

 الدراسة يف اؼبشكلة ولكن. األخرى والبلدان السعودية يف مقيمُت ىم أما للمسلمُت
 لدينا البلد إندونيسيا يف العربية اللغة تعلم عن فضبل ،(العرب غَت) لؤلجانب التةليلية

 اللغات إحدى العربية اللغة أن أيضا، نعرف، كبن. اؼبسلمُت السكان أغلبية فيها ىي
 يف تلميذه أو بلده كان سواء ،إندونيسيا يف اؼبدارس معظم يف تدرس اليت األجنبية

 بيزانًتين األكواخ من وكوخ مدرسة مدرسة يف العربية اللغة تدرس الغالب، ويف. القرى

 .الكلية إُف االبتدائية سةاؼبدر  من بدءاً  إندونيسيا، أراحي أكباء صبيع يف اؼبنتشرة
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 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 مدخلالبحثومنهجه .أ
 الفائدة أو بالغاية البيانات على للحصول العلمية طريقة ىي البحث منهجية إن

ويف ىذا البحث، تستعمل الباحثة ادلدخل الكمي. وتستخدم الباحثة البحث 5.ادلعينة
  2التجرييب يعٍت البحث ادلستخدم لنيل تأثَت ادلعاملة على اآلخرى يف حالة زلفوظة.

وتستعمل الباحثة ادلدخل الكمي ليبُت احلوادث أو الظواىر الصادرة يف الضروف ادلعينة، 
 .وتالحظ الباحثة تلك احلوادث والظواىر بدقة ادلعرفة أسباهبا

 Quasi Eksperimental) شبو التجرييب تستخدم الباحثة يف ىذا البحث التصميم

Design)  معاملة  لذي لو رلموعة الضابطة ولكن غَتيعٍت التصميم التجرييب الزائف ا
 Non-equivalentشكل بوىذا التصميم  خارج ادلتغَتات اليت تؤثر إجراء التجرييب. لضبط

Control Group Design، غَت سلتار وادلقصود منها أن ىذا البحث باستخدام رلموعتُت 
 دلعرفة القبلي االختبار واالختبار البعدي، أما القبلي االختبار رلموعتُت شوائي وإعطاءالع

 بُت النتيجة كانت إذا اجليدة القبلي اإلختبار نتيجة. التجريبة تطبيق قبل التالميذ قدرة
 3.ذومعٌت خيتلف ال اجملموعتُت
 العلمية، بالطريقة ادلشكالت حلل العلمي البحث مناىج أقرب ادلنهج ىذا يعترب 

 ملموسا، علميا تقدما بوساطتو وحققت الطبيعية، مالعلو  استخدمتو الذي األسلوب وىو
 4.البحث يف استخدامو إىل اإلنسانية ادلعرفة حقول يف الباحثُت من الكثَت دفع شلا

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian…, l 3. 

2
 Ibid., 107. 

3
 Ibid., 116.  

 .225...،البحث العلمي ،رجاء وحيد دويد ري 4
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 طريق تشكيلو إعادة حتاول أمنا الواقع حبدود التلتزم الباحثة ألن بالتجرييب يسمى
 ىذالبحث جرى. نتائج من حتدث وما التغيَتات ىذه أثر وقياس عليو تغيَتات إدخال

. الضابطة واجملموعة التجرييبة اجملموعة من اجملموعتُت ىاتُت تتكون رلموعتُت، باستخدام
 الضابطة اجملموعة أما و اخلاص، السلوك هبا جيري اجملموعة من ىي التجرييبة اجملموعة

 دوافع ترقية يف اجلوالة إسًتاتيجية ستخدمت إذن، .صاخلا السلوك هبا جيري ال رلموعة ىي
 دوافع ترقية يف اجلوالة إسًتاتيجية ستخدمت وال بيةيالتجر  اجملموعة يف لطالبا وقدرة مالتعل
 .الضابطة اجملموعة يف الطالب وقدرة مالتعل

 3.5 جدول
 5البعدي اإلختبار و القبلي اإلختبار إجراء مع اجملموعتُت بتصميم التجرييب ادلنهج

   X    

   X    

 : السابق اجلدول مايف توضيح يلي وفيما 
 = اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية   
 = اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية   
 = اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة   
 = اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة   
X = تطبيق التجريبة 

  مجتمعالبحثوعينته .ب
أسباب عناصر  مبعٌت (heterogen) متباينا خصائص رلتمع البحث ىو كان

يعٍت مجيع الطالب يف  البحث رلتمع يف ىذاو  .اجملتمع يف ىذا البحث لو صفة سلتلفة
                                                           

60 
Ibid., 116 
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االنج يف العام الدراسي مب األوىلالفصل العاشر من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
طالبا من عشرة الفصول. وحبثت الباحثة الفصل العاشر  344م، وىم  2414-2415

ألن يف ىذه ادلستوى قد خترج الطالب يف مدرسة ادلتوسطة وىم مل ديلكون كثَتة اذلمة 
والدافعية وقدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية اليزال أقل وغَت متساوي ولكن بعض 

ة. وترى الباحثة عن ىذه ادلشكلة بناء على احلصول الطالب ينشطون يف عملية التعليمي
 ادلقابلة الباحثة مع معلم اللغة العربية يف فصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 . االنجمب األوىل
 يفالبحث  عينةكانت   اجملتمع الذين مشلتهم الدراسة. جزء من ىيالبحث  عينةو 

( IIS2عاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين )الفصل الالطالب من تعٍت  ىذا البحث
  ( ألهنما أقل دوافع التعليم اللغة العربية من الفصل اآلخر.IBBوقسم العلوم اللغة )

 يعٍت ،Purposive Sampling ادلقصودة العينة أسلوبواختار الباحثة عينتهما بالنسبة على 
على ذلك، أخذت الباحثة . بناء الباحثة البحث بأىداف يناسب الذي العينة تصنيف

الفصل العاشر يف قسم العلوم اللغة من طالب  34طالبا،  344من  64عينة البحث 
(IBBوي( )اجملموعة التجريب )الفصل العاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين من  34 ة
(IIS2.)اجملموعة الضابطة( ) 
 متغيراتالبحث .ج

( ىو Independent Variableستقل )ىناك متغَتان يف ىذا البحث، ادلتغَت ادل
العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثَته ادلوقف، ويسمى بادلتغَت التجرييب. وادلتغَت التابع 

(Dependent Variable ىو العامل ).وذلك: أوال،  6الذي تنتج عن تأثَت العامل ادلستقل

                                                           
 .277 ...،البحث العلميذوقان عبيدات وأخرون،  6
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، ادلتغَت التابع ىو تريد الباحثة تطبيقها. والثاين ىو إسًتاتيجية "اجلوالة" اليتادلتغَت ادلستقل 
 الطالب. وقدرة مدوافع التعل

 أساليبجمعالبيانات .د
 تقوم الباحثة هبذا البحث باستخدام األساليب مجع البيانات التالية:

 ادلالحظة .1
خلرباتو ومعلوماتو مالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو 

استخدمت الباحثة  7يسمع عنو.حيث جيمع خرباتو من خالل ما يساىده أو 
طريقة ادلالحظة بادلشاركة أو ادلالحظة ادلباشرة للحصول على البيانات ادلطلوبة 
لبحثها. وىنا كانت الباحثة جزءا من النشاطات التعليمية اللغوية ادلدرسة، 

لباحثة يف ىذا اجملال مبالحظة سلوك معُت من خالل اتصالو مباشرة وقامت ا
باألشخاص األشياء ادلدروسة. ويف ىذا البحث عملت الباحثة بادلالحظة 
للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطالب يف عملية التعليم والتعلم 

ت أو الصعوبات الطالب، وادلشكال التعلم وقدرة بإسًتاتيجية اجلوالة لًتقية دوافع
 .التجريبيةاليت تواجهها يف تعليم اللغة العربية يف اجملموعة 

 كما يلي:اإلرشادة ادللحوظة مصور  أما 
 3.2جدول 

 اإلرشادة ادللحوظة العملية التعليم للطالب

 اجلوانب ادللحوظة الرقم
 الدرجة

 ض م ج ج ج

                                                           
 .139ادلرجع نفسو.،   7
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1 
يتقايض بُت الطالب ادلعلومات يف 

 .تاجملموعة حلل ادلشكال
    

     يتعاون بُت الطالب يف اجملموعة. 2

3 
يسمع الطالب شرح ادلدرس 

 .ويهتمو
    

4 
يتبع الطالب عملية التعليم 

 .حبماسة ونشاطا
    

5 
جتاوب الطالب مجيع العملية 

 ويستكشفها.
    

     .جيتهد الطالب لنهاية الوظيفة 6
     .جييب الطالب األسئلة جبرأة 7
     .طالب الرأي وحيتفظو جبرأةيقدم ال 8

9 
يشعر الطالب مسرور ومسحور 

 بأنشطة التعليم حاليا.
    

14 
يستطيع الطالب أن يالحظوا ما 

 درسوا
    

11 
مشكالت 

 الطالب
....................................................... 
....................................................... 

12 
 ....................................................... مشكالت ادلعلم

....................................................... 
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 طالبا 25   جيد جدا، : ج ج بيان :
 طالبا 24   جيد، : ج 
 طالبا 15  مقبول، : م 
 طالبا 14  ضعيف،:  ض 

 %144× جة عدد نتيمعدل النسبة ادلؤية : 
 البنودعدد       

 ادلقابلة .2
قامت  8ادلقابلة ىي احملادثة حول احلدث ادلعُت لنيل ادلعلومات من ادلستجبُت.

ة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الباحثة بادلقابلة مع مدرس اللغة العربي
ماالنج األوىل والطالب الذين يتعلمون فيها، وادلقابلة حول عملية التعليم والتعلم 
من حيث ادلادة والطريقة أو اإلسًتاتيجية والوسيلة التعليمية ورغبة الطالب 

 بة.ودوافعهم ومهارة ادلدرس يف إلقاء ادلادة واستخدامها الوسيلة لنجاح الطل
اليت تتعلق مبشكلة البحث من عملية  أما البيانات اليت تقصدىا الباحثة ىي

التعليم والتعلم اجلارية قبلو، وتنفيذ ىذا العمل دلعرفة مقارنة بُت الطريقة السابقة 
اجلارية اليت يستخدمها مدرس اللغة العريبة والطريقة اجلديدة اليت يستخدمها 

الطالب وقدرة م وافع التعلة خصوصا يف ترقية دالباحثة أو ادلدرس اللغة العربي
 باستخدام إسًتاتيجية اجلوالة.

 
 

                                                           
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 236. 
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 االختبار .2
االختبار ىو أحد العناصر ادلهمة يف تقوًن التعليم. يقصد االختبار لتناول صورة 
فكرية عن الكفاءة اليت ديلكها الطلب يف التعليم. تستخدم الباحثة اختبار 

االختبار البعدي. االختبار ىنا دلعرفة مقياس قدرة ادلكتوب يف االختبار القبلي و 
الطلبة وكفاءهتم بعد عملية التعليم والتعلم اللغة العربية. والغاية ادلنشودة يف 

معرفة  بعد تطبيق إسًتاتيجية اجلوالة ىي التجريبيةاالختبار البعدي يف اجملموعة 
البيانات ختبار جلمع صلاح الطلبة يف التعلم اللغة العربية. تستخدم الباحثة اال

 ادلتعلقة مبهارة اللغة الطالب.
 9وأما معيار صلاح الطلبة يف االختبار ىي كما الرسم البياىن اآلتى:

 3.3جدول 
 معيار صلاح الطالب يف االختبار ومؤشراتو

 النسبةالمائوية)%( مدىالدرجة المستوى الرقم
 %144-%94 144-94 شلتاز 1
 %89-%84 89-84 جيد جدا 2
 %79-%74 79-74 جيد 3
 %69-%64 69-64 مقبول 4
 %59-%4 59-4 ضعيف 5

 االستبانة .3
االستبانة ىي أداة للحصول على احلقائق ومجع البيانات عن الظروف واألساليب 

عتمد االستبانة على إعداد رلموعة من األسئلة ترسل لعدد  القائمة بالفعل. وت
                                                           

9
 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: ITB Bandung, 1997), 30. 
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كبَت نسبيا من أفراد اجملتمع. تستخدم الباحثة االستبانات جلمع البيانات ادلتعلقة 
بتحصيل التعليم على الطالب واىتمامهم يف عملية التعلم اللغة العربية وخرباهتم 

م الطالب. واالستبانات لتعلية الدوافع اطوال تعلم اللغة العربية وموقفهم يف ترق
 من معيار السليب. 14من معيار اإلجيايب و  14تصرحيات، وىم  24تتكون من 

 وأما شعريات االستبانة كما يلي:
 3.4جدول 

 شعريات االستبانة عن احتياجات الطالب

المؤشراتالجوانبالملحوظةرقم
بنوداألسئلة

االستجابات
اإليجابية

االستجابات
السلبية

 ادلواظبة يف عمل الواجبات 1
العمل على وقت طويل دون 

 الوقوف قبل النهاية
1،2 4 

 11 9،14 ميؤوس بسهولة ال اجلهد يف حل ادلشكالت 2

 إيضاح الرغبة يف ادلشكالت 3
عمل بشكل مستقل دون 

 معاونة األخرى
18 19 

 ادلسرور بعمل يقوم بذاتو 4
ال شبعان بسرعة مع إصلاز 

 النتيجة
5 24 

5 
أسرع ادللل على الواجبات 

 الرتابية
ال حيب مبا ميكانيكيا، رتيبو 

 حىت ال إبداعي
15 3 

 17 13 عمل على احتفاظ اآلراء ديكن احلفاظ على اآلراء 6
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7 
صعوبة االستسالم على 

 االعتقاد
 7،8 6 ال إطالق مبا يعتقد

8 
ادلسرور بالبحث وحل 

 األسئلة
 12،16 14 حيب على حبث األسئلة حللها

 14 14 اجملموع
 مصادرالبيانات .ه

يتكون مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية والفرعية. فادلصدر 
الرئيسية ىي البيانات عن استخدام إسًتاتيجية اجلوالة والبيانات عن الدوافع التعليم 

ادلراجع اليت الطالب بعد استخدام إسًتاتيجية اجلوالة. وادلصادر الفرعية ىي الكتب و 
 تتعلق بالبحث وحتليل ادلصادر الرئيسية.

تصميم البحث التجرييب الذي حيتاج إىل البيانات الكمية. البيانات الكمية ىي 
نتائج االختبار من الطلبة. وكذلك البيانات من نتائج ادلالحظة عن عملية التدريس، 

الطريقة التدريس اليت ونتائج ادلقابلة مع الطالب عن الدوافع التعليم وادلعلم عن 
استخدمها، ونتائج االستبانة مع الطالب عن تعليقات بعد استخدام إسًتاتيجية اجلوالة. 

 أما بيان ذلك كما يلي:
 3.5 جدول

 مصادر البيانات
 البيانات مصادرالبيانات أدواتالبحث الرقم

 ادلعلم ادلالحظة 1
الظواىر ادلوجودة من نشاطات 

ية التعليم ادلعلم الذي يقوم بعمل
 يف الفصل العاشر.
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 الطالب
الظواىر ادلوجودة من نشاطات 
الطلبة من اشًتاكهم واىتمامهم 

 هبذه العملية التعليمية.
2 

 ادلقابلة

 مدير ادلدرسة
 

تاريخ التأسيس، وادلنهج 
الدراسي، وحالة ادلعلمُت 

 وادلتعلمُت.

 ادلعلم
 

وصف مقارنة بُت الطريقة 
 استخدمها السابقة اجلارية اليت

ادلدرس والطريقة اجلديدة اليت 
 استخدمها الباحثة

 الطالب

وصف عن ادلشكالت 
والصعوبات يف تعليم اللغة 

وآراء الطالب عن  العربية
 إسًتاتيجية اجلوالة

 الطالب االختبار 3
نتيجة تعليم اللغة العربية من 
االختبار القبلي واالختبار 

 البعدي.

 الطالب االستبانة 4
ء الطالب عن دوافعهم يف راآ

تدريس اللغة العربية بعد 
 استخدام إسًتاتيجية اجلوالة. 
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 أسلوبتحليلالبيانات .و
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث طريقة كمية بادلتغَتتُت، واستخدمت الباحثة 
فيو التحليل اإلحصائي االستداليل. وأما التحليل اإلحصائي االستداليل يتضمن على 

 تجريبـي  والفصل الضابطي.الفصل ال
وتستخدم الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار البعدي الذي يقام 
اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة، واستعانت الباحثة يف حتليل ىذه النتائج مستعينا 

 .Tباالختبار 
( t-test) ولتحليل ترقية دوافع التعليم الطالب للمجموعتُت تقام الرموز التائي

 56التايل:

   
       

√(
∑   ∑  

       
)(

 

  
 
 

  
)

  

 Mx :التجربة اجملموعة من ادلعديل ادلقياس  
  My :بطةالضا اجملموعة من ادلعديل ادلقياس  

  التجربة اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد:   ∑
 الضابطة اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد:    ∑
 Nx :التجربة اجملموعة يف الطالب عدد  

  Ny  :الضابطة اجملموعة يف الطالب عدد  

 وأما الفروض من ىذا الرمز يعٌت:
5. H5= الطالب باستخدام إسًتاتيجية  وقدرة تعلمفرق الداللة بُت دوافع التوجد ال

 ( وبدون استخدام IBBاجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اللغة )
                                                           

10
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 314 
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( يف IIS2إسًتاتيجية اجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين )
 .االنجمب األوىل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

2. H4الطالب باستخدام  وقدرة = التوجد الفرق الداللة بُت دوافع التعلم
 ( وبدون استخدام IBBإسًتاتيجية اجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اللغة )

( يف IIS2إسًتاتيجية اجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين )
 .مباالنج األوىلمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 مراحلتنفيذالدراسة .ز
 قامت الباحثة بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية: 

قابلت الباحثة ادلدرس اللغة العربية لتعرف عملية التعليم والتعلم يف تعليم اللغة  .1
 العربية.

يف مدرسة الثانوية اإلسالمية  التجريبيةاالستئذان إىل رئيس ادلدرسة لتنفيذ  .2
 .مباالنج األوىلاحلكومية 

حتديد رلتمع البحث وعينتو. يف ىذه ادلرحلة قامت الباحثة بتحديد رلتمع  .3
البحث وعينتو فاختارت الباحثة الفصلُت األول ضابطا والثاين جتريبيا. وكان 

 طالب كال الفصلُت كلهم يف الفصل العاشر.
خلطوات العامة إجراء عملية التدريس يف اجملموعة الضابطة والتجريبية. أما ا .4

 :لتدريس بغَت استخدام إسًتاتيجية اجلوالة للمجموعة الضابطة كما يلي
ذكرىم تدخل الباحثة الفصل بالسالم فتسأل عن حال الطلبة مث تسأل وت ( أ

 عن الدرس ادلاضي.

 تطلب الباحثة من الطلبة أن يقرؤوا النصوص ادلوجودة يف الكتاب.  ( ب
 جلديدة ومضمون نصوص الكتاب.تشرح الباحثة ادلفردات ا  ( ج
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 تعطى الباحثة الطالب الوظيفة للًتجم النصوص من الكتاب ادلقرر. ( د
 تناقش الباحثة مع الطالب عن النصوص. ( ه
 تعطى الباحثة اخلالصة عن الدرس. ( و

وأما اخلطوات العامة لتدريس اللغة العربية باستخدام إسًتاتيجية اجلوالة 
 يلي: للمجموعة التجريبية كما

ذكرىم تدخل الباحثة الفصل بالسالم فتسأل عن حال الطلبة مث تسأل وت ( أ
 عن الدرس ادلاضي.

ناقشوا من سيجيب تقسم الباحثة فرقة ففرقة زلتاجة مث تعطي فرصة ذلم لي ( ب
 أسئلة عن االستماع والكالم والقراءة والكتابة اليت ترتب باألشكال ادلختلفة.

ب السؤال وتتبع األوىل بالذىاب إىل ادلوقف األول وجتي الفرقة الباحثةأمر ت ( ج
أمر الفرقة الثانية إىل ادلوقف الثاين وجتيب السؤال وتتبع اإلشارة ىناك مث ت

اإلشارة ىناك وغَت ذلك حىت الفرقة األخَتة وترتيب اإلشارة خيتلف بُت 
 الفرقة الواحدة والفرقة األخرى.

 عطي جائزة لفرقة فائزة.ادلدرس لتصححها وت فرقة نتائج اجلوالة إىلقدم كل ت ( د
 حتليل البيانات، وتشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية: .5

 التحرير والتصحيح، وىو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من وقوع األخطاء. ( أ
ترميز النتائج، وىو ادخال النتائج على شكل اجلدوال، وكذلك ادخال  ( ب

 .قائمةاألجوبة احملصول يف ال
تكوين اجلدوال، وىو تقدًن النتائج على شكل اجلدوال، وكذلك ادخال  ( ج

 األجوبة احملصولة يف القائمة.
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض

 األولى بماالنجالمبحث األول : لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  الجغرافي موقفال . أ

يف شارع بيدوري بونان انان  األوىل دبالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة تقع
اتو ، متّر فيو ادلواصالت من مدينة ب. وتقع ىذه ادلدرسة يف وسط مدينة مانان ٓٗ رقم

باليتار. وتدور حول ىذه ادلدرسة اجلامعات يف مدينة و  إىل مدينة مانان  وسورابايا
انان  مانان ، مثل جامعة براوجيايا وجامعة مونانا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية م

نان  وغَتىا. جامعة زلمدية مانان  وجامعة اإلسالمية ماوجامعة احلكومية مانان  و 
 حبيث يسّهل تالميذىا ناختيار اجلامعة احملبوبة.

 المدرسة تأسيس تاريخ . ب

على أساس رسالة  مانان  األوىلالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة نشأت
مـ، وىي وظيفة النقل من تعليم  ٜٛٚٔيف السنة  ٚٔالتقرير وزارة الشؤون الدينية رقم : 

( مانان  إىل ادلدرستُت، وىي PGAN 6 Tahun Puteriات )سنة للبن ٙادلدرس احلكومية 
مانان (  ٚٚع مجاراكاندان  رقم:)يف شار  ٕادلدرسة التوسطة اإلسالمية احلكومية مانان  

 .مانان  األوىلالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسةو 

منذ وضع تعليم ادلدرس  مانان  األوىلالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة
ادلبٌت للمؤسسة الًتبوية معارف  ( حيلPGAN 6 Tahun Puteriسنة للبنات ) ٙحلكومية ا

 ٜٛٛٔاألجرة حىت ديسامبَت سنة  مانان  حبقوق ٜٖٔيف شارع م.ت. ىاريونو رقم : 
الثانوية اإلسالمية احلكومية  م، انتقلت ادلدرسة ٜٜٛٔمن ينايَت  ٕ. ويف التاريخ م

رقم  ٔبوضع ملكية خاّصة يف شارع سيمفان  تلوكوماس  جديد إىل  زللّ  مانان  األوىل
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مانان . ىذا ىو احملّل األخَت، الذي يتغَت األن إىل شارع بيدوري بونان رقم :  ٓٗ: 
 حىت األن.دبانان   األوىلمانان  و ازدىرت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٓٗ

  بماالنج األولى الحكومية يةاإلسالم الثانوية المدرسة ورسالة المستقبلة الرؤية . ج

: ربقيق عالية األوىل دبانان الثانوية اإلسالمية احلكومية  للمدرسة ادلستقبلة الرؤية
 جودة البشرية يف رلال العلوم والتكنولوجيا ادلتدّين و ااإلنساين.

 :األوىل دبانان الثانوية اإلسالمية احلكومية  أّمارسالة ادلدرسة

 ة العلوم والتكنولوجيا و اإلديان و التقوى.تنمية نشاط التعلم لنشأ .ٔ

 تطوير البحوث لنيل الفكرة اجلديدة موجهة ضلو ادلستقبل. .ٕ

 ربقيق عملية التعليم ادلمتعة و اإلبتكار و اإلبداع. .ٖ

 تطوير محاسة تعاليم اإلسالم و عملها يف احلياة اليومية. .ٗ

  ئة و اجلّمال.ربقيح رلتمع ادلدرسة الذين لديهم اإلىتمام على نفسهم و البي .٘

 المدرسة أهداؼ . د

الثانوية اإلسالمية احلكومية  دلدرسةا يف التعاليم تنفيذ من ادلقصودة األىداف
 ىي : األوىل دبانان  

 .التنافسية القدرة و ادلعلومات ترقية .ٔ

 .البحثية األنشطة خالل من ادلدرسة رلتمع العلمية فكرة ترقية .ٕ

 .مذكأى و ادلفرحة التعليم عملية اخًتاع .ٖ

 و التكنولوجيا و العلوم تطور إىل باعتماد النفس نانتشار التالميذ معلومات ترقية .ٗ
 .اإلسالم بتعليم الفنون

 البئة و الثقافة و اإلجتماعية تبادل أداء يف آّتمع كأعضاء التالميذ قدرة ترقية .٘

   .اإلسالم بتعليم
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 الدراسي المنهج . ه

ادلناى  الوحدة ىل دبانان  األو  الثانوية اإلسالمية احلكوميةتستخدم مدرسة 
 ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓللعام الدراسي  ٖٕٔٓادلنه  الدراسي و ( KTSPللمستوى ادلدرسية )

 .. وتقوم ىذه ادلدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم الرمسيةم

ادلنه   تستخدمللفصل العاشرة وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية 
 يف احلصة.  ىذه ادلدرسة سمسة وأربعون دقيقةالتعليم يف . وعمليةٖٕٔٓالدراسي 

  تنظيمي وبناء المدرسين حالة . و

مثانية األوىل دبانان  اإلسالمية احلكومية كان عدد ادلدرسُت يف ادلدرسة الثانوية 
 وسبعون مدرسا.

 ٔ.ٗاجلدول 
 األوىل دبانان  احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة رئاسة

 الوظيفة اإلسم الرقم
 مدير ادلدرسة دكتور أندوس أمحد بارك مرزرق ادلاجستَتال ٔ
 نائب رئيس ادلناى  الدراسية الدكتور أندوس سبيل الرشاد ٕ
 نائب رئيس التالميذ سبحان ادلاجستَت ٖ
 نائب رئيس إرتباط آّتمع الدكتور أندا سيت جوارية ادلاجستَت ٗ
 ئل الًتبية نائب رئيس وسا الدكتور أندوس سوديرمان ادلاجستَت ٘
 رئيس اإلدارة جاتور أغوس جاىيا ٙ
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 ٔ.ٗالرسوم 
 تنظيمي بناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة أدوات . ز
 ٕ.ٗاجلدول 

 أدوات ادلدرسة
 العدد أدوات ادلدرسة الرقم
 ٔ إدارة دلدير ادلدرسة ٔ
 ٔ إدارة للمدرسُت ٕ
 ٔ إدارة لإلدارة ٖ
 ٔ إدارة إشراف إجتماعي ٗ
 ٔ سةإدارة جلنة ادلدر  ٘
 ٔ ادلسجد ٙ
 ٔ إدارة مركز ادلواصالت ٚ
 ٔ إدارة برنام  التسريع ٛ
 ٔ إدارة األودلبياد ٜ
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 ٔ غرفة وحدة الصحة للتالميذ ٓٔ
 ٔ غرفة اإلذاعية ٔٔ
 ٔ اإلستديو ادلوسق ٕٔ
 ٔ غرفة الكشافة ٖٔ
 ٔ GAPMAغرفة  ٗٔ
 ٔ PASKIBRAغرفة  ٘ٔ
 ٔ غرفة ادلسرحية ٙٔ
 ٔ لشؤون التالميذغرفة عمارة ا ٚٔ
 ٔ غرفة الًتتيب ٛٔ
 ٔ غرفة ادلنزلية  ٜٔ
 ٘ معمل احلاسوب ٕٓ
 ٔ معمل علم األحياء ٕٔ
 ٔ معمل اللغة ٕٕ
 ٕ معمل كيمياء ٖٕ
 ٔ ادلكتبة ٕٗ
 ٔ القاعة ٕ٘
 ٜٕ الفصل ٕٙ
 ٖ سلزن ٕٚ
 ٘ احلمام ٕٛ
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  العربية اللغة تدريس عملية حالة :  الثاني المبحث

 ولقاءان التجريبية آّموعة يف لقاءان منو لقاءات، ربعبأ حبثها يف الباحثة تقام

 عملية يف اجلوالة إسًتاتيجية الباحثة استخدام التجريبية آّموعة يف. الضابطة آّموعة يف

 عملية يف اجلوالة إسًتاتيجية الباحثة استخدام ليس الضابطة آّموعة يف و التدريس،

 .اإلخًتاعي التعليم الباحثة اماستخد بل التدريس

 الضابطة المجموعة في العربية اللغة تدريس عملية حالة . أ

 األول اللقاء .ٔ

 ٖ.ٗاجلدوال 
 األول للقاء يف آّموعة الضابطة التدريس خطة

 األول للقاء التدريس خطة
 ادلرحلة
 ادلادة

 ادلوضوع
 الفصل
 احلصة

: 
: 
: 
: 
: 

 مانان  األوىلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادل
 اللغة العربية

 ادلهنة والنظام )مهارة القراءة(
 (IIS2العاشر )قسم اإلجتماعي الثاين 

ٕ x ٗ٘ دقيقة 

 ادلؤشرات

 عن النصوص يف اجلديدة ادلفردات اكتشاف على الطلبة قدرة .ٔ
 .والنظام ادلهنة

 ادلهنة عن صحيحاو  جيدا النصوص قراءة على الطلبة قدرة .ٕ
 .والنظام

 .والنظام ادلهنة عن النص ادلضمون افًتض على ةالطلب قدرة .ٖ
 : مثل والنظام، ادلهنة عن النص من الدراسية ادلادة
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 الِمْهَنة  
ُهْم  ًحا، ِمنـْ ُهْم َمْن َيُكْوَن َفالَّ َنا َأنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَـنَـوَّْعٌة، ِمنـْ َكَما َعَرفـْ

ُهْم َمْن َيُكْوَن شُلَرّْ  ًضا، وَرسَّاًما، َوُمَوظًَّفا، َمْن َيُكْوَن ُمَدرًّْسا، ِمنـْ
ُر َذِلَك.....  َوُمَهْنِدًسا، َوتَاِجرًا، َوَصَحِفيِّا، َوطَِبْيًبا، َوَغيـْ

 الًتاكيب : مبتداء )ضمائر اجلمع( + خرب )فعل ادلضارع(

 التعليم أنشطة

 مقدمة

 .يدخل الفصل بالسالم فيسأل عن حال الطلبة .ٔ
 يسأل ويذكرىم عن الدرس ادلاضي. .ٕ
 ادلدرس سيبحث الذي عامة الدراسي دلوادا ينقل .ٖ

 .والطالب

 عجرة

قرؤوا النصوص أن ي على الطالب ادلدرسيطلب  .ٔ
 ادلوجودة يف الكتاب عن ادلهنة والنظام.

يسئلواىا إىل الطالب ادلفردات غَت تعرفوا و  يبحث .ٕ
 .ادلدرس

يبحث الطالب الشيء الذي يتعلق بادلوضوع  .ٖ
 ادر.النص يعٌت ادلهنة والنظام من أي مص

 ب النتائ  ادللحوظة بإعطاء الشكليناقش الطال .ٗ
 على النص.

 .والنظام ادلهنة عن النص الطالب يًتجم .٘
 أمام النص من وادلعاين ادلضمون الطالب يشرح .ٙ

 .يتجاؤّم واآلخر الفصل
 .اخلالصة عن الدرس ادلدرسيعطى  .ٔ خامتة
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 إىل الطالب عن تفامههم. ادلدرسيسأل  .ٕ
 ردية الوظيفة الف ادلدرسيعطى  .ٖ
 السالم ادلدرسيعطى  .ٗ

 قامت اليت الضابطة آّموعة من األول اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 اإلسالمية الثانوية دبدرسة (IIS2) الثاين اإلجتماعي قسم يف العاشر الفصل يف ادلدرسة

 التدريسية اإلجراءات ىذه ونفذت. ادلقررة التدريس خبطة وفقا األوىل مانان  احلكومية
 طالبا. ٖٓم. وعدد الطلبة يف ىذا الفصل  ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٓ التاريخ اإلثنُت، يوم

. ومدة دبهارة القراءة وادلوضوع الذي درست يف ىذا اللقاء ىو ادلهنة والنظام
ومن الساعة    ٓٓ.ٕٔإىل الساعة  ٘ٔ.ٔٔ دقيقة يعٌت من الساعة ٜٓالوقت اليت يرتبو 

 اإلخًتاعي التعليم تعٌت التدريس يقةطر  ادلدرسة واستخدام .ٖٓ.ٖٔإىل الساعة  ٘ٗ.ٕٔ

(Discovery Learning) البيانات، ومجع ادلسألة، وإعداد احملرك، اخًتاع اليت تتكون من 

 الفصل ىذا يف التدريس وأنشطة .اخلالصة ةومأخوذ البيانات، وربقيق البيانات، وربليل

 .التدريس خطة على ترتيب كما

 الثاين اللقاء .ٕ

 ٗ.ٗاجلدوال 
 الثاين للقاء يف آّموعة الضابطة التدريس خطة

 الثاين للقاء التدريس خطة
 ادلرحلة
 ادلادة

 ادلوضوع
 الفصل

: 
: 
: 
: 

 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مانان  األوىلادل
 اللغة العربية

 (والنظام )مهارة الكتابةادلهنة 
 (IIS2العاشر )قسم اإلجتماعي الثاين 
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 قةدقي ٘ٗ x ٕ : احلصة

 ادلؤشرات

 عن مفيدة مجال لتكون الكلمات ترتيب على الطلبة قدرة .ٔ
 .والنظام ادلهنة

 لتكون ادلناسبة بكلمة الفراغة كلمة إكمال على الطلبة قدرة .ٕ
 .والنظام ادلهنة عن مفيدة مجال

 .والنظام ادلهنة عن الكلمة من اجلملة ذبعل على الطلبة قدرة .ٖ
 اللغة إىل العربية لغةال من اجلملة رجيمت على الطلبة قدرة .ٗ

 .اإلندونيسية
 .والنظام ادلهنة عن ادلقال مكتوب على الطلبة قدرة .٘

 الدراسية ادلادة

 : مثل والنظام، ادلهنة عن النص من
 الِمْهَنة  

ُهْم  ًحا، ِمنـْ ُهْم َمْن َيُكْوَن َفالَّ َنا َأنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَـنَـوَّْعٌة، ِمنـْ َكَما َعَرفـْ
ُهْم َمْن َيُكْوَن شُلَرًّْضا، وَرسَّاًما، َوُمَوظًَّفا، َمْن َيُكْوَن مُ  َدرًّْسا، ِمنـْ

ُر َذِلَك.  ....َوُمَهْنِدًسا، َوتَاِجرًا، َوَصَحِفيِّا، َوطَِبْيًبا، َوَغيـْ
 الًتاكيب : مبتداء )ضمائر اجلمع( + خرب )فعل ادلضارع(

 التعليم أنشطة
 مقدمة

 .ةيدخل الفصل بالسالم فيسأل عن حال الطلب .ٔ
 يسأل ويذكرىم عن الدرس ادلاضي. .ٕ
 ادلدرس سيبحث الذي عامة الدراسي ادلواد ينقل .ٖ

 .والطالب

 عجرة
الحظوا اجلمل أن ي على الطالب ادلدرسيطلب  .ٔ

 العشوائية يف الكتاب ويرتبواىا لتكون مجلة مفيدة.
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يبحث الطالب ادلفردات غَت تعرفوا ويسئلواىا إىل  .ٕ
 .ادلدرس

ليت تتعلق ّٔا وترمجها الكلمات ايبحث الطالب  .ٖ
 إىل اللغة اإلندونيسية.

النتائ  ادللحوظة وتركيب نتائجهم يناقش الطالب  .ٗ
 بالطالب اآلخر.

 .والنظام ادلهنة عن ادلقال الطالب كتبي .٘
 .الفصل أمام مكتؤّم نتيجة الطالب يعرض .ٙ

 خامتة

 .اخلالصة عن الدرس ادلدرسيعطى  .ٔ
 إىل الطالب عن تفامههم. ادلدرسيسأل  .ٕ
 الوظيفة الفردية  ادلدرسطى يع .ٖ
 السالم ادلدرسيعطى  .ٗ

 قامت اليت الضابطة آّموعة من الثاين اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 اإلسالمية الثانوية دبدرسة (IIS2) الثاين اإلجتماعي قسم يف العاشر الفصل يف ادلدرسة

 التدريسية اإلجراءات ذهى ونفذت. ادلقررة التدريس خبطة وفقا األوىل مانان  احلكومية
 طالبا. ٖٓم. وعدد الطلبة يف ىذا الفصل  ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٕالتاريخ  ،األربعاء يوم

. ومدة كتابةوادلوضوع الذي درست يف ىذا اللقاء ىو ادلهنة والنظام دبهارة ال
 واستخدام .ٖٓ.ٛٓإىل الساعة  ٓٓ.ٚٓ دقيقة يعٌت من الساعة ٜٓالوقت اليت يرتبو 

 اليت تتكون من( Discovery Learning) اإلخًتاعي التعليم تعٌت التدريس طريقة ادلدرسة

 البيانات، وربقيق البيانات، وربليل البيانات، ومجع ادلسألة، وإعداد احملرك، اخًتاع

 .التدريس خطة على ترتيب كما الفصل ىذا يف التدريس وأنشطة .اخلالصة ومأخوذة
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 التجريبية المجموعة في العربية اللغة تدريس عملية حالة . ب

 األول اللقاء .ٔ

 ٘.ٗاجلدوال 
 األول للقاء يف آّموعة التجريبية التدريس خطة

 األول للقاء التدريس خطة
 ادلرحلة
 ادلادة

 ادلوضوع
 الفصل
 احلصة

: 
: 
: 
: 
: 

 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مانان  األوىلادل
 اللغة العربية

 (ادلهنة والنظام )مهارة القراءة
 (IBBاشر )قسم اللغة الع
ٕ x ٗ٘ دقيقة 

 ادلؤشرات

 عن النصوص يف اجلديدة ادلفردات اكتشاف على الطلبة قدرة .ٔ
 .والنظام ادلهنة

 ادلهنة عن صحيحاو  جيدا النصوص قراءة على الطلبة قدرة .ٕ
 .والنظام

 .والنظام ادلهنة عن النص ادلضمون افًتض على الطلبة قدرة .ٖ

 الدراسية ادلادة

 : مثل والنظام، هنةادل عن النص من
 الِمْهَنة  

ُهْم  ًحا، ِمنـْ ُهْم َمْن َيُكْوَن َفالَّ َنا َأنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَـنَـوَّْعٌة، ِمنـْ َكَما َعَرفـْ
ُهْم َمْن َيُكْوَن شُلَرًّْضا، وَرسَّاًما، َوُمَوظًَّفا،  َمْن َيُكْوَن ُمَدرًّْسا، ِمنـْ

ُر َذِلَك.....َوُمَهْنِدًسا، َوتَاِجرًا، َوَصَحِفيِّا، وَ   طَِبْيًبا، َوَغيـْ
 الًتاكيب : مبتداء )ضمائر اجلمع( + خرب )فعل ادلضارع(
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 التعليم أنشطة

 مقدمة

 .يدخل الفصل بالسالم فيسأل عن حال الطلبة .ٔ
 يسأل ويذكرىم عن الدرس ادلاضي. .ٕ
 ادلدرس سيبحث الذي عامة الدراسي ادلواد ينقل .ٖ

 .والطالب

 عجرة

 اإلعدادية
جيعلوا الفرقات أن  على الطالب ادلدرسيطلب  .ٔ

 .)التعلم التعاوين(
 .األنشطة لكل الفرقة ادلدرسيصمم  .ٕ
 البطاقات اإلشارة إىل كل الفرقة. ادلدرسيعطى  .ٖ
 للفرقة. احملضر ادلدرسيشرح  .ٗ
 .للعمل الوقت ادلدرس حيدد .٘

 يةالتطبيق
 خارج إىل خيرجوا أن الطالب على ادلدرس يأمر .ٔ

 .الفصل
 .ففرقة فرقة جيمعوا أن بالطال على ادلدرس يأمر .ٕ
 .إلبتداء اإلشارة ادلدرس يعطى .ٖ
 تشكل اليت البعثة أو الوظيفة يعملون فرقة كل .ٗ

 .موقف كل يف ادلدرس
 كانت إذا فرقة، كل األنشطة ادلدرس يراقب .٘

 .فيدافعهم عامل مل الفرقة
 األول، موقف يف البعثة أو الوظيفة الفرقة يتم بعد .ٙ
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 جيمعوا وىم. بسرعة التاىل موقف إىل الفرقة يستمر
 موقف إىل عليها ىكذا. ادلذكور مكان يف الوظيفة
 .األخَت

 .الفصل إىل يعودون الطالب الوقت، انتهاء بعد .ٚ
 التطويرية

 النتيجة يلصقوا أن فرقة كلى على ادلدرس يأمر .ٔ
 ادلدرس ويصححها. السبورة على العملية

 .معا والطالب
 ويرتكز والتقويات، التنقيحات ادلدرس يعطى .ٕ

 .األخطاء على الطالب
 ىم تعٌت األعلى النتيجة ربصل اليت الفرقة .ٖ

 .الفائزين
 إىل والعقوبة الفائزة فرقة إىل اجلائزة ادلدرس يعطى .ٗ

 .الضائعة فرقة
 عن ليتكلم فرقة كل إىل الفرصة ادلدرس يعطى .٘

 .التعليم عملية دام ما الصعوبات

 خامتة

 .اخلالصة عن الدرس ادلدرسيعطى  .ٔ
 إىل الطالب عن تفامههم. ادلدرسيسأل  .ٕ
 .الوظيفة الفردية ادلدرسيعطى  .ٖ
 .السالم ادلدرسيعطى  .ٗ
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 قامت اليت التجريبية آّموعة من األول اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة (IBB) اللغة قسم يف العاشر الفصل يف ادلدرسة

 اجلمعة، يوم التدريسية اإلجراءات ىذه ونفذت. ادلقررة التدريس خبطة وفقا األوىل مانان 
 طالبا. ٖٓم. وعدد الطلبة يف ىذا الفصل  ٕ٘ٔٓأبريل  ٚٔالتاريخ 

وادلوضوع الذي درست يف ىذا اللقاء ىو ادلهنة والنظام دبهارة القراءة. ومدة 
 . واستخدام٘ٔ.ٗٔإىل الساعة  ٘ٗ.ٕٔدقيقة يعٌت من الساعة  ٜٓالوقت اليت يرتبو 

 يف أن التدريس،ادلدرسة يف ىذا الفصل إسًتاتيجية اجلوالة. كما شرحت الباحثة يف خطة 
 يف .والتطويرية والتطبيقية، اإلعدادية، ىي مراحل ثالث ىناك اجلوالة إسًتاتيجية تطبيق
 خارخ يف الطالب سيعمل اليت اجلوالة إسًتاتيجية عن يشرح ادلدرس اإلعدادية مرحلة

 قد اليت الوظيفة مجيع باستكمال التحديات الطالب يعمل لتطبيقيةا مرحلة يفو .الفصل

 ادلدرس يعمل اليت اإلضافية األنشطة ىو التطويرية ومرحلة. موقف كل يف ادلدرس ضع

  .معا الدرس عن وخيلص ويصححها، النتيجة يناقش كما الفصل داخل يف والطالب

 بطاقة ادلدرس يعد :ىي الفصل إىل الدخول قبل ادلدرس يعمل اليت اخلطواتو 

 للطالب نابد اليت واخلطوات اإلشارة ادلدرس ويرتب ترتيبها، بدء قبل واألسئلة اإلشارة

 الدخول قبل البطاقات ادلدرس ويضع ّٔا، بالقيام أمرىم ما يعملوا أو وجييبوا جيدوىا أن

 اعاتب بعد جيدوىا أن يستطيعون الطالب حيث ويرتبها ادلختلفة األماكن يف الفصل إىل

 قبل فرقة كل إىل ادلدرس يعطى اليت اإلشارة بطاقة أما  .قبلها بطاقة يف ادلوجودة اإلشارة

 :يلي كما اجلوالة، اإلبتداء
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 ٙ.ٗاجلدول 
 اجلوالة اإلشارة بطاقة

 اإلشارةبطاقة 
 أشخاص. ٙ-٘اجعل الفرقة منها  .ٔ
 يستعد لكل فرقة يف مواقف ادلذكور إلجراء اجلوالة.  .ٕ
 بعد يعطى ادلدرس اإلشارة. يبدأ اجلوالة .ٖ
الفرقة الثانية تبدأ بالذىاب إىل  ،األولالفرقة األوىل تبدأ بالذىاب إىل ادلوقف  .ٗ

 ادلوقف الثاين،  وكذلك الفرقة األخرى.
 ذبيب السؤال وتتبع اإلشارة ىناك.لكل فرقة  .٘
دقائق فيستمر  ٓٔدقائق. إذا كانت الفرقة قد يتم أقل  ٓٔمدة الوقت كل البعثة  .ٙ

النتيجة  معدقائق فيج ٓٔالفرقة مل يتم بعد  فرقة إىل موقف التايل. وإذا كانتال
 حانا وسرعة من أجل غَت مؤىل.

 جيمع النتيجة يف مكان ادلذكور يف كل موقف. .ٚ
 شلنوع ليتناقش أو يتبادل األجوبة بفرقة األخرى. .ٛ
 أعضاءىا جيدا.ُت عاون بتجلميع الفرقة أن يربطوا الت .ٜ
 فيسأل إىل ادلدرس.إذا كانت ادلشكالت  .ٓٔ

 :يلي كما ىي مواقف كل يف البعثة أو الوظيفة وأما

 ! ال  عَ  ت  وْ صَ بِ  أْ رَ قػْ اِ وَ  ةَ اءَ رَ القِ  صَ ا الن  ذَ هَ  لْ ك  شَ الموقف األول ؛ 
 المهنة

عة، منهم من يكون فالحا، منهم من يكون و كما عرفنا أن مهن الناس متن
 ومهندسا، وتاجرا، وصحفيا، وطبيبا، مدرسا، منهم من يكون شلرضا، ورساما، وموظفا،
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ومنهم من يكون شرطيا وخضريا وجزارا وفاكهيا وصلارا وبناء وميكانيكيا وزبالة وكناسا 
 وغَت ذلك.  ومديعا

وم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذىبون كل ي فالفالحون يذىبون إىل ادلزارع كل
فيون يبحثون عن األخبار النافعة يوم إىل السوق ويبيعون فيها البضائع ادلتنوعة، والصح

ويكتبوهنا يف اجلرائد آّالت ليقرأىا الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن 
يذىبون كل يوم إىل  األخبار يف أي مكان ويتصل بالناس على سلتلف مهنهم، واألطباء

 ادلستشفى ويعاجلون ادلرضى.
 َوَأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة! ! ة  بَ اسِ نَ م   ة  مَ لِ كَ بِ  اغَ رَ الفَ  َلِ مْ الموقف الثاني ؛ إِ 

ُحْوَن َيْذَىبـُْوَن ِإىَل ..... .ٔ  الَفالَّ
 التَّاِجُر َيْذَىُب ُكلَّ يـَْوٍم ِإىَل ..... .ٕ
 الصََّحِفيـُّْوَن .... َعِن اأَلْخَباِر النَّاِفَعةِ  .ٖ
 الطَِّبْيُب .... ادلْرَضى .ٗ
 ِإىَل ادلْسَتْشَفى.... اأَلطَّْباُء  .٘
 ِفيـُّْوَن .... بِالنَّاِس َعَلى سُلَْتِلِف ِمَهِنِهمْ الصَّحَ  .ٙ
 َتِلَفٌة  ِمَهُن النَّاِس سلُْ َىْل  .ٚ
   ِمَهُن النَّاسِ اُذُْكْر  .ٛ
   اأَلْخَبارِ  الصََّحِفيـُّْونَ َيْكُتُب أَْيَن  .ٜ

 يَِبْيُع التَُّجاُر الَبَضاِئَع  أَْيَن  .ٓٔ
ارَة  م َواِفَقًة لِْلِقَراَءِة الس اِبَقِة، َوَحْرَؼ الموقف الثالث ؛ َضْع َحْرَؼ )ص( ِإَذا َكاَنْت الِعبَ 

 َوَصح ْحَها !  م َواِفَقة  )خ( ِإَذا َكاَنْت الِعَبارَة  َغْير 
 ( )     ِمَهُن النَّاِس ُمتَـنَـوَّْعةٌ  .ٔ
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ُحْوَن َيْذَىبـُْوَن ِإىَل ادلْسَتْشَفى .ٕ  ( )   الَفالَّ
ُحْوَن يـَْزَرُعْوَن الَبَضائِع يفْ ا .ٖ  ( )   دلْزَرَعةِ الَفالَّ
 ( )    التَّاِجُر َيْذَىُب ِإىَل السُّْوقِ  .ٗ
 ( )   الطَِّبْيُب يـَُعاِلُ  ادلْرَضى يف السُّْوقِ  .٘
تِ  ُىمْ  .ٙ  ( )  َيْكتُبُـْوَن اأَلْخَباِر يِفْ اجَلَراِئِد آَّالَّ
 ( )   اأَلطَّْباُء يـَُعاِلُ  ادلْرَضى يف ادلْسَتْشَفى .ٚ
 ( ) َن َعِن اأَلْخَباِر يفْ َأيّْ َمَكانٍ الصََّحِفيَّاِن يـَْبَحثـُوْ  .ٛ

َزارِعِ  يفْ يـَْزَرْعَن اأَلُرزَّ ُىنَّ  .ٜ
َ
 ( )    ادل

 ( )    ضَلُْن يَِبْيُع الَبَضاِئَع يفْ السُّْوقِ  .ٓٔ

  َأْكِمِل الج َمَل اآلتَِيَة بِالَكِلَمِة الَمْوج ْوَدِة !الموقف الرابع ؛ 

 ( سُ نُ كْ يَ  – رُ فِ وْ يُـ  – قُ وْ سُ يَ  – مُ ظَّ نَ ) يُـ  رَ وْ .... ادلرُ  يّّ طِ رْ الشُّ  .ٔ
 ( عُ يْ ذِ تُ  – مُ سُ رْ تَـ  – عُ رَ زْ تَـ  – عُ نَ صْ ) تَ  اتِ ارَ يَّ .... السَّ  انُ ابَ اليَ  .ٕ
 ( ضُ رّْ ادلمَ  – يّ فِ حَ الصَّ  – اسُ نَّ الكُ  – بُ يْ بِ ) الطَّ  عَ اِر الشَّ  سُ نُ كْ .... يَ  .ٖ
 ( ارُ جَّ التُّ  – نَ وْ حُ الَّ الفَ  – نَ وْ سُ رّْ ادلدَ  – نَ وْ امُ سَّ ) الرّ  ةِ عَ رَ  ادلزْ يف  زَّ رُ األَ  نَ وْ عُ رَ زْ .... يَـ  .ٗ
 ( وَ اكِ وَ الفَ  – عَ ائِ ضَ البَ  – زَّ رُ األَ  – اتَ وَ رَ ضْ الَفاِكِهي يَِبْيُع .... يفْ السُّْوِق ) اخلَ  .٘

 نَ ( مِ عِ اِر ضَ الم   ل  عْ )فِ  رَ بػْ الخَ ( وَ عِ مْ الجَ  ر  ائِ مَ )ضَ  أَ دَ تَ بْ الم   رْ ك  ْذ الموقف الخامس ؛ أ  
 الس اِبَقِة ! الِقَراَءةِ 

ؤّذه وىذه ىي تطبيق اجلوالة اليت نابد للطالب أن جييبوا األسئلة عن القراءة . 
اجلوالة تريد الباحثة أن تعرف أن اجلوالة تستطيع على األقل أن تشجع الطالب يف تعلم 
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اللغة العربية وتدعوىم إىل التفكَت وذبعلهم تتسابقون وتتعاونون بُت أعضاء الفرقة حلل 
 دلشكالت.ا

 الثاين اللقاء .ٕ

 ٚ.ٗاجلدوال 
 الثاين للقاء يف آّموعة التجريبية التدريس خطة

 خطة التدريس للقاء الثاين
 ادلرحلة
 ادلادة

 ادلوضوع
 الفصل
 احلصة

: 
: 
: 
: 
: 

 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مانان  األوىلادل
 اللغة العربية

 ادلهنة والنظام )مهارة الكتابة(
 (IBBم اللغة العاشر )قس

ٕ x ٗ٘ دقيقة 

 ادلؤشرات

قدرة الطلبة على ترتيب الكلمات لتكون مجال مفيدة عن  .ٔ
 ادلهنة والنظام.

قدرة الطلبة على إكمال كلمة الفراغة بكلمة ادلناسبة لتكون  .ٕ
 مجال مفيدة عن ادلهنة والنظام.

 قدرة الطلبة على ذبعل اجلملة من الكلمة عن ادلهنة والنظام. .ٖ
على ترجيم اجلملة من اللغة العربية إىل اللغة  قدرة الطلبة .ٗ

 اإلندونيسية.
 قدرة الطلبة على مكتوب ادلقال عن ادلهنة والنظام. .٘

 ادلادة الدراسية
 من النص عن ادلهنة والنظام، مثل :
 الِمْهَنة  

ًحا، مِ  ُهْم َمْن َيُكْوَن َفالَّ َنا َأنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَـنَـوَّْعٌة، ِمنـْ ُهْم َكَما َعَرفـْ نـْ
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ُهْم َمْن َيُكْوَن شُلَرًّْضا، وَرسَّاًما، َوُمَوظًَّفا،  َمْن َيُكْوَن ُمَدرًّْسا، ِمنـْ
ُر َذِلَك.....  َوُمَهْنِدًسا، َوتَاِجرًا، َوَصَحِفيِّا، َوطَِبْيًبا، َوَغيـْ

 الًتاكيب : مبتداء )ضمائر اجلمع( + خرب )فعل ادلضارع(

 أنشطة التعليم

 مقدمة

 سالم فيسأل عن حال الطلبة.يدخل الفصل بال .ٔ
 يسأل ويذكرىم عن الدرس ادلاضي. .ٕ
 ادلدرسينقل ادلواد الدراسي عامة الذي سيبحث  .ٖ

 والطالب.

 عجرة

 اإلعدادية
على الطالب أن جيعلوا الفرقات  ادلدرسيطلب  .ٔ

 )التعلم التعاوين(.
 األنشطة لكل الفرقة. ادلدرسيصمم  .ٕ
 رقة.البطاقات اإلشارة إىل كل الف ادلدرسيعطى  .ٖ
 احملضر للفرقة. ادلدرسيشرح  .ٗ
 الوقت للعمل. ادلدرسحيدد  .٘

 التطبيقية
على الطالب أن خيرجوا إىل خارج  ادلدرسيأمر  .ٔ

 الفصل.
 على الطالب أن جيمعوا فرقة ففرقة. ادلدرسيأمر  .ٕ
 اإلشارة إلبتداء. ادلدرسيعطى  .ٖ
كل فرقة يعملون الوظيفة أو البعثة اليت تشكل  .ٗ

 .موقفيف كل  ادلدرس
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األنشطة كل فرقة، إذا كانت الفرقة  ادلدرسب يراق .٘
 مل عامل فيدافعهم.

األول،  موقفبعد يتم الفرقة الوظيفة أو البعثة يف  .ٙ
التاىل بسرعة. وىم جيمعوا  موقفيستمر الفرقة إىل 

 موقفالوظيفة يف مكان ادلذكور. ىكذا عليها إىل 
 األخَت.

 بعد انتهاء الوقت، الطالب يعودون إىل الفصل. .ٚ
 يريةالتطو 
على كلى فرقة أن يلصقوا النتيجة  ادلدرسيأمر  .ٔ

 ادلدرسالعملية على السبورة. ويصححها 
 والطالب معا.

التنقيحات والتقويات، ويرتكز  ادلدرسيعطى  .ٕ
 الطالب على األخطاء.

الفرقة اليت ربصل النتيجة األعلى تعٌت ىم  .ٖ
 الفائزين.

 اجلائزة إىل فرقة الفائزة والعقوبة إىل ادلدرسيعطى  .ٗ
 فرقة الضائعة.

الفرصة إىل كل فرقة ليتكلم عن  ادلدرسيعطى  .٘
 الصعوبات ما دام عملية التعليم.

 خامتة
 اخلالصة عن الدرس. ادلدرسيعطى  .ٔ
 إىل الطالب عن تفامههم. ادلدرسيسأل  .ٕ
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 الوظيفة الفردية. ادلدرسيعطى  .ٖ
 السالم. ادلدرسيعطى  .ٗ

 قامت اليت التجريبية موعةآّ من الثاين اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة (IBB) اللغة قسم يف العاشر الفصل يف ادلدرسة

اإلجراءات التدريسية يوم التدريس ادلقررة. ونفذت ىذه  خبطة وفقا األوىل مانان 
 طالبا. ٖٓم. وعدد الطلبة يف ىذا الفصل  ٕ٘ٔٓأبريل  ٛٔالسبت، التاريخ 
الذي درست يف ىذا اللقاء ىو ادلهنة والنظام دبهارة الكتابة. ومدة وادلوضوع 
 . واستخدامٓٓ.ٓٔإىل الساعة  ٖٓ.ٛٓدقيقة يعٌت من الساعة  ٜٓالوقت اليت يرتبو 

 واإلشارة الفصل إىل الدخول قبل اخلطوات. اجلوالة إسًتاتيجية الفصل ىذا يف ادلدرسة

 :يلي كما ىي مواقف كل يف البعثة أو الوظيفة أما. السابقة يف الباحثة شرحت كما
 ! ةً دَ يْ فِ  م  اًل مَ ج   نَ وْ ك  تَ لِ  ةَ يَ اآلتِ  اتِ مَ لِ الكَ  بِ ت  رَ الموقف األول ؛ 

َحاِن  .ٔ  يـَْزَرَعان  –َوَأمْحَُد  –مُهَا  –َخاِلٌد  –اأَلُرزَّ  –َفالَّ
ُح  -احلَاِصاَلَت  .ٕ  يَِبْيعُ  –يفْ  –الزّْرَاِعيََّة  –السُّْوِق  –الَفالَّ
 بُ يْ بِ الطَّ  - يفْ  –  ُ الِ عَ يُـ  –ى فَ شْ تَ ادلسْ  –ى ضَ دلرْ ا .ٖ
ُت  –اأَلْخَباُر  .ٗ  يفْ  –َعْن  –اجَلرَاِئد  –الَصَحِفّي  –َوَيْكتُبـَُها  –يـَْبَحُث  –َوآَّالَّ
َنا  –لَِتِصحَّ  –َواخَلْضَرَواَت  .٘  نَْأُكلَ  –َأْن  –الَفَواِكَو  –جيَُِب  –َأْجَساَمَنا  –َعَليـْ

 ! ة  بَ اسِ نَ م   ات  مَ لِ كَ بِ  ةَ يَ اآلتِ  لَ مَ الج   لِ مِ كْ لثاني ؛ أَ الموقف ا
 عِ اِر ادلزَ  ا يفْ مً ائِ دَ  لٌ وْ غُ شْ مَ  .... .ٔ
 قِ وْ السُّ  يفْ  عَ ائِ ضَ البَ  عُ يْ بِ يَ  وَ ..... ىُ  كَ وْ بُـ أَ  .ٕ
 ىضَ ادلرْ   ُ الِ عَ يُـ  وَ ..... ىُ  يْ خِ أَ  .ٖ
 الِ قَ تُـ رْ البُـ  ةَ رَ جَ شَ  مُ يْ اىِ رَ بْـ .... إِ  .ٗ
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  ثَ ادِ وَ احلَ  فَ رِ عْ نَـ  نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ بـ .... نَ  .٘
 ! ة  دَ يْ فِ م   ل  مَ ج   يْ فِ  ةَ يَ اآلتِ  اتِ مَ لِ الكَ  نِ و  الموقف الثالث ؛ كَ 

 ............................ =  عُ رَ زْ يَـ  .ٔ
 ............................ =  عُ يْ بِ يَ  .ٕ
 ............................ = نْ عَ  ثُ حَ بْ يَـ  .ٖ
 ............................ =   ُ الِ عَ يُـ  .ٗ
 ............................ = ىَل إِ  اجُ تَ حيَْ  .٘

 ! ةِ حَ يْ صِ الفَ  ةِ ي  بِ رَ عَ ال ةِ غَ ى الل  لَ إِ  ىتِ أْ ا يَ مَ  مْ جِ رْ الموقف الرابع ؛ تػَ 
1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran di kebun 

2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko 

3. Ibuku adalah seorang dokter, ia pergi ke rumah sakit umum 

4. Wartawan ialah orang yang mencari berita dan menuliskannya di Koran-

koran 

5. Kita membutuhkan petani, pedagang, wartawan, dan dokter 

 ! (ل  مَ ج   5 نْ مِ  الَفْقَرةِ  ل  قَ تػَ ال َ ) اآلتَِيةِ  ةِ رَ وْ الص   نِ عَ  ةً رَ قْ فػَ  لْ عَ الموقف الخامس ؛ اجْ 
ٔ.        ٕ. 

                 

وىذه ىي تطبيق اجلوالة اليت نابد للطالب أن جييبوا األسئلة عن الكتابة. ؤّذه 
لم ياجلوالة تريد الباحثة أن تعرف أن اجلوالة تستطيع على األقل أن تشجع الطالب يف تع

ون بُت أعضاء الفرقة حلل اللغة العربية وتدعوىم إىل التفكَت وذبعلهم تتسابقون وتتعاون
 ادلشكالت.
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 وتحليلها البيانات عرض : الثالث المبحث

 وتحليلها المالحظة نتائج عرض . أ

بأنشطة الطالب يف  تتعلق اليت البيانات على للحصول بادلالحظة الباحثة قامت
عملية التعليم والتعلم بإسًتاتيجية اجلوالة لًتقية دوافع الطالب، وادلشكالت أو الصعوبات 

 نتائ  عرض البيانات من أما اليت تواجهها يف تعليم اللغة العربية يف آّموعة التجريبية.
 كما يلي :األول  يف اللقاء  لمجموعة التجريبيةادلالحظة ل

 ٛ.ٗاجلدول 
 يف اللقاء األول لمجموعة التجريبيةل نتيجة ادلالحظة

 ادللحوظةاجلوانب  الرقم
 الدرجة

 ض م ج ج ج

ٔ 
يف  بينهم الب ادلعلوماتالط يتبادل
 موعة حلل ادلشكالت.آّ

  √  

 √    يتعاون بُت الطالب يف آّموعة. ٕ
   √  يسمع الطالب شرح ادلدرس ويهتمو. ٖ

ٗ 
يتبع الطالب عملية التعليم حبماسة 

 ونشاطا.
  √  

٘ 
ذباوب الطالب مجيع العملية 

 ويستكشفها.
  √  

 √    جيتهد الطالب لنهاية الوظيفة. ٙ
   √  جييب الطالب األسئلة جبرأة. ٚ
   √  يقدم الطالب الرأي وحيتفظو جبرأة. ٛ
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ٜ 
يشعر الطالب مسرور ومسحور بأنشطة 

 التعليم حاليا.
  √  

  √   .يستطيع الطالب أن يالحظوا ما درسوا ٓٔ
 ٕ ٘ ٖ - رلموع

 %ٓٓٔ× عدد نتيجة معدل النسبة ادلؤية : 
 عدد البنود       

- ٖٓ% ٘ٓ% ٕٓ% 

ادللحوظة اليت اجلوانب نتيجة من يتضح أن على نتائ  ادلالحظة السابقة اعتمادا 
منهم: يسمع الطالب شرح ادلدرس ويهتمو، وجييب الطالب األسئلة جبرأة، " تدل "جيد

 يتبادلادللحوظة اليت تدل "مقبول" منهم: اجلوانب . و ويقدم الطالب الرأي وحيتفظو جبرأة

موعة حلل ادلشكالت، ويتبع الطالب عملية التعليم لومات يف آّالطالب ادلعبُت 
حبماسة ونشاطا، وذباوب الطالب مجيع العملية ويستكشفها، ويشعر الطالب مسرور 

اجلوانب ومسحور بأنشطة التعليم حاليا، ويستطيع الطالب أن يالحظوا ما درسوا. و 
آّموعة، وجيتهد الطالب  يف الطالبادللحوظة اليت تدل "ضعيف" منهم: يتعاون بُت 

%، ونتيجة ٖٓتدل على الدرجة "جيد" ىي  لنهاية الوظيفة. وىذا دبعٌت أن النتائ  اليت
%، ونتيجة اليت تدل على الدرجة "ضعيف" ىي ٓ٘اليت تدل على الدرجة "مقبول" ىي 

ٕٓ.% 

ومن ادلشكالت الطالب اليت تواجهها ىي: كثرة الطالب الذين يتكلمون 
وكثرة الطالب الذين ديشون يف الدخول الفصل، وبعض الطالب حيتاجون بأصدقائهم، 

ادلعلم الذين يدافعهم، وبعضهم كسالن. ومن ادلشكالت ادلعلمة اليت تواجهها ىي: 
 ادلعلم غَت جازم، وادلعلم مل يستطيع أن يكّيف، وادلعلم غَت مقاربة.
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 اللقاء الثاين كما يف لمجموعة التجريبيةأما عرض البيانات من نتائ  ادلالحظة ل
 يلي :

 ٜ.ٗاجلدول 
 يف اللقاء الثاين لمجموعة التجريبيةل نتيجة ادلالحظة

 اجلوانب ادللحوظة الرقم
 الدرجة

 ض م ج ج ج

ٔ 
بُت الطالب ادلعلومات يف  يتبادل

 آّموعة حلل ادلشكالت.
 √   

   √  يتعاون بُت الطالب يف آّموعة. ٕ
   √  س ويهتمو.يسمع الطالب شرح ادلدر  ٖ

ٗ 
يتبع الطالب عملية التعليم حبماسة 

    √ ونشاطا.

٘ 
ذباوب الطالب مجيع العملية 

 ويستكشفها.
 √   

   √  جيتهد الطالب لنهاية الوظيفة. ٙ
    √ جييب الطالب األسئلة جبرأة. ٚ
    √ يقدم الطالب الرأي وحيتفظو جبرأة. ٛ

ٜ 
 يشعر الطالب مسرور ومسحور بأنشطة

 التعليم حاليا.
 √   

   √  يستطيع الطالب أن يالحظوا ما درسوا. ٓٔ
 - - ٚ ٖ رلموع
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 %ٓٓٔ× عدد نتيجة معدل النسبة ادلؤية : 
 عدد البنود       

ٖٓ% ٚٓ% - - 

ادللحوظة اليت اجلوانب  اعتمادا على نتائ  ادلالحظة السابقة يتضح أن نتيجة من
عملية التعليم حبماسة ونشاطا، وجييب الطالب يتبع الطالب تدل "جيد جدا" منهم: 

ادللحوظة اليت تدل "جيد" اجلوانب و  األسئلة جبرأة، ويقدم الطالب الرأي وحيتفظو جبرأة.
 الطالبموعة حلل ادلشكالت، ويتعاون بُت الطالب ادلعلومات يف آّبُت  يتبادل منهم:

لطالب مجيع العملية وذباوب ا يف آّموعة، ويسمع الطالب شرح ادلدرس ويهتمو،
ويشعر الطالب مسرور ومسحور بأنشطة وجيتهد الطالب لنهاية الوظيفة،  ويستكشفها،

التعليم حاليا، ويستطيع الطالب أن يالحظوا ما درسوا. وىذا دبعٌت أن النتائ  اليت تدل 
 %.ٓٚجيد" ىي %، ونتيجة اليت تدل على الدرجة "ٖٓ" ىي جدا على الدرجة "جيد

بعض الطالب يتكلموا بأصدقائو  ت الطالب اليت تواجهها ىيادلشكالومن 
شكالت ادلعلمة . ومن ادلمنهم مل بل باإلمجايل جيدحُت ادلعلم يشرح ادلواد الدراسي، و 

 .مشاكسالطالب الذين  مل يستطيع أن يكّيفاليت تواجهها ىي نا يزال ادلعلم 

 ء األول واللقاء الثاين.خيتلف بُت ادلالحظة يف اللقا من نتائ  ادلالحظة السابقة
اللقاء األول، وىذا دبعٌت  أعلى منقاء الثاين يف اللالدرجة ىذا بالنسبة على النتيجة 

يرى بكاملو . من اللقاء األول الثاين يرتفع يف اللقاء اللغة العربية للطالب عملية التعليم
 رى.تفاعلهم بالطالب األخيف اجلوانب محاسة الطالب، ودوافعهم، وفعاذلم، و 

 وتحليلها مقابلةال نتائج عرض . ب

 اللغة قسم العاشر الفصل يف ادلستخدمة إسًتاتيجية أن العربية اللغة ةمعلم يرى

 استخدمت": قالت حيث ورتابة، متنوعة غَت ألهنا كثَتا يهتم نا اإلجتماعي وقسم

. الوقت ىذا إىل األساسات إسًتاتيجية أو ادلعلومات اإلستخالص إسًتاتيجية

. التعليم عملية يف وإشباعا ملال الطالب سببب متنوعة غَت اليت إسًتاتيجية استخدمت
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 اناىتمام يثَت نا العربية اللغة أن معظمهم يظهر.الدراسة ناتباع جدا عصيب ىم أحيانا،

استخدمت إسًتاتيجية ادلرحية   حُت .مهمة غَت العربية اللغة أن وتفكَتىم والفضول
 1ة".غَت طويل. إذن، دوافعهم متغَتة بسهول كاللعبة اللغوية ىم سعيد بل ذلك

يف تعليم اللغة العربية بعد استخدام إسًتاتيجية اجلوالة يرتفع الدوافع الطالب 
دبقارنة قبل استخدامها. يستطيع الطالب أن يتبعوا الدراسة جبيدا. أكثرىم يشعرون 

لتدريسية اليت "بعد راقبت األنشطة االسرور حُت عملية التعليم والتعلم، حيث قالت: 
 الطالب حالة الطالب حُت درست وبُت حالةاستخدمت الباحثة، ىناك الفرق بُت 

 ىم الفصل، خارج يف اليوم ذلك التعليم عملية أن يعرفون ىم إذا. الباحثة درست حُت

. فقط الفصل يف وغَت اجلديد اجلو حيتاجون أهنم دبعٌت ذلك. بفرح وحيتفيها يفرحون

 ادلواد على تركز ىم حىت األفكار يهذب أن الطالب يستطيع صلالف خارج يف والتعلم

يتعامل بُت اآلخرين إذا وجدت  أن الطالب يستطيع التعاوين وبالتعلم. الدراسي
 2."ادلشكالت الصعوبات. إذن، باجلوالة دوافع التعليم للطالب يرتفع من قبلو

جلديدة اليت يف تعليم عند آراء بعض الطلبة أن إسًتاتيجية اجلوالة ىي إسًتاتيجية ا
د إسًتاتيجية اجلوالة قبلها يف تعليم اللغة العربية، "ضلن مل صلاللغة العربية، حيث قالوا: 

ىذه شيئ جديد وعجيب لنا ألن وفقا دلعرفتنا أن اجلوالة يف ادلخيمات فقط وليس يف 
كر كيف عملية التعليم ناسيما يف تعليم اللغة العربية. حُت عرفت لنا عن اجلوالة، نف

نعرفها. وفقا لنا أن اجلوالة ىي نريد أن   ،استعماذلا وىل ديكن يف تعليم اللغة العربية
إسًتاتيجية اليت جيعل الطالب محاسة وفعالة وسعادة. ألن خالف عن الدراسة اللغة 

                                 
 ٕ٘ٔٓأبريل  ٙٔادلقابلة، مانان ،  ىداية الصبيانة،  1

2
 ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٗادلقابلة، مانان ،  ىداية الصبيانة،   
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العربية اليت ملال وصعوبا ىو خاطئ. باجلوالة نستطيع أن ندرس اللغة العربية باجلو 
 3.يدادلختلف واجلد

 وتحليلها االختبار نتائج عرض . ج

 .البحث مشكلة يف ادلوجودة األسئلة إجابة استيفاء إىل تفيد اناختبار نتائ  إن
 اللغة تعليم يف لطالبا قدرة عن دلعرفة بيانات ىي اناختبار نتائ  يف البيانات إنو 

 اناختبارين نتائ  ادلبحث ىذا يف الباحثة وعرضت . اجلوالة إسًتاتيجية باستخدام العربية

 اإلحصائي الرمز باستخدام حللتها مث والتجريبية الضابطة آّموعتُت من والبعدي القبلي

t-test. 

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار نتائ  .ٔ

 : يلي كما الضابطة للمجموعة القبلي اناختبار نتائ ا أم
 ٓٔ.ٗاجلدول 

  الضابطةلمجموعة ل القبلي نتيجة اناختبار

 ادلستوى الدرجة اسم الطالب رقم
 جيد ٓٚ عبد الرمحن عزيز ٔ
 جيد جدا ٓٛ أديال راسانيا ٕ
 ضعيف ٓ٘ نبليأديرا إديانيا ح ٖ
 مقبول ٘ٙ يا أغوستيانديتأ ٗ
 ضعيف ٘٘ عامل ديرماوان ٘
 جيد جدا ٓٛ النساء وجيايانيت وينارسوفوتري ٙ
 جيد جدا ٓٛ أوليا حفيدا أدي يوناندرا ٚ

                                 
3

 ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٗادلقابلة، مانان ،   وعفان، عريفة وسوكما وخالد و فريسيت 
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 ضعيف ٓٗ ناأزرول أمحد كون رمح ٛ
 ضعيف ٓ٘ عزم صدق ٜ
 ضعيف ٓٗ ضحان فريان أوتاما ٓٔ
 جيد ٓٚ إيفي نور فيانيت ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ منيةفائز ألفٍت أ ٕٔ
 ضعيف ٓ٘ حنان البشر احلليم ٖٔ
 مقبول ٘ٙ استويتىنديٍت دوي يولي ٗٔ
 ضعيف ٓٗ حفيظ أسراري ٘ٔ
 جيد ٘ٚ حريسماتيكا رمحانية ٙٔ
 ضعيف ٘٘ كَتانا خَت النساء ٚٔ
 ضعيف ٘ٗ زلمد فهم إديانشو ٛٔ
 ضعيف ٓٗ زلمد عرفان مزكي ٜٔ
 لمقبو  ٓٙ اؤس ىداية اهللزلحد فرد ٕٓ
 ضعيف ٖ٘ زلمد فرناندا فجري ٕٔ
 ضعيف ٘٘ زلمد عبد احلكام فاشا ٕٕ
 ضعيف ٘٘ زلمد فائز الرزق ٖٕ
 ضعيف ٘٘ زلمد فاطن ناراصلا ٕٗ
 ضعيف ٓ٘ أداين ديٌتنائال  ٕ٘
 جيد جدا ٓٛ ريزكا رحم دوي ٕٙ
 جيد ٘ٚ سييت نور مكرمة ٕٚ
 جيد جدا ٓٛ بتييان جندراويردة اخلمر س ٕٛ
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 مقبول ٓٙ ىرةفاطمة الز  ديٌت ٜٕ
 ضعيف ٓٗ يويون نور جاىيا ٖٓ

 ٘ٚٚٔ العدد
 مقبول

 ٔٚ،ٜ٘ ادلعدل
 ٔٚ،ٜ٘ ادلعدلة الدرجة نالوا الطالب أن ظهر القبلي، اناختبار ىذا نتائ  فمن

 فإن ىنا ومن. مقبول مستوى يف الطالب على العربية اللغة التعليم نتيجة أن ذلك معٌت

 .ضعيفة عامة بصفة العربية اللغة التعليم نتيجة

 : يلي كما الضابطة للمجموعة البعدي اناختبار نتائ  وأما
 ٔٔ.ٗاجلدول 

 الضابطة لمجموعةل البعدي نتيجة اناختبار

 ادلستوى الدرجة اسم الطالب رقم
 جيد ٓٚ عبد الرمحن عزيز ٔ
 جيد ٘ٚ أديال راسانيا ٕ
 جيد ٘ٚ أديرا إديانيا حنبلي ٖ
 شلتاز ٜٓ انأديتيا أغوستي ٗ
 جيد ٓٚ عامل ديرماوان ٘
 شلتاز ٜٓ النساء وجيايانيت وينارسوفوتري ٙ
 شلتاز ٜٓ أوليا حفيدا أدي يوناندرا ٚ
 ضعيف ٓ٘ أزرول أمحد كون رمحنا ٛ
 جيد ٓٚ عزم صدق ٜ
 جيد ٓٚ ضحان فريان أوتاما ٓٔ
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 جيد ٘ٚ إيفي نور فيانيت ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ فائز ألفٍت أمنية ٕٔ
 جيد ٓٚ حنان البشر احلليم ٖٔ
 جيد ٓٚ ىنديٍت دوي يولياستويت ٗٔ
 جيد جدا ٓٛ حفيظ أسراري ٘ٔ
 جيد جدا ٘ٛ حريسماتيكا رمحانية ٙٔ
 جيد ٘ٚ كَتانا خَت النساء ٚٔ
 مقبول ٘ٙ زلمد فهم إديانشو ٛٔ
 جيد ٘ٚ زلمد عرفان مزكي ٜٔ
 ضعيف ٓ٘ زلحد فرداؤس ىداية اهلل ٕٓ
 جيد ٘ٚ ا فجريزلمد فرناند ٕٔ
 جيد ٓٚ زلمد عبد احلكام فاشا ٕٕ
 ضعيف ٘٘ زلمد فائز الرزق ٖٕ
 جيد ٘ٚ زلمد فاطن ناراصلا ٕٗ
 شلتاز ٜٓ نائال ديٌت أداين ٕ٘
 جيد ٓٚ ريزكا رحم دوي ٕٙ
 شلتاز ٜٓ سييت نور مكرمة ٕٚ
 شلتاز ٓٓٔ ويردة اخلمر سبتييان جندرا ٕٛ
 مقبول ٘ٙ ديٌت فاطمة الزىرة ٜٕ
 مقبول ٘ٙ يويون نور جاىيا ٖٓ

 جيد ٖٕٕٓ العدد
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 ٖٖ،ٗٚ ادلعدل
 ٖٖ،ٗٚ ادلعدلة الدرجة نالوا الطالب أن ظهر ،البعدي اناختبار ىذا نتائ  فمن

 فإن ىنا ومن. يدج مستوى يف الطالب على العربية اللغة التعليم نتيجة أن ذلك معٌت

 .جيدة عامة بصفة العربية اللغة التعليم نتيجة

 جريبيةالت للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار تائ ن .ٕ

 :  يلي كما التجريبية للمجموعة القبلي اناختبار نتائ  أما
 ٕٔ.ٗاجلدول 

 لتجريبيةا للمجموعة القبلي نتيجة اناختبار

 ادلستوى الدرجة اسم الطالب رقم
 مقبول ٓٙ عفان سلطات رمضان ٔ
 جيد ٘ٚ عافية حسٌت يانيت ٕ
 ضعيف ٓٗ رمضانأغيل شوقي  ٖ
 ضعيف ٘٘ أريستا سوجي أليفا ٗ
 جيد ٘ٚ عريفة العز ٘
 ضعيف ٘٘ عزيزة فراتستا رمضاين ٙ
 ضعيف ٓٗ إيكا أغوستياس سوريا نينجروم ٚ
 ضعيف ٓٗ فاطمة بوصلا إدياين ٛ
 ضعيف ٓٗ فطريانيت بوصلا ٜ
 جيد ٓٚ فريسيت فنياساري ٓٔ
 جيد ٘ٚ حسنية نعام اهلل ٔٔ
 جيد ٘ٚ انا دويندا فوتريحسيت كَت  ٕٔ
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 ضعيف ٓ٘ إخوان نور رحيم ٖٔ
 ضعيف ٖ٘ ينجرومإندايو أصلون وونان ٗٔ
 ضعيف ٓٗ خالدا علمية ٘ٔ
 ضعيف ٖ٘ موليدا ساىارانا فوتري ٙٔ
 ضعيف ٓ٘   تياسميجا دوي أيونين ٚٔ
 جيد ٘ٚ نابلة النساء فردوسيانا ٛٔ
 مقبول ٓٙ نادى كينوفيا ٜٔ
 ضعيف ٓ٘ ناديا احلسٌت ٕٓ
 ضعيف ٓٗ سلسى بال أوريل أتى اهلل ٕٔ
 جيد جدا ٓٛ سلوى الزىرة ٕٕ
 جيد ٓٚ سيكار أيو راسالينا ٖٕ
 جيد ٘ٚ سيال أنينديا دوي نوغراىا ٕٗ
 جيد جدا ٓٛ سوكما موليا سلسى بال ٕ٘
 جيد ٘ٚ تاشا أمَتة ٕٙ
 ضعيف ٓٗ أوئيس أغٍت ٕٚ
 جيد ٓٚ مرتىفيائيس شاشى فرا ٕٛ
 ضعيف ٓ٘ اىيو أناندا فوتريو  ٜٕ
 ضعيف ٓ٘ يويل موليدة النساء ٖٓ

 ٕ٘ٚٔ العدد
 مقبول

 ٘،ٚ٘ ادلعدل



ٜٚ 
 

 ٘،ٚ٘ظهر أن الطالب نالوا الدرجة ادلعدلة  القبلي، اناختبار ىذا نتائ  فمن
. ومن ىنا فإن مقبولمعٌت ذلك أن نتيجة التعليم اللغة العربية على الطالب يف مستوى 

 لغة العربية بصفة عامة ضعيفة.نتيجة التعليم ال

 للمجموعة التجريبية كما يلي :وأما نتائ  اناختبار البعدي 
 ٖٔ.ٗاجلدول 

 التجريبية للمجموعة البعدي نتيجة اناختبار

 ادلستوى الدرجة اسم الطالب رقم
 مقبول ٘ٙ عفان سلطات رمضان ٔ
 شلتاز ٓٓٔ عافية حسٌت يانيت ٕ
 جيد ٓٚ أغيل شوقي رمضان ٖ
 جيد ٓٚ أريستا سوجي أليفا ٗ
 شلتاز ٜ٘ عريفة العز ٘
 شلتاز ٜٓ عزيزة فراتستا رمضاين ٙ
 جيد جدا ٘ٛ إيكا أغوستياس سوريا نينجروم ٚ
 جيد ٓٚ فاطمة بوصلا إدياين ٛ
 شلتاز ٜٓ فطريانيت بوصلا ٜ
 شلتاز ٜٓ فريسيت فنياساري ٓٔ
 شلتاز ٓٓٔ حسنية نعام اهلل ٔٔ
 شلتاز ٓٓٔ يندا فوتريحسيت كَتانا دو  ٕٔ
 جيد ٓٚ إخوان نور رحيم ٖٔ
 مقبول ٓٙ إندايو أصلون وونانينجروم ٗٔ



ٜٛ 
 

 شلتاز ٓٓٔ خالدا علمية ٘ٔ
 شلتاز ٜٓ موليدا ساىارانا فوتري ٙٔ
 شلتاز ٜٓ ميجا دوي أيونين  تياس ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ نابلة النساء فردوسيانا ٛٔ
 جيد جدا ٓٛ نادى كينوفيا ٜٔ
 جيد ٓٚ احلسٌت ناديا ٕٓ
 شلتاز ٜٓ سلسى بال أوريل أتى اهلل ٕٔ
 شلتاز ٜٓ سلوى الزىرة ٕٕ
 جيد جدا ٓٛ سيكار أيو راسالينا ٖٕ
 جيد ٓٚ سيال أنينديا دوي نوغراىا ٕٗ
 شلتاز ٜ٘ سوكما موليا سلسى بال ٕ٘
 جيد ٓٚ تاشا أمَتة ٕٙ
 جيد ٓٚ أوئيس أغٍت ٕٚ
 جيد ٘ٚ فيائيس شاشى فرامرتى ٕٛ
 جيد جدا ٓٛ واىيو أناندا فوتري ٜٕ
 جيد جدا ٓٛ يويل موليدة النساء ٖٓ

 ٕ٘ٙٗ العدد
 جيد جدا

 ٔٚ،ٕٛ ادلعدل
 ٔٚ،ٕٛ نالوا الدرجة ادلعدلة، ظهر أن الطالب بعديال اناختبار ىذا نتائ  فمن

. ومن ىنا جيد جدامعٌت ذلك أن نتيجة التعليم اللغة العربية على الطالب يف مستوى 
 .ةشلتاز نتيجة التعليم اللغة العربية بصفة عامة  فإن



ٜٜ 
 

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار نتائ  مقارنة .ٖ

 فقدم ،الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار نتائ  بيان معرفة وبعد

 : يلي كما وادلقارنة. آّموعة لتلك والبعدي القبلي اناختبار بُت ادلقارنة الباحثة
 ٗٔ.ٗ اجلدول

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار مقارنة بُت

 المستوى الدرجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 %ٕٓ ٙ - - شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 %ٓٔ ٖ %ٕٓ ٙ جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 %ٓ٘ ٘ٔ %ٖ،ٖٔ ٗ جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ
 %ٓٔ ٖ %ٖ،ٖٔ ٗ مقبول ٜٙ-ٓٙ ٗ
 %ٓٔ ٖ %ٖ،ٖ٘ ٙٔ ضعيف ٜ٘-ٓ ٘

 %ٓٓٔ ٖٓ %ٓٓٔ ٖٓ العدد
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت اناختبار 

يف مستوى  %ٖ،ٖٔ من الطلبة يف مستوى ضعيف، و% ٖ،ٖ٘ أن يف اناختبار القبلي
اناختبار يف مستوى جيد جدا. وأما يف  %ٕٓيف مستوى جيد، و  %ٖ،ٖٔ مقبول، و

يف مستوى مقبول، و  %ٓٔ من الطلبة يف مستوى ضعيف، و %ٓٔالبعدي ظهر أن 
يف مستوى شلتاز. % ٕٓ، و يف مستوى جيد جدا% ٓٔيف مستوى جيد، و % ٓ٘

 من نتيجة اناختبار القبلي. وىذا البيان يعٌت أن نتيجة اناختبار البعدي أكرب

 

 



ٔٓٓ 
 

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي ختبارانا نتائ  مقارنة .ٗ

 فقدم ، التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار نتائ  بيان معرفة وبعد

 والبعدي لتلك آّموعة. وادلقارنة كما يلي : القبلي اناختبار بُت ادلقارنة الباحثة
 ٘ٔ.ٗاجلدول 

 يةالتجريب للمجموعة والبعدي القبلي اناختبار مقارنة بُت

 المستوى الدرجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 %ٖ،ٖٗ ٖٔ - - شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 %ٕٓ ٙ %ٚ،ٙ ٕ جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ
 %ٖٓ ٜ %ٖ،ٖٖ ٓٔ جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ
 %ٚ،ٙ ٕ %ٚ،ٙ ٕ مقبول ٜٙ-ٓٙ ٗ
 - - %ٖ،ٖ٘ ٙٔ ضعيف ٜ٘-ٓ ٘

 %ٓٓٔ ٖٓ %ٓٓٔ ٖٓ لعددا
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت اناختبار 

يف مستوى % ٚ،ٙمن الطلبة يف مستوى ضعيف، و % ٖ،ٖ٘أن يف اناختبار القبلي 
يف مستوى جيد جدا. وأما يف % ٚ،ٙيف مستوى جيد، و % ٖ،ٖٖمقبول، و 

يف مستوى جيد، و % ٖٓيف مستوى مقبول، و % ٚ،ٙاناختبار البعدي ظهر أن 
البيان يعٌت أن نتيجة  يف مستوى شلتاز. وىذا% ٖ،ٖٗيف مستوى جيد جدا، و % ٕٓ

 اناختبار البعدي أكرب من نتيجة اناختبار القبلي.

 

 



ٔٓٔ 
 

 والتجريبية الضابطة للمجموعة البعدي اناختبار نتائ  مقارنة .٘

 آّموعتُت من والبعدي القبلي ريناناختبا نتائ  بيان عرض من اناكتمال وبعد

 الضابطة آّموعة بُت البعدي اناختبار نتائ  مقارنة بيان تعرض أن للباحثة فينبغي

 : يلي كما وادلقارنة. والتجريبية
 ٙٔ.ٗجلدول ا

 والتجريبية الضابطة للمجموعة البعدي اناختبار مقارنة نتائ 

 رقمال
 أمساء طلبة

 آّموعة الضابطة
تبار نتائ  اناخ
 البعدي

 أمساء طلبة
 آّموعة التجريبية

نتائ  اناختبار 
 البعدي

 ٘ٙ عفان سلطات رمضان ٓٚ عبد الرمحن عزيز ٔ
 ٓٓٔ عافية حسٌت يانيت ٘ٚ أديال راسانيا ٕ
 ٓٚ أغيل شوقي رمضان ٘ٚ أديرا إديانيا حنبلي ٖ
 ٓٚ أريستا سوجي أليفا ٜٓ أديتيا أغوستيان ٗ
 ٜ٘ ريفة العزع ٓٚ عامل ديرماوان ٘
 ٜٓ عزيزة فراتستا رمضاين ٜٓ النساء وجيايانيت وينارسوفوتري ٙ
 ٘ٛ إيكا أغوستياس سوريا نينجروم ٜٓ أوليا حفيدا أدي يوناندرا ٚ
 ٓٚ فاطمة بوصلا إدياين ٓ٘ أزرول أمحد كون رمحنا ٛ
 ٜٓ فطريانيت بوصلا ٓٚ عزم صدق ٜ
 ٜٓ فريسيت فنياساري ٓٚ ضحان فريان أوتاما ٓٔ
 ٓٓٔ حسنية نعام اهلل ٘ٚ إيفي نور فيانيت ٔٔ
 ٓٓٔ حسيت كَتانا دويندا فوتري ٓٛ فائز ألفٍت أمنية ٕٔ
 ٓٚ إخوان نور رحيم ٓٚ حنان البشر احلليم ٖٔ



ٕٔٓ 
 

 ٓٙ إندايو أصلون وونانينجروم ٓٚ ىنديٍت دوي يولياستويت ٗٔ
 ٓٓٔ خالدا علمية ٓٛ حفيظ أسراري ٘ٔ
 ٜٓ موليدا ساىارانا فوتري ٘ٛ ةحريسماتيكا رمحاني ٙٔ
 ٜٓ ميجا دوي أيونين  تياس ٘ٚ كَتانا خَت النساء ٚٔ
 ٓٛ نابلة النساء فردوسيانا ٘ٙ زلمد فهم إديانشو ٛٔ
 ٓٛ نادى كينوفيا ٘ٚ زلمد عرفان مزكي ٜٔ
 ٓٚ ناديا احلسٌت ٓ٘ زلحد فرداؤس ىداية اهلل ٕٓ
 ٜٓ تى اهللسلسى بال أوريل أ ٘ٚ زلمد فرناندا فجري ٕٔ
 ٜٓ سلوى الزىرة ٓٚ زلمد عبد احلكام فاشا ٕٕ
 ٓٛ سيكار أيو راسالينا ٘٘ زلمد فائز الرزق ٖٕ
 ٓٚ سيال أنينديا دوي نوغراىا ٘ٚ زلمد فاطن ناراصلا ٕٗ
 ٜ٘ سوكما موليا سلسى بال ٜٓ نائال ديٌت أداين ٕ٘
 ٓٚ تاشا أمَتة ٓٚ ريزكا رحم دوي ٕٙ
 ٓٚ أوئيس أغٍت ٜٓ سييت نور مكرمة ٕٚ
 ٘ٚ فيائيس شاشى فرامرتى ٓٓٔ ويردة اخلمر سبتييان جندرا ٕٛ
 ٓٛ واىيو أناندا فوتري ٘ٙ ديٌت فاطمة الزىرة ٜٕ
 ٓٛ يويل موليدة النساء ٘ٙ يويون نور جاىيا ٖٓ
N آّموع ٖٕٕٓ آّموع ٕٗٙ٘ 

ية = جريبالسابق أن نتائ  اناختبار البعدي للمجموعة الت اجلدولظهر من 
 .ٖٕٕٓأكرب من نتائ  اناختبار البعدي للمجموعة الضابطة =  ٕ٘ٙٗ

 



ٖٔٓ 
 

 .آّموعتُت من ادلربع رافاناضل وعدم اناضلراف عدد نتائ  .ٙ
 فشرعت ريبيةوالتج الضابطة آّموعة بُت البعدي اناختبار نتائ  مقارنة وبعد

وعتُت. وىي كما يف اناضلراف وعدم اناضلراف ادلربع من آّم عدد نتائ  بتقدمي الباحثة
 التايل : اجلدول

 ٚٔ.ٗاجلدول 
 آّموعتُت من ادلربع اناضلراف وعدم اناضلراف عدد نتائ 

 آّموعة التجريبية آّموعة الضابطة الرقم
Y1 Y2 Y Y2 X1 X2 X X2 

ٔ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕ ٛٓ ٚ٘ -٘  ٕ٘ ٚ٘ ٔٓٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٖ ٘ٓ ٚ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٗ ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
٘ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٚ٘ ٜ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٙ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٚ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ ٗٓ ٛ٘ ٗ٘ ٕٕٓ٘ 
ٛ ٗٓ ٘ٓ ٔٓ ٔٓٓ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٜ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٔٓ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٔ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٚ٘ ٔٓٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٔ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ ٚ٘ ٔٓٓ ٕ٘  ٕٙ٘ 
ٖٔ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٗ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ ٖ٘ ٙٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 



ٔٓٗ 
 

ٔ٘ ٗٓ ٛٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٗٓ ٔٓٓ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٔٙ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٖ٘ ٜٓ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٔٚ ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٔٛ ٗ٘ ٙ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ 
ٜٔ ٗٓ ٚ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٓ ٙٓ ٘ٓ -ٔٓ  ٔٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٔ ٖ٘ ٚ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٕٕ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٖ ٘٘ ٘٘ ٓ ٓ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٗ ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٚ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٕ٘ ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٛٓ ٜ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٙ ٛٓ ٚٓ -ٔٓ  ٔٓٓ ٚ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٕٚ ٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٕٛ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ ٗٓٓ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٜ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٖٓ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
 ٕٕٓ٘ٙ ٓٗٚ ٕ٘ٙٗ ٕ٘ٚٔ ٕ٘ٚ٘ٔ ٘٘ٗ ٖٕٕٓ ٘ٚٚٔ آّموع

N   ∑y ∑y2   x∑ x2
∑ 

 السابق :  اجلدولوفيما يلي توضيح ما يف 

X1 نتائ  اناختبار القبلي من آّموعة التجريبية = 

X2 نتائ  اناختبار البعدي من آّموعة التجريبية = 
(X) ن نتائ  آّموعة التجريبية= عدد اناضلراف م 



ٔٓ٘ 
 

X
 = عدد اناضلراف ادلربع من نتائ  آّموعة التجريبية 2
x∑ رلموع عدد اناضلراف من نتائ  آّموعة التجريبية = 

x
2

 رلموع عدد اناضلراف ادلربع من نتائ  آّموعة التجريبية=  ∑

Y1 نتائ  اناختبار القبلي من آّموعة الضابطة = 
Y2 ار البعدي من آّموعة الضابطة= نتائ  اناختب 

(Y) عدد اناضلراف من نتائ  آّموعة الضابطة = 
Y

 الضابطة= عدد اناضلراف ادلربع من نتائ  آّموعة  2

∑y  الضابطة= رلموع عدد اناضلراف من نتائ  آّموعة 

∑y
 الضابطة= رلموع عدد اناضلراف ادلربع من نتائ  آّموعة  2

ق، تلخص الباحثة بعرض النتائ  اآلتية وىي رلموع الساب اجلدولبعد توضيح 
عدد اناضلراف ورلموع عدد اناضلراف ادلربع من آّموعة الضابطة وآّموعة التجريبية، 

 : اجلدولوىي كما يف ىذا 
 ٛٔ.ٗاجلدول 

 ادلربع من آّموعتُت رلموع عدد اناضلراف ورلموع عدد اناضلراف
 يةآّموعة التجريب آّموعة الضابطة

رلموع عدد 
 اناضلراف

 (∑y) 

رلموع عدد 
 اناضلراف ادلربع

(∑y2) 

رلموع عدد 
 اناضلراف

 (x∑) 

رلموع عدد 
 اناضلراف ادلربع

 (x2
∑) 

ٗ٘٘ ٕٔ٘ٚ٘ ٚٗٓ ٕٕٙ٘ٓ 
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 ربليل نتائ  اناختبار للمجموعتُت .ٚ

 عدد ورلموع اناضلراف عدد رلموع السابق اجلدول يف الباحثة عرضت وقد

 الرمز إىل السابقة النتائ  بإدخال الباحثة قامت مث آّموعتُت، من ربعادل اناضلراف

 : اآليت اإلحصائي
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مث قامت  ٙٓ،ٖاإلحصائي =  tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
 (degree of freedom). مث حبثت الباحثة نتيجتو يف القائمة احلرية t-tableالباحثة بتعيُت 

يف ادلستوى  ٓٓ،ٕ%، و ٔوى ادلعنوي يف ادلست ٙٙ،ٕ فوجد أن نتيجتو t-tableمن 
% ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٙٓ،ٖاإلحصائي =  t%. وألن نتيجة ٘ادلعنوي 

 H1وذلك دبعٌت أن  ٓٓ،ٕ% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٙٙ،ٕ= 
يف  يةمقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة. وخالصتها أن إسًتاتيجية اجلوالة فعال

لطالب باستخدام اوقدرة اللغة العربية وتوجد الفرق الدنالة بُت دوافع التعلم م يتعل
 ( وبدون استخدام IBBإسًتاتيجية اجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اللغة )

يف مدرسة  (IIS2)إسًتاتيجية اجلوالة يف الفصل العاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين 
  .انان دب األوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية

 وتحليلها االستبانة نتائج عرض . د

 يف للطالب التعلم دوافع عن دلعرفة بيانات ىي البحث ىذا يف البيانات إن
 ألخذ اناستبانة الباحثة واستخدمت. اجلوالة إسًتاتيجية باستخدام العربية اللغة تعليم

 أو جدا، موافق: وىي األربعة اناختيارات من واحدا خيتارون أن وللطالب البيانات، ىذه

 من مهاو  ّٓموعتُت من اناستبانة ىذه أجرىو . متاما موافق غَت أو موافق، غَت أو موافق،

( كآّموعة التجريبية ويف الفصل IBBالعاشر يف قسم العلوم اللغة ) الفصل طالب
 ىذه قامت. الضابطة كآّموعة (IIS2)العاشر يف قسم العلوم اإلجتماعي الثاين 

 ٖٓوكان عدد طالب  ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٕ التاريخ يف الضابطة آّموعة نم اناستبانة
 ٖٓوكان عدد طالب  ٕ٘ٔٓأبريل  ٕٗطالبا. وأما من آّموعة التجريبية يف التاريخ 

وللمجموعة  طالبا. ىنا ستعرض الباحثة عن نتائ  اناستبانة للمجموعة الضابطة
 .التجريبية
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 : اآليت دولاجل يف كما ىي الضابطة للمجموعة اناستبانة نتائ  أما
 ٜٔ.ٗاجلدول 

 الضابطة للمجموعة اناستبانة نتائ 

نمرة ال
 السؤال

 بنود االستبانة

 عدد االستجابات

موافق 
 جدا

 موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق
 تماما

مجموع 
 الطلبة

 االستجابات اإليجابية :

ٔ. 
ة اللغة لدراس الكثرة أقرأ الكتب
يفة عندما أعمل الوظالعربية 
 .الدراسية

ٛ ٕٓ ٕ - ٖٓ 

الوظيفة،  كتابةلزيادة كفاءيت يف   .ٕ
 ٖٓ - ٕ ٛٔ ٓٔ جبهد.أدرس 

٘. 
إذا كانت الوظيفة يف ادلدرسة أو 
يف البيت، أفضل أن أعمل 

 الوظيفة منفردا.
ٔٓ ٔٔ ٜ - ٖٓ 

ٙ. 
باألجوبة من السؤال  يقُتأشعر 

 ٖٓ - ٜ ٗٔ ٚ أعمل.الذي قد 

راسة اللغة لد ائماأقاوم الكسل د .ٜ
 ٖٓ - ٛ ٙٔ ٙ .العربية

ٔٓ. 
أستطيع أن أعمل الوظيفة،  ناإذا 

أحاول ألسأل إىل األصدقاء الذين 
 وا.قد فهم

ٛ ٔٛ ٗ - ٖٓ 

 ٖٓ - ٚ ٘ٔ ٛمشكالت يف األسئلة اللغة العربية  .ٖٔ
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للتطلع ادلعرفة اللغة تشجعٍت 
 العربية.

ٔٗ. 
احلصة الدراسية  تإذا كان

لة اللغة صراحة، أناقش األسئال
 العربية مرارا.

ٙ ٘ ٔٙ ٖ ٖٓ 

ٔ٘. 
تعليم اللغة العربية الذي قد 

اخًتاع اجلو ادلتوتر يف  ،شعرت
 عمليتو.

ٚ ٔٔ ٚ ٘ ٖٓ 

ٔٛ. 
إذا أصدقائي ذلم قيمة أحسن 
مٍت، فأحاول ألزامحهم بالدرس 

 اجلد.
ٔٓ ٕٔ ٛ - ٖٓ 

 ٖٓٓ ٛ ٕٚ ٓٗٔ ٓٛ العدد

 االستجابات السلبية :
غير 
 موافق
 تماما

غير 
 موافق

 موافق
موافق 

 جدا

 

وظيفة اللغة العربية ذبعلٍت ادللل  .ٖ
 لعملها.

٘ ٜ ٔٔ ٘ ٖٓ 

 ٖٓ - ٚ ٗٔ ٜ أمهل لعمل الوجبة ادلنزيل مرارا. .ٗ

باألجوبيت  يقُتأشعر غَت  .ٚ
 ٖٓ ٕ ٓٔ ٖٔ ٘ صحيصا لو أعملها منفردا.

أنتظر األجوبة على األصدقاء أو  .ٛ
 ٖٓ - ٚ ٘ٔ ٛ ة مرارا.ادلعلم يف النهاية األسئل

ادلادة  تأفضل صامت لو كان .ٔٔ
 ٖٓ - ٛ ٙٔ ٙ اليت أدرس مل أفهم.
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أفضل أن أعمل الوظيفة السهولة  .ٕٔ
 ٖٓ ٜ ٔٔ ٜ ٔ فقط.

لو كان السؤال الذي مل أستطيع،  .ٙٔ
 ٖٓ ٕ ٚ ٖٔ ٛ لن أحبث هنايتو.

ٔٚ. 
أقابل النتيجة الدراسة على 

 ٖٓ ٕ ٘ٔ ٛ ٘ أصدقائي مٍت. 

لن أقابل كفاءة الدراسة اللغة  .ٜٔ
 ٖٓ ٗ ٚ ٗٔ ٘ العربية أصدقائي مٍت.

يف التعلم آّموعة أفضل إلنتظار  .ٕٓ
 األجوبة األصدقاء

ٚ ٕٔ ٚ ٗ ٖٓ 

 ٖٓٓ ٕٛ ٜٓ ٖٕٔ ٜ٘ العدد
من اجلدول السابق يتضح أن نتيجة اناستبانة للمجموعة الضابطة لالستجابات 

، وأما ٓٗٔ، وكذلك نتيجة اختيار "موافق" = ٓٛاإلجيابية اختيار "موافق جدا" = 
. ٛ، وكذلك نتيجة اختيار "غَت موافق متاما" = ٕٚنتيجة اختيار "غَت موافق" = 

، وكذلك نتيجة اختيار "موافق" = ٕٛولالستجابات السلبية اختيار "موافق جدا" = 
افق متاما" ، وكذلك نتيجة اختيار "غَت مو ٖٕٔ، وأما نتيجة اختيار "غَت موافق" = ٜٓ
 =ٜ٘. 

 التجريبية ىي كما يف اجلدول اآليت :وأما نتائ  اناستبانة للمجموعة 
 ٕٓ.ٗاجلدول 

 التجريبية للمجموعة اناستبانة نتائ 

النمرة 
 السؤال

 بنود االستبانة
 عدد االستجابات

موافق 
 جدا

 موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق

مجموع 
 الطلبة
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 تماما
 ية :للتصريحات بمعيار اإليجاب

ٔ. 

بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
الكثرة الكتب  العربية، أدفع أن أقرأ

لدراسة اللغة العربية عندما أعمل 
 الوظيفة الدراسية

ٛ ٔٚ ٖ - ٖٓ 

ٕ. 
بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 

 كتابةالعربية لزيادة كفاءة يف  
 .جبهدالوظيفة، أدفع أن أدرس 

ٕ ٕٗ ٕ - ٖٓ 

٘. 

د إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة بع
العربية، فإذا كانت الوظيفة يف 
ادلدرسة أو يف البيت، أفضل أن 

 أعمل الوظيفة منفردا.

ٛ ٕٓ ٘ - ٖٓ 

ٙ. 
بإجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 

باألجوبة من  يقُتالعربية، أشعر 
 .السؤال الذي قد أعملو

ٛ ٔٛ ٗ - ٖٓ 

ٜ. 
يم اللغة بعد إجراء اجلوالة يف التعل

العربية، أدفع أن أقاوم الكسل 
 .لدراسة اللغة العربية ائماد

ٜ ٔٛ ٖ - ٖٓ 

ٔٓ. 

بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
أستطيع أن أعمل  نا العربية، إذا

الوظيفة، أحاول ألسأل إىل 
 .وااألصدقاء الذين قد فهم

ٔٓ ٔٙ ٗ - ٖٓ 

 ٖٓ - ٖ ٜٔ ٛبعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة  .ٖٔ
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بية، مشكالت يف األسئلة العر 
لتطلع اللغة العربية تشجعٍت ل

 .ادلعرفة اللغة العربية

ٔٗ. 

بإجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
احلصة الدراسية  تالعربية، إذا كان

صراحة، أناقش األسئلة اللغة ال
 العربية مرارا.

ٜ ٔٙ ٗ - ٖٓ 

ٔ٘. 

ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
لعربية، تعليم اللغة العربية اللغة ا

الذي قد شعرت اخًتاع اجلو 
 ادلتوتر يف عمليتو.

ٔٓ ٔٗ ٗ - ٖٓ 

ٔٛ. 

بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
العربية، إذا كان أصدقائي ذلم 
قيمة أحسن مٍت، فأحاول 

 ألزامحهم بالدرس اجلد.

ٔ٘ ٔٗ ٘ - ٖٓ 

 ٖٓٓ - ٖٚ ٙٚٔ ٚٛ العدد

 بية :للتصريحات بمعيار السل
غير 
 موافق
 تماما

غير 
 موافق

 موافق
موافق 

 جدا

 

ٖ. 
ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
اللغة العربية، وظيفة اللغة العربية 

 ذبعلٍت ادللل لعملها.
ٛ ٕٔ ٔٓ - ٖٓ 

ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم  .ٗ
 ٖٓ - ٜ ٘ٔ ٙاللغة العربية، أمهل لعمل الوجبة 
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 ادلنزيل مرارا.

ٚ. 

قد إجراء اجلوالة يف التعليم  ولو
اللغة العربية، أشعر غَت واثق 
باألجوبيت صحيصا لو أعملها 

 منفردا.

ٛ ٔٛ ٕ ٕ ٖٓ 

ٛ. 

ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
اللغة العربية، أنتظر األجوبة على 
األصدقاء أو ادلعلم يف النهاية 

 األسئلة مرارا.

ٛ ٔٚ ٘ - ٖٓ 

ٔٔ. 
يف التعليم ولو قد إجراء اجلوالة 

اللغة العربية، أفضل صامت لو  
 كان ادلادة اليت أدرس مل أفهم.

ٕٔ ٔٔ ٘ ٕ ٖٓ 

ٕٔ. 
ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
اللغة العربية، أفضل أن أعمل 

 الوظيفة السهولة فقط.
ٜ ٔٓ ٛ ٖ ٖٓ 

ٔٙ. 
ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
اللغة العربية، لو كان السؤال الذي 

 تطيع، أنا لن أحبث هنايتو.مل أس
ٔٔ ٔٗ ٘ - ٖٓ 

ٔٚ. 
بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
العربية، أقابل النتيجة الدراسة على 

 أصدقائي مٍت. 
٘ ٔٙ ٜ - ٖٓ 

ٜٔ. 

ولو قد إجراء اجلوالة يف التعليم 
اللغة العربية، لن أقابل كفاءة 
الدراسة اللغة العربية أصدقائي 

 مٍت.

ٚ ٜٔ ٗ - ٖٓ 
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ٕٓ. 
بعد إجراء اجلوالة يف التعليم اللغة 
العربية، يف التعلم آّموعة أفضل 

 إلنتظار األجوبة األصدقاء
ٙ ٔٚ ٚ - ٖٓ 

 ٖٓٓ ٚ ٗٙ ٜٗٔ ٓٛ العدد
اناستبانة للمجموعة التجريبية لالستجابات من اجلدول السابق يتضح أن نتيجة 

، وأما ٙٚٔ"موافق" =  ، وكذلك نتيجة اختيارٚٛاإلجيابية اختيار "موافق جدا" = 
. -، وكذلك نتيجة اختيار "غَت موافق متاما" = ٖٚنتيجة اختيار "غَت موافق" = 

، وكذلك نتيجة اختيار "موافق" = ٚولالستجابات السلبية اختيار "موافق جدا" = 
، وكذلك نتيجة اختيار "غَت موافق متاما" ٜٗٔ، وأما نتيجة اختيار "غَت موافق" = ٗٙ
 =ٛٓ. 

النتائ  تدل على أن لالستجابات اإلجيابية يف اختيار "موافق جدا" من وتلك 
، وكذلك نتيجة ٓٛأكثر من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٚٛآّموعة التجريبية = 

أكثر من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٙٚٔاختيار "موافق" من آّموعة التجريبية = 
أقل من نتيجة  ٖٚموعة التجريبية = ، وأما نتيجة اختيار "غَت موافق" من آّٓٗٔ

، وكذلك نتيجة اختيار "غَت موافق متاما" من آّموعة ٕٚللمجموعة الضابطة = 
 .ٛ)غَت موجودة( أقل من نتيجة للمجموعة الضابطة =  -التجريبية = 

أقل من  ٚولالستجابات السلبية اختيار "موافق جدا" من آّموعة التجريبية = 
، وكذلك نتيجة اختيار "موافق" من آّموعة التجريبية ٜ٘ضابطة = نتيجة للمجموعة ال

، وأما نتيجة اختيار "غَت موافق" من ٖٕٔأقل من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٗٙ= 
، وكذلك نتيجة ٜٓأكثر من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٜٗٔآّموعة التجريبية = 

أكثر من نتيجة للمجموعة  ٓٛ=  اختيار "غَت موافق متاما" من آّموعة التجريبية
 .ٕٛالضابطة = 
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واخلالصة بأن اناستجابات اإلجيابية من آّموعة التجريبية أكثر من اناستجابات 
اإلجيابية من آّموعة الضابطة، واناستجابات السلبية من آّموعة التجريبية أقل من 

تخدام إسًتاتيجية اجلوالة اناستجابات اإلجيابية من آّموعة الضابطة. وىذا دبعٌت أن اس
 تعطى تأثَتا للدافعية الطالب وتنميتها يف التعلم اللغة العربية.
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 البحث نتائج مناقشة:  الرابع المبحث

 الجوالة إستراتيجية عن مناقشة . أ

إبراىيم اللبون على أهنا "أدوات خاصة يقصد بإسًتاتيجية التعليم كما قال مٌت 
لتعلم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجية، يقوم ّٔا ادلتعلم ليجعل عملية ا

وقال رحيم وفاريدا " إن  4وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة".
وحيتاج  5إسًتاتيجية ىي الطرق ادلستخدمة لنيل اذلدف ادلقرر يف عملية التعليم والتعلم".

م اللغة األجنبية من اإلبتدائية وادلتوسطة حىت ادلعلم إىل اإلسًتاتيجية اجليدة يف عملية تعلي
اجلامعة، فأحيانا نا ينجح معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار إسًتاتيجية التعلم 

 6غَت سلاطئة.

ومن أىم األمور يف اختيار إسًتاتيجية تعليم اللغة وىي اختيار للطلبة إسًتاتيجية 
هم أم بيذلوا جهدىم وأفكارىم ناجياد اإلسًتاتيجية التعليم والتعلم ادلناسبة دبيوذلم، وعلي

ادلختارة. وبعض آخر يرى أن ادلعلم ىو الذي خيتار اإلسًتاتيجية إذا نابد للمعلم أن يعد  
 7كل ما يتعلق بعملية التعليم والتعلم من ناحية ادلدخل والطريقة ادلناسبة.

الذي يستخدمو ادلعلم  وأما إسًتاتيجية التعليم دبعٌت طريقة التعليم ىي األسلوب
يف مهاجلة النشاط التعلمي ليحقق وصول ادلعارف إىل تالميذه بأيسر السبل، وأقل 

الطريقة الناجحة أن تعاجل كثَتا من النواقض اليت ديكن يف الوقت والنفقات، وتستطيع 
 8ادلنه  أو يف الكتاب أو التلميذ.

                                 
 .ٙٚ( ، ٖٕٓٓ)القاىرة: مكتبة الوىية،  احلوار فنياتو وإسًتاتيجية وتعلميةمٌت إبراىيم اللبودي، 4

5
 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 36. 

6
 Iskandar Wassid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 168. 
7
 Rahim dan Farida, Op.Cit. hal : 41-42 

  ٙ( ص : ٜٜٛٔ)القاىرة، مكتبة النهضية ادلصرية، طرق تعليم اللغة العربية زلمد عبد القادر أمحد، 8
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مدرس اللغة العربية جيب لكل  خبالف اختيار إسًتاتيجية ادلناسبة للطالب،
اإلطالع على دوافع الطالب وتأثَتىا على عملية التعليم كما وكيف أن يقدم ادلواد 
الدراسية مالئمة ومناسبة بدافعية وحوائ  الطالب ألن ادلواد الدراسية وطريقة تدريسها 
ادلالئمة بدافعية وحوائ  الطالب ستجد نتيحة التعلم جيدة وشلتازة. وعكس ذلك أن 

د الدراسية وطريقة تدريسها غَت مالئمتان بدافعية وحوائ  الطالب سيؤدي إىل ادلوا
رسوب احلصيلة ادلرجوة. والعمل الذي نا يرتبط ارتباطا مباشرا أو غَت مباشرا حباجة من 

 احلاجات شيئ سلالف للطبيعة.

. اجلوالة ىي للطالب التعليم الدوافع يرتفع أن يستطيع اليت إسًتاتيجية ىناك

اجلوالة ىي إسًتاتيجية من اإلسًتاتيجيات يف التدريس حيث ادلعلم يتطلب  أن واتضح
للتفكَت اناخًتاعي ببناء األحوال ادلرحية  وتطبيق اللغة خارج الفصل ويبحث الطالب عن 

إسًتاتيجية اجلوالة تستطيع أن تشجع الطالب يف و  وبة ما أمرىم ادلعلم بالقيام بو.أج
درس أن يبدأ بالتخطيط اجليد حسب األىداف ادلرجوة الدروس األخرى. فيستطيع ادل

وادلواد ادلدروسة لتعويض مهارة الطالب بالطريقة ادلرحية. وأما استخدامها يف تدريس اللغة 
العربية فهو إما يستخدم مهارة واحدة  أو مهارتُت وكذلك يستخدم نظرية الوحدة اليت 

  توحد ادلهارات اللغوية األربع.

تجريبتها يف الفصلُت التجرييب والضابط. أن يف الفصل التجرييب قامت الباحثة ب
 اللغة التعلم يف اجلوالة تطبيق الباحثة كانت ،(IBB)وىو يف الفصل العاشر يف قسم اللغة 

 الباحثة تطبيق اللقاء كل يف. لقاءان التجريبية للمجموعة التجربة ىذه إجراء. العربية

 ىي مراحل ثالث ىناك اجلوالة إسًتاتيجية تطبيق يف وأن .والتعلم التعليم عملية يف اجلوالة

 .والتطويرية والتطبيقية، اإلعدادية،
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 وفعاليتها للطالب التعليم بدوافع الجوالة إستراتيجية تأثير عن مناقشة . ب

 القيام على قادرون الذين الطالب على ادلعلمون بو قام الذي اجلوالة تطبيق

 الطالب نفس يف اخلارجية أو الداخلية الدوافع غرس إىل يهدف وتطبيقها. إجيابية بأشياء

 من اتضح الذي كمكافأة اجلوالة تطبيق يف تأثَت عدة وىناك. العربية اللغة تعلم على

 :وىي على اناستبانة، نتائ 

 .ادلعلم من الوظيفة أو ادلعلم شرح على الطلبة اىتمام ترقية .ٔ

 .ادلشكالت حلل الطالب القدرة زيادة .ٕ

 يف التعليم نشطةاأل ىناك ألن والسعادة اجليدة العربية اللغة التعلم ةعملي ربقيق .ٖ
 الفصل خارج

 وكان بادللل، يشعرون انو اك اجلوالة تطبيق بدون الذي الضابط بالفصل مقارنة .ٗ

 .بالفرح يشعرون التجرييب الفصل يف الطالب

 .دلادةا على وتذكر وتفكَت دراكاإلو  بداعاإل من للطالب العقلية القدرات تنمية .٘

 .الطالب بُت التعاون انضفار .ٙ

 على لطالبا وقدرة التعلم بدافعية اجلوالة تطبيق عن السابق، تأثَت ذلك ومن

 التجريبة ىذه يف ادلستعمل اناسلوب من نتيجة الباحثة وتأكيد تتضح العربية، اللغة ميتعل

  لبعديا اناختبار نتيجة أن على تدل اناختبار النتائ  من. التجريبة صلاح علة تدل اليت

، ونتيجة اناختبار البعدي للمجموعة التجريبية (ٖٖ،ٗٚ)الضابطة  للمجموعة
 وجدت مث. التجريبية آّموعة من أعلى . وكان نتيجة للمجموعة الضابطة(ٔٚ،ٕٛ)

. مث حبثت t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  ٙٓ،ٖاإلحصائي =  tالباحثة أن نتيجة 
فوجد أن نتيجتو  t-tableمن  (degree of freedom)الباحثة نتيجتو يف القائمة احلرية 

 t%. وألن نتيجة ٘يف ادلستوى ادلعنوي  ٓٓ،ٕ%، و ٔيف ادلستوى ادلعنوي  ٙٙ،ٕ
وكذلك أكرب من  ٙٙ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٙٓ،ٖاإلحصائي = 
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 مقبول أي أن فروض ىذا H1وذلك دبعٌت أن  ٓٓ،ٕ% = ٘نتيجة ادلستوى ادلعنوي 
 البحث مقبولة.

وأما احلاصل من اناستبانة تدل على أن لالستجابات اإلجيابية يف اختيار "موافق 
، وكذلك ٓٛأكثر من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٚٛجدا" من آّموعة التجريبية = 

أكثر من نتيجة للمجموعة  ٙٚٔنتيجة اختيار "موافق" من آّموعة التجريبية = 
أقل من  ٖٚنتيجة اختيار "غَت موافق" من آّموعة التجريبية = ، وأما ٓٗٔالضابطة = 

، وكذلك نتيجة اختيار "غَت موافق متاما" من آّموعة ٕٚنتيجة للمجموعة الضابطة = 
 .ٛ)غَت موجودة( أقل من نتيجة للمجموعة الضابطة =  -التجريبية = 

أقل من  ٚبية = ولالستجابات السلبية اختيار "موافق جدا" من آّموعة التجري
، وكذلك نتيجة اختيار "موافق" من آّموعة التجريبية ٜ٘نتيجة للمجموعة الضابطة = 

، وأما نتيجة اختيار "غَت موافق" من ٖٕٔأقل من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٗٙ= 
، وكذلك نتيجة ٜٓأكثر من نتيجة للمجموعة الضابطة =  ٜٗٔآّموعة التجريبية = 

أكثر من نتيجة للمجموعة  ٓٛافق متاما" من آّموعة التجريبية = اختيار "غَت مو 
. وىذا دبعٌت أن استخدام إسًتاتيجية اجلوالة تعطى تأثَتا للدافعية ٕٛالضابطة = 

 الطالب وتنميتها يف التعلم اللغة العربية.
ومن نتائ  ادلالحظة السابقة خيتلف بُت ادلالحظة يف اللقاء األول واللقاء الثاين. 
ىذا بالنسبة على النتيجة الدرجة يف اللقاء الثاين أعلى يف اللقاء األول، وىذا دبعٌت عملية 
التعليم اللغة العربية للطالب يرتفع يف اللقاء الثاين من اللقاء األول. بكاملو يرى يف 

وقد قيل أن  اجلوانب محاسة الطالب، ودوافعهم، وفعاذلم، وتفاعلهم بالطالب األخرى.
ى ستبانة وادلالحظة تؤكد وتؤيد نتائ  اناختبار القبلي والبعدي وىي دالة علنتائ  انا

 . يف تعليم اللغة العربية لطالبا وقدرة متعلالدوافع صلاج ذبربة اجلوالة يف ترقية 
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 لفصل الخامسا

 نتائج البحث والمقترحات

 ج البحثالمبحث األول : نتائ

 أنيفالفصلالتجرييب.قامتالباحثةبتجريبتهايفالفصلنيالتجرييبوالضابط .أ

  يف اجلوالة تطبيق الباحثة كانتو ،(IBB)وىويفالفصلالعاشريفقسماللغة
 كل يف. لقاءان التجريبية للمجموعة التجربة ىذه إجراء. العربية اللغة التعلم

 إسرتاتيجية تطبيق يف وأن. والتعلم التعليم عملية يف ةاجلوال الباحثة تطبيق اللقاء

 مرحلة يف. والتطويرية والتطبيقية، اإلعدادية، ىي مراحل ثالث ىناك اجلوالة

 خارخ يف الطالب سيعمل اليت اجلوالة إسرتاتيجية عن يشرح ادلدرس اإلعدادية

 وظيفةال مجيع باستكمال التحديات الطالب يعمل التطبيقية مرحلة ويف.الفصل

 اليت اإلضافية األنشطة ىو التطويرية ومرحلة. موقف كل يف ادلدرس ضع قد اليت

 ويصححها، النتيجة يناقش كما الفصل داخل يف والطالب ادلدرس يعمل

 . معا الدرس عن وخيلص

 بطاقة ادلدرس يعد: ىي الفصل إىل الدخول قبل ادلدرس يعمل اليت واخلطوات

 البد اليت واخلطوات اإلشارة ادلدرس ويرتب يبها،ترت بدء قبل واألسئلة اإلشارة

 ادلدرس ويضع هبا، بالقيام أمرىم ما يعملوا أو وجييبوا جيدوىا أن للطالب

 الطالب حيث ويرتبها ادلختلفة األماكن يف الفصل إىل الدخول قبل البطاقات

 قبلها بطاقة يف ادلوجودة اإلشارة اتباع بعد جيدوىا أن يستطيعون

فعاليةدلعر إن .ب اجلوالة فة  الباحثة استخدمت التعلم دوافع ترقية يف إسرتاتيجية

 يرتفع الطالب قدرة على يدل أمااحلاصلمناالختبار .االختبار البحث أدوات
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الباحثةمناالختبارالبعدييفاجملموعةالضابطة ووجدت اجلوالة، بإسرتاتيجية
-tمثقامتالباحثةبتعيني3،،6اإلحصائي=tأننتيجة واجملموعةالتجريبية،

table . احلرية يفالقائمة نتيجتو -tمن(degree of freedom)مثحبثتالباحثة

tableيفادلستوى،،،6%،و1يفادلستوىادلعنوي6،33 فوجدأننتيجتو
 5ادلعنوي نتيجة وألن .%t = ادلستوى3،،6اإلحصائي نتيجة من أكرب
 ،،6=  %5ادلستوىادلعنوي أكربمننتيجة وكذلك6،33=  %1ادلعنوي

  مقبولأيأنفروضىذاالبحثمقبولة.H1وذلكمبعىنأن

 أدوات الباحثة استخدمت الطالب قدرة اسرتاتيجيةيفترقيةوجودتأثري دلعرفة إن .ج

 أن على تدلوأمااحلاصلمناالستبانة. واالستبانة وادلقابلة ادلالحظةب البحث

مللطالبيفاجملموعةالتجريبيةباستخدامإسرتاتيجيةاجلوالةأكربمندوافعالتعل
ومننتائجادلالحظةالسابقة مللطالبيفاجملموعةالضابطةبدوهنا.فعالتعلدوا

النتيجة على بالنسبة ىذا الثاين. واللقاء األول يفاللقاء خيتلفبنيادلالحظة
 الثاينأعلىيفاللقاء يفاللقاء اللغةالدرجة التعليم مبعىنعملية وىذا األول،

العربيةللطالبيرتفعيفاللقاءالثاينمناللقاءاألول.بكاملويرىيفاجلوانب
 محاسةالطالب،ودوافعهم،وفعاذلم،وتفاعلهمبالطالباألخرى.
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 المبحث الثاني : المقترحات
حاتفيمايلي:انطالقامننتائجالبحثترىالباحثةضروريةتقدميادلقرت

البحثحيتاجإىلاالستمرار،فعلىالباحثاآلخرأنيقومبالبحثإنىذا .أ
 لتحسينووتعميقو.

البحثادلفيدةيف .ب بنتائجىذا يرجىعلىمدرسياللغةالعربيةأنيستفيدوا
 تعليماللغةالعربية.

البحثالعلميترجوالباحثةأنتكونىذاالبحثمرجعامنادلراجعلكتابة .ج
 .ادلتعلقةهبذاادلوضوعلغريىامنالباحثني
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 ٔالمالحق 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab (BA) 

Kelas / Semester  : X IIS2/Genap 

Materi Pokok  : Profesi dan Peraturan (المهنت والنظام) 

         Maharoh Qiroah ( ة القراءةرمها )    

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat belajar bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi 

cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik المهنت والنظام mendeskripsikan secara sederhana unsur 

kebahasaan, dan struktur teks ( خبر + )المضارع(مبتداء )ضمائر الجمغ  

3.1.1 Menggunakan bahasa Arab dalam menyampaikan dan merespon 

terkait topik المهنت والنظام 

3.1.2 Menemukan mufrodat baru pada teks qiroah tentang المهنت والنظام 

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 

mendemontrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan terkait topik المهنت والنظام dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai dengan )مبتداء )ضمائر الجمغ( + خبر )المضارع 

4.1.1 Membaca teks qiroah tentang المهنت والنظام dengan baik dan benar 

4.1.2 Mengemukakan kandungan dari teks qiroah tentang المهنت والنظام 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu membaca, mengartikan teks dan 

menyampaikan kadungan makna dari teks qiroah tentang المهنت والنظام. 

 

D. Materi Ajar, memuat : 

 Fakta 

 Ungkapan menanyakan profesi 

 Ungkapan menyatakan profesi  



 

 ها ههنت أبيك يا هحود؟ ههنت أبي فالح  

  ههنت أهي التاجزة وها ههنت أهك؟ 

 Konsep 

Struktur kata dan kalimat  dalam bahasa Arab (الكلوت والجولت)  

 Prinsip 

Pola اإلسويت الجولت  dan الفعليت الجولت  

 Prosedur 

Cara mengetahui secara garis besar cakupan materi dan penjelasan 

tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas yang sesuai dengan : 

a. Huruf hijaiyah, isim dan fi’il (الحزوف الهجائيت واإلسن والفعل) 

b. Dhamir muttashil lilmilki  (ضويز هتصل للولك)  

c. Isim isyarah    (اسن اإلشارة) 

d. Mufrad, Mutsanna, dan jamak (الوفزد والوثنى والجوع) 

e. Huruf  jarr     (حزف الجز) 

f. Isim Muzakkar dan muannas (اسن الوذكز والوؤنث) 

g. Mashdar     (هصدر) 

h. Huruf Athaf    ( العطف حزف ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran Discovery Learning yang terdiri dari menciptakan 

stimulus, menyiapkan  pernyataan  masalah, mengumpulkan data, 

mengolah data, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. 

 

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar: 

1. Papan tulis dan spidol 

2. Buku Bahasa Arab Kelas X (Kementerian Agama Republik Indonesia 

2014). 

3. Internet yang sesuai dengan materi. 

 



G. Kegiatan Pembelajaran: 

No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 1. Memberi salam dilanjutkan menanyakan 

“kabar” kepada siswa, dengan memberikan 

pertanyaan “Bagaimana kabar kalian hari 

ini?” 

 السالم عليكن 

 كيف حالكن اليىم؟ 

2. Mempersiapkan ruang agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar, meliputi 

kerapian, kebersihan, presensi, media 

pembelajaran, serta buku atau sumber belajar 

lain yang diperlukan) (ramah lingkungan) 

3. Mengingat kembali materi yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya.  

4. Menyampaikan secara garis besar tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 

10 

2 Inti MENGAMATI 

Guru menyuruh siswa untuk membaca teks 

qiroah tentang  المهنت والنظام . 

MENANYA 

Peserta didik ditugaskan untuk mencari mufrodat 

yang belum tahu artinya dan menanyakannya 

kepada guru. 

MENGUMPULKAN INFORMASI 

Peserta didik mencari hal-hal yang berhubungan 

dengan  .dari berbagai sumber مهنت والنظامال 

Khususnya yang berkaitan dengan : 

1) Pertanyaan apa saja yang digunakan untuk 

menanyakan profesii?  

2) Arti bahasa Arab dari berbagai macam 

profesi. 

 

MENGASOSIASI 

1) Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan 
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No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

dengang memberi harokat pada teks  

2) Setelah selesai, antar peserta didik saling 

melakukan koreksi 

a. Merumuskan simpulan tentang materi المهنت  

  والنظام

b. Mengartikan teks المهنت والنظام   

c. Peserta didik berlatih menyampaikan 

kandungan makna dari teks امالمهنت والنظ  

 

MENGKOMUNIKASIKAN 

1. Peserta didik diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dari teks 

qiroah didepan kelas sambil 

mempresentasikannya. 

2. Peserta didik yang lain juga mendengar dan 

memberikan tanggapan. 

 

3 Penutup 1. Guru bersama peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran 

2. Guru bertanya kepada siswa apakah sudah 

memahami materi tersebut. 

3. Guru mereview dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terhadap proses dan 

hasil pembelajaran untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas individu atau kelompok. 

5.  Mengucapkan salam. 

 

10 

 

H. Materi 

Teks bacaan tentang المهنت والنظام , seperti : 

 نشاهد الطالب يذهبون إىل ادلدرسة



 بوهم يرتدون الزي ادلدرسي للطال

 ويصلون إىل ادلدرسة يف ادليعاد

 الطالبات كذلك يرتدين الزي ادلدرسي للطالبات، ويصلن إىل ادلدرسة يف ادليعادو 

 

I. Evaluasi 

 أجب عن األسئلة األتية!

 ماذا يلبس الطالب عند الذهاب إىل ادلدرسة؟ .ٔ

 هل الطالبات يرتدين الزي ادلدرسي؟ .ٕ

ٖ. ............. 

  



 ٕالمالحق 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab (BA) 

Kelas / Semester  : X IIS2/Genap 

Materi Pokok  : Profesi dan Peraturan (المهنت والنظام) 

    Maharoh Kitabah (مهارة ألكتابت) 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.2 Mensyukuri kesempatan dapat belajar bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.2 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  المهنت والنظام yang sesuai dengan konteks 

penggunaanya. 

3.2.1 Merangkai kata acak kedalam kalimat yang sempurna terkait topik  

 المهنت والنظام

3.2.2 Melengkapi kalimat rumpang agar menjadi kalimat yang sempurna 

terkait topik المهنت والنظام.  

4.2 Memyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik (المهنت والنظام) sesuai dengan unsur kebahasaan dan 

budaya.  

4.2.1 Menyusun kalimat sederhana dari sebuah kata terkait topik   المهنت

 .والنظام

4.2.2 Menerjemahkan kalimat sederhana dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Arab terkait topik  المهنت والنظام. 

4.2.3 Menyusun karangan sederhana terkait topik  المهنت والنظام. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu merangkai kata acak, mengisi kaliamat 

rumpang, menyusun kalimat sederhana, menerjemahkan kedalam Bahasa Arab, 

dan menyusun karangan sederhana terkait topik  المهنت والنظام. 

 

D. Materi Ajar, memuat : 

 Fakta 

 Ungkapan menanyakan profesi 



 Ungkapan menyatakan profesi 

 

  ها ههنت أبيك يا هحود؟ ههنت أبي فالح 

 ههنتي الطبيب، ها ههنتك؟ 

 Konsep 

Struktur kata dan kalimat  dalam bahasa Arab (الكلوت والجولت)  

Bentuk Mashdar (هصدر) 

Susunan Jar Majrur (جار هجزور) 

 Prinsip 

Pola اإلسويت الجولت  dan الفعليت الجولت  

Pola Mashdar (هصدر) 

Pola Jar Majrur (جار هجزور) 

Huruf Athaf (حزف العطف) 

 Prosedur 

Cara mengetahui secara garis besar cakupan materi dan penjelasan 

tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas yang sesuai dengan : 

a. Huruf hijaiyah, isim dan fi’il (الحزوف الهجائيت واإلسن والفعل) 

b. Dhamir muttashil lilmilki  (ضويز هتصل للولك)  

c. Isim isyarah    (اسن اإلشارة) 

d. Mufrad, Mutsanna, dan jamak (الوفزد والوثنى والجوع) 

e. Huruf  jarr     (حزف الجز) 

f. Isim Muzakkar dan muannas (اسن الوذكز والوؤنث) 

g. Mashdar     (هصدر) 

h. Huruf Athaf    ( زف العطفح ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran Discovery Learning yang terdiri dari menciptakan 

stimulus, menyiapkan  pernyataan  masalah, mengumpulkan data, 

mengolah data, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. 

 



F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar: 

1. Papan tulis dan spidol 

2. Buku Bahasa Arab Kelas X (Kementerian Agama Republik Indonesia 

2014). 

3. Internet yang sesuai dengan materi. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran: 

No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 1. Memberi salam dilanjutkan menanyakan 

“kabar” kepada siswa, dengan memberikan 

pertanyaan “Bagaimana kabar kalian hari 

ini?” 

 السالم عليكن 

 كيف حالكن اليىم؟ 

2. Mempersiapkan ruang agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar, meliputi 

kerapian, kebersihan, presensi, media 

pembelajaran, serta buku atau sumber belajar 

lain yang diperlukan) (ramah lingkungan) 

3. Mengingat kembali materi yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya.  

4. Menyampaikan secara garis besar tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 

10 

2 Inti MENGAMATI 

Guru menyuruh siswa untuk mengamati kalimat 

acak pada buku dan menyusunnya ke dalam 

kalimat yang sempurna. 

 

MENANYA 

Peserta didik ditugaskan untuk mencari mufrodat 

yang belum tahu artinya dan menanyakannya 

kepada guru. 

 

MENGUMPULKAN INFORMASI 

Peserta didik mencari kalimat-kalimat yang 

berhubungan dengan kaliamat acak yang ada. 
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No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Dan mulai mengartikannya kedalam Bahasa 

Indonesia. 

 

MENGASOSIASI 

1) Peserta didik mendiskusikan hasil 

pengamatan dengang mencocokkan hasil 

kerjaan mereka dengan teman-temanya.  

2) Setelah selesai, antar peserta didik saling 

melakukan koreksi. 

3) Merumuskan jawaban yang dianggap paling 

tepat oleh kelompok tersebut. Kemudian 

peserta didik mencoba menyusun karangan 

sederhana tentang المهنت والنظام, pada masing-

masig kelompok diberi tema yang berbeda. 

 

MENGKOMUNIKASIKAN 

1) Peserta didik diminta untuk membacakan 

hasil karangannya didepan kelas. 

2) Peserta didik yang lain juga mendengar dan 

memberikan tanggapan. 

 

3 Penutup 1. Guru bersama peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

2. Guru bertanya kepada siswa apakah sudah 

memahami materi tersebut. 

3. Guru mereview dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terhadap proses dan 

hasil pembelajaran untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

4. Mengucapkan salam. 

 

10 

 

 

 

 

 

 



H. Materi 

Teks tentang المهنت والنظام, seperti : 

 

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، منهم من يكون مدرسا، منهم 
م من يكون من يكون ممرضا، ورساما، وموظفا ومهندسا، وتاجرا و صحفيا وطبيبا ومنه

شرطيا وخضريا و جزارا و فاكهيا وجنار وبناء و ميكانكيا وزبالة وكناسا ومذيعا وطباخا 
 وسائقا وغري ذلك.

فالفالحون يذهبون إىل ادلزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون كل يوم إىل 
 السوق ويبيعون فيهاالبضائع ادلتنوعة، و الصحفيون...... 

 

I. Evaluasi  

 ! اكتب فقرة واحدة عن المهنة و النظام التقل عن خمسين كلمة
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

....................................................... 

  



 ٖالمالحق 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab (BA) 

Kelas / Semester  : X IBB/Genap 

Materi Pokok  : Profesi dan Peraturan (المهنت والنظام) 

       Maharoh Qiroah (مهارة القراءة)    

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.3 Mensyukuri kesempatan dapat belajar bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.3 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi 

cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik المهنت والنظام mendeskripsikan secara sederhana unsur 

kebahasaan, dan struktur teks )مبتداء )ضمائر الجمغ( + خبر )المضارع 

3.3.1 Menggunakan bahasa Arab dalam menyampaikan dan merespon 

terkait topik المهنت والنظام 

3.3.2 Menemukan mufrodat baru pada teks qiroah tentang المهنت والنظام 

4.3 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 

mendemontrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan terkait topik المهنت والنظام dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai dengan )مبتداء )ضمائر الجمغ( + خبر )المضارع 

4.3.1 Membaca teks qiroah tentang المهنت والنظام dengan baik dan benar 

4.3.2 Mengemukakan kandungan dari teks qiroah tentang المهنت والنظام 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu membaca, mengartikan teks dan 

menyampaikan kadungan makna dari teks qiroah tentang المهنت والنظام. 

 

D. Materi Ajar, memuat : 

 Fakta 

 Ungkapan menanyakan profesi 

 Ungkapan menyatakan profesi  



 

 ها ههنت أبيك يا هحود؟ ههنت أبي فالح  

  ههنت أهي التاجزة وها ههنت أهك؟ 

 Konsep 

Struktur kata dan kalimat  dalam bahasa Arab (الكلوت والجولت)  

 Prinsip 

Pola اإلسويت الجولت  dan الفعليت الجولت  

 Prosedur 

Cara mengetahui secara garis besar cakupan materi dan penjelasan 

tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas yang sesuai dengan : 

a. Huruf hijaiyah, isim dan fi’il (الحزوف الهجائيت واإلسن والفعل) 

b. Dhamir muttashil lilmilki  (ضويز هتصل للولك)  

c. Isim isyarah    (اسن اإلشارة) 

d. Mufrad, Mutsanna, dan jamak (الوفزد والوثنى والجوع) 

e. Huruf  jarr     (حزف الجز) 

f. Isim Muzakkar dan muannas (اسن الوذكز والوؤنث) 

g. Mashdar     (هصدر) 

h. Huruf Athaf    (حزف العطف) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Outdoor Learning dan Cooperative Learning 

2. Strategi pembelajaran “berpetualang” yang terdiri dari menciptakan 

stimulus, menyelesaikan  masalah/pertanyaan, mengumpulkan data, 

menemukan jawaban, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. 

 

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar: 

1. Papan tulis dan spidol 

2. Buku Bahasa Arab Kelas X (Kementerian Agama Republik Indonesia 

2014) 

3. Lingkungan sekolah 



G. Kegiatan Pembelajaran: 

No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 1. Memberi salam dilanjutkan menanyakan 

“kabar” kepada siswa, dengan memberikan 

pertanyaan “Bagaimana kabar kalian hari 

ini?” 

 السالم عليكن 

 كيف حالكن اليىم؟ 

2. Mempersiapkan ruang agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar, meliputi 

kerapian, kebersihan, presensi, media 

pembelajaran, serta buku atau sumber belajar 

lain yang diperlukan) (ramah lingkungan). 

3. Mengingat kembali materi yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya.  

4. Menyampaikan secara garis besar tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 

10 

2 Inti PERSIAPAN 

1. Guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok (cooperative learning). 

2. Guru merancang aktivitas kelompok 

(dilaksanakan satu atau dua kali pertemuan). 

3. Guru memberikan kartu petunjuk/ aturan 

main kepada masing-masing kelompok 

4. Guru memberikan penjelasan cara kerja 

kelompok 

5. Guru menentukan waktu/ membagi waktu. 

 

PENERAPAN 

1. Guru mengajak siswa ke lokasi di luar kelas. 

2. Guru meminta siswa untuk berkumpul 

menurut kelompoknya. 

3. Guru memberikan tanda “mulai” setelah 

semua kelompok siap. 

4. Siswa secara berkelompok melaksanakan 

tugas yang telah diberikan, yaitu setiap 

kelompok sesuai tugas menyelesaikan semua 

tugas/ misi yang ada di setiap pos/ tempat 
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No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

yang ditentukan sampai tuntas. 

5. Guru memantau kegiatan siswa dalam setiap 

kelompok, jika ada kelompok yang kurang 

aktif guru memotivasinya. 

6. Setelah menyelesaikan tugas/ misi di pos 

satunya, kelompok tersebut segera 

melanjutkan ke pos selanjutnya dengan 

mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. 

Begitu seterusnya sampai pada pos akhir. 

7. Setelah waktu yang ditentukan habis siswa 

kembali ke kelas  

 

PENGEMBANGAN 

1. Guru meminta beberapa siswa menempel 

hasil kerja kelompok di papan tulis. 

2. Guru bersama siswa mengoreksi bersama 

hasil kerja kelompok. 

3. Guru memberikan revisi dan penguatan, 

siswa belajar dari kesalahan. 

4. Kelompok yang mendapat total skor 

tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

5. Guru memberikan reward bagi kelompok 

yang menang dan punishment bagi 

kelompok yang kalah. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

mengungkapkan hambatan/ kesulitan yang 

dialami selama proses pembelajaran. 

7. Guru memberikan kesimpulan bersama 

siswa. 

 

3 Penutup 1. Guru bertanya kepada siswa apakah sudah 

memahami materi. 

2. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas individu atau kelompok. 

3. Mengucapkan salam. 

10 

 

 



H. Materi 

Teks bacaan tentang المهنت والنظام , seperti : 

 ادلدرسة إىل يذهبون الطالب نشاهد 

 للطالب ادلدرسي الزي يرتدون وهم

 ادليعاد يف ادلدرسة إىل ويصلون

 ادليعاد يف ادلدرسة إىل ويصلن للطالبات، ادلدرسي الزي يرتدين كذلك الطالباتو 

 
I. Evaluasi 

 أجب عن األسئلة األتية!

 ماذا يلبس الطالب عند الذهاب إىل ادلدرسة؟ .ٔ

 هل الطالبات يرتدين الزي ادلدرسي؟ .ٕ

ٖ. ............. 

  



 ٗالمالحق 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab (BA) 

Kelas / Semester  : X IBB/Genap 

Materi Pokok  : Profesi dan Peraturan (المهنت والنظام) 

    Maharoh Kitabah (مهارة ألكتابت) 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.4 Mensyukuri kesempatan dapat belajar bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.4 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  المهنت والنظام yang sesuai dengan konteks 

penggunaanya. 

3.4.1 Merangkai kata acak ke dalam kalimat yang sempurna terkait topik  

 المهنت والنظام

3.4.2 Melengkapi kalimat rumpang agar menjadi kalimat yang sempurna 

terkait topik المهنت والنظام.  

4.4 Memyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik (المهنت والنظام) sesuai dengan unsur kebahasaan dan 

budaya.  

4.4.1 Menyusun kalimat sederhana dari sebuah kata terkait topik   المهنت

 .والنظام

4.4.2 Menerjemahkan kalimat sederhana dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Arab terkait topik  المهنت والنظام. 

4.4.3 Menyusun karangan sederhana terkait topik  المهنت والنظام. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu merangkai kata acak, mengisi kaliamat 

rumpang, menyusun kalimat sederhana, menerjemahkan ke dalam Bahasa Arab, 

dan menyusun karangan sederhana terkait topik  المهنت والنظام. 

 

D. Materi Ajar, memuat : 

 Fakta 

 Ungkapan menanyakan profesi 



 Ungkapan menyatakan profesi 

 

  ها ههنت أبيك يا هحود؟ ههنت أبي فالح 

 ههنتي الطبيب، ها ههنتك؟ 

 Konsep 

Struktur kata dan kalimat  dalam bahasa Arab (الكلوت والجولت)  

Bentuk Mashdar (هصدر) 

Susunan Jar Majrur (جار هجزور) 

 Prinsip 

Pola اإلسويت الجولت  dan الفعليت الجولت  

Pola Mashdar (هصدر) 

Pola Jar Majrur (جار هجزور) 

Huruf Athaf (حزف العطف) 

 Prosedur 

Cara mengetahui secara garis besar cakupan materi dan penjelasan 

tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas yang sesuai dengan : 

a. Huruf hijaiyah, isim dan fi’il (الحزوف الهجائيت واإلسن والفعل) 

b. Dhamir muttashil lilmilki  (ضويز هتصل للولك)  

c. Isim isyarah    (اسن اإلشارة) 

d. Mufrad, Mutsanna, dan jamak (الوفزد والوثنى والجوع) 

e. Huruf  jarr     (حزف الجز) 

f. Isim Muzakkar dan muannas (اسن الوذكز والوؤنث) 

g. Mashdar     (هصدر) 

h. Huruf Athaf    ( زف العطفح ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Outdoor Learning dan Cooperative Learning 

2. Strategi pembelajaran “berpetualang” yang terdiri dari menciptakan 

stimulus, menyelesaikan  masalah/pertanyaan, mengumpulkan data, 

menemukan jawaban, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. 



F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar: 

1. Papan tulis dan spidol 

2. Buku Bahasa Arab Kelas X (Kementerian Agama Republik Indonesia 

2014). 

3. Lingkungan sekolah 

 

G. Kegiatan Pembelajaran: 

No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 1. Memberi salam dilanjutkan menanyakan 

“kabar” kepada siswa, dengan memberikan 

pertanyaan “Bagaimana kabar kalian hari 

ini?” 

 السالم عليكن 

 كيف حالكن اليىم؟ 

2. Mempersiapkan ruang agar lebih kondusif 

untuk proses belajar mengajar, meliputi 

kerapian, kebersihan, presensi, media 

pembelajaran, serta buku atau sumber belajar 

lain yang diperlukan) (ramah lingkungan). 

3. Mengingat kembali materi yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya.  

4. Menyampaikan secara garis besar tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 

10 

2 Inti PERSIAPAN 

1. Guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok (cooperative learning). 

2. Guru merancang aktivitas kelompok 

(dilaksanakan satu atau dua kali pertemuan). 

3. Guru memberikan kartu petunjuk/ aturan 
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No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

main kepada masing-masing kelompok 

4. Guru memberikan penjelasan cara kerja 

kelompok 

5. Guru menentukan waktu/ membagi waktu. 

 

PENERAPAN 

1. Guru mengajak siswa ke lokasi di luar kelas. 

2. Guru meminta siswa untuk berkumpul 

menurut kelompoknya. 

3. Guru memberikan tanda “mulai” setelah 

semua kelompok siap. 

4. Siswa secara berkelompok melaksanakan 

tugas yang telah diberikan, yaitu setiap 

kelompok sesuai tugas menyelesaikan 

semua tugas/ misi yang ada di setiap pos/ 

tempat yang ditentukan sampai tuntas. 

5. Guru memantau kegiatan siswa dalam setiap 

kelompok, jika ada kelompok yang kurang 

aktif guru memotivasinya. 

6. Setelah menyelesaikan tugas/ misi di pos 

satunya, kelompok tersebut segera 

melanjutkan ke pos selanjutnya dengan 

mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. 

Begitu seterusnya sampai pada pos akhir. 

7. Setelah waktu yang ditentukan habis siswa 

kembali ke kelas  

 

PENGEMBANGAN 

1. Guru meminta beberapa siswa menempel 



No. Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

hasil kerja kelompok di papan tulis. 

2. Guru bersama siswa mengoreksi bersama 

hasil kerja kelompok. 

3. Guru memberikan revisi dan penguatan, 

siswa belajar dari kesalahan. 

4. Kelompok yang mendapat total skor 

tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

5. Guru memberikan reward bagi kelompok 

yang menang dan punishment bagi 

kelompok yang kalah. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

mengungkapkan hambatan/ kesulitan yang 

dialami selama proses pembelajaran. 

7. Guru memberikan kesimpulan bersama 

siswa. 

 

3 Penutup 1. Guru bertanya kepada siswa apakah sudah 

memahami materi. 

2. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk tugas individu atau kelompok. 

3.  Mengucapkan salam. 

 

10 

 

 

 

 

 

 



H. Materi 

Teks tentang المهنت والنظام, seperti : 

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، منهم من يكون مدرسا، منهم 
من يكون ممرضا، ورساما، وموظفا ومهندسا، وتاجرا و صحفيا وطبيبا ومنهم من يكون 

ا ومذيعا وطباخا شرطيا وخضريا و جزارا و فاكهيا وجنار وبناء و ميكانكيا وزبالة وكناس
 وسائقا وغري ذلك.

فالفالحون يذهبون إىل ادلزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون كل يوم إىل 
  السوق ويبيعون فيهاالبضائع ادلتنوعة، و الصحفيون......

 
I. Evaluasi  

 ! اكتب فقرة واحدة عن المهنة و النظام التقل عن خمسين كلمة
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.......... 

  



 ٘المالحق 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 

Hari/tanggal :      Pertemuan ke- : 

Kelas  :      Waktu  : 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

BS B C K 

1 
Siswa saling tukar informasi dalam kelompok 

untuk memecahkan permasalahan 

    

2 Siswa saling bekerjasama dalam kelompok     

3 
Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru 

    

4 
Siswa antusias dan aktif berpartisipasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

    

5 
Siswa merespon dan mengeksplorasi semua 

aktifitas dalam pembelajaran  

    

6 
Siswa berusaha keras untuk mengerjakan tugas 

yang diberikan 

    

7 Siswa berani menjawab pertanyaan     

8 
Siswa berani mengajukan pendapat dan 

mempertahankannya 

    

9 
Siswa merasa senang dan tertarik dengan 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

    

10 
Siswa mampu mengambil kesimpulan dari apa 

yang telah dipelajarinya 

    

11 Masalah Siswa 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

12 Masalah Guru 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Keterangan: 

BS : Baik Sekali, skor 4 jika   25 siswa 

B   : Baik, skor 3 jika   20 siswa 

C   : Cukup, skor 2 jika   15 siswa 

K   : Kurang, skor 1 jika   10 siswa 

 



 ٙالمالحق 

KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

(Sardiman, 1996) 
 

NO ASPEK YANG DIAMATI INDIKATOR PERNYATAAN 

POSITIF 

PERNYATAAN 

NEGATIF 

JUMLAH 

1 Tekun menghadapi tugas Dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama dan tidak berhenti sebelum selesai 

1,2 4 3 

2 Ulet menghadapi kesulitan 

(tidak lekas putus asa) 

Tidak mudah putus asa 9,10 11 3 

3 Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

Tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dicapai 

18 19 2 

4 Lebih senang bekerja mandiri Bekerja mandiri tanpa bantuan orang lain 5 20 2 

5 Cepat bosan terhadap tugas-

tugas yang rutin 

Tidak suka dengan hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga 

kurang kreatif 

15 3 2 

6 Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

Berusaha mempertahankan pendapatnya 13 17 2 

7 Tidak cepat menyerah 

terhadap hal yang diyakini 

Tidak mudah melepaskan hal-hal yang sudah 

diyakini 

6 7,8 3 

8 Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal 

Senang mencari soal-soal untuk dipecahkan 14 12,16 3 

JUMLAH 10 10 20 



 ٚالمالحق 

LEMBAR ANGKET MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Bacalah terlebih dahulu seluruh pernyataan dengan cermat sebelum anda 

mengisi jawaban. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda tepat dan sesuai dengan 

kondisi anda yang sebenarnya tanpa adanya paksaan (jujur) karena jawaban 

anda tidak akan mempengaruhi nilai. 

3. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

pilihan. 

4. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dalam penyusunan 

skripsi, dan dengan mengisi angket ini berarti anda telah ikut serta membantu 

dalam penyelelesaian skripsi. 

5. Atas bantuan dan kerjasama anda, saya sampaikan terima kasih. 

Keterangan : 

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya membaca banyak buku pelajaran bahasa 

Arab untuk menyelesaikan soal yang diberikan. 

 

    

2 Untuk meningkatkan kemampuan saya dalam 

menyelesaikan soal, saya belajar dengan tekun. 
 

    

3 Tugas bahasa Arab masih membuat saya bosan 

mengerjakannya 
 

    

4 Saya sering lalai dalam mengerjakan PR yang 

diberikan 
 

    

5 Jika ada tugas di sekolah maupun di rumah saya     

 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas  : __________________________________________________ 

Hari/tanggal : __________________________________________________ 

 



lebih suka mengerjakannya sendiri 
 

6 Saya merasa yakin dengan jawaban soal bahasa 

Arab yang saya kerjakan 
 

    

7 Saya tidak merasa yakin jawaban saya akan benar 

bila mengerjakannya sendiri 
 

    

8 Saya selalu menunggu jawaban teman/guru dalam 

menyelesaikan soal bahasa Arab 
 

    

9 Saya selalu berusaha melawan rasa malas untuk 

belajar bahasa Arab dengan berbagai cara 
 

    

10 Jika saya tidak bisa menyelesaikan soal bahasa 

Arab yang diberikan oleh guru, saya selalu 

berusaha bertanya kepada teman yang sudah 

paham 
 

    

11 Saya lebih suka diam jika ada materi bahasa Arab 

yang saya pelajari belum saya pahami 
 

    

12 Saya lebih suka mengerjakan soal-soal bahasa 

Arab yang mudah saja 
 

    

13 Masalah yang diberikan pada soal-soal bahasa 

Arab mendorong rasa ingin tahu saya 
 

    

14 Jika ada jam pelajaran yang kosong saya sering 

membahas soal-soal bahasa Arab 
 

    

15 Pembelajaran bahasa Arab selama ini yang saya 

rasakan menciptakan suasana yang tegang dalam 

proses pembelajarannya 
 

    

16 Jika ada soal bahasa Arab yang tidak dapat saya 

selesaikan, saya tidak akan segera mencari 

penyelesaiannya 
 

    

17 Saya sering membandingkan hasil belajar bahasa 

Arab saya dengan hasil belajar teman saya 
 

    

18 Jika teman saya memiliki nilai yang lebih baik 

dari saya, maka saya akan berusaha untuk 

menandinginya dengan cara belajar lebih giat lagi 
 

    

19 Saya tidak pernah membandingkan kemampuan 

belajar bahasa Arab saya dengan kemampuan 

    



yang dicapai oleh teman saya 
 

20 Dalam belajar kelompok saya lebih suka 

menunggu jawaban yang diberikan teman saya 
 

    

 

 

TERIMA KASIH.... 

  



 ٛالمالحق 

LEMBAR ANGKET MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Bacalah terlebih dahulu seluruh pernyataan dengan cermat sebelum anda 

mengisi jawaban. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda tepat dan sesuai dengan 

kondisi anda yang sebenarnya tanpa adanya paksaan (jujur) karena jawaban 

anda tidak akan mempengaruhi nilai. 

3. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

pilihan. 

4. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dalam penyusunan 

skripsi, dan dengan mengisi angket ini berarti anda telah ikut serta membantu 

dalam penyelelesaian skripsi. 

5. Atas bantuan dan kerjasama anda, saya sampaikan terima kasih. 

Keterangan : 

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, saya termotivasi 

membaca banyak buku pelajaran bahasa Arab 

untuk menyelesaikan soal yang diberikan. 

 

    

2 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyelesaikan soal, saya 

termotivasi untuk belajar dengan tekun. 
 

    

3 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

    

 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas  : __________________________________________________ 

Hari/tanggal : __________________________________________________ 

 



tugas bahasa Arab masih membuat saya merasa 

bosan untuk mengerjakannya 
 

4 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya masih sering lalai dalam mengerjakan PR 

yang diberikan 
 

    

5 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka apabila ada 

tugas di sekolah maupun di rumah saya 

termotivasi untuk mengerjakannya sendiri 
 

    

6 Dengan dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, saya merasa yakin 

dengan jawaban dari soal bahasa Arab yang saya 

kerjakan 
 

    

7 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya tidak merasa yakin jawaban saya akan benar 

bila mengerjakannya sendiri 
 

    

8 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya masih selalu menunggu jawaban teman/guru 

dalam menyelesaikan soal bahasa Arab 
 

    

9 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, saya termotivasi 

untuk berusaha melawan rasa malas dalam belajar 

bahasa Arab dengan berbagai cara 
 

    

10 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, jika saya tidak bisa 

menyelesaikan soal bahasa Arab yang diberikan 

oleh guru, saya akan berusaha bertanya kepada 

teman yang sudah paham 
 

    

11 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya lebih suka diam jika ada materi bahasa Arab 

yang saya pelajari belum saya pahami 
 

    

12 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya lebih suka mengerjakan soal-soal bahasa 

Arab yang mudah saja 

    



 

13 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, masalah yang 

diberikan pada soal-soal bahasa Arab mendorong 

rasa ingin tahu saya 
 

    

14 Dengan dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, jika ada jam pelajaran 

yang kosong saya sering membahas soal-soal 

bahasa Arab 
 

    

15 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

pembelajaran bahasa Arab selama ini yang saya 

rasakan menciptakan suasana yang tegang dalam 

proses pembelajarannya 
 

    

16 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

jika ada soal bahasa Arab yang tidak dapat saya 

selesaikan, saya tidak akan segera mencari 

penyelesaiannya 
 

    

17 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, saya sering 

membandingkan hasil belajar bahasa Arab saya 

dengan hasil belajar teman saya 
 

    

18 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, jika teman saya 

memiliki nilai yang lebih baik dari saya, maka 

saya akan berusaha untuk menandinginya dengan 

cara belajar lebih giat lagi 
 

    

19 Walaupun telah dilaksanakan strategi 

berpetualang dalam pembelajaran bahasa Arab, 

saya tidak pernah membandingkan kemampuan 

belajar bahasa Arab saya dengan kemampuan 

yang dicapai oleh teman saya 
 

    

20 Setelah dilaksanakan strategi berpetualang dalam 

pembelajaran bahasa Arab, dalam belajar 

kelompok saya lebih suka menunggu jawaban 

yang diberikan teman saya 
 

    

 

TERIMA KASIH....  



 ٜالمالحق 

PETUNJUK/ATURAN MAIN 

1. Buatlah kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 

orang. 

2. Masing-masing kelompok bersiap-siap di tempat yang telah ditentukan 

untuk berpetualang. 

3. Petualangan dimulai setelah guru memberikan tanda “mulai”. 

4. Kelompok 1 mulai dari pos 1, kelompok 2 dari pos 2, dan begitu 

seterusnya sampai kelompok terakhir. 

5. Masing-masing kelompok harus menyelesaikan misi atau tugas sesuai 

perintah di setiap pos yang telah disediakan. 

6. Durasi waktu penyelesaian setiap misi 10 menit. Bagi kelompok yang 

kurang dari 10 menit telah selesai boleh melanjutkan ke pos selanjutnya. 

Setelah waktu 10 menit habis, kelompok yang belum menyelesaikan 

misi diharapkan segera mengumpulkan hasil kerja agar tidak dianggap 

gugur. 

7. Hasil kerja dikumpulkan di tempat yang telah disediakan di setiap pos. 

8. Dilarang berdiskusi atau bertukar jawaban dengan kelompok lain. 

9. Diharapkan untuk seluruh siswa tertib dan bisa menjalin kerjasama 

dengan anggota kelompoknya dengan baik. 

10. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas diharapkan bertanya kepada guru. 

 

  



 ٓٔالمالحق 

RANCANGAN JAWWALAH MAHARAH QIRA’AH 

 

 الموقف األول ؛ َشكِّْل َهَذا النََّص الِقَراَءَة َوِاقْػَرْأ ِبَصْوٍت َعاٍل !

 المهنة

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، منهم من يكون مدرسا، 
م من يكون ممرضا، ورساما، وموظفا، ومهندسا، وتاجرا، وصحفيا، وطبيبا، ومنهم من منه

يكون شرطيا وخضريا وجزارا وفاكهيا وجنارا وبناء وميكانيكيا وزبالة وكناسا ومديعا وغري 
 ذلك. 

فالفالحون يذهبون إىل ادلزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون كل يوم 
عون فيها البضائع ادلتنوعة، والصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة ويكتبوهنا إىل السوق ويبي

يف اجلرائد اَّالت ليقرأها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن األخبار يف أي 
مكان ويتصل بالناس على خمتلف مهنهم، واألطباء يذهبون كل يوم إىل ادلستشفى ويعاجلون 

 ادلرضى.

 ْمََلِ الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ! َوَأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة!الموقف الثاني ؛ إِ 

ُحْوَن َيْذَهبُ ْوَن ِإىَل ..... .ٔ  الَفالا

 التااِجُر َيْذَهُب ُكلا يَ ْوٍم ِإىَل ..... .ٕ

ْوَن .... َعِن اأَلْخَباِر النااِفَعةِ  .ٖ  الصاَحِفي ُّ

 الطاِبْيُب .... ادلْرَضى .ٗ

 اأَلطٍَّباُء .... ِإىَل ادلْسَتْشَفى .٘



ْوَن .... بِالنااِس َعَلى خُمَْتِلِف ِمَهِنِهمْ  .ٙ  الصاَحِفي ُّ

 َهْل ِمَهُن النااِس خُمَْتِلَفٌة ؟ .ٚ

 اُذُْكْر ِمَهُن النااِس ؟ .ٛ

ْوَن اأَلْخَباِر ؟َيْكُتُب أَْيَن  .ٜ  الصاَحِفي ُّ

 َبَضاِئَع ؟يَِبْيُع التَُّجاُر الأَْيَن  .ٓٔ

الموقف الثالث ؛ َضْع َحْرَؼ )ص( ِإَذا َكاَنْت الِعَبارَُة ُمَواِفَقًة لِْلِقَراَءِة السَّاِبَقِة، َوَحْرَؼ 
 َوَصحِّْحَها !  )خ( ِإَذا َكاَنْت الِعَبارَُة َغْير ُمَواِفَقةٍ 

 ( )     ِمَهُن النااِس ُمتَ نَ وٍَّعةٌ  .ٔ

ُحْوَن َيْذَهبُ ْوَن إِ  .ٕ  ( )   ىَل ادلْسَتْشَفىالَفالا

ُحْوَن يَ ْزَرُعْوَن الَبَضائِع يفْ ادلْزَرَعةِ  .ٖ  ( )   الَفالا

ْوقِ  .ٗ  ( )    التااِجُر َيْذَهُب ِإىَل السُّ

ْوقِ  .٘  ( )   الطاِبْيُب يُ َعاِلُج ادلْرَضى يف السُّ

تِ  .ٙ  ( )  ُهْم َيْكتُبُ ْوَن اأَلْخَباِر يفْ اجلَرَاِئِد اََّالا

 ( )   اأَلطٍَّباُء يُ َعاِلُج ادلْرَضى يف ادلْسَتْشَفى .ٚ

 ( ) الصاَحِفيااِن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن اأَلْخَباِر يفْ َأيٍّ َمَكانٍ  .ٛ

زَارِعِ  .ٜ
َ

 ( )    ُهنا يَ ْزَرْعَن اأَلُرزا يفْ ادل

ْوقِ  .ٓٔ  ( )    ََنُْن يَِبْيُع الَبَضاِئَع يفْ السُّ

 ْكِمِل الُجَمَل اآلتَِيَة بِالَكِلَمِة الَمْوُجْوَدِة !الموقف الرابع ؛ أَ 

ْرِطيٌّ .... ادلُرْوَر ) يُ َنظاُم  .ٔ  َيْكُنُس ( –يُ ْوِفُر  –َيُسْوُق  –الشُّ

ياارَاِت ) َتْصَنُع  .ٕ  ُتِذْيُع ( –تَ ْرُسُم  –تَ ْزرَُع  –الَيابَاُن .... السا



ارَِع ) الطاِبْيُب  .ٖ  ادلَمرٍُّض ( –الصاَحِفّي  –الُكنااُس  –.... َيْكُنُس الشا

اُمْوَن  .ٗ ُحْوَن  –ادلَدرٍُّسْوَن  –.... يَ ْزَرُعْوَن اأَلُرزا يف ادلْزَرَعِة ) الّرسا اُر ( –الَفالا  التُّجا

ْوِق ) اخَلْضَرَواَت  .٘  الَفَواِكَه ( –الَبَضاِئَع  –اأَلُرزا  –الَفاِكِهي يَِبْيُع .... يفْ السُّ

َر )ِفْعُل الُمَضارِِع( ِمَن الِقَراَءِة  الموقف الخامس ؛ ُأذُْكْر الُمْبَتَدأَ )َضَماِئُر الَجْمِع( َوالَخبػْ
 السَّاِبَقِة !

 الِمْهَنةُ 

ُهْم َمْن َيُكْوَن ُمَدرًٍّسا، ًحا، ِمن ْ ُهْم َمْن َيُكْوَن َفالا َنا َأنا ِمَهَن النااِس ُمتَ نَ وٍَّعٌة، ِمن ْ  َكَما َعَرف ْ
ُهمْ  اًما، َوُمَوظاًفا، َوُمَهْنِدًسا، َوتَاِجرًا، َوَصَحِفيًّا، َوطَِبْيًبا، َوِمن ْ ُهْم َمْن َيُكْوَن مُمَرًٍّضا، وَرسا َمْن  ِمن ْ

ُر َيُكْوَن ُشْرِطيًّا َوخضرِيًّا َوَجزَارًا َوفَاِكِهيًّا وجنارا َوبَِناءًا َوِمْيَكانِْيِكيًّا َوزُبَالًَة وُكنااًسا َوُمِدي ْ  ًعا َوَغي ْ
 َذِلَك.

اُر َيْذَهبُ ْوَن ُكلا  َها، َوالتُّجا زَارِِع ُكلا بَ ْوٍم َويَ ْزَرُعْوَن اأَلُرزا ِفي ْ
َ

ُحْوَن َيْذَهبُ ْوَن ِإىَل ادل  يَ ْوٍم فَالَفالا
ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن عَ  َها الَبَضاِئَع ادلتَ نَ وٍَّعَة، والصاَحِفي ُّ ُعْوَن ِفي ْ ْوِق َويَِبي ْ ِن اأَلْخَباِر الّناِفَعِة ِإىَل السُّ

ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعنِ  َحِفي ُّ ِت لِيَ ْقرَأََها النااُس َوِمْن َأْجِل َذِلَك الصا اأَلْخَباِر  َوَيْكتُبُ ْونَ َها يفْ اجَلرَاِئِد اََّالا
َهبُ ْوَن ُكلا يَ ْوٍم ِإىَل ادلْسَتْشَفى يفْ َأيٍّ َمَكاٍن َويَ تاِصُل بِالنااِس َعَلى خُمَْتِلِف ِمَهِنِهْم، َواأَلطٍَّباُء َيذْ 

 َويُ َعاجِلُْوَن ادلْرَضى.

 

 

  



 ٔٔالمالحق 

RANCANGAN JAWWALAH MAHARAH KITABAH 

 

 الموقف األول ؛ رَتِِّب الَكِلَماِت اآلتَِيَة لَِتُكْوَن ُجَماًل ُمِفْيَدًة !

َحاِن  .ٔ  يَ ْزَرَعان  –َوَأْْحَُد  –ُُهَا  –َخاِلٌد  –اأَلُرزا  –َفالا

ُح  -احلَاِصاَلَت  .ٕ ْوِق  –الَفالا  يَِبْيعُ  –يفْ  –الزٍّرَاِعياَة  –السُّ

 الطاِبْيبُ  -يفْ  –يُ َعاِلُج  –ادلْسَتْشَفى  –ادلْرَضى  .ٖ

ُت  –اأَلْخَباُر  .ٗ  يفْ  –َعْن  –اجَلرَاِئد  –الَصَحِفّي  –َوَيْكتُبُ َها  –يَ ْبَحُث  –َواََّالا

َنا  –لَِتِصحا  –ْضَرَواَت َواخلَ  .٘ ُب  –َأْجَساَمَنا  –َعَلي ْ  نَْأُكلَ  –َأْن  –الَفَواِكَه  –َيَِ

 الموقف الثاني ؛ َأْكِمِل الُجَمَل اآلتَِيَة ِبَكِلَماٍت ُمَناِسَبٍة !

 َمْشُغْوٌل َداِئًما يفْ ادلزَارِعِ  .... .ٔ

ْوقِ أَبُ ْوَك ..... ُهَو يَِبْيُع الَبَضائَِع يفْ ا .ٕ  لسُّ

 َأِخْي ..... ُهَو يُ َعاِلُج ادلْرَضى .ٖ

 .... ِإبْ رَاِهْيُم َشَجَرَة البُ ْرتُ َقالِ  .ٗ

 ب  .... َنْسَتِطْيُع َأْن نَ ْعِرَف احَلَواِدَث  .٘

 الموقف الثالث ؛ َكوِِّن الَكِلَماِت اآلتَِيَة ِفْي ُجَمٍل ُمِفْيَدٍة !

 ............................ =  يَ ْزرَعُ  .ٔ

 ............................ =  يَِبْيعُ  .ٕ

 ............................ = يَ ْبَحُث َعنْ  .ٖ

 ............................ =  يُ َعاِلجُ  .ٗ



 ............................ = ََيَْتاُج ِإىَل  .٘

 ى اللَُّغِة الَعَربِيَِّة الَفِصْيَحِة !الموقف الرابع ؛ تَػْرِجْم َما يَْأِتى ِإلَ 
1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran di kebun 

2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko 

3. Ibuku adalah seorang dokter, ia pergi ke rumah sakit umum 

4. Wartawan ialah orang yang mencari berita dan menuliskannya di Koran-koran 

5. Kita membutuhkan petani, pedagang, wartawan, dan dokter 

 ُجَمٍل( ! ٘الموقف الخامس ؛ اْجَعْل فَػْقَرًة َعِن الصُّْورَِة )َأَقلُّ ِمْن 

ٔ.        ٕ. 

                      

 

  



 ٕٔالمالحق 

DAFTAR NAMA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KELOMPOK 1 

Affan Sulton 

Afiyah Husna 

Fatimah Bunga 

Mega Dwi 

Salwa Azzahra 

Vyaesh Syasa 

 

KELOMPOK 2 

Agil Syauqi 

Ariesta Suci 

Fitriyanti 

Nabilla Annisa 

Sekar Ayu 

Maulida Saharana KELOMPOK 3 

Ichwan Nur 

Arifatul Izza 

Pristy Fania 

Nada Kenovia 

Shella Anindya 

Yuli Maulidatun KELOMPOK 5 

Wahyu Ananda 

Eka Agustyas 

Hesti Kirana 

Kholida Ilmiyah 

Salsabila Aurel 

Tasya Amirah 

KELOMPOK 4 

Uwais Aghni 

Azizah Pratista 

Hasniyah 

Indayu Anggun 

Nadia Al Husna 

Sukma Mulya 



 ٖٔالمالحق 

 اإلختبار القبلي

 

 

 

 

 (ٕٓ)درجة  الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ! ِإْمََلِ  . أ

ُحْوَن َيْذَهبُ ْوَن ِإىَل ..... .ٔ  الَفالا

 التااِجُر َيْذَهُب ُكلا يَ ْوٍم ِإىَل ..... .ٕ

ْوَن .... َعِن اأَلْخَباِر النااِفَعةِ  .ٖ  الصاَحِفي ُّ

 ِبْيُب .... ادلْرَضىالطا  .ٗ

 اأَلطٍَّباُء .... ِإىَل ادلْسَتْشَفى .٘

ُمَواِفَقًة لِْلِقَراَءِة السَّاِبَقِة، َوَحْرَؼ )خ( ِإَذا  َضْع َحْرَؼ )ص( ِإَذا َكاَنْت الِعَبارَُة  . ب
 (ٕٓ )درجة َوَصحِّْحَها !  َكاَنْت الِعَبارَُة َغْير ُمَواِفَقةٍ 

 ( )     وٍَّعةٌ ِمَهُن النااِس ُمتَ ن َ  .ٔ

ُحْوَن َيْذَهبُ ْوَن ِإىَل ادلْسَتْشَفى .ٕ  ( )   الَفالا

ُحْوَن يَ ْزَرُعْوَن الَبَضائِع يفْ ادلْزَرَعةِ  .ٖ  ( )   الَفالا

ْوقِ  .ٗ  ( )    التااِجُر َيْذَهُب ِإىَل السُّ

ْوقِ  .٘  ( )   الطاِبْيُب يُ َعاِلُج ادلْرَضى يف السُّ

 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas  : __________________________________________________ 

Hari/tanggal : __________________________________________________ 

 



 (ٓٔ)درجة  الَمْوُجْوَدِة !َل اآلتَِيَة بِالَكِلَمِة َأْكِمِل الُجمَ  . ج
ياارَاِت ) َتْصَنُع الَيابَاُن ....  .ٔ  ( ُتِذْيعُ  –تَ ْرُسُم  –تَ ْزرَُع  –السا
ارَِع ) الطاِبْيُب  .ٕ  ( ادلَمرٍّضُ  –الصاَحِفّي  –الُكنااُس  –.... َيْكُنُس الشا

)درجة !  ُجَماًل ُمِفْيَدًة َوتَػْرِجْم ِإَلى اللَُّغِة اإِلْنُدْونِْيِسيَّةِ ْوَن رَتِِّب الَكِلَماِت اآلتَِيَة لَِتكُ  . د
ٕٓ) 

ُت  –اأَلْخَباُر  .1  يفْ  –َعْن  –اجَلرَاِئد  –الَصَحِفّي  –َوَيْكتُبُ َها  –يَ ْبَحُث  –َواََّالا
َحاِن  .2  يَ ْزَرَعان –َوَأْْحَُد  –ُُهَا  –َخاِلٌد  –اأَلُرزا  –َفالا
 (ٖٓ)درجة !  َكِلَماٍت( ٖ أُْنظُْر ِإَلى الصُّْورَِة، ثُمَّ اْكُتْب َما َنَظْرتُُه )َأَقّل  . ه

......................................................................

......................................................................

......................................................................
........................................................... 

 

  



 ٗٔالمالحق 

 اإلختبار البعدي

 

 

 

 

 (ٕٓ)درجة  ! ُمَناِسَبةٍ  ِبَكِلَمةٍ  الَفَراغَ  ِإْمََلِ  . أ
ْوَن .... بِالنااِس َعَلى خُمَْتِلِف ِمَهِنِهمْ  .ٔ  الصاَحِفي ُّ

 َهْل ِمَهُن النااِس خُمَْتِلَفٌة ؟ .ٕ

 اُذُْكْر ِمَهُن النااِس ؟ .ٖ

ْونَ َيْكُتُب أَْيَن  .ٗ  اأَلْخَباِر ؟ الصاَحِفي ُّ

 يَِبْيُع التَُّجاُر الَبَضاِئَع ؟أَْيَن  .٘

ِإَذا َكاَنْت الِعَبارَُة ُمَواِفَقًة لِْلِقَراَءِة السَّاِبَقِة، َوَحْرَؼ )خ( ِإَذا  َضْع َحْرَؼ )ص(   . ب
 (ٕٓ)درجة  َوَصحِّْحَها !  َكاَنْت الِعَبارَُة َغْير ُمَواِفَقةٍ 

تِ َيْكتُبُ ْوَن اأَلْخَباِر يفْ اجلَ  ُهمْ  .ٔ  ( )  رَاِئِد اََّالا
 ( )   اأَلطٍَّباُء يُ َعاِلُج ادلْرَضى يف ادلْسَتْشَفى .ٕ
 ( )  الصاَحِفيااِن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن اأَلْخَباِر يفْ َأيٍّ َمَكانٍ  .ٖ
زَارِعِ  يفْ ُهنا يَ ْزَرْعَن اأَلُرزا  .ٗ

َ
 ( )    ادل

ْوقِ  .٘  ( )    ََنُْن يَِبْيُع الَبَضاِئَع يفْ السُّ
 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas  : __________________________________________________ 

Hari/tanggal : __________________________________________________ 

 



 (ٓٔ)درجة  اآلتَِيَة بِالَكِلَمِة الَمْوُجْوَدِة !َأْكِمِل الُجَمَل   . ج
اُمْوَن  .ٔ ُحْوَن  –ادلَدرٍُّسْوَن  –.... يَ ْزَرُعْوَن اأَلُرزا يف ادلْزَرَعِة ) الّرسا ارُ  –الَفالا  ( التُّجا
ْوِق ) اخَلْضَرَواَت  .ٕ  ( الَفَواِكهَ  –الَبَضاِئَع  –أَلُرزا ا –الَفاِكِهي يَِبْيُع .... يفْ السُّ

)درجة !  الَكِلَماُت اآلتَِيُة لَِتُكْوَن ُجَماًل ُمِفْيَدًة َوتَػْرِجْم ِإَلى الُّلَغِة اإِلْنُدْونِْيِسيَّةِ رَتُِّب  . د
ٕٓ) 

ُح  -احلَاِصاَلَت  .ٔ ْوِق  –الَفالا  يَِبْيعُ  -يفْ  –الزٍّرَاِعياَة  –السُّ
َنا  –لَِتِصحا  –اَت َواخَلْضَروَ  .ٕ ُب  –َأْجَساَمَنا  –َعَلي ْ  نَْأُكلَ  –َأْن  –الَفَواِكَه  –َيَِ
 (ٖٓ)درجة !  (ُجَمل ٖ أُْنظُْر ِإَلى الصُّْورَِة، ثُمَّ اْكُتْب َما تَػْنظُُرهاَ )َأَقلُّ  . ه

..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................
...................................... 

 

  



 ٘ٔالمالحق 

 السيرة الذاتية

 
 المعلومات الشخصية

 خري النساء:    االسم
  سوواندي:    اسم الوالد

  مفيدة:    اسم الوالدة
  ٖٜٜٔ أكتوبر ٙٔماالنج، :   مكان وتاريخ الوالدة

 جاوى الشرقية -ماالنج  –فاجيالران :    العنوان
 ٜٕٖٖٗٔ٘٘ٚ٘ٛٓ:    رقم اجلوال

 khoiirunniisa.kn@gmail.com:   الربيد اإليليكرتوين

 

 اسية المراحل الدر
 

 السنة المستوى الدراسي رقم
 ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔ تورين -أوندائن  "روضة ادلسلمني" روضة األطفال   .ٔ
 ٕ٘ٓٓ-ٜٜٜٔ ٗسيدورَيو  احلكومية بتدائيةإلادلدرسة ا  .ٕ

mailto:khoiirunniisa.kn@gmail.com


 ٕٛٓٓ-ٕ٘ٓٓ مباالنج ثالثةال احلكومية اإلسالمية توسطةادلدرسة ادل  .ٖ
 ٕٔٔٓ-ٕٛٓٓ وىل مباالنجاأل احلكومية اإلسالمية ثانويةادلدرسة ال  .ٗ

،  اهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك إبر   .٘
 ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓ تعليم اللغة العربيةقسم  علوم الرتبية والتعليم،كلية 
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