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 : مأمون أمير، الماجستير رئيس المدرسة

 : الملكية الخاصة حالة األراضي

 A:   االعتماد

 تاريخ المدرسة المتوسطة رادين فاكو ترنجاليك .2

الباحثة المدرسة المتوسطة رادين فاكو ترنجاليك التي تقع في  تإختار 

"ب"  05المعهد الحدثة رادين فاكو بسريع كي مانجون ساركورا رقم 

سورادكن بترنجاليك و هي الجزء من التعليم في مؤسسة و االجتماعية 

المعارف نهضة العلماء. تقوم المدرسة المتوسطة رادين فاكو ترنجاليك سنة 

تعمال الطريقة التدريسية الدينية األوالد. كان المؤسس مؤسسة بإس 0551

قد مات ثم أورثنا إلي خلفائه أمرا بوقف مفروغا منه وسيلة التعليم في 

المدارس و االجتماعية الكتاتيب معاريف نهضة العلماء. بعد ذلك شيدت 

سيع المدرسة مع انطالق لمعهد الخاص لتعليم بناية جديدة إلضافة و تو 

لي في قسم التربية االسالمية والمدرسة االبتدائية، و حتى اآلن التزال في العا

 التحسين.

كلو مترا من عاصمة مدينة ترنجاليك، و   10و موقعها الجغرافي من 

كلو مترا عن مركز الناحية. و قربها من المدارس الدينية عاليها   62حوالى 
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قرية سورادكن و  مترا. و موقع هذه المدرسة في 002ترنجاليك أكثر من 

ترنجاليك جاوى الشرقية. تتركب  –هي في الشارع مسجد الردوان سورادكن 

ترنجاليك فى أّول تأسيسها غرفة التعليم فى المدرسة المتوسطة رادين فاكو 

إلى ثالثة فصول ثم بعد ماجرت التربية سنوات، فصارات زائدا و كذلك 

 بمجموعة التالميذ زائدا و أكثر حتى األن.

أما رؤية و مهمة هذه المدرسة، هما من رؤية المدرسة يعني طباعة 

الكوادر اإلسالمية المؤهلة في مجال العلوم و الماهرة و األخالق الكريم و 

تحسين الجودة في مكرس لله سبحانه و تعالى. ومن مهمة المدرسة يعني 

بشرية ان ، طباعة الموارد الالمجال األكاديمي، تحسين إتقان المهارة اللغوية

يفكر بسرعة، جعل األذكار قوية، التصرف بشكل مناسب، أجيال الطباعة 

 التي منضبطة في الطابع.

 المتوسطة رادين فاكو ترنجاليكالرئية و البعثة و األهدف المدرسة  .3

 الرئية 

عرفة والمهارة واألخالق إنشاء كوادر إسالمية مؤهلة في مجال الم

 تعالى. لهص لواإلخال
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 لبعثةا 

 تحسين الجودة في المجال األكاديمي. .0

 زيادة التمكن من زيادة المهارات. .0

ه الذكر القوي، يتصرف ، لديالموارد البشرية الذي يفكر بسرعةطباعة  .6

 .بشكل صحيح

 توليد جيل من الشخصيات منضبطة .1

 األهداف 

، حصلت على زيادة في المرتبة، المدارس التي تتجه نحو المتوسط .0

 .NEMوتوافق على 

 المهارات الناجحة من قبل العرب. تحقيق .0

 تحقيق إنجازات الطالب في مجاالت الرياضة والفنون والثقافة. .6

 تحقيق التقدير الديني والممارسة في الحياة اليومية. .1

 تحقيق االنضباط الكامل والمتكامل .0

 تركيب المنظمة .4

ررة ى تتنظم المدرسة منظمة و تسهل عملية التعليم و الّتعلم المقلك

فيها، و هي إحدى العناصر المهمة الّتى البّد أن تحقّق فى كل مؤّسسة 



46 
 

 
 

سة المتوسطة رادين فاكو ترنجاليك هي تربوية. و تركيب المنظمة المدر 

هذا الهيكل التنظيمي في مدرسة المتوسطة  تشتمل فى الّلوحات االخرة.

 رادين فاكو ترنجاليك كما يلي:

 0جدول : 

 هيكل التنظيمي للمدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المدرسة

 أمير، الماجستير مأمون

 إلدارة قسم رئيس

 نعمة أري ريسما فوتري

 نائب الرئيس للطالب

 سومينياتي
 

نائب الرئيس للوسائل و 
 التسهيالت

 سورحمن

نائب الرئيس لإلتصال 
 المجتمع

 محمد نور الهدي

نائب الرئيس للمنهج 
 الدراسي

 سوطافا

 رئيس المكتبة
 

 المدرسون
 

 المدرس الحارس
 

 أولياء الفصول
 

 الطالب
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 أحوال المدرسين في المدرسة رادين فاكو ترنجاليك .5

كان مدرس كثير في المدرسة المتوسطة رادين فاكو ترنجاليك، هم 

و يتخرجون من الجامعة اإلسالمية الحكومية أو الجامعة اإلسالمية المدينة 

منهم من يتخرجون من الجامعة األخرى. ولهذه المدرسة، المستخدمين 

في المدرسة رادين ين ليحّرسها. و عدد المدّرس و أيضا لتسهيل عملّية اإلدارة

 م يعنى:0205/0202للعام الدراسي فاكو ترنجاليك 

 0جدول : 

 م0205/0202أحول المدرسين للعام الدراسي 

 المدرسينعدد  عدد المدرسة عدد المدرس
02 05 05 

 جهاز المدرسة .6

وأّما جهاز المدرسين في المدرسة رادين فاكو ترنجاليك. و جدود 

جهاز المدّرسين في المدرسة لمؤّيد عملية التعليم و التعلم. و كذلك 

المدرسين في المدرسة رادين فاكو ترنجاليك. جهاز المدرسة يستطيع أن 

 ليتعلموا فيها.يسبب إلى ائتمان السكان لوضع أوالدهم 
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 كل وسائل المدرسةش .7

 مترا رابعا. 0520واسع المدرسة : 

 أحوال الطالب .8

للعام  رادين فاكو ترنجاليكويلى البيان عن عدد الطالب في المدرسة 

 م0205/0202الدراسي 

 6دول : ج

 م0205/0202أحوال الطالب للعام الدراسي 

 عدد الطالب عدد الطالبة عدد الطالب الفصول
 36 62 66 السابع
 00 01 01 التامن
 00 66 01 التاسع

 003 50 50 المجموع
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 تقديم الحقائق  .ب

 إبتكاراتالحقائق التي تتعلق ب من عملية جمع المحصولة  من نتائج البحث

صف السابع بالمدرسة المتوسطة لمعلم اللغة العربية في تعليم مهارة الكالم ل

حتي أكتوبير   01الباحثة منذ قامت بها التي قد  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليك

 ، تستطيع الباحثة أن تبين نتائج البحث كما يلى:0205نوفمبر  00

 تعليم مهارة الكالم عند يقةطر الفي استخدام العربية معلم اللغة  إبتكارات .1

معلم اللغة العربية في تعليم مهارة  إبتكاراتللحصول علي الحقائق عن 

الباحثة  تماق، فالمتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالكالم في المدرسة 

 إبتكاراتبالمالحظة المباشرة إلى المعلم اللغة العربية في الصف السابع لتعريف 

، و تقوم الباحثة تعليم مهارة الكالمفي طريقة الفي استخدام العربية معلم اللغة 

لعربية و الطالب في المقابلة مع نائب الرئيس المنهج الدراسي و معلم اللغة ا

 قسم األول.

المدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين فاكو معلم اللغة العربية في كان 

للغة معلم ال اتبتكاراتاإل ى حدإي أداء التعليم، ف بتكاراتيملك اإل ترنجاليك

تعليم اللغة العربية  عندفي استخدم الطريقة التعليمية  بتكاراتاإل العربية هي

خاصة في تعليم مهارة الكالم. في تعليم مهارة الكالم يختار معلم اللغة العربية 
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اء المادة حتي أن يفهموا الطالب و يستطيع الطالب الطريقة المناسبة إللق

معلم اللغة  إبتكاراتتحدث بشكل جيد مع الطالب اآلخرين. فلذلك يحتاج 

 العربية في عملية التعليمية.

مصادر الحقائق ها الباحثة من عدة المعلومات التي حصلتذ هي ه

 المقابلة التالية: من المحصولة

اللغة العربية في الصف السابع عن  ةدوي رازييانا كمعلمقالت األستاذة 

اللغة العربية خاصة في  أو معلمة معلممحتاج  ل بتكاراتاإل" :بتكاراتاإل

 هاسيلقيتي ية المادة التعليمصارت ال إبتكاراتالطريقة التعليمية، ألن ب استخدام

 0الملل".ب، و هم ال يشعرون مفهومة بسهولة و جيدة المعلم إلي الطالب

لمدرسة لرئيس المنهج الدراسي سوطافا كنائب  األستاذن بيّ كما 

 قال:معلم، و ال إبتكاراتعن  المتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليك

 عندالطريقة التعليمية في استخدام  بتكاراتاإل إلى ةحتاج المعلمت"
عملية الفي  ةدعم أنشطة المعلم بتكاراتاإلألن العملية التعليمية، 

                                                             

اإلسالمية رادين فاكو المدرسة المتويطة ، معلم اللغة العربية في صف السابع في دوي رازيياناالمقابلة بأستاذة  0 
 .0205نوفمبر  0في التاريخ  ترنجاليك
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دفع الطالب أن يكونوا نشاطا  التعليمية لحل المشكالت في التعليم، و
 6لتعليم".المشاركة لفي 

 فيمعلم اللغة العربية  جهود إبتكاراتيدل أن  السابقة، ةالمقابلشرح من 

، و وال يشعرون بالمللم لتسهيل طالب أن يفهموا المادة، موهبته لدعم التعل

و لزيادة حماسة الطالب في  ،لحل المشكالت في الفصل حين أنشطة التعليم

 المعلم أيضا يدفع الطالب أن يكونوا نشاطا في التعليم. إبتكاراتالتعليم و 

 خاصة بنفسها تملك كيفية ةمعلمالفي استخدام الطريقة التعليمية كل 

إللقاء المواد التعليمية إلي الطالب. يستخدم المعلم الطريقة المختلفة في تعليم 

لمدرسة المتوسطة كل معلم اللغة العربية في ا  إبتكاراتمهارة الكالم وفقا ب

 دوي رازييانا:قالت األستاذة  .اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليك

ا للمادة، اعتماًدا على بضبطها وفقً ، أقوم دائًما عند اختيار طريقة التعلم"
ًقا لظروف الفصل الدراسي والطالب، ، ثم يتعين علي تعديلها وفالمادة

، على سبيل المثال هذا الفصل مفٍض فصلوفًقا لما أستخدمه في ال
ة عند تعلم مهار  ، لذلكلمعهدستند إلى تعلم المفردات في اوممكن وقد ا

، طريق استخدام رسومات جذابةرة عن أستخدم الطريقة المباش الكالم
، وأحيانًا أقوم أيًضا بدمج عدة ال يشعر الطالب بالصعوبات والملللذلك 

                                                             

في  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة ، نائب الرئيس المنهج الدراسي في سوطافا أستاذالمقابلة ب3 
 .0205نوفمبر  00التاريخ 
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أهداف التعلم وفًقا لما طرق تعليمية حتى ال تكون رتابة ويمكنهم تحقيق 
 1".هو متوقع

استخدام الطريقة خاصة في تعليم مهارة الكالم  م اللغة العربيةيفي تعل

المدرسة في الصف السابع في  مقبلة مع الطالب بالصور المباشرة المصحوبة

تحصل الباحثة علي  كما .رنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت

المعلومات من مقابلة مع ستي عائشة، و هي إحدى من الطلبة في الصف 

 . و قالت:رنجاليكالمدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين فاكو تالسابع في 

المعلم الطريقة المباشرة التي تعجبني ، ال أشعر بأي عندما يستخدم "
صعوبات ألنها مصحوبة بصور مثيرة لالهتمام وتستخدم األم اللغة العربية 

عربية ألن البسيطة بحيث يسهل فهمها ، وأنا متحمس جًدا لتعلم اللغة ال
 0".الفصل ممتع وليس مماًل 

الباحثة في يوم حظة التي قد فعلت هذه المعلومات تناسب مع المال

في الدرس قبل البدء في الصف السابع  0205نوفمبر  0يخ الثالثاء في التار 

صبح بشروط الفصل الدراسي لتكون مواتية. بعد أن يدوي  ألستاذةيقوم ا

م باستخدام الطريقة المباشرة ، يفي التعل دوي ألستاذة، يبدأ االطالب مشروطين

                                                             

اإلسالمية رادين فاكو المدرسة المتويطة ، معلم اللغة العربية في صف السابع في دوي رازيياناالمقابلة بأستاذة  4 
 .0205نوفمبر  0في التاريخ  ترنجاليك

في  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة ، طالبة في صف السابع في مع ستي عائشة المقابلة 5 
 .0205نوفمبر  0التاريخ 
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صحوبة بصور مثيرة لالهتمام ، ثم يسأل ويشرح المعلم المواد باللغة العربية م

 المعلم الطالب عن المواد التي تم شرحها يمكن فهمها أو ال يمكن فهمها.

مرة أخرى بلغة  دوي ألستاذةا، يشرح عندما يكون هناك طالب ال يفهمون

عربية أبسط بينما يوضح الكلمة حتى يتمكن الطالب من فهم ما يفسره المعلم. 

، وبعد ذلك ما يقوله المعلم حتى يصبح السلس ثم يجب على الطالب محاكاة

يقوم المعلم بتعيين الطالب في أزواج ويطبق الحوار الذي شرحه المعلم من 

 3خالل الصور.

ستاذة دوي بالوثيقة المحصولة من األ يضاأ هذه المعلومات مناسبةو 

م أن تعليم المهارة الكالم هنا تستخد(RPP) رازييانا في تصميم تنفيذ التعليم 

بحيث يمكن  الطريقة المباشرة بالصور الجذابة التى تسهل الطالب في التعلم

 5.(RPP)تصميم تنفيذ التعليم  م وفًقا لما هو مذكور فييتحقيق أهداف التعل

 إبتكاراتوالمعلومات التي تم الحصول عليها حول  الحقائقمن نتائج 

 فيمهارة الكالم  ميفي تعل يةالتعلم ةقيطر المعلم اللغة العربية في استخدام 

من المقابالت ، رنجاليكالمدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت

                                                             

نوفمبر  0اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليك في التاريخ في المدرسة المتويطة في صف السابع الحظة الم 6 
0205. 

 .0205نوفمبر  0الوثيقة من أستاذة دوي رازييانا، في التاريخ  5 
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اإلسالمية المدرسة المتوسطة  في لطالبو االلغة العربية  والمالحظات مع معلم

 معلم إبتكاراتمن هذه المعلومات، يمكن مالحظة أن ، رنجاليكرادين فاكو ت

، أي الكالم مهارة مياللغة العربية في استخدام طرق التعلم المناسبة في تعل

م يباستخدام الطريقة المباشرة المصحوبة بصور مثيرة لالهتمام كدعم في تعل

مهارة م يوع وتحقيق أهداف تعلالكالم لتسهيل الطالب على فهم الموضمهارة 

 .وار ويمارسون المفردات في الجملةالكالم وهي الطالب الذين يجيدون الح

 تعليم مهارة الكالم عند الوسائل في استخدامالعربية معلم اللغة  إبتكارات .2

 وسائل التعليمية فيفي استخدام ال إبتكاراتلديه  اللغة العربية كل معلم

 إبتكاراتالحالة، طلب الباحث معلومات عن في هذه تعلبم مهارة الكالم. 

الكالم. حصل مهارة مختلفة في تعليم  الوسائل معلم اللغة العربية في استخدام

اللغة العربية حول استخدام الوسائل التعليمية  على معلومات من معلم ةالباحث

،  رنجاليكالمدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت الكالم في مهارة في تعليم

 ا بّينت األستاذة دوي رزييانا:كم

، عادًة ما أستخدم الكالم مهارة ميخاصة في تعلل وسائالفي استخدام "
، أحب إنشاء وسائط لونة والرسومات المثيرة لالهتماملوحات النجوم الم

تعليمية ألنه يسهل علّي نقل الموضوع. يستخدم استخدام لوحة النجوم 
المفردات وجذب الطالب  الملونة هذه لمساعدة الطالب على فهم
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، أحب استخدام هذه رأوها للحوار استناًدا إلى المفردات والصور التي
في تعليم مهارة م خاصًة يألنها تدعمني حًقا في التعل ل التعليميةالوسائ

 1".وتجعله أسهل للطالب وليس رتابةالكالم 

ة األستاذ مقابل ةاحث، أجرى البللحصول على مزيد من المعلومات

المدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين سوطافا كنائب الرئيس المنهج الدراسي في 

 ، و قالت:رنجاليكفاكو ت

مهمة للغاية في عملية التعلم ألنها يمكن أن تحفز  ل التعليميةالوسائ"
د وحماس الطالب على التفكير فيما يتعلق بالمواد وتشجع على استعدا

 ليصنع وسائ معلم مبتكار هية دوي رزييانا األستاذ ، والطالب للتعلم
، بحيث تصبح دروس اللغة العربية الصعبة سهلة تعليمية ممتعة ومتنوعة

 5."الفهم والفهم الطالب ال يشعرون بالملل

، وهذه الرسومات المثيرة الملونة للنجوم تعليموسائل ال ماستخدقد 

المدرسة في الصف السابع في  لالهتمام تلقت ردودًا جيدة من الطالب

، و قالت ، وكشف أحد الطالبرنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت

 :حاريس هساندين

                                                             

اإلسالمية رادين فاكو المدرسة المتويطة ، معلم اللغة العربية في صف السابع في دوي رازيياناالمقابلة بأستاذة  8 
 .0205نوفمبر  0في التاريخ  ترنجاليك

 

في  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة ، نائب الرئيس المنهج الدراسي في سوطافا أستاذالمقابلة ب9 
 .0205نوفمبر  00التاريخ 
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، يةالتعلم لدوي مجموعة متنوعة من وسائ ألستاذةغالًبا ما تستخدم ا"
، بل هو والرتابة في الكتبفقط المحاضرات  لك ألنه ليسوأنا أحب ذ

لم. عندما أشعر األسهل بالنسبة لنا في عملية التعأكثر إثارة ويجعل من 
بلغة أسهل  دوي مرة أخرى ألستاذة، ستشرح ابصعوبات وال أفهم

 02."المثيرة لالهتمام التعليمية وتدعمها وسائل

 ةج المالحظات التي أجراها الباحثأيًضا من خالل نتائ الحقائقيتم تعزيز 

تدريس األستاذة دوي يقوم  ،األولىفي الساعة ، في يوم الجمعة والتي تبين أن:

السابع ب، في بداية الدرس، يقوم المعلم بشرط الفصل، بعد أن في الصف 

باستخدام  ة الكالمالمعلم المواد المتعلقة بمهار  ، يشرحيكون الطالب مستعدين

لوحة النجوم الملونة والرسومات المثيرة لالهتمام التي أعدها المعلم  لوسائ

، ويشير إلى صورة واحدة تلو األخرى ويعلق المعلم بالفعل أمام الفصل مسبًقا

أثناء شرح اللغة العربية للصورة ثم يجسدها في شكل جملة بسيطة. ثم يقرأ 

المعلم مرة أخرى بينما يُطلب من الطالب تقليدها. بعد ذلك يسأل المعلم ما 

شخص ما من  ، عندما يطلباك أشخاص ال يفهمون ما تم تفسيرهإذا كان هن

، الفهم والبساطة. بعد كل شيء فهم المعلم أن يشرح مرة أخرى بلغة أسهل في

، ثم يقوم صور ويقوم بعض الطالب بطرح أسئلةيشير المعلم إلى بعض ال

                                                             

 اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة ، طالب في صف السابع في مع حاريس هساندين لمقابلةا10 
 .0205نوفمبر  0في التاريخ 
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الطالب الذي تم تعيينه باإلجابات وفًقا للصورة التي يعينها المعلم ويصدر جملة 

 00بسيطة أخرى من الصورة.

م الطالب للمواد التي تم تدريسها، فإن لمعلم اللغة لمعرفة مستوى فه

هي استخدام احد من وسائل التعليمية مبتكرة. و وسائل العربية أيًضا طريقة 

اللغز لتحديد مستوى فهم الطالب للمواد التي تم تدريسها وتطبيق  لوسائ

 ، يتماللغز التعليم المفردات التي تم تدريسها في شكل جملة. باستخدام وسائل

المدرسة في الصف السابع في  طالبالطالب لمتابعة عملية التعلم. تحفيز ال

حمسون جًدا للتعلم باستخدام مت رنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت

مغلف للغاية ومثل لعبة. في فصل  األلغاز في لاأللغاز، ألن تطبيق وسائ لوسائ

تعيين كل مجموعة لتجميع ، يتم الطالب إلى عدة مجموعات واحد يتم تقسيم

، ثم تشرح المجموعة التي انتهت ل في حالة من الفوضى بسرعة وبدقةلغز ما زا

اللغة م يتعلفي األلغاز  لوسائمن تجميع اللغز ما يوجد في اللغز. استخدام 

مناسبة جًدا للطالب  لليست مملة. الوسائ ة الكالمالعربية خاصة مهار 

ا. الطالب األقل نشاطًا، وعادًة ما يكونون قل نشاطً الناشطين أو الطالب األ

                                                             

نوفمبر  00في التاريخ  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة في صف السابع في المالحظة 11 
0205. 
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، لديهم دوافع أيًضا للمشاركة في التعلم وأكثر حماسة وال يخجلون هادئين

 .ن الجمل العربية بشكل صحيحويثقون في التعبير ع

 دوي ألستاذةمع ا ةالباحث ةكورة أعاله مدعومة بنتائج مقابلالمذ  الحقائق

 ، والتي كشفت أن:رزييانا

، ألن لغاز لتقييم المجموعات وتقييمهااأل لما أستخدم وسائعادًة "
الطالب األقل نشاطًا يصبحون أكثر قدرة على االستجابة بشكل جيد 

ماعي بين والمشاركة في التعلم من خالل االعتماد على العمل الج
، المجموعات في كل مجموعة، والطالب نشيطون وغير نائمون

صبح أكثر ثقة وتختلط مع أصدقاء والطالب األقل نشاطًا والهدوء ت
 00."المجموعة

ب في ه على استجابة جيدة من طالاللغز هذ لحصل استخدام وسائ

يتم تحفيز الطالب ليكونوا  .رنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ت المدرسة

أكثر ثقة في ممارسة المفردات في جمل بسيطة واستخدام المفردات التي تم 

حوار قصير مع الطالب اآلخرين. كما أوضح أحد الطالب تدريسها إلجراء 

 الذين صرحوا بأن:

 ألغاز، فأنا أحب سيدتي، ألنها تشبه اللعب. لإذا كنت أستخدم وسائ"
 لاللغز وشرح ما هو مكتوب في وسائ لكن علينا أيًضا التفكير في تجميع

                                                             

اإلسالمية رادين فاكو المدرسة المتويطة ، معلم اللغة العربية في صف السابع في دوي رازيياناالمقابلة بأستاذة 12 
 .0205نوفمبر  0في التاريخ  ترنجاليك
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، حتى يختلط ك أن تتحد مع مجموعة من األصدقاء. لذلك عليغازال
 06."ختار اختيارالجميع ويتفاعلون مًعا. ال ت

يوم  باحثةقام بها الة المذكورة أعاله أيًضا بمالحظ حقائقتم دعم ال

 رة الكالممن مها عليملية التم بعمقام المعل ،الجمعة في الفصل السابع ب

تبر المعلم مدى فهم الطالب ، ثم اخلوحة النجوم الملونة لباستخدام وسائ

قسم المعلم نيثم  ،مثل لعبة اللغز لقدمها المعلم باستخدام وسائالتي  داةللم

تم اختياره  ، ثم يوزع المعلم لغزًاإلى مجموعتين الفصل السابع الطالب في

، يجب على  زبالتنازل لبدء لعبة األلغامعلم ، ثم يقوم العشوائًيا لكل مجموعة

تشرح  بشكل صحيح وصغير ثم جموعة أن ترتب لغزًا سريع الفوضى،كل م

 01المجموعة التي انتهت من تجميع اللغز ما هو موجود في اللغز باللغة العربية.

اللغز.  لوسائرزييانا دوي األستاذة  م اللغة العربية، تستخدميفي تعل

 لتحديد مدى فهم الطالب للمواد التي تم تعلمها األلغاز لوسائهذا التستخدم 

تى يتمكن الطالب ي حلدى الطالب في الفصل الدراسي ة الكالموتطوير مهار 

 .من التحدث باللغة العربية بطالقة

                                                             

في  اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليكالمدرسة المتويطة صف السابع في  في ةنوفييا فوتري، طالبالمقابلة مع 13 
 .0205نوفمبر  0التاريخ 

نوفمبر  00اإلسالمية رادين فاكو ترنجاليك في التاريخ في صف السابع في المدرسة المتويطة لمالحظة 01 
0205. 
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. من هذه ةالباحث ةمدعومة أيًضا بمالحظ اكورة أعالهالمذ  حقائقال

  التالي: المهارة الكالم على المعلومات على ة، حصل الباحثةالمالحظ

معلم الوسائل التعليمية ليساعد في أداء عملية التعليمية يحتاج الفي 

ع في استخدام الوسائل أن يتنوّ علم اإلستخدام الطريقة التعليمية. يستطيع الم

. و كذا تصيل ليمية تأثر على مستوى فهم الطالب، ألن الوسائل التعالتعليمية

في المدرسة مهارة الكالم  مالباحثة المعلومات عن الوسائل التعليمية في تعلي

اللغة العربية  علممع بعض م ةمن مقبل رادين فاكو ترنجاليك يةتوسطة اإلسالمالم

 علمم إبتكاراتمعلومات يعرف إذا كان تلك ال . منفي الصف السابع و طالب

هو تعليم مهارة الكالم  اللغة العربية في استخدام الوسائل التعليمية المناسبة في

في إلقاء المادة إلى الطالب  علمالموعة يساعد إستخدام الوسائل التعليمية المتن

. و بالوسائل علمموا عن المادة الذي قد علم المو هم يستطيعون أن يفه

 .يدفعون للنشاط في عملية التعليمالتعليمية أيضا الطالب يجعلون الحماسة و 

 تحليل الحقائق .ج

 تعليم مهارة الكالمعند طريقة الفي استخدام معلم اللغة العربية  إبتكارات .1

 ين قدرته على التفكير في حزمةفي تحس علمهو موهبة الم علمم إبتكارات

لتي ، و لحل المشكالت الى التعليم السهل في قبول الطالبالتعليم إأنشطة 
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، حتى و إعطاء تشجيع الطالب في التعليم، تحدث في التعليم بطرق مختلفة

 .لتعليم الناجح و اإلنجاز الممتازفي ا بتكاراتيؤثر اإل

الحال يناسب برأي نانا شوديه سوكماديناتا الذي يقال أن و هذا 

على إكتشاف و خلق شيئ جديد، طريقة جديدة،  هو قدرة المرء بتكاراتاإل

لجدة شيئا لم يكن . ال يجب أن تكون ال لنفسه و المجتمعديد يعمنموذج ج

ها موجودة من قبل، و لكن الفرد يجد تكون عناصر  قد .موجودا من قبل

 00عن الحالة السابقة. صفات مختلفة تركيبات، لها

 ستخدام الطريقة في تعليمفي هذا البحث العلمي يعني عن ا بتكاراتاإل

كيفية بنفسهم إللقاء المواد التعليمية في استخدام المهارة الكالم. كل معلم  

الطريقة المختلفة في تعليم مهارة علم إلى الطالب. يستخدم المالتعليمية  الطريقة

 اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالميةعلم كل م إبتكاراتب الكالم وفقا

المباشرة  الطريقة علمفي عملية التعليمية يستخدم المرادين فاكو ترنجاليك. 

 وبهذه الطريقة يعلم المعلمالكالم.  المهارة مي، وخاصة في تعلةمصحوبة بالصور 

الكالم للطالب ذوي االنضباط والكثير من الممارسات في االستماع  المهارة

وتقليد وتنفيذ الحوارات التي يشرحها المعلم شفهيًا مصحوبة بصور مثيرة 

                                                             
15 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 104 
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لالهتمام حتى يتمكن الطالب من قراءة الحوارات وتطبيقها جيًدا. تتفق هذه 

شرة هي الحالة مع رأي وليام فرانسيس ماكي الذي يوضح أن الطريقة المبا

طريقة لتقديم مادة اللغة العربية مع خطوات المعلم المباشرة باستخدام اللغة 

ة طالب من التواصل مع اللغام بهدف تمكين اليالعربية كمقدمة في عملية التعل

 03المستفادة مثل مالك اللغة بطالقة. العربية

اليك رادين فاكو ترنج المتوسطة اإلسالميةفي المدرسة معلم اللغة العربية 

 المباشرة في استخدام الطريقة يعني استخدام الطريقة بتكاراتيملك اإل

الكالم  ةم مهار يبهذه الطريقة، فإن تعل المرئية الجذابة.ة مصحوبة بالصور 

المعلم باستخدام العروض المرئية  إبتكاراتستخدام الطريقة المباشرة مع با

م ويجعل من يالمثيرة لالهتمام يجعل الطالب أكثر حماسة في عملية التعل

هذا . السهل على الطالب فهم المواد بوضوح وعدم شعور الطالب بالملل

 بتكاراتالحال يناسب برأي محّمد على و محّمد أشراري الذان يقاالن أن اإل

و المرونة و األصالة في التفكير، و القدرة هو القدرة التي تعكس الطالقة 

 05للجمع شيئ ) فكرة (.

                                                             
16 Ulin Nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran..., hal. 172 
17 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan..., hal. 41 
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هو  المرئية الجذابةة مصحوبة بالصور  المباشرة استخدام الطريقة

 المتوسطة اإلسالميةالذي يملك معلم اللغة العربية في المدرسة  بتكاراتاإل

المهارة م يمثيرة لالهتمام إلى عملية تعل ةصور . بالجمع رادين فاكو ترنجاليك

الكالم باستخدام الطريقة المباشرة يجعل من السهل على الطالب فهم ما 

م وال يشعرون ييفسره المعلم والطالب متحمسون أكثر لمتابعة عملية التعل

والحوار مع  ة، ويسهل على الطالب وصف المفردات من خالل الصور بالملل

أن اللغة العربية  علمعلى الم لذلك البدّ فزمالئهم في الفصل على نحو سلس. 

 في استخدام الطريقة في تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم بتكاراتيملك اإل

اللغة العربية أن يسهل إللقاء المواد و للسهولة  علمم إبتكارات. بالمهارة الكالم

 .للطالبالمهارة الكالم  في قبول تعليم

 هارة الكالمتعليم معند  الوسائل في استخداممعلم اللغة العربية  إبتكارات .2

داء إستخدام الطريقة يحتاج الوسائل التعليمية ليساعد في أ ل معلمك

. دام الوسائل في عملية التعليميةأن يتنوّع في استخ علميستطيع الم. التعليمية

 في إلقاء المادة إلى الطالب و هم علمم الوسائل المتنّوعة يساعد المباستخدا

. و بالوسائل التعليمية علمقد علم المفهموا عن المادة الذي يستطيعون أن ي

 م.لون الحماسة و النشاط عند التعليالطالب يجع أيضا
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معلم اللغة العربية في استخدام الوسائل المتنوعة في تعليم  إبتكارات

رادين  سطة اإلسالميةفي المدرسة المتو  علمالكالم يكون فريدا بنفسه للم المهارة

القدرة على ، لفكرة متشعبكا  بتكاراتاإلكما رأي كالفين أن فاكو ترنجاليك.  

من حلول مختلفة، علي الرغم من كونها غريبة و غير  إنتاج تنويعات، تتكون

في تحسين علم بعالمة قدرة الم بتكاراتيدّل اإلعلم الم 01.مألوفة علي المشكلة

 م.الوسائل المتنوعة في أداء التعلي الفكرة بالفكرة المتفرعة باستخدام

رادين فاكو ترنجاليك  اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية علمم

الوسائل  . منهاالمهارة الكالم أكثر من التحسين الوسائل البصرية في تعليم

 لممارسة ، و الوسائل األلغازلوحات النجوم الملونةال، و الوسائل الرسم جذابة

األلغاز،  لوسائال استخدامي ف. باستخدام أنماط الجملة معينةمهارة الكالم 

اللغز لكل مجموعة. في حين أن قواعد اللعبة في  لوالمواد الالزمة هي وسائ

  اللغز هي: لاستخدام وسائ

 .قّسم الطالب إلى مجموعتين .0

 .لعبت هذه اللعبة من قبل كل مجموعة .0

 ."6،0،0لبدء اللعبة يقوم المعلم بحساب " .6

                                                             
18 Kelvin Seifert, Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan: Manajemen Mutu 

Psikologi Pendidikan Para Pendidik, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), hal. 156 
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من الفوضى بسرعة يجب على كل مجموعة ترتيب اللغز في حالة  .1

 .وبشكل صحيح

إذا كانت المجموعة التي انتهت من تجميع اللغز يرفع ممثل الطالب  .0

يده ويشرح ما أوردته في اللغز، فيجب على كل طالب إصدار جملة 

 من المفردات الموجودة في اللغز.

 .يقوم المعلم بمراقبة وتقييم وإعطاء تقييم لمسار لعبة اللغز .3

 .التي تم تعلمهايختتم المعلم المواد  .5

معلم ينقسم إلى ثالثة أن استخدام الوسائل التعليمية لل دلّ ي هذا الحال

 :كما يلي،  أقسام

و ة العمليات و هي األشياء العالمي ، إما أن تكون أدواتالوسائل البصرية  .0

األشياء . قائعااألشخاص و الواقع وصورة األشياء العالمية و األشخاص و الو 

. الوسائل البصرية ي المدرسة سهلة اوتشار مباشرة منتوجد فالعالمية مثل ما 

 .الفعالية استخدما لها

و ل تعليم اللغة مثل المذياع و تسجيهي المستخدمة في ، الوسائل السمعية  .0

ع ألن المذيا ، العربية كان المذياع غير مناسبو لتعليم اللغة . العمل اللغوي
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العربية التي  من بالد الجمهوريةلذي يستخدم اللغة العربية و هو المذياع ا

 .ماده غير الئف للتالميذ اإلندونسيين

الوسائل التعليمية اللغوية األكملية هي الوسائل ، الوسائل السمعية البصرية  .6

ومن . البصرية ألن هذه الوسائل تعين الحسية السمعية و، السمعية البصرية

 05.اللغوي العصرييوكومبيوتر و المعمل  ،VCDهذه الوسائل تلفاز، 

معنها أن . الحل إلستكمال طريقة التعليميةاستخدام الوسائل يجعل 

في استخدام  بتكاراتيدل اإلعلم فلذلك الم. تاج في التعليميح المواقفين

في علم بالوسائل المتنّوعة يسهل الم .مهارة الكالم الوسائل المتنوعة في تعليم

 مهارة الكالم. إلى الطالب خاصة في تعليمإلقاء المواد 

                                                             
19 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 175 


