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 الرابع الباب

 نتائج البحث

حلقائق احملصولة من ميدان البحث يعين من املدرسة لباب الرابع على احيتوي هذا ا

و تلك احلقائق تشمل على حملة عن مدرسة . الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار و نتيجة تعليم اللغة العربية بطريقة االنتقائية 

 .الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار ملهارة الكالم مبدرسة

 لمحة عن مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية الثانية باليتار .1

هذه حملة عن مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار حتتوي على 

تاريخ املدرسة وموقع املدرسة ورئية وبعثة املدرسة ورئاسة املدرسة وهيكل تنظيمي 

  .ملدرسة واملرافق واألدوات املدرسيةا

 تاريخ مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار .أ 

مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار هي تغيري من مدرسة 

 51الدين رقم الثانوية االسالمية احلكومية الدين االسالم، وفقا لرسالة تقرير وزير 

املدرسة مل تكن حكوميا يف بدايتها باسم هذه . 5791سنة  59و  51و 

وفقا لرسالة تقرير وزير الدين . مدرسة الثانوية مؤسسة املعهد املهتدون جابونج
                                                           

 عن حملة املدرسة الوثيقة  
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سبتمرب  57، هذه املدرسة هلا درجة حكومية يف تاريخ 5798سنة  759رقم 

 .5799ونج حيت سنة و موقعها يف مؤسسة املعهد املهتدون جاب 5798

انتقلت مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية جابونج من قرية جابونج اىل 

. بل اسم املدرسة مقرر مبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية جابونج. قرية جبلوغ

حتتاج املدرسة اىل يف تربة جارية، وهذا احلال حني  كانت مدرسة يف موقع اجلديد

هذه املدرسة هلا املبىن و يرجع تربة جارية  5771سنة يف  و. منحة حيت هلا املبىن

جبلوغ  33وقع املدرسة يف طريق سيعاجيا رقم  5771وبدأ يف سنة . اىل اهلها

املدرسة مبدرسة الثانوية االسالمية  بدل اسم 7859تالون باليتار، و يف سنة 

 .الثانية باليتار احلكومية

 سالمية احلكومية الثانية باليتارملدرسة الثانوية اال موقع اجلغريف .ب 

 33وقع املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف طريق سيعاجيا رقم 

وقعت هذه املدرسة يف موقع اسرتاجية ويسهل الوسائل   جبلوغ تالون باليتار

املفلحون و  موقع هذه املدرسة قريب مبعهد االسالمي السلفي. جملتماع املدرسة

 .لذا يسهل الطالب املعهد وصل اىل مدرسة معهد االسالمي السلفي الفالح،

 :منطقة حدود املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

                                                           
 
 ،.نفس املرجع 
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 قرية متبانج: جهة الغربية

 قرية جابونج :جهة الشرقية

 قرية متبانج :جهة الشمالية

 قرية جابونج: جهة اجلنوبية

 عثة مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتاررؤية و ب .ج 

اوجدت املدرسة الثانوية االسالمية املزية والفضيلة يف اجناز "رسة الرؤية هلا املد

مناسبة باملالحظة يف موقع املدرسة عن الربناماج . "صريها الثقافة واهتمام يف البيئة

ستهد ملنافسة يف مسابقة واهتمام اليومية فيها وتربية للطالب باخالق الكرمية وم

مناسبة برؤية املدرسة، حترك كل جمتمع املدرسة لتحقيق الرؤية   .على البيئة

كومية الثانية باليتار وفقا بنتائج البيانات من مدرسة الثانوية االسالمية احل. املكتوبة

  :عن الرؤية والبعثة املدرسة، أن

الفضيلة، اجلودة يف مأثرة، متحضرة ومصلحة  حتقيق مدرسة االسالمية: الرؤية (5

 .البيئة

  

                                                           
 
 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 

 
 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار عن الرؤية والبعثة املدرسة الوثيقة 
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 :مؤشر الرؤية

 التبسم والسالم والندى وادب)ادات الطالب قدوة يف عمل مخس االرش (5)

 (والصالح

  كفائة على عبادة يومية باحلقيقي و التادييب (7)

 برتتيل 38حفظ القرأن اجلزء  (3)

 له املتخرجني االخالق الكرمية (1)

 يستطيع ان يتكلم باللغة االجنليزية (1)

 يستطيع ان يتكلم باللغة العربية (1)

 االمتحان الوطين يستطيع ان يتباري يف (9)

يستطيع ان حيصل النتيجة االمتحان الوطين ليدخل اىل املدرسة البعده  (1)

 الفاضلة يف باليتار

 رائعة علمية املراهق قسمتشكل  (7)

 يستطيع ان يفعل الربنامج رائعة علمية املراهق بنشاط (58)

 قسم الرياضة التأّجل تشكل (55)

 قسم الفّن اهلاوي تشكل (57)

 الطالب مستقل التعلم العايل له (53)
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 له الطالب براعة التعلم اجليد (51)

 له الطالب كفائة كافية (51)

حتقيق مدرسة متحضرة ومصلحة البيئة النعيمة واملتزنة لتعليم وهلا احلال  (51)

 االسالمي

 هلا املدرسة البيئة الناظفة والصحة (59)

 لبيئةتشكل العادة اىل جمتمع املدرسة على مصلحة ا (51)

 نالت االمانة من اجملتمع (57)

 البعثة (7

 دبالالتبسم والسالم والندى وا)االرشادات الطالب  ةميرس العادة مخس (5)

 (والصالح

 ميرس السالم وكليمة الطيبة (7)

 ميرس االخالق الكرمية (3)

 صالة الضحى والظهر مجاعة (1)

 قراءة القرآن برتتيل (1)

 حفظ القرآن الكرمي (1)

 رس االتصال باللغة االجنليزيةمي (9)
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 ميرس االتصال باللغة العربية (1)

 تنفيذ التعليم بتوفيق الفاعل (7)

اعطاء الفرصة اىل الطالب ليعرف كفاءة الطالب يف قسم الرياضة و الفّن،  (58)

 حيت يستطيع ان يتطور بامثل

 يصنع الربنامج زرع النبات النافعة جبامع اجملتمع املدرسة (55)

 يصنع القنون عن بستان الفصل ويفعل اجلدول التحفظ و النظافة (57)

 يصنع ويفعل القنون عن هني استخدام البلستيك حول املدرسة (53)

 تطوير قدرة على موهوب (51)

 تنظيم اشرتاك  جبامع جمتمع املدرسة و جلنة املدرسة تقرير (51)

  .ميرس جمتمع املدرسة ليحفظ خلود البيئة املدرسة (51)

 رئاسة مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار .د 

مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار منذ  مّرت رئاسة يف

دورة باجناز الرئيس او رئيسة نفسهم لتقدم ولتنمية  58تأسيسها حيت اآلن 

و غرف  مرت 311االجناز احلصول منها نالت زيادة الوطن على الوسعة . مدرسة

مرت وثالثة فصول  711، وسعة الوطن املدرسة 5713-5791املدرسة يف السنة 

، وجيعل يافطة ويبين املصلى ووسعة الوطن املدرسة 5778-5713يف السنة 



11 

 

، ويبين قاعة املدرسة ووسعة 5771-5778وينال ثالثة فصول واالدارة يف السنة 

، مث استمر يف بناء 7887-5771مرت يف السنة  58173،811الوطن املدرسة 

 .7881-7887القاعة ويبين البواب يف السنة 

قد باىن معمل احلاسوب واستحسان مباين املدرسة ويبين معمل اللغة  

والطبيعية وزيادة الربناماج املدرسة واستحسان املصلى وزيادة ثالثة فصول واتباع يف 

مث تبدأ ان تكون يف طبقة ناحية ومقاطعة  (LLSS)مسابقة بئية املدرسة الصحة 

مث استحسان على . 7858-7881املدرسة اليت هلا االهتمام على البيئة يف السنة 

تسعة فصول واستحسان معمل الطبيعي وزيادة فصالن والفائزة االوىل يف مسابقة 

يف طبقة مقاطعة وتقرر باحسن املدرسة اليت هلا  (LLSS)بئية املدرسة الصحة 

وطنية والفائزة االوىل يف مسابقة بئية املدرسة الصحة  االهتمام على البيئة يف طبقة

(LLSS)  وحدة الصحية والفائزة على  متثيليةيف طبقة مقاطعة الثانية وتقرر مبدرسة

 7851-7853نة ، ويف الس7853-7858ابقة مدرسة اجنازية يف السنة مس

املدرسة تفتح هذه املدرسة الفصل التسريع وتثبيت مبدرسة متثيلية وحدة الصحية و 

املصلى ويبين  ، مث استحسان7851-7853اليت هلا االهتمام على البيئة يف السنة 
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يف  (SKS) منظومة التعليم للفصل الدراسياملعهد املدرسة ويبدل منهج اىل منهج 

  .اآلن-7851السنة 

 سة مدرسةرئا. 1.5 جدول

 رئيسة/رئيس سنة رقم

 حممد جالل حمال 5791 – 5798 5

 داود سنارطا احلاج 5713 – 5791 7

 
 امحد خمراجي احلاج 5778 – 5713 3

 مستوري احلاج 5771 – 5778 1

 شعرين احلاج  7887 - 5771 1

 جهما امن الدين 7881 – 7887 1

 بنت فحرية احلاجة 7858 – 7881 9

 بيمني احلاج 7853 – 7858 1

 عارفني 7851 – 7853 7

 شهاب الدين اآلن – 7851 58

 هيكل التنظيمي ملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار .ه 

وكذلك . املنظمة هي شيئ مهم يف تشغيل جمموعة، السيما يف جمال التعليم

مع مثل هذه املنظمات يف . يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

ألن احلضور املنظمة أن يكون الوفاء املتوقع وميكن  املؤسسة مهمة جدا،

                                                           
 
 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار املدرسة رئاسةعن  الوثيقة 
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واما اهليكل التنظيمي يف مدرسة الثانوية . استخدامها وسيلة لتحقيق االغراض

  :فهي راالسالمية احلكومية الثانية باليتا

 ي املدرسةهيكل تنظيم .1.7 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعين  ركان هيكل التنظيمي ملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتا

رئيس املدرسة، استاذة رشيدة لطفينا العاملة كرئيسة االستاذ الدكتور شهاب الدين ك

منهج الدراسي، استاذة اشفعة املكرمة العاملة كرئيسة قسم الطالب، استاذ عارف 

                                                           
 
 ،.نفس املرجع 

 رئيس املدرسة

قسم املنهجي 
  الدراسي

قسم 
 املواصالت

قسم 
 الطالب

قسم 
 االدوات

 معلمني

 الطالب

 درسةجلنة امل

 قسم تنظيم اإلدارة
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ويدودو العامل كرئيس قسم االدوات، استاذة سيت زليخاء العاملة الدين كرئيسة قسم 

  .ةاملواصالت، استاذ ايقا سنطاصا العامل كرئيس قسم تنظيم اإلدار 

كان املعلم احدى العوامل املهمة يف تعليم الذي يعني على النجاح يف تنفيذ 

واملعلم يف املدرسة هو . التعليم كما له مسؤولة يف تكوين الشخصية الطالب

فلذلك يطلب املعلم االستقامة العالية يف اداء . لبيتالوالدين كبادل الوالدين يف ا

 .مهنته ويكون مسؤوليا عن تنفيذ التعليم يف املدرسة

املعلمني واملوظفني يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية  11كان 

. وهم من املعلمني واملوظفني احلكومي واملعلمني واملوظفني غري احلكومي. باليتار

املعلمني غري احلكومي  57علمني احلكومي من الرجال والنساء وكان امل 37كان 

املوظفني احلكومي من الرجال والنساء يف هذه  1من الرجال والنساء، وكان 

املوظفني غري احلكومي من الرجال والنساء، وهذا عدد املعلمني  1املدرسة و 

لعام الدراسي اليتار لواملوظفني يف املدرسة االسالمية احلكومية الثانية ب

  .م من البيانات التوثيق7857/7878

  

                                                           
 
 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار املدرسة هيكل تنظيمي املدرسةعن  الوثيقة 

 
 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار مدرسةعدد املعلمني عن  الوثيقة 
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 عدد املعلمني واملوظفني. 1.3ول جد

 املعلمني احلكومي معلمني غري حكومي املوظفني احلكومي موظفني غري حكومي
 الرجال النساء الرجال نساءال الرجال النساء الرجال النساء

3 3 3 1 1 1 78 57 
1 1 57 3 

51 15 
11 

موضوع يف مؤسسة الرتبوية، وبذلك يكون إن الطالب يكون واضعا كما أنه 

وكذلك انه يشرتك يف املسؤولية . له روح متلك لتنمية نفسه اىل وجه أحسن وأكمل

وية االسالمية الثانية وكما يايل عدد الطالب يف مدرسة الثان. عن تلك الرتبية

 .م 7857/7878باليتار للعام الدراسي 

وعدد  ،(SKS) منظومة التعليم للفصل الدراسيقد استخدمت هذه املدرسة 

الطالب يف هذه املدرسة حيدد منذ هذه السنة وليس هناك الفصل املتفّوق والفصل 

سنة منسوخ ذلك الفصول منذ  والفصل املصّبح والفصل الرياضي اي التسريع

طالبا من الرجال والنساء  37وعدد الطالب يف كل فصل على االكثر  .7857

فصول  58فصول،  77ويف هذه السنة هناك . والجيوز ان يزيد ولو طالبا واحد

  .فصول من صف التاسع 58فصول من صف الثامن و 7من صف السابع و 

                                                           
 
 .7878يناير  73ر يف يوم االسنني، الثانية باليتايف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  مالحظة 
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الطالب يف تلك يقوي تلك البيانات بنتائج من البيانات التوثيق عن عدد 

تبني ان عدد الطالب يف صف السابع . م 7857/7878للعام الدراسي املدرسة 

طالبا و عدد  711طالبا و عدد الطالب يف صف الثامن يعين  375يعين 

 713طالبا بعدد الطالب يف هذه املدرسة  331 الطالب يف صف التاسع يعين

 58.طالبا

 عدد الطالب. 1.1جدول 

 صف السابع صف الثامن صف التاسع عدد الطالب

713 331 711 375 

 عن مرافق واألدوات املدرسية البيانات .و 

ة الرتبوية اجليدة ال تنفصل عن الوسائل التعليمية وبتسهيالت وكانت املؤسس

إذا كانت الوسائل والتسهيالت كافية جيدة، فتجري عملية التعليم يف . الكافية

. تلك املؤسسة جري بكل سهولة أي أهنا جتري حسب اإلجراءات املطلوبة

تتوفر فيها  وكذلك احلال للمدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

لو كانت هذه الوسائل التعليمية والتسهيالت . الوسائل التعليمية والتسهيالت

 .بعضها فاسدة ولكنها قد ساعدت كثرية على سري عملية التعليم والتعّلم

                                                           
  

 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار مدرسةعدد الطالب عن  الوثيقة 
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وللوصول إىل البيان الواضح عن الوسائل التعليمية والتسهيالت املقصودة، 

 :فيمكن النظر إىل اجلدول التايل

التعليمية والتسهيالت للمدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية الوسائل 

   .م 7857/7878الدراسي باليتار للعام 

 عن مرافق املدرسية. 1.1جدول 

 حال نوع رقم
 جيد فسد

 17-  رسةغرف املد 5
 9 3 اساس املدرسة 7
 57-  التصحاح و ماء نظيف 3
 1 5 نوع منبع املاء النظيف 1
 511 55 كهرباء 1
 17-  مرافق التعليمية 1
 11 7 ميكانكية و آلة اإلدارة 9

 

يف هذا . البحث هي نتائج املالحظة واملقابلة والوثيقة تنال الباحثة من امليدان

اجرى هذا البحث يف مدرسة الثانوية . قابلة غري الرمياحلال، تعمل الباحثة امل

هنا نالت . م 7857/7878االسالمية احلكومية الثانية باليتار للعام الدراسي 

الباحثة نتائج البحث، بعض منها يعين كيف تنفيذ تعليم يف الفصل و خاصة يف 
                                                           

 عن الوسائل التعليمية والتسهيالت للمدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار الوثيقة  
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البحث، تعطي جتري ان قبل . استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية

مث اتصلت الباحثة .الباحثة رسالة االذن من اجلامعة اىل املدرسة لتجري البحث هناك

كمعلمة اللغة العربية لصنع الوعد العمل البحث و حيصل  باستاذة سيت نور حيايت

 ".أ"الوقت للبحث يف الصف السابع 

لباحثة ملعرفة تلك البيانات من نتائج املالحظة واملقابلة والوثيقة اليت تنال ا 

 .عن استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم

 

لمهارة الكالم باستخدام الطريقة اإلنتقائية في الصف السابع  العربيةتعليم اللغة  .2

اإلسالمية الحكومية الثانية باليتار للعام الدراسي بالمدرسة الثانوية 

 م2112/2121

يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار ان مناسبة مبالحظة 

اذهتا هي استاذة سيت و احدى االست. اللغة العربية قد علمت يف هذه املدرسة

هذه ". أ"لمة اللغة العربية يف فصل البحث اي فصل السابع نور حييت كمع

   .بيةاملدرسة حتت رعاية وزير الدين الذي يعلم الدين االسالم واللغة العر 

                                                           
  

 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 
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نعرف أن يف أندونسيا دروس اللغة العربية البد ان يعلم يف مدرسة اليت 

لذا مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يعلم . حتت رعاية وزير الدين

كما قد ذكرت برئيسة املنهج الدرس . بية منذ تأسيس املدرسة حيت اآلناللغة العر 

   :يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار، استاذة راشدة لطفينا

قد علمت اللغة العربية يف هذه املدرسة منذ تأسس هذه املدرسة، "
منذ هذه املدرسة باسم مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الدين 
جابونج يف قرية جابونج، الن هذه املدرسة تكون حتت رعاية وزير 

 "الدين
 

وفقا برسالة التقريرية برئيس ت اللغة العربية يعلم يف هذه املدرسة قد قرّ 

عن  7853يف السنة  757رقم  يبني أن القنون لوزير الدين 183املدرسة رقم 

يف  59منهج الدرس التعليم االسالمي واللغة العربية، وتقرير وزير الدين رقم 

يف مدرسة ورسالة التقريرية وزير  7853عن تطبيق منهج الدراسي  7851السنة 

يف تعليم  7853عن منهج الدراسي يف السنة  7851سنة يف ال 511الدين رقم 

   .االسالمية واللغة العربية

                                                           
  

 يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم كرئيسة املنهج الدراسي رشيدة لطقينااملقابلة مع االستاذة  
 .7878يناير  77االسنني، 

  
 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار درسةرسالة التقريرية ملعن  الوثيقة 
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الذي يطلبها الطالب  7853استخدامت هذه املدرسة املنهج الدراسي 

ستخدام يف التعليم اللغة العربية ملادة ت فلذا موفقا هذه الطريقة الفعال يف التعليم،

هذه الطريقة يدافع الطالب فعاال ويبادل الطالب االفكار بطالب . مهارة الكالم

 .االخرى عن الدرس، ويدافع ايضا بتنظيم مقعد الطالب فرقة  

يف تعليم اللغة العربية يصنع مبعلمة اللغة  (RPP)اعداد تنفيذ التعليم 

   :العربية كما يايل

 ختطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار .أ 

التخطيط يف التعليم هو االرشادة إلجراءات التعليم و التعّلم كما 

عليم و يُرجى هبذا التخطيط ايضا، يستطيع تنفيذ الت. املوجود يف هذه املدرسة

ويتكون التخطيط يف التعليم عادة من اإلعداد والتنفيذ . أن جتري منظمة

حتطيط تنفيذ  .اللغة العربية ةويف هذه املدرسة يصنع من املعلم. واإلختتام

 :تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية االسالمية الثانية باليتار

 االعداد (5)

 اعداد مجيع املواد (أ )

 ق مبقردات وقواعد وحواراد تتعلحتديد املو  (ب )

                                                           
  

 اعداد تفيذ التعليم اللغة العريبةعن  لوثيقةا 
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 تكييف استعداد الطالب يف تعليم (ج )

 يرافق الطالب اذا كانت املسائل التعليم (د )

 تنفيذ (7)

له جدول التعليم يف االسنني يف الساعة " أ"يف صف السابع  تعليم

يراجع اىل املادة  ةاملعلم .دقائق 11والوقت للتعليم هو . الواحدة هنارا

يت قد يعلم واعطاء املواد مناسبة جبدول يف اول الوقت، مث املاضية ال

تشرح املواد باعطاء اجلملة، والطالب يالحظني نطق الكليمة،  ةاملعلم

يقلدين وحيافظني الكليمة و اعطاءت املعلمة طريقة التدريب وتعطي 

 .الوظيفة وممارسة املباشرة و يبادل النصح احلوار حبال الطالب احلقيقة

 تاماالخت (3)

طرخت املعلمة األسئلة اىل الطالب ليعرف الفهم الطالب اىل املواد 

مث . مث اعطاءت املعلمة الفرصة للطالب ليسئلوا عما مل يفهم. املدروس

اعطاءت املعلمة تقومي بتدريب ليعمل االسئلة يف كتاب املدرسية 

 .االلكرتونية او يف صفحة التدريبات

 تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف مدرسة استخدام الطريقة االنتقائية يف .ب 

 .7857/7878الثانية باليتار للعام الدراسي الثانوية االسالمية احلكومية 
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نالت الباحثة البيانات من مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية 

هذه املدرسة قد استخدمت املنهج الدراسي باليتار من نتائج البحث ان 

ب ليبحث عن املعرفة نفسهم كما يف ويطلب الطال 7851ة نمنذ س 7853

كتب  اضافة على منهج املستخدم يف هذه املدرسة،   .هذه املدرسة

. 7853مبنهج  (BSE)املستخدمة يف تعليم يعين كتاب املدرسة اإللكرتونية 

وفقا مبا تنال الباحثة من مقابلة مع استاذة رشيدة لطفينا كرئيسة منهج 

   :الدراسي يف هذه املدرسة

منذ سنة  7853ت هذه املدرسة منهج الدراسي قد استخدم"
التعليم للفصل ت ايضا هذه املدرسة منظومة ، مث قد استخدم7851
استخدام الوسائل  .خيدم رغبة وموهبة الطالب اليت (SKS) الدراسي

التعليم الكتاب املدرسية اإللكرتونية  لكتاب الفاضل يف تعليم، الن 
 ك يبدل بصفحة التدريباتلذل (LKS) ليس هناك كراسة التدريبات

(UKBM)" 
 

. حتتوي هذه صفحة التدريبات املستخدمة على تدريبات بربامج

الطالب اذا   قسمت صفحة التدريبات اىل. كانت ثالثة برامج يف كل املواد

اليستطيع على . كان الطالب نالوا املواد املدروس وكانت انتهي املواد

                                                           
  

 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 

  
مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  كرئيسة املنهج الدراسي يف رشيدة لطقينا املقابلة مع االستاذة 
 .7878يناير  77االسنني، 
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عده، اذا كان الطالب مل يكن الطالب ان يستمر اىل صفحة التدريبات الب

   .فهما اىل املواد قبلة

 و تقوي تلك الفكرة بنتائج املقابلة مبعلمة اللغة العربية، اي استاذة

يف تعليم هي كتاب سيت نور حييت تذكر أن احدى الوسائل اليت استخدمت 

يكمل بصفحة التدريبات ليعرف قدرة الطالب يف فهم  املدرسة اإللكرتونية

   .املواد اليت قد يعلم

الوسائل يف تعليم اللغة العربية الكتب املدرسة اإللكرتونية  استخدمت"
كما   (LKS) كراسة التدريباتليس هناك  ، الن اآلن 7853للمنهج 

يف القادم، بل بكتاب املدرسة اإللكرتونية يكمل بصفحة التدريبات 
كما يف العادة اعطي الصفحة التدريبات اىل . تصنع مبعلمة الدرس

الشاشة  استخدم ثة التدريبات، و غري ذلكالطالب و احد اللقاء ثال
بل انظر اذا استخدمت الشاشاة لنظر االفالم عن  .اذا هناك حاجة

 اللغة العربية، ال يكون الطالب فهما، يكون الطالب مالال و كسال

 ."ممبتكل الهنم ال يفهمون ما حيدث
 

. يمتنسى، يعين طريقة التعلل التعليم هناك العوامل ال جتوز حصلت اغراض

دور املعلمة مهم هنا ليجيد املتخرجني ومتخرجات الكافية يف مهارات اللغوية يف 

                                                           
  

 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 

  
املقابلة مع االستاذة سيت نور حيايت كمعلمة اللغة العربية يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  
 .7878يناير  73االسنني، 
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لذلك حيتاج على الطريقة ليحصل على االغراض التعليم . تعليم اللغة العربية

كانت كثرية نوع الطريقة والبد على املعلمة ان تستطيع ان . مهارة الكالم اجليدة

مالحظة أن تعليم الللغة  تعرف الباحثة من. بختتار الطريقة املناسبة حبالة الطال

العربية ملهارة الكالم يف الصف السابع هبذه مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

الثانية باليتار يستخدم عدد من الطرق التعليم املخلطة او يسمى بطريقة 

يقة وطريقة املستخدمة هي طريقة السمعية شفوية وطريقة القرآءة وطر . االنتقائية

    .التدريبالقواعد والرتمجة وطريقة 

الطريقة االنتقائية املستخدمة خيلط بني الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة 

يف اختيار هذه الطريقة و . التدريب والطريقة السمعية الشفوية والطريقة القراءة

مة، تعرف مبزية الطريقة وجب على املعلمة ان تفهم على الطريقة املستخد

عيوب الطريقة، الن اغراض الطريقة االنتقائية اساسيا ليجلد  وتعريف بعيوب

الطريقة مبزية الطريقة االخرى حيت حيصل على اغراض التعليم، وحيقق الوظيفة من 

كآدة احلماسة اخلارجية وآدة ليحصل اىل اغراض   الطرق، منها وظيفة الطريقة

ويف خلط الطرق، تفوق املعلمة باغراض التعليم حيت تكون تلك الطريقة . التعليم

السيما، يف  هذه املدرسة الثانوية احلكومية الثانية . موافقة الستخدامها يف التعليم

                                                           
  

 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 
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فرق بني وليس هناك ال التعليم للفصل الدراسيمنظومة باليتار قد استخدم 

التعليم اربعة مهارات اللغوية اي يف التعليم هناك احدى او زيادة من مهارات 

 .اللغوية املستخدمة

يف اختيار الطريقة يف التعليم، ليس بتعريف العميق عن الطرق املستخدمة، 

بل املبادئ يف اختيار الطريقة مهم الهتمام، واحدى منهم يعين املبادئ املفرحة 

فصل املرتح واملسرورية، الن حال الفصل تعني على رغب اليت جعل حال ال

استخدمت الطريقة االنتقائية مناسبة باحوال الطالب وطبقة . التعليم الطالب

قال لذا، تستطيع ان ت. ل االجتماعية حاية الطالبتطوير عقل الطالب واحوا

تخيري ان هذه الطريقة املستخدمة مناسبة بنظريات عن الوظيفة الطريقة ومبادئ ال

 .الطريقة

مت هذه الطريقة االنتقائية يف التعليم ان يهتم على دوجب على استخ

الوقت التعليم املعني، الن هذه الطريقة ختلط من عدد الطرق واستغرق الوقت 

لذا، هتتم املعلمة اخلطوات يف التعليم اللغة العربية ملهارة الكالم بطريقة . الكثرية

م التعليم اخلطوات الصحيحة مناسبة قد استخدقائية، ويف هذه املدرسة االنت

خبطوات استخدام الطريقة االنتقائية وفقا بنظريات يعين الفتتاح، تفتح الدرس  

كما الطريقة االخرى، مث القاء املواد احلوار القصري يستمّر بالسماع والتقليد 



588 

 

 يس باستخدام الطريقةول. اجلمال اليت تقرأها املعلمة وتدريبها امام الفصل

مت املعلمة الوسائل واملرافق املدرسية، ككتاب اإللكرتونية فحسب، استخد

   .وفقا مبقابلة مبعلمة اللغة العربية .املدرسية وقاموس الذي تعّدها املكتبة املدرسة

، منها طريقة السمعية شفوية وطريقة ستخدمت الطرق يف تعليما"
التدريب وطريقة القراءة وطريقة قواعد والرتمجة وطريقة السمعية 

 (Mimicry-Memorization) والطريقة السماع واحملافظة يةالشفو 
ال  وهنا .(Counseling Learning Method)والطريقة التعليم االستشارة 

يستخدم الطريقة املباشرة، الن اعرف ان الطالب بعمرهم مل يكن 
موفقا لتطبيق طريقة املباشرة، مع ان فصل التاسع ال يستخدم تلك 

هم . الن سوى من عوامل العمور، البيئة تكون عوامل ايضا. الطريقة
. االجنليزية او اللغة العربيةال يسكنون يف املعهد الذي يهتم على اللغة 

وهم ينال الدروس اللغة العربية اذا ال . هم يسكنون يف املعهد السلفي
مث من . يف الواقع ليس هناك دعم من العوامل البيئية. جياد يف الفصل

. إتقان املفردات للطالب الصف السابع، يف الواقع مل يتقن الكثري
 تعليم للفصل الدراسيواآلن يف املدرسة قد استخدمت منظومة ال

(SKS) وبتلك املنظومة املهارات يف اللغة العربية ال يفرق مثل قادم .
وهنا احتاج . بل يف تعليمها يعلم تليم املهارات اللغوية كلهم مباشرة

 ."ماالنتقائية متاما ليناسب اىل احتياجات املواد سيعلاىل طريقة 
 

                                                           
  

ار يف يوم املقابلة مع االستاذة سيت نور حيايت كمعلمة اللغة العربية يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليت 
 .7878يناير  73االسنني، 
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لقد كان اختيار . ب لكل منهاهلا مزايا وعيو  يميف التعل الطريقة املستخدمة

على نقاط القوة  املعلمةم اللغة العربية من خالل التمكن من ييف تعل طريقة االنتقائية

نفسه، وكذلك تعترب هذه الطريقة قادرة على مساعدة  طريقة االنتقائيةوالضعف يف 

جه تغطية أو  االنتقائيةتشمل مزايا هذه الطريقة . ميالتعل اغراضيف حتقيق  املعلمة

هذه  تممث استخد. نفسه طريقة االنتقائيةمع مزايا  ةقيالقصور يف بعض الطر 

الرأي حول مزايا هذه . العربية اللغة م اللغات مثليالطريقة أيض ا بشكل فعال يف تعل

   :العربية أنفسهم التايل اللغة املادة علمةوفقا مل االنتقائيةالطريقة 

قة ألنين أعتقد أن هذه الطريقة أبسط وتسهل هذه الطريلقد اخرتت "
، لذلك ليست هناك حاجة لتحديد املدروساملادة  تبيني ةعلى املعلم

املادة للطالب  شرحأسهل تاالستخدام والتفكري فيها، لذلك طريقة 
كما أن هذه الطريقة جتعل من   ،حالة الطالب يف ذلك الوقت اىل انظر 

 ".أدرسها وقبوهلا  السهل على الطالب فهم املواد اليت
 

جتمع هذه الطريقة بني  .االنتقائيةطريقة هلا عيوب خاصة، وكذلك طريقة كل 

 الطرقعند تطبيقها إتقان بعض  ةب على املعلمم اللغة العربية جتيعدة طرق لتعل

، حىت يتمكنوا من استخدام طرق أخرى للتغطية مزايا وعيوهبا، ومعرفة املستخدمة

                                                           
  

 ،.،.نفس املرجع 



587 

 

مادة اللغة  كما قد شرح معلمة. يقة تعلم اللغة العربيةعلى أوجه القصور يف طر 

   :العربية أن

ب ولكن جت تساعدين يف تعليم املواد للطالب بسهولة، طريقة االنتقائية"
اجليدة اليت  الطريقة، ما هي ال الطالبهتتم كيف حأن  ةعلى املعلم

حق ا إىل ختصيص  هتتمأيض ا أن  ةب على املعلم، مث جتتطبيقها جيب
اليت  در ا على التعاون مع بعض الطريقةالوقت احملدد، وجيب أن يكون قا

 "م يجتعل الطالب غري مشبعني يف التعل
 

جتعل هذه الطريقة الطالب يستطيع ان يتصل او يبادل الفكرة بالطالب 

استخدمت هذه الطريقة طرق يهداف هبا ليجلد النقص طرق . االخرى ويناقشة

مهارة الكالم ال تكن كامال  .تتعلق مهارة الكالم مبهارات االخرى االخرى اي

وتصل اىل اغراض التعليم مهارة الكالم اذا استخدام الطريقة الواحد وهناك 

 عوامل العوامل اليت تأثر اىل كفائة الطالب على مهارة الكالم يف اللغة العربية،

سهيل الكالم يف مهارة ال حيتاج على ت. خلفية الطالب وعوامل البيئة الدفعة

الكالم، بل حيتاج اىل معرفة عن القواعد ليساعد الطالب مرتبا يف نطق اجلملة 

   .فاستخدمت الطريقة القواعد والرتمجة

                                                           
  

 ،.،.نفس املرجع 
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   :نتيجة املقابلةمن " أ"ذكر احد الطالب الصف السابع 

هبذه الطريقة، أسهل ألفهم املواد املدروس، أسهل حلفظ املفردات "
دات املفر  استعاب. على تدريب احلوار يساعدينحيت يستطيع ان 

 ."احسن من قبل يف مدرسة االبتدائية
 

اعطيت املعلمة يف القاء املواد بطريقة االنتقائية يف تعليم مهارة الكالم 

اعطيت املعلمة القواعد املدروس و سئلت اىل الطالب . حمرك اىل الطالب

قدم ليبدل الضمائر واالسم والعنوان واملدرسة ورقم اهلاتف مناسبة حباهلم مث ت

كما قد نالت الباحثة يف عملية املقابلة  .يم الفصل وتدريب احلوار الشفو اما

   :مبعلمة اللغة العربية

لعربية خاصة ملهارة الكالم بطريقة االنتقائية خطوات يف تعليم اللغة ا"
استخدمت اوال الطريقة التدريب وأسئل اىل الطالب للسماع واحلفظ 
اجلملة او الكليمة املدروس ليوفر يف تدريب مهارة الكالم مث اعطي 
الطالب املواد عن القواعد بطريقة القواعد والرتمجة، ولو كانت مهارة 

القواعد و اسئل الطالب ان يبادل الكالم بل وجب ان يهتم عن 
احلوار يف كتاب مناسبة حبالتهم، من االسم والعنوان واملدرسة والرقم 

 ."مث تقدم امام الفصل ليقدم احلوار مع اصدقائهم. اهلاتف وغريهم
 

                                                           
  

املقابلة مع سبتيان عاىل كسوما كطالب صف السابع يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  
 .7878يناير  79االسنني، 
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او يسمي  ويف تعليم اللغة العربية قد استخدم خملوطة من عدد الطريقة

لباحثة من مقابلة مع استاذة سيت نور حيايت  وفقا مبا تنال ا. بطريقة االنتقائية

مبدرسة الثانوية االسالمية " أ"كمعلمة التعليم اللغة العربية يف صف السابع 

   :احلكومية الثانية باليتار

و قد استخدمت الطريقة  7858كنت يف هذه املدرسة منذ سنة "
 ن الطريقة االنتقائيةاالنتقائية يف تعليم اللغة العربية بأساس، منها ال

اي يف احد الفاعل سريعة على حتصيل االغراض و  بسيطة أسهل و
تعطي السهلة و الفهم اىل الطالب و الن احدى الطريقة مل تكن 

السيما اآلن ليس  .مناسبة لتعليم اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم
ومهارة هناك فرق بني مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة القراءة 

 ."الكتابة
 

البيانات من املقابلة باستاذة سيت نور حييت مناسبة مبالحظة يف هذه 

ل إلفتتاح التعليم، ترجع املعلمة املواد املاضي قب. تعليم اللغة العربية يف الفصل

مت املعلمة الطريقة التدريب يف مراجعة املواد ان تشرح املواد البعده، واستخد

. تشرح املعلمة املواد املدروس بطريقة التدريب ايضاو . القبلة كمثل املفردات

طلبت املعلمة الطالب . اعطائت املعلمة الطالب املفردات اليت تتعلق باملواد

ان يسمع ويقلد وحيفظ املفردات مجاعة بطريقة التدريب وطريقة السمعية 
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مث طرخت املعلمة سؤاال اىل الطالب لتعرف عن . الشفوية بتحديد الوقت

 .لطالب اىل املواد املدروسالفهم ا

بالرقم باستخدام الطريقة  املعلمة املادة الرتكيب املتعلق اعطائت

لمة الطريقة السهولة لتسهيل الطالب على حفظ تعطي املع .القواعد والرتمجة

 توسئل. سهل الطالب على فهم املادةوت القواعد عن الرقم بطريقة التنبة

 اذا. كل فرقة وفقا مبكان اجللس للطالباملعلمة اىل الطالب الجيب االسئلة  

كان الطالب فهما على القواعد واملفردات، تسال املعلمة الطالب ليقرأ 

تريب املعلمة . ويفهم احلوار يف الكتاب املدرسية االلكرتونية بطريقة القراءة

ويأمر الطالب ليبدل احلوار  الطالب ليرتجم النص احلوار املكتوب مجاعة

وضمائر مناسبة ورقم اهلاتف وغريهم اليت تتعلق  وعنواهنماملكتوب بامهم 

 .وتقدم الطالب امام الفصل لتدريب احلوار املناسبة. باحواهلم

اعطائت املعلمة لالختتام اخلالصة ليسهل الطالب لذكر املواد 

   .املدروس ويعطي الطلب الفرصة ليسال ما مل يفهم

مناسبة مبالحظة يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار 

ان التعليم مهارة الكالم يف هذه املدرسة ميور بطريقة املخرتة مبعلمة اللغة 
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 العربية وفقا حبالة الطالب يف الفصل كحمسة الطالب على تعليم اللغة

اذا  . الطالب فاعل يف تعليم اللغة العربية الطريقة املستخدمة جيعل. لعربيةا

كان نظرية من مشكالت الطالب، الطالب ليس له احلماسة يف تعليم، اذا 

كان الطريقة املستخدمة الطريقة االنتقائية يرفع محاسة الطالب يف تعليم اللغة 

ن مقابلة مبعلمة اللغة العربية، االستاذة سيت كما قد نالت الباحثة م   .العربية

   :نور حييت

الطالب هو اضطراري، اذا كنت مستخدمة على  محاسة مفتاح لرتقية"
البد على ان اناسب حبالة الطالب وما الطريقة  الطريقة االنتقائية

 "املستخدمة فلذا، يصنع الطالب احلماسة يف تعليم اللغة العربية
 

اليت  "أ"يقوي ذلك احلال مبقابلة مع احلدى الطالبة من فصل السابع 

 Okta Verizka)يف اللغة العربية، اكتا برزكا رماضان  هلا كفائة العليا

Ramadhani) عن احلماسة يف تعليم اللغة العربية بطريقة االنتقائية:   

جنعل ال  أحب ان اتعلم اللغة العربية الن الطريقة التعليم عند املعلمة"
. تبني املواد اللغة العربيةعلى مالال يف تعليم، املعلمة هلا الكفائة 

 ."فنستطيع ان نتكلم باللغة العربية اجيد من قبلها
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نالت الباحثة نتائج املالحظة يف فصل السابع ان استجاب الطالب 

هلم الطالب احلماسة . اجليد على طريقة التعليم املستخدمة للمعلمة يف تعليم

لعالية يف قابل املواد املدروس، بل هناك ايضا بعض الطالب الذين ليس هلم ا

احلماسة يف تعليم اللغة العربية الن الوقت لتعليم اللغة العربية هنارا و يصنعهم 

لكن املعلمة هلا اسرتاجتيات حلّل . املالل و ضعف على قابل املواد املدروس

كما تنال الباحثة من . لطالبباعطاء الربنامج لرتقية محاسة ا ذلك احلال

   :العربيةنتائج املقابلة مبعلمة اللغة اللغة 

الطالب الذين  نوجه املشاكل يف تعليم هو نزاهه، فطبعا هناك"
يف احلقيقة . حيتاجون على االهتمام العايل و تطبيق طريقة التدريب

يستطيع الطالب على فهم املواد اذا كان الطالب يهتمو على املواد 
مهمة يف هذا احلال االضطراري و حدد . املدروس و تبيني املعلمة

 ."الوقت
 

تقائية ملهارة الكالم يف مدرسة تقومي تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االن .ج 

 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

تقوم معلمة اللغة العربية يف مدرسة الثانوية االسالمية الثانية باليتار بتقومي 

تطلب املعلمة من . قدرة الطالب على استخدام نوع تقومي احلافظة واالداء
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يف الكتاب وفقا حبالة الطالب الطالب استبدال الضمائر يف حوار املكتوب 

مث يطلب  .كيبادل االسم والعنوان والرقم اهلاتف وغريهم املتعلقة بكتاب. احلقيقة

الطالب لتدريب احلوار املناسب حبال الطالب امام الفصل باصدقائه  ةاملعلم

 .لتعرف على قدرة مهارة الكالم عند الطالب

تهى الطالب ان يعمل نا. من مالحظة يف فصل السابع منظور ذلك احلال

ويف هذا . ؤمر املعلمة، مث تقدم الطالب ليقدم احلوار مع اصدقائهالوظيفة ما ت

احلال منظور الطالب الذي ليس له احلماسة يتقدم ايضا حواره امام الفصل و 

 .النتيجة املباشرة اىل الطالب الذين يتقدمون حوارهم امام الفصل ةتعطي املعلم

ة الطالب ليعمل االسئلة اليت يف كتاب املدرسية وغري ذلك، تطلب املعلم

كما قد . االلكرتونية او يف صفحة التدريبات لتعرف الفهم الطالب على املادة

   :من مقابلة مبعلمة اللغة العربية نالت الباحثة

للتقومي، اطرخ السؤال ألعرف كيف قدرة الطالب على مهارة "
ب الطالب ليعمل السؤال يف الكتاب او الكالم، كما يف العادة اطل

. نادر ان استخدم االمتحان بعد ابني املادة. يف الصفحة التدربات
ميكن ان خياطئ . النين اتدارك عن اختيايل الطالب يف االمتحان
اللغة حقيقة ليس . القنون، بل النتيجة احلقيقة من الطالب نفسه

م احلوار و اطلب منهم ملهارة الكالم استخد. النظريات، بل التدريبات
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هذه الطريقة يسهل الطالب على . يبادل اجلملة كما قذ بينت انفا
حيصل اىل مهارة الكالم جيدا و مرتبا لرتقية مهارة الكالم الطالب، 

هذه احلجة بال استعمال الطريقة . مهم للطالب ان يعرف املعين اوال
العمور  املاملباشرة يف هذه الطريقة االنتقائية، وغري ذلك الن عو 

 ."والبيئة وغريهم
 

ذلك الرأي يقوي برأي احد الطالب من فصل السابع الذي له كفائى 

   :(Septian Ali Kusuma)العالية يف اللغة العربية، سبتيان عاىل كسوما 

اللغة العربية كما يف العادة يؤمر املعلمة ان يكمل  لتقومي يف تعليم"
، يكتب النصاجلملة، يعمل التدريبات يف صفحة التدريبات، ترجم 

 ."احلوار و تدريبات على احلوار امام الفصل
 

رقابة تنفيذ التقومي يف التعليم يفعل مبدرس التعليم اللغة العربية، بل يف 

التعليم هناك رقابة من رئيس املدرسة ورئيسة منهج الدراسي ونائب الرئيس 

ذكرت    .مباشرة كمثل يف تعليم اللغة العربية، يراقب برئيس املدرسة او نائبها

   :دة من مقابلةاستاذة رشي

بل، . مراقبة يف هذه املدرسة على التعليم هي وظيفة كل املهلم هنا"
حينما يبدأ  يم يف الفصلرئيس املدرسة يفعلها نفسه لراقب التعل
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اذا كان الربناماج لرئيس املدرسة الذي يعوق املراقبة،  .التعليم عادة
يستوضعها ايل كرئيسة منهج الدراسي او نائب االخرى لرياقب تنفيذ 

كانت الوظيفة ايضا للمعلم احلارس ايضا لرياقب  يف احلقيقة،. التعليم
 ."راحاضيكن تنفيذ التعليم اذا املعلم الفصل مل 

 

تقو تلك املقال بنتيجة املقابلة مع املعلمة اللغة العربية، االستاذة سيت نور  

   :حييت

يراقب رئيس . ية يفعل برئيس املدرسةكانت مراقبة من جهة املدرس"
املدرسة من فصل الواحد اىل فصول االخرى، حيقق ان فيها تنفيذ 

 ."وكذلك بنائب رئيس املدرسة. التعليم
 

من تلك املدرسة حيصل ان تفعل املرابقة  وحيقق تلك مقال بنتيجة التوثيق

ذلك التوثيق يبني و . مناسبة بدفرت الوظيفة من رئيس املدرسة واملعلمني واملوظفني

وليس يف املدرسة املرابق فحسبه، بل هلا الربامج    .عن وظيفة جمتمع املدرسة

وكذلك  .واضافية (BBI) املساعدة يف عملية التعليم كارشاد التعليم االستمرار

   .للدرس اللغة العربية
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 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتاروظيفة جمتمع املدرسة عن  الوثيقة 

املقابلة مع االستاذة رشيدة لطقينا كرئيسة املنهج الدراسي يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  37
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ليساعد  (BBI) املدرسة الربنامج يسمي بارشاد التعليم االستمرار هلا"
له االغراض العداد . عملية التعليم، وهذا الربنامج للغة العربية ايضا

تعد . الطالب على فهم املواد املعينة، حيت للطالب املوهبة نفسه
املدرسة للدروس اللغة العربية والتعليم الدين االسالم الفصل اخلاص 

 ."املوادالذي يعطي الطالب املعارف الزيادة ليفهم عميق على كل 
 

التعليم اللغة اضافة على تقدمي البيانات القبلة، يستطيع ان يعرف أن 

العربية ملهارة الكالم بطريقة االنتقائية مناسبة برتتيب طبقة اللغوية من املهارات 

الكفائة اليت افضل تعليمها . اللغوية يف اللغة، يعين يبدأ تعليم من مهارة الكالم

مث . الطالب هي مهارة الكالم مث مهارة القراءة مث مهارة الكتابة ومهارة االستماع

تعليم اللغة العربية يهتم باهتماما كثريا للمعلمة، حيت تعليم اللغة العربية مبادئ يف 

وخاصة ملهارة الكالم يف مدرسة الثانوية االسالمية الثانية باليتار بطريقة االنتقائية 

 .مناسبة مببادئ التعليم كاساس التعليم

ملادة هناك مخسة اساس الذي جيب اهتمامه املعلمة يف التعليم حينما القاء ا

. التعليم، يعين اولويات التقدمي والدقة والتشويق عنصر والتدرخ واملتانة والصالبة

ومن تلك االسوس، هناك اساسان االفضالن يعين االساس اولويات التقدمي 

يف اساس االولويات التقدمي للمعلمة ان تفكر اوال وتفهم املواد  .واالساس التدرخ

هي ترتيب من مواد املدروس، يُبدا مبفردات مث اما اساس التدرخ . املدروس عميقة
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وهذا موفق ليطبق مبادة مهارة الكالم، الن اغراض الكالم . بيان القواعد واملعىن

مل يكن حصوال اذا كان الطالب ال حيفظون املفردات كثرية اليت تتعلق مبادة 

الذي وتطبيق تلك املفردات يف تعليم احلوار، واحسن احلوار هو احلوار .التعليم

يهتّم القواعد اللغوي، فلذا، اعطائت املعلمة مادة عن القواعد بطريقة القواعد 

والرتمجة، يستطيع ان يقال هذا التعليم مناسبة باساس النظرية التعليم يف مبادئ 

 .التدرخ

يف تعليم اللغة العربية ملهارة  7853عملية التقومي يف منهج الدراسي 

اوال تقومي على اهليئة، . على اساس ثالثة النتيجةالكالم بطريقة االنتقائية هذا 

هتتّم هيئة الطالب باملعلمة حينما . ثانيا تقومي على املعرفة وثالثا تقومي على براعة

تنفيذ التعليم بتقومي اهليئة عن الفعال الطالب ومحاسة الطالب وانضباط الطالب 

على   طيها املعلمةكمثل الفعال الطالب على جتويب االسئلة اليت تع. يف الفصل

كل فرقة او مجاعة، و اما نتائج هي يستطيع الطالب مللك املسؤولية على 

اما للتقومي . الوظيفة ووجود االنضباط واحلماسة الطالب يف التعليم اللغة العربية

املعرفة، استخدامت املعلمة التقومي امللف على صفحة التدريبات ويبدل احلوار 

ة هي يستطيع الطالب على فهم املواد املدروس بعمل املناسبة باحواهلم، ونتيج

واما بتقومي . االسئلة يف صفحة التدريبات الواحدة اىل صفحة التدريبات البعدة
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. الرباعة، استخدامت املعلمة التقومي التدرييب بتدريب الطالب احلوار امام الفصل

ناسبة ونتيجة منها هي يستطيع الطالب ان جيعل ويناسب وتدريب احلوار امل

 .باحواهلم، والطالب يستطيع ان يعمل احلوار باللغة العربية سهولة

دور املدرسة على تنمية تعليم اللغة العربية يعين بتوفري املرافق الوافية وتوفري 

. (BBI) الفصل اخلاص لتنمية اللغة العربية او يسمي بارشاد التعليم االستمرار

 .م على تنفيذ التعليم يف الفصلوهناك ايضا مراقبة من جهة املدرسة لينظّ 

 

بطريقة االنتقائية لمهارة الكالم في مدرسة  تعليم اللغة العربية حصول علىلا .3

 .م 2112/2121الثانوية االسالمية الحكومية الثانية باليتار للعام الدراسي 

احدى منه يعين  ،ان يهتمّ  جيب مهم شيء هناك اإلسالمي، التعليم يف

. ميالتعل يف الدروس خطط ةاملعلم عدت املادة، تدريس ان قبل. الدروساملواد 

 م،يالتعل بإعداد املتعلقة السابقة بحثال يف الباحثة اعداد تنفيذ التعليم ناقش

ملهارة  وخاصة العربية اللغة لتعلم اخلتامية واألنشطة األساسية، ميالتعل وأنشطة

 مهارة الكالم ميتعل نتائج أن حني يف. الطريقة االنتقائية باستخدامالكالم 

 الطالب تعلم وتقوميات التعليم، يف الطالب باستجابات مرتبطة بطريقة االنتقائية

 وعوامل العئيقة التعلم، ، وعوامل الدعامة7853الدراسي منهج  بتقومي موّفق
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ملهارة الكالم بطريقة  وخاصة العربية اللغة ميتعل يف املوجودة والعيوب ومزايا

 .االنتقائية

استجاب الطالب هو السلوك املستخدمة . تجابات الطالباس االول،

االستجاب الطالب على تعليم اللغة العربية بطريقة . الطالب ليقبل الدرس

االنتقائية ملهارة الكالم يقسم اىل استجابني، استجاب االجايب واستجاب 

حيب الطالب على الطريقة التعليم للمعلمة الن الطالب هلم احلماسة . السليب

االستجاب  بل هناك ايضا الطالب الذين هلم  .الية واحوال الفصل املرتاحالع

الطالب . خلية وعوامل اخلارجية اليت تأثرهماالسليب اي كسالن الن عوامل الد

هم فعال يف التعليم و يعملون الوظيفة تعطيها  الذين هلم االستجاب االجايب

التعليم سيهمل ما تؤمر  اما الطالب الذين هلم االستجاب السليب يف. املعلمة

بل، هلا املعلمة االسرتاجتيات نفسها لتحّل . باملعلمة كمثل يعملون الوظيفة

الطالب الذين هلم االستجاب السليب ليكونوا مغرمون واهتماما على تعليم اللغة 

وهذا استجاب الطالب على تعليم اللغة العربية  .العربية، حيت ميّر التعليم تفضيا

   .يف الفصل

  

                                                           
  

 .7872يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  الحظةم 
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 االستجاب االجيايب للطالب .أ 

منظور تلك احلماسة يف . له الطالب احلماسة للتعلم نفسه يف املواد

علم املعلمة والسيما يف استخدام الطريقة، الن الطريقة هي حينما ت التعليم

الطريقة . دى عوامل اليت تأثر اىل الرغبة واحلماسة الطالب لتعلم املوادإح

املستخدمة عند معلمة اللغة العربية هي الطريقة االنتقائية اليت ختلط من عدد 

 .الطرق

التعليم اللغة  حياذي مجيع الطالب لن يعطي االستجاب االجيايب على

عطي الطالب اىل التعليم االستجاب االجيايب الذي ي. العربية هبذه الطريقة

بشكل احلماسة الطالب يف التعليم واملسؤولية الطالب على الوظيفة من 

تستطيع ان . يعمل الطالب الوظيفة من املعلمة وفقا بالوقت احملدد. املعلمة

تنظر احلماسة الطالب حينما تعطي املعلمة االسئلة املطرخة اىل كل فرقة، وكل 

ئها لتعيني االجابة الصحيحة من السؤال، وجييب فرقة تعمل املناقشة بني اعضا

ومن نتيجة التقومي يستطيع ان ينظر ان الطالب  .رئيس الفرقة عن تلك السؤال

خرى الذين ليس له املشتغل يف التعليم له الناتيجة العالية من الطالب اال

تعطي املعلمة تاثر  االنضباط الطالب على الوظيفة اليت. احلماسة يف تعليم

لذالك، لتقومي املوقف الطالب يستطيع ان يقال حياذي  .د الوقت املعينةحبدي
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من مجيع الطالب له االنضباط العايل ومسؤولية على ما يؤمر املعلمة وله 

   .االدب واهتمام باآلخرين

يتعلق ذلك احلال مبقابلة الباحثة مع الطالبة اليت هلا احلماسة العالية يف 

   :العربية، اكتا برزكا رماضاينتعليم اللغة 

كنا فارحا و محاسا يف تعليم اللغة العربية بطريقة اليت استخدمت "
تعطي . ريقة تنّبه وال جتعلنا مالالاملعلمة يف الفصل، الن تلك الط

املعلمة االسئلة املطروخة يف كل فرقة كما يف العادة حيت نناقشها 
وكما يف العادة تعطي املعلمة االسئلة املطروخة نفسيا . بااعضاء الفرقة

 ."بال فرقة ويف العادة اسئلة جلامع الطالب و جنيب مجاعة
 

 االستجاب السليب للطالب .ب 

التعليم يستطيع ان يسهل للحصول اذا كانت يف التعليم االغراض يف 

ترجي ان تكون الطريقة ان تساعد الطالب للفعال يف التعليم . الطريقة املناسبة

بل، تلك احلالة تأثر بعوامل معاونة وعوامل عراقلة . وحيصل اىل اغراض التعليم

 .يف تعليم اليت تعيني على حصول اغراض التعليم

 يعرقل اىل حصول اغراض التعليم هي رغبة الطالب احدى العوامل اليت

توجد املشاكل التعليم يف الفصل اليت تتعلق برغبة التعّلم الطالب . يف التعّلم
                                                           

  
 ،.نفس املرجع 

  
اكتابرزكا رمضاين كطالبة  الصف السابع يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني، املقابلة مع  

 .7878يناير  79
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الذي يوجد االستجاب السليب، كما قد نالت الباحثة من نتيجة املالحظة يف 

لطالب بعض ا. فصل السابع مبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

ليس له الرغبة يف تعّلم، كان الطالب يتحدث باصدقائه حينما املعلمة تبني 

موقع جلوس الطالب بشكل الفرقة،  هذا احلال تأثر بعوامل. املواد املدروس

 .حيت يسهل الطالب للتواصل باصدقاء االخرين

وال يهتمون  منظور من جهة التقومي، يعرف ان بعض الطالب الكسالن

ة هم يوجهون الصعوبة ليعمل الوظيفة التعي اعطيت املعلمة، ببيان املعلم

. بل، كانت املعلمة جتاوبا يف هذا احلال. واالخري، الطالب ال جيمع ظيفتهم

تطلب املعلمة اسرتاجتيات االخر ليجعل الطالب طاعة و يعمل الوظيفة 

، باسرتاجتيات حدود الوقت ليعمل الوظيفة وتعطي النتيجة املباشرة يف الفصل

هبذه الطريقة  .لتعطي احلماسة اىل الطالب الذين نقص الفعال يف الوظيفة

هذه املدرسة يساعد على تنمية  كفائة الطالب على حفظ  التدريب يف التعليم

   .املفردات زيادة

                                                           
  

 الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار مدرسة" أ"نتيجة الطالب الصف السابع عن  الوثيقة 
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. الطالب ميتقو  على تؤثر اليت األشياء من واحدة هي طالبال استجاب

 باالحرتامو  باحلب والثقة واملسؤولية ميللتعل الطالب ةحلماسا التقومي يتضمن

 .بالطال النتيجة تقليلف الطالب، يهتم مل إذا   .دبواأل البعض لبعضهم

 للمعرفة اوفق باملوضوع املتعلقة الكالم مهارة يف الطالب تعلم نتائج ،ثانيا

 على جيب. ميالتعل أهداف مع أيضا تتكيف. العربية اللغة يف واملهارات واملواقف

 ناقشست. 7853هج الدراسي من إىلباهتماما  للطالبالنتيجة  إعطاء يف ةاملعلم

 باستخدام الكالممهارة  ميتعل عن البحث جمال يف إليها توصلوا اليت النتائج الباحثة

 .بليتار يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية الطريقة االنتقائية

 الالزمة بالقدرات املتعلقة البيانات بعض على الباحثة صلحت املالحظة، يف

 فيما. واألدب واملهارات املعرفة قيمة ةاملعلم أخذت. ميالتعل أهداف جناح لتحقيق

 اإللكرتونية كتاب يف األسئلة ميتقو  خالل من نتيجة ةاملعلم أخذت باملعرفة، يتعلق

بشكل  بأصدقائه الفصل يف اليت احلوار ملمارسة ةاملعلم قدمت املهارات، حيث من

   .قيذ التعليمخذ املعلمة النتيجة يف طول الوقت تناألدب تأ

                                                           
  

يف مدرسة الثانوية االسالمية الثانية باليتار للعام " أ"يف فصل السابع  7878يناير  78مالحظة يف يوم االسنني،  
 .م 7857/7878دراسي ال

  
 .الوثيقة من اعداد تنفيذ التعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف الصف السابع 
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مناسبة  املقدمة األسئلة على اإلجابة يف الدقة من املعرفة حيث من ميتنفيذ التقو  (أ )

 إذا معني، وقتب حمدودة املدرسية االلكرتونية كتاب يف األسئلة. مبادة التعليم

 أو منزلية واجبات إىل األسئلة حتويل ميكن انتهى، قد املخصص الوقت كان

ن الطريقة م .املقدمة األسئلة من العديد على يتوقف وهذا ،مباشرة مجعها

نتائج من تطبيقها  يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم،االنتقائية املستخدمة 

لطالب النص و هيكل اللغة، حيت يعرف ايعين يستطيع الطالب ان حتلل 

عن يفهم الطالب . اخلطوات الصحيحة لتدريب احلوار مناسبة بطريقة االنتقائية

يستطيع الطالب ان حتلل األجوبة  . القواعد تبني املعلمة تتعلق باملواد

 .الصحيحة يف تدريب الصلة

يف النطق  والطالقة الكلمات، قول يف طالقة هناك املهارات، حيث من بينما  (ب )

وموفقة بني  الكلمات خيارات أو الكلمات استخدام يف والدقة ،الكلمة

   .األسئلة بنطق وموفقة املخرج ومظهر

ب، فقد كتب من لقد استخدمت الطريقة التقومي الكتابة والتدري"
صفحة التدريبات وكتاب املدرسية اإللكرتونية، ومن أجل ممارسته، 

ألنين أعتقد أن هذا التقومي . أطلب أن يتقدم مع أصدقائه بأصدقاء
 "وحتقيقي جد ا 7853يتوافق مبنهج الدراسي 

                                                           
  

يف مدرسة الثانوية االسالمية الثانية باليتار للعام " أ"يف فصل السابع  7878يناير  78مالحظة يف يوم االسنني،  
 .م 7857/7878الدراسي 
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املدرسية  كتاب يف الوظيفة أداء يف ةاملعلم قدمهات اليت املعرفة ميتقو  ال

 عملية يف ةاملعلم طرحها اليت األسئلة ولكن بدال من ،ة فحسبهاإللكرتوني

 الطرق من عددب. قيالعم يف الطالب قدرات معرفة هو اهلدف فإن م،يالتعل

 ومن حفظها، اليت احملفوظة املفردات حفظ بسهولة للطالب ميكن املستخدمة،

 ويرتط أيض ا للطالب ميكن طرح، سؤال ةاملعلم عطيت عندما تكرارها األسهل

 الكثرية التدريبات من املقدمة، الكثرية التدريبات بسبب لديهم التفكري مهارات

 الذي احلوار حول املزيد فهم على قادرون الطالب. الطالب دماغل املقدمة

 .مبزيد إجراؤه

 قبل من الطالب مواقف تقييم الدرس، يف. الثالث، من حيث موقف الطالب (ج )

الثانوية االسالمية الثانية  مبدرسة السابع لفصلا يفنتيجة املالحظة  ،ةاملعلم

 كما. اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة ميالتعل فتح عند تبدأ اليت باليتار

 يف جادين ليسوا الذين الطالب م،يللتعل االفتتاحي النشاط يف احلال هو

 .أخرى مرة يصلوا أن الطالب من ةاملعلم طلبت ،الدعاء

بطريقة  الكالم مهارة على العربية اللغة ميتعل يف يأجر  الذي التقييم من

 جدية أكثر يكونوا أن ميكن الطالب أن قيمة أخذ ميكن املواقف، ميبتقو  االنتقائية

 واحرتام أفضل موقف لديهم الطالب والطالب، ةاملعلم بني عالقة وتوفري دعاءال يف
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 وأكثر ،املدروس بالدروس يهتم حبيث ةاملعلم الطالب احرتام و البعض، لبعضهم

ان يسألوا  لطلب الشجاعة يف متحمسني أيضا الطالب يصبح للطالب، انضباطا

 .عما مل يفهم

 ةوالطالق الفصحة وحول العربية اللغة ميتعل يف للطالب الدافع ةاملعلم عطيت

 اللغة إتقان يف ويساعد أيضا يرتبط القرآن قراءة يف الطالقة ألن القرآن، قراءة يف

 استعاب املفردات و طلق اللسان على نطق اللغة العربية الطالب فطبعايف  .العربية

ليس كلهم من . غوية وخلفية الطالب نفسهلمنها البيئة ال. هناك العوامل اليت تؤثرها

. طالب خرج من مدرسة االبتدائية االسالمية، بل هناك ايضا من مدرسة االبتدائية

 . الطالب على تعليم اللغة العربيةو هناك احد شيئ يغلب على ذلك، يعين محاسة 

اما نتيجة التعليم يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف تعليم 

اللغة العربية من جهة املعلمة، هلا املعلمة الكفائة العالية يف قدرة املواد، تبني املعلمة 

عدد الطرق املستخدمة و  ختلط املعلمة من. املواد باعتقاد و فهم على املواد املدروس

تلك القدرة  . تتعلق احدى الطريقة بطريقة االخرى وطريقة االوىل بطريقة البعدة

منظور يف مناسبة الطريقة مبواد املدروس، فالطالب له السهولة لفهم املواد و حصل 

 .اغراض التعليم
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اخلطوات التعليم بطريقة االنتقائية للمعلمة يف الفصل مناسبة خبطوات 

سوى بقدرة املواد و مناسبة الطريقة على . خدام الطريقة االنتقائية وفقا بنظرياتاست

املواد، السلك للمعلمة تعلم اللغة العربية مناسبة باعداد تنفيذ التعليم الذي صنع 

ال تنسى تفتح املعلمة  .مبعلمة اللغة العربية، تنظم املعلمة الفصل وحتديد الوقت متاما

. املعلمة اىل الطالب عن اخلرب يستمر مبراجعة املواد املاضيةمث سألت  الدرس بدعاء

اعطيت املعلمة . هلا الفعال اجليدة يف الفصل، وهذا ال يزال تتعلق بقدرة مواد التعليم

لإلختتام، اعطيت املعلمة . املواد باملراتبة حيت تسهيل للطالب يف فهم الدرس

الن تعليم اللغة . ريب املباشرةاخلالصة و تقومي الطالب باعطاء الوظيفة او التد

حقيقة ليس بتعّلم املواد الكثرية فحسبة، وخصة ملهارة الكالم، بل حيتاج اىل 

   .تفضل املعلمة اىل تقومي الفعالية، يعين بتقومي التدريب املباشرة. التدريب ايضا

لتقومي بتدريب املباشر حيقق جبمال من نتائج املقابلة مع معلمة اللغة العربية تقال ان ا

    .هي التقومي احلقيقي وحسن لنعرف كفائة الطالب

و التقومي بالتدريب عند رأيي، ان التقومي املناسبة ملهارة الكالم ه"
الن ذلك التقومي التحقيقي، ينظر النتيجة مباشرة ويستطيع ان  املباشر،

 ."يطلب املسؤوليته
 

                                                           
  

 ،.نفس املرجع 

  
يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  العربيةاملقابلة مع االستاذة سيت نور حيايت كمعلمة اللغة  
 .7878يناير  73االسنني، 
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املعلمة يف الفصل هلا الكفائة على تنظيم الفصل و اهتّمت على الطالب 

الذين حيتاجون على اهتماما عاليا ومل يفهم على املواد املدروس، تراجع املعلمة 

استخدمت املعلمة . املواد اذا كان الطالب احتياجا على بيان عميقالبيانة على 

 بل، يف التعليم هناك. نتقائيةالوسائل املوجود بالبسيط اليت تتعلق هبذه الطريقة اإل

شكوى للمعلمة على تنفيذ التعليم، واحدى منها الن اجلدول التعليم اللغة العربية 

ذين ليس له احلماسة يف التعليم، حىت ليوجه بالطالب ال ةهنارا، وللمعلمة مستعد

السيطرة واحلفاظ على محاسة املعلمة يف التعليم، والبد على املعلمة ان يقام النظام 

الرتتيب املدرسة، احد منه يعين ارتداء اخلذاءن الن اجلدول التعليم اللغة العربية 

ى الطالب لفصل السابع يعين بعض الصالة الظهر، فلذا جتب على املعلمة لتأمر عل

وصربت املعلمة لرياجع املواد املاضية . ان يرتدي اخلذاء او ادوات املدرسية الكاملة

. ليذكر الطالب على املواد القبلة واذا كان الطالب مل يفهمو على املواد املدروس

سوى ذلك، هتتّم املعلمة على حدد الوقت باستخدام عدد من الطرق ليحصل اىل 

   .اغراض التعليم

يستطيع ان يعرف ان نتيجة من تعليم اللغة العريبة باستخدام طريقة االنتقائية 

يف صف السابع املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار فعالية يف تطبيق 

                                                           
  

 .7878يناير  73يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم االسنني،  مالحظة 
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هذه الطريقة يساعد اىل حصول االغراض التعليم . ية ملهارة الكالمالطريقة االنتقائ

سبه، الن الطالب حيب اللغة العربية فح اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم، ليس

لكن حيب الطالب على طريقة املستخدمة يف تعليم و هبذه الطريقة يسهل الطالب 

 ستطيع ان يستخدم يف اربعهذه الطريقة يعرف حال الطالب حيت ي. اىل قابل املادة

. الطالب له احلماسة يف تعليم اللغة العربية. مهارات اللغوية، وخاصة ملهارة الكالم

يستطيع ان ينظر أّن نتيجة التعليم اللغة العربية تكون رافعا من قبل، الن هذه 

الطريقة االنتقائية يف هذه املدرسة يستعمل ايضا الطريقة التدريب حيت حيصل على 

 .ة كفائة املفردات الطالبترقي

 يف الطريقة االنتقائية استخدام يف والضعف القوة نقاط هناك التعلم، عملية يف

مدرسة الثانوية االسالمية  يف احلال كما ملهارة الكالم وخاصة العربية اللغة ميتعل

 2 :العربية اللغة مدرس مقابلة مثل. احلكومية الثانية باليتار

هي أهنا أكثر فعالية وأسهل  االنتقائيةميزة باستخدام هذه الطريقة "
ليست هناك حاجة للتفكري جديا يف التوافق بني املواد . لتقدمي املوضوع

يف حني أن الضعف هو يف حدود الوقت املستخدمة، ألن . قةوالطري
 ."هذه الطريقة تتطلب الكثري من الوقت الستخدام

 

                                                           
  

يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار يف يوم  العربيةسيت نور حيايت كمعلمة اللغة املقابلة مع االستاذة  
 .7878يناير  73االسنني، 
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 واحدة طريقة يف العيوب بني املعلمة جتمع الطريقة، هذه استخدام عند ولكن

 تشعر. الطريقة األخرى إىل طريقة من لالنتقال احنرافات املعلمة تعطي. أخرى وطرق

 .طريقةال تطبيق يف منظمو  املواد تبيني يف أسهل بأهنا املعلمة


