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 الباب اخلامس

 ادلباحثة
 

 ادلباحثة من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليك .أ

قواعد اللغة  تعليم  لرتقية (Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية ختطيط  .1

 العربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليك

 يف تعليم (Audiolingual(السمعية الشفوية بداية من ادلدرس قبل أف تطبيق 

قواعد اللغة العربية يعٌت التخطيط أك اإلستعداد يف التعليم ىو فعل مهم عند ادلدرس 

قبل بداية عملية تعليمو يف الفصل. كذلك البد لو أْف يستعد أداكات التعليم مثل 

، كالكفاءة (KI)ن على الكفاءة الرئيسية الذم يتضم( Silabus)سلّطط التعليم 

التعليمية،  ، كادلواد التعليمية، كالوسائل(RPP)، خطّة تنفيذ للتعليم (KD)األساسية 

كغَتىا. كتلك نتائج البحث اليت تناسب م ع نظرية ِكيْػَنا َسْنَجااَي،  أّف  زبطيط 

، كخطّة تنفيذ للتعليم (Silabus)عملية التعليم الذم حيتوم على سلّطط التعليم 

(RPP) ،تضمن أىداؼ التعليم، كمادة الدراسية، كطرؽ التعليم، كمصادر التعليم ،

  546كتقوًن نتائج التعّلم.
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قواعد اللغة  لرتقية تعليم (Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية  تنفيذ .2

 العربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليك

 تعليميف لشفوية السمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية تعليم تنفيذ ما أ

 ادلدرسة، كما يلي : التسجيل يف ىذهسائل ك م عقواعد اللغة العربية 

 :  ادلدرس بعض أنشطة ىييعمل  قائقة درل عشراحو لتعليمامقدمة يف 

 لتعليمع اباطنا لإلتباا كظاىرب  لطالرس ادلدايستعد  .1

يف كل يـو اجلمعة : قرأت "سورة يس"، "سورة الضحى" ، ك التعود  الطالب  .2

 التحقق من النظافة، ك احلضور.

ا تلو اآلخر ، أيهما  .3 يسأؿ ادلعلم أسئلة م ع الطالب حوؿ ىذه األمثلة. كاحدن

سلتلف كما ىي أكجو التشابو ، كما نوع الفعل كما إذل ذلك. كابلتارل ديكن 

 القاعدة.للمدرس كالطالب استخالص استنتاجات من 

 ليت ستبحثها. اد ادلوكادلاضي ع األسبواسة يف ركدلداد ادلواعن رس دلدؿ ايسأ .4

 رس.دلد اسيجريها م لذالتعليم ايفعملية ب لطالاظيفة كعن رس دلدح ايشر .5

 سة .ركدلددة ادلاامن ؤكس لررس ادلدايلقي  .6

 كمايلي:رس دلدانشطة ة ستوف دقيقة امد لرئيسيةاألنشطة ايف ك
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الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ" بطريقة يشرح ادلعلم ادلادة "الفعل  .ٔ

 .م ع القواعد أكالن مث إعطاء مثاؿكالسيكيا 

ا تلو اآلخر، أيهما  .ٕ يسأؿ ادلعلم أسئلة م ع الطالب حوؿ ىذه األمثلة. كاحدن

سلتلف كما ىي أكجو التشابو، كما نوع الفعل كما إذل ذلك. كابلتارل ديكن 

 ت من القاعدة.للمدرس كالطالب استخالص استنتاجا

 .سةركدلددة ادلااعن ب لطالافهم ؼ عشوعيا ليعرب لطالرس ادلدؿ ايسأك .ٖ

 بلطالاعليم سيستمعوا لذرس التسجيل ادلدايستعد  .ٗ

 ا التسجيليستمعوا كيالحظوب اف لطالرس ادلدؿ ايسأ .٘

عن ادلواد " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت من رس التسجيل دلدايشتعل  .ٙ

 ب.طاللايشهده علي كبثالث أحرؼ " ك

أكال، عملية التعليم عن تركيب اللغة العربية ىي يستمعوا الطالب التسجيل   .ٚ

 "تشريفيا". كاألغنية

  ، اذلدؼ ىو أف يعرؼ الطالب كيفية التغيَتات يف كل كلمة

 ضمَت( ٗٔبدءنا من تغيَت الكلمات من حيث الضمائر )
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  ىو جهد ادلدرس كتحفيز حبيث ديكن للطالب االستجابة

 .سيتم توفَته كفقنا للمواد ادلتاحةللتعلم الذم 

 داعتماا دلعينةاألجوبة ك ابينهم مناسبة باألسئلة ا يتسألوب أف لطالب ايجر .ٛ

ج زلتاف كاارا إف تكرك يا دفرقيا مث فرـ يقاا ىذك  رس.دلداف ع من كالداعلي 

 .ليوا

رس التسجيل دلدايشتعل الثاين، كتقييم لنتائج التعلم اليت يقـو هبا الطالب،  .ٜ

ادلواد " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ " الكلمة عن 

  ىذه التسجيلة اليت قدمتها مبادرة ادلدرس.ثانية. ة مرب لطالايشهده علي ك

كالسيكيا رس دلداليت يقوذلا األجوبة ك األسئلة األمثلة من ب الطالاحياكي ك

كانت إف ثانية ة تعملمرأف ألنشطة تستطي ع اىذه كيا. دمث فر مث فرقيا

 ليها.ازلتاجة 

   يطلب ادلدرس عن الطالب تغيَت بعض الكلمات يف التسجيلو على

" الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ "  كفقنا للشركط 

 .كاألحكاـ ادلتفق عليها

 يتم إعطاء التدريب كالقياـ بو من قبل الطالب بشكل جيد 
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 بلطالهبا ا ـيقوت اف لتحسينارس ادلداعطي ا ألنشطة,اخر ايف  .ٓٔ

  عن " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث فهم ب لطالاؤكد ي .ٔٔ

 أحرؼ" 

يناسب ا ىذة عشرة دقائق. كلتالية مدا دلنّظمةالوظيفة ارس دلدامث يعطي 

 كما يلي: (ٚب يف الفصل احلادم عشر  )العلـو الطبيعية لطالابلة م ع دبقا

ب لكتاايف ادلادة مناسبة باب التدريبات عن تركيب اجلمل لطالض ايعر .1

 اك التسجيل الذم قد شاىده الطالب )اإلتصاؿ(سي رالدا

دة سي مناسبة بادلارالدب الكتاايف ت يبارلتدك األسئلة ب الطالاجييب  .2

 سة.ركدلدا

 : )عشرة دقائق( خادتة نشطةا يفك

 معا رسلدا  بلطالا ك رسدلدايلخص  .1

  بلطالرس كادلدـ هبا اليت قد قااألنشطة رس ادلدايقيم  .2

 بلطالارل الوظيفة رس ادلداعطي ا .3

 دـلقاع األسبوايف ـ ليت ستقددة ادلارس ادلدايلقي  .4
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كتلك نتائج البحث من ىذه ادلدرسة اليت تناسبها م ع نظرايت عن َأِجيْف 

  ِىَتَْماَكاْف كما يلي :

يف  (Audiolingual(أّف تطبيق السمعية الشفوية َأِجيْف ِىَتَْماَكاْف كقاؿ 

لعامة ات اخلطواىي ، كمرحلتُتذل إديكن تقسيمها قواعد اللغة العربية  تعليم

:خلاصةات اخلطوكا
 547 

 يف تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفويةلعامة ات اخلطو .3

 .لنهايةالكتابة يف اءة كالقرث، كالتّحدامث ع، الستماب الطالاجيب على  (أ 

ع دلوضوام ع ارات حلوأك اجلمل اكيب يف شكل الًتـ اتقدأف ينبغي ك (ب 

 ليومية.ت احلاالاعن 

لتقنيقية كما شرحنا ا ايتبعوت أف يبارلتدكا كيلكااك اسة ردلمااجيب   (ج 

 تعمل.أف حسن اذلدية ء اعطاإحلالة اسابقا. يف ىذه 

أك ألصعب اذل إألسهل النحوية من العناصر امجي ع ـ تقدأف جيب  (د 

 جيّيا.رتد
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إلجابة يف ء اعطاإخلطأ يف ب اتكاارعن ت إلحتماالاينبغي ذبنب ك (ق 

، أك لسليبالتعزيز اكثر فعالية من أإلجيايب تعترب التعزيز ف األؿ، إلتصاا

  (Error Prevention).  أ " ذبّنب اخلطاء "يسمى دببددة عا

 يف تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفويةخلاصة ات اخلطوا .4

م ليت ستعرضها ربتواد ادلتعلقة بادلوالقضايا ادلتنوعة من ادلقدمة موعة ا (أ 

 غَته. اد أك دلوالية على كألرات االختباء اعطاأك ادلتكلم  اعلى 

ب دكف لطالاستم ع ارا ك امرة لقصَتاءة القرار اك احلوارس دلّدض اعر (ب 

 لنص.اذل إلنظر ا

حياكوىا ب أف لطالاجيب علی ة. لقصَتاءة القركاحفظو ار كحلوازلاكة  (ج 

لطريقة باسم ا اىذؼ للغة ,تعرايس رحفظها. يف تدكحد كاقت كيف 

 ".حلف ك التقليد "اتقنية 

ىياكل ؾ ىناف لصعبة ألاءة القرار ك احلوايف اردة لواجلملة ط امناض أعر (د 

ىي كلتقنية اذه ت يبارلتداضعها م ع كديكن ت. كلصعوباالتعابَت أك ا

 دات.دلفركايب ربالتدرس سبا

 لفصل.ـ اماامهما احملفوظُت الستخدابُت ردلداءة القرار ك احلوض اعر (ق 
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 يبهمرليت مت تداجلمل ط امناأليت تتناسب م ع ل األخراجلمل اتشكيل  (ك 

يف ىذه ـ لقيااليت ديكن الوظيفة ء امثال  بإعطا، ألمر(ـ الزـ )إذا إلختتاا (ز 

ط ألمنااـ اباستخدل خرة أسة مرردلماب الطالاحلالة,جيب علی ا

 سة.ردلداسة يف ركدلدا

قواعد اللغة العربية  لرتقية تعليم (Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية يم يتق .3

 من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليك

الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل ادلدرسة الذم ُيستخدـ من  يمكأما التقي

 قواعد اللغة العربية تعليم يف (Audiolingual(السمعية الشفوية تطبيق يف  تراصلاليك

، (Performance) التطبيقيعٌت استخداـ اختبار الكتايب كاختبار الشفوم، تقييم 

الدراسي يم يف ادلنهج م ع ذلك تصميم التقي كيشَت (.Portofolio) ادللفكتقييم 

ثالثة أقساـ  تنقسم على ٖٕٔٓتصميم التقوًن يف ادلنهج الدراسي كأما  .ٖٕٔٓ

 تقوًن ادلوقف، كتقوًن ادلعرفة، كتقوًن ادلهارات.كىي 

سنة  ٙٙملحق كزير الًتبية كالثقافة رقم  كذلك تقوًن الذم يؤّكد م ع

عرفة قف كادلتقوًن ادلو  يشمل علىبشأف معايَت التقيـو الًتبوم الذم  ٖٕٔٓ
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ًن الكفاءات يف جوانب ادلواقف األسالب كاألدكات ادلستخدمة لتقو  كادلهارات.

 548 :كادلهارات كادلعرفة ىي كما يلي

 األسالب يف تقوًن كفاءات ادلوقف ( أ

( ٕادلالحظة، )( 5( يقـو ادلدرسوف إبجراء تقوًن كفاءة ادلواقف من خالؿ :

 .( الدكرايتٗالطالب، )( تقوًن األقراف من قبل ٖالتقوًن الذايت، )

أما األداة ادلستخدمة للمالحظة كالتقييم الذايت كالتقييم بُت الطالب 

ىي قائمة تدقيق أك مقياس تصنيف مصحوابن بنموذج، بينما يف اجمللة يف شكل 

 مالحظات ادلدّرس

 األسالب يف تقوًن كفاءات ادلعرفة ( ب

( 5( :كما يلىىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقوًن معرفة الطالب،  

 .( الوظيفةٖ( االختبار الشفوم، )ٕاالختبار الكتايب، )

 األسالب كاألدكات يف تقوًن كفاءات ادلهارة (ه 

( تقييم ٔ) :ىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقييم مهارة الطالب، كما يلى

 ادللف( ٖ، )(Project) ( تقييم ادلشركعٕ، )(Performance) التطبيق

(Portofolio.) 
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 تولونج أجونج الثاينادلباحثة من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .ب

قواعد اللغة  تعليم  لرتقية (Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية ختطيط  .1

 تولونج أجونج الثاينالعربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 يف تعليم (Audiolingual(السمعية الشفوية بداية من ادلدرس قبل أف تطبيق 

قواعد اللغة العربية يعٌت التخطيط أك اإلستعداد يف التعليم ىو فعل مهم عند ادلدرس 

قبل بداية عملية تعليمو يف الفصل. كذلك البد لو أْف يستعد أداكات التعليم مثل 

، كالكفاءة (KI)الذم يتضمن على الكفاءة الرئيسية ( Silabus)سلّطط التعليم 

التعليمية،  ، كادلواد التعليمية، كالوسائل(RPP)، خطّة تنفيذ للتعليم (KD) األساسية

كغَتىا. كتلك نتائج البحث اليت تناسب م ع نظرية ِكيْػَنا َسْنَجااَي،  أّف  زبطيط 

، كخطّة تنفيذ للتعليم (Silabus)عملية التعليم الذم حيتوم على سلّطط التعليم 

(RPP) الدراسية، كطرؽ التعليم، كمصادر التعليم، ، تضمن أىداؼ التعليم، كمادة

  549كتقوًن نتائج التعّلم.

قواعد اللغة  تعليم  لرتقية (Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية  تنفيذ .2

 تولونج أجونج الثاينالعربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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قواعد  تعليميف لشفوية السمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية تعليم تنفيذ ما أ

 ادلدرسة، كما يلي : التسجيل يف ىذهسائل ك م عاللغة العربية 

 (قائقد عشرة) دلقدمةا ( أ

ع باطنا لإلتباا كظاىرب  لطالرس ادلدايستعد ادلدرس ربيات ك يعطي .1

 لتعليم.ا

موقف اجللوس  ادلالبس، نظافة الصف، كيتحقق ادلعلم من احلضور، نظافة  .2

 تعديلها ألنشطة التعلم. 

 حييي ادلدرس الطالب كينقل أىداؼ التعلم. .3

 ليت ستبحثها. اد ادلوكادلاضي ع األسبواسة يف ركدلداد ادلواعن رس دلدؿ ايسأ .4

يقدـ ادلدرس الرسـو التوضيحية من خالؿ كسائل اإلعالـ ككسائل التدريس   .5

 كمقدمة للتعلم.

 )سبعون دقيقة( ةلرئسياألنشطة ا ( ب

 يف ىذا الفصل ىي : لرئسيةاألنشطة ذ فيصل األستااكما قالو 

يعرض ادلدرس ادلواد ابلطريقة اليت يستم ع هبا الطالب كيتكلموف مث يقرأكف  .1

 كيكتبوف
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يشرح ادلدرس ادلادة " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ "  .2

كالسيكيا ، مث يالح  الطالب بدكف من خالؿ القراءة مرارنا كتكرارنا بطريقة  

 رؤية ادلادة يف الكتاب.

يرشد ادلدرس الطالب لتقليد كل قاعدة موضحة يف كقت كاحد كحفظها  .3

 تقنية احلف ( -)تقليد 

شلارسة( يف تعلم منط اجلملة. ابلًتتيب  -يوفر ادلدرس سبارين منطية )منط  .4

 التعزيز(. -االستجابة  -)التحفيز 

 عرض األمثلة: .5

 .كممارسة، يقدـ ادلدرس أمثلة بسيطة أك تعبَتات مكتوبة على السبورة 

 .يرشد ادلدرس الطالب لقراءهتا كفهمها 

  يعطي ادلعلم تسطَتنا للكلمات اليت جيب أف تكوف شكالن من أشكاؿ

 التأكيد حىت يركز الطالب.

 مقارنة .6
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يسأؿ ادلدرس الطالب أسئلة حوؿ ىذه األمثلة. كاحدا تلو اآلخر، 

االختالفات كالتشابو، حبيث ديكن للمدرس كالطالب استخالص  ما ىي

 النتائج من القاعدة.

 خذ االستنتاجات .7

بعد االنتهاء من مقارنة كمعرفة اخلصائص اليت ذلا أكجو تشابو أك 

اختالفات يف ىذا ادلثاؿ، مث خيتتم ادلعلم كالطالب القاعدة إبعطاء اسم 

كيكتب ادلدرس القاعدة على السبورة كيطلب من   ادلصطلح )القاعدة(.

 أحد الطالب قراءهتا. 

 تطبيق .8

 بعد معرفة موضوع ادلادة، يتم تدريب الطالب كفقنا للقاعدة.

اخلطوات يف طريقة السمعية الشفوية، ابستخداـ كسائل التسجيل، ىي كما 

 يلي: 

  يلعب ادلدرس تسجيل عدة مجل مثالية للطالب. مث يطلب من الطالب

شرح أم منها يرتبط ابلقواعد " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت 

 كبثالث أحرؼ". 
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  يعرض ادلدرس مجل انقصة عن طريق إعطاء األعمدة فقط ، مث يُطلب

من الطالب ملء اإلجابة الصحيحة كفقنا للقواعد " الفعل الثالثي ادلزيد 

 حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ".

 يُطلب من الطالب ذبمي ع مجل مثالية يعطي ادلعلم بض ع كلمات ، مث 

 كفقنا للقواعد اليت مت تعلمها.

  يطلب ادلدرس من الطالب إصدار مجل مثالية من بُت الطالب أنفسهم

 كفقنا للقواعد.

، لتحفيز الطالب يتحد ادلدرس م ع ادلواد األخرل ذات ألنشطة اخر ايف  .9

 الصلة كىو مهارة الكتبة.

الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث عن " الفعل فهم ب لطالايؤكد  .10

 أحرؼ".

 ()عشرة دقائقخادتة  ( ج

 معارس لدب  الطالرس ك ادلدايلخص  .1

  بلطالرس كادلدـ هبا اليت قد قااألنشطة رس ادلدايقيم  .2

 ب لطالاليت يعملها ادلنظمة الوظيفة رس ادلدايعطي  .3
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ب لكتاايف ادلادة مناسبة باب التدريبات عن تركيب اجلمل لطالض ايعر •

 سيرالدا

دة سي مناسبة بادلارالدب الكتاايف ت يبارلتدك األسئلة ب الطالاجييب  •

 سة.ركدلدا

 دـلقاع األسبوايف ـ ليت ستقدا دةدلاا رسدلدايلقي  .4

كتلك نتائج البحث من ىذه ادلدرسة اليت تناسبها م ع نظرايت عن َأِجيْف 

  ِىَتَْماَكاْف كما يلي :

 تعليم يف (Audiolingual(السمعية الشفوية أّف تطبيق َأِجيْف ِىَتَْماَكاْف كقاؿ 

ات خلطواك لعامة ات اخلطواىي ، كذل مرحلتُتإديكن تقسيمها  قواعد اللغة العربية

 510 :خلاصةا

 يف تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفوية لعامةات اخلطو

 .لنهايةالكتابة يف اءة كالقرث، كالتّحدامث ع، الستماب الطالاجيب على  .أ 

عن ع دلوضوام ع ارات حلوأك اجلمل اكيب يف شكل الًتـ اتقدأف ينبغي ك .ب 

 ليومية.ت احلاالا

                                                           
150

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, cet.II, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), hal. 189 
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لتقنيقية كما شرحنا ا ايتبعوت أف يبارلتدكا لكاكياك اسة ردلمااجيب   .ج 

 تعمل.أف حسن اذلدية ء اعطاإحلالة اسابقا. يف ىذه 

 جيّيا.رتدأك ألصعب اذل إألسهل النحوية من العناصر امجي ع ـ تقدأف جيب  .د 

ؿ، إلتصااة يف إلجابء اعطاإخلطأ يف ب اتكاارعن ت إلحتماالاينبغي ذبنب ك .ق 

يسمى دة عا، أك لسليبالتعزيز اكثر فعالية من أإلجيايب تعترب التعزيز ف األ

  (Error Prevention).  أ " ذبّنب اخلطاء "دببد

 يف تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفوية خلاصةات اخلطوا

على م ليت ستعرضها ربتواد ادلتعلقة بادلوالقضايا ادلتنوعة من ادلقدمة موعة ا .أ 

 غَته. اد أك دلوالية على كألرات االختباء اعطاأك ادلتكلم  ا

لنظر ب دكف الطالاستم ع ارا ك امرة لقصَتاءة القرار اك احلورس ادلّدض اعر .ب 

 لنص.اذل إ

حياكوىا يف ب أف لطالاجيب علی ة. لقصَتاءة القركاحفظو ار كحلوازلاكة  .ج 

لطريقة باسم تقنية ا اىذؼ للغة ,تعرايس رحفظها. يف تدكحد كا قتك

  ".حلف ك التقليد "ا
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أك ىياكل ؾ ىناف لصعبة ألاءة القرار ك احلوايف اردة لواجلملة ط امناض أعر .د 

رس ىي سباكلتقنية اذه ت يبارلتداضعها م ع كديكن ت. كلصعوباالتعابَت ا

 دات.دلفركايب ربالتد

 لفصل.ـ اماامهما االستخدحملفوظُت ابُت ردلداءة القرار ك احلوض اعر .ق 

 يبهمرليت مت تداجلمل ط امناأليت تتناسب م ع ل األخراجلمل اتشكيل  .ك 

يف ىذه ـ لقيااليت ديكن الوظيفة ء امثال  بإعطا، ألمر(ـ الزـ )إذا إلختتاا .ز 

سة يف ركدلدط األمنااـ اباستخدل خرة أسة مرردلماب الطالاحلالة,جيب علی ا

 سة.ردلدا

قواعد اللغة  تعليم  لرتقية (Audiolingual)تقييم الطريقة السمعية الشفوية  .3

 تولونج أجونج الثاينالعربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل الذم ُيستخدـ من  يمكأما التقي

تطبيق يف تولونج أجونج  الثاينادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ك  تراصلاليك

يعٌت استخداـ اختبار  قواعد اللغة العربية تعليم يف (Audiolingual(السمعية الشفوية 

 ادللف، كتقييم (Performance) التطبيقالكتايب كاختبار الشفوم، تقييم 

(Portofolio.) كأما  .ٖٕٔٓيم يف ادلنهج الدراسي م ع ذلك تصميم التقي كيشَت
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تقوًن كىي ثالثة أقساـ  تنقسم على ٖٕٔٓتصميم التقوًن يف ادلنهج الدراسي 

 ادلوقف، كتقوًن ادلعرفة، كتقوًن ادلهارات.

سنة  ٙٙملحق كزير الًتبية كالثقافة رقم  كذلك تقوًن الذم يؤّكد م ع

قف كادلعرفة تقوًن ادلو  يشمل علىبشأف معايَت التقيـو الًتبوم الذم  ٖٕٔٓ

ات يف جوانب ادلواقف ًن الكفاءاألسالب كاألدكات ادلستخدمة لتقو  كادلهارات.

 515 :كادلهارات كادلعرفة ىي كما يلي

 األسالب يف تقوًن كفاءات ادلوقف ( أ

( ٕ( ادلالحظة، )ٔ) يقـو ادلدرسوف إبجراء تقوًن كفاءة ادلواقف من خالؿ :

 .الدكرايت (ٗ)( تقوًن األقراف من قبل الطالب،ٖالتقوًن الذايت، )

الذايت كالتقييم بُت الطالب أما األداة ادلستخدمة للمالحظة كالتقييم 

ىي قائمة تدقيق أك مقياس تصنيف مصحوابن بنموذج، بينما يف اجمللة يف شكل 

 مالحظات ادلدّرس

 األسالب يف تقوًن كفاءات ادلعرفة ( ب

                                                           
151 Lihat lampiran Mendikbud No. 66 Tahun 2013 
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( 5( :ىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقوًن معرفة الطالب، كما يلى

 .( الوظيفةٖ( االختبار الشفوم، )ٕاالختبار الكتايب، )

 األسالب كاألدكات يف تقوًن كفاءات ادلهارة ( ج

( ٔ) :ىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقييم مهارة الطالب، كما يلى

 ادللف( ٖ، )(Project) ( تقييم ادلشركعٕ، )(Performance) التطبيقتقييم 

(Portofolio.) 

 

  


