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 الباب الرابع

 لبحثاتقديم نتائج 

إلسالمية الثانويّة اسة رملداعن ة على حملة موجزب الرابع حيتوي لباا اهذو 

 .حتليلهار و الختباانتائج ض عرابليتار  نجياحلكومية والي

 لبحث .اموجز عن موضع ن بياأ.

 سة رلمدا. هوية ١

 1:فيها سةرلمدا هويةن تتكوو

 ولجلدا

 سةرلمداهوية 

 ابليتار نجياحلكومية واليإلسالمية الثانويّة اسة رملدا

(أ  
(ب  
(ج  
(د  
(ه  

 سةرملداسم إ
 دإلعتمااتقومي 

 إلحصاصيةالرقم ا
  سةرملدان اعنو

  سة رملدائيس ر

 نجياحلكومية واليإلسالمية الثانويّة اسة رملدا
 / أ0202

050053232220 
 واليعي، ابليتار 20قم سوديرمان ر رع بفشا

 ملاجستريالدكتور حممودي ا
                                                           

  0202 مايو 01 يخرلتاا يف ابليتار والينجي احلكومية إلسالميةا الثانويّة سةرملدا يف سةرملدا ئيسر ،حممودي  ذستاأ مع ملقابلةا1 
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(و  
(ز  
(ح  
 (ط

 هلاتفاقم ر
 ءلبنااحالة 

 رضألامساحة 
  ءلبناامساحة 

(2530 )225006 
 ملؤسسةا

 م 6520
  م 0263

 سة رلمدض الغرو البعثة و اية ؤلر. ا2

 ابليتار:نجي احلكومية واليإلسالمية الثانويّة اسة رملداسة رملداية رؤ أ(

 .إنشاء جيل اإلجناز، وعلى استعداد للمنافسة واألخالق كرمية

 ابليتار: نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدالبعثة ا (ب

تنظيم على تعليم املوجه حنو اجلودة يف األكادميية واالجتماعية  .0

 واألخالقية.

إعداد وتطوير املوارد البشرية املؤهلة يف جمال العلم والتكنولوجيا . 0

(IPTEK)فضال عن جماالت  اإلميان والتقوى إميتاق ، (IMTAQ.)  

. حفر الطالب احملتملة اليت تؤدي إىل املواهب واالهتمام من خالل 5

 برانمج التنمية الذاتية.

. حتقيق فهم لإلسالم يف شكل العبادة وممارسة مرييفليكسيكانيا يف حياة 3

 اجملتمع.
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 ابليتار  نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدض الغرا (ج

 ا : يوقعوان ب لطال، اسةرالدامن ء النتهااعند 

 لقوية.اجلماعة و السنة اهل ة العقيدن واساسا لإلميان أيكو. أن 0

 لكافية.األساسية رات املهاامتلك وملعرفة والكرمية ق اخال. أ0

 على.ى أىل مستوإصلة تعليم املو. ا5

 لة.ولدواألمة والدين ايف ي عي قود وجو. و3

 نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدم المنهج لتعليمي يستخدا. ٣

 ابليتار

اف شرإحتت ابليتار  نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدا

ملستمل هو املنهج .الدينية ون الشؤوزارة اكذلك وهيودين ، ولتعليم امؤسسة 

نتهت ، والسابعة صباحاالساعة التعليم يف اعملية أت بدة . حدوملنهج ا

(KTSPا )س ساال على ملستعمط النشاد  اجوم ولتعليمي .كل يوى املستو

لساعة ايف  ١٤.١١حىت ١٤.٢١ء، لثالثام ايف يعين ىو٠٤.٢١عبوبدية ءة لكفاا

(SKUAا ) قعت تلك وولسبت .تعليم و اخلميس ا ء،بعارالالكرمية اخلق
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سة فيها ن دارتتكو.وسة معطلة رملد. ا٠ن أل، ألحدم اال يوم إكل يوة مساير

 2.لدينيةاسة رالدو العامية اسة رالداعلى 

 ولجلدا

 روسلداد امو

 ابليتار نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدا

 لوقتاختصيص و لفصل ا تلمكوناا
22 22 2. 

    سةرالدع اموضوأ.
 0 0 0 إلسالمية الدينية الرتبية . ا0

 0 0 0 حلديثو الكرمي آن القرا (أ
 0 0 0 قألخالة اعقيد (ب

 0 0 0 لفقهج( ا
 3 3 3 إلسالميالثقايف ايخ رلتاد( ا

 0 0 0 طنية املوالتعليم . ا0
 0 0 0 نيسية والنداللغة . ا٣
 3 3 3 لعربية اللغة . ا3
 3 3 3 إلجنليزية اللغة . ا٥
 3 3 3 ب حلسات/الرياضيا. ا٦
 3 3 3 لطبيعية م العلو. ا٤
 0 0 0 الجتماعية م العلو. ا٨
 0 0 0 حلرفية والثقافية ن ا. فنو٩

 0 0 0 لرياضة والبدنية ا لرتبيةا .٠١
                                                           

 مايو 01 يخرلتاا يف ابليتار والينجي احلكومية إلسالميةا الثانويّة سةرملدا يف سةرملدا ئيسر ذ حممودي،ستاأ مع ملقابلةا2 
0202  
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    حملليى احملتوب. ا
 0 0 0 جلوية اللغة .ا٠

    اتلذاتطوير ج.
 3 3 3 رةإلستيشاالتوعية  د اشارإل. ا٠
 3 3 3 لرياضة /الكشفية  . ا٤

 33 33 33 جلملةا
 م0202ابليتار  والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملداثائق  ر :وملصدا

سة رملداليت  ايسة رالداد املوول، أن اجلدالك ذيل إينظر أن :ميكن ح شر

يضا ألكن ، وفقطم لعاالتعليم اليس  ابليتار نجياحلكومية واليإلسالمية الثانويّة ا

لفقه ق، األخالة اعقيد، حلديثآن والقرامثل ، يضاألدين القائم على التعليم ا

 لعربية .اللغة وا

 لموّظفين واسين رلمّدا. حالة 4

 نجياحلكومية واليإلسالمية الثانويّة اسة رملداملوظفني يف واسني رملّدد اعد

جة ت درجلامعاامعظمهم من خرجيي ، ولعاليةءة الكفااف واالحرتاابليتار 

ل أن لثان وية .لذلك تقاارس املداملوظفني خرجيي من ابعضهم  و ىل  والا

 عملهم. ت ملختصة يف جماالاسة  غالبا رملداهذه رس لذين يداسني رملدا
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سني رملدا 0٩لديها ابليتار  نجيوالياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدا

لك منطقة ذمع ابليتار يف منطقة ن سني يسكنورملدامعظم من ،  وملوظفنيوا

 عملهم هي كما يلي :ء ومساأما واليعي خاصة .وأ

 ولجلدا

 ملوظفنيو اسنيرملّدء امساأقائمة 

 ابليتار والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدا

 ٤١٠2- ٤١٠3سة رالداسنة لا
 لوظيفةاسة/رالدع اموضو إلسما لرقما

 سةرملدائيس ر ملاجسترير حممودي الدكتوا 0
 نيسيةوالنداللغة ا غوغوت أري سوسنتو 0
 بحلسات/ الرياضياا يوليا إيكا فوجي 5
 إلجنليزيةاللغة ا ملاجستريشكرا ا 3
 الجتماعيةم العلوا مشرا  3
 لفقها ملاجستريفرحان ا 2
 إلسالميالثقايف ايخ رلتاا سهارينتوأيدي  1
 لطبيعيةم العلوا اننيك فوسفيتا ساري 6
 حلديثو الكرمي آن القرا ملاجستريعلي منشور ا 2

 البيولوجيا بنت زرية 02
 لثقافيةا بنيت زارية 00
 قألخالة اعقيد ملاجستريإيلوك زنيداه ا 00
 لعربيةاللغة ا نيل اخريية 05
 جلويةاللغة ا إكا فوز أفصاح 03
 نيسيةوالنداللغة ا إمران راشادي 03
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 الرايضة ضوحى أمحادي 02
ت ملعلوماوالتكنولوجي ا إيكا طاهاري 01

 لإلتصاوا
 اجلغرافيا دايان هريا وايت 06
 الكيمياء اننيك فوسفيتا ساري 02
 الفيزايء أاننغ يودي سانتوسا 02
 االقتصاد داين إكا 00
 دارةإلاطاقم  سوباغيوو هري 00
 دارةإلائيس ر تىوامحارنج ايندا 05
 لناظفةا مستقيم 03
 البيولوجيا يةرلقداسيىت ليلة  03
 لعربيةاللغة ا يوليأسىت 02
 الكيمياء أروان سدرجات 01
 إلجنليزيةاللغة ا هاشيم شاراين 06
 االقتصاد إمران 02

 م0202ابليتار  والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملداثائق ر :وملصدا

 سةرلمداحالة . 5

لعناصر امن ى حدواهي ، لتعليموالتعلم التحتية يف عملية البىن وافق املرا

ل يف جماة ملرجواف األهداسة يف حتقيق رملدح اليت تساعد على جنااملهمة ا

ن لغرفة .كاامجلة دة يازىل ار إملقداتبىن ان سة تسعى رملدالتعليم .فعلت ا

 د.يازدالايف ب لطالامن د عدق ستبااهو ف هلدا
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لعديد من الديها  ابليتار والينجي احلكومية إلسالميةا الثانويّةسة رملدا 

 منها: ، ملباينا

 ولجلدا

 لتحتية البنية وافق املرا

 ابليتار والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدا

 لحالةا عدد الغرفة لتحتيةالبنية امن ع نو لرقما
 الفساد الطيب

 -   0 معهد 0
 -   02 فصل 0
 -   0 املدرسةغرفة رئيس  5
 -   0 غرفة انئب رئيس املدرسة 3
 -   0 غرفة املدرس 3
 -   0 غرفة اإلدارة 2
 -  BP 0  غرفة 1
 -   0 مكتبة 6
 -   0 معمل اللغة 2

 -   0 معمل احلاسب 02
 -   0 معمل الطبيعي 00
 -   0 غرفة شركة الطالب 00
 -   0 مسجد 05
 -   0 مصرف 03
 -   0 غرفة الكشافة 03
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 -   03 محام 02
 -   0 غرفة الصحايفّ  01
 -   0 غرفة املوسيقي 06
 -   0 لنصائحاغرفة  02
 -   0 دعمستو 02
 -   0 التعاوينغرفة  00
 -   0 مقصف 00
 -   0 لطالبيةت اغرفة منظما 05

 م0202ابليتار  والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملداثائق ر :وملصدا

ابليتار  والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اسة رملدس األساا:يف ح شر 

رة لسبوالكامل مع التعليم .كالفصل التحتية لدعم عملية البنية وافق املراملكت 

ليت لديها كل طالب مبا يف الكتب  امملوكة مثل ن تكوأن يضا ء  وألبيضاا

ن ان لواال يزب لطالاجل تطوير من أمن ، لكن.ولعربية الكتب الك ذ

خمتلفةمن خمترب علمي اع نوأفر اتوم هب بسبب عداملواميكن تعظيم ون يفتقر

 للغة.اخمترب ولطبيعية م العلوا.مثل خمترب 

 ابليتار نجياحلكومية واليإلسالمية الثانويّة اسة رملداملنظمة يف ا. ترتيب 6

ترتيب . سةرملدالتعليم يف والعمل اعملية تسهيل سوف تزيد من ملنظمة ا

 نج هي كما يل:اجوندلشافعية اإلسالمية املتوسطة اسة رملداملنظمة يف ا
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 ولجلدا

 ابليتار والينجياحلكومية إلسالمية الثانويّة اتركيب املنظمة املدرسة 

 02023-0203للعام الدراسي 

 
 

                                                           

 0202مايو  02،  ابليتار والينجي االسالمية  احلكومية ثانويّةاملدرسة الإدارة املالحضة 3 

 رئيس اإلدارة

 الدكتور دارس خالفة

 ويل الفصل

 قسم الوسائل

رياملاجست الدكتور سوينطا  

 املشرفة

 قسم اإلتصال

والدكتور سوينت  

 مدرس

 قسم الطالب

 ااننع ي.س املاجستري

 قسم املنهج الدراسيي

 املاجستريوهيد زهر،  

 

 رئيسة املدرسة

الدكتور حممودي، 
 املاجستري

  جلنةارئيس 

 حاج محمد أسموعي 
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 ب. تقدمي احلقائق وحتليلها

احلكومية دة املدرسة الثانويّة االسالمية حصلت هذه احلقائق من املشاه

درس اللغة  )مدّرس مسنهدي و األستاذ نيللابليتار و من املقابلة ابألستاذة  نجيوالي

يف املدرسة  التعاوين ابملدخل السياقي عن تعلم نيللالعربية(. شرحت األستاذة 

 احلكومية تولونج أجونج األوىل ما يلي :الثانوية اإلسالمية 

ابليتار مثالية.  نجيوالي"تعلم اللغة العربية املدرسة الثانويّة االسالمية  احلكومية 
ألن بكثرية الطالب فعند هذه املدرسة كثري املدرس ليعلم درس اللغة العربية أيضا. 

. ه املدرسة الفصول املختلفة أيضا و حيتاج املدرس اآلخر جلميع الفصل املختلفةهبذ
إّن تعليم التعاوين مستعمل يف الفصل، تعليم املتعّلم تكون  م التعاوينلتعلّ أعّلم اب

إنسحم و القصوى ألّن الطّالب يف املدرسة الثانويّة يستطع أن بشكل مستفل 
 4".الواجباتوهناك مسئولية إلجناز 

 التعاويناستخدام التعّلم  أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

يف  (kontekstual) ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل

 .  وتعّلما عمال أنشط الطالب جتعل مهارة الكتابةتدريس 

اعطى دراسة اللغة العربية ثالثة خصات و املواد تتكون من ابواب و يف كل 

ابب جزء الذي يتكون على القراءة، املفردات، احلوار، اإلنشاء و التدريبات. 

                                                           

 0202مايو  00، نيل اخلريية ةمقابلة مبعلم اللغة العربية ألستاذ4 
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وسائل تعليمية استخدمتها واستعمل يف عملية التعلم و التعليم الطريقة املتنوعة. 

املدرسة و بيئة احلياة. حنو، إذا عين استخدم شيء حول ياألستاذة يف التعليمي 

 املوضوع املرافق العمة فاستعمل بيئة حول املدرسة يعين ميشي على ألقدام مع فرقتهم

 .الطّالب

يستعمل األساتيذ صورة التعليم اجلديد و يستعمل الوسائل املناسبة ابملوام 

يشعرهم  الدراسية أيضا. ابستعمال تلك الطريقة يشعر التالميذ محاسة و فرحة و ال

النعس حني دراستهم حيت يستطيع التالميذ أن يعرفوا و يفهموا مواد درس اللغة 

 العربية املدروسة ابألستاذ.

عن تعلم درس اللغة األجنبية لطالب قسم اللغة هبذه  نيللو شرحت األستاذة 

 ما يلي: املدرسة

عن مثل  املدخل السياقي"لتعلم درس اللغة األجنبية تستعمل استعمل 
هو عملية التعليم هبدف يساعد  املدخل. ألن هذه وضوع التعارف و املرافق العمةامل

 5".الطّالب ينظر يف معىن ماّدة مدروس بطرقة ينسب اىل السياقي عملية اليومية. 

يف  املدخل السياقي استعماال أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 .  نشاطة التعليم

                                                           

 0202مايو  00، نيل اخلريية ةمقابلة مبعلم اللغة العربية ألستاذ5 
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يف هذه املدرسة الدرس النحو و الصرف الذي يعطي يف  و جبانب ذلك أوجد

خصة خاصة، فهي يف قسم قراءة كتب الصفراء كل الصباح قبل عملية التعليم 

العامة حتت املشرف األستاذ دامريي. و متلك هذه املدرسة برانمج اخلطابة العربية 

  .أيضا حتت املشرف أساتيذ درس اللغة العربية

 Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاويناستخدام التعّلم عملية  .0

 ةويّ مهارة الكتابة ابملدرسة الثانيف تدريس  (kontekstual) ابملدخل السياقي

 العاشر و( 02.0) األول للصف العاشر ابليتار نجياحلكومية والي اإلسالمية

  . م0202-0203 للعام الدراسي (02.0) الثاين

جتري  م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ يف استخدام  ملدرسةاعملية إن 

 هي: م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ  ابخلطوات. و اما اخلطوات يف استخدام

 .سملةافتناح األستاذة الدرس ابلب (أ

 .فرقة 3-3ب( تقسم األستاذة الطالب اىل 

 .ج( أعطى األستاذة مسائل البحث أو سؤال

 .(yel-yelمحاسة الفرقة )أعطى األستاذة د(  

 .األستاذة الفصل و( رّتب
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عّلم حول املدرسة أو البيت )معىن ز( استعمل األستاذة الوسائل و مصادر الت

 .ظاهر(

 .ح( ضبط األستاذة مادة و أنشطة التعليم مع قدرات الطّالب

 .ط( تقييم األستاذة أنشطة التعليم و نظرت التطورات تعّلم الطّالب

 األستاذة جوائز و عقاب بسرور.أعطى ي( 

 ذلك مناسبا بنتائج املقابلة مع األستاذة نيل اخلريية حيث قالت: 

مع اخلطوات  املدخل السياقي و م التعاوينلتعلّ اب"أعّلم اللغة العربية 
 معلومات قّدمت   ب()  بّلغت الطّالب اهلدف التعليم و حيفزهم أ(التالية؛ )

لعمل و التعّلم )ه( لت  الفرقة الطّالب اىل فرقة التعليم )د( أرشد نّظمت   ج()
تقومي نتائج التعّلم عن املّدة املدروس أو عرض الفرقة نتائج البحث )و( أعطى 

 6جائزة".

 التعاويناستخدام التعّلم  أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

يف  (kontekstual) ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل

 .منظمةخبطوة  مهارة الكتابةتدريس 

 :و قال املدّرس األخرى يعين األستاذ مسنهدي

                                                           

   0202مايو  03املقابلة مع أستاذة نيل اخلريية،  6 
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أعلم حيتاج اإلعدادية قبل أن تدخل. ينبغي أن جيعل ختطيط  " 
  7."اإلفراط

 التعاويناستخدام التعّلم  أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

يف  (kontekstual) ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل

 . املدرسة األهداف  إحدى من وفقا مهارة الكتابةتدريس 

م التعاوين التعلّ كذلك قامت الباحثة املالحظة ملعرفة عملية استخدام 

ابملدخل السياقي يف تدريس اللغة العربية اب ملدرسة الثانويّة االسالمية احلكومية 

م التعاوين ابملدخل التعلّ استخدام  وعرفت الباحثة أّن لعملية يفواليعي ابليتار 

 8بعملية حصلتها الباحثة من املقابلة.تساوى  السياقي

 Cooperative Skript, TGT  شكل التعاويناستخدام التعّلم  املزااي والعيوب يف .0

,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  مهارة الكتابة ابملدرسة يف تدريس

 و( 02.0) األول للصف العاشر ابليتار نجياحلكومية والي اإلسالمية ةويّ الثان

  . م0202-0203 للعام الدراسي (02.0) الثاين العاشر

                                                           

  0202مايو  03املقابلة مع أستاذ مسنهدي،   7 
 املالحظة يف ملدرسة الثانويّة االسالمية احلكومية والينجي ابليتار 8 
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يف م التعاوين ابملدخل السياقي التعلّ  استخداميف  من املالحظة املزاايإّن 

 احلكومية واليعي ابليتار وهي:ة ابملدرسة الثانويّة االسالمية تدريس اللغة العربي

إلشراك الطالب بنشاط يف تطوير املعارف واملواقف واملهارات يف التعليم  أ(

  .والتعلم جو مفتوح ودميقراطي

ميكن تطوير جمموعة متنوعة من احملتمل حتقيق الذات اليت مت متلكها من  ب(

  قبل الطالب.

ميكن تطوير وتدريب جمموعة واسعة من املواقف والقيم واملهارات  ج(

  االجتماعية ليتم تطبيقها على احلياة يف اجملتمع.

وميكن للطالب ليس فقط ككائن من التعلم ولكن أيضا ابعتبارها  د(

  للدراسة للطالب أن يكون املعلم األقران لغريهم من الطالب. موضوعا

ويتم تدريب الطالب على العمل معا، ليس فقط ألن علم املواد ولكن  ه(

أيضا الطلب على تطوير قدراهتا الذاتية على النحو األمثل لنجاح 

  اجملموعة.

ة، حبيث توفري الفرص للطالب للتعلم واكتساب املعرفة الالزمة لفهم مباشر  و(

 .أن ما يتم تعلمه هو أكثر جدوى له

 األستاذة نيل اخلريية وقالت:يف هذه املناسبة قامت الباحثة ابملقابلة مع 
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يسّهل يف محل الطالب  م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ  "إّن استحدام 
   9جيعلهم يف نشاط وحني ملل."ذل إىل املشاركة و التعاون بينهم. وكذلك

 
استخدام التعّلم املزااي يف  أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

محل  ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاوين

 الطالب تعاون بينهم يف تدريس مهارة الكتابة.

 و أما األستاذ مسنهدي فقال:

لكّل الطّالب مسئولية أبعماهلم. طبعا ابإلشراف املدّرس، هناك  إنّ " 
. عنصر مناقشة والتصالت تكون ماّدة البحث تستطيع أن يفهم وال ينسى

 10". أيضا هناك عنصر تعاون ابألصدقاء
 

املزااي يف استخدام التعّلم  أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

محل  ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاوين

 يف تدريس مهارة الكتابة. يفهم وال ينسىالطالب 

يف تدريس اللغة م التعاوين ابملدخل السياقي التعلّ  استخداماملزااي العام يف 

 العربية ابملدرسة الثانويّة االسالمية  احلكومية واليعي ابليتار:

  نفسها للحد من النعاس من الدراسة (أ

                                                           

   0202مايو  03املقابلة مع أستاذة نيل اخلريية، 9 
   0202مايو  03املقابلة مع أستاذ مسنهدي، 10 
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إذا تعلم نفسها يف كثري من األحيان امللل الذي يطرح نفسه وجاء 

النعاس. وعالوة على ذلك، إذا كانت الدروس املستفادة من أقل جذب 

االنتباه أو موضوع صعب. عن طريق التعلم معا، مما اضطر الناس لديهم 

أصدقاء الذين ينشطون يف التعلم. وابملثل، هناك مرح فرصة أقل قدر 

  .كن لتحويل املللمم

  لتحفيز الدافع للتعلم (ب

من خالل العمل اجلماعي، وسوف تكون قادرة على حتسني الشعور 

هناك منافس. إذا كنت قد أمضى بعض الوقت والطاقة هي نفسها، 

وكان هناك أحد األصدقاء الذين حصلوا على درجات أفضل، وسيكون 

ابلتأكيد نريد للحفاظ هناك اهتمام يف تطارده. إذا كان موجودا فوق، 

  .لكي ال يكون هزمت صديقاهتا

  فرصة الرأيهناك ج( 

لطرح وهناك آخرون ميكن أن  فرصةالعمل يف جمموعات، مث هناك 

تصحيح األخطاء للفريق. تعلم نفسها كثريا ما يعوقها مشكلة صعبة، 

وخاصة عند دراسة التاريخ. التعلم يف جمموعات، يف كثري من األحيان 
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حتل املشاكل اليت سبق ال ميكن حلها وحدها. ميكن حماكمة  ميكن أن

فكرة صديق يف حل التمارين. إذا كان هناك مخسة أشخاص يف جمموعة، 

جيب أن يكون هناك مخسة رؤساء أن يكون على مستوى من املعرفة 

واإلبداع خمتلفة. عند مناقشة قضية معا سوف يكون هناك األفكار اليت 

  .تكمل بعضها البعض

  فرصة لتالوة الفم( ه

والعمل اجلماعي، يف كثري من األحيان أعضاء اجملموعة جيب مناقشة 

وشرح النظرية إىل قائمة األصدقاء الدراسة. هذا هو الوقت املناسب 

للتالوة. وسيتم شرح نظرية لغتها اخلاصة. تعلم كيفية التعبري عما هو 

  .معروف، ما هو يف العقل يف شكل الكلمات املنطوقة

  ملساعدة ظهور اجلمعيات مع غريها من األحداث اليت ال تنسى و(

من خالل العمل اجلماعي سوف تكون قادرة على مساعدة ظهور 

اجلمعيات مع األحداث األخرى اليت يسهل تذكرها. على سبيل املثال، 

إذا كان خالف حيدث بني اجلماعات، مث جدال حادا ال مفر منها. بعد 

ة ما أسهل أن نتذكر ما قيل يف مقارنة مع غريها هذا النقاش، فإنه عاد
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من املشاكل اليت تنزلق من قبل. بسبب هذه األحداث، وهناك آذان أن 

تستمع، يتكلم الفم، والعواطف تتدخل والكتابة ابليد. ويرد كل شيء 

ابلتساوي على الرأس. إذا قرأت وحدها، جمرد تسجيل من العني إىل 

 .ن أقل قوةالدماغ، وهذا من شأنه أن يكو 

فقامت  م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ  استحدام يف العيوب عن ملعرفة

 استحدام يف العيوبالباحثة ابملقابلة مع األستاذة نيل اخلريية حيث قالت: "إّن 

)أ( ظهور الضوضاء يف الفصل )ب( هي:  م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ 

أن  مجيع املوضوع الدرس يستطعالصعب أن تعرف اعجال املعريف )ج( ال 

 11".التعّلم التعاوين ابملدخل السياقي استخدام

يف استخدام  العيوب أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

يف  ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاوينالتعّلم 

 يف الفصل. ظهور الضوضاءيعين  تدريس مهارة الكتابة

 

                                                           
   5102مايو  52المقابلة مع أستاذة نيل الخيرية، 11 
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يف منوذج التدريس اجلذعية التعلم  العيوبعرفت الباحثة أن من املالحظة 

التعاوين من عاملني: العوامل من )الداخلية( والعوامل اخلارجية )اخلارجية(. 

 :العوامل اليت هي على النحو التايل

املزيد من  ( يتم املعلمني جيب إعداد الدراسة، إىل جانب ذلك تتطلب0

  .الطاقة والفكر والزمن

طلوبة واألدوات وتكلفة  ( من أجل عملية التعلم لبسالسة مث مرافق الدعم امل0

 .كافية جدا

املناقشة وخالل املناقشات اجلماعية اليت عقدت، هناك ميل موضوع قيد  (5

 .الكثري ال تتفق مع وقت حمدد ،يف التوسع

يهيمن يف بعض األحيان من قبل ( عندما تكون املناقشة يف الصف، 3

  .شخص ما، فإنه يتسبب الطالب اآلخرين لتكون سلبية

العوامل اخلارجية املرتبطة ارتباطا وثيقا سياسة احلكومة، أي اإلضافة إىل 

حبيث متيل إىل أن أنشطة التعليم   UN/ UNASتنفيذ االختبارات مركزية مثل 

داد لتحقيق النجاح على احلصول والتعلم يف الفصول الدراسية لتكون على استع

UN/ UNAS. 
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 :بشكل عام، وهي م التعاوين ابملدخل السياقيالتعلّ  استحداموالعيوب يف 

  أ( ميكن أن يكون مكاان للدردشة أو القيل والقال

الضعف الذي حيدث دائما يف جمموعة الدراسة كان قادرا على أن يكون 

ليست لديهم االنضباط للكالم. حيدث هذا إذا كان أعضاء اجملموعة 

للتعلم، مثل املقبلة يف وقت متأخر، والدردشة أو النميمة جعل الوقت مير 

  .ذلك هبدف لتعلم أن تكون عبثا

  ب( يف كثري من األحيان النقاش اتفهة يف اجملموعة

النقاش اتفهة هو احلال يف اجملموعة يف كثري من األحيان ، وغالبا ما 

اعة الوقت. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي بذل يطول النقاش اتفهة جدا إلض

دقيقة ملناقشة  03الفريق دراسة جدول األعمال. على سبيل املثال، 

دقيقة ملناقشة الفصول األخرى. مع جدول أعمال  02فصول حمددة، و 

  .هذا احلدث، مث سوف تكون مركزة وال تعلم أن أاثر القول تفاهات

  ج( ميكن أن حيدث اجلماعات خطأ

ا كان هناك عضو واحد من جمموعة لشرح مفهوم والبعض اآلخر يعتقد إذ

متاما أن مفهوم، واتضح مفهوم خاطئ، مث لكافة األعضاء خيطئ 
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اجملموعة. لتجنب هذا، كل عضو كان جيب أن يراجع سابقا. عند 

احلديث عن أشياء جديدة وأعضاء اجملموعة اآلخرين ال يعرفون، والعثور 

 .اب لتعميقعلى التأكيد يف الكت

 Cooperative Skript, TGT  شكل التعاويناستخدام التعّلم . املشكالت يف 5

,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  مهارة الكتابة ابملدرسة يف تدريس

 و( 02.0) األول للصف العاشر ابليتار نجياحلكومية والي اإلسالمية ةويّ الثان

  . م0202-0203 للعام الدراسي (02.0) الثاين العاشر

ال  الثانويّة االسالمية  احلكومية واليعي ابليتار يف تنفيذ التعلم يف املدرسة

وذلك  تذهب دائما بسالسة حىت ولو مت تصميم اخلطة يف مثل هذه الطريقة. 

م التعاوين ابملدخل التعلّ  استخدامكما وجدت الباحثة املشكالت املوجودة يف 

ة ابملدرسة الثانويّة االسالمية احلكومية واليعي السياقي يف تدريس اللغة العربي

 :كما يلي  احملصولة من نتيجة املالحظة  ابليتار

  .ابملدخل السياقي عدم فهم املعلمني لتنفيذ التعلم التعاوين أ(
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عدد الطالب يسفر كثريا يف لفت انتباه املعلم يف العملية التعليمية هو  ب(

قليل من الناس الذين يتقنون صغري نسبيا ألنه ليس هناك سوى عدد 

  .الساحة الطبقي والبعض اآلخر فقط كما متفرجا

عدم وجود التنشئة االجتماعية لألطراف املعنية حول تقنيات التعلم  ج(

  .التعاوين

  .عدم وجود كتاب مرجعي كوسيلة للتعلم د(

عدم معرفة الطالب التكنولوجيا ونظم املعلومات لدعم عملية  ه(

 .12التعلم

قالت األستاذة نيل اخلريية عن املشكالت التعليم، " هناك  حيث

طّالب عرضة بسلبية )ب( غرفة الفصل لمشكالة كثرية كما يلى: )أ( ا

انقص الكتاب )ه( انقص الوقت )د( إدارة ال حمرتف )ج(  انقص داعما

 13يف املكتبة".

التعّلم  املشكالت أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 ابملدخل السياقي Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاوين

(kontekstual) تنوع الطالب مع قدراهتم وخلفيات متنوعة هي . 

                                                           
 املالحظة يف ملدرسة الثانويّة االسالمية احلكومية واليعي ابليتار12 

   0202مايو  03املقابلة مع أستاذة نيل اخلريية، 13 
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 Cooperative  شكل التعاويناستخدام التعّلم  املشكالت . احملاوالت اىل احلل3

Skript, TGT ,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  الكتابة مهارة يف تدريس

 األول للصف العاشر ابليتار نجياحلكومية والي اإلسالمية ةويّ ابملدرسة الثان

  . م0202-0203 للعام الدراسي (02.0) الثاين العاشر و( 02.0)

ومن املقابلة السابقة ميكن االستنباط أن حماوالت اليت قامت هبا املدّرسة 

السياقي يف تدريس اللغة  م التعاوين ابملدخلالتعلّ  استخداماملشكالت يف حّل 

 وهي: العربية ابملدرسة الثانويّة االسالمية  احلكومية واليعي

والرسالة سهولة احلصول  اجياد الرأي والرسالة، أن يكون الرأي واضما (أ

 عليها.

 )ب( أعطي مسئولة و فرصة عديل

 )ج( دراسات استئنايف 

 )د( بين حديقة التعّلم 

 )ه( أصدر جمّالة الطّالب 

 14)و( أعطى جزاء للمدّرس و الطّالب االجنازات". 

                                                           

   0202مايو  03املقابلة مع أستاذة نيل اخلريية، 14 
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من أجل تنفيذ التعلم التعاوين ميكن أن تعمل بشكل جيد، مث جيب 

  :بذل اجلهود هي كما يلي

املعلمني ابستمرار تعلم تقنيات تطبيق التعلم التعاوين يف الصف وضبط  أ(

  .املواد اليت سيتم تدريسها

تقسيم ابلتساوي عدد من الطالب، مبعىن أن كل فئة هي فئة غري  ب(

  .متجانسة

  .شر عقد من األطراف املعنية على تقنيات التعلم التعاوين ج(

  .حتسني املرافق حجز أساسا تعلم موارد الدعم د(

نشر للطالب أمهية نظم التكنولوجيا واملعلومات لدعم العملية ه( 

 التعليمي

 حّل املشكالت أبنّ  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

ابملدخل  Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعاويناستخدام التعّلم 

 من كثري املدرس يعطىمهارة الكتابة يف تدريس  (kontekstual) السياقي

 .املفردات
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االستنباط أن حماوالت املدرس يف  للباحثةميكن  ،و من احلقائق السابقة

 ,Cooperative Skript  شكل التعاويناستخدام التعّلم عن َحلِّّ املشكالت 

TGT ,STAD ابملدخل السياقي (kontekstual)  هيمهارة الكتابة يف تدريس 

كثري من املمارسة مفردات من خالل أوراق عمل الطالب   املدرس يعطي

 ميفردات بوجود الطالب يف التعلاملسيسهل كثري من . والوحدات النمطية

الطالب الذين . و أيضا ابلتعاون فيما بني الطالب درسوأكد امل. الكتابة مهارة

 .لديهم املزيد من القدرة على مساعدة الطالب الذين هم أقل قدرة


