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 الباب الربع
 ميدان البحث

 صورة عامة عن ميدان البحث .أ 
 نبذة تاريخية  .1

هاشم أشعري الثاىن بقدس تقيم املدرسة املتوسطة االسالمية هنضة العلماء 
من قبل مؤسسة هاشم أشعري بقدس. وأما أمساء اللجنة يف بناء مؤسسة هاشم 

 أشعري بقدس كما هو املكتوب يف اجلدول التايل:
 مؤسسة هاشم أشعري بقدسجدول يف بناء 

 ندوس حممد مجيلون احلاج: دوكتور    الرئيس
 : دوكتورندوس صوهناجي احلاج   نائب الرئيس

 : دوكتورندوس جالل سيوطي   الكاتب
 : دوكتورندوس سيوطي نافع  نائب الكاتب
 : دوكتورندوس منّور خليل  أمن الصندق

 : سوبادي  نائب أمن الصندق
 احلاجمعصوم أك .1:    أعضاء

 مسعودي احلاج.2 
 1دوكتورندوس حاذيق زير العلوم..3 

يقوم مؤسس هاشم أشعري على األنشطة التعليمية بالرتكيز على القواعد 
اخلمس ومباديئ أهل السنة واجلماعة ويهدف على بناء اجليل املسلم املثايل 

والدين وتقدمي اخلدمة للمجتمع يف جمال الرتبية ولديهم مسؤولية على األمة 
 والدولة.
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 2تشتمل على: إن املؤسسات التعليمية الىت تديرها مؤسسة هاشم أشعري
)سونكيغان، كوتا،  1املدرسة الثناوية هنضة العلماء هاشم أشعري  .1

 قدس(
)سونكيغان، كوتا،  1املدرسة العالية هنضة العلماء هاشم أشعري  .2

 قدس(
)سودميورو، جبوغ،  2املدرسة الثناوية هنضة العلماء هاشم أشعري  .3

 قدس(
سودميورو، جبوغ، ) 2املدرسة العالية هنضة العلماء هاشم أشعري  .4

 قدس(
)هونكوصاجا، جكوال،  3املدرسة الثناوية هنضة العلماء هاشم أشعري  .5

 قدس(
)هونكوصاجا، جكوال،  3املدرسة العالية هنضة العلماء هاشم أشعري  .6

 قدس(
أشعري )غاغوك وايل،كوتا، املدرسة املتوسطة هنضة العلماء هاشم  .7

 قدس(
)ميجابا ماليت   هنضة العلماء هاشم أشعري احلكوميةاملدرسة العالية .8

 كيدول، قدس(
املدرسة املتوسطة االسالمية  وخص الكتاب األن يف البحث عن

الىت تكون يف أشعري الثاىن بقدس. وأما األمساء هنضة العلماء هاشم 
 املكتوب يف اجلدول التايل:مكان جملس االدارة األول كما هو 
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 جدول جملس االدارة األول
 : مسعودي احلاج   الرئيس

 : شكور احلاج   نائب الرئيس
 : معصومة أك   الكاتب

 : فوزي  الكاتب نائب
  احلاجعلي :   أمن الصندق

 سَحري :  نائب أمن الصندق
 . أرواين1:    أعضاء

 3. حسني2      
 

رؤية ورسالة المدرسة المتوسطة االسالمية نهضة العلماء هاشم أشعري  .2
 الثانى بقدس. 

  لمدرسة املتوسطة االسالمية هنضة العلماء هاشم أشعري الثاىن بقدسل
 4كاملعهد الرتبوي رؤية ورسالة. فهي كما يلي:

 الرؤية . أ
 التميز يف اإلجناز والنبيل ىف السلوك.

 الرسالة . ب
االسالمية هنضة العلماء هاشم أشعري الثاىن لمدرسة املتوسطة لإن 

 رسالة فهي: بقدس
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إجراء التعلم املكثف والتوجية لتحقيق األداء األمثل وفقا لعقيدة أهل  .1
 السنة واجلمعاعة.

تنفيذ توجيهات للطالب للحفظ على الطابع النبيل دائما يف كل  .2
 سلوك والعمل.

 للمدرسة.شعور بالفخر تعزيز روح االنضباط واملسؤولية وال .3
توفري جمموعة متنوعة من املهارات للطالب يف عصر التميز العاملي مع  .4

 الرتكيز على العلوم والتكنولوجيا.
تزويد الطالب أن تكونوا مثالية، تقي إكراما للبيئة، سواء على  .5

 املستوى الفردي واملؤسسي.  
 

 الموقع الجغرافي .3
هاشم أشعري الثاىن يف قرية  ة العلماء هنضتقع املدرسة املتوسطة االسالمية 

 5كارانج ماالنج مبنطقة جبوك قدس، وأما موقعة تفصيال من كل جوانب فهو:
 : الشارع من الشمالية .أ 
 : مزروعة من اجلنوبية .ب 
 : البيت من الغربية .ج 
 : الدكان من الشرقية .د 
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الهيكال المنظمي في المدرسة المتوسطة االسالمية نهضة العلماء هاشم  .4
  2015/2016ي الثانى للسنة األكادميكية أشعر 

لتكون برامج املدرسة جارية كما يرام فتحتاج املدرسة إىل هيكل املنظمة. 
 6كما يلي:  2015/2016وأما هيكل املنظمة للمدرسة 

 اجلدول الثاين
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : البيان

 : إشارة لألم 

 : إشارة للتعامل  
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 مؤسسة هاشم أشعري

 رئيس املدرسة

 العلوم الطبيعية لمرئيس مع رئيس املكتبة

   رئيس معمل العلوم اإلجتماعية رئيس الشئون اإلدرية

 رئيس اإلرشاد والتوجية وكلء رئيس الشؤون  الصندوقنيأم

 وكيل رئيس املدرسة

 للشؤون اإلجتماعية

 وكيل رئيس املدرسة

 لتسهيليةا للشؤون

 وكيل رئيس املدرسة

 طالبال للشؤون

 وكيل رئيس املدرسة

 للشؤون اإلجتماعية

 األساتذ

 الطالب
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ة هنضهيكل املنظمة يف املدرسة املتوسطة االسالمية وأما األمساء املكتوبة يف 
من املدير ووكالئه  2015/2016العلماء هاشم أشعري للسنة األكادميكية 

    7واملوظفني ففي اجلدول اآليت:
 اجلدول الثالث

ة العلماء هاشم هنضقائمة املدير ووكالئه واملوظفني يف املدرسة املتوسطة االسالمية 
 2015/2016أشعري للعام الدراسي 

 املسئولية اإلسم رقم
 مدير املدرسة دوكتورندوس فخرالدين 1
 املدير جملال املنهج الدراسيوكيل  مستبشرة س ف د 2
 وكيل املدير جملال شئون الطالب تري وحيوين س إ 3
 وكيل املدير للشئون اإلجتماعية إحسان حمبوب 4
 وكيل املدير للشئون التسهيالت املؤيدة أ غعلي خمظَر س  5
 رئيس الشئون اإلدارية توتيك نور حنيفة س ف د إ 6
 رئيس الشئون اإلدارية لألمور املاليةوكيل  توتيك علوية س ف د إ 7
 رئيس املعمل الطبيعى نيلي فطريياين س ف د إ 8
 رئيس املعمل اللغوي كورنييا فيرتييانيت س ف د إ 9
 رئيس املعمل احلسوب حممد مشدَّد س ف د إ 10
 رئيس املعمل العلمي اإلجتماعي نور زهرية 11
 املكتبرئيس  كورنييا فيرتييانيت س ف د إ 12
 اإلرشاد والتوجية دوكتورندا سري أوتامي 13
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 أحوال المعلمين والطالب  .5
 أحوال املعلمني .أ 

ة العلماء هاشم هنضيف املدرسة املتوسطة االسالمية  أحوال املعلمني
وفيما يلي قائماة . (SI)أكثرهم حصلو على درجة ليسانيس  أشعري الثاين

 8ة العلماء هاشم أشعري الثاين:هنضاملعلمني يف املدرسة املتوسطة االسالمية 
 اجلدول الربع

ة العلماء هاشم أشعري الثاين هنضقائماة املعلم يف املدرسة املتوسطة االسالمية 
 2015/2016للعام الدراسي 

 املادة إسم املعلم رقم
 اإلجنليزيةاللغة  سييت جورية س ف د 1
 اللغة اإلجنليزية حممد سيف الدين زهري س ف د إ 2
 الرياضية مستبشرة س ف د 3
 اللغة العربية أسرو مرزوكي 4
 الفقه علي خمظَر س أ غ 5
 العقيدة واألخالق دوكتورندوس أشرايف 6
 التاريخ نور لطيفة س أ غ 7
 اللغة اإلندونسية رمحاوايت س أ غ 8
 التكنولوجي واملعلومات نور هداية س ت 9
 اإلرشاد والتوجية دوكتورندا سري أوتامي 10
 علم اإلجتماع تري وحيوين س إ 11
 اللغة اجلوية ريسما س ف د 12
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 الطالب أحوال .ب 
ة العلماء هاشم أشعري هنضيف املدرسة املتوسطة االسالمية  جاء الطالب

ومنهم أغنياع منه خمتلف األصناف من ناحية اإلقتصاد منهم مساكني 
ا إىل املدرسة ذهابا ولكن املساكني أكثر. ومن ناحية اإلقامة، كلهم ذهبو 

   9وإيابا. وعددهم كما يف اجلدوال اآليت:
يف املدرسة املتوسطة االسالمية هنضة العلماء هاشم أشعري أحوال الطالب 

 خاصة للقشم الثامن 2015/2016الثاين للسنة األكادميكية 
 اجلملة عددالطالبات عددالطالب الربنامج الفصل  الرقم
 34 24 10 أ 8 1
 33 16 17 ب  2
 34 16 18 ج  3
 34 17 17 د  4

 135 جمموع الطالب
 

 التسهيالت المؤيدة لألنشطة في المدرسة .6
أو الداخلية سواء   حتتاج املدرسة إىل التسهيالت لعملية األنشطة اخلارجة

كان يف اخلصة التعليمية أم خارجها. وأما التسهيالت املؤيدة لألنشطة يف 
 10املدرسة كما يف اجلدول اآليت:

 اجلدول السادس
ة العلماء هاشم هنضيف املدرسة املتوسطة االسالمية املباين والتسهيالت 

  2016/ 2015أشعري الثاين بقدس للسنة األكادميكية 
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 احلالة العدد التسهيالت رقم
 جيد 12 الفصل 1
 جيد 1 إدارة املدير والسئون اإلدارية 2

 جيد 1 إدارة املعلمني 3

 جيد 1 معمل الكومبيوتر 4

 جيد 1 املكتبة 5

 جيد 1 مصلى 6

 جيد 1 إدارة أنشطة الطالب 7

 جيد 1 موقف الدراجة 8

 جيد 1 إدارة اإلرشاد والتوجية 9

 جيد 1 إدارة احلارس 10

 جيد 1 مكرب الصوت 11

 جيد 9 آلة الرياضة 12

 جيد كفاية ملعب 13
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  البيانات عرض .ب 
فى تعليم اللغة  Artikulasiموذج  نتطبيق طريقة التدريس ب البيانات عن .1

بمدرسة هاشم  م فى الصل  الثامن الكالو  اإلستماع العربية لترقية مهارة
 العا م الدراسي نهضة العلماء جبوك قدساشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة 

  م 2015/2016
سة اتعتمد إىل منهج الدر  هاشم اشعري ثاىنتعليم مادة اللغة العربية مبدرسة 

دوكتورندوس فخرالدين كرئيس املدرسة، أن مادة . كما وضح األستاذ 2013
، ألن التعليم اللغة العربية يف ظل 2013اللغة العربية تعتمد إىل منهج الدراسة 

نشاطا يف عملية وزارة الدينية. يذكر رئيس املدرسة أن الطالب ال بد أن يكون 
عم التعليمية، ولكن مل تكون املدرسة هاشم أشعري ثاىن الوسائل الكافية لد

تنفيذ العملية التعليمية. حىت تقنية التنفيذ التعليم مل يعمل باألقصى، ومع ذلك، 
عملية التعليمية اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعري ثاىن يستطيع أن ينفذ 

 11ام.باإلنسج
أهداف مادة اللغة العربية مبدرسة هاشم أشعري ثاىن لكى يستطيع الطالب 

العربية جبد. وجبانب ذلك، يهدف املادة اللغة العربية أن يفهم ويتقن النص اللغة 
لدعم مواد الدينية األخرى، املثال: علم الفقيه وعقيدة األخالق وعلم القرآن 

تعليم املتعلم و بلوغ املرام وغري ذلك.  واحلديث، ويدرس الكتب، املثال: كتاب
ذلك، عندما وتستخدم مجيع املواد الدينية املذكورة بالنص اللغة العربية. وك

الطالب يفهمون ويتقنون النصوص اللغة العربية جبد فاملتناسقة مبواد الدينية 
 التعليمية.األخرى، حىت يصري لدعم العملية 

وقال مدرس اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن، أن املهارة الصعبة 
والكالم حتتاج  يف اللغة العربية هي مهارة اإلستماع والكالم. ألن مهارة اإلستماع
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إىل التفهم واالستيعاب اإلستماع والكالم باألقصى، مثال: استيعاب املفردات 
 والقوائد اللغة العربية.

مدرس اللغة العربية يستخدم منوذج التعليم الفعال يف عملية التعليمية، 
"Artikulasi ." ويؤكد املدرس أن منوذج التعليم اللغة العربية بأسلوب"Artikulasi” 
وهبذا النموذج، ال بد أن يكون  ديدا جدا لرتقية مهارة اإلستماع والكالم.س

نشاطا يف عملية التعليمية، وخاصة تعليم اإلستماع والكالم يف اللغة  الطالب
مسهال ويبني الطالب مادة اإلستماع والكالم إىل  العربية. ال بد أن يكون

الطالب األخرين جبد وصحيح. إذ أن الطالب يشرح املادة اإلستماع والكالم 
 املتقدمة، والطالب األخرين يسمعه.

ة اإلستماع والكالم تعلميطبق يف عملية امل "Artikulasi"أسباب هذا منوذج 
 باملدرسة هاشم أشعرى ثاىن وهو كما يلي:

يطلب الطالب أن يكون مسهال ومبنيا يف عملية  ”Artikulasi“منوذج  (أ 
نعرف تعليم التقليدى، تعليم التقليدى اإلستماع والكالم. ما دمنا  املتعلمة

املدرس نشاطا ويكون الطالب سلبيا، حىت يصري  هو التعليم الذى يكون
 التعليم التشبع وغري جذاب وأحيانا يكون الطالب مرعبا.

يكون املدرس والطالب إبتكارا معا. يسعى املدرس  ”Artikulasi“منوذج   (ب 
مجيع الطريقة باإلبتكار لكى يشارك مجيع الطالب يف عملية التعليمية. 
وجبانب ذلك، يدافع الطالب أن يبتكر ىف التواصل مع الطالب األخرين 

 واملادة ومجيع املستخدم التعلم، حىت نتائج التعليم مرتفع.واملدرس 
 "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج طريقة املالحظة، إن ومن ال

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
ينقسم إىل  هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس

 ثالث خطوات، فهي:
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 اإلعداد (1
 اإلستماع والكالم، فهو كما يلى:ساتيذ يف تعليم أما إعداد األ

 إعداد املادة املستخدمة. ( أ)
 .إختبار النموذج التعليم املناسب ( ب)

إعداد الوسائل التعليمية الىت تساعد األستاذ على تفهيم وتذكري  )ج(
يتعلق بالوسائل  اإلستماع والكالم. وهذاالتالميذ ملادة تعليم 

وال ينحرف هذا اإلعداد عن  12.ةيالتعليمية يف سهولة الدراس
الوسائل التعليمية يف سهولة تعليم اإلستماع والكالم، حتتوي على 

 وسائل التعليم كمثل: السبورة واملرجع من املادة املستخدمة.
 عملية التدريس (2

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج 
كما   الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ومهارة 
 يلي:
 املقدمة، حتتوي على اخلطوات التالية: ( أ)

 يبدأ التعليم بالسالم. (1)
 إعداد نفس التالميذ. (2)
 يعطى الدوافع إىل التالميذ. (3)
 يعطي املعلم املادة اجلديدة. (4)

 التطبيق ( ب)
 يلقي املعلم الكفاءة اليت تراد حتصيلها. (1)
 العريضة ملواد التعليم.يقدم املعلم اخلطوت  (2)

                                                             
    2016-أوغسطوس 8 هاشم أشعرى ثاىن يف التاريخىف املدرسة  كمدرس اللغة العربية  أسرو مرزوكي ستاذمع األ مقابلة  12
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ويعطي املعلم الفرصة إىل الطالب لشرح املواد إىل الطالب  (3)
 األخرين.

 ويلخص املعلم عن فكرة الطالب. (4)
 يشرح املعلم مجيع املواد املقدمة. (5)
 اإلختتام. (6)
 التقييم  )ج( 

التقييم املستخدم يف تعليم اإلستماع والكالم بنموذج 
“Artikulasi” :ما يايل 

الشفوي، كمثل يقدم املعلم املادة اإلستماع والكالم، اإلختبار  .1
ويأمر التالميذ اإلستماع والكالم الذى يعلمهم ويسأل األستاذ 

 إىل التالميذ باألسئلة القصرية.
اإلختبار يف أخري التعليم. هو  اإلختبار التحريري، يقام هبذا .2

 لتحصيل التعليم أو النجاح ىف العواطف واملعارف. أداة
ىف تعليم اللغة  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج وجبانب ذلك، 
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري  اإلستماع والعربية لرتقية مهارة 

. وهذا احلال يهدف لكى مل Artikulasi طلبان عمل أن خيتارقد إست ثاىن
ميكن أن يصفف يستطيع الطالب أن يتقن مادة اإلستماع والكالم جيدا، 

ويساعد الطالب األخرين الذي يستطعون ويفهمون اإلستماع والكالم جيدا. 
ن خلفية الطالب خمتلف، فقدرات الطالب إىل اإلستماع والكالم خمتلف أل

 أيضا.
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج وبتطبيق 

. ألن حىت يهتم الطالب بذلكفيجعل الفصل متتعا  الكالم اإلستماع ومهارة 
متتعا وجذابا فالتعليم ال تشبعا. وهذا احلال جيعل  الكالم اإلستماع وتعليم 
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. حىت الفهم الكالم اإلستماع والطالب أن يسهل للفهم واالستيعاب املادة 
 مبدرسة هاشم أشعرى ثاىن جيدا. الكالم اإلستماع وواالستيعاب املادة 

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"بيق طريقة التدريس بنموذج تطوفي 
ال يعمل  الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ومهارة 

نفد بالعشوائي، ولكن ال بد أن يهتم عدد احلال، لكي يستطيع التعليم أن ي
 جيدا. أما األحوال كما يلي:

 املفردات الىت ميلك الطالب.يفهم االستيعاب  .1
 يفهم األطراح الطالب. .2
 يعرف الطالب باشخصي. .3
 يستفيد سلوك الطالب يف تنظيم التعليم. .4
 يطور قدرة الطالب ىف اإلستماع والكالم بنشاط. .5
 يساعد املعلم الطالب بالراجعة لرتقية عملية التعليمية. .6
 يفرق بني نشاط اجليسماين ونشاط النفسي. .7

 "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج وباالهتمام األحوال املذكورة، ترجي 

طريقة التدريس عرج بني حسن بأحوال الطالب الدرس. حىت الحيدث ال
طريقة املستخدم وقدارت الطالب. فالطالب يتمتعوت  "Artikulasi"بنموذج 

عملية  يف النهاية وسريكز الطالب يف مشاركة "Artikulasi"التدريس بنموذج 
 التعليمية اإلستماع والكالم.

أما خمصص الوقت ملادة اللغة العربية مبدرسة هاشم أشعرى ثاىن هو ثالث 
ساعت. الساعة األول للنظرية عن املادة اإلستماع والكالم، والساعة الثانية 

أسرو للعمل, والساعة الثالثة للتقييم. هذا بناء على التعبري من األستاذ 
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مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية  للغة العربيةمرزوكي، كمدرس ا
 13.املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس

فى تعليم  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج البيانات عن فعالية  .2
الكال م فى الصل  الثامن بمدرسة  اإلستماع واللغة العربية لترقية مهارة 

هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة نهضة العلماء جبوك قدس العا م 
  م 2015/2016الدراسي 

ويف عملية التعليمية، مينه رئيس املدرسة احلرية إىل املدرسون يف احتيار 
حول واألساليب التعليم بناء أ املدخل واإلسرتاتيجية والطريقة والتقنية واألمنوذج

أسرو مرزوكي، قال أن مدرسون يف املدرسة الطالب. هذا احلال يؤكد األستاذ 
يستطيع هاشم أشعرى ثاىن منحوا احلارية يف احتيار أساليب التعليم. وكذلك، 

وسيشعرهم  ،ويكون الطالب نشاطا وابتكارا ،املدرسون أن يعمل التعليم بلمتسع
.التحديات للتعلم

14
  

هاشم أشعرى يف املدرسة  ستماع والكالموخاصة تعليم اإل مادة اللغة العربية
 ،رسة املدرس املؤهل اللغة العربيةخيتار رئيس املد ،هى مادة صعبة. وباتايل ثاىن

حىت يستطيع   ،املدرس أن خيتار األمنوذج بالدقةهذا احلال يرجى لكي يستطيع 
 .الطالب أن يشارك عمليه التعلمية جيد

 ،ليسة سهلة هاشم أشعرى ثاىنمبدرسة  ستماع والكالماإلتعليم  ،أما تنفيذها
. املقدمةوالكالم  ستماعاإل مادة د أن يستطيع لفهم واستيعاببألن الطالب ال

حيتاج إىل استيعاب العميق عن القوائد اللغة العربية  ،ولفهمها واستيعاهبا

                                                             
اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء  أسرو مرزوكي كمدرس اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن مع األستاذ مقابلة  13
    2016-أوغسطوس 8يف التاريخ  جبوك قدس

اإلسالمية املتوسطة هنضة  أسرو مرزوكي كمدرس اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن مع األستاذ مقابلة مقابلة  14
 2016-أوغسطوس 8يف التاريخ  قدسالعلماء جبوك 
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يلزم أن يهتم العوامل  ،. وجيانب ذلكوالكالم ستماعاإلواملفردات الىت توجد ىف 
 .مثل النطق والفصاحة ،لغوية والعوامل غري اللغوية أيضاال

ىف تعليم  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج يطبق املدرس  ،فبناء على هذا
ق هذا النموذج فعال ىف تعليم بيطت. الكالم اإلستماع واللغة العربية لرتقية مهارة 

ألن الطالب ميارسون لنشاط ومستقل ويعودهم بالنفسية  ،الكالم اإلستماع و
 .الكالم اإلستماع وويستعدهم ىف تعليم 

ألن ىف  ،الكالم اإلستماع ومهارة  ويستخدم هذا النموذج دقة لرتقيه
مجيع الطالب ال يد أن يتقدم بالدور ليسلم إىل طالب األخرى عن  ،تعليمها
مجيع الطالب سواء كان ىف تفهيمها  ،املقدمة. وهكذا الكالم اإلستماع ومادة 

مرتفع أو متوسط أو متخقض سيتال الفرصة املساوى. حىت يفهم الطالب املادة 
جهة منه املقدمة حقا. وتنظيم املادة ىف هذا النموذج لكل موا الكالم اإلستماع و

  15ام.توالتنفيذ واإلخت
 ميكن أن يسعر التحدياتهذا النموذج فعال للطالب، ألن الطالب 

نورول يف تعليم اإلستماع والكالم على الدوام. هذا بناء على التعبري من  والدافعة
يصري  "Artikulasi"كطالبة يف املدرسة هاشم أشعرى. تتكلم أن النموذج  ألفينا

أن حيدى ويدفع الطالب يف استيعاب اإلستماع والكالم، وهبذا النموذج، 
الطالب الذين مل يستطيعون لفهم اإلستماع والكالم فيصري الطالب أن ميلك 

 16قدرة الفهم اإلستماع والكالم جبد.
تطبيق طريقة رات يف تعليم الفعال، فقال وقد توفر هذا النموذج املؤش

 اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"التدريس بنموذج 

                                                             
يف  اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىنكطالب   عبد الرمحنمع  مقابلة  15

   2016-أوغسطوس 8التاريخ 
يف  قدسثاىن اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك  كطالبة يف املدرسة هاشم أشعرى  نورول ألفينا مع مقابلة  16

   2016-أوغسطوس 8التاريخ 
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الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هنضة 
 ، أما مؤشراته وهو كما يلي:العلماء جبوك قدس

 تنظيم املاداة جيدا .أ 
 اتصال الفعال .ب 
 اإلتقان واحلماس إىل مادة الدراسة .ج 
 جهة الطالب املوقف اإلجيابية من .د 
 عطاء املعلم تقييما عدال .ه 
 املرونة يف مدخل التعليم .و 
 17نتائج تعلم الطالب جيدا. .ز 

ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج من  فعالية
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن  اإلستماع ولرتقية مهارة 

تظهر يف نتائج الطالب. أما نتائج  اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس
ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج الطالب أن يطبق 

 18كما يلي:  الكالم اإلستماع ولرتقية مهارة 
 

 2التدريبات  1التدريبات  اإلسم الرقم
 75 70 عبد الرمحن 1

 80 75 عبد السالم 2

 80 70 أدتيا جافت سفوترا 3

                                                             
اإلسالمية املتوسطة هنضة أسرو مرزوكي كمدرس اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن  مع األستاذ مقابلة  17

 2016-أوغسطوس 8يف التاريخ  العلماء جبوك قدس
18

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج عن تقييم الطالب قبل وبعد أن يطبق لبيانت ا  
-أوغسطوس 6يف التاريخ  اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن الكالم اإلستماع ومهارة 

2016 
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 75 65 أمحد أنس 4

 80 80 أمحد أزكا خللي 5

 70 80 فارس زاكى أمحد 6

 75 75 فوزن دوي هرتانتو 7

 75 75 حممد عليفيان موالدن 8

 65 75 حممد دافق رزال 9

 75 80 حممد فحرور رفقي 10

 70 65 أنسا نائالل حسنا 11

 75 70 أوليا سلسبيال 12

 75 75 دسي فرنا أندرينا 13

 65 70 دوي ألفية 14

 70 80 إسكا وحدتوسسفا 15

 65 75 خالفيا ندا فوتري 16

 70 70 خورنا سافيرتي 17

 75 70 مخسة حسنة 18

 75 80 كورنيا أفردا 19

 75 85 أم نسأ 20

 75 70 أنندا إفا 21

 65 65 مونيال فرتاة 22

 70 80 متمائنة اخلسنا 23

 75 75 نائلي جوميايت 24

 70 75 نور الئلة العدحا 25

 80 75 نوفيا نور ملندا 26
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 75 65 نورل ألفيانا 27

 70 70 نورل إندرياين 28

 65 80 نورالشفا زلفنيا 29

 80 85 ستيئووايت 30

 75 65 سيت منوارة 31

 75 80 تيارا نور رمحة 32

 75 70 يوين سفتياين 33

 85 80 زائد تاقيا 34

 
ىف تعليم  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج نتائج الطالب أن يطبق  أما

ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم  الكالم اإلستماع واللغة العربية لرتقية مهارة 
 كما يلى:  اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس

 
 2التدريبات  1التدريبات  اإلسم الرقم

 75 80 عبد الرمحن 1

 80 80 عبد السالم 2

 80 85 أدتيا جافت سفوترا 3

 80 75 أمحد أنس 4

 85 80 أمحد أزكا خللي 5

 90 80 فارس زاكى أمحد 6

 85 80 فوزن دوي هرتانتو 7

 85 85 حممد عليفيان موالدن 8

 85 85 حممد دافق رزال 9
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 85 90 فحرور رفقي حممد 10

 90 85 أنسا نائالل حسنا 11

 85 80 أوليا سلسبيال 12

 85 85 دسي فرنا أندرينا 13

 85 90 دوي ألفية 14

 80 80 إسكا وحدتوسسفا 15

 85 85 خالفيا ندا فوتري 16

 100 90 خورنا سافيرتي 17

 85 80 مخسة حسنة 18

 85 80 كورنيا أفردا 19

 80 85 أم نسأ 20

 85 80 أنندا إفا 21

 85 75 مونيال فرتاة 22

 80 80 متمائنة اخلسنا 23

 85 85 نائلي جوميايت 24

 90 75 نور الئلة العدحا 25

 80 85 نوفيا نور ملندا 26

 90 75 نورل ألفيانا 27

 80 80 نورل إندرياين 28

 85 90 نورالشفا زلفنيا 29

 85 100 ستيئووايت 30

 85 85 سيت منوارة 31

 85 80 تيارا نور رمحة 32
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 85 90 يوين سفتياين 33

 95 100 زائد تاقيا 34

 
تطبيق طريقة التدريس بنموذج العوام  الدافعة والعائقة في  البيانات عن .3

"Artikulasi"  الكال م فى  اإلستماع وفى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة
الصل  الثامن بمدرسة هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة نهضة 

  م 2015/2016العلماء جبوك قدس العا م الدراسي 
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج  مينح
املسامهات  الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ومهارة 

التعليم اإلستماع والكالم. ومع ذلك، يف تطبق ال معدوم  للتطوير والنبل اهلدف
 من العوامل الدافعة والعائقة. أما العوامل الدافعة والعائقة فكما يايل:

 العوامل الدافعة  . أ
ىف  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج أما العوامل الدافعة من 

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة  اإلستماع وتعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
 فهي فكما يايل: هاشم اشعري ثاىن

 قدرة املدرس على االبتكار واستعداده (1
ومن االلعوامل لنجاح تعليم اإلستماع والكالم هو مدرس. 

طريقة بتطبيق  العربية عملية التخطيط الذى صنعها مدرس اللغة
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"التدريس بنموذج 

 الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع و
مسفيدة عملية التعليم. االستعداد الذى يعمل املدرس سيكتمل تنفيذ 

املادة ومنوذج  التعليم. كمثل: االستعداد عن ختطيط التعليم واحتيار
عليم يف تطبيق تعليم اإلستماع والكالم. دون االستعداد الكفي، الت
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سوف ال تنال األهداف الرتبوية املرجوة. وبيئة التعليمية الذى صنعها 
مدرس اللغة العربية هي تنظيم الفصل الدرسى بالتنوع. جيعل املدرس 
البيئة حيث أن الطالب يستطيع أن يتفاعلوا إىل الطالب األخرين 

     التعليم لئال يشعر الطالب بامللل.ادة ومجيع املستحدم واملدرس وامل
 اسة الطالب واهتمامهممحارتفاع  (2

ا اسة الطالب واهتمامهم ىف التعلم. ظهر هذمحقد يكون 
وهم  ،القراءة يقرؤون ويفهمون املادة ينمااجلماس واالهتمام والرغبة ح

طريقة طبيق بتا. وهذا يدعم حلقية التعليمية عيشعرون فرحا وتشحي
 ،اعبشعندما يشعر الطالب اإل ،ألن ،"Artikulasi"التدريس بنموذج 

طريقة التدريس بنموذج على األساسى من  ءفالتعليم لن ينفذ بنا
"Artikulasi"، حيث  ،عليم التواصل بني املدرس والطالبهو جيعل الت

 .اإلستماع والكالمأن الطالب ينشب بالتمام ىف التعليم 
   العائقةالعوامل  . ب

ىف  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج تطبيق العائقة من  العوامل أما
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة  اإلستماع وتعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 

 فكما بلى : هاشم اشعري ثاىن
 ملدرسا (1

يشعر املدرس الصعبة ىف تنظيم الوقت ألن الوقت احملدود. كان ىف 
حتتاج إىل الوقت  "Artikulasi"منوذج فيها استخدام  ةشطأغلب األن

 الطويل ليستطيع أن يستكمل متعدد اخلطوات. 
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 الطالب (2
 "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج تطبيق ومن العوامل العائقة من 

الكالم ىف الفصل الثامن  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
 هو الطالب. أما عوائقه فكما يلي : مبدرسة هاشم اشعري ثاىن

 سلبية الطالب الختالف خلفية الطالب.  (أ 
 شعور الطالب بصعوية قراءة اللغة العربية. (ب 
 عدم استيعاب الطالب للمفردات والقواعد اللغوية.  (ج 

 الوسائل  (3
ال يكون فيها الوسائل الكافية لدعم تنفيذ العملية التعليمية. ألن 

املراجع من منها السبورة و  ،اشعري ثاىن هاشمالوسائل املوجودة مبدرسة 
 ومل يكون الوسائل كمثل : معمل اللغة.  ،املادة املستخدمة فقط

 البيئة (4
تعلق مبكان تنفيذ التعليم. نقع املدرسة مواقع ت بيئة هي كل ماال

فسوف يزعزع  ،يسي. عندما متر كثرة املركبة فيهالعلوم جبانب الطريق الرئ
 19تنفيذ التعليم ألنه الضوضاء.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
اإلسالمية املتوسطة هنضة أسرو مرزوكي كمدرس اللغة العربية ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن  مع األستاذ مقابلة  19

 2016-أوغسطوس 8يف التاريخ  العلماء جبوك قدس



53 

 نات اتحلي  البي .ج 
فى تعليم  Artikulasiتطبيق طريقة التدريس بنموذج   عن تحلي  البيانات .1

بمدرسة اللغة العربية لترقية مهارة اإلستماع والكال م فى الصل  الثامن 
العا م  هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة نهضة العلماء جبوك قدس

  م 2015/2016 الدراسي
عامل الرتبوية اآلن هو كيفية اخللقية اليف  هايواجه املسائل اليت ومن

التعليمية اليت تستطيع أن تستفز اهتمام الطالب يف مشاركة عملية التعليمية. 
وجبانب ذلك، ترجي من عملية التعليمية تستطيع أن متنح زائدة اخلطابات 

اإلستماع والكالم. فعليها حيتاج إىل ابتكار التعليم  املعرفة، ويف هذه احلالة هي
 ، وخاصة يف تعليم اإلستماع والكالم.للتوقع والتغلب مسئلة الرتبية املوجودة

مهارة اإلستماع هلا دور مهم يف احلياة، إلن االستماع كوسيلة األوىل 
يستعمل الناس لإلتصال مع بعضه يف حياته عندما يعترب ما يف قلبه أويف 

اإلستماع هو فهم الكالم أو االنتباه اىل شيئ مسموع مثل  مهارة مراده.
اإلستماع اىل متحدث، خبالف السمع الذى هو حاسة وآلته األذن. 
واإلستماع عنصر اساسي للناس يف معرفة اللغة، واخلطوات األوىل يف تعلم 

 الكالم يف أصل اللغة عبارة عن 20اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية.
األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه 

 21بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدة.
النص اللغة العربية ليست سهلة، ألهنا  اإلستماع والكالمويف تنفيذها، مهارة 

 حتتاج استيعاب املفردات والقوائد وتستطيع أن تلفظ القراءة بناء على القوائد. 
 

                                                             
20

  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat : Malang, 2005, 

Cet. III, hlm. 102. 
 .832(، ص 1972)تركيا: مكتبة اإلسلمية، ، 20ج¸ املعجم الوسيطجممع اللغة العربية :  21
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لرتقية مهارة ستطيع ي Artikulasiتطبيق منودج  بناء على املالحظات
إدارة املعلم عندما يستطيع الطالب يستمع املواد الذى ، الكالم اإلستماع و

املواد  لطالب لشرحاعندما  والطالب هي أيضا قادرة على الكالميشرح املعلم 
 الكالم اإلستماع ولرتقية مهارة ستطيع ي، ويف هذا احلال، الذى توضيح املعلم

لرتقية مهارة ستطيع ي. أما هذا طبقات مهارة اإلستماع والكالممناسبا ب
 22.العلويمستوى يف  الكالم اإلستماع و

الذي يفعل  Artikulasiتطبيق منودج اخلطوات  بناء على املالحظات
.Artikulasiمنودج باخلطوات  مناسبااملدرس 

23
أسرو مرزوكي  قال األستاذ  

ىف تعليم  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج  كمدرس اللغة العربية، إن تطبيق
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم  اإلستماع واللغة العربية لرتقية مهارة 

ينقسم إىل ثالث  اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس
   خطوات، فهي:

 اإلعداد (أ 
 أما إعداد األساتيذ يف تعليم اإلستماع والكالم، فهو كما يلى:  

 إعداد املادة املستخدمة. (1
 .إختبار النموذج التعليم املناسب (2
إعداد الوسائل التعليمية الىت تساعد األستاذ على تفهيم وتذكري  (3

يتعلق بالوسائل  اإلستماع والكالم. وهذاالتالميذ ملادة تعليم 
وال ينحرف هذا اإلعداد عن  24التعليمية يف سهولة الدراسية.

                                                             
22

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN-Maliki Press, 

2011, hlm 151-152 
23 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 22. 
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الوسائل التعليمية يف سهولة تعليم اإلستماع والكالم، حتتوي على 
 السبورة واملرجع من املادة املستخدمة.وسائل التعليم كمثل: 

 عملية التدريس (ب 
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج 

كما   الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ومهارة 
 يلي:

 املقدمة، حتتوي على اخلطوات التالية: (1
 يبدأ التعليم بالسالم. ( أ)
 نفس التالميذ. إعداد ( ب)
 يعطى الدوافع إىل التالميذ. ( ج)
 يعطي املعلم املادة اجلديدة. ( د)

 التطبيق (2
 يلقي املعلم الكفاءة اليت تراد حتصيلها. ( أ)
 يقدم املعلم اخلطوت العريضة ملواد التعليم. ( ب)
ويعطي املعلم الفرصة إىل الطالب لشرح املواد إىل الطالب  ( ج)

 األخرين.
 ويلخص املعلم عن فكرة الطالب. ( د)
 املعلم مجيع املواد املقدمة.يشرح  ( ه)

 اإلختتام. (3
 خيتتم املعلم عملية التعليمية بالسالم والدعاء.

 )ج(  التقييم 
التقييم املستخدم يف تعليم اإلستماع والكالم بنموذج 

“Artikulasi” :ما يايل 
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اإلختبار الشفوي، كمثل يقدم املعلم املادة اإلستماع والكالم،  .1
والكالم الذى يعلمهم ويسأل األستاذ ويأمر التالميذ اإلستماع 

 إىل التالميذ باألسئلة القصرية.
اإلختبار التحريري، يقام هبذا اإلختبار يف أخري التعليم. هو  .2

 25أداة لتحصيل التعليم أو النجاح ىف العواطف واملعارف.
ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج  ويف تطبيق

ال  الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع ولرتقية مهارة 
يعمل بالعشوائى، ولكن ال بد أن يهتم عدد احلال، لكي يستطيع التعليم أن 

 ينفذ جيدا. أما األحوال كما يلي:
 يفهم االستيعاب املفردات اليت ميلك الطالب .أ 

مسؤولية خمتلف. هذا يصري ميلكون استيعاب املفردات كل الطالب 
املدرس لكي يستطيع الطالب أن يتقن املفردات اجلديدة اليت مل يعرف قبله 
لدعم عملية التعليمية اإلستماع والكالم. أما االستيعاب املفردات يعمل بطريقة 

 حفظ املفردات الىت توجد يف النص اإلستماع والكالم.
 يفهم األطراح الطالب، مثل: .ب 

 الرغبة للتعلم (1
 كبري.شعور الفضويل   (2

 يعرف الطالب بالشخصي. .ج 
 يعرف املدرس عن خمتلف القدرة واخللفية الرتبية جلميع الطالب.

 يستفيد سلوك الطالب يف تنظيم التعليم    .د 
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 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Musmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, 

hlm. 126. 
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يف العادة، يفضل الطالب أن يعمل التوظيف باجملموع، ومع ذلك، 
يلزمهم لعطاء الفرصة الستكمال التوظيف بالشخص لكي يصري امليول 

  متطورا. 
 يطور قدرة الطالب ىف اإلستماع والكالم بنشاط   .ه 

كما وضحت، كل الطالب لديهم قدرات خمتلف يف استيعاب اإلستماع 
والكالم. هذا يصري مسئولية املدرس يف تطوير اإلستماع والكالم الىت ميلك 
الطالب، سواء كان إىل الطالب الذين ميلكون القدرة يف اإلستماع والكالم 

 يستطيعون متاما. أو الطالب الذين مل
 لرتقية عملية التعليمية جعةايساعد املعلم الطالب بالر  .و 

 ( تنبغي الراجعة املعاطاة أن تظهر املقدرة من النواقص الطالب.1
( قد كشفت الراجعة بالتهذيب،  باهلدف كي يكون الطالب واثقا إىل 2

 نفسه.
ومينح إليهم ( ال بد أن يكون املدرس متسقا لفحص نتائج توظيف الطالب 3

م، من ذلك عطاء التقييم التعليق والالحظ اجملد لتطوير اإلستماع والكال
 وحده.

 ييفرق بني نشاط اجليسماين ونشاط النفسي .ز 
الطالب النشاط باجليسماين لديهم املؤشر: يظهرهم مشغول بالعمل 

لديهم مؤشر: يسأل الطالب والتحرك. أما الطالب النشاط بالنفسي 
عن الفكرة الطالب األخرين ويكشفهم الفكرة. وشروط متكررا، وحيقق 

تطوير النشاط النفسي هو ميلك الطالب املخاوف ألضحوكة وال خيوفهم 
 26التقليل. فينبغي املدرس أن يزيل املخاوف.
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طريقة التدريس وباإلهتمام األحوال املذكورة، تنفيذ التعليم بتطبيق 
الكالم  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"بنموذج 

يكون الطالب واملدرس نشاط  ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن
معا. حىت يصري تعليم اإلستماع والكالم التمتع والتفاعل، ويقبل الطالب 

   اإلستماع والكالم باألقصى، ألن يركز الطالب حقا يف التعليم.املادة 
فى  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج فعالية ي  البيانات عن تحل .2

الكال م فى الصل  الثامن  اإلستماع وتعليم اللغة العربية لترقية مهارة 
بمدرسة هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة نهضة العلماء جبوك قدس 

  م 2015/2016العا م الدراسي 
رأى  إىل قياس اهلدف من التعليم.يتجه الفعال هو تعليم الذى تعليم 

مييارصا، تعليم الفعال هو تعليم الذى يستطيع أن حيصل التعلم  هادي يوسف
املفيد والركز إىل الطالب. عندما تستطيع عملية التعليمية أن تنعش عملية 

 27التعلم فيقاهلا جناحا.
يق مدرس اللغة العربية عن تطب نتيجة املقابلة الىت تعمل الباحثمن خالل 

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج 
، فعرفنا أن الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلستماع و

 28يتوفر املؤشرات كتعليم الفعال. "Artikulasi"تطبيقة فعال، ألن النموذج 
منوذج التعليم فعاال إذا يصري ، (wotruba dan wright)لووتوبا ووريغت  رأى

 يتوفر املؤشرات كما يلي:
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 Uno, Hamzah B, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, Jakarta, 

Bumi Aksara, hlm. 174-175. 
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 جيداتنظيم املادة (أ 
وتسلسل املادة السهلة إىل املادة الصعبة، منها تفاصيل املادة  تنظيم املادة

واملتعلقة باألهداف. والعوامل األخرى الذى يستعرض يف تقدمي املادة هو 
واستعدادهم. يؤثر قدرة الطالب يف استيعاب املادة. هذا يتعلق بدوافهم 

 دوافعهم رغبة واهتماما، أي مادة الدرسة واستعداد التعليم من قبله.
إستعداد التعلم الشخص يعني بإتقان املعارف الذي درس من قبله 
ومهارة اإلستماع والكالم وطبقة الرتبية اليت وصلت ومرقاة الصعوبة املادة. 

 يذ واإلختمام.أما تنظيم املادة لكل مواجهة منه املقدمة والتنف
 االتصال الفعال  (ب 

اتصال الفعال يف التعليم يشتمل: تقدمي املادة الواضحة وفصاحة التكلم 
 وقدرة التكلم اجليد )النغمة والشدد الصوت والتعبريات( وقدرة اإلستماع.

 ج( اإلتقان واحلماس إىل مادة الدراسة 
املادة بالنظامية. يطلب املدرس أن يتقن املادة جبد، عندما يتقنه فتنظم 

ولكن ال يكفي بإتقان املادة فحسب، ينبغي إتقانه أن يتبع باإلرادة 
 واحلماسة لعطاء املعارف واملهارات إىل الطالب.

 د( املوقف  اإلجيايب من جهة الطالب
 رأى روبريت م. جمري عن الوضعي إىل الطالب، فهو كما يلي:

خطاء، كمحاولة  يقبل املدرس أجوبة الطالب سواء كان صحيحا أو (1
 للتعليم.

 مينح املدرس التعزيز إىل األجوبة الصحيحة. (2
 مينح املدرس الفرصة إىل الطالب لينال النجاح. (3
يبلغ املدرس أهداف التعليم إىل الطالب، حىت يفهمهم عليه مند  (4

 البدء.
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 يكشف املدرس على ما عرف الطالب. (5
 بنشاط. مينح املدرس الفرصة إىل الطالب لكى يستطيعهم أن يشارك (6
 يسيطر املدرس سلوك الطالب يف التعليم. (7

 عطاء املعلم تقييما عدال ه(
التقييم الذي يعمل إىل الطالب،  منذ أول الدراسة، يبلغ املدرس متنوع

مينح املدرس التقييم العدل بناء على حماولة الطالب يف وصول اهلدف 
 التعليم.

 و( املرونة يف مد خل التعليم
مدخل التعليم التنوع يدل وجود احلماس يف التعليم.تنبغي أن حتدد   

عملية التعليمية بنوعي الطالب واملادة والعائقة املواجه، ألن النوعى والعائقة 
 املختلف، فينبغي مدخل التعليم املختلف أيضا.

مدخل التعليم  املرون ينظر بوجود فرصة الوقت املختلف للطالب الذى 
املختلفة. ومينح الطالب الذي ميلك القدرة املنخفضة الفرصة ميلك القدرة 

، وبالعكس، مينحهم الذي (remedial)لينال زيادة الوقت يف حتسني التقييم 
وكذلك، ينال الطالب اخلدمة بناء على ميلك القدرة العالية أنشطة األسئلة. 

 قدرهتم.
 ز( نتائج الطالب جيدا 

ألنه وحيد الكيفية لتحديد النجاح وفعالية عطاء التقييم هو التزام املدرس 
التعليمية. ولذلك، يعرف تعليم الفعال من نتائج تعلم الطالب اجلديد. 
إرشاد جناح التعلم الطالب ينظر أن الطالب ميلكون أن يقدر 

  29املادةاملقدمة.
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 Uno, Hamzah B, Nurdin Mohamad, Ibid, hlm.175-190.  
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طريقة التدريس  فبناء على البيانات عن نتائج الطالب فعرفنا أن تطبيق
الكالم  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"بنموذج 

، دامهفعال، ألن بعد استخ ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن
طريقة التدريس بنموذج نتائج مجيع الطالب مرتفع. قبل يستخدم املدرس 

"Artikulasi"  76،51يف الفصل الثامن "أ" يبلغ الطالب نتائج املتواسط .
. فيبلغ مجيع الطالب 83،38وبعد استخدامه يبلغ الطالب نتائج املتواسط 

. ونتائجه أعلى قيمة هي KKM))أعلى من املعايري األدىن لنجاح الطالب 
100.30    

تطبيق طريقة التدريس العوام  الدافعة والعائقة في  عنتحلي  البيانات  .3
 اإلستماع وفى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  "Artikulasi"بنموذج 

الكال م فى الصل  الثامن بمدرسة هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة 
   م 2015/2016نهضة العلماء جبوك قدس العا م الدراسي 

منوذج تطبيق طريقة التدريس ينظر إىل العوامل الدافعة والعائقة من 
"Artikulasi"  الكالم ىف الفصل  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة

فعرفنا أن املدرس يستطيع أن يعمل االبتكار  الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن
 يف التعليم، مثل: استحدم النموذج يف عملية التعليم.

ىف تعليم  "Artikulasi"منوذج تطبيق طريقة التدريس أما العوامل الدفعة من 
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم  اإلستماع واللغة العربية لرتقية مهارة 

، وعلى احلماس واالهتمام الطالب، املهنية املعلم االبتكار و هو اشعري ثاىن
 والطالم.والوسائل والبيئة الداعمة، حىت يساعد الطالب يف استيعاب اإلستماع 

الناس هو  املهنية املعلم، املهنية املعلم العوامل الدفعة هو بناء على املالحظات
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ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"طريقة التدريس بنموذج مأخوذ من تقييم الطالب يف تطبق لبيانت ا 
 2016-أوغسطوس 6يف التاريخ  اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس ىف املدرسة هاشم أشعرى ثاىن الكالم اإلستماع و
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حىت يستطيع الفعل املهممات  املعلم حقولذين لديهم القدرة واخلربة يف ال
 31.وظائف كما املعلم

جيدا. ألن املدرس كفاءة املدرس اللغة العربية مبدرسة هاشم أشعري 
حمدودية التسهيل والوسائل واخلزائن الذى يكون يف املدرسة يستطيع أن حيجب 
.حىت تعليم اإلسالمية املتوسطة هنضة العلماء جبوك قدس هاشم أشعري ثاىن

يزال أن  "Artikulasi"منوذج طريقة التدريس اإلستماع والكالم باستخدام 
 32يستطيع ليكون التعليم اجلديد.

طريقة أما العوامل العائقة فهي حمدود الوقت، كان يف أغلب أألنشطة، 
حيتاج إىل الوقت الطويل ليستطيع أن يستكمل  "Artikulasi"منوذج التدريس 

متعددة اخلطوات. ومن العوامل العائقة األخري فهي قد يكون الطالب 
ويشعر الطالب على صعوبة  33سلبياألن خلفية الرتبية الطالب املختلفة،

اإلستماع والكالم اللغة العربية، وال يكثر الطالب استيعاب املفرادت والقواعد، 
 وال يكون فيها الوسائل والبيئة الكافية.

منوذج تطبيق طريقة التدريس ويف األساسي، العوامل العائقة يزعزع عملية 
"Artikulasi"  الكالم ىف الفصل  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة

، ولكن ال مهلك. ألن املدرس يعمل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن
تطبيق طريقة التدريس اخلطوات التوقعات أو اخليار ملواجهة احملدودية أو العائقة 

، ومع الكالم اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  "Artikulasi"منوذج 
وامل العائقة أن يعلو بسرعة، لتحسني النوعية التعليميةاإلستماع ذلك، ينبغي الع

 والكالم يف املستقبل. 
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