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  " فصل اللغة"لطالب  )Interactive Learning( التدريس التفاعلي"
  غام مسفوع فونوروجو ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  "٢٠١٩-٢٠١٨السنة الدراسية 

  العلمي   البحث

 

 :هقدمت
  إيكا فرتي أيو فاراديتا 

  ٢١٠٥١٥٠٣٢: رقم دفرت القيد
 

  اللغة العربية تعليم قسم
ة الرتب   و العلوم التعليميةية كليّ

 وجاجلامعة اإلسالمية احلكومية فونورو 
٢٠١٩ مايو  
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  امللخص

            التدريس التفاعلي. ٢٠١٩. أيو فرتي إيكا، ديتا رااف
) Interactive Learning ( الفصل اللغة"لطالب "

غام مسفوع  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملدرسة 
البحث . ٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

ة الرتبية والعلوم . العلمى ّ قسم تعليم اللغة العربية بكلي
جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو  .التعليمية 

  .حسن املاجستري أندوس احلاج الدكتور املشرف

  .التذريس التفاعلى، فصل اللغة، اللغة العربية:  الكلمةاألساسية

كانت   .عادة لتعليم بةهي اللغة الصع تعترب اللغة العربية
على  لتغلب السعي هناك، اللغة العربية من مشكالت تدريس

 تالحظ عندما .حىت أسهل للطالب اليت تشكو منها املشاكل
تدريس اللغة ل املنّفذة الربامج أحد ن الباحثة عرفت، الباحثة
لديهم  الذين للطالب املتفوك "فصل اللغة" تكوين هي العربية

 اليت أدلت اما من املالحظة .اآلخرين لطالبمن ا قدرات خاصة



 

ii 

 

هو  يف فصل اللغة أن تدريس بني، تيف فصل اللغة ا الباحثة 
 خالقةو  نشطة فصل اللغة أن يكون إىل حدّ ، تدريس التفاعلي

  .ومفيدة

ملعرفة إستخدام التذريس التفاعلى يهدف هذا البحث 
           التدريس التفاعلي  ملعرفة عملية) ١(: إىل الكشف عن

)Interactive Learning ( ملدرسة " الفصل اللغة"لطالب
غام مسفوع فونوروجو السنة  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ملعرفة إستجابة الطالب على ) ٢( .٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 
الفصل "لطالب ) Interactive Learning (التدريس التفاعلي 

غام مسفوغ  ٦ة احلكومية ملدرسة املتوسطة اإلسالمي" اللغة
هذا البحث نوع من .٢٠١٩- ٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

لبحث يف املدرسة  املتوسطة البحث الكيفي، قامت الباحثة 
السنة الدراسية  غام مسفوع فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 

ت إستخدمت الباحثة مالحضة، . ٢٠١٩- ٢٠١٨ وجلمع البيا
ت إستعملت الباحثة وحت. ومقابلة، وتوثيق  تقنية حتليلليل البيا

ت   .منودج ميلس و هوبرمان البيا
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التفاعلي يف  دريسعملية الت) ١: (نتيجة البحث هي
يف  محاسة الطالبوهذه منظورة من فصل اللغة مواتية ونشطة 

وحفظ  ،مثل القراءة ةاملعلم تقدماليت تتنفيذ كل تعليمات 
يل جمموعات يف األلعاب وكذلك تشك ،والكتابة، املفردات
الطالب مبدعني ومبتكرين صّري التفاعلي  دريسعملية الت. اللغوية

يف . للطالب ةاملعلم تقدمتيف إكمال الواجبات العربية اليت 
 علمة، هناك تفاعل جيد بني الطالب واملالتفاعلي دريسالت

) ٢( .ومواد تعليمية لوسائ معوالطالب مع الطالب و الطالب 
بة الطالب يف التدريس التفعلى يف فصل اللغة كانت إستجا

فونوروجو السنة  ٦ملدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
وهي تتكون من  . هي إستجابة إجيابية ٢٠١٩- ٢٠١٨الدراسية 

إستجابة املعرفية اإلجيابية وإستجابة العاطفية اإلجيابية وإستجابة 
 .احلركية اإلجيابية
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  اب األّولالب

  املقدمة

  خلفية البحث. ﴾أ﴿

تدريس اللغة األجنبية هو عملية مركبة بكثري 
إن اللغة العربية  ١.من الظواهر املعقلة وله معان للجميع

مكانة خاصة بني اللغات العامل، كما أن أمهية هذه 
اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصر حلاضر، وترجع أمهية 

ا اللغة القرآن، و : آلتيةاللغة العربية إىل أسباب ا إ
 ٢.اللغة الصالة، و اللغة احلديث الشريف وغري ذلك

غالبا تدريس اللغة العربية من أصعب تعليم اللغة 
األجنبية وحتدث فيه مشاكل التدريس من اللغوية، يف 

                                                             
: ماالنج( Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوهاب رسيد،  ١        

    .١٧،  )٢٠٠٩جامعة ماالنج الدولة اإلسالمية برس، 
أوجونج فاندانج، (مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية، أزهر رشد،     ٢

    .٦، )١٩٩٨األحكام، 

١ 
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للغة العربية اليت هلا خصائصها  اإلدارة السليمة 
يب اجلملة اخلاصة، وإتقان املفردات للمتعلمني، وترت

املختلفة من اهلياء كل اللغة اندونيسيا واخلط العريب 
  ٣.خمتلفان عن الالتينية

إلضافة إىل اجلوانب اللغوية، هناك جوانب 
غري اللغوية اليت تسبب إىل صعوبة تدريس اللغة العربية 

للغة : منها العوامل اإلجتماعية والثقافية املختلفة 
ومن . هم املواد التعلميةالعربية وإندونيسيا، وصعوبة ف

املشكالت السابقة، فتنسا بعض احملاولة حلل تلك 
املشكالت حىت يشعر الطالب بسهولة تدريس اللغة 

 .العربية

 ٢التدريب  تنفيد حني الباحثة كانت مالحظة
 غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية ملدرسة املتوسطة 

                                                             
 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجف هرموان، ٣   
.                                       ١٠٠ ،)٢٠١٤املراهقون رسدكري ، : ونغند(
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وجدت أن ، ٢٠١٩- ٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 
يف  اليت تدرس هي إحدىها اللغة األجنبية اللغة العربية

 غام مسفوع ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكمية 
 أحد أن الباحثة عرفت تالحظ عندما. فونوروجو

فصل " تكوين هي تدريس اللغة العربيةل املنّفذة الربامج
من  لديهم قدرات خاصة الذين للطالب املتفوك "اللغة

  ٤.ناآلخري الطالب

يف  ا الباحثة  اليت وجدت اما من املالحظة
هو تدريس  يف فصل اللغة أن تدريس بني، تفصل اللغة

 خالقةو  نشطة فصل اللغة أن يكون إىل حدّ ، التفاعلي
 وجدت الباحثة أولية أو مراجعة مالحظة بعد .ومفيدة

                                                             
غام مسفوع فونوروجو السنة ٦ملدرسة املتوسطة احلكومية املالحظات  ٤

  .٢٠١٨أكتوبر ١يف  ،٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 
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 قام به الذي إستجابوا جيدا لتدريس أن الطالب
  ٥.املعلم

م، ع الطالبم كانت املقابلة  وجدت أ
 وممال، رتيبا اليت مل تكن التدريس حلب إىل يشعرون

هذا . دئما تشكوا اليت كانت اللغة العربية تدريس كما
 كيف يتم إستجابة  ملعرفة ومثريا شيء فريدا طبع

ا، فصل اللغةيف  اللغة العربية الطالب يف تديس  أل
 يف تدريس ليكونوا محاسا الطالب أن جتدب ميكن

  ٦.صعبة عادة يعتبريوا اللغة العربية اليت 

أن متوسط نتائج  معروف ،كان من التوثيق
قيمة . الطالب أعلى من احلد األدىن اليت حتدد املدرسة

أن  على ٧٥املدرسة هي  اليت حتدد احلد األدىن
                                                             

غام مسفوع ٦ملدرسة املتوسطة احلكومية " اللغةصل ف"املالحظات يف  ٥
  .٢٠١٨أكتوبر  ١٥يف ، ٢٠١٩-٢٠١٨ونوروجو السنة الدراسية ف

ملدرسة املتوسطة احلكومية " اللغةصل ف"املقابالت مع طالب يف  ٦
  .٢٠١٨أكتوبر  ١٩يف ، ٢٠١٩-٢٠١٨غام مسفوع فونوروجو السنة الدراسية ٦
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إذا نظرت من نتائج  ٨٦.٧ يه متوسطا النتائج طالب
 فصل دروسا يف تبعونمن الطالب الذين  اإلمتحان

يف  التفاعلي اليت أجريت دريستالاللغة، ميكن القول أن 
ة للغألن تدريس ا. دريسل اللغة هو شكل فعال للتفص

عطي التأثري ت يتال تدريس يه األجنبية الفعالة
  ٨.للطالب

حلاقيات السابقة جتب الباحثة أن  استنادا 
ق كن املوضوع  تساء وتعمّ تبحث هذا البحث 

ملدرسة " اللغة فصل"لطالب  التدريس التفاعلي"
فونوروجو  غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية املتوسطة 

ذا البحث  .٢٠١٩-٢٠١٨السنة الدراسية  حىت 
                                                             

ملدرسة املتوسطة " اللغةصل ف"نتائج درجة اإلمتحان من طالب يف  ٧
نوفمرب  ١٢يف ، ٢٠١٩-٢٠١٨غام مسفوع فونوروجو السنة الدراسية ٦احلكومية 

 ،٢٠١٨   .  
 Pembelajaran Bahasa Asingعزيز فحروراز و أر وحيود ،  ٨

Tradisional dan Kontenporer ،)٢٠١٦راجا غرافند فرسدا، : جاكر ( ،
٢٠٦ .  
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يكون حل اليت ميكن تقدميها وسط تعقيد تدريس اللغة 
  .العربية اليت يعترب عادة صعبة

  حتديد البحث. ﴾ب﴿

أما حتديد البحث يف هذا البحث فهي عملية 
التدريس إستجابة الطالب على تدريس التفاعلي و ال

لديهم  الذين يف فصل اللغة لطالب املتفوك التفاعلي
اآلخرين، هم جيلسون يف  من الطالب خاصة قدرا

اإلسالمية احلكومية ملدرسة املتوسطة الصف السابع 
-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية  غام مسفوع ٦

٢٠١٩.  

 أسئلة البحث. ﴾ج﴿
 Interactive(التدريس التفاعلي  مليةكيف ع .١

Learning ( ملدرسة " الفصل اللغة"لطالب
 غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية املتوسطة 

 ؟٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 
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    كيف إستجابة الطالب على التدريس التفاعلي .٢
)Interactive Learning ( الفصل اللغة"لطالب "

غام  ٦إلسالمية احلكومية ملدرسة املتوسطة ا
 ؟٢٠١٩-٢٠١٨مسفوع فونوروجو السنة الدراسية 

  أهداف البحث. ﴾د﴿
 Interactive(التدريس التفاعلي  عمليةملعرفة  .١

Learning ( ملدرسة املتوسطة " الفصل اللغة"لطالب
فونوروجو السنة  غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية 

 .٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 
 ة الطالب على التدريس التفاعليملعرفة إستجاب .٢

 ) Interactive Learning ( الفصل اللغة"لطالب "
غام مسفوغ  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  .٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 
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  فوائد البحث. ﴾ه﴿
 الفوئد النظرية .١

ذه نتائج البحث أترجو    . أ ستخدم كما الباحثة 
 .حثية الالحقةتوجيهية لألنشطة الب

ذه نتائج البحث إستخدم   . ب  ترجو الباحثة 
 .كاعتبار لألنشطة البحثية الالحقة

 الفوئد العملية .٢
ذه  . أ أن يكون قادرا  نتائج البحث ترجو الباحثة 

على إضافة خزانة العلمية يف تدريس اللغة 
 .العربية

ذه نتائج البحث   . ب أن يكون  ترجو الباحثة 
تدريس اللغة العربية، إستخدام كاعتبار يف تطوير 

 .مث تصبح تدريس اللغة العربية ممتعا وليس ممال
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  تنظيم كتابة تقرير البحث. ﴾و﴿
الدراسة أكثر منهجية من أجل أن تكون هذه 

ا،  املناقشة املنهجية كنظرة عامة  الباحثة تقدموتركيزً
قشة املنهجية من تتكون املنا. على كتابة التقارير البحثية

  :، مبا يف ذلك ما يليعيةسبعة فصول فر 
اليت حتتوي على  البحث خلفيةالفصل األول هو 

ما املشكلة . الباحثةسبب إجراء هذا البحث من قبل 
بحت فيما بعد خلفية البحث أص مث ةاليت وجدها الباحث

ا تاليت س   .الباحثةقوم 
، وهو وصف عام البحثحتديد الفصل الثاين هو 

على صورة واضحة الجتاه ، و الباحثةلرتكيز املشكلة على 
  .الباحثةحبث 

حيتوي على نظرة أسئلة البحث  الفصل الثالث
وسيتم البحث عن  ادراسته الباحثة عامة على ما سيتم
ت هلذا البحث    .إجا
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اليت حتتوي  أهداف البحثالفصل الرابع هو 
  .على حملة عامة عن املقصود يف هذه الدراسة

توي حتئد البحث الذي وافصل اخلامس هو فال
على نظرة عامة على ما سيتم احلصول عليه بعد إجراء 

  .هذا البحث نظر وعمليا
. سبقة واإلطار النظريدراسة ال الفصل السادس 

دراسة السابقة على العديد من الدراسات السابقة  حتتوي
قشت ت اللغة العربية ولكن هناك مواد خمتلفة  دريساليت 

اإلطار النظري أن .  ةمع األحباث اليت سيجريها الباحث
ت املستخدمة يف هذه حتتوي  على مناقشة للنظر
  .الدراسة

مبا يف ذلك البحث،  منهجالفصل السابع تشمل 
مكان البحث،  ،حضور البحثالبحث ،  مدخل ونوع

ت،  ت،  أسليبمصادر البيا ت، حتليل البيا مجع البيا
ت   .املراجعة صحة البيا
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يم كتابة التقرير تنظحيتوي الفصل الثامن على 
  .تشرح إطار التفكري يف هذا البحثالبحث 

ت تاسعالفصل ال   .هو احملتو
حتتوي  قائمة املراجعهو  حيتوي الفصل العاشر

على الكتب اليت تستخدم كمراجع نظرية يف هذه 
  .الدراسة

هو ملحق املواقفة على الفصل اإلحدى عشر 
  .املوضوع و كلمات أساسية و أسئلة البحث
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  الباب الثاين
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

  البحوث السابقة. ﴾أ﴿
أما املالحظات الباحثة هناك حبوث تتعلق  ملوضوع 

  :اليت تبحث الباحثة، من بني ذلك
ن كاهيو البحث  تطوير "ملوضوع  )٢٠١٥(د

ملدرسة التقنية  صورةال املتعددة التفاعلية درس لوسائ
حاجات إىل  نتائج البحث أن " فلرات ١ة هنيملالعلمية ا
ولذلك . مل مملوء يف التدريس التفاعلي املتعددةوسئل 

ئق اخلطوة والهتمام تصنيع  املتعددة لوسائتطوير  جتب
  ٩.تدريس التفاعلياليف  املتعددة لوسائال

تنفيذ " ملوضوع) ٢٠١٦(ديين ريستياين  البحث
صف  البصريةالتفاعلي مع وسائل السمعية  تدريس

                                                             
ن كاهيو،   ٩  Pengembangan Multimedia Pembelajaran"د

Interaktif Mata Pelajaran Gambar Tekhnik) " البحث، اجلامعة
.                                                                                                                            ١٢٢، )٢٠١٥،جغجاكر

١٢ 
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كاراجنتوري   درسة إلبتدئيةمل ااإلندونيسيدرس  اخلامسة
العام  ٢٠١٥/٢٠١٦نيوماس  مديرية سومبانج

التدريس  تمع نتائج الدراسة اليت نفذ "األكادميي
وسائل السمعية  إختاريف  .التفاعلية ووفقا للنظرية

اللغة اإلندونيسية وفقا ملراحل  دريسالبصرية يف تو 
تفاعلي ووفق على أساس مبادئ اختيار ال دريسالت

التفاعلي  دريسيشمل الت. البصريةو وسائل السمعية 
وهي التخطيط والتنفيذ  ثالث مراحل، ااإلندونيسي درسلا

  ١٠.والتقييم
ملوضوع  )٢٠١٦(البحث حملمد ادي سطرينسة 

 سعيمفهوم ال تدريساستخدام وسائل التفاعلية يف "
" ندا اتشيهسالمية العلوم ملدرسة املتوسطة اإلوالطاقة 

 دريساملوجودة حتسني نتائج تالدراسة أن مع نتائج 

                                                             
 Implementasi Pembelajaran Dengan Media"داين رستياين،   ١٠

Audio Visual Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Di MI Maarif 
Karangtury Kecamatan Sambang Kabupaten Banyumas Tahun 

Pelajaran البحث، اجلامعة (" ٢٠١٥/٢٠١٦ ،     .١٢٩، )٢٠١٥فرواكر
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دة قبل االختبارمن قيمة متوسط  الطالب من  ز
. ٧٢.٦٣كان  بعد االختبارمتوسط  إىل قيمة ٥١.٥٨

االستجابة اليت يقدمها الطالب جيدة أيضا،  إىل جانب
ت استجابة الطال ب يشار إىل ذلك بنتائج حتليل بيا

مفهوم  دريسالتفاعلية يف ت لحول استخدام الوسائ
والطاقة مما ينتج عنه قيمة متوسطة تبلغ  سعيال

١١.٪٨١.٢١.  
هي ، بني بعض الدراسات املذكورة وجدت املساواة

توجد البحث يف هذا  التفاعلي، إال أن دريسالتتبحث 
ن كاهيو  بحثالكز ر السابقة،  البحوثاختالفات مع  د
 .تقنيةاملتعددة التفاعلية يف درس  لسائعلى تطوير الو 

التفاعلي  دريسريستياين يف تنفيذ الت ييندبحث ت الكز ور 
ْد ادي سطرينسة ال كزور  .اإلندونيسية درسل بحث ُحمَمَّ

 سعيالتفاعلي يف مفهوم ال دريسستخدام وسائل التيف إ
                                                             

 Penggunaan Medis Interaktif Pada"دمحم أدي سرتينسة،   ١١   
Pembelajaran Konsep Usaha dan Energi di MTs Ulumul Quran Banda 

Aceh ") ٥٨، )٢٠١٦ألرنريي داروسلم بند أجح، البحث، اجلامعة.    
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الطالب  دريسنتائج ت الرتقيةالنظر  والطاقة من خالل
ستخدام الوسائوكذلك االستجا  لت الطالب 

على  يف هذه الدراسةة الباحث تركز  .التفاعليةدريس الت
ملدرسة " فصل اللغة"لطالب  دريس التفاعليةتالتطبيق 

غام مسفوغ فونوروجو  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
اليت تضمنت عملية ، ٢٠١٩-٢٠١٨السنة الدراسية 

فصل اللغة وكذلك  العربية يف درس اللغةتفاعلية  دريست
فصل "إستجابة طالب على تدريس التفاعلي لطالب 

غام  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية " اللغة
 .٢٠١٩-٢٠١٨مسفوغ فونوروجو السنة الدراسية 

 اإلطار النظري. ﴾ب﴿
 التدريس التفاعلي .١

حيصل  ،نسبيا ةالتغيري  هو عمليةالتدريس 
 ١٢.مع البيئة متارين وتفاعالت مثل جمارب من

تقدمي مادة لحماولة املعلمة التفاعلي هو  التدريس
                                                             

     .٣٠......، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab هرموان،١٢    
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معلم ليس أحد من الراوية  .يف احلقيقة تعليمية
الذي إستخدام الوقت الكثري يف الفصل ولكن يف 

 ١٣.لدعم أهداف التدريسالدور الرئيسي كواجبه  
قادر على خلق  ةتعليمي تقنيةالتفاعلي هو  ذريسالت

  ١٤.إبكاريةونشطة و  جتديدةو تعليمية مواتية  مواقف
التفاعلي الذي  دريسشروط منوذج الت أما

 قدمه أمحد صربي يف كتاب املتعلمني التفاعليني
  :أندع قمرا هي

ينهض دافع التدريس، و رغبة أو ميكن أن  )١
 .محاسة الطالب

 .املزيد ميكن أن حتفز رغبة الطالب ملعرفة )٢
ميكن أن توفر الفرص للطالب إلعطاء  )٣

 .ملواد املقدمةردودهم على ا
                                                             

بندنج، (، Belajar dan Pembelajaran Interaktifايندانج كومارا،  ١٣
  .٤٢، )٢٠١٦افكا أديتما، ر 

 Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زهلانن، ١٤   
،....١٩٠    .     
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ميكن أن يضمن تطوير أنشطة شخصية  )٤
 .الطالب

 دريسميكن تثقيف الطالب يف تقنيات الت )٥
الذايت وكيفية اكتساب املعرفة بطريقة 

 .شخصية
غرس وتطوير قيم الطالب واملواقف يف احلياة  )٦

  .اليومية
) Teaching Method(الطريقة التدريس 

اليت مبفهومها الواسع تعىن منظومة من األسليب 
ال اخلارجي  يتم بوسطتها اإلسهام يف تنظيم ا
والداخلي للمتعلممن أجل حتقيق أهداف تربوية 

التفاعلي  تدريسيف ال ميكن للمدرس ١٥.معينة
فعالة أو املشاركة الستجواب ال اتطوير أساليب

د من هناك العدي .األسئلة على الطالب لطريقة

                                                             
مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدى أمحد طعمية،   ١٥

   .٢٦١، )٢٠١٠دار الفكر، : القاهرة(أخرى، 
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 دريسالتيف  النماذج اليت ميكن استخدام
 الصورة) ١ :مبا يف ذلك ى،لتفاعلا

 مرأس مرق) ٢. )picture and picture(والصورة
 إجناز فرق) ٣. )Numbered Head Together(امع

منوذج فريق اخلرباء ) ٤. )STAD( شعبة الطالب
)JIGSAW .(اعتقد) ٦. تبحث عن شريك) ٥ 

) ٧. )Think Pair and Share(شاركةاملالزوج و 
)  ٩. )Role Playing(رلعب األدوا) ٨. اجلدال

) ١٠. )Group Investigation(جمموعة التحقيق
أزواج ) ١١. )Talking Stick(حديث العصا

 Snowball(رمي كرة الثلج) ١٢. مبادلة

Throwing( .(طالب الطالبة) ١٣Student 

Facilitator( .استعراض كورال ) ١٤
) ١٥. )Coures Review Horay(الرعب
 (.تعليم صريح) ١٦. )Demosntration(ظاهر

Explicit Instruction( التعاوين املتكامل) ١٧ .
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-Inside-Outside(خارج الدائرة-داخل) ١٨

Circle.( .(أمثلة غري أمثلة) ١٩Examples Non 

Examples( .(دراسة الدرس) ٢٠Lesson 

Study( .(سيناريو تعاوين) ٢١Cooperative 

Script( .مقدمة على أساس املشكلة) ٢٢ 
)FBI(. رسم خرائط ) ٢٤. النطق) ٢٣

هيكل رئيس ) ٢٥. )Mind Mapping(العقل
ساحة ) ٢٧. مخن الكلمة) ٢٦. مرقمة
) ٢٨. )World Square(العامل

) ٢٩. )Scramble(التدافع
كونستابت من ) ٣٠ .)Demonstration(مظاهرة
 مجلة كاملة )٣١. )Consept Sentence(اجلملة

)Complete Sentence( .مين الرمز الز ) ٣٢
  .)Time Token Arends(حيل

سهلة إذا  لاللغة دريستالعملية الستكون 
اللغة تشمل  دريستالكانت مجيع أنشطة 



٢٠ 

 

 

االتصال  كانت١٦.قيقيلتواصل احل الطالب
وغري  مؤثريكون التصال غري  احنرافاتغالبا 
 واحدة من األساليب املستخدمال الطريقة. فعال

درس لية التعمالهي استخدام وسائل املدجمة يف 
على بعض احلاالت ، تعمل وسائل  أما. والتعلم

 ١٧.وتعطي نقدتنظيم خطوات التقدم 
 فصل اللغة .٢

  )Bina Prestasi( اإلجناز ءبينا فهم
 تعريف أو العلوم لدراسة تعريف ليس اخلاصة
 من معىن خذ. ةاصاخل شعور على حيتوي شيء
 ، الذي"إجناز" و" ءبينا" من املقاطع من اثنني
 ينظر التعليمي، وعندما النشاطمّس  عام لبشك
 اللغة قاموس(  مبعىن توليدي من اليها

                                                             
 Pembelajaran Bahasa Asingفحرورز و أرتى وحيودين،  ١٦

Tradisional dan Kontenporer، ...١٢.  
ت : جاكر(، Media Pembelajaranأسنور و بشريوالدين،  ١٧ سيبو

  .١٣، )٢٠٠٢برس، 
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 والسعي وبناء تعزيز يه" بناء" أي) االندونيسية
 جيدة نتائج ، هي" اإلجناز"، األفض حنو

 Bina( اإلجناز ءبينا تعريف يرتبط. حتققت

Prestasi(   ا  ، ألن" التعليم" مبفهوم وثيًقا ارتباًط
املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يه حثبال موضوع

   ١٨.تعليمية كمؤسسة احلكومية
 الربامج من واحدة هي اللغة الفصل

. األجنبية اللغة مهارات لتطوير املستخدمة
 لديهم الذين للطالب خمصصة اللغة الفصل
 اللغة. اآلخرين لطالب مقارنة خاصة قدرات
 الفصل يف تدريسها يتم جنبيةاأل لغةال هي العربية
 هو اللغةالتدريس الفصل  من أهداف. اللغة

 .العربية اللغة ، أياللغة يف الطالب كفائة تطوير

                                                             
 Konsep Pengembangan Bina Prestasi MAN" ، ساري وينرسيح  ١٨

Dalam Meningkatkan  Mutu Pendidikan"    ،٢٠١٤ديسمبري، (٢األديب( ،
١٤١.        
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 اللغة العربية .٣
ا كل قوم عن  اللغة هو ألفاظ يعرب 

واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب . مقاصدهم
إن اللغة العربية مكانة  ١٩.ا العرب عن أغرضهم

ية هذه اللغة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمه
تزيد يوما بعد يوم يف عصر حلاضر، وترجع أمهية 

ا اللغة القرآن، : اللغة العربية إىل أسباب اآلتية إ
و اللغة الصالة، و اللغة احلديث الشريف وغري 

من تدريس اللغة األساسي دف اهل ٢٠.ذلك
األجنبية هو تطوير قدرة الطالب على استخدام 

القدرة على . بيااللغة األجنبية شفهيا وكتا
يسمى  يف عامل تدريس اللغة، اللغةاستخدام 

                                                             
مكتبة التوفقية، : القاهر(، الدروس العربية جامعمصطفى الغليني، ١٩

٦، )٢٠٠٣.  
    .٦، ..مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربيةأزهر رشد، ٢٠
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اليت  مهارات ةهناك أربع ٢١.ملهارات اللغوية
  :جيب تطويرهاوهي

 االستماعمهارة  )١
 متكنالقدرة اليت  ستماع هياإل

 بطريقة اللغة أن يفهم اللغةت ملستخدم
االستماع جيدا هو مهارة أساسية  .لفظيا
. لغة األمالأو  جنبيةاأللغة ال درستاليف 

نشاطا مهما جدا يف  يعترب االستماع
أول وسيلة يستخدم شخص ي وه حياتنا،

يف احلياة ليكون قادرا على التفاعل مع 
االستماع على أما حصل . اآلخرين

املفردات ، وأسلوب اللغة، ونوع اللغة، 
مهارة اللغة وغريها من املهارات مثل وقواعد

                                                             
    .١٢٩....،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabهرموان،٢١
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 ٢٢.ة الكتابةالكالم، ومهارة القرءاة، ومهار 
كواحدة من املهارات أما املهارة االستماع  

 املستقبلة، مهارات االستماع هي عنصر
كانت . جيب أن يتقن الطالب اللغة الذي

الطبعية أن يفهم طالب مهارة االستماع يف 
مرحلة األوىل، مث مهارة القراءة يف مرحلة 

 ٢٣.التالية
 مهارة القراءة )٢

القدرة على مهارة القراءة هي 
رموز (فهم شيء مكتوب علىو  تعرفال

ا أو هضمها يف بطريقة ) مكتوبة قراء
من  بضعاستنادا إىل اخلربة، هناك ال. القلب

فهم : أهداف القراءة اليت ذكرها مبا يف ذلك
                                                             

 Memahami Konsep Dasarعبد الوهاب رشيدي و مملؤةانعمة، ٢٢  

Pembelajaran Bahasa Arab)٨٣، )٢٠١٢كي فرس، ماالنج، اجلامعة مال.  
- ١٣٠...،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،، هرموان٢٣  

١٣١.  
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اجلوانب اللغوية، واحلصول على تعليمات 
لعمألو املهام،و النصية متتع قراءة  للقيام 

قراءة ال ٢٤.والسياقية وفهم الرسائل يف النص
 اتبوالك ارئعملية التواصل بني القالهي 

باشرة هناك املمن خالل النص املكتوب، 
عالقة املعرفية بني اللغة احملكية واللغة ال

 .املكتوبة
 مهارة الكالم )٣

هي القدرة مهارة الكالم 
علىالتعبري عن األصوات أو الكلمات 
للتعبري عن الفكر يف شكل األفكار واآلراء 

. أو الشعور إىل شريك احملادثةوالرغبات، 
نظام الملعىن األوسع، الكالم هو أما 

وإنتفع اإلشارات اليت ميكن مساعها ورؤيتها 

                                                             
-Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodeصويتنو،  ٢٤

metodenya ،)٩٨، )٢٠٠٩راسا، : جغجاكر.  
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عددا من العضالت واألنسجة العضلية 
جلسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية 

محاحتيا   .جا
هي أحد أنواع مهارة الكالم 

املهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف 
يس اللغات احلديثة مبا يف ذلك اللغة تدر 

ئيسية لتعزيز هو الوسيلة الر  كالم.العربية
، و التواصل املتبادل، و استخدام التفاهم 

 ٢٥.اللغة كوسئل
 مهارة الكتابة )٤

اللغوية الكتابة هي مهارة 
واليت تظهر إلنتاج شيء يسمى اليندمج، 

ا عملية ترميز  ٢٦.الكتابة تعرف الكتابة 
                                                             

، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فوأد أفندي،  ٢٥
    .١١٠، )٢٠٠٤مسيكت ماالنج، : جومبنج(

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,سيفول مصطف، ٢٦  

Inovatif)١٨١، ) ٢٠١١مطبعة اجلامعة املالكي ، : ماالنج.    
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أي ، م بناء على قواعد معينةأصوات الكال
واألفكار املوجودة يف  مجيع األفكار نقل

ستخدام رموز اللغة  املؤلف 
مهارات الكتابة هي القدرة على ٢٧.املزخرفة

ت العقل، ال وصف أو التعبري عن حمتو
بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة 

 .هي اإلنشاءالكلمات إىل جوانب معقدة 
ة عام إىل ثالث دروس اللغة العربيةقسم ال

اإلمالء،  ال ميكن الفصل بينها، وهي أقسم
 ٢٨.واخلط، و اإلنشاء

 اإلستجابة يف التدريس .٤
االستجابة هي رد فعل موضوعي من 

ّجاألفراد على احلاالت كم ، ميكن أن ختتلف هي

                                                             
 Memahami Konsep Dasarالوهاب رشيدي و مملؤةانعمة، ٢٧

Pembelajaran Bahasa Arab،.....٩٧.  
  .١٥١...،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab هرموان،٢٨
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استجابة الطالب هي أشكال  ٢٩.أشكاهلا
ّجالسلوك الذي ينشأ بعد الت ثري من أو امل هي

 ثريامل. ثرين فصل االستجابة عن املال ميك. املعلم
هو موقف موضوعي، ميكن أن ختتلف 

ا من هو  ثرييف علم النفس، امل ٣٠.أشكاله ً جزء
لسلوك   .االستجابة املرتبطة 

: هي قسم االستجابة إىل ثالثة أجزاءتن
االستجابة املعرفية هي استجابة ) ١

ا وثيًقا مبعرفة مهارات  ترتبط ارتباًط
) ٢. يءش على كل ومعلومات

االستجابة العاطفية هي استجابة تتعلق 
. شيء على كللعواطف وقيم شخص 

استجابة هي  االستجابة احلركية ) ٣

                                                             
مطبعة : یوجیاكرتا(،  Psikologi Pendidikan اباراتا، صومادي سوری  ٢٩

  .٢٦٧) ٢٠٠٤: راجاولي
  .المرجع نفسھ  ٣٠
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لسلوك احلقيقي الذي يشمل  تتعلق 
  ٣١.األفعال أو العادات

ا   دريستنفيذ الت ييف هذه الدراسة ه ثرياملأمّ
املدرسة املتوسطة التفاعلي يف فصل اللغة يف 

 دريستنفيذ الت. فونوروجو ٦حلكومية اإلسالمية ا
جمموعة متنوعة من  تستخدمتالتفاعلي 

التفاعلي  دريسالت لالتفاعلي ووسائ دريسالت
 ةاملعلم تقدمتوكذلك األسئلة التفاعلية اليت 

  .للطالب
ا هي الشعور  االستجابة يف هذه الدراسة أمّ

ملواد التعليمية  واهتمام الطالب ليعرف الطالب 
التفاعلي  دريسيف عملية الت ةاملعلم تقدمتاليت 

، فإن إلضافة إىل ذلك. يف فصل اللغة املنفذة
املقصود من االستجابة هنا هو سلوك الطالب 

                                                             
 Stimulus Guru Dan Respon Siswa Dalam"،  نور ليلية  ٣١

Pembelajaran Bahasa Arab Di MTs Al-Ikhsan Beji Kedunbanteng 
Banyumas  “ ،)٨، )٢٠١٢، البحث، اجلامعة احلكومية اإلسالمية فورواكر .    
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، مث أيًضا ردود ثرياملالذي يظهر بعد إعطاء 
ستخدام  تدريسالطالب على املواد العربية اليت 

ت اإلجيابية  .التفاعليدريس الت رؤية االستجا
و  جتاه ما يتعلمون اقف اإلجيابية الطالبمن مو 

  .دريسيف عملية الت
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  



٣١ 

 

 

  الباب الثالث
 منهج البحث

  مدخل و نوع البحث. ﴾أ﴿
ا تؤدي إىل هذا البحث ميداين وهو كيفي،  أل

ت مفصلة وصحيحة وتستخدم فهما عميقا  عملية بيا
 ةستخدم الباحثت. الظاهرة الدراسة هاالذي توجد في

من احلصول  ةحىت متكن الباحث كيفيالبحث ال منهجية
ت يتم دراستها طبيعي وعمقا   دريسالت عنعلى بيا

ملدرسة  التفاعلي للغة العربية لطالب فصل اللغة،
غام مسفوع فونوروجو  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

معرفة  ةرغب الباحثت. ٢٠١٩-٢٠١٨السنة الدراسية 
اللغة  دريسة حول عملية تطبيعياملزيد من التفاصيل و 

املهارات  تطويرالعربية، واألساليب املستخدمة وأنشطة 
على تطوير املهارات  وناللغوية جيد، وجعل الطالب قادر 

ستخدام الت   .التفاعليدريس يف اللغة العربية 
 

 

٣١ 



٣٢ 

 

 

 
  ةحثاحضور الب. ﴾ب﴿

لبحث عن امباشرة إىل امليدان ة الباحث تذهب
ت البحث، وحتليل الب ت، و بيا وتقدمي إستنتاج يا

ت من النتائج املالحظات  على ةقوم الباحثتس. البيا
ت   تتعلقواملقابالت والتوثيق من أجل احلصول على بيا

اللغة العربية اليت يتم إجراؤها لطالب  دريسنشطة ت
 ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  فصل اللغة

 .٢٠١٩-٢٠١٨ة غام مسفوع فونوروجو السنة الدراسي
 مكان البحث. ﴾ج﴿

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية  إجراء هذا البحث
السنة  جواى الشرقيةغام مسفوع فونوروجو  ٦احلكومية 
ملدرسة إجراء هذا البحث . ٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 

غام مسفوع فونوروجو  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
تفرد يف ال وجدت األ، ٢٠١٩- ٢٠١٨السنة الدراسية 

فصل  العادة ، أي عن خارجاللغة العربية مما هو دريس ت



٣٣ 

 

 

من  خاصة لديهم قدرات الذين لغة لطالب املتفوك
 .اآلخرين الطالب

ت. ﴾د﴿  مصادر البيا
تيف هذا البحث إختار   قصديةل مصادر البيا

ت يف. وهي عينية كرة الثلج   :تشملهذا البحث  البيا
احلصول على إذن الباحثة  جتب على. دير املدراسةم .١

ملدرسة  ،فصل اللغة لطالبإلجراء األحباث 
 غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية املتوسطة 

لطلب ، ٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 
ئق تاج حتو  ،الضرورية املتعلقة بعملية البحث مجيع الو

ت  ةالباحث يع األنشطة اليت عقدت مجب تتعلقإىل بيا
 الفصل اللغة لطالباللغة العربية  دريسلتطوير ت

 غام مسفوع ٦اإلسالمية احلكومية ملدرسة املتوسطة 
 .٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

جراء مقابلة مع  ةالباحث تقوم. رجال منهج الدراسة .٢
ت تتعلق حت األ رجال منهج الدراسة تاج إىل بيا



٣٤ 

 

 

فية يف فصل اللغة، وكذلك كيبتخطيط الربامج 
ملدرسة  يف فصل اللغةللتدرس  لطالبامشاركة 

غام مسفوع  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

درس مع امل ةومقابل ةمبالحظ ةقوم الباحثت .مدرس .٣
ت املهمة يف هذا الت ىحدإ تكونالذي  دريس املكو

فيذ عداد وتن مالحظة ومقابلة تتعلق. التفاعلي
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية دريس عملية التالوتقيم 

غام مسفوع فونوروجو السنة الدراسية  ٦احلكومية 
٢٠١٩- ٢٠١٨. 

م  تهممبالحظ ةقوم الباحثت. طالب .٤ الطالب ومقابال
ت من ا تتطلب بيا  شعرتالطالب تتعلق مبا  أل

معرفة تاج إىل حتو  التفاعلي،دريس الطالب يف الت
 الفصل اللغةدريس التفاعلي يف تة الاالستجاب

غام  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .٢٠١٩-٢٠١٨مسفوع فونوروجو السنة الدراسية 



٣٥ 

 

 

ت املذكورة عدا كن تطوير مت ،إىل البيا
ت   .عملية البحثبوفقا اليت البيا

ت. ﴾ه﴿  أساليب مجع البيا
 مالحظة .١

مالحظة هو أسلوب أو طريقة مجع   
ت عن طريق املالحظات على األنشطة ال بيا

هي العملية  مالحظةالبحث الكيفي، يف  .اجلارية
مباشرة إىل امليدان إلجراء  ةذهب الباحثتعندما 
ت قسم  ٣٢.األحباث عملية إجراء مجع البيا
 مالحظةو ، املشرتكة مالحظةقسمني هي  مالحظة

 ةأي أن الباحث  غري املشرتكة مالحظة .غري املشرتكة

                                                             
 Reseach Design Pendekatan Metodeجرسول، . جون و  ٣٢

Kualitatif, Kuantitatif dan R&D ،) ،فستاكا الطالب ، ، )٢٠١٦جوغجاكر
٢٥٤.  



٣٦ 

 

 

 ةإال كمراقب إشرتكتوال  مباشر إشرتكتال 
  ٣٣.ةمستقل

يف هذا البحث استخدامت الباحثة 
يف إشرتكت الباحثة حيث مل  مالحظة غري املشرتكة،

فقط عملية  الباحثةالحظ ت. املباشردريس الت
ستخدام دريسالت التدريس  املستمرة يف فصل اللغة 

 ملدرسة املتوسطة الفصل اللغة التفاعلي لطالب
غام مسفوع فونوروجو السنة  ٦اإلسالمية احلكومية 

 .٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 
 مقابلة .٢

مقابلة هي حمادثة بني شخصني أو أكثر،   
عن املوضوع أو جمموعة من  ةيتم سؤال من الباحث

شارك تس ٣٤.األشخاص الباحثني عن اإلجابة
                                                             

 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif danسوغيونو،   ٣٣

R&D  ،) ،١٤٥، )٢٠١٣الندنج، ألفبت.  
بندنج، فستاك (، Menjadi Peneliti Kualitatifصودرون دانيم،   ٣٤

  .١٣٠، )٢٠١٣ستيا،



٣٧ 

 

 

، اتم دراستهت سيتال وضوعيف امل ةمباشر  ةالباحث
الدراسة  وضوعوير املميكن تط ذلك حبيث

  :قسم املقابلة إىل نوعني، مها ٣٥.كمل
 املنظمةمقابلة   ) أ(

ت البديلة املقابلة  املنظمة، األسئلة واإلجا
وتتمثل ميزة هذا  ٣٦.املقدمة للمخربين مقدما

ت وحتليلها لتقريب هي ا جتميع اإلجا
 .بسهولة

 غري املنظمةمقابلة ) ب(
ميكن . رمسية غريهي  غري املنظمةاملقابلة 

وجهات النظر احلياة، ب تتعلقمي أسئلة تقد
، أو غريها من واملواقف، واملعتقدات املوضوعية

ال ميكن  .املعلومات حبرية هلذا املوضوع
                                                             

 Metodologi Penelitian Pendidikan Denganجا أنغح موليون،  ٣٥

Studi Kasus ،) ،غفا ماديس ،   .٦٥، )٢٠١٤جوغجاكز
 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D سوغيونو،  ٣٦

،...١٣٨.  



٣٨ 

 

 

استخدام هذه تقنية املقابلة على الفور لقياس 
كما  النظر يف أن املوضوع يتمتع حبرية اإلجابة

ن كن أمت باحثة، واألسئلة اليت يطرحها اليشاء
  ٣٧.حتيد عن اخلطة األصلية

الباحثة  إستخدمتيف هذا البحث، 
غري و املقابلة  املنظمةيعين املقابلة  تقنيتني قابلتني

ت إجراء  .املنظمة ذلك للحصول املزيد من البيا
لظواهر اليت سيتم دراستها يف   .املتعمقة املتعلقة 

، املدرسة مبقابلة املديرهذا البحث ستقوم الباحثة 
 والطالب للحصول درسوامل منهج الدراسة رجال

ت أكثر مشوال وتعمقا تتعلق لتدريس  بيا
ملدرسة املتوسطة فصل اللغة  لطالبالتفاعلي  

غام مسفوع فونوروجو  ٦اإلسالمية احلكومية 
  .٢٠١٩-٢٠١٨السنة الدراسية 

 
                                                             

  .١٤١، .امرجع نفسه  ٣٧



٣٩ 

 

 

 توثيق .٣
ت حصل على  التوثيقمن  أخذ البيا

أرشيف و ، راتواملذك لرسئل،يف شكل ا الخبار
وأنشطة  لرسئل،وا ،ونتائج االجتماعات ،الصور

ت وما إىل ذلك يف هذا البحث، ستقوم  ٣٨.الدور
ئق الباحثة  ت يف شكل و  عمليةال ملعرفةجبمع البيا

ملدرسة  اللغة فصلالتفاعلية لطالب  دريستال
غام مسفوع  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
. ٢٠١٩- ٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

ت لت ةالباحث تستخدمإو   ةوتعميق قويةالبيا
نشطة  تتعلق وتعطي الخبار ،اليت أجريت ثالبح

ملدرسة  اللغة، فصلللغة العربية لطالب دريس االت
غام مسفوع  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

                                                             
 , Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif ,منابعبد   ٣٨

، : يوجياكار(   .١٠٦،)٢٠١٥كليمد



٤٠ 

 

 

ت. ﴾و﴿  حتليل البيا

 
ت مايلز : ١.٢لصورةا              ت يف حتليل بيا مكو

  )منوذج تفاعلي(وهوبرمان 

ت استخدم    هي ة الباحث تإن تقنية حتليل البيا
ت تقنية حتليل تتضمن . منودج ميلس و هوبرمان البيا

ت يف منودج ميلس و هوبرمان  تقنيات حتليل البيا
 :يخطوات، وه

 



٤١ 

 

 

ت .١  ختفيض البيا
ت    يص، واختيار يعين تلخختفيض البيا

املوضوعات، مع الرتكيز على األشياء اليت هي 
مهمة، والبحث عن أمناط واملواضيع وعرضها على 

ت احلصول عليها ست ٣٩.اآلخرين عطي فإن البيا
مجع من  ةعلى الباحث تصورة أوضح، وسهل

ت التقارير، أي عن طريق  فيضجيب خت. البيا
ركيز اختيار األشياء الرئيسية اليت تتوافق مع ت

  .البحث
ت ةنتهي الباحثتكل مرة   ،من مجع بيا

ت سواء   اتمنتجة من املقابالت واملالحظبيا
ت، و  خفيضبت ةقوم الباحثتوالتوثيق، س قوم تالبيا

ر على األشياء الرئيسية لعثجراء ذلك ل ةالباحث
ت اليت  . احلصول عليهاوالرتكيز املهم على البيا

                                                             
  .٢١٠..،Menjadi Peneliti Kualitatifدانيم،   ٣٩



٤٢ 

 

 

ذه الطريقة، س ت كون من األتو سهل جتميع البيا
 .اليت احلصول عليها

ت .٢  عرض البيا
ميكن تقدمي عرض يف البحث الكيفي، 

ت يف شكل  موجز، وخمطط، وعالقات فك البيا
لعرض . ، وخرائط، وما إىل ذلكطبقةبني ال

ت، س كون من األسهل فهم ما حيدث، تالبيا
  ٤٠.لتخطيط من العمل بناء على ما فهمه

ت اليت ب ةالباحث تبعد قام تخفيض البيا
اللغة الدرس  التفاعلية دريستاليف عملية  حاصل
ملدرسة املتوسطة لطالب فصل اللغة  ، العربية

غام مسفوع فونوروجو السنة  ٦اإلسالمية احلكومية 
 عرض ةقوم الباحثتس، ٢٠١٩- ٢٠١٨الدراسية 

                                                             
 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan سوغيونو،  ٤٠

R&D  ،..٢٤٩.  



٤٣ 

 

 

ت  بعد  اب فعلهجتما  ثةفهم الباحت لكيالبيا
 .ذلك

 تاستنتاج البيا .٣
ت استنتاجات هي املرحلة األخرية . البيا

غري إذا مل يتم العثور ت، وسةاالستنتاج األويل مؤق
املرحلة التالية جلمع  عضدهعلى أدلة قوية ت

ت   ٤١.البيا
ت  ةالباحث تبعد قام بتخفيض البيا

 استنتاج يه ةالباحث ا ت، فإن ما قاموعرضها
ت اليت احلصول يف يف عملية   يسدر تالالبيا

 ،اللغة العربية لطالب فصل اللغةالدرس  التفاعلية
غام  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
- ٢٠١٨مسفوع فونوروجو السنة الدراسية 

٢٠١٩.  

                                                             
  .٢٥٢، .امرجع نفسه  ٤١



٤٤ 

 

 

ت اليت يف  ةالباحثلها احلص وهكذا فإن البيا
 ،اللغة العربية لطالب فصل اللغة دريسعملية ت

غام  ٦ية ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوم
- ٢٠١٨مسفوع فونوروجو السنة الدراسية 

جيد  ميكن حتليلها وجتميعها بشكل، ٢٠١٩
 .تبعا النظام خاصو 

ت. ﴾ز﴿  خطوات البحث املراجعة صحة البيا
 ةالباحث تستخدمإللتحقق من صحة النتائج، 

ا للمصداقية  قامت يتيتضمن اختبار املصداقية ال. اختبارً
  :ما يلي ةالباحث ا
عود الباحث تاملالحظة، يف متديد املالحظة س دمتدي .١

ت اليت احلصول  مرة أخرى للتأكد مما إذا كانت البيا
عملية  حني ةالباحث اعليها صحيحة ووفًقا ملا وجد

: املالحظة وفًقا ملوليونغ قادراً على ديدمت ٤٢.البحث
واحلد من  ،على السياق ةثري الباحث أدئيةاحلد من 

                                                             
  .امرجع نفسه   ٤٢



٤٥ 

 

 

ثريات ، و ةأخطاء الباحث األحداث غري حتسني 
كملت عندما  وبذلك . ت حلظةالعادية أو التأثريا

 التفاعلية دريستالعملية  عن الباحثة من مالحظتها
ملدرسة  ،لطالب فصل اللغة اللغة العربيةالدرس 

غام مسفوع  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
قوم تس. ٢٠١٩- ٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

ت ا مالحظة إلعادة الفحصمديد بت ةالباحث لبيا
ت احلصول ملعرفة ، اليت حصل عليها مرة أخرى البيا

 .حىت اآلن الصحيحة أم ال
دة املثابرة، ويتم ذلك عن طريق املالحظات بعناية  .٢ ز

ستمرار من إجراء البحث  ةالباحث تنتهبعد إ ٤٣.و
غام  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

، ٢٠١٩- ٢٠١٨روجو السنة الدراسية مسفوع فونو 
ت ةزيد الباحثتس . من مثابرة يف إعادة فحص البيا

قراءة املراجع املختلفة ونتائج األحباث والتوثيق  بطريقة
                                                             

  .٢٧٢، .امرجع نفسه  ٤٣



٤٦ 

 

 

 ةالباحث تستخدمإ، الدراسةلنتائج  تتعلق اليت
ت اليت كانت صحيحة وموثوقة  إلعادة لفحص البيا
 .أم ال

بطريقة إعادة ت فحص لصحة البياالتثليث هو ال .٣
فحص األدلة اليت تنشأ من املصدر واستخدامها ال

هناك أشكال خمتلفة من  ٤٤.لبناء مواضيع متماسكة
تتكون من تثليث املصادر  تثليث مبا يف ذلك

من إجراء  ةالباحث تبعد انته ٤٥.والتقنيات والوقت
الدرس  التفاعلية دريستالالبحث يف عملية عملية 

ملدرسة املتوسطة  فصل اللغة،اللغة العربية لطالب 
غام مسفوع فونوروجو السنة  ٦اإلسالمية احلكومية 

بتثليث  ةقوم الباحثتس. ٢٠١٩-٢٠١٨الدراسية 
ت اليت احلصول عليها يتم . للتحقق من صحة البيا

                                                             
 ,Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatifجرسول،   ٤٤

Kuantitatif dan R&D،..٢٦٩.  
 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif danسوغيشونو،   ٤٥

R&D ،..٢٧٤.  
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ت  وجد فرق توال صحيحة ذلك للحصول على بيا
لتايل ميكن التحقق من ةالباحث ابني ما وجد ، و

ت وتقنيات البي ت احلقيقة من حيث مصادر البيا ا
تمجع  ت مجعمن وقت و  البيا  .البيا

 خطوات البحث. ﴾ح﴿
 البحث إىل امليدان ةالباحث ذهبتيف بداية الدراسة، 

غام مسفوع  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
وإجراء  ،٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

املشاكل إستشارة الباحثة . التوثيقمالحضة و مقابلة و 
 ةالباحث تمث قام. لدراسةالئقة أو الظواهر اليت كانت 

) املستشار(مشكلة أو ظاهرة موجودة يف اخلبري  لقنصل
 تملعرفة ما إذا كانت املشكلة أو الظاهرة اليت وجد

املشكلة اليت  ةحدد الباحث بعد. لدراسةالئقة  ةالباحث
بدأ ت ذلكالبحث بعد  وعيةموضتار ختب دراستها مث جت

، كل األشياء املطلوبة يف البحثالتخطيط ل ةالباحث



٤٨ 

 

 

البحث اليت  منهجمثل النظرية املستخدمة يف البحث، و 
  .استخدامها

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٩ 

 

 

  الباب الربعة

ت   عرض البيا

ت العامة ﴾أ﴿   البيا

 املدراسة خلفية  .١
غام  ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

يف هي واحدة من املدارس املعروفة  فوع فونوروجومس
املدرسة املتوسطة اإلسالمية كان . جوى الشرقية

يف األصل مدرسة  غام مسفوع فونوروجو ٦احلكومية 
سست يف  كاران" فاسام" املتوسطة اإلسالمية اليت 

 عنييتألفون من  الشخصية ت، واليت كان ١٩٦٩عام 
تمع   فقيه يف الدينالدين و  رجال - الدين عني - ا

املدرسة  يسم ١٩٧٠، سابقا يف ناحيةيف املنطقة ال
ديسمرب  ٣٠، يف "اإلسالم" املتوسطة اإلسالمية

" فلس" املدرسة املتوسطة اإلسالمية يسم ١٩٨٩
 ٥١٥رقم ل،  ١٩٩٥نوفمرب  ٢٥يف مث . جاتيس

٤٩ 



٥٠ 

 

 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية يصبح  ١٩٩٥"/أ"
غام  توسطة اإلسالمية احلكوميةاملدرسة امل( احلكومية

رسة املتوسطة املد، وقد غري امسه رمسيا إىل )مسفوع
  ٢٠١٦.٤٦يف عام  فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 

 ٦رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املد
 الطبقةالعام  توسطةهي مؤسسة للتعليم امل فونوروجو

 عالمة اليت هلا) الشؤون الدينية( وزارة الشؤون الدينية
ة  يزة يف جمال فهم اإلسالم، لديمم لتصبح واحدة قوّ

وهذا يتفق مع . األكادميية من املزا األكادميية وغري
 حتقيق املدرسة اإلسالمية واإلجنازوجد  هي، رؤيته

  .التكنولوجيا والثقافة البيئيةونظر 
 ٦رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدقع ت
وهذا . لناحية سوكوراجو مسفوع حيةيف  فونوروجو

حية  جيعل طالب فقط ولكن من  مسفوعليس من 
ت  سوكوراجو م كبرية جدحيث تكون إمكا . اطال
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دة يف اإلجن لذلك ، ازات األكادميية وغري األكادمييةالز
ء واألمهات الذين يرغبون  أكثر أدخل إبنه يف من اآل

ىت ح سوكوراجو، مسفوع حية، سواء من هذه املدرسة
نمن    .ماغا

رسة املتوسطة املد ، لدياملؤسسات فتّش من
موثوق  قوى التدريس فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 
كإدارة قوية  يف التفكري، ولدي ت  لتحرّ  كل اإلمكا

تمع األكادميي، ولدي كاريلتطوير إب  ملنعقدرات  ا
رسة املتوسطة املدلدى ، يف املستقبل وتكون استباقية

 قادر الرئيس الذي فونوروجو ٦ة احلكومية اإلسالمي
م ليصبحوا القوة احملركة  على استيعاب كل إمكا

رسة املتوسطة اإلسالمية املد. مجيعهاللمؤسسة 
ا يف فونوروجو ٦احلكومية  مل أنه  تُظهر حتسنً اجلودة و

دةمع  ة يف عدمساألعطاء ، سنكون قادرين العمر ز
اإلميان  رسوخأساس تقدم العلم والتكنولوجيا على 

  .والتقوى



٥٢ 

 

 

ت ومع ذلك ، فإننا ندرك أن التحد
هها يف مستقبل التعليم ليست واملسؤوليات اليت نواج

ستمرار  رصف، لذا جيب علينا أن نسهلة صفوفنا 
الذي يؤخذ  جمتمع التعلمإلعداد أنفسنا كجزء من 
رسة املتوسطة اإلسالمية املدبعني االعتبار يف تقدمي 

تمع  فونوروجو ٦احلكومية  صبحوا جيدة تل ةعامالوا
ال   .وجودة وهلا ميزة تنافسية يف هذا ا

بذل اجلهود  رسةمرور الوقت ، تواصل هذه املد كانت
شكل واحد من اجلهود لتحسني . لتحسني اجلودة

رسة املتوسطة اإلسالمية املدالتعليم والتدريس يف  جودة
لوازم الو  الوسائلهو تطوير  فونوروجو ٦احلكومية 
ة  ّ رسة املتوسطة اإلسالمية املديف مدرسة التمهيدي
مج، . فونوروجو ٦احلكومية  كن متوجود الرب

، اخلدمات التعليمية جلميع الطالبحتسني  ةرسللمد
حتسني   ، ويف الوقت نفسهجنازبناء إلو  نظاميّ  سواء



٥٣ 

 

 

ت اليت ميلك رسة املتوسطة املدطالب  كل اإلمكا
  .ونوروجوف ٦اإلسالمية احلكومية 

رسة املتوسطة اإلسالمية املدوأهداف  بعثةالرؤية وال  .٢
 ٤٧فونوروجو ٦احلكومية 

 ةالرؤي  . أ
  فونوروجو ٦رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املد 

 تعضدهلتحقيق و  مانةكمؤسسة تعليمية حتمل األ
 .يف مناطقهمالرتبية الوطنية والرتبية  بعثةرؤية و 
 ٦ة احلكومية رسة املتوسطة اإلسالمياملدحتتاج 

  أن جتعل كنمتمدرسة  بعثةإىل رؤية و  فونوروجو
اليت كتوجيه سياسي يف حتقيق أهداف التعليم 

رسة املتوسطة املد، لذا فإن رؤية تطمح إليها
حتقيق : هي فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 

التكنولوجيا ونظر  املدرسة اإلسالمية واإلجناز
 .والثقافة البيئية
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 لبعثةا   . ب
 ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ةلبعثا  

   :هي فونوروجو

، ذو كامالً   )١٣-K(١٣-ك حتقيق املنهاج )١
الحتياجات ، والوطين يف الالصل   .نظرة 

 ؤثروامل كاريالفعال واإلب دريسحتقيق الت )٢
تطوير ل طالبحىت يتمكن كل  فرّحوال

ته انفسه   .على النحو األمثل وفًقا إلمكا
قيقى للكفاءات املعرفية حتقيق التقييم احل )٣

  .وجدانواحلركية وال
  .التخرج جنازاإلرتقاء إلحتقيق  )٤
  .تنمية ثقافة شخصية وطنية )٥
ت الطالب يف استخدام املعرفة  )٦ تطوير إمكا

  .)العلوم والتكنولوجيا(والتكنولوجيا 
ضة )٧ الكشفية الرتبية ، والقدرات تطوير ر

  .والفنية



٥٥ 

 

 

،  )KIR( شغل الكتابة علمية تطوير قدرة )٨
  .ذكية وتنافسية األوليمبيادمسابقة 

ونظيفة  مرتبةبيئة مدرسية آمنة و  جعلت )٩
  . ومرحية

حتقيق املرافق املدرسية التفاعلية وذات الصلة   )١٠
  .واملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات

  .مدرسون حمرتفون معتمدون لدي  )١١
  .املعلمني واملوظفني الرتبويني أهليةتطوير   )١٢
  .تنظيم اإلدارة املستندة إىل املدرسة  )١٣
  .من ثقافة روح اجلودةّمنى   )١٤
حتقيق إدارة مالئمة وعادلة ومنصفة   )١٥

  .لتمويل التعليم
تمع وتشكيل الشبكات   )١٦ حتسني دور ا

  مع أصحاب املصلحة
حتقيق السلوك اجليد والتفكري والتصرف   )١٧

  النبيل واملعرفة الدينية العميقة ألخالقوفًقا ل



٥٦ 

 

 

املستندة إىل  دريسبيئة وعملية التتطوير ال )١٨
  تكنولوجيا املعلومات

  منع الضرر والتلوث  )١٩
لبيئةّمنى  )٢٠  الوعي 
نظيف، و بيئة مدرسة صحي،  جعل )٢١

ومجيل كجهد للحفاظ على البيئة  ،شاديو 
ا  .وإدار

  األهداف. ج
األهداف  ، وكذلكاملدرسة بعثةيتعلق برؤية و 

مج ، تتمثل أهداف برتوسطةالعامة للتعليم امل
 فونوروجو ٦رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املد

  ٤٨:يف تطوير هذا التعليم فيما يلي
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لكامل إجراء حتليل للسياق  )١  معايري(وتوثيقه 
  )احملتوى

املدرسة املتوسطة ـ إجراء مراجعة منهجية )٢
 معايري( فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 

 )احملتوى
ج  )٣ يف " نشطال دريسالت"مجيع الفصول تنفذ 

  )معايري العملية(مجيع املواد 
يف  دريسالتتطوير أنشطة خمتلفة يف عملية  )٤

الفصل على أساس الرتبية الثقافية والشخصية 
  )SKL(الوطنية 

للكفاءات املعرفية  أصليحتقيق التقييم  )٥
واحلركية والعاطفية وفقا خلصائص الدرس 

  )تقييمال معايري(
 رسةني واملدتقييم لنتائج التعلم من املعلم تنفد )٦

  )معايري التقييم(واحلكومات 
دة أداء التخرج  )٧   حتقيق ز



٥٨ 

 

 

إعداد اخلرجيني القادرين على املنافسة ملواصلة  )٨
  )SKL(التعليم العايل 

تطوير ثقافة املدرسة اليت تؤدي إىل حتقيق  )٩
  )معايري إدارة(توسطةاألهداف التعليم امل

تنظيم األنشطة االجتماعية والدينية املختلفة  )١٠
هي جزء من الثقافة التعليمية وطابع  اليت

  )SKL(وطين 
ت الطالب يف استخدام  )١١ تطوير إمكا

  )SKL(املعرفة والتكنولوجيا 
ضة )١٢ الكشفية الرتبية ، والقدرات تطوير ر

  )SKL. (والفنية
،  )KIR( شغل الكتابة علمية تطوير قدرة )١٣

  )SKL. (ذكية وتنافسية األوليمبيادمسابقة 
، نظيفة ، بيئة مدرسة آمنة  جعلت )١٤

  )الوسئلمعايري (ومرحية ، 



٥٩ 

 

 

حتقيق املرافق املدرسية التفاعلية وذات  )١٥
معايري (الصلة واملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

  )الوسئل
القصوى يف  سهولةال يربيتو  تاستخدام )١٦

  )الوسئلمعايري ( دريسعملية الت
لبيئة  حالة جعلت )١٧ املدرسة لطيفا 

  )الوسئلمعايري (
. فون معتمدونمدرسون حمرت  لديهل  )١٨

  )معايري القوى العاملة(
تطوير كفاءة املعلمني والعاملني يف التعليم  )١٩

  )معايري القوى العاملة(
  )معايري اإلدارة(تنظيم إدارة املدرسية  )٢٠
حتسني دور جلنة مدرسة كشريك مع  )٢١

  )معايري اإلدارة( مدرسة
  )SKL(من ثقافة روح اجلودة ّمنى  )٢٢



٦٠ 

 

 

يت ة الالتعليم تكلفةحتقيق اإلدارة ال )٢٣
  )تكلفةمعايري ال( طبيعيوالعادل وال اإلستوىف

تمع وإقامة صالت مع  )٢٤ حتسني دور ا
  )دارةاإلمعيار (أصحاب املصلحة 

التوحيد ، (الدينية اإلسالمية ّمنى القيمة  )٢٥
  )SKL) (ق الكرميةالعبادة ، أخل

تعمل و ،  إتّساقيف  على نفس إعتاد  )٢٦
  )SKL(حازم موقف و  جبد ،

ت لديها معرفة واسعة مل )٢٧ واجهة حتد
. واآلخرة دنيااحلياة لتكون سعيدة يف ال

)SKL(  
، وفقا توفري املهارات احلياتية الكافية )٢٨

م   )SKL. (ملواهبهم ومصاحلهم واحتياجا
مسؤولني عن  ةسإنشاء مواطنني مدر   )٢٩

اإلدارة من خالل إدارة محاية البيئة وجهود 
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لدعم التنمية املستدامة  ةرسجيدة للمد
)SKL( 

٣.   ّ رسة املتوسطة املد خمتصرة عن املدرسة ةاجلانبي
 فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 

ة   .ٔ   ّ رسة املتوسطة اإلسالمية املد املدرسة هوي
 ٤٩:فونوروجو ٦احلكومية 

رسة املد املدرسة:      اسم املدرسة )١
  فونوروجو  ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

اغونج دارجتمونو :    اسم رئيس املدرسة )٢
  ارةماجستري يف اإلد

  ١٩٧٠:      سنة التأسيس )٣
  "أ" االعتماد:      مستوى االعتماد )٤
  بلد:      املدرسة احلالة )٥
  ٤٣١:      عدد الطالب )٦
  ٥٠:      عدد املعلمني )٧
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  ٥٠:  املوظفني التعليم عدد )٨
  :      املدرسةالعنوان  )٩
–غام الشارع :         الشارع  )أ 

 مسفوع  دائرة القرية  مسفوع
 مسفوع:         حية  )ب 
ة  )ج  ّ  فونوروجو:         مديري
ة :  مقاطعة  )د  ّ  جاوى الشرقي
 ٦٣٤٥٤:   رمز بريدّي   )ه 
 ٠٨١١٣٣١١١٧٦:   .رقم اهلاتف  )و 

 وسائل اللوزام التمهدية   .ب 

هي أدوات ومواد أو مباين الرتبية  وسائل
خمتلفة استخدام لدعم جناح التعليم سواء   سهولةو 

مباشر أو غري مباشر يف أنشطة التعليم  كان ذلك
ملتوسطة اإلسالمية املدرسة ا). KBM(والتعلم 

 لدي مكتب رئيسي فونوروجو ٦احلكومية 
، وندرسامل، غرفة تنظيم اإلدارة املدرسة، مكتب



٦٣ 

 

 

يستخدم يف االحتفاالت، امليدان  غرفيت كمبيوتر،
ضة  ةالر ّ ضة، اجلمنازي  ٥الكشافة ،الرتبية ، الر

، مصّلىمحامات للطالب، محامني مدرسني، 
ً  ١٧مكتبة،  ا فصال دراسيا، وخمترب ً ا للعلوم، وخمترب

، وغرفة    ٥٠.الصحة الطالبلغًو
ت اخلاصة ﴾ب﴿   البيا

ت .١ يف  نّفدالتفاعلي يف فصل اللغة اليت  دريسالت بيا
 فونوروجو ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

فصل اللغة هي واحدة من الربامج املخصصة  
طوير قدرات الطالب يف اإلجنازات لت بناءللطالب 

 جتديداللغة بسبب  بدأ فصل. األجنبية ةاللغ ذريست
املدرسة املتوسطة اإلسالمية مدير  اليت قام به

اللغة موجودة منذ  فصل ٥١.فونوروجو ٦احلكومية 
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مج. حوايل أربع سنوات اللغة  فصل إنشاء بر
أمر  ياللغة األجنبية، وه دريساحلاجة إىل ت إلستوىف

م أن أبناؤهم وبنا حيوي لألشخاص الذين يرغبون
، سواء االحتياجات اللغوية إلستوىف ةاللغيتعلم 

ملواصلة التعليم العايل أو العمل يف اخلارج يف 
  .املستقبل

ية هي إحدى اللغات اليت تعلم يف اللغة العرب
اللغة العربية أربع تدريس شمل الت. فصل اللغة

مهارات وهي مهارات االستماع ومهارات القراءة 
ت قدرالتطوير . ت الكتابةومهارا كالمومهارات ال

، هناك حاجة إىل الطالب يف هذه املهارات األربع
دة قدرات الطال مفرادات اللغة الب كافية لدعم الز

، فإن الرتكيز الرئيسي يف املهارات اللغوية األربعة
مادة  هيل اللغة يف فص دريس اللغة العربيةللت

  .مفرادات
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 تفع بهإناللغة العربية يف فصل اللغة  دريسإن ت
أعطي املدرسة كمرفق إضايف  الوسائط اليت تعد

أن الطالب   ٥٢.اللغة فصل تبعنيللطالب الذين 
لوسائل املختلفة اليت  كانوا سعداء للغاية

، وكذلك اللغة فصليف  ةاملعلم تستخدمت
عندما إبراز الصوت والكمبيوتر و  تاستخدام

إلضافة إىل  ،تقنيات الغناءل مفرادات دريست
الوسائل التعليمية كوسيلة  ةاملعلم تستخدمت ذلك

  .اللغة العربية دريسلتسهيل الطالب يف ت
يف  ولذلك جيب، الطالبالقدرة  خيتلف

قدرة الطالب الذين الستوى و مل موفق دريسالت
، لذلك جيب أن تبدأ املواد من األسهل، موجهني

املواد يف فصل تعطي  ٥٣.الصعبة مث صعبةبعض و 
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م املواد تقد لذلك ، األصعبإىلاللغة من األسهل 
، وكذلك الطالب اليت جتاذبع وسائل اإلعالم م

، لذلك يف كل موضوع مفراداتلتسهيل حفظ 
لتسهيل فهم  .مع األغاين ةاملعلم تقدمت مفرادات

دم املعلم وسائل يستخ ،القراءةملواد يف الطالب 
لعًا لغوية جلذب ، أو يؤدي أأحيًا  تعليمية

  ٥٤.فهم املادةلحىت يسهل الطالب  الطالب مزيًدا
ال . اجيد بشكلاللغة  صليف ف املبيناملواصالة 

نوا مل يفهموا املواد خيشى الطالب السؤال عما إذا كا
م مل يفهموا إذا شعر الطال. ةاملعلم درستاليت  ب أ

، ةخلجل من سؤال املعلم هم ال، املادة املقدمة
م صدقائهم الذين يشعرون أأل سيسأل الطالب

 يفهمون املادة املقدمة، وهذا يتوافق مع ما قال
 تعطي، حية أخرى كانت ٥٥.الطالب أثناء املقابلة
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ا أسئلة تفاعلية يف كل  ةاملعلم لقياس  اإللتقاءدائمً
  .فهم الطالب للمواد اليت تدريسها

ا كميّسر يرشد  انفسه ةاملعلم تضعت دائمً
 منهج ةاملعلم تستخدمت. دريسالطالب يف الت

 مثل منهج، كل أسبوع  متنوّع دريساذج التومن
، حينما يعرض مفرادات، والغناء اللعب اجلماعي

عطىوبدء الت رة  أسئلة تفاعلية من شأن دريس  إ
  .وغري ذلكنشاط الطالب 

مللل من  م مل يشعروا  بعض الطالب قالوا إ
قالوا أيًضا إن . اللغة العربية يف فصل اللغة دريست

يف فصل اللغة أن تسهل عليهم  تقدمياملواد اليت 
 ٥٦.يف الصباح ة اللغة العربية اليت تدريسفهم مادل

اليت غالبًا ما وفًقا هلم، فإن دروس اللغة العربية، 
ت الكثرية يف ت  دريسهايشتكي منها بسبب الصعو

ا   .تصبح أسهل يف إتقا
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اللغة العربية يف فصل اللغة بطريقة تدريس 
طالب الذين يقومون ، مالحظة ذلك من المواتية

ا مبا يرشدهم املعلم طلب تعندما  ٥٧.جيًدا ةدائمً
حفظ الطالب، سيكون الطالب سعداء  من ةاملعلم

ابة والتعليمات لقراءة والكتوكذلك ، حلفظ
التفاعلي  دريسالت أن. ةاملعلم متاألخرى اليت قد

إبكاري ل اللغة جيعل الطالب الذي يتم يف فص
، ةاملعلم متاليت اليت قد ئفالوظايف إكمال  وجتديد

الطالب على إكمال وهذه منضورة من القدرة 
إجراء  معند جمموع أوبشكل فردي  الوظائف

  .دريسالت
ُطلب التعلمإجراء التقييم يف كل  ، كما ي
 تتقييم مث مفراداتالطالب كل أسبوع حفظ 

ل الطالب على قيمة سيئة عند إذا حص. ةاملعلم
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 ٥٨.التايلإللتقاء يف ا ، فيمكنه حتسني القيمةحفظه
 يف تقرير الطالبل اللغة عن يف فصرير التقختتلف 
 .الصباح التدريس

ت الطالب يف الت .٢ ت االستجا التفاعلي  دريسبيا
املدرسة املتوسطة يف  نّفداليت  يف فصل اللغة

 .فونوروجو ٦اإلسالمية احلكومية 
جيدة التدريس التفاعلى االستجابة الطالب يف 

ب قادرون على تنفيذ كل التعليمات الطال. جًدا
 اأ ةاملعلم تيف البداية شعر . ةاملعلم تاليت قدم

ب إجبار الطالب أوالً على تقدمي استجابة جت
 دريسنطبق على التت يتال للغةإجيابية يف الفصل 

  .التفاعلي
تحسني قدرات ل ةاملعلم تتمثل إحدى الطرق

توفري هي استجابة إجيابية اعطى  كيالطالب  
ت التعليمية للطالبال ت . عقو شكل العقو
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مع األغاين  املفراداتحفظ مل املعطى مثل الطالب 
ولكن الطالب ال يستطيعون أو ال يرغبون يف املضي 

ا بسبب العار   يدلّ  ة هي قام حىتلعقوبفاقدمً
  .اظهار قدرتهو  حفظها

 دريسيف الت لطالبا كارّي ميكن رؤية إب
عند إعداد  لطالبا أفضل نتائج كتابة التفاعلي من

للغة العربية تحدث تعندما  مأ ٥٩.مقاالت 
م قادرون على فهمها ةاملعلم   . اللغة العربية فإ

حني  ةمع املعلم ةواملالحظ ةاملقابل إعتماد
الطالب يظهر ، اللغةالتدريس التفاعلى يف الفصل 

ا جيًدا    نّفداليت التفاعلي  التدريسستجابةً كإنشاًط
ملواصالة  اإلستجابةيظهر هذا . ل اللغةفص يف

أسئلة تفاعلية تتعلق  ةسأل املعلمتعندما  ةجيد
  ٦٠.ملواد
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يساعد . الطالب على كل سؤال جيًدا اجلواب
اإلجابة على األسئلة الطالب أيًضا أصدقائهم من 

 إذا. وادال يفهمون امل إذا كانواألصدقاء  تقدمياليت 
، هاألصدقاءا تقدمياألسئلة اليت  عنفهم الطالب  مل

خلوف من    . ةمباشر  ةاملعلم تقدميفلن يشعروا 
 دريسهر الطالب احلماس والسرور يف تيظ

لتعليمات . اللغة العربية ا القيام  حياول الطالب دائمً
املثال ، عندما . بشكل جيدا ةاملعلم قدمتاليت 

يف ذلك اليوم هو صنع  دريسأن الت ةاملعلم تعلمت
 ةبسرعة تعليمات املعلم ، فسوف ينفذونلعبة لغوية

، مث بعد ذلك سيحاولون إظهار تشكيل جمموعةيف 
كرب قدر  م    ٦١.بلعبة اللغة فازقدرا

ا ، يشعر الطالب  دريسعندما ينتهي الت ً تقريب
الذي سيتم يف دريس حلماسة للتساؤل عن الت

م األسبوع القادم م يعربون عن سعاد ، بل إ
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لت ا من بعضه. ليوما الذي مت يفدريس ومحاسهم 
 دريسالطالب للت أشكال االستجابة اليت يقدم
  ٦٢.ل اللغةالتفاعلي الذي مت تنفيذه يف فص

م القيمة اليت حيصلون عليها يف املتوسط ، فإ
، ليس لى درجات أعلى من املعيار احملددحيصلون ع

يف  لكنفقط، و يف الفصل اللغة طاقات املساء يف 
اليت  ةاملقابل كانت .الصباحي دريسطاقة تقرير الت

يف  يقومون بتدريس اللغة العربية مع معلم ةحث أجرا
، صرحت أيًضا الصباح إىل طالب الصف السابع
اللغة لديهم  فصلأن الطالب الذين يدرسون يف 

لطالب اآلخرينقدرا ، وميكن ت خمتلفة مقارنة 
 الطالب على فهم املواد مالحظة ذلك من قدرة

قراءة ك من قدرات الطالب اللغة العربية ، وكذل
  ٦٣.وكتابة
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م ، ذكروا عند إجراء مقابلة مع بعض طال
ا ملشاركتهم يف الت الذي أجري يف  دريسأيًضا أنه نظرً

من األسهل فهم  مأت ، وجداملساءل اللغة فص
. اللغة العربية يف الصباحدريس املواد املقدمة يف ت

الطالب يف  حبينبت  التفاعلي ميكن أن دريسالت
خلوف من اللغة العربية دريست ، فهم ال يشعرون 
 دريس، ويتنافسون أيًضا يف تاللغة العربية دريست

 ٦٤.اللغة العربية
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  الباب اخلامسة

ت  حتليل البيا

تالحتليل  .١ يف  نّفدالتفاعلي يف فصل اللغة اليت  دريسالت بيا
  فونوروجو ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 بناءللطالب ربامج واحدة من الهي  للغةل افص
ية هي اللغة العرب. ، الذين لديهم قدرات خاصةاإلجنازات

 ذريسمن ت هدفاأل. إحدى اللغات اليت تعلم يف فصل اللغة
تطوير قدرات الطالب على استخدام  يهاللغة األجنبية 

ا ً ا وكتابي ً تشمل املهارات اليت جيب . اللغات األجنبية لفظي
القراءة  ةاالستماع ومهار  ةمهار  هي غة العربيةلل تطوير
ر املهارات األربع هلؤالء لتطوي. الكتابة ةومهار  ة الكالمومهار 

فإن الرتكيز . فرادات، هناك حاجة إىل إتقان جيد ملالطالب
مادة  هيل اللغة يف فص دريس اللغة العربيةالرئيسي للت

  ٦٥.ستخدام التعلم التفاعلي مفرادات
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ا تنتج  يه ذريسالت  ً عملية حدوث تغيريات مستقرة نسبي
 ذريسالت ٦٦.عن جتربة يف شكل متارين وتفاعالت مع البيئة

س نشاط  ا يف حتديد جناح تدرس ودرّ  ذريسيلعب دورً
 ةهناك سيكون تفاعل بني املعلم ذريسيف الت. الطالب

  . ذريسوالطالب لتحقيق هدف الت
يف كتابه التفاعلي الذي صرح به إندانغ كومارا  ذريسالت

 يالتفاعلي هذريس ، منوذج الت" التفاعليذريس والت درسال"
عند تقدمي املواد  ةيستخدمه املعلم ذريست تقنيةأسلوب أو 

الدور الرئيسي يف خلق موقف  ةصبح املعلمتالتعليمية حيث 
ب مع والطالاملعلم و  الطالب تفاعل  يتفاعلي ه ذريست

  ٦٧.دريسق أهداف التد التعليمية لدعم حتقيالطالب ومع املوا
ة أخرتع الديناميكي ذريسعملية الت ميرب ّ مواصالة  الرّجي

االستماع  ةني الطالب والطالب من خالل مهار الشفهي ب
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جو  حىتالكتابة  ةومهار ة الكالم القراءة ومهار  ةومهار 
  ٦٨.التشبع يسلم من تذريسال

ميكن أن منو اليت حتدث يف فصل اللغة  ذريسعملية الت
 ،والطالب مع الطالب علم،يد بني الطالب واملالتفاعل اجل

ال يشعر الطالب . ومواد تعليمية لوسائ معوكذلك الطالب 
خلجل من السؤال اليت مل يفهمو عن املواد  خلوف أو 

  . ألصدقائهم أو املعلمني
ت الداعمة يف الت لالوسائ . ذريسهي أحد املكو

يف هي وسيلة لتوجيه املعلومات والرسائل  لالوسائ
اللغة العربية لتسهيل توصيل املواد التعليمية  ٦٩.ذريسالت
لقد . ذريسالت لوسائ ةاملعلم تستخدمتالتفاعلي،  ذريسلت

التفاعلي يف  ذريسالتعليمية املستخدمة لدعم الت لالوسائمعّد 
 ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف اللغة  فصل
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 لتتضمن الوسائ. جنازبيناء اإلطالب لمنذ البداية  فونوروجو
 نوأدوات التدريس ،والصوت ، وتصوير،الكمبيوتر مثل

ورة وغريذلك ّ   . والسب
لتسهيل تقدمي املواد  لالوسائ ةاملعلم تستخدمتعندما 

م التعليمية لسعادة أل يف فهم  متسهيله، يشعر الطالب 
ة قررّ  لاختيار الوسائ. ةاملعلم املواد اليت يدرس للغاية يف  ملرّ

التفاعلية لدعم  لالوسائ ةتار املعلمخت، لذلك ذريسلية التعم
املدرسة يف  نّفداليت ل اللغة التفاعلي يف فص ذريسالت

 لوسائإستخدم . فونوروجو ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
، مثل عندما تغين التفاعلي ذريسيف التكمل  املعدّ  ذريسالت

لصوت ا تاملعلم تستخدمت، سمفرادات اللغةاملواد 
ا ما يشغل  تذريسيف  ةاملعلمكانت . وجودوالكمبيوتر امل ً غالب

يف  لاستخدام الوسائ. الفيديو لتسهيل فهم الطالب للمواد
التفاعل  منوعملية التعلم التفاعلي يف فصل اللغة يساعد على 

جيب الطالب سوف يست. اجليد بني الطالب واملعلمني
  .ذريساملستخدمة يف الت لبسرعة للمواد والوسائ
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 أدوار، التفاعليذريس إىل وسائل اإلعالم يف الت عدا
على  ةهناك حاجة إىل قدرة املعلم. تكميسر   ةاملعلم

والتقنيات يف  املنهجيةمتنوعة من و جمموعة  تاستخدام
والتقنيات  املنهجياتاستخدام  رجع. ذريسحتقيق أهداف الت

بة يف تقدمي املواد التعل اململة ذريس اليف الت . يميةوالر
والتقنيات  املنهجياتل اللغة يف فصذريس تستخدم عملية الت
مللل ، ويتم ذلك حىت ال يشعر اخمتلفة كل أسبوع لطالب 

ل اللغة فصيف  ت، وهلذا السبب تستخدمذريسمن عملية الت
التفاعلي مثل غناء األغاين  ذريسجمموعة متنوعة من الت
  .خارج الفصل والتذريسوألعاب اللغة اجلماعية 

ميكن أن  تجديدوالتقنيات ال املنهجيات تإن استخدام
يشارك الطالب يف هذه احلالة . خيلق مواقف تعليمية مواتية

نتائج املعلومات  ظهربشكل مباشر يف امتصاص املعلومات وت
ال يقوم الطالب ببناء . من قدرة الطالباليت احلصول 

ا على املعلمني فقط ولكنهم يشاركون أيًض  ذريسعمليات الت
  . بنشاط يف التفاعل
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قادر على خلق  ةتعليمي تقنيةالتفاعلي هو  ذريسالت
اليت  ذريسالت. إبكاريةونشطة و  جتديدةتعليمية مواتية و  مواقف

مالحظة ذلك من الطالب . واتيةاملل اللغة يف فص نّفد
ا لتنفيذ تعليمات سيطلب . ةمعلم من املتحمسني دائمً

 ب على جمموعاتالطالب مواد مل فهمها، سيقوم الطال
، اجلماعي ذريستعليمات إلجراء الت ةإذا أعطى املعلم بسرعة
، سوف على القراءة دون نظامالطالب  ةاملعلم تشريعندما 

  .يقرأ الطالب دون خجل يف وجه أصدقائهم
ا فراداتملا ليلفظتعليمات  ةإعطاء املعلمعندما  ، معً
ت تعليما ة، وكذلك عندما إعطاء املعلمحبماسفسيقومون 

كنقطة رئيسية يف   فراداتملا ئهمأو لغنا ليعرضهمتقدموا ل
ماللغة فصل ذريست من . ، فسوف يفعلون ذلك وفًقا لقدرا

ت   ذريسالتفاعالت مواتية ونشطة يف التف، التقدميمجيع البيا
   .اللغة ليف فص نّفدالتفاعلي الذي 

 جتديدةعل الطالب جت ل اللغةيف فص التفاعليذريس الت
ت اليت وجد. إبكاريةو  ئق ة الباحث تأظهرت البيا من الو
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، إلبكاريو  لتجديدأن الطالب كانوا قادرين على النمو ا
للطالب  ةمن نتائج الواضحة اليت أعطاها املعلمهذا طاهر و 

م على اجلمع بني املفردات . بشكل جيد ميكن القول إن قدر
سواء من خالل  ،اليت يتعني عليهم تكوينها جيدة جًدا

. دئأو قو  ةتخدام املفردات أو يف قدرة الطالب يف كتاباس
ت من املقابالت واملالحظات ن تُظهر البيا  منو تدل 

هذا ، اللغة العربية ذريسالطالب حببهم لتالتجديد و  تكاراإلب
ستخدام الت ةألن املعلم  والتفاعلي ذريس تقدمي مواد جيدة 

  .د الطالبالتجديو  تكاراإلب نموتقدمي أسئلة تفاعلية ل
ت اليت حصل  ترؤية نشاط الطالب اجليد من البيا

ا  جييب الطالب. من املالحظات واملقابالت ةلباحث دائمً
 ينشط الطالب. ةطرحها املعلمتبنشاط على األسئلة اليت 

كل  يفالواقع . ةاملعلم تقدمتأيًضا يف تنفيذ التعليمات اليت 
شكل ، سوف يسألون عن ذريسينتهي فيها الت إذ مرة
  .التايل قاءيف ال تنفيذ يتال ذريسالت
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 هيالتقييم . جراء تقييمإلاملهم  التذريس يف كلأما 
على  ، ولتّحليل، ولتفسريسلسلة من األنشطة للحصول

ت  الطالب على مستوى  ذريسالعملية ونتائج ت عنالبيا
تصبح  حىت، بنظام خاصالفصل الدراسي وتنفيذها 
 ذريستقييم الت ٧٠.صنع القرار املعلومات ذات معىن يف عملية

التفاعلي يف فصل اللغة كل يوم من خالل تقييم أداء 
يركز التقييم على تقييم املمارسة بعد حصول . الطالب

وميكن  اميكن إجراء التقييم مكثف لذلك، الطالب على املادة
أن يقيس على الفور مدى قدرة الطالب على فهم  علةللم

  .املادة اليت تدريسها
ت اليت مجعها الباحثمكانت  تعريف ، ةن مجيع البيا

 نّفداليت ل اللغة التفاعلي يف فص ذريسأن عملية الت الباحثة
 منو ،فونوروجو ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف 

ا من نشاط الطالب يف ت ،األشياء اإلجيابية ً اللغة  ذريسبدء

                                                             
كالم موليا ، : جاكر(،  Profesi dan Etika Keguruan،  رامايوليس ٧٠

٢٩٣، ) ٢٠١٣.  
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 تقدمت اليت وظائفيف أداء ال وجتديدهم وابتكارهم ،العربية
تفاعل ال حىت منواليت تعمل بطريقة مواتية ذريس والت ة،املعلم

وكذلك بني الطالب والطالب مع  ةاجليد بني الطالب واملعلم
  .الطالب مع وسائل اإلعالم واملواد اليت تدريسها

الشكاوى  احلل عن مسألة ماالتفاعلي  ذريسالت تكون
 انب اللغوية واللغة العربية من اجلو  ذريساملتعلقة بصعوبة ت

من خالل تنفيذ  إن أهم شيء ميكن أن نعرف. للغويةاغري 
حب  منول اللغة ميكن أن التفاعلي يف فص ذريسعملية الت

اللغة العربية اليت  ذريست ٧١.اللغة العربية ذريسالطالب لت
بة ومملة ا ر قال أ ُ ل، ي ، التفاعلي ذريستطبيق التميكن غلبها 

ميكن أن سري  لعربية نفسهااللغة ا ذريسعملية ت حىت
  .لدى الطالب إبكاريةو  منو جتديدةونشطة و  مواتية التذريس

  

                                                             
  .٢٠١٩/  IV- ١١/  W/  ٨ انظر نص املقابلة رقم ٧١
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ت  .٢ التفاعلي يف  ذريسالطالب يف الت عن إستجابةحتليل البيا
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  نّفداليت فصل اللغة 

  فونوروجو ٦
إما  ذريسالطالب على الت إستجابةميكن أن تكون 

االستجابة اإلجيابية هي استجابة . إجيابية أو سلبية بةإستجا
أو  جيدةتُظهر األشياء أو اهتمامات الطالب جتاه استجابة 

من ذلك،  لعكساالستجابة السلبية هي استجابة . إجيابية
لت نماحي ا  ُظهر الطالب اهتمامً   .اتنفيذه يتال ذريسال ي

وكافية مناسبة  إستجابةإىل  ذريسحيتاج الطالب يف الت
. نهذرسو حول أدائهم حىت يتمكنوا من االستفادة مما يت

ري أن السلوك اإلنساين ككل ميكن اعتباره  تذكر غو 
هذه الوحدات . خمتلفة ةسلوك يتكون من وحدكالرزدق 

  ٧٢.فعل من املنشطات السابقة إستجابةهي 

                                                             
) ٢٠١٢مكتبة املؤمنني ، : ندونغ(،  Psikologi Pendidikan ،حممود ٧٢

 ،٨٤.  
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ا  التفاعلي يف  دريستنفيذ الت ييف هذه الدراسة ه ثرياملأمّ
 ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فصل اللغة يف 

جمموعة  تستخدمتالتفاعلي  دريستنفيذ الت. فونوروجو
التفاعلي  دريسالت لالتفاعلي ووسائ دريسمتنوعة من الت

  .للطالب ةاملعلم تقدمتوكذلك األسئلة التفاعلية اليت 
ت اليت يظهر ةصف الباحثتبعد ذلك س  أشكال اإلجا
التفاعلي يف املواد  ذريسستخدام التل اللغة الطالب يف فص

ت اليت حصل الباحثكانت . العربيةاللغة   ماعند ةمن البيا
 ذريساملواد اللغة العربية يف الت معلممع  ةإجراء مقابل

خذون التالصباحي التفاعلي  ذريس، قال إن الطالب الذين 
 ل اللغة أظهروا فهمًا جيداً املواد اللغة العربية من حيثيف فص

 اعند دعو ةو فهم املعلم القراءةوفهمها عند فهم  لكتابةا
  .لعربيةللغة اتكلم 
، سجل قيمة الطالب الذين يدرسون يف فصل اللغة أما 

ل. الذي حتدده املدرسةأعلى من املتوسط   تجديدفيما يتعلق 
اليت  وظائفالمن نتائج ، ميكن رؤية الطالب واالبتكار
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للغة العربية   ، مثلاهيها الطالب جيدتين كتابة املقاالت 
هذا يدل على . األخرى وظائفالو  وحفظ املفردات

ل يف فصالتفاعلي  ذريسجيدة يف تنفيذ التاالستجابة املعرفية 
 ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  نّفداليت اللغة 

  . فونوروجو
ت املقابالكانت  حث تمن بيا مع  ةاليت أجراها 
م سعداء جًدا اللغة فصل خدونن الطالب الذي ، ذكروا أ

ا  ذريسالت ت، كاناللغة العربية يف فصل اللغة ذريسبت ممتعً
  .وليس ممًال 

ت املقابالكانت   يتال علمةاليت أجريت مع امل تمن بيا
بتدريس اللغة العربية يف فصل اللغة إىل أن الطالب  قومت

فهم ينافسون  ،اللغة العربية ذريسوال خيشون تبة أصبحوا حم
ا يف ت   . اللغة العربيةذريس دائمً

اللغة العربية معروفًا أيًضا عند  ذريسحب الطالب يف ت
اللغة  الدرس تفاعليذريس ت يفمالحظات  ةء الباحثإبدا

بتنفيذ كل يقوم الطالب حبماس . ل اللغةيف فصالعربية 
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هذا يدل . ذريسيف عملية الت ةاملعلم تقدمتالتعليمات اليت 
الطالب يف  الستجابة العاطفية اجليدة اليت أظهرعلى ا

املدرسة يف  نّفداليت ل اللغة التفاعلي يف فص ذريسالت
  .فونوروجو ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ُظهر الطالب أيًضا نشاطهم ومحاسهم عند ت اللغة  ذريسي
ا أن يعرفوا ويشعروا . ل اللغةالعربية يف فص يريد الطالب دائمً

، وهذا هو القادم لقاءيف ال يت نّفدال ذريسلتالهتمام 
اء الت عندماالسبب  ، سوف يسأل الطالب عن ذريسإ

  . التايل لقاءيف ال يت نّفدالذريس الت
ا  ت من املالحظات أن الطالب يقدمون دائمً تُظهر البيا

ت جيدة يف الت ا على جييب الطالب دائ. ذريساستجا مً
خلوف أو ادون الشعور  ةاملعلم تقدمتاألسئلة التفاعلية اليت 

ا بتنفيذ كل التعليمات اليت كما يقوم الطالب د. جلاخل ائمً
مرعندما املعلم .ذريسلتسهيل تنفيذ الت ةاملعلم توجهت  ة 

بتكوين  سرعة، سيقومون الطالب بتكوين جمموعات
مرعندما املعلم. جمموعات ، املوفرداتالطالب حبفظ  ة 
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مرعندما املعلم. للحفظسوف يتحولون إىل األمام   ة 
قوم الطالب بتنفيذ تسبسرعة  ،لقراءة أو الكتابةالطالب 

ت كانت من. ةتعليمات املعلم  تدلّ  الطالب أن أظهر البيا
ت حركية جيدة للت  نّفداليت ل التفاعلي يف فص ذريساستجا

  . فونوروجو ٦املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف 
ت اكانت   ذريس، ميكن أن نستنتج أن التملذكورةمن البيا

املدرسة يف العربية املنفذة يف فصل اللغة  د اللغةالتفاعلي للموا
 أظهر استجابة إجيابية فونوروجو ٦املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
، واالستجابة العاطفية وكذلك سواء من االستجابة املعرفية

ت احلركية كن أن يكون ، ميالتفاعلي ذريسالت لذلك. االستجا
اللغة العربية اليت ال  ذريساستجابة إجيابية لت نمول احلل عن مسألة

ا أو غري املرغوب فيها بسبب صعوبة تعلمها   .حيب الطالب عمومً
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  الباب السادسة

 اإلختتام

 اخلالصة  . أ
ً على نتائج الدراسة ووصف  حول عملية  البحثبناء

ت الطالب يف الت دريسالت التفاعلي  ريسدالتفاعلي واستجا
غام  ٦ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف فصل اللغة 

اخلالصة  ،٢٠١٩- ٢٠١٨السنة الدراسية  مسفوع فونوروجو
  :هي

التفاعلي يف فصل اللغة مواتية ونشطة  دريسعملية الت .١
يف تنفيذ كل تعليمات  محاسة الطالبوهذه منظورة من 

، فظ املفرداتوح ،مثل القراءة ةاملعلم تقدماليت ت
. وكذلك تشكيل جمموعات يف األلعاب اللغوية ،والكتابة

الطالب مبدعني ومبتكرين صّري التفاعلي  دريسعملية الت
. للطالب ةاملعلم تقدمتيف إكمال الواجبات العربية اليت 

، هناك تفاعل جيد بني الطالب التفاعلي دريسيف الت

٨٨ 
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 لئوسا معوالطالب مع الطالب و الطالب  علمةوامل
التفاعلي  ذريسيف الت ةكون املعلمتال . ومواد تعليمية

ا  ر يوجه ت مركزً ّ لطالب تلقي ا. الطالب ذريسبل كميِس
واتية ملبسهولة بسبب األجواء التعليمية وا املواد التعليمية

  .التفاعلي ذريسبسبب تنفيذ الت لتشكاليت 
كانت إستجابة الطالب يف التدريس التفعلى يف فصل  .٢

مل  ٦درسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة 
هي إستجابة  ٢٠١٩-٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 

دة . إجيابية تظهر إستجابة املعرفية اإلجيابية من خالل ز
تظهر . فهم الطالب على إستجابة تعاليمات معلمة

إستجابة العاطفية اإلجيابية من خالل حب الطالب يف 
تظهر إستجابة . ىت ال يشعرون مملةتدريس اللغة العربية ح

احلركية اإلجيابية  من خالل محاسة الطالب على إستجابة 
تعاليمات معلمة وجييبون على األسئلة التفاعلية اليت 

حسن ماميكن  .تقدمت املعلة، وهم يقومون كل وجيبة 
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  قرتاحإلا  . ب
، لباحثةاملوجودة يف االضعف  النقائص ومع كل 

دة جودة التل ، واليت اللغة العربية ذريسخاصة تو ذريس ز
بتقدمي  الباحثة فموافقةغالبًا ما يشتكي منها الطالب، 

االقرتاحات هي  . اقرتاحات ودون نية رعاية أي طرف
  :كما يلي

 دير املدراسةم .١
التفاعلي ذريس توفري االبتكار والدعم الكامل للت   . أ

 .ل اللغة خصيًصا لتعلم اللغة العربيةيف فص
 اللغة العربية ليس ذريستالوح ر ال نبتحماولة ت  . ب

 ل اللغة فقط ولكن أيًضا جلميعلطالب فص
 .ل الدراسية العاديةالفص الطالب

 معلمة .٢
 الدرس تفاعلي اللغة العربية ، يقومون بتعلمملعلم   . أ

يف ولكن  فقطل اللغة اللغة العربية، ليس يف فص
لتذريس ينمو حب حىت ، أيضا الفصل العادية
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لطالب وليس الطالب على كل اللغة العربية ا
 .اللغة فقط فصلخذون 

ا   . ب  ذريسيف الت كاريواإلب التجديدابدئي دائمً
 . اللغة العربية ذريستيف الحب  ينموالتفاعلي ل
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 قائمة املراجع
  العربية املراجع  . أ

مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني  .أمحد طعمية، رشدى
  .٢٠١٠دار الفكر، : القاهرةبلغات أخرى، 

  
مكتبة : القاهرجامع الدروس العربية،  .مصطفى الغليني،

  .٢٠٠٣التوفقية، 
  

وجونج أمدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية،  .رشد، أزهر
  .١٩٩٨فاندانج، األحكام، 

  
  األجنبية املراجع. ب

 Metodologi Penelitian .جا أنغح موليون،

Pendidikan Dengan Studi Kasus ،
، غفا    .٢٠١٤ماديس، جوغجاكز
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: جاكر، Media Pembelajaran. أسنور و بشريوالدين
ت برس،    .٢٠٠٢سيبو

  
: جاكر ،Strategi Mengajar . حبري داجرما، سيفل
  .٢٠١٠رينيك جفتا، 

  
 Reseach Design Pendekatan. جون و جرسول، ا

Metode Kualitatif, Kuantitatif dan 

Campuran ،الب، فستاكا الط :جوغجاكر
٢٠١٦.  

  
، بندنج، Menjadi Peneliti Kualitatif.دانيم، صودرون

  .٢٠١٣فستاك ستيا،
  

 Metodologi Pembelajaran Bahasa .أجف هرموان،

Arab ، ٢٠١٤املراهقون رسدكري ، : ندونغ.  
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 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. وامىن
  .٢٠١١رس، :  جوغجاكر،

  
 Media Pembelajaran Bahasa .عبد وهاب رسيد،

Arab، جامعة ماالنج الدولة اإلسالمية : ماالنج
  .٢٠٠٩برس، 

  
 Strategi . وسيد، إسكندر ودادنج سونندر

Pembelajaran Bahasa، ندنج : ، رسداكر
٢٠١٦.  

  
 Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab .زهلانن

Interaktif ،رج غرفيند بريسادا، : رجاك
٢٠١٤.  

  
ن كاهيو ،   Pengembangan Multimedia".د

Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran 



٩٥ 

 

 

Gambar Tekhnik Di SMK ١ Pleret "  ،البحث
  .٢٠١٥،اجلامعة جغجاكر

  
 Belajar dan Pembelajaran. ايندانج كومارا،

Interaktif٢٠١٦رافكا أديتما، : ، بندنج.  
 Stimulasi Guru dan Respon Siswa".. ليلة، نور

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs 

Al-Ikhsan Beji Kedubanteng Bnayumas”  ،
 ، البحث، اجلامعة احلكومية اإلسالمية، سوراكر

٢٠١٢.  
  

مكتبة املؤمنني، : ، بندنجPsikologi Pendidikan . حممود
٢٠١٢.  

  
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif .سوغيونو

dan R&D ،٢٠١٣دنج، ألفبت، ن.  
  



٩٦ 

 

 

 Penggunaan Media Interaktif" .دمحم أدي سرتينسة،

Pada Pembelajaran Konsep Usaha dan 

Energi "" ألرنريي داروسلم بند البحث، اجلامعة
  .٢٠١٦أجح، 

  
، صومادي را ، Psikologi Pendidikan. سور

  .٢٠٠٤راجاويل، : جؤغجاكر
  

 Metodologi Pengajaran Bahasa. أمحد ندي،فوأد أفّ 

Arab ،٢٠٠٤مسيكت ماالنج، : جومبنج.  
  

 Pembelajaran Bahasa  .عزيز و أر وحيود، فحروراز

Asing Tradisional dan Kontenporer ،جاكر :
  .٢٠١٦، راجا غرافند فرسدا

  
 Pengajaran Bahasa Arab Media dan .صويتنو

Metode-metodenya ،٢٠٠٩راسا، : جغجاكر.  



٩٧ 

 

 

  
: جاكر ،Profesi dan Etika Keguruan .رامايوليس

  .٢٠١٣كالم موليا، 
  

 Implementasi Pembelajaran" .داين رستياين،

Interaktif Dengan Media Audio Visual Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Di MI 
Ma’arif Karangtury Kecamatan Sumbang 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 

، البحث، اجلامعة  " ٢٠١٥/٢٠١٦ فرواكر
٢٠١٥.  

  
 Memahami .و مملؤةانعمة عبد الوهاب، رشيدي

Konsep Dasa Pembelajaran Bahasa Arab 
  .٢٠١٢ماالنج، اجلامعة مالكي فرس، ،

  
 Strategi Pembelajaran Bahasa. مصطف، سيفول

Arab Inovatif، مطبعة اجلامعة املالكي : ماالنج
 ،٢٠١١. 


