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 اللملخص
 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام  ."٩١٠٢نصيحة، ريما.
م اللغة العربية لطالب الصف الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

السابع باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة 
 ٩١٠2فونوروجوالسنة الدراسية العلماءتاجنونج ساري جيناجنان

" البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية بكلية ٩١٠٢ –
الرتبية والعلوم التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو. 

 املشرف األستاذ يفريدل فطر نور السالم املاجستري. 
الوسائل البصرية ، إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري: الكلمة األساسية

 . مكفاءة تعل  ،
يف التعليم خمتلفة، كما هذا البحث وجدت  كانت املشاكل

تطوير تعليم اللغة العربية فياملدرسة معارف الثانوية مشكلة التعليم فأما
 فونوروجواإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماءتاجنونج ساري جيناجنان

خلصوص الفصل السابع مل تكون كامال،ومن ظواهر املختلفة توجد 
وجدت مشكلة من املدر سة  والطالب، الباحثة من املالحظة واملقابلة، 

م ال حيب ون ان تعليم اللغة العربية فهم يسعرون بالصعوبة فيها  فعرف بأهن 
ة العربية ألن بعضهم يسعرون بالصعوبة ان كيفية القراءة و الكتاب

.ويف تعليم اللغة العرابية نقصان الطالب يف إلختالف خلفية تعليمهم
العرابية يف الفصل. ودليل ذلك كثري من إهتمام معلم يدرس تعليم اللغة 

الطالب لديه قيمة نقص من املعد لة،الطريقة أو إسرتاتيجية املستخدمة 
 غري جذابة، نقص الوسائل التعليم و مواد تعلمية.

تطبيق إسرتاتيجية التعليم ملعرفة (٠فاألهداف هلذا البحث هو: )
م اللغة العربية تعل  اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية لرتقية كفاءة 
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لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة 
 - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

ترقية كفاءة تعلم اللغة العربية طالب بتطبيق (ملعرفة ٩).٩١٠٢
ة لرتقية كفاءة إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل البصري

م اللغة العربية لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية تعل  
فونوروجو السنة اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

 .٩١٠٢ - ٩١٠2الدراسية 
إستخدمة الباحثة نوع البحث هلذا البحث على سبيل البحث 

تستخدمي الباحثة يف هذا . (Classroom Action Research)اإلجرائي 
، وهي تكوين كل (Taggart)و تغارت (Kemmis)التحليل من كميس 

الدور من أربعة عنصور، وهي: التخطيط والتنفيذ واملالحظة و الصورة 
موضوع هذا البحث طالب الصف السابع باملدرسة معارف  منعكسة.

الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 
 فونوروجو.جيناجنان

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري  (٠) من نتائج البحث ان  
ميكن ترقية عملية التعليم اللغة العربية يف  باستخدام الوسائل البصرية

عملية األوىل تفتح املدر سة التعليم ع. أما تطبيقها هي: الصف الساب
تعرض املدر سة مقصد التعليم اليت يتم  مت ، تعطي املدر سة علي  ،بالس الم

هدي التعليم الىت سيعمل يف التعليم، تقس م املدر سة الطالب على األربعة 
دات الفرقة، الطالب توابع على هدي املدر سة. تبّي  املدر سة على املفر 

خمتصر عن املوضوع يف البيت، يعد  املدر سة الصورة عن املوضوع يف 
اليبت، املدر سة تلصق الصورة عملية يف السبورة  عن احلوار يف النص 
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املهارة الكالم، الطالب يالحظ الصورة اليت قد يلصق يف السبورة، تعد  
ة النص املدر سة احلوار املختصر عن املوضوع يف البيت، مث تعطي املدر س

احلوار املختصر ألربعة اللفرقة، إبتدأ كل  الفرقة يالحظ حمتويات عن احلوار 
املختصر الىت قد تعطي املدر سة، مث   الطالب يبتدأ صياغة املسألة من 
احلاصل املالحظة مع الفرقة، كل  الفرقة حيل ل النص الىت املناسب بصورة 

لطالب ليسأل املادة صعبة عملية الىت مت  لصقها، تعطي املدر سة الفرصة 
ملادة الىت قد تعطي املدر سة. مث  املدر سة تطلب الطالب ملناقشة النص 
احلوار خمتصر الىت قد حيصل، يبتدأ يف كل الفرقة يقر ر النص الىت املناسب 
بالصورة عملية الىت قد مت تلصق عن املدر سة، الوكلة من كل الفرقة يلصق 

اسب على نتيجة فرضية النص احلوار الىت قد النص احلوار إىل السب ورة من
معّي  لكل الفرقة. مث  املدر سة مع الطالب يصحح نتائج األجوبة كل 
الفرقة عن املناسب النص احلوار بالصورة. حيليل معا، املناسب أو 
اإلختالف بّي الصورة و النص احلوار الىت قد مت يلصق لكل الفرقة. مث  

حلوار خمتصر من األربعة الصورة و النص املدر سة تعطي واحدة النص ا
احلوار الىت قد املناسب معا، الوكلة من كل الفرقة يعرض النص احلوار امام 
الصف من الفرقة األوىل و فرقة بعد ذلك. تبدل املدر سة احلوار بّي فرقة 

( ٩لكل الطالب تسلط على كل النص احلوار و يُعرض امام الفصل.)
ميكن  ةم اإلستفساري باستخدام الوسائل البصريتطبيق إسرتاتيجية التعلي

يف  بكفاءة تعل م اللغة العربية لطالب مع اإلرتقاء نتيجة تعل م الطال  ةترقي
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في املدرسة معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة الصف السابع
و. يصور هذا احلال من البيانات فونوروجالعلماء  تاجنونج ساري جيناجنان

يف  بكفاءة تعل م اللغة العربية لطالعند كل دور.  البياناتحتقيق الطالب 
الطالب، هنا الطالب بالفئة ممتاز وبالنسبة املئوية  ٠٩قبل الدور من عدد 

بالفئة  4و  7٠,14بالفئة متوس ط وبالنسبة املئوية% 5، الطالب ١%
الطالب  ٩. يف الدور األول ، هنا 52,55%ناقض وبالنسبة املئوية

الطالب بالفئة متوس ط  4، ٠1,11% ز وبالنسبة املئويةبالفئة ممتا
الطالب بالفئة ناقض وبالنسبة املئوية  5و   52,55وبالنسبة املئوية %

الطالب بالفئة ممتاز وبالنسبة  5مث يف الدور الثاين هي . ١١,٩5%
  52,55الطالب بالفئة متوس ط وبالنسبة املئوية % 4، 14,7٠املئوية %

 رقبل الدو ة ناقص. أما اإلرتفاع نتيجة تعل م الطالب فيالطالب بالفئ ١و 
الطالب الاليت تام يف اختبار قبلي بنسبة  ٠الطالب، هنا  ٠٩من عدد 

و   ٢٠,14الطالب غري تام يف اختبار قبلي بنسبة % ٠٠و   %2,55
الطالب تام  ٠١، ام ا يف الدور األول، 45معيار اإلستكمل األدىن هو 

و  الطالب غري تام يف اختبار   25,55ة %يف اختبار بعدي بنسب
الطالب تام مجيعا  ٠٩. و أم ا يف الدور الثاين، ٠1,14بعدي بنسبة %

. من البيانات السابقة يعرف أن ترقية  ٠۰۰يف اختبار بعدي بنسبة %
كفاءة تعلم اللغة العربية الطالب الذي يدل  على اإلرتفاع نتائج تعلم من 

 قة.قبل و بعد تطبيق هذه الطري
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 باب األولال
 المقد مة

 
 خلفية البحث ﴿أ﴾ 

قيمة تعليمية. عملية تعليم والتعلم هو عملية فيه 
القيم الرتبوية تلوين التفاعل الذي حيدث بّي املدرسّي 
والطالب. تفاعالت قيمة تربوية ألجل تعليم والتعلم 
اليت تنفيذها، موجهة لتحقيق أهداف معينة قبل 
التعليم. املعلم عملية اخلط ة مبنهج التعليم مبنفهة كل  

 ٠شيء ألغراض التعليم.
مدير الرتبوية يبّي تعليم والتعلم كما النظام 
التعليم يشري املعرفة كطقم العنصر مت صل مع بعضه 
البعض يف سبيل الوصل إىل الغاية. كنظام تعليم والتعلم 
يتكو ن من العنصر بينها: األغراض التعليم، املاد ة 
التعليم، الذين الطالب حيصل التعليم، املدرس، الطريقة 
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ال، تقومي الرتقية التعليم. ألجل األغراض والتقريب، احل
 ٩حتقيق، كل العناصر منظم جيد إىل التعاون العنصر.

يف عملية تعليم والتعلم، إثنّي من العناصر اهلامة 
هو طريقة التدريس ووسائل التعلمية. و كالمها مرتابطة. 
عرض مهالك أن إستخدام الوسائل يف عملية تعليم 

الرغبة اجلديد، حتفيزية و والتعلم يستطيع ان يزيد 
حمفزات عملية التعليم، و حىت جلب تأثري النفود 
النفسي على الطالب. استخدام وسائل اإلعالم 
التعلمية يف مرحلة توجيه التعليم سوف يساعد كثريا يف 
عملية التعليم و تسليم الرسائل وحمتويات الدرس يف 

 حتفيزية و مشو ق الطالب،فوق ذلك ذلك الوقت.  و 
وسائل التعليم ان تساعد الطالب حتسّي الفهم، يقدم ل

                                                             

  Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitasموليونو،  ٩ 

Pembelajaran di Abad Globlal  Edisi II(  :مالنجUIN Malang Press ،
٩١٠٩ ،)55. 
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البيانات باملشو ق و امللتزم، خيتصر البيانات و تركز 
 5اإلعالم.

املدرسة معارف فأما تطوير تعليم اللغة العربية يف 
الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج 

مل فونوروجو خلصوص الفصل السابع  جيناجنان ساري
، ومن ظواهر املختلفة توجد الباحثة من امالتكون ك

املالحظة واملقابلة، وجدت مشكلة من املعلم  
م الطالب ال حيب ون ان تعليم اللغة  والطالب، فعرف بأهن 

ألن بعضهم  7العربية فهم يسعرون بالصعوبة فيها ،
يسعرون بالصعوبة ان كيفية القراءة و الكتابة العربية 
إلختالف خلفية تعليمهم بسبب خلفية الطالب 
املختلفة هناك الطالب متخرج من املدرسة اإلبتدائية 

                                                             

 Rajawaliجاكرتا:  ) Media Pembelajaran Edisi IIأزهر إرشد،  5 

Press ،٩١٠7) ،٩١-٠٢. 

 7
باملدرسة الثانوية اإلستشهاد من  املقبلة اىل مدر سة الصف السابع  

 ٠5ىف التاريخ  فونوروغو اإلسالمية معارف هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان
  .٩١٠2نوفامبري 
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ينية وهناك أيضا متخرج الطالب  دون يتبع املدرسة الد 
ينية. طبعا  من املدرسة اإلبتدائية ويتبع املدرسة الد 

ينية صعوبة يف تعليم اللغة لطال ب ال يتبع املدرسة الد 
 5العرابية.

ويف تعليم اللغة العرابية نقصان الطالب يف إهتمام 
معلم يدرس تعليم اللغة العرابية يف الفصل. لذلك كثري 

طريقة أو من الطالب لديه قيمة أقل من املتوسط و ال
، نقص الوسائل املستخدمة غري جذابة إسرتاتيجية

وهبذه اخللفية البحث تريد  6و مواد تعلمية. مالتعلي
الباحثة أن تعمل على سبيل البحث اإلجرائي 

(Classroom Action Research)  ليساعد الطالب
ميكن أن  ،الصف السابع يف فهم املادة اللغة العرابية

                                                             

باملدرسة الثانوية اإلستشهاد من املقابلة إىل طالب الصف السابع  5  
 ٠5ىف التاريخ  فونوروغو اإلسالمية معارف هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

 .٩١٠2نوفامبري 

 1
باملدرسة الثانوية اإلسالمية اإلستشهاد من مالحظة الصف السابع  

نوفامبري  2التاريخ ىف  فونوروغو ضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنانمعارف هن
٩١٠2.  
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. بيةااللغة العر تعزز محاس الطالب و لرتقية كفاءة تعلم 
 لتطبيقفمن املشكالت السابقة، جربت الباحثة 

إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل 
 .البصرية

( إسرتاتيجي التعليم هو ٠٢٢١قال "كيمب" )
عملية التعليم واجب للمعلم والطالب لوصول إىل 
أهداف التعليم فع ال. سواء بالرأي أعاله، قال ديك و 

جي التعليم جمموعة من ( أن أسرتاتي٠٢25جاريي )
املواد واألجراءت استخدم متسويا ليول د نتائج التعليم 

هو سلسلة  إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 4للطالب.
من أنشطة التعليم التعليم مما يؤكد على عملية التفكري 
بناقد و حتليل لتبحث عن إجابات من مشكلة يف 

يس فقط الطالب ل إسرتاتيجية اإلستفساريالسؤال. ىف 
إتقان املوضوع، لكن كيف يستخدمون إمكاناهتم. 
البشر الذين يتقن الدرس فقط ليس بالضرورة قادرة على 

                                                             

entasi Standar Strategi Pembelajaran Beroriوينا سنجايا،  4 

Proses Pendidikan ( ،٩١١٢جاكرتا: كنجانا ،)٠14. 
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تطوير مهارات التفكري على التحو األمثل. سيتمكن 
الطالب من تطوير مهارات تفكريهم عندما يتمكن من 

 8إتقان على املوضوع.
عملية الوسائل البصرية يعتقيل دور املهم جدا ىف 

التعليم. الوسائل البصرية تسهيل الفهم وتقوية الذكرة. 
البصرية ينبت رغبة الطالب وميكن توفري اإلتصال بّي 

 9حمتويات املادة دراسة مع العلم احلقيقي.
"  بالبحث حتت املوضوعلذلك، حتاول الباحثة 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 
م اللغة العربية كفاءة تعل  الوسائل البصرية لرتقية  

لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

                                                             

entasi Standar Strategi Pembelajaran Beroriوينا سنجايا، 2 

Proses Pendidikan، ٠٢1-٠٢4.  

، Rajawali Press، )جاكرتا:  Media Pembelajaranأزهار إرشاد،  ٢ 
٩١٠7 ،)2٢. 
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 - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
٩١٠٢." 

 . تحديد مشكالت البحث ﴿ب﴾. 
خلفية البحث، هنا مشكلة البحث أساس على 

 حتديدها كما يلي: 
 الطالب منخفضة الدافع تعلم .٠
 . انتباه الطالب إىل املوضيع منخفضة٩
 خلفية  طالب متنو عة. 5
 . نتيجة تعلم الطالب منحفضة7
 . نقص الوسائل املستخدمة من املدرس5

ألن طريقة تعليم اللغة العرابية متنوعة ومع 
املخزون الوقت و الطقة مقصور، هلذه  الباحثة حيد د 

التعليم اإلستفساري تطبيق إسرتاتيجية البحث على 
م اللغة باستخدام الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

العربية لطالب الصف السابع باملدرسة معارف 
الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج 
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مبهارة املفردات، كالم و فونوروجو  ساري جيناجنان
 الرتكيب.

  
 . أسئلة البحث﴿ج﴾. 

التعليم اإلستفساري تطبيق إسرتاتيجية كيف  .٠
م باستخدام الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

اللغة العربية لطالب الصف السابع باملدرسة 
معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء 

فونوروجو السنة  تاجنونج ساري جيناجنان
 ؟٩١٠٢ - ٩١٠2الدراسية 

طبيق بتكفاءة تعلم اللغة العربية طالب كيف ترقية   .٩
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 

م اللغة العربية الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  
لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 
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 - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
 ؟٩١٠٢

 
 ﴿د﴾. أهداف البحث

البحث املذكور، فأهداف هذا البحث  بنسبة اىل اسئلة 
 كما يلي:

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري ملعرفة   .٠
م اللغة باستخدام الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

العربية لطالب الصف السابع باملدرسة معارف 
الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج 

 ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  ساري جيناجنان
- ٩١٠٢. 

طبيق بتكفاءة تعلم اللغة العربية طالب ترقية  ملعرفة   .٩
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 

م اللغة العربية الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  
لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
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ساري  اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج
 - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
٩١٠٢. 

 
 فوائد البحث﴿ه﴾. 

 البحث هي: فوائدأما ال
 الفوائد النظرية  .٠

متعم د أن تعطي فوائد إىل عملية نتيجة هذه البحث 
تعليم اللغة العرابية مث ُوجد اخلط ة التعليم اللغة 
 العرابية بنموذج اليت زيادة قوة التفكري طالب وحمر ض

 يف تعليم اللغة العارابية.
 الفوائد العملية .٩

 للمؤسسة .أ
نتيجة هذه البحث متعم د لتنفيذ مواد املدخالت 

 من أجل حتسّي عملية التعليم مؤث ر و إبتكار.
نتيجة هذه البحث متعم د أن يزيد فكرة الت جربة   .ب

ىف اجملال البحث، وفوق ذلك نتيجة هذه البحث 
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حمرتف اخلاصة يف مصنوعة ىف الزاد يصري  املعلم 
 تعليم الغة العرابية.

 
 تنتظيم كتابة تقرير البحث﴿و﴾. 

حتديد  خلفية البحث وعنوان البحث و   : لو اال الباب
مشكالت البحث و أسئلة البحث و 

 فوائد البحث.أهداف البحث و 
عن  طار النظري، اإلحبوث السابقة :  الباب الثاين

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 
واشتمال  باستخدام الوسائل البصرية

تعريف إسرتاتيجية التعليم، تعريف على: 
منوذج التعليم اإلستفساري، تعريف 
الوسائل البصرية، مبادى يف استخدام 
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري، تنفيذ 
إسرتاتيجية تعليم اإلستفساري، مزية و 
نقصان منوذج التعليم اإلستفساري، 
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هيكل التفكري و لتعليم. نتيجة تعليم و ا
 الفروض البحث.

 منهج البحث وفيه مفعول البحث، :  الباب الثالث
مكان البحث، متغري  البحث، إجراءت 

التخطيط، البحث اإلجرائ حنو: 
التنفيذ، مالحظة، الصورة املنعكسة. 

أسلوب حتليل أسلوب مجع البيانات. 
 البيانات.

تكون من عرض البيانات العامة  : الباب الرابع
باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ 
سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

يحتوى على تاريخ  فونوروجو جيناجنان
معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ المدرسة 

 سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري
وموقف جغرافها ومنظمتها وأحوال 

الخاصة والبيانات  أساتذتها وطالبها
تطبيق  تحتوى على خلفية و خطوات
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إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 
لرتقية كفاءة باستخدام الوسائل البصرية 

م اللغة العربية لطالب الصف تعل  
السابع باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء 

فونوروجو  تاجنونج ساري جيناجنان
مث  .٩١٠٢ - ٩١٠2السنة الدراسية 

البيانات كل الدور و حتليل البيانات كل 
 الدور و تدليل البيانات كل الدور.

اإلختتام، فيه الخالصة من هذا  الباب الخامس : 
 البحث و اإلقتراحات.

 
 

 
 
 

  



 

1 
 

 الثانيالباب 
، االطار النظري، هيكل التفكير و الفروض بحوث السابقة

 البحث
 

حبوث السابقة، االطار يف هذا الباب عن تبحث الباحثة 
 مع التفسري التايل:  البحث،النظري، هيكل التفكري و الفروض 

 بحوث السابقة ﴾.  أ ﴿
حثة املطالعة أخذت الباتفاعا هبذا البحث، إن

املتقدمّي الذين من خبوث املتقدمّي. أما البحوث 
 :يبحثون عن هذه البحث منهم

البحث العلمى الذي حبثته حممد راملي  .0
( كلية الرتبية اجلامعة وايل سوجنو ٩١٠5)

اإلسالمية احلكومية مسارانج، حتت املوضوع 
"تطبيق منودج التعليم اإلستفساري لرتقية نتيحة 
التعليم طالب املوضوع دائما توفري الطاقة الصف 
الرابع املدرسة اإلبتدائية حنضة العلماء باعون راجا 

 فاتابون كندال.

14 
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ومن خلفية هذا البحث هو لرتقية نتيجة 
التعليم هو يف منوذج التعليم. نتيجة الطالب 
منحفضة ألن  إستخدام منوذج  يف تعليم ناقص 

هو "هل تطبيق األكمال. و أسئلة هذا البحث 
منوذج  اإلستفساري ترقية نتيجة الطالب يف 
املوضوع دائما توفري الطاقة الصف الرابع املدرسة 
اإلبتدائية هنضة العلماء باعون راجا فاتابون  
كندال. هذا البحث العلمي تستخدم اإلجراءت 
البحث اإلجراء. اخلالصة هذا البحث نتائج 

دور األول  التعليم الطالب، مير س اإلرتقاء، يف
ويف دور  %55،5أكمال مثانية الطالب أو 

طالب أو ٠5الثاين زيادة إكتمال تعليم الطالب 
. يف حّي هذا البحث هو تطبيق 21،1%

إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 
م اللغة العربية الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
سالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري اإل
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 – ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
٩١٠٢. 

البحث العلمى الذي حبثتها مونا أريسجا   .8
 راديناجلامعة اإلسالمية احلكومية ( ٩١٠4)

حتت املوضوع " تطيبق منوذج إنتان المفوع، 
التعليم اإلستفساري لرتقية نتيجة عقيدة األخالق 

لطالب الصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية يف ا
 مشارق األنوار الرابع سوكابةمي باندار المفوع.

ومن خلفية هذا البحث هو لرتقية نتيجة 
التعليم هو نقص اإلستخدام منوذج التعليم اليت مل 
يعمل جيد. و أسئلة هذا البحث هو "هل تطيبق 

اإلستفساري ترقية نتيجة عقيدة  التعليممنوذج 
األخالق يف الطالب الصف اخلامس املدرسة 
اإلبتدائية مشارق األنوار الرابع سوكابةمي باندار 
المفوع. هذا البحث العلمي تستخدم اإلجراءت 
البحث اإلجراء. اخلالصة هذا البحث نتائج 
التعليم الطالب، مير س اإلرتقاء، يف دورين. دور 
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و يف دور  %2٠،72يجة التعليم األول ترقية نت
. يف حّي هذا البحث هو %٢٩،5٢الثاين 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 
م اللغة العربية الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

 - ٩١٠2روجو السنة الدراسية فونو  جيناجنان
٩١٠٢. 

الصورة نشرة الذي حبثتها فطري سالمة  .3
اجلامعة حممدية (  الكلية الرتبية و العلوم ٩١٠5)

حتت املوضوع " تطيبق إسرتاتيجية سوراكرتا، 
التعليم اإلستفساري لرتقية الفهم شكل 
الر ياضيات يف املوضوع لوغاريتم الصف العشرة 

 نهني ة فراويرا كرتاسورا.اك املدرسة العالية امل
املعلم  ومن خلفية هذا البحث هو ال يزال

يهمن على عملية التعليم والطالب يستمعون 
فقط اىل شرح من املعلم مم ا تسبب يف أخنفاض 
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الفهم يف املووضوع لوغاريتم. و أسئلة هذا 
البحث هو "هل بعد تطيبق إسرتاتيجية التعليم 

ر ياضيات يف اإلستفساري ترقية الفهم شكل ال
املوضوع لوغاريتم الصف العشرة اك املدرسة 
العالية املنهني ة فراويرا كرتاسورا. هذا البحث 
العلمي تستخدم اإلجراءت البحث اإلجراء. 
اخلالصة هذا البحث نتائج التعليم الطالب، 
مير س اإلرتقاء التعليم الرياضيات، يف دورين. دور 

يف دور الثاين و  %1١األول ترقية نتيجة التعليم 
. يف حّي هذا البحث هو تطبيق 22%

إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 
م اللغة العربية الوسائل البصرية لرتقية كفاءة تعل  

لطالب الصف السابع باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

 - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
حىت الثالث البحث األعلى خمتلفة هبذا . ٩١٠٢
 البحث.
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 االطار النظري ﴾.  ب ﴿
 تعريف إستراتيجية التعليم .1

 a، اإلسرتاتيجي ة مبعن الرتبي ةيف الدنيا 

plan, method, or series of activities 

designed to achieves a particular 

educational goal  ،(. ٠٢41)ج.ر. دافيد
إسرتاتيجية تعليم ميكن تفسري على وهكذا 

التحطيط الذي حيتو على سلسلة من األنشطة 
 تصميمها لتحقيق أهداف تعليمية معي نة.

هناك حالتّي اليت جيب أن ندقيق إليها 
من مفاهم األعلى. األول، إسرتاتيجية تعليم 
يشكل التخطيط عملية مضمون اإلستخدام 

. خذا أسلوب و تنفيذ حمتللفة موارد يف تعليم
معناه صياغة اإلسرتاتيجية جديدة وصلت يف 
عملية إعداد خطة العمل مل يصل إىل العمل. 
الثاين، اإلسرتاتيجية  يتم ترتيب لتحقيق 
أهداف معي نة. يعين إجتاه من كل القرارات 
مرت ب اإلسترياجتية هي حتقيق األهداف. 
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وهكذا إعداد خطوات التعليم، اإلستفاذة من 
و املوارد التعليم كلها موجهة يف خمتلفة املرافق 

حتقيق األهداف. لذالك، قبل حتديد 
اإلسرتاتيجية، واجب يعّب  األهداف واضحة 
اليت ميكن  قياس النجاح ألن  األهداف هو 

 ٠١روحها تنفيذ اإلسنرياتيجية.
أما إسرتاتيجي  التعليم مبعن خطة 
العامة عن املعلم و املتعلم يف التعليم لوصول 

إسرتاتيجي ات  7ف املثبت. هناك إىل األهدا
أساسية يف التعليم وتشتمل على بعض 

 احلالت وبينها:
تعر ف وثب ت نوعي  وموه الت تغيري  .أ

السلوك والشخصب ة الطالب كما 
 النقصود.

                                                             

entasi Standar Strategi Pembelajaran Beroriوينا سنجايا، ٠١ 

Proses Pendidikan ( ،٩١١1جاكرتا: كنجانا ،)٠٩1. 
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إختار املذخل التعليم املالئم لوصول   .ب
 إىل الغاية.

إختار ويثبت مقايس ومعيار ومعيار   .ت
 التعليم. النجاح ليستخدم لتقومي نتائج

يثبت مقايس ومعيار النجاح ليستخدم   .ث
 ٠٠لتقومي نتائج التعليم.

ان  التعليم اسم مصدر من فعل 
املاضي "علم"، مادة  تلقّي الدرس والقاء 
املعرفة وتدريس الطالبات أنوع املعارف والعلوم 

ام ا هو املقصود بالتعليم جيدي ىف  12والفنون.
جهد التدريس شخصية أو جمموعة من خالل 
خمتلفة واإلسرتاتيجية خمتلفة، الطريقة و املقاربة 
بالت جاه حتقيق األهداف هلا املخط ط.التعليم 

                                                             

 Strategi Belajar Mengajarسيف البحري مجرة و اسوان زين،  ٠٠ 
 .5(، ٩١٠١)جاكرتا: ريناكى جفتا: 

(، ٠٢٢4لويس معلوف، املنجيد يف اللغة ) بريوت: دار املشرف، ٠٩ 
5٩4-5٩4. 
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ميكن إلعتبار عملية املعلم برناجمي ىف تصميم 
التعليمية جلعل الطالب تعليم الطالب بنساط 

 ٠5توفري املوارد التعليم. مما يؤكد على
( إسرتاتيجي ٠٢٢١قال "كيمب" )

التعليم هو عملية التعليم واجب للمعلم 
والطالب لوصول إىل أهداف التعليم فع ال. 
سواء بالرأي أعاله، قال ديك و جاريي 

( أن أسرتاتيجي التعليم جمموعة من ٠٢25)
املواد واألجراءت استخدم متسويا ليول د نتائج 

 ٠7طالب.التعليم لل
 
 
 

                                                             

 PT Remaja)باندوع:  Strategi Pembelajaranعبد اجملد،  ٠5 

Rosdakarya ،٩١٠7 )7. 

entasi Standar Strategi Pembelajaran Beroriوينا سنجايا،  ٠7 

Proses Pendidikan ( ،٩١١٢جاكرتا: كنجانا ،)٠14. 
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 تعريف نموذج التعليم اإلستفساري .2
 inquiry اإلستفساري يف لغة اإلجنليزية

 عمليةمبعىن سؤاال أو حتقيقا. إلستفساري هو 
غالبة اليت يعمل كل اإلنسان ليبحث أو ليفهم 

 ٠5اإلعالم.
ويف شرح أخرى، إلستفساري مبعىن 
سلسلة عملية التعليم اليت يورط كل من قدرة 

ليبجث ويورط باملنظم ان يسبك الطالب تامة 
اإلكتشاف واثق من نفسه. غرض أساسى من 
عملية تعليم إلستفساري هو اوال، مشاركة 
الطالب يف عملية التعليم تامة. ثانيا، ينظم 
عملية معقوال ومنظما. ثالثا، املكتشف يف 

 ٠1عملية إلستفساري.

                                                             

 Progresif-Mendesain Model Pembelajaran Inovatif ،تريأنطا ٠5 
 .٠11( ٩١١٢جاكرتا: كنجانا، )

 ,PT Grasindoجاكرتا:  ) Mengajar-Strategi Belajarو غوال، ٠1

Anggota Ikapi ،٩١١٩)27-25. 
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 تعريف الوسائل البصرية .3
الوسائل البصرية وهي الوسائل اليت 
ختاطب حاسة البصر كالصور املتحركة والرسوم 

ويف شرح  ٠4واللوحات والشرائح زاألفالم.
أخرى، وهي تلك الوسائل ال يت ختاطب حاسة 
البصر، كالصو ر، والر سوم واخلرائط. وهذا النوع 
من الوسائل كلما زاد ارتبطها بالنص القرائي 
أو احلواري، أعطى وحدة متكاملة يف 

 ٠2اليت يتضمنها النص.استيعاب املعلومات 
الوسائل البصرية يعتقيل دور املهم جدا ىف 
عملية التعليم. الوسائل البصرية تسهيل الفهم 
وتقوية الذكرة. البصرية ينبت رغبة الطالب 
وميكن توفري اإلتصال بّي حمتويات املادة 

                                                             

أوريل حبر الدين، تطوير منهج تعليم العربية وتطبيقة على مهارة  ٠4 
  .٠٠7(، ٩١٠١، UIN Maliki Pressالكتابة، )مالنج: 

الرشيد يوسف حممد، تدريس اللغة العربي ة طرقه وتقنيته الرتبوي ة، ٠2 
 .٠1٠ (،٩١٠٩، Borneo Printers&Trading Sdn.Bhd)بروناي دارالسالم: 
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دراسة مع العلم احلقيقي. لكي فعالة، جيب 
 وضع الصور يف السياق ذي معىن والطالب

 أي يتفاعل مع لتأكيد من عملية املعلومات.
متثيل  (.شكل البصرية أن يكون: أ

الصور مثل الصور، لوحة، صورة توضح كيف 
رسم بياين  الذي يصو را  (.تبُداألشياء. ب

العالقة بّي العالقات الفكراة، مجعي ة، و 
اخلريطة توضح  (.تركيب احملتوى املادة. ج

عالقة الفضاء بّي العناصر يف حمتوى املادة. 
)د( مثل رسم بياين  و خمط ط. الذي يقدم 
صورة رسم بياين  البيانات أو العالقة بّي طقم 

 ٠٢من الصور أو األرقام.
 
 

                                                             

، Rajawali Press، )جاكرتا:  Media Pembelajaranأزهار إرشاد،  19 
٩١٠7 ،)2٢. 
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مبادى في استخدام إستراتيجية التعليم  .4
 اإلستفساري

 املوجهة لتطوير الفكرية .أ
غرض األسسي من األسلوب 
اإلستفساري هو قدرة التفكري. فهذا، 
هذا األسلوب التعليم من غري اجتاهة 
إىل نتيجة التعليم هو اجتاهة إىل عملية 

 التعليم.
 مبدأ  التعامل  .ب

عملية التعليم يف األساس هي 
عملية التعامل، سواء التعامل بّي 
الطالب مع بيئة التعليم. التعليم كعملية 

كمصدر التعامل مبعن وضع املعلم ليس  
التعليم، بل كضبط البيئة أو ضابط يف 

 نفسي التعامل.
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 مبدأ السؤال .ج
جيب ان يتم من دور املعلم يف 
استخدم هذا األسلوب إلجابة كل 
األسئلة من بعض العملية التفكري. 
بسبب ذلك، قدرة املعلم ليسأل عند  

 كل اخلطوة لوازم جدا.
 مبدأء التعليم لتفكري .د

قيق، التعليم ليس لتذكر بعض احل
بل التعليم من عملية التفكري، أي 
عملية تطوير احتمال كل العقل.تعليم 
التفكري هو استغالل و استخدام العقل 

 كامل.
 مبدأ االنتفاحجه. 

التعليم احملتوى هو التعليم الذي 
يستعيد على بعض اإلمكان لفرضي ة 
والبد ان يثبيت حقيقتها. ووظيفه املعلم 
هي ان تستعد اجملال اليت تعطى لفرصة 
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على الطالب لتطوير الفرضي ة وبعالنية 
 ٩١تثبيت الفرضي ة املقدمة.

 
 تنفيذ إستراتيجية تعليم اإلستفساري .5

تابعا على احلطة   عملية التعليم اإلستفساري
 كما يايل:

 تعليم  إجتاه .أ
يف هذه اخلطوة اشرتط املعلم 
الطالب  ال ستعداد يف عملية التعليم. 
بعض احلالت اليت يفعل يف اإلجتحاه 

 خنو:
شرخ املوضوع، األهداف ونتيجه  (٠

 التعلم يرج ان ينال الطالب.
شرح أصول العملية البد ال يفعل  (٩

 الطالب ليوصل إىل األهداف.

                                                             
 PT Remaja)باندوع:  Strategi Pembelajaranعبد اجملد، ٩١

Rosdakarya ،2112 )222- 222. 
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أمهية املوضوع و عملية شرح  (5
 التعليم.

 رمز األسئلة او املشكلة  .ب
رمز األسئلة او املشكلة هي 
اخلطوة اليت حيمل الطالب إىل احدى 
املشكلة فيها األلغاز. املشكلة ان يقدم 
هي من املشكلة املعرض الطالب ليفك ر 
حلل  املشكلة. ألن كل املشكلة كون 
اإلجابة حىت يقدم الطالب ليبحث عن 
اإلجابة الصحيحة. عملية حبث عن 
اإلجابة الصحيحة مهيم يف األسلوب 
اإلستفسارى. فهذا، بوسيلة هذه 
العنبسة وجد الطالب التجربية الثمينة 

ة ر الفكري  بوسيلة عملياحملاولة تطوي
 التفكري.
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 رمز الفروض .ج
الفروض هو اإلجابة املؤقتة من 
املشكلة املبحث. لإلجابة املؤقتة، 

تاج إىل اإلختيار الصحيح. الفروض حي
يف هذا الواقع، الفروض الذي يقصد هو 
حّي قدم املعلم السؤال إىل الطالب 
الذي يسبب لرمز اإلجابة املؤقتة أو 
يستطيع رمز كثري من اإلفرتاض ميكن 

 اإلجابة من املشكلة املبحث.
 مجع البيانات .د

مجع البيانة هي حبث عن اإلخبار 
املقدمة.  الذي خيتج لإلختبار الفرضية

يف األسلوب اإلستفساري، مجع 
اليبانات هي عملية الفكري  املهيم 

 لتطوير الفكري .
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 إختبار الفروضية .ه
إختبار الفروضية هو عملية ليثبت 
اإلجابة الىت معتمد مقبةل مناسبا 
بالبيانات الىت وجد يف مجع البيانات. 
وأهام يف إختبار الفرضية هو حبث عن 

الطالب على اإلجابة طبقة الإلتقان 
 املتقدمة.

 اخلالصة .و
املالحصة هي عملية تصوير 
الكشف وجد على اساس نتيجة إختبار 
الفرضية. رمز املالحصة يكون خطوة 

 ٩٠مهيمة يف عملية التعليم.
 
 
 

                                                             

 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standarوينا سنجيا، ٩٠ 

Proses Pendidikan  ،215 -211(، 2119)جاكرتا: كنجانا. 
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 مزية و نقصان نموذج التعليم اإلستفساري .6
أسلوب التعليم اإلستفساري هو 
أسلوب التعليم املستحسن ألن يف هذا 

 األسلوب بعض الفضيلة كما يلي:
هذا األسلوب هو أسلوب التعليم الذي  .أ

يأكد إىل تنمية الفكري، السلوك، 
النفسحركي ة التنواز حىت التعليم بوسيلة 

 هذا األسلوب معنويا.
مقدم هذا األسلوب فسحة لتعليم   .ب

 الطالب مناسب مع طرز تعلمهم.
مناسب هذا األسبلوب مع تنمية علم  ج.

النفس التعليم احلديثة الذي يظن ان 
التعلم هو عملية تغيري السلوك بوسلة 

 التجربية.
فضيلة أخرى هي هذا األسلوب خدم  .د

 حاجة الطالب الذي ذو القدرة على
املتوسط. مبعىن الطالب الذى ذو القدرة 
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اجليد ال مينع مع الطالب الضعيف يف 
 التعليم. 

انب ذلك، هنا بعض النقصان يف جي
 هذا األسلوب كما يلي:

إذا كان هذا األسلوب مستخدم   .أ
كاألسلوب التعليم، سيصع ب لينظم 

 املعلية و النجاح الطالب.
صعب هذا األسلوب يف اخلطة التعليم   .ب

 ألن تصادم مع عادة الطالب يف التعلم.
أحيانا يف تنفيده حيتاج أىل وقت طويل  ج.

حىت صعب املعلم ليناسب مع الوقت 
.  املعّي 

حينما معاير النجاح التعليم املقرر بقدرة  .د
الطالب ليتمك ن املادة، صار صعبة 

 ٩٩للمعلم يف تنفيده.
                                                             

 PT Remaja)باندوع:  Strategi Pembelajaranعبد اجملد، ٩٩ 

Rosdakarya ،٩١٠7)٩٩4-٩٩2. 
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 تعريف الكفاءة تعل م اللغة العربية .7
 تعريف كفاءة  .أ

مفهم الكفاية اللغوي يقصد به 
غىن عنه و يكفي  الشيئ الذي ال

 عماسواه، وكلمة كفاية تعين اإلستغناء.
يف   competencyوكلمة الكفاءة  

اللغة اإلجنليزية تعين املهارة والقدرة و 
الصالحية. وهي عند مهيمّي جمموعة 

ذات  intelligenceمن أنشطة الذكاء 
مسؤولية كبرية يلزم ألي إنسان أن 
ميلكها حىت يصبح صاحلا وكفأ ألداء 
الوظائف يف جمال معّي من جماالت 
احلياة. ويتمم فقال: إن هذا الذكاء ال 
بد أن يتمثل يف وجود املهارة و الدقة 
والنجاح عند حتصيل العمل، وأن 
الكسؤولية البد أن تتمثل يف صالحيه 

جهة النظر العملية العمل ومكافأته مع و 
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و التكنولوجية و األخالقية، مبعىن أن 
العمل يكون صحيحا من وجهة النظر 

 العملي و التكنولوجي و األخالقي.
وقيل أن الكفاءة عبارة عن احلد 
املقبول من املعلومات واملهارات 
واالجتاهات والقيم واملبادئ األخالقية 
الذي ميكن املعلم من أجناز مهامة 

 22بإتقان وفعالية. النهليمية
ويف شرح أخرى، الكفاءة هي 
السلطة التقرير الشيئ. قهم الكفاءات 

، competenceاألساسية أصله من يعين 
مبعين القدرة أو املهارة. هذه الكلمة 

والقدرة  (proficieny) تشب هبا لكفاءة
Ability))  " اليت هلا معىن تقريبا نفس

القدرة". الكفاءة هلا معنيأخر هو القدرة 
                                                             

أوريل حبر الدين، تطوير منهج تعليم اللهة العربية وتطبيقه على مهارة ٩5 
  .5٠(، ٩١٠١الكتابة، )ماالنج: اجلامعة األسالمية احلكومية مولنا مالك إبرهيم، 
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على تنفيذ وظيفة الرتبية و التعليم 
املكتسبة من خالل التعليم و 

 22التدريب.
 تعريف تعل م .ب

التعلم أن حتصل تكتسب معرفة 
عن موضوع، أو مهارة، عن طريق 
الدراسة، أو اخلّبة، أو التعليم. أما 

فينص على أن " التعريف املتخصص 
يف امنيل  -نببا-التعلم تغري مستمر

 السلوكي، وهو نتيجة ملمارسة معززة.
وإذا حللنا مكونات تعريف 
التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص 

 جماالت البحث على الوجه التايل:
التعلم هو )االكتساب( أو  (٠

 )احلصول( على شيء.
                                                             

 Pendidikan dengan Pendekatan Psikologiموهبينب شاه،  ٩7 

Baru ، ،٩٩٢(، ٩١١2)باندونج: رمياجا رروسدا كاريا. 
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التعلم هو االحتفاظ مبعلومات أو  (٩
 مبهارة ما.

فاظ يتضمن أنظمة واالحت (5
االختزان، والذاكرة، والتنظيم 

 املعريف.
يشتمل التعلم على الرتكيز اإلجايب  (7

الوعي على األحداث اليت اجلهاز 
 العضوي أو خارجه.

لكنه معرض -نببا-التعلم مستمر (5
 لنسيان.

يتضمن التعلم شيئا ما من  (1
 املمارسة، وقد تكون ممارسة معززة.

 25التعلم تغري يف السلوك. (4
تعريف التعل م  ،أخرىرح ويف ش

 .James Oعند مجيس و. ويتكري )

                                                             

)بريوت: دار النهضة،  أسس تعل م الل غة وتعليمهادوجالس براون،  ٩5 
٠٢٢7 ،)٩5-٩1. 
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Whittaker)  هو العملية الىت فيها تظة ير
 السلوك بطرق املمارسة أواخلّبة.

(lerning may be definet as 

the proses by whitch behavior 

originates or is altered through or 

esperience 
 

وعند هووارد ل. كنح سلى 
هو  (Howard L. Kingsly)التعلم 

  العملية اليت فيها تظه ير وتغري السلوك
 )مبعن العام( بطرق املمارسة و التدريب.

(learning is the procces by which 

behavior (in the broader sense) is 

originated or changed trough 

practice or training) 

يف عملية التعلم  فتحتاج
الشخص القادرعلى إعطاء املمارسة 

ذ، فهو والتدريب لتغيري سلوك التالمي
 املدرس املناسب لتنفيذها.

 فدور املدرس يف عملية التعلم إمنا هي: 
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يريب  التالميذ و جيهه و يدافعه  (٠
للوصول ايل الغاية علي ح د 

 قصري أم طويل
هتييئ السهولة للوصول ايل الغاية  (٩

 خّبة التعلم اجليدةبوسيلة 
إعطاء تنمية اجلوانب الفردية خنو  (5

السلوك والنتائج والقبولة 
 بالتكي ف.

فريجي للمدرس تكوين عملية 
التعليم والتعلم، وقادر على التهيج 
الطالب للتعلم بالفعلي والدينامي 

 26للوصول ايل احلاجة و الغاية املرجوة.
 تعريف اللغة العربية .ج

لغة العروبة و أما اللغة العربية فهي 
اإلسالم، وهي أعظم مقومات األمة 

                                                             

، )جاكرتا: رينيكا psikologi belajarأبو أمحدي ويدودو سوفريونو،  ٩1 
 .٠١5-٠١7(، ٩١١7جيفتا، 
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اإلسالمية منذ أن يبعثه اهلل رسوله العريب 
إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. 
وهي لغة التعليم و التعل م يف مجيع 
املدارس واملعاهد اإلسالمية، ولغة 
التفاهم بّي مجيع الشعوب العربية 
واإلسالمية، بل أصبحت اآلن أحدى 

الرمسية يف هيئة األمم اللغات 
 27املتحدة.

اللغة العربية تسمى لغة الضاد، 
ولغة االعجاز ولل غة الفصحى و الل غة 
اخلالدة. وهي الكليمات اليت كان يعّب 
هبا العرب. ونسيبت هذا الل غة اىل 
العرب ألهنا لغتهم اليت عليها أمساعهم، 

                                                             

أزهار أرشد، مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية تعليم الغة األجنبية  ٩4 
 .7-5(، ٠٢٢7)أوجونج فاندانج: األحكام، 
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ودارت عليها رحى بياهنم يف التعبري عن 
 28أغراضهم.

 
الدراسات الخريجية، كفاءة  كفاءةيير  معا .8

 الماهي ة، كفاءة األساسية اللغةالعربية. 

 معايريكفاءة الدراسات اخلرجيية أ. 

لديك السلوك كاملؤمن، و  موقف
األخالق الكرمية، العامل، 
اعتماد على النفس، 
واملسؤول يف تعامل فعالية 
مع اإلجتماع والعامل يف 

 نظاف املعاملة واملسكن.

لديك معرفة الواقعي ة،  معلومات
و االورائي ة يف  التصوري ة،

                                                             

ليان: دار  -، )بريتاملدخل إىل الل غة العربيةحممد بكر الدين صاحل،  28 
 .٠5( ٠٢٠2الشارق الغريب، 



42 
 

 
 

املعلومات،و التكنولوجيا، 
 و الفن و الثقافة مبعرفة  

البشري  و القومية و 
الوطنية و اخلضارة ترتبط 
مع الظاهرة واالحداث 

 املصرخ.

لديك قدرة التفكري  مهارات
والفعلية الفعالية اإلبتكارية 
يف ميدان اجملردة و 
امللموسة مناسبة مع مادة 
املطالعة يف املدرسة او 

 املصدر االخر املناسب.

 
 
 
 



43 
 

 
 

  املاهي ةب.كفاءة 
 نقدر ونعيش التعليم الدينية ااملعتمدة  (٠
نقدر و نعيش السلوك الصدق  ( ٩

والتأدييب  واملسؤول والعناية واآلداب 
واالعتماد على النفس يف تعامل 

يف نطاق فعالية مع االجتماع والعامل 
 املعاملة واملسكن.

مفهوم و تطبيق املعلومات )الواقعي ة،  ( 5
التصوري ة، و االجرائي ة( باعتبار 
فضول اىل املعلومات، والتكنولوجيا، 
والفن والثقافة مبعرفة البشري  و 
القومية والةطنية واخلضارة ترتبط من 

 الظاهر واالحداث املصرخ.
ان معاجلة وتذوق واستنتاج يف ميد ( 7

اجملردة وامللموسة مناسبة مع مادة 
املطالعة يف املدرسة او املصدر االخر 

 املناسب على وجه النطري.
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  كفاءة األساسية  ج. 
يقابل الصدق و اإلعتماد على  ٠.٠

النفس كنعمة اهلل التصال مع بيئة 
 االجتماعية حول البيت واملدرسة

سل م حبرك الداخل كنعمة اهلل  ٠.٩
 لتطوير مهارة اللغوية

بيق أمانة كنعمة اهلل لتطبيق تط 5.٠
اللغة العربية كلغة اإلتصالية 

 العاملية
ظهر سلوك الصدق و اإلعتماد   ٩.٠

على النفس التصال مع بيئة 
 االجتماعية حول البيت واملدرسة

ظهر سلوك احلرك الداخل لتطوير   ٩.٩
 مهارة اللغوية

ظهر سلوك مسؤول يف تطبيق   5.٩
ة اللغة العربية كلغة اإلتصالي
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العاملية و املقدمة ملطالعة 
 اإلسالمية

التعرف على صوت الكلمات و   ٠.5
العبارات و اجلمل باللغة العربية 
ترتبط على املوضوع : العنوان, 
بييت، من يوميات األسرة شفهيا 

 و كتابتا
يفهم على الكلمات و العبارات   ٩.5

و اجلمل باللغة العربية ترتبط على 
املوضوع : العنوان, بييت، من 

 يوميات األسرة 
جتد معىن او فكرة من الكلمات   5.5

و العبارات و اجلمل باللغة العربية 
ترتبط على املوضوع : العنوان, 

 بييت، من يوميات األسرة 
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 تعبري عبارة بسيطة ترتبط على  ٠.7
املوضوع : العنوان, بييت، من 
يوميات األسرة بعناية على هيكل 
النص و عناصر اللغة الصحيحة 

 يف السياق
عرض املثال من عبارة بسيطة   ٩.7

للتعبري و السؤال و اإلجابة على 
املوضوع : العنوان, بييت، من 
يوميات األسرة بعناية على هيكل 
النص و عناصر اللغة الصحيحة 

 يف السياق
عرض املعلومات الشفهية   7.5

البسيطة على املوضوع : العنوان, 
 بييت، من يوميات األسرة
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يعّب معلومات كتابة على   7.7
املوضوع : العنوان, بييت، من 
يوميات األسرة على هيكل اللغة 

 الصحيحة
ترتيب النص البسيط على   7.5

املوضوع : العنوان, بييت، من 
كل يوميات األسرة بعناية على هي

عناصر اللغة الصحيحة  النص و
 يف السياق

 
 
 
 
 



48 
 

 
 

 هيكل التفكير ﴾ ج﴿
يف هذا البحث اإلجالائي  التفكري هيكل يبدأ

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري من احلالة األو ل، 
م اللغة لرتقية كفاءة تعل  باستخدام الوسائل البصرية 

الثانوية العربية لطالب الصف السابع باملدرسة معارف 
اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

، ٩١٠٢ - ٩١٠2فونوروجو السنة الدراسية  جيناجنان
. فلذلك، يف عملية  مث  تعريف كفاءة تعل م الطالب

 إسرتاتيجية التعليم اإلستفساريستطب ق املدر س 
يف التدريس  الوسائل البصرية وتستخدمي املدر س با
 .طالبتعلم  كفاءةلرتقية   لطالب الصف السابع

 
 الفروض البحث ﴾ د﴿

 فروض يف هذا البحث هو :
يستطيع ترقية عملية التعليم اللغة العربية  يف الصف  .1

السابع باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة 
فونوروجو  هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان
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بعدما تطبيق  ٩١٠٢-٩١٠2السنة الدراسية 
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل 

 البصرية يف التعليم اللغة العربية.
تعلم الطالب الصف السابع  كفاءةيستطيع ترقية   .2

باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 
فونوروجو السنة  العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

طبيق إسرتاتيجية بعدما ت ٩١٠٢-٩١٠2الدراسية 
التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية يف 

 التعليم اللغة العربية.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
موضوع يف هذا الباب عن نوع البجث، تبحث الباحثة 

البحث، وضع املوضوع اإلجراى، متغري  البحث، إجراءت البحث 
جدول حتليل البيانات،  أساليب مجع البيانات، أساليباإلجرائ، 

 البحث اإلجرائي كما يايل:
 ﴿أ﴾  موضوع البحث

تطبيق إسرتاتيجية التعليم هي  هدف األجرائي الصف ى
 كفاءةاإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية لرتقية  

طالب يف التعليم اللغة العربية و تعاون الطلالب  تعلم
 خالل عملية التعليم.

 
 وضع الموضوع اإلجراى﴿ب﴾ 

طالب الصف السابع الفاعل يف هذا البحث هو 
باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 

 ٠٩جبملة  فونوروجو العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

50 
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أنثى. يف حّي وضع  5مذكر و  4الطالب، تكون من 
باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ هذا البحث 

، فونوروجو تاجنونج ساري جيناجنانسسة هنضة العلماء 
 . ٩١٠٢-٩١٠2السنة الدراسية  بالوقت الفصل الن هائي

 
 غير  البحث﴿ج﴾ مت
تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام  .٠

الوسائل البصرية يف التعليم اللغة العربية لرتقية نتيجة 
 الطالب.

الطالب يف الدروس  كفاءة تعل م اللغة العربية ةترق ي  .٩
اللغة العربية بعد تطبيق إسرتاتيجية التعليم 

 اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية.
 

 إجراءت البحث اإلجرائ﴿د﴾ 
إستخدمة الباحثة نوع البحث هلذا البحث على 

. (Classroom Action Research)سبيل البحث اإلجرائي 

( Kemmisتستخدمي الباحثة يف هذا التحليل من كميس )
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(، وهي تكوين كل الدور من أربعة Taggart)و تغارت
الصورة  والتنفيذ واملالحظة و التخطيطعنصور، وهي: 

 شرح العملية كمايلي:٩٢منعكسة.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كميس و تغارت خطواط البحث اإلجرائ 5,٠الصورة   

 
 

                                                             

 Yramaباندوع: ) Penelitian Tindakan Kelas زين العاقب، ٩٢ 

Widya ،٩١١1 ،)٩٩. 

سةالصورة املنعك  

طالتحطي  

يذالتنف سةالصورة املنعك   

 

طالتحطي  
 التنفيذ

 
 مالحظة

 

 الدور األول

 الدور الثاين

 إنتهى مالحظة
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 التخطيط .٠
التخطيط هي ينطوي على خط ة عمل اإلجرائي 
لتحسّي، لرتقية أو تغيري السلوك واملوقف يريده احلل  

 5١عن مسألة.
 التنفيذ .٩

التنفيذ هو التنفيذ عملية عن املعلم أو الباحثة يف 
 التحويل.  جهد تصليح، تررقية أو يريده

 املالحضة  .5
يالخظ على نتيجة أو تأثري من إجراءت التنفيذ 

 5٠لطالب.
 الصورة منعكسة .7

هي عملية الت حليل، الصناعي  حصل على كل 
 5٩اإلعالم حّي عملي ة اإلجراءت.

                                                             

جاكرتا: ) ،Penelitian Tindakan Kelasسوهارسيمي اريكونط،  5١ 
 .٠2(، ٩١١1بومي اكسارا، 

جاكرتا: ) ،Penelitian Tindakan Kelas dan Praktikتريأنطا، 5٠ 
 .5١(، ٩١٠٩فريستاسي فوستاك، 
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تنفيذ هذا البحث اإلجرائي على دورين تكو ن من 
 الصورة منعكسة.، التنفيذ، املالحضة و التخطيط: 

 دور األول
 التخطيط .٠

يف هذه املرحلة  جيب على ترتيب دور لكل دور. 
أحوال املدب ر خبط ة تعليم يعد املادة، يعيد وسائل 

 اإلعالم اآللة أداة، أو الورقة مالحظة.
 التنفيذ .٩

على أساس النتائج يف مرحلة قبل اإلجراء، ترتيب 
اخلط ة اإلجراء حتسّي على مشكلة يف عملية 
التعليم. ىف هذه مرحلة الباحثة يثب ت و ترتيب اخلط ة 
حتسّي عملية التعليم. يف مرحلة األول تعطى 
الطالب املادة حىت  أفضل الطالب يفهم ما سوف 

ستفساري. مث  تطبيق البحث يف عملية تعليم اإل
لطالب إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 

 العربية. الوسائل البصرية يف التعليم اللغة 
                                                                                                                           

 5٩
 .٩١ ،Penelitian Tindakan Kelasسوهارسيمي اريكونط،  
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 مالحظة .5
يف هذه املرحلة، الباحثة تعمل مجع البيانات ملعرفة 
بقدرما فاعلي ة من عمليتها. الباحثة حتافظ على 

 فعالية طالب يف مت  عملي ة تعليم.
 الصورة املنعكسة .7

يف هذه مرحلة املعل م منعكس تطبيق نتيجة التعليم 
طالب قبل وبعد ما عمليتها، مث  الر مز نتيجة 

 خلطوة الت الية يف دور الت ايل. والنقص
 دور الثاين

 التخطيط .٠
يف هذا دور ترتيب أساس نتيجة يف دور األول، 

 التحطيط حيتشد مامل تنفذ يف دور األول.
 التنفيذ .٩

يف  هذه مرحلة  يشك ل التنفيذ من ترتيب اخلطة 
 عملية دور الثاين.

 مالحظة .5
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يف عملية مالحظة حيتوي على مالحظة التعليم، 
التنفيذ عملية دور الثاين، ومْوقف الطالب حينما 

 يعتمد عملية التعليم.
 الصورة املنعكسة .7

هذه الصورة املنعكسة التنفيذ أخري يف دور الثاين، 
 أما األهدف التنفيذ هو:

 حتليل عملية دور الثاين .أ
 تقومي نتيجة من عملية دور الثاين  .ب
 عمل اخلالصة جيد البيانات  .ت

يجة الصورة املنعكسة ملاد ة تستعمل الباحثة من نت
 ااملعيار قد مت حتقيق أو ليسها.

 
 أساليب جمع البيانات ﴾ د﴿

 مالحظة  .٠
مالحظة تشك ل األسلوب مجع البيانات 
ليالحظ كل  الواقعة املباشرة ويقي د ب اآللة مالحظة 

، البحث اإلجرائيعن أحوال املراقبة أو التدقيق. يف 
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ملراقبة طالب.  تستطيع ملراقبة املعلم أو مالحظة
 55مالحظة يصري آلة األول لستعمال مجع البيانات.

هذا األسلوب لستعمل ينال البيانات، كيف 
باملدرسة عملية تعليم اللغة العرابية يف الصف السابع 

معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء 
يفت ش من الناحية نشاط الطالب يف عملية تعليم 

لباحثة تستعميل مالحظة مشرتاك اللغة العرابيةز ا
ويف املالحظة، الباحثة تتور طفي عملية املراقبة 

 57البيانات يومي  أو اإلستعمل ما البيانات البحث.
 املقابلة .٩

املقابلة هي األسلوب مجع البيانات بستعمل 
   55اللغة الل سان أو املواجهة أم بستعمل الوسائل.

                                                             

 Kencana)جاكرتا:   Penelitian Tindakan Kelasوينا سنجيا،55 

Prenada Media Group ،2119) ،21-24. 

 Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif danسوغييونو،  57 

R&D  :باندوع(Alfabeta ،٩١٠1 ،)٠75. 

 .٢1،   Penelitian Tindakan Kelasوينا سنجيا، 55 
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الباحثة بستعمل هذا األسلوب حتص ل على 
اإلعالم احلاجة املباشرة من الر اوية معلقة هبذا 
البحث. ويف هذا احلال  حيتاجح أىل اجمليب يعين: 

السابع اللغة العرابية الصف  الطالباملدرس و 
باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 

ة تركيب . هنا الباحثة يسمتعمل ملقابلالعلماء
األسلوب مجع البيانات، اذا كان الباحثة أو مجع 

 51البيانات بيقّي عن حتصيل اإلعالم.
 اإلختبار  .5

هو الطرق اليت ميكن إسبخدامها أو 
اإلجراءات اليت شكل تأخد الوديفة أو سلسلة من 

الوديفة جيد أسئلة جيب اإلجابة علي مشرتك  شكل
مثن و  ىاإلختبار هو الكيفية ينطبق عل 54اإلختبار.

يقيس نتيجة التعليم الطالب، على األخص  نتيجة 
                                                             

 Kuantitatif, kualitatif dan Metode Penelitianسوغييونو،  51 

R&D،٩55. 

، )جاكرتا:  Pengantar Evaluasi Pendidikanأناس سوجونو،  54 
Raja Grafindo Persada، ،٩١١4 ،)14. 
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التعليم املعريف فيما يتعلق إتقان املواد التعليم 
الباحثة تستعمل 52األهداف التعليم والتدريس.

مرحلتّي هو اإلختبار األول ملعرفة بقدرما إتقان 
املواد التعليم من الطالب. واإلختبار النهائي ذو 

اإلختبار شفهي  ليعرف   شكل اإلختبار حتريري  و
 كيف كل املادة أن يتقن الطالب.

بعد اإلختبار األول والنهائي سيتم عد ها قيمة 
املتوس ط بتحليل البيانات الكم ي ة ومقارنة بّي اإلثنّي 

 ملعرفة ترقية نتيجة التعليم طالب.
 الثوق  .7

يستخدم الثوق يف البحث كمورد البيانات 
ق كمورد البيانات ألن ه يف كثري من احلاالت توثي

ينتفيع به إلختبار، يفس ر، حىت لتنب أ. تنفيد هذه 
الطريقة بالنظر الوثائق الرمسية مثل دراسة، تسجيل، 
نتائج اإلجتماع، نتائج إمتحانات الطالب والكتب 

                                                             

 ) Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajarنانا سوجانا،  52 
  .٠٢٢5،)5 5، PT Remaj Rosdakaryباندوع: 
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حيتاج التوثيق ملقارنة ما ورد ىف  29النظام املوجود.
البيانات اليت  21التوثيق مع ما حدث يف اجملال.

هتا الباحثة املتعلقة البحث اإلجرائي الصفي  هو اختذ
البيانات عن تأسيس باملدرسة معارف الثانوية 
اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 

. صور من املرافق يف املدرسة، فونوروجو جيناجنان
احلضور الطالبات، صور ألنشطة التعليم، تركيب 

سالمية  مبؤ سسة املنظمة باملدرسة معارف الثانوية اإل
، فونوروجو هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

 قائمة قيمة ونتائج التعليم.
 
 تحليل البيانات أساليب﴾ ه﴿

أسلوب لتحليل البيانات يف هذا البحث، الباحثة 
تستعمل أسلوب حتليل البيانات الكيفي ة وصفي ة و حتليل 

 البيانات الكيمي ة.

                                                             

 Penelitian Kualitatif. Metodeليكسي موليوع،  5٢ 

Kuantitatif, R&D  ، ،217(، 2112)باندونج: رماجا روسداكريا. 

 Penelitian Tindakan Kelas Teori danمفتاح اهلدى،  7١ 

Praktek ، :يوغياكرتا(Pustaka Pelajar ،2115 ،)169. 
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 حتليل البيانات الكيفي ة .٠
البحث الكيفي ة بقصد حتليل البيانات ليس 
موجود الرقم، الباحثة تستعمل منوذج ميليس و 
هوبرمان يعرض أن األنشطة يف حتليل البيانات 
، لغاية ما  الكيفية عمل النشط و يتم  اإلستمر 

اإلنشطة يف حتليل البيانات هو البيانات مشبعة. 
ختفيض البيانات، عرض البيانات، وإستنتاج 

 نات.البيا
 ختفيض البيانات .أ

حصل على البيانات من امليدان أكثر مجلة، 
لذلك يقي د بتدقيق و ختفيض البيانات يعين 
التلخيص، وأختبار األشياء الرئيسية، و الرتكيز 

م ، يبحث عن املوضوع و على الشيء اهل
 الت صميم.

 غرض البيانات  .ب
بعد مرحلة ختفيض البيانات مث  الغرض 
البيانات. غرض البيانات ميس ر يف خالصة، 
منهاج، و عالقة بّي الطبقة وغري ذلك. الرتداد 
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. وغري بنص   ما تستخدم لغرض القصصي 
القصصي  أن يكون شكل اخلطوط البياني ة، 

 قالب، الشبكة و منهج. 
 إستنتاج البيانات ج.

بيانات هي إستنتاج مرحلة الثالث يف حتليل ال
اخلطوة التالية هي استخالص البيانات. 

التحقق. ال تزال االستنتاجات أو االستنتاجات 
تم العثور تلية املقدمة مؤقتة وستتغري إذا مل و اال

على أدلة قوية كداعم يف املرحلة التالية من مجع 
البيانات. ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت 

مدعومة بأدلة صحيحة لية و أثريت يف املرحلة األ
لباحث إىل ميدان البحث جلمع عندما يعود ا

، فإن االستنتاجات املطروحة هي البيانات
 7٠استنتاجات موثوقة.

 
                                                             

 Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif danسوغييونو،  7٠ 

R&D، ٩71-٩5٩. 
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 منوذج ميليس و هوبرمان 5,٩الصورة: 

 البيانات الكمي ة حتليل .٩
يف حتليل الكمي ة لستعمل الرمز اإلحصاء البسيط. مث  

إسرتاتيجية املقر نة نسبة مئوي ة وجد قبل مستعمل 
. أم ا يستخدم الر مز ملتوس ط التعليم اإلستفساري

 ونسبة مئوية نتيجة تعليم كما يلي:
 الر مز املتوس ط .أ

 الطالب اختبار درجةوكان حساب متوسط 
 املعادلة: باستخدام

 

Data display 

 

Conclusions 

drawing/ 

Verifying 
 

Data reduction 

Data collection 
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  x =النتيجة   𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

 ∑𝑥جمموع الدرجات =  
N7٩= عدد الطالب. 

 الرمز نسبة مؤوية نتيجة  .ب
لتصوير البيانات عن نتيجة التعليم الطالب يف 

  22املاد ة البحث، مستعمل على الر مز:

𝑷 (احلاصل) =
 (𝒇) النتيجة

(𝒏) أعلى النتيجة
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 
  

                                                             

، Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajarنانا سوجانا،   7٩ 

٠١٢. 

 .Melaksanakan PTK Itu Mudah ،57ماسنور مصليح، 75 
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 جدول البحث اإلجرائي ﴾و﴿
 التاريخ التنفيذ العملية

 ٩١٠٢ينايري  ٠٠ تأليف اخلطة البحث اإلجرائي
 ٩١٠٢فّباير  7 اإلعداد

  ٩١٠٢فّباير  ٩١ تنفيذ تدريس الدور األول
 ٩١٠٢فّباير  ٩5و 

 ٩١٠٢فّباير  ٩4 تنفيذ تدريس الدور الثاين
 ٩١٠٢ماريس  ٩و  

 ٩١٠٢ماريس  5 التقومي
  ٩١٠٢أبريل  ٩ كتابة تقرير البحث اإلجرائ
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 الباب الرابع
 نتيجة البحث

  
وصف وضع مكان عن يف هذا الباب تبحث الباحثة 

 حتليل البيانات كل الدور، املناقشة كما يلي:، البحث
 وصف وضع مكان البحث ﴾أ﴿

إلسالمية  معارف الثانوية اتاريخ تأسيس مدرسة  .0
 تانجونج ساري بمؤ سسة نهضة العلماء

باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  :  إسم املدرسة
مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج 

 فونوروجو ساري جيناجنان
 ١25٩55155142:  رقم اهلاتف

القرية  45: الشارع عمر الصادق منرة.   العنوان
 تاجنونج سارياخلضرية 

 جيناجنان:   املأمورية
 وجفونورو :   املنطقة

 : جاوى الشرقية  املقاطعة

66 
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  : رمسي مستوى التعليم
 ٠7.١١/ ١4.١١: صباحا مند  أوقات التعليم
 ٩١٠7مايو  ٩4:  سنة التأسيس

 ٩١٠7:  سنة العملية
املدرسة الثانوية  تأسيس تاريخ تأ يسي املدرسة

ىف  اإلسالمية معارف هنضة العلماء تاجنونج ساري
يف ه،  ٠755راجب ٩١٠7/٩4مايو  ٩4التاريخ 

ظل  املؤس سة الرتبية معارف هنضة العلماء الفرع 
 فونوروجو.

باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 
املدرسة مفتاح بينما حيل  السهولة العلماء تاجنونج ساري 

، اخلط ة سيتم بناؤها قريبا  بامليثاق أقرض اإلستخذام العلم
 لفصول الدراسية املرافق األخر.
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 الرؤية و الرسالة و أهداف  .8

 الرؤية .أ
اإلجناز على أساس أهل السن ة و  ,مؤمن ,خملق

 اجلامعة
 الرسالة   .ب

 يقيم العملي ة الرتبي ة رمسي  و غري رمسي    (٠
منبع حول القو ة يوجد العملية لرقى   و ينشر  (٩

 الن اس
 ينشر إبتكري  املدر س، الطالب، و غريها (5
 الذات يرقي  اخلدمات األكادميية و تطوير (7
ينشر إبتكري  الطالب يف املعريف ، الس اري و  (5

 النفسي
سيطر على/مينع عصر العوملة كل ما يزداد  (1

 الدينامي  
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 األهداف ج.
، املزي ة، اإلجناز (٠ ، أخالق ينتج متخر ج اإلبتكري 

 الكرمية و تقوي أىل اهلل
 يوجدو املدرسة مستقل  بنفسها (٩
 املناسبة توافر املرافق والبنية التحتية الرتبي ة (5
 تنفيد احلياة املدرسة اإلسالمية (7

 
المدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  بمؤ تركيب منظ مة  .3

 سسة نهضة العلماء تانجونج ساري
بية اإلسالمي ة  رئيس املدرسة  : دييب ويدد عامل يف الرت 
بي ة : رئيس اإلدارة   ديفي راتنا هداية عامل يف الرت 

بية : هادي قسم الشؤون الطالب هرتانط عامل يف الرت 
 اإلسالمي ة

بية : خري النساء عامل يف  أمّي صندوق  الرت 
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المدرسة معارف الثانوية اإلدارة الت عليمي ة التعليم و ا  .4
 اإلسالمية  بمؤ سسة نهضة العلماء  تانجونج ساري.

 اإلدارة الت عليمي ةبيان التعليم و ا   7,٠ :اجلدول
المواد 

 الدراسية
خلفية 
 رقم أسم وضعي ة التربية

 ٠ دييب ويدد S 1  GTY  رئيس املدرسة
هادي  S 1  GTY الفقه

 هرتانط
٩ 

اللغة 
 اإلندونيسية

S1  GTY  5 سيت كلمة 

 7 ديفي راتنا  S 1  GTY علم الرياضية
علم الطبيعة، 

 الفن  الثقافة
S 1  GTY  ديوي

 فاعيستو
5 

 1 خري النساء S 1 GTY اللغة العربية
عاريف  S 1 GTY العقيدة

 عابدين
 

4 

 2 أين يودي S 1 GTY اللغة اإلجنليزية
ديوي سري  S 1 GTY الرتبية الوطنية

 وولنداري
٢ 

الرتبية 
 اإلجتماعية

S 1 GTY ٠١ مولنا ميتانط 
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المواد 
 الدراسية

خلفية 
 رقم أسم وضعي ة التربية

 ٠٠ مخ صديق S 1 GTY الغة اجلوية
فوندرا ادي  S 1 GTY الرياضة

 فورناما
٠٩ 

أريس  S 1 GTY أسوج
 سوسانط

٠5 

 ٠7 أيين نورسدة S 1 GTY القرآن احلديث
تاريخ 

 اإلسالمي
S 1 GTY ٠5 نعمة وفراة 

علم 
 احلاسوب،

الشؤون 
 اإلدارية

S 1 GTY  نيل دوي
 أوتامي

٠1 
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بيان بأسماء الطالب في الصف السابع المدرسة  .5
  معارف الثانوية اإلسالمية  بمؤ سسة نهضة العلماء

 تانجونج ساري.

 بأمساء الطالب يف الصف السابعبيان  7,٩ :اجلدول

 الجنس األسم الرقم
 أ أرديين رضات اللة ٠
 ذ جندارا داناع ٩
 أ دوي وحي ر.م. 5
 أ فالينتيسييا فّبيلييانا 7
 ذ جاقويس فوطرا كينت  5
 ذ جيك سّي أغوسنينو 1
 ذ جوهان فيّبييان ديأنشة 4
 ذ حممد رفاعي 2
 أ تيكا أنديلّي  ٢

 ذ أدي وجيايا ترييا ٠١
 أ فيجطاريياناتاشا فوطري ٠٠
 ذ حممد شيفل أفريزا ٠٩
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المدرسة الوسائل المؤيرة لعلمية التعلم و التعليم  .1
  معارف الثانوية اإلسالمية  بمؤ سسة نهضة العلماء

 تانجونج ساري.
 الوسائل املؤيرة لعلمية التعلم و التعليم 7,5 :اجلدول

 درجة عدد تقدير الوسائل النوعية الرقم 
 جي د ٠ - غرفة املدرس ٠
 جي د 2 - غرفة الفصل ٩
احلجرة الشؤون  5

 اإلدارية
 جي د ٠ -

 جي د ٠ - غرفة الالمنهجية 7
 جي د ٠ - غرفة رئيس املدرسة 5
 جي د ٠ - امليدان 1
 جي د ٠ - املكتبة 4
 جي د 7 - غرفة اإلستحمام 2
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املدرسةيف الوسائل  7,7اجلدول:   
 

 الرقم الوسائل النوعية عدد حالة
 ٠ احلاسوب ٩ جي د
 ٩ املكتب والكرسي اإلدارة ٠١ جي د
 5 املكتب والكريسي الطالب 1١ جي د
 7 اللوحة عرض اإلعالنات ٠ جي د
 5 السبورة 2 جي د
 1 كتاب املدرس ٠1 جي د
 4 لساعةا 2 جي د
 2 أدوة املراسم - جي د
 ٢ أعمال خطابالدخولكتاب جدول  ٠ جي د
 ٠١ كتاب جدول أعمال الّبيد الصادر ٠ جي د
 ٠٠ كتاب املفكرة جيب ٠ جي د
 ٠٩ كتاب الضيوف ٠ جي د
 ٠5 كتاب املالية ٩ جي د
 ٠7 كتاب اجلهاز ٠ جي د
 ٠5 دفرت اليةمي ة ٠ جي د
 ٠1 جدول الرتبية ٠ جي د
 ٠4 جدول الدراسة ٠ جي د
 ٠2 كتاباملقالة ٠ جي د
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 الرقم الوسائل النوعية عدد حالة
 ٠٢ البيانات حال الطالب ٠ جي د
 ٩١ دفرت حاضر الطالب ٠ جي د

 
 ﴾ البيانات كل الدورب﴿

هذا البجث اإلجرائ تنفيذ يف الصف السابع  
باملدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 

فونوروجو. هذا البحث  العلماء تاجنونج ساري جيناجنان
اإلجرائ تنفذ من خالل دورين لينظر على ترقية كفاءة 

تطبيق إسرتاتيجية تعل م الل غة العربية الطالب بوسيلة 
كفاءة  لرتقية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل

الصف السابع باملدرسة  م اللغة العربية لطالبتعل  
العلماء معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة 

تاجنونج ساري. باسناد اىل عملية البحث، إبتداء من 
الفحص األويل حىت الدور الثانية حصلت الباحثة على 

 البيانات التالية:
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 وصف مرحلة الدراسة األولية  .1
عرض البيانات ما قبل اإلجرائ هو تطوير 
تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

الفصل  فونوروجو خلصوص تاجنوع ساري جناعان
السابع حمسوس نقص ااألكمل، ومن ظواهر املختلفة 
يوجد الباحثة من املالحظة واملقابلة، وجدت مشكلة 
من املدر سة  والطالب، كثري من الطالب ال ينشط 

ألن   77يف تعليم اللغة العرابية، والص عوبة يف تعليم،
ب بعض الطالب اليستطيع قراءة الكتابة العرابية بسب

خلفية الطالب املختلفة هناك الطالب متخرج من 
ينية وهناك  املدرسة اإلبتدائية دون يتبع املدرسة الد 
أيضا متخرج الطالب من املدرسة اإلبتدائية ويتبع 
ينية  ينية. طبعا لطالب ال يتبع املدرسة الد  املدرسة الد 

 صعوبة يف تعليم اللغة العرابية. 

                                                             

باملدرسة الثانوية اإلستشهاد من  املقبلة اىل مدر سة الصف السابع  22 
 ٠5ىف التاريخ  فونوروغو اإلسالمية معارف هنضة العلماء تاجنونج ساري جيناجنان

  .٩١٠2نوفامبري 
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ان الطالب يف ويف تعليم اللغة العرابية نقص
إهتمام معلم يدرس تعليم اللغة العرابية يف الفصل. 
لذلك كثري من الطالب لديه قيمة أقل من املعد ل 

، 45أم ا معايري اإلستكمال األدىن اليت مت املثب ت هي 
و الطريقة اليت يستخدمها املعلم نقص جتديد، نقص 

 الوسائل و مواد تعلمية.
الطالب يف التعليم اللغة العربية  قيمةهذا أد  اىل 

الصف السابع أقل مقتع.  حيص ل البيانات  من 
كثري من الطالب املالحظة باملدر سة، حيص ل البي ان  

لديه قيمة أقل من املعد ل أم ا معايري اإلستكمال 
الطالب  ٠٩، جبملة 45األدىن اليت مت املثب ت هي 

 الطالبة.  5الطالب و  4تكون من 
اليت حتص ل من الباحثة لينظر كفاءة  البيانات

بتطبيق تعل م الطالب يف التعليم اللغة العربية قبل 
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل 

و  ٠5املعلومات هي  البصرية متوفر علي أحسن
 . نتيجة األوطأ
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التصنيف الد راجة كفاءة تعل م  7,5اجلدول: 
 الطالب

 تقدير عل م الطالبالتصنيف إصابة كفاءة ت
 ممتاز ٠5 – ٠١,٠

 متوسط ٠١ – ٠,5
 ناقص 5 – ١

 
 7,1اجلدول: 

كفاءة تعل م كفاءة تعل م اللغة العربية الطالب من   
 كما يلي:  قبل اإلجرائالبيانات مالحظة األول 

 تقدير نتيجة  إسم رقم

 متوسط 1 أرديين رضات اللة ٠

 ناقص 5 جندارا داناع ٩

 ناقص 7 دوي وحي ر.م. 5
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 ناقص 1 فالينتيسييا فّبيلييانا 7

 ناقص 7 جاقويس فوطرا كينت  5

 متوسط 4 جيك سّي أغوسنينو 1

 ناقص 5 جوهان فيّبييان ديأنشة 4

 ناقص 5 حممد رفاعي 2

 ناقص 7 تيكا أنديلّي  ٢

 ناقص 7 ترييا أدي وجيايا ٠١

 متوسط 1 فيجطارييا ناتاشا فوطري ٠٠
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 متوسط 1 أفريزاحممد شيفل  ٠٩

  1١ مجلة 

 ناقص 5 متوسط 

 
من البيانات األوىل، يعرف أن نتيجة املعد ل  

بتقدبر  5الطالب هو  كفاءة تعل م اللغة العربية
 5الطالب بتقدير )ناقص(،   4)ناقص(. أم ا 

الطالب بتقدير  ١الطالب بتقدير )متوسط(، و 
 العربيةكفاءة تعل م اللغة البيانات   )ممتاز(. من

الطالب بتقدير " ناقص"، "متوسط"، "ممتاز" يف 
مالحظة األوىل ميكن أن ينظر من خالل اجلدول  

 الطالب كما يلي:  كفاءة تعل م اللغة العربية
 كفاءة تعل م اللغة العربية   7,4اجلدول: 

 الطالب
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 رقم
البيانات نشاط 

 الطالب

قبل 

 الدور

نسبة مئوية قبل 

 الدور

 ١% ١ ممتاز ٠

 7٠,14 % 5 متوسط ٩

 52,55% 4 ناقص 5

 
  7,2اجلدول: 

نتيجة التعل م الطالب قبل اإلجرائ تطبيق 
إسرتاتيجية التعليم باستخدام الوسائل البصرية كما 

 يلي:
ةنتيج تقدير معايير  

اإلستكمال 
 رقم إسم
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 األدني

 ٠ أرديين رضات اللة 45 7١ غري تام
 ٩ جندارا داناع 45 7١ غري تام
 5 دوي وحي ر.م. 45 7١ غري تام

 7 فالينتيسييا فّبيلييانا 45 2١ تام
 5 جاقويس فوطرا كينت  45 5١ غري تام
 1 جيك سّي أغوسنينو 45 5١ غري تام
 4 جوهان فيّبييان  45 5١ غري تام
 2 حممد رفاعي 45 5١ غري تام
 ٢ تيكا أنديلّي  45 1١ غري تام
 ٠١ ترييا أدي وجيايا 45 5١ غري تام
 ٠٠ فيجطارييا ناتاشا  45 5١ غري تام
 ٠٩ حممد شيفل أفريزا 45 1١ غري تام
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 ٠٠من البيانات األوىل من نتائج الطالب أن 
الطالب اليت مل ينال معايري اإلستكمل األدىن بتقدير 

، و أم ا الطالب ينال %٢٠,14غري تام بالنسبة 
معايري اإلستكمل األدىن بتقدير تام بالنسبة 

2,55%. 
من هذه نتيجة خططت الباحثة املعاملة يف 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم باملادة اللغة العربية 
كفاءة اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية لرتقية  

لطالب الصف السابع باملدرسة  تعل م اللغة العربية
معارف الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة العلماء  

 . تاجنونج ساري
 بحثنتيجة الوصف  .2

بعد طبقت إسرتاجتية التعليم اإلستفساري 
كفاءة تعل م إرتفعت  ، باستخدام الوسائل البصرية

دور األول يف هذا البحث  الطالب. اللغة العربية
اإلجرائ يشتمل على التحطيط، التنفيد، املالحظة و 

 الصورة املنعكسة.
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 الدور األول 
 التحطيط .أ

 يؤلف أعداد التدريس. (٠
 تستعمل يف النشاط التعليم.تعد  املادة اليت  (٩
تعد  آلة تثمّي اليت سيستخدم ليقس اإلجناز  (5

 الكفاءة.
تعد  معايري األستكمال األدىن اإلجناز  (7

 الكفاءة.
 تعد  آلة املالحظة (5
تعد  آلة اإلمتحان نتيجة اإلجرائ هي  (1

 اإلمتحان التحريري  
 التنفيذ  .ب

التنفيذ الدور األول اليت يف يوم األربعاء 
 ٩١٠٢فّباير  ٩5و  ٩١٠٢فّباير  ٩١التاريخ 

أو مقايلتّي. يف املقابلة األول يعمل اإلختبار 
قبل مث تنفيذ إسرتاجتية التعليم اإلستفساري 
باستخدام الوسائل البصرية، مث  يف املقابلة الثاين 
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إسرتاجتية يعمل ترداد التعليم اللغة العربية تنفيذ 
باستخدام الوسائل البصرية التعليم اإلستفساري 

مبكو نة اإلختبار بعدي. يف تنفيذ الدور األول 
املادة اليت يصدر لطالب هي الباب الثاين "يف 
البيت" املوضوع مفردات و املهارة الكالم. تنفيذ 

 منوذج التعليم كما يلي:
 األوىل عملية (٠

تقراء تفتح املدر سة التعليم بالس الم و 
بسملة، مث املدر سة تغي ب الطالب، تعطي 

 احلث  لطالب.
 عملية النواة (٩

 : مالحظة ٠عملية 
تعرض املدر سة مقصد التعليم اليت يتم   (أ

مت . قبل تعرض املادة، املدر سة تعطي 
اإلختبار قبل مث تعرض املدر سة مقصد 
التعليم اليت يريد مت  فيما يتعلق باملوضوع 
املفردات و املهارة الكالم. تعطي 
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سيعمل املدر سة علي هدي التعليم الىت 
 . يف التعليم

ى األربعة تقس م املدر سة الطالب عل  (ب
 الفرقة

 الطالب توابع على هدي املدر سة (ج
تبّي  املدر سة على املفردات خمتصر عن  (د

 املوضوع يف البيت
يعد  املدر سة الصورة عن املوضوع يف  (ه

 اليبت
املدر سة تلصق الصورة عملية يف السبورة   (و

 عن احلوار يف النص املهارة الكالم
الطالب يالحظ الصورة اليت قد يلصق  (ز

 السبورة.يف 
تعد  املدر سة احلوار املختصر عن املوضوع  (ح

 يف البيت
مث تعطي املدر سة النص احلوار املختصر  (ط

 ألربعة اللفرقة
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إبتدأ كل  الفرقة يالحظ حمتويات عن  (ي
 احلوار املختصر الىت قد تعطي املدر سة

 : سأله٩عملية 
الطالب يبتدأ صياغة املسألة من احلاصل  (أ

 املالحظة مع الفرقة
الفرقة حيل ل النص الىت املناسب كل   (ب

 بصورة عملية الىت مت  لصقها
تعطي املدر سة الفرصة لطالب ليسأل  (ج

 املادة صعبة ملادة الىت قد تعطي املدر سة
 : جتربة أو إستكشاف5عملية 

املدر سة تطلب الطالب ملناقشة النص  (أ
 احلوار خمتصر الىت قد حيصل

يبتدأ يف كل الفرقة يقر ر النص الىت   (ب
ناسب بالصورة عملية الىت قد مت تلصق امل

 عن املدر سة
ج( املراقبة املدر سة على حبث جديل  بالطريقة 

 جال
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د( الوكلة من كل الفرقة يلصق النص احلوار 
إىل السب ورة مناسب على نتيجة فرضية 

 النص احلوار الىت قد معّي  لكل الفرقة
 : جيهز معلومات7عملية 

نتائج املدر سة مع الطالب يصحح  (أ
األجوبة كل الفرقة عن املناسب النص 

 احلوار بالصورة
حيليل معا، املناسب أو اإلختالف بّي   (ب

الصورة و النص احلوار الىت قد مت يلصق 
 لكل الفرقة

 : مواصالت5عملية 
مث املدر سة تعطي واحدة النص احلوار  (أ

خمتصر من األربعة الصورة و النص احلوار 
 الىت قد املناسب معا

من كل الفرقة يعرض النص احلوار  الوكلة  (ب
امام الصف من الفرقة األوىل و فرقة بعد 

 ذلك
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تبدل املدر سة احلوار بّي فرقة لكل  (ج
الطالب تسلط على كل النص احلوار و 

 يُعرض امام الفصل
تعطي املدر سة التقوية لفرقة الىت نتيجة  (د

عمله جيد و حيث على الفرقة اليت ال 
 يزل ناقص

 ج. املالحظة
يعمل املالحظة بشكل مشتمر يف العملية 

كفاءة تعل م التعليم. أم ا مالحظة فيها يل يالخظ  
 الطالب طاملا العملية التعليم حييط: اللغة العربية

يالحظ القدرة كل واحد عن الطالب يف  (٠
التعليم اللغة العربية، هي الطالب يعمل 

 توجيه جبيد
يال حظ  النشاط التعاون الطالب يف  (٩

 سألةصياغة امل
يالحظ القدرة الطالب يف صياغة فرضية  (5

 مع الفرقتها باحثه
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 يالحظ القدرة الطالب يعمل مجع بي نة جبيد (7
يالحظ القدرة الطالب ميتحن الفرضية جبيد  (5

 مع املدر سة
يالحظ تعويد لكل الطالب يف التعليم اللغة 

  مالحظة منظمة قةالعربية بيعطي قيمة يف الور 
 كما يلي:

  



91 
 

 
 

التصنيف الد راجة كفاءة تعل م  7,٢اجلدول: 
 الطالب

 تقدير الطالب كفاءة تعل مالتصنيف إصابة  
 ممتاز ٠5 – ٠١,٠
 متوسط ٠١ – ٠,5
 ناقص 5 – ١

 
 الطالب كفاءة تعل ممالحظة   (٠

 7,٠١اجلدول: 
من نتيجة مالحظة الدور األول حيتوي 

مقابلة األول و مقابلة الثاين، حيصل قيمة  
 الطالب: العربيةكفاءة تعل م اللغة 

قيمة كفاءة  إسم رقم
الطالب  تعل م

 الدور األول

ل قيمة  معد 
 كفاءة تعل م

 تقدير

0 8 
 متوسط ٢ ٠١ 2 أرديين رضات اللة ٠
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قيمة كفاءة  إسم رقم
الطالب  تعل م

 الدور األول

ل قيمة  معد 
 كفاءة تعل م

 تقدير

0 8 
 متوسط 1 1 1 جندارا داناع ٩

 متوسط 5,5 4 7 دوي وحي ر.م. 5

 متوسط 1 1 1 فالينتيسييا فّبيلييانا 7

 ناقص 5 1 7 جاقويس فوطرا كينت  5
 ممتاز ٠٠ ٠٩ ٠١ جيك سّي أغوسنينو 1
 ناقص 5 1 7 جوهان فيّبييان ديأنشة 4
 متوسط 1 4 5 حممد رفاعي 2

 متوسط 1,5 4 1 تيكا أنديلّي  ٢

 ناقص 7,5 5 7 ترييا أدي وجيايا ٠١
 ممتاز ٠٠,5 ٠٩ ٠٠ فيجطارييا ناتاشا  ٠٠
 متوسط ٢,5 ٠١ ٢ حممد شيفل أفريزا ٠٩
  25,5   مجلة قيمة 
ل قيمة   متوسط 4,٠٩   معد 
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قيمة كفاءة  إسم رقم
الطالب  تعل م

 الدور األول

ل قيمة  معد 
 كفاءة تعل م

 تقدير

0 8 
 متوسط 4,٠٩   قيمة النشاط الدور األول 

 
 نتيجة تعل م الطالب (٩

 7,٠٠اجلدول: 
الدور األول يف نتيجة التعل م الطالب 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم  املقابلة الثاين بعد
 باستخدام الوسائل البصرية كما يلي:

معايير  نتيجة تقدير
اإلستكمل 

 األدني

 رقم إسم

 ٠ أرديين رضات اللة 45 7١ غري تام
 ٩ جندارا داناع 45 7١ غري تام
 5 دوي وحي ر.م. 45 7١ غري تام

 7 فالينتيسييا فّبيلييانا 45 2١ تام
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معايير  نتيجة تقدير
اإلستكمل 

 األدني

 رقم إسم

 5 جاقويس فوطرا كينت  45 5١ غري تام
 1 جيك سّي أغوسنينو 45 5١ غري تام
 4 جوهان فيّبييان ديأنشة 45 5١ غري تام
 2 حممد رفاعي 45 5١ غري تام
 ٢ تيكا أنديلّي  45 1١ غري تام
 ٠١ ترييا أدي وجيايا 45 5١ غري تام
 ٠٠ فيجطارييا ناتاشا فوطري 45 5١ غري تام
 ٠٩ حممد شيفل أفريزا 45 1١ غري تام

 
 الصورة منعكسة .د

نتيجة الىت حيصل أكثر من الطالب يدل   
و نتيجة التعل م  الطالب كفاءة تعل م اللغة العربية

مع القبل عند مالحظة األوىل  بالنسبةالىت أفضل 
قبل اإلجرائ تطبيق إسرتاتيجية التعليم 
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اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية. هذا 
و  الطالب يدل علي أن كفاءة تعل م اللغة العربية

نتيجة التعل م اللغة العربية الطالب الصف السابع 
 مرتفعة. 

املالحظة عن كفاءة  على أساس نتجية
و نتيجة تعل م يتبع   الطالب تعل م اللغة العربية

يف عملية التعليم اللغة العربية مير  بتطبيق 
إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام 

 الوسائل البصرية  يف الدور األوىل كما يلي:
الشرح املدر سة الىت للغية سريع حينما  (٠

 العملية التعليم اللغة العربية
 تقسيم الفرقة األقل فعلية (٩
عملية التعليم اللغة العربية قد املناسب  (5

 بإعداد التعليم الىت قد مهبأ. 
لكن، يف املقابلة األوىل ظهرت كثريا من 
الطالب يتكلم مع األصديقاء، ال يستمع 
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على الشرح املدر سة، و معل ق على األصدقاء 
 الىت ماهر يف الفرقة.

بيق إسرتاجتية التعليم التعليم اللغة العربية بتط (7
اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية مت 
تنفيذه بشكل جيد و منهجي.  نتيجة 
النشاط الطالب و نتيجة التعل م اإلرتفاع 

القبل اإلجرائ تطبيق إسرتاتيجية  بالنسبة
التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل 

 البصرية.
معظم اجملموعات بالفعل تبدو نشطة ولكن  (5

اليزال هناك الطالب الذي يتحدثون إىل 
أنفسهم حينما تبّي املدر سة حىت حيس 

 احلرية ما تفعل وجب عليكم.
عملية التعليم أكثر تفاعلية بّي املدر سة و  (1

 الطالب.
كثري من الطالب يدل  زيادة بالنسبة من 

إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري قبل تطبيق 
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ة تستخلص باستخدام الوسائل البصرية. الباحث
لة  العملية التعليم يف الدور األوىل حيصلون معد 
مجيع الطالب تقريبا نتائج تقومي بعدد 

 الطالب "مقبول":عملية كفاءة تعل م اللغة العربية
الطالب يعمل توجيه جبيد،  التعاون حييط 

النشاط الطالب يف صياغة املسألة، قدرة 
، الطالب يف صياغة فرضية باملناقسة مع الفرقتها

قدرة ، القدرة الطالب يعمل مجع بي نة جبيد
الطالب ميتحن الفرضية جبيد مع املدر سة، و 

 ٩، ميكن إليه يف يكتسب نتيجة جي د جي دا
طالب يف فئة "ممتاز"،  ٠٩من  ٠1,11 %أو
و  52,55يف فئة "متوسط" أو %  طالب 4
. ٩5,١١طالب يف فئة "ناقص" أو %  ٩

بة مئوية طالب "تام" بنس ٠١نتيجة تعل م 
طالب "غري تام" بنسبة مئوية  ٩و  %25,55
% ٠1,14. 
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اإلكتشاف املسألة يف عملية اإلجرائ 
تكييف باألسلوب املستخدمة هي: مشكلة من 
املدر سة و الطالب. مشكلة من الطالب يعين ال 
يزال هناك بعض الطالب الذي يتحدثون مع 
أصدقائهم و عدم اإلنتباه إىل شرح من املدر سة، 

ا لطالب التشرح املدر سة غري واضح، و وفق
سريع جدا، بينما املشكلة من املدر سة هي 
تقسيم الفرقة األقلذ املؤثر و صعوبة يشرتط 

 الطالب لتعل م باملؤث ر. 
لتغلب على هذه املشكلة سيتم التحطيط 
لدور الثاين هي ينق ح إعداد التدريس. يصنع 
 وسائل البصرية يف شكل بطاقة ملونة، وسائل

الورقة املقو ى و الىت تستخدم ملكان يلصق ورقة 
امللونة مع تصميمات خمط ط املواد، تقسيم  
الفرقة بشكل املؤثر، و توضيح أو ليس بسرعة 
يف إعطئ املواد لطالب،  املتوقع أن يكون 
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الطالب أمثر النشاطا يف التعليم و ميكن 
 الطالب فهم املواد و إجتاه املدر سة بشكل جي د.

 الثانيالدور 
وفيما يلي صورة خمتصر خطة اإلجرائ لرتقية 

 التعليم يف الدور الثاين كما يلي:
 التحطيط .أ

 يؤلف أعداد التدريس. (٠
تعد  املادة اليت تستعمل يف النشاط  (٩

 التعليم.
تعد  آلة تثمّي اليت سيستخدم ليقس  (5

 اإلجناز الكفاءة.
تعد  معايري األستكمال األدىن اإلجناز  (7

 الكفاءة.
 املالحظةتعد  آلة  (5
تعد  آلة اإلمتحان نتيجة اإلجرائ هي  (1

 اإلمتحان التحريري  
 التنفيذ  .ب
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تنفيذ الدور األول اليت يف يوم 
 ٩و  ٩١٠٢فّباير  ٩4األربعاء التاريخ 

أو مقايلتّي. يف املقابلة  ٩١٠٢ماريس
األول يعمل تنفيذ إسرتاجتية التعليم 

باستخدام الوسائل البصرية، مث  اإلستفساري 
يف املقابلة الثاين يعمل ترداد التعليم اللغة 

إسرتاجتية التعليم اإلستفساري العربية تنفيذ 
باستخدام الوسائل البصرية مبكو نة اإلختبار 
بعدي. يف تنفيذ الدور الثاين املادة اليت 
يصدر لطالب هي الباب الثاين "يف البيت" 

. تنفيذ 5، ٩، ٠املوضوع تركيب منط 
 منوذج التعليم كما يلي:

 عملية األوىل  (٠
تفتح املدر سة التعليم بالس الم و تقراء 
بسملة، مث املدر سة تغي ب الطالب، 

 تعطي احلث  لطالب.
 عملية النواة (٩
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 : مالحظة ٠عملية 
تعطي املدر سة التوجيه ستستعمل  (أ

 عن التعليم
تقس م املدر سة الفرقة يصري على   (ب

 الفرقة  7
 يتبعون الطالب توجيه املدر سة   (ج
تشرخ املدر سة املختصر عن املادة   (د

 مبتدأ و خّب
ه( تعد  املدر سة على الورقة املقو ى 
حيتوي على النمط مبتدأ و خّب 

 . 5، و ٩، ٠حييط منط 
و( تلصق املدرسة الورقة املقو ى حيتوي 

 على أمناط يف السب ورة
ز( يالحظ الطالب على الورقة املقو ي 
الذي حيتوي على أمناط يف السب ورة 
معل ق برتكيب مبتدأ و خّب، الذي 

 قد لصق يف السب ورة
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ح( تعد  املدر سة غالف على ثالثة 
األنواع حيتوي على قطع الورقة 
املقو ي امللو نة مكتوب على اجلملة 
اليت مل تكون كاملة، حيتوي على 

 . 5،و ٩، ٠اجلملة مبتدأ خّب منط
سة على ثالثة ط( مث تعطي املدر  

غالف خمتلفة لكل فرقة، يف شكل 
اجلملة الىت مل تكون كاملة هي 

 ٩وحد غالف، أمنط  ٠أمنط 
وحد  5وحد غالف، و أمنط 

 غالف. 
لكل  فرقة تبدأ يف مالحظة  ي(

حمتويات من غالف الذي حيتوي 
الكاملة الىت مل تكون كاملة قد 

 تعطي الدر سة.
 : سأله٩عملية 
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مشكلة من يبدأ الطالب صياغة  (أ
 نتيجة مالحظة مع الفرقته

لكل  فرقة حتليل احلملة الىت مل   (ب
تكن كاملة حىت ميكن اجلملة  

 كاملة
ج( تعطي املدر سة املناسبة لطالب 
ليسأل املادة الىت صعبة ملادة الىت 

 قد تعطي املدر سة
 : جتربة أو إسكتشاف 5 عملية

تطلب املدر سة الطالب ملناقشة  (أ
 من املدر سة الوظيفة الىت قد حيصل

يبدأ كل الفرقة يؤل ف اجلملة الىت   (ب
مل تكن كاملة حىت ميكن اجلملة  

 كاملة
ج( يتبّي  املدر سة على عملية املناقشة 

 الطالب بالطريقة جال
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د( الوكالة من كل الفرقة يلصق اجلملة  
كاملة يف السب ورة وفقا لنتائج 

 فرضية الىت حتددها كل الفرقة
الفرقة  نتائج األجوبة من كل ه(

يلصق يف الورقة املقو ي وفقا بأمناط 
 الىت قد تلصق املدر سة يف السب ورة

 : جيهر معلومات7عملية 
املدر سة مع الطالب يصحح نتائج  (أ

األجوبة كل الفرقة عن اجلملة الىت 
 قد يؤل ف كاملة

حيل يل معا، املقابلة أو اإلختالف   (ب
بّي األمناط و اجلملة الذي يلصق 

 من كل الفرقة
 : مواصالت5عملية 

املدر سة مع الطالب سؤال وجواب  (أ
و يصحح الرتكيب الىت قد 

 تعليمها
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تعطي املدر سة التقوية لفرقة الىت   (ب
نتيجة عمله جيد و حيث على 

 الفرقة اليت ال يزل ناقص
 ج( خالصة

 ج( املالحظة
يعمل املالحظة بشكل مشتمر يف 
العملية التعليم. أم ا مالحظة فيها يل 

الطالب  م اللغة العربيةءة تعل  كفايالخظ 
 طاملا العملية التعليم حييط:

يالحظ القدرة كل واحد عن الطالب  (٠
يف التعليم اللغة العربية، هي الطالب 

 يعمل توجيه جبيد
يال حظ  النشاط التعاون الطالب يف  (5

 صياغة املسألة
يالحظ القدرة الطالب يف صياغة  (7

 فرضية باحثه مع الفرقتها
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الطالب يعمل مجع بي نة يالحظ القدرة  (5
 جبيد

يالحظ القدرة الطالب ميتحن الفرضية  (1
 جبيد مع املدر سة

يالحظ تعويد لكل الطالب يف 
 قةالتعليم اللغة العربية بيعطي قيمة يف الور 

 كما يلي:  مالحظة منظمة
 كفاءةالتصنيف الد راجة  7,٠٩اجلدول: 

 الطالب
 تقدير كفاءة تعل م الطالب التصنيف إصابة

 ممتاز ٠5 – ٠١,٠
 متوسط ٠١ – ٠,5
 ناقص 5 – ١
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 كفاءة تعل م الطالبمالحظة   (٠
 7,٠5اجلدول: 

 كفاءة تعل م الطالبنتيجة مالحظة  
 الدور الثاين حيتوي مقابلة األول و 
 مقابلة الثاين، حيصل قيمة كما يلي:

 

 إسم رقم
قيمة كفاءة تعل م 

الدور  الطالب
 الثاني

ل قيمة كفاءة  معد 
 الطالبتعل م 

 تقدير 

0 8 
 متوسط 2,5 ٢ 2 أرديين رضات اللة ٠
 متوسط ٢ ٠١ ٢ جندارا داناع ٩
 متوسط 2,5 ٢ 2 دوي وحي ر.م. 5
ممتاز  ٠٠,5 ٠٠ ٠٩ فالينتيسييا فّبيلييانا 7  

 متوسط 4,5 2 4 جاقويس فوطرا كينت  5
 ممتاز ٠٩,5 ٠5 ٠٩ جيك سّي أغوسنينو 1
 متوسط 4,5 2 4 ديأنشةجوهان فيّبييان  4
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 ممتاز ٠٠,5 ٠٩ ٠٠ حممد رفاعي 2

 متوسط 2,5 ٢ 2 تيكا أنديلّي  ٢
 متوسط 1,5 4 1 ترييا أدي وجيايا ٠١
 ممتاز ٠٩ ٠5 ٠٠ فيجطارييا ناتاشا  ٠٠
 ممتاز ٠١,5 ٠٩ ٢ حممد شيفل أفريزا ٠٩
  ٠٠7   مجلة قيمة 
ل قيمة   متوسط ٢,5   معد 
 متوسط ٢,5   األولقيمة النشاط الدور  
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 نتيجة تعل م الطالب (٩
 7,٠7اجلدول: 
الدور الثاين يف املقابلة نتيجة التعل م الطالب 

تطبيق إسرتاتيجية التعليم  الثاين بعد
  باستخدام الوسائل البصرية كما يلي:

ةنتيج تقدير معايير  
ل ااإلستكم
 األدني

 رقم إسم

 ٠ أرديين رضات اللة 45 ٢١ تام
 ٩ جندارا داناع 45 ٢١ تام
 5 دوي وحي ر.م. 45 ٢١ تام
 7 فالينتيسييا فّبيلييانا 45 ٠١١ تام
 5 جاقويس فوطرا كينت  45 2١ تام
 1 جيك سّي أغوسنينو 45 ٠١١ تام
 4 جوهان فيّبييان ديأنشة 45 2١ تام
 2 حممد رفاعي 45 ٢١ تام
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 ٢ تيكا أنديلّي  45 2١ تام
 ٠١ وجياياترييا أدي  45 2١ تام
 ٠٠ فيجطارييا ناتاشا فوطري 45 ٢١ تام
 ٠٩ حممد شيفل أفريزا 45 ٠١١ تام

 
 الصورة منعكسة د(.

على أساس البيانات الىت حيصل من  
البحث اإلجرائ الصفي املادة اللغة العربية 
املوضوع يف البيت باستخدام إسرتاتيجية 
 التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل

،  تالخصة الباحثة يف هذه الدور البصرية
حييط كفاءة تعل م الطالب الثاين عملية  

الطالب يعمل توجيه جبيد،  التعاون 
النشاط الطالب يف صياغة املسألة، قدرة 
الطالب يف صياغة فرضية باملناقسة مع 
الفرقتها، القدرة الطالب يعمل مجع بي نة 

قدرة الطالب ميتحن الفرضية جبيد ، جبيد
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املدر سة، و يكتسب نتيجة  جيد مع 
. نتيجة تعل م الطالب جيد حيدا، جيدا

ألن قيمة من كل الطالب حيصلون معايري 
الطالب أو  ٠٩اإلستكمل األدىن حيت 

. اإلكتشاف املسألة من أصل ٠١١%
 املدر سة و الطالب تستطيع أن تتوق عها. 

بالبيانات السابقة الباحثة ال جيب أن 
كفاءة تعل م م، ألن  يعمل إصالحا التعلي

يف التعليم جيد حيدا و نتيجة  الطالب
الطالب يف عملية التعليم ناجح. من 

الصورة نتيجة تنفيذ إصالح التعليم و 
يف الدور الثاين  تستطيع تالخص  منعكسة

كفاءة تعل م أن تنفيذ اإلجرائ التعليم لرتقية  
يف عملية التعليم اللغة العربية الطالب 

 يف الدور الثاين. تستطيع أت تنتهي
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 تحليل البيانات ﴾ج﴿
لة لتحليل البيانات استخدمت الباحثة  نسبة مئوية و املعد 

 عن كفاءة التعل م اللغة العربية:
 
 الدور األول .1

 البيانات كفاءة تعل م اللغة العربية الطالب .أ
بتقدير  كفاءة تعل م الطالبالبيانات   من

" ناقص"، "متوسط"، "ممتاز" يف مالحظة قبل 
الدور و الدور األول ميكن أن ينظر من خالل 

 كما يلي:  كفاءة تعل م الطالباجلدول  
   7,٠5اجلدول: 
قبل كفاءة تعل م اللغة العربية الطالب تصنيف  

 الدور و الدور األول
البيانات  رقم

كفاءة 
 الطالب

قبل 
 الدور

نسبة مئوية 
 الدورقبل 

الدور 
 األول

نسبة مئوية 
 الدور األول

 ٠1,11 % ٩ ١% ١ ممتاز ٠
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 52,55 % 4  7٠,14 % 5 متوسط ٩
 ٩5,١١ % 5 52,55 % 4 ناقص 5

 
كفاءة تعل م اللغة نتيجة املعدلة البيانات  

تطبيق إسرتاتيجية التعليم، طاملا  العربية الطالب
لة كفاءة تعل م اللغة  العربية ميكن املتناول املعد 

بتقدير "متوسط"، أم ا  4,٠٩هي  الطالب
نتيحة التعل م الطالب يف فئة "ناقص" عدد من 

، و 4، و الطالب يف فئة "متوسط" عدد من 5
 الطالب.  ٩الطالب يف فئة "ممتاز" عدد من 

تأثري الدور األول الىت يبدأ بتخطيط، 
تنفيذ، و املالحظة عن احلالة الطالب ميكن أن 

دة كفاءة تعل م الطالب. النشاط ينظر علي زيا
الطالب قبل األجرائ على فئة "ناقص" هي 

و بعد إتستعمل اإلجرائ بستخدام  5باملعدل 
تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 
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لتها مرتفعة  باستخدام الوسائل البصرية املعد 
 يف فئة "متوسط". 4,٠٩بعدد 

 نتيجة التعل م الطالب  .ب
 7,٠1اجلدول: 

و   اإلختبار قبلي نتيجة تعل م الطالب تصنيف
 اإلختبار البعدي  الدور األول

البيانات  رقم
نتائج  تعل م 

 الطالب

قبل 
 الدور

نسبة مئوية 
 قبل الدور

الدور 
 األول

نسبة مئوية 
 الدور األول

 25,55% ٠١ 2,55 % ٠ تام ٠
 ٠1,14% ٩ ٢٠,14% ٠٠ غري تام ٩
 ٠١١ % ٠٩ ٠١١ % ٠٩ مجلة 5

 
هذه البيانات تعرف بوجد إرتفاع من 

نتيجة تعل م الطالب بعد تطبيق إسرتاتيجية 
تفساري باستخدام الوسائل التعليم اإلس

 :البصرية
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10 : تام

12
 × %٠١١  =%25,55  

2:  غري تام

12
 × %٠%= ٠١١1,14 

 
من البيانات األعال، يعرف أن نتيجة 

تعل م الطالب يف املادة اللغة العربية حيصل يف 
و قيمة "ممتاز"  4١الدور األول قيمة "ناقص" 

 %يف فئة "غري تام" أوالطالب  ٩. أم ا ٢١
 الطالب يف فئة "تام" أو ٠١و عدد  ٠1,14

% 25,55. 
 الدور الثاني .2

 الطالبالبيانات كفاءة تعل م اللغة العربية  .أ
بتقدير  كفاءة تعل م الطالبالبيانات   من

" ناقص"، "متوسط"، "ممتاز" يف مالحظة قبل 
الدور، الدور األول و الدور الثاين ميكن أن 

  كفاءة تعل م الطالبينظر من خالل اجلدول  
 كما يلي:
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كفاءة تعل م الطالب  تصنيف 7,٠4اجلدول: 

 قبل الدور، الدور األول، و الدور الثاين.

 

كفاءة تعل م نتيجة املعدلة البيانات عملية  
ميكن  إسرتاتيجية التعليم،تطبيق حينما  الطالب

لة كفاءة تعل م الطالب هي   ٢,5املتناول املعد 
أم ا نتيحة التعل م الطالب يف  بتقدير "متوسط"،

، و الطالب يف فئة ١فئة "ناقص" عدد من 
، و الطالب يف فئة 2"متوسط" عدد من 

 الطالب.  7"ممتاز" عدد من 

البيانات  رقم
كفاءة 
 الطالب

الدور 
 األول

نسبة مئوية 
 الدور األول

الدور 
 الثاين

نسبة مئوية 
 الدور الثاين  

 14,7٠ % 5 ٠1,11 % ٩ ممتاز ٠
 52,55 % 4 52,55 % 4 متوسط ٩
 ١ % ١ ٩5,١١ % 5 ناقص 5
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تأثري الدور الثاىن الىت يبدأ بتخطيط، 
املالحظة عن احلالة الطالب ميكن أن  تنفيذ، و

ينظر علي زيادة كفاءة تعل م الطالب. كفاءة 
تعل م الطالب قبل األجرائ على فئة "ناقص" 

إتستعمل ااإلجرائ  و بعد 5باملعدلة  هي
بستخدام تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 

يف الدور األول  باستخدام الوسائل البصرية
لتها مرتفعة ب يف فئة "متوسط"  4,٠٩عدد املعد 

يف فئة  ٢,5و يف الدور الثاين مرتفعة بعدد 
 "متوسط".

 نتيجة التعل م الطالب  .ب
ننتيجة التعل م تصنيف   7,٠2اجلدول: 
اإلختبار البعدي  الدور األول و الطالب 

 اإلختبار البعدي  الدور الثاين.
البيانات  رقم

نتائج  تعل م 
 الطالب

الدور 
 األول 

نسبة مئوية 
 الدور األول

الدور 
 الثاين

نسبة مئوية 
 الدور الثاين

 ٠١١ % ٠٩ 25,55% ٠١ تام ٠
 ١% ١ ٠1,14% ٩ غري تام ٩
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 ٠١١% ٠٩ ٠١١ % ٠٩ مجلة 5

 
من هذه البيانات تعرف بوجد إرتفاع نتائج 
تعل م الطالب بعد تطبيق إسرتاتيجية التعليم 

 : اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية
12 : تام

12
 × %٠١١  =

%٠١١   
0:  غري تام

12
 × %١%= ٠١١  

من البيانات األعال، يعرف أن نتيجة 
تعل م الطالب يف املادة اللغة العربية حيصل يف  

يف فئة "غري تام" أو الطالب  ١الدور الثاين هي 
الطالب يف فئة "تام" أو  ٠٩و عدد  ١%
%٠١١. 
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 المناقشة  ﴾د﴿

الىت يعمل يف هذه الدورين  هي البحث اإلجرائ 
ليعرف، هل تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري 
باستخدام الوسائل البصرية تستطيع لرتقية كفاءة التعل م 
اللغة العربية يف الطالب الصف السابع باملدرسة معارف 

تاجنونج  ١٠الثانوية اإلسالمية  مبؤ سسة هنضة العلماء 
كفاءة التعل م اللغة العربية ما  فونوروجو. ا ساري جيناجنان

و ترقية نتيحة التعل م الطالب حينما عملية  الطالب
كفاءة التعل م اللغة التعليم. على أساس نتيجة مالحظة  

و نتيجة تعل م الطالب قبل الدور، الدور  العربية الطالب
 األول و الدور الثاين كما يلي: 
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 العربية الطالبكفاءة التعل م اللغة نتيجة مالحظة   .1

كفاءة التعل م اللغة العربية مالحظة   7,٠٢اجلدول: 
 حينما عملية التعليم الطالب

قبل نتيحة  إسم رقم
 الدور

نتيجة 
الدور 
 األول

نتيجة 
الدور 
 الثاني

 2,5 ٢ 1 أرديين رضات اللة ٠
 ٢ 1 5 جندارا داناع ٩
 2،5 5,5 7 دوي وحي ر.م. 5
 ٠٠,5 1 1 فالينتيسييا فّبيلييانا 7
 4 5 7 جاقويس فوطرا كينت  5
 ٠٩,5 ٠٠ 4 جيك سّي أغوسنينو 1
جوهان فيّبييان  4

 ديأنشة
5 5 1,5 

 ٠٠,5 1 5 حممد رفاعي 2
 2 1,5 7 تيكا أنديلّي  ٢
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قبل نتيحة  إسم رقم
 الدور

نتيجة 
الدور 
 األول

نتيجة 
الدور 
 الثاني

 5،1 7,5 7 ترييا أدي وجيايا ٠١
 ٠٩ ٠٠,5 1 فيجطارييا ناتاشا  ٠٠
 ٠١ ٢,5 1 حممد شيفل أفريزا ٠٩
  ٠١٢,5 25,5 1١ مجلة قيمة 
  ٢,5  4,٠٩ 5 معد ل قيمة 
 متوسط متوسط متوسط تقدير 

 
من البيانات األعال تستطيع أن ينظر ترقية 

على  كفاءة التعل م اللغة العربية الطالبنتيجة مالحظة  
أساس نتيجة مالحظة يف قبل الدور، الدور األول و 
الدور الثاين. ملزيدة من التفاصيل ميكن أن نرى يف 

 الصورة رسومية كمايلي:
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كفاءة التعل م اللغة نتيجة مالحظة  خريطة  7,٠الصورة 

 العربية الطالب
 
 
 
 
 
 
 

 نتيجة التعل م الطالب .2
قبل  نتيجة تعل م الطالب 7,٩١اجلدول 

 الدور األول و الدور الثاينالدور ، 

0

2

4

6

8

10

قبل الدور الدور األول يالدور الثان

ممتاز

متوسط

ناقص
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البيانات نتيجة   رقم
 تعل م الطالب

قبل 
 الدور

نسبة مئوية 
 قبل الدور

 الدور
 األول

نسبة مئوية 
 الدور األول

الدور 
 الثاين

نسبة مئوية 
 الدور الثاين

 ٠١١ % ٠٩ 25,55 % ٠١ 2,55 % ٠ تام ٠
 ١% ١ ٠1,14 % ٩ ٢٠,14 % ٠٠ غري تام ٩
 ٠١١% ٠٩ ٠١١% ٠٩ ٠١١ % ٠٩ مجلة 5

من البيانات األعال تستطيع أن ينظر ترقية 
قبل الدور قبل تنفيذ نتيجة تعل م الطالب يبدأ من 

الدور األول و اإلجرائ و تنفيذ بعدي اإلجرائ يف 
ملزيدة من التفاصيل ميكن أن نرى يف الدور الثاين. 

 الصورة رسومية كمايلي:
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 خريطة نتيجة الطالب 7,٩الصورة 
 
 

  

0
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قبل الدور الدور األول الدور الثاني

تام

غير تام
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
 الخالصة﴿أ﴾ 

اإلختتام ترتكب على اخلالصة واالقرتاحات. قائمة 
الصف السابع  يف املدرسة معارف على البحث الذى ينفذ 

الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء تاجنونج ساري 
تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري ب فونوروجو جيناجنان

عربية م اللغة الكفاءة تعل  لرتقية  باستخدام الوسائل البصرية
 حصل على اخلالصة كما يلي: لطالب

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام  .٠
ميكن ترقية عملية التعليم اللغة العربية  الوسائل البصرية

يف املدرسة معارف الثانوية اإلسالمية يف الصف السابع 
 مبؤ سسة هنضة العلماء  تاجنونج ساري جيناجنان

تفتح املدر سة  عملية األوىل. أما تطبيقها هي: فونوروجو
التعليم بالس الم و تقراء بسملة، مث املدر سة تغي ب 

:  ٠عملية  عملية النواة الطالب، تعطي احلث  لطالب.

120 
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تعرض املدر سة مقصد التعليم اليت يتم  مت . هي  مالحظة
قبل تعرض املادة، املدر سة تعطي اإلختبار قبل مث تعرض 

مقصد التعليم اليت يريد مت  فيما يتعلق باملوضوع  املدر سة
املفردات و املهارة الكالم. تعطي املدر سة علي هدي 
التعليم الىت سيعمل يف التعليم. تقس م املدر سة الطالب 

. الطالب توابع على هدي املدر سة. على األربعة الفرقة
تبّي  املدر سة على املفردات خمتصر عن املوضوع يف 

. يعد  املدر سة الصورة عن املوضوع يف اليبت. البيت
املدر سة تلصق الصورة عملية يف السبورة  عن احلوار يف 

الطالب يالحظ الصورة اليت قد . النص املهارة الكالم
تعد  املدر سة احلوار املختصر عن  يلصق يف السبورة.
مث تعطي املدر سة النص احلوار . املوضوع يف البيت
إبتدأ كل  الفرقة يالحظ . اللفرقةاملختصر ألربعة 

. مث  حمتويات عن احلوار املختصر الىت قد تعطي املدر سة
الطالب يبتدأ صياغة املسألة من هو  : سأله٩عملية 

كل  الفرقة حيل ل النص الىت . احلاصل املالحظة مع الفرقة
تعطي املدر سة . املناسب بصورة عملية الىت مت  لصقها
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ملادة صعبة ملادة الىت قد تعطي الفرصة لطالب ليسأل ا
املدر سة هو  : جتربة أو إستكشاف5عملية . مث  املدر سة

تطلب الطالب ملناقشة النص احلوار خمتصر الىت قد 
يبتدأ يف كل الفرقة يقر ر النص الىت املناسب . حيصل

املراقبة . بالصورة عملية الىت قد مت تلصق عن املدر سة
الوكلة من كل . ريقة جالاملدر سة على حبث جديل  بالط

الفرقة يلصق النص احلوار إىل السب ورة مناسب على 
. مث  نتيجة فرضية النص احلوار الىت قد معّي  لكل الفرقة

املدر سة مع الطالب هو  : جيهز معلومات7عملية 
يصحح نتائج األجوبة كل الفرقة عن املناسب النص 

الف بّي حيليل معا، املناسب أو اإلخت .احلوار بالصورة
. مث  الصورة و النص احلوار الىت قد مت يلصق لكل الفرقة

مث املدر سة تعطي واحدة النص هو  : مواصالت5عملية 
احلوار خمتصر من األربعة الصورة و النص احلوار الىت قد 

الوكلة من كل الفرقة يعرض النص احلوار  .املناسب معا
بدل ت. امام الصف من الفرقة األوىل و فرقة بعد ذلك

املدر سة احلوار بّي فرقة لكل الطالب تسلط على كل 
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تعطي املدر سة . النص احلوار و يُعرض امام الفصل
التقوية لفرقة الىت نتيجة عمله جيد و حيث على الفرقة 

 .اليت ال يزل ناقص
تطبيق إسرتاتيجية التعليم اإلستفساري باستخدام الوسائل  .٩

كفاءة تعل م اللغة العربية لطالب مع   ةميكن ترقي ةالبصري
يف  يف الصف السابع باإلرتقاء نتيجة تعل م الطال

املدرسة معارف الثانوية اإلسالمية مبؤ سسة هنضة العلماء  
و. يصور هذا احلال من فونوروج تاجنونج ساري جيناجنان

كفاءة  البيانات حتقيق الطالب عند كل دور.  البيانات
 ٠٩يف قبل الدور من عدد  بلطال تعل م اللغة العربية

، ١الطالب، هنا الطالب بالفئة ممتاز وبالنسبة املئوية %
و  7٠,14بالفئة متوس ط وبالنسبة املئوية% 5الطالب 

. يف الدور 52,55% بالفئة ناقض وبالنسبة املئوية 4
 الطالب بالفئة ممتاز وبالنسبة املئوية ٩األول ، هنا 

وس ط وبالنسبة املئوية الطالب بالفئة مت 4، ٠1,11%
الطالب بالفئة ناقض وبالنسبة املئوية  5و   %52,55
الطالب بالفئة  5مث يف الدور الثاين هي . ١١,٩5%
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الطالب بالفئة  4، 14,7٠ممتاز وبالنسبة املئوية %
الطالب بالفئة  ١و   52,55متوس ط وبالنسبة املئوية %

 رقبل الدو  ناقص. أما اإلرتفاع نتيجة تعل م الطالب يف
الطالب الاليت تام يف  ٠الطالب، هنا  ٠٩من عدد 

الطالب غري تام  ٠٠و   2,55اختبار قبلي بنسبة %
و معيار اإلستكمل   ٢٠,14يف اختبار قبلي بنسبة %

الطالب تام يف  ٠١ام ا يف الدور األول،  ،45األدىن هو 
و  الطالب غري تام يف   25,55اختبار بعدي بنسبة %

. و أم ا يف الدور الثاين، ٠1,14بنسبة % اختبار بعدي
. ٠۰۰الطالب تام مجيعا يف اختبار بعدي بنسبة % ٠٩

من البيانات السابقة يعرف أن ترقية كفاءة تعلم اللغة 
العربية الطالب الذي يدل  على اإلرتفاع نتائج تعلم من 

 قبل و بعد تطبيق هذه الطريقة. 

 ﴿ب﴾ االقتراحات 

ث اإلجرائى ألن مزايا منها البحإخرتت الباحثة هذا  .٠
 التعليمة نتيج ترقية



130 
 

 
 

الطالب، فلذالك ينبغي املدرسّي أن تستخدم هذا 
 البحث اإلجرائى

تطبيق إسرتاتيجية التعليم اقرتاحة لنتيجة البحث  .٩
، بأمني ة اإلستفساري باستخدام الوسائل البصرية

تستطيع ان تكون مروع اخليار يف تعليم اللغة العربية 
مواد االخرى. حىت يكون التعليم املمتع و يف  او

 الفعال
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