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 الملخص
 

بأساس  (Active Learning) تطبيق تعليم النشيط. 2019.زهريّة
لَبقّية نتيجة  (Quiz Interactive) مسابقة التفاعلية

تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع ىف ادلدرسة 
ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 

، كّلية الَببية الببح العلميّ . ٢٠١٩-٢٠١٨
والعلوم التعليمية قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة 

الدكتور : ادلشرف. اإلسالمية احلكومية فونوروغو
 .احلاج أمحد رليب ادلاجستّب

مسابقة  ،(Active Learning)تعليم النشيط :  الكلمات الرئيسّية
 نتيجة ،(Quiz Interactive)التفاعلية 

 .تعليمال
ىو من أحدى الطرق  (Active Learning)تعليم النشيط 

التعليمية اللغات الذي ديكن على ادلدرس أن تطّبق ىف تعليم اللغة 
وتعليم  (Quiz Interactive)العربية بأساس مسابقة التفاعلية 

النشيط ىو تطبيق وصول مادة التعليم بشكل السؤال لَبقية معرفة 
هبذه . مادة التعليم الطالب بطريقة عرض كما صورت يف التلفاز
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الطريقة كان التعليم اللغة العربية جّذابا وفرحا ولذالك حصل 
بناء هبذا الفكر كانت .الطالب نتيجة التعليم من ىذا النشاط

ٚبتار تعليم النشيط  ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو
(Active Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz Interactive) 

 .يف التعلم اللغة العربية

 بأساس (Active Learning)ودلعرفة تطبيق تعليم النشيط 
يهدف ىذا البحث إذل  (Quiz Interactive)مسابقة التفاعلية 

 (Active Learning)تطبيق تعليم النشيط ( 1): الكشف عن
 لَبقّية نتيجة تعلم (Quiz Interactive)باستخدام مسابقة التفاعلية 

اللغة العربية  لطالب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة 
( 2)، و ٢٠١٩-٢٠١٨ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 

 (Active Learning)ترقّية نتيجة تعلم بتطبيق تعليم النشيط 
 لَبقّية حاصل التعلم (Quiz Interactive)بأساس مسابقة التفاعلية 

اللغة العربية لطالب الصف السابع ىف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة 
 .٢٠١٩-٢٠١٨ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 

 اإلجرائي الصفي، قامت البحثىذا البحث نوع من 
ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو الباحثة بالبحث ىف 
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 طالبا، وجلمع البيانات إستخدمت 16يف الصف السابع، عدد 
اإلختبار ينقسم إذل الباحثة ادلقابلة وادلالحظة واإلختبار،كان 

 .(post test) واإلختبار البعدي (pre test)اإلختبار القبلي 

إّن تطبيق ( 1): ونتيجة البحث ىف ىذا البحث كما يلى
 Quiz) بأساس مسابقة التفاعلية (Active Learning) تعليم النشيط

Interactive) رّتب ادلدّرس خطوات عملية التعلم  (أ: كما يلى
(RPP) ،و مادة التعليم الٌب ٙبتوى عن تعليمالادة و م( ب 

و ٙبليل ( وادلالحظة، ه( وتطبيق الطريقة، د (الطريقة، ج
و بعد  (البيانات عن عملية التعليم وادلشكالت أو الصعوبات، و

 (Active Learning) ذالك يعمل ادلدرس تطبيق تعليم النشيط
بعد إكمال عملية  (Quiz Interactive) بأساس مسابقة التفاعلية

( 2). (Quiz Interactive) مسابقة التفاعليةالتعليم مث باستخدام 
نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع ىف ادلدرسة إن 

 نتيجةقبل الدور ٙبصل الادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو 
 بالتعليق معايّب قيمة الطالب الذي جيد 73,12%بادلتوسط 

 25%، كاف بقدر 50%، جيد بقدر 6,25%جدا بقدر 
فلذلك حيتاج إذل الدور التالية . 18,75%وناقص جدا بقدر 
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وقبل عمل الدور ىناك ٘بربة لَبقية . التعلم اللغة العربية نتيجة
النتيجة، واحلاصل أن النتيجة التعليم اللغة العربية بادلتوسط 

 بالتعليق معايّب قيمة الطالب الذي جيد جدا بقدر %81,9
 وناقص جدا 12,5% وكاف بقدر 25% وجيد بقدر %50

الدور الثاين . حٌب حيتاج إذل عملية الدور الثاين. 12,5%بقدر 
واحلاصل أن النتيجة التعليم اللغة . ٘بربة ترقية من الدور األول

 بالتعليق معايّب قيمة الطالب الذي 89,06%العربية بادلتوسط 
 وكاف بقدر 6,25% وجيد بقدر 68,75%جيد جدا بقدر 

%25. 
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 الباب األول
 المقّدمة

 
 خلفية الببح. ﴿أ﴾

تعليم ىو إيصال ادلعلومات اذل التالميذ أي 
اما . اعطاء ادلعلومات اذل التالميذ لرجاء مفهومهم فيها

اوسع معُب التعليم ىو خّب العملية الٌب تنظيم اي ترتيب 
اللغة كانت   .البيئة وتوصيل بالتالميذ حيث يقع التعلم

عندىا مكانة مهمة ىف إيصال ادلعلومات ىف حياة الفردية 
أو اجلماعة و ديكن أن يعرف مهارة اللغة الشخصية 

عندما كان الشخص يستعمل اللغة أما بالسان أو 
واحد منهم ادلسألة كثّبا قابل يف العملية درس . الكتابة

 أو إسَباتيجية الطريقةاخلص اللغة العربية ، اللغة األجنبية
 .تعليم

                                                             

ادلملكة العربية : الرياض) أسالب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلول،   
 .٢٠-١٩، (١٩٨٢السعودية، 
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أما اللغة العربية ىى لغة العرب واإلسالم، وىى 
أعظم مقّومات األمة اإلسالمية منذ أن يبعث ا رسولو 

وىى لغة . العرىّب إذل أن يرث ا األرض ومن عليها
التعليم و التعّلم ىف مجيع ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية، 

ولغة التفاىم بْب مجيع الشعوب العربية واإلسالمية، بل 
 .أصبحت إحدى اللغات الرمسية ىف ىيئة األمم ادلّتحدة

ليست اللغة العربية مادة غربية عند اال الَببية 
يف نشاط اليومي، ، اإلسالمية ألن ىذه اللغة قد مّرت

ولو مثل ذالك، . مثل ىف قراءة القرآن والدعاء وغّب ذالك
كانت اللغة العربية يف اال الَببية مازالت رأت 

مهارة : بالصعوبة، ىناك أربع مهارات يف اللغة العربية
اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة 

 .الكتابة

                                                             

أوجونج ) مدخل إذل طرق تعليم اللغة العربية األجنبية ، أزىر أرشاد 
. ٣ ،(١٩٩٨ ،األحكام: فاندانج

: جاكارتا) Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ،زذلنان ٣
. ١٩٠ ،(٢٠١٤ ،راجا غرافيندو
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إستنادا على ادلالحظة األوذل، ظهرت نقصان 
صلاح التعليم اللغة العربية يف أشياء ادلتنوعة يف ادلدرسة 

ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو، ألن الطالب دل 
يستوذل مادة اللغة العربية بسبب إدارة الفصل أقل ىادء و 

منهج تستخدم ادلدرس يف التعليم أقل إختالف ىو 
 .بإستخدام منهج زلاضرة

رأت الباحثة اّن الطالب ادلدرسة ادلتوسطة ىداة 
ادلُب جينيس فونوروغو، يشعرون أن التعليم العربية غّب 

و أّن من . جّيد، ألن التعليم ديّد بدون وسائل اإلعالم
. أكثر و سائل التعليم ىي ااضرة و السبورة و القلم

ذلك كان الطالب يشعرون الكسالن ىف التعّلم وكان 
 .التعّلم ديّر ٗبا حيّب ادلدّرس

و ٔبانب ذالك أّن قدرة الطالب يف مهارة اللغة 
وىذا آلن . منهم ماىرون و منهم جاىلون. العربية متنوعة

خلفية العتلم أكثرىم من ادلدرسة اإلبتدائية الذين حيملون 
                                                             

 ادلالحظة 

 ادلقابلة 
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من العوامل الداخلية ىي . داخلّية و خارجّية.عوامل اثنْب
 .أن الطالب دل يشعروا أن اللغة العربية ىي لغة مهمة

، لذالك يف التعليم اللغة العربية ليكون شلتع و فرح
و وسائل التعليم التدريس بالطبع حيتاج على الطريقة 

لزيادة نتيجة التعلم يعضد التعليم اللغة العربية  لذالك 
الشيط  واحد منهم ىو بإستخدام الطريقة تعليمطالب، 

(Active Learning)مسابقة التفاعلية بأساس  (Quiz 

Interactive). 
ىو مجيع نوع  (Active Learning)التعليم الشيط 

من التعليم ديكن طالب يشَبك النشيط يف عملية التعليم 
خّب على نوع تفاعل مع طالب أو طالب بالتعليم يف 
عملية التعليم، أىداف ذل األمثل إستخدام كل القوة 
لديك طالب، لذالك الطالب أن تصل نتائج التعلم 

  .يشفي الغليل تناسب باخلصائص فردي

                                                             

. ٦٤-٦٣ ،.نفس ادلراجع  
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 وسائل التعليم ىو (Hamalik)فقال ىامالك 
ينهض رغبة و فائدة جديد، ينهض التدريس الطريقة 

احلث و أنشطة التعليم، و حيمل تأثّب علم النفس على 
للمساعدة طالب لتحسْب فهم، حاضر  وسائل. طالب

البيان ٗبمتع و أمنة، يسهل ترمجة البيان، يصلد إعالم، و 
وسائل التعليم  .ينهض احلث و فائدة طالب يف التعليم

تزيد عملية درس طالب يف التعليم من ادلتوقع تزيد 
 .حاصل التعلم

 ىو تطبيق (Quiz Interactive)مسابقة التفاعلية 
محل مادة التعليم يف شكل السؤارل ديكن لتحسْب طالب 

. معرفة ٗبادة التعليم بالفردي صفاحة زر إذل عرض تطبيق
اجلماعة أن جييب . اللعب مسابقة ىو مسابقة كالتلفاز

إذا . عن األسئلة بصحيحة أحصل عليو ثالث نقاط

                                                             

 Media Pembelajaran ، جيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا 

Manual dan Digital (٢٠١٦ ،غاليا إيندونيسية: بوغور)، ١٩ .
 Media Pengajaran, Penggunaan ، نانا سوجانا و أمحد ريفائي 

dan Pembuatannya (٢٠١٣ ،سينار بّبو إلغراسيندو: باندونج)، ٢ .
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اجلماعة صلح جيب . اجلماعة دل جيب فأسئلة يرمٓب
 مسابقة التفاعلية .السؤارل يرمى أحصل عليو وحد نقاط

ىو الوسائط ادلستندة إذل الكمبيوتّب ألن ىناك حاجة 
كما الكمبيوتّب كمساعد . لعملية أستخدام الكمبيوتّب

إضايف ىف التعلم، فوائد إستخدام معلومات حول زلتوى 
 .ادلوضوع، تدريب، و كالمها

حفز ( Active Learning)النشيط النموذج التعليم   
الطريقة ىدف إستخدم . الطالب النشيط يف التعليم

بإستخدام مسابقة ( Active Learning)التدريس النشيط 
 ىو للمساعدة الطالب لزيادة (Quiz Interactive)تفاعلية 

التدريس الطريقة  .فهم، و لزيادة نتائج التعليم الطالب
 من ادلتوقع لتحسْب إعتقد (Active Learning)النشيط 

                                                             

 Aneka Permainan untuk ، زلمد زلليصان و ريسمى فحرول أمْب 

Pembelajaran Bahasa Inggris dan Arab (٢٠١٨ ،ليسان عرايب: ماالنج)، 
١٣٩ .

 ،رجاورل فريس: جاكرتا)Media Pembelajaran  ، أزىر أرشد 
2009)، 96. 
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. ناقد، إبكاري و أنبت إجتماعي إرتفاع إذل الطالب
ومن خلفية البحث ادلذكورة فأرادت أساس على الشرح، 

تطبيق  " :الباحثة أن تبحث موضوع البحث العلمي
 بأساس مسابقة (Active Learning)تعليم النشيط 

 لترقّية نتيجة التعلم اللغة (Quiz Interactive)التفاعلية 
العربية لطالب الصف السابع في المدرسة المتوسطة 

هداة المنى جينيس فونوروغو العام الدراسي 
٢٠١٩-٢٠١٨" 

 
 تبديد الببح. ﴾ب﴿

: خلفية البحث فحددت الباحثة األسئلة، كما يلىمن 
إدارة الفصل أقل ىادء، ، الطريقة التعليم أقل إختالف

 .الكفائة الطالب يف التعليم اللغة العربية متنوعة
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 الببح أسئلة. ﴾ج﴿
ّدد أسئلة تحلفية فأردات الباحثة أن اخلعلى حسب تلك 

: سؤاالن، يعِبالبحث ىف 
 بأساس (Active Learning)تطبيق تعليم النشيط كيف  .١

 لَبقّية نتيجة تعلم (Quiz Interactive)مسابقة التفاعلية 
اللغة العربية  لطالب الصف السابع يف ادلدرسة 

ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 
 ؟٢٠١٩-٢٠١٨

 Active)كيف ترقّية نتائج التعلم بتطبيق تعليم النشيط  .٢

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz 

Interactive)  لَبقّية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب
الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس 

 ؟٢٠١٩-٢٠١٨فونوروغو العام الدراسي 
 

 أهداف الببح. ﴾د﴿
:  يليكما البحث يف ىذا البحث انىدف
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 (Active Learning)تطبيق تعليم النشيط دلعرفة عن  .١
 لَبقّية (Quiz Interactive)باستخدام مسابقة التفاعلية 

نتيجة التعلم اللغة العربية  لطالب الصف السابع يف 
ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو العام 

 .٢٠١٩-٢٠١٨الدراسي 
ترقّية نتيجة التعلم بتطبيق تعليم النشيط دلعرفة عن  .٢

(Active Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz 

Interactive) لَبقّية حاصل التعلم اللغة العربية لطالب 
الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس 

 .٢٠١٩-٢٠١٨فونوروغو العام الدراسي 
 

فوائد الببح . ﴾و﴿
: يعِبم ىذه فوائد البحث إذل نوعْب س تنق

  الفائدة النظرية .١
ترجى الباحثة ىذا البحث أن تنفع لضريّبة اخلزانة 

العلمّية ىف الَببية ولتوسيع الّثقافة العلمية ىف التعليم 
 .اللغة العربّية بادلعلوم الٌب تعلمت
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  الفائدة العملية .٢

 للمدرس . أ

لزيادة ادلعرفة العلمية ادلهمة ىف تعليم اللغة 
العربية ادلناسبة بادلهمو التعليمّية ىف ادلستقبل 

 لَبقّية (Quiz Interactive)بأساس مسابقة التفاعلية 
 .نتيجة التعلم درس اللغة العربية

 الطالب . ب
ليساعد الطالب يف حب التعليم اللغة 

العربية لذالك ىم يسهلون يف التعليم اللغة 
و الطالب يهتمون يف تعليم اللغة العربية . العربية

 (Active Learning)التدريس النشيط لطريقة با
 (Quiz Interactive)بأساس مسابقة التفاعلية 

 .لَبقّية نتيجة التعلم درس اللغة العربية
 للباحثة. ج

 .لَبقية معرفة الباحثة يف تعليم اللغة العربية
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 ادلدرسة. د
لَبقّية نتيجة لنقطة البداية يف ااولة    

التعلم اللغة العربية  لطالب الصف السابع يف 
 .ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب

 تنظيم كتابة تقرير الببح. ﴾ه﴿
 ستة إذل تو تقريرا ذلذا البحث وقسمة الباحثتكتب

: أبواب وىى 
توى على خلفية تحادلقدمة، وىى  : ل الباب األو

وأسئلة  البحث، وٙبديد البحث،
ف البحث، وفوائد اوأىد البحث،

. البحث، وتنظيم كتابة تقرير البحث
اإلطار  البحوث السابقة ووىو  :الباب الثاىن

تعليم النظرية ": النظري، وحيتوى على
 النظرية و (Active Learning)النشيط 

 "(Quiz Interactive)مسابقة التفاعلية 
 .فروض البحثو ىيكل التفكّب و 
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 على منهج يتحّدث ىف ىذا الباب :  الباب الثالث
 أجسام البحث و العلمي البحث

 و ادلكان األجسام اإلجرائي الصفي
و متغّب  اإلجرائي صفي البحث

و أساليب  أداوت البحثالبحث و 
 .مجع البيانات

ٙبليل  و شتمل على عرض البياناتي  : الباب الرابع
من و عرض البيانات فو أما .البيانات

البيانات  أّما. البيانات العامة واخلاصة
 خ تأسيسيراالعامة فهى من حيث ت

ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس 
 فهي اخلاصةالبيانات  أما. فونوروغو

 Active)تطبيق تعليم النشيط 

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية 
(Quiz Interactive) لَبقّية نتيجة التعلم 

 ٙبليل البيانات عن. اللغة العربية
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 Active)تطبيق تعليم النشيط 

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية 
(Quiz Interactive) لَبقّية نتيجة التعلم 

اللغة العربية  لطالب الصف السابع 
يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس 

-٢٠١٨فونوروغو العام الدراسي 
٢٠١٩. 

 منيتكّون  ىذا البحث اإلختتام: الباب اخلامس 

. واإلقَباحاتاإلستنتاج 
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 الباب الثاني
 للببح و هيكل التفكير  اإلطار النظرىالببوث السابقة و

  فروض الببحو 
 

 سابقةالببوث . ﴾أ﴿
تطبيق تعليم : يعِب البحث ىذا موضوع

 بأساس مسابقة (Active Learning)النشيط 
 لترقّية نتيجة التعلم (Quiz Interactive)التفاعلية 

اللغة العربية لطالب الصف السابع في المدرسة 
المتوسطة هداة المنى جينيس فونوروغو العام 

و يرجع إذل البحث . ٢٠١٩-٢٠١٨الدراسي 
 :العلمي كما يلى 

 : رقم دفَب القيدالعزيزة رحمة فيك كتبت .١

، ٙبت 2015، يف السنة 210513030
 Active) العملي التعليم طريقة تطبيق:" ادلوضوع

Learning)الصف العربية لطالب اللغة تعليم  يف 
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 العالية بالددرسة IPA (Bina Prestasi) العاشر
 فونوروغو السنة الثانية احلكومية االسالمية
 ."2017-2016الدراسية 
( 1: فكما يلى  العلمى البحث  االسئلة

كيف عملية تعليم اللغة العربية بطريقة التعليم 
العربية  اللغة تعليم  يف(Active Learning)العلمي 
 IPA (Bina Prestasi)العاشر  الصف لطالب

 الثانية احلكومية االسالمية العالية بالدرسة
( 2 ؟، 2017-2016الدراسية  فونوروغو السنة

العربية  اللغة وحلوذلا تعليم كيف مشكالت
  يف(Active Learning)بطريقة التعليم العلمي 

 IPAالعاشر  الصف العربية لطالب اللغة تعليم

(Bina Prestasi) االسالمية العالية بالدرسة 
الدراسية  فونوروغو السنة الثانية احلكومية
التقوًن بطريقة  كيف (3 ؟، 2016-2017

 اللغة تعليم  يف(Active Learning)التعليم العلمي 
 IPA (Binaالعاشر  الصف العربية لطالب
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Prestasi) احلكومية االسالمية العالية بالدرسة 
  ؟017-2016الدراسية  فونوروغو السنة الثانية

 ذلذا البحث نوع الباحثة  استخدمت
 .النوعى البحث على سبيل العلمى البحث

 والطريقة ادلقابلة الطريقة الباحثة وإستخدمت
  ولتحليل.البيانات الوثيقة جلمع وطريقة ادلالحظة
 ٙبليل اسلوب الباحثة إستخدمت البيانات
 طراز على كيفي وصفي ٙبليل ىي البيانات
. و ىوبّبمان ميليس
إن عملية  (1: يلى كما البحث  نتائج

التعليم اللغة العربية بطريقة التعليم العلمي 
(Active Learning) درسة العالية اإلسالمية دلبا
تقسم ادلدرسة  (أ): يهكومية الثانية فونوروغو حلا

و يناقشة  (ب). الطالب فرقة مث شرحو ادلواد
و يقدم الطالب  (ج). الطالب ادلواد مث خيلصها

و  (2. نتائج ادلناقشة مث يستكمل ادلدرسة عنها
إن ادلشكالت الٍب يوجهها ادلدرسة و الطالب 
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: منها. عامل اللغوي  (أ): تنقسم على القسمْب
 (ب). والَبكيب وادلفردات اللغة والصوت الكتابة

العائلة و بيئة  بيئة :منها .اللغوي غتَت  و عامل
اجملتمع وبيئة ادلدرسة والرغبة وادلدرسة والكتاب 

و إن التقوًن طريقة التعليم العلمي  (3. الدراسي
(Active Learning) درسة العالية اإلسالمية دلبا
و تنقسم على هكومية الثانية فونوروغو حلا

 التقوًن ىي تقوًن العملي (أ):  يلى، كماينالقسم
 ويظهر التعليم يف الطالب عملية معرفة بأىداف

 و تقوًن( ب . )الفصل الفرقة و يف عمل يف
 الطالب تقدًن معرفة بأىداف تقوًن ىي احلاصل

يعِب الشفهي  التقوًن يف  ويظهر.التعليم أخّب يف
 .و التحريري
 البحث مع البحث ىذا بْب  و خيتلف

 يعِب تطبيق السابق يعِب، إن البحث السابق
  يف(Active Learning) العملي التعليم طريقة
 Bina) العاشر الصف العربية لطالب اللغة تعليم
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Prestasi) IPA االسالمية العالية بالدرسة 
الدراسية  فونوروغو السنة الثانية احلكومية
و أما ىذا البحث يبحث عن . 2016-2017

 بأساس (Active Learning)تطبيق تعليم النشيط 
 لَبقّية (Quiz Interactive)مسابقة التفاعلية 

نتيجة التعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع 
يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو 

 .٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي 
 :، رقم دفَب القيدباشر يمانكتب  .٢

، ٙبت 2015، يف السنة 00110106
 Active)تطبيق الطريقة التعليم النشيط :" ادلوضوع

Learning)  يف احلصول النتيجة التعلم لطالب
 الصف يف على التعليم الَببية الدين اإلسالمية

 ٩العاشر يف ادلدرسة العالية ادلهنية احلكومية 
 ".٢٠١٥- ٢٠١٤سوراكارتا العام الدراسي 

( 1: فكما يلى العلمى البحث  االسئلة
 Active)الطريقة التعليم النشيط  ىل تنفيذ
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Learning) ية احلصول فهم التعليم الدين اإلسالم
لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة العالية ادلهنية 

- ٢٠١٤ سوراكارتا العام الدراسي ٩احلكومية 
ما ىو العوامل الداعمة و ادلثبط  (2. ؟٢٠١٥

 (Active Learning)تطبيق الطريقة التعليم النشيط 
 يف ادلدرسة العالية ادلهنية شراعال فالص لطالب

- ٢٠١٤ سوراكارتا العام الدراسي ٩احلكومية 
 .؟٢٠١٥

 Field) ىذا البحث صفة البحث ادليدان 
Reseach) ٗبصدر البيانات من الطالب، ادلدرس 

النائب الرئيس ادلدرسة، . الَببية الدين اإلسالمية
 رئيس ادلدرسة و تطبيق الطريقة التعليم النشيط

(Active Learning) على للحصول فهم الطالب 

  يفشراعال صفالية التعليم الدين اإلسالم
 سوراكارتا و ٩ادلدرسة العالية ادلهنية احلكومية 

 ٩وثيقة يف ادلدرسة العالية ادلهنية احلكومية 
أداوت البحث يف إستخدام الطريقة . سوراكارتا
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أساليب مجع البيانات . مالحظة، مقابلة، و وثيقة
 .يف إستخدام إستنتاجي

النتيجة البحث : يلى كما البحث نتائج  
 Active)لتظهر عن تطبيق الطريقة التعليم النشيط 

Learning)الفصل عشرة الطالب  تؤثر فهم 
 سوراكارتا، ٩ادلدرسة العالية ادلهنية احلكومية 

لذالك الطالب النشيط يف الفصل و يستطيع 
ية بطريقة شلتع و ال التعليم الدين اإلسالميفهم 

ىذا يشار إليو من قبل قية الطالب . شلل
ادلتوسطة فوق احد األدىن من معايّب اإلكتمال 

(Active Learning) ۷٥ ىو. 
 البحث مع البحث ىذا بْب  و خيتلف

يبحث عن  السابق البحث إن يعِب، السابق
 (Active Learning)تطبيق الطريقة التعليم النشيط 

يف احلصول النتيجة التعلم لطالب على التعليم 
 الصف يف العاشر يف الَببية الدين اإلسالمية

 سوراكارتا العام ٩ادلدرسة العالية ادلهنية احلكومية 
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و أما ىذا البحث . ٢٠١٥- ٢٠١٤الدراسي 
 Active)يبحث عن تطبيق تعليم النشيط 

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz 

Interactive) لَبقّية نتيجة التعلم اللغة العربية 
لطالب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة 

-٢٠١٨ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 
٢٠١٩. 

 
اإلطار النظري . ﴾ب﴿

 مفهوم تعليم اللغة العربية .١
اللغة العربية تسمى لغة الضاد، ولغة األعجاز 

وىي الكليمات . والّلغة الفصحى والّلغة اخلالدة
ونسيبت ىذه الّلغة إذل . الٍب كان يعرب هبا العرب

العرب ألهنا لغتهم الٌب عليها أمساعهم، ودارت 
 و .عليها رحى بياهنم يف التعبّب عن أغرضهم

                                                             

دار : لبان– بّبت )، ادلدخل إذل اللّغة العربيةزلمد بكر الدين صاحل،  
. 15، (1918الشارق العريب، 
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الّلغة العربية ىي كغّبىا من اللغة، رلموعة من 
الرموز ادلتمثلة يف احلرف اذلجائية العربية الٍب 
يستدىن نطق واحد منهاأكثر أصواتا معنية، 

تعطى الدالالت يدركها من يفهم ىذه اللغة، 
 .فاللغة العربية من الرموز اخلاصة هبا

اللغة العربية أربع مهارات ىي اإلستماع والكالم 
والوسيلة الٍب تنقل مهارة . والقراءة والكتابة

الكالم ىي الصوت، عرب اإلتصال ادلباشر بْب 
أما مهارة القراءة والكتابة . ادلتكلم وادلستمع

إن مهارة ادارة . فوسيلة مها أخرف ادلكتوب
غرفة الفصل واحدة، من أىم مهارات تنفيد 

وبدون اكتساب ادلهارة ال يكون . التدريس
واللغة العربية مكانة حاصة بْب . لتدريس ناجحا

لغات العادل كما أن أمهية ىذه اللغة تزيد يوما 

                                                             

ادلكتب العريب : مصر)،  تدريس اللغة العربيةعلى إمساعيل زلمد، 
  .15، (1997للمعارفا، 
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أمهية ىذه اللغة العربية إذل . يف عصرنا احلضر
 :األسباب األتية

 أهنا لغة القرآن الكرًن. 1
 أهنا لغة الصالة. 2
 أهنا لغة احلديث الشريف. 3
 . أن عددمتكلمى العربية يف العادل . 4

 (Active Learning)التعليم النشيط طريقة  .٢
 التعليم طريقةتعريف  . أ

إن الطريقة ٗبعناه الضيق تكون عبارة عن   
خطوات زلددة يتبعها ادلدرس لتحفيظ ادلتعلمْب 

وىنا . اكرب قدر شلكن من ادلادة العلمية الدراسية
تكون الطريقة وسيلة لوضع اخلطط وتنفيذىا يف 

مواقف احلياة الطبيغية، ٕبيث يكون الصيف 
الدراسي جزًءا من احلياة وجيري يف سياقها، وينمو 

وىكذا . الطالب فيها بتوجيو من ادلدارس وإرشادة
                                                             

: دار العلوم الرياض)، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخللى،  
 .1، (م1972ادلكتة العربية السودية، 
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ترتيب الظروف اخلارجية : "فان الطريقة تعِب
للتعليم وتنظيمها واستخدام األساليب التعليمية 

ادلالئمة ذلذا الَبتيب والتنظيم، ٕبيث يؤدي ذلك 
إذل االتصال اجليد مع ادلتعلمْب لتمكينهم من 

وقيل عن الطريقة أيضا بإهنا األسلوب  ".التعلم
ادلتسلسل ادلنظم الذي ديارسو ادلدرس ألداء عملية 

والتحقيق الغرض ادلطلوب منخا يف . التعليم
إيصال ادلادة أو معلومات إذل ادلتعلم، وديكن أن 

تغمي أيضا الكيفيات الٍب ٙبقق التأثّب يف ادلتعلم 
 .ٕبيث تؤدي إذل التعليم والنماء

الطريقة بشكل العام ىو شيء موجود   
خّب على التعليم يف كل عملية التعليم، 

الرياضيات، الفن، الرياضة، العلوم الطبيعية و 
كل التعليم خّب و قبيح بالتئكيد سلتلف . غّبىا

                                                             

الدكتور طو علي حسْب الدليمي ودكتورة سعاد عبدالكرًن الوائلي،   
دار الشروق للنشر : االردن-عمان )اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها 

 .٨۷ ،(٢٠٠٥والتوزيع، 
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العمل، ادلوجود سلتلفة حكم و يف الوسائل و 
و دل ديكن عملية التعليم ليس . األسالب العرض

 .العمل تسليم على الطالب
التدريس ىو ادلرحلة التخطيط الطريقة   

الربنامج الصفة كل واصل القريب باخلطوة وصل 
ادلادة الدرس اإلجراءات، دل متخالف، و دل 

الطريقة ىو اخلطوة العام تطبيق .متخالف بادلدخل
 .النظري على الطريقتهم

 Active)تعليم النشيط طريقة  تعريف  . ب

Learning) 
 ىو كل (Active Learning ) تعليم النشيط

شكل التعليم ديكن الطالب النشيط يف عملية 
التعليم الفردي خّب يف شكل تفاعل مع الطالب 

فقال . أو الطالب بالدرس يف عملية التعليم
                                                             

: ماالنج) Pembelajaran Bahasa Arab ، عبدول محيد و أصدقاء 
. ٣ ،(٢٠٠٨ ،اجلامعة احلكومية ماالنج

 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، أجيف ىّبماوان 

. ٦٨ ،(٢٠١٤ ،ردياجا روسداكاريا: باندونج)
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بونويل، التدريس النشيط لديك اخلصائص 
 :منها

قمع عملية التعليم فتح على وصل معلومات  . أ
ادلدرس سلتلفة على التطوير ادلهارة تفكّب 
ٙبليل و حرج على ادلوضوع أو ادلشكلة 

 .ناقش
الطالب دل يسمع الدرس سلىب، لكن العمل  . ب

 .شيء واصل بادلادة الدرس
قمع على إستكشاف موقف بادلادة . ج

 .التدريس
 .الطالب أكثر يفكر حرج، ٙبليل و تقييم. د
 .ردود الفعل سريعا على العملية التعليم. ه

  تعليم النشيط أساسيا يف زلاولة لقوي و 
طالقة احلث و إجابة الطالب يف التعليم، و 

                                                             

 Active Learning dalam ، أمي زلمودة و أبدول وىاب 

Pembelajaran Bahasa Arab (٢٠٠٨ ،جامعة احلكومية ماالنج: ماالنج)، 
٦٤. 
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دل يكن ادلمل . لذالك العملية التعليم ليكون فرح
يف إسَباتيجية النشيط كل مدة الدرس . لطالب

ادلادة . اجلديد جيب يصل بادلعرفة و التجربة قبل
الدرس جديد مستعد بطريقة النشيط ٗبعرفة 

لذالك الطالب الدرس بطريقة . القائمة منها
النشيط ادلدرس ٕباجة إذل خيلق إسَباتيجية حق 

لذالك كما يف ادلثال، لذالك الطالب لديك 
بإستخدام الطريقة التعليم النشيط  .احلث

 .نشاطامعا يف التعليم دلساعدة تعلم النشيط
 نموذج إستراتيجية تعليم النشيط . ج

، طرح علة النموذج (٢٠٠٦)سلبّبمان  
إسَباتيجية التعليم النشيط، و القوي على 

إسَباتيجية "ىيشام زين و أصدقاء يف الكتابو 
 ":التعلية النشيط

                                                             

 .۷٠-٦٩ ،.نفس ادلراجع  
 Active Learning 101 Cara Belajar ،غراسيندو.  ميلفْب ل 

Siswa Aktif (٢٠١٣ ،نوأنسا جينديكيا: باندونج)، ٣١-٣٠ .
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 (Question Student Have)السؤال الطالب  . أ
بإستخدام لتدرس حول الرغبات واألمل   

الطالب لذالك أساس تعظيم إمكنات كل 
ىذا إسَباتيجية بإستخدام طريقة . الطالب

. احلصول على ادلشاركة الطالب بكتابة
إسَباتيجية إستخدام لتعليم عنصراللغة كما 

 . القواعد
 (Reconnecting)إعادة اإلتصال  . ب

يف إستخدام عودة إىتمام الطالب غلى  
 .الدرس بعد حلظات قليلة ال عمل نشاط

 (Synergentic Teaching)تعليم سينّبجيك . ج
ىذا التعليم لطئٍب فرصة على الطالب   

 .مقارنة التجارب لديك الطالب
 (Card Sort)بطاقة فرز . د

ىو نشاط العمل ادلشَبك ديكن  
إستخدامها لتعليم الفكرة، مسات صفة، 

. أو تكرار معلومات، احلقائق حول األجسام
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ىذا إسَباتيجية تناسب لتعلم ادلفردات، 
 .إصتالح، و غّبىا

 Tranding Place. ه
جعل الطالب أعرف أكثر، تبادل اآلراء   

و ينظر يف فكرة، القيمة أو حل جديد على 
ادلرحلة بإستخدام للعمل ادلفردة و . ادلشكلة

ادلهارة القراءة، الكتابة، و اإلستماع جدا على 
 .إبكار ادلدرس

 (Resume)ادلالحظة اجملموعة . و
تصوير اإلصلاز إستعداد و حصل على   

األفراد، ادلالحظة اجملموعة ىو طريقة الذي 
يفرح دلساعدة كل الطالب أعرف أكثر، أو 

العل نشاط يبُب رلموعة من اجملموعة على كل 
 .اإلنسان عرف بعضنا

 
                                                             

 Active Learning dalam ،أمي زلمودة و أبدول وىاب  

Pembelajaran Bahasa Arab، ١٣٤-١٢٤. 
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 أرباح التعليم النشيط . د
بطريقة العام العمل التعليم بطريقة النشيط كما 

 :يلى
التفاعل الناشئة خالل عملية التعلم سوف  .١

 Positive)يسبب إستقالل إجيايب 

Interdependence) أين توطيد ادلعرفة الدرس 
فقط ديكن اجلصول عليها معا منخالل 

 .إستكشاف النشيط يف تعليم
يف كل الفردي جيب النشيطفي العملية  .٢

التعليم  ادلدرس جيب ديكن احلصول عليو 
القيمة لكل الطالب لذالك الفردي ادلسائلة 

(Individul Accountability) 
العلية التعليم النشيط لتكون فعالة مطلوبة  .٣

ادلرحلة تعاون عالية لذالك القدرات 
 .اإلجتماعية

 :كماألكثر خاص كما يلى
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الطالب بدافع ألن سهل التعلم بينما  .١
 .تستمتع

ألن زلاولة و الفشل ، حيدث يف بيئة ىادئ .٢
 .تقبل

 .ادلشاركة من كل اجملموعات .٣
 .كل اإلنسان اإللتزام على  كل التعليم .٤
 .لطيف و متصل .٥

 عملية التعليم النشيط . ه
 :العملية التعليم النشيط كما يلي

 .الفكرة العام قدمت إذل اجملموعات .١
معلومات اخلصائص حول ادلفهوم الذي قبلتو  .٢

 .اجملموعات
 .نشاط العمل اجلماعة .٣
 .اجملموعات ٘بمع و النتائج خالل األنشطة .٤
مناقشات مجاعية مباشرة و يتبع ادلالحظة مل  .٥

 .نشاط
 .مبدأ العام ادلناقشات .٦
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تطبيق احلياة اددة تأيت منا األسس أو مبدأ  .٧
 .العام

تطبيق احلياة من الداخل على كل الفردي   .٨
 .تناسب حاجة و إستعداد

 .التمثيل اإلجرائي تناسب على ما التعلم .٩
 

 وسائل التعليم  .٣
 تعريف وسائل . أ

يف اللغة العربية، وسائل ىو وسيط  
فقال . التوصية من الراسل على مستلم التوصية

، إذا فهم بطريقة (١٩۷١)جّبالك و إيلي 
اخلطوط كبّب، يف وسائل ىو اإلنسان، ادلادة أو 

احلادثة يبُب شيئ احلالة أو يصنع الطالب 
. إستطاع احلصول ادلعرفة، ادلهارة أو موقف

وسائل يف العملية التعلم العمل ادلعُب لذالك 

                                                             

. ۷٥-۷٢، .نفس ادلراجع  
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األدوات أو إلكَبوين ليقبض، العملية، و يؤلف 
 .رجع إخبار البصرية و اللفظية

 
 تعريف وسائل التعليم . ب

وسائل التعليم ىو األدوات حصل سعادة  
العملية التعلم العمل و أىداف ليشرح ادلعُب 

لذالك حصل الوصول ألىداف . توصية ادلقدمة
وسائل التعليم ىو . التعليم بأكثر طيب و شلتاز

بعض . الوسائل لزيادة ناشط العملية التعلم العمل
 :ادلالحضة من ادلصطلحات وسائل كما يلى

وسائل بإستخدام يف اذليكل مواصالت و  .١
النشيط ادلدرس و الطالب يف العملية 

 .التعليم
 ادلعرفة (non-fisik)وسائل لديك تعريف  .٢

 ىو (software)لذالك األجهزات لْب 
احلمل التوصية يف األجهزات صلد ىو 
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ملء أريد القدمة على الطالب العملية 
 .التعلم، طيب يف أو خرج الفصل

وسائل لديك تعريف الفيزياء بلغ ادلعرفة  .٣
لذالك األجهزات صلد، ىو شيء ادلادة 
 .حصل يرا، مسع أو مس باحلواص اخلمس

وسائل التعليم حصل إستخدام بطريقة  .٤
، اجملموعات (الراديو، التلفاز: ادلثل )العام 

، Slide: ادلثل)أكرب و اجلماعة اأصغر 
Film ،فيديو ،OHP) ادلثل)، أو شخصيا :

دفَب، كومبيوتر، الشريط، فيديو، الشريط 
 .(التلفيون

 
 فوائد وسائل التعليم . ج

حصل ادلرتفع العملية   وسائل التعليم
التعلم الطالب يف التعليم على يتناوب من 

                                                             

 Media Pembelajaran ، جيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا 

Manual dan Digital، ۷-٨ .
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كان بعض . ادلتوقع ادلرتفع نتيجة التعلم إصلاز
العلة  تناسب فوائد وسائل التعليم يف العملية 

 :التعلم الطالب كمايلي
التعليم أكثر جذب اإلىتمام الطالب  .١

 .لذالك حصل أنبت دافع الطالب
ادلادة التعليم أكثر واضح ادلعُب لذالك  .٢

أكثر ادلفهم على الطالب، و ديكن 
 .الطالب توذل أىداف التعليم طيب

طريقة التعليم حسن متنوعة، ال ليس إال  .٣
التواصل اللفظي كلمات من ادلدرس، 

لذالك الطالب ال ضجره و ادلدرس ال 
فاتو شيء طاقة، إذاادلدرس العلم لكل 

 .الوقت الدرس
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لطالب أكثر الكثّب ناشط التعللم، بسبب  .٤
ال يستمع شرح ادلدرس، لكن ناشط أخرى 

 .كما الحظ، العمل، مظاىرة و غّبىا
 تقريب تعليم اللغة العربية بإستخدام وسائل . د

التقريب بإستخدام وسائل ىو واحد  
. منهم التقريب يف العملية التعليم اللغة العربية

وجانب التقريب لديك الدور الٍب جدا ضروري 
يف التواصل التجربة الطالب، حسن التجربة 

اجلانب أخرى . اخلالصة أو التجربة حقيق
التقريب بإستخدام وسائل لديك األىداف 

ليشرح سياق ادلعُب الكلمة، اجلملة و مفهوم 
خريطة، عينة . اجلديد ثقفة بإستخدام صورة

بطاقة و غورىا معلق بالناحية حصل . احلياة
مساعدة الفهم الطالب على رموز الكلمة 

التنمية وسائل كاملة بالشريط، فيديو، . األجنبية
                                                             

 Media Pengajara,Penggunaan ، نانا سوجانا و أمحد ريفائي 

dan Pembelajarannya، ٢ .
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أكثر . كومبيوتر ب عملي علي ادلعهد اللغة
البعيد بّْب يف إستخدام وسائل كثّب ادلشكلة جدا 

 .ادلقابلة، بينها ال  تصميم ادلادة التعليم طيب
 ادلفكوك من الضعف إفراط، طريقة 

حقيقة التقريب بإستخدام أكثر كاملة إلستخدام 
ف كل . (العربية)يف العملية التعليماللغة األجنبية 

خبّب أثبت التقريب وسائل القوة لتنمية صلاح 
الطالب يف العمية التعليم اللغة العربية سلصص، 

كما تناوب الطالب يف تطبيق التعليم 
 .ادلقسود

 
 مسابقة تفاعلية. 4

اللعب ىذه مسابقة ىو اللعب مسابقة على   
اجلماعة من يستطيع اإلجابة . شكل كما يف التلفاز

إذا كان . السؤال صحيح احلصول على ثالث نقاط

                                                             

. ٢٦ ،Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ، زذلنان 
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اجلماعة دل يستطع اإلجابة فسؤال ألقيت على رلموعة 
اجملموعات نتائج اإلجابة السؤال ألقيت . أخرى

 .فيستطيع واحد نقاط
 تتصرف بشكل متبادل؛ بْب (KBBI)تفاعلية 

 فتقنيات .عالقة؛ نشط بعضها البعض-الوكاالت
التعلم التفاعلي ىو تقنيات التعلم الٍب ىي قادرة على 

خلق ظروف تعليمية مواتية ومبتكرة ونشط 
 .وإبداعي

مسابقة التفاعلية ىو تطبيق محل ادلادة التعليم يف   
شكل سؤال ديكن الطالب لزيادة دائرة حدود حول 
ادلادة التعليم بالفردي بواحد صفاحة زر على عرض 

 (.٢٠١١ريزقية، ). تطبيق

                                                             

 Aneka Permainan untuk ، زلمد زلليصان و ريسمى فحرول أمْب 

Pembelajaran Bahasa Inggris dan Arab، ١٣٩ .
  Https://kbbi.web.id/interaktif (diakses tanggal 19 Juni 2019 , 

pukul 11:25 ) 

 .Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ،190 ،زذلنان  

https://kbbi.web.id/interaktif
https://kbbi.web.id/interaktif
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مسابقة التفاعلية ىو  (٢٠١٥)تبعا إيندري   
ألهنا، . تطبيق محل ادلادة التعليم يف شكل سؤال

. الطالب لزيادة دائرة حدود حول ادلادة التعليم
مسابقة التفاعلية شكل سؤال يصنع بطريقة ٘بعلها 

فعالة لذالك مؤثر، فعال و إستطاع يدرب اإلستطاعة 
 .الطالب

يشرح مسابقة التفاعلية ىو  (٢٠١٣)أنيقتنساء   
طريقة حيتوي على ادلادة الدرس يف شكل سؤال ديكن 

. الطالب لزيادة دائرة و ادلعرفة ادلادة التعليم الفردي
ىذه ادلسئلة تناسب برأي ادلقَبح إيرناويت 

مسابقة التفاعلية ىو واحد منهم وسائل ،(٢٠١١)
اإلعالم الٍب ديكن متطور لذالك خياري التعلم 

الطالب ٙبصل على مادة التعليم دل من . الفردي
ااضرة فقط، لكن حصل احلصول عليها من السؤال 

التفاعلية كما ادلعُب علم ال فقط . الٌب صفة التفاعلية
عرض ادلعرفة من ادلدرس إذل الطالب لكن تعترب 
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 .العملية إقامة البيئة حصل دافع الطالب لتعلم
مسابقة التفاعلية ىو الوسائط ادلستندة إذل الكمبيوتّب 

كما . ألن ىناك حاجة لعملية أستخدام الكمبيوتّب
الكمبيوتّب كمساعد إضايف ىف التعلم، فوائد إستخدام 

 .و كالمها، معلومات حول زلتوى ادلوضوع، تدريب
التعلم القائم على الكمبيوتّب ىو برنامج التعلم   

 )الكمبيوتّب  (Software)بإستخدام الربرليات 
CDيف شكل برنامج الكمبيوتّب حيتوي على  (التعلم

ادلوضوع، األىداف، ادلادة : زلتوى التعلم يشمل 
ىذا يتماشى مع ذكر على . التعلم، و تدريب التعليم

روسيل الذي . روبيت ىينيك، مولندا، و جاميس د
ديكن ألنظمة الكمبيوتّب تقدًن : " ينص على ذالك

التعلم بشكل فردي و مباشر على مجيع الطالب عن 
                                                             

  Journal Pendidikan Matematika (Pengembangan Kuis 

Interaktif Berbasis E-Learning dengan Menggunakan Aplikasi 
Wondershare Quiz Creator Pada Mata Kuliah Belajar dan 

Pembelajaran Matematika), Volume 12, No 1,  Januari 2018, pp. 29-42  

. diakses tanggal 11  November 2018 , pukul  17:46:45 
 .Media Pembelajaran،96 ،أزىر أرشد  
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طريق التفاعل مع ادلوضوعات ادلربرلة يف نظام 
الكمبيوتّب، ىذا ىو ما يسمى التعلم القائم على 

 ".الكمبيوتّب
يرتبط مفهوم التفاعل يف التعلم إرتباطا و ثيقا   

عادة ما يتبع . بالوسائط ادلستندة إذل الكمبيوتّب
التفاعل يف بيئة التعلم ادلستندة إذل الكمبيوتّب ثالثة 

 :عنصر، من بينها
 .تسلسل تعليمي ديكن تعديلو . أ

 .إجابات أو عمل الطالب . ب
 .ردود الفعل للتخصيص . ج

 
 

                                                             

 Pembelajaran Berbasis teknologi Informasi ،رومسان و أصدقاء  

dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru (رجاورل : جاكرتا
 .97 ،(2013 ،فّبس

 ،رجاورل فريس: جاكرتا)Media Pembelajaran  ،أزىر أرشد  
2016)، 97. 
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 نجاح تعلم التعليم. 5
  أظهر شيء العملية التعلم التعليم حصل يقول 

صلاح، كل ادلدرس لديك رأي كل ٗبثل طريقة 
لكن، سّوى مالحظة واألحسن بطريقة منط . بالفلسفة

شيء "على منهج ادلستعمل اآلن الكاملة، منها 
اعملية التعلم التعليم ادلادة التدريس يقول صلاح إذا 

كان ديكن ٙبقيق أىداف تعليمية خاصها ديكن 
 ".ٙبقيق

  لعارف بتحقيق اإلجرائي أىداف تعليمية خاص 
اإلختبار ٙبريري كل إنتها قّدم ادلدرس الفرض أوجد 

لعارف القيمة ٙبريري . وحد مناقشة على الطالب
. بعيد الطالب توذّل أىداف تعليمية خاص أريد ٙبقيق

وظيفة القيمة ىو ليعطى اإلجابة على ادلدرس يف 
أصلح العملية التعلم التعليم و العمل برنامج 

يستطيع الدليل شيء . اإلصالحي الطالب ال صلاح
 :العملية التعلم التعليم رآه النجاح ىو كما يلى
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قوة جاذبية على ادلادة التعليم الٍب تدريس  .١
 .ٙبقيق اإلصلاز، طيب طريقة الفردي أو مجاعة

السلوك اخلطوط يف أىداف تعليمية خاص  .٢
ٙبقيق الطالب، طيب طريقة الفردي أو 

 .مجاعة
كل العملية التعلم التعليم دائما احلصول   

ٗبناسبة  بشيء احلصول العملية . النتيجة التعلم
 :ادلرحلة احلصول كما يلى. التعليم بعض ادلرحلة

إذا كل ادلادة الدرس الٌب إستطع : جيد جدا  . أ
 .يقدر على الطالب

 إذل ۷٦ %)إذا على أو يف األغلب : جيد  . ب
الٌب إستطع يقدر ادلادة التعليم ( ٩٩%حد 

 .على الطالب
 إذل حد ٦٠%)ادلادة التعليم إذا : كاف  . ج

 .يقدر على الطالب( %۷٥
 ٦٠%ادلادة التعليم ناقص من إذا : ناقص . د

 .يقدر على الطالب
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من خالل النظر يف البيانات الواردة يف   
 نسبةالشكل قوة جاذبية الطالب يف الدرس و 

أىداف تعليمية مئوية احلصول الطالب يف ٙبقيق 
خاص، عرف احلصول العملية التعلم التعليم 

 .العمل الطالب و ادلدرس
 

 هيكل التفكير .﴾ج﴿
   تعليم اللغة العربية فعل بالطريقة ال يزال العام و 

تعليم اللغة . التكليف سواء بشكل فردي أو رلموعات
الوظيفة حلها يف . العربية شلل و أقل شلتع إىتمام الطالب

حال لتظهر الطالب أقل . الفصل كثّب ال حلها الفردي
فائدة التعليم اللغة العربية لذالك نتيجة التعليم الطالب 

التعليم اللغة العربية يعترب لغة ألن الطالب . أقل أعلى
 .ادلركبة

                                                             

 Strategi Bealajar Mengajar ، شايفول باىري و أسوان زين 
. ١٠۷-١٠٥، (٢٠١٠ ،رينيكا جيفتا: جاكرتا)



45 

 

 

 

 و ىكذا يكون مطلوبا تغيّب العملية التعليم ألكثر   
. لزيادة نتيجة التعلم الطالب يف التعليم اللغة العربية

 Active)التعليم اللغة العربية فعل تطبيق تعليم النشيط 

Learning) باستخدام مسابقة التفاعلية (Quiz 

Interactive) .الطالب  فائدة العملية أكثر يفرح و شلتع
الطالب أكثر النشيط يف . دلشاركة  يف العملية التعليم

التعليم، الطالب أكثر ادلشاركة يف العملية التعليم، 
يف . ادلناقشة ادلادة مع شريك، شلارسة العمل على السؤال
النهاية ديكن ذالك لزيادة نتيجة التعلم اللغة العربية 
. لطالب الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب

ىيكل التفكّب يف البحث اإلجرائي على أساس تعليق، 
 :صفي تصوير و ىي كما يلى
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 ١.١الصورة 
 ىيكل التفكّب يف البحث اإلجرائي صفي

 
    
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 فروض الببح .﴾د﴿
بأساس مسابقة  الطريقة التعليم النشيط    بعد 

التفاعلية نتيجة التعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع 
 .يف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب ترقّية

 ادلدرس اللغة العربية

تطبيق الطريقة تعليم 
بأساس مسابقة  النشيط 

 التفاعلية

  التعليم أقل أقصىنتيجة
التعليم اللغة العربية 

 العام

التعليم اللغة العربية نتائج 
   ترقّية الطالب
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الباب الثالح 
منهج الببح 

 
  اإلجرائي الصفياألجسام الببح .﴾أ﴿

. البحث اإلجرائي الصفي   ىذه البحث ىو 
تطبيق الطريقة التعليم النشيط األجسام البحث ركز على 

يف ىذه البحث الذي أصبح . بأساس مسابقة تفاعلية
موضوع البحث ىو الطالب الصف السابع يف ادلدرسة 

 .ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو
 

  اإلجرائي الصفيالببحالمكان األجسام  .﴾ب﴿
ادلدرسة ادلتوسطة  اإلجرائي الصفي يف البحثادلكان 

، ٢٠١٨ىداة ادلُب جينيس فونوروغو يف الصف السابع 
 .١٦باجلملة الطالب 
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 متغير الببح .﴾ج﴿
متغّب البحث يف ىذه البحث ىو العملية التعليم 

 (Active Learning)اللغة العربية بتطبيق تعليم النشيط 
 لتقّية نتيجة (Quiz Interactive)بأساس مسابقة التفاعلية 

 .التعلم اللغة العربية
 

  اإلجرائي الصفي لكل دورةالببحإجراء التنفيذ . ﴾د﴿
 اإلجرائي الصفي ىو واحد منهم جهد البحث

العمل ادلدرس لزيادة اجلودة و ادلسؤولية ادلدرس اخلصائص 
 اإلجرائي صفي، ادلدرس لَبقّية أداء لبحثبا. إدارة التعليم

 reflection)ادلدرس مستمر، بطريقة بصورة ادلنعكسة فردي 

self ) ،ىو جهد ٙبليل إلكتشاف ضعف يف التعليم العملها
مث خطة للعملية ٙبسن و تطبيق التعليم مرتبهم، و آخر 

زيادة التعليم بداية بتشكل خطة التعليم . بصورة ادلنعكسة
 التعليم  .فعلت من قبل، ىو نتيجة بصورة ادلنعكسة

                                                             

 ،كينجانا: جاكارتا) Penelitian Tindakan Kelas ، وينا ساصلايا 
١٣ ،(٢٠٠٩. 

26 
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 العمل ادلدرس بصورة ادلنعكسة شيء العالقة 
SWOT(Strenght, weakness, oportunity, 

threstering). 
 اإلجرائي الصفي ادلدرس يصبح البحثبالعملية 

إبداعي ألن دائما ستحمل عملية جهد ٘بديد أن تطبيق و 
التكيف سلتلف مادة نظرية و صناعة التعليم و مادة 

يف كل نشاط، ادلدرس أمل دقق أقل و ٕبث عن . التدريس
 البحثادلدرس أمل حيي و . سلتلف جهد مثل حل

 . اإلجرائي صفي
يف ىذه البحث العمل شريكة بْب القوم العمل 

يف . اإلجرائي أو القوم األجنبية يالحظ العملية اإلجرائي
البحث التعاون مع العدو، القوم العمل اإلجرائي ىو 

البحث مثل ادلدرس با دلساعة صاحب زميل و ادلدرس 
 .التعليم اللغة العربية يف الصف السابع

                                                             

 Penelitian Tindakan Kelas dengan Metode ، يوليانتوس أغو 

Mutakhir (٢٠١٥ ،أندي: يوكياكرتا)، ٢-١ .
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 اإلجرائي الصفي الطرز كيميس و  البحثإستخدام
 ىو بادلرحلة البحث Kemmis Mc. Taggartتاغارت . م ج

بادلرحلة . منها خطة، عملية، مالحظة، بصورة ادلنعكسة
 :أربعة كما يف ىذه الصورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ،براما ويديا: باندونج) Penelitian Tindakan Kelas ، زين العقيب 
١٤ ،(٢٠٠٦ .
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 1.2 صورة
 اإلجرائي الصفي إستخدام الطرز

 Kemmis Mc. Taggartتاغارت . ج كيميس و م

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلطة

 

 اإلجرائي

 مالحظة

 بصورة ادلنعكسة

 بصورة ادلنعكسة

 اإلجرائي

 مالحظة

 

١الدور   

٢الدور   

 ؟

 اخلطة
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من ىذه الصورة، يف كل اإلجرائي أربعة ادلرحلة، كما 
 :يلى

خطة ىو نشاط تصميم بالتفصيل حول ماذا و  . أ
كما إعداد ادلواد . كيف سيتم تنفذ اإلجراء

التعليمية، إعداد خطة التعليم، و إعداد شيء حاجة 
 .يف العملية التعليم

 البحثاإلجرائي ىو األنشطة األساسية يف  . ب
. اإلجرائي صفي، ىو تطبيق طريقة التعلم اجلديد

 اإلجرائي صفي تنمية ادلهنة ادلدرس، البحث
 دورة، و كل دورة ٢اإلجرائي العمل على األقل يف 

 . مقابلة٣منها 

                                                             

: جاكرتا ) Penelitian Tindakan Kelas ، سوىارسيمي أريكونطا 
. ١٤٤ ،(٢٠١۷ ،بومي أكسارا
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مالحظة ىو العملية رلمع، العملية  بْب مهم ىو . ج
تتألف من سلتلف . العملية مالحظة و ذاكرة

 .العملية بيولوجي و النفسي

بصورة ادلنعكسة ىو ٙبليل بيانات عن العملية، . د
ادلشكلة، و عقبة واجو و واصل بصورة ادلنعكسة 

 .على تأثّب اإلجرائي

 أداوت الببح .﴾ه﴿

 ادلقابلة .١
ادلقابلة يف إستخدام لكشف البيانات ادلتعلقة 

ادلقابلة ىو أسئلة أن . بادلوقف، رأي، أو دائرة حدود
طعٌب قورل إذل اإلنسان من يستطيع تقدًن ادلعلومات 

                                                             

 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R  ، سوغييونو 

& D(٢٠١٦ ،ألفىبيتا: باندونج)، ١٤٥ .
. ٣٢ ،Penelitian Tindakan Kelas ، زين العقيب 
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أو الشرح شيء رأي ٕباجة و لديك عالقة بادلشكلة 
 . اإلجرائي صفيالبحث

يف ىذه البحث الباحث يستخدم الطريقة 
ىذه . ادلقابلة مرتب، ىو الباحث إعداد األسئلة أوال

ادلقابلة العمل الباحث مع ادلدرس، الطالب، رئيس 
 .ادلدرسة و القوم ادلتعلقة ادلشكلة البحث

 ادلالحظة .٢
أداوت البحث، ادلقابلة كاد أن كل الطريقة 

ادلقابلة ىو العملية ادلراقبة . تصبح واحدة من أىم
الناس اآلخرين و أحداث طول الوقت، مث ىذه 

 .ادلقابلة يصنع تقدير
يف ىذه البحث الباحثة بإستخدام النوع 

ادلقابلة مشَبك، ىو الباحثة يتطور باألنشطة  كل يوم 

                                                             

 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas ، كوناندار 
. ١٥۷ ،(٢٠١٣، راجا غرافيندو: جاكرتا)

 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik ،اذلدى  مفتاح 
. ١۷٤ ،(٢٠١٥ ،فوستاكا فيالجار: يوكياكارتا)
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و . يالحظ  أو يف إستخدام الدلنبع البيانات البحث
ىو ادلقابلة خطة . وسيلة الباحثة إستخدام مرتب

 .مٌب، و أين ادلكان. مركب، عن ما مالحظة
 الوثيقة .٣

الوثيقة . ادلاضيالوثيقة ملحوظة احلادثة 
ادلشكل الكتابة، التصوير، أو شغل أثري من 

 ىذه الصناعة يف إستخدام الباحثة ٙبصل .اإلنسان
على بيانات كما ملحوظة ادليدان، تركيب منظمة يف 
ادلدرسة ادلتوسطة ىدى ت ادلُب جينيس فونوروغو، 
البيانات ادلدرس، البيانات الطالب، و ادلادة اللغة 

 .العربية
 اإلختبار .٤

ىذه اإلختبار دلعرفة لزيادة نتيجة التعلم 
الطالب يف ادلفهم ادلادة اللغة العربية من خالل النظر 

                                                             

 & Metode Penelitian Kualitatif, Kuatitatif dan R ، سوغيونو 

D، ١٤٦-١٤٥. 
. ٢٤٠ ،.نفس ادلراجع  
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اإلختبار ىو سلسلة . إذل القيمة حصل عليها الطالب
بإستخدام مسابقة  التعليم النشيط نشاط تطبيق 

 .تفاعلية
 قسم ىو اإلختبار ٢اإلختبار يف إستخدام 

 لقيمة اإلستطاعة الطالب أما عن  (pre test)القبلي 
 post)ادلادة الدرس قبل التعليم، و اإلختبار البعدي 

test)  لقيمة اإلستطاعة الطالب أما عن التوكيل ادلادة
 .الدرس بعد التعليم العمل بإستخدام الرمز متوسط

Mx =  𝑓𝑥

𝑛
 

 :معلومات
Mx = نتائج ادلتوسط 

 𝑓𝑥 =رلموع نتائج الطالب 
𝑛 = عدد الطالب 

                                                             

 ،فوستاكا فيالجار: يوكياكارتا) Statistika ، ريتنو ويديا نينجروم 
٥١ ،(٢٠١٥ .
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 دلعرفة كم بعيد صلاح التعليم العمل ،وىكذا
 .يف الوصول أىداف أو كفاءات زلددة تعيْب

 أساليب جمع البيانات .﴾و﴿
البيانات مجعها ٙبتاج لتحليلها وفقا ذلذا 

 اإلجرائي صفي، ٙبليل البحثيف ، األىداف البحث
البيانات . العمل من البداية و غطاء كل نشاط البحث
 :حصل على التحليل بإستخدام ٙبليل وصفي

 ٙبليل بيانات كيفية .١
لبحث عن بيانات كيفية بإستخدام النموذج 

. ميليس و ىوبّبمان بالعمل من خالل ثالث مرحلة
 ىو ناشط إختيار البيانات ٚبفيض البياناتاألول، 

لتصوير البيانات ، الثاين. تناسب بالَبكز ادلشكلة
و الثالث، صنع اخلالصة تناسب . نظمت يف ادلعُب
 .لتصوير البيانات

 
                                                             

 Model-Model Pembelajaran Mengembangkan ، رومسان 

Profesionalisme Guru (٢٠١٢ ،راجا غرافيندو: جاكارتا)، ١١٥ .
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 1.3 الصورة
 أساليب مجع البيانات النموذج

( Miles and Huberman) ميليس و ىوبّبمان

 

 

 

 
 
 
 
 

 ٚبفيض البيانات . أ
البيانات الٍب احلصول عليها من 

فيحتاج إذل . ادليدان عددىا كاف كثّب
ٚبفيض البيانات ىو . سجلت ضبط و فصل

الَباكز على شيء . حفن، إحتيار شيء ناظر
 .مهم، إٔبث عن ادلوضوع و النمط

 عرض البيانات . ب

 مجع البيانات

 ٚبفيض البيانات

 اخلالصة
 البيانات

عرض 
 البيانات
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يف البحث كيفية، عرض البيانات 
العمل يف شكل فّك، سلطط، الرابط بْب 

 و (Flowchart)الطبقة، ادلخططات 
 Miles and)فقال ميليس و ىوبّبمان .متنوعة

Huberman) "  األكثر إسستخداما لقدم
يف البحث كيفية ىو بالنّص الٌب البيانات 

 ".صفة قصصيّ 
 اخلالصة البيانات. ج

أساليب مجع اخلطوة الثالثة يف 
 Miles and)ميليس و ىوبّبمان البيانات تبع 

Huberman) ىو اجلّر اخلالصة و مراجعة .
 و إذا عضد ،ىذه اخلالصة  لذالك فرضية

 ،عن البيانات على صناعة أخرى الٍب واسعة
 .فتكون نظرية

 
                                                             

 & Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R ، سوغيونو 

D، ٢٤۷-٢٥٢ .
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 ٙبليل بيانات كمية .٢
كمية نتيجة اإلختبار التعلم ٙبليل بوصفي 

عدد إحصائي و مث ادلقارنة  ىو ادلقارنة نسبة مئوية 
 (pre test)الذي حصل على بْب اإلختبار القبلي 

 (Active Learning)التدريس النشيط تطبيق 
 post)اإلختبار البعدي بإستخدام مسابقة تفاعلية و 

test) .مئوية صلاح تعلم طريقة بإستخدام رمز نسبة 
 :كما يلي

  %١٠٠  x P = 
  𝑓𝑖  قيمة متوسطة

 𝑛  ادلؤاشرات احلالية 
 

دلعرفة ادلعيار صلاح اإلجرائي لزيادة نتيجة التعلم 
الطالب يف تعليم اللغة العربية، على أساس جدول 

 :كما يلى
 

                                                             

 Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi ، عاليم فوروانتو 

Pengajaran (٢٠٠٩ ،ردياجا روسداكاريا: باندونج)، ١٠٣. 
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 ١.1الجدول 
 الطبقة نتيجة تقدير التعلم

 المرحلة براعة قيمة حرف الوزن المسند
 ٨٦-١٠٠ أ ٤ جيد جدا

 ۷٦-٨٦ ب ٣ جيد
 ٦٠-۷٥ ج ٢ مقبول
 ٥٥-٥٩ د ١ ناقص

 >٥٤ ه ٠ ناقص جدا
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 الباب الرابع
 هاعرض البيانات و تبليل

 
 عرض البيانات العامة .أ﴾ ﴿

المدرسة المتوسطة هداة المنى تاريخ تأسيس  .١
 جينيس فونوروغو

ادلعهد الدين اإلسالمي ىداة ادلُب جينيس 
قبل تأسس على . فونوروغو، ىو ادلعهد جينيس

، كان موجود منذ 1964احلاج قمارالدين ىف سنة 
ىو ىف زمن احلاج طّيب، عندما يعود . 30سنة 

للمنزل من مكة و صلول ىف سنغافورة يأمر للمنزل 
وصل ىف البيت احلاج طّيب تزوجت . على الوالدين

مع بكر إمسها فاطمة، مث يبُب ادلسجد ىف جينيس 
مث و صيلة على خًب إمسو . 1953بعد تويّف ىف سنة 

األستاذ إسكاندار من كيدونج فرينج ماغاتان، ولكن 
 .إنتهى الطالب ىف آخرة
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ىف ذالك الوقت األستاذة فاطمة احلصول 
على خًب احلاج قمارالدين من كيمبانج وانسيت 

الزواج الدبر مع الطفل إذل أربعة إمسو سٍب سودة ىف 
 35ىف الوقت األستاذ قمارالدين يتبع . 1964سنة 

الطالب الصف ادلدرسة الثانوية من كيمبانج 
 .وانسيت

و ادلعهد احلفاظ على تطوير، ادلدرسة مفتح 
اذلدى الذى فيها خرجيْب الطباعة الذى موثوقة و 

تقريبا مجيع قادة اجملتمع، إذا ىف فونوروغو كان لديك 
غرفة للصالة أو إدارة هنضة العلماء، ىو خرجيْب 

 .جينيس
، مث 1989احلاج قمارالدين تويّف ىف سنة 

ادلعهد أثارهتا شقيق ىف القانون، احلاج مسدوقي 
بتعليم العام ىو ادلدرسة ادلتوسطة معارف . طّيب
ىف ذالك الوقتو سوف يبُب ادلدرسة الثانوية . الثاين

 ".وحيد ىاشم"ادلهنية 
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إعلن من قبل احلاج شروين ، بعد توفيو
، (رئيس مدير الفرع هنضة العلماء ىف ذالك الوقت)

أن ادلعهد جينيس مستمر على احلاج سّباجدين 
القانون )، احلاج عبد القدير (القانون احلاج طّيب)

و األستاذ  (القانون األّول احلاج طّيب/ سليمان
 .(القنون احلاج قمارالدين)زلمد مصلح الباروين 

ىف ذالك الوقت التحذير سبعة أيام توفّية 
األستاذ مسدوكي إمسو زلّمد منّب اجلنان، الذى 

أعود إذل  (أصلوك)العيش ىف البيت األمحاء 
و . مث األستاذ مسلح قيادة اإلستسالمو. فونوروغو

األستاذ . ىف اإلجتماع أسرة أكرب األستاذ طّيب
مسلح أعطى مهمة يدبّر ادلدرسة مع األستاذ احلاج 

 .(إبن األستاذ احلاج إسكاندار)مسروحْب 
ليسلم و مستمر اجلهاد األستاذ احلاج 

األسرة األستاذ احلاج قمارالدين يفتح ، قمارالدين
ادلؤّسسة فردية بإسم ادلؤّسسة ادلعهد الديِب 

، ىف جانب تعليم سلفّية "2"اإلسالمي ىداة ادلُب 
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و ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب،  (ادلدرسة الدينية)
و ادلدرسة الثانوية " 2"ادلدرسة الثانوية ىداة ادلُب 

ادلهنية ىداة ادلُب، قسم صناعة اإلعالم، و يقوي 
وجود ادلؤّسسة، مث وجود يسّجل ىف 

"DepKumHam "اجلمهورية اإلندونيسية جاكارتا. 
 شبصية المدرسة المتوسطة هداة المنى .٢

 1.2الجدوال 

 شحصية مدرسات ادلتوسطة ىداة ادلُب

ادلدرسة ادلتوسطة ىداة :  إسم ادلدرسة .١
 ادلُب

٢. NSM : 121235020040 
٣. NPSN  :20584900 



66 
 

 

 

: شارع    : -  عنوان ادلدرسة .٤
 يوسودارسو

- RT/RW  :01/08 
 جينيس

: قرية      -
 بروتونيغاران

 فونوروغو: مدينة    -
جاوى : ادلديريّة   -

 الشرقية
 63419:  الرمز الربيدي .٥
 487217( 0352: ) رقم تلفون .٦
 pphmdua@gmail.com:  الربيد اإللكَبوين .٧
النهر : مشالية  : -  احلدود والية .٨

 جينيس
منطقة : غربية   -

حقول االرز قرية 
 جينيس

mailto:pphmdua@gmail.com
mailto:pphmdua@gmail.com
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ادلعهد : جنوبية  -
الّديِب اإلسالمي 

 "1"ىداة ادلُب 
شارع : شرقية   -

 –فونوروغو 
 فاجيتان

تاريخ موقف  .٩
 ادلدرسة

 :2003 

ادلؤّسسة ادلعهد الّديِب :  إسم ادلؤّسسة .١٠
 "2"اإلسالمي ىداة ادلُب 

 القطاع اخلاص:  وضع ادلدرسة .١١
وضع  .١٢

 اإلعتماد
 "B"اإلعتماد : 

 (Visi)الرؤية  .١٣
 ادلدرسة

ٙبقيق اإلنسان القرآن، : 
 األخلق الكردية، و توفيق
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الرسالة  .١٤
(Misi) 

 ادلدرسة

تنظيم تعليم القرآن  (.1: 
 علم النيب زلمد 

حضر تدّرس و  (.2  
مشافحة القرآن حٌب 

 اخلتم
أنبت و يعمل قيمة  (.3  

األخالق الكردية ىف احلياة 
 اليومية

تنظيم تعليم  (.4  
 بأسس ادلعهد

لَبقية جودة  (.5  
 ادلدرس و طاقة ادلريّب 

تنظيم التعليم  (.6  
 إبكاري و ٘بديد، النشيط

حضر محاسة  (.7  
موقف أكادديي و غّب 

 أكادديي
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الكفائة وضع  .١٥
 اإلعتماد

 :"B" 

 & KTSP)مندمج :  ادلناىج ادلرسة .١٦

K13) 
الكفائة عدد  .١٧

اجلماعة تعلم 
 و يبُب ادلدرسة

ثالثة / ثالثة فصل : 
 اجلماعة تعلم

إثنا : فصل سابع   . أ
 اجلماعة تعلم

إثنا : فصل ثامن    . ب
 اجلماعة تعلم

إثنا : فصل تاسع  .   ج
 اجلماعة تعلم
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 1.3   الجدوال

 ادلوارد التعليمية وسائل اإلعالم و بيئة ادلدرسة

M 1025 واسعة األرض 1
2
 

M 423 واسعة يبُب ادلدرسة 2
2
 

M 456 واسعة ساحة ادلدرسة 3
2
 

 - - فائدة ساحة ادلدرسة 4

M - البستان -
2
 

M 70 ادليدان الرياضة -
2
 

M 12 ادلقصف -
2
 

 - - البيت أخضر -

M 64 ادلسجد -
2
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الموارد البشرية . 3  
ىوية ادلدير. أ  

سيٍب روضة الّنعمة: اإلسم               - 1  
                  : 9433748649300013             

NUPTK 2 -  
3  -NPK                                : 

2704310101067 

4 -  NRG                              : 
122372138025 

 1فونوروكو، : ادلكان، تاريخ ادليالد        - 5
1970نوفامبّب   

 :           TMTمرتبة، رلموعة،- 6
2002/GTY  

:      وضع موظف حكومى - 7
غّب ادلوظفْب ادلدنيْب 

اإلسالم: الّدين                      -  8  
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عادل : عام التخريج /قسم/ دبلوم ادلاضى- 9
إدارة الَببية اإلسالمية/ الثاىن  
تاريخ التعليم                    - 10  

 :ادلدرسة اإلبتدائية                      . أ
 :اإلسالمية /ادلدرسة دلتوّسطة العمومّية . ب
ىداية ادلبتديعة : ادلدرسة العالّية        . ج

 لربويو مدينة كديري
مدرسة الدولة : عادل األوا             .  د

 االسالمّية العليا فونوروكو
جامعة سونان : عادل الثاين            . ه

 جّبى فونوروكو  
ادلدرسة ادلتوسَتطة : ادلعلم األول              - 11

 اإلسالمية ىداة ادلُب
ادلدرسة العاليَتة : غّب ادلعلم األم           - 12

 ىداة ادلُب
رقم اذلاتف           -  14

:
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085235
594480 

 ترتيب ادلدراء اخلدام.ب
 1.4الجدوال 

جينيس " 2ىداة ادلُب " احوال ادلدير ادلتوسطة يف ادلدرسة 
 فونوروغو

 عام الخادمة اإلسم
الدكتور أندوس احلاج زلمد 

 زلسْب
2002 

سيٍب روضة النعمة ادلاجستّب 
 يف اإلدارة

2003-2015 
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 تعليمية تقنية. ج
 مساعد مدير ادلدرسة  . 1  

 1.5الجدوال 
" 2ىداة ادلُب " احوال مساعد مدير ادلدرسة  يف ادلدرسة 

 جينيس فونوروغو
   تعليم   اإلسم مكتب

  S2 S1  دبلوما
 سنة

دبلوما  دبلوما سنتان
ثالث 
 سنوات 

       النائب
ادلناىج 
 الدراسية

    S1  سوناريت
شؤون 

 الطالب
    S1  زىرة النسا

سيٍب عززة  بنية التحتية
 ادلسرورة

 S1    
العالقات 

 العامة
    S1  زلمد معلم

معلم توجيو 
 اإلرشاد

كريستيان 
 ويبيسونو

 S1    
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حسنول  مكتبة
 مشارفة

 S1    
سلترب العلوم 

 الطبيعية
حسنة 
 ادلوليدة

 S1    
سلترب 

 احلاسوب
    S1  امام سلتاقم

ادلعلم نظارة 
  أ7الفصل 

خسنل 
 ادلشارفة

 S1    
ادلعلم نظارة 

  أ8الفصل 
سري 

 منيغسيو
 S1    

ادلعلم نظارة 
  أ9الفصل 

زوراة 
 السياسة

 S1    
ادلعلم نظارة 

  ب7الفصل 
حسنل 
 ادلشارفة

 S1    
ادلعلم نظارة 

  ب8الفصل 
سري 

 مرنيغسيو
 S1    

ادلعلم نظارة 
  ب9الفصل 

زوراة 
 السياسة

 S1    
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 اخلالصة ادلعلم.2

 1.6الجدوال 
" 2ىداة ادلُب " احوال ادلدرسْب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 جينيس فونوروكو
 2019-2018السنة الدراسية 

خلفية  ادلواد الدرسية اإلسم رقم
 الَببية

 2S فقو سيٍب روضة النعمة 1

 S1 القرأن واحلادث سيٍب عزيزة مسرورة 2

علم العلوم  ىداية األنوارة 3
 اإلجتماع

S1 

S  اللغة العرية حسن ادلشارفة 4  1  

 S1 عقداة العاوام زلمد معّلم 5

 S1 الفنون الثقافية سيٍب نور فيزاة 6

 S1 اللغة اإلصليلزية سوناريت 7

 S1 علم الفنزياء حسناة ادلوليدا 8



77 

 

 

 

 S1 لغة اجلاوية استّباحة 9

 S1 القرأن زاىرة النسا 10

نورما ايتيكا اول  11
 النها

تكنولوجيا 
ادلعلومات 

 واالتصاالت

 

S1 

العلوم  سورادي 12
االجتماعية و 
 تعليم ادلواطنة

 

S1 

 S1 األندونسية زورة السياسة 13

الَببية البدنية  كريستيان ويبيسانا 14
 الصحية

S1 

 S1 علم فيزياء ىّبي فرتيوي 15

تاريخ الثقافة  يونوس كارتونو 16
 اإلسالمية

S1 

 S1 علم االحياء نور فضيلة 17

 S1 الرياضيات يوليا تريئستويت 18
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 S1 الرياضيات كلرجي واركور 19

 S1 زلفوظة نذيرة األوذل 20

 S1 السنة واجلماعة نور اذلداية 21

 S1 اللغة االصليليزية سري منينغسيو 22

 ادلدرسْب . ج
 يف التلخيص لعدد ادلدرسْب بادلدرسة الثانوية 

جينيس فونوروكو يعُب " 2ىداة ادلُب " اإلسالمية 
 اشخاص معلم وكان 4ادلعلمْب الذكور كان ىناك 

 .  شحصا23مجلة    اشخاص معلمة19ىناك 
 1.7  الجدوال 

 اجلملة األستاد األستاذة
19 4 23 

 رئيس اإلدارة. د
 زلمد معلم ادلاجستّب :            اإلسم      . 1   
   2 .NUPTK/NPK :            1860780106015 
 يونيو 8فونوروكو ، : مكان دليالد           . 3   

1986 
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 غّب ادلوظفْب ادلدنيْب: موقف            /رتبة. 4   
قرية ريعْب فوتيو ادلنطقة : عنوان ادلنزل           . 5   

 سامفونج منطقة بفونوروكو
 :تاريخ التعليم           . 6          

 ادلدرسة العالّية 
ادلدرسة : العمومّية

العالية االزىار 
 سامفونج فونوروكو

                                         1S :        اجلامعة
SATYAGAMA 

 جاكارتا
 2016/2017عدد الطالب للسنة الدراسية .ه

ىداة ادلُب " أحوال الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 جينيس فونوروغو" 2

" 2ىداة ادلُب "ينقسم ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 فصول عن عدد الطالب الفصل  السابع 3إذل 
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، الفصل التاسع ىي 18، الفصل الثامن ىي 16ىي
 لكّل فصل بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 75 مجلة 41

 .جينيس فونوروغو" 2ىداة ادلُب "

 طالب الفصل السابع .١
 1.8الجدوال 

 اجلملة 7 رقم
 1 (LK)الرجل  1
 15 (PR)ادلرأة  2
 16 اجلملة 

 
 طالب الفصل الثامن .٢

 1.9الجدوال 

 اجلملة 8 رقم
 7 (LK)الرجل  1
 11 (PR)ادلرأة  2
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 18 اجلملة 
 

 طالب الفصل التاسع .٣
 1.10الجدوال 

 اجلملة 9 رقم
 17 (LK)الرجل  1
 24 (PR)ادلرأة  2
 41 اجلملة 

 
 

 تبليل البيانات ﴾ب﴿
 الدور األول. 1

، ادلدّرس رّتب خطة عملية التعلم األولالدورة 
(RPP) قبل يعّلم بستخدام الطريقة تعليم النشيط (Active 

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz Interactive)  .
ادلادة إستخدام يف الدورة واحدة ىو حول مفردات على 
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، على الدورة واحدة يعمل يف يوم اخلامس، (بيٍب)موضوع 
 ديكن 10.35- 09.00 الساعة 2019 يناير 31

 :وصفها على النحو التارل
بعد اجلرس درس افظات يصوت، الباحثة و 

ادلدّرسة يعّد الطالب . ادلدّرسة يدخل يف الفصل السابع
ليبدأ نشاط التدريس و التعليم بالدعاء أّوال و يتحّدث 

الطالب ٕبيث يتلقى ىذا احلماسة الدرس القادم ىو 
مث ادلدّرسة احلالة الطالب لتلقي . الدرس اللغة العربية

. الدروس مث يعمل اإلدراك بالَبابط يسأل على الطالب
بعد يعمل سؤال وجواب، ادلدّرسة حّث على الطالب 

ادلدّرسة يسأل ادلادة على . ادلادة درس الٍب سوف تتعلم
الطالب ٕبث عن . الطالب، مث ادلدّرس يشرح ادلادة مرسل

بأكثر با للغة  (بيٍب)أخبار مفردات يف ادلوضوع 
مث الطالب طلب ليقرأ الكتاب اللغة العربية . اإلندونسية

مث ادلدّرسة يعلم . لفهم حقا ما اللغة العربية و قد سعى
 Quiz)بستخدام وسائل التعليم و طريقة تعليم النشيط 

Interactive)،ستحمل لنشيط يف الفصل لذالك  الطالب 
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بعد . الفصل تفضي، خيلق احلالة السعيدة و ال اسأمو
 Quiz)مسابقة التفاعلية ذالك يعطي بقوة ادلادة بستخدام 

Interactive) و عمل اإلختبار لذالك ال تنسى ما تعلمو .
بعد ذالك ادلدّرسة يستخلص الٍب مث تعلمها خالل 

 .ساعات الدرس مث إغالق التعلم
الدورة واحدة الّلقاء واحدة ادلدّرسة يريد الطالب 

يتعلق  (بيٍب)ليعرف ادلفردات و معُب على ادلوضوع 
بالفردات عن احلجرة و ملء ٔبيدة و صحيحة ، يعرف 

يتعلق ادلفردات عن  (بيٍب)ادلفردات ٗبعُب يف ادلوضوع 
احلجرة و ملء ٔبيدة و صحيحة و يتذّكر ادلفردات ٗبعُب 

الذي يتعلق بادلفردات عن احلجرة و  (بيٍب)يف ادلوضوع 
الّلقاء إثنْب، ادلدّرسة يريد الطالب . ملء ٔبيدة و صحيحة

الذي يتعلق  (بيٍب)يتذّكر ادلفردات ٗبعُب يف ادلوضوع 
بادلفردات عن احلجرة و ملء ٔبيدة و صحيحة ، يعرّب 

ادلفردات على الصورة ٔبيدة و صحيحة ، و حيفظ 
. ادلفردات بادلفردات عن احلجرة و ملء ٔبيدة و صحيحة
و ىو الّلقاء ثالثة، ادلدّرسة يريد الطالب شلكن رلموعة 
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ادلفردات عن احلجرة و ملء ٔبيدة و صحيحة ، و تظاىر 
النتيجة رلموعة ادلفردات عن احلجرة و ملء ٔبيدة و 

 .صحيحة
الطالب على الّلقاء واحدة و الّلقاء  يف ىذه طريقة 

، ىناك بعض الطالب الذين ال األولإثنْب على الدور 
يددرسون بشكل جيد، اهنم مشغولون يف أنشطتهم اخلاصة 

و الّلقاء ثالثة الطالب بدأ ٖبذ الدروس جيدا . و دل نشيط
 .و نشيط أيضا

، األنشطة ادلنفذة ىي األوليف النشاط تعليم الدور 
النشيط . اخلطة، اإلجرائي، ادلالحظة، و صورة ادلنعكسة

تعلم الذي يعمل احلصول ترقية التعلم اللغة العربية الطالب 
النتيجة ٕبث يف الدور . من خالل النتيجة بعد اإلختبار

 : ديكن أن ينظر إليو يف ىذه اجلدوال األول
اللغة العربية لطالب الدور بيان قيمة نتيجة التعلم  . أ

 األول
 1.11الجدوال 

 األولالدور بيان قيمة نتيجة 
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 معلومات KKM قيمة اإلسم رقم
 جيد جدا 70 95 أليا 1

 جيد جدا 70 90 أليا مرشا 2

 جيد 70 85 أمرب نور 3
 جيد جدا 70 100 ديسي سيتيا 4

 جيد جدا 70 90 دوي أنيسة 5

 جيد جدا 70 90 دوي يومل 6
 ناقص جدا 70 50 فيربزا نور 7
 جيد 70 85 فطرية سري 8
إذل حسن  9

 اخلاٛبة
 مقبول 70 70

 مقبول 70 65 إمام شفعي 10
مجيلة  11

 اللطيفة
 جيد 70 85

 ناقص جدا 70 45 ليْب روحنة 12
 جيد جدا 70 90 ميلة السعيدة 13

 جيد جدا 70 95 ندين اميليا 14
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 جيد 70 80 ريغستا  15
سيفتيان  16

 دوي إندريِب
 جيد جدا 70 95

   1310 عدد
81,9% المتوسط    
درس  بيان نتيجة التعلم بعد اإلختبار الدور األول . ب

 اللغة العربية
 1.12الجدوال 

 بيان نتيجة التعلم بعد اإلختبار الدورة األول
عدد  كمال

 طالب
قيمة  KKM المتوسط

 المتوسط
جيد 
 جدا

8 %50  
 
70 

 
 

 25% 4 جيد %81,9
 12,5% 2 مقبول
 - - ناقص

ناقص 
 جدا

2 %12,5 
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٘بربة ترقية  من ادلعلومات معرفة يف الدور األول
التعلم اللغة العربية  نتيجةزيادة ترقية يف . من قبل الدور

 بالتعليق معايّب قيمة الطالب 81,9%بادلتوسط 
 و 25% و جيد بقدر 50%الذي جيد جدا بقدر 

 و ناقص جدا بقدر 12,5%مقبول بقدر 
 .حٌب ٕباجة إذل متابعة الدورة الثانية. %12,5

 الدور الثاني .١
احلوار و تركب )ادلادة إستخدام ىو حول ، الثاينالدور 
 يعمل الثاين، على الدور (بيٍب)على موضوع  (مبتداء و خرب

- 09.00 الساعة 2019 فرباير 14يف يوم اخلامس، 
 : ديكن وصفها على النحو التارل10.35

بعد اجلرس درس افظات يصوت، الباحثة و 
ادلدّرسة يعّد الطالب ليبدأ . ادلدّرسة يدخل يف الفصل السابع

نشاط التدريس و التعليم بالدعاء أّوال و يتحّدث الطالب 
ٕبيث يتلقى ىذا احلماسة الدرس القادم ىو الدرس اللغة 

مث ادلدّرسة احلالة الطالب لتلقي الدروس مث يعمل . العربية
بعد يعمل سؤال . اإلدراك بالَبابط يسأل على الطالب
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وجواب، ادلدّرسة حّث على الطالب ادلادة درس الٍب سوف 
و تراكب مبتداء و  (احلِحْل وَتارُر )الطالب ٕبث عن أخبار . تتعلم

و تراكب مبتداء و و يفهم يشرح  (بيٍب)خرب يف ادلوضوع 
ادلدّرسة يريد الطالب شلارس مع شريكة ، (احلِحْل وَتارُر )ادلادة . خرب

مث يطلب من . (احلِحْل وَتارُر )الآلخر و يفهم ما ملء من ادلادة 
يف ىذه ادلادة، . يف أمام الفصل (احلِحْل وَتارُر )الطالب لعرضو 

ادلدّرسة يريد الطالب كن صرحيا و واثقا نقل باللغة العربية، 
يف ادلوضوع  (احلِحْل وَتارُر )تعتاد على كن صرحيا و واثقا، معرض 

عن طريق األنتباه إذل بنية النص ٔبيدة و صحيحة ، (بيٍب)
عن طريق األنتباه إذل بنية  (بيٍب)يف ادلوضوع  (احلِحْل وَتارُر )خيلق 

 .النص ٔبيدة و صحيحة
تراكب مبتداء و خرب، الطالب طلب يف ادلادة 

 مث ادلدّرسة يعلم .لقراءة كتاب ليفهم ضلو يف الكتاب
 Quiz)بستخدام وسائل التعليم و طريقة تعليم النشيط 

Interactive)،ستحمل لنشيط يف الفصل لذالك  الطالب 
يف ىذه . الفصل تفضي، خيلق احلالة السعيدة و ال اسأمو

تراكب مبتداء و خرب ادلادة، ادلدّررسة يريد الطالب يفهم 
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تراكب مبتداء و ٔبيدة و صحيحة، يظهر اجلمل الٍب ٙبتوي 
ٔبيدة و صحيحة، تقدم أمثلة من اجلمل الٍب ٙبتوي خرب 
ٔبيدة و صحيحة، إظهار اجلمل تراكب مبتداء و خرب على 

. ٔبيدة و صحيحةتراكب مبتداء و خرب الٍب ٙبتوي على 
 Quiz)مسابقة التفاعلية بعد ذالك يعطي بقوة ادلادة بستخدام 

Interactive) و عمل اإلختبار لذالك ال تنسى ما تعلمو .
بعد ذالك ادلدّرسة يستخلص الٍب مث تعلمها خالل ساعات 

 .الدرس مث إغالق التعلم
على الدور الثاين، يف ىذه طريقة ىم جّدا  الطالب

يتبع الدروس حٌب اإلنتهى، كان لديهم مناقشة جيدة سواء 
بشكل مستقل و مع أصدقاء اجملموعة و فرح جدا على 

الرغم أن ىناك بعض الذين ال يستطيعون لكن لديهم أيضا 
عندما أعطيت ادلهمة يفعلون جيدا، كل . روح التعلم رائع

الطالب لديهم قيمة أفضل بكثّب من قبل الدور و الدور 
 .األول

، األنشطة ادلنفذة ىي الثاينيف النشاط تعليم الدور 
النشيط . اخلطة، اإلجرائي، ادلالحظة، و صورة ادلنعكسة
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تعلم الذي يعمل احلصول ترقية التعلم اللغة العربية الطالب 
النتيجة ٕبث يف الدور . من خالل النتيجة بعد اإلختبار

 :  ديكن أن ينظر إليو يف ىذه اجلدوال الثاين
 

 الثايناللغة العربية لطالب الدور بيان قيمة نتيجة التعلم  . أ
 1.13الجدوال 

 الثاينالدور بيان قيمة نتيجة 
 معلومات KKM قيمة اإلسم رقم
 جيد جدا 70 100 أليا 1

 جيد جدا 70 95 أليا مرشا 2

 جيد جدا 70 100 أمرب نور 3
 جيد جدا 70 100 ديسي سيتيا 4

 جيد جدا 70 95 دوي أنيسة 5

 جيد جدا 70 100 دوي يومل 6
 مقبول 70 65 فيربزا نور 7
 جيد جدا 70 100 فطرية سري 8
إذل حسن  9

 اخلاٛبة
 جيد جدا 70 95
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 مقبول 70 70 إمام شفعي 10
 مقبول 70 60 مجيلة اللطيفة 11
 مقبول 70 70 ليْب روحنة 12
 جيد جدا 70 95 ميلة السعيدة 13

 جيد جدا 70 100 ندين اميليا 14

 جيد 70 80 ريغستا  15
سيفتيان دوي  16

 إندريِب
 جيد جدا 70 100

   1425 عدد
%89,06 المتوسط    

 

بيان نتيجة التعلم بعد اإلختبار الدور الثاين درس اللغة  . ب
 العربية

 1.14الجدوال
 بيان نتيجة التعلم بعد اإلختبار الدور الثاين

عدد  كمال
 طالب

 قيمة المتوسط KKM المتوسط

جيد 
 جدا

11 %68,75  
 
70 

 
 

 6,25% 1 جيد
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 89,06% 25% 4 مقبول
 - - ناقص

ناقص 
 جدا

- - 

 من ادلعلومات معرفة يف الدور الثاين ٘بربة ترقية 
التعلم اللغة العربية  نتيجةزيادة ترقية يف . من الدورة األوذل

 بالتعليق معايّب قيمة الطالب الذي 89,06%بادلتوسط 
 و 6,25% و جيد بقدر 68,75%جيد جدا بقدر 

 .25%مقبول بقدر 
 اإلجرائي الصفي ٘بربة ترقية من البحثالنتائج 

 تعليم و لذالك يستطيع إستنتاج إستخدام. كل الدور
 بأساس مسابقة التفاعلية (Active Learning) النشيط

(Quiz Interactive)  يستطيع ترقّية نتيجة التعلم اللغة
ىف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة  العربية لطالب الصف السابع

 .٢٠١٩-٢٠١٨ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 
 و اإلختبار (pre test)اإلختبار القبلي  كّل نتائج 

 :إلطالع من الصورة الرسم، كما يلي (post test)البعدي 
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 1.4 الصورة
 واإلختبار البعدي (pre test)اإلختبار القبلي نتائج الصورة الرسم 

(post test )

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

الدورقبل األولالدور الثاينالدور
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جيد
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جدا
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 خامسالباب ال
 اإلختتام

  نتيجة الببح.﴾أ﴿
 الباحثة من كتابة البحث العلمي ٙبت إستنتجت

بأساس  (Active Learning) تطبيق تعليم النشيط ادلوضوع
لَبقّية نتيجة التعلم  (Quiz Interactive) مسابقة التفاعلية

ىف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية لطالب الصف السابع
-٢٠١٨ىداة ادلُب جينيس فونوروغو العام الدراسي 

 :كما يلى .٢٠١٩
بأساس  (Active Learning) إّن تطبيق تعليم النشيط .١

رّتب  (أ: كما يلى (Quiz Interactive) مسابقة التفاعلية
ادة و م( ب، (RPP)ادلدّرس خطوات عملية التعلم 

و  ( و مادة التعليم الٌب ٙبتوى عن الطريقة، جتعليمال
و ٙبليل البيانات عن ( ادلالحظة، ه (تطبيق الطريقة، د

و بعد  (عملية التعليم و ادلشكالت أو الصعوبات، و
 Active) ذالك يعمل ادلدرس تطبيق تعليم النشيط

Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz Interactive) 
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 مسابقة التفاعليةبعد إكمال عملية التعليم مث باستخدام 
(Quiz Interactive). 

نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع ىف  إن .٢
قبل الدور ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب جينيس فونوروغو 

 بالتعليق معايّب 73,12%بادلتوسط  نتيجةٙبصل ال
، جيد 6,25%قيمة الطالب الذي جيد جدا بقدر 

 و ناقص جدا 25%، مقبول بقدر 18,75%بقدر 
 نتيجةفلذلك حيتاج إذل الدور التالية . 50%بقدر 

و قبل عمل الدور ىناك ٘بربة لَبقية . التعلم اللغة العربية
النتيجة، و احلاصل أن النتيجة التعليم اللغة العربية 

 بالتعليق معايّب قيمة الطالب الذي 81,9%بادلتوسط 
 و مقبول 25% و جيد بقدر 50%جيد جدا بقدر 

حٌب . 12,5% و ناقص جدا بقدر 12,5%بقدر 
الدور الثاين ٘بربة ترقية من . حيتاج إذل عملية الدور الثاين

و احلاصل أن النتيجة التعليم اللغة العربية . الدور األول
 بالتعليق معايّب قيمة الطالب 89,06%بادلتوسط 

 و جيد بقدر 68,75%الذي جيد جدا بقدر 
 .25% و مقبول بقدر %6,25
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 اإلقتراحات. ﴾ب﴿
بعد اإلطالع مجيع ادلسائل الٌب تتعلق يف موضوع 

بأساس مسابقة  (Active Learning) تطبيق تعليم النشيط
تعلم اللغة العربية  لَبقية نتيجة (Quiz Interactive) التفاعلية

ىف ادلدرسة ادلتوسطة ىداة ادلُب  لطالب الصف السابع
فتقّدم ، ٢٠١٩-٢٠١٨جينيس فونوروغو العام الدراسي 

 :الباحثة اإلقَباحات، كما يلى
ادلتوسطة ىداة  يف لطالب الصف السابعينبغى على ا .١

ادلُب جينيس فونوروغو تعلم اللغة العربية لَبقّية نتيجة 
 .تعلم اللغة العربية

 تعليم النشيطينبغى على ادلدّرس أن يستخدم الطريقة  .٢
(Active Learning) بأساس مسابقة التفاعلية (Quiz 

Interactive)  ليساعد الطالب يف فهمهم  عن ادلواد
 .الكامل

ينبغى على الطالب أن يدافعوا عن نتائج التدريس  .٣
 .اجليد
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