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 Group( فرقة املالخصني تطبيق اسرتاجتية التعليم الفعال

البحث اإلجرائي الصفي (لرتقية فهم مواد القواعد  )

�ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى ما�ك " ك"لطالب الصف الرابع 

 )٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية طا��ن فونوروغو السنة 
 

 البحث العلميّ 

  

  

 

 

 :قدمته

  ز�ن ترى نور بييت

  ٢١٠٥١٥٠٣٠:رقم دفرت القيد

  قسم تعليم اللغة العربّية

  كلّية الرتبّية والعلوم التعليمية

  اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو

٢٠١٩  

تطبيق اسرتاجتية التعليم الفعال

resume(

لطالب الصف الرابع 

طا��ن فونوروغو السنة 
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 لخصامل 

فرقة  الفعالتطبيق اسرتاجتية التعليم ." ٢٠١٩. نور بييت، ز�ن تري

لرتقية فهم مواد القواعد  )Group resume( املالخصني

�ملدرسة " ك"البحث اإلجرائي الصفي لطالب الصف الرابع (

الدينّية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو السنة الدراسية 

كلية الرتبية والعلوم . البحث العلميّ " )٢٠١٨/٢٠١٩

التعليمية قسم تعليم الّلغة العربّية �جلامعة اإلسالمّية احلكومّية 

 .الدوكتور أندوس حسن املاجسترياملشرف . فونوروغو

 

 فرقة املالخصني اسرتاجتية التعليم الفعال :الكلمة األساسّية

)Group resume(تعليمائج ، نشاط، نت. 

املدرسة " ك"إىل املالحظات الواردة يف الصف الرابع  

الدينية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو، يشعر الطالب 

�مللل أل�م يشعرون �مللل والنعاس يف الفصل الدراسي ألن 

الطالب يشاركون بشكل أقل يف عملية التعليم وليسوا على دراية 

مت . يف تطبيق النظرية�ملواد املقدمة وجيد املتعلمون صعوبة 

، وكذلك ) قراءة القراءة �للغة العربية(احلصول عليها يف املمارسة 

قيود الوقت حبيث يشعر الطالب أ�م يفتقرون إىل التدريب 

ii 
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لتطبيق النظرية على املمارسة، واملشاكل املتعلقة �لطريقة 

  .املستخدمة هي رتيبة وأقل إ�رة لالهتمام

 ادت الباحثة الوصول إليهااألهداف البحث الىت أر  

 اسرتاجتيةملعرفة ز�دة نشاط الطالب يف مادة القواعد بتطبيق ) ١(

لطالب الصف  )Group resume( فرقة املالخصني التعليم الفعال

�ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو " ك"الرابع 

فهم الطالب عرفة ز�دة مل) ٢( .٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

الدينية مفتاح  ملدرسة�" ك"ملواد القواعد لطالب الصف الرابع 

   .��٢٠١٨/٢٠١٩ن فونوروغو السنة الدراسية اهلدى ما�ك طا

املتغريات اليت هي هدف التغيري هي نتائج النشاط  

والتعلم يف حني أن متغريات اإلجراء املستخدمة يف هذه الدراسة 

هذا النوع من . هي اسرتاتيجيات استئناف التعلم اجلماعي

. هو إجراء أحباث الفصل الدراسي الذي جيري يف دورتني البحث

نفيذ واملراقبة مراحل ، وهي التخطيط والت ٤تتكون كل دورة من 

" ك"الرابع وكانت مواضيع الدراسة طالب الصف . والتفكري

تقنيات مجع . طفال ٢٦جمموع  �ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى

تقنية حتليل البيا�ت . البيا�ت املستخدمة هي املالحظة والتوثيق

iii 
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مكو�ت ،  ٣املستخدمة هي منوذج حتليل تفاعلي حيتوي على 

 .، وعرض البيا�ت ، واالستنتاج أو التحقق وهي تقليل البيا�ت

استناًدا إىل نتائج الدراسة اليت مت احلصول عليها ، مت  

احلصول على بيا�ت اإلجناز التالية ، ونشاط التعلم لدى طالب 

٪ ، وإجناز ٥٧.٦٧٪ ، والدورة الثانية ٣٠.٧٦الدورة األوىل 

 ١ الطالب من نتائج اكتمال نتائج التعلم ، وهي الدورة

و�لتايل ، ميكن استخدام . ٪ ٨٠.٧٦ ٢٪ ، والدورة ٤٦.١٥

إسرتاتيجية التعلم اجلماعي للمحاد�ت يف نتائج تعلم الطالب 

�ملدرسة الدينّية مفتاح " ك"الرابع  صفواملوضوعات املسجلة يف ال

يوصى �ن يستخدم املعلمون يف جمال الدراسة �ملستوى . اهلدى

�ملستوى املتوافق مع املواد اليت تتوافق  املتقدم إسرتاتيجية التعلم

  .مع اإلسرتاتيجية
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  الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿

التعلم هو جمرد مجع أو يفرتض بعض الناس أن 

. حفظ احلقائق املقدمة يف شكل معلومات أو موضوع

إىل جانب ذلك ، هناك أيًضا بعض األشخاص الذين 

ينظرون إليه على أنه جمرد تدريب كما هو واضح يف 

بناًء على هذا التصور ، عادًة ما . ممارسة القراءة والكتابة

بعض  يشعرون �لفخر عندما يتمكن أطفاهلم من قراءة

املعلومات الواردة يف الكتاب املدرسي شفهيًا أو اليت 

يدرسها املعلمون وسوف يشعرون أيًضا �لرضا التام إذا 

متكن أطفاهلم إظهار مهارات جسدية معينة حىت من 

 ١.دون معرفة املعىن والطبيعة والغرض من بعض املهارات

التعلم نشاط عقلي أو نفسي ، حيدث يف تفاعالت 

بيئة ينتج عنها عدد من التغيريات يف فهم نشطة مع ال

                                                           
 Psikologi Pendidikan dengan,بني شاهحمو   ١

Pendekatan Baru  )٨٩, ) ٢٠٠٣, مياجا زوسدا كاز�ر : �ندوج.  
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التغيريات �بتة نسبيا . املعرفة واملهارات وقيم املواقف

  ٢.والتتبع

أنشطة التعلم اليت جتري يف املدارس ، بشكل  

عام ال تزال هناك العديد من املشاكل ، واحدة منها 

غالًبا . هي اختيار واستخدام طرق التدريس غري املناسبة

ًدا من املعلمني الذين يستخدمون أساليب ما نواجه عد

. معينة تكون مناسبة أو غري مناسبة ألهداف التدريس

ليس من النادر أيًضا يف الواقع اليومي أن جند عدًدا من 

املعلمني القادرين على اختيار الطريقة الصحيحة 

لتدريس مواد معينة ، لكنهم أقل قدرة على تطبيقها 

د احملددات اليت تؤثر املعلم هو أح  ٣.بشكل صحيح

سيحصل املعلم على الرضا إذا قام . على جناح التعلم

ميكن تقدمي ذلك مع املواد . مبهمة التعلم بشكل جيد

املنقولة إىل الطالب سواء كان ميكن استالمها جيًدا أم 
                                                           

ميد� : يوغياكار�( Psikologi Pengajaran, وينكيل. س.و  ٢

  .٥٩, )٢٠٠٤, ا�دي
 Psikologi Pendidikan dengan,بني شاهحمو   ٣

Pendekatan Baru  ,٢٠١.    
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يف . ال ، حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم املخطط هلا

أحد  حتقيق أهداف التعلم تتأثر بعدة مكو�ت ،

العناصر اليت هلا �ثري كبري على عملية التفاعل بني 

. املعلمني والطالب يف عملية التعلم هي طريقة التدريس

الطريقة هي أحد مكو�ت التدريس اليت ال تقل أمهية 

ال يستخدم أي من أنشطة . عن املكو�ت األخرى

وذلك ألن الطريقة . التدريس والتعلم طرق التدريس

  ٤.جي ميكنه توليد دافع تعلم الطالبتعمل كمنبه خار 

ميكن أن تتم عملية التعليم والتعلم اجلديدة بفعالية 

وكفاءة إذا مت إقامة اتصال بني املعلمني والطالب ، 

سواء يف الفصل أو خارج الفصل ، والذي حيدث يف 

أنشطة نفسية متبادلة بني املعلمني والطالب ، الذين 

سلطتهم يف  يؤثرون على بعضهم البعض من خالل

شكل مواقف والسلوك الرتبوي واملعارف اليت يتم نقلها 

إىل الطالب �ستخدام الطرق املناسبة ، حبيث يتم 

                                                           
 Strategi Belajar Mengajar, أسوان زاين, سايفول �هري  ٤

    .٨٢, )١٩٩٦, رينيكا جيفتا: جاكار�(
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قبوهلم وفهمهم وفهمهم بسهولة واستيعا�م بسهولة 

جيب أن يكون  ٥.وتطويرهم بواسطة طالب آخرين

املعلمون قادرين على خلق بيئة تعليمية تضم املثقفني 

طفيني ، حبيث تزداد كثافة النشاط ودوافع والطالب العا

. الطالب حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم بفعالية

التعلم الذي يشمل الطالب فيه سيكون ذا معىن كبري 

يشعر الطالب ��م جزء من التعلم . للطالب أنفسهم

و�تيوا الكتشاف معارف جديدة تتضمن مهارات 

ذكر املواد سيسهل ذلك على الطالب ت. التفكري لديهم

يف عملية التعليم والتعلم ، املعلم هو . اليت تعلموها

لذلك ، تتمثل مهمة . مفتاح جناح عملية التعلم املنفذة

املعلم يف حماولة استخدام طريقة أفضل تكون وفًقا 

لألهداف املراد حتقيقها ، واملواد اليت يتم تدريسها تتوافق 

                                                           
 Modul: Dasar-Dasar, أمينودين, أريفني. م  ٥

Kependidikan )ديتجني فيمبيناكان كيليمباكاكان اكاما : جاكار�

    . ٩٣, )١٩٩١, ديفارتيمني اكاما,اسالم
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وقت املتاح مع قدرات الطالب وقدرة املعلم ، وفًقا لل

 .واألهداف

يهتم النحو بدراسة العالقات بني الكلمات ىف 

وميتد , �إلضافة إىل العناية �حوال األعراب, اجلمل

مفهوم النحو إىل الرتاكب فهو يبحث فيها وما يرتبط 

فالنحو يعمل على تقنني القواعد . �ا من خواص

والتعميمات الىت تصف تركيب اجلمل والكلمات 

القواعد هي .ل  وعملها ىف حالة االستعمال كما يعم

و هي , وسيلة حفظ الكالم و صحة النطق و الكتابة

ليست غاية مقصودة لذا�ا بل هي وسيلة من الوسائل 

الىت تعني املتعلمني على التحدث و الكتابة بلغة 

مبعىن أن قواعد اللغة العربية وسيلة لتقومي . صحيحة

فهي تعينهم , ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن واخلطأ
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قة التعبري وسالمة األداء ليستخدموا اللغة على د

 ٦.استخداما صحيحا

" ك"إىل املالحظات الواردة يف الصف الرابع 

املدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو، 

يشعر الطالب �مللل أل�م يشعرون �مللل والنعاس يف 

الفصل الدراسي ألن الطالب يشاركون بشكل أقل يف 

ليم وليسوا على دراية �ملواد املقدمة وجيد عملية التع

مت احلصول عليها . املتعلمون صعوبة يف تطبيق النظرية

، وكذلك قيود ) قراءة القراءة �للغة العربية(يف املمارسة 

الوقت حبيث يشعر الطالب أ�م يفتقرون إىل التدريب 

لتطبيق النظرية على املمارسة، واملشاكل املتعلقة �لطريقة 

 ٧.تخدمة هي رتيبة وأقل إ�رة لالهتماماملس

                                                           
و الدكتورة سعاد عبد الكرمي , الدكتور طه علي حسني الدليمي  ٦

, دار الشروق لنشر والتوزيع( اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها, الوائلي

١٥٠, )٢٠٠٥ .    
الدينية مفتاح  ملدرسة�" ك"الحظة لطالب الصف الرابع على أساس امل ٧

 .��٢٠١٨/٢٠١٩ن فونوروغو السنة الدراسية اهلدى ما�ك طا
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واستنادًا إىل املشاكل ذات الصلة ، ستقوم 

الباحثة بتنفيذ اسرتاتيجية التعليم النشط الستئناف 

اسرتاتيجية . ا�موعة لز�دة فهم الطالب ملوضوع قواعد

التعليم املبتكرة كأداة يف عملية التعليم والتعلم هي حقيقة 

دها معىن مهم للغاية لتسهيل لوجو . ال ميكن إنكارها

 ٨.فهم الطالب يف مادة التعليم

بعد أن رأينا العديد من املشاكل واألفكار 

" ك"يف الصف الرابع مواد القواعد لتحسني فهم 

, �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو

مث يريد الباحث إجراء حبث عن العمل الطبقي مع 

فرقة  اجتية التعليم الفعالتطبيق اسرت  "العنوان 

 لرتقية فهم مواد القواعد )Group resume( املالخصني

" ك"البحث اإلجرائي الصفي لطالب الصف الرابع (

�ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن 

من ".)٢٠١٨/٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

                                                           
: يوكياكاو�( Media Pembelajaran Bahasa Arab, خليل هللا. م٨

 .١٦, )٢٠١٦, اسواجا فريسيندو
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املتوقع يف هذه الدراسة أن تساعد االسرتاجتية 

يف حتسني فهم الطالب للمواد اليت حتتوي املستخدمة 

 .على القواعد

  

 حتديد البحث  .ب﴾ ﴿

توجد املشاكل و هي ال يفهم الطالب مادة 

و يف هذا البحث حددت الباحثة عن احوال . القواعد

  :وهي, الطالب

 نقصان اسرتاجتية التعليم .١

 نقصان فهم الطالب .٢

 نقصان الوقت .٣

 

 أسئلة البحث  .ج﴾ ﴿

فوضعت الباحثة نظرا إىل خلفية البحث السابقة 

  :أسئلة البحث فيما يلى

 فرقة املالخصني  م الفعاليالتعل إسرتاجتيةهل تطبيق  .١

)Group resume( يف مادة  الطالبنشاط  يزيد
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�ملدرسة  الدينية " ك"الرابع  القواعد لطالب الصف

السنة الدراسية  طا��ن فونوروغودى ما�ك مفتاح اهل

 ؟ ٢٠١٨/٢٠١٩

 فرقة املالخصني م الفعاليالتعل اسرتاجتيةتطبيق  هل .٢

)Group resume(  ميكن أن حيسن فهم الطالب ملواد

�ملدرسة الدينية " ك" الرابع لطالب الصف القواعد

السنة الدراسية  طا��ن فونوروغودى ما�ك مفتاح اهل

 ؟ ٢٠١٨/٢٠١٩

 

 أهداف البحث  .د﴾ ﴿

من األهداف البحث الىت أرادت الباحثة الوصول 

  إليها

تطبيق القواعد بيف مادة  الطالبنشاط ملعرفة ز�دة  .١

 Group( فرقة املالخصني م الفعاليالتعل اسرتاجتية

resume( ملدرسة الدينية" ك" الرابع لطالب الصف� 

السنة الدراسية  طا��ن فونوروغودى ما�ك مفتاح اهل

٢٠١٨/٢٠١٩. 
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فهم الطالب ملواد القواعد لطالب الصف عرفة ز�دة مل .٢

الدينية مفتاح اهلدى ما�ك  ملدرسة�" ك"الرابع 

 .��٢٠١٨/٢٠١٩ن فونوروغو السنة الدراسية طا

 

 فوائد البحث  .ه﴾ ﴿

إن فوائد أي حبث توضيحي يستفيد من هذه 

 :الدراسة ، فإن صياغة فوائد هذا البحث هي كما يلي

 للمعلمني .١

 �ن االسرتاجتيةنظريته  عملية احلصول على فرصة ل  . أ

العلمي  ناقبامل قبةاملستخدمة هي مناسبة لرت 

 .للطالب

 .خربة املعلم يف إجراء أحباث العمل الصفية ازداد   . ب

  للطالب .٢

حبث م مع االسرتاتيجيات اليت فرحة يالتعل �دي  . أ

  إجررائي صفي

  احلصول على إجناز أعلى   . ب

  احلصول على خربة يف التعلم. ج
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  للمدارس .٣

إزداد  أن تضيف نتائج هذه الدراسةمن املتوقع   . أ

م اللغة العربية ، يتعلىف  معلومات حول اسرتاجتية

 .القواعدخاصة تعليم 

الطالب الذين لديهم إجنازات  مفتخر �لطالب  . ب

 .عالية

  ةللباحث .٤

درات الطالب ميكن استخدامها لتحديد مستوى ق  . أ

 .يلخص ا�موعة �ستخدام اسرتاجتية

 ام إسرتاجتية يلخص ا�موعةىف استخد�قبة  ازداد تقاقة

 .القواعدم ييف تعل

 

 ظيم كتابة تقرير البحثنت  .و﴾ ﴿

لتسهيل البحث و الفهم فقّسمت الباحثة هذا 

  :البحث العلمى إىل مخسة أبواب كما يلي 

املقدمة و هي صورة فكرية عن :  الباب األول

و تتكون من خلفية البحث , البحث
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و حدود البحث و أسئلة البحث و 

البحث و فوائد البحث و أهداف 

  .تنظيم كتابة تقرير البحث

يتكون من حبوث السابقة و اإلطار :  الباب الثاىن

النظري و هيكال التفكري و فروض 

  .البحث

يتكون من , و هو منهج البحث:  الباب الثالث

حمسوسة البحث و موضوع البحث 

و متغري البحث و إجراءات البحث 

ذ و اليت تتكون من اإلعداد و التنفي

املالحظة و الصورة املنعكسة و 

  .جدوال البحث

تتكون من , و هي نتيجة البحث:  الباب الرابع

عرض البيا�ت العامة و حتليل 

البيا�ت و تفسري البيا�ت كل 

 .الدور
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اخلالصة و  حيتوى فيها امتةو هو اخل:  الباب اخلامس

  .اإلقرتاحات
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  الباب الثاين

 ، هيكل التفكري النظرياإلطار حبوث السابقة، 

 و فروض البحث

  

 حبوث السابقة  .أ﴾ ﴿
تعليم القواعد �درة لدي ، ما  الكاتبعلى حد 

، حيث  ىف مادة أخرى الباحثةقدحبثت ، ولكن  الباحثة

 :أن بعض نتائج الباحثني التاليني

تطبيق اسرتاجتية جمموعة السرية الذاتية لز�دة  .١

النشاط وخمرجات التعليم ملوضوعات 

الدراسات االجتماعية يف موضوع التحضري 

 لالستقالل وعملية صياغة الدولة األساسية

الصف اخلامس يف  الصفي البحث اإلجرائي(

 ��دان فونوروغو �١ملدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 )٢٠١٠/٢٠١١ السنة الدراسية

بناًء على نتائج املراجعة يف موقع البحث، 

الصف يف  االجتماعيةال يزال تعليم العلوم 

١٤ 
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��دان  ١اخلامس �ملدرسة اإلبتدائية احلكومية 

، يف استخدام االسرتاتيجية رتيباً فونوروغو

�ستخدام  .احملاضرات اسرتاجتيةويستخدم فقط 

إسرتاتيجية احملاضرة ، تكون عملية التدريس 

تصبح عملية . والتعلم للطالب أقل من مثالية

إىل نقص يف تعلم التعلم هذه رتيبة مما يؤدي 

بناء على مقابالت مع الطالب يف  .الطالب

عملية التعليم والتعلم يشعر الطالب �مللل عندما 

تتم عملية التعليم والتعلم ، حبيث ال يفهم 

سيؤثر هذا  .الطالب املواد املقدمة من قبل املعلم

هلذا  .الفهم على نتائج تعلم الطالب غري املثلى

ىل ز�دة نشاط التعلم ، السبب ، حيتاج الطالب إ

أحدهم من خالل اسرتاتيجية استئناف ا�موعة 

، وهذه اإلسرتاتيجية مناسبة الستخدامها 

لتسهيل الطالب على فهم املواد التعليمية وكذلك 

لز�دة نشاط الطالب حىت ميكن حتقيق أهداف 

 .التعلم إىل أقصى حد
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استنادا إىل اخللفية وحتديد املشاكل 

ه ، صياغة املؤلفني مشاكل خمتلفة املذكورة أعال

هل ميكن للجماعة أن ) ١( .على النحو التايل

تستأنف اإلسرتاتيجية لز�دة نشاط الطالب يف 

موضوعات العلوم االجتماعية يف موضوع 

التحضري لإلستقالل وعملية صياغة احلالة 

الصف اخلامس �ملدرسة اإلبتدائية األساسية يف 

وغو السنة الدراسية ��دان فونور  ١احلكومية 

هل ميكن للجماعة أن  .٢٠١١-٢٠١٠

تستأنف اإلسرتاتيجية لتحسني نتائج تعلم 

الطالب يف موضوعات العلوم االجتماعية يف 

موضوع التحضري لإلستقالل وعملية صياغة 

الصف اخلامس �ملدرسة يف احلالة األساسية 

السنة  ��دان فونوروغو ١اإلبتدائية احلكومية 

 ؟٢٠١١- ٢٠١٠ الدراسية

شكل هذا البحث هو حبث عملي للفصل 

كانت مواد البحث . دورات ٣الدراسي يتم يف 
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الصف اخلامس �ملدرسة يف من الطالب 

، وبلغت ��دان فونوروغو ١اإلبتدائية احلكومية 

كانت تقنيات مجع البيا�ت  .طالبا ١٨

. املستخدمة هي املراقبة ، واملقابالت ، والو�ئق

ليل البيا�ت املستخدمة هي منوذج إن تقنية حت

حتليلي تفاعلي يشتمل على ثالثة مكو�ت ، 

تقليل البيا�ت ، عرض البيا�ت ، : هي

 .االستنتاج أو التحقق

بناًء على نتائج الدراسة مت احلصول على 

بيا�ت اإلجناز التالية ، وفعالية التعلم لدى 

٪ ، والدورة الثانية ٣٣.٣٣طالب الدورة األوىل 

٪ وحتقيق ٧٧.٧٨٪ ، والدورة الثالثة ٤٤.٤٤

الطالب من نتائج اكتمال خمرجات التعلم 

)٦٠KKM: ( أي أن الدورة األوىل هي

٪ ، ٥٥.٥٦، أما الدورة الثانية فهي ٪٣٨.٨٩

و�لتايل ميكن  .٪٨٨.٨٩أما الدورة الثالثة فهي 

استخدام اسرتاتيجية استئناف ا�موعة لفعالية 
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ونتائج التعلم من الدراسات االجتماعية موضوع 

الطالب يف موضوع التحضري لالستقالل وعملية 

الصف اخلامس �ملدرسة يف صياغة األساسية 

الدرجة  ��دان فونوروغو ١اإلبتدائية احلكومية 

 .٢٠١٠/٢٠١١اخلامسة حىت يف العام الدراسي 

اجلهود املبذولة لز�دة حتفيز الطالب وفهمهم  .٢

سرتاجتية جمموعة السرية الذاتية ومقارنة مع ا

بطاقة الفهرسة يف فقه التعلم يف الصف احلادي 

عشر لطالب جامعة اجلناية املدرسة اإلبتدائية 

احلكومية نور ا�تهدين ميالراك فونوروغو 

٢٠١٠- ٢٠٠٩. 

يف وقت التقييم األويل يف هذا ا�ال ، 

عرف الباحث أن هناك العديد من طالب 

ادي عشر الذين كانوا أقل محاًسا يف الصف احل

وميكن مالحظة ذلك من خالل  .عملية التعلم

هلذا . وجود الطالب النائمني أثناء عملية التعلم

السبب ، حياول املعلمون الفقهاء تقدمي مناذج 
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تعليمية �شياء ميكن أن جتعل األطفال 

 .متحمسون يف عملية التعلم

لوصف املشكلة أعاله ، صاغ الباحث 

هل ميكن أن ) ١( :املشكلة على النحو التايل

يكون التعلم �سرتاجتية السرية الذاتية وبطاقات 

الفهرسة قادرًا على حتسني اإلجناز يف مادة تعليم 

هل ميكن للتعلم �سرتاجتية السرية ) (٢الفقه؟ 

الذاتية وبطاقات الفهرسة أن حيسن حتفيز 

لإلجابة  الطالب وفهمهم يف تعلم مادة الفقه؟

عن السؤال أعاله ، مت تصميم هذه الدراسة 

بتصميم وصفي �ستخدام تقنيات مجع البيا�ت 

يف شكل املراقبة واملقابالت والو�ئق 

 .واالختبارات

من نتائج الدراسة وجد أنه من بني 

طالب يف الصف احلادي عشر لطالب جامعة 

اجلناية املدرسة اإلبتدائية احلكومية نور ا�تهدين 

طالب من ذوي  ٤يالراك فونوروغو، كان هناك م
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اخلربة عند حدوث عملية التعلم ، وكانت هناك 

عدة عوامل مبا يف ذلك العوامل العائلية والعوامل 

 .النفسية والعوامل التعليمية

الفرق يف أحباث الفصل الدراسي مع 

 :األحباث السابقة هو كما يلي

تية إن تطبيق إسرتاتيجية التعلم اجلماعي الذا  . أ

ميكن أن يزيد من نشاط الطالب يف املواد 

ميكن مالحظة ذلك من نتائج . الدراسية

. ٤نشاط الطالب يف التعلم يف الفصل 

وصلت إىل  ١وأظهرت النتائج أنه يف الدورة 

 ٥٧.٦٧ ٢٪ من الدورة  ٧٢، وصلت  ٣٠

  .طالبا ٢٦٪ من 

ميكن أن يؤدي تطبيق اسرتاتيجيات التعلم    . ب

اتية للمجموعة إىل ز�دة اخلاصة �لسرية الذ

. قيمة نتائج تعلم الطالب يف املواد الدراسية

ميكن مالحظة ذلك من نتائج اكتمال نتائج 

تعلم الطالب يف الصف الرابع يف العمل يف 
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أظهرت النتائج أنه ميكن . اختبار الكفاءة

طالبا يف الدورة األوىل حيث بلغت  ٢٦رؤية 

٪ والدورة الثانية تصل إىل  ٤٦.١٥

٨٠.٧٦٪. 

 

 اإلطار النظري  .ب﴾ ﴿
 مياسرتاتيجية التعل .١

 سرتاجتيةبشكل عام ، ميكن تفسري اال

على أ�ا جهد يقوم به شخص أو منظمة 

يف قاموس االندونيسي  .للوصول إىل الوجهة

، فإن االسرتاتيجية هي خطة دقيقة الكبري

   ).مرغوبة(لألنشطة لتحقيق أهداف حمددة 

Joni (١٩٨٣)ن ما تعنيه االسرتاتيجية  جيادل�

هو إجراء يستخدم لتوفري جو موصل للطالب 

  . ميمن أجل حتقيق أهداف التعل

عند التواصل مع عملية التعليم والتعلم ، 

فإن اإلسرتاتيجية هي الطريقة املختارة لنقل 
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املوضوع يف بيئة تعليمية معينة ، واليت تتضمن 

أن طبيعة ونطاق وتسلسل األنشطة اليت ميكن 

 اسرتاجتيةال تقتصر  .توفر خربات تعلم للطالب

التعليم والتعلم على إجراءات النشاط فحسب ، 

  ٩.بل تشمل أيًضا حزم املواد أو املواد التعليمية

التدريس من األساليب  اسرتاجتيةتتكون 

والتقنيات أو اإلجراءات اليت تضمن وصول 

التدريس هي أوسع  اسرتاجتية .الطالب ألهدافهم

وبعبارة أخرى ، . رق التدريس أو التقنياتمن ط

تعترب أساليب أو تقنيات التدريس جزًءا من 

  .اسرتاتيجية التدريس

التدريس أكثر أمهية  اسرتاجتيةيعترب دور 

إذا قام املدرس بتعليم الطالب املختلفني عن 

وذلك ألن  .قدرا�م ومنجزا�م وميوهلم ومصاحلهم

                                                           
فوستاكا : �ندوع( Strategi Balajar Mengajar, هامداين  ٩

 .١٩-١٨,)٢٠١١, ستييا
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اسرتاتيجية التدريس املعلم جيب أن يفكر يف 

    ١٠.القادرة على تلبية احتياجات مجيع الطالب

 م النشطياسرتاتيجية التعل  ) أ

ما : قال كونفوشيوس ٢٤٠٠منذ أكثر من 

أمسع ، إنسي ، ما أرى، أتذكر ، ما أفعله ، 

تناقش هذه العبارات البسيطة الثالثة  .أفهم

قام ميل سيربمان  .الوزن اهلام للتعلم النشط

سيع البيان إىل ما أمساه التعلم بتعديل وتو 

  ١١.النشط

 يلخص ا�موعة اإلسرتاتيجية )١

تعد جمموعات السرية الذاتية طريقة ممتعة 

ملساعدة الطالب على التعرف على 

أنشطة الفريق أو القيام �ا �موعات من 

                                                           
 .١٩, .نفس املرجيع ١٠

فوستاكا : يوكياكر�( Active Learning, سيبريمان. ل.ميلفني  ١١

 .٢-١,)١٩٩٦, إنساين ماداين
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األعضاء الذين يعرفون بعضهم 

   ١٢.البعض

اهلدف هو الرغبة يف احلصول على 

نسخ املستندات التجربة من خالل 

 .املهنية ومهارات التحرير

 استئناف خطوات اسرتاتيجية  ) أ(

 ا�موعة  يلخص

حتديد األهداف اليت من الواضح 

أن لديها خصائص حمددة جيب 

 أن حيققها الطالب

إعداد املواد اليت جيب أن يقوم   ) ب(

 �ا الطالب يف ا�موعة

                                                           
 Active ,)سوتيسنو و غريها, مرتجم سارجواي(ميل سيبريمان   ١٢

Learning ١٠١ Strategi Pembelajaran Aktif ) فوستاكا : يوكياكر�

 .٤٩,)١٩٩٦, إنساين ماداين
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اشرح املهام اليت جيب على   ) ت(

م الطالب القيام �ا يف جمموعا�

 اخلاصة

تنقسم الدروس إىل جمموعات   ) ث(

وفًقا الحتياجات الطالب 

 واهتماما�م وقدرا�م

من أجل الطالب النشطني يف   ) ج(

جمموعا�م ، ميارس املعلمون 

دائًما التحكم واإلرشاد يف املهام 

  اليت يعملون عليها

يلخص السرية الذاتية ل اسرتاجتيةتشتمل  )٢

على مزا� وعيوب ، مبا يف  �موعةا

 : ذلك

 يلخص استئناف اسرتاجتيةمزا�   ) أ(

 ا�موعة 

من حيث الروح ، ميكن  )١(

لألنشطة اجلماعية أن 
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حتِسّن الصفات 

الشخصية ، مثل التعاون 

والتسامح والتفكري 

النقدي واالنضباط وما 

 .إىل ذلك

من حيث النشاط ،  )٢(

ميكن لألطفال األذكياء 

يف جمموعا�م مساعدة 

أصدقائهم يف الفوز 

  .ا�موعات�ملنافسة بني 

 اسرتاجتيةنقاط الضعف يف   ) ب(

  ا�موعة يلخص استئناف

تتطلب إسرتاتيجية  )١(

استئناف ا�موعة إجراء 

حتضريات معقدة مقارنة 

�لطرق األخرى ، مثل 

 احملاضرات
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إذا كانت هناك منافسة  )٢(

سلبية ، فسوف تتفاقم 

 نتائج العمل

تتاح لألطفال الكساىل  )٣(

فرصة البقاء يف 

، حىت جمموعا�م السلبية 

 تفشل جهود ا�موعة

 الفهم .٢

الفهم هو أحد اجلوانب اليت تشري إىل 

 .القدرة على فهم معىن املادة اليت يتم دراستها

، يشتمل عنصر الفهم هذا على بشكل عام

القدرة على فهم معىن مفهوم يتميز، من بني أمور 

، وهو مفهوم يف  أخرى، �لقدرة على شرح املعىن

سيم الفهم إىل ثالث ميكن تق .كلماته اخلاصة

على سبيل املثال، من الرمز (فئات، وهي الرتمجة 

االستدالل عما (، التفسري واالستقراء )إىل املعىن

هو مستوى هذا اجلانب  ).هو معروف �لفعل
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، لذلك يتطلب حتقيق واحد فوق مستوى املعرفة

هذا اهلدف على مستوى الفهم تعلًما أكثر 

  ١٣.نشاطًا للطالب

فهم ليس فقط كمعرفة يتم تعريف ال

مقتصرة على املعرفة ، ولكن الفهم هنا هو املزيد 

لكن  .عن التطبيق يف احلياة أو يف عملية التعلم

هذا لن يتم أيضًا فصله عن دور املعلم كمحفز 

ألن فهم نفسه يرتبط ارتباطًا وثيًقا �لعناصر 

النفسية األخرى مثل االهتمام والرتكيز ومواهب 

تكون العناصر يف علم النفس عندما  .التفاعل

مكِمّلة ، هناك ز�دة يف الفهم يف الدروس 

املستلمة من املعلم كمحفز وُميسر يف عملية تعلم 

  ١٤.الطالب

                                                           
 Perencanaan Pengajaran, ابراهم و �� شوديه. ر ١٣

     .٧٣, )١٩٩٦, جيفتا رينيكا: جاكار�(

 Interaksi dan Motivasi Belajar, م.سوديرمان أ  ١٤

mengajar )٤٣, ) ١٩٩٦, راجا كافيندو فريسادا: جاكار�. 
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وظيفة املعلم يف هذه احلالة هي استخدام 

منهج تدريس يسمح للطالب �ستخدام 

اسرتاجتية توجه لفهم عميق حملتوى املوضوع ، 

ثلة ومظاهرات طاملا على الطالب أن يوضحوا أم

أنه من املمكن هلم فهم أمهية املادة وعالقتها مع 

  .آخر. املادة

يف هذه احلالة ، جيب التأكيد على الفهم هنا أن 

دافع املعلم له �ثري كبري �إلضافة إىل اختيار 

األسلوب أو اإلسرتاتيجية الصحيحة اليت 

يستخدمها املعلم لتقدمي مواد من املتوقع أن 

  .م الطالبحتسن فه

 فهم الطالب. أ

 فهم التفاهم )١

الفهم هو القدرة على حتديد كلمات 

ميكن أن . صعبة مع الكلمات اخلاصة �م

تكون أيًضا القدرة على تفسري النظرية أو 

االطالع على النتائج أو اآل�ر املرتتبة على 



 
 

٣٠ 
 

ذلك ، أو التنبؤ �مكانيات أو عواقب شيء 

 ١٥.ما

 فهم الفئة )٢

 :الفهم إىل ثالثة مستو�ت ميكن تقسيم

فهم الرتمجة هو القدرة على فهم املعىن ) أ

 .الوارد فيها

فهم التفسري ، على سبيل املثال ) ب

 .التمييز بني مفهومني خمتلفني

وهي القدرة على  estrapolasiفهم ) ج

، ضمين ، وتوقع رؤية ما هو مكتوب

 ١٦.شيئا وتوسيع البصرية

 Sudjanaمتشيا مع هذه اآلراء ، تصنف 

 :الفهم إىل ثالث فئات ، وهي على النحو التايل

 

 

                                                           
, )١٩٩٩, جاماش: �ندونج( Teknologi Pendidikan  نسوتييون . س ١٥

٢٧. 

 



 
 

٣١ 
 

 أدىن فهم) أ

 .أدىن مستوى من الفهم هو فهم الرتمجة

 املستوى الثاين) ب

فهم التفسري هو ربط األجزاء السابقة 

�ألجزاء املعروفة التالية ، أو توصيل عدة 

أجزاء من الرسم البياين �حلدث ، مع التمييز 

 .األصلبني األصل وليس 

 فهم املستوى الثالث) ج

فهم املستوى الثالث أو أعلى مستوى هو 

من خالل االستقراء ، من . فهم االستقراء

املتوقع أن يتمكن الشخص القادر على رؤية 

الكتابة املكتوبة ، أو أن يتنبأ �لعواقب أو 

ميكنه توسيع املفاهيم من حيث الوقت أو 

  ١٧.األبعاد أو احلاالت أو املشكالت

 

                                                           
رمياجا : �ندوج(Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , �� سوجا� ١٧

  .٣٤, )٢٠١٢, روسدا كار�



 
 

٣٢ 
 

 فهم املؤشرات )٣

قالت وينا ساجنا� أن الفهم له اخلصائص 

 :التالية

 .فهم مستوى أعلى من املعرفة ) أ

الفهم ال يتعلق فقط بتذكر احلقائق ، ولكن ) ب

 .عن شرح املعاين أو املفاهيم

 .ميكن أن تصف ، تكون قادرة على ترمجة ) ج

 .قادرة على تفسري ، وصف املتغري ) د

، وقادرة على عمل  فهم االستكشاف) ه

 .تقديرات

 :ميكن ترمجة التفاهم إىل ثالثة ، وهي

 ترمجة) أ

الرتمجة هنا ليست فقط نقل لغة إىل 

أخرى، ولكن ميكن أيًضا أن تكون من التصور 

التجريدي إىل النموذج الرمزي لتسهيل تعلم 

 .األشخاص

 



 
 

٣٣ 
 

 تفسري/ تفسري ) ب

الرتمجة . تفسري هذا أكثر مشوًال من الرتمجة

الفورية هي القدرة على التعرف على األفكار 

 .الرئيسية للتواصل أو فهمها

 استقراء) ج

وهو خيتلف قليًال عن الرتمجة التحريرية 

والشفوية ، وهو يطالب بقدرة فكرية أعلى ، أي 

من خالل االستقراء ، من املأمول أن يقوم 

شخص قادر على رؤية ما هو مكتوب بتقدمي 

 .و ميكنه توسيع املشكلةتنبؤات حول الرتكيز أ

). املعرفة(الفهم هو أحد اجلوانب املعرفية 

ميكن إجراء البحوث حول جوانب املعرفة من 

. خالل االختبارات الشفوية واالختبارات املكتوبة

أسلوب تقييم جوانب فهم الطريق من خالل 

طرح األسئلة الصحيحة واخلاطئة ، والتسلسل ، 



 
 

٣٤ 
 

لب وصًفا للصيغة مع مع أسئلة املقالة ، واليت تتط

 ١٨.الكلمات واألمثلة

 العوامل املؤثرة يف الفهم )٤

 العوامل الداخلية) أ

وهي الذكاء ، يفكر الناس �ستخدام 

تعتمد سرعة أو فشل أو فشل مشكلة . فكرهم

انطالقًا من . ما على القدرات االستخباراتية

ذكائه ، ميكننا القول أن شخًصا ما ذكي أو غيب 

التفكري هو واحد من . ذكي ، ذكي جًدا أو

نشاط الشخص الذي ينتج عنه اكتشاف موجه 

نفكر يف إجياد الفهم أو الفهم . حنو هدف ما

 .الذي نريده

 العوامل اخلارجية) ب

هذا يف شكل عامل الشخص الذي سّلم ، 

إذا كانت طريقة . ألن التسليم سيؤثر على الفهم

                                                           
 Kurikulum dan Pembalajaran Teori dan Praktek, وينا ساجنا� ١٨

Pengembangan KTSP )٤٨, )٢٠٠٨, كينجا�: جاكار�. 



 
 

٣٥ 
 

جيدة للتسليم ، فسوف يفهم الناس بسهولة 

 ١٩.ما نقوله والعكس صحيحأكثر 

 مفهوم القواعد .٣

هذا العلم يشتمل على النحو والصرف 

الىت ) اخلطوط واإلمالء(والقواعد الرسم الكتايب 

ينبغى أن يتعلمها طالب التعليم قبل اجلامعى ىف 

ضوئ اخلصائص النحو للدراسني الىت أكد�ا 

ومهما تتعدد فنون . الدراسات علم النفس التعليم

ة العربية فأن اللغة وحدة متكاملة و علوم اللغ

العالقة بني فنو�ا وعلومها عالقة عضوية تكاد 

تشبه عالقة عناسر قطرة الدواء العني فأن فقدان 

: واحد من هذه العناصر يفقد هذا الدواء قيمته

برغم تتعدد هذه العناصر، ويكون اللغة ذلك، 

جبد العلماء، وإعداد املعلم اجليد، واملنهج الفعال 

لذى ييسر اللغة للدراسني، ويزيد دافعتهم حنو ا

                                                           
, رمياجا روسدا كار�: �ندوج(Psikologi Pendidikan , عاليم فوروانتو ١٩

٥٢, )١٩٩٦. 



 
 

٣٦ 
 

تعليمها، وتعلمها، كما يساعدهم على تكوين 

يبدعون ىف فنو�ا و االجتاهات اإلجابية حنوها ف

وفق أصوهلا و قواعدها متنا و , علة مها املختلفة

  ٢٠.اشتقاقا

ال مراء أن الغاية من تدريس النحو يف 

مل يرفع ً. ، مراحل التعليم العام، هي إقامة اللسان

فإن . منخفضا ، كتب وجتنب اللحن يف الكالم

قرأ املتعلم أو حتدث أو و إذا كان ذالك كذالك، 

فا الذي يضر التلميذ يف مراحل التعليم قبل 

إذا رفع املرفوع أن حيسبه مبتدأ ) مثال(اجلامعي 

وهو فاعل، أو إذا نصب املنصوب أن حيسبه 

قال، وحقق متييزا وهو حال، ما دام قد صحح امل

  ؟ الغاية

إن الغرض من تدريس النحو هو التكوين 

امللكة اللسانية الصحيحة، ال حفظ القواعد 

                                                           
, مكتبة وهبة: القاهرة(العربية املنهج ىف اللغة , علي إمسعيل دمحم ٢٠

١٨-١٧, )١٩٩٧. 



 
 

٣٧ 
 

ا�ردة، فالعريب األول الذي أخذت اللغة عنه مل 

يكن يدري ما احلال وما التمييز، ومل يعرف الفرق 

فكل هذه أمساء مساها . لبني املبتدأ والفاع

اللغة حلفظها  النحو عندما وضعوا قواعدمشايخ 

  ٢١.من اللحن

يتبني من التعريفات أن اللغة ليست جمرد 

جمموعة عشوائية من األصوات واحلروف 

. واملفردات والرتاكب واجلمل، إن هلا نطاماً 

واحلديث عن نطام اللغة أن هناك جمموعة من 

والقواعد . القواعد اللغوية اليت حتكم ظاهرة اللغة

. وم النحواللغوية هنا مفهوم أوسع من مفه

ويطلق على القواعد اللغوية عادة مصطلح، بينما 

يقول ديكنز وزميله . يطلق على النحو مصطلح

إىل بعض إن املبادئ اللغوية تنظم بعضها : "وودز

هو القواعد اليت تقدم وصفا , لتكون نظاما

                                                           
, دار الشواف: الر�ض( تدريس فنون اللغة العربية, رعلي أمحد مد كو   ٢١

٣٢١, )١٩٩١. 



 
 

٣٨ 
 

واضحا و شامال لكل مجلة تتكون من جمموعها 

  :أما خطوات التدريس النحو ٢٢".اللغة

أهم ما جتب مالحظه أن العناية �لتطبيق من   ) أ

هي أعظم وسيلة لرتسيخ القاعدة يف أذهان 

الطالب حىت تصبح عادة تنطلق �ا 

ألسنتهم، دون عناء، وتستيجب هلا أساليبهم 

دون تكلف، و وجيدر �ملدري أن يكون 

دقيق ملالحظة فيما يعرضه على التالميذمن 

أمثلة، وأن يتخذ من دروي املطالعة 

نصوص واحملفوظات والتعبري جماالت وال

يستغلها للتطبيق ومترين الطالب على القواعد 

الىت درسوها، كما جيدر به أن يكون مثاال 

 .لتطبيق هذه القواعد يف لغته مع الطالب

                                                           
املرجوع , على أمحد مدكور و رشدي أمحد طعيمة و إميان أمحد هريس ٢٢

, )٢٠١٠, دار الفكر العريب: القاهرة(يف مناهج اللغة للناطقني �للغة أخرى 

٤١٣-٤١٢ . 



 
 

٣٩ 
 

جيب أن حيرص املدري على التقيد مبستوى   ) ب

الطالب وما دروسه يف جماالت التطبيق، و 

ائق حنوية أن ال خيرج �م إىل تفصيالت ودق

تشوش �ا أذهان الطالب وخترج �م عن 

 .متعة الدري وإصغائهم له

حيدر �ملدري أن يهييء أذهان الطالب لفهم   ) ت

القاعدة اليت هي املوضوع الدري، فمثال 

يستعرض بعض املعلومات السابقة الىت تتصل 

�لقاعدة وميهد السبيل بذلك لفهمها، ففي 

نتقشة دري النواسخ مثال، حيسن أن تدور م

يف املبتداء واخلرب، لتوصل �ا إىل التغريات 

أحدثتها هذه النواسخ فس املبتداء واخلرب، 

ومن مث يقرر القاعدة، ويف الدري عوامل 

النصب واجلزم يف املضارع يثري نقاشا يف 

الفعل املضارع املرفوع مث يشرح أثر هذه 

العوامل يف الفعل املضارع، ومن صم يتوصل 

 .دةإىل تقرير القاع



 
 

٤٠ 
 

إن خري وسيلة ملعرفة مدى فهم الطالب   ) ث

للقاعدة واستنباطها هو أب يطلب املدري 

بعد انتهائه من تدريس (من يتالميذه 

أن �توا جبمل من تعبريهم يتضح ) القاعدة

منها فهمهم هلا ويناقش ما فيها من أخطاء 

فس الفصل حىت تعمل الفائدة مجيع 

 .الطالب

طبيقته حبيث املدري احلاذق هو الذى خيتار ت  ) ج

يكون هلا أثر  فعال يف حتسني لغة الطالب 

والسمو بعبار�م، وأن يكون واضحة خالية 

من التكلف والتطويل واإللغاز وتتجه اجتاها 

مبشرا إىل عملية الضبط الكالم وصحة 

الرتاكيب، كما تزيد يف ثقافتهم حبيث ال ختلو 

 ٢٣.من توجيه و إرشاد

 

                                                           
-١٣٣, طرق تدريس اللغة العربية ,حسن مالعسمان, .نفس املرجع ٢٣

١٣٤. 



 
 

٤١ 
 

 النشاط .٤

 يف التعلمتعريف النشاط الطاليب   .أ 

الطريقة اليت يتعلم �ا الطالب هي 

التعلم النشط (مصطلح يعين نفس الشيء 

ميكن تفسري تعلم الطالب النشط ). للطالب

حرفًيا على أنه نظام تدريس وتعلم يركز على 

نشاط الطالب جسدً� وعقلًيا وفكرً� 

وعاطفًيا للحصول على نتائج التعلم يف 

في شكل مزيج من حمرك إدراكي وعاط

  ٢٤.ونفسي

عملية التعلم املنفذة يف الفصل هي 

. نشاط لتحويل املعرفة واملواقف واملهارات

ميكن أن حيفز نشاط الطالب يف التعلم 

وتطوير مواهبهم ، والتفكري النقدي وحل 

إضافة إىل ذلك . املشكالت يف احلياة اليومية

                                                           
 Psikologi Pendidikan dengan,,شاه  موهيّبني٢٤

Pendekatan Baru)٨٩, )٢٠٠٣, رماجا روسداكار�: �ندوع. 



 
 

٤٢ 
 

، ميكن للمدرب هندسة نظام التعلم بطريقة 

فيز نشاط الطالب يف منهجية ، و�لتايل حت

 .عملية التعلم

أنشطة التعلم املشار إليها هنا هي 

ميكن  .األنشطة البدنية واألنشطة العقلية

تصنيف أنشطة تعلم الطالب إىل عدة 

   :أشياء

مثل ) األنشطة البصرية(النشاط البصري  )١

القراءة والكتابة وإجراء التجارب 

 .واملظاهرات

) األنشطة الشفوية(األنشطة الشفوية   )٢

مثل سرد القصص وقراءة القصائد 

 والسؤال واإلجابة واملناقشة والغناء

مثل ) نشاط االستماع(أنشطة االستماع  )٣

االستماع إىل تفسريات املعلم واحملاضرات 

 .والتدريس



 
 

٤٣ 
 

مثل ) أنشطة السيارات(أنشطة احلركة  )٤

 .اجلمباز والرقص واأللعاب الر�ضية

الكتابة مثل التأليف وصنع  أنشطة )٥

 ٢٥.األوراق وصنع الرسائل

 ٧ MC Keachie يف عملية التعلم ، اقرتح

جوانب من نشاط الطالب ، وهي على 

 .النحو التايل

مشاركة الطالب يف وضع أهداف ) ١

 .ألنشطة التعليم والتعلم

الرتكيز على اجلوانب العاطفية يف ) ٢

 .التدريس

أنشطة مشاركة الطالب يف تنفيذ ) ٣

التدريس والتعلم الرئيسية يف شكل 

 .تفاعالت بني الطالب

قبول املعلمني ألفعال الطالب ) ٤

 .وإسهاما�م األقل صلة أو خطأ

                                                           
  .٢٢, .نفس املراجع  ٢٥



 
 

٤٤ 
 

 .تقارب العالقات الطبقية كمجموعة) ٥

الفرص املمنوحة للطالب الختاذ قرارات ) ٦

 .مهمة يف األنشطة يف املدرسة

مقدار الوقت املستخدم للتعامل مع ) ٧

ملشكالت الشخصية للطالب ، سواء ا

 ٢٦.كانت مرتبطة أو غري مرتبطة �لدرس

 خصائص الطالب النشطني  .ب 

جيب على املعلم إنشاء بيئة تعليمية 

تشجع مجيع الطالب على املشاركة بنشاط 

هناك العديد من .يف أنشطة التعلم احلقيقية

اخلصائص اليت جيب مراعا�ا يف عملية التعليم 

 :والتعلم وهي

تحدى املواقف الصفية الطالب يف ت) ١

تنفيذ أنشطة التعلم حبرية ، ولكن بطريقة 

 .يتم التحكم فيها

                                                           
  .٢٣, .نفس املراجع ٢٦



 
 

٤٥ 
 

ال يسيطر املعلمون على احملادثة ، بل ) ٢

يوفرون التحفيز للتفكري للطالب حلل 

 .املشكالت

املعلم يوفر ويسعى موارد تعليمية ) ٣

 .للطالب

 .ختتلف أنشطة تعلم الطالب) ٤

لعالقة بني املعلم جيب أن تعكس ا) ٥

والطالب العالقة اإلنسانية مثل العالقة 

بني األب والطفل ، وليس العالقة بني 

 .القائد واملرؤوسني

ال ترتبط املواقف والظروف الصفية ) ٦

بشكل صارم �هلياكل امليتة ، ولكن يتم 

تغيريها يف أي وقت وفًقا الحتياجات 

 .الطالب

حيث  ال يُنظر إىل التعلم وقياسه من) ٧

النتائج اليت حققها الطالب فحسب ، 



 
 

٤٦ 
 

بل يُرى أيًضا ويُقاس من حيث عملية 

 .التعلم اليت يقوم �ا الطالب

شجاعة الطالب لتقدمي آرائهم من خالل ) ٨

أسئلة أو بيا�ت األفكار ، سواء املقدمة 

إىل املعلم أو للطالب اآلخرين يف حل 

 .مشاكل التعلم

الطالب ،  حيرتم املعلمون دائًما آراء) ٩

بغض النظر عن الصواب أو اخلطأ ، وال 

ُيسمح هلم بقتل آراء الطالب أو تقليلها 

يتعني . أو قمعها أمام الطالب اآلخرين

على املعلم تشجيع الطالب على تقدمي 

 ٢٧.آرائهم حبرية دائًما

 مبادئ الطالب النشطني  .ج 

جيب ختطيط وتنفيذ عملية التعليم والتعلم 

ليب التعلم النشط اليت ميكنها متكني أسا

يف تدريس . للطالب وتنفيذها بشكل منهجي

                                                           
  .٢٦-٢٥, )١٩٨٩, سينار �رو الكيسيندو: �ندوع(, سوجا���  ٢٧
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التنفيذ ، جيب مراعاة العديد من مبادئ 

التعلم حبيث يقوم الطالب أثناء عملية 

التدريس والتعلم �جراء أنشطة التعلم على 

هناك العديد من مبادئ التعلم .النحو األمثل

اليت ميكن أن تدعم منو أساليب التعلم النشط 

 :، وهي للطالب

 التحفيز التعلم) ١

تكون الرسالة اليت يتلقاها الطالب من 

املعلم من خالل املعلومات عادًة يف 

ميكن أن يشكل احلافز . شكل حمفز

شفهًيا أو لغوً� أو بصرً� أو صوتًيا أو 

 .تكتيًكا

 االهتمام والدافع) ٢

االهتمام والدافع مها املتطلبات الرئيسية 

بدون االهتمام . والتعلميف عملية التعليم 

والدافع ، لن تكون نتائج التعلم اليت 

 .حققها الطالب هي األمثل
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 الردود املستفادة) ٣

لذلك ، إذا مل . التعلم هو عملية نشطة

يشارك يف أنشطة التعلم املختلفة  

كاستجابة للطالب لتحفيز املعلم ، فمن 

املستحيل على الطالب حتقيق نتائج 

 .التعلم املطلوبة

 تعزيز) ٤

سيكون لكل سلوك يتبعه الرضا عن 

احتياجات الطالب ميل للتكرار مرة 

 .أخرى عند احلاجة

 استخدام ونقل) ٥

العقل البشري لديه القدرة على ختزين  

يف . كميات غري حمدودة من املعلومات

هذه احلالة ، يعد التخزين غري احملدود 

للمعلومات مهًما للغاية لتنظيم املعلومات 

حبيث ميكن إعادة استخدامها ووضعها 

 .إذا لزم األمر
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 هيكل التفكري  .ج﴾ ﴿
اخلروج من األساس النظري أعاله ، ميكن اقـرتاح 

 :اإلطار التايل

فرقة  التعليم الفعالإذا مت استخدام تطبيق إسرتاتيجية  .١

بشـكل صـحيح ، فـإن  )Group resume( املالخصـني

يف الفصــــل  قواعــــدنشــــاط الطــــالب يف أنشــــطة تعلــــم 

مفتـــــاح اهلـــــدى مـــــا�ك  درســـــة الدينيّـــــة�مل" ك"الرابـــــع 

 ��٢٠١٨/٢٠١٩ن فونوروغـــو الســـنة الدراســـية طـــا

 .يتحسن

فرقة  التعليم الفعالإذا مت استخدام تطبيق إسرتاتيجية  .٢

بشـكل صـحيح ، فـإن  )Group resume( املالخصـني

يف الفصـل  قواعـدنتائج تعلم الطالب يف أنشطة تعلـم 

مفتـــــاح اهلـــــدى مـــــا�ك  الدينيّـــــةدرســـــة �مل" ك"الرابـــــع 

 ��٢٠١٨/٢٠١٩ن فونوروغـــو الســـنة الدراســـية طـــا

 .يتحسن
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 .فروض البحث  .د﴾ ﴿
بـدءاً مــن املشــكلة وأيًضـا األهــداف البحثيــة املــراد 

 :حتقيقها ، ميكن ذكر فرضية البحث على النحو التايل

فرقــــة  التعلــــيم الفعــــالمــــن خــــالل تطبيــــق إســــرتاتيجية  .١

ميكـــن أن تزيــد مـــن  )Group resume( املالخصــني

" ك"يف الفصـل الرابـع  قواعـدنشاط الطالب يف املواد 

��ن مفتـــــــاح اهلـــــــدى مـــــــا�ك طـــــــا درســـــــة الدينيّـــــــة�مل

 .٢٠١٨/٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

فرقــــة  التعلــــيم الفعــــالمــــن خــــالل تطبيــــق إســــرتاتيجية  .٢

، ميكـن حتسـني نتـائج  )Group resume( املالخصـني

" ك"يف الفصــل الرابــع  قواعــدتعلــم الطــالب يف املــواد 

��ن مفتـــــــاح اهلـــــــدى مـــــــا�ك طـــــــا درســـــــة الدينيّـــــــة�مل

 .٢٠١٨/٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

   



 
 

٥١ 
 

  الباب الثالث

 البحث منهج

  

 نوع البحث  .أ﴾ ﴿

يف حبوث احلرفية الفصلية �يت من اللغة اإلجنليزية ، 

و�لتحديد البحث يف الفصول الدراسية ، وهو ما يعين 

اليت تتم يف ) البحث مع العمل( إجراء البحوث

٢٨.الصف
هو نشاط االعقيل يف حني أنه وفقا لبحث زين 

مراقبة كائن ، فإن نشاط نشاط احلركة يتم تنفيذه عن 

قصد مع غرض معني ، صنف هو جمموعة من الطالب 

 ٢٩.الذين يتلقون نفس الدرس من املعلم يف نفس الوقت

حبث تنص على أن  يف كتابه سوهارمسي الريكونتو

هو جعل الطالب أكثر نشاطا يف التعلم ،  إجرائي صفي

                                                           
 Pendahuluan Penelitian Tindakan Kelas، سو�دي ٢٨

Buku Panduan Wajib  Bagi Para Guru Pendidikaan 

 .١٧، )Diva Press,٢٠١٠ :يوكياكار�(

 Rama: �ندونج( Penelitian Tindakan Kelas، زين العقيل ٢٩

Widya ,١٢، )٢٠٠٧. 
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وليس فقط أن يكون هاد� واالستماع إىل املعلم سرد 

القصص أو التدريس ولكن ز�دة نشاط الطالب حتية 

هو شكل من أشكال  حبث إجرائي صفيفهم ٣٠.التعلم

البحوث االنعكاسية واجلماعية اليت أجراها الباحثون يف 

. ية لتحسني املنطق املمارسة االجتماعيةاملواقف االجتماع

وفقا للحروق ، فإن أحباث العمل يف الفصول الدراسية 

هي تطبيق احلقائق املختلفة اليت مت العثور عليها حلل 

املشاكل يف املواقف االجتماعية لتحسني نوعية 

اإلجراءات اليت اختذت من خالل إشراك التعاون والتآزر 

 ٣١.بني الباحثني واملمارسني

من التنفيذ البحث اإلجرائي الصفي،  الفوائدأمّا 

  :وهي كمايلى

                                                           
 Penelitian Tindakan Kelas سوهارمسي اريكونطوا، ٣٠

 .٦) ٢٠١٥, Bumi Aksara :جاكرت(

٣١
 ,٢٠١١: جاكرت(Penelitian Tindakan Kelas ،و� ساجنا� 

Fajar Interpratam(،٢٤. 
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�لتنفيذ احلث اإلجرائي الصفي سيحصل ترقية  .١

املهارات املدّرس يف اجلواب املسألة التعليم الذي 

  .جعلتها املهمّات الواجبة للمدّرس

�لتنفيذ البحث اإلجرائي الصي سيحصل ترقية   .٢

  املهارات املدّرس

�لتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي سيصلح او ترقية   .٣

  .العملية التعلم و املهارات الطالب

�لتفيذ البحث اإلجرائي الصفي سيصلح او ترقية   .٤

  .الكفاية اإلجرتائي التعليم و التعلم يف الفصل

�لتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي سيصلح او ترقية  .٥

ملواد الكفاية يستخدمي الوسائل، الة التعليم، و ا

  .التعليم أخرى

�لتنفيذ احلث اإلجرائي الصفي سيصلح او ترقية  .٦

الكفاية اإلجرتائية و الة التقومي الذي يستخدمي 

  .لقيس نتيجة الصالب

�لتنفيذ احلث اإلجرائي الصفي سيصلح او منو  .٧

  .النفس الطالب يف املدرسة
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�لتنفيذ احلث اإلجرائي الصفي سيصلح او ترقية  .٨

  ٣٢.املنهج التدريسالكفاية التنفيذ 

الباحثة نوع الباحث هلذا البحث العلمي  استجدمت

 classroom action(على سبيل البحث اإلجرائي اصفي 

research( .  تستخدمي الباحثة يف هذا الطراز من

، وهي تكوين كل )Taggart(و تغارت)Kemmis(كميس

الدور من أربعة مرحلة وهي اخلطة و التنفيذ و املالحظة 

 ٣٣.املنعكسة و الصورة

 

 ثالبح موضوع  .ب﴾ ﴿

طالب نقص املعرفة لدى الطالب ، عدم فهم ال

، عدم استخدام وسائل بسبب االسرتاتيجيات الرتيبة

من خمتلف املشاكل اليت يعاين . اإلعالم يف عملية التعلم

 .أماّ موضوع البحث .الطالبمنها 

                                                           

 
: جاكر�melaksanakan PTK itu mudah( مسنور مسلخ، ٣٣

 .١١ ،)٢٠٠٩سارا، بومي أك
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 وضع فاعل البحث  .ج﴾ ﴿

الرابع هذا فاعل البحث هو الطالبات يف الصف 

��ن مفتاح اهلدى ما�ك طا الدينّية �ملدرسة" ك"

يف السارع  ٢٠١٨/٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

 ستت و عشروناينسييور حاجى جواندا الذي مبلغ 

 الدينّيةبفعل البحث يف تللك املدرسة . ومجيع طالبات

هي مؤسة  الدينّيةخيتار من النظر ان مدرسة  مفتاح اهلدى

تربوية حتت الظّل مبّوسة معهد دار اهلدى ما�ك طا��ن 

ك املعهد هو معهد السلفية و احلديثة الىت ذل فونوروغو

  :بدأ �لتقدم حيتار ذلك الفصل مع النظرة

مفتاح  درسة الدينّية�مل" ك"الرابع الطلبة الصف  )١

��ن فونوروغو السنة الدراسية اهلدى ما�ك طا

 .املعرفة لدى الطالب نقص ٢٠١٨/٢٠١٩

عدم فهم الطالب جيّدب الطالبات الصعب يف   )٢

 .بسبب االسرتاتيجيات الرتيبة

 .عدم استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم
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 تغري البحثم  .د﴾ ﴿

لتدريسه  ةاملتغري البحث هو كل شيئ حّدده الباحث

 ٣٤.حىت حيصل على معلومات البحث و يستنتجه

  :ومها, تتكون من نوعنيواملتغريات هلذا البحث 

تطبيق اسرتاجتية التعليم الفعال  :  املتغري اإلجراءات .١

 .البحث اإلجرائي الصفي

تعليم  ترقية العملية و نتايج:   النتيجةاملتغري .٢

�ملدرسة " ك"قواعد العربية لطالب الصف الرابع 

الدينية اإلسالمية مفتاح اهلدى ما�ك طو��ن 

 .فونوروجو

 

 البحث إجراءات  .ه﴾ ﴿

تستخدم هذه الدراسة منوذج منوذج العمل اجلماعي 
Kemis  وMc Taggart . مت إجراء هذا البحث العملي

يف الفصول الدراسية من خالل أربع مراحل من عمليات 
  .دراسة الدورة ، و�لتحديد

                                                           
 Metodologi Penelitian Pendidikan, سوغييونو  ٣٤

  .٦٠, )٢٠١٥, الفا بيتا: �ندونج(
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 )التخطيط(التخطيط  .١
التخطيط هو عملية حتديد الرب�مج أو اإلجراء 

هناك نوعان من التخطيط ، ومها . الذي سيتم تنفيذه
ي هو افرتاض حتسن من نتائج الدراسة االولىالتخطيط 

ية والتخطيط املتقدم هو خطة أعدت بناء على االولى
 .التفكري

  تنفيذال  .٢
 .إجراء سيؤخذ من التصميم الذي مت إعداده

 )مراقبة(املالحظة   .٣
املالحظة هي نشاط يتم تنفيذه لتحديد مدى 
فعالية اإلجراءات ومجع املعلومات حول نقاط الضعف 

  .الناجتة عن ما مت القيام به
 )reflexing(انعكاس   .٤

هناك حاجة إىل التغلب على مشكلة ، ليس  
ترتبط . IIIإىل دورات  IIفقط أ� قد تتطلب دورة 

. االولىى إىل الدورات التالية الدورات بني الدورات
 ٣٥.يستخدم هذا االنعكاس لرؤية نتائج الطالب

 

 

                                                           
 Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan،مفتاح اهلدا٣٥

Praktek )يوكياكار�:Pustaka Pelajar ٢٠١٥( 
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الصور 

 إرتكاس
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١ دورة   
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على بيا�ت دقيقة ، اختار الباحثون عدة  للحصول

  :طرق

  التخطيط  .١

�عداد خطط  ةقوم الباحثتيف هذا التخطيط 

الدروس وإعداد وسائل اإلعالم أو األدوات اليت 

  .سيتم استخدامها لتنفيذ التعلم

  التنفيذ   .٢

  حبث إجرائي صفيوفًقا  ةسيجري الباحث

  .ةالذي مت إعداده للباحث

  )مراقبة(املالحظة   .٣

ملعرفة كيفية استجابة الطالب 

لالسرتاتيجيات املنفذة أو اليت أصبحت أكثر نشاطًا 

  .أو دون املتوسط

  )reflexing(انعكاس  .٤

رؤية نتائج الطالب عند التعلم من الدورة 

 .ى إىل الدورات التالية يكون هناك تغيري أم الاالولى
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 مجع البيا�ت اساليب  .و﴾ ﴿

 مجع البيا�ت كمية .١

 اإلختبار  ) أ

اإلختبار هو تقدمي األسئلة للحصول على إجابة 

و . الطالب شفهيا كان أو مكتو� أو عمليا

و  ٣٦.يستخدم اإلختبار لتقومي نتيجة تعليمهم

استخدمت الباحثة هذا البحث العلمي إختبار 

 The)املكبوبة و هو اإلختبار األساسّي 

judgment formative)  ملعرفة نتائج مهارة

  .الكتابة الطالب

 ع البيا�ت نوعيةمج .٢

 املالحضة  ) أ

يعىن أخذت الباحثة على الفور يف ميدان البحث 

و  ٣٧.ملراقبة سلوك و أنشطة األفراد فيها

استخدمت الباحثة هذا البحث العلمي مالحضة 
                                                           

 Penelitian Hasil Proses Belajar, �� سجا�  ٣٦

Mengajar )٣٥, )١٩٩٥, رمياجا رشداكر�: �ندونج.  
 Fourth Education   Research برتمجة منجون و جرسول  ٣٧

Design: Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan 

campuran  )٢٥٤,)٢٠١٥, فستاكا فيالجار: يوغياكار�.    
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املشرتك ملراقبة سلوك و أنشطة الطالب أثناء 

  .التعليم

 املقابلة  ) ب

. استخدم املقابلة لتقومي نتائج و عملية التعليم

استطاعت الباحثة الستكشاف , �ملقابلة

و استخدمت الباحثة هذا . املقصود املتحدث

 .البحث العلمي املقابلة

 التوثيق  ) ت

احد من مجع البيا�ت للحصول علي بيا�ت 

. امللحوظة من النسخة والكتابة وا�لة وغريها

استحدمت الباحثة هذا البحث العلمي �ئق 

ريخ �سيس املدرسة املكتوبة ملعرفة البيا�ت عن �

 .وموقيعه اجلغرايف وأحوال املدرسني و غريها
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 أساليب حتليل البيا�ت .ز﴾ ﴿

و  Milesيستخدم هذا التحليل حتليل البيا�ت 

Huberman . يتم حتليل البيا�ت اليت مت احلصول عليها

  .�ستخدام التحليل الوصفي

 

 

 

 

 

 

 

يتم تنفيذ حتليل البيا�ت النوعية �ستخدام تقنيات   .أ 

من  Hibereksالتحليل التفاعلي اليت طور�ا 

  :خالل ثالث مراحل

 حتفيض البيا�ت. )١

) تقليل البيا�ت( حتفيض البيا�تمن 

، فإن البيا�ت اليت يتم احلصول عليها من 

مجع 

عرض 

 البيانت

 استنتاج البيا�ت

ختفيض 

 البيا�ت
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تسجيلها بعناية امليدان كثرية جًدا ، جيب 

كما سبق ذكره ، كلما طالت مدة . وتفصيالً 

الباحث يف امليدان ، كلما زادت البيا�ت اليت 

  مت احلصول عليها ستكون أكثر تعقيًدا وتعقيًدا

  عرض البيا�ت )٢

بعد ختفيض البيا�ت ، فإن اخلطوة 

من خالل . التالية هي سلوك البيا�ت الطبية

ما مت  عرض البيا�ت ، سيسهل ذلك فهم

  .فهمه

  التحقق/ الرسم : االستنتاجات )٣

التحليل الثالث هلذه البيا�ت يؤدي 

٣٨.إىل إمتام التحقق
 

نتائج حتليل اختبار التعلم بنوعية وصفية مع   .ب 

اعتبارات إحصائية بسيطة مث مقارنة النسبة املئوية 

) ما قبل االختبار(اليت مت احلصول عليها من قبل 

                                                           
 �ندونج( ،Metode Penelitian Pendidikan،ونوسوغي ٣٨

:Alfabeta ،٢٠٣، )٢٠١٥. 
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بعد (وبعد التطبيق  ارارض اسو تنفيذ اإلسرتاتيجية 

مع الصيغة املستخدمة إلجياد املتوسط ). االختبار

 :نسبة جناح التعلم على النحو التايل

  معادلة البيا�ت املتوسطة )١

 :معلومات    

X  = القيمةمتوسط  

X∑ =عدد القيم املوجودة  

N  =٣٩.العديد من الطالب لديهم  

يف مرحلة اخلالصة ، تستخدم هذه 

البيا�ت نسبة مئوية ، ميكن تلخيص معايري 

 .الطالب يف كتابة املقاالت يف اجلدول التايل

� =
����� ����

يها ، من نتائج النسبة املئوية اليت مت احلصول عل

 ٤٠.ميكن أن نرى كيف قدرة الطالب يف مرحلة التنفيذ

                                                           
٣٩

 Dasar-Dasar Evaluasiنطوا،و ريكسوهارمسي ا 

Pendidikan)٢٠١٥:جاكرتBumi Aksara(،٦. 
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بعد معرفة النتائج يتم تصنيف الطالب حسب 

 اجلدول أد�ه

مستوى اإلتقان 

 (%)أو القدرة

قيمة  جودة

 امليزانية

 مالحظات

 أقل جناحا ٩-٦ جيد جدا %١٠٠-%٦٦,٧

 جيد %٦٦,٦-%٣٣,٤
 جناحا ٦-٣

 مل تنجح ٣-٠ �قص %٣٣-٠٥

  :مالحظات 

تتمثل نتائج النسبة املئوية لقدرات الطالب يف عدد 

املؤشرات اليت يقدمها الطالب وفًقا للمبادئ التوجيهية لتقييم 

مهارات الكتابة لدى الطالب ، مقسوًما على عدد املؤشرات 

 ٤١.٪١٠٠اليت تتضاعف بنسبة 

 

  

                                                                                                                     
 Melaksanakan Penelitian Tindakan،ماسنور املسليه ٤٠

Kelas Itu Mudah ،١٦٢-١٦١ 
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 جدول البحث  .ح﴾ ﴿

 نوع األنشطة نومرة
 أسبوع 

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

        * إعداد ١

        * اعداد االقرتاح 

اعداد جعل  
 التدرس

 *       

ترتيب  
 األدوات

  *      

     *    تطبيق ٢

إجراء الدورة  
 األوىل

   *     

إجراء الدورة  
 الثانية

    *    

   *      إعداد التقرير ٣

ترتيب مفهوم  
 التقرير

      *  

 *        حتسني التقارير 
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  الرابع الباب

 عرض البينات

 

عرض البينات العامة عن املدرسة الدينية مفتاح اهلدي . ﴾أ﴿

 ما�ك فونوروكو

�ريخ �سيس املدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك  .١

  طا��ن فونوروكو

مدرسة مفتاح اهلدى هي مدرسة الدينية السلفية 

ىف . ساس بناء معهد دار اهلدىأوهي . مبعهد داراهلدى

املدرسة الد ينية البسيطة الذى يتعلم فيها أبناء اوله هي 

لف و تسع مائة أمث ىف السنة . من اهل ما�ك و حوله

املدرسة بسرعة  تتطور ). ١٩٨٦(ومثان وستون 

  .�ستعمال املنظمة  اجلديدة

احملافظة على القدمي "بنيت هذه املدرسة بشعارى 

هناك تعليم الكتب ". الصاحل و األخد �جلديد األصلح

السلفية حملافظة الوارثة نظرية اإلسالمية اوله أنشطة 

الرتبية يف مدرسة مفتاح اهلدى يساوى �نشطة املعاهد 
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للتجريب . عملية الرتبية يف مثانية سنوات.السلفية األخر

للثناوية ثالث سنوات و للعالية . أو لإلبتدئية سنتان

  .ثالث سنوات

مند السنة ألف وتسع مائة  وتسع و 

أنشطة الرتبية ) ٢٠٠٠(أو ألفني) ١٩٩٩(تسعني

مبدرسة مفتاح اهلدى متغري بست سنوات من صف 

إما من �حية مناهج . حىت صف السادس األول

ستعمال املناهج �لطريقة السلفية و إالتدريس أو طريقته 

  التدريس موجة إىل تدريس الكتب السلفية

ذو العلم، واملتقي هللا واملتخلق : رؤ� املدرس

  .الكرمية�خالق 

جعل الطالب مستعدا للورثة و :اإلرسلية املدرسة 

  ٤٢.القدوة و واإلستمرار جبهاد العلماء

 

                                                           
٤٢

ىف ملحق هذا  ٠١/D/١٠ -III/٢٠١٩نظر إىل نسخة الوثيقة ا 

  العلمي البحث
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اجلغريف �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك  املوقع .٢

  .فونوروكو

تقع املدرسة  مفتاح اهلدى ما�ك فونوروكو يف 

يف دئرة أمفييان قرية ما�ك  ۳۸/٦الشارع جواندا رقم  

من جهد الشاملية  .طا��ن يف املدينة فونوروكو من قرية 

كانت املدرسة الدينية مفتاح اهلدى  حمدودة بعمدة 

را�وجيا�ن ومن جهة اجلنوبية حمدودة بعمدة 

سوراديكرامان ومن جهة الغربية حمدودة بعمدة �عون 

  ٤٣.ساري ومن جهة الشرقية حمدودة بعمدة سيمان

مفتاح اهلدى ما�ك تركيب املنظمة �ملدرسة  الدينية  .٣

 طا��ن فونوروغو

يتكون تركيب املنظمة �ملدرسة  الدينية مفتاح 

  اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو

سيف  االستاذ امحد  :  رئيس املدرسة )١

 الدين رافعي احلاج

                                                           

ىف ملحق هذا  ٠٢/D/١٠ -III/٢٠١٩نظر إىل نسخة الوثيقة ا ٤٣ 

 العلمي البحث
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االستاذ عزالدين   :  قسم شئون الطالب )٢

 عبد العزيز

 اال ستاذ عبدالعظيم:   قسم شئون التعليم )٣

االستاذ امحد :   الدراسة للبننيقسم وسائل  )٤

 مبارك

االستاذ :   قسم وسائل الدراسة للبنات )٥

 ٤٤امحدمهرايف

أحوال املدرسني �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك  .٤

 .فونوروكو

عدد املدرسني �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك 

املدرسون خمرتجون من املعهد اإلسالمي . ١٩٩فونوروكو

مدرسا و ١٥٢عدد املدرسني �ذه املدرسة  . السلفي

وامسهم تفصيليا يستطيع أن يقرأها يف . مدرسة ٤٧

 ٤٥.امللحق
                                                           

٤٤
ىف ملحق هذا  ٠٣/D/١٠ -III/٢٠١٩نظر إىل نسخة الوثيقة ا  

  العلمي البحث

ىف ملحق هذا  ٠٣/D/١٠ - III/٢٠١٩نظر إىل نسخة الوثيقة ا ٤٥

 العلمي البحث
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أحوال الطالب �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك  .٥

 .فونوروكو

 عدد الطالب )١

ينقسم املدرسة الدينية مفتاح اهلدى إىل 

بنني والبنات وعدد كل فصل هو ستة فصول لل

اللوحة الرابعةعن عدد الطالب لكل فصل 

. �ملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ما�ك فونوروكو

: عدد طالب املدرسة الدينية مفتاح اهلدى كلهم 

:  و عدد البنات ٢٢٢٦: عدد البنني . ٤٨٣٥

٢٦٠٩.  

وعددهم تفصيليا لكل فصل فهو كما 

 :التايل

  ١اجلدول 

ب لكّل فصل �ملدرسة الدينية مفتاح عدد الطال(

  )اهلدى

  ا�موع  للبنات  للبنني  الفصل

  ١٣٠٩  ٧٦٥  ٥٤٤  األول

  ١٤٧٦  ٤٢٦  ٩٢٠  الثاين
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  ا�موع  للبنات  للبنني  الفصل

  ١٢٠  ٤٣  ٨٧  الرتجييب

  ١٠٨٤  ٤٦٢  ٦٢٢  الثالث

  ٨٣٥  ٥١٠  ٣٢٥  الرابع

  ٧٠٤  ٤٢٥  ٢٧٩  اخلامس

  ٥٠٣  ٢٨٠  ٢٢٣  السادس

  ٥٩١١  ٢٩١١  ٣٠٠٠  ا�موع

  

  انشطة الطالب )٢

  رؤية اهلال لعملية  )١(

  احملافظة و التكرار و احملاضرة )٢(

 حفلة األخري السنة )٣(

  ليلة ختم اجلرومية )٤(

 ليلة ختم العمريطى )٥(

 ٤٦ليلة ختم الفية )٦(

  

                                                           
٤٦

ىف ملحق هذا  ٠٤/D/١٠ -III/٢٠١٩نظر إىل نسخة الوثيقة ا 

  العلمي البحث
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 عرض البينات اخلاصة  ﴾ب﴿

 شرح لكل دورة البيا�ت .١

قبل إجراء أحباث الفصل الدراسي ،   

جيري الباحثون تقييًما أولًيا من خالل مجع 

. مالحظات ومقابالت وتوثيقالبيا�ت يف شكل 

تستخدم هذه التقنية للباحثني إلجياد املشكالت 

 :اليت جيب فحصها مبا يف ذلك ما يلي

 مالحظة  . أ

 ٢٥ بناًء على املالحظات من التاريخ

امحد سيف الدين ، التقى السيد ٢٠١٩ فرباير

كمدير لطلب إذن �جراء حبث رفعي احلاج  

دينّية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن يف مدرسة 

، ُمسح للباحثني ، يف ذلك الوقتفونوروغو 

برؤية عملية التعلم املستمرة ، يف عملية التعلم  

كانت األجواء الصفية غري مواتية ألن 

الطالب شعروا �مللل وشعروا بعدم الرتكيز 
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والنعاس أل�م كانوا أقل نشاطًا يف عملية 

 .راية �ملواد املقدمةالتعلم ومل يكونوا على د

 توثيق. ب

إىل  ةالبحث ، سعى الباحث يف �ريخ

احلصول على معلومات حول املوقع اجلغرايف 

والظروف اخلاصة �ملعلمني  والرسالةوالرؤية 

درسة الدينّية مفتاح اهلدى املوالطالب يف 

  .ما�ك طا��ن فونوروغو السنة الدراسية

مجع البيا�ت أعاله ، ميكن  إجراءبعد 

توضيح الشكل اخلاص �حباث الفصل 

التخطيط ، العمل ، (الدراسي مع خمطط 

املقدم يف دورتني على ) املالحظة ، التأمل

  :النحو التايل

تتضمن فصول البحوث العملية ذات 

، ) التخطيط(املسارات أو املراحل التخطيط 

،  )املالحظة(، واملالحظة ) التمثيل(والعمل 
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، والتنفيذ املنجز يف ) العاكس(والتفكري 

  دورتني

 ١الدورة ) ١

 )التخطيط(التخطيط  )أ  

لتحسني نشاط الطالب ونتائج   

التعلم يف متابعة عملية التعلم ، فإن 

أول شيء سيفعله املعلم هو إجراء 

تقييم أويل ملدى نشاط الطالب يف 

 اعداد التدرسجعل مث . عملية التعلم

اليت تعترب مناسبة حلل املشكلة 

�ستخدام اسرتاتيجية استئناف 

 .ا�موعة

 )التمثيل(العمل  )ب  

بعد القيام �لتخطيط أعاله ،   

تتمثل اخلطوة التالية يف تنفيذ اخلطة 

اليت مت إعدادها ، وهي ز�دة نشاط 

الطالب ونتائج التعلم حول مواضيع 
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�ستخدام اسرتاتيجيات  قواعد

موعة مع اخلطوات استئناف ا�

  :التالية

   النشاط األويل )١( 

يسلم املعلم التحيات   ) أ(

ويتحقق من وجود 

 .الطالب

يقوم املعلم بتنظيم مناخ   ) ب(

التعلم و�يئته حبيث يكون 

أكثر مالءمة للطالب 

للمشاركة يف عملية 

 .التعلم

ينقل املعلم غرض الدرس   ) ت(

، أي أنه ميكن للطالب 

تطبيق النظرية اليت مت 

تعلمها عند إنشاء مجل 



 
 

٧٧ 
 

�للغة العربية أو قراءة 

 .الكتب ا�ردة

يذكر املعلم الطالب   ) ث(

�لعديد من األسئلة 

املتعلقة �ملواد اليت متت 

 .دراستها من قبل

نقل املعلم األنشطة   ) ج(

املخططة اليت يتعني القيام 

هي تطبيق �ا، و 

إسرتاتيجية التعلم النشط 

للمجموعة التعليمية 

 النشطة

يوفر املعلم مرجًعا   ) ح(

للمواضيع اليت ستنفذها  

 كل جمموعة

سيتم تقسيم الطالب إىل   ) خ(

جمموعات وستقوم كل  ٥



 
 

٧٨ 
 

جمموعة �ستئناف نتائج 

التعلم املتبعة مث تقدم كل 

جمموعة نتائج سريهم 

 .الذاتية

 األنشطة األساسية )٢(   

املعلم من الطالب يطلب   ) أ(

مراقبة املواد املتعلقة / قراءة 

 .�ب احلال ، �ب الّتمييز

يطلب املعلم من الطالب   ) ب(

تسجيل األشياء اليت مل 

يفهموها بشأن املواد اليت يتم 

 .رصدها

يوفر املعلم الفرص للطالب   ) ت(

لطرح األسئلة املتعلقة مبواد 

�ب احلال ، �ب الّتمييز اليت 

 .الحظوها
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يستوعب املعلم أسئلة ليتم    ) ث(

استخدامها كمواد ملناقشة 

 .الطالب يف اخلطوة التالية

يقوم املعلم بتشكيل جمموعات   ) ج(

 .جمموعات ٥الدراسة يف 

يوزع املعلم ورقة خاصة على    ) ح(

كل جمموعة ، مث جيب على 

كل عضو يف ا�موعة كتابة 

املواد اليت الحظوها وفهمها 

على الورقة اليت متت 

 .مشاركتها

يوجه املعلم الطالب لتنفيذ   ) خ(

 اإلرشادات اليت مت إعطاؤها

يقوم املعلم بتقييم مواقف   ) د(

الطالب الصادقة أثناء عملية 

املناقشة وأنشطة التعلم 

 .املصاحبة األخرى
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مينح املعلم كل جمموعة الفرصة   ) ذ(

لعرض النتائج اليت توصلوا 

إليها بدورهم ، ويتم تعيني 

موظف العرض التقدميي 

 .بل املعلممباشرًة من ق

يقوم املعلم بتقييم ثقة الطالب   ) ر(

يف أنفسهم وصدقهم يف 

التعبري عن آرائهم أو يف إبداء 

 .الرأي يف إعطاء إجا��م

 إغالق النشاط )٣(

يوجه املعلم الطالب إىل   ) أ(

صياغة استنتاجات حول املواد 

 .اليت متت دراستها

يقدم املعلم عدًدا من األسئلة   ) ب(

 .لتقييم فهم الطالب ومجعها

ينعكس املعلم يف استكشاف   ) ت(

مستوى الفهم والسهولة 



 
 

٨١ 
 

وصعوبة متابعة التعلم اجلاري 

، خاصًة عند تعلم مادة �ب 

 .احلال ، �ب الّتمييز

املعلم ينقل ردود الفعل   ) ث(

 .والتعزيز

 )املالحظة(املالحظة . ج

مت إجراء هذه املالحظة ملعرفة ما إذا كان   

ميكن تنفيذ مجيع اخلطط اليت مت تنفيذها 

بشكل صحيح وليس هناك أي احنرافات 

ميكن أن تعطي نتائج أقل مثالية يف ز�دة 

 قواعدالنشاط ونتائج التعلم ملوضوعات 

�ستخدام اسرتاتيجيات استئناف ا�موعة يف 

نّية مفتاح �ملدرسة الدي" ك" الرابع الفصل

اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو السنة الدراسية 

، مت تنفيذ املالحظة من قبل ٢٠١٨/٢٠١٩

 .موقف املعلم هنا هو �حث ومعلم. املعلم
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أجريت هذه املالحظة ملعرفة نشاط   

الطالب يف عملية التعلم ونتائج التعلم من 

 .القواعداملواد 

 )تعكس(انعكاس . د

لتحسني نشاط نتائج أنشطة التعلم   

الطالب ونتائج التعلم �ستخدام اسرتاتيجيات 

استئناف ا�موعة ، وحتديدًا من نتائج التقييم 

، يتم حتليل نتائج التقييم لتحديد الفشل أو 

اخلطأ الذي يواجهه املعلم الذي يبحث عن 

  .حل فعال للنشاط التايل

 عملية حتليل بيا�ت كل دورة .٢

تيجة للبحث عملية حتليل البيا�ت ، كن    

الذي مت احلصول عليه بشكل منهجي والذي 

يتضمن فعالية ونتائج التعلم للطالب يف املواد 

 :املقدمة يف دورتني كما يلي القواعد

 الدورة األوىل  .أ 



 
 

٨٣ 
 

يف عملية التعلم يف الدورة األوىل ، تتمثل   

األنشطة املنفذة يف التخطيط والتنفيذ واملراقبة 

التعلم اليت مت بناًء على أنشطة . والتفكري

تنفيذها ، مت احلصول على نوعني من البيا�ت 

، مها بيا�ت مالحظات نشاط الطالب أثناء 

 دعملية التعلم وقيمة خمرجات التعلم اخلاصة مبوا

ميكن رؤية نتائج الدورة األوىل من . قواعد

           :البحث كما يف اجلدول التايل

 اجلدول

 األوىلتعلم فعالية الطالب يف الدورة 

 اسم الطالب منرة
 جانب

٤ ٣ ٢ ١ 

 - - - - أفيلياين أكما مطلعني .١

 - * - - ألفى زهية فينا .٢

 - - - - أليفيا نور فائزة .٣

 - * - - أنس يوم املغفرة  .٤

 - - - - إينداع فوسفيتا ساري .٥

 - - - - فريدة النور احلسن .٦



 
 

٨٤ 
 

 * - - - فينا حنية احلسن .٧

 - - - - اينداة نور عيين .٨

 - - - - انّرة املفتحة العلم .٩

 - - - - حوضة اجلنة .١٠

 - - - - كين ذوي احلجة .١١

 - - - - ليا أندر�ن .١٢

 * - - - ليا سافر�ن .١٣

 - - - - مؤلفة املتممة .١٤

 - - - - نيهال دوي أيو .١٥

 * - - - نلنا حنية احلسن .١٦

 - - - - نسر� نوراتوزهيا .١٧

 - - - - نور عزيزة ليليك راشيتا .١٨

 - - - - نور فرت�� .١٩

 - - - - نور الفتحة .٢٠

 * - - - رفقة املولد الزلفى .٢١

 - - - - رائيزوال كوليكوتون .٢٢

 - * - - سافرينا نور عيين .٢٣

 * - - - سييت أمناة .٢٤

 - - - - سييت مرأة الصلحة .٢٥



 
 

٨٥ 
 

 - - - - سوكما إسالمي  .٢٦

 ٥ ٣ - - مجلة

 :مالحظات

 اإلجابة على األسئلة=  ١

 األسئلةطرح =  ٢

 التعاون=  ٣

 عرض تقدميي=  ٤

يف عملية التعلم من الدورة األوىل     

طالب فقط بنشاط  ٨طالًبا ، شارك  ٢٦لـ 

يف جانب النشاط . ٪٣٠.٧٦يف التعلم بنسبة 

، ميكن رؤية جانب النشاط يف اإلجابة على 

السؤال ، ال يوجد طالب نشط ، ويتطلب 

،  نشطنيجانب النشاط عدم وجود طالب 

) ٪١١.٥٣(طالب  ٣انب تفعيل تعاون وج

طالب  ٥رض التقدميي لـ وجوانب نشاط الع

)١٩.٢٣٪ (.  

 اجلدول



 
 

٨٦ 
 

 خرجات التعلم للطالب

 :معايري اإلكتمال
٧٠  

  دور األول

اسم  نتيجة مغاير االجتماع
  الطالب

  منرة

  . ١ غري كامل ٦٠ أفيلياين أكما مطلعني

  .٢ غري كامل ٤٠ ألفى زهية فينا

  .٣ غري كامل ٦٥ فائزةأليفيا نور 

  .٤ كامل ٨٠ أنس يوم املغفرة 

  .٥ غري كامل ٦٠ إينداع فوسفيتا ساري

  .٦ كامل ٩٠ فريدة النور احلسن

  .٧ كامل ٩٠ فينا حنية احلسن

  .٨ غري كامل ٦٠ اينداة نور عيين

  .٩ غري كامل ٤٠ انّرة املفتحة العلم

  .١٠ كامل ٧٥ حوضة اجلنة

  .١١ غري كامل ٦٥ كين ذوي احلجة

  .١٢ غري كامل ٤٥ ليا أندر�ن

  .١٣ كامل ٨٥ ليا سافر�ن



 
 

٨٧ 
 

  .١٤ كامل ٧٥ مؤلفة املتممة

  .١٥ كامل ٩٠ نيهال دوي أيو

  .١٦ غري كامل ٦٠ نلنا حنية احلسن

  .١٧ غري كامل ٤٦ نسر� نوراتوزهيا

نور عزيزة ليليك 
 راشيتا

 غري كامل ٦٦
١٨.  

  .١٩ كامل ٧٠ نور فرت��

  .٢٠ غري كامل ٠ نور الفتحة

  .٢١ كامل ٧٥ رفقة املولد الزلفى

  .٢٢ كامل ٩٥ رائيزوال كوليكوتون

  .٢٣ غري كامل ٥٥ سافرينا نور عيين

  .٢٤ كامل ٨٥ سييت أمناة

  .٢٥ كامل ٨٠ سييت مرأة الصلحة

  .٢٦ غري كامل ٠ سوكما إسالمي 

 ١٦٥٠    

 

 

 



 
 

٨٨ 
 

 :مالحظات

×  ١٢/٢٦ :نسبة الطالب الذين يكملون  

٤٦.١٥= ٪ ١٠٠٪ 

×  ١٤/٢٦: نسبة املشاركني الذين مل ينتهوا

٥٣.٨٤= ٪ ١٠٠٪ 

=  ١٦٥٠/٢٦: نتائج التعلم من الدورة األوىل

٤٦،  ٦٣٪ 

تفسري الدورة األوىل بناًء على اجلدول     

وميكن مالحظة عدد الطالب النشطني الذين 

يف حني . ٪٣٠.٧٦أطفال بنسبة  ٨حصلوا على 

نتائج التعلم ، فإن إكمال عملية  أن احلصول على

٪ ، والنسبة املئوية للطالب  ٤٦.١٥الطالب هو 

قيمة نتائج ٪ ومتوسط  ٥٣.٨٤غري املكتملة هي 

مستوى (٪  ٤٦،  ٦٣الدورة األوىل هو التعلم يف 

ليتم تصحيحها يف الدورة التايل ) التأهيل املناسب

  .حبيث يتم حتقيق أهداف التعلم على أكمل وجه

 رة الثانيةالدو   . ب



 
 

٨٩ 
 

يف عملية التعلم يف الدورة الثانية ، تتمثل     

األنشطة املنفذة يف التخطيط والتنفيذ واملراقبة 

استناًدا إىل أنشطة التعلم اليت مت تنفيذها . والتفكري

، مت احلصول على نوعني من البيا�ت ، ومها 

البيا�ت من مالحظات نشاط الطالب أثناء 

ملتعلقة مبخرجات التعلم عملية التعلم والبيا�ت ا

ميكن رؤية نتائج الدورة . قواعداخلاصة مبوضوعات 

 :الثانية للبحث كما يف اجلدول وما يلي

 اجلدول 

 نشاط التعلم للمتعلمني من الدورة الثانية

 منرة  اسم الطالب  جانب

أفيلياين أكما   ١  ٢  ٣  ٤

 مطلعني

١.   

   .٢ ألفى زهية فينا - * - -

   .٣ أليفيا نور فائزة - - - *

   .٤ أنس يوم املغفرة  - * - -

   .٥إينداع فوسفيتا  - - * -



 
 

٩٠ 
 

 ساري

   .٦ فريدة النور احلسن * - - -

   .٧ فينا حنية احلسن - - - -

   .٨ اينداة نور عيين - * - -

   .٩ انّرة املفتحة العلم - - - -

 .١٠ حوضة اجلنة - - - -

 .١١ كين ذوي احلجة * - - -

 .١٢ ليا أندر�ن * - - -

 .١٣ ليا سافر�ن - - - -

 .١٤ مؤلفة املتممة - * - -

 .١٥ نيهال دوي أيو * - - -

 .١٦ نلنا حنية احلسن - - - -

 .١٧ نسر� نوراتوزهيا - - - -

- - - - 
نور عزيزة ليليك 

 راشيتا

١٨. 

 .١٩ نور فرت�� * - - -

 .٢٠ نور الفتحة - - - -



 
 

٩١ 
 

 .٢١ رفقة املولد الزلفى - - - -

 .٢٢ رائيزوال كوليكوتون - - * -

نور عيينسافرينا  - - - -  ٢٣. 

 .٢٤ سييت أمناة - - * -

 .٢٥ سييت مرأة الصلحة - * - -

 .٢٦ سوكما إسالمي  - * - -

  مجلة ٥ ٦ ٣ ١
 

 :مالحظات

 اإلجابة على األسئلة=  ١

 طرح األسئلة=  ٢

 التعاون=  ٣

 عرض تقدميي=  ٤

يف عملية التعلم يف الدورة الثانية اليت     

طالًبا فقط بنشاط  ١٥طالًبا ، شارك  ٢٦مشلت 

يف جانب النشاط ، . ٪٥٧.٦٩يف التعلم بنسبة 

ميكن رؤية جوانب النشاط لإلجابة على أسئلة 

، وجوانب النشاط ) ٪ ٨٤،  ٣(طالب واحد 



 
 

٩٢ 
 

، وجوانب نشاط ) ٪ ١١.٥٣(طالب  ٣تسأل 

ونشاط العرض ) ٪ ٢٣.٠٧(طالب  ٦التعاون 

 ).٪ ١٩.٢٣(الطالب 

 اجلدول
 جات التعلم للطالبخم

 دور األول
معايري 

 ٧٠ :اإلكتمال

 نتيجة اسم الطالب منرة
مغاير 

 االجتماع
 كامل ٧١ أفيلياين أكما مطلعني  .١
 كامل ٨٤ ألفى زهية فينا  .٢
 غري كامل ٦٠ أليفيا نور فائزة  .٣
 كامل ٩١ أنس يوم املغفرة   .٤

فوسفيتا ساريإينداع   .٥  كامل ٧٣ 

 كامل ١٠٠ فريدة النور احلسن  .٦

 كامل ٩١ فينا حنية احلسن  .٧

 كامل ٨٢ اينداة نور عيين  .٨

 غري كامل ٦٩ انّرة املفتحة العلم  .٩
١٠.  كامل ٩٤ حوضة اجلنة
١١.  غري كامل ٦٨ كين ذوي احلجة



 
 

٩٣ 
 

١٢.  كامل ٧١ ليا أندر�ن

١٣.  كامل ٧١ ليا سافر�ن

١٤.  كامل ٩٨ مؤلفة املتممة

١٥.  كامل ٨٦ نيهال دوي أيو

١٦.  كامل ٨١ نلنا حنية احلسن

١٧.  غري كامل ٦٩ نسر� نوراتوزهيا

١٨.
نور عزيزة ليليك 

 ٦٤ راشيتا
 غري كامل

١٩.  كامل ٩٠ نور فرت��

٢٠.  كامل ٩٦ نور الفتحة

٢١.  كامل ٨٨ رفقة املولد الزلفى

٢٢.  كامل ٨٢ رائيزوال كوليكوتون

٢٣.  كامل ٧٨ سافرينا نور عيين

٢٤.  كامل ٩٠ سييت أمناة

٢٥.  كامل ٧٦ سييت مرأة الصلحة

٢٦.  كامل ٩٨ سوكما إسالمي 

  
٢١٢١  

 :مالحظات

×  ٢١/٢٦: نسبة الطالب الذين يكملون

٨٠.٧٦= ٪ ١٠٠٪ 



 
 

٩٤ 
 

×  ٥/٢٦: نسبة املشاركني الذين مل يكملوا

١٩.٢٣= ٪ ١٠٠٪ 

=  ٢١٢١/٢٦: نتائج التعلم من الدورة األوىل

٨١.٥٧٪ 

تفسري الدورة األوىل بناًء على اجلدول     

وميكن مالحظة عدد الطالب النشطني الذين 

يف . ٪٥٧.٦٩طفًال بنسبة  ١٥حصلوا على 

حني أن احلصول على نتائج التعلم ، فإن اكتمال 

٪ ، والنسبة املئوية  ٨٠.٧٦عملية الطالب هو 

٪  ١٩.٢٣للطالب الذين مل ينتهوا بعد هي 

لتعلم يف الدورة الثانية هو درجة نتائج اومتوسط 

حبيث ميكن ). مستوى التأهيل اجليد(٪  ٨١.٥٧

القول أن أنشطة التعلم يف الدورة الثانية يتم 

حبيث ليست هناك حاجة الدورة . تعظيمها

 .القادمة

 مناقشة .٣



 
 

٩٥ 
 

تظهر نتائج الدراسة أن فعالية التعلم     

لدى الطالب يف عملية التعلم �ستخدام 

اجلماعي الذاتية تظهر نتائج  اسرتاتيجيات التعلم

توضح مجيع اجلوانب ز�دة ملحوظة يف . مرضية

نشاط تعلم الطالب وميكن مالحظة نتائج التعلم 

 :يف اجلدول كما يلي دور الثاينيف 

 اجلدول 

 مقارنة نشاط التعلم

 جانب
 دور الثاين دور األول

F % F % 

اإلجابة على =  ١

 األسئلة
- - ٨٤ ,٣ ١% 

 %١١,٥٣ ٣ - - األسئلة تقدمي= ٢

 %٢٣,٠٧ ٦ %١١,٥٣ ٣ التعاون=  ٣

 %١٩,٢٣ ٥ %١٩,٢٣ ٥ التقدميعرض = ٤

 %٥٧,٦٧ ١٥ %٣٠,٧٦ ٨ مجلة



 
 

٩٦ 
 

ميكن أن نرى يف اجلدول أعاله فعالية   

التعلم لدى الطالب يف عملية التعلم �ستخدام 

اسرتاتيجية التعلم اجلماعي الذاتية ، فهناك ز�دة 

لذلك من . األوىل إىل الدورة الثانيةمن الدورة 

نتائج هذا البحث العملي للفصل الدراسي ، 

طالًبا نشطًا ،  ١٥طالبًا ،  ٢٦ميكن رؤيته من 

بينما �لنسبة للطالب . بسبب غياب طفلني

الذين مل ينشطوا يف عملية التعلم ، جيب أن يكون 

املعلم قادرًا على توفري حمفزات للطالب ليكونوا 

 .طًا يف عملية التعلمأكثر نشا

يصل الطالب الناشطون يف عملية التعلم   

٪ بينما وصل الطالب غري النشطني ٥٧.٦٧إىل 

٪ من نتائج أحباث الفصل الدراسي ٤٢.٣٣إىل 

يف نشاط التعلم عن طريق . إىل عملية التعلم

تطبيق إسرتاتيجية التعلم اجلماعي ، سوف يسهل 

 .على الطالب فهم املواد التعليمية



 
 

٩٧ 
 

نشاط . يستخدم النشاط ألنشطة التعلم  

مادي يقوم به الطالب / التعلم هو نشاط صويت 

يف عملية التعلم ، ويرتبط النشاط ارتباطًا وثيًقا 

وتعديل ) التقدير(�ملواقف وقيم االهتمام والتقدير 

تشمل أنواع النشاط يف . املشاعر االجتماعية

شفوية عملية التعلم األنشطة املرئية واألنشطة ال

وأنشطة االستماع وأنشطة الكتابة وأنشطة الرسم 

وأنشطة املصفوفة واألنشطة الذهنية واألنشطة 

تشمل جوانب الفعالية املستخدمة يف . العاطفية

هذه الدراسة أنشطة لإلجابة على األسئلة وطرح 

 .األسئلة والتعاون واحلضور

 لذلك ميكن أن خنلص إىل أن تطبيق  

ميكن أن  يلخص جمموعة لفعالالتعليم ا اسرتاجتية

حيسن نشاط تعلم الطالب وفهم املواد التعليمية 

�ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى " ك"يف الفصل 

ما�ك طا��ن فونوروغو السنة الدراسية 

٢٠١٨/٢٠١٩. 



 
 

٩٨ 
 

 اجلدول

  مقارنة قيمة خمرجات التعلم

عمغاير االجتما   
 دور الثاين دور األول

F % F % 

 %٨٠,٧٦ ٢١ %٤٦,١٥ ١٢ كامل .١

 %١٩,٢٣ ٥ %٥٣,٨٤ ١٤ غري كامل .٢

الذي ) CAR(إن إجراء البحوث الصفية  

هو أن تطبيق اسرتاتيجيات  Iحيدث يف دورة التعلم 

التعلم اجلماعي للمجموعات الذاتية ال يعد احلد 

األقصى ألن الطالب ال يزالون يصعب عليهم فهم املواد 

التعليمية إذا كان الطالب ال يفهمون املادة املقدمة ، 

و�لتايل فإن نتائج االختبارات النهائية اليت حصل عليها 

 .الطالب ليست كذلك كما هو متوقع

التحسينات اليت حتدث يف الدورة الثانية هي قيام 

املعلمني بتنفيذ إسرتاتيجية التعلم للمجموعة الذاتية 

بشكل مناسب ، حبيث ميكن فهم املواد املقدمة جيًدا 



 
 

٩٩ 
 

من قبل الطالب وقدرة الطالب على إجراء االختبار يف 

 .�اية التعلم على النحو األمثل

م اجلماعي من خالل تطبيق إسرتاتيجية التعل

للمحاد�ت على مواضيع املساقات ، تصبح قدرة 

الطالب على فهم املادة أسهل حبيث تزيد نتائج التعلم 

طالب مل  ٥يف حني أن . اليت حصل عليها الطالب

، من  احلد األدىن ملعايري االكتماليصلوا بعد إىل 

 .الضروري إجراء عالج

 نتائج التعلم هي القدرات اليت ميتلكها الطالب

تصف نتائج التعلم هذه . بعد حصوله على جتربة التعلم

القدرة على إتقان املواد اليت مت تسليمها خالل فرتة زمنية 

 .حمددة مسبًقا

�دف نتائج التعلم إىل معرفة ما إذا كانت 

األهداف التعليمية قد حتققت أم ال ، والتعليقات 

لتحسني عملية التعليم والتعلم ، ومعرفة جناح عملية 

لتعليم والتدريس يف املدرسة ، وحتديد متابعة نتائج ا



 
 

١٠٠ 
 

البحوث ، وتوفري املساءلة من األطراف إىل األطراف 

 .املعنية

يف هذه الدراسة ، أجرى الباحثون اختبارًا مكتوً� 

االختبار . يف �اية كل درس ملعرفة نتائج تعلم الطالب

الكتايب املستخدم يف هذه الدراسة هو ورقة تقييم 

 .ب �دف إىل حتديد فهم الطالبللطال

متيل إىل  نتائج تنفيذ أحباث الفصل الدراسيمن 

الز�دة من كل دورة ، ميكن أن نستنتج أنه �ستخدام 

زيد من نشاط اسرتاتيجيات التعلم اجلماعي ميكن أن ت

الرابع يف طالب الصف  القواعد موادونتائج التعلم من 

�ك طا��ن �ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى ما" ك"

 .٢٠١٨/٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

إذا مت تقدميها يف شكل رسم بياين ، ميكن رؤية 

نتائج البحث يف اجلدول أعاله يف الرسم البياين على 

 :النحو التايل
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من الرسم البياين أعاله ، ميكن استنتاج أن 

النشاط ونتائج التعلم اليت مت احلصول عليها من خالل 

فهم  يلخص جمموعة التعليم الفعالتطبيق إسرتاتيجية 

" ك"الرابع  يف الفصل مواد القواعدتستأنف مواضيع 

�ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى ما�ك طا��ن فونوروغو 

شهدت السنة الدراسية ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

  .الثاين دورهذا ميكن أن يظهر حىت . ز�دة جيدة جًدا
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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  

  .من اخلالصة و االقرتاحات امتةينكون اخل 

 اخلالصة  .أ 

اىل البيا�ت و التحليل نتائج البحث اإلجرائي  بقدر

  :�خذ اخلالصة كمايلى

 فرقة املالخصني اَن تطبيق اسرتاجتية التعليم الفعال .١

)Group resume( يصل و هو ,يزيد تعلم الطالب

٪ ٥٧.٦٧الناشطون يف عملية التعلم إىل  الذين الطالب

٪ من ٤٢.٣٣بينما وصل الطالب غري النشطني إىل 

يف . نتائج أحباث الفصل الدراسي إىل عملية التعلم

نشاط التعلم عن طريق تطبيق إسرتاتيجية التعلم اجلماعي 

 .على الطالب فهم املواد التعليميةهل ، سوف يس

 فرقة املالخصني اَن تطبيق اسرتاجتية التعليم الفعال .٢

)Group resume( يزداد فهم الطالب و نتائج التعلم ,

٪ ، ٤٦.١٥ ١الدورة  الطالب الذين الكاملون يف
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و�لتايل ، ميكن استخدام . ٪ ٨٠.٧٦ ٢والدورة 

إسرتاتيجية التعلم اجلماعي للمحاد�ت يف نتائج تعلم 

" ك"الرابع  صفالطالب واملوضوعات املسجلة يف ال

يوصى �ن يستخدم . �ملدرسة الدينّية مفتاح اهلدى

 املعلمون يف جمال الدراسة �ملستوى املتقدم إسرتاتيجية

التعلم �ملستوى املتوافق مع املواد اليت تتوافق مع 

 .اإلسرتاتيجية

 

 االقرتاحات  .ب 

  :تقّدم الباحثة اإلقرتاحات بقدر اىل نتائج البحث االتية

 املدرس .١

ينبغي على املدرس أن يعطي اإلحتبارات و   . أ

 التمرينات إىل الطالب

ينبغي على املدرس أن يزيد املفردات اجلديدة، حىت   . ب

 .يشعون ليتكلم اللغة العربيةيكون الطالب 

 

 للطالب .٢
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ينبغي على الطالب أن يدركوا الصعوبة اليت   . أ

يوجهها عند عملية تعليم املهارة الكالم وحفظا 

 .صحيحا

 ينبغي على الطالب أن يتعلمو �جليد كل اإلجتهاد   . ب
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 قائمة املراجع

 .و الدكتورة سعاد عبد الكرمي الوائلي, الدكتور طه علي حسني الدليمي

 .دار الشروق لنشر والتوزيع.اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها

٢٠٠٥.  

املرجوع يف .على أمحد مدكور و رشدي أمحد طعيمة و إميان أمحد هريدس

دار الفكر : القاهرة.مناهج اللغة للناطقني �للغة أخرى 

  .٢٠١٠.العريب

دار : الر�ض. تدريس فنون اللغة العربية, علي أمحد مد كور

  .١٩٩١.وافالش

  .١٩٩٧ .مكتبة وهبة: القاهرة.املنهج ىف اللغة العربية .علي إمسعيل دمحم

 Modul: Dasar-Dasar Kependidikan .أمينودين, أريفني

 ديتجني فيمبيناكان كيليمباكاكان اكاما اسالم: جاكار�.

  .١٩٩١ .ديفارتيمني اكاما.

 Fourth Education   Research جون و جرسول برتمجة من

Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

kuantitatif, dan campuran  .فستاكا : يوغياكار�

    .٢٠١٥ .فيالجار

: جاكار�. Perencanaan Pengajaran .ابراهم و �� شوديه. ر

  .١٩٩٦ .رينيكا جيفتا
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 Rama: �ندونج. Penelitian Tindakan Kelas. زين العقيل

Widya. ٢٠٠٧.  

 Strategi Belajar Mengajar .أسوان زاين, سايفول �هري

    .١٩٩٦ .رينيكا جيفتا: جاكار�.

 Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar .م.سوديرمان أ

  .١٩٩٦ .راجا كافيندو فريسادا: جاكار�.

: �ندونج. Metodologi Penelitian Pendidikan.سوغييونو

  .٢٠١٥.الفا بيتا

 :جاكرت.Penelitian Tindakan Kelas .اريكونطواسوهارمسي 

Bumi Aksara.٢٠١٥.  

 Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.سوهارمسي اريكونطوا

  .٢٠١٥ .Bumi Aksara :جاكرت.

 Pendahuluan Penelitian Tindakan Kelas.سو�دي

Buku Panduan Wajib  Bagi Para Guru 

Pendidikaan .٢٠١٠ :يوكياكار�,Diva Press.  

. Media Pembelajaran Bahasa Arab .خليل هللا. م

  .٢٠١٦ .اسواجا فريسيندو: يوكياكاو�

: جاكر�. melaksanakan PTK itu mudah .مسنور مسلخ

  .٢٠٠٩ .بومي أكسارا
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 Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan. مفتاح اهلدا

Praktek. يوكياكار�:Pustaka Pelajar ٢٠١٥.  

 Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan.بني شاهحمو 

Baru  .٢٠٠٣. مياجا زوسدا كاز�ر : �ندوج.  

 Active .)سوتيسنو و غريها, مرتجم سارجواي(ميل سيبريمان 

Learning ١٠١ Strategi Pembelajaran Aktif . 

  .١٩٩٦ .فوستاكا إنساين ماداين: يوكياكر�

فوستاكا : يوكياكر�. Active Learning .سيبريمان. ل.ميلفني 

  .١٩٩٦ .إنساين ماداين

 Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar .�� سجا�

  .١٩٩٥ .رمياجا رشداكر�: �ندونج.

, فوستاكا ستييا: �ندوع( Strategi Balajar Mengajar, هامداين

١٩-١٨,)٢٠١١  

 ٢٠١١: جاكرت. Penelitian Tindakan Kelas .و� ساجنا�

Fajar Interpratam  

 


