تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران
لترقية نتائج تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن فى المدرسة
المتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام الدراسي 2102-2102
)(Practice Rehearshal Pairs

البحث العلمي
مقدم إلى الجامعة الإسلامية الحكومية فونوروغو
لاستيفاء بعض الشروط لكتابة البحث العلمي
في القسم تعليم اللغة العربية

قدمته :
أيرما اردينا سرى ايكا واتى
رقم دفتر القيد 201505122 :
قسم تعليم اللغة العربية
كليّة التربية و العلوم التعليمية
الجامعة الإسلامية الحكومية فونوروغو
2102

الملخص
ارديانا ,آيرما .2102 .تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران
)rehearshall pairs

(practice

لترقية نتائج تعلم اللغة العربية لطلاب

الصف الثامن فى المدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو
العام الدراسي .2102-2102
البحث العلمى .قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والعلوم
التعليمية الجامعة الإسلامية الحكمية فونوروجو .المشرف
الدوكتور أندوس حسن الماجستير.
الكلمة الأساسية  :إستراتيجية تقنية الإقتران  ،نتائج تعلم .
خلفية هذا البحث هي أن الطلاب الصف الثامن "ب" بمدرسة المتوسطة
الحكومية  2فونوروغو .عدم الثقة بالطلاب في فهم المادة وتكلم اللغة
العربية ،ونقص المفردات لدى الطلاب ،لأنهم يميلون إلى إيجاد موضوع
صعب.نقصان نتائج تعلم اللغة العربية ،و ايضاً ان الطلاب يعملون بما شاء

حين تعليم .فلذالك تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران

(practice

) rehearshall pairsهذه المناسبة لترقية نتائج تعلم اللغة العربية لصف
الثامن "ب" بالمدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو لأ ّن يساعد علي
فهم المادة نص القصة ،و حفظ المفردات.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة  .)0وصف تطبيق إستراتيجية
تقنية الإقتران .)2 .معرفة ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للصف الثامن

"ب" بعد تطبيق تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران

هذا البحث نوع من البحث الإجرائ الفصلى والذى يتم تنفيذها في
دورين و فى كل دور " إجتماعيات و يتألّف على أربع مراحل  ،وهي:
( )0التخطيط للعمل ( )2تنفيذ الإجراءات ( )3الملاحظة ؛ و ()4
انعكاس الإجراءات.
أما نتائج البحث الإجرائ فى مدرسة المتوسطة الحكومية 2

فونوروغو ،تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران

)(practice rehearshall pairs

يستطيع أن يزداد علي فهم المادة نص القصة فى تعلم اللغة العربية للطلاب

صف الثامن "ب" .في الدورة الأولي  ٪31من  22طالبًا في الفئة الجيدة
 ،و  ٪21من  22طالبًا في الفئة المقبول .أما بالنسبة للدورة الثانية ،فقد
كان هناك  ٪52من  22طالبًا لديهم فئات جيدة جدًا ،و  ٪40من 22
طالبًا في الفئة الجيدة  ،و  ٪2من  22طالبًا في الفئة المقبول.
احتوت نتائج التعلم في الدورة الأولى على  ٪ 21من  22طالبا
مع فئة كاملة ،و  ٪ 31من  22طالبا مع فئات غير كاملة .أما بالنسبة
للدورة الثاني ،فهناك  ٪ 011من الطلاب لديهم فئة كاملة  ،و  ٪ 1مع
فئة غير كاملة.

الباب الأول
مقدمة

﴿أ﴾ .خلفية البحث
إن التعليم عامل من عوامل التربية و ينخصر في
ايصال المعلومات الي الذهن و صكّ حوافظ الشرع
بمسائل الفنون و العلوم .و عوامله ثلاثة :هي المعلم و
1
المتعلم و المعلومات.
التعلم أحداث يومية في المدرسة .و شيء معقد.
يمكن الاطلاع على هذا التعقيد من موضوعين ،هما الطلاب
والمدرسين .من حيث الطلاب ،يعتبر التعلم بمثابة عملية.
يواجه الطلاب العمليات العقلية في مواجهة المواد التعليمية.
من حيث المعلمين ،تظهر عملية التعلم كسلوك تعلم عن
2
شيء ما.
إن عملية التعلم ليست مجرد محاولة لتوفير المعرفة
أو نقل المعرفة ،بل هي أيضًا قيمة تعليمية من جيل إلى
1

امحمود يوتس و محمد قاسع بكر ،التربية و التعليم الجوز االول( ،فونوروغو :غونتور

)2002
2ديمياتي وموديجونو ad rejeleb ،

(d rejelpbebpجاكرتا :رينيكا سيبتا )2012

جيل .يتكون التعلم من نطاقه من عدة مكونات .وتشمل
هذه المكونات الأهداف ،والمواد التعليمية ،وأنشطة التعليم
2
والتعلم ،والأساليب ،والأدوات ،ومصادر التعلم أو التقييم.
التعلم هو العملية التي تتم بشكل واعي على كل فرد أو
مجموعة لتغيير المواقف من عدم معرفة المعرفة طوال
حياته .في حين أن عملية التعليم والتعلم هي النشاط الذي
تتم فيه عملية تعلم الطلاب والمعلمين في سياق تفاعلي،
وتحدث التفاعلات التثقيفية بين المعلمين والطلاب ،بحيث
تكون هناك تغييرات في الطلاب على حد سواء تغييرات في
4
مستوى المعرفة والفهم والمهارات أو المواقف.
كانت اللغة العربية في المدرسة والتعليم
العالي لتحقيق الكفاءات اللغوية الأساسية  ،والتي

2سيئيف بحري جامرو وأنوار زينbtejel ialea tS،
سيبتا )1991
4أرسياد  ،األزهر a b pd btejelebbae ،
مكتبة الطالب) 2002،
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( reneaepjledpbebppماكاسار:

تتضمن أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل
5
 ،وهي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.
المعلم هو كا لمخرج والممثل في التدريس
اللغة العربية .بمعني المعلم عنده وظيفة ومسؤولية
لتخطيط وتنفيذ التدريس في المدرسة .يجب أن يكون
لدى المعلم الحرفي الكفاءة لتطبيق النظريات التعليمية
المختلفة في مجال التدريس  ،و الكفاءة في اختيار
وتطبيق طريقة التدريس فعالة وكفؤة  ،و الكفاءة في
إشراك الطلاب بنشاط في المشاركة  ،و الكفاءة في
6
صناع حال تعلم يدعم تحقيق الأهداف التعليمية.
الموضوعات العربية هي الموضوعات التي تهدف إلى
تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز موقف
إيجابي تجاه اللغة العربية على حد سواء بشكل إيجابي
 2نفس المرجع2 ،
 6م .عبد الحميد وآخرون،
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ومثمر .القدرة على التكرار هي القدرة على فهم محادثات
الآخرين وفهم القراءة .القدرة الإنتاجية هي القدرة على
استخدام اللغة كأداة اتصال شفهية وكتابية .القدرة على
التحدث بالعربية وموقف إيجابي تجاه اللغة العربية مهم
جدا في المساعدة على فهم مصادر التعاليم الإسلامية ،أي
القرآن والحديث ،والكتب العربية المتعلقة بالإسلام
للطلاب .تعلم اللغة العربية (الأجنبية) يختلف عن تعلم اللغة
الأم  ،لذلك يجب أن تكون المبادئ الأساسية للتدريس
مختلفة ،سواء فيما يتعلق بالطريقة (نموذج التدريس) ،
والمواد وعملية تنفيذ التدريس.
لدى مدرسة المتوسطة الحكومية 2فونوروغو 3
تخصصات وهي( ICDP :طلاب ذكاء خاصين) عاديين،
وثنائية اللغة .بالطبع ،كل قسم لديه برنامج خاص به
لتحسين فعالية الطلاب .في قسم ثنائي اللغة ،أحد البرامج
هو مسابقة اللغة العربية واللغة الإنجليزية بين الصفوف.
لجعل هذا الحدث ناجحًا ،تتعاون المدرسة مع الجامعات
في فونوروغو (جامعة الإسلامية الحكومية فونوروغو و

جامعة دار السلام غنتور) .مطالبة بعض طلاب قسم اللغة
العربية و الإنجليزية بتوجيه الطلاب ثنائيي اللغة خاصةً على
مهارات التحدث (الكلام) 7.ومع ذلك  ،فإن هذه الظاهرة
ليست جميع الطلاب المنتظمين يحضرون التوجيه اللغوي
كل أسبوع.
لذلك ،فإن الطلاب في الفصل الثامن لم يقللوا من
أهمية دروس اللغة العربية ،ولم يعط الطلاب المزيد من
الاهتمام للدروس التي شرحها معلم اللغة العربية .نتائج
المقابلة من أحد الطلاب ،من المعروف أنه وفقا لها فإن
الدروس العربية هي درس صعب ،إلى جانب التعلم هو
أيضا أقل إثارة للاهتمام.
وبالمثل ،من معلمي المواد ،من المعروف أيضًا أن
قدرة الطلاب على تلقي الدروس لا تزال منخفضة .هذا هو
الدافع وراء عدم وجود خلفية أكاديمية وافتقارهم إلى
الحافز لتعلم أو فهم الدروس العربية .حتى معلمو القيقب
العرب يتوقعون في تعلمهم عن طريق تتخللها النكات
7استنادا الي المالحضة في المدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو 1 ،ديسمبر 2012

لجذب انتباه الطلاب .وهكذا يهدف معلم المادة إلى إبقاء
الطلاب مرتاحين ومفضلين في قبول المادة المقدمة من
2
مدرس المادة.
بدءا من المشاكل المذكورة ،يعتزم المؤلف لمناقشة
واحدة من استراتيجيات اللغة الجيدة وتجميع هذا المقترح
البحث العمل الصف من خلال إعطاء عنوان "
تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران (practice rehearshall
)pairsلترقية نتائج تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن
فى المدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام
الدراسي ."2102-2102
﴿ب﴾ .تحديد البحث
الحددت الباحثة مشكلتين هما:
 .1عدم الثقة بالطلاب في فهم المادة وتكلم اللغة
العربية ،و ونقص المفردات لدى الطلاب و نقصان

2استنادا الي نتائج المقابلة في  1ديسمبر 2012

ممارسة في التكلم باللغة العربية .لأنهم يميلون إلى
إيجاد موضوع صعب.
 .2نقصان نتائج تعلم اللغة العربية بالطلاب صف الثامن
في مدرسة المتوطة الحكومية  2فونوروغو.
﴿ج﴾ .أسئلة البحث
استناداً إلى التعرض للخلفية السابقة ،تصف أسئلة البحث
كما يلي:
 .1كيف تطبيق استراتيجية تقنية الإقتران في تَ ْعليم
اللغة العربية لطلاب الصف الثامن في المدرسة
االمتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام الدراسي
2102-2102؟
 .2كيف ترقية نتائج تَعَلُّّم اللغة العربية باستراتيجية
تقنية الإقتران لصف الثامن فى المدرسة
المتوسطة الحكومية 2فونوروغو العام الدراسي
2102-2102؟

﴿د﴾ .أهداف البحث
استناداً إلى سؤلي البحث السابقة صياغة التاني
سألتها الباحثة فإن أهدف هذا البحث هما:
 .1لمعرفة تطبيق تقنية الإقتران لطلاب الصف الثامن
في تعليم اللغة العربية في المدرسة االمتوسطة
الحكومية  2فونوروغو العام الدراسي -2102
.2102
 .2لترقية نتائج تعلم من الصف الثامن في المدرسة
المتوسطة الحكومية  2فونوروغو ،في تعلم اللغة
العربية مع استراتيجية تقنية الإقتران العام الدراسي
.2102-2102
﴿ه﴾ .فوائد البحث
فوائد البحث من المشاكل المتعلقة بتطبيق استراتيجية
تقنية الإقتران ،من المأمول أن تكون مفيدة لـ:
( )1الطلاب

أ .يتمكن الطلاب من نطق الكلمات
والجمل باللغة العربية بطريقة صحيحة.
ب .تدريب نطق الطلاب ليكونوا ماهرين
باللغة العربية.
ج .تدريب الطلاب على أن تكون جيدة في
كلامهم وتدريب روحهم والانضباط
العقلي.
د .تدريب الطلاب على التكلم باللغة العربية
في الفصل.
( )2المعلم.
أ .إعطاء الطلاب الفرصة لممارسة طرح
الأسئلة في الصف باللغة العربية.
ب .إعطاء التشجيع للطلاب ليكون لديهم
الشجاعة للتحدث بالعربية.
ج .خلق جو تعلم ممتعة.
( )2المدرسة.

تطوير إرادة الطلاب وارادتهم وجهدهم
واهتمامهم من خلال مختلف الأحداث المتعلقة
بتدريس اللغة العربية مثل عقد مسابقات
المهاظره في اللغة العربية في المدرسة أو بين
المدارس الأخرى.
﴿و﴾ .تنظيم كتابة تقرير البحث
في إعداد الأطروحة لتكون أكثر منهجية وتركيزا
على فكرة واحدة  ،ثم في مناقشة مفصلة على النحو
التالي:
الباب الاول  :مقدمة التي تحتوي على مشاكل في
الخلفية ،أسئلة البحث ،أهداف وفوائد
البحوث ،مراجعة الأدب ،الإطار النظري،
طرق البحث ،المناقشة المنهجية.
الباب الثاني

 :وصف عام في المدرسة االمتوسطة
الحكومية  2فونوروغو الذي يصف
الموقع والظروف الجغرافية ،وتاريخ

المكانة وعملية التطوير ،والأساس والغرض
من التعليم ،والهيكل التنظيمي ،وحالة
المعلمين والطلاب والموظفين وحالة البنية
التحتية.
الباب الثالث  :يحتوي على تقارير حول أبحاث الإجراء
الصفية ،أي تطبيق الإجراءات في الدورات
الاولى والثانية واللاحقة .ثم شرح مناقشة
تعليم اللغة العربية بتطبيق تقنية الإقتران.
الباب الرابع :الإغلاق الذي يتضمن الاستنتاجات
والاقتراحات والملاحظات الختامية .في
النهاية ،هناك قائمة المراجع والعديد من
المرفقات المتعلقة بالبحث.
الباب الخامس :الإحتتام التي تحتوي على مشاكل
الحلاصة و الإقتراحات

الباب الثانى
البحوث السابقة ،والإطار النظري وهيكل التفكير وفروض
البحث
﴿أ﴾ .البحوث السابقة
البحوث التي تبحث عن موضوع بتطبيق استراتيجية
تقنية الإقتران كمواد دراسية ،منها:
 .1أيو سفيترا براتيوي  ،في الجامعة رادن فتح الحكومية
الإسلامية باليمبانج ،بالموضوع تطبيق إستراتيجية تقنية
الإقتران البروفات على مخرجات تعلم طلاب الصف
الثاني في مواد الفقه في مدرسة دار الأيتام الإسلامية
المتوسطة في باليمبانج.
خلفية البحث :يجب أن يتم تطبيق
استراتيجيات التعلم بطرق متنوعة حتى لا يشعر

الطلاب بالملل أثناء التعلم .ولكن في الواقع لا يزال
هناك العديد من المعلمين الذين لم يكونوا في الحد
الأقصى في استخدام الاستراتيجية في عملية التعلم ،
بحيث يجد الطلاب صعوبة في فهم المواد واللامبالاة
الناشئة والملل تجاه المواد التي سيتم تقديمها .لذلك
فإن إحدى الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها في
عملية تدريس الفقه هي استراتيجية التعلم " تقنية
الإقتران ".
نتائج البحث :نتائج هذه الدراسة تطبيق
إستراتيجية تقنية الإقتران البروفة على نتائج تعلم
الطالب ،لا تزال محدودة لأن المعلم يطبق
استراتيجيات التعلم لتجنب تشبع التعلم لدى الطلاب.
والثاني هو نتائج التعلم لطلاب الصف الثاني في
موضوع الفقه في دار الأيتام ابتيدية مدرسة باليمبانج
 ،بحيث يمكن تصنيفها على أنها  )٪34( 00قائلة
إن نتائج تعلم الطلاب مصنفة على أنها عالية  ،و 03

( )٪40تم تصنيفهم على أنهم معتدلون و )٪25( 2
 )٪أسفل  ،بما في ذلك فئة منخفضة.
هذه الدراسة لها أوجه التشابه والاختلاف مع
البحوث السابقة .طبق بحث سابق إستراتيجية تقنية
الإقتران على النتائج التعليمية لطلاب الصف الثاني في
المواد فقه في المدرسة دار الأيتام باليمبانج الإسلامية
الابتدائية .بينما يطبق الباحث استراتيجية تقنية الإقتران
في تحسين مخرجات التعلم في مواد اللغة العربية
للصف الثامن في المدرسة االمتوسطة الحكومية 2
بونوروغو للعام الدراسي .2112-2112
طبق بحث سابق إستراتيجية تقنية الإقتران
على النتائج التعليمية لطلاب الصف الثاني في المواد
فقه في المدرسة دار الأيتام باليمبانج الإسلامية
الابتدائية .بينما يطبق البحث الإستراتيجية تقنية
الإقتران في زيادة نتائج التعلم من طلاب الصف الثامن
في المدرسة االمتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام
الدراسي .2102-2102

 .2صمادي المتيرودجو،بالموضوع " استراتيجية تقنية
الإقتران في التعلم لتحسين مهارات التحدث باللغة
الإنجليزية  ،الصف الرابع في المدرسة الإبتدائية 0
سيفري سياميس.
خلفية البحث :هناك العديد من العقبات التي
تحول دون تطوير أنشطة التحدث في تعلم اللغة
الإنجليزية ،بما في ذلك نادراً ما يستخدم المعلمون
استراتيجيات التعلم التي تتوافق مع الكفاءات
المحددة  ،وانعدام ثقة الطلاب في ممارسة التحدث
 ،وبالتالي فإن معظم الطلاب لا يصلون إلى معايير
الحد الأدنى للإنجاز (  )KKMالتي تم تعيينها .لهذا
السبب ،هناك حاجة إلى استراتيجية تعليمية تنشط
الطلاب من خلال ممارسة التحدث مع أصدقائهم.
استراتيجيات التعلم التي تتوافق مع المشاكل
المذكورة أعلاه هي استراتيجية تقنية الإقتران.
نتائج البحث :تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن
المعلمين يختبرون زيادة في القدرة من الدورة الأولى

إلى المرحلة الثالثة في إعداد خطط التعلم باستخدام
استراتيجيات التعلم التي تقنية الإقتران بنسبة ٪ 25
وزيادة في تنفيذ التعلم بنسبة  .٪ 23,43وبالمثل ،
زادت مهارات التحدث لدى الطلاب بنسبة .٪ 01
وبالتالي  ،يمكناستراتيجيات تعلم تقنية الإقتران
تحسين مهارات التحدث باللغة الإنجليزية.
يحتوي هذا البحث على أوجه التشابه
والاختلاف مع الأبحاث السابقة .بحث سابق بتطبيق
استراتيجية تقنية الإقتران يحسن مهارات التحدث
باللغة الإنجليزية .بينما يطبق الباحث استراتيجية
ممارسة الأزوج لترقية نتائج تعليم اللغة العربية لطلاب
الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية 2
فونوروغو العام الدراسي .2112-2112
 .3مريتون  ،في الجامعة المحمدية في سوراكارتا ،با
الموضوع :تطبيق نموذج التدريب على تقنية الإقتران
لزيادة أنشطة تعلم الطلاب في العلوم الاجتماعية مواد

لطلاب الصف الرابع قي المدرسة الإبتدائية  2كاراغ
انيار العام الدراسى .2103-2102
خلفية البحث :الغرض من هذه الدراسة هو
تحسين أنشطة تعلم الطلاب في موضوعات الدراسات
الاجتماعية باستخدام استراتجية تقنية الإقتران وتحسين
نتائج التعلم باستخدام تقنيات ممارسة الإقتران.
نتائج البحث :أظهرت نتائج الدراسة أن
استخدام نموذج التدريب العملي على استراتجية تقنية
الإقتران يمكن أن يحسن نشاط الطالب ونتائج التعلم
كما يتضح من زيادة المشاركة النشطة للطلاب في
مناقشات المجموعة ،والقدرة على تحديد التعلم من
خلال استراتجية تقنية الإقتران النموذجية .عملية التعلم
المحسّنة قادرة على تحسين أنشطة تعلم الطلاب.
هذه الدراسة لها أوجه التشابه والاختلاف مع
البحوث السابقة .طبق البحث السابق تطبيق "نموذج
االتعلم على الممارسة" للزيادة أنشطة تعلم الطلاب في
العلوم الاجتماعية مواد لطلاب الصف الرابع  2في

المدرسة الإبتدئية كراغ انيار العام الدراسي
تطبيق استراتيجية
 .2103/2102بينما الباحث
تقنية الإقتران لترقية نتائج تعليم اللغة العربية لطلاب
الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية 2
فونوروغو العام الدراسي .2112-2112
﴿ب﴾ .الإطار النظري
 .1الاستراتيجية تقنية الإقتران
أ .فهم تعليم تقنية الإقتران
الاستراتيجية تقنية الإقتران أو الممارسة
المقترنة يتطور من البحث التعلم التعاوني .تم
تطويره الأول مرة من قبل ""frank lyman
وجامعة ماريلان) (marylandفي عام ، 1225
"تشهيد إلى أن هذه الطريقة تعارض افتراض أن
التفكير معا في تقنية الإقتران هو وسيلة فعالة
لتغيير نمط الخطاب في الفصل .تعارض
الطريقة افتراض أن جميع القراءات في

المناقشات تحتاج إلى تنفيذها في إعدادات
المجموعة بأكملها .يحتوي التفكير في أزواج
على إجراءات محددة بوضوح لمنح الطلاب
المزيد من التفكير والإجابة ومساعدة بعضهم
البعض .وفقال (كيم  ،)1225 ،أوضح أن
استراتيجيات التعلم هي نشاط تعليمي يجب أن
يقوم به المعلمون والطلاب حتى يمكن تحقيق
أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.
ب .أهداف استراتيجية تقنية الإقتران.
والألعاب اللغوية من افضال الوسائل التي
تساعد كثيرا من الدراسين على مواصلة تلك
الجهود و مساندتها ،و تحفيق من رتابة الدروس
9
و جفافها.
والغرض من استراتيجية تقنية الإقتران
( (practice rehearshall pairsهو الانخراط
المتعلمين نشطة منذ بداية تعلم لإقناع وضمان أن
9

)1011

محمود،اسماعيل األلعاب للغويات في تعليم اللغات األجنبية( ،الرياض :جامعة الرياض،

كلا الشريكين يمكن أن تثبت المهارات أو
الإجراءات ،وإنما هو أيضا ممارسة في الإقتران
يمكن أن تزيد من الإلمام بالطلاب وتسهيل تعلم
10
المواد النفسية الحركية.
ج .استراتيجية الإقتران ()practice rehearshall pairs
استراتيجية الإقتران (تقنية الإقتران) هشام
زيني هو الأسلوب الذي يتم تجميع الطلاب في
الاقتران مع بلده واحد وممارسة مراقبة أخرى .في
تفسير آخر  ،أوضح هشام الزيني أن طريقة
التدريب على البروفات هي طريقة بسيطة يمكن
استخدامها لممارسة مهارة أو منتج مع شركاء
الدراسة .الهدف هو إقناع كل شريك بالقيام
بالمهارات الصحيحة .المواد النفسية الحركية هي
مادة جيدة يمكن تدريسها بهذه الطريقة .مع

10ميل .سيبرمان  101 ،كيفية النشطة نشاط الطالب( ،باندونغ :نوسا اإلعالم &
نوانسا)2001،

طريقة ،تقنية الإقتران على التدريب يتوقع من
الطلاب أن يكونوا قادرين على فهم الموضوع.
د .خطوات إستراتيجية الإقتران
في تنفيذ إستراتيجية تقنية الإقتران  ،هناك عدد
من الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار بما في
ذلك:
 .1المعلم بتخطيط وتحديد تسلسلات لاستخدام
المواد والأدوات المناسبة للعمل المطلوب.
 .2يوضح المعلم كيفية تنفيذ استراتيجية تقنية
الإقتران تدريب التمرين.
 .2يحدد المعلم الوقت التقديري اللازم للمظاهرة
والوقت المقدر اللازم لتقليد الأطفال.
 .1الأطفال الاهتمام والانشغال بنشاط في هذه
الأنشطة.

 .2يوفر المعلم الدافع أو التعزيز المعطى ،سواء
كان الطفل ناجحا أو أقل نجاحا.
فإن الخطوات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية تقنية الإقتران
هي:
أ .يختار المعلم مهارة واحدة سوف يتعلمها
طلاب
ب .أمرت المعلم لتكوين الإقتران .في كل الإقتران
 ،قم بعمل دورين ،هما المفسر أو المتظاهر
والمدقق /المراقب.
ج .يشرح الطلاب الذين يعملون كمفسرين أو
متظاهرين أو يشرحون كيفية العمل على
المهارات أو المواد التي يحددها المعلم.
د .يكلف الفاحص  /المراقب بمراقبة وتقييم
الشرح أو التوضيح الذي قام به صديقه أو
شريكه.
11

11زينى هيشام( .d ad rejelebp jbaSP ialea tS ،يوغياكرتا :إنسان مانديرى،
)2002

ه .تبادل الإقتران الأدوار  ،التي كان المتظاهرون
قد أصبحوا مراقبين في السابق ،وأصبح
المراقبون في البداية مثيرين.
و .تستمر العملية حتى يمكن إتقان جميع
المهارات أو الإجراءات.
الإقتران( practice rehearshal

ه .الزائدة استراتيجية تقنية
)pairs
استراتيجية لممارسةأزواجا وفقا لسيلبرمان ديها
العديد من المزايا ،وهي:
.1يمكن تدريب بروفة للمهارة أو الإجراء مع
الشريكعلى التعلم
.2يمكن ان تتأكدوا من انه كلا الشريكين أن
تنفيذ المهارات أوإجراءات
 .2توفيرالفرصة للطلاب لتعليم الطلاب الآخرين
.1جعل الطلابحقاً فهم الموضوع

.2يمكن أن يقنع كل شريك أن يكون قادراً على
القيام بالمهارات بشكل صحيح

12

نظرة عامة على نتائج تعلم تعلم اللغة العربية
.2
أ .النتائج
الافتراض للعديد من الناس أن التعلم يبحث
عن العلم أو يدرس .هناك أيضًا المزيد من
الخيسوس الذين يقولون إن التعلم هو استيعاب
المعرفة .ومع ذلك فإن التعلم وفقًا لعرض طريقة
العرض هو المعرفة التي يتم تكوينها من قبل
الأفراد الذين يجرون تفاعلات مستمرة مع البيئة.
تخضع البيئة للتغيير ،ومع التفاعل  ،تتزايد وظيفة
12
العقل.
عند الحديث عن نتائج التعلم  ،فإنه لا
يمكن فصله عن التحصيل العلمي .إن التحصيل
12زينى هيشام( .d ad rejelebp jbaSP ialea tS ،يوغياكرتا :إنسان مانديرى،
)2002
12

ديمياتي و موجيونا( Belajar dan Pembelajaran ،جاكرتا :رينيكا سيفتا) 2002

العلمي نفسه هو شيء حقيقي أو النتائج التي حققها
شخص ما بعد التعلم وبعد وصفه بالأرقام أو
الحروف .هذا الإنجاز التعليمي هو نتيجة التعلم
الذي يتم الحصول عليه في المدارس ذات الطبيعة
المعرفية  ،وبالتأكيد تم تحديدها من خلال التقييم
أو القياس .نتائج التعلم هي أيضا لا يمكن فصلها
عن نجاح التعلم .لدعم هذا ،بالطبع ،كيف الإبداع
هو المعلم في إدارة الدروس واستراتيجيات التعلم
الفعالة .في خط (ديك وكاري  )1225 ،يذكر
أيضا أن استراتيجية التعلم هي مجموعة من المواد
وإجراءات التعلم التي تستخدم معا لتوليد نتائج
11
التعلم في الطلاب.
ب .العربية
اللغة هي الكلمات التي يعبر عنها جميع الناس
للتعبير عن نواياهم أو نواياهم .سها من حيث
المعنى ،مما يعني أن الشعور بالوحدة هو ضمير
11وينا سانجياJ( ،Kurikulum dan Pembelajaran ،جاكرتا :كينسانا)2002 ،

الشخص12.وحيث أن اللغة "في المنجد هي أصل
كلمة (" لغو "أو لغا-يلغو-لغوًا") .اللغة هي اللغة
واللغة واللغة بمعنى المصطلحات المستخدمة من
11
قبل كل أمة
باللغة العربية هي إحدى اللغات المستخدمة
في العالم الدولي  ،إلى جانب أن اللغة العربية هي
أيضًا اللغة القرآنية في الكتاب المقدس للإسلام ،لذا
فهي ليست أجنبية إذا كان مستوى التعليم أيضًا
يتعلم اللغة العربية .في اللغة العربية تعلم أربعة
مهارات لغوية يحتاج الطلاب ليكون هو :مهاراتك
الاستماع (المهرة الإستماع) ،ومهارات التحدث
(المهرة الكلام) ،مهارات القراءة  ،ومهارات
الكتابة.
﴿ج﴾ .هيكال التفكير
فإن هيكال التفكير في هذه البحث هو :إذا تم
استراتيجية تقنية الإقتران)(practice rehearshall pairs
12مصطف غازا ,دروس اللغة العرابية (القاهرة :توفيق  ،ثوب العرب)2011 ،
11لويس معلوف وبرنارد توتل  ،منجد 721 )21 ،huriam: uia u:turiab( ،

استخدام بشكل صحيح ،فيستطيع أن يرتق نتائج
التعلم في مواد اللغة العربية لطلاب الصف الثامن ب
في المدرسة االمتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام
الدراسى .2112-2112
﴿ د ﴾ .فروض البحث
الفرضية هي إجابة المؤقتة لمشكلة يتم دراستها
(أسئلة البحث) 17 .تطبيق استراتجية تقنية الإقتران
) (practice rehearshall pairsيمكن يرقي نتائج تعلم
اللغة العربية للطلاب الصف الثامن فى المدرسة
المتوسطة الحكومية  2فونوروغو العام الدراسي
2102-2102

 17وينا سنجايا
22 ،)2112

،.Penelitian tindakan Kelas،

(جاكارتا :كانجانا،

الباب الثالث
منهج البحث
﴿أ﴾ .مفعول البحث
أما مفعول البحث الذي يلاحظ هو تطبيق إستراتيجية
تقنية الإقتران )(practice rehearshall pairsلترقية نتائج تعلم
اللغة العربية لطلاب الصف الثامن فى المدرسة المتوسطة
الحكومية  2فونوروغو العام الدراسي ."2112-2112

﴿ب﴾ .وضع مواضع البحث
أجرت الباحثة هذه في الفصل الثامن بالمدرسة
المتوسطة الحكومية 2فونوروغو ،و بلغ عدد طلاب 22
طالبًا.
 .1المجتمع
المجتمع هو مجال تعميم يتكون من موضوعات أو
أشياء لها صفات وخصائص معينة يحددها الباحثون
لدراستها ومن ثم يتم استخلاص النتائج  12يقرر الباحثون
في هذه الحالة أن السكان هم جميع طلاب الصف الثامن
فى المدرسة المتوسطة الحكومية 2فونوروغو
.2العينات
19
العينات هي جزء من عدد وخصائص السكان.
العينات التي تم أخذها من قبل البحث هي كل الصف
الثامن الطلاب فى المدرسة المتوسطة الحكومية
2فونوروغو.
12سوغيونو ,ا( nema e neMe:rmruM neM r rtuMباندونغ:الفابيتا117 )2012 ،
19المرجع نفسه

﴿ج﴾ .المتغيرات الملاحظات
المتغيرات التي يريد الباحثة القيام بها هي :
 .1مفاهيما الإتقان علي:
أ .فهم المادة
ب .اشراح في الجملة نفسه
ج .التعاون
 .2نتائج تعلم اللغة العربية بتطبيق إستراتيجية تقنية
الإقتران ()trclpale re ecrp ciitcarp
﴿د﴾ .إجراءات البحث
 .1تصميم البحث
البحث الإجرائية ااصفي هي عملية دراسة مشكلات التعلم
في الفصل الدراسي من إرتكلس الذاتي والجهود المبذولة
لحلها عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات المخطط
لها في مواقف حقيقية وتحليل كل تأثير لهذه الإجراءات.
21

 20وينا سنجايا 142 ،.Penelitian tindakan Kelas،

البحث الإجرائي الصفى ) (PTKفي العمة
الإستخدام لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها
الشخص في واجباته اليومية أينما كان 21.تم إجراء
هذا البحث في نمط تعاوني ،وهو تطبيق البحث
الإجرائي الصفى ) (PTKليس من المعلم ولكن من
الأطراف الخارجية ،وكان المعلم فقط عضوًا في فريق
22
البحث.
يتم هذا البحث إجراء الأبحاث على شكل
أزواج بين الأطراف التي تتخذ إجراءات وأطراف
خارجية يراقب عملية إدارة الإجراء .في هذه البحث
التعاونية  ،كان الطرف الذي يتخذ الإجراء هو الباحث
بوصفه المعلم  ،في حين أن أولئك الذين طُلب منهم

21مسنور مصليح،

Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Itu

( ،Mudahجاكرتا :بومي أكسارا2 ،)2110 ،
 22وينا سنجايا 2 ،.Penelitian tindakan Kelas،

مراقبة الإجراء المتواصل كانوا من زملاء الدراسة
ومدرسي اللغة العربية من الصف الثامن.
رأى كميس و تغارت ( Kemmis & Mc
 ) Taggartسير بحث إجراءات الفصلي يشتمل على
أربع خطوات ،منها :التخطيط ،والتنفيذ ،والملاحظة،
والمنعكس .وتشكل العلاقة لأربع خطوات البحث
الإجرائي الفصلي على شكل الصورة ،وهي كمايلي:
23

22مفتاح الهدى،
(جوكجاكرتا :فوستاكا فيلاجار42 ،)2105 ،

Tindakan Kelas Teori dan Praktik

،Penelitian

التخطيط
التنفيذ

الدور الأول

المنعكس

الملاحظة
التخطيط
التنفيذ

الدور الثاني

المنعكس

الملاحظة

?
 1.1الصورة طراز كميس و تغارت
 .2مرحل البحث
أ .الدور الأوّل
تتمثل خطة الإجراء في هذا البحث فيما يلي:
 .1إعداد أدوات التعليم

وهي خطة تطبيق التعليم التي أعدها
الباحث وتم التشاور مع معلم مواد اللغة العربية
 .2الخطوات الإجراءات
 .1التخطيط
هذه المرحلة يقوم الباحث بإعداد المنهج،
وتخطيط تنفيذ التعلم ( ،)PIIوأوراق عمل
الطلاب ،وأوراق الملاحظة لتطبيق استراتيجية
تقنية الإقتران )،(practice rehearshall pairs
وإرشادات المقابلة.
 .2التطبيق
الإجراء في المرحلة الأولى في  3اجتماعات.
الإجراءات المتخذة في كل دورة هي:
أ .التطبيق الأول
يقدم المدرس عرضًا تقديميًا عن طريق إعطاء
التدرُّب والتحفيز للطلاب.
ب .التطبيق الأساسية

 .1يختار المعلم مهارة واحدة سوف يتعلمها
الطلاب الذين
 .2يشكلون أزواجًا .في كل زوج  ،قم بعمل
دورين ،هما المفسر أو المتظاهر والمدقق /
المراقب.
 .2يشرح الطلاب الذين يعملون كمفسرين أو
متظاهرين أو يشرحون كيفية العمل على
المهارات أو المواد التي يحددها المعلم.
 .1يكلف الفاحص  /المراقب بمراقبة وتقييم
الشرح أو التوضيح الذي قام به صديقه أو
شريكه.
 .2تبادل الإقتران الأدوار ،التي كان المتظاهرون
قد أصبحوا مراقبين في السابق ،وفي البداية
أصبح المراقبون متظاهرين .تستمر العملية
حتى يمكن إتقان جميع المهارات أو
21
الإجراءات.
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ج .التطبيق الأخير
كان المعلم يعطي جوائز للمجموعات التي
نجحت في تحقيق بعض معايير النجاح.
 .3الملاحظات
يستخدم الباحث ملاحظة المشاركين وينفذ
خلال عملية التعلم باستخدام ورقة المراقبة المعدة
وسجلات الأحداث التي لا تحتوي على ورقة
ملاحظات عن طريق عمل ورقة ملاحظات ميدانية.
 .4الانعكاس
في هذه المرحلة ،يجري الباحثة نفسه مع
المعلم تقييماً لتنفيذ الإجراء في الدورة الأولى،
والذي يتم استخدامه كاعتبار لتخطيط التعلم في
الدورة التالية.
ب .الدور الثاني
تهدف خطة العمل في الدورة الثانية كنتيجة
للتفكير والتحسين من  PRRفي الدورة الأولى ،بينما

تؤدي الدورة الثالثة إلى التفكير في
الدورة الثانية ،وتتبع المراحل دورة الأولى.

PRR

وتحسينه في

﴿ ك ﴾ أساليب جمع البيانات
في البحث الإجرائي يعتبر المعلم أداة رئيسية في
جمع البيانات .يعتبر هذا البحث تعاونيًا ،حيث تكون
مهمة الباحث عبارة عن مراقب بينما يكون المعلم
المنفذَ.
وفيما يتعلق بأسلوب جمع البيانات ،يصف
الباحث بوضوح الملاحظة التشاركية ومراقبة أنشطة
التعليم داخل الفصل وما إلى ذلك .في هذه الدراسة
استخدم الباحث أربعة أنواع من أسلوب جمع البيانات،
وهي الملاحظة والمقابلات والاختبارات والتوثيق .سيتم
وصف التفاصيل على النحو التالي:
 .1الملاحظة
بشكل عام ،يعتبر مفهوم الملاحظة طريقة
لجمع مواد المعلومات (البيانات) التي تتم عن

طريق عمل الملاحظات والتسجيل المنهجي
للظواهر المستهدفة للرصد.
تدور محتويات ورقة الملاحظات حول
عملية التعليم عندما تحدث في الفصل الدراسي،
وكيف يتفاعل المعلم والطلاب بشكل مباشر ،من
النشاط الاول إلى النشاط النهائي .بالإضافة إلى
ذلك ،فإنه يسجل الأنشطة ومدى تطور الطلاب
في تعليم اللغة العربية.
إن نوع الملاحظة المستخدمة ملاحظة
المشتركين ،وهي عملية المراقبة التي يقوم بها
المراقب عن طريق المشاركة في حياة الناس الذين
سيتم ملاحظتهم .وبعبارة أخرى ،يشارك المعلم
كباحث أيضًا في تعليم ومراقبة الطلاب.
25
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 .2المقابلة
المقابلة هي طريقة للحصول على البيانات
من خلال عقد العلاقات وجها لوجه 26.المقابلات
التي تتم استخدامها هي المقابلات المفتوحة،
والمقابلات التي تستند إلى الأسئلة التي ليست
محدودة (غير ملزمة) فى الإجابات أو الإجابات
المرجوة من الشخص الذي تمت مقابلته.
استهدفت المقابلات في هذه الدراسة
لطلاب الصف الثامن "ب" فيما يتعلق بمشقّاتهم
في تعلم اللغة العربية وخلفيتهم فيما يتعلق بالعربية
وكذلك للمدرسين العرب حول الطرق
المستخدمة وكيفية مشقّتها عند التدريس.
 .3الاختبارات
هي الطرق (التي يمكن استخدامها) أو
الإجراءات (التي يجب أن تأخذ شكل الواجبات
024
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أو سلسلة من المهام في شكل أسئلة يجب الإجابة
عليها أو الأوامر التي يجب إجراؤها على
22
الممتحَن.
في هذه الدراسة ،يكون نوع الاختبار
المستخدم اختبارًا تأسيسيًا وهي اختبار نتائج
التعليم لتحديد نجاح عملية التعليم التي يقوم بها
المعلم ،من أجل الحصول على تغذية راجعة من
جهود التدريس التي يقوم بها المعلم في كل باب
أو الكفاءة الأساسية .في بداية الاجتماع كاختبار
قبليّ وفي نهاية الاجتماع كاختبار بعديّ.
الاولي (الاختبار القبليّ) التكلم عن النص
القصة ومكتوبًا لتحديد مدى فهم المادة وإتقان
المواد من قبل الطلاب ،والاختبار البعديّ في شكل
اختبارات خطية لمعرفة ما إذا كانت جميع موادّ
الدرس التي تمت تدريسها قادرة يتقن الطلاب.
22
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بعد اكتمال بيانات الاختبار القبلي
والاختبار البعديّ ،سيتم حساب متوسط القيمة
باستخدام الصيغة المذكورة في تقنية تحليل
البيانات الكمية في الصفحة التالية ومقارنتها بين
الاثنين ،بحيث يمكن ملاحظة أن تعلم اللغة العرابية
لدى الطلاب تزداد بتطبيق تقنية الإقتران (practice
)rehearshall pairs

 .4التوثيق

إن التوثيق الواردة في هذه الدراسة هي
جميع المواد المسجلة أثناء الدراسة .هذا التوثيق
في شكل قائمة من درجات الطلاب في اختبار ما
قبل وبعد اختبار جنبا إلى جنب مع صور لأنشطة
التعليم .من نتائج هذه الوثيقة يمكن استخدامه
كدليل ونظر في تطبيق مزيد من التعليم أو التفكير
والنتيجة.

﴿ ل ﴾ أسلوب تحليل البيانات
تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام التحليل
المواد الوصفيّ:
 .1تحليل البيانات الكيفيّة باستخدام تقنيات التحليل
التفاعلي التي وضعتها ميلس و هوبرمان ( Miles dan
 .)Hubermanوهي ثلاث مراحل .أولاً ،تخفيض
البيانات ،خفيض البيانات هو عملية اختيار  ،تحديد
التركيز ،تبسيط  ،تلخيص  ،وتغيير شكل البيانات
الخام في الملاحظات الحقلية .في هذه الدراسة،
أنتج الباحث بيانات بحثية من المقابلات
والملاحظات والوثائق المعقدة حول التعلم والأنشطة
اليومية للمعلم .ثانيا  ،بعد أن تم تخفيض البيانات ،
فإن التالي هو عرض البيانات .يمكن أن يتم عرض
البيانات في البحث في شكل أوصاف موجزة،
والرسوم البيانية ،و السم تضويرس ،والعلاقات بين
النظريات ،ومخططات الانسيابية وما شابه ذلك .من
خلال عرض البيانات  ،سيكون من الأسهل فهم

وتخطيط العمل الإضافي بناءً على ما تم
فهمه.أساليب تحليل الكمّي .ثالثًا ،الاستنتاج من
البيانات هو التوصل إلى استنتاجات استنادًا إلى
وصف البيانات .في عملية البحث تحليل وتفسير
22
البيانات.
22

جمع البيانات
عرض البيانات

تخفيض البيانات

الاستنتاج من البيانات
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 3.1العنصر في تليل البيانات طراز الفعال
 .2يتم الحصول على البيان اتخلال نتائج الاختبار .تتألف
هذه الدراسة من دورتين ،في كل دورة تتكون من
الاجتماعتين وكل لقاء هناك نوعان من الاختبارات
(الاختبار القبليّ و البعديّ) .الحد الأقصى للنتائج
التي حصل عليها الطلاب هو  11أو  %111في
شكل جدول وتحليلها وصفيًا لتحديد مستوى مهاراة
الطلاب في الكلام باللغة العربية على الحساب التالي.
× 𝟏𝟎𝟎%

)𝒇( النتيجة
)𝒏( أعلى النتيجة

= )الحاصل( 𝑷

﴿ ه ﴾ .جدول تطبيق البحث
نمر
ة

جدول عملية

1
2

التخطيط

3

6 5 4 3 2 1
√

الإستعدات
ترتيب مفاهم التنفيد

√

ترتيب الأدوات

√

تنفيد الإجرائ
دورة الأولى
دورة الثانى

4

الأسبوع

√
√

إعداد التقارير
إعداد مقترحات
إعداد مفاهيم التقارير
تحسين مسودة التقرير

√
√
√

الباب الرابع
نتائج البحث
﴿ أ ﴾ .عرض البيانات العامة
ا ) تاريح تأسيس المدرسةالثانويّة الإسلامية الحكومية
فونورغو.
المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية فونوروغو
هي إحدى من مدارس رسمية ومستوى في مرحلة
المدرسة المتوسطة في بلادنا ولكنها على أساس
الإسلامية وتؤسسها وزارةالشؤون الدينية.
السبب الّذي يدفع قيام هذه المدرسة لأنّه
وجدت إلاّ مدرسة واحدة فقط ,التي تؤسس وزارة
الشؤون الينية وهي المدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومية في قرية كارنج جيباع (كاراغ غيباغ)
جيتس فونوروغو .بجانب ذلك نشات المدرسة الثانية
الإسلاميّة بقدر كيلوا مترا من مدينة فونوروغو ,حتي
في السنة  0222م طلبت وزارة الشؤون الدنية

الرسالة لتفويض الرسمية المدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومية فونوروغو .وخرجت هذه الرسالة في السنة
 02لكن هذه الرسالة ليست للمدرسة الثانوية
الإسلامية بقدر كيلوامترا من مدينة فونوروغوولكن
الرسالة لإنتقلت للمدزسة الثانوية الإسلامية جينتوع
20
عاوي(غينطاغ غاوي).
حين إحكمت هذه المدرسة بوزارة الشؤون
الدينية الدئرة فونوزوغو ثمّ وضعة في قرية ستونو
جناعان فونوروغو ,دخل الطلاب نهارا وتسكنوا في
مبني المدرسة الإبتدائية "معارف" فونوروغو في قرية
ستونو وعددالطلاب  21طالبا .بسبب كثيرة الأحوال,
إنتقلت هذه المدرسة إلي بيئة شارع فلا مفيتان (فلام
فيتان) عبل جناعان فونوروغو في السنة
 0222/0220م وهناك دخل الطلاب المدرسة نهارا
كلهم وعددهم في ذلك الوقت  202طالبا .الطلاب
20انظر الي نسخة الوثيقة لمدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو

للفصل الثالث  20طالبا .وموضوع لعملية التدريس
في البيت سيد هارجو توعكال (هارجو توغغال)
والبيت سيد فارتو (فارطا) في دئرة فلامفيتان ستونو
21
فونوروغو.
 . 0الرؤية والرسالة
أ) الرؤية للمدرسة
"الإعتماد على الإيمان والتقوى ,والتقوى,
والتفوق في العلم والتقنية ,والتخلق بالأخلاق
الكريمة  ,والشخصية الإندونيسية ,والثقّف
الفكرى العالمى".
ب) الرسالة للمدرسة
 )0تنمية السلوك الإسلامى والقيم الوطنية في
واقع الحياة
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 )2تصميم المنحج وفق المنحج القربوى
العالمى لمادة  APIMواللغة الإنجليزية عن
طريق الأخذ أوالإتباع (بالتصريف)
بالمنحج من الدول كأعضاء  DCEOأو الدول
المتقدمة غيرها .
 )3تنمية روح المنافسق والتفوّق لدى مجتمع
المدرسة.
 )4تطبيق عملية التعليم المفتجة الفعّالة ,والمفرحة
والدافعة لجاميع الطلاب.
 )5تنمية روح الإهتمام لبيئة الإجتماعية ,والبيئة
الطبيعية,البيئة الثقافية.
 )0تنمية القدرات لدى مجتمع المدرسة المتفوّقة
والقدرة على المفافسق في المستوى
المنطقتى.
 )2تنفيد عملية التعليم باستفادة تنوّع المصادر
والمؤسس على التقعنية واإتصالات.

 )2تطبيق الإدارة والتنسيق على أساس المدرسة
مهنية المجتهة إلى إدارارة النوعية المعترفة ب
 OSI 2111 :2110باشواك جميع مجتمع
المدرسة والمؤسسات.
 )2عقد التعاون بالمدارس والجامعات المتقدمة
كالمرافق فى تطوير المؤسسات والموارد
الدراسى,وعملية
والمنحج
البشرية,
22
التدريس.
(ب) الموقع الجغرافي للمدرسة الثانوية الإسلاميةالحكومية
فونوروغو3
وقعت المدرسة الثانوية الإسلامية فونونروغو في
الشارع كى أكيع ميرة (اجيغ ميراه) نمرة 22
جهفان بابادن فونوروغو .أما حدودها :
 .0الجهة الشامالية محدودة بقرية جافان.
 .2الجهة العربية محمودة بقرية كاديفاتين.
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 .3الجهة الجنوبية محمودة بقرية سيعوسارين.
 .4الجهة الشرقية محمودة بقرية ستونو.
(ج) تنظيم المنظمة للمدرسة الثانوية الإسلامية الكومية
فونوروغو.
لمعرفة تنظيم المظمة للمدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومية فونوروغوواضحافعلى القارئ النظر إلى
22
الجدول الملاحق.
(د) أحوال المدرسية والموظفين في المدرسة الثانوية
الإسلامية الحكومية فونوروغو.
كانت للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
فونوروغو مدرسون ومدرسات منهمم متخرجون
من الجامعة ولهم درجة  S0و .S2
وعددالمدرسين  50وأما الموظفين  .00إذن جميع
المدرسين والموظفين في المدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومية فونوروغو  02شخصا .لمعرفة أسماء
 22انظر الي نسخة الوثيقة لمدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو

المدرسين الموظفين في المدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومة فونوروغو تفصيلا يمكن قرائ الظرإلى
الجدول الملاحق.
(ه) أحوال الطلاب بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
فونوروغو.
لمعرفة عددالطلاب المدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومية فونوروغو السنة الدراسية  221طلبا
ؤاضحا فعلى الفارئ النظر إلى الجدول الملاحق.
(و) الوسائل الموجودة بالمدرسة الثانوية الإسلامية
الحكومة فونوروغو.
وجودة الوسائل في المدرسة تساعد
عمليةالتعليمية .وكذالك في المدرسة الثانوية
الحكومية فونوروغو ,كانت الوسائل المدرسة
تستطيع أن توضح الطلاب فعلى القارئ النظر
21
الجدول الملاحق.
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(ز) الهيكل التنظيميفي
رئيس المدرسة
Drs. Tarib, M. Pd. I

رئيس اللإدارة
Dra. Sri Hidayati, MA

نائب رئيس
العلاقة العامة االعامة

نائب رئيس الطلابية

نائب رئيس المناهج

Harianto, M. Or

Masyhuri, M. Pd. I

Latif Usman Wahid, S.Pd.I

نائب رئيس البنية التحتية
الالااللالتحتية الالتحتية
Budi Santoso, S.Pd

رئيس البرنامج بلغتين

رئيس برنامج تسريع

Siti Fathul J, M.Pd.I

Hefin Dwi R, M.Pd.I

والى الفصل

المدارسة
الطلاب

والى الفصل

المجتمعات
واجبات مدرسة الحكومية
تنفيذ تطبيق علي
الإسلامية بشكل أكبر من خلال الهيكل التنظيمي
لمدرسة التي تعكس واجبات ووظائف كل مدير
مدرسة .يرأس الهيكل التنظيمي لمدرسة الحكومية
الإسلامية بونوروجو مدير يشرف على ( 0واحد) علاقة
و ( 4أربعة) مجالات على النحو التالي:
أ .الإدارية
ب .المناهج
ج .مجال الطلاب
د .العلاقات العامة
ه .مجال البنية التحتية
يتولى رئيس المدرسة مهمة التخطيط والإدارة
والقيادة ،والسيطرة على البرنامج ومكون تنفيذ التعليم
في المدارس على أساس معايير التعليم الوطنية .عند
القيام بواجبتها ،فإن ناظر المدرسة لديه وظيفة التخطيط

والإدارة والقيادة بالإضافة إلى التحكم في البرنامج
ومكونات المدرسة. 22
مجال المناهج نائب رئيس المناهج شؤون الكتاتيب
لديه مهمة مساعدة مدير المدرسة في الأنشطة التالية:
أ .تطوير برنامج تعليم
ب .تقسيم واجبات المعلمين
ج .وضع جدول زمني
د .وضع جدول تقييم لمعرفة
ه .وضع الامم المتحدة و الامتحان لأخر السنة
و .وضع معايير ركوب أو لا تركب
ز .ترتيب تعليم استلام كتاب التقرير جدول و استقبال
STTP
ح .تنسيق وتوجيه إعداد الدرس
ط .تنظيم أنشطة تعليمية إضافية أو الدروس
الخصوصية
ى .تنظيم مواصفات أنشطة البرنامج
22انظر الي نسخة الوثيقة كتاب المخزون في المدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو

ك .تجميع التقاريرالأنشطة الدورية

21

تنفيذتتولى إدارة الطلاب مهمة مساعدة المدير في
الأنشطة التالية:
أ .ترتيب برامج تطوير الطلاب تنفيذ
ب .التوجيه أو توجيه أنشطة الطلاب والتحكم فيها أو
osisمن أجل دعم الانضباط والنظام من أجل
المدارس الدينية
ج .تعزيز وتنفيذ الأمن والهدوء والنظام والجمال
والقرابةمستشارين الطلاب
د .إعطاء التوجيه في توجيهات من
ه .إجراء التوجيه مدير مجلسفي تنظيم
و .الطلابترتيب البرنامج والجدول الزمني لتطوير
الطلاب بشكل دوري
ز .وعرضي تنفيذ اختيار الطلاب لتمثيل المدارس
خارج أنشطة المدرسة
21انظر الي نسخة الوثيقة كتاب المخزون في المدرسة المتوسطة الحكومية 2
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ح .تنسيق الأنشطة اللامنهجية
ط .تجميع التقارير التي تنفذ الأنشطة على أساس
منتظم
التوجيه والإرشاد
أ .إعداد البرامج وإعداد التوجيهات
ب .التنسيق مع المعلمين من أجل التغلب على
المشاكل التي تواجهها من قبل الطلاب حول
صعوبات التعلم
ج .توفير خدمات التوجيه الإرشادي للطلاب ليكونوا
أكثر انجازا في أنشطة التعلم
ه .التنسيق مع شؤون رئيس المعهد  ،والمعلمين في
تقييم الطلاب إذا كانت هناك انتهاكات ارتكبها
الطلاب
و .إعداد وتقديم المشورة والنظر في الاقتراحات في
اختيار التخصصات أو البرامج الانتخابية ل
الطلاب

ز .تقديم المشورة أو الاعتبار للطلاب في الحصول
على لمحة عامة عن التعليم المستمر وفرص
العمل المناسبة
ح .تنفيذ إجراء تقييمات التوجيه والإرشاد
ط .تجميع الإحصاءات تقييم من التوجيه والإرشاد
ى .تركيب إعداد تقارير عن التوجيه والإرشاد
بالدوري
الأعمال والي الفصل
أ .درجة رجال الأعمال
ب.تنفيذ إدارة الصف الذي يضم
 مقاعد الدرجة العليا مجلسالحضور الطبقة الدروس قائمةالفصول الدراسية قائمةاعتصام الصف كتاب حضور الفصول الدراسية تعلم -منظم

ج .إعدادأو تصنيع الإحصائية طالب شهري
د.بدل للصفوف الدراسيةخاصة
ه .ملاحظةحول الطلابالطلاب
و .سجل طفرات
ز .تقرير تقرير عن بطاقات التقريرالتقارير التعليمية
تقرير
ح .توزيع كتب
الأعمال البنية التحتية مهمة مساعدة رئيس المدرسة في
الأنشطة التالية:
أ .جرد
ب .الاستفادة من المرافق والبنية التحتية (بما في ذلك
بطاقات التنفيذالتعليم)
ج .الصيانة (الملاحظة والحذف والتطوير
د.الإدارة المالية لأدوات التدريس
الأعمال القانونية للمجتمع تتمثل مهمة مساعدة المدير
في الأنشطة التالية:
أ .إدارة وتنظيم شحذ مع أولياء الأمور الطلاب.

ب .تعزيز علاقات المدارس مع اللجنة.
ج .تعزيز تطوير المدارس فيما يتعلق بالمؤسسات
الحكومية والمؤسسات الدينية والمؤسسات
الاجتماعية والثقافية.
د.تنظيم الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الديني للمجتمع.
ه .إعداد تقارير عن تنفيذ الأنشطة على أساس
منتظم.27
﴿ ب ﴾ .تفسير البيانات لكل دورة
إجراء هذا البحث في الفصل الدراسي
في 22مارس –  21أبريل  .2112تم إجراء
البحث على دورين  ،كل دور يتكون من 3
اجتماعات .يعقد اجتماع واحد لمدة دقيقتين و
 41دقيقة .يألفت دور واحدة من الدراسة من 4
مراحل للتخطيط والعمل والمراقبة والتفكير .فيما

27انظر الي نسخة الوثيقة لمدرسة المتوسطة الحكومية  2فونوروغو

يلي توضيح لكل نشاط بحثي في كل دور:لأنشطة
البحث في الدور
 .1دور الأولى
أ .التخطيط
في هذه المرحلة ،يقوم الباحث بإعداد جهاز تعليمي
يتكون من :
.1تجميع خطة تنفيذ التعلم ) (RPPمع مواد عمل
الطبيب باستخدام إستراتيجية ممارسة أزواج
البروفة العملية
.2مراجعة مواد تعلم اللغة العربية لتدريسها
.2إعداد مصادر التعلم ووسائل الإعلام .
.1قم بإعداد أداة تقييم في شكل اختبار تمهيدي وما
بعد الاختبار ،وقم
.2بإعداد ورقة ملاحظة لمراقبة نشاط الطالب
.1إعداد الملاحظات الميدانية .
ب .التطبيق

الخطوات التي اتخذت في دورة أبحاث الفصل
الدراسي الأول كما يلي :
 .1التطبيق الأول
أ .فتح الدروس مع الصلوات والتحية .
ب .قراءة كصف الحضور .
ج .أسئلة وأجوبة حول المواد المطلوب
تسليمها .
د .تقديم أهداف التعلم المراد تحقيقها .
 .2التطبيق الأساسية
أ .للمعلم بفحص جميع الاستعدادات ويقلل ما
يعتبر مؤثرًا على التعلم
ب .يطلب المعلم من الطلاب الانتباه إلى المادة
بوفهمها طالما أن المعلم يشرح المواد
ويسجل بعض المفردات الجديدة .
ج .يشجع المعلم الطلاب على أن يكونوا قادرين
على طرح أسئلة حول المواد المقدمة من
أجل فهمهم بشكل أفضل .

د .لإتقان هذه المنافسة ،واحدة من
الاستراتيجيات المستخدمة هي استراتيجية
ممارسة التدرب على تقنية الإقتران.
ه .ما يجب على المعلم فعله هو :
.1يطلب المعلم من الطلاب العثور على
شريكهم ،وتتكون كل مجموعة من
شخصين.
.2يفهم كل طالب المواد التي تم تلخيصها
في الكتاب ،وبعد ذلك سوف ينقل كل
منهم فهمهم في الجملة الخاصة بهم.
.2كل الإقتران قم بدورين ،هما التوضيحي
أو المتظاهرون والمدققون أو المراقبون.
.1تبادل الشريكان الأدوار ،وأصبح
المتظاهرون مراقبين ،وأصبح المراقبون
مبدئيًا من الغوغاء.
.2تستمر العملية حتى يتم إتقان جميع
المهارات أو الإجراءات .

.1يوضح المعلم بشكل عام حول تسليم
الطلاب .
 .3النشاط الأخير
أ .يطلب المعلم من الطلاب التفكير في المواد
التي تم تسليمها .
ب .يوفر المعلم التعزيزات للطلاب فيما يتعلق
بالمواد التي تم تسليمها .
ج .يتم إعطاء الطلاب مهمة العمل على الأسئلة التي
قدمها المعلم .
د .تحية وإغلاق الصلوات .
ج .الملاحظات
ان عملية التعلم هذه بشكل مستمر في أنشطة
التعلم ونتائج التعلم .يتم إجراء المراقبة والتقييم في
عملية التعلم لتحديد مستوى فهم الطلاب في
المواد التي تم تسليمها .

نمرة

تم العثور على البيانات المستمدة من البحث
الإجرائي في الفصل الدراسي باستخدام استراتيجية
التدريب العملي على أزواج البروفة في الدورة
الأولى في الجدول التالي :
جدول 4.0
بيانات ملاحظات الطلاب في دورة عملية التعلم الاول
 Fالمعلمات
الملاحظة
أسماء الطلاب
المتغيرات

أ

ب ج

2

2

1

1

جيد

2

0

1

2

مقبول

1

1

0

2

مقبول

2

2

2

1

جيد

1

0

1

2

مقبول

1

1

2

مقبول

0

2

مقبول

1

2

مقبول

1

Airene Az-zahra
Suhadi
Alfian Hadi Siswoyo

3

Amarilis Firdaus
Majid
Amelia Yundha
Fatika
Aprilia Berta
Yustika
Aretha Salsabila

1

2

Arga Dwi Ilyasa

2

1

2

Azzahra Belvana S

2

0

2
4
5
6

مقبول

2

1

1

1

مقبول

2

1

0

1

Delia Yasika
Fakhulnisa
Early Nafiatul
Marsya

جيد

1

1

1

2

Fauziah Ardelia Sari

11

جيد

1

2

2

2

12

مقبول

2

0

1

1

Fitria Sukma
Nurhayati
Garvin Fauz Zaida

مقبول

2

1

0

2

Helga Deiva Yanwar

14

جيد

1

1

1

2

15

جيد

1

1

1

2

مقبول

2

1

1

1

مقبول

2

1

1

1

Mahendra Ilham
Nugroho
Mecca Akbar
Priyantama
Muhammad Ivan
Saputra
Muhammad Faizal

مقبول

2

0

0

2

Muhammad Wafiq

12

جيد

2

1

2

2

21

مقبول

2

0

1

1

Octavia Riezky
Yusanda
Octavian Dwi Faisal

جيد

2

2

1

2

Orriza Naila Yumna

22

مقبول

2

0

1

2

Rahmi Subchi Riza

23

جيد

1

1

1

2

Rajwa Doa أMeira

24

2
11

13

16
12
12

21

1

1

1

2

مقبول

2

2

1

جيد

1

1

2

مقبول

25

Sivano Anggoro
Satkhi
Sofia Ayuningtyas

2

26

Tri Atmaja A

1

26

الوصف :
 .1أ = فهم المادة
 .2ب= اشرح في الجملة نفسه
 .2ج = التعاون
تصنيف معلومات :
 =4 .1جيد جدًا
 =3 .2جيد
 =2 .2مقبول
 =0 .1مردود
تقدير التقييم:
أ: 11-2 .جيد جدًا
ب: 6-4 .جيد
ت : 3-1 .مقبول

استنادًا إلى متوسط القيمة معدلات البيانات من قدرة
الطلاب على شرح المفاهيم في لغتهم الخاصة ،فإنه يمكن
استنتاج النتائج الإجمالية باستخدام النسبة المئوية هو مبين في
الجدول التالي:
𝟎𝟎𝟏 ×

الطالب علي اساس الدرجة
جملة الطالب

= )الحاصل( 𝑷

الجدول4,2
بيانات الملاحظات الشاملة الطلاب الدورة الأولى
النسبة المئوية
1
%31

الفئة العديد من الطلاب
1
جيد جدا
2
جيد

%21

مقبول

12

1

مردود

1

4.3 جدول
أجمل البيانات نتائج تعلم الطالب الدورة الأولى
معلومات

ف

اسم الطالب

تام

20

ناقص

70

Airene Az-zahra
Suhadi
Alfian Hadi Siswoyo

تام

70

تام

نمرة
1
2
3

20

Amarilis Firdaus
Majid
Amelia Yundha Fatika

ناقص

20

Aprilia Berta Yustika

5

ناقص

70

Aretha Salsabila

6

ناقص

70

Arga Dwi Ilyasa

2

تام

70

Azzahra Belvana S

2

ناقص

10

2

ناقص

10

Delia Yasika
Fakhulnisa
Early Nafiatul Marsya

ناقص

70

Fauziah Ardelia Sari

11

ناقص

70

12

تام

70

Fitria Sukma
Nurhayati
Garvin Fauz Zaida

4

11

13

ناقص

10

Helga Deiva Yanwar

14

تام

70

15

تام

70

ناقص

10

نا قص

10

Mahendra Ilham
Nugroho
Mecca Akbar
Priyantama
Muhammad Ivan
Saputra
Muhammad Faizal

ناقص

10

Muhammad Wafiq

12

تام

20

21

ناقص

20

Octavia Riezky
Yusanda
Octavian Dwi Faisal

ناقص

70

Orriza Naila Yumna

22

ناقص

10

Rahmi Subchi Riza

23

تام

70

Rajwa Doa أMeira

24

ناقص

10

25

تام

20

Sivano Anggoro
Satkhi
Sofia Ayuningtyas

ناقص

70

Tri Atmaja A

22

16
12
12

21

26

21
KKM
احسب النسبة المئوية لنتائج التعلم التي تم الحصول عليهاالتعلم

× 𝟏𝟎𝟎%

الطالب علي اساس الدرجة
جملة الطالب

= )الحاصل( 𝑷

الجدول 4.4
البيانات الإجمالية عن نتائج التعلم قبل الاختبار الأول
النسبة المئوية
%32

الفئة
تام

العديد من الطلاب
11

%63

ناقص

12

الجدول4.4
نتائج اختبار ما بعد اختبار بيانات الطالب الدورة الأولى
نمر
ة
1
2

اسم الطالب

ف

معلومات

Airene Az-zahra
Suhadi
Alfian Hadi Siswoyo

20

تام

70

تام

70

تام

20

تام
تام
تام

3

Amarilis Firdaus
Majid
Amelia Yundha
Fatika
Aprilia Berta Yustika

20

6

Aretha Salsabila

70

4
5

تام

70

Arga Dwi Ilyasa

2

تام

70

Azzahra Belvana S

2

ناقص

10

2

ناقص

10

تام

70

Delia Yasika
Fakhulnisa
Early Nafiatul
Marsya
Fauziah Ardelia Sari

تام

70

تام

11
11
12

70

Fitria Sukma
Nurhayati
Garvin Fauz Zaida

ناقص

10

Helga Deiva Yanwar

14

تام

70

15

تام

70

ناقص

10

نا قص

10

Mahendra Ilham
Nugroho
Mecca Akbar
Priyantama
Muhammad Ivan
Saputra
Muhammad Faizal

ناقص

10

Muhammad Wafiq

12

تام

20

21

تام

20

Octavia Riezky
Yusanda
Octavian Dwi Faisal

تام

70

Orriza Naila Yumna

22

ناقص

10

Rahmi Subchi Riza

23

13

16
12
12

21

24

Meiraأ Rajwa Doa

70

تام

25

Sivano Anggoro
Satkhi
Sofia Ayuningtyas

10

ناقص

20

تام

22

Tri Atmaja A

70

تام

KKM

21

26

احسب النسبة المئوية لنتائج التعلم التي تم الحصول عليهاالتعلم
× 𝟏𝟎𝟎%

الطالب علي اساس الدرجة
جملة الطالب

= )الحاصل( 𝑷

الجدول 4.4
إجمال بيانات نتائج اختبار ما بعد الدورة الأولى
النسبة المئوية
%21

الفئة
تام

العديد من الطلاب
12

%31

ناقص

2

خ .الانعكاس
بناءً على البيانات تم الحصول عليها من نتائج
الأبحاث العملية للفصل الدراسي باللغة العربية
باستخدام استراتيجية تقنية الإقتران Practice Pairs.
 Rehearshallيخلص الباحث إلى أن أنشطة التعلم
في الدورة الأولى لم تحقق نتائج مرضية للأسباب
التالية :
 .1لم يتم تحقيق الحد الأقصى من إتقان مفاهيم
الطلاب ،لأن الطلاب لم يتمكنوا من شرح
المفهوم في الجملة الخاصة بهم .
 .2إن الحصول على قيمة نتائج تعلم الطلاب في
المواد العربية ليس بالحد الأقصى ،فلا يزال
هناك بعض الطلاب الذين لم يصلوا إلى القيمة
المناسبة المطلوبة .

 .2الدورة الثانية
أ .التخطيط
هذه المرحلة ،يقوم الباحث بإعداد جهاز تعليمي
يتكون من :
.1ترتيب خطة تنفيذ التعلم ) (RPPمع مواد
عمل الطبيب باستخدام إستراتيجية تقنية
الإقتران
.2مراجعة مواد تعلم اللغة العربية لتدريسها .
.2إعداد مصادر التعلم ووسائل الإعلام .
.1قم بإعداد أداة تقييم في شكل اختبار تمهيدي
وما بعد الاختبار  ،وقم
.2بإعداد ورقة ملاحظة لمراقبة نشاط الطالب .
.1إعداد الملاحظات الميدانية .
ب .التطبيق
(practice rehearshall pairs

 .1التطبيق الأول
أ .افتح الدروس مع الصلوات والتحية .
ب .قراءة الحضور .
ج .أسئلة وأجوبة حول المواد المطلوب
تسليمها .
د .تقديم أهداف التعلم المراد تحقيقها .
 .2التطبيق الأساسية
أ .للمعلم بفحص جميع الاستعدادات ويقلل
ما يعتبر مؤثرًا على التعلم  ،حيث
ب .يطلب المعلم من الطلاب الانتباه إلى المادة
وفهمها طالما أن المعلم يشرح المواد
ويسجل بعض المفردات الجديدة .
ج .يشجع المعلم الطلاب على أن يكونوا
قادرين على طرح أسئلة حول المواد
المقدمة من أجل فهمهم بشكل أفضل .

د .لإتقان هذه المنافسة ،واحدة من
الاستراتيجية المستخدمة هي استراتيجية
تقنية الإقتران ()trclpale re ecrp cii tcarp
ه .ما يجب على المعلم فعله هو :
.1يطلب المعلم من الطلاب العثور على
شريكهم ،وتتكون كل مجموعة من
شخصين.
.2يفهم كل طالب المواد التي تم
تلخيصها في الكتاب  ،وبعد ذلك
سوف ينقل كل منهم فهمهم في
الجملة الخاصة بهم.
.2في كل الإقتران  ،قم بدورين ،هما
التوضيحي أو المتظاهرون والمدققون
أو المراقبون.
.1تبادل الشريكان الأدوار ،وأصبح
المتظاهرون مراقبين ،وأصبح المراقبون
مبدئيًا من الغوغاء.

.2تستمر العملية حتى يتم إتقان جميع
المهارات أو الإجراءات .
.1يوضح المعلم بشكل عام حول تسليم
الطلاب
 .3التطبيق الأخير .
أ .يطلب المعلم من الطلاب التفكير في
المواد التي تم تسليمها .
ب .يوفر المعلم التعزيزات للطلاب فيما يتعلق
بالمواد التي تم تسليمها .
ج .يتم إعطاء الطلاب مهمة العمل على
الأسئلة التي قدمها المعلم .
د .تحية وإغلاق الصلوات
ج .الملاحظات
في عملية التعلم هذه بشكل مستمر في أنشطة التعلم
ونتائج التعلم .يتم إجراء المراقبة والتقييم في عملية

التعلم لتحديد مستوى فهم الطلاب في المواد التي تم
تسليمها .
بيانات البحث الإجرائي الفصول الدراسية باستخدام
استراتيجيات ممارسة أزواج ( practice rehearshall
)pairsفي الدورة الأولى الذي يرد في الجدول التالي:

الجدول 4.4
بيانات ملاحظات الطلاب في دورة عملية التعلم الثاني
 Fالمعلمات
الملاحظة
أسماء الطلاب
نمرة
المتغيرات
1
2
3
4

Airene Az-zahra
Suhadi
Alfian Hadi
Siswoyo
Amarilis Firdaus
Majid
Amelia Yundha
Fatika

أ

ب ج

2

2

2

2

جيد جدا

2

1

2

1

جيد

2

2

1

2

جيد

2

2

2

7

جيد جدا

جيد جدا

7

2

2

2

جيد جدا

7

2

2

جيد

1

2

جيد جدا

2

جيد

5

2

Aprilia Berta
Yustika
Aretha Salsabila

2

2

Arga Dwi Ilyasa

2

2

2

2

Azzahra Belvana S

2

1

2

2

2

2

جيد

1

1

2

2

جيد جدا

7

2

2

2

جيد جدا

2

2

2

2

جيد

1

2

1

1

Delia Yasika
Fakhulnisa
Early Nafiatul
Marsya
Fauziah Ardelia
Sari
Fitria Sukma
Nurhayati
Garvin Fauz Zaida

جيد

1

2

2

2

جيد جدا

7

2

2

2

جيد جدا

2

2

2

2

جيد

1

2

2

2

مقبول

2

1

1

جيد

1

2

جيد جدا

7

جيد

1

6

11
11
12
13
14

1

Helga Deiva
Yanwar
Mahendra Ilham
Nugroho
Mecca Akbar
Priyantama
Muhammad Ivan
Saputra
Muhammad Faizal

2

2

Muhammad Wafiq

12

2

2

2

21

1

2

2

Octavia Riezky
Yusanda
Octavian Dwi
Faisal

15
16
12
12

21

2

2

2

2

جيد جدا

2

1

1

جيد

2

7

جيد جدا

1

جيد
جيد جدا
جيد

22

Orriza Naila
Yumna
Rahmi Subchi Riza

2

24

Meiraأ Rajwa Doa

2

2

25

Sivano Anggoro
Satkhi
Sofia Ayuningtyas

2

2

2

2

2

2

7

26

Tri Atmaja A

2

2

1

1

23

26

الوصف :
 .1أ = فهم المادة
 .2ب= اشرح في الجملة نفسه
 .2ج = التعاون
تصنيف معلومات :
 =4 .1جيد جدًا
 =3 .2جيد
 =2 .2مقبول
 =0 .1مردود
تقدير التقييم:

: 11-2 .1جيد جدًا
: 6-4 .2جيد
 : 3-1 .2مقبول
استنادًا إلى متوسط القيمة معدلات البيانات من قدرة
الطلاب على شرح المفاهيم في لغتهم الخاصة ،فإنه يمكن
استنتاج النتائج الإجمالية باستخدام النسبة المئوية هو مبين في
الجدول التالي:
× 𝟏𝟎𝟎%

الطالب علي اساس الدرجة
جملة الطالب

= )الحاصل( 𝑷

الجدول4.2
بيانات الملاحظات الشاملة الطلاب في الدورة الثاني
النسبة المئوية
%52
%41

الفئة العديد من الطلاب
14
جيد جدا
11
جيد

%2

مقبول

2

1

مردود

1

4.2 جدول
أجمل البيانات نتائج تعلم الطالب الدورة الثاني
معلومات

ف

اسم الطالب

تام

20

ناقص

10

Airene Az-zahra
Suhadi
Alfian Hadi Siswoyo

ناقص

10

تام

نمرة
1
2
3

70

Amarilis Firdaus
Majid
Amelia Yundha Fatika

ناقص

10

Aprilia Berta Yustika

5

ناقص

10

Aretha Salsabila

6

تام

70

Arga Dwi Ilyasa

2

ناقص

10

Azzahra Belvana S

2

ناقص

20

2

ناقص

10

Delia Yasika
Fakhulnisa
Early Nafiatul Marsya

تام

70

Fauziah Ardelia Sari

11

تام

70

12

ناقص

10

Fitria Sukma
Nurhayati
Garvin Fauz Zaida

4

11

13

ناقص

10

Helga Deiva Yanwar

14

تام

20

15

تام

70

ناقص

20

نا قص

10

Mahendra Ilham
Nugroho
Mecca Akbar
Priyantama
Muhammad Ivan
Saputra
Muhammad Faizal

ناقص

20

Muhammad Wafiq

12

تام

70

21

ناقص

10

Octavia Riezky
Yusanda
Octavian Dwi Faisal

تام

70

Orriza Naila Yumna

22

تام

70

Rahmi Subchi Riza

23

ناقص

10

Rajwa Doa أMeira

24

تام

70

25

تام

20

Sivano Anggoro
Satkhi
Sofia Ayuningtyas

ناقص

10

Tri Atmaja A

22

21

KKM

16
12
12

21

26

احسب النسبة المئوية لنتائج التعلم التي تم الحصول عليهاالتعلم
× 𝟏𝟎𝟎%

الطلاب علي اساس الدرجة
جملة الطلاب

= )الحاصل( 𝑷

الجدول 4.01
اجمل البيانات عن نتائج التعلم قبل الاختبار الثاني
النسبة المئوية
%44

الفئة
تام

العديد من الطلاب
12

%56

ناقص

15

الجدول4.00
نتائج اختبار ما بعد اختبار بيانات الطالب الدورة الثاني

معلومات

ف

اسم الطالب

نمر
ة
1

تام

90

Airene Az-zahra Suhadi

تام

20

Alfian Hadi Siswoyo

2

تام

90

Amarilis Firdaus Majid

3

تام

90

Amelia Yundha Fatika

4

تام

90

Aprilia Berta Yustika

5

تام

20

Aretha Salsabila

6

تام

90

Arga Dwi Ilyasa

2

تام

90

Azzahra Belvana S

2

تام

90

Delia Yasika Fakhulnisa

2

تام

90

Early Nafiatul Marsya

11

تام

90

Fauziah Ardelia Sari

11

تام

90

Fitria Sukma Nurhayati

12

تام

90

Garvin Fauz Zaida

13

تام

90

Helga Deiva Yanwar

14

تام

70

Mahendra Ilham
Nugroho

15

تام

90

Mecca Akbar Priyantama

16

تام

20

Muhammad Ivan Saputra

12

تام

90

Muhammad Faizal

12

تام

90

Muhammad Wafiq

12

تام

90

Octavia Riezky Yusanda

21

تام

90

Octavian Dwi Faisal

21

تام

90

Orriza Naila Yumna

22

تام

90

Rahmi Subchi Riza

23

تام

20

Rajwa Doa أMeira

24

تام

90

Sivano Anggoro Satkhi

25

تام

90

Sofia Ayuningtyas

26

تام

90

Tri Atmaja A

22

21
KKM
احسب النسبة المئوية لنتائج التعلم التي تم الحصول عليهاالتعلم
𝑷 (= )الحاصل

الطلاب علي اساس الدرجة
جملة الطلاب

× 𝟏𝟎𝟎%

جدول 4.02
إجمل بيانات نتائج اختبار ما بعد الدورة الثاني
النسبة المئوية
%111

الفئة
تام

العديد من الطلاب
22

1

ناقص

1

ج .الانعكاس
بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج
أبحاث الفصل الدراسي .باستخدام استراتيجية تقنية
الإقتران ) (practice rehearshall pairsوخلص الباحث
إلى أن أنشطة التعلم في الدورة الثانية لم تحقق نتائج
مرضية للأسباب التالية:

 .1إتقان مواد الطلاب كانت في غاية الأهمية  ،لأن
الطلاب كانوا قادرين على شرح المفاهيم في
جملهم الخاصة .
 .2تم الحصول على قيمة نتائج تعلم الطلاب في
المواد العربية إلى الحد الأقصى ،كل تم
تعظيمها .
﴿ ج ﴾ .تحليل البيانات لكل دورة
 .1الدورة الأولى
الدورة الأولى لأنشطة التعلم ،تتمثل الأنشطة المنفذة
في التخطيط والتنفيذ والملاحظة والتفكير .بناءً على
الأنشطة في تنفيذ عملية التعلم ،تم الحصول على الدورة
الأولى من نوعين من البيانات ،وهما نتائج الملاحظات
أثناء عملية التعلم ،وبيانات القيمة من الاختبار القبلي
والبعدي في تعلم اللغة العربية .الإستراتيجية المستخدمة
هي إستراتيجية ممارسة التدرب على الأزواج ،أي
ممارسة الاقتران .

يمكن رؤية نتائج البحث في الدورة الأولى كما في
الجدول التالي:
أ .التمكن من المفهوم
الجدول 4.03
اجمل البيانات ملاحظات الطالب في الدورة الاولي
النسبة المئوية
1
%31

الفئة العديد من الطلاب
1
جيد جدا
2
جيد

%21

مقبول

12

1

مردود

1

الوصف:
يظهر في الجدول أعلاه هذا التمكن من مفاهيم
الطلاب في التوضيح المواد بعباراتها الخاصة ليست
الحد الأقصى ،لأنه لا يوجد سوى  2طلاب من 22
طالبًا بنسبة  ٪31تم إكمالهم  ،في حين أن  02طالبًا
من  22طالبًا بنسبة  ٪21لم ينتهوا أو ليسوا دقيقين في

شرح المادة في الجملة الخاصة بهم .لذلك ،هناك
حاجة إلى أنشطة التعلم في الدورة الثانية .
ب .نتائج تعلم الطالب في المواد العربية
الجدول 4.04
اجمل البيانات نتائج الطالب في الدورة الاولي
النسبة المئوية
%21

الفئة
تام

العديد من الطلاب
12

%31

ناقص

2

الوصف :
قيمة نتائج تعلم الطلاب في نظر طلاب اللغة العربية
لم تصل بعد بشكل كامل إلى معايير الاكتمال
الأقصى ) (KKMوهي  .21هناك  02من 22
طالبًا بنسبة  .٪21في حين أن  2من  22طالبًا بنسبة

 ٪31من الطلاب لم ينتهوا بعد .وبالتالي الحاجة إلى
عملية التعلم في الدورة الثانية.
 .2الدورة الثانية
الدورة الثانية لأنشطة التعلم ،هذا هو بالضبط ما تم
إنجازه في الدورة الأولى ،أي التخطيط والتنفيذ
والملاحظة والتفكير .في عملية تنفيذ هذه الدورة الثانية،
تم الحصول على نوعين من البيانات ،وهما نتائج
الملاحظات أثناء عملية التعلم ونتائج الاختبار القبلي
والبعدي في تعلم اللغة العربية .الإستراتيجية المستخدمة
هي إستراتيجية ممارسة التدرب على الأزواج  ،أي
ممارسة الاقتران.
يمكن رؤية نتائج البحث في الدورة الثانية كما في
الجدول التالي:
أ .التمكن من المفهوم
الجدول 4.04
اجمل البيانات ملاحظات الطالب في الدورة الاولي
النسبة المئوية

الفئة

العديد من الطلاب

%52

جيد جدا

14

%41

جيد

11

%2

مقبول

2

1

مردود

1

الوصف :

إتقان المفهوم في التوضيح في الجملة الخاصة به
الحد الأقصى بالفعل ،لأن الطلاب محقون في شرح

جملهم الخاصة .على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى
 ٪011ولكنه كان أفضل وأقصى حد ،إلا أن هناك
طالبين فقط من بين  22طالبًا بنسبة  ٪2و  ٪41لم
يحققوا الحد الأقصى .
ب .نتائج تعلم في المواد العربية
الجدول 4.04
اجمل البيانات نتائج الطالب في الدورة الاولي
النسبة المئوية

الفئة

العديد من الطلاب

الوصف:

%111

تام

22

1

ناقص

1

بلغت قيمة نتائج تعلم الطلاب في المواد العربية
في الدورة الثانية معايير الإكمال الأقصى )، (KKM
وهي  .21قال الحد الأقصى .لأنه وصل إلى ٪ 011
ويقال إن الطلاب كاملة .

﴿ د ﴾ .المباحثة
أ .فهم مفهوم
يستخلص جدول المقارنة استنتاجات لكل دورة

الجدول 4.04
اجمل البيانات ملاحظات الطالب لكل دورة
الفئة

الدورة الاول
%
ف

الدورة الثاني
%
ف

جيد
جدا

1

1

14

52

جيد

2

31

11

41

مقبول

12

21

2

2

غير
مقبول

1

1

1

1

في دورة أبحاث الفصل الدراسي الأول  ،لم يكن الكثير
من الطلاب على صواب في شرح المفهوم باستخدام
لغتهم الخاصة على الرغم من أنهم قد فهموا المادة ولكن
بسبب نقص المفردات العربية لديهم .لذلك هذا التمكن
من المفهوم في شرح في الجملة الخاصة به هو أقل من
الأمثل .في هذه الدورة الأولى ،كان عدد قليل من الطلاب
على حق في شرح المادة بلغتهم الأم.
ثم في الدورة الثانية ،بعد التكرار والتحسين في
وسائل الإعلام وطرق التعلم شهدت إتقان مفاهيم
الطلاب زيادة جيدة للغاية حتى وصلت إلى الحد الأقصى.
على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى  ، ٪011إلا أنه

يمكن القول إنه الحد الأقصى .يمكن أن يقال إن
الشخص يتقن المفهوم إذا كان الشخص يفهم حقًا
مفهوم المادة التي تتم دراستها حتى يتمكن من شرح
استخدام جملته الخاصة وفقًا لمعرفته ،لكنه لا يؤلف
المعنى الموجود بها.32
ب .قيمة نتائج التعلم
جدول مقارنةاختبارات اللغة العربية لكل دورة
الجدول 4.02
اجمل البيانات نتائج التعلم الطالب لكل دورة
الفئة

الدورة الاول
%
ف
21 12

ناقص

31

تام

2

الدورة الثاني
%
ف
111
22
1

1

في دورة البحث العملي للفصل الأول  ،لا يزال
الحصول على نتائج تعلم الطلاب لم يتم تعظيمه لأنه لم
يصل إلى الحد الأدنى من معايير الإكمال )، (KKM
22ديمياتي  ،موجيانتا ،التعلم والتعلم( ،جاكرتا 3102) ،: Rineka Cipta

وهو  .21بعد الإصلاحات والتحسينات في وسائل الإعلام
والأساليب في الدورة الثانية ،زاد اكتساب نتائج تعلم
الطلاب في المواد العربية ووصل إلى معايير الحد الأقصى
للإنجاز وبالتالي يمكن القول أن نتائج تعلم الطالب هي
الحد الأقصى والكامل،
تعتبر نتائج التعلم مهمة جدًا لأنه نظرًا لقيمة نتائج تعلم
الطلاب ،يمكننا قياس ومعرفة مدى تحقيق أهداف التعلم
وما إذا كانت قد نجحت جيدًا أم لا .لذلك ،يتم استخدام
نتيجة التعلم هذه كمعيار لمعرفة ما إذا كان الطالب قد
اكتمل أم لا في تعلم اللغة العربية .32
يتم إجراء أبحاث الفصل الدراسي في الدورة الأولى
للأنشطة من خلال ممارسة الاقتران ،حيث يتناوب الطلاب
في إظهار فهم المواد المقدمة في لغتهم الخاصة .لا يزال
نقص المفردات لديهم ضئيلًا ،والوسائط المستخدمة ليست
الحد الأقصى .هذا يؤدي إلى عدم وجود إتقان لمواد
الطلاب في المواد العربية مع استراتيجية تقنية الإقتران
29موليانا  ،عبدالرحمن  ،التعليم من أجل األطفال في التعلم( ،جاكرتا 3112) ،: Rineka Cipta

( )practice rehearshall pairsبروفة وقيمة مخرجات التعلم
التي تم الحصول عليها ليست كما هو متوقع .
التحسينات والتحسينات في الوسائط والأساليب التي
تحدث في دورة التعلم الثانية هي في تطبيق ممارسة
الاقتران من خلال إظهار فهمهم لاستخدام لغتهم الخاصة
وفقًا للمواد التي يتم دراستها .يصبح الطلاب أكثر نشاطًا
وحماسًا للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم في إظهار فهمهم
لكل منهم بلغتهم الخاصة .بحيث يكون الطلاب قادرين
على إتقان مفاهيم المواد المستفادة وزادت قيمة نتائج تعلم
الطلاب وتصل إلى معايير الإنجاز القصوى .
باستخدام أقصى قدر من الممارسة لاستراتيجية تقنية
الإقتران (ممارسات التعلم) في التعلم  ،تصبح نتائج قدرة
الطلاب على إتقان مادة اللغة العربية أكثر سهولة حتى يتم
زيادة قيمة نتائج تعلم الطلاب.
أظهرت نتائج الدورتين البحثيتين في إتقان نتائج تعلم
المواد والطلاب في المواد العربية مع إستراتيجية ممارسة
التدرب على الإقتران نتائج مرضية .إذا قدمت في شكل

مخطط .ثم يمكن رؤية نتائج البحث في الجدول أعلاه في
صورة التالية :

السم الأولى
نتائج المقارنة الطلاب في الفهم المفهوم

السم البياني
نتائج المقارنة الطلاب في تعلم

الباب الخامس
الإختتام

﴿ أ ﴾ .الحلاصة
نتائج بحث الفصل الدراسي الذي في الفصل الثامن
ب بمدرسة االمتوسطة الحكومية  2فونوروغو بعنوان
"تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران لترقية نتائج التعلم اللغة

العربية لطلاب الصف الثامن في المدرسة االمتوسطة
الحكومية  2فونوروغوالعام الدراسى"8102-8102

يمكن للباحث أن يحتتم ما يلى:
 .1كان تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران لطلاب الصف
الثامن (ب) بمادّة اللغة العربية تبدأ بإلقاء المفردات و
شرح عن نص القصة .و بجانبها ،كان الطلاب
يكتبون الخلاصة .و امرات المدرسة الطلاب بالإحتيار
الصحابة لتقويم من الحلاصة الدي كتبت الطلاب
بتكلم او بلغةهم النفس .بتطبيق هده إستراتيجية يجعل
كل طالب يكون نشطًا ومتحمسًا في تعلم اللغة
العربية .و لديهم الثقة في تكلم بالغة العربية.
 .2كان تطبيق إستراتيجية تقنية الإقتران من طلاب الصف
الثامن ب بمادّة دراسية اللغة العربية يستطيع أن

يزداد على فهم المادة ،حتي يستطيع أن يرتقي علي
نتائج التعلم اللعة العربية بشكل ملحوظ.
حيث علي إتقان المفهوم في الدور الأولى هو ٪31
من  22طالبًا في الفئة الجيدة  ،و  ٪21من  22طالبًا
في الفئة المقبول .أما بالنسبة للدور الثانية ،فقد كان
هناك  ٪52من  22طالبًا لديهم فئة جيد جدًا  ،و
 ٪40من  22طالبًا في الفئة الجيدة  ،و  ٪2من 22
طالبًا في الفئة المقبول.
اما نتائج التعلم في الدور الأولى هو  ٪ 21من 22
طالبا مع فئة كاملة  ،و  ٪ 31من  22طالبا مع فئة
غير كاملة .أما بالنسبة للدور الثاني هو ٪ 011 :من
الطلاب لديهم على فئة كاملة  ،و  ٪ 1مع فئة غير
كاملة.

﴿ ب ﴾ .الإقتراحات

بناءً على الأبحاث التي تم إجراؤها في البحث  ،فإن
للباحثين الاقتراحات التالية:
 .1للمدرسة
توفير التسهيلات والبنية التحتية الكاملة لدعم
تحقيق جودة التعل
 .2للمعلمين
المتوقع أن يكون المعلمون قادرين على تطبيق
أساليب التعلم أو تطبيق استراتيجية ممارسة
الأزواج التي تزيد من قدرات الطلاب على
التحدث  ،أي عن تطبيق الأساليب وغيرها
 .2للطلاب
بعد متابعة عملية تعلم اللغة العربية من خلال
الأساليب بتطبيق م استراتيجيةمارسة الأزواج ،
من المتوقع أن يكون الطلاب قادرين على تطبيقها
في الفصل وخارج الفصل الدراسي
 .1للباحثين في المستقبل

من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة
على إضافة وتوسيع آفاق المعرفة والخبرة وإجراء
البحوث .من المتوقع أيضًا استخدام هذا كدراسة
ودعم في تطوير المعرفة البحثية المتعلقة
بالموضوع
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