الباب الثالث
عرض البيانات عن تطبيق طريقة اإستفسار فى تدريس اللغة العربية لترقية دافعية التعلّم
للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم " مادييون
﴿أ﴾.

عرض البيانات العامة

 .1تاريخ تأسيس معهد مفتاح العلوم فوجانج كيرادينان مادييون
وعى اجتمع

قرية كرادي ان ماديون لتأسيس ا درسة الثانوية أن ا درسة
تاريخ  2ي اير  ،1975تأسست ا درسة

قل وجود ا.
من ا رحلة ا توسطة ّ
الثانوية قرية كرادي ان ا عهد دارالسام الذى يسمى با درسة مفتاح العلوم.

و ذلك التاريخ تشكيل لس أم اء ا درسة مفتاح العلوم ا دارس الدي ية ،ولكن
م يتم تشكيل امؤسسة قانو على تركيب اإدارة كما يلى:
ا دول 3.1
لس أم اء ا درسة "مفتاح العلوم" ا دارس الدي ية فوجانج كرادي ان
الراعي

 .1كيا ى ا اج ز راء إدريس
 .2فتح الرمن

رئيس لس اإدارة

 .1ا اج زي ورى
 .2ا اج معصوم

الكاتبة

 .1معصوم
 .2أمد باداوى
70
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قسم اإدارة

.1سوتريس وا
 .2عبد ا الك

ا عدات

 .1حسن
 .2أنوار

وقرر اجلس

بداية ااجتماع العام للمدرسة

ااجتماع إ ا درسة

اإعدادية ي بغي تعي مدير (رئيس) ا سؤول عن ال التعليم والتعلم ،الذي ع
رئيس موعة تصريف ااعمال و السيد أمورى
:أما ا علمون الذين شاركوا
.1
.2
.3
.4

إدارة كما يلي :

 .5ميسدي تو
أمورى
 .6كيا ى ا اج ز راء إدريس
عبد اه
 .7صاحب الدين
مود
 .8فودية
نور دايات
الس ة اأو من الس ة الدراسية  1976/1975ال ظام ا اري

ا تعدد اأطراف
.16:30
ا درجة
بعد الظهر

ساعات ما بعد الظهر من الساعة
وقت احق

الصباح

 13:00ح الساعة

العام الدراسي  1977/1976مفتاح العلوم

الساعة  07:00ح  12:15ساعات .أن

مب يستخدم ا دارس الدي ية.

ف ة ما
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لقوة من اجتماع ة القانون وااجتماع وقررت ب أن تكون مسجلة
مفتاح العلوم ال ظام التجاري ا تعدد اأطراف مع كاتب العدل للحصول على
صك قانو وبارك اه فيكم على  6أغسطس  1984يأي التوثيق وثيقة الرقم:
NOTARIS RN SINULINGGA SH MADIUN 18.

وا مد ه بدأت ال ظام التجاري ا تعدد اأطراف مفتاح العلوم للعام
الدراسي  1993/1992الذي لدي بعد ذلك لت فيذ
البلدان

EBTAN

(اإختبارات)

ب اء قدراها الذاتية ال ظام التجاري ا تعدد اأطراف مفتاح العلوم أن

إنضم  KKMإ الثانوية
كل عام عن نتائج ا فرح .الثانوية مفتاح العلوم
ّ
129
ا كومية دولوفوا ماديون.
 .2الرؤية والرسالة واأهداف للمدرسة مفتاح العلوم فوجانج كيرادينان مادييون
أ .الرؤية
الرؤية للمد رسة الثانوية ااسامية مفتاح العلوم  :قيق

مدرسة

إسامية اإعدادية لديها التزام ارتفاع إ ا ستوى التا من التعليم ،وقادرة
على التكيف مع اجتمع باطريقة الرضى من اه سبحان وتعا .
اخ نا ذ الرؤية أ داف طويلة اأجل،
وا دى القص  .ذا ي عش رؤية ا واط

 129أنظر إ نسخة الوثيقية برمز2014/IV .4/ D/02 :

على ا دى ا توسط

مدرست ا أن دث دائما
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ظة ،واستمر

قيق أ داف ا دارس الدي ية .مامح تعكس رؤية وا ثل

كمايلى:
 )1والتوج ا ا ستقبل فيما يتعلق بإمكانيات ا عاصرة.
 )2ا اسب للمعاي الدي ية وتوقعات اجتمع
 )3تتماشى مع أ داف ال بية الوط ية ا صوص عليها عام 1945
 )4ورغبة م ها تطوير قدرات الطاب من أجل أن تصبح رجل اا ان
وا وف من اه سبحان وتعا  ،وصحية ال بيلة وا عرفة ،ا هرة،
دولة د قراطية ومسؤولة
واإبداعية ،ومستقل ،ويصبحوا مواط
 )5نريد لتحقيق التميز كافة اجاات
 )6تشجيع ماسة والتزام ميع ا واط من ا دارس الدي ية
 )7تشجيع التغي اأفضل
 )8توجي التداب ااس اتيجية (مهمة) ا دارس الدي ية.
ب .الرسالة
لتحقيق ذ الرؤية ،و ي مهمة ب القيام ب

شكل أنشطة

طويلة اأجل مع ا ا واضح  .ا ي ا همة ال وضعت است ادا إ رؤية:
أ)
ب)
ج)
د)

تطوير ا ا ج الدراسية وفقا للمرة
س نوعية التعليم ال كن أن تطوير التعليم
س التعليم للب ية التحتية الكافية من أجل س نوعية التعليم
نظم ال بية اإسامية بوضوح أن كن إعداد ا ر القادرين على
استيعاب القيم اإسامية و القدرة على العمل ها ا ياة اليومية.

74

ج .اأ داف
اأ داف من مدرسة ا فتاح العلوم كما يلى:
يوجد ا درسة الثانوية ا يد وذو علم رافع ،وذو أخاق عالية ح
يوجد اجتمع اأفضلية الذين يتوكلون اه .سيتب اأ داف من مدرست ا
و و سيقدر أيضا ،وسيتبي وقتا فوقتا ،ليبلغ مكيال الكفائة التخر ية
( )SKLمن مرحلة اأولية والث اوية فيستوى مكيال الكفائة الوط ية و ى كما
يلى:
أ) أن يتيقن ويتفهم وإقامة الدين اإسامية.
ب) أن يفهم ويقيم ا قوق والواجبات إ اد العملية وي فع البيئة مسؤولية.
ج) أن يتفكر م طيقيا وناقدية

حل ا شكات وأن يتوصل بأنواع الوسائل.

ويسعر على دقيق.
د) أن ب ّ

ه) أن يعيش نظيفا ،وعافية.

ب الوط ّ.
و) أن يش ك ا ياة مرأة على ا ّ

130أنظر إ نسخة الوثيقية برمز2014/3-4/ D/02 :

130

ملحق ذا البحث

75

 .3الموقع الجغرافى
الشارع  :الشارع "معهد دارالسام"
القرية  :كرادي ان
مديريّة  :ماديون
الواية  :ا وى الشرقى
تقع امد رسة الثانوية ااسامية مفتاح العلوم
كرادي ان دولوفو ماديون وبالتحديد

قرية ج اعان.

القرية باا تعدد اأطراف ،
131

 .4تركيب المنظمة بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم" فوجانج
كرادينان ماديون.
اما ت ظيم ا ظمة

ا درسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم" فوجاغ

كرادي ان ماديون العام الدراسى  2014-2015فكمايلى:
ت ظيم ا ظمة

ا درسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم" فوجاغ كرادي ان

ماديون لعام الدراسى2014-2013

131أنظر إ نسخة الوثيقية برمز2014/IV .40/ D/03 :
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ا دول 3.2
رئيس ا درسة
مد زين الف ا .S.Pd I .

نائب رئيس ا درسة
موجييونو ا اجيست

لس ا درسة

قسم اإدارة

نور ثالث

نانانج سيف الدين

قسم امهج

قسم شؤون الطاب

وجي واإرشاد
قسم الت

قسم وسائل الدراسة

ليليك موستيكا

إيدي سيسوانتو

حسن العابد

نوفيياطا جو رى

S.Pdديوى.
اأساتيذ واأستاذات

الطاب والطالبات

77

 .5أحوال الطاّب والطالبات فى المدرسة الثانوية "مفتاح العلوم" فوجانج
كيرادينان مادييون
با درسة الثانوية ااسامية " مفتاح العلوم" فوجا نج كرادي ان ماديون 3
صفوف ولكل صف فصل  ،وتفصيلها كمايلى:

132

ا دول 3.3
عدد طاب ا درسة الثانوية ااسامية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادي ان ماديون
الطالب

الطالبة

العدد

الرقم

الفصل

1

السابع ( أ)

8

13

21

2

السابع (ب)

8

14

22

3

الثامن( أ)

12

18

29

4

الثامن (ب)

16

14

31

132أنظر إ نسخة الوثيقية برمز2014 /IV .05/ D/06 :
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5

التاسع( أ)

14

11

25

6

التاسع (ب)

16

13

27

اجموع

155
مدرسة ا درسة الثانوية ااسامية "مفتاح

وعدد طاب و الطالبات ا تفوق
العلوم" فوجانج كرادي ان ماديون.

133

ا دول 3.4
أ .ا تفوق

الفصل السابع "أ"
اإسم

الرقم
عفيفة فوزية ز را

1

مد توفق

2

عزة اليسرا
فتيحة ّ

3
4

ليل اإي جا

5

على معروف عارف
ب.

الرقم
133نفس ا رجع.

ا تفوق

الفصل السابع "ب"
اإسم
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1

خ ال ساء

2

ديدي إسواندايا

3

ديية أيو صا ة

4

م صور خ الصديق

ج .ا تفوق

الفصل الثامن "أ"
اإسم

الرقم
1

إي دا أغوس رييا

2

ماريا موليدا

3

علفى فطرة ا كرمة

4

طريقة الطلبة
د .ا تفوق

الرقم

الفصل الثامن "ب"
اإسم

1

حسن ا امة

2

مي ور ا ية

3

ميلى نادية ا ي

80

ه .ا تفوق

الفصل التاسع "أ"
اإسم

الرقم
1

نور العزيزة

2

مد توفق

3

ولدى لؤلؤة العلمى

4

إرفا أيدى سافوت ا
و .ا تفوق

الفصل التاسع "ب"
اإسم

الرقم
1

أنا أرفيانا

2

ديوى أيو فوسفيتا سارى

3

نور عزيزة ويديا نيغروم

4

زين العابدين

5

ك ى فيرييانتو

6

مارية القبطية
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 .6الوسائل المدرسية
الوسائل ا وجودة با درسة العالية اإسامية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادي ان
ماديون.

134

ا دول 3.5

الرقم

اسم ا تاع

موع
الغرف

موع

موع

الغرف

الغرفة

ا يد

الفاسدة

134أنظر إ نسخة الوثيقية برمز2014/VI .05/ D/07 :
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الغرفة

1

الدراسية

2

ا كتبة

3

معمل علم

4

5

6

العام
معمل علم
اأحياء
معمل علم
الطبيعة
معمل علم
الكيمياء
معمل

7

يوتر
الكومب

8

معمل اللغة

9

غرفة رئيس
ا درسة

6

5

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1
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10

غرفة
اأساتيذ

 11غرفة اإدارة
12

غرفة التو جي

1

1

1

1

1

1

 13ا صلى

1

1

 14غرفة الصحة

1

1

 15ا مام

4

2

 16امستودع

1

واإرشاد

1

 17غرفة التوزيع
18

19

ميدان رياضة
البدن
غرفة م ظمة
الطاب

 20الغرفة

2

2

1

1

1

1

1
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اأخرى

﴿ب﴾ .عرض البيانات الخاصة
 .1حطوات تطبيق طريقة اإستفسار ( )Inquiriفى تدريس اللغة العربية لترقية
دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم "
فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي .2014 -2013
كان ا درسة الث اوية "مفتاح العلوم"

قرية فوجانج مادييون جاوى

الشرقية .يؤثر ذا ا كان فكرة اجتمع ،و م معرفة ناقصة ويعشون حول
ا درسة مفتاح العلوم .ذ ا الة تؤثر دوافع الطاب
العلوم.

مدرسة مفتاح

135

ويؤكد ذا البيان قول أستاذ مد زين الف ا و و أستاذ
ايضا:
"كان اجتمع

ا عواما ،يع تربيتهم

فن العربية
ّ

علوم الدي ية ناقصة ال تؤثر طاهم أثرا

سلبيا .وكان ولدين من الطاب غ فا م ماما على أمية تربية الدي ية ،و ذا ن ظر إ

135أنظر إ نسخة ا قابلة برمز2014/ IV .04/ W/01 :
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أمر ال قودية كما إذا طلب ا درسة عطية إش اء الكتب او القاموس وغ ذلك
فصعب .وأما إذا طلب ا درسة ال تتصل برحلة فهو سهل".

وليس

136

ذ ا درسة عقدة ل فس على مكاها ال بعيدة من ا دي ة،

و كن ذ ا الة سببا على ارتفاع الدوافع ذ ا درسة لتزدية وت شئية
تدريسية اللغوية العربية .وقام مدرسة مفتاح العلوم امالية رافعية التقدم تدريس
اللغة العربية ،وبدأت ذ اأمالية محالة ل قية الدافعية الطاب خصوصا
للمتفوق من الطاب

تدريس اللغة العربية.

تريد ا درسة كما مداريس اأخر غالبا .يع أن يقدر طاهم مهارات
اللغة العربية م ها قادرون قراءة ال اث وقادرون على تكلم و ادثة بلغة العربية
و ي شأ بيئة اللغوية العربية

137
ا.

كل
بدأ ال جاح لتدريس اللغة العربية بدوافع الذى يكون الطاب ،و ّ
الطاب دوافعهم تلفة .لذلك يطبق اأستاذ طريقة اإستفسار .أما خلفية
تطبيق طريقة اإستفسار التفريق ب الطاب ا ختلف  .كان ا ثاثون
كل فصل وا تفوقون م هم قليل من  7-6طاب تقريبا .لذا ن ظر
طالبا
ّ
قلق ع د اأساتيذ ،يع قلق لطاب ا تفوق

ا

تدريسهم أن قد

136أنظر إ نسخة ا قابلة برمز  2014/ IV.04/ W/02:ملحق ذا البحث
 137أنظر إ نسخة ا قابلة برمز 2014/ IV.3./ W/03:ملحق ذا البحث
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يعلمون كث من ا ادة الدراستهم ال يؤديها اأستاذ
اأساتيذ تطبيق اإستفسار لتم ع ا

الفصل .يستعل

138
مل.

مدرسة الثانوية

أما ا طوات طريقة اإستفسار الذى يستعملها
مفتاح العلوم كما يلى:
 )1مرحلة اإختيارية للمتفوق

تدريس اللغة العربية

ت قسم ذ ا رحلة ثاثة )1 :طريقة اإستفسار لطاب فصل
السابع ا ،يع طلب اأستاذ طاهم أن يبحثوا عن مفردات و ي
تكون

الكتب ا ع ا ستخدم ا،

 )2طريقة اإستفسار لطاب

الفصل الثامن أن يبحثوا عن ا فردات والقاعدة ال حوية ،أما لفصل اأخر
أى الفصل التاسع ليس م الطريقة أن الطاب

فصل التاسع مشغول

إعداد اإمتحان اأخر.
يتموا وظيفتهم
 )2إعطاء الوظيفة واب ّد على الطاب أن ّ

 )3ا شاورة ب الطاب و اأستاذ لتعي الوقت ال

مع الطاب الوظيفة

واجبا.
 )4حث الطاب عن ا ع أوالقاعدة وما
ما خارج الفصل ،م يبحثون الوظيفة

وظيفة اوجب عليهم ،ويبحون
ا كتبة أحيانا أو

بيوهم.

 )5ع د جاء الوقت اإمتحان اأخر فيبي ون ما دون أمام أصدقائهم.
138نفس ا رجع.
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 )6إعطاء التقدير عن الوظيفة
تستعمل ذ الطريقة خارج الفصل أى خارج اأوقات الدراسية،
وكان الطاب ا تفوقون أن يدرسون

الفصل الواحد مع الطاب اأخر،

مل ع د م ،كي قسم
ّ
ويورط اأستاذ ا تفوق أحيانا ،و ذ العملية ليم ع ا ّ
الفرق ع د الطاب وكل من الفرق أوزاد أحد أو أكثر من ا تفوق  .أما
العملية

ذ الفرق أن يبحثوا ويتبدلوا ا دة الدراسية الذى أعطاء ا

اأستاذ ،ويأخر الدراسة بتقوية من اأستاذ.

139

 .2المشكات في تطبيق طريقة اإستفسار وطريقة حلّها فى تدريس اللغة العربية
لترقية دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح
العلوم "
وبعد أن تاحظ وتقابل الباحثة ،فوجدت ا شكات
اإستفسار وأ داف ل قية دوافع الطاب ا تفوق

تطبيق طريقة

تدريس اللغة العربية ،اما

مشكات ا م ها:
 )1ا شكات تتصل بالوقت
ا شكات ع د تطبيق الطريقة اإستفسار الوقت القليل .يدرس
الطاب ا تفوق واأخر

فصل ووقت واحد .والطاب كلهم من

139أنظر إ نسخة ا قابلة برمز 2014/IV .08/ W/08:
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ا تفوق واأخر ع د م وقت واحد لتدريس اللغة العربية .وع د ا تفوق
طريقة اأخرى لتدريسهم

اللغة العربية ،وفي خارج الفصل ومكان ا

فصل فقط ،وز ع د م أن يدرسون هذ الطريقة
وا كتبة أفضل.
الف ا :

الفصل أو ا كتبة

140

فن اللغة العربية و و اأستاذ زين
و ذا كما قال اأستاذ من ّ

"ا شكات الظا رة ع د تطبيق ذ الطريقة الوقت و ى قليل .قضى الطاب
وقت الفسحة إنتهاء الوظيفة

ا كتبة لكن الفسحة قليا"

141

وأما حل من ذ ا شكات ا ستحدمة ذ ا درسة و عملية
ال تكون

بيت كل الطاب ،ا الة بي هم م ي اسب يع اتكون في

الكتب أوالقاموس كاما ،فالطريقة اأخرة من ذ ا شكات سيسئلون
الطاب اأستاذ م بواصلة التيليفون او الرسالة.

142

ويؤكد ذالب ببيان أحد من الطاب ا تفوق يع ماريا علفى
و ى طالبات من فصل الثامن (أ):
"إذا إنتهاء الوقت اإس احة الوظيفة وظيفة بيتية ،وح ع دى ا شكات
كمجهول عن ا فردات سأسئل اأستاذ ف ا بوصيلة رسالة قص ة".
140نفس ا رجع.
W/06:

2014/IV .3/

141أنظر إ نسخة ا قابلة برمز
142نفس ا رجع.
143أنظر إ نسخة ا قابلة برمز 2014/IV.25/ W/12:
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 )2ا شكات تتصل بالسهولة.
ا شكات تتصل بالسهولة مشكلت وما :اأو  ،م تكن
ا درسة القاموس احيط حالة ا تفوق

ذ

ا .بإعتبار اأخر اك السهولة

من القاموس القليل .وحل من ذ ا شكلة ا ستخدم ا درسة سيزيد ذ
السهولة .وأما الثانية ،عدم اأساتيذ ا ا ر للغة العربية ،وحث ا درسة عن
اأستاذ أو ا شرف ا ا ر

اللغة العربية ،الطاب الكث ون تاجون

اأستاذ او ا شرف .واأن ،يكون ا الة اأساتيذ ا اأستذان فقط،
لذا ،نسعى دائما لزيادة اأساتيذ وا شرف ا ا ر

لغة العربية الذى

سيساعد اأستاذ من فن اللغة العربية ذاليوم .ومن قاموس ،تسعى
ا درسة أيضا .واأن ي تظر الطاب ب اأخر إستعمال القاموس.

144

ا شكات اأخرى ا يع نقصان ا درس ا ؤ ل لتدريس اللغة العربية
واستخدام ذ الطريقة تاج مدرس ا ؤ ل.

144نفس ا رجع.
 145أنظر إ نسخة ا قابلة برمز2015/IV.17/ W/13 :
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.3

أثر تطبيق طريقة اإستفسار ( )Inquiriوطريقة حلّها فى تدريس اللغة
العربية لترقية دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية
"مفتاح العلوم " فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي .2014-2013
اأ داف بإستعمال اإستفسار ت مية القدرة ا عريفية و ى مرحلة من
عملية سجية .اأ داف اأفضل من عملية التدريسية اإستفسارية اش ك ماما
تدريسية ويوج العملية ا عريفية ال تيبية على اأ داف التدريسية وت مية
اإعتماد الطاب على ما يوجدو .
اأثر بإستخدام طريقة اإستفسار

تدريس اللغة العربية

مدرسة

الثانوية "مفتاح العلوم" ترقية ال تائج الطاب أحسن .اك أدوات ل قية
الدافعية التعلّمية للمتفوق و ذا كما قال مد توفق:
"فرحت يا أخت وقد أخاف نتائجى التدريس ناقص لذا أجتهد
العربية".

146
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الباب الرابع
تحليل البيانات عن تطبيق طريقة اإستفسار فى تدريس اللغة العربية لترقية دافعية التعلّم
للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم " مادييون
﴿أ﴾ .تحليل البيانات عن خطوات تطبيق الطريقة اإستفسار فى تدريس اللغة العربية
لترقية دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم "
فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي 2014-2013
طريقة اإستفسار ( )Inquiriمن اإ يزية و و لغةً التحقيق .وع د فيكيد أن طريقة
اإستفسار

()Inquiri

الط ريقة إستعداد الطاب حالةً و ارب واسعة أن نرى ما
روابط

دث وأن يعمل الشئ وتقدم اأسئلة ويبحث عن ا واب بأنفسهم
ااكتشاف مع اأخر ويقارن مايوجد م بشئ الذى أوجد الطاب اأخر.

147

تشديد طريقة اإستفسار
مشارةً .والدور الطاب

()Inquiri

لعمليية و إكتشافية .وما ا دة إاّ بلغها

ذ الطريقة ي حث عن الشئ و إكتشاف ا ّدة بأنفسهم

ودور اأساتيذ و صاحب السهولة ) (Fasilitatorومرشد لطاب تدريسهم.

148

147ه.مولياسا.108 ، Menjadi Guru Professional ،
148وي ا سا ايا ( Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan ،جاكارتا :كي جانا
ف يداتا.195 ،)2006 ,
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وأما خطوات من طريقة اإستفسار كمل يلى:
 )1تعي ا وية على ما تاج إلي الطاب.
 )2اإختيار ا قدمة على اأساس ال سيدرسها.
 )3تعي الدور الذي سيعملون كل واحد من الطاب.
 )4فحص لفهم الطاب على ا شكات الذى سيبحث في .
 )5إستعداد اأحوال الفصل.
 )6إستعداد السهولة و ى سيحتج دراسة الطاب.
 )7إعطاء فرصة لطاب ليؤدى مبحثة واكتشاف.
 )8ليل ما يوجدون الطاب أنفسهم.
 )9يهجم احادثة الطاب ب اأخر.
149
 )10إعطاء التقوية الطاب .و ذا ان يكونو تهدون مبحثهم.
أما ا طوات الطريقة اإستفسار ال تستعملها مدرسة الثانوية مفتاح
العلوم كما يلى:
 )7مرحلة اإختيارية للمتفوق

تدريس اللغة العربية

ت قسم ذ ا رحلة ثاثة )1 :طريقة اإستفسار لطاب فصل السابع
ا ،يع طلب اأستاذ طاهم أن يبحثوا عن مفردات و ي تكون

الكتب

ا ع ا ستخدم ا )2 ،طريقة اإستفسار لطاب فصل الثامن أن يبحثوا عن

149نفس ا رجع.
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ا فردات والقاعدة ال حوية ،أما لفصل اأخر أى فصل التاسع ليس م الطريقة
أن الطاب التاسع مسغول إعداد اإمتحان اأخر.
يتموا وظيفتهم
 )8إعطاء الوظيفة واب ّد على الطاب أن ّ
 )9ا شاورة ب الطاب و اأستاذ لتعي الوقت ال
 )10حث الطاب عن ا ع أوالقاعدة وما
خارج الفصل ،م يبحثون الوظيفة

مع الطاب الوظيفة واجبا.

وظيفة اوجب عليهم ،ويبحون ما

ا كتبة أحيانا أو البيتهم.

 )11ع د سيدخلون الوقت اإمتحان اأخر فيباي ون ما يوجدون أمام أصدقائهم.
 )12إعطاء التقدير عن الوظيفة
تستعمل ذ الطريقة خارج الفصل أى خارج اأوقات الدراسية ،وكان
ويورط
الطاب ا تفوق أن يدرسوا فصل واحد مع الطاب اأخرينّ ،
مل ع د م ،كي قسم الفرق ع د
اأستاذ ا تفوق أحيانا ،و ذ العملية ليم ع ا ّ
الطاب وكلذ من الفرق أوزاد أحد أو أكثر من ا تفوق  .أما العملية

ذ

الفرق أن يبحثوا ويتبدلوا ا دة الدراسية الذى أعطاء ا اأستاذ ،ويأخر الدراسة
بتقوية من اأستاذ.

150

ي بغى على الطريقة أن تفرقهاب ا تفوق واأخر ،كإعطاء السهولة او
الطريقة .اإختيار الطريقة اإستفسار

مدرسة الثانوية مفتاح العلوم قد وفق

ب ظرية اإبكارية للمدرس على استعمال الطريقة ا اسبة لطاهم.
150أنظر نسخة ا قابلة2014/3.IV/ W/05:
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و حطوات اإستفسار ا م ي تب كما ظهر

نظرية أي م يوافق.

و استخدامها م ي تب أن استعما ا :اإختيارية للمتفوق  ،و إعطاء
الوظيفة ،و ا شاورة ب الطاب و اأستاذ لتعي الوقت ال

مع الطاب

الوظيفة واجبا ،و حث الطاب عن ا ع أوالقاعدة ،و فيباي ون ما يوجدون
أمام أصدقائهم ،إعطاء التقدير عن الوظيفة .اك م يكن

اإختيار ا قدمة

على اأساس ال سيدرسها ،وتعي الدور الذي سيعملون كل واحد من
الطاب ،و فحص لفهم الطاب على ا شكات الذى سيبحث في  ،وإستعداد
اأحوال الفصل.
﴿ب﴾.

تحليل البيانات عن المشكات في تطبيق طريقة اإستفسار وطريقة حلّها

فى تدريس اللغة العربية لترقية دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية
اإسامية "مفتاح العلوم "
و التدريس ا شكات غالبة ،و ي كما

الطريقة اأخرى إما من طريقة

او طاب .كما تاحظ الباحثة أن تطبيق الطريقة اإستفسار فيها ا شكات.
اك مشكلت وما ا شكات تتصل بوقت قليل وسهولة قليلة أيضا.
كان طريقة اإستفسار مشكات و ي كما

الطريقة اأخري.

وأما

ا شكات ا ،و ي احد عيوب الطريقة اإستفسار :إذا يستعمل ا درس
اإستفسار طريقة

تدريسية فيصعب على مراقبة العملية الدرايسة ،وت فيد ا تاج

95

إ كث اأوقات أحيانا .وع د ا درس صعبة على مراقبة اأوقات ا عي ة ،وي بغى
على الطاب ال ضج ال فسية ،والشجاعة ،والرغبة عرفة ما م يعرف .

151

قديكون الطريقة ا ؤثرة مشكات لدراسية ،و اك حل من ا شكات
لتوجد التدريسية ا ؤثرة ،و ي )1 :ال ظام

تدريسية ك ظام وقتية أو يثبت ا ركز

الفعلية )2 ،وأصبح من صاحب السائل،
التدريسية ،لذلك يكون التدريسية ا ؤثرة و ّ
152
 )3وت مية ا ادة الذى قد درسها.
كان الوقت

ا درسة دودا ،لذ ،طلب ا درس طاهم بوظيفة بيتية

احيانا .والوظيفة البيتية ي عملية خارج الفصل و ك ها بدل لوقت ضيّق
ليتم الوظيفة ال درس الطاب
مدرسة .ومن أحد فوائد الوظيفة البيتية أن ططها ّ
يطول الوقت الدراسة
الفصل او ي شأ ا عريفة لطاب ول تفعهم أكثر البحث او ّ
153
ا درسة.
كان تطبيق الطريقة اإستفسار

مدرسة الثانوية "مفتاح العلوم" فوجانج

ك ادي ان مادييون اك مشكات و ى كما يلى :اأو  ،ا شكات تتصل
بالوقت ،اك وقت ناقص ع د تطبيق ذ الطريقة .و كن الطاب هذ الطريقة
151نانانج ح افية.79 ،Konsep Strategi Pembelajaran ،
152
أجوغ سوسياhttp://Metode efektif ،Cara Menemukan Metode yang Efektif dalam Belajar ،
 ، dalam .com.نقل 01مايو .2014
153دانيل مئيج ودافيد ري ول( Effektive Teaching Teori dan Aplikasi ،يوغياكارتا :فوستاكا فياجار،
.151-150 ،)2008
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ويبحثون ا ادة أنفسهم .ويستخدم الطريقة خارج الوقت الدراسية ا عي ة،
تستخدمها

يتم أحيانا .ونظرنا
وقت اإس احة من  15دقائق تقريبا .والوظيفة م ّ

على ذ ا شكلة كان ا درسة "مفتاح العلوم" و ّل ا باسخدام على وظيفة
بيتية.
ا شكلة
مشكلة ال

تطبيق طريقة اإستفسار

ى من إحدى عيوب ذ الطريقة يع

تطبيق طريقة اإستفسار
ت تهى الوظيفة

ا درسة الثانوية "مفتاح العلوم"

ذ ا درسة وقتان م هما

تاج ا وقت طويل.
وقت اإس احة وإذا م

ا درسة فب ّد ا بوظيفة بيتية ،و ذ كيفية بدا ل قصان الوقت

ا درسة ،الكيفية م ت جح ماما أن قد يكون الوظيفة م ت تهى
مثبوت.

154
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تحليل البيانات عن أثر تطبيق طريقة اإستفسار وطريقة حلّها فى تدريس

﴿ج﴾.

اللغة العربية لترقية دافعية التعلّم للطاب المتفوقين بالمدرسة الثانوية اإسامية
"مفتاح العلوم "
اإستفسار مزاي يع قيام اإاتزام (  )commitment buldingعلى
الطاب لدراستهم بإش اك ،وا تهد على طلب وإ اد الشيئ تدريس ،قيام
تديسية ليؤدي اأ داف الدراسة ،قيام اإعتمادال فسية ( self
العملية ،واإبكارية
155
 ،)confidenceومفتوحة ( )openessعلى نتائج ما الذى يوجد الطاب.
واأ داف بإستعمال اإستفسار ت مية القدرة ا عريفية و ى مرحلة من
عملية سجية 156 .واأ داف طريقة اإيتفسار ع د موليا وجو ار و :يرتقية
إش اك الطاب على اإكتشاف وعملية التدريسية ،يقلّل مضاف الطاب اأستاذ
يدرب الطاب على طلب ا ادة وانتفع البيئة مصادر الدراسة
ليطلبون دراستهمّ ،
157
دائمة ،يعطى ا اربة طول العمر.
اأ داف اأفضل من عملية التدريسية اإستفسارية اش ك ماما
تدريسية ويوج العملية ا عريفية ال تيبية على اأ داف التدريسية وت مية اإعتماد
158
الطاب على ما يوجدو .

155نانانج ح افية .78 ، Konsep Strategi Pembelajaran ،
156وي ا سا ايا.197 ،Strategi Pembelajaran ،
157
أواندارىhttp://metodepembelajaranmatematika-foto.blogspot.com/ ،
158ت

ييانتوPembelajaran ،

.166، Mendesain Model
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اأثر بإستخدام طريقة اإستفسار تدريس اللغة العربية مدرسة
الثانوية "مفتاح العلوم" ترقية ال تائج الطاب أحسن .اك أدوات ل قية الدافعية
التعلّمية للمتفوق و ذا كما قال مد توفق:
" فرحت يا أخت وقد أخاف نتائجى التدريس ناقص لذا أجتهد

اأثر

تطبيق طريقة اإستفسار

تدريس اللغة العربية".

159

مدرسة "مفتاح العلوم" أثران وما:

مكن ذ الطريقة ل قية قيمة التعلّم ا تفوق و زيادة الدوافع التعلّم ا تفوق  .اأثر
تطبيق طريقة اإستفسار مدرسة "مفتاح العلوم" من احد اأ داف طريقة
اإستفسار.
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الباب الخامس
اإختتام
﴿أ﴾ .نتيجة البحث
ب اء على عرض البيانات و ليلها

اأبواب ا اضية ،فاست بط الباحثة

نتيجة البحث فيما يلى:
ا درسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم " :
 )1إ ّن خطوات طريقة اإستفسار
اإختيارية للمتفوق  ،و إعطاء الوظيفة ،و ا شاورة ب الطاب و اأستاذ
لتعي الوقت ال مع الطاب الوظيفة واجبا ،و حث الطاب عن ا ع
أوالقاعدة ،و فيبي ون ما يوجدون أمام أصدقائهم ،إعطاء التقدير عن الوظيفة.
 )2إ ّن ا شكات
ا درسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم " مشكات وما:
ا شكات تتصل بالوقت ،قدكان الوقت مدرسة لتطبيق الطريقة اإستفسار
نقصان و ّأماحلّ الذى تستعمل ا درسة بوظيفة بيتية  .ومشكات اأخرى
نقصان السهولة و ى مصادر الدراسة (القاموس أو كتب اللغة العربية) و ّأما حلّ
الذى تستعمل ا درسة قدم ا طط ا وزارة الشؤون الدي ية لزادة مصادر الدراسة
كقاموس وغ و نقصان ا درس ا ؤ ل تدريس اللغة العربية.
 )3إن أثر طريقة اإستفسار ا درسة الثانوية اإسامية "مفتاح العلوم " مكن ذ
الطريقة ل قية قيمة التعلّم ا تفوق و زيادة الدوافع التعلّم ا تفوق .
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﴿ب﴾.

اإقتراحات

 .1اإق احات ا رئيس ا درسة
أ) ي بغى أن يزيد اوقات الدراسية لتطبيق الطريقة اإستفسار خارج
اأوقات ا درسة الرمية.
ب) ي بغى أن يش ك الوالدين من الطاب أن يتفكر نقصان السهولة
كقاموس وغ ذلك.
 .2اإق احات ا مدرس اللغة العربية
أ) ي بغى أن يصر تري الطاب ا تفوق وع د م التدريس
ا ختلف ،واأفضل ع د تطبيق اإستفسار.
ب) أن يزيد ا فردات ا ديد ا قابلة الدراسة ،ح يكون الطاب
معرفة ا فردات با فتح القاموس.

