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 الملخص

 

 لطابفي تعليم اللغة العربية  (Mastery Learning) تعلم ااتقانيتطبيق ال. 2015. محمد عبد، حكيمال
بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو 1 (IPA) الحادي عشر قسم علم الطبيعةالصف 

كلية التربية قسم اللغة العربية الجامعة . يالبحث العلم. 2015-2014السنة الدراسية 
 .الماجستيرأندوس الحاج حسن المشرف الدكتور . وغاإسامية الحكومية فونورو

 تطبيق ك تعلم ااتقا: الكلمات اأساسية

ث العلمي يع كجدت مسألة  إتقاف درس اللغة العربية  ذا  خلفية البحث من 
درسة العالية ادم عشر با كومية دكلوفولطاب الصف ا ة الدراسية اإسامية ا  –2014  الس

ث العلم. 2015   التعلم ااتقا تطبيق ك الدكافع ك العوائق عن تطبيق  محدد الباحث 
ذا البحث العلم.  كطريقة حلهاتعليم اللغة العربية َ 1ُ:  فكمايلىمأما اأسئلة ال تبحث  

ادم الصف  لطاب  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning) التعلم ااتقاتطبيق  كيف ا
كومية دكلوفو1 (IPA)عشر قسم علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با   الس

  (Mastery Learning)  التعلم ااتقا تطبيقالدكافع ك العوائق عنما  2َ ُ؟2015 –2014
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية  درسة العالية 1 (IPA)ا  با

كومية دكلوفو ة الدراسيةاإسامية ا   تطبيقعن حل العوائقكيف  3َ ُ؟2015 –2014  الس
ادم عشر قسم علم الصف  لطاب تعليم اللغة العربية  (Mastery Learning) التعلم ااتقا ا

كومية دكلوفو1 (IPA)الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با  . ؟2015 –2014  الس

ماف (Miles)إجابة أسئلة البحث، استخدـ الباحث نوع البحث على طراز ميلس  وب  ك 
(Huberman) . ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابنفد البحث درسة 1 (IPA)ا  با

كومية دكلوفو ة الدراسيةالعالية اإسامية ا قابلة . 2015 –2014  الس استخدـ طريقة ا
وعية  مع البيانات كاستخدـ الطريقة الوصفية ال راقبة   Metode)كالطريقة الوثيقية كطريقة ا
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Deskriptif Kualitatif) تاج إ فركض البحث كمن م ليل البيانات أف البحث الوصفى ا    
اد فركض البحث ث إ إ تاج الباحث   . ا 

ليل البيانات أف   (Mastery Learning) التعلم ااتقا تطبيق 1َ : ُكاعتر الباحث  
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية  درسة العالية 1 (IPA)ا  با

كومية دكلوفو ة الدراسيةاإسامية ا اسبا  2015 –2014  الس ظرية كلو كانا غ م اسبا بال م
داؼ التعلم الواضحة، كجود الكتب : اؾ دكافع كعوائق، دكافع  2َُاما  ، الدراسيةأ

مشكات بتوف الوقت الكا للوصوؿ بكل الطاب إ : كعوائق . وجود غرفة معمل اللغة
تعلم كبيئة التعليم اللغة  هارات اأساسية لدم ا العوائق  اؾ حل 3َُدرجة التمكن كنقصاف ا

فيذ طريقة التعلم اجموعة أك التعلم الزميل  فردات كت تعلم حفظ ا ريض ا علم يع   Pear).من ا

Teaching)  ع الرنامج التدريب القراءة القرآف  كل صباح قبل إبتداء درسة ص كحل العوائق من ا
 .ساعة التدريس
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 الباب اأول
المقدمة 

 

  البحثخلفية.  أ

ي تستخدـ رمية على  كانت اللغة العربية إحدل اللغات  العام، ك 
ا . أها لغة القرآف ك الدين اإسامي. عشرين بلدا تقريبا حقيقتها من اللغات 

بية سلم  العام عربية كانت اـ أج ائة ماي ا اسب  لقد عرؼ . 1اكثر الت
يادم  د دخوؿ اإساـ إليها  القرف السابع ا ل إندكنيسيا اللغة العربية م أ

سلم . 2مع قدـك التجار العرب ا
بوم   مة  العام ال واد الدراسية ا ي إحدل ا اللغة العربية 

لية تدرساف اللغة . إندكنيسيا بوية سواء أكانت حكومية أـ أ ئسسات ال ا
واد اأخرل بوية اإسامية . العربية كما تدرساف ا ؤسسات ال كخاصة  ا
. 3ميع الطابدرسا مهما كانت اللغة العربية تدرس ضركرية 

شاط ااتصاات شفويٌا ك  شر ال ي مواد التدريس ال ت اللغة العربية 
ولوجيا ك  شر العلم ك التك ريريٌا ليفهم ك يعر اأخبار ك الفكرة ك الشعور م ت

مادة اللغة العربية مادة ال توجي لتشجيع كترشد كتطوير كتب قدرة م . الثقافة
تجة اي عن اللغة العربية سواء اكانت تقبا أـ م مية موقف إ كبذلك . 4لت

                                                           

1
ار أرشد   فوستاكا : يوغياكرتا ُ ،Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ،أز
 .1، 2003َفيازار، 

2
هج تعليم اللغة العربية كتطبيق علي مهارة الكتابةعلي الكامل، مد    ج ُ، تطوير م جامعة : مال

الكي،  كومية ا  .11، 2010َاإسامية ا
3
ميد،    ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi عبد ا

Materi, dan Media, et.al. ُ ج كوميةالطبعة: مال ج،  جامعة اإسامية ا  .158، 2007َ مال
4
مرة    ية مهورية اندكنيسيا ال ة 2نظاـ كزير الشؤكف الدي  Standar Isi dan،  ـ2008 س

Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Arab ،ُ ،ية  86  ،2006َكزارة الشؤكف الدي



4 

 

 

واد فقط،  ا مدرس اللغة العربية  الفصل، ليس بزاد التكويل  فيد احاكلة ال ت
دخات احتاجة  إدارة  اتيجيات أك ا ا بتكويل اإس بغي أف أزاد كلكن ي

. التعلم
علم . تعلم اللغة العربية عملية مركبة ك متعقدة جدا لذلك إذا كاف ا

، مثل نقص رغبة التاميذ كيسببوف جلبة مرارا  شاعرا توجي عوائق مرارا  كظائف
ادة كمادة اللغة العربية ال تبلغها ناقص أف تفهمها التاميذ،  تعم ا ح يعلم ا

دخل عارفا را  استعماؿ ا بغي للمعلم أكثر إجتهادا كما ك لكل معلم . في
م للمتعلم  حالة كذا ستئثر على . ليس سواء دائما  رأيهم عن تقدير

أخوذ  التعليم دخل ا تعلم . نظاـ ا ظر ا علم الذم ي تلف ب ا أن 
خلوؽ  تعلم كا ظر ا علم الذم ي تعلم اآخر كا ختلفة با كالشخصية ا

تساكم تاج إ التصديق. ا تعلم  اطء عن تقدير ا كاأحسن . كلذلك الرأم ا
فيد  خلوؽ الشخصي بكل خافاهم ح يسهل لت تعلم كا ظر ا للمعلم أف ي

دخل  التعليم . 5ا
قيقة كث من التاميذ  تعليم الٌلغة العربٌية ليس باأمر السهل أٌف ا

ذ الٌلغة كا سيما  استخدامها   شٌقة كالصعوبة  دراسة  دك ا مازالوا 
تاج ـ. 6حياهم اليومية اسدخل اللغة العربية مدرسكلذلك  ة ب التدريس ا

داؼ التعٌلمتوؿ احة أك غ الذم  أمر مهٌم دخلأٌف ا. صل أ تقتضى إ 
علم.  عملية التعٌلم عناحة بغى  تاركا امفي اسب دخل اللغة العربية أف   ا

 .لتاميذابأحواؿ التاميذ كتستطيع أف تزيد رغبة 

                                                           
5
  ، : جاكارتا ُ Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif شيف البخر مرا

يكا جيفتا،   6، 2010َري
 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa رضية زين الدين، 6

Arab ُ 1، 2005َفوستاكا رحاة، : يوغياكرتا 
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شي بالطريقة  اضر عملية التعلم كالتعليم عموما اتزاؿ   الوقت ا
علم التاميذ تقريبا  واد 40-30التقليدية، يواج ا  تلميذا  الفصل كالوقت كا

تساكم لكوف القدرة . 7ا تعلم  تعلم أٌف كل ا  تعليم التقليدية يعتقد ا
تساكم بطء . كسرعة التعلم ا تعلم الذكي كللمتعلم ا كعاقبت سيبطؤ التقدـ ا

ر ليخدؼ فطبعا حالة كذا سيدفع عملية التعلم كالتعليم . سيجعل كأف 
تعلم . شي بعد التأث كالفعاؿ كغ متعة عن ا

علم  بغي أف يهتم ا ظما، في فيذ عملية التعليم اللغة العربية م لكي ت
تعلم  تعليم اللغة العربية معوا . بإختافات الفرد ا لذلك أف تفهموا ك

دخل الشخصي كاجب للممتعلم اتيجيات التعلم كالتعليم   فقد ظهر .إس
ستمر للمهارة مع ماحظة  أسلوب التعلم ااتقا الذم يعتمد على التكرار ا
ظم يعمل  الفركؽ الفردية  التعلم، إف أتباع أساليب كطرائق التعلم بأسلوب م

هارة كالقدرة  فيذ متطلبات اللعبة، إذ يعد تعلم ا تعلم كإبراز دكر لت على أشراؾ ا
 .على أدائها من الشركط اأساسية إتقاها

ت ظركؼ تعلم  و فلسفة تعليمية تؤكد على ان  إف التعلم ااتقا 
ض  ظل  ، كيف م على أحسن كج اسبة يستطيع كل الطلبة تعلم ما يعطى  م
ائم يتمكن غالبية الطلبة من استثمار أقصى قدراهم  اخ ا اسبة كا الظركؼ ا
ركي بشكل صحيح   عملية التعلم إذا ما أعطيت التغذية الراجعة عن اأداء ا
 ، اسب للطلبة، كأيضا إذا ما توفر الوقت الكا إتقاف ما يتعلمون ك الوقت ا
كونات اإتقاف كبالتا فأف ضمانات  الك معاي كاضحة  ا إذا ما كاف  كأخ
. 8الوصوؿ بالطلبة ميعهم إ أعلى مرحلة من التعلم تكوف ضمانات عالية جدا

                                                           

7
يكا جيفتا، : جاكارتا ُ، Proses Belajar Mengajar di Sekolah سورياسوبراتا،   ري

2002َ ،83 
8
بية كالتعليم،  : عمافُ التعلم ااتقاف، ،عمر امد رزؽ    6، 1988َكزارة ال
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دؼ التعلم  ا  ظيم جيد ك تعلم بوحدات تعليمية ذات ت اإتقا تزكيد ا
ماعة التلميذ الكب  بتلك الكيفية، ح  َالتعليم التقليديةُلتكٌيف تعليم ا

تماـ بقدر الكفاية إختافات التلميذ، خاصة شيئ متعلق بالتقدـ  تعطى اإ
التعلم اإتقا طريقة التعليم ال هتم . 9(Rate of Progress)كسرعة التعلم 

علم . دخل الشخصي  عملية التعلم تماـ ا ر ا ذا طريقة التعليم ال 
اضر بوم، لغرض ترقية .  الوقت ا ديد  العام ال أف التعلم اإتقا 

واد  ستول اإتقاف لكل ا الدافع كاحاكلة للمتعلم  تعلم لكي أف يصل إ ا
كاإتقاف استعمال على ميع . ال قد تتعلمها كخصوصا إ مادة اللغة العربية

شى عملية  خفض، ح  توسط أـ ا تعلم سواء أكاف للذكاء العا أـ ا ا
يد . التعلم كالتعليم 

درسة "أما  كومية دكلوفوا دارس  ؼ" العالية اإسامية ا ي إحدل ا
ة  درسة كما  تعلم  فيها درس اللغة العربية.دكلوفومدي   اإسامية العالية ا
درسة كمن مقابلة الباحث مع مدٌرس اللغة العربية  . اأخرل العالية ا

سألة بإتقاف درس اللغة العربية كومية دكلوفو، كانت ا فيطبق . اإسامية ا
درسة العالية  مدرس اللغة العربية التعلم اإتقا  عملية التعلم اللغة العربية با

كومية دكلوفو . اإسامية ا
ذكورة  تطبيق التعلم يريد الباحث أف يبحث  كمن خلفية البحث ا

لطاب  التعلم ااتقا كطريقة حلها تطبيق ك الدكافع ك العوائق عناإتقا 
كومية دكلوفوالصف  درسة العالية اإسامية ا ادم عشر با كبذاؾ أخذ . ا

 في (Mastery Learning) تعلم ااتقانيتطبيق ال" الباحث موضوع البحث 
 (IPA)الحادي عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية 

                                                           

9
كيل،    267-266، 1989َغراميديا، : جاكارتا ُ، Psikologi Pengajaran كي
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  –2014  السنة الدراسية بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو1
2015". 

 
 تحديد البحث. ب

  التعلم ااتقا ث  جوانب خاصة مناؿ قدد الباحث مسائل
درسة العالية اإسامية الصف  لطابتعليم اللغة العربية  ادم عشر با ا
كومية دكلوؼ ذا البحث العلمك .ا ديد البحث   ك تطبيق عن  مأما 

لطاب   كطريقة حلها  تعليم اللغة العربيةالتعلم ااتقا الدكافع ك العوائق عن
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  درسة العالية اإسامية 1 (IPA)ا  با

كومية دكلوفو ة الدراسيةا  2015 – 2014  الس
 

 سئلة البحثأ. ج

ذا البحث فيما يلي : كأما سؤاؿ البحث  
  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning) التعلم ااتقاتطبيق  كيف .1

ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطاب درسة العالية 1 (IPA)ا  با
كومية دكلوفو ة الدراسيةاإسامية ا  ؟2015 –2014  الس

  (Mastery Learning) التعلم ااتقا تطبيق  الدكافع ك العوائق عنما .2
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية   (IPA)ا

كومية دكلوفو1 درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با  – 2014  الس
 ؟2015

  (Mastery Learning) التعلم ااتقا عن تطبيق كيف حل العوائق .3
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية   1 (IPA)ا
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كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا ة الدراسيةبا  – 2014  الس
 ؟2015

 

 أهداف البحث. د

ذا البحث فيما يلي داؼ البحث   : كأما أ
  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning) التعلم ااتقاتطبيق عرفة  .1

ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطاب درسة العالية 1 (IPA)ا  با
كومية دكلوفو ة الدراسيةاإسامية ا  .2015 – 2014  الس

  (Mastery Learning) التعلم ااتقا تطبيق  الدكافع ك العوائق عنعرفة .2
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية   (IPA)ا

كومية دكلوفو1 درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با  – 2014  الس
2015. 

  (Mastery Learning) التعلم ااتقا عن تطبيق حل العوائق عرفة .3
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطابتعليم اللغة العربية   (IPA)ا

كومية دكلوفو1 درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با  – 2014  الس
2015. 

 

  البحثفوائد. ه

 فوائد نظرية .1

عارؼ  قية ا قية التعلم ااتقامةعااؿأف تكوف مساعدة ل    كل
درسة العالية الصف  لطابتعليم اللغة العربية  ادم عشر با ا

كومية دكلوفو .  خاصااإسامية ا
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  عملية فوائد .2

للباحث  . أ
اسبة  ديدة  تعليم اللغة العربية ا عارؼ العلمٌية ا لزيادة ا

ستقبل ة التعليمٌية  ا ه . با
 للمدرس أو المدرسة . ب

درسوف  ترقية تعليم  راجع يرجع إلي ا ليكوف البحث أحد ا
درسة  كومية دكلوفواللغة العربية با . العالية اإسامية ا

 

 تعريف المصطلحات. و
قصود من تعريف  صطلحاتكا  الفهم ك ااختاؼ ب اأخطاءم ؿا

: يوافق موضوع البحث . التأكيل يتعٌلق باإسطاحات  موضوع البحث
 لطاب  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning) تعلم ااتقاتطبيق اؿ"

ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  درسة العالية اإسامية 1 (IPA)ا  با
كومية دكلوفو ة الدراسيةا بغي أف يشرح الباحث . "2015 – 2014  الس في

صطلحاتمن تعريف بعض   : كما يلي ا

 تطبيق .1

شاط ك  و يصٌب بال د نوردين عثماف  كتاب مقصود التطبيق  ع
طو رسـو لتوصل إ . العمل ك ا شاط ا و ال شاط فقط، بل  تطبيق ليس ال
شاط دؼ ال  . 10ا

 

 

                                                           

10
راجا : جاكارتا ُ Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum نوردين عثمات،  

سادا،  دك ف  .70، 2002َغرافي
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 التعلم ااتقا .2

طلوب للمستول التاميذ كصوؿ و علموف دد كالذم ا ربوف ا  كا
ادة ذ أكانت سواء دراسية،اؿ مادة لتعلم  أك نظرية أك مفهوما الدراسية ا
 التعلم 11.اجتماعية أك كظيفية كعملية علمية مهارة أك قيمة أك خرة أك حقيقة

هم الوصوؿ ا  اٌلو نظرية  التعلمااتقا  ك ض اف ميع الطاب   تف
قيق التعلم كلكن بسرعات متفاكتة دؼ ك د نسوتيوف  .نفس ا  التعلم ااتقاع

ٌقق التوكيل اإمتاء إذا كاف الطاب . 12و التوكيل اإمتاء يستطيع أف 
د أزير عثماف . متسٌلطا عن مادة دراسية كٌلها و الباغ التعلم ااتقاأٌما ع  

. 13الدرجة التوكيل اأقٌل شخصيا ك ماعة الذم أثبت لكٌل الفركع الدركس
 

 السابقة البحوث. ز

 :أخذ الباحث البحوث السابقة

امعة اإسامية فاميكاسافكتب .1 ٌمد خليل عشرم من ا برقم دف القيد   
وضوع 20097603513  Mastery) تعلم ااتقاتطبيق اؿ كاما ا

Learning) درسةالصف  لطاب  تعليم العقيدة اأخاؽ  الثٌامن با
اف فاميكاسافالثانوية تي ، ك نتائج  اإسامية مفتاح العلـو مدككواف فيع
 : البحث

                                                           

11
  http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?p= جاع293  11  تاريخ ااس

  ـ2014ديسمر 
12

. 36، (1982ساري ديداكتيك، : جاكارتا ) Metode Pengajaran Nasional نسوتيوف،  
13

، Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar أزير عثماف ك ليليس سيتياكاي،  
ا ركسدكريا، : باندكنج   14، 1993َر
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الصف  لطاب  تعليم العقيدة اأخاؽ تعلم ااتقا قد نفد تطبيق اؿ
درسة اف  الثانويةالثٌامن با تي  اإسامية مفتاح العلـو مدككواف فيع
يد تاج إ تقييم. فاميكاساف  .  للتحسكلكن ا تزاؿ 

د من   اؾ العديد من العوامل ال    تعلم ااتقاتطبيق اؿأف 
درسة ، ضيق الوقت، ااتقامثل نقص مدرس من معرفة مفهـو التعلم ، ا

واد، كتعقيد تق .  نتائج التعلم، كعدـ نقص الدعم من الوالدينديرككثافة ا
و متوقع، عقد   فيذ عملية التعلم كما  ذ العوامل كلت ة  عا كلكن 

اٌدة التدريس عٌلم ا شاكرة ا ،  ،(MGMP) ا علم عقد التدريب كتدريب ا
علم كأكلياء اأمور ككذلك  ية كالتعاكف ب ا كالقياـ بأنشطة إضافية الدي

ية التحتية اؾ حاجة الب  .توف ك

كومية فونوركفو، قسم كتبت  .2 امعة اإسامية ا أجيبت الدعوة، من ا
ية اإسامية بية الدي وضوع . 243062181برقم دف القيد . ال كأماٌ ا

عهد  ليزية با فيذ التعلم ااتقا  أنشطة التعلم اللغة العربية ك اللغة اإ ت
ة الدرسية  ات باباداف الس  .2008-2007اإمن للب

 :  نتائج البحث
اللغة العربية كاللغة من نتائج البحث كجدت أف من أنشطة التعلم  

ليزية باستخداـ نظاـ التعلم الكامل  ات بابادافاإ عهد اإمن للب :   با
 عملية التعلم إ حد أقصى .1

 معحٌ تواصل طاب بسهولة  زادت مهارات اللغة العربية لطاب .2
علم  اأنشطة اليومية  .الطاب كا

واد اللغوم أيضا  .3 م كتعميق الطاب ا   أف تعمل الطابحٌ زيادة التفا
 .اللغوم بسهولة امتحانات

 .تصبح أفضل التحصيل العلمي للطاب .4
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ث بعد اإطاع على نتائج البحوث القائمة،  كيعتقد الباحث أف 
وضوع  اسبا للقبوؿالعلمي با  Mastery) تعلم ااتقا تطبيق اؿ "ا يزاؿ م

Learning) ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  لطاب  تعليم اللغة العربية ا
(IPA) 1كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا ة الدراسية با  – 2014  الس

و" 2015 ذا البحث  كيز     ك اللغة العربيةعرفة إتقاف درس أف ال
.   تعليم اللغة العربيةتعلم ااتقاتطبيق اؿ عن حل العوائقك الدكافع ك العوائق 

اسبا للقبوؿلذلك يعتقد الباحث أف البحث العلمي   .ا يزاؿ م

 

 منهج البحث. ح

 البحث نوع .1
ذا البحث العلمي على سبيل  إستخدـ الباحث نوع البحث 

وعى  و إجرآت (Qualitative Research)البحث ال وعي   ك البحث ال
تج البيانات الوصفية   كاأصوات (Descriptive Data)البحث ال ت

تأملة ة اأشخاص ك طبائع ا كتوبة أك من ألس  14.ا
حضور الباحث  .2

وعى تعٌلقا أكيدا أٌف الباحث  يتعٌلق حضور الباحث هذا البحث ال
مع . (Human Instrumen)إحدل الوسائل الدراسية الشخصية  و

هج العلمى  و اإختبار (Scientifiec Paradigma)البيانات  ا ستخدـ   ا
. التحريرم أك اإستتفتاء أك الوسيلة اأخرل

                                                           
ا جيفتا: جاكارتاُ Memahami Penelitian Kualitatif ،ك سواندل بصراكم 14 ، 2008َ، ري

21. 
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مع البيانات و الوسيلة اأفضل  و الوسيلة . الشخص  الشخص 
خر  تصلة با يداف ك (Informan)ا  كيقدر على فهم أنواع التبادات  ا
صوؿ عليها  15.ا

 مكاف البحث .3

كومية يتخذ الباحث مكاف البحث  درسة العالية اإسامية ا با
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف بظبط   دكلوفو ة 1 (IPA)ا  الس

 .2015 – 2014 الدراسية

  البياناتمصادر .4

صادر ال حصل عليها الباحث من ميداف  ي ا مصادر البيانات 
يداف ك. البحث وصوفات با  أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ا
كتبة كتبة . ا ظرم من ا حصل الباحث على البيانات ال تكوف لإطار ال

فيذ البحث .  ت
م ذا البحث العلمى  يداف    رئيس اأما مصادر البيانات من ا

درسة ك مدٌرس  اؿ يسمى موضوع البحث . اللغة العربيةا ذا ا  
خر . با

 مع البيانات أساليب .5
مع البيانات، كما يلى : إستخدـ الباحث اأساليب 

احظة  .أ   (Observation Method)طريقة ا

اكؿ  اس  ت احظة إحدل الطريقة ال يستعملها ال طريقة ا
ظر أك إستماع عرفة ب احظة إ قسم16.التجربة ك ا قسم ا  : ت

                                                           
ا  :باندكنجُ  Metodologi Penelitian Kualitatif،مولييونجليكسي  15 ر
 .19، 2000َركسدكريا،

 117، 2007َحاؿ،: فاسوركأف)Metodologi Penelitian Bahasa Arab   ،مد ع 16
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باشرة .1 احظة ا ر  ا ظا تعتر بتلك إذاكاف الباحث ماحظ ا
لحوظ امس إ ا . بالتفاعل كا

ي  إحد .2 احظة غ مباشرة  فذ الباحث ببحوث لا احظ ال ت  ا
ا غ . الوثيقة كالتقريرة يعد

ظامية  احظة ال ي ا احظة  كأما إستخداـ الباحث من نوعية ا
يكل  يكل في (Structured Observation)ع ا ا عامة يع   ال 

وع ظمة  نوع أكا كعامة خاصة من كل دافع  ذلك ال .  الدكافع ا
ذا  ذ الطريقة للحصوؿ على اأحواؿ احتاجة   إستخدـ الباحث 

اكؿ اإخبارات كالبيانات احتاجة، كما يلي  : البحث العلمى كلت
  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning)تطبيق التعلم ااتقا  .1

ادم عشرالصف  لطاب درسة 1 (IPA) قسم علم الطبيعة ا  با
كومية دكلوفو  .العالية اإسامية ا

  (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا كافع ك العوائق عنداؿ .2
ادم عشرالصف  لطابتعليم اللغة العربية   قسم علم الطبيعة ا

(IPA) 1كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا  . با
  تعليم (Mastery Learning) عن تطبيق التعلم ااتقا حل العوائق. 3

ادم عشرالصف  لطاباللغة العربية   (IPA) قسم علم الطبيعة ا
كومية دكلوفو1 درسة العالية اإسامية ا  . با

قابلة .ب   Wawancara)ُ ا
دؼ البحث باسلوب  ي عملية إدراؾ البيانات  قابلة  طريقة ا

عرفة .17اأسئلة  :ذ الطريقة إستخدـ الباحث 

                                                           
رجع  17  165:  نفس ا
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  تعليم اللغة العربية (Mastery Learning)تطبيق التعلم ااتقا  .1
كومية الصف  لطاب درسة العالية اإسامية ا ادم عشر با ا
 .دكلوفو

  (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا كافع ك العوائق عنداؿ .2
درسة العالية الصف  لطابتعليم اللغة العربية  ادم عشر با ا

كومية دكلوفو  .اإسامية ا
  تعليم (Mastery Learning) عن تطبيق التعلم ااتقا حل العوائق. 3

درسة العالية اإسامية الصف  لطاباللغة العربية  ادم عشر با ا
كومية دكلوفو  .ا

 (Documentary Method)الطريقة الوثيقية  .ج 

همة  صل الكتابة ا مع البيانات  ي الطريقة  الطريقة الوثيقية 
اكؿ البيانات الكاملة الصحيحة كا أسس  بحوثة ح يت سئلة ا تتعلق  ا

 18.على  التفك

يل البيانات عن حالة  درسة إستخدـ الباحث الطريقة الوثيقية ل ا
كومية دكلوفو  :  كما يلىالعالية اإسامية ا

كومية دكلوفو ماديوفريخ تأسيس تا .1 درسة العالية اإسامية ا  با

غرافية  ا .2 ة ا كومية دكلوفو أمك درسة العالية اإسامية ا با
 ماديوف

كومية دكلوفو ا .3  لرؤية كالرسالة للمدرسة العالية اإسامية ا

درس  .4 كومية دكلوفو ماديوفأحواؿ ا درسة العالية اإسامية ا  با

كومية  .5 درسة العالية اإسامية ا وجودة  ا أحواؿ الوسائل ا
 دكلوفو 

                                                           
 .Memahami، 158...بصراكل ك سوكاندم، 18
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كومية دكلوفو .6 درسة العالية اإسامية ا وظف با  أحواؿ ا

 ليل البيانات طريقة .6

ليل  ي  ليل البيانات  ذ البحث يستخدـ الباحث أسلوب   
ماف( Miles) كصفي كيفي على طراز ميلس وب ، (Huberman) ك 

  :19مكمايل
 

 
 

 
 

 

 

ليل البيانات  صر    (Interactive Model) َطراز الفعاؿُالع
 (Data Reduction)فيض البيانات  .1

تلط البيانات قسم بالضبط كالدقة،كما ذكر   الباحث لئا 
ختلطة  السابق كلما طاؿ الوقت للباحث كلما كثرت البيانات ا

ختلفة فيض . كا علومات بطريقة  كمن اجل ذلك تعقد سريعا ا
ي البيانات . البيانات ي تلخيص ك فيض البيانات  كالغرض من 

وضوع ك الشكل هٌمة من حيث ا صا. ا ذا البحث   لباحث  
قابلة  احظة (Interview)على البيانات من ا  (Observation)، كا

عقدة  التدريس كاأعماؿ اليومية  من (Documentary)كالوثيقة   ا

                                                           

 
،. مطول ب19 ييرم جامعة : جاكارتاُ Analisis Data Kualitatifميلس ك ميكائل 
 19-16، 1992َاإندكنسيا،

 مع البيانات

 البيانات عرض
البيانات 
 لبيانات افيضالبيانات 

تاج البيانات  است
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تعلقة  ديد عن اأحواؿ اأصلية ا فضها باختيار ك دارس، م  ا
 .تعليم اللغة العربيةبعملية 

 (Data Display)عرض البيانات  .2

ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا إٌف . بعد هاية 
ش وع بطريقة الصورة كالبياف ا ملة ك اعرض البيانات  البحث ال

وع . اإتصاؿ ب اأشياء كما اشب ذلك كعرض البيانات  البحث ال
بعرض البيانات تسهل  فهم ما . تغلب على طريقة كتابة الوصفٌية

ذا البحث . كقع ك تفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم  
ظاـ خاص عن  الباحث عرض تطبيق التعلم ااتقا  البيانات ب

شكات الطاب  إتقاف الدرس اللغة العربية ـك تعليم اللغة العربية 
ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  للطاب كطريقة حلها  1 (IPA)ا

كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا . با
تاج البيانات   .3  است

باط كإستداب  ي أخذ اإست طوة بعد عرض البيانات  ا
ديدة ك اأرجح  كم إذا أتت اأدلة ا باط اأكؿ م تبق  ا كاإست

ا سب كتتفق  . مع البيانات بعد باط اأكؿ ت كلكن إذا كاف اإست
ما رجع. با اأدلة الراجحة ك الصحيحة  ميداف البحث  الباحث حي

باط الراجحة ،كمع البيانات باط اأكؿ مي بااإست  فااإست
ا كم تبق . الصحيحة ديد ث نوعي فقد اجاب   باط  إذا است

ب ما ذ .  ميداف البحث الباحث كتتسع حي
كن معرفة عن ذا البحث  تطبيق التعلم ااتقا  تعليم   

كطريقة شكات الطاب  إتقاف الدرس اللغة العربية ـك اللغة العربية 
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ادم عشر قسم علم الطبيعة الصف  للطاب حلها  1 (IPA)ا
كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا  .با

 صحة البيانات فحص .7
: إستخدـ الباحث طريقت لفحص صحة البيانات كما يلى

اؾ . أ  تطويل اإش

وعى ؾ كقت طويل . يكوف الباحث كسيلة  البحث ال كيش
قية الدراجة أمانة البيانات.  ميداف البحث ذا التطويل ل  كفائدة 

 مواظبة التأمل  . ب
اسبة  اصر ا صائص كالع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ

اصر  صائص كالع ذ ا طلوبة مٌ تركز الباحث   سألة ا با
اؾ يعطى الغرفة فمواظبة . بالتفصيل كبعبارة أخرل إذا كاف تطويل اإش

 .التأمل يعطي التعمق

 خطوات البحث .8
كن فصل عن خطوات البحث وعي ا فخطوات البحث . البحث ال

ي أف الباحث كأداة البحث، فلذلك أف خطوات  ا خصائصها أساسية 
طوات البحث  غ تلف  وعي  . البحث  البحث ال

وعى إ أربع خطوات :  أما خطوات البحث  البحث ال
فذ بأمور أتية ،(Pre Research Steps)طيط البحث  .1 طوة  ت  :ذ ا

طيط البحث 1َ  كتابة 

 إختيار ميداف البحث 2َ

 إدارة اإذف 3َ

يداف 4َ  إستكشاؼ أحواؿ ا

خر ك اإنتفاع ب  5َ  إختيار ا
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 إعداد أدكات البحث 6َ

فذ بأمور أتية .2 طوة ت ذ ا فيذ البحث،   :ت

فس 1َ  فهم ميداف البحث ك إعداد ال

يداف 2َ وض إ ا  ا

اؾ  مع البيانات 3َ  اإش

 كتابة بيانات البحث .3

 بياناتليل اؿ .4

ا الباحث قاـ الباحث  فبعد أف اجتمعت البيانات كما أراد
وعية بتحليلها  .على الطريقة الوصفية ال

ظيم .9   كتابة تقرير البحثت

ي ذ البحث ا مسة أبواب،   : قسم 

ديد  : الباب اأكؿ تول على خلفية البحث ك ى  قدمة ك ا
داؼ البحث كفوائد   البحث كأسئلة البحث كأ

ظيم كتابة تقرير البحثكالبحث  هج البحث كت  .م

توم  : الباب الثا ظرل ك البحوث السابقة ك  في اإطار ال
ظرم على  التعلم ااقا تعريف: اإطار ال

اتيجية التعلم لإتقاف اللغة العربية ك    تعليمكاس
مشكات الطاب  إتقاف الدرس اللغة العربية 

ادم عشرالصف  للطاب كطريقة حلها  قسم ا
درسة العالية اإسامية 1 (IPA)علم الطبيعة   با

كومية دكلوفو  .ا

وعرض البيانات  : الباب الثالث تول على البيانات العامة ال ك  
وقع البحث ك يشمل على تاريخ تأسيس  تتعلق 
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ا  غرا كنظامها كأحواؿ أساتذ درسة كموقعها ا ا
تول على البيانات  اصة ال  كطاها كالبيانات ا

اللغة العربية  تعليم  تطبيق التعلم ااتقا عن
ادم عشرلطاب الصف   قسم علم الطبيعة ا

(IPA) 1كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا   با
 تطبيق التعلم ااتقا لدكافع ك العوائق عنك ا

(Mastery Learning) لطاب  تعليم اللغة العربية 
ادم عشرالصف   1 (IPA) قسم علم الطبيعة ا

كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا ؿ  ك حبا
 Mastery) عن تطبيق التعلم ااتقا العوائق

Learning) الصف  لطاب  تعليم اللغة العربية
ادم عشر  درسة  1 (IPA)قسم علم الطبيعة ا با

كومية دكلوفو  .العالية اإسامية ا
تطبيق التعلم ااتقا  تعليم ليل البيانات عن  : الباب الرابع

شكات الطاب  إتقاف الدرس ـك اللغة العربية 
 تطبيق التعلم لدكافع ك العوائق عن االلغة العربية ك

ادم عشر الصف  للطاب طريقة حلها ك ااتقا ا
درسة العالية 1 (IPA)قسم علم الطبيعة   با

كومية دكلوفو . اإسامية ا
ة الدراسٌية   .2015-  2014الس

امس ااختتاـ الذم يشمل علي نتائج البحث ك  : الباب ا
حات  .ااق
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 الباب الثاني

 اإطار النظرى للبحث
 

  تعلم اللغة العربيةفكرةأساس .  أ

تعريف التعلم  .1
عزز و تغ  السلوؾ ناجم عن التدريب ا ٌمد . 20التعلم  د  التعلم ع

دث  و احاكلة ليعطي التهٌيج ك ااشراؼ ك الٌتوجي ك الٌتحريض لكي  علي 
تج أٌن كاف التعلم . 21عملٌية التعلم ك التعليم ذا التعريف نستطيع أف نست من 

علم ك ام ؾ. تعلمتعلما ك تعليما اٌلذم يوٌرط ا ز مكلكن  إجراء عملٌيت أكثر ال
علم، أٌف كاجب  ادة ك طريقة شتوعلم أف يعٌد نفس إداريٌا ك مؿإ ا  على ا

ادةكالتعليم ك تق ذ .  التعلم بدكف نظر إ إستطاعة التاميذ ليفهم ا  مثل 
بومٌ تعلمجعل امسيالعملٌية التعلم  دؼ ال  Max) كك يعرؼ مك دارسوف.  

Darsono)  هض رغبة تعلم التاميذ و احاكلة لي التعلم بسكل عاـ أٌف التعلم 
. 22نتيجة اؿليتوٌصل أفضل

ذكورة يستطيع الباحث أف يستخلص أٌف تعريف  من تلك التعريفات ا
و يب ك يسعى نشاطة التاميذ ؿ طلوبةمحقتالتعلم   .ؽ الكفاءة ا

 
 

                                                           

20
   ، درية ُ، موسوعة مصطلحات الطفولةإماعيل عبد الفتاح عبد الكا درية : اإسك مركز اإسك
 83، 2005َللكتاب، 

21
ار بارك : باندكنج ُ، Guru dalam Proses Belajar Mengajar ٌمد علي،   سي
دك،  سي  13، 2000َالغ

22
، 2000َسيمارانج ،  IKIP :سيمارانج ُ، Belajar Dan Pembelajaran مك دارسونو،  

24 
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 عناصر التعلم .2

داؼ التعلم 1َ  أ

د لك أ بغي أف  عاي  23:ير كما يلي اؼ التعلم ا
 حاؿ أك ظركؼ التعلم هيز َ أ

كن قياسذم السلوؾ اؿٌ تعريف َ  ب  تاحظـ كق 

  مستول اأقٌل لسلوؾ مطلوبتعب َ  ت

 متعلم 2َ

بغي أف " حاصد القرف"قاؿ حاـز البباكم  كتاب  تعلم من ي أف ا
بوية تماـ  العملية ال و . 24يكوف مركز اا  ٌ د نظاـ التعليم الوط تعلم ع ك ا

شر نفس القٌوة من عملية التعلم ال معٌد  أعضاء اجتمع الذم يسعى أف ي
عٌ  ستول كاأنواع التعليم ا ٌطط كا دؼ .25با و  تعلم  ديث ا ظر ا  ك ال

. 26ك موضوع التعلم
معلم   3َ

صباح ا لفظة  د الفيومي  ا عٌلم ع ر الدين تعريف ا ذكر أكريل 
كضعت ل أمارة : ، عٌلمت ل عامة، بالتشديد َع ؿ ـُمن أصل مادة " معٌلم"

عٌلم  اإصطاح . 27يعرفها تعلم عن طريق : كا و الفرد الذم يساعد ا
                                                           

23
امالك،    77، 2001َبومي اكسارا، : جاكارتا ُ، Kurikulum dan Pembelajaran عمر 

24
جزات العلمية كاانسانية  القرف العشرين، العلـو اانسانية : حاـز البباكم، حصاد القرف    ا
ميد شوماف، : عماف ُ، كااجتماعية  649، 2007َمؤسسة عبد ا

25
 Himpunan Perundan-undangan RI Tentang Sistem ماعة التحرير نوانسا أكليا،  

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) ،ُ 10، 2008َنوانسا أكليا، : باندكنج 
26

و ملياكاف   فوستاكا فياجار، : يوغياكرتا ُ  ،Pendidikan Islam Integratif،جسا أك
2005َ ،133 

27
ر الدين،    مطبعة جامعة : ماانج ُ، َو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءُمهارة التدريس أكريل 

اانج،  يم اإسامية     11، 2011َموانا مالك إبرا
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رة  ا معا على التغ أك التعديل  السلوؾ أك ا ركي أك  شاط العقلي أك ا ال
ديدة ال م يسبق أف مرت ب  خرت السابقة  28ا

داؼ التعلم علم شخص اٌلذم يؤثٌر شخص آخر عمدا لتحقيق أ من . ا
رة إ شخص  علم شخص اٌلذم أعطى العلم ك الٌشاط ك ا ٌدد لفظ ا أٌكل 

ويل .آخر   التطور العلومية التعليمية ظهر الفكرة ال أظهر أف ليس تعلم 
العلم فقط من الشخص الذم قد عرؼ إ الشخص الذم م يعرؼ، لك 

فس ساعدة شخص أف تشٌكل العلم ال  .29عملية 

 مواد الدراسية 4َ

  أفٌ ”Pengembangan Bahan Ajar“ الكتاب  (Pannen)أظهر فان 
علم كالتاميذ   ظما، ك استخدامها ا ي مادة ال نظمها م مواد الدراسية 

علم للمتعلم  عملية . 30عملية التعلم ي مادة ال يبلغها ا مواد الدراسية 
داؼ التعلم. التعلم ك التعليم تعلم إ أ واد الدراسية يرسل ا حقيقت . هذ ا

اؿ التعلم الذم يعطا إ  تويات من مواد الدراسية أك  ي  من مواد الدراسية 
هاج التليم الذم استعمال تعلم حسب  زء  .31ا ي ا  ككذالك مواد الدراسية 

تكامل من التعلم، أن لباب عملية التعلم  .ا

 

 

 

 

                                                           

28
رجع    نفس ا

29
و ملياكاف    Pendidikan   ،142،جسا أك

30
 12، (UT،2003مركز النشرة : جاكارتا )، Pengembangan Bahan Ajar تياف بياكاي،  

31
رينيكا جيفتا، : جاكارتا )، Strategi Belajar Mengajarشيف البحر جامر ك أسوف زين،   

2010) ،43 
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 مصادر التعلم 5َ

و كل من قٌوة ال إنتفعتها لتعطى السهل  عملية  مصادر التعلم 
و كلما الذم يستطيع أف يستعمل حل مواد .32التعلم صادر التعلم  يقصد 

و مادة لزيادة العلم. الدراسية  .33ككذالك، مصادر التعلم 

 دعائم 6َ

تٌصها  كن أف  يذكر الدعائم بسمعٌي بصرٌم، من تعريف اآلة ال 
قدمةكاد التدريس مفيدة مالدعائم . الع ك اأذف علم ا تعلما .  أسهل فهمها ا

ستخدمة  علم لتكوف عملية التعلم  عملية التعلم الدعائم ا هدؼ مساعدة ا
 .34فعالية ككفاءة

 طريقة 7َ

هم  بوية، فم داخل كالرؤل ال تلف تعريف طريقة الدريس باختاؼ ا
هم من نظر إليها بصورة  وضوع، م ا  حجرة الدراسة كا ا كحصر من حدد

درس لتفهيم . أمل ك أعم وع اأكؿ يرل أها الوصيلة ال يتبعها ا فأصحاب ال
طة ال يضعها  ي ا واد  أك  التاميذ أم درس من الدركس،  أم مادة من ا

ا  تلك  فيذ فس قبل أف يدخل حجرة الدراسة ، كيعمل على ت درس ل ا
ا جرة بعد دخو  .35ا

اتيجية  8َ  اس

اتيجية بصفة عامة، فن استخداـ اإمكانت كالوسائل  يقصد بااس
رجوة على أفضل كج داؼ ا قيق اأ تاحة بطريقة مثلى،  ك التعليم يقصد . ا

                                                           

32
دك، : باندكنج ُ، Teknologi Pengajaran نانا سجانا ك أمد ريفاعي،   ار بارك ألغيسي سي

2003َ ،76 
33

 Strategi   ،48، ر جامر ك أسوف زينخشيف الب  
34

 Teknologi ، 99 نانا سجانا ك أمد ريفاعي،  
ر الدين،  35  122، يسرمهارة التدأكريل 
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علم لتحقيق  طوات كاإجراءات ال يقـو ها ا موعة من ا ي  اتيجية  باس
هيد للدرس يث دافعية  اتيجية على  ذ ااس داؼ التعليم، ك تشتمل  أ
قيق  ديد تتابع اأنشطة التعليمية التعلمية ال تتيح  الطاب للتعلم، ك

شارك فيها  ديد أدكار ا ا تتضم تلك اأنشطة من  رجوة،  داؼ ا اأ
علم، الدارسُ واد التعليمية، كالطرائق كاأساليب  َا كالوسائل كا

ها، كأساليب التقو  خصص لكل م تبعة، كالوقت ا التدريسية،كأنواع التعزيز ا
ي ا  .36التكوي كا

 نظريات التعلم .3

 (Pemikiran Spekulatif)نظريات التعلم في ضوء الفكرية المضاربة  (1

وارد .أ  فس ا  Psikologi Dayaَُ العلم ال

فس ل علم ال كن , قاؿ أ إف نفوس اإنسانية تتكوف من الطاقة ال 
 . تدريبا مرارا ك تكرارا

 Herbartَُ ربرت .ب 

فس اإنسانية  ربرت عام الرياضيات الذم يريد أف يوضح حياة ال ككاف 
تشر بااستجابة.  نظرية الرياضيات أيضا ظرية ال ي . يسمى ال

اصة  تويات : ا اصر أك أبسطها بدا من  يرل أف أصغر من الع
ي استجابة أك  فس اإنسانية  الذم كاف ااستجابة أف  , vorstellungال

37.يقوم على بعضها بعض
 

 Psikologi) نظريات التعّلم في ضوء علم النفس السلوكي (2

Behavioristik) 

                                                           

رجع 36  146. نفس ا
و اندايات 37  Ilmu Jiwa Pendidikan , (Unit Penerbitan Fakultas ،ريت

Tarbiyah Tulungangung IAIN Sunan Ampel), 10-11 
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 Bond Psycologyَُأك بوند علم السلوكي  Koneksionismeَُ نظريات .أ 

ظرية التعزيز  افز كااستجابة أك ال أف يأكد  Reinforcementَُيب ا
افز  Thorndikeَُتركنديك  رتبط ب ا و يتكوف من ا إف التعٌلم 

هما  ال تتم تكوي من خاؿ التكرار 38.كااستجابة أك العاقة بي
 

 Pavlovَُ لبافلوؼ Teori Conditioningَُنظريات تكييف  .ب 

افز كااستجابة ات ال كاف فيها العاقة ب ا و  التغ 39.التعٌلم 
 

 (Psikologi Cognitif)نظريات التعّلم في ضوء علم النفس المعرفي  (3

 Gestaltَُنظرية جشطالت  .أ 

ذا العامل يعرؼ ,  التعٌلم: أكا  هم أف  و العامل ا العامل البص 
رة عرفة كا سك الشخصية دكر ,  التعٌلم: ثانيا . العاقة ب ا

ركزية  .كبدكافع كهادفة, أن أف يعمل بواعية, ا

 Kurt Lewisَُ  نظرية كورت لويس .ب 

ب أف الواثيقة  ي الفكرة ال  ظرية  ذ ال م السهمة  احد من أ
علـو الطاب كفهمهم درسة ترتبط  . ا

 (Humanistik) نظريات التعّلم إنسانيات (4

 Combَُجومب  .أ 

ا أف نغ أكا عن إعتقاد  جب علي اذا نريد أف نغ عن الشحص ف
. كنظريت

 
 

                                                           
اماليك 38 ار بارك : باندكنج ُ Psikologi Belajar Dan Mengajar ،عمر  سي
دك  .50َ, 1987, الغيسي

ارتاي كأصحاها، 39 دك: جاكارتا ُ Islam dan Psikologi ني  ة, راجا غرافي , َدكف الس
61. 
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 Maslovَُماسلوؼ  .ب 

قسم على أمرين  ظرية ماسلوؼ بأف الشحص ي أكا، احاكلة : أساس ال
فس ابية لتطوير ال مية . اإ ثانيا، القدرة على التشجيع أك الدفع على ت

فس . ال
 Rogersَُركجرس  .ج 

د ركجرس   . يستطيع الشحص أف يتعلٌم بطبيعتهمَ, Rogersُع

  بالمدرسة العاليةتعلم اللغة العربية .4

 تعريف تعلم اللغة العربية 1َ

واصات شفويٌا  شاطة ا شر ال ي مواد التدريس ال ت اللغة العربية 
شر العلم ك  ريريٌا ليفهم ك يعر اإخبار ك الفكرة ك الشعور م ت ك 

ولوجيا ك الثقافة مادة اللغة العربية مادة ال توجي لتشجيع كارشاد . التك
اي عن اللغة العربية سواء اكانت  مية موقف اإ كتطوير كتب القدرة م لت

 Ilmu dan Aplikasi"ذكر  الكتاب . بشكل اإستقبا أـ اإنتاجي

Pendidikan " ي مهارة الكاـ كالكتابة أٌما القدرة أف القدرة اإستقبالية 
اي عن . 40اإنتاجية فهي مهارة القراءة كاإستماع مهارة اللغة كموقف إ

تعلم على فهم مصادر التعليم اإسامية،  ساعدة ا اللغة العربية مهم جدا 
ديث ككتب اللغة العربية ال تتعلق باإساـ ها القرآف كا . م

درسة  العربية اللغة  ال اللغوية اأساسية الكفاءة لتحقيق أعدها ا
تتكوف من أربع مهارات اللغوية يع مهارة اإستماع كمهارة الكاـ كمهارة 

ك مع ذلك، على مستول التعليم . القراءة كمهارة الكتابة كتعٌلمهم متكاما
كيز على مهارة اإستماع كالكاـ كأساس للغة ك . اإبتدائي أكثر ال

                                                           

40
مرة    ية مهورية اندكنيسيا ال ة 2نظاـ كزير الشؤكف الدي كزارة ُ ، Standar Isi ، ـ2008 س

ية،   86  ،2006َالشؤكف الدي
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م  . مستول التعليم الثانوم، تعٌلم أربع مهارات اللغوية بطريقة متوازنة
كيز أكثر على مهارة القراءة كالكتابة، ح  مستول متقدـ من التعليم ال

رجعية اللغة العربية تعلموف على توصيل ا  . 41يستطيعوف ا

درسة العالية 2َ داؼ التعليم اللغة العربية با  أ

تعلم  لك ا درسة العالية لكي أف  داؼ التعليم اللغة العربية با أ
ملة اأساسية  اط ا عارؼ كالفهم، ك يستطيع  استعماؿ ا بعض من ا
اللغة العربية، ح يستطيع  استعماؿ اللغة العربية كأداة ااتصاؿ، كليفم 

ية ديث كالكتب الدي د . 42القرآف كا ية أٌما ع نظاـ كزير الشؤكف الدي
مرة  ة 2مهورية اندكنيسيا ال درسة  ـ2008 س ، أف مادة اللغة العربية با

داؼ كما يلي لك أ  :  43العالية 
تطوير القدرة ااتصاؿ باللغة العربية ال تشمل أربع مهارات  . أ

مهارة اإستماع كمهارة الكاـ كمهارة القراءة : اللغوية، أم
 .كمهارة الكتابة

ية اللغة العربية . ب بية زيادة الوعي عن أ  كواحدة من لغات أج
  دراسة مصادر خصوصا استخدمها كأداة رئيسية لتعلم،

 .التعاليم اإسامية

تطوير الفهم عن العاقة ب اللغة كالثقافة كتوسيع آفاؽ  . ت
توقع للمتعلم لديهم كمن م، من. الثقافية  ب بصسرة ا

وع الثقا راط  الت  .الثقافات كاا

درسة العالية 3َ  كظيفة تعليم اللغة العربية با

                                                           
41

رجع    22 .نفس ا
42

، Teknik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab، فحرالدين  

 36، 2006َغلوباؿ فوستاكا اكتاما، : يوغياكارتا ُ
43

مرة    ية مهورية اندكنيسيا ال ة 2نظاـ كزير الشؤكف الدي  Standar Isi  ، 86،  ـ2008 س
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شاط اللغوية  ة، كذلك توصل العلم كال لتعليم اللغة العربية كظيفة معي
كتعطى أصوؿ اللغة لكي أف . ستول متقدـ، كليس ل مستول إبتدائي
تعلم العلم الذم كتب باللغة العربية  .44لك ا

درسة العالية 4َ  اؿ تعليم اللغة العربية با

واد  شكل احاضرة  درسة العالية من ا تتكوف مادة اللغة العربية با
ياة العائلة  وار عن التعارؼ كا الشفوية، كالكتابة على شكل التعرض أك ا

رافق العامة كالسياحة ك وايات كالعمل كالشباب كالصحة كا قصص كا
ةسامية اإ قدسة لإساـ كشخصيات إساميةكأياـ  اإسامية كالبص ، ا

مهارة اإستماع كمهارة الكاـ كمهارة : أملتدريب أربع مهارات اللغة، 
. 45القراءة كمهارة الكتابة

درسة العالية عموما تشمل فيها القراءة  كاف تعليم اللغة العربية با
وار كاإنشاء البسيط، كسكبوا كل على شكل  ملة كا فردات ك تركيب ا كا

ملة  طالعة كقواعد اللغة كاحادثة كاإماء كاإنشاء كتركيب ا فردات كا ا
واد حو  درسة الثانوية با ستول متقدـ من ا  1500الفصيحة 

فردات . 46ا
 

  التعلم اإقانياإطار النظري عن. ب

 التعريف والمقترح التعلم اإتقاني .1

قق كل التعلم اإتقا  دد مسبقان بصورة كمية يرجى أف  و مستول 
واقف التدريسية كمن خاؿ  فرد بعد اانتهاء من موقف تدريسي أك عدد من ا

                                                           

44
 Teknik  ،36 فحرالدين،  

45
مرة    ية مهورية اندكنيسيا ال ة 2نظاـ كزير الشؤكف الدي  Standar Isi ، 89  ـ،2008 س

46
 Teknik  ،36 فحرالدين،  
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علم  أداء الواجبات احددة  كم على ناتج التعلم، كمدل كفاءة ا ذا يتم ا
ع”Mastery“كترد  .ل ليزية   ة، :   اللغة اإ يم إجادة، سيادة، سيطرة، 

لك ٌكن، تضلع،  ن، تفوؽ،   .47إتقاف ، براعة فائقة، تف
هم ا  اٌل نظرية  التعلمالتعلم ااتقا ك ض اف ميع الطاب  ف

قيق التعلم كلكن بسرعات متفاكتةإالوصوؿ  دؼ ك د نسوتيوف  . نفس ا ع
و التوكيل اإمتاءالتعلم ااتقا ٌقق التوكيل اإمتاء إذا كاف . 48  يستطيع أف 

د أزير عثماف . الطاب متسٌلطا عن مادة دراسية كٌلها و التعلم ااتقاأٌما ع  
الباغ الدرجة التوكيل اأقٌل شخصيا ك ماعة الذم أثبت لكٌل الفركع 

 .49الدركس
ظيم جيد  تعلم بوحدات تعليمية ذات ت يقصد بالتعلم اإتقا تزكيد ا

ددة مسبقا كا يسمح للمتعلم اانتقاؿ من كحدة تعليمية إ  داؼ  ا أ ك
تعلم  طلوب كإذا م يتمكن ا أخرل تالية إا بعد أف يصل إ مستول التمكن ا

طلوب تعد ل مادة أك مواد عاجية تساعد   ستول ا من الوصوؿ إ ا
ستول من التمكن اتيجية تعليم كتعلم . الوصوؿ إ ا ، اس كن تعريف بأن ك

علم قبل  ا ا دد ميع الطاب إ درجة عالية من اإتقاف  تستهدؼ الوصوؿ 
. بدء الدرس

                                                           

قالة 47 -https://faculty.sau.edu.sa/filedownload/doc-5)، 2. ، ص التعلم اإتقا،ا

docx-1a648c37b026c65078b4f1aa96cfc215-original.docx.)جاع اي 13 ، تاريخ ااس  ي
  ـ2015

48
 .36، 1982َسارم ديداكتيك، : جاكارتا ُ Metode Pengajaran Nasional نسوتيوف،  

49
 Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar أزير عثماف ك ليليس سيتياكاي،  
ا ركسدكريا، : باندكنج   14، 1993َر



31 

 

 

بويةالتعلم اإتقا  ب على الوحدة ال هج ا  مدخل (KTSP)  ا
تعلم يستو  . 50 كافيةساسيةأ االكفاءة ك الكفاءةمقياس التعلم الذم يشرط ا

فيد  عملية التعلم لغرض كي  التعريف يدؿ على أف التعلم اإتقا الذم ي
ل عن إختافات التاميذ . معظم الطاب يستوفيوف الكفاءة كافية ك 

حة  درسي كونت (Carool) وذج كاركؿ التعلم اإتقا مق  للتعلم ا
اتيجية بلـو إتقاف التعلم ات اأساسية إس تغ اصر اأكلية ا كرغم أف . 51ع

بوم  تد إ أبعد من ذلك بكث فقد أشارت مصادر الفكر ال ية  جذكر التار
هج يشب التعلم ااتقا  د العري اإسامي إ كجود م حة التعلم ع كما مق

وف العلم : "  كتاب إحياء علـو الدين اإماـ الغزا وض  فن من ف أف ا 
ميع العلـو  م فاف العمر إذا كاف ا يتسع  تيب كيبتدئ باأ دفعة بل يراعي ال

ـز أف يأخد من كل شيئ أحس كيكتفي م بشم ا أف ا . 52"غالبا فا مع
وض  فن ح يستو الفن الذم قبل فاف العلـو مرتبة ترتيبا ضركريا كبعضها 

تيب ك التدريج وفق من راعي ذلك ال موذج . 53طريق إ بعض كا كمع ذلك ال
ايزاؿ متصل ك جيد خصوصا يطبق لغرض توصيل مقياس الكفاءة لطاب  

بويةتعلم اللغة العربية ب ب على الوحدة ال هج ا   .(KTSP) ا

 

  
                                                           

50
 Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan كوناندار،  

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru ُ سادا، : جاكارتا دك ف راجا غرافي
2007َ ،327 

51
ة  ج الرياضيات كتدريسها فريد كامل  ك أبو زي ا شر كالتوزم ،  :كويتُ ، م  مكتبة الفاح لل

،1994َ ،129 
52

ة: سيماراع ُ إحياء علـو الدين، الغزا    52، َكرياط فوترا، دكف الس
53

 Mastery Learning : Faktor-faktor yang Mempengaruhinyaمسعود زين،   
دك، : يوغياكارتا   20، 2013َأسواجا فريسي
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 خصائص التعلم اإتقاني .2

 54:أما خصائص التعلم اإتقا فكما يلي 
ي إذا ما أتيحت الطاب كقتا  .1 اتيجية التعلم لإتقاف   اأساس اس

اسب، م أها سوؼ تكوف قادرة  كافيا، كيتم التعامل معهم بشكل م
توقع طالب الكفاءات ا كن أف تتعلم كفقا    .على ك

دد مقدما .2 قيقها ك راد  داؼ التعليمية ا   .تعلم على اأ

 .(Individual Difference) اانتبا إ ااختافات الفردية .3

شط  .4  .(Active Learning)استخداـ مبادئ التعلم ال

 . (RPP) أصغر كحدة من الدركساستخداـ  .5

عاي .6 ستمر ك على أساس ا  .استخداـ نظاـ التقو ا

 مع التعلم التقليدياإتقاني الفرق بين التعلم  .3

دمة عن اختافات الفرد فابد أف يستخدـ  لتحقيق اإقرار كا
ستمرة  اتيجية التعلم ا لذلك من .   عملية التعلم(Continuous Progress)اس

قياس الكفاءة كالكفاءة اأساسية كضيحا كيكسر التعلم إ  الواجب أف يظهر ا
تقل . (Credential Units)كحدات  تعلم خطوة فخطوة كيستطيع أف ي كتعلم ا

رة بعد أف يتقن تعلم ما سبق خطط .  الرنامج  إ جزء جديد من ا  ا
رة بعد اشتو  تعلم  الرنامج  إ جزء جديد من ا تقل ا كذا يستطيع أف ي

طلوبة% 75عل اأقل  أما صفة التعلم التقليدية تركز . من الكفاءة اأساسية ا
تماـ بأمع احواؿ التعلم علم، إ أف تطبيق غ ا .  55ا

دكؿ التا كن ماحظتها  ا اط اث  وعي لأ  56 : مقارنة ال
                                                           

54
يكا جيفتا، : جاكارتا ُ Proses Belajar Mengajar di Sekolah سوبراتا، سوريا   ري

2009َ ،86 
55

Guru Profesionaكوناندار،    l ،ُ سادا، : جاكارتا دك ف  328-327 ،2007َراجا غرافي
56

رجع    33. نفس ا
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دكؿ   2،1ا

قارنة ب التعلم اإتقا مع التعلم التقليدية  ا
طوة  فرؽ ا التعلم التقليدية التعلم اإتقا اجاؿ ا
تقاس من أداء الطاب درجة اإتقاف  إعداد

كحدة ُ كل كحدة 
 الكفاءة أك القدرة

ب على كل َيةساساأ  
قيق درجة من  طالب 

75.% 

تقاس من أداء الطاب 
 الذم أجرل عشوائيا

فيذ التعلم  علم ت نظرة ا
 كحدة على

ة  التعلم معي

دة أسبوع من  ا  م إنشاؤ
التعلم كاستخدامها 

كمبادئ توجيهية نظرا 
 للمعلم كالطاب

دة أسبوع  ا  م إنشاؤ
من التعلم كتستخدـ فقط 

علم دليل  باعتبار ا

علم   نظرة ا
 كحدة على

ة  التعلم معي

تقريبا نفس القدرات، 
اؾ  كلكن ا تزاؿ 

 اختافات

قدرة الطاب كاعترت 
 نفس الشيء

أشكاؿ التعلم  
 الوحدات 
اأساسية من 
الكفاءة أك 

 القدرة

نفذت من خاؿ 
هج،  الكاسيكية ال

 موعة كالفردية

دخل نفذت من خاؿ  ا
 ةالكاسيكي

كيف للدراسة  
 قياس أم ام

كيتم التعلم من خاؿ 
علم،   قراءةكشركح ا

أجريت من خاؿ 
 َاضرةُااستماع 



34 

 

 

لكفاءة أك ا
 الكفاءة
 اأساسية

اقشة  ر،مستقل كتسيط كم
 كتعلم فرديا

تكررة كقراءة  كاأسئلة ا
ضبطُ  َغ ا

طة أداء الطالب   التعلمأغراض   
الكفاءة أك القدرات ُ

 فردمبشكل  َاأساسية

واد التعلم  على ا

علم  كمدير للتعليم لتلبية  دكر ا
احتياجات الطاب 

 الفردية

كمدير للتعليم لتلبية 
احتياجات ميع الطاب 

  الفصل
تركيز أنشطة  

التعلم 
موجهة إ كل طالب 

فرديا 
موجهة إ طاب مع 

توسطة  القدرة ا
 عنالقرارات  

كحدة التعلم 
ساعدة  دد الطالب 

علم  ا
علم كليا  دد ا

تغذية أدكات  الراجعةالتغذية 
الراجعة 

(Umpan 

Balik) 

أنواع  باستخداـ
 ةختلفام ستحصاؿاإ

بصورة مستمرة 

أكثر تعتمد على 
استخداـ اختبارات 

موضوعية لتفتيت كقت 
مع 

كيفية مساعدة  
 الطاب

علم  باستخداـ نظاـ ا
صوصي  موعات ا  

اقشة الرنامج التعليمي  كا
فيذ فرديا  كيتم ت

فذ علم ت موذج  ا  ال
واب السؤاؿ  بطريقة  كا

 الكاسيكية
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 افتراضات أساسية لتعلم اإتقاني .4
ا أف   كاركؿعترإ الوقت الذم يقضى  التعلم مفتاح التمكن 

دد سرعة . 57يتعلم و أف ااستعداد  د إلي  كالغرض اأساسي الذم يست
ققوا التمكن إذا خصصوا للتعلم  التعلم، كأف معظم الطاب يستطيعوف أف 

ا تاجو ب علي أف . الكمية من الوقت ال  ذا يتضمن أف الطالب ا  ك
تاجها فقط لكي يتعلم بل إف من حق كذلك أف  صص كمية الوقت ال 

. يعطى الوقت الكا ح يتم التعلم
فرض التعلم اإتقا أف  حالة مصيبة كل الطاب يستطيعوف أف 

واد ال تعلم الوف نتيجة التعلم اأكمل لكل ا يد كي اؿ . يتعلموف  كي ي
اتيجيات  ض من إس فذ التعلم نظاما ك يع تعلم نتيجة التعلم اأكمل، ابد ي ا
فيذ التقدير كاارشاد  واد التعلم م ت داؼ ك ا ظيم اأ فذة، خصوصا  ت مت

بطئة  تعلمهم  . 58للطاب ا
اض فاأكؿ نظرية ال قالت أف كانت الرابطة . تأسس التعلم اإتق اف

تعلم جاحة مع استعداد الطبيعي لدم ا  حالة كذا كما نظرية . ب دراجة ال
تعلم الذم لدم استعداد الطبيعي  ااستعداد الطبيعي لكاركؿ، ال قالت أف ا

جاحة مع  حرؼ ذك قيمة عالية كمن ذلك قاؿ أف الرابطة ب دراجة ال م
. 59استعداد الطبيعي قوم

م قدمة  واد ا . كالثا إذا نفذ التعلم نظاما كل الطاب سيستوفيوف ا
كقاؿ كاركؿ أف ااستعداد الطبيعي ليس قائمة إستطاعة الشخصية، لك مقياس 

                                                           
57

كيل،     268، 1989َغراميدييا، : جاكارتا ُ Psikologi Pengajaranكي
58

 ,Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik،  مولياسا 

Implementasi, dan Inovasi ُ اجا ركسداكاريا، : باندكنج  53، 2010َر
59

رجع    54-53. نفس ا
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لك ااستعداد . (Measure of Learning Rate) 60سرعة التعلم ا من  مع
لك ااستعداد الطبيعي  تعلم  تاج إ الوقت أقل من ا الطبيعي العا 

خضيض لوصوؿ إ دراجة اإتقاف لذلك ابد أف يعطى عملية التعلم ك . ا
ختلفة لكل الطاب يوافقوف حاجاهم  .61الوقت ا

 مبادئ التعلم اإتقاني .5
، صٌغر  تعلم استطاعة ك تطوير القوت لك ا سيكوف التعلم اإتقا أف 

تعلم الذكي كغ الذكي كبذلك يقاؿ أف التعلم اإتقا ا . 62ااختافات ب ا
از التعلم للمتعلم كعاقبة من اختافة  . 63ااستعداد الطبيعييقبل اختافة اا

مبادئ تعلم كما قاؿ كاركؿ عن نظرية ااستعداد الطبيعي من قبل شرح، 
داؼ التعلم  تعلم أف يصل ا كبذلك سيحقق . َالكفاءةُاإتقا ليجعل ا

تعلم غ الذكي سيحققها بعضها تعلم الذكي الكفاءة كلها أما ا بالتعلم . ا
تلف . اإتقا سيحققوف كل الطاب الكفاءة لكن الوقت احتاج 

قق درجة  تعلم ا  ما ا كيل الذم قاؿ أف حي جة كما رأم لوي ا
تعلم أك أن  اجات ا طلوب، ذلك أنا معد الوقت الكا كفق ا اإتقاف ا

ا درجة اإتقاف الكفاءة  التعلم . معد الوقت الكا لك ا يستعمل جيدا مع
تقدمة ملة الوقت ا . 64متعلق با

بط أف مبادئ تعلم اإتقا كما يلي  اء على الفكاؾ، فيست : ب

                                                           

60
رجع    54. نفس ا

61
رجع    نفس ا

62
  ، يس يام كاكنج : جاكارتا ُ Profesionalitas Guru dan Implementasi KTSP مارتي

سادا فريس،   121، 2007َف

63
امالك،    Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan عمر 

CBSA  ُ دك، : باندكنج ار بارك الغيسي  84، 2003َسي
64

كيل،     Psikologi..... ،268كي
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 .أثبت حدكد اأقل لدرجة الكفاءة ال كاجب للمتعلم أف يستوفيها 1َ

قياس  2َ رجع ا  لتقو (Penilaian Acuan Patokan)استخداـ التقو ا
قياس اإتقا اأقل   .(KKM)اح تعلم الطاب عن توصيل ا

رة إا بعد أف يتقن  3َ تعلم  الرنامج  إ جزء جديد من ا تقل ا ا ي
 .تعلم ما سبق

وقف 4َ اؿ العلم ك اأنشطة كا  .أعطى اإستطاعة الكامل تضمن 

ذا الفرد   5َ اختاؼ زمن التعلم من متعلم إ آخر، حسب سرعة 
 .التعلم

بطء  6َ ز برنامج العاجي للمتعلم ا  كبرنامج (Slow Learner)جا
 كبرنامج (Fast Learner)التخصيب للمتعلم الذم أشرع  تعلم 

تفوؽ  .التشريع للمتعلم ا

 استراتيجيات تنفيذ التعلم اإتقاني  .6

صل ميع الطاب تاءج القصوللكي  ب أف يتم التعلم بصورة   ال ك
ظمة هجية كم و ما ، م امصورك فيذ اتيجيات التعلم اإتقا ال ت .   اس

اـ د  اتيجيات التعلم اإتقا ع اتيجيات التعلم   (Hamalik )ليكااس ي اس
دخل اجموعة دخل . (Group Based Approach) الفردية باستخداـ ا ذا ا

ديد مواد التدريس ال كاجب تتعلمها كن الطاب لتعلم معا  تأسس على 
ساعدة للمتعلم  ، العطاء ا هيز الوقة التعلم الكا ة،  تعلم، إ درجة معي ا

صعب  تعلم  .65ا

                                                           

 65
امالك،    Pendekatan ، 85 عمر 
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كن  موعة من اإجراءات للتعلم ح   َالتعلم اإتقاُحدد بلـو 
ا فيما يلي ا إما  :66ك

هاـ  إطار الوحدة اأك 1َ موعة من ا  .أف يتم تدريس 

همات التالية 2َ يث تؤدل كل مهمة إ ا همات التعليمية   .ترتيب ا

اسبة ال تسهم  تعلم  3َ توف الظركؼ ك اإمكانيات كاأساليب ا
 .مهاـ الوحدة اأك

ستول  4َ ا تشخيصي للوقوؼ على مدل بلوغ التعلم  إعداد اختبار ب
 .التمكن

فيد اإجراءات العاجية من خاؿ مواد تعليمية تعطي للتاميذ الذين 5َ  ت

ساعدهم  الوصوؿ إلي وا من الوصوؿ إ مستول التمكن   .م يتمك

طلوب من التمكن 6َ ستول ا  .إعداد مواد إثرانية للمتعلم الذين حققوا ا

تعلم الذين م يصلوا مستول التمكن  7َ فد على ا إعداد إختبار ثاف ي
واد العاجية  .بعد تطبيق ا

طوات كاإجراءات السابقة لكل كحدة 8َ  .تكرار ا

داؼ كتطبيق قبل كبعد تدريس  9َ إعداد اختبار هائي شامل يرتبط باأ
 .الوحدة

 اإتقاني استراتيجية التعلم  فيالعوامل المؤثرة .7

ة أنواع الطبيعيااستعداد  1َ  التعليم من معي

طلوبة للمتعلم 1963" كاركؿ"يرل  و كمية الوقت ا  ـ أف ااستعداد 
ادة فس التمكن من تعلم ا قق ل ظر فرضان . لكي  ذ الوجهة من ال كتتضمن 

هم . إذا ما أعطوا الوقت الكا. مؤدا أف ميع الطاب ك عقوؿ أف  فإن من ا
                                                           

66
رسى  ك كجيعلى عبد السميع قورة   ديثة    :341. لن، الكتاب، ص ابو ا اتيجيات ا ااس

، Modern strategies in teaching and learning language، (Onlinie) : تعليم ك تعلم اللغة
(https://books.google.co.id/books) ،جاع اير 20 تاريخ ااس  ـ2015 ي
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طلوبة ادة ا ققوا أنفسهم التمكن من ا " كاركؿ"فإذا كانت كجهة نظر . أف 
ظرية أمران متاحان للجميع، إذا  احية ال صحيحة فإف التعلم للتمكن يكوف من ال

ا ها مساعدة كل طالب ك صوؿ على الوسائل كالطرؽ ال  ا ا  .67استطع
ي ؤثرة  ااستعداد   :كمن العوامل ا

اسبة . أ  .الظركؼ البيئية ا

درسة . ب  .خرات التعلم  البيت كا

ية بتعليم الطاب كيف يتعلموف . ت ع بوية ا همة الرئيسة للرامج ال  .ا

ات  . ث بغي أف تدكر حوؿ إدخاؿ التغي بية العامة ي همة الرئيسة لل ا
ابية  استعدادات الطاب  .اإ

 نوعية التدريس  2َ

تلفة جدان من التدريس كإ نوعيات  اط  تاجوف إ أ إف الطاب 
ا يتعلموف ققوا أنفسهم التمكن  تول . تلفة جدان م لكي  ع أف نفس 

ا   ققو ختلفوف كأف  كن أف يتعلمها الطاب ا داف  التدريس كنفس أ
تلفة جدان من التدريس نوعية التدريس  ضوء مدل . أنفسهم نتيجة أنواع 

سبة  ظيمها من الوضع اأمثل بال اصر العمل كتوضيحها كت اب عرض ع اق
حيث أف بعض الطاب ستكوف حاجتهم إ أمثلة توضيحية . تعلم بعي

م إ ذلك، كأف بعض الطاب  سوسة ملموسة أشد من حاجة غ كشركح 
تاج موافقة  م لفهم فكرة ما، كأف البعض قد  تاجوف أمثلة أكثر من غ قد 

تاج بعضهم إ تكرار الشرح عدة مرات م، بل قد  . كتدعيما أكثر من غ
ا على  ب أف تؤخذ  ااعتبار  ضوء آثار كلذلك فإف نوعية التدريس 

 .68الطاب كليس على اجموعات العشوائية من اأفراد

                                                           

67
: جاكارتا ُ Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar نسوتيوف،  

 39-38، 2010َكسارا، أبومي 
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 القدرة على فهم التدريس  3َ

ي قدرة الطالب على أف يفهم طبيعة العمل الذم يكوف علي أف  ك
ذا العمل  قطة ال .يتعلم كالطرؽ ال علي أف يتبعها  تعلم  ي ال ذ  ك

درس على  ادة التعليمية كمع قدرات ا تتفاعل فيها قدرات الطالب مع ا
باشرة من التعامل مع القدرة على فهم التدريس . التدريس كالفائدة الكرل كا

تأي  أغلب اأحياف من التعديات ال ندخلها على التدريس لكي يشبع 
كن أف تساعد على القدرة على  .كيلي حاجات الطاب كمن الوسائل ال 

 69 :فهم التدريس
 موعة الدراسة . أ

درس . ب و غ ا اصة، ك رشد ا بغي أف يقدـ . مساعدة ا كي
ران  اكتشاؼ نقاط أك أماكن الصعوبة  طرقان  جديدة كأف يكوف ما
رر من ااعتماد  بغي أف يساعد بالطريقة ال   تعليم الطالب كي

ستمر علي  .ا

ديد مكاف الصعوبة  فهم التدريس كمد ،الكتب الدراسية . ت  
الطالب بالتوضيحات البديلة من الكتب اأخرل ال تكوف أكثر 

 .فعالية

تزكيد الطاب بكتب التدريبات كالتطبيقات ككحدات التعليم  . ث
رمج  .ا

ادة التعليمية . ج ويع  ا  .الت

 .الوسائل السمعية كالبصرية . ح
ثابرة  4َ  ا
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ي الوقت الذم يكوف الطالب راغبان أف يقضي  التعلم ثابرة  فإذا . ا
ان من الوقت للتمكن من عمل  فق قدران معي كاف الطالب  حاجة إ أف ي

شط الفعاؿ فإن ليس من  فق أقل من ذلك القدر  التعلم ال مع ، كلك ي
ذا العمل إ مستول التمكن ب إنفاؽ " كاركؿ " كيفرؽ . احتمل أف يتعلم 

شاط  همك فيها الطالب  التعلم ب الوقت  التعلم كب كمية الوقت ال ي
تماـ ب  .كفاعلية و التعلم كباا ات  ا ثابرة مرتبطة باا كمن العوامل ال  .كا

ي  ثابرة   :تساعد  زيادة ا
جاح  عمل الطالب  . أ د كدائل ال كافأة ككجود شوا  .تكرار ا

تكررة  . ب  .التغذية الراجعة ا

  .َالشركح كالتوضيحات ُس نوعية التدريس  . ت

كيز على التعلم، كليس على أفكار مبهمة غامضة كاانضباط  . ث ال
 .كالتحمل 

سموح ب للتعلم  5َ   :َالفرصة ُالوقت ا
ا يتعلم كالغرض . يعتر الوقت الذم يقضى  التعلم مفتاح التمكن 

دد سرعة التعلم، كأف معظم  و أف ااستعداد  د إلي  اأساسي الذم يست
ققوا التمكن إذا خصصوا للتعلم الكمية من الوقت ال  الطاب يستطيعوف أف 

ا صص كمية الوقت ال . تاجو ب علي أف  ذا يتضمن أف الطالب ا  ك
تاجها فقط لكي يتعلم بل إف من حق كذلك أف يعطى الوقت الكا ح 

سموح ب للتعلم .يتم التعلم ؤثرة  الوقت ا  :كمن العوامل ا
 .استعدادات الطالب . أ

 .قدرة الطالب اللفظية . ب

ا  الصف . ت  .نوعية التدريس ال يتلقا

ا خارج الصف . ث ساعدة ال يتلقا  .نوعية ا
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 العوائق التي تواجه في التعلم اإتقاني .8

مشكات خاصة بتوف الوقت الكا للوصوؿ بكل الطاب إ درجة  1َ
 .التمكن

علم 2َ هارات اأساسية لدم ا  .نقص ا

اخي كالكسل  عملية التعلم 3َ تعلم مثل ال ة لدم ا  .توالد عادات سي

ادة التعليمية 4َ ا ان أتقن ا  70.حصوؿ الفرد على درجة عالية ليس مع

 

 التعلم اإتقاني في تعليم اللغة العربية. ج

اتيجية تعلم اإتقا مبدئيا  فيد إس فيذ مثلت اتيجيات ت  التعلم اس
ا كانت خصائص ال أف تكوف .  ال إستخدمها  تعلم اللغة العربيةأخرل إ

ا، كما يلي فيد  :يز ك مؤشرات ت

 الطريقة التعلم .1

دخل التشخيصي  اتيجية التعلم اإتقا  فيذ إس لتعارؼ : أم ُت
تعلم ك كيفية إعطاء أفضل خدمة ق تعلم اإتقا مدخل . َصعوبة التعلم  اعت

ؼ ك خدـ  ع كلو استهدؼ عملية التعلم ماعة الطاب لكن اع الشخصي 
جم اأحسن لكل طاب  كن تطوير ا اختافات الطاب بتلك الكيفية ح 

.  71 تعلم
ددة تعلم إ كفاءة  داؼ . توجي تعلم اإتقا كي يصل ا ا أ كمع

ة داؼ فقد . تعلم اللغة العربية توج إ كفاءة معي ك إذا قد توصل تلك اأ

                                                           
رسى  ك كجيعلى عبد السميع قورة 70 ديثة    :339. لن، الكتاب، ص ابو ا اتيجيات ا ااس

، Modern strategies in teaching and learning language، (Onlinie) : تعليم ك تعلم اللغة
(https://books.google.co.id/books) ،جاع اير 20 تاريخ ااس  ـ2015 ي

71
Guru Profesionaكوناندار،    l ُ سادا، : جاكارتا دك ف  331، 2007َراجا غرافي
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واد التعلم ل  داؼ فلما مؤ ا توصل تلك اأ واد التعلم ك إذا  ل  كي . مؤ
لك الكفاءة الشارطة ل ددة فابد للمتعلم أف  تعلم إ كفاءة   . يصل ا

 أدوار المعلم .2

تعلم  احة ا علم ليدفع  ا تيجية التعلم اإتقا إ اإدكار ا تأكد اس
وذج التعلم الذاي . فرديا ستخدـ قرب من  دخل ا  Personalized System)كا

of Instruction) واد التعلم تعلم با هدؼ إ . 72ال اكثر تأكد إ تفاعل ا
ستول اإتقاف تعلم إ ا اتيجية . الوصوؿ با ا " كيلر"عاكة أف برامج اس

مائي، لذلك فهي  تاج إ أم أجهزة تعليمية خاصة مثل أجهزة التسجيل السي
الة كما يلي . غ مكلفة علم اكثر تكثف  : لذلك اإدكار ا

تماـ (Cremental Units)شرح الكفاءة اأساسية إ كحدات اصاغرة  .1  با
 .على شركط العلم

اء على مقياس الكفاءة ك كفاءة اأساسية .2 ؤشر ب  .تطوير ا

وع .3 واد التعلم بشكل مت  .تقد ا

تعلم .4  .مراقبة عمل ا

تعلم عن توصيل الكفاءة .5  .تقو تطوير ا

 .(Diagnostic)استعماؿ التقو التشخيصي  .6

تعلم الذم ياقى الصعوبة  تعلم  .7 اتيجتة التعلم  يارم ااس تقد ا
(Disability to Learn) 

 أدوار المتعلم .3

تعلم  بويةكاف ا ب على الوحدة ال هج ا بية عموضو (KTSP)  ا  .ال
، لكن متعلم ك عمل كبذلك يعطي . ك تركيز عملية التعلم ليس معلم ك عمل

فس ملة الوقت عن التعلم احتاج ل تعلم حرية تقرير ا ا . 73تعلم اإتقا ا مع
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رجع    نفس ا
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رجع    نفس ا
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د جدا إ  تعلم است تعلم حرية لتقرير سرعة توصيل الكفاءة كتقدـ ا لك ا
 .اكلت ك مواظبت  تعلم اللغة العربية

 التقويم .4

بويةأثبت إتقاف الدرس   ب على الوحدة ال هج ا  بالتقو (KTSP) ا
د القيمة قياس لكل الكفاءة اأساسية ك ا أثبت باست رجع ا  حالة كذا . ا

ل كاجب للمتعلم أف يصل إ  علم الذم أف يثبت إتقاف الدرس، مثاؿ  ابد ا
تعلم قد كصل إ 55، 65، 75التقو  ، أك إ أم تقو ح يظهر أف ا

. إتقاف الدرس  تعلم
 تعلم اإتقا . احتول نظاـ التقو على انواع طلب ك أداة سؤاؿ

د إ مؤشر كآلة التشخيص عن عملية التعلم تب امتحاف باست . يسعى ل
تعلم ليقدر نفس  خطط جيدا، سيمكن ا باستعماؿ امتحاف التشخيص ا
حاصل اامتحان ك لتعارؼ  أين ياقى الصعوبة بسرعة، ح يصل إ 

طلوب  .74اإتقاف اأقل ا
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 الباب الثالث  
عرض البيانات العامة والخاصة 

 
 عرض البيانات العامة. أ

  ماديونبالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفوتاريخ تأسيس  .1

كومية دكلوفو ماديوف من فكرة بفتح  درسة العالية اإسامية ا اء ا ب
و مع اإتبار بية اإسامية للمستول الثانوم ك العا  قرية دك : 75ال

و .أ   .اجتمع الدي  قرية دك

اكية  .ب  درسة الث ا ا اكية اإسامية،  دارس الث كجود مدرست من ا
درسة الثانوية اإسامية  كومية دكدك ك ا وPSMاإسامية ا  .دك

م كيةاكجود أربع مدارس ثن .ج  دارس   ناحية دكلوفو ك  مدرست من ا
لية اكية اأ دارس الث كومية ك مدرست من ا اكية ا  .الث

درسة  .د  ا ا و،  دارس اإبتدائية  القرية دك اؾ مدرستاف من ا
كمة بع ا درسة اإبتدائية م  .اإبتدائية دار العلـو ك ا

ية احتملة  تطوير الدين اإسامي   .ق  دارس الدي اؾ مدرستاف من ا
و  .القرية دك

اكيات عن  اؿ من التعليم أجل ا دارس فيحتاج  ك برأس نتائج ا
و دارس  قرية دك تائج من تلك ا طقة ماديوف  فتح . ال كما قاؿ رئيس ا

و ماديوف كومية دك اكية اإسامية ا درسة الث . عمارة ا
م الواسط، اكية اإسامية ُ SHكيتابع ثاث مؤسس  درسة الث رئيس ا

و كومية دك كومية BAُ ك باجورم، َا اكية اإسامية ا درسة الث مدرس ا
و كومية ُك دك اندكس مسركح  َدك اكية اإسامية ا درسة الث مدرس ا
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بية 1987 ماريس 1ك  التاريخ  َماديوف  اللقاء اأكؿ ب شيوخ اجتمع ك ال
درسة العالية  اء ا هاية يقرر على ب  دكلوفو ك كبونسارم ك داغاعاف ك  ال

و . اإسامية  دك
 اللقاء الثا مع تقرير تاريخ تأسيس 1987 ابريل 4ك  التاريخ 

وية  درسة العالية اإسامية الب و دكلوفو(Filial) ا ك  شهر يوليو .  دك
ة الدراسية 1987 ديد  الس درسة الطاب ا ذ ا -1978 تقبل 
درسة العالية 1987 ديسيمب 23 التاريخ . 1988 درسة تص ا ذ ا  

ظمة  ظيم ا و ك دكلوفو ماديوف بت كومية الفرع فونوركغو  دك اإسامية ا
: فيما يا

درسة   باجورم : رئيس ا
درسة  دك اندكس معسـو عمر : نائب رئيس ا
دك اندكس مسركح : نائب رئيس التاميذ 
سامت داري : نائب رئيس الوسائل 

ياي : قسم التوعية   د
مرة  ية مهرية اإندكنيسية ال ة 108ك فتول من كزارة شؤكنة دي  الس

كومية بإسم 1997 ماريس 18،  التاريخ 1998  يؤخر الوضع الفرع با
وسادا  رقم  كومية دكلوفو ماديوف  شارع ساركا  درسة العالية اإسامية ا ا

و دكلوفو ماديوف322 .   بقرية دك
ة الدراسية  وقع 2003-2002كانت  الس درسة إ ا ذ ا تقل   ت
ي  الشارع فونوركغو ؾ ا .  دكلوفو ماديوف ح اآف17،7ـ .الس

  ماديونبالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفوالجغرافية  الموقع  .2

كومية دكلوفو ماديوف  حدكد الطريق  دسة العالية اإسامية ا موقع ا
ككائن  قرية كلوعكوع دكلوفو . اك طريق الوايت ب فونوركغو ك ماديوف
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درسة العالية . ماديوف ا ا درسات  درسة مسطا ب ا ذ ا ك كانت 
كومية  كومية 1اإسامية ا درسة العالية اإسامية ا   فونوركغو من 2 ك ا

كومية  درسة العالية اإسامية ا وب، ا درسة العالية اإسامية 1جهة ا  ك ا
كومية  . 76 من جهة الشماؿ2ا

افلة مرتاف  ة ماديوف السيارة العمومية اك ا كاستعماؿ الطاب من مدي
درسة من كاية فونوركغو ك ماديوف درسة العالية . للوصوؿ إ تلك ا كيفرؽ با

كومية دكلوفو ماديوف كاستعماؿ الطاب من فونوركغو ك ماديوف  اإسامية ا
افلة فقط للوصوؿ اليها احيانا موجود التعب من اجتمع . السيارة العمومية اك ا

درسة  رجوف من ا م الذين  احلي أجل زيادة معرفة التأثر ك التفاعل  أكاد
ة دي بغي أف يستمركا دراستهم  ا كومية في اكية ا ذا ااعتبار . الث اد  ك

كومية دكلوفو ماديوف  حدكد الطريقة ك   درسة العالية اإسامية ا بوجود ا
 .كسط اجتمع الباحث عن مؤسسة التعليم الطبيعة

 الرؤية والرسالة للمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو  .3

 الرؤية (1

ولوجيا " عرفة كتك اسب ب ا أثورة الت اف (IPTEK)تكوف اإنساف ا  كاإ
  :77بعامة"  (IMTAQ)كالتقول

تائج الطبيعة  .أ   ال

درسي .ب  درسي كغ ا  نيل البطولة ا

ولوجيا صحيحا نافعا .ج  فيذ التيك هار  ت  ا

طيع إ تعليم الدين اإسامي .د   ا
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77
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 الرسالة (2

ؤثر الكفؤ .أ  علم كطاقة التعليم ا مية نوعية ا  ت

تائج التامة .ب  مية نوعية عملية التعلم كالتعليم لتوصل ال  ت

مية نوعية تطوير نفسية الطاب التوج إ العقلي الركحي .ج   ت

ية أجل الطاب استقامة  خرة  .د  شاطات الدي مية نوعية ال ت
 التعليم اإسامي

درسة .ق  مية نوعية مشاركة  ا  ت

  ماديونبالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفوأحوال المدرسين  .4

كومية دكلوفو  درسة العالية اإسامية ا تاج ا  عملية التعلم كالتعليم 
درس درسة. إ كث من ا ذ ا ك عدد . يسبب كث من الفصوؿ  

درسة سبع كثاثوف مدرسا ذ ا درس   درس كاضحا . ا عرفة حالة ا ك
دكؿ اأتى ظر إ ا . 78يستطيع أف ي

دكؿ   3.1ا
درس  كومية دكلوفوأحواؿ ا درسة العالية اإسامية ا  ماديوف با

ادة اإسم الرقم  ا
درسة دك أندكس مونف احس  1 رئيس ا
ماتيمتيكا  S.P.dسوفريادم،  2
عمل اإجتماعي دك أندكس إيكو بودم كسيت  3
اإقتصادم  S.P.dفاداف،  4
5  ، فيزييا  S.P.dموجيي
كيمييا  S.P.dيوليس سوساكاي،  6
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كومية دكلوفوالوثيقة للمدرسة     D/16-3/2015/04 برموز العالية اإسامية ا
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اككو،  7 علم الزراعة  S.P.dدادع ميت
مد سوكيتو  8 ماتيمتيكا دك أندكس 
اكي،  9 اللغة اإندكنيسية  S.P.dانيس لي
ا  10 الفق دك أندا أنيك نور
ا، 11 ية  MA دك أندكس سوييت بية الوط ال
صوص عابدين  12 برعة الكهربائي دك أندكس 
اللغة العربية  S.Agمد حارس مستفيد،  13
14  ، اإقتصادم  S.P.dأمي كلثـو
البيولوجية دك أندا نانيع فرضية  15
ارتاي  16 داع سرم  ليزية دك أندا اي اللغة اإ
ديث دك أندكس كسيت سوريا  17 القرآف ك ا
كيمييا  S.P.dبويي ككلودارم،  18
19  ، اإرشاد  S.P.dفوزية دري
استوي،  20 ليزية  S.P.dاف كيدم  اللغة اإ
التاريخ  S.P.dك سوبكيا،  21
تاـ،  22 اللغة اإندكنيسية  S.P.dخ ا
23  ، غر  S.P.dتتيك اري العلم ا
يا،  24 اإقتصادم  S.P.dديا نور ف
ت عارفة،  25 فيزيا  S.P.dب
26  ، البيولوجية  S.P.dسونار
رم،   27 ماتيمتيكا  S.P.dزلفكر ألوم جو
يو كيدياي،  28 مدرس  S.Pdiارنيك كا
الفة،  29 الرياضية  S.Pdiحسن ا
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ي استوتيك،  30 تماعي  S.Sosسارسان  عمل ا
مد الواف  31 اج  مدرس ا
اللغة العربية   S.Hi لييا فوزيا، 32
ولوجي فؤد حكيم ارديانشة  33 علم التك
سليم،  34 ولوجي  S.P.dاندم رئيس ا علم التك
و  35 غر دك أندكس سوتريس العلم ا
ستقي،  36 ٌػٌية  S.P.dمد حسن ا ف
 الرياضية S.P.dحارس فامبودم سيسوكنو،  37

 

 أحوال الوسائل بالمدرسة العلية اإسامية الحكومية دولوفو  .5

هٌمة  لك الوسائل أن من اأمور ا بية الرمية أف  الس ال بغي لكل  ي
تصلة بعملية التعلم ك التعليم درسة العالية اإسامية . ا كأحواؿ الوسائل  ا
كومية دكلوفو ماديوف حسن درسة العالية . ا عرفة أحواؿ الوسائل با ك

دكؿ التا ظر إ ا كومية دكلوفو كضحا فيستطيع أف ي  : 79اإسامية ا
دكؿ   3.2ا

كومية دكلوفو   درسة العالية اإسامية ا وجودة  ا أحواؿ الوسائل ا
قدار نوع الغرفة الرقم  الصراحة 2َـُالواسع  ا
 حسن 21 1 غرفة الرئيس  1
ظيم كاجهود 2  حسن 35 1 غرفة الت
 فسد 76 1 مكتب اأساتيذ 3
 فسد 648 9 غرفة الفصل 4
ر الطبيعة  5  حسن 1 136 (Lab.IPA)غرفة 
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غرفة معمل اللغة  6
(Lab.Bahasa) 

 حسن 56 1

كتبة 7  حسن 89,5 1 غرفة ا
معية التعاكنية 8  حسن 17,5 1 غرفة ا
ماـ 9  حسن 32 8 ا
اسوب 10  حسن 56 1 غرفة ا
ستودع 11  حسن 16 1 غرفة ا
 حسن 1 56 (BK)غرفة التوجي  12
حسن  1 56 (UKS)غرفة الصحة  13
حسن  56 1غرفة اإمكانية  14
هج غرفة  15 حسن  1 56 (Waka)ا
سجد  16 حسن  256 1ا
ملة     1552 30ا

 أحوال الموظفين بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو .6

كومية كاضحا  درسة اإسامية ا وظف  ا عرفة اماء كعدد ا
دكؿ التا ظر إ ا  : 80يستطيع أف ي

دكؿ   3.3ا
كومية دكلوفو  درسة العالية اإسامية ا وظف با أحواؿ ا

الوظيفة اإسم الرقم 
رئيس شؤكف اإدارة دك أندكس راسجونا  1
كاتب شؤكف اإدارة شفعي سليماف  2
دكؽ سوفياة  3 أم الص
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سب  A.Mdمس الضحى،  4 عامل ا
كتبة  S.Hiأنيس رفيانا،  5 ريس ا
افدة أنا،  6 الشركة  S.Hiم
اأمن أغوس  7
اأمن نور خالص  8
ظافة سوكيم  9 موظف ال
ظافة جونيدم  10 موظف ال
 

 عرض البيانات الخاصة. ب

 لطاب في تعليم اللغة العربية (Mastery Learning)تطبيق التعلم ااتقاني  .1
 بالمدرسة العالية 1(IPA) قسم علم الطبيعة الحادي عشرالصف 

 اإسامية الحكومية دولوفو

ا  ظيم جيد ك تعلم بوحدات تعليمية ذات ت التعلم اإتقا تزكيد ا
ددة مسبقا كا يسمح للمتعلم اانتقاؿ من كحدة تعليمية إ أخرل  داؼ  أ
تعلم من  طلوب كإذا م يتمكن ا تالية إا بعد أف يصل إ مستول التمكن ا

طلوب تعد ل مادة أك مواد عاجية تساعد  الوصوؿ  ستول ا الوصوؿ إ ا
ستول من التمكن اتيجية تعليم كتعلم تستهدؼ . إ ا ، اس كن تعريف بأن ك

علم قبل بدء  ا ا دد ميع الطاب إ درجة عالية من اإتقاف  الوصوؿ 
. الدرس

تعلم فهم مواد  اكلة التعلم بتأكيد الذم اكجب ا و  التعلم اإتقا 
قيق . التعلم كلها واد صعب جدا، فمقياس الكفاءة 100%أف   من ا
طلوبة  كومية دكلوفو أثبت .  من الكفاءة75%ا درسة العالية اإسامية ا كا

واد الدراسية احظة الدرجة الصعوبة كتعميق ا ختلفة حسب  . درجة اإتقاف ا
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بوية  ب على الوحدة ال هج ا قيا (KTSP) ا قياس اإتقا ا س يسمى با
د أستاذة . (Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM))اأد   مقياس لييا فوزياع

ادة اللغة العربية ب و اإتقا اأد  كومية دكلوفو  درسة العالية اإسامية ا ا
7581 .

ادم عشر  تطبيق التعلم اإتقا  تعليم اللغة العربية لطاب الصف ا
كومية دكلوفو يتطبق 1(IPA)قسم علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا  با

اقشة طابة كطريقة عمل اجموعة كطريقة ا لكن . 82بثاثة طرؽ، يع طريقة ا
بغي أف يهتم  رجٌوة في تائج ا كي طريقة مطبقة كخطوة مقطوعة توصل ال

كونات التعلم التالية  : با
داؼ التعلم ااتقا  التعليم اللغة العربية 1َ  أ

قيقها  تعليم اللغة العربية يع  رادة  داؼ العامة ا تطوير اأ
ية اللغة العربية كواحدة ، كالقدرة ااتصاؿ باللغة العربية زيادة الوعي عن أ

بية استخدمها كأداة رئيسية لتعلم، خ   دراسة صوصامن لغات أج
تطوير الفهم عن العاقة ب اللغة كالثقافة ، كمصادر التعاليم اإسامية

توقع للمتعلم لديهم بصسرة ب . كتوسيع آفاؽ الثقافية كمن م، من ا
وع الثقا راط  الت داؼ التعلم اإتقا لطاب . الثقافات كاا كأ

ادم عشر قسم علم الطبيعة درسة العالية اإسامية 1(IPA) الصف ا  با
ية اأخرل مثل مادة القرآف  واد الدي تعلم با كومية دكلوفو عضد فهم ا ا

ديث كمادة العقيدة اأخاؽ كمادة الفق . 83كا
كومية دكلوفو  درسة العالية اإسامية ا تعلم اللغة العربية با

ادم عشر قسم علم الطبيعةخصوصا   قد كفق 1(IPA) لطاب الصف ا
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عاي القومية كما  سبة با داؼ تدريس اللغة العربية ب نظاـ كزير الشؤكف أ
مرة  ية مهورية اندكنيسيا ال ة 2الدي 84: كما يلي ـ2008 س

 

دكؿ   3.4ا
ادم عشر كفاءة ك الكفاءةمقياس  اأساسية  تعليم اللغة العربية لطاب الصف ا

هائي  كومية دكلوفو الفصل ال درسة العالية اإسامية ا با
  اأساسيةكفاءة الكفاءة قياسـ

اإستماع . 1
ادثة   فهم الكاـ قصة كانت أك 

ص 1۰1  تعي الصوت كالعبارة  ال
ع كاأفكار من الكاـ  2۰1  معرفة ا

الكاـ  . 2
ادثة  ر قصة كانت أك  تعب ا

 تعب اأفكار بلفظ الصحيح  1۰2
ص بطاقة 2۰2  التحدث مع إحتماؿ ال

القراءة  . 3
ادثة   فهم القراءة قصة كانت أك 

ا 1۰3 ملة صر  تلفيظ الكلمة كا
وضوع  القراءة 2۰3  تعي ا
ع كاأفكار من القراءة  3۰3  إدراؾ ا

الكتابة  . 4
ر بالكتابة قصة كانت أك  تعب ا

ادثة 

ركؼ 1۰4 ملة با  كتابة الكلمة كا
اكيب الصحيحة  كال

 تعب اأفكار بالكتابة 2۰4
 استعماؿ القواعد: شرح 

ملة الفعلية. 1  تركيب ا
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 مادة التعلم ااتقا  التعليم اللغة العربية 2َ

و ما  واد ك ظاـ ا بية كال كونات العملية ال مادة كاحدة من ا
هج ادة التعليم  التعليم اللغة العربية . يسمى با ادم كا لطاب الصف ا

وضوع كما يلي1(IPA) عشر قسم علم الطبيعة  : يع مادة مهارة القراءة با

 
ًديٍػقىةي اٍلكيبػٍرىل بًبػيٍوغيٍورى   حى

ٍىًديٍػقىةي اٍلكيبػٍرىل بًبػيٍوغيٍورى شىٍهرىةن عىالىًميىةن كىاًسعىةن، ًأىنػهىا " نىالىٍت ا
ًر  ٍ ًإٍنديٍكنًٍيًسيىا، كىبًالتاً فىًهيى ًمٍن أىٍشهى اًئًق اٍلكيبػٍرىل ً ٍىدى ًمٍن أىٍقدىـً ا

ٍ أىٍىاًء اٍلًباىدً  ٍ تػىٍتىًشري ً  85.... "اٍأىمىاكىًن الِسيىاًحيًة الً
ادة، مدرسة اللغة العربية تقسيم التاميذ  ذ ا  عمليت  التعليم 

اص كتعي الكلمات الصعبة  . إ سبعة فراؽ كأمرت كل الفرقة قراءة ال
ا، كتابة . كترمت إ اللغة اإندكنيسية (LKS)كرقة عمل الطالب  بعد

درسة ص  السبورة كشرحها ا م ككالة من الفرقة . الكلمات الصعبة عن ال
مة الفرقت أماـ الفصل .  86تقد ال

ملة الفعلية  ص إ ا كمدرسة اللغة العربية تقسيم الكلمات عن ال
ملة الفعلية كما يلي  ملة م شرح القواعد عن ا : بشكل اأمثلة ا

ٍيٍملىةي اٍلًفٍعًليىةي  ا
ااىمًثلىةي 

ٍىًديٍػقىةي اٍلعيٍظمىى بًبػيٍوغيٍورى شىٍهرىةن عىالىًميىةن  .1  ناىلىًت ا

ٍىديٍػقىةى  .2 ً ا ًذ ى ػٍرىاؿي أيلًٍيًفيىا رىٍفًلٍيًس  ًٍ ٍيٍولىًٍدم اى  أىٍنشىأى ا

لىةن  .3 يػٍ دي الزكاري ًفيػٍهىا مىىاًظرى مًى  ًى
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ٍىًديٍػقىةي اٍلعيٍظمىى ًبقىٍلًب مىًديٍػىًة بػيٍوغيٍورى  .4  تػىقىعي ا

ى أىٍلًف كىأىٍلفىٍي زىائًرو  .5 ٍ ؿى اٍأىياـً اٍلعاًديًة مىا بػى  يػىبػٍلي ي عىدىدي الزائًرًٍينى ًخاى

ٍىًديٍػقىةً  .6 ً ا ًذ ى اًنًب لًزًيىارىًة   يىٍأًيٍ سيياحي اٍأىجى

7. ..... 

8. .....87 

البحث 
ػٍهىا ميرىكبىةه  ةو ًم ٍدنىا أىف كيل كىاًحدى ٍيمىلى الساًبقىةى كىجى كىًإذى نىظىٍرنىا ا

 ، ٍيمىلى مىٍبديءىةه ًبًفٍعلو ً ا ىًذ ، كىأىف كيل ميٍلىةو ًمٍن  ًمٍن ًفٍعلو كىفىاًعلو
كيل ميٍلىةو تػىتػىرىكبي ًمٍن ًفٍعلو كىفىاًعلو تيسىمي ميٍلىةن ُ. فػىتيسىمي ميٍلىةن ًفٍعًليىةن 

. 88َ,.ًفٍعًليىةن 
م التاميذ يعملوف سؤاا عن كرقة عمل الطالب كبعد ذلك 

كمدرسة تش تلميذا عشوائيا ليكتب اجابت على . يصححها معا
. 89السبورة

: أما أسئلة عن كرقة عمل الطالب فكما يلي 
تدريب  

اسبة ب ا، ب، ج، د، ك ق بوضع عامة  اخ ااجابة ا
 90الصلب

 ...ذ ملة مفيدة  .1

يىمده اٍلقيٍرآفى  .أ   قػىرىأى 

 علي قػىرىأى اٍلقيٍرآفى  .ب 
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 49-48. كرقة عمل الطالب، ص  
88

رجع    نفس ا
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 يىمده يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى  .ج 

 عىٍبدي اًا قػىرىأى اٍلقيٍرآفى  .د 

 زىيٍػىبي قػىرىأىٍت اٍلقيٍرآفى  .ق 

ٍيٍملىًة . رىجىعى عىٍبدي اًا ًمنى السٍوًؽ مىاًشينا .2 ً ا ًذ ى  ٍ  ...اىٍلفىاًعلي ً

 السٍوؽً  .أ 

 عىٍبدي ااً  .ب 

 ًمنٍ  .ج 

ِيدي  .د   جى

 رىجىعى  .ق 

3. ... 

4. ... 

 طريقة التعلم ااتقا  التعليم اللغة العربية 3َ

عاي  علم ا بغي أف يهتم ا  استخداـ الطريقة لتعليم اللغة العربية ي
واد التعلم واد كالطرؽ التعليم اللغة العربية . أك خصاءص ا فيبسط الباحث ا

ادم عشر قسم علم الطبيعةخصوصا  درسة 1(IPA) لطاب الصف ا  با
كومية دكلوفو كما يا   91:العالية اإسامية ا

 اإستماع .أ 

هارة اإستماع   يستخدـ معلم اللغة العربية طريقة اإماء لتعليم ا
علم تعريف فهم الطاب إ اللفظ . الفصل كغرض استخدامها لكي ا
 .كالكتابة

 الكاـ .ب 

وار هارة الكاـ استخدامها طريقة ا  ك
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 القراءة .ج 

تعلم  هارة القراءة استخداـ طريقة القراءة عن الكتابة ال كتب ا ك
. كقراءة الكتابة اللغة العربية ال ليس فيها حركة

 الكتابة .د 

هارة الكتابة استخداـ طريقة العطاء عن اأسئلة لطاب ككتب  ك
أجوبتها على السبورة سول ذلك ترجيم القراءة من اللغة اإندكنيسية إ 

اللغة العربية 
 كسائل التعلم ااتقا  التعليم اللغة العربية 4َ

ادم عشر قسم علم  عملية التعليم اللغة العربية لطاب الصف ا
ك كتاب اللغة العربية  (LKS) استخداـ كرقة عمل الطالب 1(IPA)الطبيعة 

بويةب ب على الوحدة ال هج ا  .200892 (KTSP) ا

 في (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقاني وافع و العوائق عندال .2
الحادي عشر بالمدرسة العالية الصف  لطابتعليم اللغة العربية 

 اإسامية الحكومية دولوفو

فوؽ ذلك  . فطبعا  كل عملية ال نعمل تقع الدكافع كالعوائق دائما
ادم عشر قسم علم الطبيعة  عملية التعليم اللغة العربية لطاب الصف ا

(IPA)1كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا لذلك سيبسط الباحث .   با
عرض الدكافع كالعوائق  عملية التعليم اللغة العربية خصوصا لطاب الصف 

ادم عشر قسم علم الطبيعة  :  كما يلي 1(IPA)ا
  تعليم اللغة (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا عنالدكافع  1َ

ادم عشرالصف  لطابالعربية  درسة  1(IPA) قسم علم الطبيعة ا با
كومية دكلوفو  العالية اإسامية ا

                                                           

92
قابلة مع     W/15-3/2015 -01/1 /6رقم  بأستاذة لييا فوزياا



59 

 

 

ادم عشرالصف  لطاب عملية التعليم اللغة العربية خصوصا   ا
داؼ التعليم 1(IPA)قسم علم الطبيعة  ها الدكافع من أ  موجود الدكافع، م

عرفة . ككسائل التعليم اللغة العربية كنشاط مساعد التعليم اللغة العربية ك
الصف  لطاب تطبيق التعلم ااتقا  تعليم اللغة العربية عنالدكافع 

ادم عشر كومية  1(IPA) قسم علم الطبيعة ا درسة العالية اإسامية ا با
ظر عرض الدكافع التالية دكلوفو :  يستطيع أف ي
داؼ التعلم .أ   أ

داؼ  داؼ التعليم اللغة العربية يع موجود أ الدكافع من أ
خطط  ا من خاؿ ا  (Silabus)التعليم اللغة العربية الواضحة كنشر

 .93 (RPP)كإعداد التدريس

 كسائل التعليم اللغة العربية .ب 

كسائل ال تستطيع أف تستخدمها لتعليم اللغة العربية يع 
ة الة حس ي  ر اللغة ك  .94غرفة 

 نشاط مساعد التعليم اللغة العربية .ج 

كالدكافع من نشاط مساعد التعليم اللغة العربية يع موجود 
صة  فيذ كل يـو قبل بداءة ا نشاط التعليم القراءة القرآف الذم ت

شاط خصوصا للمتعلم الذم م يستطيع أف يقرأ . الدرس اأك كال
. 95القرآف أك حركؼ العربية

  تعليم اللغة (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا عنالعؤائق  2َ
ادم عشرالصف  لطابالعربية  درسة  1(IPA) قسم علم الطبيعة ا با

كومية دكلوفو  العالية اإسامية ا
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 لطاب تطبيق التعلم ااتقا  تعليم اللغة العربية عنكالعؤائق 
ادم عشرالصف  ها التعلم  الوقت 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا  م

ية خصوصا لتعليم اللغة  اضر ا معد الوقت الكا لعملية تعليم الدي ا
واد التعليم للمتعلم  عاقبات نقص الوقت لتعليم اللغة ،العربية ككثافة ا

بية قبل يدخلوف إ . العربية لفية ال درسة العالية اإسامية م اختاؼ ا ا
كومية دكلوفو درسة الثانوية ا هم متخرج ا أك متخرج  (SMP)، بعض م

درسة الثانوية اإسامية  عهد الدي اإسامي  أك(MTs)ا  متخرج ا
(Pesantren).  سئلة تكن عوائق  عملية التعليم اللغة أجل كذا ذ ا ك

درسة  واد اأساسية عن اللغة العربية  ا علم اللغة العربية تكرير ا ب ا
. 96كبعد ذلك العوائق من بيئة التعليم اللغة العربية. (MTs)الثانوية اإسامية 

  تعليم (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا أما العوائق عن
ادم عشرالصف  لطاباللغة العربية   من 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا

: نواحي التعلم اإتقا فكما يلي 
دكؿ   3.5ا

  تعليم اللغة (Mastery Learning) تطبيق التعلم ااتقا العوائق عن
ادم عشرالصف  لطابالعربية   من نواحي 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا

 97التعلم اإتقا
العوائق نواحي التعلم اإتقا الرقم 

علم على 1  كحدة نظرة ا
ة  التعلم معي

دة أسبوع من التعلم  كحدة التعلم 
علم فقطاـاستخداك   باعتبار ا

واد التعلم التعلمأغراض  2  على ا

                                                           

96
قابلة مع     W/11-3/2015 -02/2 /2رقم بأستاذة لييا فوزياا

97
احظة    O/12-3/2015 /02 برمز ا
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علم 3 كمدير للتعليم لتلبية احتياجات ميع  دكر ا
 الطاب  الفصل

 كحدة عنالقرارات  4
 التعلم

علم كليا  دد ا

الراجعة تغذية أدكات  6
(Umpan Balik) 

أكثر تعتمد على استخداـ اختبارات 
 موضوعية لتفتيت كقت مع

فذكيفية مساعدة الطاب  7 علم ت موذج  ا واب السؤاؿ ال  كا
 الكاسيكية بطريقة 

 
 في تعليم (Mastery Learning) عن تطبيق التعلم ااتقاني حل العوائق .3

الحادي عشر بالمدرسة العالية اإسامية الصف  لطاباللغة العربية 
 الحكومية دولوفو

 عن تطبيق التعلم ااتقا  تعليم اللغة العربية حل العوائق
ادم عشرالصف  لطابخصوصا  درسة  1(IPA) قسم علم الطبيعة ا  با

كومية دكلوفو علمة كمن العالية اإسامية ا ها حل العواءؽ من ا  م
درسة . ا

فردات تعلم حفظ ا ريض ا علمة  ل . كحل العواءؽ من ا فيذ ا ت
ا يستطيعوا القراءة كالكتابة القرآف تعلم  فعادة، يعطي . أن كث من ا

فردات بعشرة دقائق قبل إنتهاء الدرس تعلمة كقتا للمتعلم حفظ ا . ا
علمة يعطي جائزة  تعلم ا (Reward)لتحريض دافع حفظ ا

وع . 98 فيذ ت كت
تعلم عمل كتصحيح السؤاؿ معا تعلم الذم . التعلم بأمر ا فالغرض لكي ا

ما تصحيح السؤاؿ معا بعد تصحيح  أن. م يقدر يستطيع التعلم حي
                                                           

98
قابلة مع     W/18-3/2015 -04/4 /1رقم بأستاذة لييا فوزياا
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تعلم ليعمل إحدل أسئلة ككتابتها أماـ الفصل علمة أمر ا م . السؤاؿ ا
علمة تقسيم كتقرير  طوة اأك يع ا استخداـ طريقة عمل اجموعة با
تعلم  ثل  الفرقة ليس كل ا أعضاء الفرقة لكي تكوف متعادؿ الفرقة، ا
خفضة توسطة أـ ا هم فقط، أما اآخر فإستطاعة ا را بل كاحد م . ما

تعلم عرفة ب ا علمة كث . كالغرض لكي تكوف انتقاؿ ا سول ذلك ا
واد حقيقة تعلم فهم ا واد لكي ا . 99التكرير ا

ع الرنامج التدريب القراءة  درسة يع ص أما حل العواءؽ من ا
صيص . القرآف  كل صباح قبل إبتداء ساعة التدريس ذا الرنامج  ك 

ا يستطيعوف قراءة القرآف . 100للمتعلم الذين 
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قابلة مع     W/16-3/2015 -03/3 /1رقم بأستاذة لييا فوزياا

100
رجع    نفس ا
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 الباب الرابع

 في تعليم اللغة (Mastery Learning)التعلم ااتقاني  عن تطبيق تحليل البيانات
 بالمدرسة العالية 1(IPA) قسم علم الطبيعة الحادي عشرالصف  لطابالعربية 

 اإسامية الحكومية دولوفو
 

 في تعليم اللغة (Mastery Learning)طبيق التعلم ااتقاني تحليل عن ت.  أ
 بالمدرسة 1(IPA) قسم علم الطبيعة الحادي عشرالصف  لطابالعربية 

 العالية اإسامية الحكومية دولوفو

 أهداف .1

كن استخدام لتقدير التحريك عن عملية  داؼ الواضحة  من ناحية اأ
داؼ أمثا. التعلم تعلم توصل اأ اجح . العملية التعلم ناجح إذا يستطيع ا ال

فيذ التعلم  الفصل تعلم عن ت اح ا داؼ التعلم . عامة من  سول ذلك، أ
تعلم . كتوجي كإرشاد عن عملية التعلم داؼ الواضحة يستطيع أف يرشد ا اأ

فيذ نشاط التعلم بغي أف . ت ط كيعد أيا ما ي علم يستطيع أف  يتعلق بذلك ا
تعلم ساعدة ا هيزماؼ التعلم معادكأ. تعملوا  ها   حاؿ أك ظركؼ ر، م

كن قياسذم السلوؾ اؿٌ ، كتعريفالتعلم ، ك تعباحظـ كق  عن  مستول اأقٌل ت
. بسلوؾ مطلو

ادم  داؼ التعلم فالتعليم اللغة العربية لطاب الصف ا اؿ أ من 
كومية دكلوفو 1(IPA)عشر قسم علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا  با

داؼ التعلم كعر إ  عاير أ ا . (RPP) أصغر كحدة من الدركسحسب با مع
، يع  بادئ التعلم اإتقا داؼ التعلم اللغة العربية كافق  تقرير حدكد اأقل أ

 .لدرجة الكفاءة ال كاجب استوفيتها

 مواد .2
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تعلم يوافق  تويات من مادة التدريس ال توصيلها إ ا مواد حقيقتها 
واد  شكل . هاج مستخدـ درسة العالية من ا تتكوف مادة اللغة العربية با

ياة  وار عن التعارؼ كا احاضرة الشفوية، كالكتابة على شكل التعرض أك ا
رافق العامة كالسياحة العائلة ك وايات كالعمل كالشباب كالصحة كا قصص كا

ةسامية اإ قدسة لإساـ كشخصيات إساميةكأياـ  اإسامية كالبص ، ا
يع مهارة اإستماع كمهارة الكاـ كمهارة القراءة لتدريب أربع مهارات اللغة، 

. كمهارة الكتابة
درسة العالية عموما تشمل فيها القراءة  كاف تعليم اللغة العربية با

وار كاإنشاء البسيط، كمركب كلها على شكل  ملة كا فردات ك تركيب ا كا
ملة  طالعة كقواعد اللغة كاحادثة كاإماء كاإنشاء كتركيب ا فردات كا ا

. الفصيحة
 تقد مواد التعلم استخدامها كرقة عمل الطالب ككتاب اللغة العربية 

بويةب ب على الوحدة ال هج ا ليل الباحث عن الكتاب كجد . (KTSP) ا ك
درسة العالية ستول ا تويات مواد التعلم حسب   تعلم بل . ملخص أف 

هجي، ا تقدير الطاب كلية لكن  علمة تقدير الطاب لكن غ م ادة ا ا
اصات التقديرية إ تصميم التقدير الواضح كما كجد  . عشوائيا كا كتابة ا

. إعداد التدريس
 طريقة .3

فيذ  د ت تعلم ع اد العلقة با علم إ الطريقة إحدل كيفيات مستخدمة ا
بوم. التعليم اد التفاعل ال ؾ إ يدة طريقة ال . لذلك الطريقة يش كالطريقة ا

وعة ت تعلم كاستخداـ الطريقة التعلم ا و نشاط التعلم ا ها  . ك
بغي أف يتحرل سداد استخداـ الطريقة  تعلم ي فيذ الطريقة فا قبل ت

ا كموقفها. كموقف كن مواد جح إذا ما  علم  عملية . أف الطريقة ات ا
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بغي أف يستخدـ طريقة كمدخات التعلم اللغة العربية ال أكثر سديد  التعلم في
داؼ . اإستخداـ كسديد اأ

تقدمة واد ا فصل من ا إذا . استخداـ طريقة التعلم اللغة العربية غ م
طابة أها سديد استخدامها  بغي أف يستخدـ طريقة ا واد معرفة  في يتصف ا

رة ظا بغي أف يستخدـ طريقة ا كبذلك الطريقة . كلكن إذا يتصف عمليا في
قياس الكفائة كالكفائة اأساسية  واد إ التعلم توفيقها حقا  ستخدمة لتقد ا ا

ادم عشر قسم . عن مواد التعليم اللغة العربية طريقة التعلم لطاب الصف ا
طابة كطريقة عمل 1(IPA)علم الطبيعة   يتطبق بثاثة طرؽ، يع طريقة ا

اقشة . اجموعة كطريقة ا
دخل التشخيصي لتعارؼ صعوبة  اتيجية التعلم اإتقا  فيذ إس ت

تعلم ك كيفية إعطاء أفضل خدمة ق تعلم اإتقا مدخل . التعلم  اعت
ؼ  ع كلو استهدؼ عملية التعلم ماعة الطاب لكن اع الشخصي 

جم اأحسن لكل  كن تطوير ا اختافات الطاب كخدـ بتلك الكيفية ح 
. طاب  تعلم

ادم عشر قسم علم  فيذ طريقة التعلم العربية لطاب الصف ا أما ت
، يع مدخل 1(IPA)الطبيعة  دخل التعلم اإتقا اسبة با  فاستخداـ الطريقة ا

تعلم ك كيفية إعطاء أفضل خدمة . التشخيصي لتعارؼ صعوبة التعلم 
اؾ مس ناحية   معلـو من احد عشر ناحية عن التعلم اإتقا 
كومية خصوصا لطاب الصف  درسة العالية اإسامية ا تعلم اللغة العربية با

ادم عشر قسم علم الطبيعة  أما سٌت ناحية أخرل فالتعلم . 1(IPA)ا
فيذ التعلم . التقليدم ا تفهم إ فكرة ت اؿ أف معلمة اللغة العربية  ذا ا يدؿ 

. اإتقا
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وسائل  .4
، أف الغرض الوسائل  دكر الوسائل مهم جدا  عملية التعلم اإتقا

تعلم أف يتعلم سها، سول ذلك الوسائل يستطيع أيضا أف  همة كي يستطيع ا ا
تعلم واد كااخبار . يهيج رغبة التعلم عن ا تاج إ ا  التعلم اإتقا 

كتفى ككلما أثر  . كلما كثر اخبارا مكتفيا فكلما كثر اخبارا متحصا. ا
تعلم اقشة فيزيد معرفة ا تعلم بالبيئة . ا باشر ب ا كن التفعاؿ ا كالوسائل 

قيقتها تعلم اآخر. كا تعلم إ ا اد التحويل ااخبار من ا كن إ . بالوسائل 
ادم عشر قسم علم الطبيعة  ستخدـ لطاب الصف ا كالوسائل ا

(IPA)1 ر اللغة م كرقة عمل الطالب ككتاب اللغة قلمة كغرفة   يع السبورة كا
بويةالعربية ب ب على الوحدة ال هج ا  .(KTSP) ا

 
 في (Mastery Learning)طبيق التعلم ااتقاني تحليل الدوافع والعوائق عن ت. ب

 1(IPA) قسم علم الطبيعة الحادي عشرالصف  لطابتعليم اللغة العربية 
 بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو

فصل من العوائق كالدكافع، فوؽ  اتييجيات التعلم غ م فيذ اس لكل ت
ادم الصف  لطاب تعليم اللغة العربية  ذلك عن تطبيق التعلم اإتقا ا

كومية دكلوفو1(IPA) قسم علم الطبيعة عشر درسة العالية اإسامية ا .  با
قابلة الباحث يع  احظة أـ ا : الدكافع من ا

خطط  .1 ا من خاؿ ا داؼ التعلم الواضحة كنشر  (Silabus)أ

  (RPP)كإعداد التدريس

ديد مكاف الصعوبة  فهم التدريس كمد ،الكتب الدراسيةك .2  
الطالب بالتوضيحات البديلة من الكتب اأخرل ال تكوف 

  أكثر فعالية



67 

 

 

كحدات التعليم كتزكيد الطاب بكتب التدريبات كالتطبيقات  .3
رمج   ا

ادة التعليمية .4 ويع  ا   الت

ر اللغةالوسائل السمعية كالبصرية .5  . يع غرفة 

 لطاب تعليم اللغة العربية  أما العوائق عن تطبيق التعلم اإتقا
ادم عشرالصف   : فكما يلي 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا

علم م يكن اأمثل  تطبيق التعلم اإتقا .1  ا

علم عن الفكرة التعلم اإتقاف يسبب م يكن  نقس الفهم لدم ا
ادم عشرالصف   لطاباأمثل  تطبيق التعلم اإتقا  ا

أف من احد عشر ناحية عن التعلم . 1(IPA)قسم علم الطبيعة 
اؾ مس ناحية فقط  عملية تعلم اللغة العربية . اإتقا 

فيذ التعلم تأثر تقليديا  .فت

شكات خاصة بتوف الوقت الكا للوصوؿ بكل الطاب ـ .2
 إ درجة التمكن

ضا هم الوصوؿ  التعلم ااتقاف ك  إ اف ميع الطاب 
قيق التعلم كلكن بسرعات متفاكتة دؼ ك كأف معظم . نفس ا

ققوا التمكن إذا خصصوا للتعلم الكمية  الطاب يستطيعوف أف 
ا تاجو كلكن عملية التعلم اللغة العربية . من الوقت ال 

كومية دكلوفو درسة العالية اإسامية ا  نقص الوقت لتعليم با
لعمة  مقابلة الباحث  .اللغة العربية كما قالت ا

تعلم .3 هارات اأساسية لدم ا  نقصاف ا

بية قبل يدخلوف إ  لفية ال درسة العالية اإسامية اختاؼ ا ا
كومية دكلوفو درسة الثانوية ا هم متخرج ا أك  (SMP)، بعض م
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درسة الثانوية اإسامية  عهد الدي  أك(MTs)متخرج ا  متخرج ا
سئلة تكن عوائق  عملية  .(Pesantren)اإسامي  ذ ا ك

واد  علم اللغة العربية تكرير ا ب ا التعليم اللغة أجل كذا 
درسة الثانوية اإسامية   .(MTs)اأساسية عن اللغة العربية  ا

 بيئة التعليم اللغة العربية .4

ها  اتيجية التعلم اإتقا م ؤثرة  اس  استعدادالعوامل ا
ة أنواع الطبيعي  التعليم اللغة العربية أما بيئة. التعليم من معي

ؤثرة  ااستعدادفمن .  العوامل ا
 

 في (Mastery Learning)طبيق التعلم ااتقاني تحليل حل العوائق عن ت .ج
 1(IPA) قسم علم الطبيعة الحادي عشرالصف  لطابتعليم اللغة العربية 

 بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية دولوفو

بغي أف يبحث حلها طبيق التعلم حل العوائق عن ت. لكل العوائق في
ها، ااتقا ية التعلم اإتقا م ا تماـ كل العوامل  اس ااستعداد  ابد ا

ة أنواع الطبيعي  كنوعية التدريس كالقدرة على فهم التدريس التعليم من معي
سموح ب للتعلم  ثابرة كالوقت ا فيذ . َالفرصة التعلمُكا حل العوائق ابد ك ت

. توريط كل اأقواـ
فيذ حل العوائق عن ت طبيق التعلم ااتقا  تعليم اللغة العربية أما ت

ادم عشرالصف  لطاب درسة العالية 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا  با
كومية دكلوفو درسةاإسامية ا علم كا اكلة من ا اؾ  اكلة حل العوائق .  فه ك

فيذ طبيق التعلم ااتقاعن ت فردات كت تعلم حفظ ا ريض ا علم يع   من ا
ذ احاكلة مضموف (Pear Teaching).طريقة التعلم اجموعة أك التعلم الزميل   ك

سموح ب للتعلم   تعلم َالفرصة التعلمُعامل الوقت ا ثابرة ا قية ا  . كلت
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اكلة حل العوائق عن ت ع طبيق التعلم ااتقاك درسة يع ص  من ا
. الرنامج التدريب القراءة القرآف  كل صباح قبل إبتداء ساعة التدريس

ا يستطيعوكف قراءة القرآف صيص للمتعلم الذين  ذ احاكلة . كالرنامج  ك
أف استطاعة القراءة القرآف أـ . عامل القدرة على فهم التدريسمضموف  

ليك لفهم اللغة العربية . حركؼ العربية استطاعة اساسية ال كاجب 
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 خامسالباب ال

اإختتام 
 

 نتيجة البحث.  أ

وضوع  ت ا ذا البحث العلمي  التعلم اإتقا " إختٌم الباحث على 
ادم عشر قسم علم الطبيعة  تعليم اللغة العربية   1(IPA)لطاب الصف ا

كومية درسة العالية اإسامية ا  : اصة كما يا"  دكلوفوبا
ادم عشر قسم تطبيق التعلم اإتقا  تعليم اللغة العربية  .1 لطاب الصف ا

كومية 1(IPA)علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا اسبا با  دكلوفو م
اما اسبا  ظرية كلو كانا غ م  .بال

ادم عشر قسم تطبيق التعلم اإتقا  تعليم اللغة العربية  .2 لطاب الصف ا
كومية دكلوفو 1(IPA)علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا اؾ دكافع با  

داؼ التعلم الواضحة، كجود الكتب : دكافع . كعوائق ، كجود الدراسيةأ
مشكات بتوف الوقت الكا للوصوؿ بكل : كعوائق . غرفة معمل اللغة

تعلم كبيئة  هارات اأساسية لدم ا الطاب إ درجة التمكن كنقصاف ا
 .التعليم اللغة العربية

الصف  لطابطبيق التعلم ااتقا  تعليم اللغة العربية العوائق عن ت حل .3
ادم عشر كومية 1(IPA) قسم علم الطبيعة ا درسة العالية اإسامية ا  با

درسةدكلوفو ريض  حل.  من معلم اللغة العربية كمن ا علم  العوائق من ا
فيذ طريقة التعلم اجموعة أك التعلم الزميل  فردات كت تعلم حفظ ا  Pear).ا

Teaching)  ع الرنامج التدريب القراءة القرآف درسة ص ك حل العوائق من ا
 . كل صباح قبل إبتداء ساعة التدريس
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 ااقتراحات.  ب
فيذ تدريس  كب  ت سائل الواقعة ت بعد معرفة الباحث كفهم ميع ا

افعة  احات ال ادم اللغة العربية فحاكؿ الباحث تقد اإق لطاب الصف ا
كومية دكلوفو 1(IPA)عشر قسم علم الطبيعة  درسة العالية اإسامية ا  با

ي  :ك

درسة  .1 احات إ رئيس ا  اإق

عل للطاب بيئة اللغوية كيزيد َ أ بغي أف   كسائل التدريس ي

درس ام َ ب تار ا بغى أف  لي   تربية الطاب العم أك يقـو ؤ
درس عن تربية الطاب العم    بالتدريب على ا

احات .2   اللغة العربيةعلم إ ـاإق
ليت َأ  بغي أف يرقى أ  ي

ديد دائما  كل عملية التعلم كي التعلم  َب  بغي أف يبحث عن  ي
 .اإتقاي كلما شعر بالتاميذ اثر

احات.3  تعلم إ ام اإق
ف َ أ بغي أف  ادة ظي م  فهم ا فردات أها تساعد  الطاب ا

ريريٌا م شفيها ك جاح فاختبار  ال

بغي أف يرقوا رغبتهم  تعلم اللغة العربية َ ب . ي
 


