
1 
 

 م اللغة العربية فى الصفالطلبة فى تعل رغبةبيق طريقة المناقشة لترقية تط

 العاشر باالمدرسة العالية تشفاسولو منطقة لوو الشمالية 
 

 

 

IAIN PALOPO 
 

 بحث

قدم الستكمال بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 

التعليمية الجامعة علوم الشعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية و

 اإلسالمية الحكومية فالوفو
 

لباحثة:ا  

 

 رينى أغغريئانى

14.16.8.0031رقم القيد:   

 

التعليمية الجامعة  معلوالشعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية و

 اإلسالمية الحكومية فالوفو 

2020 

 

 الصفم اللغة العربية فى الطلب فى تعل رغبةبيق طريقة المناقشة لترقية تط

 العاشر باالمدرسة العالية تشفاسولو منطقة لوو الشمالية 
 



2 
 

 

IAIN PALOPO 

 بحث

قدم الستكمال بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 

علوم التعليمية الجامعة الشعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية و

 اإلسالمية الحكومية فالوفو
 

لباحثة:ا  

  أغغِريئانىرينى 

14.16.8.0031رقم القيد:   

 تحت اشراف:

 M.H.I، الدكتور مرضي تقويم .1

 S.Ag.,MAمد عرفان حسن الدين، مح .2

 

يمية الجامعة التعل معلوالشعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية و

فالوفو اإلسالمية الحكومية   

2020 

 



3 
 

 
 



4 
 

 
 

 

 



5 
 

 
 



6 
 

 
 

 ملخص البحث



7 
 

فى تعلم  ةالطلب رغبةتطبيق طريقة المناقشة لترقية " 2020 ،انىئيغر  غرينى أ

اللغة العربية فى الصف العاشر باالمدرسة العالية تشفاسولو منطقة لوو 

عبة تدريس اللغة العربية. بحث، كلّية التربية وعلوم التعليمية بش "الشمالية

مد حم.,، المشرف الثانى M.H.Iاألول الدكتور مرضي تقويم.، المشرف

 .S.Ag.,MAعرفان حسن الدين، 

 ةكلمات أساسية : طريقة المناقشة، ترقية رغبة تعلم اللغة العربية، طلب

 الصف العاشر باالمدرسة العالية تشفاسولو منطقة لوو الشمالية. 

وسيلة طريقة المناقشة فى تعلم اللغة  ةهذا البحث يبحث ترقية رغبة الطلب

 ة العالية تشفاسولو منطقة لوو الشمالية . العربية فى الصف العاشر باالمدرس

( كيف يتم تطبيق طريقة 1، يمكن االستنتاج أن بحثبناًء على نتائج هذه ال

المناقشة على المواد الدراسية فى الصف العاشر فى المدرسة العالية تشفاسولو؟، 

بالتعلم بعد تطبيق طريقة المناقشة على المواد  ة( كيفية زيادة رغبة الطلب2

 الدراسية فى الصف العاشر فى المدرسة العالية تشفاسولو؟.  

( لمعرفة كيفية تطبيق طريقة المناقشة على المواد 1البحث هي:  أما أهداف  

فة مدى ( لمعر2الدراسية في الصف العاشر في المدرسة العالية تشفاسولو. 

بعد تطبيق طرقية المناقشة على المواد الدراسية في  ةبم الطلرغبة المتزايد بتعل

 الصف العاشر في المدرسة العالية تشفاسولو. 

(، من خالل تطبيق طريقة PTK) يةفصلئية إجرا اسةهذا البحث هو در

 التطبيقالتخطيط و هي كما يلي:حل االمر أما. هذا البحث من دورتينالمناقشة.

 .نعكاسواال الحظةوال

مناقشة زاد االهتمام بالتعلم إلى أن تطبيق طريقة ال البحث نتائجخلصت  

في تعلم اللغة العربية. في الدورة  االمدرسة العالية تشفاسولوالصف العاشر ب ةبلطل

٪، وفي الدورة 77.36بالتعلم بنسبة  ةبمام الطلاألولى، زادت الزيادة في اهت

باللغة العربية من خالل طريقة المناقشة في  ةبثانية زادت الزيادة في تعلم الطلال

ونشطوا في متابعة عملية التعلم  ةب٪. زاد الطل89.94ام بالتعلم إلى زيادة االهتم

 مع األساليب المطبقة.

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

رفانكـلمة التقدير والع  
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 علينا بنعمة اإليمان، وأكرمنا فجعلنا من أمة سيد ولد أنعم الحمد هلل الذى

عدنان، وتفضل علينا فجعل لغتنا هي لغة القرآن، معجزة رسولنا، ودستور 

 حياتنا، ووسيلة عبادتنا، فلله الحمد والفضل والمنة. 

ذ قدرت على إشكر هللا سبحانه وتعالى على عونه ونعمته ورحمته أ

تطبيق طريقة المناقشة لترقية رغبة هذا البحث تحت الموضوع: تحرير

فى تعلم اللغة العربية فى الصف العاشر باالمدرسة العالية تشفاسولو  ةالطلب

 .منطقة لوو الشمالية

 وأقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص:

المكرم رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو، الدكتور عبد  .1

نائب وال ،S.H.,M.Hعرفات، الحاجمعمر ئب األولوالنا، .M.Agالفيرول،

 ،.MAمهيمن،لثالدكتور نائب الثاوال،.M.M،سكندرإريف شالثانيالدكتور أحمد 

 حين نالته الباحثة العلوم الدينية فيها.  ،قد أرقوا على درجة جودة الجامعة

 نورالدينالدكتورحضرة عميد كلية التربية وعلوم التعليمية  .المكرم2

 ةالدكتورةالثاني،والنائبة,.MP.d،S.Agمنير يوسف، نائباألولوال، M.Pd.,ك

ة الدكتوراندا نور شمسي، لثالثالنائبة او، M.Agةمافيلي،ندى ريا وردةأالحاج

M.Pd.I ،ةكارتينى,الدكتورةشعبة تدريس اللغة العربية رئيسو.M.Pd ، وجميع

الذين  ،يهم الكرامئبانوالحكومية فالوفومحاضرى الجامعة اإلسالمية 

 ساعدونى فى معرفة اللغة العربية.

، والمشرفالثاني،M.H.I،مرضي تقويم ،الدكتورى. المكرم المشرف األول3

حيث أعطيانى اإلشراف واإلهتمام ،S.Ag.,MAمحمد عرفان حسن الدين، 

 الكبير حتى إتمام هذا البحث.

الجامعة فى ى المكتبة ولموظف،,.MP.d،S.Agمدهانج,مكتبةال. المكرمرئيس 4

والمراجع المواد اإلسالمية الحكومية فالوفو، الذين ساعدونى فى جمع 

 المتصلة لهذا البحث.

عبد تشفاسولوالعالية  المدرسة في المدرسة  رئيسالمكرم . 5

والموظفون وكذلك ، .S.Pdلسدواتى،ومدرسمادة اللغة العربية،S.Pd،.الرحمن

 استكمال البحث.الطالبات اآلتى قدموا فرصا للباحثة في 
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ساعدونى فى المرحومة حانفية الذين وأمي  بكرواصة لوالدي أبي .خ6

مواصلة الدراسة حتى بلغت إلى هذا المستوى، وأسال هللا تعالى أن 

 .اويساعدهم  ايرحمهم

الذين شجعوا  كاتبةجميع أسرة ال أختي وجدتي المرحومة نإيسة وإلى  إلى. 7

 األطروحة. ا  البحث كمال هذادائًما على  ةبتاالك

مساعدتكم على وإلى جميع أصدقائى في سبيل هللا أقول لكم شكرا كثيرا . 8

 .وجزاكم هللا خيرا كثيرا

 2019نوفمبر11 فالوفو،

الباحثة

  

 

رينى 

 أغغريئانى
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 المبحث األول

 مقدمةال

 خلفية البحث .أ

ان إتقوو تعزيزو عملية تحول المعرفة نحو التحسين أساسيا هو التعليم

نة لمؤماكل اإلمكانات البشرية. التعليم مهم جدا إلنتاج الموارد البشرية 

حقيق تم توالورع التقدم في التعليم يثير الرغبة في ابتكار التعليم بحيث ي

نمية ف التالتعليم هو جزء مهم جدا في تحقيق أهدا.متوقعاألهداف كما هو 

لية اية عألن التعليم أداة يمكن أن تشكل موارد بشرو الوطنية في إندونيسيا

 ذلك ر إلىسبحانه وتعالى قد أشا هللا كما قالالعلم مهم جدا و الجودة. لذلك

 باهلل والمعرفة. لى ألولئك الذين يؤمنون بإعطاء درجة أعو

أن نظام  3المادة  2003لعام ا20في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 

ليصبهو  ةيهدف لتطوير إمكانيات الطلب لتعليم الوطني هو التعليم الوطنيا

 الصحة والعلم والمتدرجالمؤمنين والمتقين باهلل ولهم االخالف والكريمة و

 1.واإلبدأعى والمستقلة وليكونو المواطنين الديمقراطيين والمسؤولين

 :11( 58. المجادلة )القرآن سورةفي هللا سبحانه وتعالى كما قال

  ...االعلم درجتيرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اوتو... 

تعلم عملية التعليم واليمكن تحقيق الهدف من التعليم إذا تم عقد 

 لتعلم.اداف وهذا يعني أنه يمكن أن يتم بشكل سلس وموّجه ووفقًا ألهو بفعالية

المدرسة كمؤسسة رسمية هي واحدة من الوسائل لتحقيق هذا الهدف 

من خالل أنشطة التعلم. اليوم يتم استخدام أساليب وطرق التدريس المختلفة 

 على نطاق واسع بحيث يمكن تحقيق أهداف عملية التعلم. ولكن حتى اآلن ال

كز على المعلمين كمركز يزال التعليم في إندونيسيا يهيمن عليه فصول تر

لذا ستكون المحاضرات هي الخيار الرئيسي في تحديد و للمعرفة

                                                             
1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Cet. VI;Jakarta : Sinar Grafik, 2011), h.7. 



13 
 

استراتيجيات التعلم. على الرغم من أن التعلم هو واحد من العمليات التجارية 

لتجربة في التي يقوم بها األفراد للحصول على تغيير في السلوك ككل نتيجة ل

 2التفاعل مع البيئة.

، يمواد التي تدرس على مستوى التعلتلعب اللغة العربية كأحد الم

ي لغة بية هألن اللغة العر، س الداخلية، دوًرا مهًما للغايةوخاصة في المدار

بمجرد  فية.، لذا فهي تدعم دراسة العلوم الدينية والتكنولوجية والمعرالقرآن

أحد ية ك، ينعكس ذلك في وضع اللغة العربةبدروس اللغة العربية للطل البحث

رس العلوم األساسية لجميع أنواع ومستويات التعليم ، وخاصة في المدا

 الداخلية.

م ، فإن تحقيق تعلى ضرورة تحسين دور اللغة العربيةوبالنظر إل

 اللغة روسد ب أن يتقنوااللغة العربية يحتاج إلى اهتمام جاد. يطلب من الطال

ة ة دينيسيلوية هي أيضاً ، ألنهم باإلضافة إلى كونهم من العلوم األساسالعربية

عليم لى تفي الحصول ع ةبالمؤثر جداً دعم نجاح تعلم الطل ، لذلك منللتفكير

ون عتبريالذين ما زالوا  ةلذلك، يتم التمكن من إتقان المواد للطالبعاٍل.

 منخفضين.

 ى في تعلم اللغة العربية، من الضروريفي تحقيق المصلحة المثل

. من ةبطلاقشة الخلق مناخ تعليمي يدعم الجهود الرامية إلى تطوير أساليب من

 حقيقتمن  ةبالجيد، من المتوقع أن يتمكن الطلخالل أسلوب مناقشة التعلم 

 إنجازات أفضل.

 البحث مشكلة .ب

 في هذه الدراسة هي على النحو التالي:مشكلة البحث

اشر تطبيق طريقة المناقشة على المواد الدراسية في الصف العكيف يتم  .1

 ؟سولو تسفافي المدرسة العالية

د الموا المناقشة على طريقةبالتعلم بعد تطبيق  ةبالطل رغبةكيفية زيادة  .2

 ؟ سولوتسفاالدراسية في الصف العاشر في المدرسة العالية

                                                             
2Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.128. 
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 أهداف البحث .ج

اإلجابة على المشكالت التي الغرض من هذا البحث هو في األساس 

 تمت صياغتها. األهداف هي كما يلي:

الصف معرفة كيفية تطبيق طريقة المناقشة على المواد الدراسية في ل .1

 .سولوافتشالعاشر في المدرسة العالية 

المناقشة على  يةبعد تطبيق طرق ةبالمتزايد بتعلم الطل رغبةلمعرفة مدى  .2

 سولو. افتشالصف العاشر في المدرسة العالية المواد الدراسية في 

 أهمية البحث .د

 دراسة نظرية. 1

فكار من الناحية النظرية فإن نتائج هذه الدراسة قادرة على المساهمة بأ   

 المناقشة في تعلم اللغة العربية. طريقةومعارف خاصة في تطبيق 

 دراسة عملية . 2

 مفيدة في:، يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة عمليًا  

المناقشة في تعلم اللغة العربية، سواء  قةطريإضافة معرفة حول تطبيق  (1

 للكتاب أو للقراء بشكل عام.

كشكل من أشكال المساهمة في األفكار المتعلقة بالتعليم واللغة، وخاصة  (2

 العربية.

 ه. تعريف التشغيلي

عاله ومن لمنع أي سوء فهم أو سوء تفسير للمتغيرات المذكورة أ  

 أو تعريف للمتغير.  يلضروري تقديم تعريف تشغيلا

التى مشكلة  ةبة لتقديم الدروس حيث يواجه الطلطريقة المناقشة هي طريق .1

 .تمكن أن تكون بيانات أو أسئلة هذه المشكالت ستبحث ويقل معا

رغبة بالتعلم المشار إليه فى هذه الدراسة هو ميل القلوب نحو  .2

بحيث يتم تحفيز الرغبة والرغبة فى  ةالموضوعات التى هي فى الطلب

  تطوير نحو شيء يتعلمونه. 
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 المبحث الثانى

 الدراسة النظرية

 الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث .أ

مناقشة المجموعة  طريقةق عبد الفقيه بعنوان "تطبيق رسالة من شقي (1

المركزة في الجهود الرامية إلى زيادة مهارة قرائة للفصل الثامن ب 

طالب سومبيرجيري بونجيونج جونونجكيدول في جاكرتا السنة 

".وقد خلص االستنتاج الذي توصل إليه البحث 2013/2014األكاديمية 

بالقرية  بةنتائج المالحظات على معرفة الطلالذي أجراه عبد الفقيه إلى أن 

بعد تطبيق طريقة المجموعة المركزة مع نماذج التدريب المتعددة التي تم 

قيمة الفئة التي تنفيذها في كل دورة قد زادت.يمكن إظهار ذلك من متوسط 

ما بعد و ة على األسئلة السابقة االختباربعد اإلجاب بةحصل عليها الطل

كان و دورة الثانية. في الدورة األولىالو وتقييم الدورة األولىو االختبار

وكان االختبار الالحق و 63.2األسئلة السابقة لالختبار  متوسط درجة

الدرجة  .بينما في المرحلة الثانية كانت قيمةٍ 83كان التقييم وو 71.4

وكان و 65.2من أسئلة االختبار األولي  المتوسطة التي تم الحصول عليها

على زيادة كبيرة في  .هذا يدل90.8التقييم  وكانو 79.2االختبار الالحق 

يرى و يق طريقة المجموعة المركزة. لذابالقرعة بعد تطب بةإعجاب الطل

الباحث أن تطبيق طريقة المناقشة الجماعية المركزة مع نموذج مناقشة 

 مرتفع جدًا. بةا في محاولة لتحسين مستوى الطلمتنوع وليس رتيبً 

ن "فاعلية طرق المناقشة في تعليم التربية السعدية بعنوا لمةه رسالة من (2

اإلسالمية )دراسة حالة في مدرسة يبايا سيبوتات المتوسطة(".وجاء في 

ق هذه الطريقة، تنشأ ختام رسالة هاليماتوس سعدية الشقيقة أنه بعد تطبي

لرفع أيديهم وطرح األسئلة أو االعتراضات والتعبير عن  بةشجاعة الطل

افقون على أو ال يو بةحتى الدفاعات عندما يوافق الطل االعتراضات أو

قشة. ويتضح ذلك من خالل عدد في تفعيل المنا بةرأي واحد.مشاركة الطل

الذين يرفعون أيديهم عندما يتم منحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم  بةالطل

 أو طرح األسئلة.
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 طريقة المناقشة  .ب

تعليم  ستستخدم طريقة فىفى هذا البحث، الباحثة خاصة فى تعليم أأللوان.  

ال ذين  ئ كلأتثقي ف  ةق يطريقة المناقشة هي إحدى طرالمناقشة. طريقة  هى

سواء من شخصين أو أكثر يقدم ك ل و هميحاولون حل المشاكل التي تواجه

 3منهم حججه لتقوية آرائه.

مشكلة  بةحيث يواجه الطل بحثالديم ة لتقطريقة المناقشة هي طريق   

ا قشتهيمكن أن تكون في شكل بيانات أو أسئلة تثير المشاكل التي يجب منا

 وحلها معًا.

المناقشة هي نشاط  يمكن أن نستنتج من الوصف أعاله أن طريقة   

 بةطلال سواء منو دل اآلراء من األسئلة الموجودةفي شكل تبا تعليمي وتعليم

فاق بشكل فردي أو في مجموعات أو من المعلمين بحيث يتم الحصول على ات

لى شة إالمناق مستخدم طريقةالمتبادل من المشاكل التي تمت دراستها. يهدف 

. بةلطلاما يجذب انتباه للتعبير عن وجهات نظرهم حول  بةتوفير الفرص للطل

علمين يمكن للمعلمين في هذه العملية معرفة شخصية وخصائص المت

 المعرفية والعاطفية والنفسية.

اللغة العربية. يتبع هذا  يمكن استخدام طرق المناقشة في تعلم   

 وعاتفي الفصل ويمكن أيًضا تشكيلهم في مجم بةمناقشة جميع الطلطريقةال

 .ناقشةالمشاركة في كل منتدى للم بةأنه يجب على الطلصغيرة ، واألهم هو 

 المناقشة  طريقةأنواع  .1

 مناقشة لوحة .أ

حلقة النقاش عبارة عن مناقشة تتكون من شخصين أو أكثر ممن    

 4يتحدثون. هناك مستمعون كمجموعة يتم تدريسها.

 مناقشة الندوة  .ب

                                                             
3Pupuh Faturrohman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), h. 62. 

 
4Sriyonodkk.TeknikBelajarMengajar dalam CBSA, (Jakarta: RinekaCipta 1992), h. 109. 
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، أكثر لمناقشة التي جرت في حلقة النقاشهذه المناقشة تقريبًا نفس ا 

، يد من الخبراء، اثنان على األقل. يناقش الندوة أن هناك العدرسمية

مدعوون إللقاء خطابات حول مشكلة معينة أبرزها العديد من الجوانب 

 5المختلفة.

 مناظرة   .2

في البداية يتم مناقشة موضوع مثير لالهتمام وجيد. بعد ذلك يتم تقسيم  

 6.المجموعة إلى قسمين. كل لديه نفس القدرة

 المناقشة  طريقةالغرض من تطبيق   .3

 في عملية التعليم والتعلم هو:الغرض من تطبيق طريقة المناقشة  

 على التفكير النقدي. ةبع الطليشجت .أ

 على التعبير عن اآلراء بحرية. ةبع الطليشجت .ب

 على المساهمة بأفكارهم في حل المشكالت معًا. ةبتحفيز الطل .ت

 7خذ واحدة أو عدة إجابات بديلة لحل المشكالت بناء على دراسة متأنية. .ث

 المناقشة طريقةنقاط القوة في  .4

 اختراقات جديدة في حل مشكلة.وفي شكل أفكار ةبلتحفيز إبداع الط (1

 تطوير االحترام آلراء اآلخرين. (2

 توسيع البصيرة. (3

 تعزيز أن تكون معتادة على التداول لالتفاق على حل مشكلة. (4

 

 

 المناقشة طريقةضعف .5

 وقتًا طويالً. ةتتباعد المحادثات أحيانًا ، لذا فهي تتطلب (1

 مجموعات كبيرة.ا يمكن استخدامه في  (2

 تلقى المشاركون معلومات محدودة. (3

 8ربما يتقن الناس الذين يحبون التحدث أو يريدون التميز. (4

                                                             
5Ibid., h. 110. 
6Ibid., h 111. 
7SuyantodanAsep Jihad, Menjadi Guru ProfesionalstrategiMeningkatkanKualifikasidanKualitas 

Guru di Era Global, (ErlanggaGroub, 2013), h. 118. 
8SyaifulBahriDjamarahdan Aswan Zain, StrategiBelajarMengajar, (Jakarta: RinekaCipta 2002) 

h. 99. 



18 
 

 المناقشة طريقةإجراء لتطبيق  .6

 مراحل قبل االجتماع  .أ

شة حديد موضوع المناقأي نشاط يهدف إلى تو مواضيع المناقشةاختيار  (1

 إلضافةبا قهااألهداف التي سيتم تحقي ةب، يستخدم المعلم والطلللقيام بذلك

 وخلفيتهم كمعايير. بةإلى اهتمامات الطل

 تقديم مشروع مخطط للمناقشة التي ستجري )إن أمكن للمعلم(. (2

 .تحديد نوع المناقشة التي ستعقد (3

 وتشكيالت طبقية حسب نوع المناقشة. بةالطل تنظيم  (4

 مراحل خالل االجتماع  .ب

المناقشة وموضوع المناقشة وأنشطة يقدم المعلم شرًحا للغرض من  (1

 المناقشة التي سيتم إجراؤها.

 خدمة(.لمستاوالمعلمون أنشطة المناقشة )وفقًا لنوع المناقشة  ةبينفذ الطل  (2

 والمعلمين. ةبرام نتائج المناقشات من قبل الطلالمراسلين وإب (3

 .ةبجيل نتائج المناقشات من قبل الطلتس (4

 

 مراحل بعد االجتماع .ج

مالحظات حول األفكار التي لم تتم معالجتها والصعوبات التي دّون    

األبعاد وجمع التقييمات من  تظهر أثناء المناقشة. تقييم المناقشات من مختلف

، يجب أن يكون المعلم قادًرا على في هذه المرحلة9وأوراق التعليقات. ةبالطل

 استخالص المادة التي يتم دراستها.

 بةم الطليبتعل رغبة .ج

 بةم الطليالفائدة في تعلهم ف .1

م يعني ميل يلبالتع رغبةب العالي نحو شيء ما. إن هو ميل القل رغبة   

بحيث تنشأ الظروف التي لها فوارق دقيقة في و القلب نحو الموضوعات

بحيث يمكن خلق و ما تكون طويلة بالنسبة للمواضيعودائما و (إقرأ القراءة )

بحيث يمكن أن يقال )التعليم مدى الظروف أينما ومتى يغيب عن الموضوع 
                                                             

9SuyantodanAsep Jihad, Ibid 
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فسيكون من األسهل على المعلم و ةلبذا استوفى االهتمام روح الطإ 10الحياة(.

 أن يوجهه إلى موضوعات معينة. 

ال يمكن فصل الفائدة عن العادات ألن هذين األمرين مختلفان ولكنهما   

ن كا مرتبطان، وهما مزيج من الرغبة والرغبة التي يمكن أن تتطور إذا

بة لطللاية هتمام بشيء مفيد للغالدافع للسائق في القيام بذلك. إن تطوير اال

 فسهنبفهو يوضح كيف أن العالقة بين المادة من المتوقع أن يتم تعلمها و

ى ت علكيف تؤثر بعض المعرفة أو المهارا ةبكفرد. توضح هذه العملية للطل

 أنفسهم. 

ويمكن و االلتزامات البشرية الحيةظائف الفائدة هي واحدة من و   

. ف ماتفسيرها على أنها نشاط نفسي يحتوي على جهد نشط ويرتبط بتنفيذ هد

 ةبلطلاالهتمام بايجادل بعض الخبراء بأن هناك طريقة أخرى فعالة لتوليد 

ذ لتالمياتم يهو الحالية. على سبيل المثال ةبلطلالجدد وهي استخدام اهتمامات ا

أو  قدمكرة ال يحتاج المعلم إلى معرفة مباراة بحثقبل ال لذاو بكرة القدم

 ثم توجيهها إلى الموضوع الفعلي.و األرقام المشهورة

 رغبةعناصر  .2

 رغبةال .أ

هو القليل من الوعي القليل الذي  رغبةسمادى سريابراتاوفقا ل  

ا ميصاحب نشاط نفذت. في هذه الحالة ، إذا كان شخص ما مهتًما بنشاط 

 طاقةسيعطي اهتماًما كبيًرا ، حتى إنه ال يرغب في التضحية بالوقت وال

 للنشاط.

 المشاعر   .ب

اعر ، ألن المشاعر تدور العناصر التي ال تقل أهمية هي المش 

ة رتبطالنفسيين. يتم تعريف المشاعر على أنها أعراض نفسية م ةبحول الطل

أ تنش بشكل عام باألعراض التي تحدث في حالة من المتعة أو ال ، يمكن أن

تفكير و الالمشاعر بسبب نشاط المراقبة أو االستجابة أو التخيل أو التذكر أ

 في شيء ما.

                                                             
10DepertemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: 

BalaiPustaka, 1994, h. 24. 
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 دوافع .ح
قيام ببعض اإلبداع من الموضوع، لل ع هو القوة الدافعة من داخلالداف 

أجل تحقيق الهدف. لذا فإن الدافع يرتبط ارتباًطا وثيقًا باألهداف التي يجب 

تحقيقها. عند تحديد هذا الهدف يمكن تحقيقه أم ال، ولكن تحقيق هذا الهدف 

يحتاج إلى عمل، في حين أن سبب الفعل هو الدافع نفسه والذي سيتم 

 11انح.استخدامه فيما بعد كقوة دافعة أو م

 

 

 

 

 أنواع اهتمامات التعلم .3

يمكن تصنيف الفائدة إلى عدة أنواع ، وهذا يعتمد على وجهة النظر    

وطريقة التصنيف. على سبيل المثال على أساس االهتمام ، وكذلك على 

كهدف تربوي ، هناك نوعان من االهتمامات ،  12أساس الفائدة في حد ذاتها.

 وهما:

ت ياجاالمصالح البدائية أو البيولوجية ، وهي المصالح الناشئة عن احت (1

شمل الشبكة التي تدور حول مشكالت الغذاء والراحة وحرية النشاط. وت

كل ي بشهذه األشياء الثالثة الوعي بالحاجة الملحة إلى شيء يمكن أن يف

 مباشر بالرغبة في الحفاظ على الكائن الحي. 

لتعلم اي من االهتمام االجتماعي هو االهتمام الذي يأتالمصلحة الثقافية أو  (2

 حياة ،ة للذي المستوى األعلى. وبالنظر إلى أن التعليم مهم للغاية بالنسب

 يقال إن هذا االهتمام يشكل فائدة تكميلية.

 خصائص فائدة التعلم  .4

 االهتمام بالتعلم لديه الخصائص التالية:   

 .تطور البدني والعقليينمو االهتمام جنبا إلى جنب مع ال .أ

 .تعتمد الفائدة على أنشطة التعلم .ب

                                                             
11Slameto, BelajardanFaktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Cet: IV Jakarta: RinekaCipta, 

2003), h. 58. 
12Abdul RahmanShaleh, dkk, DidaktifPendidikan Agama, (Jakarta: BulanBintang, 2003), h. 265. 
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 قد تكون تنمية الفائدة محدودة.ج. 

 يعتمد االهتمام على فرص التعلم.د. 

 يتأثر االهتمام بالثقافة. .ه

االهتمام المتمركز حول الذات ، بمعنى أن يكون شخص ما سعيدًا بشيء  .و

 13ما ، ثم ستكون هناك رغبة في الحصول عليه.

 التفكيرإطار  .د

الفصول الدراسية ما  أساسا، ينشأ هذا البحث من المشاكل التي تنشأ في   

في  دعينيقومون بالمالحظات، وتحديدا عدم وجود المعلمين المب ةدام الباحث

ذا ى هلم. علأقل اهتماما بالتع ةاستخدام أساليب التعلم بحيث يكون الطلب

ق طبيت( مع البحث االجرائىأبحاث الفصول الدراسية ) ةاألساس، أخذ الباحث

مع  طريقة المناقشة التي أجريت لدورتين.في كل دورة، هناك عملية تعلم

ا أساليب المناقشة الجماعية حيث يتم إعطاء كل مجموعة دورها ومهمته

ئج بالتعلم للحصول على أقصى نتا ةبلطلالخاصة من أجل زيادة اهتمام ا

ملية بعوا عى يتاهتمام جيد بالتعلم حت لديهم ةبالتعلم. لذلك يمكن القول أن الطل

 التعلم بشكل جيد، كما هو محدد في اإلطار التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13AgusSudjono, PsikologiUmum, (Jakarta; BumiAksara, 1995), h. 88. 
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المناقشةلطريقة   

معملية التعليم و التعل  

 عمل
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المناقشةلطريقة   
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 عمل

 المدرس الطلبة
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 المبحث الثالث 

 مناهج البحث

 مناهج البحث وأنواعه .أ

من المهم جدا تحديد استخدام طريقة لتحديد ما إذا كانت البيانات التي    

ثل صالحة. وبالمتم الحصول عليها يمكن تصنيفها على أنهاصالحة أو غير 

ام على اختيار استخد، الذي من المتوقع أن يكون قادراً مع هذا البحث

 األساليب بما يتفق مع موضوع وموضوع المشكلة قيد الدرس.

منهج  هفي البحث الكمي، يستخدم الباحث أما بالنسبة للطريقة المستخدمة   

 الطريقة الكمية ألنه

( 2( يكون من األسهل إجراء تعديالت على الواقع المزدوج األبعاد، )1) 

والموضوعات البحثية بشكل  هالباحثة عرض طبيعة العالقات مع سهول

( أن يكون لديهم حساسية وتعديل. نفسك مع العديد من التأثيرات 3مباشر، )

الناشئة عن أنماط القيمة التي تواجهها، وأساسا وسيلة علمية للحصول على 

هذا البحث عبارة عن بحث . 14.البيانات مع أغراض واستخدامات محددة

ة التعلم في الفصل الدراسي. كأبحاث في عملي في الفصل يركز على أنشط

واحدة من الجهود التي يمكن أن يقوم بها  البحث االجرائى ، تعتبرالصف

المعلمون لتحسين جودة أدوار ومسؤوليات المعلمين، خاصة في إدارة 

يمكن للمدرسين تحسين أدائهم بشكل  البحث االجرائىالتعلم.من خالل 

الذاتي، أي تحليل الجهود للعثور على نقاط مستمر، من خالل القيام بالتفكير 

ضعف في عملية التعلم التي تم تنفيذها، ثم تصميم لعملية التحسين وتنفيذها 

15.في عملية التعلم وفقًا لبرنامج التعلم الذي تم تجميعه، و ينتهي مع التفكير
 

من أجل أن تكون الدراسة أكثر توجيًها، تمر هذه الدراسة بأربعة    

 وهي:مراحل 

 مرحلة التخطيط وتحديد مشاكل البحث .1

                                                             
14S. Margono, MetodologiPenelitianPendidikan, (Jakarta: AsdiMahaSatya, 2003 ), Cet II, h. 41. 
15H. WinaSanjaya. PenelitianTindakanKelas, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009), 

h.13. 
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 ووضع جدول زمنيلة، يقوم المؤلف بتصميم األبحاثفي هذه المرح   

ز للدراسة. إجراء الدراسات األدبيةوصياغة مشاكل مثيرة لالهتمام و

ومن ثم تجميع وت الصلة حول المشكلة قيد الدراسةوخاصة األدبيات ذاو

 .حثتصميم الب

 مرحلة جمع البيانات .2

في هذه المرحلة، قم بزيارة المدرسة لمقابلة المديرين والمعلمين    

المدرسة العالية  دراسة وثائق. والمكونات األخرى الذين يفهمون المشكلة

 .التي ترتبط بهذا البحث ، وإجراء المالحظات الصفية تشفاسولو

 مرحلة معالجة البيانات .3

بإدارة البيانات التي تم الحصول عليها ، من  تقوم الباحثةقبل أن   

الضروري أوالً التحقق مرة أخرى للتحقق من اكتمال البيانات التي تحتاج 

 . إلى تنقيحها قبل الدخول في المناقشة

 مرحلة كتابة التقارير البحثية .4

في تجميع تقرير بحثي عن طريق تفسير  تبدأ الباحثةفي هذه المرحلة ،   

 تم الحصول عليها في هذا المجال على شكل أرقام ومقابالت. البيانات التي

 

 

 مكان ووقت البحثب. 

 ةبع الطلمسولو افتشى المدرسة العالية وقد تم إجراء هذا البحث ف  

 عشر ، وبلغ عددهمسولوافالعاشر المدرسة العالية تش المشاركين في الصف

 ملنغكي. الناحية بينتينغ ناوينهم في القريةشخًصا لديهم ع

 مصدر البيانات .ج

 الصف العاشر من ةبطلالهو مالحظة  بحثكان مصدر بيانات هذه ال

والمعلمين الذين قبل وبعد التدريس استخدم طريقة  سولو،افالمدرسة العالية تش

 . المناقشة

 موضوع البحث .د

شر من االع الصف ةبطلالالبحث في هذا البحث العملي من كانت مواضيع 

 سولو.افتشالمدرسة العالية 

 سكان البحث و .ه
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 سكانال .1

تم تحديد عدد أفراد وبناًء على هذه الدراسات .16ثالسكان كل شيء من البح

بما يصل إلى شخص واحد  سولوافالعالية تش مدرسالالدراسة من قبل 

 شخًصا. عشر ، وبلغ عددهم 2018/2019لدراسي العام ا ةبطلالو

 العينة .2

، استخدم أسلوب العينة الهادف وهو أخذ العينات بناًء عند أخذ عينة البحث

د السكان أو ، إذا كان عدمعينة. وفقا لسوهارسيمي أريكونتوعلى أهداف 

، فمن األفضل أن تأخذ كل شيء. ولكن إذا كان عدد الموضوع أقل من مائة

من خالل 17٪. 25-20٪ ، أو  15-10الموضوعات الكبيرة يمكن أن يأخذ 

مدرسين لما يصل إلى عينة من ال بحثفي هذه ال ةحثهذا ، وضع البا

 2018/2019ألكاديمي الصف العاشر في العام ا ةبطلالشخص واحد و

 شخًصا. عشر وبلغ عددهم

 تقنيات جمع البيانات .و
للحصول على  ةهي الخطوات التي يتخذها الباحث تقنيات جمع البيانات  

مع ة لجالبيانات في محاولة لحل مشاكل البحث. هناك حاجة إلى تقنيات معين

كل لمشاالبيانات بحيث يمكن جمع البيانات المتوقعة وهي ذات صلة فعلية با

 التي يتعين حلها.

 تقنيات جمع البيانات هي: 

 تقنيات المراقبة (أ

قبل بدء البحث، وقد تم ذلك  ةتم إجراء عمليات الرصد من قبل الباحث 

غة م الللي تعية التحتية وعملية التعلم فلمعرفة موقع الدراسة، والمرافق والبن

قة العربية التي أجريت في الموقع، باإلضافة إلى أشياء أخرى لها عال

 بالموضوعات التي تمت مناقشتها.

 اختبار (ب

لمعرفة الزيادة في  ةعلى الطلب ةالذي استخدمه الباحث هذا هو التقييم 

 بالتعلم بعد تطبيق طريقة المناقشة. ةبالطلرغبة 

 الوثائقج(

                                                             
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek, (Cet, XII; Jakarta:  Rineka 

Cipta, 2002 ),h. 108. 
17Ibid., h. 115-117. 
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وهي توثق جميع األنشطة التي تحدث أثناء التعلم. الوثائق المستخدمة   

مية نشطة في العملية التعليهي تقارير للمناقشة في كل مجموعة وصور أل

 م اللغة العربية.لتعل

 تقنيات تحليل البيانات .ز

عملية تحليل البيانات من تحليل البيانات في ذلك الوقت في  تتكون  

 يتالبيانات ال الميدان ، أي عند تنفيذ األنشطة وتحليل البيانات التي تم جمعها.

 أدلةكتم جمعها هي في شكل مالحظات ونتائج االختبارات وتدعمها الوثائق 

 الكاملت ببياناداعمة في عملية البحث. تبدأ مرحلة تحليل البيانات بقراءة ال

 . من مصادر مختلفة ثم استخالص استنتاجات من نتائج التحليل

 ةمعايير نجاح زيادة االهتمام بالتعلم هي االهتمام المتزايد بتعلم الطالب  

التعليمية  ةانب اهتمامات الطالبأثناء عملية التعلم. لتحليل كل جانب من جو

الختبار باستخدام الصيغة تم استخدام تقنيات التحليل الوصفي لنتائج او

 18التالية:

P =
A

B
x100% 

 مالحظات: 

    P ةب= نسبة الفائدة التعليمية للطل 

    A  =الذين يختارون ةبنسبة الطل 

    B = الحاضرين ةبالطلعدد 

عن طريق التحقق من مجموع  ، بالتحديدلتنفيذ أو التحليلفي أسلوب ا  

ول تصنيفها مبوبة )الجدا، ثم النقاط، ثم جمعها إلعطاء درجة إجمالية

ر عنص ، سيتم الحصول على البيانات التي تم الحصول عليها من كلالمنشأة(

 في جدول واحد على التوالي.

معايير  5الدراسة هناك  ٪. في هذه95٪ وأعلى نسبة 0أقل نسبة هي   

 للتقييم،

 وهي: جيد جداً، جيد، معتدل، غير جيد، سيئ جداً.

 = جيد جدا 96 - 86 .1

 = جيد 85 - 76 .2

                                                             
18Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inofatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 243. 
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 = متوسطة 75 - 71 .3

 = ليس جيدًا 70 - 66 .4

 = سيئة للغاية 65 - 0 .5

تم اإلعالن عن موضوع الدراسة بشكل كامل التعلم بشكل جيد إذا كان   

على درجات من المراقبين على  ةبأساس ورقة المالحظة ، يحصل الطل على

 األقل معايير جيدة.
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الرابع مبحثال  

 النتائج والمناقشة

 تشفاسولولمحة من المدرسة العالية  .أ

 تشفاسولوتاريخ قصير المدرسة العالية  .1

ريجنسي كبير مع ع دد كبي ر م ن الس كان يطال ب  منطقة لوو الشمالية 

منطق  ة ل  وو حت  ى االن  ل و.س  كانها بالحص  ول عل  ى التعل  يم المناس  ب والع  ادل

الناحي ة ملنغك ي وف ى  بينتين غهناك منطقة نائي ة واح دة تس مى القري ة الشمالية 

 تشفاسولو.  هناك مدرسة تسمى مدرسة العاليةالقرية بينتينغ 

الت ي وض عت ف ي تشفاسولو أحد قادة مجتمع هاملت  1987في السنة  

ألن ه ذه . القرية بينتين غتشفاس ولو وزارة الدين أنشأت مدرس ة تق ع ف ى القري ة

المدرسة تشهد دائًما تقدًما سريعًا ، لذا فهي تتطلب مكانًا أوس ع م ن ذي قب ل ، 

أول م دير لقي ادة . 1993لذلك تم نق ل ه ذه المدرس ة إل ى القري ة ف ادافى الس نة 

حت  ى  1984م  ع فت  رة س  نوات الح  اخ أحم  د س  الحى, س.أ ه  ذه المدرس  ة ه  و

 2011مع فترة سنوات  الدكتور أندوس نيدل واجوثم حل محله 2011السنة 

عب  د ال  رحمن, س.ف و ث  م اس  تبدالها م  رة أخ  رى بواس  ط 2019حت  ى الس  نة  
 . حتى االن 2019فى السنة د

 المهمة و رؤية .2
 :على النحو التالي تشفاسولوالمهمةفى المدرسة العالية  و كما لرؤية 

 رؤية .أ
ممتاز في اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمية على أس اس اإليم ان  

والتقوى و وجود منظور العلوم والتكنولوجي ا الت ي تق وم عل ى الثقاف ة الوطني ة 

 وذات طابع جيد.

 

 
 مهمة .ب

زي ادة تق دير وتجرب ة تع اليم اإلس  الم وك ذلك لثقاف ة األم ة بحي  ث  .1

ينم   و اإليم   ان والتق   وى كمص   در للحكم   ة للعم   ل ف   ي الحي   اة 

 المجتمعية يرافقه األخالق الحميدة.
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فعال  ة م  ن التعل  يم وال  تعلم المبتك  ر و فعال  ة وتحس  ين الج  ودة ف  ي  .2

عل  ى المس  توى األك  اديمي وغي  ر  ةب  أج  ل تط  وير إمكان  ات الطل

 األكاديمي على حد سواء.

وم والتكنولوجي ا( حت ى زيادة التمكن من العلوم والتكنولوجي ا )العل  .3

م  ن النم  و والتط  ور م  ن أج  ل تجهي  ز أنفس  هم ف  ي  ةب  ي  تمكن الطل

 الحياة العصرية والعولمة بشكل متزايد. ةمطالب

 الالمنهجيةزيادة وتطوير األنشطة  .4
 

 العامل الظروف المدرسة و  .3

إلى معلم  ين محت  رفين حت  ى ت  تمكن عملي  ة التعل  يم المعلم  تحت  اج ك  ل  

إمكان  ات  دور المعل  م مه  م ج  دا ف  ي تط  وير. وال  تعلم م  ن العم  ل بش  كل جي  د

بطريقة ي تم تك وين الم وارد البش رية المؤهل ة م ن  ةبطالبهم. يجب تكوين الطل

 أجل مستقبل أفضل للبلد.

بينما بل   غ شخص    21 كمية م   نتشفاس   ولوف   ى المدرس   ة العالية المعل  م 

 في المدرسة العالية ةبإجمالي عدد الطل

 
 

 .01 قاْئمة 

 تشفاسولوفى المدرسة العالية  المعلمأسماء

 موقف اسم عدد

 رئيس عبد الرحمن, س.ف د 1

 معلم ف د, س.الدين شمس 2

 معلم , س.ف د نهار قمر الدين 3

 معلمة الدكتور أندوس نيدل واج 4

 معلمة , س.ف دتينري كاتي 5

 معلمة , س.ف درسماواتي 6

 معلمة , س.ف دراتنا ديوي 7

 معلم حيدير, س.ف د 8

 معلمة مريم, س.ف د 9
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 معلمة نيروانا, م.س إ 10

 معلم د أندي إيروانتو, س.ف 11

 معلمة موسريانا, س.ف د 12

 معلم سيامسو ريجال, س.ف د 13

 معلمة ليسدواتى, س.ف د 14

 معلمة رية, س.ف دجوم 15

 معلمة فرديتى, س.ف د 16

 معلمة روفيتا منصور, س.ف د 17

 معلمة ويدية, س.ف د 18

 معلمة نيروانا سياريف 19

 معلمة , س يستي نورهايا 20

 معلم إيشار 21

 تشفاسولوإدارة المدرسة العالسة :مصدرالبيانات

 

 

 المرافق والبنية التحتية .4

المرافق والبنية التحتية ه ي أيض ا مفي دة وةبإلى جانب المعلمين والطل 

جدا في نجاح عملية التعليم والتعلم. إذا كانت المرافق والبنية التحتية كاملة أو 

نجاح عملية التعليم وال تعلم عالي ة. تفي بالمعايير الدنيا وعندها ستكون إمكانية 

المراف  ق والبني  ة التحتي  ة المش  ار إليه  ا ه  ي التس  هيالت المس  تخدمة ف  ي ال  تعلم 

 كدعم لتحقيق أهداف التعلم.

  الهكتار 5مساحة األرض 

  المسحد 

 اإلدارة 

  غرفة الفصل للمدرسة الثانوية و العالية 

 تبةالمك 
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 ( الطائرة وتنس كرة القدم والكرة المنشآت الرياضية

 )الطاولةوسيباك تاكرو

 غرفة وظيفة 

 الحمام 

 الدارسيّة .5

المنهج هو برنامج تعليمي يحتوي على مواد تعليمية مختلفة وخبرات  

المخط  ط له  ا والمخط  ط له  ا بش  كل منهج  ي عل  ى المع  ايير تعليمي  ة مبرمج  ة و

ف  ي عملي  ة ال  تعلم للمعلم  ين  المعم  ول به  ا الت  ي تعم  ل بمثاب  ة مب  اد  توجيهي  ة

لتحقي    ق األه    داف المرج    وة. ي    تم تطبي    ق الم    نهج ف    ي المدرس    ة  ةب    والطل

 k13.19تشفاسولو هو العالية

شر هى االمعلم الذي يدرس تعلم اللغة العربية في الصف الع 

شر المدرسة العالية االصف الع ةببعد أسماء الطلس.ف د, ليسدواتى

 تشفاسولو. 

 
 .02 قائمة 

 شر المدرسة العالية تشفاسولواالصف الع ةبالطلأسماء 

 الطالب إسم رقم

 أديندة 1

 أماندة 2

 ألفي تقويم 3

 أريل 4

 باسو آلم  5

 باسو س 6

 ديني ماردين 7

 ديماس 8

 حسرين م  9

 حسريجل  10

 هسروللة 11
                                                             

19Rahman, kepala sekolah madrasah aliyahCappasolo, Wawan cara  pada tanggal  22 Juli  2019 
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 رؤوف يتيلج 12

 لينتنغ 13

 نغرة 14

 فوترى 15

 ريفالين 16

 فوزا 17

 شهرو 18

 ويوى 19

 

 نتائج البحث .ب

 تعليق وتحليل البجث  .1

بالتعلم  ةبة المناقشة في زيادة اهتمام الطلطريق ةقبل أن يستخدم الباحث 

ن ي كابعمل مالحظات أوالً لمعلم اللغة العربية والصف الذ ةقام الباحثو

ت كزرموضوع الدراسة و هذا هو الصف العاشر المدرسة العالية تشفايولو. 

ربية الع على جميع أنشطة عملية تعلم اللغة ةالمالحظات التي أبداها الباحث

 التي حدثت في الفصل الدراسي.

مقابلة مع مدرس المادة ،  ةفي ذلك الوقت ، أجرى الباحث 

ايولو تشف رس العاليةل إن تعلم اللغة العربية في المدقاس.ف د, ليسدواتىاألم

 الكتب قديمتاستمر لمدة عام فقط ولم يتم  ليس الحد األقصى ألن هذا التعلم قد

 المدرسية من المدرسة بل الكتب نفسها وقام

وقال إن تعلم اللغة العربية يتم مرتين بتدريسها باستخدام الطريقة المباشرة. 

كل يوم هي اللغة  ةببوع ، واللغة التي يستخدمها الطلفقط في األس

المناقشة في تعلم اللغة العربية  ووفقًا له ، فإن استخدام طريقة. اإلندونيسية

يسهلون التعلم من  ةبأثير متزايد على التعلم ألن الطلجيد جدًا وأسرع وله ت

 20بالملل عند إجراء عملية التعلم. ةبطريقة المناقشة حتى ال يشعر الطلخالل 

 مراحل كل دورة .2

                                                             
20Lisdawati, guru bahasa Arab madrasah aliyahCappasolo,22Juli  2019. 
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يتم وصف نتائج هذه الدراسة على مراحل في شكل دورات تعليمية تنفذ في 

في هذه الدراسة و يتم التعلم على مرحلتين عملية التعليم والتعلم في الفصل. 

 وعلى النحو التالي: 

 قبل الدورة ةنتائج البحوث .أ

على ةبطريقة المناقشة لترقية رغبة الطللتطبيق البحث في الفصل الدراسي 

استنادا إلى تصميم تشفاسولو ى الصف العاشر باالمدرسة العالية تعليم ف

. قبل تنفيذ الدورة 2دورة و  1التي أجريت في دورتين وهمادورة  ةالبحوث

بعمل مالحظات أولية لتحديد المشكالت التي يواجهها مدرس  ةويقوم الباحث

 المادة في الفصل.

بناًء على المالحظات والمقابالت في المدرسة ويمكن تقديم وصف  

عام للمشاكل التي يواجهها المعلمون في عملية تعلم اللغة العربية بما في ذلك 

 ما يلي: 

 ةببحيث تكون مشاركة الطلوأنشطة التعلم تتركز على المعلم  ال تزال (أ

متعلمين غير  ةبقل من المستوى األمثل ويصبح الطلفي عملية التعلم أ

 فعالين.

للمشاركة في التعلم غير  ةبا يزال الحماس والحماس لدى الطل (ب

فهم المواد التي قدمها  يجدون صعوبة في ةبوذلك ألن الطلوموجود 

الذين ال ينتبهون عندما يوضح  ةبذا ما يشير إليه بعض الطلوهوالمعلم 

 المعلم.

قبل استخدام  ةا الباحثبناًء على نتائج االختبار قبل الدورة التي أجراه (ت

ال وم اللغة العربية منخفضة نسبيًا ال تزال نتائج تعلوطريقة المناقشة 

 سيما في المفردات.

  1دورة  .ب

 مرحلة التخطيط .1

في مرحلة العملية في الفصل  ةثحالتحضير إلجراء البالتخطيط هو ا 

على النحو ومن بين أمور أخرى واالستعدادات  ةيجري الباحثوالتخطيط هذه 

 التالي: 

 إعداد أدوات التعلم  (1

 تطوير خطة تنفيذ التعلم باستخدام طريقة المناقشة  .أ
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قم بإعداد أدوات تعليمية مثل خطط الدروس والمواد التعليمية في  .ب

 محاولة لمساعدة الطالب على فهم المادة بسرعة أكبر.

 1التي ستعطى في نهاية الدورة تصميم وإجراء اختبار لنتائج التعلم ج.

 كمادة تقييم على أساس المواد التي يتم تدريسها. 

 

 في أنشطة التعلم  ةبتشكيل مجموعات من الطل (2

شخًصا وينقسمون  19الصف العاشر يبلغ مجموعهم  ةبطل 

أشخاص ويتم اختيارهم  5-4إلى أربع مجموعات. تتكون كل مجموعة من 

 بشكل عشوائي.

 تنفيذ اإلجراءات .2

األنشطة التي تم تنفيذها التنفيذ هو تنفيذ جميع خطط العمل التي تم وضعها. 

 في هذه المرحلة هي كما يلي: 

أن يكون  وا مس  تعدين للمش  اركة ف  ي أنش  طة  ةب  يطل  ب المعل  م م  ن الطل .أ

وال تعلم ، ال ي زال هن اك التعليم والتعلم ، ألنه عند إجراء أنشطة التعليم 

 الذين ينشغلون. ةببعض الطل

 قل المعلم موضوع المادة المراد تدريسها.ين .ب

 إلى مجموعات بشكل عشوائي. ةبيقسم المعلم الطلج. 

هذه المجموعة من أربعة يعمل على نفس المهمة التي ق دمها المعل م. ف ي د. 

هذه الحالة ، م ن الض روري التأكي د عل ى أن اإلجاب ات يج ب أن يتف ق 

 عليها جميع أعضاء المجموعة.

 من كل مجموعة تقديم نتائج المناقشة قبل الفصل. ةلبطالثم ه. 

ث  م يق  ارن المعل  م نت  ائج ك  ل مجموع  ة ث  م يعط  ي التعليق  ات الت  ي تعتب  ر و. 

 ضرورية.

 انعكاس. 3

يتم جمع النتائج التي تم الحصول عليها في مرحلة المالحظة ونتائج  

أوجه  1بناء على نتائج تحليل الدورة . االختبار وتحليلها في هذه المرحلة

ثم يتم إصالحها وتنفيذها على  1القصور الموجودة في تنفيذ العمل الدورة 

 ةبطريقة المناقشة لترقية رغبة الطلق التطبي 1. على العمل الدورة 2الدورة 



35 
 

على تعليم ال تزال غير األمثل النظر في هذه الطريقة هي المرة األولى التي 

 تنفذ في المدرية العالية تشفاسولو. 

 كالتالي: 1وصف لتنفيذ التفكير في الدورة وعام بشكل  

في بداي ة االجتم اع تقريبً ا ع ن أنش طة التعل يم  ةبلم تحدث أنشطة الطل .أ

أي تغيي ر. يمك ن مالحظ ة ذل ك  ةب حيث لم تظهر أنش طة الطلوالتعلم السابقةو 

وبحي  ث يمك   ن أيًض  ا عن   د  ةب   االفتق  ار إل   ى اهتم  ام ج   اد م  ن الطلم  ن خ   الل 

بشكل عام  ةبى حل المشاكل. ال يزال موقف الطلاالستجابة للمواد أو العمل عل

 ةب لطريق ة المس تخدمة. وذل ك ألن الطلال يعطي اس تجابة أو اس تجابة إيجابي ة ل

 ليسوا معتادين على التعلم في مجموعات حول تعلم اللغة العربية.

في العمل على أس ئلة المجموع ة ، اتض ح  ةبعندما يراقب المعلم الطل .ب

ال ذين ل م يعمل  وا بنش اط عل  ى  ةب  ع  ام ال ي زال هن اك العدي  د م ن الطلأن ه بش كل 

اج ه ك ل مجموع ة مش كلة تووه ذا ألن ه ف ي االجتم اع األول أسئلة المجموعة. 

فق ط إجاب ات م ن أص دقائهم. إنه م يميل ون  ةب لذا ينتظر معظم الطلوواحدة فقط 

مث  ل الدردش  ة ب  ين أعض  اء وام بأنش  طة ال عالق  ة له  ا بال  درس فق  ط إل  ى القي  

 المجموعة اآلخرين أو مع مجموعات أخرى قريبة من بعضهم البعض.

ال ي زال أن يتقدموا لتقديم نتائج دروسهم.  ةبعندما يطلب المعلم من الطل .ج

ال   ذين ي   تم اس   تدعاؤهم يت   رددون ف   ي التق   دم إليص   ال نت   ائج التع   اون  ةب   الطل

هذا بس بب ع دم لك هناك حادثة تشير إلى من سيتقدم أمام الفصل. الجماعي. لذ

 .ةبالثقة في الطل

اختباًرا الختبار ق درتهم عل ى الم واد  ةبيتم إعطاء الطل 1.في نهاية الدورة د

عل ى وت م تنفي ذه بطريق ة منظم ة وسلس ة  ف ي التنفي ذالتي تمت مناقش تها مس بقًا 

 حاولوا نسخ إجابات أصدقائهم. ةبمن أنه ال يزال هناك طل الرغم

   2ج. دورة 

حيث االجتماع األول إلى وهو 1وتنفذ هذه الدورة تقريبا نفس الدورة  

الثاني هو عملية التدريس والتعلم )وجهاً لوجه( من خالل تطبيق طريقة 

 ةلبج تعلم الطالمناقشة في التحسين وفي حين أن االجتماع الثالث يختبر نتائ

تكرار األنشطة التي تم تنفيذها في الدورة تكرار األنشطة  2مع أنشطة الدورة 

إجراء تحسينات ال تزال تعتبر غير موجودة في  1التي تم تنفيذها في الدورة 

 .1الدورة 
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 مرحلة التخطيط .1

بن اًء عل  ى إع ادة تخط  يط ال دورة األول  ى ،  ةف ي ه ذه المرحل  ة ، ص ا  الباحث    

 وهي كما يلي:

  1ضع خطة تعليمية للدورة  .أ

 قم بعمل ورقة مراقبة لمراقبة األنشطة أثناء عملية التعلم .ب

 ةبشكل مادة في محاولة لمساعدة الطلج.قم بإعداد أدوات التعلم الالزمة في 

 على فهم المواد التعليمية بسرعة. 

 ال دورة األول ىقم بإجراء اختبار لنتائج التعلم التي سيتم تقديمها ف ي نهاي ة د.

 على المادة التي يتم تدريسها.كمواد تقييم بناءً 

 مرحلة التنفيذ. 2

، وهي كما 1ًء على إعادة تخطيط الدورة بنا ة، صا  الباحثفي هذه المرحلة

 يلي:

حول المفردات التي تم  ةبمن خالل استكشاف معرفة الطل ةيبدأ الباحث .أ

 تدريسها في الدورة األولى.

ح  ول أهمي  ة تعل  م اس  تخدام أس  اليب  ةب  جيه  ات للطلتو ةيعط  ي الباحث   .ب

المناقش  ة ، وخاص  ة ف  ي عملي  ة تعل  م اللغ  ة العربي  ة ح  ول م  واد ع  ن 

 اللون.

م  ن ق  درة  بمس  تويات مختلف  ة ةب  مجموع  ات م  ن الطل ةيش  كل الباحث  ج.

مجموع ات تتك ون  4شخًصا إل ى  19ينقسم  ةبالمفردات ، من عدد الطل

 .ةبطلال 4من 

ف ي تعل  م  ةب  س يتم إجراؤه  ا بواس طة الطلت الت  ي اإلرش ادا ةيق دم الباحث  د.

 األلوان باستخدام طريقة المناقشة.

 . أي المواد المتعلقة باأللوانوالموضوع قيد المناقشة  ةالباحث يحدده.

أو المجموعات ال ذين يج دون  ةبثر كثافة حول تقديم التوجيه للطلأك ةالباحثو. 

 صعوبة في إكمال مهامهم.

ك  ل مجموع  ة عل  ى الص  عود إل  ى األم  ام لكتاب  ة  ةيع  ين الباحث  وبع  د ذل  ك ز. 

 األلوان التي تمت مناقشتها.

  2انعكاس دورة . 3



37 
 

والحم  اس ل   تعلم  ةي  زداد النش   اط الطلب  و يب   دو أن االهتم  ام 2دخ  ول ال  دورة 

 هو كما يلي:  2وصف تنفيذ التفكير في الدورة وبشكل عام . ةبالطل

ح المعلم الدرس كالمعتاد شرواألولى من دورة العمل الثانية  في الجلسة .أ

 كان توال دورة الثاني ة  ف يو كما في النش اط الس ابق ةبطلالوأعطى الواجبات 

فق ط عن د العم ل ف ي تقلي دها  ةب وب دأ الطلوهناك مجموعة بدأت ف ي المنافس ة 

ف   ي ال   دورة الثاني   ة ب   دأوا مهتم   ين بح   ل المش   كالت وعل   ى ح   ل المش   كالت 

 بأنفسهم.

في أنشطة  ةبزاد اهتمام الطلوتماع الثاني من الدورة الثانية في االج .ب

الذين ينشطون في طرح  ةبيدل على العدد المتزايد من الطل هذاةبالطل

 في التعلم. ةباألسئلة. هذا يدل على خطورة الطل

الذين يتقدمون لكتابة مفردات عن األلوان المعطاة وإنه يدل  ةبزيادة الطلد.

 في العملية التعليمية لتعليم اللغة العربية. ةبلعلى زيادة ثقة الط

 بيانات المالحظة. ج

 ةنتائج مراقبة األنشطة الطلب .1

يتم مساعدة نشاط المراقب تجاه المعلم من قبل مراقب لتسهيل البحث  

اس  ة ، بينم  ا ي  تم تنفي  ذ ليك  ون أكث  ر موض  وعية. المراق  ب ه  و معل  م مج  ال الدر

 نفسه. ةمن قبل الباحث ةلبأنشطة الط

 

 

 03قائمة 

طريقة الباستخدامنتائج مراقبة بيانات أنشطة الطالبأثناء عملية تعلم 

 المناقشة

رق

 م

 2دورة  1دورة  مؤشر البحوث

1 2 3 4 1 2 3 4 

 √     √   ةبحضور الطل 1

في متابعة عملية  ةباستعداد الطل 2

 التعلم

 √     √  
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 √     √   نظيم الطلبة في يداية وقت الدارسة 3

 √     √   االستماع واالهتمام في وقت التعليم 4

 √      √  في المعلم ةباستابة الطل 5

 √     √   اعلى شرح المادة جيدً  ةبقدرة الطل 6

شرح المادة جيدًا في  ةبيمكن للطل 7

 المجموعات

 √     √  

 على تكوين الكلمات ةبقدرة الطل 8

 بطريقةالمناقشة 

 √      √ 

 √      √  في طرح األسئلة ةبط الطلنشا 9

1

0 

على التقدم للكتابة  ةبيجرؤ الطل

 واإلجابة
  √     √ 

 38 25 عدد

 3,8 2,5 المتوسط

 %95 %62,5 نسبة مئوية

 

 

 

 :معلومات

 جيد جدا 4=

 جيد 3=

 مقبول 2=

 ناقص 1=

على أنش طة تعل م ةدورة األولى التي أجراه ا الباحث من نتائج مالحظات ال

درج ة كح د أقص ى.  40و  25 الدرجات التي تم الحصول عليهادد عوةبطلال

 ةب ٪ مم ا يعن ي أن أنش طة الطل 620وبالتالي فإن نت ائج الدرج ة المئوي ة ه ي 

 أثناء أنشطة التعلم في فئة كافية.
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في أنش طة تعل م ةورة الثاني ة الت ي أجراه ا الباحث من نت ائج مالحظ ات ال د

درج ة.وبالتالي  38 درج ة وأق 39جات اإلجمالية عل ى حصلت الدروةبالطل

خ  الل  ةب  مم  ا يعن  ي أن أنش  طة الطل٪، 95ف  إن النتيج  ة ه  ي النس  بة المئوي  ة 

يس تمعون  ةب ف ي عملي ة ال تعلم يح دث الطل. أنشطة التعلم في فئ ة جي دة للغاي ة

والتفاع ل م ع الطريقة المناقش ة و القيام بالمهامو بنشاط أكثر إلى شرح المعلم

زي   ادة ف   ي  ةب   تواج   ه أنش   طة الطلوف   ي ال   دورة الثاني   ة األص   دقاء اآلخرين.

 مؤشرات التقييم كل شيء يتم بشكل جيد وفي مؤهالت جيدة وجيدة للغاية.

 نتائج المالحظة على أنشطة المعلم .2

المالحظة هي نشاط يتم تنفيذه في وقت واحدجنبا إلى جنب مع تنفيذ  

ناًء على المالحظات العمل من خالل النظر مباشرة في أنشطة عملية التعلم.ب

الدورة األولى والدورة التي تم إجراؤها أثناء عملية التعلم التي حدثت في 

 تم الحصول على النتائج التالية:والثانية 

 

 

 

 04قائمة 

 باستخدامنتائج مراقبة البيانات من أنشطة المعلمأثناء عملية تعلم

 الطريقة المناقشة

 2دورة  1دورة  مؤشر البحث رقم

1 2 3 4 1 2 3 4 

 √     √   المعلم ينقل أهداف التعلم 1

  √    √   ةباهتمام المعلم العام لجميع الطل 2

يشرح المعلم كيفية استخدام طريقة  3

 المناقشة
  √     √ 

مدى مالءمة وسائل اإلعالم للمواد  4

ليمية ومؤشرات التعلم وشخصية التع

 ةلبالط

 √      √ 

 √      √ مجموعات في  ةبالطليقوم المعلم بتكوين  5
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 ة المتنوعةذات قدرات المفردات الطلب

الذين يعانون من  ةبالمعلم يرشد الطل 6

 صعوبات

  √     √ 

لم لغة بسيطة وواضحة يستخدم المع 7

 بسهولة ةبيفهمها الطل

   √    √ 

  √    √   .ةبجري المعلم أسئلة وأجوبة مع الطلي 8

 √      √  ةبالطلتوزيع سؤال عادل على  9

معلم واضحة وهادفة وال تربك أسئلة ال 10

 ةبالطل
  √     √ 

 √     √   ةبوفر المعلم التعزيز المناسب للطلي 11

 √    √    يقيم علمم 12

  √    √   المعلم يعطي مهام فردية 13

 √    √    ةبيتحقق عمل الطل علمالم 14

 √     √   يختتم المعلم المواد التي حدثت 15

على الدراسة بجدية  ةبيشجع المعلم الطل 16

 في نهاية االجتماع

  √    √  

 60 48 عدد

 

 المتوسط
3 3,75 

 %93,75 %75 نسبة مئوية
 

 :معلومات

 جيد جدا 4=

 جيد 3=

 مقبول 2=

 ناقص =1
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نتائج مالحظات أنشطة المعلم في أنشطة التعليم والتعلم في الدورة   

في و٪ 75أو  48األولى ال تزال منخفضة نسبيا مع الحصول على درجة 

م الفصل . يحدث هذا ألنهم يقفون أكثر أما64حين أن النتيجة المثالية هي 

 .ةبويعطون توجيًها أقل للطل

تعليم والتعلم في الدورة الثانية حقق نتائج مالحظات أنشطة المعلم في أنشطة ال

في حين أن النتيجة و٪93,75أو  60مؤشرا للنجاح مع الحصول على درجة 

. وهذا يتماشى مع التوقعات ألنه يتم تحقيق مؤشرات 64المثالية هي 

طريقة هذا يدل على زيادة كبيرة في القيام تعلم المفردات باستخدام النجاح.

 .المناقشة

 

 ختبارتعلم نتائج اال .3

طريقة باستخدام مرحلة تقديم بيانات مخرجات التعلم عن المفردات   

بعد جمع البيانات وفقًا لإلجراء، الخطوة التالية هي تقديم بيانات  المناقشة

 البحث وفقًا لالختبارات التي أجريت.

 05قائمة 

المدرسة  ةبفى الصف العاشر الطل قيمة تقييمالدورة األولى والدورة الثانية

 العالية تشفاسولو بإجتماء طريقة المناقشة

 

 رقم

 

 ةلباسم الط

 

 قيمة

 الدورة الثانية الدورة األولى

 بعد االختبار بعد االختبار قبل االختبار

 95 80 70 أديندة 1

 95 80 60 أماندة 2

 90 75 50 ألفي تقويم 3
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 90 75 60 أريل 4

 85 70 20 باسو آلم  5

 85 60 50 باسو س 6

 85 70 20 ديني ماردين 7

 85 60 20 ديماس 8

 97 85 60 حسرين م  9

 80 60 20 حسريجل  10

 90 80 50 هسروللة 11

 97 85 60 رؤوف يتيلج 12

 97 85 50 لينتنغ 13

 80 60 20 نغرة 14

 98 85 50 فوترى 15

 95 80 60 ريفالين 16

 90 80 50 فوزا 17

 95 80 60 شهرو 18

 95 80 70 ويوى 19

 1.735 1.470 900 مقدار القيم

  91,31  77,36  47,36 الفصلمتوسط 

 %94,73 %78,94 %10,52 نسبة اإلنجاز

  . الصيغةالمستخدمةلحساب متوسط 

X=  
∑𝑥

𝑁
 

 مالحظات:

X  (متوسط)= متوسط 

∑𝑥 مجموع كل القيم = 

N (ةب= عدد المواد )الطل 
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 فيالدورةاألولىهوفإن اختبار آخر متوسط ولذلك 

 

X= 
∑𝑥

𝑁
 

X= 
1470

19
 

X= 77,36% ( جيد)  

 هو  ما بعد الدورة الثانية اختبارفي حين أن متوسط 

X= 
∑𝑥

𝑁
 

 

X=  
1.709

19
 

X= 89,94% ( جدا جيد)  

 لحساب النسبة المئوية إلنجاز التعلم المستخدم في الصيغة:

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 

 مالحظات

  =Pالنسبة المئوية للبحث عنها 

  =Fالذين أكملوا ةبعدد الطل

 =Nةبإجمالي عدد الطل

 :لذلك ، فإن نسبة اكتمال في الدورة األولى هي
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P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 

P = 
15

19
 x 100% 

 

P = 78,94% 

 في حين أن نسبة التحصيل العلمي في الدورة الثانية هي:

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 

P = 
18

19
 x 100% 

 

P = 94,73% 

من الحساب أعاله ، من المعروف أنه في الدورة األولىمعدل الفصل 

، حجم هذه النسبة لم ٪56,25ونسبة التخرج تصل إلى  77,36جيد برصيد 

٪. في الدورة الثانية ، ارتفع 70يقال بعد كاملة ألن مستوى التخرج هو 

متوسط 

تنسبةالتحصياللتعلي٪أويمكنتصنيفهاعلىأنهاجيدة،وكذلكبلغ89,94إلىةبالطلقيمة

 جدًا. الرقم فئة جيد ل٪،ويشم94,73مي

 البحث مناقشة. د

التي تم  طريقة المناقشةمن نتائج أنشطة تعلم المفردات العربية باستخدام 

 تنفيذها لدورتين ، يتم الحصول على نتائج اإلجراءات التالية:

تشير النتائج التي تم الحصول عليها إلى تطبيق تعلم المفردات باستخدام  .1

في سار بشكل جيد من خالل التحسينات في كل دورة. طريقة المناقشة 

الدورة األولى، تطبيق التعلم له تأثير جيد. في عملية التعلم التي نفذت مع 
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مهام في بنشاط على ال ةبت عضو في جسم اإلنسان. يعمل الطلفهم المفردا

أثناء  ةلبزاد أيًضا نشاط الطوفي الدورة الثانية مجموعات بشكل جيد.

عند أداء الواجبات من  ةبي. كما أن الوقت الذي يقضيه الطلالعرض التقديم

خالل نموذج التعلم التعاوني لكرات الثلج يصبح أقل )أسرع من الدورة 

 األولى(.

 بناًء على تحليل البيانات ، وجد أن:. 2

 ةبمن أنشطة المعلمين والطل في عملية التعليم والتعلم يمكن أن ينظر إليهأ.  

من درجة االستحواذ في  ةلبزيادة نشاط الطو الذين يعانون من التحسن

(. زاد نشاط المعلم من ٪95( وفي الدورة الثانية )٪62,5الدورة األولى )

 (.٪93,75)( وفي الدورة الثانية ٪75درجة االستحواذ في الدورة األولى )

من خالل نتائج هذه الدراسة ذلك تطبيق  ةلبيوضح عرض تعلم الطب.

. يمكن العاشر المدرسة العالية تشفاسولوةبنحو فهم مفردات الطل المناقشة

التي تم تسليمها وإتقانهم للمواد  ةبحظة ذلك من خالل زيادة فهم الطلمال

زاد اتقان التعلم من الدورة األولى والدورة الثانية ، على وبواسطة المعلم 

الثانية تم تحقيق عروض تعلم ٪. في الدورة  94,73٪ و  78,94التوالي 

 الكالسيكية. ةبالطل

، يمكن تفسير أن تعلم اللغة العربية  ةبطلالمع زيادة التحصيل العلمي   

في الصف  المناقشةطريقة باستخدام  األلوناألساسية للمفردات عن أعضاء 

ة حثاألنهم وصلوا إلى المؤشرات الب المدرسة العالية تشفاسولوالعاشر

 المحددة.
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 المبحث الخامس

 تامخـتاإل

 خالصة البحث .أ

 بناًء على عرض نتائج البحث في هذه الرسالة وخلص إلى ما يلي:

ة ف ى ي على تعليم اللغ ة العرب ةبطريقة المناقشة لترقية رغبة الطلتطبيق .1

تطبيقه ا بش كل جي د للغاي ة. وذل ك الصف العاشر باالمدرسة العالي ة تشفاس ولو 

حي  ث طريق  ة المناقش  ة  ةمتحمس  ون للغاي  ة عن  د المعلمبتق  ديم الطلب   ةب  لألن الط

 إكمال المهمة بشكل جيد من خالل طريقة المناقشة.  ةبيمكن لنشاط الطل

هدام ولو بإس  تي  ة ف  ى الص  ف العاش  ر تشفاس  مخرج  ات تعل  م اللغ  ة العرب.2

دورت ين ف ي تعل م  ةالتحسن بعد استخدام الباحث  ةبطريقة المناقشة ويواجه الطل

 77,36كانت الزيادة وعن األلوان. في الدورة األولى  اللغة العربية مع المواد

م ون الم واد. ف ي ح ين ارتف ع ال يفه ةب ط. في هذه المرحل ة وال ي زال الطل٪ فق

 ةب تمك ن الطلو٪ ، وف ي ه ذه المرحل ة 89,94المرحلة الثانية إل ى  ةبطلالعدد 

وك انوا وزيادة ف ي حف ظ المف ردات العربي ة ةب وش هد الطلومن حفظ المفردات 

نشطين في المشاركة ف ي ال تعلم ب الطرق المقدم ة. وه ذا يعن ي أن زي ادة إتق ان 

دورة المف ردات م  ن خ الل طريق  ة المناقش  ة ق د زاد م  ن ال  دورة األول ى إل  ى ال  

 الثانية.

 االقترحات ب. 
بطريقة المناقشة  تعلم اللغة العربية على وجه التحديد من خالل المفردات. 1

الصف العاشر المدرسة العالية تشفاسولو  ةبفي عملية التدريس والتعلم لطل

اقتراحات تحتاج  ةبية عند رؤية ذلك ، يقدم الباحثالحصول على استجابة إيجا

 إلى أخذها في االعتبار عند تعلم اللغة العربية على النحو التالي:

 

في عملية  بالنسبة للمدرسين ، هناك حاجة ماسة الستخدام األساليب كأداة .2

أكثر حماسا في قبول  ةببسهولة أكبر ويكون الطل ةبالتعلم بحيث يفهم الطل

لذلك من الضروري للفصل الدراسي المواد المقدمة واإلدارة الجيدة 

التخطيط ألنشطة التعلم حتى يكون استخدام األساليب والوقت في أنشطة 

 التعلم أكثر فعالية.
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دائًما متحمسين ونشًطا دائًما وجادًا في تعلم اللغة  ةبيجب أن يكون الطل

 العربية.
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Rubrik Penilaian Aktivitas Guru dan Siswa 

Kriteria Penilaian Kategori 

1 Sangat Kurang 

2 Kurang 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

 

Rubrik Keberhasilan Proses Pembelajaran Guru Dan Siswa Dalam Persen 

No Tingkat Keberhasilan  Predikat Keberhasilan 

1.  86 - 100% Sangat Tinggi 

2. 71 - 85% Tinggi  

3. 56 - 70% Sedang  

4. 41 - 55 % Rendah  

5. <40% Sangat Kurang 

 Rentang 15%  

 

Rubrik Penilaian Hasil Belajar Siswa 

No  Interval Skor Kategori  

1. 0-49 Kurang  

2. 50-69 Cukup  

3. 70- 89 Baik  

4. 86-100 Sangat Baik 
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A. Materi pada saat diterapkannya metode 

Warna-warna yang dipelajari pada siklus I dan siklus II 

Putih:    أبيض 

Biru:   أزرق  

Merah:    أحمر  

Hijau:    أحضر 

Hitam:   أسود 

Kuning:  أصفر 

Abu-abu:   أرمد 

B. Langkah-langkah dalam pengambilan nilai pada siklus I dan siklus II 

1. Pada siklus I 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok  

b. Setiap kelompok mendiskusi materi yang dipelajari yaitu tentang warna 

c. Setiap kelompok menunjuk masing-masing perwakilan dari kelompoknya 

untuk menuliskan warna-warna yang telah didiskusikan  

d. Setiap kelompok dipersilahkan untuk membaca secara kompak warna yang 

telah didiskusikan 

e. Setiap kelompok diberi nilai sesuai dengan kekompakan dari kelompoknya  

2. Pada siklus II 

a. Siswa membentuk kembali kelompok yang telah dibagi pada saat siklus I 

b. Setiap kelompok mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

membuat kerajinan yang mana kerajinan tersebut berkaitan dengan warna 

yang telah didiskusikan pada saat siklus I 

c. Setiap kelompok membuat kerajinan yang telah mereka sepakati pada 

kelompoknya masing-masing 

d. Kerajinan yang dibuat harus dikerjakan didalam kelas 

e. Setiap kelompok harus kompak dalam membuat kerajinan yang disepakati 

f. Setiap kelompok diberi nilai sesuai dengan kekompakan dan kerajinan yang 

dibuat dari kelompoknya 
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