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  ة الرسالةليالتصريح بأص

، وإذا يدها أو من إجتهادهاأن هذه الرسالة من عملعلىالباحثة هلذه الرسالة تؤكد

ا نتيجة تقليد أو انتحال أو مساعدة  كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أ

باطلتان ةالشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة اليت حصل عليهما الباحث

  للحكم.

  

  ه8143ربيع االخرمكاسر،

    2017ينايري

  ةالباحث

  

  رفيدة الفضيلة
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  يةتمهيدكلمة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

أشرف األنبياء والصالة والسالم علىاحلمد هللا الذي خلق اإلنسان عّلمه البيان، 

واملرسلني نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني أّما بعد، فأنا أشكر اهللا شكرا جزيال الذي 

اء كتابة الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت أعطاين هذه الرسالة متكنت من إ

لية ك  الرتبية اإلسالمية يفالعلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على سرجانا 

  عالء الدين مكاسر.امعة اإلسالمية احلكوميةالرتبية قسم اللغة العربية جب

خدمةو اهللابفضللكنالرسالةهذهكتابةيفكثريةمشكالتالباحثةواجهتلقد

الرسالةهذهكتابةانتهتحىتمعاجلتهايفالباحثةاستطاعتبعض األساتذة واألصحاب 

  :منهمواملشجعنيواملشرفنياملساعدينهؤالءعلىاجلزيلالشكرتقدمأنالباحثةإذن . كاملة

وائبه الدكتور ملجونوا ون، عميد كلية الرتبيةأمرى،لس.،م.أغاألستاذ الدكتور احلاج حممد .1

غ. كنائب العميد األول. الدكتورة مشكة مالك، م.س.إ كنائبة العميدة م.أداموبوليئ،

بذلوا قد الذين احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد الثالث الدكتورالثاين. و 

لدين مكاسر.عالء ااإلسالمية احلكومية امعة فكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبأجهودهم و 

ه



،.أغ.، سوالدكتورة سيت عائشة خالقرئيس قسم اللغة العربية، ،الدكتور محكا، م.ته.إ.2

اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد ومها قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية سكرتريةكم.فد.

ذه الرسالة. املتعلقة 

ا  .فد.م., أغ. س, رفّ األستاذ و كاملشرف األولفد.مشهرالدين. حالدكتوراألستاذ .3

ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا انالذكاملشرف الثاين

أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا.

املرحلة ذمنرافكما عندي من أم يف ترقية اكل املدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاق.4

تدائية إىل املرحلة اجلامعية.باإل

خصوصا للطلبة قسم اللغة العربيةكلية الرتبية   بةمن طللصديقاتمجيع األصدقاء وا.5

األب (وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكرميني.6

سّن رتبية حسنة صاحلة منذ صغري إىل بين ان قد رباالذ) نامنيار""" واألم باص مكو"

اد هلموميادراسيت وأسأل اهللا أن يطيل عمرمهمام ـعلى إتا ين بقدر طاقتهمارشد وساعدال

صراطا سويا.ا الصحة والعافية ويهديهم

اء وال لقرّ لتكون منفعة وزيادة وعونا سوفأرجو بعد كتابة هذه الرسالة وأخريا إين

ذه الرسالة تنظيم هذه الرسالة, آمني يا واهلداية يف, ونسأل اهللا التوفيق سيما القواعد املتعلقة 

  رّب العاملني.
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  د    ة الرسالةليالتصريح بأص
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  ك    دفرت اجلداول

  ل    جتريد البحث

  10-1      الباب األول: مقدمة

  1    : خلفية املشكالت  الفصل األول

  4      : مشكلة البحث  الفصل الثاىن

  5    الفروض:   الفصل الثالث

  6    : توضيح معاىن املوضوع  الفصل الرابع

  7              : أهداف البحث وفوائده  الفصل اخلامس

  8       أساس ترتيب الرسالةالفصل السادس  :

  40- 11  : الدراسة المكتبية     الباب الثانى

  11    املدرسإسرتاجتيةتعريف:   الفصل األول

     12     التعليمّيةإسرتاجتيةأداء:   الفصل الثاين

ح



12               الّتعليماملراِهل.1

16               التعليميتقريب.2

     18               التدريسمبادئ.3

    22     التدريسوطرقالتعلماسرتاتيجيةأنواع:   الثالثالفصل 

    33    التعلميفاملللعملية:  الرابعالفصل 

33             التعلميفاملللتعريف.1

34             امللل يف التعلمخصائص.2

35         امللل يف التعلمالعوامل اليت تسبب .3

  39         يف التعلماملللكيفية التغلُّب على.4

  49-41  البحث العلميطريقةالباب الثالث   : 

  41    موع الكلي: ا    الفصل األول

  44      : العينة النموذجية   الفصل الثاين

  45    البياناتمجعطريقة:   الفصل الثالث

  45    البياناتمجعأدوات:   الرابعالفصل 

  46    البحثيةاملوادحتليلطريقة:   اخلامسالفصل 

  

  87-51  نتائج البحث  :  رابعالباب ال

يف  عشراحلاديالفصليفالعربيةاللغةدراسةيفالطالبعنداملللمستوى: الفصل االول

        مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسة

51  



املدرسةيفالعربيةاللغةدراسةيفالطالبعنداملللتسبباليتالعوامل: :   الفصل الثاىن 

  58      مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعالية

دراسةيفالطالبعنداملللإزالةيفاملدرسطبقهاالىتالّتدريسإسرتاجتيةالفصل الثالث   : 

موديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشراحلاديالفصليفالعربيةاللغة

                                              79       مكاسر

  90- 88    الخاتمة:الباب الخامس

  88     : اخلالصات  الفصل األول

  89     البحثالتوريط:   الفصل الثاىن 

  المراجع

  المرفقات



  دفتر الجداول

موع. 1جدول    الكليا

  عشراحلاديالفصليفالعربيةاللغةدراسةيفالطالبعنداملللمستوىنقاط. 2جدول 

  مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيف

املتوسطدرجةعلىللبحثتوزيعمساعد. 3جدول 

احلادييف الفصل  صنف ظروف امللل يف الدراسة يف املادة اللغة العربية.  4جدول 

  مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشر

  مضىقدالذياملاضيالدرسينسىالطالب. 5جدول 

العربيةاللغةيفاملواضعبسببالعرابيةاللغةالدرسكثرياينسىالطالب.  6جدول 

  صعبة

  الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندما يستخدم املدرس أسلوب احملاضرة.  7جدول 

حبفظاملدرسكلفعندماالعربيةاللغةالدرسذكريصعبالطالب.  8جدول 

  املفردات

البيانيفاملدرسأسرععندماالعربيةاللغةالدرسكثرياينسىالطالب.  9جدول 

  املادة

ك



عندميثلالاملدرسعندماالعربيةاللغةالدرسكثرياينسىالطالب.  10جدول 

  التعليم

  الطريقةينوعالاملدرسعندماالعربيةاللغةالدرسيفيسئمالطالب.   11جدول

الكراسيموقفالتغيريكعدمالفصلجوتغيريبعدمالدرسيفيسئمالطالب.  12جدول 

  اجلدارلونجتديدعدمواملكاتبو

اإلمتحانبعدالرتفيهيةيوجدملإنالعربيةاللغةالدرسيفيسئمالطالب. 13جدول 

  النحائي

الفصلالداخليفالتعلميكونعندماالعربيةاللغةالدرسيفيسئمالطالب.  14جدول 

  خارجهدوندائما

  املدرسمنالواجباتبكثرةالعربيةاللغةالدرسيفيسئمالطالب. 15جدول 

  الفصليفبالفوضةالعربيةاللغةالدرسالرتكيزعلىالطالبالقدرةعدم.  16جدول 

اللغةالدرسيفاملذكرةميلكالعندماالدرسالرتكيزعلىالطالبالقدرةعدم. 17جدول 

  العربية 

املدرسغضبعندماالعربيةاللغةالدرسالرتكيزعلىالطالبالقدرةعدم. 18جدول 

املدرسبشرحاالهتمامعلىيقدرالالطالب. 19جدول 

  املدرسيةالبيئةبوسخالدرسيفالرتكيزبقلةيشعرالطالب. 20جدول 

  العربيةاللغةالدرسعلىالرتكيزبقلةالطالبيشعر, الراحةقلةعند. 21جدول 



تجريد البحث

دة الفضيلةيرف   :الباحثةإسم

20200112117التسجيل :رقم

الحكوميةالعاليةالمدرسةفيعشرالحاديالفصللتالميذالعربيةاللغةتعلمفيالطالبملللتخفيفالمدرستخطيط:     الموضوع

مكاسرموديلالثاني

هذا البحث يتكلم عن ختطيط املدرس لتخفيف ملل الطالب يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل احلادي عشر يف املدرسة العالية 

ة احلكومية الثاين موديل مكاسر. فمشكالت البحث هيكيف مستوى ملل الطالب يف دراسة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر يف املدرس

موديل احلكومية الثاين موديل مكاسر, وما العوامل اليت تسبب امللل عند الطالب يف دراسة اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية الثاينالعالية

ية الثاين مكاسر, وكيف اسرتاجتية املدرس يف ختفيف امللل عند الطالب يف دراسة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر يف املدرسة العالية احلكوم

  موديل مكاسر. 

موع الكلي يف هذا البحث هو كل الطالب يف الفصل احلادي عشر يف املدرسة العالية و هذا البحث من نوع البحوث ال صفية. فا

ع قة مجيطر و شخصا. الطريقة يف حتديد العينة النموذجية هذا البحث هي أخذ العينات عشوائية. ٤٢احلكومية الثاين موديل مكاسر يعادل 

  البيانات يعين املراقبة, واملقابلة, واالستبيان.

املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر يف نتيجة هذا البحث هي أن امللل يف دراسة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر يف

عدم تغيري جو الفصل كعدم تغيري موقف الكراسي, وامل اليت تسبب امللل يف الدراسة هي ع%. ال٦٤ونسبة املئوية ٢٧صنف األدىن بالرتدد 

أثناء وعدم جتديد لون اجلدار, وعدم املمارسة امليدنية بعد اإلختبار النهائي, والتعلم يكون يف داخل الفصل دائما دون خارجه, ووجود الفوضة 

الذي )CTL)LearningTeachingContekstualتقريب هي بالدراسة. اسرتاجتية املدرس يف ختفيفملل الطالب يف دراسة اللغة العربية

هو جيد يتضمن املناقشة والسؤال واجلواب واحملاضرة واحملاكاة وإعطاء الواجبات والعروض. إذا بشكل عام تنفيذ اسرتاجتية التعلم اللغة العربية

  بإمكان القيام به.

ل



  الباب األّول
مقّدمة

المشكالتخلفية: أوال

التدريس. قد حاول البشر تربية األطفال هلم قد أقيمرضألايفنسانإلاةدوالمنذ

ناسبةاملأن ميلك اإلسرتاجتيةدرسجيب لكل املالتعليمو يف عملية التعلم.بسيطةإسرتاجتيةولو ب

  ، كي يتعلم الطالب حبسن وكفاء.يف تدريس الطالب

  يلي :على مابشكل عام، فإن االسرتاتيجية األساسية يف الدراسة تشمل 

.املرجوطالبللصيةوالشخسلوكالتغِيريصفيةوتواصفةمحيّدد.1

.تمعاشةومعيطموحعلىتندتسليموالتععّلمالتجنهملكمي.2

دامستخاالكنميحّىت اجلّيدةموالتعليعّلمالتنيةوتقعةمشرو ويضعتارخي.3

.ةتعليمينشاطذتنفييفمدّرسللبضكمق

حّىت الّنجاحومعايريمْقياسأوللّنجاحاألْدىناحلدّ ومعايْري القواعديضع.4

نتائجتْقيْيمإْجراءيفاملدّرسبلقمنالّتوجيهيدئكمبداُمهااستخكنمي



الّنظامعلىناتالّتحسيراءإلج  كتعليقاتهدميستخساّليتوالّتعليمالّتعّلم

1.عليميالت

لظروف باناسبةسرتاتيجية مُ ايعّني املدرس الذي . فميلك ضعفا ومزيداكّل اسرتاتيجّي 

  واألحوال الذي يواجهه.

  أن التعليم املؤثر يشمل:)Roestiya N.K( ن.كارستييوفقا 

يلخص كل املواد الىت سيتعلم أنْ املدرسيقدر .1

كل ما يعلم  حيبّ أن املدرسينبغى .2

ازإجن،رةالقد،ْخصّيةالشِهمجتربتعنبالطالهميفأناملدّرسعلىى يْنبغ.3

واالْقِتصاديّة،االْجتماعّية،الثّقافّيةفّيةخل،الدراسى

املوادلكلّ ةاملناسبطريقةتاروخيطرق خمتلفةيستخدمأناملدّرسعلىبغىين.4

.راسّيةالد

2.اعدادا جيدا مهىل الواِقع و يعدّ إيرشد الطالب أنعلى املدرس ينبغي .5

                                                          
٦-٥)، ص.٢٠٠٢جاكرتا :رينيكا تشيفتا، : 2(طبع strategi belajar mengajarشيفول حبري مخرة و أسوان زين،1
  ٥-٤)،ص.١٩٩٨: جاكرتا: بومي أكسارا،5(طبع.Didaktik Metodik. روسيت ن.ك2



يناسب باألهداف الىت السرتاجتيةبعض املدرسون يستخدمون اإلأنىف الواقع جند 

. 3الطالب)Apersepsi(ِال تلمساملدّرسهاشرحىتالألن املوادتها فاشلة، التعليمية فنتيج

ليم مثاله مزية املدرس وجودته يف التعالعواملبإعانة بعض إّال علوم والثقافة ال حيدث لقل اتنإ

د جنأحيانا و التعب امللل و الطالبيشعر عملية التعلميفوقدرته على فهم حال طالبه. 

يُفكر كما نرجوه يف التعّليم و التعلُّمأنالطالب ينام يف احلصة األخرية حيت ال يستطيع 

  4"ال يتقدم"أوصبح التعلِّم ال يتحّرك أف

ختطيط املدرس "مع العنوانالبحوث تبحثلتم الباحثة،سبقماعلىبناء  

العاليةاملدرسةيف احلادي عشر لل الطالب يف تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل امللتخفيف 

"مكاسرموديلالثايناحلكومية

مشكالت البحثالفصل الثاني :

حتديداعلهاجتأسئلة هنافتقدمالسابقة،اخللفياتمنالباحثةقّدمتماعلىبناء

  :يليوهي ماالبحثملشكالت
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احلاديالفصليف دراسة اللغة العربية يفالطالبعنداملللمستوىكيف.1

؟مكاسر موديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيف  عشر

الفصلاليت تسبِّب امللل عند الطالب يف دراسة اللغة العربية يف ما العوامل.2

؟مكاسر موديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةعشراحلادي

اليت طّبقها املدرس يف إزالة  امللل عند الطالب يف كيف إسرتاجتية الّتدريس .3

الثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشراحلاديالفصلدراسة اللغة العربية يف

؟مكاسر موديل

الفروض:الفصل الثالث

ا ما زالت  الفروض هي إجابة مؤقتة ملشكالت البحث. ويقال مؤقتة ألن إجابا

تستند إىل نظرية، ليس من اخلقائق الواقعية. ومن الفروض سيكون إجراء مزيد من البحوث 

إلثبات إذا كانت الفروض صحيحة أو غري صحيحة. وبذلك فإن الباحثة تقرتح الفروض كما 

  يلى:    

امللل يف دراسة اللغة العربية متوّسطة مستوىإّن .1



اليت تسبِّب امللل هي إسرتاجتية التدريس غري متنوِّعة و الّتعلُّم جمّرد يف العوامل.2

مكان معّني و اخللل البدين والذِّْهين عند الطالب 

التدريس أْسلوبإسرتاجتية الّتدريس اليت طّبقها املدرس يف إزالة  امللل منها.3

.متحانالعلُّم يف مكان آخر و تغيىري مكان التعلُّم و الرحلة بعد ااملتنوِّع و ت

  توضيح معنى الموضوعالفصل الرابع :

يليكما بة بِتبيني تعريف املوضوع  الكاتِ تقام،هذا املوضوعل القارئ يف فهميسهتل

:  

. ةنّظماملاألهدافليحّققاملدّرساقاماليتاحملاولةهيالتدريسإستراتجية

املشار.تدريسالإسرتاجتيةهي: إجراء ب طالالتدريس الامللل عند ملعاجلةاملدرسإسرتاجتية

،التدريسطريقةإدارة الفصل و ،التدريسمبادئ،ُمقاربة التدريسوخطوةو ه  إليها

  عند التدريس.املْستخدمةاألدواتو 

ِقّلة و ،كثرة النسيان: هيوخصائصه.الرغبة لتعّلمو لدوافعاناقصهو لل التعّلمم

إسرتاجتية،باليت تسبِّب امللل يف الدراسة املقصود : احلال الطّبْيعي عند الطالالعواملالرتْكيز. 



ء وتْشِويق النفس املْستمر أثنا،قّلة الرحلة والتسلية،بْيئة اليت ال تتغّري ،التدريس غري املتنّوعة

  الدراسة. 

وم به مدرس اللغة العربية يف إْنشاء بيئة قيالتعريف العام هو العمل الذى إذنْ 

التدريس املؤثِّرة حّىت الُيصْيب الطالب امللل      

  أهداف البحث وفوائدهالفصل الخامس : 

  هدف البحث : أ

يفعشراحلاديالفصليفمراحل امللل يف دراسة اللغة العربية عند الطّالب ملعرفة.1

مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسة

الفصليف اليت ُتسبِّب امللل يف دراسة اللغة العربية عند الطّالب العواململعرفة.2

مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشراحلادي

يف التدريس يف إزالة امللل يف دراسة اللغة العربية عند الطّالب أْسلوبملعرفة.3

مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشراحلاديالفصل

  فائدة البحث : 



للكاتبة ُخصوصا و للقارئ ُعموما اتو اخلربْ زيادة املعلومات.1

تعليم و الالّتدرْيس يف باْسرتاجتية يتعلقفيماخصوصا زيادة املعلومات لطلبة.2

.لطالباملللالعوامل الىت تسببالتعلُّم اللغة العربية و 

  ترتيب الرسالةأساس الفصل السادس : 

ستة فصول، ويكون لكل يتكّون منالباب األّول. تكون هذه الرسالة اىل عدد أبواب

ة املشكالت، مشكالت خلفيفصل منها مبحث خاص.فالفصل األّول خيتص باحلديث عن

أهداف البحث وفوائده، أساس ترتيب الرسالةالبحث، الفروض، توضيح معىن املوضوع،

فتقدم الباحثة فيه دراسة املكتبية فقد أوصلته الباحثة إىل أربعة فصول ،الباب الثاينوأما 

أنواعتعريف إسرتاجتية املدرس، أداء إسرتاجتية  التعليمية، فأوضحت يف كل فصل منها 

  وعملية امللل يف التعلم.،التعلم وطرق التدريسةاسرتاتيجي

موع الكلىهي بحث عن طريقة البحث العلمى، توالباب الثالث    العينة ،ا

  طريقة مجع البيانات، أدوات مجع البيانات، طريقة حتليل املواد البحية.النموذجية، 

احلكوميةالعاليةاملدرسةصورة عامة عن البحث و يبحث فيه جأما الباب الرابع نتائ

احلاديالفصليف دراسة اللغة العربية يفالطالبعنداملللمستوى. مكاسرموديلالثاين



اليت تسبِّب امللل عند الطالب العوامل.مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيف  عشر

. مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسة  عشراحلاديالفصليف دراسة اللغة العربية يف 

دراسة اللغة العربية يفإسرتاجتية الّتدريس اليت طّبقها املدرس يف إزالة  امللل عند الطالب يف 

  . مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفعشراحلاديالفصل

إىل فصلني متتابعني، ةه الباحثتقدم الباحثة فيه  اخلامتة، وأوصلتوأما الباب اخلامس، ف

يف كل فصل منهما اخلالصات، مث املقرتحاتتحيث قّدم

  

  

  

  

  

  

  



الباب الثانى

المكتبيةالدراسة 

  المدرسإستراتجيةتعريف الفصل األول : 

5.ةّدداحملالقوس على العمل يف حماولة لتحقيق األهدافهي ُخطوط إسرتاجتية

ا األمناط الشائعة ألنشطة املدرسني و التالميذ يف  أعمل مّتِصل بِالتعّلم والّتعليم. " ّ على أأ

كاتِبة أّن هتان تْعرِفتان تْستْنِتجمنو 6"التدريس و أنشطة التعّلم لتحقيق األهداف املخطوطة

ا ا   .لتحقيق األهداف احملددةسرتاتيجّية هي االنْشطة اليت تامة القيام 

  7.ةاصّ املهارة اخلج إىلإْحتا و مْهنة الىت أ"املدرس هو وظْيفة 

8"هلا دور و الكفاءة املهنّيةو مْهنة الىت أ" املدرس هو وظْيفة 

مهنة نبيلة جدا،  املهنة اليت تدعو إىل اخلري وتشجع واملدرس هبينما رأي الكاتبة أن

الناس إىل سبيل اهللا املطلوب طبقا لدعوة الناس إىل طلب العلم و مهنة املعلم هي سبب من 
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"إن اهللا ومالئكته وأهل أسباب رفع الدرجة عند اهللا. كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :

يف جحورها وحىت احلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس السموات واألرض حىت النملة 

  9اخلري"

العمل احلقيقي من املدرس أو ممارسة املعلم لتنفيذ التدريس من املدرس هو إسرتاجتيةف

  10هي أْكثر فاِعلّيٍة و فاعالِّية.خالل وسيلة معّينة

  مّيةعليتإستراتجية الأداء الفصل الثانى : 

على املدّرس اإلْهتمام بِبْعض املراِهل ،الّتعليم حّىت يْنجحيف أداء نشاط التعّلم و

  التالية :

  المراِهل الّتعليم.1

  :بشكل عام هناك ثالث مراحل أساسّية يف إسرتاجتية التدريس، وهي

  )Tahap Pra Instruksionalمراحل قبل التعليمي (   .أ

بئيف الفصل و يْكتب َمن الغاتحِضْري الطالب بيقْوم املدّرس)1
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ويْسأل الطالب آخر ما وقف يف شرْح الدرس ِمن قْبل.)2

عن الدرس الذي قْد شرح.اُمعيَّناو طالبأويْسأل الطالب )3

11.موجزاويُكرِّر شرْح الدرس الذي قْد ُشرِح يف الدرس املاضي)4

لُيذكِّر الطالب عن الدرس املاضي و يُوصل الدرس يف نْفس ،لكواهلدف يف ذ

.املوضوع

)Tahap Instruksional(مراحل التعليمي ب. 

هي لبُّ أي إعطاء خطوة عملّية التعّلم اليت ّمت التخطيط هلا على ،الثانيةاملرحلة

  :النحو التايل

كّل طالب  ىاهلدف الذي ال بُّد أن ْحيُصل علِرب الطالب خيُ )1

طالب يف ذاك الىي السبورة مسائل اليت سيشرحها عليكتب املدرس علو )2

در الذي اعتمد عليه.صاليوم، مأخوذ من امل

يْشرح املسائل اليت قْد كتبها.و )3

.وميثل أصل املوضوع باألمثلة احملسوسة)4
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  لتوضيح الشرحزستْعمل اِجلهاوي)5

12.ويلخص الشرح و أصل املوضوع)6

الدرس الذي يُعطى للطالب لِيتحّقق الغرض املعنيَّ ِبشْكل وّضح، لِيُ لكواهلدف يف ذ

جيٍِّد و متاٍم.

واملتابعةوميمرحلة الّتق  .ج

:وهرحلةيف هذه املالعمل

املرحلةو املسائل يف أطالب معنيَّ حْول الدْرس ىلإو أالطالب ىلإاألسئلة طراحا)1

الثانية.

فعلى املدرس 70بة أَقل مْن %ِنسْ طروحذا ال يتمّكن الطالب إجابة السؤال املإ)2

إعادة املادة اليت مل يـُْتِقنها الطالب

لُِيقّوي و يـُْغين جبات املتعّلقة باملادة املبّينةالطالب بالوايكّلفو يعطياملدرس )3

مْعلْومة الطالب

اية الدرسعندتناول يف الدرس التايلتُ ة اليت سبنُـْقطة مهمّ يبّني املدرس وخيرب)4 ِ13
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  املدرس اْنِضباط بالوْقت ضْبط تام.ىوعل،يفرق بينهنالثالثة ال راحلوهذه امل

  

    ميتقريب التعلي.2

ق يف جّيدة. هناك بْعض الطر و ُيصاِحب الطالب ُصْحبةً أاملدرس أن يُقاِرب ىعل

  ْخراج الطالب عن املْشكالت يف عدم املشاركة الدرس.إُمصاحبة الطالب لُِيسّهل املدرس 

ْلسفيتْقرْيب الفَ   .أ

، مثال يف تْقِرب الفْلسِفي ُيطبق يف أثْناء التدريس،يف عملية الّتعلُّم و التّـْعلْيم

اإلنسان من بداية اخللق اإلنسان حيت صار إنسانا  و خلقأمسائل خلق الكون 

  14كامال

-Induksi(تْقرْيب  .ب Deduksi(

induksiتْقرْيب)1
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و أحكم (األشياء يؤخذ منتْقرْيب الذي حملِّله عْلمي هو induksiتْقرْيب 

.العامةرار (القاعدة) قَ لاألحداث) ِخباّصة 

deduksiتْقرْيب)2

يُستعمل deduksiتْقرْيب. هذا induksiتْقرْيب هو مضاّد ِمنdeduksiتْقرْيب

يستنتج الذي sylogismeهو يف مْبىن ،Aristotelesأْكثر يف منْطق الكالسْيكّي 

  15قبلها.premis-premisبِناء على اخلالصة

sosio culturalتْقرْيب   .ج

ْتَمع.  أية األخوة سواء كانت يف املدرسة ُمصاحبة الطالب يُعْينْونا يف تْقوِ  و يف ا

الب مع املدرس و عالقة الطالطالب و حلسنىعلقلْسن اخلهذه  املصاحبة حلُ 

  16نفسه و لغْريهلىحلْسن الطالب ع

تْقرْيب ِوظْيفّي   .د

صاحبة يعطي املدرس املعلومات اليت تتعلق عنعلى هذه
ُ
ة. عيّ اجتمإلااحلياةامل

17دف.حلصول على اهلاملتعلقة عنها،التدريس إسرتاجتيةىلإذلك حنتاج ول
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اإلنِفعاّيل تْقرْيبه. 

بعلمعمل اليْسعى ليْحرق احلماسة الطالب يف اإلنِفعاّيل كّل املدرس تْقرْيببِ 

سة الّروحية للطالب،يعتقد أنّ ضوءالدْين على
ْ
ُمسامهة  هلاالقران الكرمي. إعطاء مل

18كبرية على حتفْيز نشاطهم يف العبادة وطلب العلم.

مبادئ التدريس.3

مبادئ التدريس أو التعليم األساسي هو ُجْهد املدرس يف إْنشاء و تْكيْيف حالة 

يتمّكن الطالب القيام بأْنشطة التعلُّم. على شكل أمثل من أهّم املبادئ م ،حىتالتعليم والتعلّ 

  للتدريس اليت جيب استخدامها من قبل  املدرسني ،هي:

الدواِفع.1

من داخل أنفسنا املعروف بالدافع تصدالدواِفع الشْخصية ْميكن أن 

الداخلي  ومن خارج شخٍص املعروف بالتحفيز اخلارجي. وقد أدى الدوافع 

"وقد برز دافعية اإلجناز يف وقت monksالذاتية إىل ظهور دافعية اإلجناز.قال
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األطفال دون سن اخلامسة، يف حني دافع خارجي هو دفعة لسلوك شخص 

19"يعمل بسبب التأثر مبا حوله 

احلاالت اليت تؤثر على االتشجيع يف التعلم:

  الطموح و األمنية)1

قدرة الطالب)2

حالة الطالب)3

الظروف و البيئة )4

التعليم والتعلم الديناميكي)5

  20جهود املدرس يف التعليم و التدريس)6

تعاون وتنافس . 2

ليست كل املشاكل ميكن حلها على يد الرجل، اليت تتطلب وجود 

تعاون الطالب يف أنشطة التعلم من املهم جدا أن تنفذ حلها.التعاون الطالب يف 
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ولكن أيضا حماولة غرس سلوك التعاون ليس فقط احلصول على النتائج املثلى

املتبادل، والتسامح، و احلساسية االجتماعية ،واملوقف  الدميقراطي ، وحيرتم 

م ، وعقد التفاعل االجتماعي ن و املنافسة التعاو بعضهم البعض، وتطوير مهارا

ميكن أن تستخدم لتنوعة يف األنشطة الطالبية اليت تدعم الدافع تعلم الطالب 

  21.واهتمامه

االْرتِباط و تكاُمل .3

قد ال يرتسخ ما يتعّلم الطالب يف ودة.ذاكرة البشرية حمدعلما أن    

م أحيانا م هوعمل المن . وذاكر االْرتِباط الذي يرّسخ ما تعلّم الطالب يف ذاكر

بواقعة اليومية أو يقرتنبشعورحميقرتنو تكاُمل.االْرتِباط هو ما يتعّلم الطالب

  22.اليت شاهدوها بعضهم بعضا

تطبيق وحتّوالت.4
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االْرتِباط و هو األمور اهلامة يف تدرس. متاشيا مع تطبيق وحتّوالت    

الب. التذكرية الطىلإالقدرة التخزينية معلومات وأوظيفة لتْعزيز الذاكرة تكاُمل 

23ظروفا جديدا.ذا واجهاملدروسة سيظهر إومات و معلأالدرس 

شخصية.5

ة الطالب ْختتلف عن بعضها النفسية واجلسدية. قدر يتساوى الفردان يف ال

عادات ،كيف تتعّلم،موقف،أيضا يف الفائِدة، اْهتماميظهرالفرق و البعض.

مارِسات التْعلْيمية. ،الِدراسة
ُ
أن يطّبق بدأ بشكل فْردي ميكن املوداَفع التعلم يف امل

درس الطالب بشكل الفردية حبيث يالواجبات: إعطاء منه، يف عدة طُرقاملدرس

  24اخلاصة.ممستقل وبطريقِته

  التعلم وطرق التدريسةاستراتيجيأنواعالفصل الثالث :  

    لتعليم والتعلم بشكل عام.يف نشاط اقوالتعلم تطباسرتاتيجيات التدريس

حماضرة.1
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ضر و إْجراءات التدريس بإسرتاجتية يـُعْ يتم تعريف حماضرة عن اسرتاتيجيات أ

  :جبهد املدرس إىل أناملدرس الدرس شفويا. وبالتايل يتطلب حماضرة 

ل على االهتمام من الِبدايةصحي)1

ْشرح بِدقّة ما مْضمون احملاضرة ي)2

حاَضرةأْهَدافَحتِْقيقَكْيفيَّةإىلْ ُيشْري )3
ُ
امل

احملاضرةِلُمْحتوىواِفيااْهِتماماً الطّالباْهتمَّ هليُراِقب)4

الطالب ميلّ حىت ال احملاضرة ْختصيص وقت حيّدد)5

اجلديدة هي اضرةط الدرس حماضرة مع الدرس السابقة، ِحبْيث أن احملويْرب)6

السابقةمواصلة للمحاضرة

احملاضرة املساعدات اليت ْحتِفز الطالب لالستماع إىل مادة الدرس يفيضاف)7

(إن أْمكن)

إلثارة التفاعل بني الطالب.اَألْسئلةَيْطرَحُ )8

.الطالباليْسأمحبْيثالرَّائِعبِالصوتيتحدث)9

بالّنفِس.والّثقةوُأَخِويّة،ُوّديّة،مْوقفيْظهر)10



الطالب.لِيسجِّلاألساِسيَّةاألفكارُيكرِّرُ )11

الواِقعّية.اَألْمثلةيـُْعِطي)12

غْري بِالّتواُصلويُرافُقهَمعاٍن،ذاتوالنَّكَتةوَنشيطاً،جّيداُأْسُلوبايْستْخدم)13

25.الّلْفِظي

                                                                                                                             

مناقشة.2

موعة عن طريق تبادل األفكار حول قضية أو النقاش هو نشاط الطالب يف ا

  :أن املدرس علىيف تنفيذ هذه االسرتاتيجية، ينبغي26.مشكلة

شاقناللبشكأنشيُ )1

قبل متابعة الطالب للمناقشةالقراءةاملواد اليت ْحتتاج إىل كمليُ )2

ضع أنفَسهم على حنو مالِئم يف تْوفري املرافق مناقشةي)3

شجع الطالبيُ )4

ناقشةاملاألسئلة إىل جمموعة رحطي)5
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رّد إجابات الطالبحكيم علىيكون )6

تعاُوينيتصف ب)7

ساعد الطالب على اختاذ القراراتي)8

النقاشهوجِّ يُ )9

تفق عليهااملع الطالب على االْلِتزام بقواعد املناقشات شجّ ي)10

27مقيّ ي)11

املهارات والتدريب. 3

ة البدنية / لتحسني احلركويتم ذلك اسرتاتيجية ِحبْيث يكون كل الطالب فرصة 

علىوالعادات. تتطلب هذه االسرتاتيجيةغري جسدية للتْعذْيب املهارات العقلية

  فعل األشياء التالية:ياملدرس أن 

يعرف الطالب ما سيتم عرض املواد وتدريب)1

الغَرض من تلك املهارةالطالبيغرف )2

يصف سلسلة من األنِشطة التدريبية)3

يف حالة نشاطيكّيف)4
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الوقت بدقةيدير )5

نظم تنفيذ التمريني)6

28الدافع حافز لدى الطالبينمو )7

احلّريتعّلم ال.4

لتنفيذ 29ي هو التعلم الذي يقوم على مفهوم حتسني نوعية النفسر التعلم احل

  هذه االسرتاتيجية، جيب على املدرس القيام مبا يلي:

املصاحل الفردية للطالبمعرفة )1

مت متلكها من قبل الطالبحتديد املالحظة أو املعرفة اليت)2

توجيه الطالب بشكل فردي)3

تقدمي الّدِعم املعنوي للطالب)4

مساعدة الطالب يف تقييم جناحه)5

 الوقت الكايف ألداء األنشطةريتوف)6

الفرصة للطالب إلجراء مناقشات مجاعية قبل إجراء جمموعة الدراسةإتاح)7
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عملية التقييم من أجل التعلُّم الطالب)8

)discovery(اكتشاف .5

دف هذه االسرتاتيجية إىل حتسني أنشطة األفراد يف عملية التعلم.  مهّمة و

  :هوهذه االسرتاتيجية املدرس يف 

واكتشاف الطالب السابق كأساس لتحديد ،فائدةو احتياجات يستثمر )1

املفيدة يف الواقعّيةاملشكلة 

موضوع الدراسةيفشكلة عن املفهم الطالب يتأكد من)2

أنفسهمسمح للطالب للعمل بإسرتاجتية وسرعة ي)3

راقب ما إذا كانت هناك املهارات اليت حصل عليها الطالب خالل عملية ي)4

االكتشاف

راقب التفاعل بني الطالبي)5

بشكل إجيايب يأالر ستجابي)6

30صعوباتيواجهونساعد الطالب الذين ي)7

)learning centre(مركز التعّلم.6
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التعلم للطالب بشكل فْردي. جيب املدرس متابعة محاولة لتْوِفْري فرص ك

  األمور التالية:

مركز التعليماملنهج الدراسيإن أمكن ،املعلمون تنظيم أكثر من / بأكمله)1

ضع األهداف املطلوبةياملدرس يف)2

رغبةاملدرس جيعل أداة / احلالة اليت ْجتتذب)3

العثور على معلومات دد االجتاه، على سبيل املثال، وكيفية حيعطي / ياملدرس )4

كيفية التحرك يف إتقان مرْكز املواد اُلمتاحةو  

على التْعِبري عن األْفكارئر اجلفز الطالب على حياملدرس )5

ساعدة الطالب يف استكمال مركز التعلمياملدرس )6

عْيد ترتيب مراكز التعلم ِوْفقا لنتائج استطالع رأي من أنِشطة مركز املدرس يُ )7

31التعلم لَتحسني.

ُحماكاة.7
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حماكاة باعتبارها اسرتاتيجية التعلم، معروفة منذ زمن طويل يف عامل التعليم. 

قي. لنجاح نفذ يف شكل التقليد من العمل احلقي، فإن هذه االسرتاتيجية تُ مطابقا المسه

  ن حتاول املدرس:أهذه االسرتاتيجية جيب 

اختيار الوضع املناسب)1

شكل دورعلى ظيم األنشطة الطالب نت)2

داد تعليمات واضحةإعْ )3

اإلجابة على األسئلة طالب)4

القائمني بالنشاطد الطالب يدحت)5

لعبةالّ مساعدة الطالب ختطيط )6

تقدمي املشورة / تعليمات)7

تقدمي اْقرتاحات لتحسني)8

32تْقيْيم كافة األنشطة الطالب لتحقيق هذا اهلدف.)9

التعودةقيطر .8

                                                          
  119ص.Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra..أمحد طل28



وفيما يتعّلق وميكن تعريف التعود عن عملية صنع شيء / شخص اعتاد.

اليت ميكن سرتاجتيةأساليب التدريس يف الرتبية اإلسالمية، وميكن القول أن التعود هو اإل

القيام به لتعريف الطالب التفكري،تتصرف وتعمل وْفقا لتوجيهات التعاليم الدينية 

لإلسالم.

 طريقة.9
َ
ثاليةامل

ا من قبل عن رجل من  املثالية هي األشياء اليت ميكن تقليدها أو حماكا

  ثالية:املسرتاجتيةاإلغريها. مزايا وعيوب 

كافأةامل.  طريقة10

يف مناقشة َفهم أْوسع ملْصطلح "املكاِفآت" ميكن أن ينظر إليه على النحو 

  التايل:

الباعثوميكن أن تكونلقمعيةواالوقائيةاملكافأة هي أداة تعليمية من املرح )1

لطالب.اأو الدافع للتعلم 

  السلْوك اجلّيد من الطالب يف العملية التعليمية تؤثر إىل املكافأة)2

العقابطريقة . 11



األخري، سلكالعقْوبة هو أن الِعقاب هو املاملبدأ األساسي يف تطْبْيق 

وينبغي أن تقتصر وال تؤذي الطالب. اهلدف الرئيسي من هذا النهج هو تْوعية 

أخطاء الطالب الذي قام به.

واب اجلسؤال و ال. طريقة12

هو إرسال املعلومات بطريقة طرح املدرس األسئلة واباجلسؤال و طريقة ال

واجلواب سؤالة الطريقلتقييم. اعنخمتلفةواب اجلسؤال و طريقة ال.والطالب جيبون

نتائج تعلم الطالب.و ، من أشكال إرسال املعلوماتشكليه

القصة.  طريقة13

شيئا زمنيا حول  بروايةيعين وسيلة إليصال املواد الدراسيةقصةطريقة ال  

  .اخليالية حدث فعال أو جمردكيفية األشياء اجليدة اليت

..  طريقة إعطاء الواجبات14

ةاملدرس يَوفر عدالدراسة حبيث كيفية عرض املادةهو  الواجبات إعطاء

  للطالب لتعلم شيء ما، مث قيل هلم حساب لذلك.واجباتمن ال

ظاهرةامل. طريقة15



التدريس باستخدام مظاهرة لتوضيح املعىن أو إىل طريقةظاهرة هي طريقة امل

  إيالء االهتمام لكيفية مرور عملية تشكيل معينة للطالب.

  عملية الملل في التعلم:رابعالفصل ال

الملل في التعلمتعريف.   1

بارة عويف 33.حتميل أي شيءعلىاعد قادر يمل حىتو كامل أهو صلب امللل

باإلضافة إىل كثرة النسيان قد . يف دراسة سئمبالتعب أو الاملللميكن أن يعينعلىأخرى

  .التعلم وهي امللل يف األحداث السلبية األخرىالطالبيصيب 

Jeynesوقال34يجة، ولكنه ال حيقق النتامللل يف الدراسة هو استغراق الوقت للدراسة

لدى الطالب الذين بَلغوا ُحدود القْدرة دراسةعملية اللل يف التعلم هواملWlodkowskiو

  35املاِدية

هو احلالة النفسية للشخص عندما تُعاين من امللل يف التعلم بأنيرى،Rugayyaّمث 

متحمس غري، أوكسول، و ضعيفىل ظهور الشعور مرتدِّدة، الامللل والتعب الشديد، ممّا أدى إ

  36األنشطةبلقيامل
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هو منوذج من الظواهر امللل يف التعلمص إىل أنخلنفالتعريفات املذكورةمن بعض 

  .لدى الطالبوالتوثيق التعلم اليت تقّلل احلافز 

الملل في التعلمخصائص.2

النسيان  .أ

  37تذكري ما قد تعلمه.ْقدان القْدرة على تْسمية أو هو فُـ النسيان

ابِعة الدروستملامللل  .ب

وِتكرارا دون أي فعل الشيء نفسه ِمرارا لملل. لاسببيكون رتاّبة غالِبا

إضافة إىل امللل. و يسببالضغوط أيضاو . باملللعنهايعرب تْغِيريات قد

العمل أو جتعل ليتنْوعية أخرى اإىلفإن عدم وجود التحدي يُثْري ذلك

38.مملالتعلم

  دراسةعدم القدرة على الرتكيز يف الج. 

  :األسباب اليت يضعف الرتكيز كثرية منها
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  عدم وجود الدافع لدى الطالب)1

التمين)2

حالة البيئة اليت تصرف االنتباه)3

  الواجبات تزيد على الكثرة)4

39.يحمتعب، جائع وغري صح)5

في التعلمالمللالعوامل التي تسبب .3

، ألن التعب كان عامال هو التعبيف امللل يف الدراسة الرئيسيالسبب

  .ظهور امللل من الطالبمسامها يف

واس حِ ). التعب 1ثالثة أنواع، وهي: تعب الطالب ميكن تْصنيفها إىل

تعلم مناللل يف). التعب العقلي. لذلك السبب امل3البدين. التعب ).2طالب. 

 تسبب التعب الذهين من الطالب، التعب الذهين. العوامل اليتهو التعب ثالثة أنواع

  هي:

هنفسالتعب األثر السليب قلق منالبسبب)1
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مستوى / مؤشر جناح بعض جماالت الدراسة اليت تعترب بسبب القلق من)2

.الدراسة تلك املوادالطالب من ميلّ مرتفعة جدا، وخصوصا عندما

.الثقيلالعمل الفكريمبزيد ةطالبمو تناُفسيالحالة يف وجود الطالب بسبب)3

تْعلمهم يقيم ألكادميي األْمثل، يف حني أنهمفهوم األداء ااعتقادبسبب)4

  40.وضعوهاليتعلى األحكاماْستِندم

  أْقسام:سةينقسم إىل مخ.Rugayyaالتعلُّم ِوْفقا يفلل يفالعوامل املسببة مل

تنوّعوسائل أو أسالْيب اليت ال ت)1

 اجلْو التعّلميريغتعدم )2

قلة النشاط الرتْفيه أو التْسلْية)3

خالل فْرتة الدراسة. يْستمر وجود التوتُّر النفسي الشديد و )4

املل ، ومها لل يف التعلم إىل عنصرينعوامل املمقسنتبشكل عام،

وامللل الستعداد ملواجهة أي شيء.أقل الدافع أو ايشري إىلالعقلي

  العضالت. بقوة مقرتن تفتقر للطاقة أواجلسدي 
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ميكن حلها باستخدام النصائح امللل يف التعلمأن muhibbin syahقال 

  ما يلي:

ك األطعمة املغذية واملشروبات اليت ستهالاو ترويح النفس   )أ

ْحتتوي على ُجرعة كبرية.

.لطالبمرتبة للتعلم ااأليام اليت تعترب ْدولاجلو ترتيبغيري أت  )ب

تغيري املوقفعلى تشمل و ظيم بيئة التعلُّم الطالبية تنتغيري أو  )ت

يشعرحىت , العلمية وهكذاآلالت وارفوفمكاتب وخزانة و 

تعلم.لاتع يف مب اجلو اجلديد ويتالطال

اجلهود يف طالب حبيث يشعر الاجلديدوالتحفيزتوفري احلافز  )ث

الدراسة من جديد.

الصمت) عن طريق ام لقيام احلقيقي (ال تْستْسلم أو الِتز ا  )ج

41والتعلم من جديد.حماولة

التعلمفيكيفية التغلُّب على الملل.4

  . مبا يلي:Rugayyaتعلم وفقا اليفكيفية التغلب على امللل 
                                                          

  ١٦٦)ص.٢٠٠٤بندنج;رمياجا رسداكريا. IX :(طبع.Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru.حمبني شيح50



  ملتنوعةطُرق أو أساليب ابتعلم ال  .أ

  الفصول الدراسيةري جوّ تغي  .ب

  الفصول الدراسيةَجوّ جتديد   .ج

  أنشطة الرتفيه والتسليةد.  القيام ب

جتنُّب الضغط النفسي أثناء الدراسةه. 

  روحيا على النحو التايل:وأجسديا التعب القضاء على أنSlametoاْقرتح 

ومالنّ   )أ

احةالرّ   )ب

يف التدريستنوّع األساليب  )ت

والدورة الدمِويةوية األدتناول   )ث

املْنتظموالعبادة رتفيهال  )ج

ياضةممارسة الرّ   )ح



تُليب متطّلبات الصحة، على سبيل غزيةاألْطِعمة املو وجبة لتناولا  )خ

42املثال، أربعة من مخسة صحية متاما.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  ٦٠ص.)٢٠٠٣جفتا.ب.ت.رينيكجاكرتا::6(طبع Belajar dan Faktor Yang Mempengaruhinya.اسلم يطى53



  الباب الثالث

البحث العلمىطريقة

  المجموع الكلي:الفصل األول

  سحرسيمى أركنتوا تعريفا للمجموع الكلى هو:

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila seorang peneliti 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah، maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.43

موع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث العلمى إذا أراد أن  املعىن: ا

  يبحث العناصر املوجودة ىف والية فبحثه يعتري البحث الكلى.

موع الكلى هو:   وقال سوغيونو أما ا

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.44

موع ا لكلى هو الوالية العامة الىت قامت على مصدر املواد الذى له املعىن: ا

  إمتيازات وصفات معينة أثبتتها الباحثة للدراسة واستنتاجه. 

                                                          
١٠٢ص..)١٩٩٢:جاكرتا:رينيك جفتا 1(طبع.Prosedur Penelitian.اركنطىأسحرمسي 1

90) ص.2006: بندنج: ألفابيتا.14(طبع.Metode Penelitian Administratifسوغييونو2



Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia، hewan، tumbuh-

tumbuhan، gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik dalam 

suatu penelitian.

موع الكلى هو مجيع موضوعات البحث الىت تتكون من أنسان و حيوان  املعىن: ا

و نبات و ظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو خصائص يف 

  45البحث.

موع الكلي هو كل املواد للبحث. موع بناء على البيانات السابقة فيعلم أن ا فا

الكلي يف هذا البحث هو كل الطالب يف الفصل احلادي عشر املدرسة العالية احلكومية الثاين 

موع الكلي يف اجلدول التايل42موديل مكاسر يعادل  46ملزيد من التفاصل, فيمكن النظر ا

:  

  1اجلدول

موع الكلي   ا

موع  الفصل  الرقم   ا

                                                          
 عشر باملدرسة العالية ملعهد ىناملباشرة يف رفع مستوى كفاءة احملادثة لدى تالميذ الصف الثاسرتاجتيةفعالية تطبيق اإلعزيز احلكيم، "45

الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين االسالمية احلكومية، مكاسر، " (رسالة سرجانا، كلية سلطان حسن الدين يف مديرية باجنج والية غووا

2010  
  2016/2017الدراسيالعاممكاسرمودیلالثانيالحكومیةالعالیةالمدرسةإدارة46



1  XIIPA142  

2  XIIPA2  42  

3  XIIPA3  42  

4  XIIPA4  42  

5  XIIPA5  42  

6  XIIPA6  42  

7  XIIPS1  39  

8  XIIPS2  40  

9  XIIPS3  36  

10  XIIPS4  36  

موع   439  ا

  2016/2017مكاسر العام الدراسياملصدر: إدارة املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل 

العينة النموذجيةالفصل الثاني: 

  جية هي:أن العينة النموذسحرسيمى اركنتوقال



Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan penelitian 

sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  penelitiannya، yakni mengambil 

kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya untuk 

sampel harus benar dapat  mencerminkan sifat-sifat utama   bagi populasinya.47

موع الكلى الذى جتث الباحثة ىف هذ املعىن: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن ا

ان تعم حاصالت /الباحثةالبحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد الباحث

يعىن هو يأخذ احلالصة من حبثه الذى يتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب متثال ،حبثه

موع تكون هذه العينة النموذجية تتصف بللمجموع الكلى والبد ان  صفات اساسية 

  .ىالكل

الطريقة اليت استخدمت الباحثة يف حتديد العينة النموذجية هي ئئئاخذ العينات 

IPA2عشوائية. فاملختار للعينة النموذجية يف هذا البحث هو الطالب الفصل احلادي عشر

  شجصا.42الذي يصل إىل 

  بياناتجمع الطريقةالفصل الثالث:

ال،هذايفالبياناتجلمعا يليكماالبياناتمجعإسرتاجتيةبعضالباحثة ستخدمتا

:

                                                          
  109ص.. Prosedur Penelitian.سحرمسي أركنطى4



،احلالةهذهيف.48األعراضبحثمالحظة هو رْؤية و تسجيل الذي منّظم عن يُ   .أ

الثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفمالتعلُّاسرتاتيجياتتطبيقة مباشرة الباحثراعى 

.مكاسرموديل

هذهيفاملتكلم.49أكثرأوطالبانبنيواجلوابسؤالهو )Interview(املقابلة  .ب

.الدرسهذايفالطالبومدرسالتجربة

منجمموعةطاءاعْ فكرةعلىتـُْفعل البياناتمجعهو إسرتاجتية)Angket(اإلستبيانة  .ت

.50هيجيبلاملتكلمعلي مكتوبةأسئلةاو   البيانات

البياناتجمعأدوات: رابعالفصل ال

تتكونالبياناتمجعأدواتعدةواضعوواستخدمالبيانات،مجعيفالباحثةلتسهيل

  :من

مالحظةطريقة  .أ

كتابة . checklistهوكتابة املالحظة هذهيفمالحظةطريقةيفةالباحثاستعمل

  .يف مالحظة يف طريقة التدريسةاملالحظة يف األدوات اليت تعني الباحث

                                                          
  ٥٤) ص.٢٠٠٣: بندونج: سينار غرفيك افسيت، 4طبع. (Metodologi Penelitian Sosial.حسيين عثمان و برنومو ستيادي اكرب6

  58ص.Metodologi Penelitian Sosial.حسيين عثمان و برنومو ستيادي اكرب7
١٦٢) ص. ٢٠٠٤ألفابيتا،:: بندونج12(طبع. Metode Penelitian Administrasi.سوغييونو8
  



  )Interview(املقابلةطريقة   .ب

اليتالعربيةغةلالمادةيفالتدريسطريقةيفالطالب واملدرسرأييتملعرفةتستعمل

  .مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيفتطبق

)Angket(اإلستبيانة طريقة   .ت

يفاملاللوجودسببوالعربيةغةلالالدراسةيفالطالباملاللاملعرفةجلمعتستعمل

.ازالتهاكيفيةوالدراسة

  البحثيةالموادتحليلطريقةالفصل الخامس : 

إسرتاجتية حتليل الوصف هوالدراسةهذهيفاملستخدمةحتليل البياناتتقنية

الِكمي.

جعل جدول تقسيم الرتددات باخلطوات التالية:  .أ

حتديد نطاق الدرجة, أي أكرب البيانات ينقص بأصغر البيانات.1

R=Xt-Xr

  تقرير:

Rنطاق الدرجة :

Xtأكرب البيانات :



Xr:أصغر ابيانات  

حساب عدد الفرتات.2

K = 1+(3,3) log
  تقرير:

K:الفئة الفاصلة

n :عدد الطالب

حساب طول الفئة الفاصلة.3

P : 	

  تقرير:

P:طول الفئة الفاصلة

R:نطاق الدرجة

K:الفئة الفاصلة  

جعل جدول تقسيم الرتددات.4

درجة املتوسط  .ب



= 
∑
∑
تقرير:

:   املعدل̅

  التكرار: 

مركز الفئة: 

النسبة المئویة  .ج

  

P =   x 100%  

تقرير:

: P نسبة مئوية

: fتردد

: Nعدد العينات



  الرابعالباب

  بحثنتائج ال

الحاديالفصلفي دراسة اللغة العربية فيالطالبعندالمللمستوى:األولالفصل

  مكاسرموديلالثانيالحكوميةالعاليةالمدرسةفي  عشر

امللل يف الدراسة هو فرتة زمانية حمدد تستخدم للدراسة لكن مل ينتج شيء. الطالب 

  الذى يواجه امللل يشعر بعدم التقدم يف التعلم و اإلكتساب.

استناد اىل نتائج البحث اليت مت تنفيذها للطالب املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل 

شخصا. فأمجع الباحثة البينامتن 42بالعدد   IPA2مكاسر خصوصا للفصل احلادى عشر 

خالل السبيان من قبل الطالب,مث تعطي نتيجة على كل البنود و قدمت على شكل اجلدول 

  التايل.

  2اجلدول 

املدرسةيف  عشراحلاديالفصليف دراسة اللغة العربية يفالطالبعنداملللمستوىنقاط 

  مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعالية

إصابةاإلسمرقم



62أ.حممد الفقه سعيد1

51فائز فتحأمحد2

47ألوي أكرب 3

54أمر معروف4

51عارف موالن تلييت متت5

37زهري أمحدباصو 6

49ديدي ريزال األولت7

53فائز كرنيا أكرب8

51مكيل شهرل سربين9

55حممد خيدر ثقف نرجي10

55حممد الف اخسن رمضان11

47حممد فتح اكرم سامل 12

52حممد مسدر فردوس 13

55حممد ري مرز14

43فنج سيت رمضان 15

58رزكل نور16



51عني فتية حسني17

61عني قلب مطمئنة امرا18

47الفرة فضيلة19

45اند عني ذت إفة سورد20

60اىد اك رست21

40اند نرفت ف22

54النساء اولياء رمحن23

62النساء خري عمة24

50اسلمية سليمان 25

34مدنة املنورة26

63مي زلف حيي27

42ملدن ازكية28

57ابراهممفدة نور الفة29

48نبلة عني الشفاء املسبة30

54ندرة31

56نور افرلني مرت32



46نور حلزة ر33

63نور األولية استقمة34

63نور املفتح املية زينالدين35

59نور شولية36

53فحضلة رزق النساء37

62فطر الشفاء يليان 38

55رنت يضن علم الدين39

61نوررزق عملية40

  58  سيدة اخلمرية مكمر فكك  41

  37  سفر انغر فجرية سفع  42

  يف الدراسةالنقاط للملل مصدر:نتائج 

حساب النطاق .1

  أصغر البيانت-أكرب البينات=   النطاق   

               =63-34

              =29  



عدد الفرتاتحساب.2

3,3n log+1=  عدد الفئة    

  42 log   =1+3,3

   =1 +3,3)1,62(  

                         =6,34 =6  

طول الفئة الفاصلحساب.3

  طول الفئة = 

            =4,83 =5  

درجة املتوسط.4

3اجلدول 

  درجة املتوسطمساعد توزيع للبحث على 

النسبة املئوية

(%)

نقطة الواسط الرتدد
الفاصل



7,1 240,25 109,5 36,5 3 34-39

9,5 90,25 170 42,5 4 40-45

26,2 12,25 533,5 48,5 11 46-51

28,6 6,25 654 54,5 12 52-57

28,6 72,25 726 60,5 12 58-63

100 عمو ا

درجة املتوسط التالية من اجلدول املساعد فيحصل أن 

=املتوسط 

= 
∑
∑

   = 

    = 52,5 = 52



  4اجلدول 

  صنف ظروف امللل يف الدراسة يف املادة اللغة العربية

  مكاسرموديلالثايناحلكوميةالعاليةاملدرسةيف  عشراحلادييف الفصل  

بينة النسبة املئوية الرتدد حد الظروف  الفاصل

األدىن 14,3% 6 >	X44 >	X)−1,0∂(
%64,3  املتوسط 27 44≥  X>60 )-1,0∂ (≥  X>	+ )1,0∂(
  األعلى

21,4% 9 60	≥X

  

+ )1,0∂ (	≥X

100 42 موع ا

يفامللليصيبون%14,3أوالطالبفستةالسابق،اجلدولعلىبناء

9و,األوسطدرجةيفامللليصيبون% 64,3أوطالبا27,األدىندرجةيفالدراسة

مللدرجةأنفاخلالصة. األعلىدرجةيفامللليصيبون%21,4أوالطالب

احلكوميةالعاليةاملدرسةIPA2عشراحلادىالفصلالعربيةاللغةدراسةيفالطالب

.األوسطدرجةيفمعظمهممكاسرموديل



: العوامل التي تسبب الملل عند الطالب في دراسة اللغة العربية الفصل الثانى

  مكاسر.موديلالثانيالحكوميةالعاليةالمدرسةفي 

  عموما امللل يف الدراسة بسبب بعض العوامل التايل

5اجلدول 

  الطالب ينسى الدرس املاضي الذي قد مضى

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

11,9% 5 دائما 1

73,8% 31 أحيانا 2

14,2% 6 نادرا 3

0% 0 أبدا 4

100 42 موع ا

  1مصدر البينات: املصنعة من االستبيان رقم     



الب الناسئون للدرس ماضي حيث املستجبني  طبناء على اجلدول السابق فيتضح أن ال

شخصا 31%),و أحيانا يصل إىل 11,9أشخاص (5لإلجابة دائما يصل إىل 

  %),و أبدا غري موجود.14,2أشخاص (6%),و نادرا يصل إىل 73,8(

  6اجلدول 

الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العرابية بسبب املواضع يف اللغة العربية صعبة

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

16,6% 7 دائما 1

61,9% 26 أحيانا 2

19,04% 8 نادرا 3

2,3% 1 أبدا 4

100 42 موع ا

  2مصدر البينات: املصنعة من االستبيان رقم 



بناء على اجلدول السابق فيتضح أن الطالب الذين ينسون الدرس اللغة العربية   

7بسبب املواضع اللغة العربية صعبة حيث املستجبني لإلجابة دائما يصل إىل 

8إىل %),ونادرا يصل 61,9شخصا (26%),وأحيانا يصل إىل 16,6أشخاص (

%).2,3%),وأبدا شخصا واحد (19,04أشخاص (

7اجلدول 

الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندما يستخدم املدرس أسلوب احملاضرة

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

26,1% 11 دائما 1

33,3% 14 أحيانا 2

26,1% 11 نادرا 3

14,2% 6 أبدا 4

100 42 موع ا

  3مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم     



بناء على اجلدول السابق فيتضح أن الطالب ينسى الدرس اللغة العربية عندما يستخدم 

شخصا 11املدرس أسلوب احملاضرة حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل 

شخصا 11%), ونادرا يصل إىل 33,3سخصا (14%),وأحيانا يصل إىل 26,1(

  %)14,2أشخاص (6%),وأبدا يصل إىل 26,1(

  8اجلدول 

  الطالب يصعب ذكر الدرس اللغة العربية عندما كلف املدرس حبفظ املفردات

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

23,8% 10 دائما 1

33,3% 14 أحيانا 2

33,3% 14 نادرا 3

9,5% 4 أبدا 4

100 42 موع ا

  4البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم مصدر 



الطالب يصعب ذكر الدرس اللغة العربية عندما  بناء على اجلدول السابق فيتضح أن  

أشخاص 10حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل كلف املدرس حبفظ املفردات

شخصا 14%), ونادرا يصل إىل 33,3سخصا (14%),وأحيانا يصل إىل 23,8(

  %)9,5أشخاص (4بدا يصل إىل %),وأ33,3(

  9اجلدول 

  الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندما أسرع املدرس يف البيان املادة

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

45,2% 19 دائما 1

38,9% 16 أحيانا 2

16,6% 7 نادرا 3

0% 0 أبدا 4

100 42 موع ا

  5املصنعة من اإلستبيان رقم مصدر البينات:   



الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندما بناء على اجلدول السابق فيتضح أن  

شخصا 19أسرع املدرس يف البيان املادة حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل 

أشخاص 7%), ونادرا يصل إىل 38,09سخصا (16%),وأحيانا يصل إىل 45,2(

  %),وأبدا غري موجود.16,6(

  

  10اجلدول 

  الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندما املدرس ال ميثل عند التعليم

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

50% 21 دائما 1

38,09% 16 أحيانا 2

11,9% 5 نادرا 3

0% 0 أبدا 4

100 42 موع ا



  6من اإلستبيان رقم مصدر البينات: املصنعة 

املدرس ال الطالب ينسى كثريا الدرس اللغة العربية عندمابناء على اجلدول السابق فيتضح أن

%),وأحيانا 50شخصا (21حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل ميثل عند التعليم

%),وأبدا غري 11,9أشخاص (5%), ونادرا يصل إىل 38,09سخصا (16يصل إىل 

  موجود.

  11اجلدول 

  الطالب يسئم يف الدرس اللغة العربية عندما املدرس ال ينوع الطريقة

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

47,6% 20 دائما 1

30,9% 13 أحيانا 2

11,9% 5 نادرا 3

4% 4 أبدا 4

100 42 موع ا



  7مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

يسئم يف الدرس اللغة العربية عندما املدرس ال الطالباجلدول السابق فيتضح أنبناء على 

%),وأحيانا 47,6شخصا (20ينوع الطريقة حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل 

4%),وأبدا 11,9أشخاص (5%), ونادرا يصل إىل 30,9سخصا (13يصل إىل 

  %).9,5أشخاص (

  12اجلدول 

بعدم تغيري جو الفصل كعدم التغيري موقف الكراسي و املكاتب و الطالب يسئم يف الدرس

  عدم جتديد لون اجلدار

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

28,5% 12 دائما 1

26,1% 11 أحيانا 2

21,4% 9 نادرا 3

23,8% 10 أبدا 4



100 42 موع ا

  8مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم     

يسئم يف الدرس بعدم تغيري جو الفصل  الطالبفيتضح أنبناء على اجلدول السابق

حيث املستجيبني لإلجابة كعدم التغيري موقف الكراسي و املكاتب و عدم جتديد لون اجلدار

%), ونادرا 26,1شخصا (11%),وأحيانا يصل إىل 28,5شخصا (12دائما يصل إىل 

  %).23,8أشخاص (10%),وأبدا 21,4أشخاص (9يصل إىل 

  13اجلدول 

  اللغة العربية إن مل يوجد الرتفيهية بعد اإلمتحان النحائيالطالب يسئم يف الدرس

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

54,7% 23 دائما 1

11,9% 5 أحيانا 2

21,4% 9 نادرا 3

11,9% 5 أبدا 4



100 42 موع ا

  9املصنعة من اإلستبيان رقم مصدر البينات:     

إن مل يوجد يسئم يف الدرس اللغة العربيةالطالبفيتضح أنبناء على اجلدول السابق

شخصا 23حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل الرتفيهية بعد اإلمتحان النحائي

أشخاص 9%), ونادرا يصل إىل 11,9أشخاص (5%),وأحيانا يصل إىل 54,7(

  %).11.9أشخاص (5دا %),وأب21,4(

  14اجلدول 

  اللغة العربية عندما يكون التعلم يف الداخل الفصل دائما دون خارجهالطالب يسئم يف الدرس

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

33,3% 14 دائما 1

30,9% 13 أحيانا 2

19,4% 8 نادرا 3

16,6% 7 أبدا 4



100 42 موع ا

  10البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم مصدر     

يسئم يف الدرس اللغة العربية عندما يكون الطالبفيتضح أنبناء على اجلدول السابق

14حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل التعلم يف الداخل الفصل دائما دون خارجه

8%), ونادرا يصل إىل 30,9شخصا (13%),وأحيانا يصل إىل 33,3شخصا (

  %).16,6أشخاص (7%),وأبدا 19,04أشخاص (

  15اجلدول

  اللغة العربية بكثرة الواجبات من املدرسالطالب يسئم يف الدرس

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

42,8% 18 دائما 1

40,4% 17 أحيانا 2

11,9% 5 نادرا 3



4,7% 2 أبدا 4

100 42 موع ا

  11املصنعة من اإلستبيان رقم مصدر البينات:

يسئم يف الدرس اللغة العربية بكثرة الطالبفيتضح أنبناء على اجلدول السابق

شخصا 18حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل الواجبات من املدرس

أشخاص 5%), ونادرا يصل إىل 40,4شخصا (17%),وأحيانا يصل إىل 42,8(

  %).4,7%),وأبدا شخصان (11,9(

16اجلدول 

  عدم القدرة الطالب على الرتكيز الدرس اللغة العربية بالفوضة يف الفصل

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

45,2% 19 دائما 1

35,7% 15 أحيانا 2

14,2% 6 نادرا 3



4,7% 2 أبدا 4

100 42 موع ا

  12مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

الدرس اللغة عدم القدرة الطالب على الرتكيزعلى اجلدول السابق فيتضح أنبناء 

شخصا 19العربية بالفوضة يف الفصل حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل 

أشخاص 6%), ونادرا يصل إىل 35,7شخصا(15%),وأحيانا يصل إىل 45,2(

  %).4,7%),وأبدا شخصان (14,2(

  17اجلدول 

  ب على الرتكيز الدرس عندما ال ميلك املذكرة يف الدرس اللغة العربيةعدم القدرة الطال

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

59,5% 25 دائما 1

28,5% 12 أحيانا 2

9,5% 4 نادرا 3



2,3% 1 أبدا 4

100 42 موع ا

  13مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

عندما ال فيتضح أن عدم القدرة الطالب على الرتكيز الدرسالسابقبناء على اجلدول 

شخصا 25ميلك املذكرة يف الدرس اللغة العربية حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل 

أشخاص  4%), ونادرا يصل إىل28,5شخصا (12%),وأحيانا يصل إىل 29,5(

  %).2,3%),وأبدا شخصا واحد (9,5(

  18اجلدول 

  الطالب على الرتكيز الدرس اللغة العربية عندما غضب املدرسعدم القدرة

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

61,9% 26 دائما 1

30,9% 13 أحيانا 2

7,1% 3 نادرا 3



0% 0 أبدا 4

100 42 موع ا

  14مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

عدم القدرة الطالب على الرتكيز الدرس اللغة أنبناء على اجلدول السابق فيتضح 

شخصا 26حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل العربية عندما غضب املدرس

أشخاص 3%), ونادرا يصل إىل 30,9شخصا (13%),وأحيانا يصل إىل 61,9(

  %),وأبدا غري املوجود.7,1(

  19اجلدول 

  الطالب ال يقدر على االهتمام بشرح املدرس

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

11,9% 5 دائما 1

35,,7% 15 أحيانا 2

40,4% 17 نادرا 3



11,9% 5 أبدا 4

100 42 موع ا

  15مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

الطالب ال يقدر على االهتمام بشرح املدرسفيتضح أنبناء على اجلدول السابق

15%),وأحيانا يصل إىل 11,9أشخاص (5املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل حيث 

شخصا 5%),وأبدا يصل إىل 40,7شخصا (17%), ونادرا يصل إىل 35,7شخصا (

)11,9.(%  

  20اجلدول 

  الطالب يشعر بقلة الرتكيز يف الدرس بوسخ البيئة املدرسية

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

40,4% 17 دائما 1

40,4% 17 أحيانا 2

14,2% 6 نادرا 3



4,7% 2 أبدا 4

100 42 موع ا

  16مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

يشعر بقلة الرتكيز يف الدرس بوسخ البيئة الطالببناء على اجلدول السابق فيتضح أن

%),وأحيانا يصل إىل 40,4(شخصا 17حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل املدرسية

%),وأبدا يصل إىل شخصان  14,2أشخاص (6%), ونادرا يصل إىل 40,4شخصا (17

)4,7.(%  

  21اجلدول 

  عند قلة الراحة, يشعر الطالب بقلة الرتكيز على الدرس اللغة العربية

النسبة املئوية%
الرتدد ظروف اإلجابة رقم

78,5% 33 دائما 1

21,4% 9 أحيانا 2

0% 0 نادرا 3



0% 0 أبدا 4

100 42 موع ا

  17مصدر البينات: املصنعة من اإلستبيان رقم 

عند قلة الراحة, يشعر الطالب بقلة الرتكيز على بناء على اجلدول السابق فيتضح أن

شخصا 33حيث املستجيبني لإلجابة دائما يصل إىل الدرس اللغة العربية

%), ونادرا غري املوجود, وأبدا غري 21,4أشخاص (9%),وأحيانا يصل إىل 78,5(

املوجود.

الفصل الثالث: إستراتجية الّتدريس التى طبقها المدرس في إزالة الملل عند الطالب في 

دراسة اللغة العربية في الفصل الحادي عشر في المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل 

  مكاسر.

املدرس القدرة يف ترتيب على العموم العناصري يف عملية التعلم والتعلم ُيطالب من 

تعليم املتنوعة حىت يرتبط بني العناصري املقصودة. العناصري املتعامل هي:مرحلة قبل 

التعليم,املدرس يقوم بتحضري الطالب,املدرس يكرر الدرس املاضي و يربط بالدرس الذي 

ية ويلخصها. مرحلة التقومي و سيتناول. مرحلة التعليمي,املدرس يكتب ويشرح املسائل الرئيس



املتابعة, املدرس يطرح األسإلة,مث خيرب بنقطة مهمة اليت ستُتناول يف الدرس التايل. باإلضافة إىل 

  ذلك إدارة الفصول الدراسية بإنشاء املناخ الدميقراطي مع اإلعداد واالستخدام مرافق للفئة.

على املدرس خاصة مدرس من أجل أن تتم الدرس اللغة العربية بشكل جيد,فينبغي

اللغة العربية أن يكون قادرا على توقع احلالة,أي املدرس قادر على جعل الفصول الدراسية بيئة 

املئدية والفعالة حبيث الطالب ينشط ويبتكر يف نشاط التعلم والتعليم ومن الدواعم هي 

الطالب داخل استخدام اسرتاجتية وطريقة املتنوعة يف عروض املادة حىت ال يسئم وميل 

مكاسر يف املدرسة العالية احلكومية 2016نوفمرب 16الفصل.بناء على مالحظة املقابلة يف 

  موديل فهناك بعض اسرتاجتية ااملدرس املستخدمة.

  قلت املدرسة جامسرية بأّن :

"يف نشاط التعلم والتعليم أنا كمدرسة اللغة العربية أستخدم التقريب التعلمي املتنوع,حسب 

CTLدة اليت أدرس,مثل التقريباملا (Contekstual Teaching Learning) منه املناقشة والسؤال



واجلواب واحملاضرة واحملاكة والعروض كي ينشط الطالب يف متابعة الدرس اللغة العربية يف 

  51الفصل,ولذلك اعتمدت على املادة اليت أدرس"

الطالب يسهل يف فهم الدرس, مثل املادة CTL (contekstual teaching learning)بتقريب   

اللغة العربية اليت معظم الطالب يسئم يف فهم شرحها من املدرس. فانطلقت املدرسة جامسرية 

هذه الطريقة حبيث الطالب يراجع الدرس قبل الدراسة حىت يسهل للطالب فهم إىل استخدام

  شرح املدرس.

طالب الذي مل يفهم شرح املدرس وبوجود وبالتايل يرجى من هذه الطريقة أن يساعد ال  

املناقشة اجلماعية فيسهل للطالب فهم الدرس املشروحة.ويف هذه احلالة يعطي املدرس الطالب 

ذه الطريقة  ال ملن مل يفهم بالسؤال.ويعاجل  عشر دقائق للمناقشة,وبعد ذلك املدرس يفتح ا

  .العوامل اليت تسبب الرغبة عن الدراسة اللغة العربية

  قالت املدرسة جامسرية عرضا للباحثة أن:   

                                                          
  ,قاعة املدرس املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر2016نوفمرب 16تاريخ جامسرية, "املقابلة", 51



"االسرتاجتية اليت استخدمت حينما يصيب الطالب امللل يف الدرس مثل تكوين 

موعة,واالستخدام التقريب لدى الطالب املصاب بامللل يف الدرس مث أكرر الشرح له يف  ا

  52ذلك النشاط التعلم و التعليم."

يف نشاط التعلم و التعليم خاصة املادة اللغة العربية من النتيجة املقابلة فاخلالصة بأنّ 

فال تزال فيه العقبات اليت واجهها املدرس منها فكثري من الطالب مل يدرك ومل يفهم شرح 

املدرس.و لذلك يطالب من املدرس إجياد االسرتاجتية و الطريقة اليت سيطبقها يف الدراسة حىت 

محاسة و قلة االهتمام متحمسا و زاده اهتماما حتل امللل. فأصبح الطالب الذي ليس له

  لدراسة اللغة العربية. 

ومن هذه املقابلة ميكن املالحظة بأّن التعلم اللغة العربية هلا اسرتاجتيتها اخلاصة وجذب 

االهتمام. ذلك لقلة رغبة الطالب يف التعلم اللغة العربية.فيسعى املدرسون يف إجياد 

  طالب ال يسئم وال ميل يف دراستها.االسرتاجتيات اليت جتعل ال

  قالت املدرسة جامسرية عرضا للباحثة أن:

                                                          
  ,قاعة املدرس املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر2016نوفمرب 16جامسرية, "املقابلة", تاريخ 52



من رؤية الواقع يف املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر فإن أغلب الطالب 

ال تزالوا مصابون بامللل يف الدراسة,و هلذا IPA2خاصة الطالب يف الفصل احلادي عشر 

  فعلى املدرس التوقع باألمور اليت تعوق نشاط التعلم و التعليم بالطريقة التالية: 

تدريس بعض املوضوع خارج قاعة الفصل.1

التجنب عن الضغوط املؤّدي إىل ملل الطالب يف الدراسة.2

تناول الطعام و الطالب ينبغي على احملافظة على صحة البدن و الذهين ب.3

الشراب املغزي والراحة الكافية.

التجنب عن الفوضة داخل الفصل..4

االبداع جبو الفصل كتغيري موقف الكراسي و املكاتب و غري ذلك..5

توضيح الواجبات اليت ينبغي إمتامها.6

املدرس ينبغي على استخدام الطريقة املتنوعة أثناء التدريس حىت ال ميل الطالب .7

يف الدراسة.

بناء على البيان السابق فالباحثة تلّخص بأّن وجود االسرتاجتية املذكورة فيفهم و 

يدرك املدرس األشياء اليت ستطبق يف نشاط التعلم و التعليم,حبيث إذا حصل 



العوائق يف التعليم فعلى املدرس احللول تلك العوائق حىت يشعر الطالب 

 التعلم.وبالتايل الطالب االهتمام و التوجيه الفعال من املدرس فيتحمس يف

  يتفاخر مبدرسه الذي لديه اإلحساس باملسؤولية.

ّيج تعلم الطالب.فيعاجل امللل    استخدام الطريقة التدريس املتنوعة 

  ويتحول جو نشاط التعليمية بعيدة عن السئم وامللل.

بناء على نتائج البحوث فالباحثة تصف االسرتاجتية اليت سيطبقها   

لول على امللل لدى الطالب, قبل ذلك قامت الباحثة بالبحث املدرس يف احل

عن املعلومات حول مفهوم االسرتاجتية نفسها يعين عند خ.ر. دافيد أن 

االسرتاجتية هي األسلوب أو الطريقة يف عامل التعليمية, االسرتاجتية ُتعّرف 

مية اخلاصة باخلطّة,الطريقة,أو سلسلة األنشطة الرامية إىل حتقيق األهداف التعلي

)a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular 

educational goal( , وبالتايل ميكن التعريف االسرتاجتية بالتخطيط الذي حيتوي

دف إىل حتقيق األهداف التعليمية اخلاصة.   على سلسلة األنشطة اليت 

بعد مالحظة الباحثة يف املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر   

ونتيجة املقابلة باملدرس فهناك الطُُّرق العديدة يف إزالة ملل الطالب يف الدراسة  



, أي االسرتاجتية والطريقة )Skenario pembelajaran(كإعداد اخلطوات التعلمية

  ل على املعايري الكفاءة املطلوبة.املستخدمة يف نشاط التعلم والتعليم للحصو 

فينبغي أن)KBM(املعلم هو املفتاح الرئيسي يف نشاط التعلم والتعليم  

يتقن املادة اليت سيشرحها ويعرف الطريقة املناسبة إلنشاء عملية التعلم املتناغم 

حبيث يدفع الطالب للتعلم. يف املدرسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر 

اللغة العربية أصبحت آفة لكل الطالب فاالسرتاجتية و الطريقة املناسبة هي املادة 

الطريقة املمتعة و اهلاّمة, فأحيانا املعلم يستخدم التقريب السياقية كالتعلم 

تمعي يستطيع  تمعي. فالطالب ال يشعر باخلوف و الرتدد للسؤال.بالتعلم ا ا

  القادر تعليم العاجز.

تبة أو الباحثة نفسها يف إعداد هذا البحث تطالع إىل يف هذا الباب الكا  

نتائج اإلكتشاف يف امليدان اليت ستقّوى باألراء و النماذج من املتخّصصني يف 

اسرتاجتية حلول املشاكل اليت حصلت أثناء نشاط التعليمية, أّما اسرتاجتية 

  التايل:املدرس يف عالج ملل الطالب يف فهم الدرس اللغة العربية, على النحو



يف نشاط التعلم والتعليم املدرس اللغة العربية يقوم بالتقريب املتنوعة .1

 CTL)contekstual taechingاعتمادا على املوضوع الدرس مثال التقريب 

learning( منه املناقشة والسؤال واجلواب واحملاضرة واحملاكة والعروض كي

الفصل. و بالتايل هذه ينشط الطالب يف متابعة الدرس اللغة العربية يف 

االسرتاجتية حتّمس الطالب يف دراسة اللغة العربية.

املدرس يقوم بالتقريب و االهتمام الكامل لدى الطالب املصاب بامللل .2

يف متابعة الدرس اللغة العربية, مثاله:

التعلم بالطريقة املتنوعة  .أ

تغيري جو قاعة الدراسة  .ب

إنشاء احلالة اجلديدة يف قاعة الدراسة  .ج

القيام بالّرحلة و الرتفيه  .د

  التجنب عن التوتر النفسي أثناء الدراسة  .ه

  

  



  باب الخامس
  الخاتمة

الخالصةالفصل األول : 

نتائج البحث و املناقشة يف هذا البحث البحث وبناء على مشكالت  

  فاملالحظة كالتاىل:

امللل يف الدراسة )statistik deskriptif(نتيجة حساب إحصائيات وصفية.1

خصوصا يف الدرس اللغة العربية الىت طّبق على الطالب الفصل احلادي عشر 

يف املدسة العالية احلكومية الثاين موديل مكاسر يف صنف األدىن يصل 

إىل......

قلة طالب يف املدة اللغة العربية منهاالعوامل اليت تسبب امللل ال.2

و , يف مكان خاصدائما أوالتعلم يف الداخل الفصلواملمارسة امليدنية,

بوجود تغيري موقف الكراسي و املكاتب وعدم تغيري جو الفصل كعدم 

الفوضة يف الفصل عندما نشاط التعلم.



اسرتاتيجية املدرس يف تقليل امللل يف املدة اللغة العربية بالستخدام الطريقة .3

الذى يتضمن املناقشة و   CTL (Contekstual Teaching Learning)التقريب 

السؤال و اجلواب و احملاضرة و احملاكاة و إعطاء الواجبات و العروض

  

  التوريط البحثالفصل الثاني : 

  بناء على نتائج البحث و اخلالصة السابقة فالباحثة تشري إىل :  

املدرس كتنفيذ التعليم عليه أن يالحظ طريقة التدريس جيدة, حىت ما يبّلغه يفهم .1

قت وفقا الساعة مع املادة املبّلغة تُناسب مع تطبيق الطالب بسهولة و استخدام الو 

األساليب املناسبة .

يزيد اسرتاتيجّية التدريس حىت يشعر الطالب اسرتاتيجية التدريس الىت مل يشعر قط .2

  من قبل.
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