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تجريد البحث
اسم الكاتب

 :عابد الصديق

الرقم اجلمعى

02022000202 :

عنوان الرسالة

 :اسرتاتيجيات املدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية مبدرسة اسعدية
الثانوية سينكاغ

كما عرفنا ان اللغة العربية مهمة على حياة االنسان .فيكتب الكاتب العربية مبدرسة اسعدية
الثانوية سينكاغ.فااملكشكتات الحث

 ى ذه الرسالة ذ ماذى اسرتاتيجيات املدرس يف ترقية انتاج

تعليم اللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاغ و كيفية تطحيق اسرتاتيجيات املدرس يف ترقية انتاج
تعليم اللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاغ.
و اما أساليب مجع الحيانات يف املطخط أو التننيات ال ي يستطخدمها ذ  :أساليب املراقحة و
طرينة املنابلة و أساليب التوثيق .قد استنتج الكاتب بعد حب يف امليدان ان تطحيق تلك الطرق مفعلة
يف استطخدامها ح ي يستطيع ان ينحت حتليل الطتاب على اللغة العربية فعتا مستطيع و جمرتح املناصد
املعينة يف التعلم.
واما نوع الحث ذو حنل الحث (الحث امليداين) الوصف النوع  .فاإلتختار الكاتب ذه
املدرسة الهنا الكاتب درس فيها عندما جلس يف املرحلة املتوسطة و العالية .النهج املتحع يف ذه
الدراسة ذو النهج الظواذر .يسعى ذها الحث

لفهم معىن لألحداث والنيام به ضد الكشعب يف

حاالت معينة .ويسعى الحاحثون يف ذها النهج الدتخول إىل عامل املفاذيم موضوع الحث ك نفهم
ماذا وكيف تفهم وضعها هلم حول األحداث ال ي وقعت السالة ال ي تحث
اسرتاتيجيات يف تعليم اللغة العحية .و اما ذها الحث

يحث

فيه عن كيفية

الكاتب عن اسرتاتيجيات املدرس يف

ترقية انتاج تعليم اللغة يف احلياة اليومية.
حيسنو اسرتاتيجيهم يف تعليمهم تخصوصا يف تعليم
يف وجود ذه الرسالة فريجى للمدرسني ان ّ

اللغة العربية.

باب االول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
اما الغرض األساسي من دراسة اللغة فهو قدرة على استخدامها ىف
االتصاالت الشفهية والتحريرية باجلودة والصواب،كما قالو موليانتو سوماردي:
"إن الغرض النهائي من درس اللغة ىو ان يستطيع االنسان ان يستخدم اللغة
يتعام اللغة األجنبية ىو قادر على استحدامها شفويا كان او حتديريا باجلودة
والصواب ،قادر ".

1

وىذه احلالة قد أصبحت غرضا للذين يدرسون اللغة العربية كلغة أجنبية
وشرط أصلي للذين يدرسون اإلسالم .اللغة العربية دلسلم دعائم رئسية لفتح
آفاق ادلعرف .مع مفتاح أهنا ميكن التعرف على التعاليم الدينية الرئيسية ،وميكن

1ملجنط سوماردي) pengajaran basa asing,sebuah tinjauan dari segi, metodologi,جاكرت :بوخل
بنتخ.65 .hlm)4791 ,

1

2

أيضا التعرف على ىالتاريخ والعلوم والثقافة اإلسالمية اليت تستخدم للوصول إىل
"ادلنارة الدويل" قبل جيري سحقو باحلضارة احلديثة يف الوقت احلاضر.

2

وضع اجلهود اليت تبذذلا اللغة العربية تعلم تعزيز غري زللول من دور
اسًتاتيجية ادلعلم عندما يأخذ عملية التعلم .ألن التدريس ليس موجها بالنتائج
موجطا بالعمليّة .دور اسًتاتيجية ادلعلم يف أنشطة التعلم األمثل ،مع
فقط ،بل ّ
أكثر فعالية العملية ،مث أعلى النتائج قد حتققت .وجود مناىج مع ّدة بشكل
جيد كما ال تأثري ىف إصلاز الطالب عندما غري موجود من التشجع بالسًتاتيجية
ادلناسبة.

3

مسألة من ادلسائل وجدت يف عملية تدريس اللغات األجنبية ،خاصة
باللغة العربية الىت ىي منهجية واسًتاتيجية .ومن ناحية ادلواد ،فىاحلقيقة تعليم
اللغة العربية بني العامل اإلسالمي التعليم ليس غريبا شيئا .ألن يف ىذه البيئة،
كانت اللغة العربية ال تستخدم فقط يف كثري من األحيان ،وأعرب يف رلموعة
متنوعة من األنشطة اليومية ،مثل قراءة القرآن وقراءة الصالة-الصالة ،بل ىو
2زلمد طلبو ( Sistem Cepat Pengajaran Bahasa Arab,بندنخ, :غما رسالة فريس .9.h.)4779
3زمران ٍ( Pendidikan Masa Depan,يوغيكرتا :بغراف فبلسنغ .74-75.h.)0222,

3

أيضا كثريا ما تستخدم بالتعبري عن حتية وىلم جرا .ولكن يف الواقع ،تدريس
اللغة العربية أصبح واحداً من ادلواضيع اليت تعترب صعبة وشللة.

4

أقل صلاح تعلم اللغة العربية يف مستويات سلتلفة من ادلدارس يتأثر
بالعوامل ،منها األسلوب وتعلم االسًتاتيجيات اليت أقل إنتاجية ونشطة وشلتعة.
ىف الواقع عأن تعلم اللغة العربية الذي عقد منوذجي ال يزال نقل زلتويات
(كونتينس اإلرسال) .تنظيم التدريس فقط كرسول ،كان ضلىت موضو تعليم
إنشاء السلطة صراحة متزايدة يف منهجية إثراء واسًتاتيجيات التدريس .وكان
تدريس اللغة العربية بدورىا مهم للمعلم و الطالب ،ومل يتم إعادة توجيو إىل
اشًتاى من رلمو الطلبة
وفكرة القيام بالتخصيب لنو اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية إىل شيء
يف ىذه احلالة .تدريس اللغة العربية بادلقارنة مع غريىا من اسًتاتيجيات تدريس
اللغة اجنبية ،اللغة االصلليزية على سبيل ادلثال ،ال تزال اللغة العربية بعسة عن

4رضية

زينالدينAlternatif Pembelajaran Bahasa Arab,

يوغيكرتا2005,بستاكى رحلة غروب .1.h,):

Strategi

)Metodologi dan

4

كلها ،سواء من حيث األساليب ,ومن اتقراى الطالب ،فضال عن اىتمام
ادلواد.
أن صلاح التعلم أنو يرتبط ارتباطاً وثيقا باسًتاتيجيات وأساليب التعلم.
اسًتاتيجيات التعلم ادلناسبة سوف تنشئ ادلتعلمني على التفكري بشكل مستقل،
التكيف واإلبداعية ضلو سلتلف احلاالت اليت وقعت.5

تصميم اسًتاتيجيات

غري مالئمة ميكن أن تكون قاتلة ،وميكن أن يسبب فشال للتعلم .وىنا بالطبع
ادلعلم واجب للمحاولة خللق جو من التعلم ادلثري وادلمتعة جلميع الطالب .قال
ملفني سيلبريمني يف كتاب الدول التعلم النشط أن االسًتاتيجية كان مفيدةً يف
خلق احلديثة التعلم النشط ومتعة 6.التعلم ليس مثرياً للمتعلمني سوفيأتى
احلصول على وأنشطة التعلم السيّئ .ومن ادلؤكد ميثل عقبة خطرية أمام حتقيق
األىداف التعليمية 7.معلم حيتاج إىل معرفة األشياء اليت ميكن الدعائم أو التأثري
من الدراسة حيث أن عملية التعلم وحتقق أقصى قدر من النتائج.
5حشم

زين ) Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi.dkk,يوغيكارتا.96.h,)0220,CTSD:

6ملفني

سلربمان( Active Learning,terj. Sarjuli, dkk ,يوغيكارتا :يفينديسxxi .h ,)0226,

7سيفف البحر مجارح و اسوان زين( strategi belajar mengajar,جاكرتا:رينكى جيبىت.9 .h ,)0225,

5

وتشجع الباحثني ادلهتمني بإجراء دراسة يدرس اسًتاتيجية الًتكيز الىت

فعلو ادلعلمون يف حتسني نوعية التعليم اللغة العربية مع عنوان البحث :اسًتا
اتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية
سينكاغ.
الفصل الثانى :مشكالت البحث
بناء على اخللفية ما ورد أعاله ،الكتاب صياغة ادلسألة على النحو
التايل:
 .4ماىى اسًتاتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية مبدرسة

اسعدية الثانوية سينكاغ ؟
 .0كيفية تطبيق اسًتاتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية

مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاغ ؟
الفصل الثالث :تركيز البحوث
تستند صياغة ىذه ادلشكلتني ادلذكورتني أعاله ،مث أن يصبح زلور

6

البحث صاحب البالغ:
 4اسًتاتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية مبدرسة
اسعدية الثانوية سينكاغ
 0أن االسًتاتيجية اليت تطبقها ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة
العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاج.
الفصل السابع :أغراض البحث وفوائد
أ .أغراض البحث
.4

معرفة االسًتاتيجيات اليت تطبقها ادلدرس يف ترقية نوعية تعليم

اللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاج.
.0

لتقييد عوامل مينجيتاىويا يف حتسني النوعية وأنصار تعليم

اللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاج.

7

ب .فوائد البحث
 .4لإلسهام بادلعلمني والطالب ،حيث أن العملية ونتائج التعلم
وميكن حتسني نوعية تعلم اللغة العربية يف "النظام التجاري
ادلتعدد األطراف أسعديية سينكاج".
 .0زيادة األفكار العلمية للمؤلفني فيما يتعلق اسًتا اتيجيات
ادلدرس يف ترقية نوعية تعليم اللغة العربية مبدرسة اسعدية
الثانوية سينكاج ,وىذا البحث أطروحة أكادميية بغية الوفاء
مبتطلبات أصحاب برنامج التسوية.

باب الثاني
استعراض نظري
الفصل األول  :استعراض نظري
مبناسبة ادلراقبة وادلراجعية أن اجملمعُت القيام بالبحوث بعد أن قامو الباحث
بادلراقبة واإلطالع ذات الصلة باستعراض حول تدريس قد أصلز على الطالب
القدماء ،ولكن ال يزال ىناك اختالف مع البلحث عن مقدم البالغ .أما بالنسبة
لنتائج البحوث اليت ال تتصل مباشرة بالبحث عن مقدم البالغ فما يلي:
أوالً ،األطروحة كتبها حافظ على ختصصات التعليم

UIN

العربية سنن كاليجاجا

( )2009بعنوان "اسًتاتيجيات للمعلمُت يف زيادة اىتمام الطلبة يف تعلم اللغة العربية
يف بلده بانتول النظام التجاري ادلتعدد األطراف" ذلا حول مسعى مدرس للغة
العربية داال ،زيادة االىتمام بتعلم اللغة العربية الطالب وحتديد العوامل يف حتسُت
اإلصلازات العنوان لتعليم الطالب وحتديد العوامل اليت تدعم العوامل واحلاجز ،اليت
تناقش الغرض التدريس ،سافر سَتا زلاوالت معلم يف مواجهة العقبات اليت توجد
يف زلاولة لزيادة الفائدة يف التعلم.

1

1علي حافض,
 ( Bantul kotaرسالة طالب يف جلمعة سنن كليجاغى )2009,

Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Siswa Belajar Bahasa Arab Di Tsanawiyah

7

8

وثانيا ،األطروحة كتبها ختصص الًتبية مدور العربية

UIN

سنن كاليجاجا

( )2005بعنوان "أساليب تدريس اللغة العربية يف ادلدارس اإلسالمية نور إديا أفن إلَت
حيب نقل جنوب سومطرة "لو ىو األسلوب مينديسكريبسيكان تطبيقها يف تدريس
اللغة العربية يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف نور إديا أفن حيب إلَت نقل جنوب
سومطرة أعلم لنا ،وكذلك فيما يتعلق بتقييد عامل وتبحث مؤيد وعائقا أمام تنفيذ
أساليب تدريس اللغة العربية يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف .أهنا تركز على
جهود ادلعلمُت يف حتسُت التدريس يف رلال اللغة العربية.

2

ثالثا ،سكريسبسي كتبها تأتيك ماديونايت قسم الدراسات اإلسالمية

UIN

سنن كاليجاجا ( )2008ادلعنون "اإلدارة يف حتسُت نوعية التعليم ادلدرسي يف معبد
سليمان يوجياكارتا متسن األرض" الذي يبحث حول ادلدى الذي مفاىيم وإدارة
التنفيذ يف حتسُت نوعية التعليم بَتباسي ادلدرسة يف الشؤون معبد "متسن
يوجياكارتا" سليمان.

3

2

موضر. metode pengajar bahasa arab di madrasah nurul iman suka pindah ogan ilir ,

3

ميمونيتmanajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis sekolah di MTSN ,

 sumatera selatanرسالة طالب

يف جلمعة سنن كليجاغى2005,

 Negeri temple sleman Yogyakartaرسالة طالب يف جلمعة سنن كليجاغى 2008

01

بعد أن أجرى الباحث إجراءات ضد ادلالحظات ىناك أوجو التشابو
واالختالف .والتشابو أي بشأن حتسُت نوعية واسًتاتيجية التعلم .واالختالف
موجود يف االسًتاتيجية ومكان البحث

.

من استعراض للمؤلفات ادلذكورة أعاله ،مث الكتاب أيضا عن رغبتو يف
مناقشة حول اسًتا اتيجيات ادلدرس يف ترقية نوعية تعليم اللغة العربية مبدرسة
اسعدية الثانوية سينكاج ,ووفقا بينجاتاىوان صاحب البالغ ،كارنا ركزت الورقة ال
أن يناقش ىذه ادلسائل خاصة يف رلموعة متنوعة من الطرق ،اليت لعبت دوراً مهما
يف اجلهود ادلبذولة للغة العربية التدريس حتسُت اجلودة يف ىذه ادلدارس الدينية ،يف
االسًتاتيجيات الرامية إىل حتقيق األىداف اليت من ادلتوقع.
الفصل الثاني:استعراض النظري
 .1اسًتاتيجيات التعلم
كان يف تعلم االلغة وجود اسًتاتيجيات لتحقيق األىداف اليت حتددت.
غالباً ما يستخدم مصطلح اسًتاتيجية يف العديد من السياقات .يف سياق التعلم،
ديكن تفسَته االسًتاتيجية منط عام إلجراءات ادلعلم ادلتعلمُت يف أنشطة التعلم من
مظاىر .وادلقصود مبفهوم االسًتاتيجية يف ىذا السياق تدل على خصائص رلردة
من سلسلة إجراءات ادلعلم ويف حال التدريس .ىو يتصل بعملية التعلم يف تعزيز
الًتبية يف رلال الدراسة ،أي ىنا ىي أكثر ادلتخصصة يف رلال دراسة اللغة العربية.

00

مث أن تعلم أنشطة غالباً ما يكون ضروريا يف اسًتاتيجية واحدة أو أكثر
لتحقيق األىداف عادة أيضا وكثَتاً ما يرتبط مع بعضها البعض بغية زلاولة حتقيق
األىداف أفضل.
ووفقا دلاقالو نانا سودجانا ( )1988يقول أن اسًتاتيجية القلّم ىي الكيفيات
ادلستخدمة يف القيام بعملية التعليم والتعلم من أجل التأثَت على الطالب يف حتقيق
4
اذلدف ادلتمثل يف التدريس بالفعالية والكفاءة.
فكانت اسًتاتيجيات التعلم يف القيام بو كعمل حقيقي أو سلوك ادلعلمُت
نفسها يف وقت التدريس على أساس القواعد يف وحدة التدريس .مث ديكن أن يكون
اإلستنتاج حيث يقوم معلم ديكن البصَتة الالزمة مهنيا عن تعلم االسًتاتيجيات
ادلستخدمة يف التعلم .أن اسًتاتيجية ينبغي أن تتكيف مع أىداف التعلم ،فضال
عن حالة الشرط أيضا القدرة ديتلكها ادلتعلمُت وديكن أن يكون الدافع يف التعلم.
يف ادلؤسسات التعليمية لتحقيق األىداف ادلتوقع االسًتاتيجيات الضرورية
جداً وجهود ادلطبقة فيها ،مبا يف ذلك تدريس فعال والتعلم.
قبل أن يقام بو مناقشة حول التدريس الفعال والتعلم حباجة إىل شرح
ناصبح حول تعلم نفسها .التعلم مبعناه واسع ىو عملية تغيَت السلوك تتجلى يف
الشكل اتقاهنا ،وقاعدة الطاقة الواردة يف سلتلف ميادين الدراسة ،أو على نطاق
5
أوسع يف سلتلف جوانب احلياة ،أو جتربة نظمت بشكل جيد.
4

امحد رحاين وابوامحاد( Pengelolaan Pengajaran ,جكارتا  :رينيكى جبتى.22.h,)1995 ,

5ع ,ترباين روشان و
رماجا ريدكريى.7.h ,)1989,

اتخ كسدينلر,ب.ع ) Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar ,بندنخPT. :
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بينما كان معٌت التدريس متعمدة كل جهد شلكن يف أجل اخذ اإلحتمال
للطالب أن حيدث وفقا للتدريس والتعلم الذى وضع وضعت .وفقا لويليام h.
معاجلات بولتون ،التدريس ىو جهد فيما يتعلق بتوفَت احلافز (منبو) واالجتاه
والتوجيو والتشجيع للطلبة يف عملية التعلم.6
ووفقا اماقالو .عثمان ،كما نقلت ب سوريوبروتو ،عملية التدريس والتعلم
ىو عملية حيتوي على سند سَتاصليان من ادلعلمُت والطالب على أساس العالقات
ادلتبادلة اليت جترى يف األوضاع التعليمية .ويف الوقت نفسو ،ب ،سوريوبروتو خيربنا
بأن التعليم والتعلم عملية ديكن أن حتتوي على معٌت اثنُت أي تسلسل مراحل أو
مراحل يف تعلم شيئل ،وديكن أيضا أن تشَت إىل تسلسل األنشطة من جانب
7
ادلعلمُت ،وتنفيذ أنشطة لتقييم ومتابعة.
التدريس والتعلم نظام مكون من التفاعل .تبُت الدراسة شخص كمستلم
للدرس (طالب) ،بينما التدريس يوضح ما جيب فعلو قبل معلم الذي أصبح
مدرس ،حىت كان التعليم والتعلم ىو التفاعل بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت يف وقت واحد
عند التدريس.
مث أن ادلناسبة عملية التعلم لتعليم الطالب لتكون فعالة ،وأفضل ،على
األقل بادلبادئ األربعة للمتعلمُت.
 1إذا كان الطالب يستعدون ىف التعلم.
6

ع ,ترباين روشان و اتخ كسدينلر,ب.ع15.h. Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar,
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مشش الدين( Metedologi Pembelajaran Bahasa Arab,يوعيكرتا,2006 :سنن كلجاغى).07.h,
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 2إذا كان الطالب ذلم اإلىتمام للتعلم.
 3إذا كان الطالب يفعلون شيئا من التعلم.
 4إذا كان الطالب جينون عن جتربة التعلم .
ادلبادئ ادلذكورة جيب أن تكون شللوكة من قبل ادلشاركُت يف تطوير قدرة
ادلتعلمُت يف تطوير العلم .أما بالنسبة للذين جيب أن يكون معلم يف أداء واجبة
كما كان مربياً على النحو التايل:
 .1كمشرف ،يتم تقدمي احلاالت والشروط ادلطلوبة يف الدراسة الفردية.
 .2وكمشرف ،ىو توجيو الطالب يف تفاعل تعلم ،حيث أن الطالب قادرة على
دراسة مع النسر وادلدارة من الفعالية والكفاءة.
 .3كحسب ادلنظمُت ،ىو تنظيم تعليم وتعلم الطالب ،فضال عن ادلعلمُت.
 .4كحسب بشري ،حيث ادلعلم ديكن أن توفر ادلعلومات ادلطلوبة من قبل
الطالب ،أما بينجاتاىوان أو ادلهارة أو ادلوقف.9
العثور على ىذه األشياء ينبغي أن توجد يف معلم كمنظم للتعليم .أنو يعطي
إمكانية لتحسُت فعالية ضد ونتائج التعلم للطالب .األساس عملية التعليم والتعلم
ىي عملية تنسيق عدد من األىداف ،واألساليب واألدوات والتقييمات ادلتصلة
ببعضها البعض والنفوذ ادلتبادل اليت حيدث من أجل حتقيق اذلدف ادلتمثل يف
الفرض أي تغيَت ضلو األفضل.
8

إمساعيل( Pengembangan Kemampuan Belajar Pada Anak-anak ,جكرتا :بولخ بنتخ.17,)0871 ,

8امادالدين
9مشش الدين.33,Metedologi Pembelajaran Bahasa Arab,
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استناداً إىل دور ادلعلمُت كمثقفُت ،ادلعلمُت جيب أن تعرف لنا نتائج
ادلتعلمُت التعلم ،زلاولة التعرف على معرفة نتائج ادلتعلمُت وقد مت ذلك يف التقييم.
التعلم الفعال ديكن أن يتم التوصل إىل مساعدة الطالب لالرتقاء بتوقع
وفقا لالشارة .ويف حُت ديكن حتقيق تعلم كفاءة عند استخدام االسًتاتيجية
الصحيحة .طريقة للقيام بالطالب وتشمل:
 1كثَتة من القراءة وجعل ادلالحظات
 2جعل اجلدول الزمٍت للتعلم ونطبيقها
 3كرر يتناول كل درس وإطالعو
 4تركيز
10
 5تعمل على أي تعيينات ادلدرسة.
مثل ىذه اجلهود ديكن أن يعملها من أجل دراسة بعناية ادلهمة ذلك ألهنا
ديكن أن تنجح كما ىو متوقع ،ولكن أسلوب التعلم يف الطالب ديكن أن ختتلف
الطالب وفقا السًتاتيجية لألفراد ادلتضررين.
جبانب أهنا ىي أيضا ضرورية لفعالية اسًتاتيجيات التدريس دلعلم ألهنا مؤثرة
جداً يف نتيجة للتعلم .لتنفيذ شروط التدريس الالزمة كما يلي:
 )1ادلدرسُت للمواد الرئيسية يف التدريس
 )2باستخدام طرق التدريس ادلناسبة
 )3حتفيز الطالب
10سالمات( Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ,سلتيج

.92,),Renika Cipta1987 :
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 )4منهج جيد ومتوازن
 )5إنشاء الدديقراطية ونتمٌت
11
 )6حسن العالقات بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت.
من دعاية مغاىل فيها قليالً أعاله ،من الواضح أن فعالية التعليم والتعلم
ديكن أن تنفذ مع اسًتاتيجية اليت ينبغي أن تكون شللوكة من قبل كل من ادلعلمُت
وادلتعلمُت ،وفقا دلوقف كل منهما.

 .2تحسين نوعية التعليم
جودة ىو مزيج خصائص ادلنتج اليت تشَت إىل كيمامبوايا يف تلبية احتياجات
العمالء صورة مباشرة أو غَت مباشرة ،أما احتياجات صرحية أو ضمنية احلاضر
12
وادلستقبل.
وىناك أيضا إحساس باجلودة بشكل عام ،أي نظرة شاملة ومواصفات السلع
أو اخلدمات الذين تثبت القدرة على تلبية االحتياجات ادلتوقع أو ضمناً .ويف
سياق التعليم يشمل ،اإلدخال واإلخراج ،والنثر وسلرجات التعليم.
نوعية التعليم يف العملية إشراك طائفة واسعة من ادلدخالت ،مثل تعلم مواد
(ادلعرفية والعاطفية واحلركية النفسية) ،وادلنهجية ،وسائل مًتابطة ادلدرسة واإلدارة
دوكوجان وادلوارد األخرى ،فضال عن إنشاء كونديسيف بُت ىذه العملية ونتائج
التعليم ذي النوعية اجليدة ،بيد كي تكون عملية جيدة مل يكن ادلضللة ،مث النوعية
11سالمات92 .h,Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,
12دولوط ف .دتفو بولونPerguruan Tinggi Bermutu Pradigma Baru Menejemen Pendidikan Tinggi ,
( Menghadapi Tantangan Abad Ke-21جاكرتا  :غراميديا اوتاما108.h,)2001 ,
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من حيث النتائج ( )outputجيب أن يصدر أوالً عن ادلدرسة ،وينبغي أن يكون
واضحا أن األىداف سوف تتحقق لكل سنة أو فًتة أخرى ،دائماً رلموعة متنوعة
13
من ادلدخالت والعمليات اليت ينبغي أن تشَت إىل نوعية النتائج ( )outputحتقيقو.
يتحدد صلاح اجلهود اليت تبذذلا اللغة العربية تعلم باناياك تعزيز قدرة ادلعلم
يف ادلهام اليومية األساسية ،إال وىي إدارة التعليم والتعلم األنشطة يف الفصل
الدراسي يف الفصول الدراسية ،وحيمل دوراً ىاما يف حتقيق األىداف اليت وضعت
بالفعل ،ألن بينجاجارلة بصورة مباشرة يف التدريس وأنشطة التعلم .إذ تضع يف
اعتبارىا دور ادلعلم أو ادلدرس من سيددييكيان كبَتة يف حتديد صلاح التدريس
وأنشطة التعلم ،وأيضا يف تعزيز معايَت اجلودة لتعلم اللغة العربية على نطاق واسع،
مث معلم أو ادلعلمُت ينبغي أن يطلب رلموعة من القدرات أو اختصاص ،والكفاءة
ادلهنية ،الشخصية واالجتماعية على حد سواء.
الكفاءة ادلهنية للمعلم ىو رلموعة من ادلهارات اليت جيب أن ديتلكها معلم
ذلك ألنو ديكن تنفيذ ادلهمة لتعليم بنجاح .أما بالنسبة للكفاءة اليت جيب أن
تكون شللوكة من قبل معلم ،إال وىي كما يلي:
. .1الكفاءة الشخصية
ينبغي أن توجد بعض االختصاص الشخصي يف معلم ،اليت حتتوي
بينجاتاىوان حول ادلوضوع اليت تصبح مسؤوليتو .وباإلضافة إىل ذلك فقد
بينجاتاىوان على تنمية ادلتعلمُت ،فضال عن القدرة على التعامل معها على حدة.
13سرياسربوتو( Menejemen Pendidikan Di Sekolah ,جاكرتا

210-211.h,)2004 ,Rineka Cipta :
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 .2القدرات االجتماعية
استناداً إىل طبيعة البشر ككائنات اجتماعية وأخالقية ،وينبغي أن تكون
قادرة على عالج لو مشارك ربيبة معقول ويهدف يف تيكاباي من أجل التحسُت
احملتملة يف كل طالب البيزيتا .قال أنو جيب فهم وتطبيق مبادئ التعلم اإلنساين
الذي يفًتض أن تعلم النجاح يتحدد بقدرة التعلم على ادلتعلمُت .إال ختدم
احتياجات كل منها .الكفاءة االجتماعية اليت ديلكها معلم تشعر القدرة على
التواصل مع ادلتعلمُت وبيئتها (مثل اآلباء واألمهات واجلَتان واألصدقاء زميل(.
 .3اختصاص التعليم ادلهٍت
استناداً إىل دور ادلعلمُت كعملية تعلم ،ادلديرين جيب أن يكون لديك القدرة

على:
ا .خطة نظام التعلم

 )1صياغة األىداف
 )2وسيتم تدريس حتديد ادلواد ذات األولوية
 )3حتديد واستخدام األساليب
 )4حتديد واستخدام ادلصادر التعليمية ادلوجودة
 )5حتديد واستخدام الوسائط التعليمية
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ب .تنفيذ نظام بيمباالجاران
 )1اختيار شكل الدرس الصحيح
 )2يعرض تسلسل تعلم السليم
ج .تقييم نظام التعلم
 )1حتديد وجتميع نوع التقييم
 )2إجراء التقييم يف مجيع مراحل عملية
 )3يدير نتائج التقييم
د .تطوير نظام التعليم
 )1األمثل للمتعلمُت احملتملة
 )2زيادة قدرة البصَتة ادلتمتعة باحلكم الذايت
 )3يادة تطوير برنامج التعليم (أونو)2007:19 ،

باب الثالث
أساليب البحث
الفصل األول  :أساليب البحث
 .1نوع البحث
نوع البحث مستخدم يف ىذا البحث ىو حقل البحث (البحث
ادليداين) الوصفي النوعي .البحوث النوعية باستخدام حتليل البيانات االستقرائية
والبحثية اليت يسعى إىل وصف عرضاً لألحداث اليت جتري يف الوقت الراىن اآلن
حيث بيوساىا الباحث بتصوير األحداث واألحداث اليت أصبحت حمور
االىتمام لتحديد مث أهنا يف شكل الكلمات واجلمل اليت ميكن أن تعطي معٌت

.1

 .2البحث النهج
النهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو النهج الظواىر .يسعى ىذا البحث
لفهم معٌت لألحداث والقيام بو ضد الشعب يف حاالت معينة .ويسعى

1لكس ج.

ملوغ( Meteologi Penelitian Kualitatif ,بندوخ.5.h,)1996 ,PT Remaja Rosda Karya :
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الباحثون يف ىذا النهج الدخول إىل عامل ادلفاىيمي موضوع البحث كي نفهم
ماذا وكيف تفهم وضعها ذلم حول األحداث اليت وقعت يف احلياة اليومية.

2

 .3مصادر البيانات
اختيار مواضيع البحوث أجريت مع أخذ العينات ىادفاً ،الذي ىو
االستيالء على قدر من ادلعلومات كأساس لتصميم والنظرية اليت تظهر.

3

ولذلك ،يف ىذه الدراسة استخدام عينة أىداف (منوذج ىادفة) .ىو تكييف
ىذه الطريقة ألخذ العينات للغرض من البحوث وعلى مبدأ تشبع ادلعلومات.
عند العينة اليت اختذت ىناك معلومات ال يزال يلزم اتباع مزيد من العينات اليت
يقدر أن تكون ادلعلومات اليت مل يتم اسًتداد .ويف ادلقابل عندما إضافة منوذج
فقط احلصول على نفس ادلعلومات ،فهذا يعٍت أن عدد العينات كاف ألن
الفعل مشبعة ادلعلومات .حىت يف حتديد االعتبارات الالزمة ادلخربين يف احلصول
على موضوع البحث .مواضيع البحث اليت مت احلصول عليها من ادلخربين
الرئيسيُت وادلخرب.
2لكس ج .ملوغ,
3
لكس ج .ملوغ.224.h,Meteologi Penelitian Kualitatif ,
.9.h,Meteologi Penelitian Kualitatif
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ادلخربين الرئيسيُت ىنا مدرسُت للغة العربية ألهنا تعترب أن تعرف بالضبط
عن حالة ظروف البحوث األساسية.
ولكن عموما ،موضوع البحث يف ىذه الدراسة:
ا .رئيس ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج
ب .مدرسي العربية ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج
ج .طالب ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج
 .4أساليب مجع البيانات
أساليب مجع البيانات يف خمطط أو التقنيات اليت سيستخدمها مقدم
البالغ على النحو التايل.
ا .أساليب ادلراقبة
أسلوب ادلراقبة وسيلة لتجميع مواد ادلعلومات (البيانات) اليت تقوم
بإجراء مراقبة وتسجيل بشكل منهجي ضد الظواىر اليت تبذل حاليا ىدفا
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للمراقبة 4.أما بالنسبة للمالحظات أو ادلالحظات ادلدىل هبا ىي ادلراقبة
التشاركية أي مراقبُت شاركوا يف األنشطة اليت جتري.
يف ىذه احلالة مقدم البالغ ادلراقبة للتدريس والتعلم يف الفصول الدراسية،
ومراقبة ادلعلمُت الذين يتم التدريس وادلواد واألساليب واالسًتاتيجيات
ادلستخدمة يف التعلم ،واالستجابات للطالب يف التعلم ،ومراقبة ادلوقع والبحوث
البيئية للحصول على حملة عامة عن موقع البيانات.
ب .طريقة ادلقابلة
ىذا األسلوب غالباً ما يشار إليها بتقدمي عبارة على شكل مقابلة
األسئلة شفويا إىل مصدر البيانات وذلك مع أسئلة وأجوبة واستنادا إىل منهجية
موضوعية للبحث 5.ويف ىذه الدراسة الذين أصبحت ادلخربين مثل رئيس
ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج ,مدرسي العربية ادلدرسة اسعدية الثانوية
سينكاج ,طالب ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج .البيانات اليت يتعُت مجعها
ويتضمن حملة عامة ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج ,حفر معلومات بشأن تنفيذ
4اناس سودجونو) Pengantar Evaluasi Pendidikan ,جاكرتا .76.h,(2005 , :راجا غرافندو برسادى
5

مسر سيغ رمبون وسفيان افندي( Metode Penelitian Survey ,جاكرتا  :ل ف  3س .192.h,(1995,

03

العملية تعليم وتعلم اللغة العربية ،تستخدم أشكال اسًتاتيجيات ادلعلمُت،
والعوامل اليت تؤثر يف تطبيق اسًتا اتيجيات ادلدرس يف ترقية نوعية تعليم اللغة
العربية مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاج.
ج .أساليب التوثيق
ىو أسلوب جلمع البيانات مع ترمجة أسلوب التوثيق وحتليل الوثائق سواء
ادلكتوبة أو الصور اإللكًتونية 6.مجع البيانات من خالل ىذا األسلوب يستخدم
الستكمال البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج ادلالحظة وادلقابالت.
مجع البيانات من خالل ىذا األسلوب مع وثائق التخزين ادلؤقت عامة
ادلدرسة اسعدية الثانوية سينكاج من بُت أمور أخرى ،والكتاب مالمح ادلدارس،
ادلدرسة اذليكل التنظيمي ،منهج الدراسة ،خطة التنفيذ من احملفوظات التعلم
وغَتىا كنتائج البحوث بيانات تكميلية

.

 .5تقنيات حتليل البيانات

6نان شود سكما دينتا ) Metoologi Penelitian Pendidikan ,بندنخ  :فت رماجا

رسداكرىي.221.h,)2004 ,

02

وفقا ألىداف البحث اليت سيتم حتقيقها ،مث تقنيات حتليل بيانات نوعية
يف ىذا البحث وصفية حتليلية ،أي مينديسكريبسيكان وحتليل مجيع األشياء
يصبح الًتكيز يف البحوث 7.نوعية التحليل النوعي ىو حتليل البيانات اليت
ليست عددا اليت مت احلصول على البيانات من أساليب مجع ،مثل ادلقابالت
وادلالحظة والتوثيق .وتصف ىذا التحليل النوعي فقط احلقائق اليت مت احلصول
عليها من نتائج البحث .كذلك يف مناقشة واستعراض البيانات الواردة أعاله
والكاتب يستخدم األسلوب كما يلي:
ا .أسلوب استنتاجي ،أي طريقة يف التفكَت الذي ينطلق من البيان العام
صوب البيان اخلاص باستخدام التفكَت العقالين بيناالران .ىذا
األسلوب يستخدم الكتاب لنظرية مع احلقائق

.

7

نون حماجر( Metode Penelitian Kualitatif ,يوعيكرتا  :راكي سراسُت .30.h,(1998,

02

ب .يتم رمسها ب األسلوب االستقرائي ،أي طريقة يف التفكَت اليت حتيد
عن وقائع حمددة وأحداث ،مث من وقائع ملموسة أو أحداث يف
التعميم أن أمر شائع 8.ىذا األسلوب ىو مؤلف جنكان يف حماولة
اللتماس خادتة على العملية تعلم اللغة العربية.

8سوترسنو ىادي( Metodologi Research II ,يوعيكرتا

 :علم النفس.37.h,(1989, UNM

باب الربي
نتائج البحث

الفصل األول  :لمحة عن مدرسة اسعدية الثانوية  1سنكاغ
مدرسة اسعدية الثانوية  1سينكاغ جزء ال يتجزأ من تاريخ ادلدارس
الداخلية كلية أسعديية سينكاغ معروفة منذ قبل نصف قرن أكثر أو أقل.
مدارس داخلية أسعديية وقد تأسست يف  8291أسييخ احلاج زلمد أسعد بن
ك .ى .عبد الرشيد يف رجينسي وآجو سينكاغ.
مث يف عام  1931خالل االستئناف تيان دلؤسسي "وآجو أسعسديية
بيتا جعل ادلدارس ادلباين وادلرافق اليت شيدت قبل انينجنجي بيتا من أجل تطوير
ادلدارس الدينية كان امسو بن بن-ادلدرسة اإلسالمية مبا يلي
 .1تاىديريية  3سنوات
 .2مستوى  4سنوات
 .3عددية  1سنوات
62

62

 .4ثانوية دلدة  3سنوات
 .5عليا  3سنوات
من الوصف أعاله ،علما مدرسة اسعدية الثانوية ويف ذلك الوقت أهنا
استمرت دلدة  3سنوات وأدت من ك .ح .زلمد اسعد .تويف تقودىا قيادة
ادلدارس الداخلية مث أسعديية ك .ح .دعود إمساعيل ومنذ ذلك احلني وىو
سينكاغ أسعديية منو ,فعال عدة مرات بدوره رئيس ادلدرسة.
الرؤية:

قانون ،علم ،برياىالك واإلحسان

البعثة:
طباعة أبعاد راستا الطالب الثالثة :أبعاد البعد الفكري للعاطفية الروحية،
والعقلية ،و "األبعاد النفسية"

62

.1

عدد ادلدرسني
الزائدة

نقصان

عدد ادلدرسني نوع دلدرسني

رقم

3

PNS

1

21

GTY

2

63

GTT

3

–

GKP

4

–

GKL

5

62

 .2عدد ادلوظفني
الزائدة

نوع ادلوظفني

أقل عدد ادلوظفني

عدد

–

PNS

1

6

PTT

2

 .3وضع الطالب والسنة  5رومبيل الحقاً
ادلدرس
اجملموع

النساء

أنثى

–

423

الدروس العام عدد

2102/1102

1

03

–

192

3102/2102

2

–

972

4102/3102

3

–

383

5102/4102

4

–

935

6102/5102

5

الفصل الثانى :نتائج البحث
أ .اسًتاتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية مبدرسة
اسعدية الثانوية سينكاغ

03

يف حتسني انتاج التعلم باللغة العربية مبدرسة اسعدية الثانوية 1سينكاغ
اسًتاتيجية من أجل ادلرور من التعلم عملية وفعالة وىادفة ووفقا للغرض
من التعلم النشط  ,حىت حتقيق نتائج التعلم اليت تعترب مرضية.
ووفقا لعبد .وكشفت اللطيف كمدير ادلدرسة أن أسعديية ىو سلترب
البشرية يف والدة جيل علماء مث حباجة إىل اسًتاتيجية ناضجة وفعالة يف
أي بيجاجاران ادلادية اجلودة و انتاج  ،ومدرس اللغة العربية بسة
مبدرسة اسعدية الثانوية 1سينكاغ ادلركزية إكسربس ،أن ىناك بعض
االسًتاتيجية يف التنمية/تعزيز التعليم ،ولكن ة مبدرسة اسعدية الثانوية
1سينكاغ االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف حتسني نوعية التعليم
اسًتاتيجية انقري).(inquiry
 .1اسًتاتيجية انقري

((inquiry

06

اسًتاتيجيات التعلم انقري

((inquiry

عبارة عن سلسلة من أنشطة التعلم

والًتكيز على عملية التفكري نقديا والتحليل التماس وإجياد اإلجابة اخلاصة هبم
إىل مشكلة سئل.
وىناك عدد قليل من األشياء اليت تصبح اسًتاتيجية التعلم انقري

((inquiry

األولية :
أ) أكد على األنشطة الطالبية احلد األقصى إجياد ،شلا يعين أن وضع
اسًتاتيجية انقري ( (inquiryالطالب كموضوع للدراسة.
ب) إذا كان سيتم تدريس ادلواد الدرس الذي ال يتشكل أو ادلفهوم
الذي بالفعل كذلك ،ولكن النتيجة اليت حتتاج إىل إثبات.
ت) إذا سارت األمور عملية التعلم من فضول الطالب ضد شيء ما.
ث) إذا كان ادلعلم وتعليم رلموعة من الطالب يف ادلتوسط لديها
االستعداد والقدرة على التفكري ،وسيتم تطبيق ىذا أتراتيجي أقل
بنجاح للطالب الذين يفتقرون إىل القدرة على التفكري.
ج) إذا كان عدد الطالب الذين يدرسون ىناك ليس كثريا جداً حيث
أن ذلك ميكن التحكم بواسطة ادلعلم.
ح) إذا كان ادلدرسني لديهم الوقت الكايف الستخدام النهج اليت تركز
على الطالب.

00

اسًتاتيجيات التعلم انقري

((inquiry

اسًتاتيجية تشدد على النمو الفكري

لألطفال .التنمية العقلية (الفكرية) اليت تتأثر بعوامل  4حسب بياجيو .أي
التجربة الفعلية؛ والتجربة االجتماعية وادليزانية.
هذه االستراتيجية من استخدام بعض األساليب التي ذات الصلة ،بما في

ذلك:
 .1أسلوب ادلناقشة
مناقشة منط التعلم أداة إدارية لعرض العناصر حبل ادلشاكل ،أو نظام
حتليل منتجات التكنولوجيا حل مفتوح جداً .ىنا الطالب بإجراء
مناقشات حول إحدى ادلشكالت اليت أعطيت من قبل ادلعلم ،حيث
أن الطالب تصبح نشطة.
 .2أسلوب ادلهمة
أسلوب ادلهمة ىو طريقة التدريس أو طريقة عرض ادلواد عن طريق تعيني
الطالب للقيام بعمل .ىنا إعطاء ادلدرسني تعيينات للطلبة الذين يكملون
الطالب ،وحىت الطالب تصبح نشطة.

03

 .3أسلوب اكسربميني
أسلوب اكسربميني ىو طريقة إلدارة التعلم فيها الطالب يف إجراء جتارب ذوي
اخلربة ويثبت نفسو قد علمت أنو .حىت ىذا األسلوب يف التعلم اسًتاتيجية
حتفيز الطالب على القيام بنشاط الذي يستند إىل التجربة اليت قال أنو من ذوي
اخلربة.
 .4أسلوب أسئلة وأجوبة
أسلوب أسئلة وأجوبة ىو طريقة عرض الدروس يف شكل األسئلة اليت ينبغي
اإلجابة عليها ،ال سيما من ادلعلمني إىل الطالب ،ولكن قد يكون أيضا من
الطالب إىل ادلعلمني .ىنا ادلعلمني توفري الوقت للطالب لطرح ادلعلم لو حول
ادلواد التعليمية.
ب .تطبيق اسًتاتيجيات ادلدرس يف ترقية انتاج تعليم اللغة العربية
مبدرسة اسعدية الثانوية سينكاغ

اخلطوات يف تطبيق اسًتاتيجية التعلم مع انقري

((inquiry

وفقا للموضوع الذي قد مت ادلبينة أعاله ،مث اخلطوات يف التعلم باستخدام
اسًتاتيجيات انقري
ادلرحلة األوىل:

(: (inquiry

03

قبل ادلعلم القول ادلشكلة اليت سوف تعمل على الطالب ،أوالً ادلعلم
حيدد السلوك أو األىداف ادلراد حتقيقها يف اسًتاتيجية انقري

((inquiry

دون

إعطاء معلومات حول النظرية مجلة واحدة ،والتوجو للنموذج ،وأبريسيبتيون.
بعد ذلك ،ادلعلم حصة  LKSأن القراءة للطالب ومنحهم بضع دقائق لفهم يف
القراءة.
ادلرحلة الثانية:
يف ىذه ادلرحلة يطلب ادلعلم ادلشكلة (لغز) اليت ميكن أن تعزز الدافع
للطالب للبحث عن اآلراء .ىذه ادلسألة يف شكل مجلة واحدة لتحديد ادلهام،
حتليل مجلة واحدة استناداً إىل دالة ،حتديد خصائص العناصر يف مجلة واحدة،
وجعل تفسري أو فهم عناصر مجلة واحدة ،وصياغة استنتاجات مجلة واحدة.
ادلرحلة الثالثة:
ويف ىذه ادلرحلة حيدد الطالب الفرضية/افًتاض األجوبة إىل مزيد من
الدراسة فرضية .أن تعيني ىذا يتعامل مع ادلشاكل اليت يطرحها ادلعلم .ويف ىذه
ادلرحلة ،ىناك احتماالن اليت تنشأ ،إال وىي  )1 :الطالب تلقائياً إجراء
التحقيق أو استكشاف ادلعلومات والبيانات الختبار الفرضيات ادلنصوص
عليها ،سواء فردياً أو يف رلموعات .وبعد ذلك ،استنتاجات الطالب؛ و  )2ال
العديد من الطالب يف زلاولة للعثور على معلومات إلثبات الفرضية .ىذا

02

حيث تساعد ادلدرسني الطالب ،وتشجيع أنشطة للعثور على ادلعلومات ذات
الصلة بقضية ادلعلم قدم التعلم .اإلجابة سؤال الطالب رلموعة ادلعلم فقط نعم
أو ال ،ألن يف ىذا انقري

((inquiry

اسًتاتيجيات الطالب أنفسهم البحث عن

إجابات للمشاكل اليت ترد من قبل ادلعلم
ادلرحلة الرابعة:
ويف ىذه ادلرحلة حتديد الطالب بعض اإلجابات احملتملة/استخالص
النتائج .وبعد ذلك ،جيمع ادلعلم نتائج التحقيق/التجريب لإلجابة على األلغاز
أو ادلشاكل اليت قدمها ادلعلم .كيف بقول الطالب إلظهار نتائج عملهم .يقال
ذلم لكشف من أشكال مجلة واحدة ،وعناصره ،ومسات عنصري ،الذي مت
العثور عليو يف القراءات اليت وزعت عليو .أن مجيع الطالب ىم ىناك يف فئة
تعمل على حل ىذه ادلشاكل ،حيث حيصل كل طالب بدوره أن تعطي سببا أو
نتائج عملو .وىكذا ،توجو الطالب لإلجابة على ىذه ادلشاكل أو لغزا.
شادلرحلة اخلامسة:
يف ىذه ادلرحلة ،ادلعلم توجيو الطالب لصياغة ووجد نفسو مجلة واحدة
حول نظرية على أساس الوقائع أن تكتشف نتائج االستجواب يف فئة  .من
احلقائق واإلجابات ،ميكن أن تضع القيود ادلفروضة على مجلة واحدة .وعالوة
على ذلك ،ادلعلمني إعطاء تعليقات وشرح للنتائج اليت توصلوا إليها وشرح مرة

02

أخرى ادلبادئ أو ادلفاىيم يف مجلة واحدة والعناصر واخلصائص حيث أن
ادلشكلة ميكن أن تضيع.

باب الحامس
اإلختتام
الفصل األول :الخالصة
اسًتاتيجيات لتحسني انتاج املعلمني يف تعلم اللغة العربية ضد الطلبة يتم عن طريق
تطبيق اسًتاتيجيات التحقيق.
ممارسة اسًتاتيجية فعالة وكفؤة مبا فيو الكفاية كي يثري حتليل الطلبة ضد
اللغة العربية وكان قادراً على حتقيق األىداف اليت مت حتديدىا وفقا لتخصيص وقت
الدراسة.
الفصل الثاني :اإلقتراحات

38

33

للمدارس

.1

أ .احلاجة إىل إعطاء حافز مستمر للمعلمني ،على أن تكون أكثر نشاطا يف
تعليم وتطوير اللغة العربية
ب .زيادة تعزيز وسائل التعلم برسارانا
ملعلمي اللغة العربية

.2
أ.

اإلبداع وإينفواسي املدرسني ديبوتوكان جداً يف استخدام التعلم
اسًتاتيجيات ،ألن اإلبداع واالبتكار للمعلمني الطالب تكون مهتمة يف
آرية مع بيالران الذي كان يدرس

ب .تكون مفتوحة مع أشياء جديدة تتعلق بالتنمية وتطوير علم
بينجاتاىوان ،ال سيما حول اسًتاتيجيات ،التعلم من أجل اختيار

04

االسًتاتيجية على النحو املناسب .على سبيل املثال ،عن طريق اتباع
األنشطة التعليمية ،والتدريب.
.3

للطالب
أ .وينبغي زيادة االىتمام باملواد املقدمة املدرسني عندما جيري التدريس والتعلم

ب .وشارك بنشاط مع ما انتقل املعلمني
الفصل الثالث :اإلختتام
وأخرياً ،ال شيء يتحدث إال بفضل ىدية وتوفيق وىيداياىنيا .حىت ميكن
استكمال مقدم البالغ ىذه األطروحة مع مجيع القدرات املوجودة لدينا .أدرك
صاحب البالغ ال يزال ىناك العديد من أوجو القصور واألخطاء يف كتابة ىذه
الرسالة .ومع ذلك ،أهنا جتربة رائعة ألداء وإنتاج أفضل.
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