
 
 

أي الفرقة  (Group Investigation)االستراتيجية   تطبيقالباب األول  
 طلبة الصف الثامن ب بمعهدلاالستقصائية التعليمية في تنمية نجاةمهارة الكالم 

  دار الخير كوتابومي لمبونج الشمالية لمادة اللغة العربية

 2016-2015للعام الدراسي 
 حبث إجرائي

 مقدم لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية الّّتبّية والتعليم

  الّلغة العربّيةتعليم  بقسم

 رستي أوليا
1211020074 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 

 

 كلّية الّتربية والتعليم
  بجامعة رادين اينتان اإلسالمية الحكومية لمبونج 

  م2016/  هـ 1437



 
 

أي الفرقة االستقصائية التعليمية في  (Group Investigation)االستراتيجية  تطبيق
 طلبة الصف الثامن ب بمعهدلتنمية نجاةمهارة الكالم 

  دار الخير كوتابومي لمبونج الشمالية لمادة اللغة العربية

 2016-2015للعام الدراسي 
 حبث إجرائي

 مقدم لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية الّّتبّية والتدريس
  بقسم الّلغة العربّية

 رستي أوليا
1211020074 

 قسم تعليم اللغة العربية
 الدكتور شريف الدين بشر، ادلاجستًناالستاذ :ادلشرف األول 

 ندوس موكيت، ادلاجستًنادكتورال: ادلشرف الثاىن  

 

 

 كلّية الّتربية والتعليم

  بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية لمبونج 

  م2016/  هـ 1437



 
 

 ملخص البحث
 

من ادلعروف أن االسّتاتيجية التعليمية ىي عامل من عوامل الّتبية والتعليم ادلهمة يف 
عند رأي كيم أن االسّتاتيجية ىي عملية التعلم اليت . احلصول على األىداف واألغراض التعليمية

وىي وسيلة . البد على ادلدرس والطلبة إجرءاهتا للحصول على األىداف التعليمية الفعالة وادلنتظمة
ومن أحوال اليت البد من تغيًنىا بعد اإلجرءات . االتصالية بٌن ادلدرس والطلبة يف تغيًن أحواذلم

ويقصد من االسّتاتيجية . على عملية التعلم باستخدام االسّتاتيجية ىي الذكاء والسلوك وادلهارة
فرقة التعلم اليت تتكون من أربعة طلبة إىل ستت طلبة وعلى كل التعليمية الفرقة االستقصائية ىي 

فرقة اختيار موضوع من موضوعات الدرس ادلقدمة مث تقدًن ما وجد كل فرقة أمام الفصل بعد 
 .القيام بادلالحظة والتحليل وادلناقشة بينهم

 ىل ديكن تنمية صلاة طلبة الصف الثامن : "أما مشكالت البحث اليت عينتها الباحثة ىي 
لنجاة مهارة ب دبعهد دار اخلًن دلبونج الشمالية بتطبيق االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية 

 "؟ الكام
إن ىذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل ويقصد ىنا لتالميذ الصف الثامن 

ويف ربليل البيانات واحلقائق . ب دبعهد دار اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية دلادة اللغة العربية
وطريقة ادلقابلة وادلالحظة والوثائق واالختبارات . تستخدم الباحثة طريقة التفكًن االستفرائي

حيث أن ادلالحظة تؤديها الباحثة يف مالحظة . مستخدمة يف مجع البيانات واحلقائق ذلذا البحث
اإلجرءات على عملية التعلم وتطبيق االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية دبعهد دار اخلًن 

أما الوثائق وادلقابلة ونتائج االختبارات . للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية
 .مستخدمة لتكملة البيانات احملتاجة



 
 

ومن مث أن االستنتاج الذي أخذهتا الباحثة يعين أن االستخدام باالسّتاتيجة التعليمية الفرقة 
االستقصائية يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامي ب دبعهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة 

حيث أن . كوتابومي دلبونج الشمالية تقدر على ترقية مقدار صلاة الطلبة عند إجرءات عملية التعلم
 طلبة وىم من الناجحٌن، والفاشلٌن 15ب  % 53صلاة الطلبة يف الدورة األوىل حصلت على 

ب  % 79أما يف الدورة الثانية دلادة ادلهنة حصلت نتيجتهم على .  طلبة13ب  % 46منهم 
ويدل ذلك على تنمية صلاة .  طلبة6ب  % 21 طلبة وىم من الناجحٌن، والفاشلٌن منهم 22

وعسى أن تكون ىذه . مبلغ التعلم الذي البد حصولو بعد التعلم % 79من  % 15الطلبة إىل 
 .االسّتاتيجية مدخال فكريا يف ترقية صلاة الطلبة دبهد دار اخلًن دلبونج الشمالية

  



 
 

  شعار

                                  

                  

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”(At-tahrim 6-66 ) 

 

 

 

  



 
 

 اهداء
 

 :أقّدم ىذا البحث إىل . إن احلمد هلل والشكر على نعم اهلل
شخصٌن ادين ذلما بالفضل بعد فضل اهلل سبحانو وتعاىل على مجيع الّدعوات ادلقّدمة  .1

يف لياذلما إلجل صلاحي مهما تكلمت ومهما قلت فلن اوفيهما عشر حّقهما، والدان 
بّذال من وقتهما وجهدمها على حساب راحتهما حّّت أصل إىل هناية أمري، أسأل اهلل 

لكما الّسالمة والعافية يا والدّي أىال الفضل أيب احلاّج سدريا وأّمي العزيزة احلاّجة 
 S.Pd.Iراسنة، 

مسروريت إخي العزيز زلمد يوسف ىداية وأخيت العزيزة نوفيتا أوليا على زلبتهما يف  .2
 .إرشادي طول أيامي

أولئك . 2012زمالئي األعزاء طلبة قسم اللغة العربية بكلية الّتبية والتدريس دلرحلة  .3
ىم ملياين، وروستا أنا صاحلة، وأسيت فوزية، وإيال ساري، وفيفي نورمال، ومرأة الصاحلة 

فما يل إال أن أقول لكم جزاكم اهلل عيّن كل خًن على مصاحبيت . وكلكم أمجعٌن
كنتم خًن عون يل بعد اهلل رغم أيّن يف بداية ىذا . ومساعدتكم يف إسبام ىذا البحث

 .األمر يف شكل مهموم الكن محاسكم وجودكم يل دفعين وأنا بدونكم ال قيمة

قسم اللغة العربية يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  .4
 .احملبوبة

 
 

  



 
 

 ترجمة الباحثة
 

 وىي البنت 1994 من فرباير سنة 23ولدت بالتاريخ . إن الباحثة باسم ريسيت أوليا
تبدأ دراستها بادلدرسة االبتدائية الثانية . S.Pd.Iاألوىل من سيد احلاّج سدري وسيدة احلاّجة راسنة، 

، ويف تلك 2005وسبت دراستها سنة  (Mompok Pekurun Udik)بقرية مومفوك فكورون أوديك 
السنة ىاجرت إىل تنكرانج جاوى الغربية طلبا للعلوم الدينية دبعهد دار القلم للّتبية اإلسالمية 

 التحقت الباحثة يف كلية الّتبية والتدريس 2012ويف سنة . 2011احلديثة وزبرجت فيها سنة 
 .امعة رادين اينتان اإلسالمّية احلكومّية دلفونجلقسم اللغة العربية بج

  
  



 
 

 كلمة شكر وتقدير
بركاتو ال حول وال قوة إال باهلل واحلمد هلل والشكر على نعم اهلل ف. بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الوصول إىل هناية كتابة ىذا ةوبدونو ال ديكن للباحث. يجرائ اإلحبث الوتوفيقو، هبا سبت كتابة ىذا
 والصالة والسالم على ىذا النيب ادلختار، وعلى الو وصحبو األخيار، ومن تبعهم بإحسان .ادلشروع

.  إىل يوم احملشر
 Group) االسّتاتيجية  تطبيق" ي كتبتها الباحثة ربت سًن العنوان جرائفإن ىذا البحث اإل

Investigation) طلبة الصف الثامن ب مهارة الكالمأي الفرقة االستقصائية التعليمية يف تنمية صلاة 
حيث أنو مقدم لتكملة الشروط ". دبعهد دار اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية دلادة اللغة العربية 

. للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية الّّتبّية والتدريس بقسم الّلغة العربّية

وىو بعيد عن . واعداده لكثًنة مجةاإلجرائي أما اخلطيئة والنسيان يف كتابة ىذ البحث 
فالبد من اكتساب النقد واالقّتاحات . الكمال والتمام لقلة ادلعلومات واالنفعاالت لدي الباحثة

 .لتحسينو يف ادلستقبلمن قارئو الداعمة 

 وعظيم ا وجزيل شكرها فائق احّتاموةقّدم الباحثت فحبث اإلجرائي الاودلاّ سّبت كتابة ىذ
:  إىلاربّيتو

فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج خًن األنوار عميد كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين  .1
 .إنتان اإلسالمية احلكومية دلبونج

فضيلتا األستاذة الدكتورة إيرلينا، ادلاجستًنة، واألستاذة أمي ىجرية، ادلاجستًنة كرئيسة  .2
وسكرتًنة لقسم اللغة العربية يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية 

  .احلكومية دلبونج



 
 

ادلسلمان ادلخلصان . اأوقاهتما إلشرافونصف  ة منهما الباحثتوإىل شخصٌن أخذ .3
 ةبّذال جهدمها السبام ىذا ادلشروع، فلو ال إشرافهما ومساعدهتما ال ديكن للباحث

بارك اهلل ذلما وعلومهما وألىلهما يا مشريف . ىا إىل اليومتالوصول إىل غاية ما سبن
سيادة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور شريف الدين بشر، ادلاجستًن كادلشرف  ةالباحث

األول للباحثة ، وفضيلة السيد الدكتوراندس احلاّج مكيت س ي، ادلاجستًن كمشرفها 
 .الثاين

 على مجيع ونجن انتان اإلسالمّية احلكومّية دلبكاّفة احملاضرين واحملاضرات جبامعة رادي .4
 .اإلرشادات والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها

كرئيس ادلدرسة دبعهد دال اخلًن دلبونج الشمالية،  S.Pd.Iفضيلة السيد احلاّج أدريانطو،  .5
وكافة ادلدرسٌن . والسيد زلمد مشكوري م ر كمدرس اللغة العربية هبذا ادلعهد

 .وادلوظفٌن على مصاحبتهم ومساعدهتم يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث
لبة ادلعهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة دلبونج الشمالية على مشاركتهم مجيع ط .6

 .اجليدة من أول وحلة إىل أن مت ىذا البحث
مجيع ادلوظفٌن وادلوظفات يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية  .7

 .احلكومية دلبونج
آمٌن .  السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا لكم أمجعٌنةسأل اهلل الباحثتوأخًنا 

كون ي اإلجرائي خاصة وقارءىا عامة وعسى أن حبث الا ىذةفيد الباحثيعسى أن . يارّب العادلٌن
 للّتبّية اإلسالمية دار اخلًنمدخال فكريا خلزائن العلوم الّلغوية واعتبارا دلدرس الّلغة العربية دبعهد 

احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية على أن جياىدوا يف تنمية صلاة الطلبة باستخدام اسّتاتيجية 
 .واهلل أعلم. للوصول إىل غاية مرجوة يف التعليممالئمة  

 .سنة ........ من ......... بندار دلبونج،
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 المقدمة

 
 توضيح الموضوع . أ

قبل أن تشرح الباحثة مضمون ىذا البحث تقّدم الباحثة بعض ادلصطلحات الشائعة 
ادلوجودة يف ىذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها والبتعاده عن 

 Group)االستراتيجية  تطبيق "وادلوضوع ذلذا البحث ىو . اخلطأ يف فهمو

Investigation)  طلبة مهارة الكالم لأي الفرقة االستقصائية التعليمية في تنمية نجاة
  ".الصف الثامن ب بمعهد دار الخير كوتابومي لمبونج الشمالية لمادة اللغة العربية

 :أما ادلصطلحات الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث منها
 تطبيق .1

 .التطبيق ىو عمليات وكيفيات وتنفيذ شيئ وتطبيقو
 االستراتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية  .2

إن االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية ىي فرقة التعلم اليت تتكون من نفرين 
من الطلبة إىل ستت أنفار وعلى كل فرقة اختيار موضوع من موضوعات الدرس ادلقدمة مث 

 .تقدًن ما وجد كل فرقة أمام الفصل بعد القيام بادلالحظة والتحليل وادلناقشة بينهم
 

                                                             
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001 ), 

1181 .ص  

 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014  220 .ص ,(



 
 

 
 نتيجة الدرس .3

ويف بعض أحيان تؤخذ . إن نتيجة الدرس ىي كلما حصل عليها الطلبة بعد التعلم
 .النتيجة بعد إجرءات التدريبات واالمتحانات ربريرية كانت أم شفهية

 مهارة الكالم .4
عند رأي عزير فخر الرازي وإرتا زلي الدين أن مهارة الكالم ىي قدرة فرد ما على 

فهي . تلفيظ األصوات أو الكلمات حسب نظامها اللغوية ليعبًن هبا مجيع ارائو ومشاعره
مهارة اليت تكتسب إىل قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق القواعد النحوية 

 .والصرفية حّت يقدر على تعبًن مجيع أرائو ومشاعره
 

 الطلبة .5

 عن منهج التعليم 2003 عام 20إن مفهوم الطلبة وفق القانون الُدَويل رقم 
الوطين جلمهورية إندونيسيا ىو كل رلتمع الذين يوّدون على تنمية وترقية قدرهتم على سبيل 

 .التعلم حسب طبقات معينة ودرجات رقيهم العقلي
فتقصد الباحثة بالطلبة يف ىذه احلالة ىو كل من لو اإلرادة على ترقية وتنمية 

 .قدرهتم يف ادلرحلة الدراسية الثانوية
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 معهد دار الخير .6

إن معهد دار اخلًن كوتابومي دلبوج الشمالية ىو زلل البحث الذي توّد الباحثة أن 
حيث أن معهد دار اخلًن ىو معهد الّتبية اإلسالمية احلديثة على منهج مدرسة . تبحثو

 سنوات للمرحلة 3فهي زلتوية على . ادلعلمٌن اإلسالمية بست سنوات زمان دراسي
 . سنوات الباقية للمرحلة الدراسية العالية3الدراسية الثانوية و

 
 أسباب إختيار الموضوع . ب

 :ومن أسباب اختيار الباحثة ىذا ادلوضوع ىي 
ألن ادلدرس يف تقدًن وإيصال ادلعلومات إىل . لضعف نتائج الطلبة دلادة اللغة العربية .1

أذىان الطلبة مل ذبّهز ذلم فرصة كبًنة ليشّتكوا معو يف التدريس وذلك تسبب على 
 .سآمة الطلبة وادللل عند التدريس وأصبحوا من الطلبة السلبيٌن

لّتقية نتائج الطلبة دلادة اللغة العربية باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة  .2
 .االستقصائية ربليال جلميع ادلكشكالت ادلوجودة

 
 خلفية البحث . ج

كما . وىي من أدوات ادلواصالت العادلي. من ادلعروف أن اللغة العربية ىي لغة القرآن
  2: أهنا ذات أمهية وىي زلتاجة حليات ادلسلمٌن كقولو اهلل تعاىل يف سورة يوسف اآلية 

 {2}إِنَّآ أَنْ زَْلٰنُو قُ ْرٰانًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 
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 20فهي لغة رمسية اليت يستخدمها أكثر من . واللغة العربية إحدى لغات العامل الكبًنة
ومن فضائلها أهنا لغة الدين اإلسالمي ومصادره ولغة القرآن الكرًن وكذلك لغة . بالد العامل

 حيث أهنا تساعدىم كثًنا على .ولذلك إن اللغة العربية ذات عالقة قوية بادلسلمٌن. ادلسلمٌن
 .العبادة

: عند زلمد يونس، من أىداف تعليم  العربية ىي 
 .لفهم عما تقرأ ما يف الصالة فهما عميقا .1
 .لفهم عن قراءة القرآن، والتوحيد منها .2
 .لتعلم العلوم اإلسالمية ما يف الكتب العربية كالتفسًن، احلديث وغًنىا .3
ليمهروا يف الكالم واإلنشاء ب العربية ليتصلوا مع ادلسلمٌن خبارج البالد، ألن أصبح   .4

 .العربية  القومية يف العامل، حّت اآلن كانت ىذه  العربية ك العلمية
ومن مث أن تعليم اللغة العربية ذات أمهية كبًنة حليات ادلسلمٌن ليفهموا هبا مضمون 

فقدرة الطلبة على نطق . اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت ىي مصادر الدين اإلسالمي
 .العربية نطقا سليما واستخدامها يف زلادثاهتم اليومية من أىداف تعليم اللغة العربية

ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي تنمية قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربية 
وىذه القدرة . ونطقها نطقا سليما وتعويدىم على كتابة النصص العربية كتابة جيدة وصحيحة

وىي زلتوية على أربع مهارات رئيسية اليت البد من استيعاهبا طلبة اللغة . تسمى دبهارة لغوية
 .العربية فهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة
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. ومن ادلهارات اللغوية الرئيسية السابقة ازبذت الباحثة مهارة الكالم يف ىذا البحث
. وىي من عوامل تقدم األمة وثقافتهم احلديثة. ألهنا من ادلهارات ادلهمة يف تبادل األخبار

 .حيث أن منوهتا يف در الطفولة كبًنة بعد االستماع
Menurut Syaiful Mustofa kemampuan berbicara (maharah kalam) adalah suatu 

keterampilan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain.   

عند رأي شيف ادلصطفى أن مهارة الكالم ىي القدرة على تقدًن األخبار وتعبًنىا 
ويقصد هبا عند رأي نثًن عبد اهلل اخلويل اليت ألفها سلطان شهريل يف كتابو أهنا نطق . شفهيا

األصوات العربية نطقا سليما حبيث زبرج ىذه األصوات من سلارجها ادلتعارف عليها لدي 
 .علماء اللغة

ومن مث أن مهارة الكالم وفق النظريات السابقة ىي قدرة فرد على نطق األصوات 
العربية نطقا سليما مع مراعة القواعد النحوية والصرفية وتنظيم الكلمات ليعرب هبا مجيع آرائو 

. مشاعره
. والكالم ىو عامل من عوامل رئيسية يف تعويد األفراد على التفاىم بينهم بوسيلة اللغة

أحدىم يتكلم واألخرون . وىو عملية االتصالية على شكل احملاورة بٌن نفرين أم أكثر متبادال
باستخدام الكلمات واجلمل والعبارات خبالف حركات . وىكذا إىل آخر احملاورة. يستمعونو

. جسمية وإشارات وما أشبو ذلك من وسائل التعبًن
ومن مث يقدر أحد على االتصاالت مع غًنه بوسيلة الكالم وتقدًن أرائو والتعبًن عن 

ولكن مع ذلك ليس كل ادلتكلم قادرا على تقدًن . مشاعره ومقاصده جبميع أحوالو النفسية
أي ليس كل ادلتكلم لو القدرة على . أرائو والتعبًن عن مشاعره حّت يفهمها غًنه مقاصده
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ادلناسبة عما خطر يف أذىانو وفؤاده وادلساومة بٌن األفكار أو ادلشاعر والكالم، حّت يفهمها 
. مستمعو مجيع إراداتو

Menurut Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, bahwa indikator kemahiran berbicara 

pada dasarnya terdiri dari tiga kemampuan dasar, yaitu: 

1)  Kemampuan untuk membunyikan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan tepat, 

2) Kemampuan untuk bercakap (berdialog atau bertanya dengan orang lain),  

3) Kemampuan berbicara untuk mengungkapkan idea tau pemikiran dengan 

lisan.  

استنادا على رأي عزيز فخر الرازي وإيرتا زلي الدين السابق علمنا أن من عالمة مهارة 
أحد يف الكالم ىي ما دام لو القدرة على تلفيظ األصوات العربية من سلارجها الصحيحة 

، واإللقائية، وادلناقشة وغًنىا باستخدام اللغة (أي شفهيا)وبلحجة جيدة على سبيل احملاورة 
.  العربية

. أما الّتبية ىي من األمور ادلهمة يف ربسٌن وترقية درجات ومقدار رلتمع إندونيسيٌن
ويقصد هبا وفق ما ذكر يف منهج التعليم الوطين أهنا كل عمليات ادلنظمة يف تقوًن احلاالت 

التعلمية ادلستفادة ليكون مع الطلبة الذكاء والعبودية أو الروحانية القوية وحسن اخللق وادلهارات 
 .النافعة وكلما حيتاجو اجملتمع والبالد من احملسنات

فإن فعالية الطلبة البد من أكرب اىتمام مدرس ضلو طلبتو عند عملية التعلم باستخدام 
وعلى ادلدرس أن جيهز فرصة واسعة للطلبة لتقدًن األسئلة . طرائق وأساليب التدريس ادلالئمة

. ومالحظة ادلواد الدراسية ادلقدمة لدي الطلبة والقيام بالتجريبات وغًنىا من عملية التعلم
ولذلك استخدام وسائل اإليضاح ادلناسبة بادلواد الدراسية مسعية كانت أم بصرية خًن للمدرس 

 .عند التدريس
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وعلى ادلدرس أيضا مراعة مبادئ التدريس واىتمام الطلبة ضلو الدرس ووظيفاهتم 
ألن ادلدرس مصدر صلاة الطلبة ومن وظيفاتو . اجلماعي وما أشبو ذلك من مبادئ التدريس

تنظيم وتعيٌن أىداف التدريس وأغراضو وادلواد الدراسية اليت يراد إيصاذلا إىل الطلبة حسن 
فمّت كان ادلدرس قادرا على أن يسًن وفق ىذه احلالة ربسنت نتيجة الطلبة . تعيٌن وتنظيم

 .وأصبح التدريس فعاال مؤثرا
. ويف رلال التقوًن على ادلدرس تقدديو وفق أىداف وأغراض التدريس اليت عّينها من قبل

ونوعية التقوًن الذي سيستخدمها ادلدرس يف معرفة مقدار صلاة الطلبة أن يكون جيدة ومالئمة 
حبيث ذبعل الطلبة   للعقل على النموّ ةكون معٌّن يفيجب أن بعقوذلم ودرجات رقيهم العقلي 

. يتطّلبون من العلم ادلزيد يف أيّام دراستهم وبعدىا
وفقا بنتائج ادلالحظة اليت أقامها الباحثة دبعهد دار اخلًن دلبونج الشمالية وجدت 

الباحثة على أن مدرس اللغة العربية يستخدم طريقة اإللقائية وادلقابلة يف إيصال ادلواد الدراسية 
. إىل الطلبة جبانب تنفيذ وسائل الكتب الدراسية والتدريبات وإعطاء الواجبات ادلنزلية لطلبتو

 :ونتائج الطلبة دلادة اللغة العربية وفق الوثائق اليت وجدهتا الباحثة عند ادلالحظة كما التايل
 

القائمة األولى 
نتائج إختبارات طلبة الصف السابع الثانوية بمعهد دار الخير كوتابومي 

 لمبونج الشمالية لمهارات الكالم 
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واستنادا على البيانات يف القائمة األوىل علمنا أن نتيجة طلبة الصف السابع أ 
حيث أن نتيجة ادلعدل . دلادة اللغة العربية مل تزال ضعيفة أي مل ربصل على مبلغ النتيجة

 21ب  % 75 طلبة والفاشلون منهم 7ب  % 25 والناجحون منهم 50،35ىي 
.  طلبة

ومن عوامل اليت تسبب على ضعف نتائج الطلبة منها ألن ادلدرس ال يستخدم طرائق 
أو أساليب التدريس واالسّتاتيجية التامة وادلناسبة يف التدريس ماعادا اإللقائية وادلقابلة اليت 

تسبب على سآمة الطلبة ومللهم يف التعلم وتدعو ىذه احلالة إىل عدم مباالهتم واىتمامهم ضلو 
 .ادلواد الدراسية ادلقدمة إليهم عند التدريس

أما االسّتاتيجية التعليمية ىي كل إجرءات عملية التعلم اليت البد على ادلدرس والطلبة 
 .تنفيذىا لتكون عملية التعلم فعالة مؤثرة ربقيقا ألىداف وأغراض التدريس ادلعينة
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 عمل إعدادي الذي سيسًن عليو مدرس  يقصد هباأو أساليب التدريسواالسّتاتيجية 
كيفيات إيصال ادلعلومات إىل الطلبة مع استخدام طرائق وأساليب واسّتاتيجية معينة عند من 

 فهي زلتوية على مجيع أساليب التدريس ادلواصلة باألىداف يف .التدريس يف الفصل
ضلو تنظيم الفصل، وتقسيم الطلبة إىل عدة فرقة التعلم، وكذلك باستخدام وسائل . التدريس

 .اإليضاح يف التدريس
 ومن البيانات السابقة استنبطت الباحثة على أن االسّتاتيجية التعليمية ىي كلما عملو 

مدرس يف إيصال ادلعلومات إىل الطلبة باستخدام طرائق وأساليب التدرييس ادلعينة عند 
 .إجرءات عملية  التعلم

أما نتيجة الدرس ىي كلما حصل عليو الطلبة من تغيًن وربسٌن سلوكهم عند إجرءات 
ويشمل ذلك التحسٌن والتغيًن على معلومات الطلبة وشخصيتهم . عملية التعلم وبعدىا

  .ومهاراهتم
واالسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية ىي اليت يراد الباحثة اىتمامها وتركيزىا يف 

حبيث ذبعل ىذه االسّتاتيجية الطلبة يتطلبون من العلم ادلزيد عند التعلم وبعده . ىذا البحث
ويكتسبون من البيانات من مصادرىا ادلختلفة داخل الفصل وخارجو مث يقوم على تقوًن 

ن االسّتاتيجية إل. البيانات وتقريرىا على شكل تقرير أي بيان علمي ادلوجهة لكل فرقة
التعليمية الفرقة االستقصائية ىي فرقة التعلم اليت تتكون من نفرين إىل ستت أنفار من الطلبة 
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وعلى كل فرقة اختيار موضوع من موضوعات الدرس ادلقدمة مث تقدًن ما وجده كل فرقة أمام 
  .الفصل بعد القيام واالجرءات دبالحظة البيانات وربليلها

أما خطوات التعليم باستخدام ىذه االسّتاتيجية اليت يلزم على ادلدرس متابعتها كما 
 :التايل

 
 تعيٌن ادلوضوع وتنظيم الطلبة إىل عدة فرقة التعلم  . أ

 تعيٌن الوظيفة للطلبة . ب

 عملية االستقصاء حسب فرقة التعلم . ت

 اعداد نتائج البحث . ث

 تقدًن نتائج البحث  . ج

 التقوًن . ح
 مقسمة (Setiawan)ومن شليزات االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية عند ستيوان 

 .إيل قسمٌن فردية وإجتماعية
 :إن ىذه االسّتاتيجية ذبّهز فرصة كبًنة للطلبة على : الفردية . أ

 حرية  التعلم، .1

 تعويدىم على سبهيدية وفعالة يف التعلم، .2

 تعويدىم باالعتماد على النفس، .3

 .تعويدىم على ربليل ادلشكالت .4
 :ديكن للطلبة هبذه االسّتاتيجية على  : إجتماعية . ب

                                                             
 Ibid., 220 .ص  
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 أن تربز رغبة الطلبة يف التعاون، .1

 أن تربز القدرة على ادلعاملة وادلعاشرة ادلعروفة بٌن الطلبة وادلدرسٌن، .2

 أن تربز القدرة على ادلواصلة اجليدة ادلنظمة، .3

 تعويدىم على احّتام األراء،  .4

 .أن تربز القدرة على ادلشاركة يف تقرير وإثبات شيئ .5
 :ومن عيوب ىذه االسّتاتيجية ىي كما التايل

 قلة ادلواد الدراسية ادلقدمة إىل الطلبة يف كل زلاضرات، .1

 صعبة اجرءات التحليل الكلي على البيانات، .2
ليست كل ادلواد الدراسية وموضوعات الدرس مناسبة هبذه االسّتاتيجية، ألهنا  .3

 فقط مناسبة دبوضوعات الدرس حسب انفعاالت الطلبة،
 .أكثر اجرءات ادلناقشة هبذه االسّتاتيجية ال ذبري بتمام .4

 
ومن البيانات السابقة علمت الباحثة على أن االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية 

لكل فرقة تتكون على أربعة إىل مخسة طلبة . ىي عملية التعلم بعدة فرقة التعلم الصغًنة
وتبدأ ىذه االسّتاتيجية بتقدًن أىداف وأغراض التدريس، وتقدًن ادلواد الدراسية، . متخالفا

 . وتكوين فرقة التعلم، وادلناقشة مث االستنتاج
مستندا على خلفية البحث السابقة أرادت الباثة القيام بالبحث باستخدام 

االسّتاتيجية الفرقة االستقصائية لتنمية صلاة طلبة الصف الثامن ب دبعهد دار اخلًن دلبونج 
 .الشمالية دلادة اللغة العربية

 



 
 

 تحديد المشكالت . د
إن ادلدرس يف عملية التعلم يقوم على وتًنة واحدة يف التدريس وىي طريقة اإللقائية  .1

 .وادلناقشة اليت تسبب عدم رغبة الطلبة يف التعلم
كثرة إمهال الطلبة ضلو ادلواد الدراسية ادلقدمة إليهم ويسبب ذلك على عدم فهمهم ضلو  .2

 .الدرس
 .ضعف نتائج الطلبة دلادة اللغة العربية .3

 مشكالت البحث . ذ
ىل " أما مشكالت البحث ذلذا البحث مستندا على البيانات اليت سبق ذكرىا ىي 

ديكن تنمية صلاة طلبة الصف الثامن ب دبعهد دار اخلًن دلبونج الشمالية بتطبيق االسّتاتيجية 
 "التعليمية الفرقة االستقصائية ؟ 

 
 فرضية البحث . ر

مل يكن البحث إال مع الفرضية، إذا يكن فيو الفرضية، فيصعب الباحث لبحث عن 
 دبعىن النظرية tesis ديعىن ناقص أو ضعيف و hipoأصبحت الفرضية مشتقة من كلمة . مشكلتو

، "tesis" ربقق صدقها، واستغًن إمسها ب hipoيف ىذه احلالة، تعترب . ادلعرضة بوصفها دليال
 .وىي النظرية

أهنا مجيع احلقائق والبيانات اليت وجدىا  (Sugiono)إن الفرضية عند رأي سوكيونوا 
الباحثة عند قيامها بالبحث ربليال دلشكالت البحث، حيث أن مشكالت البحث معينة 

 .ومقدمة على شكل األسئلة وفق النظريات ادلناسبة باحلقائق
                                                             

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007 ), Cet. 
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وىي زلتوية على مجيع إجرءات عملية . إن ىذه الفرضية فرضية إجرءات عملية التعلم
وتبدأ ىذه الفرضية . التعلم ادلعينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم باختيار االجرءات ادلالئمة

وعلى الباحثة أن تطلب بعض األراء والبيانات . بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات ادلوجودة
 .احملتاجة يف البحث من مصادرىا الواثقة

واستنادا على البيانا السابقة علمنا أن الفرضية ىي مجيع احلقائق والبيانات اليت وجدىا 
. الباحثة عند قيامها بالبحث ربليال دلشكالت البحث اليت البد من مالحظتها ربقيقا للحقائق

تطبيق االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية يف تنمية " أما الفرضية يف ىذا البحث ىي 
 ."صلاة طلبة الصف الثامن ب دبعهد دار اخلًن دلبونج الشمالية دلادة اللغة العربية

 
 أغراض البحث ومنافعه . ز

 أغراض البحث .1
 :ومن أغراض ىذا البحث ىي 

 لّتقية صلاة الطلبة باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية .1
 تنمية مباالت الطلبة واىتمامهم ضلو االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية .2

 منافع البحث .2
وسيأيت بياهنا كما . إما للمدرس وإما للطلبة وإما للمدرسة. إن ذلذا البحث منافع كثًنة

 :التايل
أما للمدرس ىي لتنمية صلاة الطلبة باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية  . أ

 .مع تعيٌن إعداد التدريس



 
 

وإما منافعو للطلبة ىي دلساعدة الطلبة على إستيالء ادلواد الدراسية وعلى وجو خاص  . ب
 .اللغة العربية والبتعادىم عن السآمة وادللل يف التعلم

  .يف تنمية صلاة الطلبةليكون ىذا البحث مدخالً فكريًّا وللمدرسة  . ت
 بعد % 80إن الغاية ذلذا البحث ىي أن ربصل صلاة الطلبة دلادة اللغة العربية على  .3

 . استخدام االسّتاتيجية التعليمية الطريقة االستقصائية
  



 
 

 الباب  الرابع
 تحليل البيانات والحقائق

 
 التصوير اإلجمالي  . أ

 تاريخ االقتصار لمعهد دار الخير كوتابومي لمبونج الشمالية  .1
 ىجرية ادلوافق 1411 من ذي احلجة سنة 11بين ىذا معهد دار اخلًن يف التاريخ 

 ميالدية ومؤسسو كياي احلاج عبد الشكور شاه، وكياي 1991 من يوين سنة 26بالتاريخ 
 .احلاج الدكتوراندس نووي شاه، وكياي احلاج امساعيل شاه

ويقصد من بناء ىذ ادلعهد لتكوين األوالد الصاحلٌن وتزويدىم على وراثة العلماء 
 .حّت يقدروا على استيعاب العلوم كلها األخروية والدنياوية. يف مستقبلتهم

بست سنوات زمان وإن ىذا ادلعهد يسًن على منهج مدرسة ادلعلمٌن اإلسالمية 
 سنوات الباقية للمرحلة 3 سنوات للمرحلة الدراسية الثانوية و3فهي زلتوية على . دراسي

 .الدراسية العالية
وذلك بأمهيتو الكبًنة يف تكوين .  سنة من قبل24وقد استقام ىذا ادلعهد منذ 

وتسبب ذلك على قوة مهة رلتماعو على أن يدعوا أوالدىم . شباب ادلسلمٌن الصاحلٌن
 ىكتار والنهر واألشجار 5حيث أن ىذا ادلعهد بين بالوادي الواسع .  بالدراسة فيو

وىو زلل التعلم اجليد . اخلضرى حولو، بعيد عن تلّوث البيئة واحلضارات والثقافة غًن تربوية
 .والتفقو يف الدين ادلسرور

كياي احلاج عبد الشكور شاه، فبىن ىذا ادلعهد كيهاء ثالثة مؤسسا لو أولئك ىم 
وكياي احلاج الدكتوراندس نووي شاه، وكياي احلاج امساعيل شاه تطورا يف رلال العلوم 



 
 

والطالب الذين يدرسون فيو ليس رلرد من أىل القرية وإمنا . والّتبية وقضاء حلوائج األمة
من أمكنة سلتلفة بل كان ىذا ادلعهد مهيئا لسائر شباب إندونيسيٌن الذين يزعمون على 

 وكثرة الطالب الذين جاؤو من مدن سلتلفة .دراسة العلوم العامة وتفقو يف الدين والعمل هبا
 .  ومناطق متنوعة كل السنة الدراسية تدل على ذلك

 90وىذا ادلعهد ربت رعاية ادلؤسسة التعليمية اإلسالمية برقم كاتب العقود الرمسية 
فسبان  (Pesantren Muara Jaya)، عنوان شارع فسنّتين موارا جايا 1996سنة 

ويقصد من بناء ىذا ادلعهد دارا خلًن مؤسسا على مهة مؤسسو القوية يف تكوين . كوتابومي
 .وادلتخّلقٌن خبلق حسن الراسخٌن يف العلم ادلؤمنٌن ادلتقٌن

واشتّد ىذا ادلعهد يف تنمية وتزويد ادلؤمنٌن ادلتقٌن والراسخٌن يف العلم بظور 
ألن ادلؤمن الكامل قادر على منع . ادلواصالت التكنولوجية ادلوجودة يف عصرنا احلاضر

 .احلضارات وسط ادلنازعات بٌن األمة وتنمية مجيع قدرتو على بذل اجملهود لعسادة األمة
 

 :وادلؤسسات الّتبوية اليت ذبري ربت رعاية معهد دار اخلًن منها
 الّتبية واللغة العربية .1
 (دلرحلة الثانوية والعالية)مدرسة ادلعلمٌن اإلسالمية  .2
 مدرسة االبتدائية اإلسالمية دار اخلًن .3
 ادلدرسة الدينية دار اخلًن .4
 روضة األطفال اإلسالمية .5
 دار اخلًن( KBIH)فرقة إشراف احلج  .6

 
 



 
 

 هيكال المنظمة لمعهد دار الخير كوتابومي    .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 أحوال مدرسي معهد دار الخير كوتابومي   .3
إن ادلدير وادلدرسٌن يف ىذا ادلعهد زلتوي على ادلدرسٌن النجباء والفقهاء مع 

بعضهم متخرجٌن يف جامعات حكومية ومدنية، وبعضهم . خصوصية لكل منهم
وذلك تؤثر كثًنا على تنمية عملية . متخرجٌن يف معاىد الّتبية اإلسالمية السلفية واحلديثة
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 ساعة زمان الّتبية والتعليم حّت يقدر على 24الّتبية والتعليم اجليدة يف ىذا ادلعهد خبالف 
 .التسابق بٌن ادلدارس العامة األخرى

 :وسيأيت بيان أحوال ادلدرسٌن دبعهد دار اخلًن كوتابومي كما التايل
 القائمة الثانية

 أحوال المدرسين بمعهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي
 2016 /2015السنة الدراسية 

 خريج مسقط الرأس أسماء المدرسين نمرة
 معهد 1942 ديسمبًن5سرانج،  كياي احلاج عبد الشكور شاه 1
 كلية ادلعلمٌن اإلسالمية 1954 أكتوبر 10كوتابومي،  S.Agكياي احلاج إمساعيل شاه،  2
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1979 يويل 19كوتابومي،  S.Pd.Iاحلاج رمي معايل،  3
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1963 مارس 2كندال،  الدتوراندس، احلاج زين الدين 4
 كلية ادلعلمٌن اإلسالمية 1977 يوين 17فنديكلنج،  احلاج أنوار سنوسي 5
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1977 يناير 7سوكابومي،  S.Pd.Iففا سوفنديي،  6
طبقة أويل لكلية  1977 أبريل 5كوتابومي،  S.Agاجلاج أندي قمر ىادي،  7

 التفسًن واحلديث
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1980 يناير 8كوتابومي،  S.Pd.Iأمحد راز غلزان،  8
 ادلدرسة العالية العامة 1966 أغسطوس 15سرانج،  احلاج رفيع الدين 9
  للّتبية3دبلوم  1955 يناير 18بادلبانغ،  م د .سبًننو أ س، أ. ب 10
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1968 يوين 18كوتابومي،  S.Pdىلدارنا،  11
طبقة أويل لكلية  1962 فرباير 14بومي غالف،  SEصفيان،  12

 االقتصادية
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1972 أبريل 21كرتاجايا،  S.Pd.Iىليانا،  13
 معهد 1973 سبتمرب 29ددياك،  ر.اجلاج زلمد مشكور م 14



 
 

15 
 1979 أغسطوس 17جاكرتا،  S.Pdيويون يونيغسيو، 

طبقة أويل لكلية 
 الرياضية

 طبقة أويل لكلية الّتبية 1971 ديسمرب 3فامنانج،  S.Agزلمد يوسف،  16
طبقة أويل لكلية اللغة  1955 ديسمرب 21كوتابومي،  S.Pdاحلاجة ريدياين،  17

 اإلندونيسية
18 

 1983 أبريل 1كوتابومي،  S.H.Iإرديانشاه، 
طبقة أويل لكلية 

 الشريعة
 جامعة األزىار قاىرة 1981 أبريل 27كوتابومي،  Lcاحلاجة نيلي فرحتٌن،  19
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1974 يويل 14كوتابومي،  S.Agهبرين،  20
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 طبقة أويل لكلية الّتبية 1989 مارس 8كوتابومي،  S.Pd.Iسيت عائشة،  24
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1977 أكتوبر 8كوتابومي،  S.Pdإيرما أكتافياين،  25
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1987 أبريل 4كروي،  S.Pd.Iريدا أيو رمحاين،  26
 ادلدرسة العالية 1991 يوين 20بغونساري،  ىًني جهيونو 27
 ادلدرسة العالية 1991 أغسطوس 25فتف،  ليتا أغوستينا 28
 طبقة ثانية علم اللغة 1985 مايو 21كوتابومي،  نيتا زكية 29
 ادلدرسة العالية 1990 يويل 19كوتابومي،  يوسي أرمي أفيكو 30
 ادلدرسة العالية 1991 مايو 25فتف،  أخالق الكردية 31
 ادلدرسة العالية 1993 يوين 23سرمفون جايا،  فطرياين 32
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1990 يناير 5كوتابومي،  سسكا أنغرين 33
 طبقة أويل لكلية الّتبية 1968 سبتمرب 28كوتابومي،  S.Pdسوميايت،  34
  كلية الّتبية3دبلوم  1964 فرباير 6كوتابومي،  S.Pd.Iأمحد زيدي،  35



 
 

36 
 1978 يناير 10كوتابومي،  S.Agاحلاجة ييين فجرية، 

طبقة أويل لكلية 
 الشريعة

  لكلية الّتبية2دبلوم  1985 فرباير 18كوتابومي،  A.Maسلفيانا،  37
 2015/2016وثائق معهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي للسنة الدراسية : مصدر 

من البيانات السابقة علمنا أن أكثر ادلدرسٌن دبعهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية 
 37 من 22احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية حصلو على طبقة أوىل يف الّتبية ب 

، ومدرسة يف طبقة ثانية، و مدرس يف درجة 3مدرس، ومدرسٌن حصال على درجة دبلوم 
 . ، واآلخون متخرين يف ادلدرسة العالية وبعضهم يف اسبام طبقة اوىل وثاية2دبلوم 

 منهم يسكنون داخل ادلعهد واآلخرون يرجعون إىل بيوهتم حول ادلعهد 20و 
ولكنهم يشّتكون يف مجيع انشطات ادلعهد كلها وعلى وجو خاص يف رلال الّتبية والتعليم 

 .ذلمتهم الكبًنة ومسؤولياهتم ضلو ادلعهد والطالب
فرأى كياي احلاج عبد الشكور أن يف إجرءات على الّتبية والتعليم هبذا ادلعهد 

ليست بسولة فلذلك كانت ادلنظمة اليت ذلا أمهية كبًنة يف رعاية الطالب وتنظيم ادلعهد 
أي  ISDAوتسمى ىذه ادلنظمة ب . زلتاجة للحصول على الّتبية والتعليم اجليدة فيو

 حيث كانت ادلنظة زلتوية على رئيسي ادلنظمة أولىها للبنٌن .رابطة طلبة معهد دار اخلًن
تساعد كالمها أقسام متعددة منها قسم ادلالية والسكرتًن، وقسم األمن، . وثانيها للبنات

وقسم اللغة، وقسم التعمًن والعبادة، وقسم اإلعالم، وقسم نظافة احلي، وقسم ادلكتبة، 
 .وقسم الصحة، مث ادلريب أي رئيس الغرفة

 
 

 



 
 

 أحوال طلبة معهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي .4
 أن عدد الطالب 2015/2016وفقا للوثائق دلعهد دار اخلًن للسنة الدراسية 

وىي .  طالبة278دبعهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية ىو 
 :فسيأيت بياهنا كما التايل.  طالبة153 طالبا و 125زلتوية على 

 
 القائمة الثالثة

 أحوال طلبة معهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي 
 2015/2016للسنة الدراسية 

 الصف نمرة
 عدد الطلبة

 مجموع 
 البنات البنين

 28 14 14 السابع أ 1
 28 12 16 السابع ب 2
 21 10 11 الثامن أ 3
 22 10 12 الثامن ب 4
 25 10 15 التاسع أ 5
 25 11 14 التاسع ب 6
 20 9 11 العاشر 7
 24 19 5 احلادي عشر أ 8
 26 17 9 احلادي عشر ب 9
 30 22 8 الثاين عشر  10
 29 19 10 التكثيفي 11
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 2015/2016وثائق معهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي للسنة الدراسية : مصدر 
 أحوال وسائل التربية لمعهد دار الخير لمبونج الشمالية .5

 :أما وسال الّتبية ادلوجودة يف ىذا ادلعهد ىي كما التايل 
 القائمة الرابعة

 2015/2016أحوال وسائل التربية لمعهد دار الخير لمبونج الشمالية للسنة الدراسية 
 عدد نوعية الوسائل نمرة
  بنيان3 بنيان طبقات 1
  بناء1 جامع اخلًنات 2
  غرفة18 غرفة التعلم 3
  مسكانا24 مساكن الطلبة 4
  غرفتان2 معمل الكمبيوتر 5
  غرفة1 معمل اللغة  6
  غرفتان2 مكتبة 7
  ملعبان2 ملعب الرياضة 8
  غرفة1 عيادة طبية 9
  آلتان2 االستقطار 10
  غرفتان2 شركة الطلبة 11
  غرفتان2 مطبغ 12
  غرفة1 قاعة إحتماعية 13
  غرفة1 مكتب فرقة إشراف احلج 14
 2015/2016وثائق معهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي للسنة الدراسية : مصدر 



 
 

 أنشطات طلبة معهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي  .6
تبدأ أنشطات الطلبة اليت عينها منظمة طلبة معهد دار اخلًن منذ الساعة الرابعة 

حيث أن أنشطة الطلبة يف الساعة الثالثة إىل الساعة . صباحا إىل الساعة العاشرة ليال
السادسة سباما ىي اقامة صالة الصبح باجلماعة مث البحث كتاب التفسًن اجلاللٌن يف 

ويف الساعة  السادسة إىل السابعة والربع يستعد الطلبة . اجلامع كل يوم إال الثالثاء واجلمعة
ويف الساعة السابعة والربع إىل الثانية عشرة والربع اجرءات عملية تعلم . للتعلم يف ادلدرسة

ويف الساعة الثانية عشرة والربع إىل الساعة الواحدة سباما ويرجع الطلبة . الطلبة يف الفصل
الدروس )وتبدأ الدروس اإلضافية . إىل مساكنهم للراحة حيث مع أداء صالة الظهر والغداء

ويف الساعلة الثالثة سباما إىل . يف الساعة الواحدة والنصف إىل الساعة الثالثة مساء (الدينية
ويف . الساعة اخلامسة والنصف يؤدون صالة العصر مجاعة يف اجلامع مث الراحة والعشاء

ويف . الساعة السادسة والنصف إىل الثامنة إال الربع يؤدون صالة ادلغرب مث العشاء مجاعة
الساعة الثامنة إال الربع إىل الساعة العاشرة إال الربع يستعد الطلبة على دراسة الدروس 

ويف الساعة العاشرة إال الربع إىل الساعة العاشرة . الدينية ومطالعتها دبراقبة أولياء فصوذلم
مث يف الساعة العاشرة سباما إىل الساعة الرابعة والنصف يسّتح كل . سباما يستعدون للراحة

 .الطلبة يف مساكنهم وىكذا كل يوم
 

 إجرءات عملية التعلم بمعهد دار الخير كوتابومي لمادة اللغة العربية . ب
يبدأ ادلدرس التعليم باستخدام طريقة اإللقائية عند تقدًن ادلادة الدراسية إىل مجيع 

والطلبة يستمعون بيان ادلدرس مع اجرءات على ادلناقشة وحفظ ادلادة والتدريب أثناء . الطلبة
ويدل ذلك على عدم مشاركة الطلبة وتركيز أفكارىم ضلو ادلادة ادلقدمة لديهم عند . التعليم



 
 

فالتعاون بٌن ادلدرس والباحثة تساعد على تنمية رغبة الطلبة يف التعلم ربليال على . التعلم
ادلشكالت ادلوجودة عند إجرءات عملية تعلم طلبة الصف الثامن ب دبعهد دار اخلًن للّتبية 

 .اإلسالمية احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية
 

 نتائج بحث اإلجرءات في الفصل . ت
 الدورة األولي .1

 إعداد التعليم . أ
 :واعداد التعليم الذي عينو الباحثة يف ىذه اخلطوة كما التايل

أعدت الباحثة ادلادة عن اذلواية، مع ربليل ادلنهج التعليمي لتعيٌن األىداف  (1
 .التعليمية

أعد ادلدرس والباحثة األدوات التعليمية ضلو إعداد التعليم، وادلنهج التعليمي،  (2
 .(مقلمة وكتاب الدرس)ووسائل التعليمية 

 .إعداد ورقة ادلالحظة (3
 وإعداد االختبارات دلعرفة نتائج التعلم (4

 تطبيق إجرءات التعلم يف الفصل للدورة األوىل . ب
 احملاضرة األوىل للدورة األوىل .1

 منذ 2016 من أبريل سنة 19تبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم الثالثاء، 
.  طلبة28بعدد الطلبة يومئذ . الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا

حيث كان  يف إجرءاهتا يستخدم ادلدرس والباحثة االسّتاتيجية التعليمية الفرقة 
 :وخطواهتا كما التايل . االستقصائية



 
 

 .يبدأ ادلدرس الدرس بالسالم والدعاء مث قراءة كشف احلضور . أ
 .تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة ادلدرس . ب
تقدًن األىداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم باستخدام  . ت

 .االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية
مث .  طلبة دبادة اذلواية6 – 4لكل فرقة . تقسيم الطلبية إىل عدة فرقة التعلم . ث

تقسيم ادلوضوعات ادلتعلقة باذلواية ضلو التصوير، والقراءة، ولعب كرة القدم، 
وعلى كل فرقة كسب ادلعلومات . مع مناقشتها كل فرقة. ولعب كرة السلة

 .حسب ادلوضوعات ادلعينة من شبكة انّتنيت وغًنىا من والوسائل االتصالية
 .وبعد أن إجتمعت البيانات على كل فرقة تقدديها أمام الفصل . ج
وبعد إسبام كل فرقة يف تقدًن البيانات أمام الفص، ويأيت بعده دور ادلدرس على  . ح

 .بيان وتوضيح ادلادة سبيل اإلمجال
 .خيتتم ادلدرس الدرس بالدعاء مث السالم . خ

 
 احملاضرة الثانية للدورة األوىل .2

 منذ 2016 من أبريل سنة 26وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم الثالثاء، 
الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا باستخدام االسّتاتيجية التعليمية 

 :وخطواهتا كما التايل. الفرقة االستقصائية تكميلية لإلجرءات السابقة
يبدأ ادلدرس الدرس بالسالم والدعاء مث قراءتو كشف احلضور مع مطالعة الطلبة  . أ

 .ادلادة السابقة
واستمر الدرس تقدًن مادة اذلواية باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة  . ب

 .وعلى كل فرقة تقدًن وتوضيح ادلادة أمشلها. االستقصائية بفرقة التعلم ادلختلفة



 
 

 .تلخيص ادلدرس ادلادة أمام الفصل . ت
 . يقوم ادلدرس التقوًن بتقسيم األسئلة إىل الطلبة . ث

مث . التوجيهات واإلرشادات من ادلدرس لتنمية مهة الطلبة رغبتهم يف التعلم . ج
 .خيتتم ادلدرس الدرس بالدعاء والسالم

 
 مالحظة اجرءات التعلم للدورة األوىل . ت

ويف ىذه احلالة تقوما الباحثة مع مدرس اللغة العربية على مالحظة إجرءات 
ونتيجة . التعلم يف الفصل باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية

ومن نتائج ادلناقشة عند اجرءات . ادلالحظة مستخدمة يف اصالح اإلجرءات بعدىا
 :عملية التعلم منها 

 .كثرة الطلبة الذين ال يهتمون على الدرس عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل .1
ويدل ذلك على . كثرة الطلبة الذين يتحادثون عند تقدديهم ادلادة أمام الفصل .2

 .عدم مشاركتهم يف التعلم
عدم فعالة الطلبة عند ادلناقشة بينهم وىم خيافون على تقدًن األسئلة وبذل أرائهم  .3

 .عن ادلادة ادلقدمة يومئذ
 عدم اىتمام الطلبة ضلو الدرس لقلة العقوبة اليت اعطاىا ادلدرس إىل الطالب  .4

 .ادلتجاوزين عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل
 

 شلارسة اجرءات عملية التعلم للدورة األوىل . ث
بعد اسبام اجرءات عملية التعلم يف الدورة األوىل قامت الباحثة بتحليل نتائج 

ادلالحظة وادلقابلة دلعرفة مقدار منوة نتائج الطلبة يف التعلم ومباالهتم ضلو تعليم اللغة 



 
 

مع . وتعرف هبا الباحثة مشكالت ادلوجودة عند تنمية نتائج الطلبة يف التعلم. العربية
إمكان ظهورىا من نفس ادلدرس أو الطلبة، أو ادلادة، أو الوسائل ادلستخدمة وديكن 

واستنادا على نتائج شلارسة اجرءات عملية . كذلك من إجرءات عملية التعلم نفسها
التعلم يف الدورة األوىل فاإلصالحات اليت البد على الباحثة ومدرس اللغة العربية 

 :معرفتها ىي كما التايل
 .يلزم للمدرس القدرة على تنظيم واستيعاب الفصل . أ

 .على ادلدرس مراقبة الطلبة عند عملية التعلم . ب
 .على ادلدرس إرشاد الطلبة على االبتعاد عن احلياء يف تقدًن وبذ أرائهم . ت

 
 الدورة الثانية .2

 إعداد التعليم . أ
 :أما اعداد التعليم الذي عينو الباحثة يف ىذه اخلطوة كما التايل

 أعدت الباحثة إعداد التعليم للدورة الثانية .1
 مراقبة الطلبة عند عملية التعلم ربليال دلشكالهتم يف التعلم .2
 تعيٌن وتنظيم إطار ادلالحظة لإلجرءات يف الدورة الثانية .3
 القيام على التقوًن دلعرفة صلاح الطلبة يف التعلم .4

واإلجرءات يف الدورة الثانية مواصلة للمادة التعليمية السابقة باستخدام 
 .االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية

 
 تطبيق اجرءات عملية التعلم للدورة الثانية . ب



 
 

حيث أهنا تؤدى يف . واإلجرءات يف ىذه الدورة الثانية زلتوية على زلاضرتٌن
وبدايتها منذ الساعة السابعة والربع إىل الساعة . 2016 من مايو سنة 3يوم الثالثاء، 

حيث كانت اإلجرءات يف ىذه الدورة أقامتها الباحثة .  طلبة28ب . التاسعة صباحا
أما ادلدرس يالحظ إجرءات عملية التعلم اليت قامت هبا الباحثة مع مالحظة . نفسها

 . أحوال الطلبة عند التعلم
 احملاضرة األوىل للدورة الثانية  .1

 :وستأيت خطواهتا كما التايل 
 .تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم والدعاء مث قراءة كشف احلضور . أ

ذبهز ادلدرسة الفرصة للطلبة ليستعدوا أنفسهم على مواجهة الدرس قبل بداية  . ب
 الدرس

تقدًن األىداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم باستخدام  . ت
 .االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية

مث .  طلبة دبادة ادلهنة6 – 4لكل فرقة . تقسيم الطلبية إىل عدة فرقة التعلم . ث
تقسيم ادلوضوعات ادلتعلقة بادلهنة ضلو الطبيب، وادلهندس، وادلدرس، وادلمرضة، 

وعلى . مع مناقشتها كل فرقة. والشرطي، واجلندي وما أشبو ذلك من ادلهن
كل فرقة كسب ادلعلومات حسب ادلوضوعات ادلعينة من شبكة انّتنيت وغًنىا 

 .من والوسائل االتصالية
 .وبعد أن إجتمعت البيانات على كل فرقة تقدديها أمام الفصل . ج
وبعد إسبام كل فرقة يف تقدًن البيانات أمام الفص، ويأيت بعده دور ادلدرسة على  . ح

 .بيان وتوضيح ادلادة سبيل اإلمجال
 اعطاء التهنيات على حسن مباالت الطلبة وقوة مهتهم يف التعلم  . خ



 
 

تقدًن ادلدرسة ادلادة للمحاضرة ادلقبلة وزبتتم ادلدرسة الدرس بالدعاء مث  . د
 .السالم

 
 احملاضرة الثانية للدورة الثانية .2

 وىي 2016 من مايو سنة 10وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم الثالثاء، 
وبدايتها منذ الساعة السابعة والربع إىل . مواصلة الدرس يف اإلجرءات السابقة

الساعة التاسعة صباحا باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية 
 :وخطواهتا كما التايل. تكميلية لإلجرءات السابقة

تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم والدعاء مث قراءتو كشف احلضور مع مراجعتها  . أ
 مث إرشاد الطلبة على حسن االىتمام والرغبة يف التعلم. ادلادة السابقة

مواصلة ادلادة السابقة وىي ادلهنة باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة  . ب
 االستقصائية بفرقة التعلم ادلختلفة

تلخيص ادلدرس ادلادة أمام الفصل مث تقوم ادلدرسة على التقوًن بتقسيم األسئلة  . ت
 .إىل الطلبة

مث . التوجيهات واإلرشادات من ادلدرسة لتنمية مهة الطلبة رغبتهم يف التعلم . ث
 .زبتتم ادلدرسة الدرس بالدعاء والسالم

 
 مالحظة اجرءات عملية التعلم للدورة الثانية . ت

وفقا لنتائج ادلالحظة أن يف إجرءات عملية التعلم يف الفصل ذلذه الدورة 
تستخدم ادلدرسة االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية مع تنمية نتائج الطلبة يف 



 
 

التعلم ألن ادلدرسة يف إجرءات علمية التعلم تستخدم االسّتاتيجية التعليمية الفرقة 
 . االستقصائية حسن استخدام

وكان الطلبة يف ىذه احلالة يقدروا على تنمية قدرهتم ومهارهتم وال خيافون على 
تقدًن األسئلة إىل مدرسهم عما مل تعلموىا من الدرس ويقدرون على بذل أرائهم 

وأصبحوا من الطلبة . وحسن التعاون  بينهم تساعدىم على ربليل ادلشكالت ادلوجودة
 .الفعالٌن

 شلارسة اجرءات عملية التعلم للدورة الثانية . ث
أما شلارسة إجرءات عملية التعلم للدورة الثانية تؤدي عند احملاضرة للدورة األوىل 

بعد مناقشتها . حيث كان مدرس اللغة العربية والباحثة قائمٌن هبذه ادلمارسة. والثانية
يقوم ادلدرس والباحثة عل االستنتاج ومن نتائجها أن عملية التعلم يف الدورة الثانية خًن 

وبّتقية نتائج الطلبة يف التعلم دليل على أهنم حصلو على . من الدورة السابقة
 .األىداف واألغراض التعليمية ادلعينة

إن االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية ال ديكن تطبيقها يف بيئة تربوية 
 .اليت ال هتتم على أحوال اإلجتماعية

 وفقا لنتائج ادلقابلة استنبطت الباحثة أن إجرءات عملية التعلم يف الدورة 
 :ومن نتائجها كما التايل . الثانية خًن من اإلجرءات يف الدورة األوىل

 جودة التعاون وادلشاركة بٌن الطلبة وادلدرس .1
 إن أكثر إجرءات التعلم مّتكزة يف الطلبة    .2
 كان ادلدرس يف ىذه احلالة كمراقب ومرشد عملية تعلم الطلبة .3
 قدرة الطلبة على ربليل اادلشكالت جيدة .4

 



 
 

 الستقصائيةنتائج اإلجرءات على االستراتيجية التعليمية ا . ث
 يف الستقصائيةإن نتائج ىذا البحث اإلجرءات باستخدام االسّتاتيجية التعليمية ا

تنمية مهارة الطلبة يف الكالم مأخوذة من نتائج ادلالحظة وادلقابلة والوثائق واإلختبار يف كل 
: ومن نتائجها كما التايل. الدورة

 لتنمية مهارة الطلبة يف الكالم قد ستقصائيةإن يف تطبيق على االسّتاتيجية التعليمية اال
وذلك دبشاركة الطلبة فيها ظاىرية وباطنية مع تنظيم . تستنفذىا الباحثة حسن االستنفاذ

 تدعو ستقصائيةحيث أن ىذه االسّتاتيجية التعليمية اال. الفصل ادلسرور عند الطلبة يف التعلم
إىل سهولة الطلبة يف نطق العربية وتنمية شجاعتهم للتدريب على استخدام اللغة العربية يف 

. زلادثتهم اليومية
 

 ستقصائية التعليمية تنمية مهارة الطلبة في الكالم باستخدام االستراتيجية اال . ج
إن اإلختبارات دلهارة طلبة الصف السابع أ الثانوية دبعهد دار اخلًن كوتابومي دلبونج 

: وتلك النتائج مشتملة على األمور األربعة ىي . الشمالية مقدمة يف أوخر التعليم للدورة األوىل
حيث كانت . والطالقة (4)والشجاعة،  (3)وتنظيم اجلمل أي األسلوب،  (2)اللفظ،  (1)

نتائج مهارة الطلبة يف الكالم مأخوذة من نتائج إختبارات الطلبة الشفهية باستخدام 
. الستقصائيةاالسّتاتيجية التعليمية ا

ومن نتائج إختبارات الطلبة يف الدورة األوىل وجدنا أهنا مل ربصل على نتيجة مرجوة يف 
، 73، ويف احملاضرة الثانية 72،21حيث كانت النتيجة ادلعدلة يف احملاضرة األوىل . التعليم

وذلك دليل على أن نتائج الطلبة يف الدورة األوىل مل تزال . 74،77، ويف احملاضرة الثالثة 86
 .ضعيفة



 
 

 ولالقائمة اال
نتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة األولى للدورة األولى 

أسماء الطلبة نمرة 
مبلغ 

النتيجة 

نتيجة 
البيان النتيجة مجموع  ترتيب 

الجمل 
الشجاعة الطالقة اللفظ 

فاشل  72،5 290 80 70 70 70 75عبد احلميد  1
فاشل  70 280 70 70 70 70 75أغيف شيف النذار  2
ناجح  75 300 75 75 75 75 75أغونج إمام فوزي  3
فاشل  67،5 270 70 65 65 70 75أالن فرسكي  4
ناجحة  77 308 80 75 78 75 75أمًنة نور عيين  5
فاشل  67،5 270 70 65 65 70 75أنغى وحيو ف  6
ناجحة  76،25 305 80 75 75 75 75أنغي نوفيتا  7
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75بنتانج يودى تاما  8
ناجحة  77،5 310 80 75 75 80 75فضيلة تري يولندا  9
فاشلة  71،25 285 75 70 70 70 75خالصة رمحدا ه  10
فاشلة  70 280 70 70 70 70 75ىاين ريانيت أسنورا  11
فاشلة  70 280 70 70 70 70 75ىداية اإليكا سفطري  12
ناجح  76،25 305 80 75 75 75 75إحسان رجال الفكر  13
فاشلة  70 280 65 70 70 75 75إإين مغندىان  14
فاشل  70 280 75 70 65 70 75إندرا ستياوان  15
فاشلة  67،5 270 70 65 65 70 75ليلة األرضية  16
فاشلة  71،25 285 75 70 70 70 75لطيفة فسفتا ساري  17
ناجحة  75 300 75 75 75 75 75ليين مستكا  18
ناجح  77،5 310 80 75 80 75 75معاريف أنربي  19
ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75زلمد رزقي  20
فاشلة  67،5 270 70 65 65 70 75نوىف أنغريين  21
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75راغيل بدر رمضان  22
فاشل  68،75 275 70 65 70 70 75ركو أكرب حنان  23



 
 

فاشل  72،5 290 70 75 75 70 75رزقي زلمد إحسان  24
ناجح  77،5 310 80 75 80 75 75ألدي ويبووو . س 25
فاشل  70 280 70 70 70 70 75سنديريو أنندا س  26
فاشلة  71،25 285 70 70 70 75 75فينا دوي ينيت  27
فاشل  70 280 70 65 75 70 75يودا إختيار سالم  28
فاشل  70 280 70 65 75 70 75يودا إختيار سالم  28

   2022      مجموع
   72،21      معدل

 
فهي " ىنةامل"إن يف احملاضرة األوىل للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفهية دلادة 

. أما اللغوية فهي اللفظ وتنظيم اجلمل أي األسلوب. تتكون من اإلختبارات اللغوية وغًن اللغوية
.  وغًن اللغوية فهي الشجاعة، والطالقة

 
 نيةالقائمة الثا

 للدورة األولى نيةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة الثا

أسماء الطلبة نمرة 
مبلغ 

النتيجة 

نتيجة 
البيان النتيجة مجموع  ترتيب 

الجمل 
الشجاعة الطالقة اللفظ 

ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75عبد احلميد  1
فاشل  70 280 70 70 70 70 75أغيف شيف النذار  2
ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75أغونج إمام فوزي  3
فاشل  68،75 275 70 65 70 70 75أالن فرسكي  4
ناجحة  78،75 315 80 75 80 80 75أمًنة نور عيين  5
فاشل  67،5 270 70 65 65 70 75أنغى وحيو ف  6
ناجحة  78،75 315 80 80 75 80 75أنغي نوفيتا  7
ناجح  75 300 75 75 75 75 75بنتانج يودى تاما  8



 
 

ناجحة  80 320 80 80 80 80 75فضيلة تري يولندا  9
فاشلة  72،5 290 75 70 70 75 75خالصة رمحدا ه  10
فاشلة  73،75 295 75 70 75 75 75ىاين ريانيت أسنورا  11
ناجحة  76،25 305 80 75 75 75 75ىداية اإليكا سفطري  12
ناجح  78،75 315 80 75 80 80 75إحسان رجال الفكر  13
فاشلة  72،5 290 75 70 70 75 75إإين مغندىان  14
فاشل  70 280 70 70 70 70 75إندرا ستياوان  15
فاشلة  72،5 290 75 70 70 75 75ليلة األرضية  16
ناجحة  75 300 75 75 75 75 75لطيفة فسفتا ساري  17
ناجحة  77،5 310 80 75 75 80 75ليين مستكا  18
ناجح  78،75 315 80 75 80 80 75معاريف أنربي  19
ناجح  78،75 315 80 75 80 80 75زلمد رزقي  20
فاشلة  72،5 290 75 70 70 75 75نوىف أنغريين  21
فاشل  73،75 295 80 70 70 75 75راغيل بدر رمضان  22
ناجح  76،25 305 80 75 75 75 75ركو أكرب حنان  23
فاشل  73،75 295 80 70 75 70 75رزقي زلمد إحسان  24
ناجح  78،75 315 80 75 80 80 75ألدي ويبووو . س 25
فاشل  71،25 285 70 70 70 75 75سنديريو أنندا س  26
ناجحة  75 300 75 75 75 75 75فينا دوي ينيت  27
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75يودا إختيار سالم  28

      مجموع 
2098،7

5 
 

  74،77      معدل 

فهي " ىنةامل"إن يف احملاضرة الثالثة للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفهية دلادة 
وغًن اللغوية . أما اللغوية فهي اللفظ والشدة، واللحجة. تتكون من اإلختبارات اللغوية وغًن اللغوية

.  فهي الشجاعة، والطالقة



 
 

ومن البيانات السابقة علمنا أن يف نتائج االختبارات للدورة األوىل يف احملاضرة األوىل، والثانية، 
حيث كانت نتيجة ادلعدل للدورة األوىل يف احملاضرة األوىل . والثالثة تغيًنات وتنميات اجليدة

 .74،77، أما يف احملاضرة الثانية  حصلت و72،21حصلت على 
وأما رلموعة نتيجة ادلعدل للدورة األوىل اجملموعة من كل احملاضرات على شكل رلمل ىي 

:   كما التايل
Mean :    

 𝒏 
—–— 

 𝒑 
 

 
  

 :  البيان
 نتيجة ادلعدل : 

 𝒏  : رلموع النتيجة
 𝒑  : رلموع احملاضرات

Mean : 
72،21 + 73،86 + 74،77 

                 2   

  = 220،84   =73،61 
       2 

 73،61: ومن نتائج السابقة علمنا أن نتائج تعلم الطلبة يف الدورة األوىل ىي 
 

 ممارسة نجاة الطلبة في التعلم للدورة األولى  ( أ



 
 

وفقا لنتائج مهارة الطلبة يف الكالم للدورة األوىل باستخدام االسّتاتيجية التعليمية 
وذلك ألن نتيجة ادلعدل للمحاضرة .  وجدنا أن نتيجة الطلبة مل تزال ضعيفةستقصائيةاال

، 73،86، ويف احملاضرة الثانية حصلت على النتيجة 72،21األوىل حصلت على 
أما رلموعة نتيجتهم . 75حيث كانت النتيجة ادلرجوة ىي .  يف احملاضرة الثالثة74،77و

فيدل ذلك أن نتيجتهم مل ربصل على غاية مرجوة يف . 73،61فقط حصلت على 
. التعلم

وللحصول إىل تلك الغاية فاستنفذت الباحثة االسّتاتيجية التعليمية الفكرة ادلزدوجة 
جبانب إرشادىا الطلبة على التدريب ادلستمر . حسن االستنفاذ وفقا للمادة ادلقدمة حينئذ

ويف الدورة . خارج الفصل، وتنظيمها الفصل ادلسرور عند الطلبة طوال تعلمهم اللغة العربية
الثانية كانت الباحثة تساعد الطلبة على ربليل مشكالهتم يف التعلم باستخدام االسّتاتيجية 

.     التعليمية الفكرة ادلزدوجة
 

 اإلصالحات للدورة األولى ( ب
نظرا من ادلشكالت ادلوجودة يف الدورة األوىل فتقدم الباحثة بعض اإلصالحات 

: ومن اإلصالحات للدورة األوىل منها كما التايل. للدورة بعدىا
 .بتنظيم الفصل ادلسرور عند الطلبة يف التعلم. إصالح إعداد التعليم .1
 .إرشاد الطلبة على التدريب ادلستمر يف نطق العربية خارج الفصل .2
 .شلارسة ادلفردات يف زلادثة الطلبة اليومية داخل الفصل وخارجو .3
 . دعوة الطلبة إىل الفعالة يف التعلم وذبهيز الفرصة الواسعة ذلم لبذل اجملهود .4



 
 

". وانال" ويف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقامت الباحثة االختبارات الشفهية دلادة 
فهي . حيث أهنا تتكون من االختبارات يف تلفيظ ادلفردات، وادلناقشة، واالستجوابات

واللغوية ضلو اللفظ، وتكوين اجلمل أي . زلتوية على االختبارات اللغوية وغًن اللغوية
. وأما غًن اللغوية ضلو الشجاعة والطالقة. األسلوب

ومن نتائج االختبارات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة الثانية وجدنا تغيًنات 
حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة األوىل . وربسينات يف أحوال تعلم الطلبة لكل زلاضرات

 77،85، و76،87، ويف احملاضرة الثانية حصلت نتيجتهم على 75،84حصلت على 
وذلك دليل على أن نتيجة الطلبة يف الدورة الثانية قد تغًنت وربسنت . يف احملاضرة الثالثة

. شلا قبلها
 ثالثةالقائمة ال

نتائج إختبارات الطلبة لهارة الكالم في المحاضرة األولى للدورة الثانية 

أسماء الطلبة نمرة 
مبلغ 

النتيجة 

نتيجة 
البيان النتيجة مجموع  ترتيب 

الجمل 
الشجاعة الطالقة اللفظ 

ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75عبد احلميد  1
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75أغيف شيف النذار  2
ناجح  78،5 315 80 75 80 80 75أغونج إمام فوزي  3
فاشل  70 280 70 70 70 70 75أالن فرسكي  4
ناجحة  80 320 80 80 80 80 75أمًنة نور عيين  5
فاشل  67،5 270 70 65 65 70 75أنغى وحيو ف  6
ناجحة  80 320 80 80 80 80 75أنغي نوفيتا  7
ناجح  76،25 305 80 75 75 75 75بنتانج يودى تاما  8
ناجحة  80 320 80 80 80 80 75فضيلة تري يولندا  9
فاشلة  73،75 295 75 70 75 75 75خالصة رمحدا ه  10



 
 

ناجحة  75 300 75 75 75 75 75ىاين ريانيت أسنورا  11
ناجحة  77،5 310 80 75 75 80 75ىداية اإليكا سفطري  12
ناجح  80 320 80 80 80 80 75إحسان رجال الفكر  13
فاشلة  73،75 295 75 70 75 75 75إإين مغندىان  14
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75إندرا ستياوان  15
فاشلة  72،5 290 75 70 70 75 75ليلة األرضية  16
ناجحة  76،25 305 75 75 75 80 75لطيفة فسفتا ساري  17
ناجحة  78،75 315 80 75 80 80 75ليين مستكا  18
ناجح  80 320 80 80 80 80 75معاريف أنربي  19
ناجح  80 320 80 80 80 80 75زلمد رزقي  20
فاشلة  71،25 285 75 70 70 70 75نوىف أنغريين  21
ناجح  75 300 75 75 75 75 75راغيل بدر رمضان  22
ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75ركو أكرب حنان  23
فاشل  73،75 295 80 70 75 70 75رزقي زلمد إحسان  24
ناجح  78،75 315 80 75 80 80 75ألدي ويبووو . س 25
ناجح  75 300 75 75 75 75 75سنديريو أنندا س  26
ناجحة  76،25 305 80 75 75 75 75فينا دوي ينيت  27
فاشل  73،75 295 75 70 75 75 75يودا إختيار سالم  28

      مجموع 
2123،7

5 
 

  75،84      معدل 

إن يف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقامت الباحثة االختبارات الشفهية اليت تتكون من 
. االختبارات يف تلفيظ ادلفردات، وادلناقشة، واالستجوابات

 
 للدورة الثانية حصلت نيةوأما رلموعة نتائج إختبارات الطلبة دلهارة الكالم يف احملاضرة الثا

 .77،85 بنتيجة ادلعدل 2180على 
 



 
 

 رابعةالقائمة 
 للدورة الثانية نيةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة الثا

أسماء الطلبة نمرة 
مبلغ 

النتيجة 

نتيجة 
البيان النتيجة مجموع  ترتيب 

الجمل 
الشجاعة الطالقة اللفظ 

ناجح  80 320 80 80 80 80 75عبد احلميد  1
ناجح  75 300 75 75 75 75 75أغيف شيف النذار  2
ناجح  80 320 80 80 80 80 75أغونج إمام فوزي  3
فاشل  72،5 290 75 70 70 75 75أالن فرسكي  4
ناجحة  81،25 325 85 80 80 80 75أمًنة نور عيين  5
فاشل  71،25 315 80 75 80 80 75أنغى وحيو ف  6
ناجحة  81،25 325 85 80 80 80 75أنغي نوفيتا  7
ناجح  73،75 295 75 70 75 75 75بنتانج يودى تاما  8
ناجحة  77،5 310 80 75 75 80 75فضيلة تري يولندا  9
ناجحة  80 320 80 80 80 80 75خالصة رمحدا ه  10
ناجحة  77،5 310 80 75 75 80 75ىاين ريانيت أسنورا  11
ناجحة  80 320 80 80 80 80 75ىداية اإليكا سفطري  12
ناجح  81،35 325 85 80 80 80 75إحسان رجال الفكر  13
ناجحة  76،25 305 80 75 75 75 75إإين مغندىان  14
ناجح  75 300 75 75 75 75 75إندرا ستياوان  15
ناجحة  75 300 75 75 75 75 75ليلة األرضية  16
ناجحة  78،75 315 80 75 80 80 75لطيفة فسفتا ساري  17
ناجحة  81،25 325 85 80 80 80 75ليين مستكا  18
ناجح  81،25 325 85 80 80 80 75معاريف أنربي  19
ناجح  81،25 325 80 80 85 80 75زلمد رزقي  20
فاشلة  73،75 295 75 70 75 75 75نوىف أنغريين  21
ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75راغيل بدر رمضان  22
ناجح  80 320 80 80 80 80 75ركو أكرب حنان  23



 
 

فاشل  72،5 290 75 70 75 70 75رزقي زلمد إحسان  24
ناجح  81،25 325 85 80 80 80 75ألدي ويبووو . س 25
ناجح  77،5 310 80 75 75 80 75سنديريو أنندا س  26
ناجحة  78،75 315 80 75 80 80 75فينا دوي ينيت  27
ناجح  76،25 305 80 75 75 75 75يودا إختيار سالم  28

  2180      مجموع 
  77،85      معدل 

 
وأما رلموعة نتيجة ادلعدل للدورة الثانية اجملموعة من كل احملاضرات على شكل رلمل ىي 

:   كما التايل
Mean :     𝒏 

—–— 
 𝒑 

 

 
  

 :  البيان
Mean : نتيجة ادلعدل 

 𝒏  : رلموع النتيجة
 𝒑  : رلموع احملاضرات

   

Mean : 75،84 + 76،87 + 77،85 
                 2    

  = 230،56   =76،85 
       2  



 
 

 
أما نتيجة مهارات الطلبة يف الدورة الثانية مع استخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة 

 طلبة الذين مل حيصلوا على مبلغ النتيجة اليت عينها معهد دارا اخلًن 6االستقصائية مل تزال ىناك 
وذلك دليل على أن اإلجرءات يف الدورة الثانية . للّتبية اإلسالمية احلديثة دلبونج الشمالية

باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية تؤثر على ترقية نتائج الطلبة يف التعلم رغم أن 
 .بعضهم مل يقدروا على استيعاب ادلادة التعليمية

نظرا من نتائج ادلالحظة علمت الباحثة أن نتيجة الطلبة دلادة اللغة العربية جيدة بعد 
 .استخدا االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 صورة بيانية األولى

 ترقية نتائج تعلم طلبة الصف الثامن ب لمادة اللغة العربية 
بمعهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي لمبونج الشمالية باستخدام االستراتيجية التعليمية 

 2015/2016الفرقة االستقصائية للسنة الدراسية 

 
 

دلشاركة الطلبة . من صورة بيانية السابقة رأينا أن مقدار صلاة الطلبة ترتقي يف كل الدورة
 .وتنظيم األنشطات التعلم اجليدة عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل

وكان التطبيق على إجرءات عملية التعلم لطلبة الصف الثامن ب دبعهد دار اخلًن للّتبية 
ويسبب ذلك على . اإلسالمية احلديثة باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية جيدا

والرجاء من الباحثة أن تكون ىذه اإلجرءات مع استخدام االسّتاتيجية . ترقية صلاة الطلبة يف التعلم
أما ادلدرس حيتاج إىل تدقيق فهمو على . التعليمية الفرقة االستقصائية مستمرة عند عملية التعلم

 .االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية وغًنىا من االسّتاتيجيات اجليدة
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
 طريقة البحث . أ

أما البحث ىو عملية . يقصد من الطريقة ىي مجيع الكيفيات ادلستخدمة يف البحث
البحث والتفتيش والتجريبة على شيئ معٌن لنيل احلقائق وادلبادئ اجلديدة للحصول على 

 .ادلعلومات احلديثة ولّتقية مقدار شيئ يف رلايل علم وتكنولوجيا
والبحث ىو دراسة علمية حيث كانت يف اجرءاهتا البد من متابعة خطواهتا العلمية 

 .فمّت كانت الباحثة تسًن على خطواهتا الصاحلة ربسن حبثها. ضلو استخدام طريقة البحث
والبحث ىو عملية البحث والتفتيش والتجريبة على شيئ معٌن لنيل احلقائق وادلبادئ 

 .اجلديدة للحصول على ادلعلومات احلديثة ولّتقية مقدار شيئ يف رلايل علم وتكنولوجيا
ىي طريقة وكيفية يف نيل بيانات وحقائق معٌن  (Sugiono)أما عند رأي سوكيونو 

 .حلصل على أىداف وأغراض معينة
ومن مث علمنا أن طريقة البحث ىي عملية حبث وتفتيش لنيل البيانات واحلقائق 

 .ادلوجودة وربليلها بعد ذلك ربقيقا دلايريب من البيانات
واستنادا على البيانات السابقة استنبطت الباحثة أن طريقة البحث ىي اجرءات 

للحصول على وكيفيات يف نيل البيانات واحلقائق احملتاجة مع متابعة خطواهتا ادلنظمة 
 .ادلعلومات احلديثة ولّتقية مقدار شيئ يف رلايل علم وتكنولوجيا
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 نوعية البحث .1
إن ىذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل ويقصد ىنا لتالميذ الصف 

حيث أهنا ذات . الثامن ب دبعهد دار اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية دلادة اللغة العربية
 .أمهية كبًنة يف ترقية مقدار عملية التعلم إذ تستخدم ىذه اجرءات حسن تطبيق

ويقصد من حسن تطبيق ىو أن يقوم ادلدرس بتنمية قدرتو على تعيٌن وربليل 
ادلشكالت ادلوجودة عند اجرءات عملية التعل جبميع اإلجرءات ادلنفذة يف ربليل 

ادلشكالت واصالح األحوال ومالحظة أجرءاهتا بعد ذلك دلعرفة مقدار صلاحها وفق 
 . خطوات وقواعد حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل

أن لبحث إجرءات عملية  (Suharsimi Arikunto)وعند رأي سهارمسي أريكونطا 
 :التعلم مفهومات ثالث ىي

البحث ىو عملية مالحظة شيئ الذي يراد حبثو بطريقة معينة لنيل البيانات  . أ
 .واحلقائق ادلستخدمة يف تنمية مقدار الشيئ ادلرغوبة عند الباحث

 .واإلجرءات ىي عملية اجرءات اليت يقوم هبا مدرس ألىداف وأغراض معينة . ب
والفصل ىو رلموعة التالميذ الذين نتياولون الدرس يف نفس وقت ومدرس  . ت

 .واحد
 

أن حبث إجرءات التعلم يف  (Rochiati Wiraatmaja)أما عند روحييت وراسبجى 
الفصل ىو كيفيات ادلدرسٌن يف تنظيم مجيع أحوال عملية تعلمهم وفق انفعاالهتم حّت 
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ديكنهم التجريبات على نظريات ادلوجودة ادلتعلقة بالبحث مع مالحظة نتائج من أثر 
  .التجريبات

ومن البيانات السابقة علمنا أن حبث إجرءات التعلم يف الفصل ىو البحث الذي 
يقوم بو ادلدرس يف فصلو إلصالح انشطاتو يف ترقية نتائج تعلم التالميذ على سبيل إعداد 

 .التعليم وتطبيق وشلارسة مجيع اجرءات مع مشاركة التالميذ يف الفصل
ومن أىذاف حبث إجرءات التعلم يف الفصل ىي لتحليل ادلشكالت ادلوجودة يف 

ومن أغراضو اخلاصة ىي اصالح . الفصل مع ربليلها ولّتقية انشطات ادلدرس وحرفانيتو
 .مجيع ادلشكالت ادلوجودة عند تعلم التالميذ وتنمية مقدار عمليتو يف الفصل

. ولبحث اجرءات عملية التعلم يف الفصل زلاسن كثًنة كما يف األحباث األخرى
 :وىي كما التايل

 .إن التعاون بٌن التالميذ يثمر على االمتالك بينهم .1
 .تنمية فعالة التالميذ وادلدرسٌن وتعويدىم على االنتقاد .2
 .تنمية قدرة التالميذ على االصالح .3
 .     توحيذ أراء التالميذ على ربليل ادلشكالت ادلوجودة بينهم .4

 :أما بعض العيوب ادلوجودة ذلذا البحث منها
نقصان معلومات ادلدرس ومهارتو يف األساليب األساسية لبحث اجرءات  .1

 .عملية التعلم يف الفصل
 .نقصان ادلدرس يف تنظيم األوقات عند اجرءات عملية التعلم .2
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 تعيين وتحديد البحث .2
إن شخصية ىذا البحث ىي تربية اللغة العربية وتالميذ الصف الثامن ب دبعهد درا 

وأما موضوعيو تطبيق االسّتاتيجية التعليمية الفرقة . اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية
 . االستقصائية يف ترقية ونتائج التالميذ دلادة اللغة العربية

 
 خطوات البحث  .3

التطبيق،  (2)اإلعداد، و (1): إن اخلطوات اليت يلزم على الباحث متابعتها منها 
ادلمارسة اليت البد على الباحث اجرءاهتا على شكل دورة مكررة  (4)وادلالحظة، مث  (3)

 .ومتتابعة
من البيانات السابقة، فهمت الباحثة أن يف حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل 

حيث تبدأ خطواتو بإعداد التعليم، والتطبيق، . خطوات أربع الّت يلزم على الباحثة متابعتها
وادلالحظة، مث ادلمارسة على شكل دورة مكررة متتابعة ومنتظمة حّت يفهم التالميذ مادة 

 . دراسية اليت يراد ايصاذلا إليهم فهما جيدا
أن خطوات ىذا البحث ىي  (Suharsimi Arikunto)وفقا لرأي سهارمسي أريكونطا 

 :كما التايل 
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حيث يبدأ ىذا البحث بالدورة . إن ىذا البحث زلتوي على دورتٌن مكررتٌن متتابعتٌن
األوىل، وبعد أن ظهرت اإلصالحات أو ادلشكالت يف الدورة األوىل يستعد ادلدرسٌن والباحثٌن 

حيث كانت اإلجرءات يف الدورة الثانية متساوية كما يف األوىل مع زيادة . بتعيٌن الدورة الثانية
فمّت كان ادلدرسٌن والباحثٌن . بعض التحسينات واإلاصالحات لتكملة اإلجرءات يف الدروة األوىل

مل يقتنعوا دبا حصلو عليها من النتائج يف الدورة األوىل والثانية ديكن ذلم إعادة اجرءات يف الدورة 
 . الثالثة وىكذا إىل آخره حّت يبلغ ادلدرسٌن والباحثٌن مبلغ اقتناعهم يف النتيجة ادلرغوبة عندىم

ويف ىذا البحث تود الباحثة القيام بالدورتٌن حيث كانت لكل دورة اربع خطوات 
أما مبلغ نتيجة التالميذ دلادة اللغة العربية . ىي اإلعداد، والتطبيق، وادلالحظة، وادلمارسة
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اليت سيحصل عليها الباحثة بعد اجرءات على االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية 
  %.90ىو 

 الدورة األولى
 :وىو زلتوي على . التطبيق . أ

 .أعداد ادلنهج التعليمي الذي ستستخدمو الباحثة .1
 .تعيٌن اعداد التعليم باستخدام االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية .2
 .أن ذبعل الباحثة التدريبات التحريرية دلعرفة مقدار نتائج التالميذ يف التعلم .3
 . أن تستعد الباحثة مجيع احملتويات من ورقة ادلالحظة والتقوًن .4

 التطبيق . ب
واإلجرءات على . التطبيق ىو اجرءات على تطبيق ماعينتها الباحثة يف اإلعداد

االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية يقصد منها للحصول إىل تغيًنات 
 أما خطوات التعليم هبذا االسّتاتيجية ىي كما .واصالحات يف التطبيق

 :التايل
مث قراءة . ويدعو التالميذ على الدعاء معا. يبدأ ادلدرس الدرس بالسالم .1

 .كشف احلضور
 .تقدًن أغراض التعليم أمام التالميذ وحثهم علي التعلم .2
 .لكل فرقة مخسة تالميذ. تقسيم فرقة التعلم .3
تقدًن ادلواد الدراسية أمهياهتا بعد تقدًن أغراض وأىداف اليت سيحصل  .4

وبعد ذلك حيث ادلدرس تالميذه . عليها ادلدرس مع تالميذه بعد التعلم
على فعالة يف التعلم دبساعدة الوسائل التعليمية والنموذجية، وتقدًن 
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وكذلك تقدًن البيان عن . األسئلة وادلشكالت أو احلقائق اليومية ادلوجودة
ادلهارات أي القدرات اليت البد على التالميذ استيعاهبا وتقدًن وظيفاهتم 

 . كيفيات اجرءاهتا
ويف ىذه احلالة يقدم ادلدرس الوظيفة وتقدًن ورقة . عملية فرقة التعلم .5

اجرءات التالميذ اليت البد على كل فرقة اجرءاهتا حّت يقدر كل أعضاء 
وادلدرس . الفرقة على استيعاب ادلادة واإلشّتاك يف مجيع اجرءات التعلم

 .يالحظ تالميذه عند اجرءاهتم حينئذ وارشادىم مع إمكان
يقوم ادلدرس على التقوًن بوسيلة التدريبات ادلتعلقة بادلادة الدراسية . التقوًن .6

وعلى كل التالميذ اجرءات . يومئذ مع االستنتاج نتيجة إجرءات كل فرقة
التدريبات منفردا دون الفرقة ليقدر كل التالميذ على القيام دبسؤولياهتم يف 

ويقوم ادلدرس بعد ذلك بتعيٌن مبلغ استيعاب التالميذ كل . فهم ادلادة
 وما أشبو ذلك من النتيجة حسب مقدار 84، 75، 60: سؤال ضلو 

 . صعوبة األسئلة
بعد اجرءات على التدريبات يستنتج . إعطاء األجرة على صلاح فرقة التعلم .7

 مث اعطاء 100 إىل 0ادلدرس أجوبة التالميذ مع تعيٌن النتيجة حوايل 
 :األجرة على التالميذ الناجحٌن وذلك بعداجراءة اخلطوات اآلتية 

 أن حيسب ادلدرس نتيجة فردية . أ
 أن حيسب ادلدرس نتيجة إجتماعية . ب
 أن يعطي ادلدرس اذلداية أجرة للتالميذ على صلاحهم . ت

 
 



 
 

 ادلالحظة . ت
إن ىذه ادلالحظة اجراىا الباحثة عند اجرءات التالميذ عملية التعلم يف الفصل 

مستندا على البيانات واحلقائق ادلوجودة مع استخدام االسّتاتيجية ادلعينة 
 .للحصول على نتيجة ادلمارسة

 
 ادلمارسة . ث

وادلمارسة يف ىذه احلالة مستندة على البيانات واحلقائق ادلوجود يف ادلالحظة 
وبعد ذلك يقوم ادلدرس والباحثة دبناقشة . اليت أجراىا الباحثة وادلدرس من قبل

ونتائج ىذه ادلمارسة . تطبيق االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية وأثرىها
 .تكون اصالحا لالجرءات يف الدورة الثانية

 
 الدورة الثانية

إن اإلجرءات واخلطوات يف ىذه الدورة متساوة كما يف الدورة األوىل وسلتلفة يف 
 .ادلادة ومتغًنة بزيادة االصالحات والتحسينات

 
 طريقة جمع البيانات والحقائق .4

 :إن الطريق اليت تستخدمها الباحثة يف مجع البيانات واحلقائق منها 
 ادلقابالت  . أ



 
 

ويقصد من ادلقابالت ىي طريقة مجع البيانات واحلقائق ادلوجودة على سبيل 
 أهنا (S. Margono)مركونو .  أما عند رأي س.احملاورة ادلنتظمة وفق أغراض البحث

 .ىي من أدوات مجع البيانات واحلقائق بتقدًن األسئلة شفهيا
          (Le Comte) و ليكوميت (Goetz) يف كوت (Denzin)وعند رأي دين زين

أن ادلقابلة ىي مجيع األسئلة ادلقدمة إىل من لو القدرة على اعطاء البيانات احملتاجة يف 
 أن ادلقابلة ىي كيفيات معرفة األحوال (Hopkins)أما عند ىوبكٌن . البحث شفهيا

 .ادلعينة يف الفصل من ناحية أخرى
إذا يقصد من ادلقابلة ىي كيفيات مجع البيانات واحلقائق من مصادرىا ادلعترب 

 .على سبيل احملاورة شفهيا
 :ويف تطبيقها تنقسم ادلقابلة إىل ثالثة أقسام ىي 

 ادلقابلة احلرية .1
ويقصد من ادلقابلة احلرية ىي عملية ادلقابلة بٌن ادلقابلٌن مع تقدًن األسئلة 

 .وكانت األسئلة مقدمة من غًن قصد. احلرية
 ادلقابلة ادلنتظمة .2

 وىي ادلقالبة اليت يف اجرءاهتا Controled Interviewوتسمى ىذه ادلقابلة 
 .تستخدم بعض الكتب ادلتعلقة باألمور اليت يراد حبثها

ومن عالمتها أن يكون ادلقابل ركنا من مجيع إجرءاهتا بتنفيذ مجيع البيانات 
  . وفق مصادرىا الصحيحة تسهيال لو يف ادلقابلة
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 ادلقابلة احلرية ادلنتظمة .3
وذلك بتعيٌن ادلقابل بعض . وىي رلموعة من ادلقابلة احلرية وادلنتظمة

البيانات ادلناسبة بالبحث اليت يراد تقدديها عند ادلقابلة مع مهارتو يف 
وتكون ىذه اخلطوات مصدرا . اجرءات ومتابعة خطواهتا الصحيحة

 .للمقابل يف اإلجرءات على ادلقابلة ألن ال خيرج من البحث
وىي احملاورة احلرية . وادلقابلة ادلستخدمة ذلذا البحث ىي ادلقابلة احلرية ادلنتظمة

وىذه مقابلة عن أحوال عملية تعلم اللغة العربية . مع األسئلة األساسية ادلعينة من قبل
حيث كانت ىذه . يف الصف الثامن ب دبعهد درا اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية

 .ادلقابلة مقدمة إىل رئيس ادلدرسية ومدرس اللغة العربية
 

 ادلالحظات . ب
وذلا عالمة خاصة اليت ال سبلكها . إن ادلالحظات ىي طريقة يف مجع البيانات واحلقائق

أن  (Joko Subagyo) أما عند رأي جوكو سبكيو .الطريقة األخرى مقابلة واألسئلة
ي مالحظة اإلجرءات ادلنتظمة عن األحوال االجتماعية وكتابة نتائجها بعد  هادلالحظة

 .ذلك
 :وىي كما التايل. وىي زلتوية على مالحظتٌن

 ادلالحظة ادلشاركة  . أ
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ويقصد من الالحظة ادلشّتكة ىي أن يشّتك ادلالحظ يف مجيع أحوال ادلالحظة 
 .عند إجرءاتو

  ادلالحظة غًن ادلشّتكة . ب
 .ويقصد منها أن ال يشّتك ادلالحظ عند إجرءات ادلالحظة

. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلالحظة ادلشركة يف طريقة مجع احلقائق والبيانات
 .حيث كانت الباحثة تشّتك يف إجرءات ادلالحظة

 الوثائق . ت
 ىي كسب (Suharsimi Arikunto)إن الطريقة الوثائق عند رأي سهارمسي أريكونطا 

البيانات واحلقائق عن أحوال الشيئ أوادلتغًنات من ملحوظات أو كتب أو رساالت أو 
  .رلالت أو جدول األنشطات أو رلموعة النتائج وما أشبو ذلك من البيانات

وتستخدم ىذه الطريقة يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة عن أحوال تالميذ معهد درار 
 . اخلًن كوتابومي دلبونج الشمالية

 االختبارات . ث
 ىي (Suharsimi Arikunto )ويقصد من االختبارات عند رأي سهارمسي أريكونطا

رلموعة األسئلة أو االختبارات ادلقدمة دلعرفة مقدار مهارات التالميذ ومداركهم أو 
 .ملكاهتم فردية كانت أم إجتماعية

أهنا رلموعة التهيجات ادلقدمة لنيل األجوبة يف  (S. Margono)مركونو . أما عند س
 .تعيٌن النتيجة
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 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006  
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 :ونوعية االختبارات مقسمة إىل قسمٌن مها
 االختبارات الشفهية . أ

 . مجيع األسئلة ادلتعلقة باألمور اليت يراد حبثها ادلقدمة شفهيا
 االختبارات التحريرية . ب

 .وىي رلموعة األسئلة ادلتعلمقة باألمور اليت يراد حبثها ادلقدمة ربريريا
واستخدمت الباحثة ىذه االختبارات دلعرفة مقدار صلاح التالميذ يف استيالئهم 

ادلفردات دلادة اللغة العربية بتقدًن األسئلة ادلتعلقة بادلواد الدراسية السابقة ومث 
 .عالقتها دببلغ النتيجة اليت سيحصل عليها التالميذ يومئذ

 
 طريقة تحليل البيانات والحقائق .5

بعد أن اجتمعت البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث مث تقوم الباحثة بتحليل 
وىي عملية كسب . مجيع البيانات للحصول على االستنتاج ضلو حقيقة نتيجة ادلالحظة

وبعد ذلك القيام على . البيانات واحلقائق من نتيجة ادلقابلة وادللحوظة والوثائق مث تنظيمها
أخذ االستنباط مثّ إختيار احلقائق والبيانات الرئيسّية، وأخًنا تركيز االستخالص وذلك ب

األعمال إىل احلقائق والبيانات ادلهّمة والغاء ما ليس ذلا أمهية من احلقائق والبيانات يف 
 .البحث مث القيام على االستنتاج لسهولتها يف الفهم

وذلك . وربليل البيانات واحلقائق يف ىذا البحث أقامتها الباحثة يف أول اجرءاهتا
جبمع مجيع البيانات واحلقائق ادلوجودة عند مالحظتها عملية التعلم يف الفصل وربليلها بعد 

وتلك األمور زلتوية على أحوال الفصل وكيفيات تعليم ادلدرس وتنظيمو التالميذ يف . ذلك
                                                                                                                                                                                          

 S. Margono, Op. Cit, 170 .ص 

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011  .ص ,(
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الفصل وادلعاملة بٌن ادلدرس والتالميذ وكذلك كيفيات ادلدرس يف تقدًن األسئلة إيل 
ويف إجرءات على ربليل البيانات عند . تالميذه وكيفيات إجابتهم األسئلة ادلقدمة إليهم

حيث كانت اخلطوة . البحث خطوات ثالث اليت البد من متابعتها ورابعها عقب البحث
واخلطوة الثانية معتمدة بنتائج التحليل األوىل وىكذ إىل . األوىل إىل الثالثة تؤدى متتابعة

أما اخلطوة الثالثة زلتوية على تعيٌن ادلوضوع وربديد ادلشكالت مث ادخال نتائج . آخره
 .فردية يف نتائج التحليل

ويف ىذا البحث تستخدم . وديكن يف ربليل البيانات استخدام طريقة وصفية وكمية
وىو مجيع البيانات عن أحوال الشخصية ضلو بيان كيفيات . الباحثة التحليل الوصفي

فأصبحت البيانات واحلقائق . وأحوال ادلعاملة بٌن مدرس اللغة العربية والتالميذ يف الفصل
 .ادلوجودة نافعة ومستعملة

ومن ادلفهومات السابقة علمنا أن البيانات يف التحليل الوصفي ىي استفرائية 
 .بتحليل البيانات ادلوجودة وتكون فرضية البحث

 :ويف ربليل البيانات واحلقائق تستخدم الباحثة خطوات التالية
وىو اختيار البيانات واحلقائق ادلالئمة بأغراض البحث . زبفيض البيانات .1

 .وزبفيض البيانات وتركيزىا على شكل ملحوظات
. وىي كيفيات تنظيم الكلمات تسهيال يف االستنتاج. عرض البيانات وتقدديها .2

بيان  (ث)التنظيم،  (ت)التفصيل،  (ب)التعيٌن،  (أ)ومن خطواهتا منها 
 واالستفهام  (ج)االستبيانات التكميلية، و

                                                             
 Syamsudin, Vismaia S. Damaianti, Metode  Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009 241-240 .ص ,(  
 Ibid, 335 .ص 



 
 

ىو بيان مقاصد البيانات ادلالئمة خبطواهتا الصحيحة للقيام . فحص البيانات .3
 .على االستنتاج

مستندا على البيانات السابقة علمنا أن خطوات ربليل البيانات واحلقائق اليت البد 
على الباحث متابعتها ىي زبفيض البيانات بتلخيص البيانات احملتاجة يف البحث، وعرض 

البيانات وتقدديها بتنظيم مهارة التالميذ يف الكالم ليسهل الباحثة يف االستنتاج، مث قحص 
 .وىي عملية فحص البيانات ادلوجودة لبيان مقاصدىا. البنانات

ويقصد منو كيفيات ربليل . ويف االستنتاج تستخدم الباحثة ربليل استفرائي
 ومن البيانات .مث اخذ االستنتاج على شكل عامي. البيانات باستخدام احلقائق اخلاصة

السابقة علمنا أن ربليل استفرائي ىو ربليل البيانات على شكل خاص واالستنتاج عليها 
 . على شكل عام

  

                                                             
 Lexi J. Moleong, Media Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001 190 .ص ,(  
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 الباب الثاني
 األساس النظري

 
 االستراتيجية التعليمية الفرفة االستقصائية . أ

عريف استراتيجية التعليم ت. 1
وىي تعين  (Stratos)  اشتقاقي، مشتق اسّتاتيجية من الكلمة ادلركبة اليونانية

. ، إذا اسّتاتيجية ىي قيادة اجليش"الرئيس/القيادة"وىي تعين أيضا " الوكيل"، و "اجليش"
َرْت يف القاموس االندونيسيا .فعلم االسّتاتيجية ىو علم عن اجليش أو عن احلرب  ُعب ِّ

 .الكبًن أن االسّتاتيجية ىي خطة دقيقة عن األنشطة للحصول على األىداف اخلاصة
إذا تُ ْرتَبط بسياق التعلم والتعليم، أن تعاين اسّتاتيجية كتقنية يستخدمها ادلدرس يف تنفيذ 

. عملية التعلم والتعليم ليكون التالميذ قادرين على الوصول إىل أىداف فعالية
و تعين علم احلرب أو " Strategia"عند سيف ادلصطفى، عادت كلمة اسّتاتيجية من كلمة 

انطلقا من ىذا التعريف، فإسّتاتيجية ىي فن تصميم عملية يف احلرب، مثل طرق . قائد احلرب
إىل أهنا مهارة تنّظم " اسّتاتيجية"و أيضا تعانت كلمة . لوضع أو اسّتاتيجية حملاربة اجليش والبحرية

 .األحداث أو الوقائع
 .عند عبد اجمليد، اسّتاتيجية ىي منط مصمم وربد قصدا لتأدية النشاطات أو األفعال
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,1989 ص.664 ,(  
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. والسّتاتيجية دبعناىا اخلطوط العريضة للقوس للفعل يف زلاولة للحصول على اذلدف احملدد
وتعترب االسّتاتيجية كأمناط عامة ألنشطة ادلدرس والتالميذ يف لتكوين نشاطات التعلم والتعليم من 

 .أجل احلصول على األىداف العريضة
اعتمادا على اآلراء أعاله، فاستخلصت أن االسّتاتيجية دبعىن التخطيط، النظم، اخلطوات 

. ووسيلة لتدريب دورىا ومن خالل التمهيد إىل منتهاىا يف عملية التعليم للحصول على األىداف
 

بتلك االسّتاتيجية، عند منصور، ادلدرس لديو بديلة االختيار اليت ديكن توصل إىل أن 
عند نيومٌن ولوكان يف . تكون عملية التعليم مسًنة على ترتيبها منهجية، موجهة، سيلة، وفعالة

. منشور، إن اسّتاتيجية تشمل على أربعة رئيسية، وديكن تصنيفها يف السياقات الّتبوية
: وتلك األحوال األربعة الرئيسية منها 

 .ربديد وتعيٌن موصفات و مؤىالت تغيًنات السلوك وشحصيات التالميذ كما ترجى منها .أ
 .اختيار هنج التعليم معتمدا على التطلعات والنظرة يف حياة اجملتمع .ب
اختيار وتعيٌن االجراء، الطريقة، وتقنية التعليم ادلناسبة، الفعالة حّت أن تكون قبضة  .ج

 .ادلدرس يف تنفيذ عملية التعليم
ربديد ادلعايًن واحلد األدىن للنجاح حّت أن جيعلها ادلدرس يف تأدية اختبار نتائج عملية  .د

. التعليم، وتاليها لتكون الردود واألفعال لتكملة النطم الّتبوية ادلتعلقة بكلها
من ادلفاىيم أعاله، فاستخلصت إن االسّتاتيجية ىي الطرق اليت سيستخدمها ادلدرس 

الختيار نشاطات التعلم واستخدامها يف عملية التعليم ألجل احلصول على ربقيق األىداف 
 .التعليمية

                                                             
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi  Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010 ), 
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 خصائص التعليم .1
: ىناك ثالثة خصائص يف نظام التعليم، ىي 

اخلطة، وىي ترتيب الطاقة، وادلواد، واإلجراءات، واليت ىي عناصر نظام التعليم، يف  .أ
 .خطة خاصة

كل عنصر .  من بٌن عناصر نظام التعليم ادلتناغم ىف كل،(Interdepedence)ادلتعالقة  .ب
 .ضروري، ولكل ادلسامهة يف نظام التعليم

اذلدف الرئيسي من نظام التعليم ىو . اذلدف، نظام التعليم لديو ىدف زلدد لتحقيقو .ج
 .أن يكون التالميذ متعلمٌن

 مراحل التعليم .2
: بشكل عاّم، وجيري تدرّج التعليم  على ثالث خطوات، وىي 

 ادلقّدمة .أ
. يف نشاط ادلقّدمة، الزم على التسخٌن واالختبار البدائي

 النشاط الرئسي .ب
. ويشمل ىذا النشاط من االكتشاف، تقوية التعليم، تشكيل السلوك

 نشاط االختتام .ج
 .يف النشاط اخلتام من التعليم، أجرى بو تقدًن الواجبات و االختبار النهائي
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 مفهوم االستراتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية. ب
وظهرت ىذه . إن ذلذه االسّتاتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية فلسفة خلوقية

 John) يف تلك القرن ىو جون داري من أشهر علماء الّتبيةو. االسّتاتيجية يف القرن األول

Derey) . وعمليات التعلم يف الفصل مع متابعة مجيع خطواهتا عند رأيو تساعد الطلبة على
والفصل ىو زلل . تنمية قدرهتم على ربليل ادلشكالت ادلختلفة وسط االجتماعية الدديقراطية

إبكاري حيث أن ادلدرس والطلبة يقومون على اجرءات عملية التعلم مؤسسة على العمليات 
والطلبة ىم الذين يشّتكون يف مجيع . يف تنفيذىا حسب أحوال الطلبة وذكاءىم وحاجاهتم

 .أحوال ادلدرسة وانشطاطها بوسيلة فرقة التعلم
وييل صران  (Shlomo Sharan)وأنتشرت ىذه االسّتاتيجية يف يدي صهلمو صران 

(Yeal Sharan) واالستخدام على ىذه االسّتاتيجية التعليمية عند . جبامعة تيل أفيف إسرائيل
تتكون من إجرءات عملية التعلم على وجو عام ىي بتقسيم الطلبة إىل عدة فرقة التعلم اليت 

نفرين إىل ستت أنفار لكل فرقة، وعلى كل فرقة اختيار موضوع من موضوعات الدرس ادلقدمة 
مث تقدًن ما وجد كل فرقة أمام الفصل بعد القيام بادلالحظة والتحليل وادلناقشة بينهم تبادال 

 وإن ادلعاملة ادلعروفة وادلواصلة اجليدة بٌن الطلبة عند .للمعلومات واألفكار من كل فرقة
 .إجرءات عملية التعلم يف فرقة صغًنة تساعدىم على تنمية صلاهتم يف التعلم

 
 
 

 

                                                             
 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media,2005 ), 
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 خطوات التعليم باستخدام االستراتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية .1
 تعيٌن موضوعات الدرس وربديدىا مث تكوين فرقة التعلم . أ

إن الطلبة يف ىذه احلالة يقومون على مطالعة موضوعات الدرس مث اختيار فرقة 
 . التعلم حسب رغبتهم يف ادلوضوع متبادال مع مالحظة ادلدرس وارشاداتو

 تنظيم وتعيٌن الوظيفة . ب
حيث أهنا زلتوية على . إن الوظيفة التعليمية معينة من الطلبة يف كل فرقة

األمور اليت يراد حبثها، وكيفيات اإلجرءات عليها، وتكليف الوظيفة لكل أعضاء الفرقة 
 .لتعيٌن وربديد موضوعات الدرس

 إجرءات كسب البييانات أي االستقصاء . ت
ويف ىذه احلالة يكتسب الطلبة مجيع البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث 

وربليلها مث يقوم بعد ذلك على اخذ االستنتاج من البيانات ادلوجودة مع مشاركة كل 
 .أعضاء الفرقة بعد تبادل األفكار واآلراء بينهم عند ادلناقشة

 إعداد نتائج البحث . ث
قبل أن يعٌن كل أعضاء الفرقة مضمون نتائج اجرءاتو وتعيٌن مايراد تقدديو من 

البيانات، فعلى كل أعضاء جلنة التفتيش من كل فرقة أن يفتش مجيع البيانات واحلقائق 
 .ادلالئمة مث ربليلها

 تقدًن نتائج البحث . ج
والبد أن تكون . إن عمليات تقدًن نتائج البحث مكلفة جلميع أعضاء الفصل

واآلخرون منهم يستمعون . عمليات لكل فرقة فعالة مع مشاركة فرقة التعلم األخرى



 
 

والبيانات ادلقدمة البد أن تكون مناسبة . البيانات ادلقدمة أمام الفصل مع مالحظتها
 .ومالئمة دبوضوعات الدرس ادلعينة يف الفصل

 التقوًن . ح
ويقصد من التقوًن دلعرفة . يقوم ادلدرس مع الطلبة تقوًن اجرءات عملية التعلم

   .مقدار فهم الطلبة وتنمية مهارهتم على التفكًن الناقدي
 

 محاسن االستراتيجية التعليمية الفرقة االستقصائية وعيوبها .2
 :ىي كما التايل (Setiawan)ومن زلاسن ىذه االسّتاتيجية عند رأي ستياوان 

 محاسن فردية . أ
 تفضل ىذه االسّتاتيجية حرّية  التعلم للتالميذ، .1
 وتعويدىم على سبهيدية وفعالة يف التعلم، .2
 وتعويدىم باالعتماد على النفس، .3
 .وتنمية قدرهتم على ربليل ادلشكالت .4

 
 محاسن إجتماعية . ب

 تنمية رغبة الطلبة يف التعاون، .1

 تعويد قدرهتم على ادلعاملة وادلعاشرة ادلعروفة بٌن الطلبة وادلدرسٌن، .2

 تعويد قدرهتم على ادلواصلة اجليدة ادلنظمة، .3

 تعويدىم على احّتام األراء،  .4

                                                             
 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014 220 .ص ,(  

 http://www.ilmiahpendidikan.com/2011 /08/penerapan-metode pembelajaran.html 

http://www.ilmiahpendidikan.com/2011/08/penerapan-metode


 
 

 .تنمية قدرهتم على ادلشاركة يف تقرير وإثبات شيئ .5
 :ومن عيوب ىذه االسّتاتيجية ىي كما التايل

 قلة ادلواد الدراسية ادلقدمة إىل الطلبة يف كل زلاضرات، .5

 صعبة اإلجرءات على التحليل الكلي ضلو البيانات، .6
ليست كل ادلواد الدراسية وموضوعات الدرس مناسبة هبذه االسّتاتيجية، ألهنا  .7

 فقط تناسب دبوضوعات الدرس حسب انفعاالت الطلبة،
 .أكثر اإلجرءات على ادلناقشة هبذه االسّتاتيجية ال ذبري بالتمام .8

 
 نتائج البحث. ج

 مفهوم التعلم .1
إن التعلم ىو عملية مجع ادلعلومات وحفظ احلقائق ادلقدمة على شكل ادلواد 

ويقصد من التعلم ىو تغيًن األحوال وربسٌن الشخصية والسلوك عقب اجرءات . الدراسية
 أما عمليات واجرءات نفسها ىي مجيع العمليات ادلتعلقة بتغيًن .التدريبات واالنفعاالت

 وأما اجرءات عملية التعلم يقصد هبا دور .األحوال الباطنية ويقصد ىنا السلوك والنفسية
ويشمل ذلك على تغيًن ذكاء . عمليات إجيابية يف تغيًن السلوك وفق طبقاهتا النفسية

 .لتكون هبا أحوال الطلبة خًنا شلا سبق. الطلبة وسلوكهم وكذلك مهاراهتم
 
 
 

                                                             
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015  65 .ص ,(

 Ibid., 109 .ص  



 
 

 مفهوم نتائج التعلم .2
إن مفهوم نتائج التعلم ىي كلما حصل عليو الطلبة من تغيًن ذكائهم وسلوكهم 

( Nana Sudjana)ويقصد من نتائج التعلم عند رأي ناىن سوجانا . ومهارهتم عقب التعلم
 وأما عند رأي .مجيع قدرة الطلبة اليت حصل عليها الطلبة بعد إجرءات التعلم" ىي 

أن نتائج التعلم ىي من أغراض التدريس اخلاصة اليت سيحصل  (Nasution)ناسوتيون 
 .عليها ادلدرس والطلبة عقب التعلم حيث أهنا معينة يف إعداد التدريس

من البيانات السابقة استنبطت الباحثة على أن نتائج التعلم ىي كلما حصل عليها 
الطلبة من من التغيًنات يف رلال الذكاء والسلوك وادلهارة عقب اجرءات عملية التعلم يف 

 .وقت معٌن ومادة سلصصة وفق العوامل التعليمية اليت عينها الباحثة يف إعداد التدريس
وتكون نتائج التعلم مقدار حصول صلاة عملية التعلم وفق أغراض وأىداف 

التدريس بتغيًن وربسٌن أحوال الطلبة الباطنية النفسية أو السلوك مع تغيًن ادلعلومات 
 .والذكاء

 
 نوعية نتائج التعلم .3

. وىي زلتوية على الذكاء والسلوك وادلهارة. إن نتائج التعلم ىي من أثر التقوًن
 :وسيأيت بياهنا كما التايل 

 الذكاء . أ
إن التغيًنات يف رلال ذكاء الطلبة زلتوية على مهارات رئيسية اليت البد على 

الطلبة استيعاهبا عند التعلم وبعده منها مهارة عقلية، ومهارة تطبيقية، ومهارة ربليلية، 
                                                             

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT.Rosdakarya, 2009  .ص ,(

22 

 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010  61.ص ,(



 
 

ضلو . وىذه التغيًنات متعلقة بقدرة الطلبة العقلية البسيطة. ومهارة تقوديية وإختبارية
القدرة يف ربفيظ ادلادة وربليل ادلشكالت والقدرة على عالقة بٌن اآلراء وادلادة اليت يراد 

 .تعلميمها
  

 السلوك . ب
ويقصد من السلوك عند بعض األراء ىي مجيع التغيًنات الباطينة اليت ديكن 

. رغم أن إىتمام بعض ادلدرسن ضلو الذكاء أكرب من اىتمامهم ضلو السلوك. تقديرىا
اىتمام الطلبة الدرس، : ومن التغيًنات الباطنية أي السلوك اليت ديكننا استنتاجها ضلو 

ومتابعتهم نظام الفصل وادلدرسة، ورغبتهم يف التعلم، واحّتامهم ضلو مدرسيهم 
 .وأصدقائهم، وعادات تعلمهم ومعامالهتم االجتماعية

واالستنتاج على تغيًنات الطلبة الباطنية أي السلوك أصعب من االستنتاج  
ألنو ال ديكمن . واليسمح االستنتاج على السلوك كل وقت. على  تغيًناهتم يف الذكاء

والتغيًنات فيو تستغرق وقتا طويال كما التغيًنات يف رغبتهم . أن يتغيًن يف أية حلظة
 .واحّتامهم وغًنىا من التغيًنات

 
 المهارات . ت

. إن االستنتاج يف رلال ادلهارات ىو االستنتاج على مجيع التغيًنات الظاىرية
واالستنتاج عليها يف بعض أحيان مباشرة مع االستنتاج على التغيًنات يف ذكاء 

 ومن مث ال ينبغي على ادلدرس أن يستنتج نتائج الطلبة يف رلال ذكائهم .الطلبة
                                                             

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT.Bumi Angkasa, CetmII, 

193 .ص ,(2013  

 Ibid., 198 .ص  



 
 

. وإمنا ينبغي عليو أن يستنتج مجيع الغيًنات كلها، الذكاء، والسلوك، وادلهارة. فحسب
. وأكثر ادلدرسٌن اليوم يتخذون نتائج تغيًنات ذكاء الطلبة مصدر صلاهتم الوحيدة

وذلك بتوحيد . فأصبح اىتمامهم ضلوىا أكرب من اىتمامهم ضلو سلوك الطلبة ومهارهتم
ألن التغيًنات يف سلوك الطلبة . تنائج تغيًنات الطلبة يف الذكاء وادلهارات دون السلوك
واالستنتاج عليها يستغرق وقتا . عند بعض ادلدرسٌن ديكنها أن تتغًن دائما يف أية حلظة

 . طويال
ألنو متعلق . وأكثر ما يتخذىا ادلدرسون اليوم من نتائج التغيًنات ىي الذكاء

وعلى ادلدرس أن ال يتخذ نتائج . بقدرهتم على استيعاب ادلواد الدراسية ادلقدمة
وإمنا عليو أن . تغيًنات الطلبة يف الذكاء مصدر صلاهتم الوحيدة دون السلوك وادلهارات

من أكرب اىتمامهم يف  (الذكاء، والسلوك، وادلهارات)جيعل كل نتائج التغيًنات 
رغم أن الباحثة يف ىذا البحث فقط ازبذت نتائج . االستنتاج وتعيٌن على صلاة الطلبة

تغيًنات ذكاء الطلبة دلادة اللغة العربية وفق نتائج ادلهارات العقلية، والتطبيقية، 
 الستحاالت الباحثة يف اإلجرءات على تقوًن سلوك .والتحليلية، والتقوديية االختبارية

 .الطلبة ومهارهتم يف وقت زلدودة ولقّلة األوقات لدي الباحثة
 

 العوامل  التي تؤثر على نجاة التعلم .4
إن أكثر ما يبحث يف أول ظهور علوم النفس ىو كيفيات يف احلصول على نتائج 

حيث كان للعلماء يف علوم الّتبية وعلوم النفس منصبة كبًنة يف ربليل . التعلم اجليدة

                                                             
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1998 ),   

ص.54-50  



 
 

ومجيع ادلشّتكٌن يف عملية التعلم عليهم توجيو . العوامل اليت تئثر على صلاة تعلم الطلبة
 .ارائهم وأفكارىم لتنمية صلاة التعلم اليت سيحصلون  عليها

 Ngalim)ومن العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم اجليدة عند رأي عامل فوروكو 

Purwoko) وىي كما التايل: 
ظاىرية وباطنية اليت تؤثر . وتشمل ىذه العوامل على مجيع النفسية: العوامل الداخلية  . أ

 .على صلاة الطلبة يف التعلم
ىي مجيع العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم اجليدة خارجة نفس : العوامل اخلارجية  . ب

الطلبة، ضلو غرفة التعلم الضعيفة وغًن مالئمة، ونقصان األدوات التعليمية ووسائلها، 
 .واألحوال اإلجتماعية

واالستنباط من البيانات السابقة أن نتائج تعلم الطلبة ىي مجيع نتائج اإلجرءات 
جبميع عواملها الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على حسن . على عملية التعلم يف الفصل

 .نتائج تعلم الطلبة وضعفها
 

 تعليم اللغة العربية. د
 اللغة العربية .1

وىي من أدوات ادلواصلة بينهم لتعبًن . إن اللغة العربية ىي لغة يستخدمها العرب
أرائهم ومقاصدىم حّت يقدروا على ادلعاشرة وادلعاملة بينهم حسب ثقافتهم وحضاراهتم 

  .خبالف موقعهم اجلغرايف

                                                             
 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008 180.ص ,(  

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007  107 .ص ,(

 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab (Kajian Teoritis dan Praktis), (An-nur 

Press, Bandar Lampung, 2004  1 .ص ,(



 
 

وىي من األدوات . أهنا لغة القرآن (A. Fuad Efendi )وعند رأي أمحد فؤاد ايفاندي
  .ادلواصلة بٌن ادلسلمٌن جبانب معامالهتم مع اهلل يف العبادة

حيث أن أول من . وعند رأي علماء اخلطط أن اللغة العربية ىي أوىل لغات العامل
واستنادا على ىذا الرأي علمنا أن اللغة . استخدمها يف الكالم ىو نبينا ادام عليو السالم

  .العربية أوىل لغات الناس يف العامل مث أتبعتها بعد ذلك لغات أخرى
وعلينا دراستها دلعرفة العلوم الدينية . كما أهنا لغة القرآن وىي لغة احلديث والعبادة

وفقا لقول اهلل . من مصادرىا األصلية وفهمها فهما جيدا (ويقصد ىنا الدين اإلسالمي)
َوَلَقْد َضرَبْ َنا لِلنَّاِس يفْ ٰىَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ  : " 28 – 27: عزوجل يف سورة الزمر اآلية 

ُرْوَن  َر ِذْي ِعَواٍج َلَعلَُّكْم يَ تَّتُ ْوَن  {27}َمَثٍل َلَعلَُّكْم يَ َتذَكَّ  { "28}قُ ْرٰانًا َعرَبِيًّا َغي ْ
بناء على اآلية القرآنية السابقة علمنا أن اهلل تعاىل انزل القرآن بلسان عريب ليفهمو 

كما أن القرآن واألحاديث النبوية ىي مصادر الدين، وىي مدينة العلم، واللغة . قومو
فمن أراد ادلدينة فليأتيها من باهبا أي فمن أراد أن يفهمها فهما جيدا فعليو . العربية باهبا

ألهنا ذات أمهية كبًنة يف معرفة مضمون اآلية القرآنية واألحاديث . إستيالء اللغة العربية
 .النبوية مع فهمها فهما جيدا عميقا

 
 
 

 
                                                             

 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi dan Strategi Alternatif (Pembelajaran Bahasa Arab), (Misykat, 

Malang,2005  xvii-xvii .ص ,(

 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja, 2004  4 .ص ,(

 Departemen Agama RI, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanlema, 2006  368 .ص ,(



 
 

 أغراض تعليم اللغة العربية .2
إن تعليم اللغة العربية من األمور احملتاجة للحياة البشرية لتساعدىم على ادلواصلة 

ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي الستيعاب على العلوم . اجليدة بينهم ورلتماعهم
    .وادلهارات اللغوية ضلو ادلطالعة، واحملادثة، اإلنشاء، النحو والصرف

وعند رأي الدكتوراندس احلاج، تيار يوسف ودكتوراندس شيف األنوار يقصد من 
حيث أن األغراض . تعليم اللغة العربية ىي للوصول إىل األغراض العامة واخلاصة يف التعليم

 .اخلاصة ىي بيان من أغراض العامة ألن الوصول إليها صعوبة
 :ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي كما التايل

ليفهم هبا الطلبة مضمون اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت ىي مصادر  .أ 
 .الدرين اإلسالمي

 .ليفهم هبا الطلبة النصص العربية يف الكتب الدينية والثقافة .ب 
 .ليقدر هبا الطلبة احملادثة واإلنشاء باستخدام اللغة العربيي .ج 
لتكون اللغة العربية وسيلة علمية دلهارات أخرى وىي مستخدمة يف تربية وكلية  .د 

  .علماء اللغة العربية
نظرا من أىداف تعليم اللغة العربية السابقة علمنا أن تعليم اللغة العربية ىو نظام 

 . ويشمل ذلك على االيديولوجية أي الدينية، والعلمية، واإلجتماعية. تصوري يف التعلم
 
 

 
                                                             

 M. Khalilullah, Op,Cit., 8.ص 

 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

Rajawa;I Grafindo Persada, 1997  189 .ص ,(



 
 

 المحتويات في تعليم اللغة العربية .3
إن يف تعيٌن زلتويات تعليم اللغة العربية بنظر إىل كافة اللغة العربية وفروعيتها 

 :حسب البيانات التايل
إن فروعية اللغة العربية كما ذكر يف منهج التعليم ىي كثًنة مجّة وىي زلتوية على 

قراءة األجبدية أي اذلجائية، والقراءة، والكتابة ويشملها اإلنشاء واإلمالء، والقواعد النحوية 
 .والصرفية، والبالغة، والتدريب، واحملادثة أي احلوار، وادلفردات

 
إن لكل لغات عناصرىا : " وديكن كذلك بنظر إىل عناصر اللغة حسب اراء التايل 

اليت ديكن نظرىا منفصال رغم أن عناصرىا متعلقة بعضها مع بعض وىكذا إىل أن ظهرت 
 .وادلهارات اللغوية والقدرة عليها سلتلفة بعضها شفهية وبعضها ربريرية.اللغة

 
 مهارة الكالم . أ

 مفهوم مهارة الكالم .1
 والكالم إصطالحا ىو القدرة على تلفيظ .الكالم لغة ىو النطق واحلوار والكالم

قدرة ومهارة الكالم يقصد منها   .األصوات العربية تلفيظا تاما من سلارجها الصحيحة
فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات حسب نظامها اللغوية، ليعرب هبا مجيع ارائو 

فهي مهارة اليت تكتسب إىل قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق قواعدىا . ومشاعره
                                                             

 Zulhanan, Op.,Cit, 8 .ص 

 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi dan Strategi Alternatif (Pembelajaran Bahasa Arab), (Misykat, 

Malang,2005  78 .ص ,(

 Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Proressif, 1984 ), 

1318 .ص  

 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

 6 .ص,(2004



 
 

النحوية والصرفية حّت يقدر هبا الطلبة على تعبًن مجيع أرائو ومشاعره شفهيا باللغة اليت 
 .يدرسوهنا

قدرة فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات حسب ومهارة الكالم يقصد منها 
فهي مهارة اليت تكتسب إىل قدرة فرد على . نظامها اللغوية، ليعرب هبا مجيع ارائو ومشاعره

تلفيظ األصوات العربية وفق قواعدىا النحوية والصرفية حّت يقدر هبا الطلبة على تعبًن 
ويقصد من الكالم ىو قدرة فرد ما على  .مجيع أرائو ومشاعره شفهيا باللغة اليت يدرسوهنا

 .تلفيظ األصوات أو الكلمات ليعرب هبا مجيع أرائو ومشاعره
 

خطوات التعليم لمهارة الكالم  .2
إن دلهارة الكالم أساليب تعليمية سلتلفة وفق طبقات الطلبة ودرجاهتم العقلية وىي 

: فستأيت خطواهتا كما التايل. زلتوية على ادلهارة دلستوى ادلبتدئ، وادلتوسط، وادلتقدم
 خطوات التعليم دلستوى ادلبتدئ ( أ

 .يطلب من الطلبة نطق الكلمات وتنطيمها يف مجل مفيدة وإبداء أرائهم عنها .1
 .تقدًن وتعيٌن ادلدرس موضوع الدرس وفق إجابة الطلبة عن األسئلة من ادلدرس .2
 .تعويد الطلبة على نطق العربية بوسيلة األسئلة البسيطة .3
يطلب من الطلبة تلفيظ وذكر احملاورات أي إجابة األسئلة ادلتعلقة بادلادة اليت قرأىا  .4

 . الطلبة شفهيا

                                                             
 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013 ), 

 135.ص
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 .التدريبات على التحليل والتعيٌن ( أ
يقصد من ىذه التدريبات ىي تعويد الطلبة على ربليل وتعيٌن معاين الكلمات اليت 

: وىي كما التايل . يسمعها الطلبة



 
 

أن يذكر ادلدرس كلمة مث يطلب من الطلبة ذكر كلمات أخرى ادلتعلقة بالكلمة  .1
 .اليت ذكرىا ادلدرس
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على ادلدرس شلارسة مادة احلوار وفق سلارجها الصحيحة وحلجتها التامة منوذجا ومثاال  .1

 .للطلبة يف بداية أمره
 .على ادلدرس إىتمام الطلبة ادلستحيئٌن يف الكالم .2
 .أن ال يتعجل ادلدرس يف إصالح أخطاء الطلبة عند زلاورهتم .3
 .على ادلدرس تنظيم الفصل يف بداية تعليمو ليتمكن الطلبة على ادلشاركة يف التعلم .4
أن تكون األساس اللغوية مشتملة على العناصر اللغوية وغًن اللغوية ادلكتوبة يف  .5

 .االستنتاج اليت البد من إىتمامها
  

 طريقة التعليم لمهارة الكالم .5
إن مهارة الكالم من ادلهارات اللغوية اليت البد من إستيالئها الطلبة بعد تعلم اللغة 

والطريقة اجليدة وادلعتربة عند ادلدرس . هبا يقدر الطلبة على االتصالة اجليدة بينهم. العربية
. يف تعليم مهارة الكالم ىي طريقة ادلباشرة

وتستخدم ىذه الطريقة ألن العمليات يف تعليم اللغة العربية متساوية بتعليم لغة 
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فلما وجد الطلبة بعض العبارات وادلفردات اجلديدة والصعبة، وازبذت الباحثة . ادلباشرة

. وسائل اإليضاح لبيان معاين الكلمات
 
 
 

  
 
 

  



 
 

 الباب الخامس
 االستنتاج واالقتراحات ثم االختتام

 
 االستنتاج . أ

وفقا لنتائج ربليل البيانات ظهرت أن اإلجرءات على عملية التعلم دلادة اللغة العربية 
لطلبة الصف الثامي ب دبعهد دار اخلًن للّتبية اإلسالمية احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية 

باستخدام االسّتاتيجة التعليمية الفرقة االستقصائية جيدة لّتقية مقدار صلاة الطلبة يف كل 
الدورة حيث تنمو فيها فعالتهم يف التعلم وشجاعتهم على تقدًن األسئلة واألراء عند إجرءات 

فتدعو ىذه . وأصبحت غرفة التعلم سكينة ومنتظمة باستخدام ىذه االسّتاتيجية. عملية التعلم
 . احلالة إىل مهة الطلبة القوية ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية

فتلك احلقائق مستندة على نتيجة االختبار وفق نتيجة ربليل البيانات لكل الدورة 
 طلبة وىم من الناجحٌن، 15ب  % 53حيث أن صلاة الطلبة يف الدورة األوىل حصلت على 

ب  % 79أما يف الدورة الثانية حصلت نتيجتهم على .  طلبة13ب  % 46والفاشلٌن منهم 
ويدل ذلك على تنمية .  طلبة6ب  % 21 طلبة وىم من الناجحٌن، والفاشلٌن منهم 22

 .مبلغ التعلم الذي البد حصولو بعد التعلم % 79من  % 15صلاة الطلبة إىل 
 

 االقتراحات . ب
بعد مالحظة نتائج االجرءات عملية التعلم وربليل البيانات فرأت الباحثة أن بعض 

 :ومن االقّتاحات ذلذا البحث منها . االصالحات واالقّتاحات زلتاجة فيها
 لرئيس ادلدرسة . أ



 
 

عليو إرشاد ادلدرسٌن توجيههم على ترقية عملية التعلم مع اشّتاكهم يف احملاضرات 
 .والكليات ادلتعلقة بكيفيات ترقية صلاة الطلبة يف التعلم

 
 دلدرس اللغة العربية . ب

عليو القدرة يف اختيار وتعيٌن الطريقة أو االسّتاتيجية التعليمية ادلالئمة بادلادة لتسر هبا 
فمّت كان ادلدرس قادرا علي استيالء االسّتاتيجية وتنظيم أنشطاهتا ربسنت نتيجة . الطلبة
 . الطلبة

 للطلبة . ت
عليهم فعالة يف التعلم وكسب ادلعلومات باستخدام أية الوسائل ادلواصالت ضلو كتب 

ويلزم . الدرس وشبكة انّتنيت وما أشبو ذلك من وسائل التعلم لسهولتهم يف فهم الدرس
 .معهم اذلمة القوية الرغبة كبًنة يف التعلم

 
 االختتام . ت

 ىذا البحث اممتوتوفيقو حّت تقدر الباحثة على ااحلمد هلل والشكر على نعم اهلل 
بعيد عن الكمال وىو  .لكثًنة مجةيف كتابة ىذ البحث واعداده اخلطيئة والنسيان فإن . علميال

. والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقّتاحات الداعمة لتحسينو يف ادلستقبل
 السالمة والعافية ةسأل اهلل الباحثت ووأخًنا هعسى أن يكون ىذا البحث نافعا لقراء

ميع ادلشتكٌن الذين بذلو جهدىم ونصف أوقاهتم يف ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا ًف
العلمي الباحث ىذا   الباحثةفيديعسى أن  و.مساعدة الباحثة على إسبا ىذا البحث العملي

آمٌن يارّب العادلٌن . خاصة وقارءه عامة
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