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  الباب الرابع

  التحليلي نقدال

  

 ة سورابايااملتوسط احلكمةمدرسة يف االتصال الثالثي االجتاهات أسلوب  تصميم  . أ
ينقسم على قسمني قليل إىل كثري االتصال الثالثي االجتاهات أسلوب  كان تصميم
ستعمل ت مدرسة احلكمة املتوسطة سورابايا يف سلوباأل وتصميم وكثري إىل قليل

اخلاص ألن  فيها حيتاج إىل إزادة لدى الطالبتنمية مهارة الكالم لو .وغريهاشاشة 
 .إما املدرسة وإما البيتالتأثري حوهلم وحقيقة يكثر  ،عندهم نقصان سرور وجهد

تاج إىل تعويد اللغة وال يغين تعليم اللغة فيها إال تعليما يف داخل الفصل ولكن حي
إال وفيها يتعلم ملهارة الكالم والقراءة والكتابة  .كل يوم وينبغي أن حيقق بيئة اللغة

من املفترض أن ال يبدأ املعلم عمله إال بعد حتديده لألهداف اليت يرمي إىل  .اإلستماع
حتقيقها من خالل تدريس مادة معينة، أي جيب عليه أن حيدد مسبقا التغريات السلوكية 

  :م اللغة العربية كما يليأما أهداف تعلي 41.اليت يهدف إىل إحداثها عند طالبه

حتسني أسلوب التعبري (أن ميارس الطالب العربية اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة  .1
أو بصورة تقرب من  42)الكالمي والكتايب وتعود الفصحى ىف احلديث والكتابة

وىف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول بأن تعليم العربية كلغة الثانية . ذلك
 :تهدف مايلييس

                                                            
 .23 ،)م1985 -ه1405دار الفرقان، : إربد(، علم النفس التربويعبد اجمليد نشوايت،  41
- 16، )م1983الرسالة، مؤسسة : بغداد(، املوجة العملى ملدرس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشى،   42
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 .تنمية القدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يسمع إليها  ) أ
تنمية القدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة وللتحدث مع الناطقني   ) ب

 .بالعربية حديثا معرباىف املعىن سليما ىف األداء
تنمية القدرة الطالب على القراءة والكتابة العربية بدقة وفهم بالقراءة   ) ت

ة ىف جدود منوه الفكري واللغوى والقراءة اجلهرية السليمة اليت تتمثل الصامت
ىف األداء السليم، نطقا للحروف من خمارجها، ضبطا للحركات والسكنات 
ىف مواقعها، هلجة مناسبة أو نطق السليم حروف اللغة، متثيال للمعىن، مراعاة 

 43.للوقف ىف مواقعة أو مناء الثروة اللفظية
صحت الكتابة (الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة تنمية القدرة   ) ث

 )ومجاهلا
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومامييزهامن غريها من اللغات أصوات  .2

 .مفردات وتراكيب ومفاهم
أن يعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة أن  .3

 44.الذي بتمامل معهيعيش فيها اجملتمع 

تعليم اللغة العربية  املنهج الدراسي يفإشراف احلكمة املتوسطة كان  يف مدرسة
هو خاص املنهج الدراسي ختتلف بتدريس املادة األخرى، البد أن ختتلف يف مبادئ 

يف مدرسة احلكمة وقدميا تعليم اللغة العربية . تدريسها من حيث طريقتها وموادها

                                                            
، )م 1991دار النفائس، : بريوت(، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  43

33-34.  
 1989\ه 141جامعة املنصورة، : مصرى(، تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدى أمحد طعيمة،   44
 .49، )م
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هي إتقان املهارات  أربع ساعات، وكانت أغراض تعليم اللغة العربية سورابايااملتوسطة 
مهارة الكالم والكتابة والقراءة إال اإلستماع ألنه ليس كمثل اللغة اإلجنليزية : اللغوية

  . ونقصان الوقت ودون التسريف

، جمموعة األسالب الىت يتم بواسطتها تنظيم اجملال Methodطريقة التدريس 
والطريقة هبذا املفهوم الشامل . لم، من أجل حتقيق أهداف تربوية معينةاخلارجي للمتع

ليست جمرد وسيلة لتوصيل املعرفة، أو إجراءات وأنشطة تدريسية يقوم هبا املعلم يف 
وإمنا هي خطة شاملة، يستعان هبا يف حتقيق اهلدف التربوي . داخل الفصلفحسب

واألساليب واألنشطة يف داخل  املنشود، وتتطلب عدداً من اخلطوات واإلجراءات
وخارجه، وتربط بطريقة إعداد املنهج، وتأليف الكتاب املقرر، واختيار  الفصل

موضوعاته وتنظيمها، ووسائل التقومي، وتقنيات التعليم، والتوجيهات الىت يشتمل 
 .عليها دليل املعلم

طريقة هي  حلكمة املتوسطة سورابايامدرسة اطريقة التعليم الىت تستخدمها و
، أى تقوم على فعالية الطالب لعمل االمتحان النظرية ركز علىت نحو والترمجةال

أغراضه األخرى تسهيل واملهم على  .ونشاطه الذاتى حتت إشراف املدرس وتوجيهه
  .لترجيم القرآن وفهم قراءة الصالة وحمادثة كل يوم واختبار كتايب وعملي

األنشطة الىت يقوم هبا املعلم : هيف، Techniquesاألساليب  أما اإلجراءات أو
داخل حجرة الدراسة أو خارجها يف تطبيقة لطريقة تدريس معينق وكل إجراء أو 

  .نشاط يعد  جزءاً من الطريقة أو مرحلة من مراحها، وهذه اإلجرءات واألنشطة
وال يعد اإلجراءات جزءاً من الطريقة، وال ينسب اليها ما مل يكن منسجما 
معها، ومتفقًا مع مذهبها، فال تضم الطريقة خيطا غري متجانس من األساليب 
واإلجراءات أو األنشطة الىت ينتمى بعضها إىل طريقة وبعضها اآلخر إىل طريقة أو 

ا اخلليط مقصودا لذاته، كأن يقصد طرائق خمتلفة املشارب واإلجتاهات، ما مل يك هذ
 . به بناء طريقة جديدة، مكونة من أنشطة وإجراءات مستعارة من طرائق أخرى
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: خل حجر الدرسومن اإلجرءات املعروفة يف طرائق التدريس الىت متارس دا
والتعزيز، والتكرار، والقراءة اجلهرية، والقراءة الصامتة، وتبادل  التقدمي، واحلوار،

وهذه اإلجراءات واألنشطة الذى متارس . والتمثيل، والتدريبات بأنواعها األدوار،
داخل الفصل، باإلضافة إىل ما يقوم به املعلم من إعداد املاّدة اللغوية، وحتضري الدرس، 

واملثال التاىل يوضح العالقة بني املفاهم العالقة . وما يلزم لذالك من تقنيات تعليمية
البنيوية السلوكية نظرية لغوية : وتسلسلها) اإلجراءات-الطريقة- املدخل-النظرية(

املدخل الشمعي : نفسية، انبثق منها بعض املداخل يف تعليم اللغات األجنبية، من أبرزها
الطريقة الشمعية : ملدخل عدد من  الطرائق، من أمههاا الشفهي، وقد انبشق من هذا

التكرار، وتدريبات، : أبرزهاالشفهية، وهلذه الطريقة إجراءات وأنشطة معروفة، من 
  45.األمناط بأنواعها

ا يف هذه املدرسة، قيكل خصة أربعون دقو خصتني كل املقابلة علىعند 
أوال يلقي مدرس  االتصال الثالثي االجتاهاتأسلوب  تصميمالباحث مبوافقة  فيوازع

املتعلمون على مرة ثانية ليتمّرن عن مدة الىت يعلّمها يف املنهج الدراسي، قصة مباشرة 
مث ينقسم املدرس . وبعد ذلك يسأل املدرس كل طالب بالتناوب. اللغة املنشودة

  .الطالب ِفرقا، و كل فرقة يتكلمون مع أعضاءها بالتناوب

                                                            
: الرياض(، طرائق التدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلى،   45

  .25- 22 ،)م 2002إلسالمية، د بن سعود اجامعة اإلمام بن حمم
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 مذكرة 
 لطالب
  . اوب

  

يف. الفرائية
لل املذكرة من 

عضاءها بالتنا

ا النصوص: 
املادة عن وال

 تتكلموا مع أ

خدام املذكرة
أو املدرس سأل
وكل فرقة ا،

  

القراءة باستخ
يس. القراءة ن
ِفرقا الطالب س

 ذلك مادة ا
من مملوءة رائية
املدرس ينقسم

   
وبعد
الفر النصوص
وي. بالتناوب
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وبعد ذلك يعلّم املدرس عن مادة طرق التدريس واكتساب اللغة الثنائية     
 الدراسة خرآ ويف. فقط يستمعون والطالب حماضرة، بطريقة باستخدام مذكرة

 باملوضوع وظيفة للطالب مدرس أجرب الدراسة بعد. قليال القواعد املدرس يلقي
 خرآ يف الطالب كتابة وظيفة من األخطاء وتصحيح الكتابة مهارة لتمرن املقرر

  :يف الفصل السابع والتالميذ منهم  هذا احلال يعامل الباحث حبثاو .الدراسة

  

  "ه"الفصل السابع 

  اسم  رقم
  أبيل رغيل الفريز  1
  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  أضا أمري عريف الدين  3
  أمحد إسحاق 4
  أمحد ولدان فربي ألفان  5
  أمحد لبيب نوفل 6
  أكما ذو الفضل رمضان  7
  ألفان عطار فردوس  8
  ألف أولياء سفوطرا  9

  ألفيان رمحنشة 10
  أّمر محيد برج  11
  .كلفني حارمسا ف  12
  موليا ستيواندّف   13
  .ف. دريس رفيد ه  14
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  .إيكا أدتيا ف  15
  حنيف نوفل فّرسي  16
  جودت مشعل  17
  حممد ريزا أمر تقوى  18
  .حممد فحري بودي م 19
  حممد فرحان فرمنشة  20
  حممد نصر اهللا  21
  حممد رايف فردوس  22
  حممد رايف وجياينطا 23
  .حممد راكا و  24
  حممد رّيان الطاوي  25
  .فرياغونج إندرا و  26
  .راكا و  27
  رزاعان وحي رمضان  28
  .رزقي أغونج م  29
  رزقي رمضان 30
  .ف. ريان حفيظ ف  31
  زاكي نور رمحن  32

  

وهذا التجرب  .ويوزعها أن جيعل جمموعاتأعلى وبعد ذلك جيمع الباحث التالميذ 
عدد التالميذ وكفاءهتم وتنويع أسلوب االتصال الثالثي االجتاهات يف الفصل بنظر 

  :فيما يليوكل اجملموعات 
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  اجملموعة األوىل

  اسم  رقم
  أبيل رغيل الفريز  1
  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  أضا أمري عريف الدين  3
  أمحد إسحاق  4
  أمحد ولدان فربي ألفان  5
  أمحد لبيب نوفل  6

  

  الثانيةاجملموعة 

  اسم  رقم
  أكما ذو الفضل رمضان  1
  ألفان عطار فردوس  2
  ألف أولياء سفوطرا  3
  ألفيان رمحنشة  4
  أّمر محيد برج  5
  .كلفني حارمسا ف 6

  

  اجملموعة الثالثة

  اسم  رقم
  دّف موليا ستيوان  1
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  .ف. دريس رفيد ه  2
  .إيكا أدتيا ف  3
  حنيف نوفل فّرسي  4
  جودت مشعل  5
  ريزا أمر تقوىحممد 6

  

  

  اجملموعة الرابعة

  اسم  رقم
  .حممد فحري بودي م  1
  حممد فرحان فرمنشة  2
  حممد نصر اهللا  3
  حممد رايف فردوس  4
  حممد رايف وجياينطا  5
  .حممد راكا و  6

 

 

  

  اجملموعة اخلامسة

  اسم  رقم
  حممد رّيان الطاوي  1



59 
 

  .فرياغونج إندرا و  2
  .راكا و  3
  رمضانرزاعان وحي   4

  

  

  

  

  

  اجملموعة السادسة

  اسم  رقم
  .رزقي أغونج م 1
  رزقي رمضان  2
  .ف. ريان حفيظ ف  3
  زاكي نور رمحن  4

  

االتصال أسلوب ن تصميم البيان السابق فيقول إوبعد أن نظر الباحث إىل 
واهلدف منهما تنويع التعلم . الثالثي االجتاهات نوعان قليل إىل كثري وكثري إىل قليل

عشرة ثالثة أنفار حىت ة ومفرحة وفعال الوقت الدراسي مبجموعة وكلها تكون له تعمم
يف هذه املدرسة، وذلك التصميم " ه"قد حبث الباحث يف الفصل السابع و. أنفار

   :االتصال الثالثي االجتاهات فيما يليسلوب العامي أل
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 .عطاء القصة بصورةإ .1

 .توكيد الفهم بإعطاء املفردات .2

 .يتحاوروا التالميذ بالتناوبشكل اجملموعة ل .3

 .يتقدم إىل األمام .4

  .التقومي .5

  

  

 

ة املتوسط احلكمةمدرسة يف االتصال الثالثي االجتاهات فعالية استخدام أسلوب   . ب
 سورابايا

يف تنمية مهارة  االتصال الثالثي االجتاهاتفعالية استخدام أسلوب وكانت 
بثالثة  الباحث يستعمل سورابايااحلكمة املتوسطة مدرسة لدى الطالب يف  الكالم
وأحد املزايا منه أي كل التلميذ سيجمع أربعة أنفار أو ستة أنفار  من املقابالت أعمال

هو فعال الوقت للتعليم ألنه وجد العلوم واملعلومات واملعرفات واخلربات بعضا من 
  .بعض

يتأثر وحني يعمل الباحث هبذا األسلوب يشعر كل التالميذ بسرور ومتعمة حىت 
واآلن سيبّين الباحث تفصيل املقابالت على ثالثة أعمال . بأحسن تنويعالتعليم منهم 

  :، فيما يليمن تصحيحات التجربة
 املقابلة األوىل .1

مبناسبة ما ذكر أعاله بإعطاء  حتكيم اخلرباءعملية من  التصحيح والتعديل األول
يتحاور بعضا من بعض كل التالميذ دات اجلديدة وبعد ذلك املفرصفحة احلوار و

مما حتاور به ويشاور معا والتقومي بتقّدم جمموعا  مث يكتب املعّسرات واملشكالت
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والتقومي على ما فعله كل التالميذ حتاور بعضا من بعض يف . مبجموع يف األمام
  :والتعديل األول لتعلمهم فيما يليهذه املدرسة مّدة عملية التصحيح 

  اجملموعة األوىل

  جةنتي  اسم  رقم
 أبيل رغيل الفريز 1

  مقبول

  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  أضا أمري عريف الدين  3
  أمحد إسحاق  4
  أمحد ولدان فربي ألفان  5
 أمحد لبيب نوفل 6

  

  اجملموعة الثانية

  نتيجة  اسم  رقم
  أكما ذو الفضل رمضان  1

  جيد

  ألفان عطار فردوس  2
  ألف أولياء سفوطرا  3
 رمحنشةألفيان 4
  أّمر محيد برج  5
  .كلفني حارمسا ف  6
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  اجملموعة الثالثة

  نتيجة  اسم  رقم
  دّف موليا ستيوان  1

  مقبول

  .ف. دريس رفيد ه  2
  .إيكا أدتيا ف  3
  حنيف نوفل فّرسي  4
  جودت مشعل  5
  حممد ريزا أمر تقوى  6

  

  

  

  اجملموعة الرابعة

  نتيجة  اسم  رقم
 .حممد فحري بودي م 1

  مقبول

  حممد فرحان فرمنشة  2
  حممد نصر اهللا  3
  حممد رايف فردوس  4
  حممد رايف وجياينطا  5
 .حممد راكا و 6
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  اجملموعة اخلامسة

  نتيجة اسم رقم
  حممد رّيان الطاوي  1

  مردود
 .فرياغونج إندرا و 2
  .راكا و  3
  رزاعان وحي رمضان  4

  

  

  اجملموعة السادسة

  نتيجة اسم رقم
  .رزقي أغونج م  1

  مردود
  رزقي رمضان  2
  .ف. ريان حفيظ ف  3
  زاكي نور رمحن  4

 
  

وبعد التدريب والتقومي يف كل اجملموعات وحتت هذا التقومي لكل النفس فيما يلي 
:  
  

  أوال  اسم رقم
  60  أبيل رغيل الفريز  1
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  10  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  25  أضا أمري عريف الدين  3
  75  أمحد إسحاق  4
  60 أمحد ولدان فربي ألفان  5
  60 أمحد لبيب نوفل 6
أكما ذو الفضل   7

  رمضان
70  

  70  ألفان عطار فردوس 8
  70  ألف أولياء سفوطرا  9

  70  ألفيان رمحنشة 10
  10  أّمر محيد برج 11
  70  .كلفني حارمسا ف 12
  60  دّف موليا ستيوان 13
  10  .ف. دريس رفيد ه 14
  70  .أدتيا ف إيكا 15
  10  حنيف نوفل فّرسي 16
  60 جودت مشعل 17
  65  حممد ريزا أمر تقوى 18
  60  .حممد فحري بودي م 19
  70  حممد فرحان فرمنشة 20
  70  حممد نصر اهللا 21
  55  حممد رايف فردوس 22
  60  حممد رايف وجياينطا 23
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  50  .حممد راكا و 24
  10  حممد رّيان الطاوي  25
  60  .فرياغونج إندرا و 26
  10  .راكا و 27
  10  رزاعان وحي رمضان 28
  60  .رزقي أغونج م 29
  10  رزقي رمضان 30
  20  .ف. ريان حفيظ ف 31
  30 زاكي نور رمحن 32

  46,9  عالتقدير للجم
 

 

 ثانيةالاملقابلة  .2
ما ذكر أعاله بإعطاء صفحة  احملددةحتكيم عملية ثاين من الالتصحيح والتعديل 

القراءة واملفردات اجلديدة بترمجة احلركة وبعد ذلك كل التالميذ يتحاور بعضا من 
بعض مث يسأل املعّسرات واملشكالت مما حتاور به ويشاور معا والتقومي بتقّدم 

والتقومي على ما فعله كل التالميذ حتاور بعضا من  .جمموعا مبجموع يف األمام
  :لتعلمهم فيما يلي ثاينالح والتعديل بعض يف هذه املدرسة مّدة عملية التصحي

  

  

  اجملموعة األوىل
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  نيجة  اسم  رقم
  أبيل رغيل الفريز  1

  جيد

  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  أضا أمري عريف الدين  3
 أمحد إسحاق 4
  أمحد ولدان فربي ألفان  5
  أمحد لبيب نوفل  6

  

  

  

  

  

  اجملموعة الثانية

  نتيجة  اسم  رقم
  رمضانأكما ذو الفضل   1

  جيد جدا

  ألفان عطار فردوس  2
 ألف أولياء سفوطرا 3
  ألفيان رمحنشة  4
  أّمر محيد برج  5
  .كلفني حارمسا ف  6
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  اجملموعة الثالثة

  نتيجة  اسم  رقم
 دّف موليا ستيوان 1

  جيد

  .ف. دريس رفيد ه  2
  .إيكا أدتيا ف  3
  حنيف نوفل فّرسي  4
 جودت مشعل 5
  أمر تقوى حممد ريزا  6

  

  

  اجملموعة الرابعة

  نتيجة  اسم  رقم
  .حممد فحري بودي م  1

  جيد

  حممد فرحان فرمنشة  2
 حممد نصر اهللا 3
  حممد رايف فردوس  4
  حممد رايف وجياينطا  5
  .حممد راكا و  6
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  اجملموعة اخلامسة

  نتيجة  اسم  رقم
  حممد رّيان الطاوي  1

  مقبول
  .فرياغونج إندرا و  2
 .راكا و 3
  رزاعان وحي رمضان  4

  

  

  

  اجملموعة السادسة

  نتيجة اسم رقم
  .رزقي أغونج م  1

  مقبول
  رزقي رمضان  2
  .ف. ريان حفيظ ف  3
  زاكي نور رمحن  4

  
  

وبعد التدريب والتقومي يف كل اجملموعات وحتت هذا التقومي لكل النفس فيما يلي 
:  
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  اثاني  اسم رقم
  70  أبيل رغيل الفريز  1
  45  أمحد مولنا مرهرندرا 2
  40  أضا أمري عريف الدين  3
  85 أمحد إسحاق 4
  80 أمحد ولدان فربي ألفان  5
  80  أمحد لبيب نوفل  6
أكما ذو الفضل   7

  رمضان
85  

  85  ألفان عطار فردوس  8
  85  ألف أولياء سفوطرا  9

  70  ألفيان رمحنشة 10
  40 أّمر محيد برج 11
  70  .كلفني حارمسا ف 12
  70  دّف موليا ستيوان 13
  40  .ف. دريس رفيد ه 14
  85 .إيكا أدتيا ف 15
  40  حنيف نوفل فّرسي 16
  70 جودت مشعل 17
  85  حممد ريزا أمر تقوى 18
  85  .حممد فحري بودي م 19
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  70  حممد فرحان فرمنشة 20
  70  حممد نصر اهللا 21
  65  حممد رايف فردوس 22
  80  حممد رايف وجياينطا 23
  60 .حممد راكا و 24
  50  حممد رّيان الطاوي  25
  80  .فرياغونج إندرا و 26
  40  .راكا و 27
  40  رزاعان وحي رمضان 28
  85  .رزقي أغونج م 29
  45  رزقي رمضان 30
  50  .ف. ريان حفيظ ف 31
  65  زاكي نور رمحن 32

  65,9  التقدير للجمع
 

 ةأوالنهائيثالثة الاملقابلة  .3
ما ذكر أعاله بإعطاء حتكيم امليدانية عملية من  أوالنهائيثالث والتعديل التصحيح ال

صفحة القراءة مث يسأل املعّسرات واملشكالت مما حتاور به ويشاور معا بترمجة 
احلركة وبعد ذلك كل التالميذ يتحاور بعضا من بعض والتقومي بتقّدم جمموعا 

والتقومي على ما فعله كل التالميذ حتاور بعضا من بعض يف  .مبجموع يف األمام
  : لتعلمهم فيما يلي  أوالنهائيثالث الهذه املدرسة مّدة عملية التصحيح والتعديل 
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  اجملموعة األوىل

  نيجة  اسم  رقم
  أبيل رغيل الفريز  1

  جيد جدا

  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  أضا أمري عريف الدين  3
  أمحد إسحاق  4
  أمحد ولدان فربي ألفان  5
  أمحد لبيب نوفل  6

  

  

  

  

  

  اجملموعة الثانية

  نتيجة  اسم  رقم
  أكما ذو الفضل رمضان  1

  ممتاز
  ألفان عطار فردوس  2
 ألف أولياء سفوطرا 3
  ألفيان رمحنشة  4
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  أّمر محيد برج  5
  .كلفني حارمسا ف  6

  

  

  اجملموعة الثالثة

  نتيجة اسم رقم
  ستيواندّف موليا   1

  جداجيد 

  .ف. دريس رفيد ه  2
  .إيكا أدتيا ف  3
  حنيف نوفل فّرسي  4
  جودت مشعل  5
  حممد ريزا أمر تقوى  6

  

  

  

  اجملموعة الرابعة

  نتيجة  اسم  رقم
  .حممد فحري بودي م  1

  جدا جيد
 حممد فرحان فرمنشة 2
  حممد نصر اهللا  3
  حممد رايف فردوس  4
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  حممد رايف وجياينطا  5
  .حممد راكا و  6

 

  

  اجملموعة اخلامسة

  نتيجة  اسم  رقم
 حممد رّيان الطاوي 1

  جيد
  .فرياغونج إندرا و  2
 .راكا و 3
  رزاعان وحي رمضان  4

  

  

  

  اجملموعة السادسة

  نتيجة  اسم  رقم
 .رزقي أغونج م 1

  جيد
  رزقي رمضان  2
 .ف.ريان حفيظ ف 3
  زاكي نور رمحن  4
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والتقومي يف كل اجملموعات وحتت هذا التقومي لكل النفس فيما يلي  وبعد التدريب
:  
  
  

  اثالث  اسم رقم
  75  أبيل رغيل الفريز  1
  65  أمحد مولنا مرهرندرا 2
  80  أضا أمري عريف الدين  3
  100  أمحد إسحاق  4
  100 أمحد ولدان فربي ألفان  5
  100  أمحد لبيب نوفل  6
أكما ذو الفضل   7

  رمضان
100  

  100  ألفان عطار فردوس  8
  100  ألف أولياء سفوطرا  9

  75  ألفيان رمحنشة 10
  65 أّمر محيد برج 11
  75  .كلفني حارمسا ف 12
  75  دّف موليا ستيوان 13
  65  .ف. دريس رفيد ه 14
  100 .إيكا أدتيا ف 15
  65  حنيف نوفل فّرسي 16
  75  جودت مشعل 17
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  100  حممد ريزا أمر تقوى 18
  100  .فحري بودي محممد  19
  75  حممد فرحان فرمنشة 20
  75  حممد نصر اهللا 21
  75  حممد رايف فردوس 22
  100  حممد رايف وجياينطا 23
  75  .حممد راكا و 24
  65  حممد رّيان الطاوي  25
  100  .فرياغونج إندرا و 26
  65  .راكا و 27
  65  رزاعان وحي رمضان 28
  100  .رزقي أغونج م 29
  65  رمضانرزقي  30
  70  .ف. ريان حفيظ ف 31
  80  زاكي نور رمحن 32

  82,1 التقدير للجمع
  

ا للبحث غالبا من عملية تعلم التالميذ يف مدرسة تقوميهذا حيتاج الباحث 
 هاوحتليلالبيانات هو عملية منظمة جلمع فالتقومي وأما  .احلكمة املتوسطة سورابايا

لتحديد ما الطالب قد حقق اهلدف من املعارف أو املهارات احملددة يف  هاوتفسري
  .أهداف التدريس
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:أساس التقومي
46

   
الشامل، يف سياق تعليم اللغة، املبدأ الشامل هو أن تطبيق التقومي على مجيع  .1

التقومي يشمل أيضاً . جوانب اللغة، يعىن املفردات، القواعد، وعناصر تصاوت
 ). املعرفية، والفعالية، واحلركية النفسية( اللغوية واملعايري  على مجيع املهارات

نتائج التقوميات اليت مت . االستدامة، إجراء التقومي بشكل مستمر ودائم  .2
نتائج . تنفيذها للنظر يف أداء النشاط التعليمي املقبل، مث تقيمها مرة أخرى

 . ستقبلالتقومي اجلديدة املستخدمة ُتستعمل ألنشطة التعلم يف امل
 . إجته إىل اهلدف، يتعلق بربنامج التعليم يف املدارس بقاعدة الكفاءة .3
 . موضوعيا، وينبغي على كافة املعلومات ُتحصل عليها تتوافق حبالة الطالب .4
مفتوحة، ينبغى أن يعلم عملية ونتائج التقومي مجيع اجلهات املعنية، وهم  .5

 . املدرسة والطالب والوالد
 . إجراء التقومي هلا معىن للطالب واملعلمني له معًىن، يتبغى على .6
 .يرّىب، يعمل التقومي لتشجيع الطالب على تعلم جيداً .7
وفقا باملناهج، توافق بني التقومي، و املواد الدراسية، واهلدف، واألساليب  .8

 .املستخدمة
 .صحيح، واجب للتقومي أن يوفري معلومات صحيحة عن نتائج تعلم الطالب .9

يتجه إىل الكفاءة، ال بد أن يناسب التقومي بإجناز الكفاءات يف املناهج  .10
 . الدراسية

 . عادل، ال جيوز أن ميّيز التقومي على خلفية الطالب  .11
 . متصل، يعمل التقومي مستمراًّ للحصول املعلومات عن تطوير تعلم الطالب .12
لم شاملة، يستعمل التقومي أسالب وإجراءات متنوعة حلصول نتائج تع .13

 . الطالب
                                                            

  .17-12 ،هنفسالسابق   46
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 .جيب أن يكون التقومي يسهل لفهمها ومفيدة جلميع اجلهات .14
 
  47:أمهّية التقومي

  : يساعد التقومي، يف جمال تعليم العربية كلغة ثانية، يف حتقيق ما يلى  
حتديد مستوى الطالب قبل البدء يف الربنامج حىت ميكن وضعهم يف املستوى  .1

 .اللغوي املناسب
 .اختيار الربنامج املناسب هلممساعدة الطالب على  .2
قياس مدى حتصيل الطالب يف املهارات اللغوية املختلفة وتعريف مواطن القوة  .3

 .والضعف عندهم فرتيد من األوىل ونعاجل األخرى
تطوير املنهج إذ أن التقومي املستمر من شأنه أن يوفقنا على مواطن السهولة  .4

 . والصعوبة يف املنهج
 .  على مواصلة العملحتفيز الطالب واملعلمني .5
 . املساعدة يف إصدار القرار .6
 .على األنضمام إليه توعية اجلمهور بقيمة الربنامج وتشجيعهم .7

  

  

  

على ما فعله كل التالميذ حتاور بعضا من بعض يف هذه املدرسة  اجملموعي والتقومي
  :لتعلمهم فيما يلي ثالثة التصحيحات والتعديالت  مّدة عملية

  
  نتيجة للكلمة

                                                            
 .227-226 ،رىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخ ،املرجع السابق  47
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  ثالثا  ثانيا  أوال  اسم رقم
 جيد جدا  جيد  مقبول  أبيل رغيل الفريز  1
 جيد جدا جيد مقبول  أمحد مولنا مرهرندرا  2

 جيد جدا جيد مقبول  أضا أمري عريف الدين  3

 جيد جدا جيد مقبول  أمحد إسحاق  4

 جيد جدا جيد مقبول أمحد ولدان فربي ألفان 5

 جيد جدا جيد مقبول  أمحد لبيب نوفل  6

أكما ذو الفضل   7
  رمضان

  ممتاز جيد جدا جيد

 ممتاز جيد جدا جيد ألفان عطار فردوس 8

 ممتاز جيد جدا جيد  ألف أولياء سفوطرا  9

 ممتاز جيد جدا جيد  ألفيان رمحنشة 10

 ممتاز جيد جدا جيد  أّمر محيد برج 11

 ممتاز جيد جدا جيد .كلفني حارمسا ف 12

 جيد جدا جيد مقبول  دّف موليا ستيوان 13

 جيد جدا جيد مقبول  .ف. دريس رفيد ه 14

 جيد جدا جيد مقبول  .إيكا أدتيا ف 15

 جيد جدا جيد مقبول  حنيف نوفل فّرسي 16

 جيد جدا جيد مقبول  جودت مشعل 17

 جيد جدا جيد مقبول  حممد ريزا أمر تقوى 18

 جيد جيد مقبول  .حممد فحري بودي م 19

 جيد جيد مقبول  حممد فرحان فرمنشة 20
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 جيد جيد مقبول  حممد نصر اهللا 21

 جيد جيد مقبول  حممد رايف فردوس 22

 جيد جيد مقبول  حممد رايف وجياينطا 23

 جيد جيد مقبول  .حممد راكا و 24

 جيد مقبول  مردود حممد رّيان الطاوي 25

 جيد مقبول مردود  .فرياغونج إندرا و 26

 جيد مقبول مردود  .راكا و 27

 جيد مقبول مردود  رزاعان وحي رمضان 28

 جيد مقبول مردود .رزقي أغونج م 29

 جيد مقبول مردود  رزقي رمضان 30

 جيد مقبول مردود  .ف. ريان حفيظ ف 31

 جيد مقبول مردود  زاكي نور رمحن 32

  
  :ونتيجة للرقم

  
 نفسي تقدير  اثالث  اثاني  أوال  اسم رقم
  68  75  70  60  أبيل رغيل الفريز  1
  40  65  45  10  أمحد مولنا مرهرندرا  2
  48  80  40  25  أضا أمري عريف الدين  3
  87  100  85  75  أمحد إسحاق  4
  80  100  80  60 أمحد ولدان فربي ألفان  5
  80  100  80  60  أمحد لبيب نوفل  6
  85  100  85  70أكما ذو الفضل   7
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  رمضان
  85  100  85  70  ألفان عطار فردوس  8
  85  100  85  70  ألف أولياء سفوطرا  9

  72  75  70  70  ألفيان رمحنشة 10
  38  65  40 10 أّمر محيد برج 11
  72  75  70  70  .كلفني حارمسا ف 12
  68  75  70  60  دّف موليا ستيوان 13
  38  65  40  10  .ف. دريس رفيد ه 14
  85  100  85 70 .إيكا أدتيا ف 15
  38  65  40  10  حنيف نوفل فّرسي 16
  68  75  70  60  جودت مشعل 17
  83  100  85  65  حممد ريزا أمر تقوى 18
  82  100  85  60  .حممد فحري بودي م 19
  72  75  70  70  حممد فرحان فرمنشة 20
  72  75  70  70  حممد نصر اهللا 21
  65  75  65 55 حممد رايف فردوس 22
  80  100  80  60  حممد رايف وجياينطا 23
  62  75  60  50  .حممد راكا و 24
  42  65  50  10  حممد رّيان الطاوي  25
  80  100  80 60 .فرياغونج إندرا و 26
  38  65  40  10  .راكا و 27
  38  65  40  10  رزاعان وحي رمضان 28
  82  100  85  60  .رزقي أغونج م 29



81 
 

  40  65  45  10  رزقي رمضان 30
  47  70  50  20  .ف. ريان حفيظ ف 31
  58  80  65  30  زاكي نور رمحن 32

  64,9  82,1  65,9  46,9  عالتقدير للجم
  

يقول أن عملية التعليم مدى ثالثة تقوميات حتليل التصحيحات والتعديالت فصار 
أسلوب الثالثي االجتاهات يف مدرسة احلكمة املتوسطة سورابايا هي فعالية بتفصيل ب

  :التقدير للجمع فيما يلي
 46,9=   التصحيحات والتعديالت األوىل   .1
 65,9=     التصحيحات والتعديالت الثانية  .2
 82,1=     الثالثة  التصحيحات والتعديالت .3

 :وهذه آية تنمية مهارة الكالم بصورة

 
يوجد ثالثة تقوميات من بعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق فيلخص أن و

اجملموعة لثالثة و. )%20 ±( اجلمعي إما التقدير النفسي وإما التقدير ،ارتفاع النتيجة
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هارة الكالم يف اللغة م علىالتالميذ  يقدر 64,9 أويف مائة  مائة 50يزيد من تقوميات 
الثالثي االجتاهات لتنمية مهارة الكالم من  االتصال وهذا الدال فعالية أسلوب. العربية

   .سورابايايف مدرسة احلكمة املتوسطة التالميذ يف 

  


