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 دالتجري

بي التعلم اإلكتشافي لتوكيد التفكير الحاس نموذجتطبيق ، 2222أحمد فيصل زمعاني، 
نوية االمدرسة الثب العربية لطالب الفصل العاشرفي تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة 

 .اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي
 الدكتور حزب الله هدى الماجستير:  المشرف األول
 يرجستلماا هللالدكتور أندوس شيف ا:  المشرف الثاني

التعلم اإلكتشافي في  نموذج تخطيطلمعرفة ( 1من هذا البحث هو ) هدفال 
لحاسبي التعلم اإلكتشافي لتوكيد التفكير ا نموذجتطبيق ( لمعرفة 2)تحليل نصوص القراءة 

التعلم  نموذجالعوامل الداعمة والمانعة في ( لمعرفة 3)في تحليل نصوص القراءة 
اإلكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي في تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية 

 نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي.ابالمدرسة الث ب الفصل العاشرلطال
 نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي.االمدرسة الثيفعل هذا البحث في  
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( 4ض البيانات )( عر 3( تكثيف البيانات )2( جمع البيانات )1أربعة أنشطة متزامنة: )
 .استخالص النتائج

ع ق ميتوافي طريقة االكتشاف خطيط( ت1دراسة يمكن االستنتاج أن من نتائج ال 
( تطبيق 2. اتمةوالخوالنشاط األساسي  هي المقدمة خطط الدروس مع أنشطة التعلم

لتحقيق  يالكتشافاخطوات من نظرية تطبيق التعلم  سبع يستخدم ياالكتشافالتعلم  طريقة
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Abstrak 

Ahmad Faisal Zam Ani, 2022. Penerapan Model Discovery Learning untuk 

Penguatan Computational Thinking dalam Menganalisis Teks Qiro’ah pada Buku 

Ajar siswa Kelas X MAN 2 Banyuwangi. 

Pembimbing I  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 

Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 

Kata Kunci  : Metode Discovery Learning, Berpikir Komputasi, Teks 

Qiro’ah 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui desain 

model discovery learning menganalisis teks qiro’ah pada buku ajar siswa kelas X 

MAN 2 Banyuwangi, 2) Untuk mengetahui penerapan model discovery learning 

untuk penguatan computational thinking dalam menganalisis teks qiro’ah pada 

buku ajar siswa kelas X MAN 2 Banyuwangi, 3) Untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat model discovery learning untuk penguatan 

computational thinking dalam menganalisis teks qiro’ah pada buku ajar siswa kelas 

X MAN 2 Banyuwangi. 

 Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Banyuwangi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul kemudian di analisa dengan mencakup empat kegiatan yang bersamaan: 

(1) pengumpulan data, (2) kondensasi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan 

kesimpulan (verifikasi). 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) desain model discovery 

sesuai RPP dengan kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. 2) Penerapaan model discovery learning menggunakan 7 langkah-langkah 

teori pengaplikasian discovery learning untuk mencapai 4 indikator berpikir 

komputasi. 3) Faktor pendukung penerapan model discovery learning yaitu guru 

yang profesional, motivasi peserta didik yang positif, program matrikulasi, dan 

sarana prasarana pendidikan yang memadai. Faktor penghambat yaitu tingkat 

kemampuan siswa yang berbeda-beda dan kurangnya pendampingan guru 
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 الباب األول
 المقدمة

 ة البحثيفخل -أ
صطلح مهور بظ بدأبسرعة تُ لمعلومات واالتصاالت ينمو التقدم في تكنولوجيا ا 

 فذلكالقرن  هذا فيالحال  تحدى. في القرن الحادي والعشرين 4،1ورة الصناعية الث
 بناء تقدم الزمان فيمع  ةستراتيجية المناسباإلخطوات ال تخذأن يم على المعليجب 
تحّتم تُ . يواإلبداع يوالنقد ينشاطعلى التفكير العة اولهم االستطاأللفية  األجيال

يرًا على ألن تأثيرًا كب استعدادا تاما عّد اآلنأن ي البدّ الحديث و لمواجهة العصر الرقمي 
عل إندونيسيا مما يج ا في المناهج الدراسية الديناميكية المتزايدةخصوص التعليم والتعلم

هذا في  لميةلمنافسة العااصنع إطار تعليمي استراتيجي لالجابة على  أكثر حساسية في
 1التكنولوجيا والمعلومات.تقدم ب القرن مكتمال

مواجهة القرن الحادي إنه في  (OECD) ةوالتنمي ةمنظمة التعاون االقتصاديقالت  
ديدة من خالل التفكير أشياء ج جعلت مهارة أن يكون له المرءعلى  يجب والعشرين
ر العقلية العمل الجديدة وتغيي طريقةالمنتجات والخدمات وأنواع  كارطوير ابتتو اإلبداعي 

ُم  2.مفتوحة فكرةالفردية لتكون تعاونية وتواصلية و  Center for Curriculum تصمِّ

Redesign   ي والعشرين من خاللالقرن الحاد في تعليماللمواجهة  هج الدراسةمنعلى 
 وما وراء المعرفة.والشخصية  والمهارةوهي المعرفة  اتعليم بعاداأل أربعة

أن  للينةا ن وثالثة عشر بين مهارة الصعبة ومهارةدراسة ألفياليوازن مفهوم منهج  
 معايير كفاءة الخريجين ومعايير المحتوى ومعايير العملية ومعايير التقييم.أربعة من يبدأ 

                                                           

 ترجم من: 1 
Merancang Pembelajaran Modern Lewat Metode Computational Thinking, tribunnews.com, Jakarta 

diakses pada 20 Desember 2021. 

 
 ترجم من: 2

OECD, The Future of Education and Skills Education 2030 (New York: OECD, 2018), 5. 
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الحكومية الثانية  نوية االسالميةابالمدرسة الث الفصل العاشرالعربية لطالب  اللغة يستخدم
 الحسابو  ةوالكتاب ةبرامج القراءفي  ةمتجّددعلى خطة الدرس هذا المنهج  بانجوانجي

يدعو الطالب لحل  (HOTS) العلياتفكير ال مهاراتعنصر و في النشاط األساسي 
حل المشكالت المناسبة لمهارات الأو المفاهيم. إحدى  ةنظمالمشكالت وتصميم اال

 3على التفكير الحسابي. ر هي القدرةلمواجهة العصر الرقمي المتطور باستمرا
دم على تق الجابةل التي تشتد الحاجة إليها المهارةهو  (CT)التفكير الحسابي  

على ي التفكير الحساب ال تركز مباحثالسريعة والمعقدة.  تالمعلومات والتكنولوجيا
كقدرة م أيًضا  عالم التعليمها تستخدبل يستخدمها علماء الكمبيوتر  مهارات البرمجة التي

ب على التفكير اإلبداعي والنقدي في حل المشكالت وتصميم األنظمة وفهم الطال
دي لتحّلل نقال يرفكعلى التسيحاول الطالب  التعاون.مع السلوك البشري والتواصل 

 ليهاع كير المنطقي في أي معلومات يحصلعلى التف باستحكامذ القرارات وتتخ
جهات عليها من و  ونحصلي ذينال ةالطالب بفحص المعلومات المتنوع يطالع. الطالب

 روبعد ذلك يتخذ الطالب قرارات عقالنية. ومع ذلك فإن القدرة على التفكي المتنوعةنظر 
تقديم هذه  . يمكنةمعينال الخبراتإلى ولكنها تحتاج النقدي ال تأتي من تلقاء نفسها 
يجب  كلهابفي عملية التعلم  دور مهم له معلملل لذلكالخبرات من خالل أنشطة التعلم. 

نقديين طين ومبدعين و يطالب أن يكونوا نشلكي يمكن الكل درس إعداد طرق التعلم على  
ويمكن تحقيق أهداف التعلم بشكل صحيح.  (مواتًا) مسرورا يصبح جو الفصل حتى

 الب على أن يكونوا نشيطين ويمكنواساعد الطتإحدى طرق التعلم التي يمكن أن و 
 .يكتشافاإل التعلم نموذج هي  كيرهمتفمهارات  استخدام
 لتعليم. نظام انفسا جدوي ليبحثنموذج الهو  "يشافكتاإل التعلم "بشكل عام  

 حتيبعد ذلك يو  .أن يقوم المعلم بإعداد المادة يكتشافاإل التعلم نموذج والتعلم باستخدام 

                                                           
 رجم من:ت 3

Syaeful Malik, Peningkatan Kemampuan Berpikir Komputasi Siswa Melalui Multimedia Interakif 

Berbasis Model Quantum Teaching and Learning (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), 3    
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 ،بالتاليو حل المشكالت.  فيب تقر ال نموذجبنفسهم ا واجدوي يبحثواالفرصة ل الطالب
ب في تعلم تفكير الحسابي لدى الطالال لترقية تدعم كثيرا يشافتكإل التعلم انموذج فإن 

 4اللغة العربية.
لطالب بحيث تتطلب المعلمين أن يكونوا أكثر دى ال مواداللغة العربية هي  
ا العربية. المشكالت التي يواجهه اللغة كتابي تقديم المواد الموجودة في  إبداًعا ف

اءة وتحديد الجملتين أو إلى فقرات كاملة وفهم القر  ترجم الطالب في تعلم اللغة العربية مثل
 اأمر ليس  القراءة وصإن فهم نصباللغة العربية.  رفية والقواعد البالغةلنحوية والسالقواعد ا

فهم  في مادةلل هماافأن يكون المعلم  على تعلم اللغة العربية. يجبفي للطالب  سهال
 نظرلذلك  .والكتابة لترقية المهارةالقراءة نص يشمل فهم الطالب على و . القراءة وصنص

شكل ب يفكرواأن جعل الطالب يلأن يكون قادرًا معلم على إلى هذه المشكالت يجب 
التعلم  ى طرقباستخدام إحد ،التفكير الحسابيبونقدي وإبداعي أو ما يسمى  يطانش

 .يفشاتكإل التعلم انموذج وهي 
ميدانية ال فيمقدمة  علىهذا البحث من النشاط األخير للباحث  تنبع مباحثة 
ث بعمل قام الباح. نوية االسالمية الحكومية الثانية بانجوانجيابالمدرسة الثة يالمدرس

أن البسيطة  هذه المالحظةبي للطالب. استنتج سابسيطة تتعلق بالتفكير الح مالحظة
فكير الحسابي للطالب ألن التهناك حاجة إلى مزيد من البحث فيما يتعلق بالتفكير 

تى يتمكن ح ن وثالثة عشردراسة ألفيمنهج الدعم تنفيذ يبي ضروري للغاية لساالح
لبحث الذلك يريد الباحث إجراء ونقدي وإبداعي.  يطاالطالب للتفكير بشكل نش

ي تحليل نصوص الحاسبي ف توكيد التفكيرل يشافتكاإل التعلم نموذج تطبيق  " بالموضوع
 الحكومية سالميةنوية اإلابالمدرسة الث لغة العربية لطالب الفصل العاشرالة في كتاب اءالقر 

 ". الثانية بانجوانجي

                                                           
 ترجم من: 4

Abu Ahmadi, Widodo Suvrivono, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), 180. 
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 البحثقضايا  -ب
للغة في تحليل نصوص القراءة في كتاب اكتشافي التعلم اإل نموذج  تخطيطكيف  -1

 سالمية الحكومية الثانيةنوية اإلابالمدرسة الث العربية لطالب الفصل العاشر
 بانجوانجي ؟

ي تحليل نصوص بي فاسلتوكيد التفكير الح يشافتكاإل التعلم نموذج  طبيقكيف ت -2
سالمية ة اإلنويابالمدرسة الث القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

 ي ؟الحكومية الثانية بانجوانج
حاسبي ر الالتفكي توكيدكتشافي لاإل التعلم نموذج  في ما العوامل الداعمة والمانعة -3

المدرسة ب اللغة العربية لطالب الفصل العاشرة في كتاب في تحليل نصوص القراء
 ؟سالمية الحكومية الثانية بانجوانجي نوية اإلاالث

 أهداف البحث -ج
اب اللغة تحليل نصوص القراءة في كتكتشافي في التعلم اإل نموذج  تخطيطلمعرفة  -1

 سالمية الحكومية الثانيةنوية اإلابالمدرسة الث العربية لطالب الفصل العاشر
 .بانجوانجي

في تحليل نصوص  بيساكتشافي لتوكيد التفكير الحالتعلم اإل نموذج تطبيق لمعرفة  -2
سالمية اإلة نويابالمدرسة الث القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

 .الحكومية الثانية بانجوانجي
ير الحاسبي كتشافي لتوكيد التفكاإل التعلم نموذج العوامل الداعمة والمانعة في لمعرفة  -3

المدرسة ب في تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر
 سالمية الحكومية الثانية بانجوانجي.نوية اإلاالث
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 البحث منافع -د
يعطى ن ويمكن أمن الناحية النظرية والعملية  فوائدأن يعطى هذا البحث  يرّجى 

 ي:ه لألطراف ذات الصلة مثل المعلمين والمدارس والمجتمع. تشمل هذه الفوائد فوائد
 المنفعة النظرية -1

لتفكير ا يعطى المعرفة في عالم التعليم خاصة عن بتوكيدأن يرّجى هذا البحث 
ب اكتي  ف في تحليل نصوص القراءة يكتشافاإل لم التعنموذج الحسابي باستخدام 

حكومية الثانية السالمية نوية اإلابالمدرسة الثالعاشر في الفصل لطالب  اللغة العربية
ن كمواد مرجعية لألشخاص الذين يبحثو أن يتكون  أيًضا يرّجى هذا البحث  بانجوانج.

 .أو البحث التكافأ عرسون عماًل علمًيا بالموضأو يد
 تطبيقيةالالمنفعة  -2

تعلم استراتيجيات الفي كمواد مرجعية كون  ييرّجى هذا البحث أن للمدرسة،  -(أ)
م التفكير الحسابي لطالب بهدف تخريج خريجين لديه وجهود المبذولة لتوكيد

قرن الحادي الرقمية لل ويتحّدى يبداعاإلو  والنقدي ياطنشى التفكير الالقدرة عل
 والعشرين.

فكير تاليعطي الذي  ملمعلل دليلككون  ييرّجى هذا البحث أن للمعلم،  -(ب)
تي من خالل الخطوات ال يشافتكاإل التعلم نموذج لطالب باستخدام الحسابي 

 .اللغة العربيةب اكت في اءةالقر  وصلتحليل نص تمصمّ 
 تفكير الحسابيالويحسن مهارات  ىأن ينمهذا البحث  رّجىيللطالب،  -(ج)

 .اللغة العربية باكتفي   اءةطالب في تحليل نصوص القر ل
و افاق  أل على صورة الباحث ليحصأن يساعد يرّجى هذا البحث للباحث،  -(د)

في  يافكتشاإل التعلم نموذج الحسابي باستخدام  تفكيرالعن كاملة وواضحة 
نوية االمدرسة الثب العاشر في الفصل اللغة العربيةكتاب في   وص القراءةتحليل نص

 .الثانية بانجوانجيسالمية الحكومية اإل
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 مجال البحث وحدوده -ه
ا أكثر تركيزًا وليس واسعً للحصول على البيانات ذات الصلة ولجعل البحث  

 يحدد الباحث نطاق البحث وحدوده على النحو التالي: .جدً 
 الحدود الموضوعية -1

التعلم ج نموذ تفكير الحسابي باستخدام توكيد الشرح هذا البحث عن ي  
ي الفصل لطالب فاللغة العربية  كتابفي   في تحليل نصوص القراءة يكتشافاإل 

 سالمية الحكومية الثانية بانجوانجي.نوية اإلابالمدرسة الثالعاشر 
 الحدود المكانية -2

ية نو ابالمدرسة الثالعاشر اختار الباحث موقع البحث في الفصل   
 ريسأجرى ممارسة التدألن الباحث السابق سالمية الحكومية الثانية بانجوانجي اإل

 الب لترقيةلط الحسابي التفكير توكيدلذلك رأى الباحث الحاجة إلى  في مدرستها
 بداعي.اإلنقدي و وال ينشاطقدرة الطالب على التفكير ال

 الحدود الزمانية -3
ألفين  ىن حتألفين واثنين وعشري هذا البحث في العام الدراسييفعل   

 .في الفصل الدراسي الفردي عام نوعشري ثالثةو 

 توضيح الموضوع وتحديده -و
هو تعريف الفهم الذي يستخدم كدليل في القيام  توضيح الموضوع وتحديده 

ب سوء الفهم واالرتباك واالختالفات في فهم انتجال 5البحث. من امثلة هذابعمل ما 
ي تحليل نصوص ف يكتشافإل الم التعنموذج التفكير الحسابي باستخدام  وكيد"ت الموضوع

الحكومية  الميةسنوية اإلابالمدرسة الثالعاشر في الفصل اللغة العربية ب اكتفي   اءةالقر 

                                                           
 ترجم من: 5

Widjono Hs, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 120.   
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ثم يشرح هذه المصطلحات بإيجاز. هناك عدة مصطلحات يجب  ".الثانية بانجوانجي
 شرحها على النحو التالي:

 توكيد -1
هو استجابة  توكيد 6.توكيدا بمعنى أوثق أو شدّ  –يوّكد  –توكيد أصله وّكد   

 7علم.نشطين في التتحفيز المعلم لطالب الذي يجعل إيجابية لسلوك الطالب 
 التفكير الحسابي -2

ت التفكير لحل المشكال لحسابي عبارة عن مجموعة من عمليةالتفكير ا  
ن في أي مجال وفي تخصصات أخرى م لكن تطّبق علوم الكمبيوتر منالتي نشأت 

والتعرف  المؤشرات في التفكير الحسابي هي عفن 8خالل عملية حل المشكالت.
 األنماط والتجريد التعميم األنماط والتفكير الخوارزمي.

 نموذج -3
الوسيلة أو بمعنى  نموذجال 9األسلوب.هي الوسيلة أو الحالة أو نموذج ال  

تقديم ل تخذها المعلمينموذج التعلم هي نموذج التعلم. نموذج هي نموذج الالحلة. 
 11يمكن تحقيق أهداف التعلم. حتىالمواد التعليمية 

                                                           
 .11(، 2115)بيروت: دار الكتب العلمية، عربي،  –معجم الطالب عربي يوسف شكري فرحات،  6
 ترجم من: 1

Nurhasnawati, Strategi Pembelajaran Micro (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005), 17. 

 
 ترجم من: 8

Yadav, A., Gretter, S., Good, J., & McLean, T. (2017). Computational Thinking in Teacher 

Education. Dalam Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking, 205– 220. 

Diambil dari: https://link.springer.com/ chapter/10.1007/978-3-319-52691-1_13 

 
 .361عربي،  –معجم الطالب عربي يوسف شكري فرحات،  9

 رجم من:ت 11
H. Darmadi, Pengembangan model dan metode pembelajaran dalam dinamika belajar siswa 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 175. 
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 يكتشافالتعلم اإل  -4
التعلم  نموذجد نفسك وتجد نفسك. هو تعلم أن تج يكتشافالتعلم اإل   
م يعرفوها يكتسب األطفال معرفة ل تدريس تنظم التدريس حتىنموذج هي  يشافكتاإل 

 11ها.من قبل
 نصوصالتحليل  -5

اليحتمل إال معنى واحدا الكلم الذي  النص هيجمع من مفرد النصوص   
هي  النصوص يقصد 12أو الكالم المكتوب أو منتهى الشيء.أو اليحتمل التأويل 
وص القراءة تتوافق مادة نص. في الفصل العاشر اللغة العربية كتابنصوص القراءة من   

ردات هي المفمع الموضوع في كل الفصل معين. تتضمن دراسة نصوص القراءات 
 والترجمة إلى اإلندونيسية.والقواعد والنحوي والصرفي وفهم القراءة 

 قراءة -6
القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قرأة وقرأنا بمعنى نطق بالكتاب فيه أو ألقى   

 14اءة هي تالوة المكتوب ومطلعته وجمع قراءات.لقر ا 13النظر عليه وطلعه.
 كتاب اللغة العربية -7

 سالميةنوية اإلابالمدرسة الث العاشر الفصلالطالب في يستخدم   
اللغة العربية  باكتوالتعلم إرشادات   عملية التعليمفي  الحكومية الثانية بانجوانجي

ألف  يةالدين لمعايير قرار وزيروفًقا حديثا  تعليم الدينية اإلسالميةهج استناًدا إلى من
في جمهورية  يةالدين الشؤون وزارةمن  وألف وأربع وثمانيون وثالث وثمانيون

 إندونيسيا.

                                                           
 ترجم من: 11

Suyadi dan Dahlia, Implementasi dan Inovasi Kurikulum Paud 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 2 
 .591عربي،  –معجم الطالب عربي يوسف شكري فرحات،  12
 .115(، 1992لوبس مألوف، المنجد في اللغة األعالم، )بيروت: دار اللبنانية،  13
 .416عربي،  –معجم الطالب عربي يوسف شكري فرحات،  14
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 السابقة الدراسات -ز
علم التنموذج توكيد التفكير الحاسبي باستخدام هذه الدراسة " الموضوع 

 اشركتاب اللغة العربية لطالب الفصل الع ة في اءفي تحليل نصوص القر  يشافتكاإل 
الذي  بحثال وعالموضيتعلق ب بانجوانجي".الحكومية الثانية  سالميةنوية اإلابالمدرسة الث

 موضوعأي البحث السابق المتعلق ب ىمن الضروري أن يكون لها أساس أول حدده
لذلك استخدم عدة دراسات سابقة لتجنب تكرار الدراسة على نفس األشياء  .بحثال

شاف بناًء على نتائج استك الدراسات السابقة.بما يميز هذا البحث  علموبذلك يمكن 
 : هامن ،البحثصلة بهذا  تملك من نتائج البحث السابقة التي هناك العديد

في يم اللغة العربية تعل شعبةامج طالبة في برن اعلميا بحثريرين نورهيدياتي  كتب 
في  يتشافكتطبيق نموذج التعلم اإل بالموضوع "جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

صف التاسع طالب الاللغة العربية باستخدام وسيلة بطاقة لترقية مهارة القراءة ل تعليم
 15مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية غرسيك".بال

باستخدام  يشافتكاإل التعلم تطبيق نموذج  يركز هذا البحث على معرفة كيف 
 يشافتكاإل لتعلم اة والداعمة في تطبيق طريقة التعلم تالعوامل المثب عرفليو  وسيلة البطاقة

فصل التاسع مهارات القراءة لطالب ال رقيةالبطاقة لت يلةعلم اللغة العربية باستخدام وسلت
ذه الدراسة ه على البحثشير نتائج ي .بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية غرسيك

المدرسة  ياللغة العربية ف تعليم في يكتشافلى أن خطوات تطبيق نموذج التعلم اإل إ
تماشى س وعندما يالدر  ة تخطيطمكتوبة في خط المتوسطة اإلسالمية الحكومية غرسيك

في  يكتشافاإل التعلم في الفصل مع الخطوات النظرية السبعة لتطبيق نموذج التعلم 
عملية التعلم  لسهيشكل بنية تحتية مدرسية مناسبة ل تكون العوامل الداعمة في الكتاب.

افع د يحركوجهود المعلم لعلى الجمع بين نموذج مع وسائط مناسبة  وقدرة المعلم

                                                           
 في تعليم اللغة العربية  (Discovery Learning)تطبيق نموذج التعلم باإلكتشافريرين نورهدايتي، " 15

باستخدام وسيلة بطاقة لترقية مهارة القراءة لطالب الصف التاسع مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)غرسيك"، 
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بعض الطالب الذين لم يتمكنوا من المتابعة عملية التعلم بشكل  الطالب والعامل المثبط
 صحيح وتتطلب تخصيص وقت كثير نسبًيا.

كالهما ت السابقة و هناك أوجه تشابه في الدراساأن  علىفي هذا البحث  كتبي 
 اتناك اختالفهومع ذلك  في المواد العربية. يكتشافاإل التعلم نموذج تطبيق  باحث عني

 يكتشافاإل التعلم موذج نتطبيق  باحثريرين نورديتي يعلى  بحث الذي كتبلبين االثنين ل
البحث  باحثينما يب بقراءة الطال رقيةلتي تهدف إلى تالبطاقة ا يلةفي المواد العربية بوس

التفكير  وكيدالتي تهدف إلى ت يكتشافاإل  التعلمنموذج تطبيق  علىلباحث ا يكتبالذي 
ة للطالب ب مدرسياالحسابي لدى الطالب مع التركيز على المواد البحثية في شكل كت

الختالف أيًضا ا تستخدم في عملية التدريس والتعلم مع التركيز على المواد النصية للقراءة.
 اإلسالمية سطةالمدرسة المتو  التعليم في استخدام مستوى البحث إلىتعليم في مستوى ال

في الدراسات السابقة بينما فحص مستوى التعليم المستخدم في هذه الدراسة مستوى 
 .اإلسالمية المدرسة الثانوية

معة محمدية جافي طالبة تعليم محاسبة واندا أرفيتانينجياس  علىمقال الكتب  
لطالب  في معرفة قدرة التفكير النقدي يكتشافلل التعلم  "نموذج الموضوعسوراكارتا ب

 16".المدرسة الثانوية الحكومية جلومندواالقتصاد من الفصل الحادي عشر في 
في  يافكتشاإل وصف عملية التعلم باستخدام نموذج التعلم ليركز هذا البحث  

ج التعلم طة والداعمة لتعلم نموذ المثبوصف العوامل يو  المدرسة الثانوية الحكومية جلومندو
هذه الدراسة ى البحث علشير نتائج ي .المدرسة الثانوية الحكومية جلومندوفي  ياالكتشاف

درسة الثانوية المفي  يكتشافاإل البحثية إلى أن عملية التعلم باستخدام نموذج التعلم 
 علمواستعداد المجيدة ويمكن رؤيتها من حيث االستعداد للمدرسة  الحكومية جلومندو

ل و لفصا وتصورات معلم الفصل ولكن ال يمكن القول إنها مثالية ألنه ال يمكن لجميع

                                                           
 ترجم من: 16

Wanda Arvitaningtiyas, “Pembelajaran Model Discovery Learning dalam Mengetahui Kemampuan 

Berfikir Kritis Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMAN Colomadu,” Pakistan Research 

Journal of Management Sciences 7, no. 5 (2018): 1–10. 
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مثل العامل يت من عادات المناهج التقليدية السابقة. يبدأ أن أو الطالب تغيير عاداتهم
المدرسة  في أن الثانوية الحكومية جلومندوالمدرسة في  يكتشافاإل الداعم في التعلم 

قدمت مرافق أو وسائل تعليمية في شكل أجهزة كمبيوتر وكتب داعمة في المكتبة لدعم 
زال هناك لعوامل المثبطة فال تاأما  عملية التعلم ولكن التسهيالت المقدمة ليست مثالية.

 التعلم و ةراتيجيعلى استؤثر بشكل أو بآخر التي ت يلةأو الوسصعوبات سواء في التقييم 
 .هنموذج

هما و هناك أوجه تشابه في الدراسات السابقة  أن علىفي هذا البحث  سيكتب 
البحث الذي  فهناك اختالفات بين هاتين الدراستين  .يكتشافاإل التعلم نموذج  حثانبي

درة التفكير لتحديد ق يكتشافاإل التعلم نموذج  تبحثواندا أرفيتانينجياس  على كتب
وذج نمالباحث في  على أن البحث الذي كتب ثحي. طالب االقتصاد النقدي لدى

 .يةالعربلغة مادة الالتفكير الحسابي لدى الطالب  وكيديهدف إلى ت يكتشافاإل التعلم 
 اءةوص قر صل الفرعي للمادة في شكل نصعلى الف از يرككثر تأ اللغة العربية ةداالمحث يب

ف أيًضا في ختالاال الموضوع بشكل عام.حث بالسابقة ت ةالدراس . حيث أنعربيةاللغة ال
  حيث .انويةالث ةرسفي المد ةالسابق دارسةحيث كان مستوى تعليم ال المستوى التعليم

 ة.اإلسالمي الثانوية ةرسفي مدعلى الباحث  ستخدميالذي  التعليم كان مستوى
ي ف إيمروتول مفيدة طالبة في برنامج تعليم الرياضيات بحث العلمي على كتب 

حسابي عن التفكير ال صورة جانبية"جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية بالموضوع 
 17 على الذكاء المنطقي الرياضي للطالب". الببراس ةمهم استكمالفي 

 يركز هذا البحث على وصف قدرة التفكير الحسابي لدى طالب الصف السابع 
 االعدادي في اتمام المهام الحرة من حيث الفروق في الذكاء المنطقي الرياضي لديهم.

تظهر نتائج الدراسة البحثية أن التفكير الحسابي للطالب الذين لديهم ذكاء منطقي 
رياضي عالي في إكمال المهام المختلفة هو التحليل والتعرف على األنماط والتفكير 

                                                           
 رجم من: ت 17

 Imroatul Mufidah, “Profil Berpikir Komputasi dalam Menyelesaiakan Bebras Task Ditinjau dari 

Kecerdasan Logis Matematis Siswa,” UIN Sunan Ampel Surabaya, no. November (2018): 1–110. 
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 إن التفكير الحسابي للطالب الذين لديهم ريد األنماط.الحسابي وكذلك التعميم وتج
ذكاء رياضي منطقي في إكمال المهام المختلفة هو التحليل والتعرف على األنماط 

اء وفي الوقت نفسه ، فإن التفكير الحسابي للطالب الذين لديهم ذك والتفكير الحسابي.
 ابي.والتفكير الحس منطقي رياضي منخفض في إكمال المهام المختلفة هو التحليل

 هناك أوجه تشابه في الدراسات السابقة الباحثعلى في هذا البحث كتب يس 
 ينشطالفكير تالالذكاء المنطقي في شكل  ىلطالب لتنملتفكير الحسابي  باحثةم ماوه
ول مفيدة إيمروت على البحث الذي كتبأن  هناك فرق بين االثنين بداعي.اإلنقدي و الو 
 يث أنمنهم حالتفكير الحسابي للطالب من حيث الذكاء المنطقي الرياضي باحث ي

استخدام لطالب بالتفكير الحسابي ل وكيدالباحث ت على الذي كتب باحثالبحث ي
المجانية  البحث السابق إنجاز المهام يباحث في المواد العربية. يكتشافاإل التعلم نموذج 

 الختالفا ب المدرسية العربية.ااإلجرائي الصفي على مادة الكت يباحث بحثال حيث أن
 ةمستوى التعليم في الدراسات السابقة على مستوى المدرسأما أيًضا في مستوى التعليم 

 اإلسالمية. الثانوية مستوى المدرسة يبحثفي هذه الدراسة  حيث أن المتوسطة
ف في  ا أوجه تشابه واختالله قة المختلفة التي وصفها الباحثالدراسات الساب 

أشياء  ماأ كمادة لمزيد من الدراسات.من الحيثية   بقةتعتبر هذه الدراسات السا كل منها.
بإضافة  ةباحثفحص المليفالباحث لديهم الرغبة غير موجودة في الدراسات السابقة 

وكيد ت بصياغة عنوان " لذلك قام الباحث ها.ت بحثية لم تكن موجودة من قبلباحثام
كتاب ة في  اءر في تحليل نصوص الق يكتشافاإل التعلم نموذج التفكير الحاسبي باستخدام 

ثانية الحكومية ال سالميةنوية اإلابالمدرسة الث اللغة العربية لطالب الفصل العاشر
 ".بانجوانجي

 خطة البحث -ح
نهجية بشكل م باحثةم كاتبال صنعيأن فهم هذا البحث في القارئ  على اليسهت 

 منهجي في ستة فصول على النحو التالي:
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 األولالباب  -1
ة خلفية المشكل تتكون من التي مقدمة كتب الباحثالباب  هذا  في  

  البحث. تعريفو أهداف البحث فوائد البحث و البحث 
 الثانيالباب  -2

المفاهيم والنظريات المستخدمة كتحليل لدراسة بحثية. الباب يتناول هذا   
 وهي: فرعيةتتضمن هذا الباب عدة الفصول 

 أشكلهالفصل األول : التوكيد و  -(أ)
 مؤشرالتفكير الحسابي و تعريف  الفصل الثاني : التفكير و -(ب)
 خطواتهأهدافه و و  اإلكتشافيالتعلم نموذج الفصل الثالث :  -(ج)
 الكتاب المدرسية اللغة العرابيةو الفصل الرابع : نصوص القراءة  -(د)

 الثالثالباب  -3
مجتمع و  ع البحثالبحث التي تتكون من نو  ةقيطر الباب هذا  حثبي  

 وطريقة جمع البيانات  البحث وعينته
 الباب الرابع -4

حول ملفات تعريف المدرسة وعرض البيانات الباب في هذا  تدور البحث  
 أي الوصف العام وحالة كائنات البحث والتعرض للبيانات.

 الباب الخامس -5
ج البحث الذي يتكون من وصف البيانات ونتائالباب تحليل و يتناول هذا   

 نتائج البحث. واكتشافالبحث 
 الباب السادس -6

  عبارة عن خاتمة تتكون من االستنتاج واالقتراح.الباب هذا   
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 الباب الثاني
 دراسة النظريةال

 تعريف التوكيد -أ
 لطالبي الحسابتفكير رجوعا على  توكيدل الحو خاص  هوالذي سيتم  توكيدال 

ب المدرسية افي الكت اءةالقر  وصفي تحليل نص يكتشافاإل علم باستخدام طريقة الت
كهم سلو  لىعهو استجابة تُعطى للطالب  وكيدأودين س. ويناتابوترا أن الت ذكر   العربية.

 18ترتقي.و تتكرر و  ةأفعالهم التي تعتبر جيدأو 
ب الك الطهو استجابة إيجابية لسلو  وكيدأن الت واتي تعريفا آخرحسنانور  تنتخب 

يرى زينل  أما 19.ليكونوا نشطين في التعلم اتحفيز الطالب المعلم بحيث يتم الذي يقوم 
من تكرار  متقديمكن أن يهو استجابة للسلوك اإليجابي الذي  وكيدأن الت مطابق أسريل

أنه شكل من أشكال التقدير والتقدير ال يجب أن يكون ماديًا  وكيدالت تعرف السلوك.
 21بل يمكن أن يكون أيًضا في شكل كلمات وابتسامات وإيماءات ولمسات.

ل هو سلوك المعلم في االستجابة بشك وكيدالت تعريفحسيبوان أن  ج جأضاف  
21هدف التوكيد:سلوك بالتكرار. يمن ال يتمكنب الذي الالط إيجابي لسلوك

                                                           
 رجم من:ت 18

Udin S Winata Putra, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), 18. 

 
 ترجم من: 19

Nurhasanawati, Strategi Pembelajaran Micro,  17.  
 ترجم من: 21

Zainal Asril, Micro Teaching: Disertasi dengan Pedoman Pengalaman Lapangan (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 77. 

 :ترجم من 21 
JJ. Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 60.  
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 انتباه الطالب ونشاطهم يرقي -1
 عملية التعلم يمهد أو يسهل -2
 يستفز ويحتفظ بالمحرص -3
 التي تؤثر على سلوك التعلم المنتج يغيير القعدةأو  ينظم -4
 في التعلم طور وينظم نفسه -5
 يؤدي إلى التفكير الجيد والمبادرة الشخصية -6

 ركزأو ت كيدو على أنه جهد المعلم لت وكيدالت يعرف أندر أخرى التفسير في مص 
الل توفير من خ وكيدالتيقام  أشياء معينة خاصة األشياء اإليجابية للطالب. ثبيتأو ت

 قوم المعلملذي يا وكيدمن خالل الت المكافآت المناسبة بناًء على مبادئ تغيير السلوك.
بية التي يجاالمتوقع أن يكون الطالب أكثر ثراًء بمجموعة متنوعة من السلوكيات اإلب

 22تحقيق األهداف التعليمية.مع نشاط الطالب في زري اتدعم بشكل تراكمي وت
المعلم  جابةاستهو جميع أشكال  وكيديمكن استنتاج أن الت وكيدللتمن التعاريف  
لم لسلوك المعإلى  الذي يقدمه وكيدمن خالل توفير الت. بالالط ية على سلوكاإليجاب

لطالب امن المعلم أو  اعلى االستجابة كلما ظهر حافز  اتشجيعالطالب سيتم فالطالب 
 ب االستجابات التي تعتبر عديمة الفائدة.يسيحاول تجن

 أشكل التوكيد -ب
 23وهما: وكيدلتأشكالن ا هناك عوزر عثمان محمد عند 

 اللفظيالتوكيد  -1
مديح والتقدير والموافقة وما في شكل كلمات اليعرب عادة ما  وكيدالت  
 ذلك. إلى

                                                           
 :ترجم من 22

Prayitno, Dasar Teori Praktis Pendidikan (Jakata: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 52-

23. 
 :ترجم من 23

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 81-82. 
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 التوكيد غير اللفظي -2
 االبتسامالحركات على شكل إيماءة أو اهتزاز الرأس و  ،توكيد اإليماءاتال -(أ)

 العيون الودودة أو الحادةوالعبوس واإلبهام والوجه الالمع و 
المتعة بالدرس و عن االهتمام  للطالب ليعربتقريب المعلم التقريب،  توكيدال -(ب)

يمشي المعلم إلى الطالب أن يجلس أو الطالب. المثال  أو السلوك أو ظهور
 اللفظي لى إضافة التوكيدع لتوكيدبجانب الطالب. يعمل هذا ا يقوم

طي المعلم استحسانًا وتقديرًا لجود وظهور الطالب من اللمس يعب  التوكيد -(ج)
 دي الطالب الذي فازيالطالب والمصافحة ورفع خالل النقر على عاتق 

 بالمسابقة
 

ب  ا الطالهيستخدم المعلم األنشطة التي يحب مع األنشطة التفرحية، التوكيد -(د)
 كل من أشكال التوكيدكش

باستخدام رموز مختلفة في شكل أشياء مثل بطاقات الصور  ،التوكيد بالرموز -(ه)
أو الشارات أو التعليقات المكتوبة على كتب الطالب. لتجنب عادة الطالب 

 ا هذا التوكيد ترديدانبغي استخدامفي توقع شيء ما في المقابل ال ي
نبغي يفال ، الطالب صحيحة جزئًيا فقط ي يعطيهاإذا كانت اإلجابات الت -(و)

يجب على المعلم  . في مثل هذه المواقفامباشر  يلوم الطالب للمدرس أن
 "نعم،  يمكن للمدرس أن يقول غير كامل. على سبيل المثال تقديم توكيد

بهذه الطريقة يعرف الطالب  .التحسين"لكنها ال تزال بحاجة إلى  إجابتك جيدة
 .ويحصل على قوة دافعة للتحسن أنه ليس مخطًئا تماًما
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 تعريف التفكير -ج
فإن معنى كلمة التفكير هو استخدام ( KBBI)لقاموس اإلندونيسي الكبير عند ا 

يعّرف إدوارد دي بونو  24العقل للنظر في أمر ما واتخاذ قرار بشأنه وتثمينه في الذاكرة.
 25رة.التفكير على أنه مهارة ذهنية تجمع بين الذكاء والخبهي في كتابه "ثورة التفكير" 

فكير نشاط عقلي يمر به شخص ما عندما يواجه مشكلة أو سيسونو التحيث أن يعرف 
ينظر علماء النفس المعرفيون إلى التفكير على أنه نشاط لمعالجة  26موقًفا يجب حله.

عملية معرفية تتضمن بعض  أن التفكير يةشف ليلتكا 27.المعلومات عقلًيا أو معرفًيا
إذا كان مرتبطًا  28حل مباشر.بالمعرفة إلنتاج فعل في حل مشكلة أو يؤدي إلى  التالعب

بعملية حل المشكالت فإن التفكير هو عملية عقلية تتضمن بعض التالعب بالمعرفة مثل 
 29ربط فهم بآخر في نظام معرفي موجه إلنتاج حلول في حل المشكالت.

وازنه في  ،واتخاذ قرار بشأنه التفكير يعني استخدام العقل للتفكير في أمر ما 
على القصد  ، ألنه يحتوية الروح التي تحتوي على فهم واسعهو وظيفالذاكرة. التفكير 

والغرض من حل المشكالت إليجاد العالقات وتحديد العالقة بين مشكلة وأخرى. 

                                                           
 :ترجم من 24

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 21 Maret 2022 
 :ترجم من 25

Edward de Bono, Revolusi Berpikir. Diterjemahkan oleh Ida Sitompul dan Fahmy Yamani. 

(Bandung: Kaifa, 2007), 221. 
 :ترجم من 26

Tatag Yuli Eko Siswono, Disertasi : “Penjenjangan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Identifikasi 

berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan dan Mengajukan Masalah Matematika”. (Surabaya: 

UNESA, 2007), 25. 
 :رجم منت 21

Abdul Aziz Saefudin, “Pengembangan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)”, Al-Bidayah, 

Vol. 4 No. 1, Juni 2012, 39. 
 :ترجم من 28

Ahmad Isroil, Ketut Budayasa, dan Masriyah, “Profil Berpikir Siswa SMP dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika ditinjau dari Kemampuan Matematika”, JRPM, 2017, 2 (2), 93-105 e-ISSN 

2503-1384, 93. 
 :ترجم من 29

Abdul Aziz Saefudin, “Pengembangan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)”, Al-Bidayah, 

Vol. 4 No. 1, Juni 2012, 40. 
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حدث ، فإن األسئلة واألجوبة ت، مما يعني أنه طالما أننا نفكرالتفكير هو عملية جدلية
التفكير هو قدرة  31.ية بشكل صحيحفي العقل لنكون قادرين على وضع عالقاتنا المعرف

 عقلية عالية المستوى ال يمكن تحقيقها وامتالكها إال من قبل األفراد.
بعض اآلراء المذكورة أعاله يمكن استنتاج أن التفكير هو مهارة حيث أن لذلك  

 ذهنية يجب مراعاتها واتخاذ قرار بشأنها في حل مشكلة تواجهها من أجل إيجاد حل.

 ر الحسابيالتفكيتعريف  -د
لف أ في عامألول مرة سيمور بابيرت يتعرف ح صطالمالتفكير الحسابي  

ألفين في عام  31.ألفين وستةجانيت وينج في عام يتشهر و   وتسعمائة وستة وتسعون
الحكومة البريطانية مواد البرمجة في مناهج المدارس االبتدائية والثانوية  ، يدخلأربعة عشر

سابي  التفكير الح تعرفولم يكن الهدف هو إنتاج طالب في مجال البرمجيات ولكن 
عل يمكن للتفكير الحسابي أن يج، للحكومة البريطانية عندما للطالب من سن مبكرة.

ن أن . يمكاأسرع حولهم التكنولوجيا من الطالب أكثر ذكاًء ويجعل الطالب يفهمون
 واإلبداعي. والنقدي ييدرب التفكير الحسابي الدماغ على التعود على التفكير النشط

المشكالت  شمليو مجموعة من أنماط التفكير التي التفكير الحسابي ه 
التفكير  32بأوصاف مناسبة والتفكير على مستوى التجريد وتطوير الحلول التلقائية.

الحسابي  يرجانيت وينج بأن التفك أفكرت الحسابي له عالقة وثيقة بالنظرية الحسابية.
م األنظمة وفهم السلوك البشري من خالل االعتماد على يصمتيتضمن حل المشكالت و 

التفكير الحسابي على مهارات  باحثةال تركز م 33مفاهيم علوم الكمبيوتر األساسية.

                                                           
 ترجم من : 31

Abu Ahmadi & Widodo Supriyadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Pt Bineka Cipta, 2008), 31 
 :رجم منت 31

Valentina Dagienc and Sue Setance, “It’s Computational T hinking ! Bebras Task in  the  

Curriculum”, A.Brodnik and F. Tort (Eds.): ISSEP 2016, LNCS 9937, pp. 28-39, (2016), 29.  
 :ترجم من 32

Tak Yeon Lee, “CTArcade: Computational Thinking with Games in School Age Childern”, 

International Journal of Child-Computer Interaction 2 (2014), 1. 
 :رجم منت 33
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يم كقدرة مها أيًضا في عالم التعلستخدلكن ي لكمبيوترالتي يستخدمها علماء ا البرمجة
الطالب على التفكير اإلبداعي والنقدي في حل المشكالت وتصميم األنظمة وفهم 

 السلوك البشري والتواصل والتعاون.
للتكنولوجيا في جمعية دان الدولية  و (CSTA) مدرسو علوم الكمبيوتر في التعليم 
فير حل تشغيلًيا للتفكير الحسابي وهو: عملية في تو  طور في بحثه تعريًفاالتعليم 

 المشكالت تتضمن الخصائص التالية:
وات أو يوتر واألدباستخدام أجهزة الكمب المختتمالمشكالت بحيث يمكن  يسبك -1

 األخرى الوسائل
 ل البيانات منطقياينظم ويحل -2
 ذج والتدريبالتجريدات مثل النمو البيانات من خالل  يتصور -3
 اإلكمال من خالل التفكير الحسابي )سلسلة منهجية من الخطوات(تمتة األ -4
تركيبة و  فعاليةأكثر  الهدف ليجترحمعينة  يحدد ويحلل وينفذ حل المشكالت -5

 والموارد من الخطوات فعالة
 أخرى أكثر تنوًعا وينقل حل المشكالت إلى مسأالت  يعمم -6

هو قدرة  التفكير الحسابيمن التفسيرات المختلفة المذكورة أعاله أن يستنتج  
 نظمةألاتصميم النقدي واإلبداعي لحل المشكالت و و  يالطالب على التفكير النشط

 مفاهيم علوم الكمبيوتر. يتصورالتي 

 التفكير الحسابي اتمؤشر  -ه
 هيو  أربع مهارات في التفكير الحسابي أظهر أيًضا غوغلأن تاك يأونلى صرح  

تعريف  حيث أن .الخوارزمياألنماط والتفكير  تعميمال تجريدالوالتعرف األنماط و  عفن

                                                           

Marcos Roman-Gonzales, Juan-Carlos Perez Gonzales, Carmen Jimenez-Fernandez, “Which 

Cognitive Abilities Underlie Computational Thinking? Criterion Validity of The Computational 

Thinking Test”, Computer in Human Behavior, (2016), 114. 
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استخدم الباحث مؤشرات تفكير الطالب الحسابي وفًقا فالتفكير الحسابي أعاله 
 34بع.لمهارات التفكير الحسابي األر  ايلي وصف كمالمهارات التفكير الحسابي األربع.  

 عفنال -1
 ل على مصطلح في األجزاء المكونة له.هو طريقة للتفكير في مث عفن  

ل عيمكن فهم الجزء وحله وتطويره وتقييمه بشكل منفصل. هذا يمكن أن يجل
واألفكار أسهل في الفهم واألنظمة الكبيرة أسهل المشاكل المعقدة أسهل في الحل 

 .في التصميم
 التعرف األنماط -2

 رئيسيالتعرف األنماط في حل المشكالت هو المفتاح ال االعتراف  
كالت. من المش امعين احل نوعي حل الصحيح لمشكلة ما ومعرفة كيفيةلتحديد ال

يمكن أن يساعدنا التعرف األنماط أو الخصائص المشتركة في حل المشكالت 
 ومساعدتنا في بناء حل لها.

 األنماط تعميمالالتجريد و  -3
التعميم يتعلق بتحديد األنماط وأوجه التشابه والعالقات. التعميم طريقة   

حل المشكالت المماثلة السابقة. طرح  حيث أنسريعة لحل المشكالت الجديدة 
ذا هقمت بحلها؟" و "كيف تختلف؟"  أسئلة مثل "هل هذا مشابه للمشكلة التي

 .المستخدمةمثل عملية التعرف على األنماط في كل من البيانات مهم، 
 التفكير الخوارزمي -4

التفكير الخوارزمي هو طريقة للحصول على حل من خالل تعريف واضح   
للخطوات المتخذة. التفكير الحسابي ضروري عندما يجب حل نفس المشكلة مرارًا 

 في المدرسة على سبيل المثال هو تعلم الضرب أو القسمة.التعلم الخوارزمي وتكرارًا. 

                                                           
 :ترجم من 34

Csizmadia, A., Curzon, P., Dorling, M., Humphreys, S., Ng, T., Selby, C., & Woollard, J. (2015). 

Computational thinking A guide for teachers, Computing at School, 8. 
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مهارات التفكير الحسابي الذي يعتبر األساس األساسي  يستند إلى شرح  
لمزيد من البحث فتستخدم هذه الدراسة مؤشرات حل المشكالت التي تتوافق مع 

 :مهارات التفكير الحسابي والتي سيتم تقديمها في شكل الجدول كما يلي
 تفسير مؤشرات التفكير الحسابي 1.2الجدوال 

 مهارات التفكير الحسابي مؤشرات
مات و على المعليتعرفوا  أن الطالبيستطع 

 .ينةالمعروفة من المشاكل المع
 العفن

مات المعلو  علىيتعرفوا أن الطالب يستطع 
 .كلا المطلوبة من المش

نماط أو األعلى أن يعلموا  الطالبيستطع 
خصائص مختلفة في حل مشكلة معينة والتي ال

 .المشكلة تهدف إلى بناء حل

 التعرف األنماط
 

 نماألنماط العامة أن يوردوا يستطيع الطالب 
الموجودة في المشكلة  ةاالختالف أوالتشابه 

 .ينةالمع

 التجريد والتعميم األنماط

 ييالخطوات المنطقأن يوردوا يستطيع الطالب 
 .ينةالمعمستخدمة لتطوير حل للمشكلة 

 التفكير الخوارزمي
 

ن استنتاجات م يتخذواأن يستطيع الطالب 
 .ينةالمعاألنماط الموجودة في المشكلة 

 

 الكتشافيالتعلم  نموذجتعريف  -و
 االكتشاف. ةنشطة تستخدم تقنيالتعلم النموذج هي ي كتشافاإل التعلم نموذج  

يخ طويل في ولها تار  على وجهة النظر البنائية رتطوّ التي تعلم النموذج هو  يكتشافاإل 
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الرغبة في توفير المتعة واالستقاللية للطالب هي البادئ في هذا كانت  35مجال التعليم.
النموذج التعليمي. حيث يكون الطالب قادرين أو قادرين على إيجاد مفهوم خالق من 

نفسك  تتطلبهو تعلم أن  يكتشافاإل التعلم  خالل الرجوع إلى النظريات الموجودة.
يعطى الب الطوبعد ذلك . مواد الدرسنظام التعليم والتعلم  هذا فيالمعلم  يعدد .هوتجد

 36ل المشكالت.ح تقريب على ةتقنيعلى أنفسهم باستخدام  تجدواو  تتطلبواالفرصة ل
 أو مبدأ. اهو عملية عقلية بحيث يتمكن الطالب من استيعاب مفهوم يكتشافاإل  

والشرح راضات وعمل االفت والتصنيفالمراقبة والفهم  هي تشمل العمليات العقلية المعنية
، ترتبط   Trowbridge &Sund وفًقا لرأي 37والقياس واستخالص النتائج وما إلى ذلك.

، ا، أي العثور على نمط من الفهمبكلمة تحقيق ألن لها معنى مشابهً  كتشافإل كلمة ا
عندما   تحدث عملية االكتشاف 38يتم تنفيذ نشاط التحقيق من قبل الطالب أنفسهم.
 يشارك الطالب في األنشطة إليجاد مفهوم أو مبدأ.

، يتم تشجيع الطالب على الدراسة بنشاط من خالل مشاركتهم في Wilcolx عند 
الطالب أيًضا  ، يتم تحفيز. باإلضافة إلى ذلكياالكتشافعلم التعلم باستخدام نموذج الت

يكون لديهم تجارب على إجراء تجارب للعثور على المبادئ والمفاهيم بحيث 
المشاركة في السؤال هي مشاركة الطالب في التحقيق في العالقة، وجمع  39ألنفسهم.

البيانات، واستخدامها إليجاد القوانين والمبادئ المتعلقة بحالة معينة. يعتمد هذا على 

                                                           
 ترجم من : 35

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

2017), 245-241 
 :رجم منت 36

Abu Ahmadi, Widodo Suvrivono, Psikologi Belajar, 180. 
 :ترجم من 31

Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA 2016), 180 
 ترجم من : 38

Sund dan Trowbridge, Teaching Science by Inquiry in the Secondary School (Ohio: Charles E. 

Merril Publishing Company, 1973), 62. 
 ترجم من : 39

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 241-242 
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افتراض أن المالحظات التي يتم إجراؤها بعناية وبعناية ستقود الطالب إلى اكتشاف 
 لمفاهيم المدروسة.مبادئ ا
، فإن أهم شيء في التعلم باالكتشاف هو عندما يشارك Burden & Byrdعند  

في التعلم  41ل التجارب.الطالب حًقا في تحقيق للعثور على إجابات أو مبادئ من خال
، يحتاج المعلمون إلى خلق ظروف تعلم يمكن للطالب من خاللها الدراسة باالكتشاف

ة الطالب على إجراء التجارب التي تتطلب منهم امتالك خبر  بشكل مستقل. يتم تشجيع
 للعثور على المبادئ أو المعرفة ألنفسهم.

بأن االكتشاف هو أحد أنشطة التعلم للعثور على أشياء معينة  Guloيجادل  
ية منظمة ومنطقية ونقدية وتحليلنموذج بوالتحقيق فيها كائنات أو أشخاص أو أحداث 

جهم ن صياغة نتائجميع الطالب إلى أقصى حد حتى يتمكنوا م من خالل إشراك قدرات
 41بثقة.

التي علم تالهو عملية  يكتشافاإل بأن التعلم  أفكر كورنيأسيه وإيماس وساني 
يم قع الطالب تنظاتو تلكن في شكلها النهائي  تعلمالمواد  يقَدمتحدث عندما ال 

ل عليها صحي من خالل سلسلة من البيانات التي لطالب على المفاهيما يجد 42أنفسهم.
 .من خالل المالحظات أو التجارب

مختلفة تماًما  له مؤشرات ياالكتشاففإن التعلم  ،فيما يتعلق بالتعلم التوضيحي 
هي نهج تعليمي حيث يتركز التوجيه  (directs instruction) تقريًبا. استراتيجية التوجيه المباشر

سل ، أي كمر علم هو المسيطر للغاية في التعلمدور الم. (teacher center approach)على المعلم 
للمعلومات. بينما الطالب كمتلقي للمعلومات يميلون إلى أن يكونوا سلبيين. تميل 

                                                           
 ترجم من : 41

Paul R. Burden dan David M. Byrd, Methods for Effective Teaching (Boston: Allyn and Bacon, 

1999), 40. 
 :من ترجم 41

W. Gulo, Strategi Belajar-Mengajar (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2008), 35. 
 :ترجم من 42

Kurniasih, Imas, dan Sani,Berlin, Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013, (Surabaya: Kata 

Pena, 2004), 64. 
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مفاهيم التعلم في التعلم التوضيحي أو التعلم باستخدام هذا النهج االستكشافي إلى 
يميل الطالب إلى عدم الضغط عليهم لمعالجة  تقديمها في شكل نهائي للطالب.

المفاهيم بشكل مستقل. وذلك ألن القدرات األكاديمية للطالب هي التركيز الرئيسي في 
ي التعلم ، تؤكد سلسلة التعلم ف هذا التعلم التفسيري. على عكس التعلم التوضيحي

تي تتم د العلى عملية تفكير الطالب في الكفاح من أجل اكتشاف الموا ياالكتشاف
دراستها بشكل نقدي وتحليلي. المعلمون هم أكثر من مجرد مقدم وليس مصدرًا للمعرفة. 
وذلك ألن الطالب مطالبون بفحص الموضوع الذي تم تعلمه من خالل األنشطة 

 43المختلفة بشكل مستقل.
ستفسار ، نماذج االلكلمة أيًضا بالتحقيق. في الواقعغالًبا ما يقترن اكتشاف ا 

 ،ختالف من معنى كل نموذج. ومع ذلككتشاف لها اختالفات. يمكن رؤية هذا االواال 
لى ن جودة التعلم. باإلضافة إيمكن التآزر بين االستقصاء واالكتشاف من أجل تحسي

، فإن المحاذاة بين البحث واالكتشاف تسمح للنموذجين بعالقة فكرية أحادية ذلك
 االتجاه.

هو تعلم مع عمليات عقلية  Discovery learning))ي االكتشاف، فإن التعلم Sihabudin عند
ذات خصائص معينة حيث يجمع الطالب بين المادة. العملية العقلية المشار إليها هنا 

يعتبر التعلم  ،استخالص النتائج. وفي الوقت نفسههي نشاط المراقبة والشرح والتجميع و 
ي ف ات عقلية أثقل. العمليات العقليةيحتوي على عملي Inquiry learning))االستقصائي 

وجمع  ،لخطط التجريبية، وإجراء التجارب، وإعداد اهذا البحث هي صياغة المشكالت
، يمكن مالحظة أن بناًء على الفهم أعاله 44، واستخالص النتائج.نات وتحليلهاالبيا

برونر أيًضا ب االستفسار يتماشى مع رأي برونر في نظرية التعلم. تعد نظرية التعلم الخاصة
باإلضافة إلى نظرية التعلم الخاصة بياجيه. حيث يجادل  ياالكتشافأحد مصادر التعلم 

                                                           
 :ترجم من 43

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 245-243. 
 :ترجم من 44

Sihabudin, Strategi Pembelajaran (Surabaya: UINSA Press, 2014), 40. 
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برونر بأن التعلم باالكتشاف هو نشاط تدريبي للحصول على المفاهيم بشكل مستقل 
، أي البدء من األشياء الخاصة باألشياء العامة استخدام مبدأ التعلم االستقرائي من خالل

الطبيعة. في حين أن نظرية التعلم في بياجيه هي أن الطالب بحاجة إلى أن يكونوا في 
 45نشيطين عند التعلم.

تجادل كارين بأن التعلم االستقصائي هو في الواقع عملية عقلية تتضمن الطالب  
أو األفراد للجمع بين النظرية أو الفهم. بناءً على رأي كارين ، ذكر أمين أن تصميم نشاط 

مي يسمح للطالب باكتساب المبادئ والمفاهيم من خالل عملياتهم العقلية الخاصة تعلي
كما يجادل بأن التعلم االستقصائي يتحقق ويتضمن التعلم   46يسمى نشاط االستقصاء.

يوضح نشاط  (discovery)باالكتشاف. لذلك يمكن تفسير أن نشاط االكتشاف 
 أيًضا. (inquiry) االستقصاء

حيث يكون نشاط  47استنتاج أن البحث هو امتداد لالكتشاف.، يمكن لذلك 
التحقيق أكثر مالءمة ليتم تطبيقه في الفصل الدراسي حيث يكون لدى الطالب نضج  
كاٍف. بينما يمكن تطبيق أنشطة االكتشاف في الفئات ذات المستوى األدنى مع مراعاة 

 نوع االكتشاف المستخدم.
تعلم نموذج ي ه يكتشافاإل التعلم نموذج أن  ليالتا التفسيرات من استنتاجيتخذ  

لمعرفة ل االذي  ينق  دور المعلم يعدلم  تشجع الطالب على التفكير اإلبداعي والنقدي.
 سر ومدير تعلم.المعلم كمحفز وميَ  دورولكن ي

                                                           
 :رجم من 45

Sihabudin, Strategi Pembelajaran, 40. 
 :ترجم من 46

Mohamad Amien, Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Menggunakan Metode 

“Discovery dan Inquiry, (Bandung: Setia Pustaka, 1997), 126 
 :ترجم من 41

Sihabudin, Strategi Pembelajaran, 41. 



26 

 

 

 

 الكتشافيالتعلم  نموذج أهداف -ز
تدرب  يمكن أن نموذجب المعرفة بكتسيف التعلم الفعلي هو اهدأ استند إلى 

ذا ما يعنيه ه القدرات الفكرية للطالب باإلضافة إلى تحفيز فضولهم وتحفيز قدراتهم.
 48.يكتشافتعلم اإل الاكتساب المعرفة من خالل 

ية فعااًل للمعلمين الستخدامها في عمل يكتشافاإل التعلم نموذج يعد تطبيق  
 هي: يكتشافاإل التعلم نموذج أسباب استخدام ب التدريس والتعلم.

 تعلم الطالب بنشاطنموذج وسيلة لتطوير  -1
م الحصول ن النتائج التي تتجد وتستكشف المفاهيم التي تتعلمها بنفسك فإ إذا -2

 تكون طويلة األمد في الذاكرة ولن ينساها الطالب بسهولةعليها 
الفهم المكتشف ذاتًيا هو فهم يتم إتقانه حًقا ويسهل استخدامه أو نقله في مواقف  -3

 أخرى
لطرق سيتعلم األطفال كيفية إتقان إحدى اف يكتشافاإل ستراتيجية اال إذا يستخدم -4

 العلمية التي يمكن تطويرها بأنفسهم
يتعلم الطالب التفكير والتحليل ومحاولة حل المشكالت التي يواجهونها بأنفسهم  -5

 49.حيث سيتم نقل هذه العادات في الحياة الواقعية
ر الطالب أن يحسن تفكي يكتشافاإل إلى الوصف أعاله ككل يمكن للتعلم  داستن 

بتدريب  ياالكتشافيقوم التعلم . على وجه الخصوص وقدرتهم على التفكير بحرية.
 المهارات المعرفية للطالب إليجاد وحل المشكالت دون مساعدة اآلخرين.

                                                           
 :ترجم من 48

Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, 18. 
 :ترجم من 49

M Dalyono, Psikologi Penidikan. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 30. 
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 الكتشافيخطوات طريقة التعلم  -ح
رفية بتدريب المهارات المع يكتشافاإل التعلم  نموذج ، يقومعلى وجه الخصوص 

يمكن لظروف مثل هذه  للطالب إليجاد وحل المشكالت دون مساعدة اآلخرين.
 تغيير أنشطة التدريس والتعلم التي يوجهها المعلم ليصبح الطالب موجًها.

، الهدف الرئيسي في التعلم هو أن يتصرف الطالب بشكل مستقل.  Brunner عند 
يحتاج المعلمون إلى توجيه الطالب ليكونوا دائًما مستقلين منذ بداية المدرسة وفي  لذلك

أقرب وقت ممكن. لذلك عند استخدام نموذج التعلم باالكتشاف ، يجب على المعلم 
أن يمنح الطالب خيار اتباع غرائزهم الطبيعية بحرية. وبهذه الطريقة ، يمكن للمدرسين 

 51كل مستقل.مساعدة الطالب على النمو بش
صرف أن تتأيًضا بأن المدارس يجب أن تحفز فضول الطالب ، و  Brunnerيجادل  

ن ، يجب على المعلميوتقليل مخاطر الفشل. لهذا السبب ،بقدر اإلمكان مع الطالب
االنتباه إلى مواقف الطالب عند التعلم. إن تقديم إجابات لمشكلة يواجهها الطالب ليس 

للمعلمين. بل من خالل تحفيزهم وتشجيعهم على حل المشكالت هو الخطوة الصحيحة 
ب ال ال، فإن الط. ألنه إذا تم ذلك على هذا النحوالتي يواجهونها حتى يجدون حالً 

، ولكن أيًضا المالحظة والقيام بشيء ما. يجب أن يكون يقتصرون على االستماع فقط
ء الوقت للطالب لمحاولة حل التعلم مرنًا أو بحثًا أو اكتشافًا. يمكن للمدرس إعطا

اكلهم شالمشكلة بشكل مستقل قبل إعطاء اإلجابة. بحيث سيحاول الطالب مواجهة م
، يمكن للمدرسين تقديم المساعدة في شكل إيصال الطالب الخاصة. باإلضافة إلى ذلك

 51لفهم المفاهيم المعقدة ، والتي يمكن أن تكون في شكل صور وعروض توضيحية.

                                                           
 :ترجم من 51

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, 247 
 :رجم من 51

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, 248-249. 
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من اإلجراءات أو الخطوات التي يجب تنفيذها في أنشطة التدريس هناك العديد  
 :52 يكتشافاإل التعلم نموذج والتعلم في الفصل باستخدام 

  التحفيز أو إعطاء التحفيز -1
ثم يشرعوا في عدم إعطاء  يواجه الطالب شيًئا محيرًاهذه المرحلة أما   

 التعميمات بحيث تظهر الرغبة في التحقيق في أنفسهم.
 تحديد المشكلة -2

ن من المشاكل يعطي المعلم الفرصة للطالب لتحديد أكبر عدد ممك  
ثم يتم اختيار واحدة منها وصياغتها في شكل فرضية )إجابات  ذات الصلة بالموضوع

 مؤقتة ألسئلة المشكلة(
 جمع البيانات  -3

يمنح المعلم الطالب الفرصة لجمع أكبر قدر  شافتإجراء االستك أما  
 .المعلومات ذات الصلة إلثبات ما إذا كانت الفرضية صحيحة أم الممكن من 

 الجة البياناتمع -4
معالجة البيانات نشاطًا لمعالجة البيانات والمعلومات التي حصل المعنى   

عليها الطالب إما من خالل المقابالت والمالحظات وما إلى ذلك ثم تفسيرها. 
. تتم معالجتها وما إلى ذلك المعلومات من القراءة والمقابلة والمالحظة جميع

نة وتفسيرها معي نموذجوحسابها بحتى لزم األمر وتصنيفها وجدولتها  وعشوائيتها
 بمستوى معين من الثقة. 

 التحقق -5
هذه المرحلة يقوم الطالب بإجراء فحص دقيق إلثبات ما إذا كانت  أما  

 .مرتبطة بنتائج معالجة البياناتمع مع نتائج بديلة الفرضية قد تم وضعها 

                                                           
 :ترجم من 52

Burais, L., & dkk. (2016). Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa melalui Model 

Discovery Learning. Jurnal Didaktik Matematika, Vol. 3, No. 1, 80-81. 
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 التعميم -6
استخالص النتائج هي عملية استخالص استنتاج يمكن  أومرحلة التعميم   

استخدامه كمبدأ عام وينطبق على جميع األحداث أو نفس المشكلة مع مراعاة 
 نتائج التحقق.

أن يحسن  يمكناإلكتشافي التعلم نموذج مراحل التعلم من الواضح أن  إلى يستند 
الطالب  يوجهلة تحديد المشكالت وجمع البيانات مرح أماللطالب.  الحسابيالتفكير 

ها مرحلة معالجة البيانات وإثبات أماليكونوا قادرين على اختيار المعلومات المطلوبة. 
من استخالص  ايمكن للطالب تطوير قدراتهم المنطقية إليجاد مفهوم متوقع حتى يتمكنو 

 عام وتنطبق على جميع المشكالت نفسها. نتيجة ُتستخدم كمبدأ

 في كتاب اللغة العرابية القراءة وصنص -ط
ير عن نشاط اجتماعي على حد سواء ستخدمة كتعبالنص هو وحدة اللغة الم 

نى القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قرأة وقرأنا بمع أما شفويا وكتابيا مع بنية الفكر كاملة.
ي السليم يتضمن مفهوم القراءة األداء اللفظ فيه أو ألقى النظر عليه وطلعه.نطق بالكتاب 
عامل  ىلل مشكلة أو يضيف إيحالسلوك  لىوترمجته إ يقرأ ونقده إياه لماوفهم القارئ 

 . 53معرفة عنصرا جديداال
 ستوياتهماف ممثلت العالقة بين النص والقراءة موضوعا للدرس والنظر على اختال 

ها أيضا ومن هذه العالقة نشأت الدروس الدينية واألحكام الشرعية والقضائيةفمن خالل 
ة تبحث فية المختلفنشأت المعاني البالغية والقواعد النحوية. وقد سارت الدوائر المعر 

واآلليات المختلفة التي من خاللها تحقق ما يطمح إليه في تعاطيها  في جوانب النص
 .مع النص
تدريس إن نموذج ال مادة أقل جاذبية للطالب في التعلم.الي مادة اللغة العربية ه 

اعدة الطالب سفي متعلم الوجودي ليس مناسًبا جًدا للمعلم الذي يعطي األولوية فقط لل
                                                           

 244(، 1981عبد المجيد سيد أحمد منصور، علم اللغة النفسي، )الرياض: المملوكة العربية السعودية،  53
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 يلةد وسالمعلم إعدايجب فلدعم فهم الطالب في التعلم  على تحقيق أهداف التعلم.
 ائلون وسيمكن أن تك للمنهج الدراسي.االهتمام بمصادر التعلم الدقيقة وفًقا بالتعلم 

 يةلدينا الشؤون ب مدرسية من وزارةاكتو  وعرض تقديمي ةالتعلم هذه على شكل سبور 
 إلخ.و 

كومية الثانية الح نوية االسالميةابالمدرسة الثفي الفصل طالب الفصل اليستخدم  
تعليم لى منهج العربية استناًدا إ اللغةب اكتادات  في عملية التدريس والتعلم إرش بانجوانجي

وألف  وثمانيون ألف وثالث يةالدين الشؤون قرار وزير لمعاييروفًقا حديثا  الدينية اإلسالمية
اب اللغة المواد في كت في جمهورية إندونيسيا. يةالدينالشؤون من وزارة  وأربع وثمانيون

ئلة وأسأة القر  وصاالستقامة ونص وصالحوار ونص وصالعربية هي المفروضات ونص
 الممارسة.

ا إلى منهج استنادً كتاب اللغة العربية في الفصل العاشر من   أةالقر  وصنصقدم ي 
 لف وثالث وثمانيونأ يةالدين الشؤون قرار وزير لمعاييروفًقا حديثا  تعليم الدينية اإلسالمية
دات هو المفرو  الدين في جمهورية إندونيسيا الشؤون من وزارة وألف وأربع وثمانيون

ال  لعاشر.ا في الفصلطالب الوالقواعد مع مستوى قدرة صرفية و نحوية الجمل و  تركيبو 
قادرين  يجب أن يكون الطالب لكنالنصية  أن يترجم أةيقتصر فهم الطالب لنصوص القر 

عنهم م يفهت أما رفية.صالقواعد النحوية وقواعد العلى فهم معنى محتويات النص وفهم 
 في تعلم اللغة العربية. ف الطالبهدفي

ة في مفروضات صعبة مكتوب تكونالعربية السابقة اللغة ب اكما الحال في كت 
استناًدا  عاشرلفصل الفي االعربية اللغة ب اكت ولكن  اءة،القر  وصسهل فهم نصيل عمودال

وثالث ألف  يةلدينا الشؤون قرار وزير لمعاييروفًقا حديثا  تعليم الدينية اإلسالميةإلى منهج 
 يقدم ال الدين في جمهورية إندونيسيا الشؤون من وزارة وألف وأربع وثمانيون وثمانيون

ن يجب الطالب البحث عفالمفرودات  ةدعمأحذف ي أما .ودعمالمفرودات الصعبة في ال
ل سهيالطالب على مفرودات إضافية و  المفرودات الصعبة للكتابة في عمود حتى يحصل
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تى يتمكن ح ءةافي نصوص القر  يفر صوال يحو علم فهم الني .ةمقدم اءةالقر  وصفهم نص
الترجمة ي ف على الطالب نطاق الفهم يسهل الطالب من معرفة قواعد اللغة العربية الجيدة.

 .إلى اإلندونيسية بشكل صحيح
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

طريقة البحث هي خطوة منهجية في تتبع مشكلة باستخدام أساليب العمل  
طريقة البحث هي في األساس طريقة علمية للحصول على بيانات  العلمي بعناية ودقة.

هناك أربعة مفاتيح يجب مراعاتها في طريقة البحث وهي:  لغرض واستخدام محدد.
 54.واالستخدامالمنهج العلمي والبيانات والغرض 

 نوع البحث -أ
والبحث   (Kualitatif) كيفيهما البحث الالبحث إلى نوعين  ةقيتنقسم طر  
طبيعي الظروف ال يبحثهو البحث الذي يستخدم ل كيفيالبحث ال .Kuantitatif)) الكمي

البحث الكمي هو البحث الذي يستخدم اختبار نظرية  ويميل إلى استخدام التحليل.
  باألرقام وتحلل باإلجراءات اإلحصائية.تقاس و المتغيرات 

موذج نتوكيد التفكير الحاسبي باستخدام  " عنالذي حدده  موضوعستند إلى الي 
لطالب  ة في الكتاب المدرسية اللغة العربيةاءفي تحليل نصوص القر  يشافتكاإل التعلم 

وع هذا ن. الحكومية الثانية بانجوانجي" سالميةنوية اإلابالمدرسة الث  الفصل العاشر
ي البحث العملي أوصفي الالكيفي  تقريبالميداني باستخدام في البحث البحث تضمين 

ن كتمكلمات مكتوبة ومنطوقة من أحداث الذي ينتج بيانات وصفية في شكل  
 حدث يحدثالمن خالل تحليل  يةتعطي هذه الدراسة األولوية للوصف 55مالحظتها.

 بيانات دقيقة من عملية الحدث.لى بالفعل في الميدان من أجل الحصول ع
المنهجي  صوريتوهو  اإلبتدائيهدف العموًما ب الوصفي فيالكييتم إجراء البحث  

 اهذفي  هدفإن الومع ذلك  والحقائق وخصائص الكائن أو موضوع البحث بدقة.
في  يكتشافاإل علم التنموذج توكيد التفكير الحاسبي باستخدام  ا فيتطبيق أخذلي البحث

                                                           
 :ترجم من 54

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif, dan R&D, (Bandung: IKAPI, 2015), Cet. 22, 2. 
 :ترجم من 55

Margono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 36. 
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نوية ابالمدرسة الث  كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشرة في  اءلقر اص تحليل نصو 
في الطالب  لدىتفكير الحسابي  ترقيوذلك ل. الحكومية الثانية بانجوانجي سالميةاإل

 تعلم اللغة العربية.

 مجتمع البحث وعينته -ب
 بدأي لكيفياألن البحث البحث  مجتمعمصطلح  كيفيال تستخدم في البحث ال 

عن بعض الحاالت الموجودة في مواقف اجتماعية معينة ولن يتم تطبيق مناقشة نتائج 
يتم نقلها إلى مكان آخر في المواقف االجتماعية  البحث ولكن مجتمعالدراسة على 

 ينة البحثع تسمىال  سة.الوضع االجتماعي في الحالة المدر التي لديها أوجه الشبه مع 
مشاركين ومخبرين  بالمستجيبين ولكن كأشخاص مرجعيين أو الكيفيالبحث في 

نظرية ل تسمى بإحصائية ليست  كيفيفي البحث ال تهعين وأصدقاء ومعلمين في الدراسة.
  56توليد النظرية. يه كيفيألن الغرض من البحث ال

 أي اختيار باستخدام أخذ العينات الهادف ا البحثن في هذو المخبر يحدد  
أن المخبرين رر لذلك ق هم في أفضل وضع في توفير المعلومات المطلوبة.المخبرين الذين 

وعددهم E  –العاشر  فصلالالعاشر وطالب  فصلومعلم اللغة العربية لل رئيس المدرسةهم 
أن موضوع البحث هو المكان الذي يقوم فيه الباحثون بعملية  ثحي طالًبا. 34اإلجمالي 

ثانية نوية اإلسالمية الحكومية الاالمدرسة الثاألنشطة البحثية. الهدف من هذا البحث هو 
 .بانجوانجي

 طريقة جمع البيانات -ج
 المخبر هأي أن كيفيبالبحث الطريقة جمع البيانات متوافقة يستخدم   
ا البحث مع البيانات في هذدورًا مهًما في عملية جمع البيانات. ج التي يملك ولىاأل
 ق. خالل المالحظة والمقابلة والوثائمن  كيفيال

                                                           
 :ترجم من 56

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 216. 
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 طريقة المالحظة -1
ة مراقبال من خالل مستخدتجمع البيانات التي طريقة المالحظة هي   

األشياء المختلفة التي يجب  عن المباشرة لكل حادثة وتسجلها بأداة المالحظة
تحليل وتسجيل سلوك األفراد أو يمكن من خالل المالحظة  57.دراستها

مة عن المجموعات بشكل منهجي بشكل مباشر وذلك للحصول على صورة عا
تشافي التعلم اإلكنموذج المشكلة منها عملية تعلم التفكير الحسابي وتطبيق 

 ي كتاب اللغة العربية.واستجابات الطالب لتعلم نصوص القراءة ف
 طريقة المقابلة -2

 للحصول على المعلوماتطريقة جمع البيانات يستخدمها المقابلة هي   
ول المقابلة للحص يستخدم طريقة 58.سائل ومسؤولسؤال وجواب بين  عنشفهيًا 

تعلم  الطالب في عمليةالمدرسة والمعلمين إلى  رئيسمنها سياسات بيانات العلى 
والعوامل الداعمة لم في التعافتعل التفكير الحسابي التي  وتخطيطالتفكير الحسابي 

 .يكتشافالتعلم اإل نموذج ة التعلم باستخدام وفعالي والمانعة
 طريقة الوثائق -3

البيانات من خالل البحث عن وثيقات أو  جمعطريقة  هي الوثائق  
ضروري للغاية ألنه دليل حقيقي  ةفي شكل صور  الوثائق 59التي وقعت. مالحظات

تخدام نتائج المقابلة وسيتم اسعلى إجراء هذا البحث. استخدام طريقة الوثائق لدعم 
التعلم موذج نتوكيد التفكير الحاسبي باستخدام عملية عن  الوثائق في شكل بيانات

                                                           
 :ترجم من 51

Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), 186. 

 
 :ترجم من 58

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT Bima Karya, 

2002), 232. 
 :ترجم من 59

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1983), 

132. 
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 صل العاشرفكتاب اللغة العربية لطالب الاإلكتشافي في تحليل نصوص القراءة في  
 .سالمية الحكومية الثانية بانجوانجينوية اإلابالمدرسة الث

 بنود البحث -د
تستخدم لقياس الظواهر الطبيعي واالجتماعي التي داة األالبحث هي  بنود 

لتحقق من ا بنوديجب كلذلك  البحث هي نفسه. بنود لكيفيالبحث ا يكون مالحظة.
 مايق .دانيالتي تدخل بعد ذلك في المالبحوث إلجراء  فياستعداد الكي يعرفل تهصح

كيفي ال ةقيطر لل نفسه إلى أي مدى التفهيمالتقييم من خالل  هنفس تهمن صح التحقق
ذا ستعداد والتزويد لدخول هالدراسة وكذلك اال يدانوإتقان النظرية والبصيرة في الم

 61.يدانالم
 البحث واختيار المخبرين كمصادر للبياناتينشأ بوظيفة  م كبنود اإلنسانيقا 

 من نتائجهم. واستخالص النتائجوتفسير البيانات وجمع البيانات وتقييم جودة البيانات 
 أدوات البحث على النحو التالي:ليساعد في إجراء البحث فيستخدم 

التفكير الحاسبي في تحليل نصوص القراءة في كتاب عرفة ملماللحظة صفحة ال -1
 كتشافي.التعلم اإل نموذج باللغة العربية لطالب الفصل العاشر 

سئلة للمقابلة عن سياسات رئيس المدرسة والمعلمين إلى الطالب في مجموعة األ -2
عملية تعلم التفكير الحسابي وتخطيط التفكير الحسابي التي افتعل في التعلم 

 ي.التعلم اإلكتشافنموذج لداعمة والمانعة وفعالية التعلم باستخدام والعوامل ا
واملعلومات انات البي ىلفي طريقة الوثائق للوصول إ ونيةتر لكإلكتوبة واملالوثائق ا -3

 ي.سالمية الحكومية الثانية بانجوانجبالمدرسة الثانوية اإل درسة وعدد الطالبملعن ا
 

                                                           
 :ترجم من 61

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 222. 
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 تحليل البيانات -ه
حول عليها يمنهجي البيانات التي ب هاركبوت بياناتالتطلب تحليل البيانات هو  

صفها في يو  الطبقة فييتنظم  بشكل وثائقالميدانية وال ةوالمالحظ ةمن خالل المقابل
ه ما هو مهم وما سيتم دراست ختاريو ب في أنماط ترتيو  يعمل دمج العناصروحدات و ال
في البحث  61.إلى استنتاجات حتى يتم فهمها بسهولة من قبل أنفسهم واآلخرين يصنعو 
ي الميدان ف مدىو  نتحليل البيانات بدًءا من قبل الدخول إلى الميدا أن يفعل كيفيال

 .يداناالنتهاء من البحث في هذا الم وبعد
أي البحث  يوصفالطريقة الفي هذه الدراسة هي طريقة تحليل البيانات ستخدم ي 
نتاج إلى است يوجدباستخدام كلمات أو جمل ل يوجدوصف البيانات التي  يعملالذي 

 األحداث أو الظواهر التي تحدث. معرفة ماذا ومتى ولماذا وكيف ومدى الموقفليهدف 
بمشكلة تطبيق  تتعلقعبارة عن بيانات  كيفيستخدم في معالجة البيانات الالتحليل الم

العربية المجمعة  اءةر نصوص الق تحليلسبي في االحتفكير  وكيدلت يكتشافإل االتعلم نموذج 
 حسب الكائن.ب

تقنية تحليل البيانات المستخدمة في البحث هي تقنية تحليل البيانات وفق  
تقنيات لتحليل البيانات أن هناك ثالث  Miles, Huberman, dan Sanadaعند  النظرية

سيتم تطبيق  62.واستخالص النتائج البياناتعرض و  هي تكثيف البيانات كيفيال
 على النحو التالي:تهم الخطوات وفًقا لنظري

 
 
 
 

                                                           
 :ترجم من 61

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 244. 
 

 :ترجم من 62
Ariesto Hadi, Terampil Mengolah Data Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 37. 
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 البيانات كثيفت -1
ها البيانات إلى عملية اختيار البيانات وتبسيطها وتلخيصيشير تكثيف   

 من المالحظات الميدانية المكتوبة ونصوص -وتحويلها التي تقارب الجزء بأكمله 
في هذا البحث، يكثف البيانات  63.المقابالت والوثائق والمواد التجريبية األخرى

ت مقابالنتائج الف من خالل تلخيص البيانات من خالل تلخيص البيانات.
ل عليها وجعل  صحيوالمالحظات والتوثيق ببعضهم البعض لتعزيز كل البيانات التي 

 .عند تحليل البيانات الباحث أفهم
 نتقاءاال -(أ)

التصرف بشكل انتقائي أي تحديد األبعاد األكثر أهمية والعالقات التي  
المعلومات التي يمكن جمعها ما هي  تها،ونتيج أكثر وضوحاقد تكون 
 وتحليلها.

 التركيز -(ب)
 ،تركيز البيانات هو شكل من أشكال التحليل المسبق. في هذه المرحلة 

 يكتشافإل االتعلم نموذج ركزت البيانات حسب صياغة كل مشكلة في تطبيق 
                                                           

 :ترجم من 63
Miles & Huberman, & Saldana, Qualitative Data Analysis, 10 

 جمع البيانات
 

 عرض البيانات

 التحقق الخالصة أو تكثيف البيانات
 

، مكونات تحليل بيانات النموذج التفاعلي3.1الصورة   
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. هذه لغة العربيةلاكتاب في   اءةالقر  وصسبي في تحليل نصاالتفكير الح وكيدلت
البيانات. يحدد البيانات بناًء على صياغة  نتقاءالمرحلة هي استمرار لمرحلة ا

يانات بصياغة المشكلة ولن يتم استخدامها كبالبيانات المشكلة فقط. ال تتعلق 
 بحثية.

 التجريد -(ج)
التجريد هو محاولة لعمل ملخص للجوهر والعمليات والبيانات التي  

ات حتى البيانيجمع ، في هذه المرحلةيجب الحفاظ عليها حتى تظل فيها. 
 المتعلقة بجودة البيانات وكفايتها. تهاخاص، مرحلة التركيزيقيم إلى 

 تغييرالتبسيط و ال -(د)
عده الذي بمراحل حتى مرحلة تجريد البيانات في البحث  رمتالبيانات  

وصف  ملخص أووالبطرق مختلفة أي من خالل االختيار الدقيق  حوليبسط و ي
يجمع ان  ط البياناتبسيل وما إلى ذلك.موجز وتصنيف البيانات في نمط أوسع 

 .ةصنفمعن كل عملية وسياق اجتماعي بيانات اا
 عرض البيانات -2

. عرض البيانات انات فإن الخطوة التالية هي يعرضالبيكثيف تبعد   
ل عليها بشكل منهجي بحيث حصالبيانات هو نشاط تجميع المعلومات التي 

ت في اأن يكون عرض البيان كيفيفي البحث اليمكن . على القراء ل مفهمايسه
شكل نص سردي في شكل مالحظة ميدانية وجدول ورسم بياني وشبكة العمل 

يمكن تنظيم البيانات جيًدا فمن خالل عرض البيانات أما يكون  64ومواد. ومصفوفة
 وترتيبها في نمط عالقة وأسهل في الفهم.

                                                           
 : ترجم من 64

Ariesto Hadi, Terampil Mengolah Data Kualitatif, 38. 
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 التحقق أوالخالصة  -3
هذه  ماأهي استخالص النتائج أو التحقق. آخر تحليل البيانات تقنية   

 تائج البيانات وهي تفسير الباحثالمرحلة يستخلص الباحث استنتاجات من ن
من عملية ق أعاد الباحث التحقأن بعد االستنتاج اتخذ والوثائق.  للنتائج من المقابلة

هذه  إن أكمل الباحثكد من عدم حدوث أخطاء. الترميز وعرض البيانات ليؤ 
من يعمل تي إلى تحليل البيانات ال استندنتائج بحثية اإلى فيوصل لة الثالثة المرح

 خالل جمع البيانات في شكل مالحظة ومقابلة معمقة ووثائق
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية

 نوية السالمية الحكومية الثانيةاالثدرسة ملعن اية لمحة التاريخالفصل األول : 
 بانجوانجي

 65هوية المدرسة -أ
 انجيبانجو  يةحكومية الثانلمية االسإلادرسة الثانوية مل: ا   درسةملاسم ا -1
 (A) : أ  درسةملشهادة ا -2
 كنتيع الغربية 16 رقم وحيد هاشمحاج كياي ال: شارع     درسةملعنوان ا -3

 بانجوانجي
 الشرقية: جوى     يةالالو  -4
 845119( 1333):    تفهارقم ال -5
 mangtg1658@gmail.com :    البريد اإللكتروني -6
 1983:   التأسيس  سنة -7
 يراجستملا سيروجي الدوكتور:   درسةمس اليرئ -8

 الموقف الجغرفي للمدرسة الثانوية السالمية الحكومية الثانية بانجوانجي -ب
مية لها هي مؤسسة تعلي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجيا 

لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية اباإلضافة إلى ذلك ، فإن  موقع استراتيجي.
معروفة بالفعل من قبل المجتمع األوسع وهي أيًضا مطلوبة بشدة من قبل  بانجوانجي

الجمهور ألن المسافة ليست بعيدة جًدا والوصول إلى المؤسسات التعليمية من السهل 
لمدرسة الثانوية ايوجد مقابل وبجانب  جًدا ألنها تقع على حافة طريق سريع رئيسي.

هر كبير يستخدم عادة كخط لري حقول األرز ن اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي
                                                           

 ترجم من : 65
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ليس النهر فقط ، ولكن بجانبه وخلفه ، ال يزال هناك العديد  من قبل المجتمع المحيط.
 .من المناطق السكنية وحقول األرز الواسعة

مدرسة لابجوار  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجيايقع  
 مارون وحةمساحة خضراء مفتويقع بالقرب من  واحدة كنتيعية الانوية اإلسالمية الحكومالث

والذي يستخدمه المجتمع المحيط عادة لممارسة الرياضة والبحث عن الوجبات الخفيفة 
واالنتعاش مع العائلة أو األصدقاء. لذلك ، يوجد حول المؤسسات التعليمية الكثير من 
بائعي األطعمة والمشروبات الذين يسهلون على الطالب شراء هذه األطعمة والمشروبات. 

كم. تبلغ المسافة من المدرسة إلى منطقة البالط   1القرية هي  المسافة من المدرسة إلى
كم فقط ، بينما تبلغ المسافة من المدرسة إلى حي بانيوانجي حوالي   1.8الفرعية حوالي 

°  8طة عند النق لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياكم. يقع   36
شارع كياي الحاج وحيد ي ، والتي تقع ف " شرقًا49.6'18°  114 -"جنوبًا  59.3'21

 66.كنتيع الغربية بانجوانجي  16هاشم رقم 
 مخطط الموقع
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 تاريخ المدرسة -ج
 1983/1984في  كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةاتأسست شركة  

ا الدكاترة. ، والتي بدأهلمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجوانجيابمكانة األبناء من 
 دامين نصار كمشرف على التربية الدينية اإلسالمية في جاوة الشرقية في بانيوانجي. 

بستان المكمور   المعهداإلمام الزركسي المشرف على  كياي الحاجعلى عظمة   
انًا في بيئة مك رسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةلمداض قر استكيبونريجو في أول عامين 

 .عصرودخلها في فترة ما بعد الجو ريكيبون  المعهدالمدرسة في 
جهمان  األستاذثم عقدها  سومادي األستاذتولت القيادة األبوية األولى  

 مع وفصف أربعة هو صف كل في الطالب حالةمن مان بانيوانجي. متوسط  يراجستمال
)العلوم االجتماعية( وقسم  A3)العلوم البيولوجية( وبرنامج  A2 برنامج في تخصصات

 الدين.
 أرض رسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةلمدانال  1985/1986في العام الدراسي  

متر مربع في نفس الوقت تم بناؤها باستخدام  2311عارفين بمساحة  حاج وقف منال
للغاية ، بحيث يمكن رسوم ولي األمر على ست غرف دراسة ومكتب واحد بسيط 

للرجل االنتقال من كيبونريجو ثم يقع في مارون حتى يتمكنوا من الدخول في الصباح 
 وبعد الظهر.

ة لمدرسة الثانوية اإلسالمياكانت القيادة في نفس الوقت رئيس   1988في عام  
 سموسى  األستاذعقدت القيادة مؤقًتا من قبل  1989ام .في ع .الحكومية بانجوانجي

الثانوية  لمدرسةارئيس من شمبدي م. شبيىني د األستاذتولى القيادة  1991س. في عام 
سنة  244وزير الدين المرسوم رقم  1993/1994. في اإلسالمية الحكومية بانجوانجي

بخصوص تغيير وضع المدرسة من مدرسة عليا كاملة  1993أكتوبر  25في  1993
سالمية لمدرسة الثانوية اإلا. عقد رئيس كنتيع  يةلمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوماإلى 
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كاملة   كومية الحوبعد أن أصبحت شمبدي م. شبيىني د األستاذألول مرة  كنتيع  الحكومية
 67.صفوف خمسة من مستوى كلحالة الطالب في المتوسط ف

حاج  ذاألستا كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا رئيس 1997في عام  
 لكل الطالب عدد. في ذلك الوقت كان متوسط 2113حتى نهاية عام محمد غازي 

قسم العلوم وقسم الدراسات  وهما اثنين وتخصصين دراسية فصول ستة مستوى
 االجتماعية.

 لدكتورا كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا رئيس 2114 في العام  األول 
وقسم  طبيعيةم الو علالوهي قسم اللغة وقسم تخصصات ثالث ولديه خير األنام الماجستير 

 م االجتماعية.و علال
بيئة المدرسة بجو رائع وجميل ومجهزة  يبن 2114/2115 العام الدراسيبدأ  

علم  ملعيع احتياجات الطالب ولديها ممباني مقصف تلبي جم ستةو  بتعاونية طالبية
سائط ل لغة الو معمو ساعة  وعشرون أربعكمبيوتر بخدمة اإلنترنت  معملو  الطبيعية

 معملالمكتبة و  عملمو المهارات والفنون  ومعمل الرياضة معملو  يالدين معملو المتعددة 
ميجا هرتز( والموقع اإللكتروني مع  117.3) FMاالتصاالت بإنشاء إذاعة بيتوس سالم 

 A شهادةب 2116الحمد لله في عام و  . /https://man2banyuwangi.sch.id العنوان
 مستوى مقاطعة جاوة الشرقية. LLSSالثاني  بطلوال)متفوق( 
حاج  ورالدكت كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةارئيس  2118في مايو  

قبل أن و  فاسعكارن لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةاالذي جاء من سم الماجستير اق
الذي  تيعكن  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةافي كان أيًضا مدرًسا   هايصبح رئيس

لمدرسة ارئيس  2111-2111. في العام الدراسي تلك المدرسةشارك أيًضا في تطوير 
ي العام الدراسي وفمجيكان الماجستير  الدكتوراألستاذ  كنتيع  الثانوية اإلسالمية الحكومية

                                                           
 ترجم من : 61
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 كتورةالد مرة أخرى  كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةارئيس  2112-2113
 حاج قسيم الماجستير.

 سة عليا نيجري بالطة ثالثافتتحت مدر  2113-2112من العام الدراسي بداء  
ة احيوقسم العلوم االجتماعية. من الن الطبيعية قسم العلومو تخصصات وهي قسم الدين 

 يادة.ز  من سنة إلى أخرى كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةاطالب ال ميالك
سم احاج ق رالدكتو ) كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةابمبادرة من رئيس  

عمل "متسمية ب هذه المدرسة عملم 2112/2113في العام الدراسي الماجستير( 
"  تبة الغازيمكتسمية "ب كنتيع  الثانوية اإلسالمية الحكوميةلمدرسة امكتبة و سامبودي" 

 ة مجيكانملعب كرة السل" بتسمية" وملعب كرة السلة قاعة الخير األنام" بتسميةالقاعة و 
األمر . هذا "اسمالق عهد"مبتسمية  كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةامعهد " و 

ثانوية لمدرسة الاالمدرسة نضاالته التي قاتلت من أجل وجود  أوتذكر خدماته لبقصد 
 األخرى. وا من التنافس مع المدارسحتى يتمكن كنتيع  اإلسالمية الحكومية

رئيس وزارة الدين من  2114يناير  27" يوم االثنين الموافق ماسح "معهد القافتت 
معهد " 2115-2114في العام الدراسي  .الماجستير( سانتوسو)حاج وانجي جبان
نتيع ك  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا لباتمن خالل قبول الط" رسمًيا ماسالق

" باإلضافة إلى دروس الكتاب )الدنية( دروًسا خصوصية اسميوفر "معهد الق .خصوصا
ن يكون " وأماسلمادة االمتحان الوطني. في المستقبل ، من المأمول أن يتطور "معهد الق

إلسالمية لمدرسة الثانوية ااطالب الولكن أيًضا  لباتعلى استيعاب ليس فقط الطقادرًا 
 .كنتيع  الحكومية
)حاج وانجي جوزارة الدين بانمن رئيس  2116ح "مسجد التعاون" في عام افتت 
ل مدير المسجد من مدرسين لطالب مدرسة عاليه نجري تشك  الماجستير(. سانتوسو
منذ ذلك الحين أصبحت األنشطة اإلسالمية برنامًجا روتينًيا لزيادة العبادة وحب بالطة. 
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اإلسالم. وجعل من بالط المدرسة العليا النجيري مكانًا للدراسة باإلضافة إلى مكان 
 للعبادة يكون ممتًعا ومطمئًنا لقلوب وعقول كل إنسان.

 2122-2116راسي من العام الد الفصل الدراسي الزوجي 2117في بداية عام  
من  تيرالماجسأنور  محمد الدوكتور كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةارئيس 

ألستاذ االسنة األولى . بانجوانجي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةارئيس المدرسة 
نفذت مدرسة عليا نيجري  2117سبتمبر  19تولى منصبه ، في  الماجستيرأنور  محمد

بالطة االعتماد الدوري. وما زالت الحمد لله ، مدرسة عليا نيجري بالطة تحافظ على 
 .(A) قيمها العالية مرٍض بالمؤهالت أ

درسة مالإلى " كنتيع  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا 2118 في ينايرح افتت 
جمهورية  وزير الدين في " وفًقا الثانية بانجوانجي الثانوية اإلسالمية الحكوميةلمدرسة ا

 لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا تسميةتغيير ب 2116لعام  673إندونيسيا رقم 
في  ةالحكومي اإلسالميةاإلبتدائية مدرسة الو  اإلسالمية الحكومية المتوسطةمدرسة وال

 مقاطعة جاوة الشرقية.
لمدرسة الثانوية اإلسالمية ارئيس  2122/2123في بداية العام الدراسي  

 سيروجي تورالدوكاستبداله  الماجستيرأنور  محمد الدوكتور الثانية بانجوانجي الحكومية

 .الواحدة بانجوانجي الثانوية اإلسالمية الحكوميةمدرسة المن رئيس  يراجستمال

 رؤية ورسالة المدرسة -د
لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي على اأسست المدرسة ت 

 : 68القيمة األساسية
 (Visi)  رؤية المدرسة -1

 تحقيق اإلنجاز اإلنساني والشخصية النبيلة القائمة على اإليمان والتقوى" "
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 بالمؤشرات التالية:
 الخريجين المؤهلين -(أ)
 فاز ببطوالت أكاديمية وغير أكاديمية -(ب)
 التكنولوجيا المناسبةالمهرة في تطبيق  -(ج)
 المطيع والمخلص لتعاليم اإلسالم -(د)

 

 رسلة المدرسة -2
 تنمية وتطوير المواقف والسلوكيات والممارسات الدينية اإلسالمية في المدرسة -(أ)
 تنمية روح تعلم المعرفة الدينية اإلسالمية -(ب)
 نشط واإلبداعي والفعال والممتعتنفيذ التوجيه والتعلم ال -(ج)
ان افسية الصحية لجميع سكمكثف والقدرة التنتعزيز روح التميز بشكل  -(د)

 المدرسة
 تسهيل تنمية المواهب واالهتماماتتشجيع و  -(ه)
 ارات الحياتية في كل نشاط تعليميتنمية المه -(و)
 تطوير موقف حساس تجاه البيئة -(ز)
 ق بيئة مدرسة صحية ونظيفة وجميلةخل -(ح)
في ة اطنين وأصحاب المصلحتنفيذ اإلدارة التشاركية التي تشمل جميع المو  -(ط)

 المدرسة
 69تحويل المدارس إلى مؤسسات تعليمية تنال ثقة المجتمع. -(ي)
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 هيكال التنظيمي -ه
يس ل هيكل التنظيمي هو شيء مهم يجب أن يوجد في المؤسسات التعليمية. 

، بل يسهل الهيكل التنظيمي أيًضا على كل مجال تنفيذ واجباته لتحقيق ذلك فحسب
، يمكن لجميع األعضاء تنفيذ المهام لذلك األهداف أو األهداف التي تم تحديدها.

لمدرسة الثانوية اإلسالمية ايكل التنظيمي هأما  وفًقا لمكتب العمل الخاص بهم.
 : 71فكما يلي 2123 -2122عام الدراسي  الثانية بانجوانجي الحكومية

 
 
 
 
 
 
 
 

 أحوال المعلم -و
عام  الثانية بانجوانجي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا ين فيعلمملا عدد 

 71فكما يلي : 2123 – 2122الدراسي 
 

 عدد معلمة معلم حالة رقم
 21 16 36 ( PNS ) دائم علمم 1
 15 11 26  ( GTT )فخري علمم 2
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 - - - (Kontrak )مساعدة المعلم  3
 3 2 5 ( PNS ) موظف دائم 4
 8 5 13 ( PTT ) موظف دائم 5

 81 34 46 عدد 
 

ية نحكومية الثالمية االسال درسة الثانويةملا فيب والطالبات الأحوال الط -ز
 بانجوانجي

ن م الثانية بانجوانجي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةا فيب العدد الط 
 .باطل 1272 يه 2123 – 2122عشر عام الدراسي  نيالثا تىالفصل العاشر ح

 72ي :يلملة تنقسم كما جلذه اهفتفصل 
 عدد الطالب طالبة طالب فصل رقم
 A 12 24 36 –العاشر  1
 B 12 24 36 –العاشر  2
 C  12 24 36 -العاشر  3
 D 11 26 34 –العاشر  4
 E 12 24 34 –العاشر  5
 F 13 21 33 –العاشر  6
 G 12 23 35 –العاشر  7
 H 12 24 35 –العاشر  8
 I 12 24 36 –العاشر  9

 J 12 24 34 –العاشر  11

                                                           
 ترجم من : 12

Dokumentasi penelitian di MAN 2 Banyuwangi pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.30 WIB 
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 K 11 24 34 –العاشر  11
 L 11 27 35 –العاشر  12

 429 289 141 عدد
 36 28 8 1الحادي عشر العلوم الطبيعية  13
 36 26 11 2الحادي عشر العلوم الطبيعية  14
 36 26 11 3الحادي عشر العلوم الطبيعية  15
 34 26 8 4الحادي عشر العلوم الطبيعية  16
 34 26 8 5الطبيعية الحادي عشر العلوم  17
 33 25 8 6الحادي عشر العلوم الطبيعية  18
 35 26 9 1الحادي عشر العلوم اإلجتماعية  19
 35 26 9 2الحادي عشر العلوم اإلجتماعية  21
 36 26 11 3الحادي عشر العلوم اإلجتماعية  21
 34 24 11 4الحادي عشر العلوم اإلجتماعية  22
 34 24 11 5اإلجتماعية الحادي عشر العلوم  23
 35 21 15 الحادي عشر الديني 24

 418 313 115 عدد
 35 25 11 1الثاني عشر العلوم الطبيعية  25
 34 24 11 2الثاني عشر العلوم الطبيعية  26
 35 26 9 3الثاني عشر العلوم الطبيعية  27
 35 24 11 4الثاني عشر العلوم الطبيعية  28
 36 24 12 5العلوم الطبيعية الثاني عشر  29
 36 22 14 1الثاني عشر العلوم اإلجتماعية  31
 37 25 12 2الثاني عشر العلوم اإلجتماعية  31
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 37 25 12 3الثاني عشر العلوم اإلجتماعية  32
 37 26 11 4الثاني عشر العلوم اإلجتماعية  33
 36 24 12 5الثاني عشر العلوم اإلجتماعية  34
 33 17 16 1 الثاني عشر الديني 35
 34 19 15 2الثاني عشر الديني  36

 425 281 144 عدد
 

 نجية بانجواينحكومية الثالية اسالملدرسة الثانوية املأحوال وسائل وأبنية ا -ح
جودة التعليم في مؤسسة تعليمية ال يمكن أن تكون بعيدة عن حالة  نتحسّ  

 المرافق والبنية التحتية المالئمة. مع المرافق والبنية التحتية المالئمة ، تعمل عملية التعليم
مكنه أيًضا باإلضافة إلى ذلك ، ي والتعلم في هذه المؤسسات التعليمية بفعالية وكفاءة.

 هداف التعليمية.تحسين جودة التعليم واأل
مية ذات هي مؤسسة تعلي ة بانجوانجيينحكومية الثادرسة الثانوية اإلسالمية المال 

مدرسة صورة موثوقة ورائعة وأنيقة وجميلة هذا الهوية ونموذج إسالمي ، لذلك تعرض 
(BERSERI). درسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثامنة مالوأما الوسائل واألبنية ب

 : 73فكما يلي بانجوانجي
 جملة جنس الغرفة رقم
 1 مكتب رئيس المدرسة 1
 1 مكتب وكيل المدرسة 2
 2 المعلم بمكت 3
 33 غرفة الفصل 4

                                                           
 ترجم من : 13

https://man2banyuwangi.sch.id/sejarah-madrasah-man-2-banyuwangi/ diakses pada tanggal 26 Juli 

2022 pada pukul 20.30 WIB. 

https://man2banyuwangi.sch.id/sejarah-madrasah-man-2-banyuwangi/
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 1 دارةإلاغرفة  5
 1 معمل اللغة 6
 1 ئيايمعمل الفيز  7
 1 حياءألمعمل ا 8
 4 رمعمل الكمبيوت 9

 1 معمل الكيميائي 11
 1 مكتبة 11
 1 قاعة 12
 1 وحدة صحيةغرفة  13
 1 مسجد 14
 1 التوجيه اإلرشاديغرفة  15
 1 غرفة المخفر 16
 1 غرفة الترتيب 17
 1 جوجلو جاميالنغرفة  18
 1 غرفة الطالب التعاونية 19
 6 مقصف 21
 1 غرفة مجلس الطالب 21
 1 غرفة الكشافة 22
 1 غرفة الصليب األحمر اإلندونيسي 23
 1 مكان الموظف 24
 1 بالمكان دراجة الط 25
 1 المدرسة  حمام رئيس 26
 3 المعلم حمام 27
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 1 الموظف حمام 28
 22 الطالب حمام 29
 1 غرفة الموسيقى 31
 75 الطالب وضوءمكان  31
 1 ملعب كرة السلة 32
 1 البيت األخضر 33

 

 :  وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي
  صورة األبيض  -1
 القلم  -2
 مكاتب وكراسي للطالب في كل الفصل  -3
 مكتب وكرسي للمدارس  -4
  LCD جهاز عرض -5
 رف الكتب -6

 

 توكيد التفكيرل يشافتكال التعلم  نموذجتطبيق لبيانات عن : عرض ا نيالفصل الثا
 لعاشرلغة العربية لطالب الفصل االة في كتاب اءالحاسبي في تحليل نصوص القر 

 الحكومية الثانية بانجوانجي سالميةنوية الابالمدرسة الث
لبحث ينقسم هذا ا ، عرض البياناتلى صياغة المشكلة في الفصل األولبناًء ع 

  : ، وهمثالثة أقسامإلى 
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التعلم الكتشافي في تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية  نموذج تخطيط -أ
 وانجيالثانية بانجنوية السالمية الحكومية ابالمدرسة الث لطالب الفصل العاشر

، ت البحثايتم تنفيذ المالحظات في الميدان مباشرة ، والتي تشير إلى موضوع 
ساعات من  بعأر ، وتتم عملية تعلم اللغة العربية في المواد العربية E - الفصل العاشروهي 

تاب اللغة ك باحثةفصل. ينصب تركيز البحث على مالدروس في أسبوع واحد في كل 
ألف  يةرار وزير الدينلمعايير قالعربية استناًدا إلى منهج تعليم الدينية اإلسالمية حديثا وفًقا 

 74من وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. وألف وأربع وثمانيون وثالث وثمانيون
نوية اإلسالمية الحكومية االمدرسة الثيطبق  2122/2123في العام الدراسي  

لذي ، والذي يختلف عن العام الدراسي السابق امنهج التعلم المستقل الثانية بانجوانجي
م تعلهي الخطوة األولى في تنفيذ منهج ال الفصل العاشر. 2113استخدم منهج 

ية اإلسالمية نو االمدرسة الثفي منهج  يلوك هاديال شمس ستاذالمستقل. وأوضح البيان األ
 : 75الحكومية الثانية بانجوانجي

 (KSKK)بناءً على الرسالة المعممة من مديرية مناهج المناهج المؤسسية والطالبية "
ارس واحدة من المد نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياوكون المدرسة الث

، كان لعاشرا، في الفصل رسوًما جاهزًا لتطبيق منهج مستقلالدينية التي تلقت م
توى بحيث ال توجد المنهج المستقل المحمحتوى المنهج المستخدم هو 

الحادي عشر والثاني عشر في هذا المنهج المستقل ،  فصلتخصصات مثل ال
ئات ، تكون أسماء الفالعاشرالفصل ، لوم ودراسات اجتماعية ودين. لذلكفهناك ع

 "بحيث يكون هناك اختالف Lإلى  Aالفصل العاشرمن 
بشأن  2122/ م /  56المنهج المستقل في مرسوم وزير التعليم والثقافة رقم  يبين 

 المبادئ التوجيهية لتنفيذ المنهج في سياق استعادة التعلم. يهدف تطبيق المنهج المستقل
                                                           

 ترجم من : 14
Observasi penelitian di kelas X MAN 2 Banyuwangi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB 

 ترجم من : 15
Wawancara dengan bapak Syamsul Hadi, S.Pd selaku Waka Kurikulum di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 09.00 WIB 
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إلى المواد العامة بينما ال يزال في المواد الدينية يتبع قواعد وزارة الدين والقيم الفريدة 
  يراجستمال سيروجي الدوكتورتها المدرسة ، وهو بيان كما أوضحه للمدرسة التي طور 

 : 76نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الثمن  كرئيس المدرسة
"هذا المنهج المستقل لمجال المواد العامة ومجال المواد الدينية اإلسالمية والعربية 

كتاب اللغة العربية استناًدا إلى منهج تعليم الدينية اإلسالمية حديثا وفًقا يستخدم  
من وزارة الشؤون  وألف وأربع وثمانيون ألف وثالث وثمانيون يةلمعايير قرار وزير الدين

ي دون تغيير المجال الدينبحيث يكون التركيز على  في جمهورية إندونيسيا الدينية
العربية  ريس والتعلم فقط بشكل طفيف. المواد الدينية، وقد تغيرت طرق التدتقريًبا

واإلسالمية مثل القرآن والحديث والعقيدة األخالقية والتاريخ الثقافي اإلسالمي 
 ". المينللعاسيال ورحمة جم بانقي وغيرها تتبع هذا المنهج المستقل لتعزيز

يؤثر تطبيق هذا المنهج المستقل على االختالفات في أجهزة التعلم. تشير أدوات  
بينما تشير أدوات التعلم الحالية إلى المنهج المستقل ،   2113التعلم السابقة إلى منهج 

 نوية اإلسالمية الحكوميةاالمدرسة الثفي منهج  يلوكك هاديال شمس ستاذاألكما ذكر 
 : 77الثانية بانجوانجي

منهاًجا  والتي تنفذ العاشر"فيما يتعلق بخطط الدروس المستخدمة في الفصل 
دراسًيا مستقاًل ، فإن المصطلح ليس خطة درس بل وحدة تعليمية بها العديد من 
المكونات التي تختلف قليالً عن خطة الدرس. وحدة التدريس هي أداة يستخدمها 

قلة هو تدريس في المناهج المستالمعلم عند تنفيذ عملية التعلم. تدفق وحدات ال
أن مخرجات التعلم مقسمة إلى أهداف تعليمية ، ثم من أهداف التعلم يتم تقسيمها 

 ."أهداف التعلم إلى وحدات التدريس إلى تدفق أهداف التعلم ، ثم من تدفق

                                                           
 ترجم من: 16

Wawancara dengan bapak Drs. H. Saeroji, M.Ag selaku kepala madrasah di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.00 WIB 
 ترجم من: 11

Wawancara dengan bapak Syamsul Hadi, S.Pd selaku Waka Kurikulum di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 09.15 WIB 
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ة ، من المعروف أنه لتسهيل عمليًء على المالحظات المباشرة للفصلبنا  
غة العربية كتاب الللمي اللغة العربية وجميع الطالب يستخدمون  التدريس والتعلم لمع

ألف وثالث  يةنلمعايير قرار وزير الدياستناًدا إلى منهج تعليم الدينية اإلسالمية حديثا وفًقا 
وكما  78من وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. وألف وأربع وثمانيون وثمانيون

 : 79العاشر قال لفصلربية لالعلغة ال علمكم  أحمد هاريونو األستاذذكر 
حاصلة إلخ و األخالق العقيدية و القرآن الكريم و "الكتب الدينية مثل اللغة العربية 

، كما كانت من قبل. ال يختلف كتاب اللغة العربية على شهادات من وزارة الدين
لعربي ا للصف العاشر في الفصل الدراسي الفردي اليوم كثيرًا عن الكتاب المدرسي

 ، حتى عندما أرى المواد متشابهة تقريًبا "في الماضي
من تعلم  دفهمهارات في القراءة والكتاب. الالعربية ك اءةالتعلم على نصوص القر  

نصوص القراءات العربية هو التأكيد على مهارات الطالب في قراءة وكتابة النصوص 
حوية والنحوية واللغة النون نص القرعة العربية. كما يؤكد مدرس اللغة العربية على فهم مضم

 : 81لعاشرا لفصلربية لالعلغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ  نقلهالشرفية، وهذا كما 
ة في الكتب المدرسية العربية هو تدريب الطالب على إتقان اءالقر  وص"تعلم نص

يعرف  جب أن، ينطق اللغة العربية والقراءة بالتنغيم الصحيح. باإلضافة إلى ذلك
 ، والقليل من فهم الناهوغة العربية، وقواعد اللوص القراءةالطالب معنى النص

 "والشروف الواردة في كل فصل.
بناًء على نتائج المالحظات الميدانية المباشرة ، يمكن مالحظة أنه قبل أن يقوم  

لتعلم مسبًقا االمعلم بتدريس التعلم النصي للقروة كالمعتاد ، يقوم المعلم بإعداد أدوات 
                                                           

 ترجم من : 18
Observasi penelitian di kelas X MAN 2 Banyuwangi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB 

 ترجم من: 19
Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.00 WIB 
 ترجم من: 81

 

Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.00 WIB 
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عن  إلى خطة الدرس في شكل بروتا وسندات إذنية ومنهج دراسي و خطة أسبوع فعالة
كتشاف التي تم إعدادها قبل البدء في التعلم. التعلم اإل نموذج اتخاذ خطوات نموذج 

إلى منهج مستقل ال يزال المعلمون يستخدمون  2113على الرغم من االنتقال من منهج 
. وذلك ألن المنهج المستقل مخصص للمواد العامة 2113منهج  مفهوم أدوات تعلم

 81بينما المواد الدينية تتابع هذه التغييرات ببطء.
جاء ذلك وفًقا لمقابلة مع مدرس اللغة العربية أنه في بداية هذا العام الدراسي كان مدرس 

علم ، قم أوالً قبل البدء في الت  .2113اللغة العربية ال يزال يستخدم أدوات تعلم مناهج 
ذا كما ه بإعداد طريقة تعلم تتكيف مع خطط الدروس التي تم وضعها لمهارة القرون.

 : 82العاشر لفصلربية لالعلغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ نقله 
حيث يمكن ، ب خطة الدرس، قمت أواًل بتجميع لغة العربيةقبل تطبيق تعلم ال"

ضعتها من و  ترتيب التعلم بدقة وتشغيله بشكل جيد. تتكون خطة الدرس التي
، وهي المقدمة والنشاط األساسي والختام. لقد قمت بعمل ثالث مراحل في التعلم

بنفسي وقمت بعمله في وقت مبكر من تاريخ التنفيذ لجعل عملي  خطة الدرس
أقوم تعين علي فقط إعداد المواد التي س، يذا في الليلة التي تسبق الدرسأسهل. ل

 ".ا وفًقا للطريقة التي أستخدمهابتدريسها وكذلك الوسائط التي أحتاجه
التعلم على الطالب إتقان المواد التي يقدمها المعلم. نموذج سيسهل وجود  
 ية وتحاول تطبيقالنص اءةتعلم تعتبر مناسبة لمواد القر نموذج هي  يكتشافالتعلم اإل نموذج 

أحمد األستاذ ه هذا كما نقل مفهوم التفكير الحسابي على الطالب في تعلم اللغة العربية.
 : 83العاشر لفصلربية لالعلغة ال علمكم  هاريونو

                                                           
 ترجم من :  81

Observasi penelitian di kelas X MAN 2 Banyuwangi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB 
 ترجم من: 82

Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.00 WIB 
 ترجم من: 83

Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.00 WIB 
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، ألنني ويلةللغة العربية لفترة طفي تعلم ا ياالكتشافالتعلم نموذج لقد استخدمت "
لتدريس انموذج يمكن أن تزيد من نشاط الطالب في التعلم. نموذج الأعتقد أن هذه 

س ، أعتقد أنها مناسبة جًدا لوحدات التدرييكتشافالتعلم اإل نموذج باستخدام هذه 
المستخدمة اآلن ألن الطالب أكثر توجيهًا إلى الممارسة في كثير من األحيان. 

 الطالب لنصوص القرعة يمكن أن تدرب يكتشافاإل شعر أن طريقة التعلم أ
إال على التفكير  ع، والتي ال تطبق في الواقتحسنهم في نظرية التفكير الحسابيو 

لم ناقشتها في اجتماع المع، مع التحديات المجانية التي تمت مالرياضي. لذلك
ير إلثبات أنه يمكن تطبيق التفك ياالكتشافالتعلم نموذج األخير، استخدمت 

 الحسابي على تعلم اللغة العربية ".
ة دائًما بإعطاء ءاقومون بتدريس المواد النصية للقر اللغة العربية الذين ي علميقوم م 

مهام للطالب استعداًدا لالجتماع التالي. يتم تقديم الواجبات في شكل مجموعات ولكن 
ماع لخاصة به. ثم في االجتيجب على كل طالب مواصلة العمل في دفاتر المالحظات ا

ة لغال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ ، قدمت كل مجموعة عملها. هذا كما صرح التالي
 :84 العاشر لفصلربية لالع

ة في الكتب المدرسية العربية ، قمت في اليوم السابق اءالقر  وصنص باحثة"عند م
ة مع اءالقر  وصبتقسيم المجموعات وكلفت كل مجموعة بمهمة العمل على نص

ائدة ة. فاءالقر  وصمن عدد الجمل الواردة في نصحصول كل مجموعة على نصيب 
هذه المجموعة هي أنه يمكن للطالب الدراسة مع أقرانهم الذين سبق لهم دراسة 

كل ة هذا مع المهام التفصيلية، أي الترجمة لاءالقر  وصاللغة العربية. العمل على نص
 صنصو ال ، ومناقشةجملة، والتجميع في عدد من المفيدة، ومعرفة تكوين المقدار

 ، تقدم كل مجموعة نتائج مناقشتها مع تفاصيل المهامالشرف. في االجتماع التالي
 "التي تم شرحها.
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ة سيجعل اءر الق وصيمكن فهم شرح المقابلة مع السيد هاريونو أن التخصيص لنص 
الطالب أكثر قدرة على التفاعل مع األصدقاء في الفصل ، ويتم التأكيد على الطالب 
لتعلم العثور على معنى نص القرعة وفهمه ، والطالب سيكون أكثر جرأة للتحدث أمام 

في  تكاأماليا إسمات الكر الفصل. وجاء في نتائج المقابالت التي أجريت مع العديد من 
 : 85ة في مجموعاتاءتخصيص نصوص القر عن  E - الفصل العاشر

، إن إسناد نصوص القروا التي قدمها باك هاريونو بعدة أنواع يضغط علي "في رأيي
لمدرسة الممارسة اللغة العربية في كثير من األحيان. كنت أتعلم اللغة العربية من 

، لذلك أشعر بالسعادة ألنني أتذكر دروس اللغة المعهدو  المتوسطة اإلسالمية
ستطيع أ العربية التي تعلمتها. أشعر أحيانًا بالعبء إذا كنت في مجموعتي فقط

 ."التحدث باللغة العربية
عن تخصيص  E - الفصل العاشر أحمد رجال الحاكم فيوقال تعبير آخر نقله  

 : 86ةاءنصوص القر 
تسهل علي تعلم اللغة العربية. على الرغم  ة في مجموعاتاءالقر  وص"إن مهمة نص

من أن المهام المعطاة كثيرة ، يمكنني أن أرى وأتعلم من أعضاء مجموعتي الذين 
رقًا نت سأجمع و يمكنهم التحدث باللغة العربية. إذا كانت هذه مهمة فردية ، ك

ة ، خاصهو أن كل فرد عليه أن يشرح عمله . لكن ما ال يعجبني…ههههه فارًغا
 نني ال أتحدث العربية باإلضافة إلى أنني أشعر برعب من المسرح ".وأ
تكوه أدي وجايا نقله  E - الفصل العاشر في، فإن التعبير عن على ذلكبعده  

 : 87ةاءعن تخصيص نصوص القر 
                                                           

 ترجم من: 85
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 ترجم من: 86

Wawancara dengan Ahmad Rizal Hakim selaku siswa kelas X-E di MAN 2 Banyuwangi, pada 
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، أشعر بأنني محظوظ ألن لدي مجموعة لتعلم اللغة العربية ، يا أخي "بصراحة 
من رؤية النتائج في مجموعتي ونقلها إلى دفتر ألنه في وقت الحق ال بد لي 

مالحظاتي. لكنني أشعر بالحرج إذا طلب مني الذهاب إلى مقدمة الفصل لشرح 
 . على الرغم من أن، ياأخيوعة ، ألنني بالتأكيد ال أستطيعنتائج عمل المجم

 المضي قدًما يمكن أن يجعلني أجرؤ على التحدث أمام الفصل ".
ت التي تم إجراؤها في هذا المجال، يمكن المقابالت والمالحظابناءً على نتائج  

الب تتماشى مع وحدة التدريس التي تؤكد على الط ياالكتشافالتعلم نموذج استنتاج أن 
زًا ، بل أصبح المعلم محفوم بنقل المعرفةلممارستها. لم يعد دور المعلم كشخص يق

ة التدريس ن هناك طالب أقل ارتياًحا لعمليوميسرًا ومديرًا للتعلم. إنه في بعض األحيان يكو 
موذج ن شكلوالتعلم مما يؤكد على الطالب ليكونوا أكثر نشاطًا في الفصل. يهدف 

 صو الذي استخدمه الفصل العاشر مدرس اللغة العربية في تحليل نص ياالكتشافالتعلم 
كن تطبيقه في مب المدرسية العربية إلى مفهوم التفكير الحسابي الذي ياة في الكتاءالقر 

التعلم الذي يستخدمه مدرس اللغة العربية هو محاولة لتطوير  شكلتعلم اللغة العربية. 
اإلدراك لدى الطالب من خالل تعلم كيفية التفاعل مع البيئة المحيطة. الطالب هم 

أو  ، سواء االقتراحاتعلم الذين يقدمون دائًما األفكارشخصيات نشطة في عملية الت
ير ، بل يشاركون أيًضا في صياغة وتطو ال يتلقون المواد من المعلم فحسب النقد. إنهم

تم إيقاظ ، سيالعروض التقديمية في مقدمة الفصلومعالجة المواد التعليمية. من خالل 
 عقلية الطالب من خالل تشجيع التعلم المستمر.
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لقراءة االتعلم الكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي في تحليل نصوص  نموذجتطبيق  -ب
ية الحكومية نوية السالمابالمدرسة الث في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

 الثانية بانجوانجي
اء تعلم اللغة العربية لمواد أثن E - الفصل العاشرتنفيذ المالحظات مباشرة في  

مية كتاب اللغة العربية استناًدا إلى منهج تعليم الدينية اإلسال باحثةعلى مة اءالقر  وصنص
من وزارة  وألف وأربع وثمانيون ألف وثالث وثمانيون يةلمعايير قرار وزير الدينحديثا وفًقا 

ي تعلم ف يكتشافالتعلم اإل نموذج لطالما تطبيق  88.في جمهورية إندونيسيا الشؤون الدينية
الذي أصبح اآلن  2113مع تطوير منهج نموذج الة العربية. تتوافق هذه اءنصوص القر 

تى ، تتم دعوة الطالب للتفكير بشكل نقدي حمستقاًل. في هذا المنهج المستقل منهًجا
 يصبح الطالب أكثر نشاطًا في الفصل.

إطالق منهج أو برنامج التعلم المستقل من قبل وزير التعليم والثقافة والبحث  
نديم مكارم كشكل من أشكال التقييم لتحسين منهج  (Mendikbud Ristek)وجيا والتكنول
. ولم يطرأ أي تغيير. تستمر الموضوعات الدينية في اتباع سياسات وزارة الدين. 2113

نوية االمدرسة الثمن كرئيس المدرسة  يراجستمال سيروجي الدوكتورهذا كما صرح 
 :  89اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي

"هذا المنهج المستقل لمجال المواد العامة ومجال المواد الدينية اإلسالمية والعربية 
كتاب اللغة العربية استناًدا إلى منهج تعليم الدينية اإلسالمية حديثا وفًقا يستخدم  

من وزارة الشؤون  وألف وأربع وثمانيون ألف وثالث وثمانيون يةلمعايير قرار وزير الدين
ي دون تغيير المجال الدينبحيث يكون التركيز على  في جمهورية إندونيسيا الدينية
ية ، وقد تغيرت طرق التدريس والتعلم فقط بشكل طفيف. المواد الدينية العربتقريًبا

                                                           
 ترجم من : 88
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واإلسالمية مثل القرآن والحديث والعقيدة األخالقية والتاريخ الثقافي اإلسالمي 
 " المينللعاسيال ورحمة جقيم بان دوكيا تتبع هذا المنهج المستقل لتوغيره

قام المعلم قبل بدء التعلم بإعداد وحدة تدريس ألن عملية التعلم لن تعمل بدون  
وحدة تدريس. تصميم وحدات تعليم اللغة العربية لتحقيق أهداف التعلم بما في ذلك 
مهارة القرأة والكتاب واالستدامة والكالم. يتم تدريس المواد العربية أربع ساعات في 

تهاء من كل مهارة في أسبوع واحد وفًقا لوحدة التدريس األسبوع في كل فصل. يتم االن
 في العاشر لفصللربية العلغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ التي تم إجراؤها. نقل ذلك 

 : 91الذي قال نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث
، كنت قد أعددت خطة درس غيرت اسمها اآلن "قبل أن أبدأ التعلم في الفصل

إلى وحدة تدريس. إذا لم أقم بإعداد وحدات التدريس مسبًقا ، فلن أحصل على 
نتائج تعليمية ولن تعمل عملية التدريس والتعلم بشكل جيد. ال تختلف الوحدة 
التعليمية التي صنعتها كثيرًا عن خطة تخطيط الدرس المكونة من ورقة واحدة والتي 
استخدمت سابًقا ورقة واحدة من وحدة التدريس لمدة أسبوع واحد لتحقيق مهارة 

 ."وكتاب واستدامة والكالم ؤةواحدة من مهرة قر 
كومية نوية اإلسالمية الحاالمدرسة الثالوقت المخصص لتعلم اللغة العربية في  

 هاديال مسش ستاذاألساعات في األسبوع. هذا وفًقا لبيان  أربعهو  الثانية بانجوانجي
 :91نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الثفي منهج  يلكوك

نوية اإلسالمية االمدرسة الث"بالنسبة لتخصيص الوقت ، فإن تعلم اللغة العربية في 
ساعات  ربعأوفًقا لما هو مذكور في هيكل المناهج هو  الحكومية الثانية بانجوانجي

دينية. ومع ألولوية للمواد المن الدروس في األسبوع ، في المواد العربية التي تعطي ا

                                                           
 ترجم من: 91
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 المنهج المستقل على ، فإنه ال يترك المواد العامة التي تحتوي في هذاذلك
 فنجاسال." محتويات قيم

  المية الحكومية الثانية بانجوانجنوية اإلساالمدرسة الثكما تم المالحظات في  
، يفاالكتشاالتعلم  نموذج، يستخدم المعلم العاشى أنه في تعلم اللغة العربية في الفصل عل

لم بإعداد م يقوم المع، ثفي نظام التدريس والتعلم هذا، ينقسم المعلم إلى عدة مجموعات
، وبعد ذلك يتم إعطاء الطالب فرصة العثور عليهم والعثور عليهم بأنفسهم مواد الدرس

بعد انتهاء كل مجموعة من القيام بالمهمة ، يتم  92المشكالت. باستخدام نهج حل
 عرضها أمام الفصل.

نوية االمدرسة الثمن كرئيس المدرسة  يراجستمال سيروجي الدوكتورفي مقابلة  
 :93قال ما يلي اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي

ي ذلك ، بما فالمستخدمة في التعلم الطريقةلى "يجب على كل مدرس االنتباه إ
ي التعلم ستزود الطالب بالفهم في إتقان المواد التنموذج مدرس اللغة العربية ، ألن 

بحيث  يشافكتاإل التعلم نموذج بية، يطبق المعلمون يقدمها المعلم. مثل المواد العر 
 ريقةطا ويفهمون المواد التي يتعلمونها، ويمكن القيام بيكون الطالب أكثر نشاطً 

التعلم  نموذجلالتطبيق الفعلي  ، على الرغم من أنفي مجموعات يالتعلم االكتشاف
يتم بشكل فردي. أعتقد أنه في مجموعات ، لن يمل الطالب من تعلم  ياالكتشاف

 اللغة العربية ".
المدرسة في منهج  يلكوك هاديال شمس ستاذاألكما ذكر مع المقابلة   كما 

 :94قال ما يليي الثانية بانجوانج نوية اإلسالمية الحكوميةاالث
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 تعلم لتسهيل عملية التدريس والتعلم فيالنموذج يجب أن يكون لدى كل معلم "
للغة التي يستخدمها مدرس ا ياالكتشافصل الدراسي. ستجعل طريقة التعلم الف
كل ، ألن الطالب سيتذكرون معرفتهم بشبية الطالب أكثر نشاطًا في الفصلالعر 

 "يجدون أنفسهم ويعرفون عنها.أفضل عندما 
 في اشرالع لفصلربية لالعلغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ المقابلة  كما مع 

 : 95الذي قال نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث
لى هذه ، لكنني أؤكد عهذه لفترة طويلة يكتشافلتعلم اإل انموذج "لقد استخدمت 
في  يشافكتاإل التعلم نموذج ة. لقد طبقت اءالقر  تعلم نصوص الطريقة أكثر في

مثل  ،لم يدرسوا اللغة العربية جميًعا ، ألنني رأيت خلفية الطالب الذينمجموعات
، أو الذين لم يلتحقوا بالمدرسة مطلًقا ، أو طالب في المدرسة اإلعداديةبعض ال

قمت  ،ر إلى هذا الموقفقرآن فقط. بالنظدرسوا اللغة العربية بعد تعلم قراءة ال
 ة حيث كان هناك طالب واحد يمكنهاءالقر  وصبتشكيل مجموعة للتعرف على نص

ة ة. من خالل هذه الدراسالتحدث باللغة العربية أو لديه خلفية مدرسية داخلي
وستزيد  ،يستطيعون التحدث باللغة العربية ، ستساعد الطالب الذين الالجماعية

 .معرفتهم باللغة العربية "
 يقةطر  يما يتعلق بتطبيقعن ذلك ف E – العاشر فصلال قال خير النساء فيكما  
 : 96اءةفي مجموعات في تعلم نصوص القر  ياالكتشافالتعلم 

علم ت ، ألنني حًقا ال أستطيعي تعليم مجموعات"أجد أنه من المفيد أن يكون لد
 ة بنفسي."أتعلم اللغة العربي، وأحيانًا أشعر بالملل عندما اللغة العربية على اإلطالق
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يق طريقة ب، قال مقابلة مع هاريونو كمدرس للغة العربية حول تطعالوة على ذلك 
 : 97نصوص القراءة تعلمفي  ياالكتشافالتعلم 

ة الذي اءلقر ا وص، في تعلم نصبها هي في الغالب حول المهام "الطريقة التي أُدرس
 موعات.مج ستأقوم به للتحضير لالجتماع التالي ، وهو تكوين مجموعات في 

، يجب أن يكون عمل كل طالب في دفتر على الرغم من أن هذا واجب جماعي
ة. اءلقر ا وصمالحظاته. ستحصل كل مجموعة على ترتيب األرقام في فقرة نص

كل جملة ترجمة لمها التتضمن تفاصيل المهام في كل ترتيب لألرقام التي تم تقسي
ومعرفة ترتيب األرقام والجمع بين ترجمات  النحوية وتحديد كل جملة من حيث

قدمت   ،ندونيسي جيد وصحيح بنية. بعد ذلك، في االجتماع التاليالجمل إلى إ
كل مجموعة عملها وأكمل الطالب اآلخرون كتابهم المدرسي باللغة العربية معاني 

أو ما يسمى التعلم  يكتشافاإل نموذج هو الغرض من الجمل الفارغة. اآلن هذا 
الذي تصورته في مجموعات. ينصب التركيز على أن الطالب يمكنهم  يكتشافاإل 

ستزيد من  ،، ومن خالل العروض التقديمية ع أقرانهم أو البيئة المحيطة بهمالتعلم م
 ."تحدث الذهني للطالب أمام الفصل الطالب وتبني ال اءةقر المهارة 

 في E – العاشر فصلال فيمن محمد فهم إلهام إجراء المقابالت المباشرة مع  
وص نص يلتحمحول العمل على  نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث

 :98الذي قال القراءة
. ، لذلك هناك تقسيم للمهامهذا في شكل مجموعة اءةالقر  وصنص تحميل"

 ويشرح معنى الجملة. حصلت على الجزء الذي شاملةويترجم  الكلمةالبعض يترجم 
 ،. بعد أن انتهيت من الترجمةGoogle Translateيترجم لكل جملة باستخدام تطبيق 
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حدث ا شخص خجول من التناقشتها مع مجموعتي للتحضير للعرض التقديمي. أن
، آمل أن يجعلني هذا العرض أكثر شجاعة في التحدث أمام الفصل أمام الفصل

 .وقراءة النصوص العربية بطالقة "
نوية االمدرسة الث في E – العاشر فصلالاآلخرين في الفصل  هالن ساهرتمشيا مع  

 : 99قال ما يلي اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي
د الجزء لكل جملة وترتيب ، والتي تحدة هذهاءالقر  وصأنا أعمل على مهمة نص"

ة عن مادة اللغة العربية التي درستها في المدرسة الداخلي، ألنني أعرف القليل األرقام
اإلسالمية في الماضي. عادًة ما أترجم باستخدام مترجم جوجل ألنه من األسهل 

 . عند المضي قدًما في عرض تقديمي، يمكننيالعثور عليه من فتح قاموس عربي
ألحيان ا، على الرغم من وجود تفسيرات للجمل الخاطئة في بعض أن أشرح جيًدا

وص اءة النصوالتي يبررها المعلم. كما أنني أحيانًا ما زلت أرتكب أخطاء في قر 
، فأنا بحاجة إلى مزيد من التدريب ، لذلك ال أشعر بالحرج عندما أتقدم العربية

 أمام الفصل ".
، يكتشافالتعلم اال نموذج في تطبيق استناًدا إلى المالحظات الصفية المباشرة  

بية ى شرح للترجمة الصحيحة للغة العربية إلى قواعد اللغة اإلندونيسية والعر فإنه يحتوي عل
لنحوية ا، واإلعداد الصحيح للغة العربية وفًقا لقواعد النحوية والصرفيةباإلضافة إلى فهم 

يعد تدفق المهام هذا تنفيًذا لمفهوم  111، وأحيانًا تدريبات تصريف مشتركة.والصرفية
دعو الطالب إلى التفكير بنشاط ونقدي وإبداعي. هذا يتوافق التفكير الحسابي الذي ي

 في العاشر لفصلربية لالعلغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ  البيان كما معمع تصريح  
 : 111لالذي قا نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث

                                                           
 ترجم من: 99

Wawancara dengan Hellen Sahara selaku siswa kelas X-E di MAN 2 Banyuwangi, pada tanggal 1 

Agustus 2022 pukul 14.30 WIB 
 من :ترجم  111

Observasi penelitian di kelas X MAN 2 Banyuwangi pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB 
 ترجم من: 111
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لتفكير ، هو تنفيذ لمفهوم اةاءالقر  وصنصهذا "مفهوم التخصيص الذي قدمته في 
الحسابي الذي نوقش فيه النقاش حول التفكير الحسابي في اجتماع المعلم األخير. 

ة اءر اولت تطبيقها على تعلم نصوص الق، حهذه الطريقة الحسابية في التفكير
جملة "اليوم، لب ، هناك ترتيوصفتها سابًقا. على سبيل المثال بتفاصيل المهام التي

، الذي تم تحديده من خالل ترجمة كل جملة ، أعضاء أسرتي"سأتحدث عن 
؟ ملةجهو الترتيب الذي يتضمنه هذا ال، ما تجميعها إلى جملة إندونيسية جيدةو 

 علفأو  إسم كلمة  ؟الكلمة، وبعد ذلك تعرف ما هو حكم ةعلية أو فاإلسمي جملة
 وصال نصة فقط إلكماءالقر  وصعلى نص تحميل. لم يتم االنتهاء من الحرفأو 

ة متوافًقا اءلقر ا وص، ولكن هناك متابعة لجعل نصة في الكتب المدرسية العربيةاءلقر ا
مع موضوع المناقشة في الحياة اليومية مع االهتمام بتكوين األرقام. التي تمت 

 صو مناقشتها مًعا أثناء العرض التقديمي. هذه المهمة هي معيار لفهم الطالب لنص
 ".مناقشته مًعاة الذي تمت اءالقر 
ن لمخبري، يمكن االستنتاج أن جميع ان المالحظات والمقابالت المختلفةم 

التي يمكن أن تجعل الطالب أكثر نشاطًا في  ياالكتشافالتعلم نموذج يتفقون مع 
الفصل. يجب إعطاء الواجبات والممارسات للطالب في كثير من األحيان ، ألن هذا 

مية الحكومية نوية اإلسالاالمدرسة الثمستخدم حالًيا بواسطة يتوافق مع المنهج المستقل ال
. يمكن أن يؤدي تعيين نصوص القراءات في مجموعات إلى جعل الثانية بانجوانجي

الطالب قادرين على التفاعل مع الطالب اآلخرين. عملية تعلم البحث والعثور على 
لونه. المزيد حول ما يفعة تجعل الطالب يتذكرون اءالقر  وصمشكلة مقدمة في شكل نص

العربية  صالطالب الذين يحضرون غالًبا أمام الفصل سيستيقظون عقلًيا ويقرأون النصو 
فاصيل ة هذا مع تاءالقر  وصالمطبقة على تعلم نص ياالكتشافالتعلم نموذج بطالقة. 

غة في تعلم الل بيسامفهوم التفكير الح وكيداللغة العربية هي ت علمطاها مالمهام التي أع

                                                           

Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 WIB 
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العربية. من خالل المالحظة المباشرة في الفصل أن الطالب قبل تقديم العروض التقديمية 
يعدون أوالً نتائج مهامهم الجماعية بعناية وأن الطالب اآلخرين نشيطون جًدا في المشاركة 

يكون هناك ة ساءالقر  وصفي أنشطة التعلم في الفصل ، ألنه بعد االنتهاء من تعلم نص
 .اليومية وضوع المناقشة في الحياةقصير حسب الم القراءة وصكل كتابة نصمتابعة في ش

 

ير التعلم الكتشافي لتوكيد التفك نموذج تطبيق العوامل الداعمة والمانعة في -ج
 الحاسبي في تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

 بانجوانجي.نوية السالمية الحكومية الثانية ابالمدرسة الث
هناك  ،ه المعلم في إحدى المدارس بالطبعأسلوب التدريس والتعلم الذي ينفذ 

لم التعنموذج ، مثل العديد من العوامل الداعمة والمثبطة في بطةعوامل داعمة ومث
ب الطالب في اة في كتاءلتقوية التفكير الحسابي في تحليل نصوص القر  يكتشافاإل 
العوامل  .نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث في العاشر فصلال

الداعمة هي المعلمون المحترفون في مجاالتهم وهناك طالب متحمسون للمشاركة في 
تعلم العثور على مشكلة اللغة العربية والعثور عليها وتحفيز الطالب اإليجابي وسيكون 

ية عام واحد، والمرافق التعليم لمدةللفصل العاشر امج شهادة الثانوية العامة هناك برن
 .المناسبة
في حين أن العامل المانع هو العوائق التي تأتي من الطالب وهي عدم وجود  

أحدهم و ، فإن عدد الطالب المشغولين أثناء التعلم يحدث ةالحماس للقيام بالمهمة المعين
بة عند ا عق، وهذا سلبي وهادئ والطالب الكسول يمثل أيضً ال يعمل مًعا في المجموعة

دم من نموذج التعلم. العقبة التي تنشأ من المعلم هي ع يكتشافاإل التعلم نموذج ق تطبي
 وجود مساعدة المعلم في عملية التقديم في الفصل.
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نوية االمدرسة الثمن المدرسة  كمدير يراجستمال سيروجي الدوكتورفي مقابلة  
 : 112قال ما يلي اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي

سو المواد المتخصصون في هي مدر  يكتشافالتعلم اإل  نموذجل"العوامل الداعمة 
، والطالب المتحمسون والمتحمسون جيًدا والمرافق التعليمية المالئمة مجاالتهم

للغاية. في حين أن العوامل المثبطة ليست العديد من الطالب القادرين على التفكير 
ام بالمهمة المحددة ، فهناك أيًضا بشكل نقدي وعن طيب خاطر بحماس للقي

عم الوالدين في ، ونقص دفقط على أصدقائهم إلكمال المهمة طالب يعتمدون
، بحيث تكون النتائج في بعض األحيان أقل من األمثل. هناك التعلم في المنزل

لفصل اعامل داعم واحد سيؤثر بشكل كبير على المعرفة باللغة العربية لطالب 
 لعاشرابرنامج شهادة الثانوية العامة الخاص باللغة العربية للفصل  ، وهو عقد العاشر

، أنه من خالل برنامج التسجيل . آمل2122/2123والذي بدأ في العام الدراسي 
ة في في تعلم اللغة العربي العاشريمكن أن يساعد ذلك في معرفة طالب الفصل 

 الفصل. "
المدرسة في منهج  يلكوك هاديال شمس ستاذاألكما ذكر مع المقابلة   كما 

 : 113قال ما يليي نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجاالث
درسون في المواد العربية هي بالطبع م يكتشافإل االتعلم نموذج ل"إن العوامل الداعمة 

محترفون في مجاالتهم وحماس الطالب وتحفيز الطالب الممتاز ودعم مرافق البنية 
التحتية المناسبة. هناك عامل آخر داعم وهو إجراء برنامج شهادة الثانوية العامة 

في حين أن العامل المثبط هو أن الطالب في المتوسط  العاشرللغة العربية للفصل 
 طالب لك استمرار مع جماعية بمهام القيام في المكتسبة الخبرة أهمية يفهمون ال

                                                           
 ترجم من: 112

Wawancara dengan bapak Drs. H. Saeroji, M.Ag selaku kepala madrasah di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 11.00 WIB 
 ترجم من: 113

Wawancara dengan bapak Syamsul Hadi, S.Pd selaku Waka Kurikulum di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 09.50 WIB  
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ة التحدث يأهم يفهمون ال أيًضا الطالب المالحظات، دفتر في مهمته كتابة في
 ."في بعض األحيان رافضين قليالً  أمام الفصل بحيث يكون الطالب

 لفصلربية للعالغة ال علمكم  أحمد هاريونواألستاذ  البيان كما معيتوافق مع تصريح   
 : 114لالذي قا نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث في العاشر

لعربية. في المواد ا يكتشافالتعلم اإل  نموذجع هناك عوامل داعمة ومثبطة ل"بالطب
العوامل الداعمة هي المعلمين المؤهلين في مجاالتهم ، وحماس الطالب للمشاركة 
 في تعلم اللغة العربية ، وتحفيز الطالب الجيد ، والمرافق التعليمية الكافية لتحقيق

هدف تعليمي. هناك برنامج شهادة بجروت تم تنفيذه للتو لدعم مهارات اللغة 
الفصل العاشر ، ومن خالل هذا البرنامج يمكن أن يساعد الطالب العربية لطالب 

على أن يكونوا أكثر نشاطًا في تعلم اللغة العربية في الفصل. في حين أن العوامل 
المثبطة هي عدم وجود مساعدة المعلم للعروض التقديمية للطالب في الفصل ، 

العربية ، والعديد  اللغةال يستطيع الكثير من الطالب التفكير بشكل نقدي في تعلم 
من الطالب يأتون من المدرسة اإلعدادية أو ال ينتمون إلى مدارس داخلية إسالمية 

 كتشاف هذه ".التعلم اإل نموذج ، وال يوجد وقت كاٍف للتعلم 
نوية اإلسالمية الحكومية االمدرسة الث في E - الفصل العاشر فيعن  تكوه أدي وجايا
 :  115الذي قال الثانية بانجوانجي

ي النشاط ه يكتشافالتعلم اإل نموذج "النتائج اإليجابية التي نحصل عليها من 
والشجاعة في التحدث والجدل ، ويمكن للطالب تعلم العمل مًعا إلكمال المهمة 

علم التنموذج المحددة. في حين أن النتائج السلبية التي نحصل عليها من 
هي أن األصدقاء األقوياء يعتمدون فقط على أصدقائهم األذكياء ويمكن  يكتشافاإل 

                                                           
 ترجم من: 114

Wawancara dengan bapak Ahmad Hariono, S.Pd selaku guru bahasa Arab di MAN 2 Banyuwangi, 

pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.30 WIB 
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أن يُطلب منهم القيام بمهام باللغة العربية ، في بعض األحيان يقوم اآلخرون بنقلها 
إلى دفاتر مالحظاتهم. أشعر أيًضا أن هناك نقًصا في مساعدة المعلم عندما تقدم  

 كل مجموعة عرًضا تقديمًيا ".
نوية اإلسالمية االمدرسة الث في E - الفصل العاشر فيعن ير النساء خ على موفق

 : 116الذي قال الحكومية الثانية بانجوانجي
"أشعر أحيانًا بالكسل في أداء المهام ، بينما يوجد في مجموعتي من ال يفعلون 
أي شيء على اإلطالق. سأل فقط عن نتائج مهام المجموعة ونقلها إلى دفتر 
مالحظاته. في بعض األحيان ال يكون الفصل مشروطًا ، عندما يبدأ العرض 

لفصل اجتماع أو يغادر االتقديمي ولكن المعلم ليس في الفصل كما هو الحال في 
ليها من عفقط ، ويعود عندما ينتهي الدرس تقريًبا. هناك أشياء إيجابية أحصل 

، فأنا أكثر نشاطًا في المواد العربية ويسهل قراءة اللغة يالتعلم االكتشافنموذج 
 العربية وأنا أكثر جرأة للتحدث أمام الفصل ".

 فيية في المواد العرب يكتشافالتعلم اإل نموذج لرؤية العوامل الداعمة والمثبطة  
مكن أن ي نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث في الفصل العاشر

التعلم ذج نمو زًا ومواصلة تنفيذ تشجع المعلمين والطالب على أن يكونوا أكثر تحفي
 ستكشافي للمواد النصية في الفصل.اإل
 

                                                           
 ترجم من: 116

Wawancara dengan Khoirun Nisa’ selaku siswa kelas X-E di MAN 2 Banyuwangi, pada tanggal 1 

Agustus 2022 pukul 16.00 WIB 
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توكيد ل يشافتكال التعلم  نموذجتطبيق عن  البحثتفسير نتائج :  لثالفصل الثا
الب الفصل لغة العربية لطالة في كتاب اءالحاسبي في تحليل نصوص القر  التفكير
 الحكومية الثانية بانجوانجي سالميةنوية الابالمدرسة الث العاشر

التعلم الكتشافي في تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية  نموذج تخطيط -أ
 نوية السالمية الحكومية الثانية بانجوانجيابالمدرسة الث لطالب الفصل العاشر

ون كلمواجهة التحدي المتمثل في تغيير المناهج الدراسية التي تتطلب أن ي 
التعلم موذج ن تخطيط، يجب أن يكون المعلم قادرًا على الطالب أكثر نشاطًا في الفصل

التعلم موذج ن، يحتاج المعلمون إلى التدريس والتعلملظروف. في أنشطة المناسبة لهذه ا
استخدام بويختلف استخدامها وفًقا لألهداف التي يجب تحقيقها بعد انتهاء التعلم. 

، يمكن أن يزيد من مشاركة الطالب في عملية التعلم. سيكون أساليب التعلم المناسبة
عال في لتعلم بشكل فالطالب أكثر نشاطًا في عملية التعلم بحيث يمكن أن يحدث ا

 ، سيؤدي ذلك إلى زيادة تحصيل الطالب في عمليةتحقيق الكفاءة. مع تحقيق الكفاءة
، بل البالمعرفة من المعلمين إلى الط التعلم. لم يعد يُفهم التدريس على أنه عملية نقل

أصبح يُفهم على أنه مهمة إدارة األنشطة والبيئات المعقدة للطالب في تحقيق أهداف 
، ملعلم. المعلمون ليسوا المصدر الوحيد للتعلم. إن تطبيق التعلم المتمحور حول المعالت

شاف ، يجعلهم أقل نشاطًا في استكطالب على تلقي المعرفة على الفورعندما يعتاد ال
 .تنوعةالمعرفة من مصادر التعلم الم

م. أحد التعلنموذج ، مهما كان شكل تعلم التخطيط مسبًقانموذج لب كل تتط 
األشياء التي يجب على المعلم القيام بها في تنفيذ تخطيط التعلم هو تطوير أدوات التعلم. 
في تجميع أدوات التعلم التي تتكون من البروتا والسند اإلذني والمنهج الدراسي وخطط 

لتعلم انموذج ستخدمها المعلم هي التعلم التي ينموذج ، فإن في هذه الحالةالدروس. 
كير هي طريقة تعليمية تشجع الطالب على التف ياالكتشافالتعلم نموذج . يتشافاالك

محفز ، ولكن يعمل المعلم كبة نقل للمعرفةاإلبداعي والنقدي. لم يعد دور المعلم بمثا
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نوية اة الثالمدرسفي العاشر وميسر ومدير تعلم. يستخدم مدرس اللغة العربية للفصل 
 بانجوانجياإلسالمية الحكومية الثانية 

وإتقان المفاهيم  ةاء، وخاصة في مهارة القر في تعلم اللغة العربية ياالكتشافطريقة التعلم 
 النحوية العربية.

، يجب على المعلم أواًل إعداد خطة الدرس. بحيث يمكن قبل تنفيذ الدرس 
تصور التعلم الذي تم تنفيذه بشكل صحيح لتحقيق أهداف التعلم. يتم إعداد خطط 

وم بشكل مشترك من قبل مدرس اللغة العربية الذي يق العاشردروس اللغة العربية للفصل 
ربية درس اللغة الع، يستخدم م. في إعداد خطط الدروسالعاشربالتدريس في الفصل 

تصميم خطة درس من ورقة واحدة الجتماع واحد. تم تصميم خطة الدرس بشكل مستقل 
ن ساعات م أربعمن قبل مدرس اللغة العربية مع ورقة خطة درس واحدة مع تخصيص 

ءة للطالب تي أو الكفاالدروس لمناقشة مهارة عربية واحدة. في تحديد تحصيل دينار كوي
وألف وأربع  يونألف وثالث وثمان يةلمعايير قرار وزير الديناللغة العربية  علم، يكون يشير م

 من وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا. وثمانيون
 لفصل العاشرا اللغة العربية في علمم الفصلبناًء على المقابالت التي أجريت مع  

راءة نصي للقالتعلم ال حول أنشطة نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث
نموذج ام باستخدة والذي تم تصميمه في خطة الدرس اءفي شكل موضوع فرعي مهارة قر 

 ، على النحو التالي:يالتعلم االكتشاف
 مقدمة -1

يحيي المعلم ويصلي مًعا قبل بدء الدرس. بعد التحية ، ينقل المعلم   
 ة.اءلم مهارة القر في تع أهداف التعلم ومؤشرات مخرجات التعلم التي يتعين تحقيقها

 

 األنشطة األساسية -2
يوجد في النشاط األساسي العديد من مخرجات التعلم التي يجب أن   

 التعلم االكتشافي.نموذج يحصل عليها الطالب عند تنفيذه باستخدام 



13 

 

ا. بعد ة معً اءالقر  زصلقراءة نص معرفة القراءة والكتابة. يدعو المعلم الطالب -(أ)
ص ة بأنفسهم بشكل متكرر وفهم نصو اءالقر  وصلقراءة نص، توجيه الطالب ذلك

 القراءة.
يقوم المعلم بإعداد مشاكل حول تعلم نصوص  التفكير النقدي واإلبداعي -(ب)

ل ة في مجموعات مع تفاصياءللطالب في شكل تخصيص نصوص القر القرعة 
المهمة ، أي الترجمة لكل جملة ، وترجمة تكوين عدد من اللغة العربية إلى 

دونيسية إلى بنية جملة جيدة ، ومعرفة الجملة. من حيث النهو ، والقدرة اإلن
على تحديد تكوين عدد اللغة العربية. يتيح لهم إعطاء المهمة استخدام مهارات 

 إلكمالها في مجموعات. (HOTS)التفكير العليا 
يعطي المعلم فرصة لكل مجموعة لمناقشة الواجب في  التعاون والتواصل. -(ج)

ما يحين الوقت ، تستمر المناقشة خارج تعلم اللغة العربية. في الفصل وعند
 االجتماع التالي ، يجب على كل مجموعة تقديم نتائج مناقشتها.

 خاتمة -3
تم  ة التياءالقر  وصيعطي المعلم استنتاًجا عن المادة الكاملة في نص  

الحصول عليها من عرض كل مجموعة. بعد االنتهاء من إعطاء االستنتاجات ، 
 أغلق المعلم الدرس بقراءة الحمدلة مًعا.

يتم تخطيط التعلم لألنشطة األساسية من قبل المعلم قبل تنفيذ عملية التدريس  
والتعلم. يتم تخطيط األنشطة األساسية التي وصفها مدرس اللغة العربية وفًقا لخطوات 
طريقة التعلم باالكتشاف غير المدرجة في خطة الدرس. ال يكتب مدرس اللغة العربية 

بحيث  .ص القراءةنصو ، بل يطبقها المعلم في شكل يفبالتفصيل خطوات التعلم االكتشا
أن الباحث  ويتضح ياالكتشافة إلى خطوات التعلم اءالقر  وصنصتحميل يقسم الباحث 

 لي:، على النحو التا ياالكتشافلة واحدة تضاف إلى خطوات التعلم وجد أن هناك مرح
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لة حول طالب أسئة مًعا ويسأل الاءالقر  وصتنشيط. يدعو المعلم الطالب لقراءة نص -1
ب ة. يمكن رؤية نتائج طرح األسئلة على الطالاءالقر  وصقواعد اللغة العربية في نص

 من قبل الطالب الذين لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية. 
مجموعات مع  ستيحدد المعلم تقسيم المجموعات إلى تشكيل المجموعة.  -2

وجود طالب لكل مجموعة لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية حتى يتمكنوا 
من توفير المعرفة للطالب الذين ال يعرفون المادة العربية.سيتم مناقشتها مًعا في عرض  

 كل مجموعة.
 صو يعطي المعلم مهام للطالب ومجموعاتهم للتعرف على نص. بيانات المشكلة -3

من اللغة  ةالجملوترجمة تكوين  الكلمةأي الترجمة لكل  تحميليل الة بتفاصاءالقر 
والقدرة  نحويةالالعربية إلى اإلندونيسية إلى بنية جملة جيدة ومعرفة الجملة من حيث 

 على تحديد تكوين عدد اللغة العربية.
 تحميللعلى ا واعملييعطي المعلم الفرصة للطالب ومجموعاتهم ل. جمع البيانات -4

اع اليوم التالي. يجب أن يكون لكل طالب نتائج المهمة في دفاتر حتى اجتم
 المالحظات الخاصة به.

ج دقيقة لمناقشة نتائ خمس عشرة. يعطي المعلم لكل مجموعة البيانات تطوير -5
 عملهم قبل بدء العرض.

، يقوم الطالب ومجموعاتهم بإجراء فحص دقيق إلثبات َتَحّقق. في هذه المرحلة -6
م صحيًحا أم ال من خالل العروض التقديمية أمام الفصل مع آراء ما إذا كان عمله

 الطالب اآلخرين والمعلمين الذين يبررون ، إذا كانت هناك أخطاء.
يمكن لكل مجموعة استخالص استنتاجات من عرضها حول تكوين األرقام . تعميم -7

 ة بحيث يمكن استخدامها كمواد للتقييم الذاتي.اءالقر  وصفي نص
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راءة التعلم الكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي في تحليل نصوص الق نموذجتطبيق  -ب
ية الحكومية نوية السالمابالمدرسة الث في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

 الثانية بانجوانجي

واحدة من القدرات األساسية التي يجب أن يمتلكها المعلمون هي القدرة على  
اتهم  علم. هذه القدرة تزود المعلمين بالقيام بواجباتهم ومسؤوليتخطيط وتنفيذ عملية الت

كمعلمين. يحدث التعلم والتدريس أثناء التفاعل بين المعلمين والطالب لتحقيق أهداف 
التعلم. كعملية تعلم وتدريس ، فهي تتطلب تخطيطًا دقيًقا ، أي تنسيق عناصر األهداف 

، التقييم يس وأدواته باإلضافة إلىم وطرق التدر والمواد التعليمية وأنشطة التدريس والتعل
 وكلها مدرجة في استراتيجية التعلم.

هي موذج نالفيما يتعلق باستخدام األساليب في التدريس بشكل خاص، فإن  
تعليمية  تعلم لتحقيق أهدافاألطر المفاهيمية واإلجراءات المنهجية في تنظيم خبرات ال

خطيط وتنفيذ ، وكذلك المعلمين في تلتعليم المصممين ة مبادئ توجيهية، وهي بمثابمعينة
ا يتم ، فإن أنشطة التدريس والتعلم هي أنشطة هادفة حقً أنشطة التدريس والتعلم. وبالتالي

 117ترتيبها بشكل منهجي.
في أنشطة التدريس والتعلم ، يحتاج المعلمون إلى أساليب التعلم ويختلف  

، فإن عد انتهاء التعلم. في هذه الحالةقيقها باستخدامها وفًقا لألهداف التي يجب تح
لتعلم انموذج التعلم التي يستخدمها المعلم هي طريقة التعلم باالكتشاف. نموذج 

تعليمية تشجع الطالب على التفكير اإلبداعي والنقدي. لم يعد نموذج هي  يكتشافاإل 
 لم.مدير تعدور المعلم بمثابة نقل للمعرفة ، ولكن يعمل المعلم كمحفز وميسر و 

أن التعلم ية ويلكولكس القائلة بمع نظر  يكتشافيتماشى تطبيق نموذج التعلم اإل  
يشجع الطالب على التعلم بنشاط من خالل مشاركتهم في التعلم. باإلضافة  يكتشافاإل 

إلى ذلك ، يشجع المعلم الطالب أيًضا على إجراء تجارب تسمح للطالب باكتشاف 
                                                           

 ترجم من: 111
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13. 
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المشاركة في السؤال هي  118يكون لديهم تجارب ألنفسهم.المبادئ والمفاهيم بحيث 
إشراك الطالب في التحقيق في عالقة وجمع البيانات واستخدامها إليجاد القوانين أو 

 المبادئ التي تنطبق على حدث معين.
كير الطالب بشكل أكبر على عمليات تف يكتشافتؤكد سلسلة التعلم في التعلم اإل  

  التي تتم دراستها بشكل نقدي وتحليلي. دور المعلم هو أكثر في إيجاد وإيجاد المفاهيم
كميسر وليس كمصدر تعليمي. يتوافق هذا مع الغرض من نموذج التعلم باالكتشاف 

لب ورقة عمل الطا التعلم اإلكتشافي" موضوعفي مجلته ب Yatti Sugiartiالذي عبر عنه 
لحكومية افي المدرسة الثانوية المهنية  العاشرلتحسين مخرجات تعلم الطالب في الفصل 

يهدف إلى زيادة المشاركين مشاركة الطالب في  ياالكتشاف" أن التعلم الوحدة كونعان
ة إلى لمشاركة بنشاط. باإلضافيتم منح الطالب الفرصة لنموذج الالتعلم ألنه في هذا 

 ، ويمكنهم، يمكن للطالب العثور على أنماط في المواقف الملموسة والمجردة ذلك
 119استكشاف المعلومات اإلضافية المقدمة.

نوية االمدرسة الث العاشر في  العربية للفصلاللغة العربية  معلملما فعله  وفقال 
طين وناقدين ليكونوا نشي ياالكتشافالتعلم نموذج  اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي

اعية هي الطالبية النشطة والنقدية واإلبدومبدعين في تعلم اللغة العربية. هذه المشاركة 
شكل من أشكال التفكير الحسابي للطالب في تعلم اللغة العربية. يتم إجراء التفكير 
الحسابي لمواجهة التحديات في القرن الحادي والعشرين للجابة على وجود منهج 

 تعليمي مستقل.
نوية اإلسالمية الحكومية االمدرسة الث العاشر في لللفصاللغة العربية  علميتوقع م 

 أيًضا وقت التعلم المحدود من خالل عدم تطبيق االكتشاف المجاني الثانية بانجوانجي
(free discovery)  تنفيذ. يستغرق وقًتا طويالً لل ياالكتشافالتعلم نموذج ألن هذا النوع من

                                                           
 ترجم من: 118

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 241-243 
 ترجم من: 119

Yatti Sugiarti, Model Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan LKS untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMKN 1 Kunnga, No. 3, (Desember, 2014) 
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 Learning Kapita Selektaفي كتابه المعنون "  Zuhdanوهذا يتوافق مع تصريح 

Physics."111 مع  يشافكتالتعلم اإل نموذج ، يميل مدرسو اللغة العربية إلى استخدام لذلك
نوع االكتشاف الموجه على أساس أن الطالب يمكن أن يكونوا أكثر تركيزًا في تحقيق 
األهداف التي تم وضعها بتوجيه من المعلم. لكن ما يجب فهمه هو أن دليل المعلم 

يس كوصفة يجب أن تتبعها خطوات. بداًل من ذلك ، إنها معلومات المشار إليه هنا ل
يجاد هذا إ 111أولية ستوجه الطالب في العثور على مفاهيم حول المادة التي تتم دراستها.

نوية اإلسالمية االمدرسة الث العاشر في للفصلاللغة العربية  علمالمفهوم الذي يطبقه م
مثل مفهوم  اتة العربية في مجموعاءفي إسناد نصوص القر  الحكومية الثانية بانجوانجي

يكل ، وكيفية ترجمة تكوين الرقم العربي إلى جملة إندونيسية جيدة الهتجميع عدد المفاتيح
 .نحوية وصرفيةومفهوم 
عليمية يخلق حالة ت تعلمالنموذج الموجه هو  ياالكتشافأن التعلم   Priansaيعتقد  

تتضمن تعلم الطالب بشكل نشط ومستقل في إيجاد مفهوم أو نظرية وفهم وحل 
العاشر  للفصلاللغة العربية  علمهذا ما يفعله م 112المشكالت مع المعلم كميسر وموجه.

 صو ، أي إعطاء مهام لنصنوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث في
التفاصيل التي يجب القيام بها للطالب في مجموعات حتى ينفذ  ة مع بعضاءالقر 

يل رجمة تفاص. تتم تالمؤهلين في مجال اللغة العربية الطالب عملية االكتشاف مع أقرانهم
نيسية اإلندو  ، وترجمة تكوين عدد من العربية إلىة لكل جملةاءالقر  وصالمهام في نص

وين عدد ى تحديد تك، والقدرة علالنحوية ، ومعرفة الجملة من حيثإلى بنية جملة جيدة
ى  ، يجب أن يكون لدأن هذا الواجب موجود في مجموعات . على الرغم مناللغة العربية

كل طالب مالحظات في دفاتر المالحظات الخاصة به. بعد االنتهاء من المهمة ، تقدم  
                                                           

 ترجم من: 111

Zuhdan Kun Prasetyo dkk, Kapita Selekta Pembelajaran Fisika (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2001), 17. 
 ترجم من: 111

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 245-246 
 ترجم من: 112

Priansa Donni Juni. (2015). Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran.Bandung: Alfabeta 
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ناقدين و ل الطالب نشيطين كل مجموعة نتائج مناقشتها. يمكن لهذه األنشطة أن تجع
، ويمكن للطالب العثور على مفهوم لقواعد اللغة العربية لم يكن معروفًا من قبل. ومبدعين

يس تدر نموذج هي  ياالكتشافالتعلم نموذج بأن  Suyadi & Dahliaوهذا يتماشى مع رأي 
 113.هتنظم التدريس حتى يكتسب األطفال المعرفة التي لم يعرفوها من قبل

نموذج  استخدامة باءالقر  وصاللغة العربية في نص علموصفها متفاصيل المهام التي  
كقدرة الطالب على حل المشكالت من خالل مهارات التفكير   ياالكتشافالتعلم 

الحسابي وهي التحلل والتعرف على األنماط والتفكير الحسابي والتجريد والتعميم 
بأن التفكير الحسابي عبارة عن سلسلة من  Tak Yeon Leeلألنماط. هذا يتوافق مع رأي 
لى عدة فكير ع، والت: فهم المشكالت بالصورة المناسبةأنماط التفكير التي تشمل

 114، وتطوير الحلول التلقائية.مستويات من التجريد
التعلم نموذج في تطبيق ، هناك عدة إجراءات يجب القيام بها Syah عند 
يد المشكلة وجمع ، يليها بيان أو تحدفيز أو التحفيزتبدأ بتوفير التح ، والتيياالكتشاف

نموذج إن تطبيق  115النتائج.البيانات ومعالجة البيانات واإلثبات والنهاية. مع استخالص 
نوية اإلسالمية االمدرسة الث العاشر في للفصلاللغة العربية  علمقبل ممن  ياالكتشافالتعلم 

، هناك بعض التعديالت . ومع ذلكSyahاد يتوافق مع رأي يك الحكومية الثانية بانجوانجي
التي أجراها المعلم في تنفيذه. أي في بيان المشكالت أو تحديدها حيث يتم تحديد 

فة إلى من قبل الطالب. باإلضاالمشكلة من قبل المعلم وال يتم تحديدها بشكل مستقل 
وقت  ي تنفيذها. هذا ألن، ال تشكل مرحلة التحقق في كثير من األحيان أولوية فذلك

                                                           
 ترجم من: 113

Suyadi dan Dahlia, Implementasi dan inovasi Kurikulum Paud 2013, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 2  
 ترجم من:114

Tak Yeon Lee, “CTArcade: Computational Thinking with Games in School Age Children”, 

International Journal of Child-Computer Interaction 2 (2014) , 1.  
 ترجم من: 115

Dindin Ridwanudin, Bahasa Indonesia (Jakarta: UIN Press, 2015), 155. 
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ن تطبيق ، فإالقيام بمرحلة اإلثبات أو التحققالتعلم محدود بحيث أنه من خالل عدم 
 هذا ال يزال له معنى ويتماشى مع الهدف األصلي. ياالكتشافالتعلم نموذج 
ح أنشطة تعلم ، تصبفي تعلم اللغة العربية ياالكتشافالتعلم نموذج مع تطبيق  

، يتم  يافكتشالتعلم اإل نموذج الطالب أكثر نشاطًا وذات مغزى. وفًقا إلجراءات تطبيق 
تشجيع الطالب على البحث عن مفهوم الفهم بشكل مستقل من خالل جمع المعلومات 
المختلفة ذات الصلة. سيتم بعد ذلك معالجة المعلومات وتحليلها من قبل الطالب 

هم كامل. ستساعد عملية جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها وتشكيل لتشكيل مفهوم ف
يق يمكن تحق ،الطويل. وبالتالي المفهوم الطالب على زرع الفهم في ذاكرتهم على المدى

 .ياالكتشافالتعلم نموذج الغرض من تطبيق 
التعلم موذج ن، أظهرت نتائج المقابالت مع الباحثين أن تطبيق باإلضافة إلى ذلك 

يمكن أن يتم بشكل جيد لتعزيز التفكير الحسابي في تحليل نصوص القرعة  يكتشافاإل 
لتعلم انموذج في الكتب المدرسية العربية. وذلك ألن تكوين الطالب في تطبيق 

يتم في مجموعات ، بحيث يمكن للطالب الذين ال يفهمون اللغة العربية  ياالكتشاف
موذج ناللغة العربية. في تعلم اللغة العربية يطبق الدراسة مع أقرانهم المؤهلين في مجال 

التعلم باالكتشاف في مجموعات إليجاد مفهوم لفهم المادة قيد الدراسة. يهدف إلى 
تسهيل عثور الطالب على المفاهيم من خالل عدة مراحل يجب عليهم اجتيازها. يمكن 

يل األفكار وتسه أن يساعد العمل في مجموعات الطالب على إكمال المعلومات وتبادل
كما نقلها   ياالكتشافزايا التي يمتلكها نموذج التعلم تحقيق الفهم. هذا دليل على الم

Dindin يمكن للطالب تقوية المفاهيم نموذج ال، وهي أنه باستخدام هذه في كتابه
، حتى يتمكن الطالب من اكتساب الثقة من أنفسهم واآلخرين أنفسهم الموجودة في
 116اآلخرين.للعمل. مثل 

                                                           
 ترجم من: 116

Dindin Ridwanudin, Bahasa Indonesia, 84. 
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استناًدا إلى المالحظات الميدانية المباشرة ، غالبًا ما يسأل الطالب الذين  
ينشطون غالًبا في المناقشات الجماعية والعروض التقديمية في الفصل ويستجيبون 
للمشكالت التي لم يتم حلها ، مما سيجعل الطالب يتطورون بسرعة وينمو دافع الطالب 

التعلم نموذج بأن استخدام  Dindinتماشى هذا مع رأي للتعلم من تلقاء نفسه. ي
يمكن أن يتطور بسرعة وفًقا لسرعات كل منهما. ألن هذا النموذج يشجع  ياالكتشاف

 وبالتالي 117الطالب على إشراك أسبابهم ودوافعهم في توجيه نقاط قوتهم في التعلم.
طالب وفًقا للغرض منه ، وهو زيادة أنشطة تعلم ال ياالكتشافالتعلم نموذج  طبيقيمكن ت

وجعل الطالب يجدون المفاهيم بشكل مستقل والتي من المتوقع أن ترتبط ارتباطًا وثيًقا 
 بذكرياتهم.

فصل غة العربية للالل علمالتي قام بها م يكتشافاإل التعلم نموذج  طبيقى تبالنظر إل 
، فإن ثمن وجهة نظر الباحالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي في 

، خطوات بعساللغة العربية هي  علمالتي يستخدمها م ياالكتشافنموذج خطوات تطبيق 
 : تاليل، وهي كايالتعلم االكتشافنموذج لخطوات  ستضافية من وهناك مرحلة واحدة إ

ول ة مًعا ويسأل الطالب أسئلة حاءالقر  وصقراءة نصتنشيط. يدعو المعلم الطالب ل -1
ب ة. يمكن رؤية نتائج طرح األسئلة على الطالاءالقر  وصقواعد اللغة العربية في نص

 من قبل الطالب الذين لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية. 
مجموعات مع  ستيحدد المعلم تقسيم المجموعات إلى تشكيل المجموعة.  -2

وجود طالب لكل مجموعة لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية حتى يتمكنوا 
من توفير المعرفة للطالب الذين ال يعرفون المادة العربية.سيتم مناقشتها مًعا في عرض  

 كل مجموعة.
 

                                                           
 ترجم من: 111

Dindin Ridwanudin, Bahasa Indonesia, 81-83. 
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 صو يعطي المعلم مهام للطالب ومجموعاتهم للتعرف على نص. بيانات المشكلة -3
من اللغة  ةالجملوترجمة تكوين  الكلمةأي الترجمة لكل  تحميلصيل الة بتفااءالقر 

والقدرة  نحويةالالعربية إلى اإلندونيسية إلى بنية جملة جيدة ومعرفة الجملة من حيث 
 على تحديد تكوين عدد اللغة العربية.

 تحميللعلى ا واعملييعطي المعلم الفرصة للطالب ومجموعاتهم ل. جمع البيانات -4
ماع اليوم التالي. يجب أن يكون لكل طالب نتائج المهمة في دفاتر حتى اجت

 المالحظات الخاصة به.
ج دقيقة لمناقشة نتائ خمس عشرة. يعطي المعلم لكل مجموعة البيانات تطوير -5

 عملهم قبل بدء العرض.
َتَحّقق. في هذه المرحلة ، يقوم الطالب ومجموعاتهم بإجراء فحص دقيق إلثبات  -6

عملهم صحيًحا أم ال من خالل العروض التقديمية أمام الفصل مع آراء ما إذا كان 
 الطالب اآلخرين والمعلمين الذين يبررون ، إذا كانت هناك أخطاء.

يمكن لكل مجموعة استخالص استنتاجات من عرضها حول تكوين األرقام . تعميم -7
 ة بحيث يمكن استخدامها كمواد للتقييم الذاتي.اءالقر  وصفي نص

يمكن أن  ياالكتشافالتعلم نموذج الدراسة أيًضا أن  ، تثبت هذهانب ذلكإلى ج 
التعلم موذج نتعزز التفكير الحسابي للطالب في تعلم اللغة العربية. يشجع تطبيق 

الطالب على إيجاد مفهوم بشكل مستقل ، حيث يكون المعلم مجرد ميسر.  ياالكتشاف
ة. د التي تمت دراستها من مصادر مختلفيقوم الطالب بجمع المعلومات المتعلقة بالموا

لذلك ، فإن هذا يعطي الطالب مشاكل بحيث يمكن حلها بالمعلومات المختلفة التي 
تماشى مع رأي يمكن أن ي يالتعلم االكتشافنموذج يحصلون عليها. وبالتالي فإن تطبيق 

Brunner  .لم التعنموذج يشجع التفكير في  118بأن التعلم يجب أن يحفز فضول الطالب
فصالً نالطالب على ترتيب األنماط بحيث يتم تكوين مفهوم يصبح فهًما م ياالكتشاف

                                                           
 ترجم من: 118

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 245-248 
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، وستظهر معرفة جديدة في الطالب عندما يكونون في عملية للطالب حول ما تتم دراسته
العثور على المفهوم ، والذي يجب اإلجابة عليه واحًدا تلو اآلخر حتى يمكن تحقيق 

يمكن للطالب طرح هذه األسئلة على المعلم أو الطالب اآلخرين   التفاهم. لهذا السبب ،
كمعلومات إضافية وفًقا للجزء الذي يحتاجه الطالب لتحقيق الفهم. كما يجادل 

Brunner .فإن إعطاء إجابة لمشكلة يواجهها الطالب ليس هو الخطوة الصحيحة للمعلم ،
 119.ها حتى يجدون حالً بل إنه يحفزهم ويشجعهم على حل المشكالت التي يواجهون

 لفصللاللغة العربية  علممبناًء على المالحظات الميدانية المباشرة ، يستخدم  
التعلم نموذج يق في تطب نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالمدرسة الث العاشر في
بيانات التحفيز وبيان المشكلة وجمع ال هي يكتشافاإل التعلم نموذج خطوات  ياالكتشاف

كالت هذه الخطوات في حل المش معلموالتعميم. يستخدم ال والتحققومعالجة البيانات 
التفاصيل  عديد منة مع الاءالقر  وصنص تحميللتقوية التفكير الحسابي لدى الطالب. 

من العربية  لةجموترجمة تكوين الكلمة أي الترجمة لكل  اللغة العربية علمالتي شرحها م
لقدرة على ، واالنحويةومعرفة الجملة من حيث  المفيدةى اإلندونيسية إلى بنية جملة إل

ابعة على أمام الفصل وتوجد مت تحميلعربي. فيما بعد يتم عرض ال جملةتحديد تكوين 
 ة قصير حسب موضوع المناقشة في الحياة اليومية.اءقر  وصشكل كتابة نص

رات التفكير الحسابي مثل المشكالت من خالل مؤشتقسيم المهمة هو حل  
ؤشرات والتجريد وتوليد األنماط. شرح م التفكير الخوارزميو والتعرف على األنماط عفن ال

 التفكير الحسابي في تفاصيل مهمة نص القرعة كما يلي:
 مهارات التفكير الحسابي مؤشرات

 لكلمةايستطيع الطالب فصل تكوين عدد المفيدة إلى 
 .الكلمةلكل 

 العفن

                                                           
 ترجم من: 119

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, 245-249. 
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ها إلى لبجملة وفي مجم الكلمةيستطيع الطالب ترجمة 
 .مفيدةبنية جملة إندونيسية 

يستطيع الطالب التعرف على األنماط أو قواعد اللغة 
كل   المفيدة التي توزيعها في جملةالعربية في تكوين 

 العربية.في اللغة ة اءالقر  وصمجموعة في نص

 التعرف األنماط

يستطيع الطالب أن يذكروا خطوات إعداد قواعد اللغة 
 .وصرفية ةيالعربية في تكوين عدد المفيضة من حيث نحو 

 التجريد والتعميم األنماط

يستطيع الطالب ذكر خطوات تجميع قواعد اللغة العربية 
االختالفات الموجودة في تكوين  أومن أوجه التشابه 

 عدد المفيدين اآلخرين.

 الخوارزميالتفكير 

يستطيع الطالب استخالص استنتاجات من األنماط أو 
قواعد اللغة العربية الموجودة في المشكالت المقدمة 
ويتم تكليف الطالب بمهمة عمل نص قصير كمواد 

 للتقييم الذاتي.
 

ة ة على مؤشرات التفكير الحسابي في تعلم اللغاءالقر  وصنص تحميلإن تأثير  
العربية في شكل نص قروة مؤثر للغاية في تشجيع الطالب على أن يكونوا نشيطين 

 ونقديين ومبدعين في حل المشكالت. 

في  التعلم الكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي نموذجالعوامل الداعمة والمانعة في  -ج
نوية االمدرسة الثب اللغة العربية لطالب الفصل العاشرتحليل نصوص القراءة في كتاب 

 السالمية الحكومية الثانية بانجوانجي.
ل نماذج ، فليس كيقة التعلم عن نقاط القوة والضعفال يمكن فصل تطبيق طر  

 بيقطلعوامل الداعمة والمثبطة في تالتعلم يمكن أن تعمل بسالسة ، فهناك العديد من ا
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ب أن يكون في المواد العربية. يج ياالكتشافالتعلم نموذج التعلم، وخاصة تطبيق نموذج 
المعلم قادرًا على توجيه وتوجيه وتهيئة الظروف لتعلم الطالب. لتحقيق ذلك ، يجب عليه 

ب أخرى يمكن أن تشارك الطالنموذج المحاضرة والبدء في تطوير نموذج محاولة تقليل 
موذج نبنشاط. عندما يكون المعلم أقل استعداًدا وال يتقن مادة الدرس بحيث تكون 

 121العرض غير واضحة بحيث ال يكون الطالب سعداء بالدرس أو المعلم.
استناًدا إلى نتائج البحث من خالل المقابالت والمالحظات التي أجراها الباحثون  

 ة اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي، هناك العديد من العواملنويافي المدرسة الث
ي المدرسة التعلم االكتشافي في المواد العربية فنموذج  وكيدالداعمة والمثبطة في تنفيذ ت

التعلم نموذج  تطبيقنوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي. العوامل الداعمة في االث
 االكتشافي هي :

 س المدرسةعوامل رئي -1
 المعهد والمدرسةرؤية الخلفيات المختلفة للطالب مثل البعض من   

ناًء وبعضهم لم يدرس اللغة العربية أبًدا. ب والمدرسة المتواسطة اإلسالمية المتواسطة
على المقابلة التي أجريت مع مدير المدرسة ، يُذكر أنه للتغلب على الطالب الذين 

 من الضروري إجراء برنامج شهادة الثانوية العامة تُركوا بمواد اللغة العربية ،
((Matrikulasi  هادة شلمدة عام واحد. تتم عملية  العاشرالخاص باللغة العربية للفصل

يوم االثنين بعد العودة إلى المنزل من المدرسة حتى في  Matrikulasi)) الثانوية العامة
 ال تتداخل مع ساعات المواد األخرى.

 عوامل المعلم -2
لن ينجح التعلم بدون معلم يمكنه إدارة التعلم بشكل جيد وكفاءة. ألن   

المعلم هو مخرج وكذلك ممثل في عملية التعلم. لذلك ، بناًء على المالحظات 
ي المدرسة فاللغة العربية  علمن عملية التعلم التي قام بها مالتي قدمها الباحثون أ

                                                           
 ترجم من: 121

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2011), 79-80 
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إدارة  يمكن القول إنها جيدة جًدا في بانجوانجينوية اإلسالمية الحكومية الثانية االث
ر الحسابي في يمكن التفكي وكيدلت يكتشافالتعلم اإل نموذج الفصل بحيث يتم تنفيذ 

ًقا لألهداف وف العاشرتشغيل نص القرع للكتب المدرسية العربية لطالب الفصل 
 المتوقعة.

محترفون ال معلموالعامالً رئيسياً في تطوير إمكانات الطالب  يعد المعلم  
هم أشخاص لديهم قدرات وخبرات خاصة في مجال التدريس حتى يتمكنوا من 

 121القيام بواجباتهم ووظائفهم كمعلمين يتمتعون بأقصى قدرات.
 عوامل الطالب -3

 ي لتوكيدافاالكتشالتعلم نموذج الب أيًضا عامالً داعًما في تطبيق يعد الط  
، الفصل العاشر ة لطالبالعربي اللغةة في الكتاب وص القراءبي في نصاسالتفكير الح
ة نوية اإلسالميافي المدرسة الث ى المالحظات التي أدلى بها باحثاستناًدا إل

كان الطالب متحمسين للغاية ودفعوا مقاباًل قريًبا الحكومية الثانية بانجوانجي،  
ًعا م ممتاالنتباه إلى الدروس. كل هذا ال ينفصل عن المعلم الذي يجعل التعل

التعلم باالكتشاف. يمكن أن يؤدي تعلم التفاعل مع األقران أيًضا نموذج باستخدام 
 إلى إثارة الطالب في تعلم اللغة العربية.

للتعلم  م الطالب ال يتفاعلون فقط كمصدريتعلفي م الطالب و جهد لتعلالتعلم ه 
كيفية تعليم التعلم يهتم ب، فإن ون مع مصادر التعلم األخرى. لذلكولكن أيًضا يتفاعل

 122الطالب وليس ما يتعلمه الطالب.
 عوامل وسائل التعليم -4

يعد استيفاء المواد التعليمية للطالب مثل أوراق عمل الطالب والكتب   
األخرى ذات الصلة مفيًدا جًدا للمعلمين في تقديم المواد التي يتم تدريسها ، بحيث 

                                                           
 ترجم من: 121

Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), 152-153. 
 ترجم من: 122

Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, 236-237 
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مية اد التي يدرسها المعلم جيًدا. المواد التعلييمكن للطالب االستماع واالهتمام بالمو 
هي المعلومات واألدوات والنصوص التي يحتاجها المعلمون أو المدربون لتخطيط 
ودراسة تنفيذ التعلم. عندما يصنع المعلمون مواد التدريس ، سيكون التعلم أكثر 

 123تشويًقا وإثارة للعجاب للطالب.
 عوامل المرافق والبنية التحتية  -5

ي المدرسة فتشمل المرافق والبنية التحتية عوامل داعمة في تنفيذ التعلم،   
قول إنها توجد مرافق تعليمية يمكن ال نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجياالث

بحيث يمكن أن تكون  LCDو  Wifiقد تم الوفاء بها مثل الفصول المواتية وهناك 
 مريحة في عملية التدريس والتعلم .

القائمة على التعلم  ياالكتشافالتعلم نموذج  تطبيقأما بالنسبة للعوامل المثبطة في  
 : فهي
 عوامل المعلم -1

لتعلم انموذج  تطبيقفي يمكن أن يكون المعلمون أيًضا عاماًل مثبطًا   
لم في التعنموذج الالقيام بهذه  ، ألنه ال يمكن لجميع المعلمينيكتشافاإل 
العديد منهم يستخدمون المحاضرات في عملية التدريس ، وال يزال يكتشافاإل 

والتعلم. وما الحظه الباحثون هو أن مدرس اللغة العربية في تنفيذ العملية التعليمية  
 كان في أقصى الحدود.

 -العملية  -خدمات التعليم الجيد في نهج النظم )المدخالت   
ية ، وخاصة في عملالمخرجات( ، تضع المعلم كعنصر أساسي في نظام التعليم 

التعلم. دورها استراتيجي للغاية ، ال سيما في أنشطة التعلم ، دور المعلم كعامل تغيير 
 124في عملية التعلم يعمل على تحسين جودة التعليم.

                                                           
 ترجم من: 123

Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta; DIVA Press, 2011), 

17-18.  
 ترجم من: 124

Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 152. 
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 عوامل الطالب -2
يمكن للطالب أيًضا إعاقة عملية التعلم ، ألن لكل طالب شخصية   

مختلفة. بناءً على مالحظات الباحث، ال يزال هناك طالب أو اثنان أحدثوا ضوضاء 
 ولم ينتبهوا. لذلك يمكن أن يزعج هذا أصدقاءهم ويتداخل أيًضا مع عملية التعلم.

ور المعرفي. كل مرحلة من ، يمر الطالب منذ الوالدة بمراحل من التطpieget عند
مراحل التطور المعرفي لها خصائص مختلفة. وبالتالي فإن التعلم يضع الطالب  
كمواضيع وليس كأشياء. لذلك ، من أجل التعلم لتحقيق النتائج المثلى ، يحتاج 

  125المعلمون إلى فهم خصائص الطالب.

                                                           
 ترجم من: 125

Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 237 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث

 نتائج البحث -أ
في القسم السابق تمت مناقشة بيانات البحث وكذلك النظرية الموجودة  

وص التعلم اإلكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي في تحليل نصنموذج تطبيق بخصوص 
سالمية نوية اإلابالمدرسة الث القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

وبناًء على صياغة المشكلة المقترحة ، قام الباحثون يمكن  الحكومية الثانية بانجوانجي
 :استخالص االستنتاجات التالية

 للغةال بالكتة في ااءالقر  وصفي تحليل نص ياالكتشافالتعلم نموذج  تخطيطإن  -1
اللغة العربية قبل بدء الدرس قد أعد خطة درس مع الموضوع  علمالعربية هو أن م

الفرعي مهارة القراءة. خطة الدرس المستخدمة هي خطة درس من ورقة واحدة 
تحتوي على أهداف تعليمية وأنشطة تعليمية وتقييمات. يوجد في أنشطة التعلم 

ي اعمقدمة ، وتشمل األنشطة األساسية محو األمية والتفكير النقدي واإلبد
الخطوات  ست إلى والتعاون والتواصل. تتوافق خطط الدروس التي وضعها المعلم

 نشيط.وهناك خطوة واحدة إضافية بعد الت ياالكتشافلطريقة التعلم 
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صوص التعلم اإلكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي في تحليل ننموذج يسير تطبيق  -2
ة اإلسالمية نويابالمدرسة الث القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر

مهم ال يزال مدرسو اللغة العربية في تعل. بشكل جيدالحكومية الثانية بانجوانجي 
تشكيل تنشيط و وهي ال ياالكتشافالتعلم نموذج لإلى الخطوات الست ينتبهون 

يم. البيانات والتحقق والتعم تطويرو  المشكلة وجمع البياناتات وبيان المجموعة
ي أة للطالب في مجموعات مع تفاصيل المهمة اءالقر  وصيعطي المعلم إسناد نص

ة مع العديد من التفاصيل التي شرحها مدرس اللغة العربية وهي اءالقر  وصنص تحميل
الترجمة لكل الكلمة وترجمة تكوين جملة من العربية إلى اإلندونيسية في بنية جملة 

ة. ، ويمكن تحديد ترتيب عدد اللغات العربيالنحويةومعرفة الجملة من حيث جيدة ، 
ة اءقر  صو فيما بعد يتم عرض المهمة أمام الفصل وتوجد متابعة على شكل كتابة نص

قصير حسب موضوع المناقشةفي الحياة اليومية. تقسيم المهمة هو حل المشكالت 
كير تعرف على األنماط والتفلمن خالل مؤشرات التفكير الحسابي مثل التحلل وا

 بي والتجريد وتوليد األنماط.ساالح
ي التعلم اإلكتشافي لتوكيد التفكير الحاسبي فنموذج العوامل الداعمة والمانعة في  -3

نوية االمدرسة الثب تحليل نصوص القراءة في كتاب اللغة العربية لطالب الفصل العاشر
 :منهم اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجي 

 عوامل الداعمة -(أ)
 مدرسين متخصصين في مجاالتهم.  -(1)
 يكتشافالتعلم اإل  نموذجهناك روح لدى الطالب في المشاركة في  -(2)
 الدافع اإليجابي للطالب -(3)
 مرافق تعليمية مناسبة -(4)
 باللغة العربية Matrikulasi)) يوجد برنامج شهادة الثانوية العامة -(5)
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 عوامل المانعة -(ب)
ليست العديد من الطالب القادرين العوائق التي تنشأ عن الطالب  -(1)

 على التفكير النقدي وال يجرؤون على التعبير عن آرائهم.
العقبة التي تنشأ من المعلم هي قلة المساعدة أثناء عملية التدريس  -(2)

 والتعلم
 هذه العقبة هي عدم قدرة المعلم على توجيه الطالب إلى مشكلة. -(3)

 المقتراحات -ب
طبيق ت تتعلق بتؤلف تقديم اقتراحاالتعليم ، يعتزم المبصفته الجيل القادم في عالم  

ة اإلسالمية الحكومية نويابالمدرسة الث يكتشافالتعلم اإل نموذج ستخدام تعلم اللغة العربية با
 على النحو التالي: الثانية بانجوانجي

 للمعلم -1
يجب أن يحفز الطالب دائًما على عدم الشعور بثقة أقل في قدراتهم وعدم  -(أ)

 الخوف.
يجب أن يعزز دائًما الطالب بأنهم يمكن أن يصبحوا أفراًدا يتصرفون بشكل  -(ب)

 جيد ومهارة في التمثيل بحيث ينشأ شعور بالحماس في التعلم.
االنتباه  يشافكتالتعلم اإل نموذج يجب على معلمي اللغة العربية في تطبيق  -(ج)

قدرة الطالب في الفصل ، ألن نموذج التعلم هذا سيكون صعبًا إلى متوسط 
 األقل.بالنسبة للطالب ذوي الذكاء المتوسط 

 

 للطالب -2
يجب أن يبذل الطالب دائًما قصارى جهدهم في التعلم ، وال يأسوا وأن  -(أ)

 يستمروا في ممارسة مهاراتهم التعليمية.
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الثقة  الذين يفتقرون إلىتجعل في بعض األحيان الحالة العقلية للطالب  -(ب)
بالنفس الطالب ال يجرؤون على أن يكونوا ماهرين في التواصل والنشاط 

 واإلبداع. لذلك، آمن بقدراتك وال تخف.
 

 للباحث -3
التعلم موذج نيجعل بإجراء دراسة أكثر تعمًقا لتطبيق تعلم اللغة العربية باستخدام  
نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بانجوانجيابالمدرسة الثكتشافي اإل 
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