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الباب الثالث
ميدانيةدراسة 

دلتا ساري"الفالح"عرض البيانات باملدرسة : الفصل األول
.سيدوارجا

, سيدوارجادلتا ساري"الفالح"الىت تتعلق باملدرسةما البياناتأ
ملوجودة ئق اااملقابلة واملالحظة ومن بعض الوثفقد اخذت الباحثة من

:وبيا ا فيها يلى. سيدوارجادلتا ساري"الفالح"باملدرسة 
سيدوارجادلتا ساري"الفالح"تاريخ تأسيس املدرسة .أ

،املدارس يف سيدوارجاهي احد دلتا ساري"الفالح"املدرسة 
هذه املدرسة حتت تأسس. ليةواحلاضر هي املدرسة املؤسسة بدو

2004كتوراندوس صادقني املاجستري يف سنة ورعاية د
بداية من مؤسسة املدرسة كانت اوهلا مدرسة دينية اليت اسستها 

كتوراندس طلحة املاجستري يف شهر ومؤسس املسجد الفالح د
طالبا 70هذه املدرسة راعه ىف. الديةيم1973ديسامبري سنة 
.ميالدية1974/1975طالبا يف السنة 200وتطورت اىل 
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1979مث اقام مؤسس الفالح روضة األطفال يف ديسامبري 
هذه ,حتت رعاية االستاذ كومسنة و االستاذة يوىل عزيزة نائبته

تها مؤسس اماليت اقاول مؤسسة" الفالح"املؤسسة روضة األطفال 
1.واسعا اىل الثانويةوتطورت هذه املؤسسة تطويراً" فالحال"

. املدرسة الثانوية الفالح1991/1990واقامت يف السنة 
مدرسا غري 8طالبا و 9ا وهذه املدرسة استمرار من اإلبتدائية وفيه

سة متان مسرينتو ووقعت هذه املدرحتت رعاية دوكتوراندسثابت 
هذا اول موقع . سوراباياحول اىل الشارع  سياك ماياغكارا مث 

".الفالح"املدرسة 
النمرة املدرسية نلت " الفالح"مؤسسة 1991ويف السنة 

)NNS(204056011515 . وهذه املدرسة مكتوبة كاملدرسة
و قررت . NDS(30112031E(بالنمرة DEPDIKBUDحتت رعايته 

1992.2هذه املدرسة يف السنة

قد دلتا ساري سيدوارجا"الفالح"املدرسة الثانوية , واحلاضر
انتشرت وتطورت بتمام االنتشار والتطوير من جهة اجلودة والكمية 

3.تنظيم وارتفاع درجة جودة التربيةوتنظم بتمام ال

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 1
سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 2
سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 3
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سيدوارجادلتا ساريوقع اجلغرا ىف الفالحامل.ب
سيدوارجا يف الشارع اجنريك دلتا ساري"الحالف"تقع املدرسة 

وارو سيدوارجا جاوى Delta Sariزقاق الرابعة الرقم اربعون املسكن 
id.co.yahoo@Lpf_SMP.4: اميل. الشرقية

سيدوارجادلتا ساري"الفالح"حالة املدرسة .ج
ن يتكو. سيدوارجا بناء واسعة و مرتفعة" الفالح"يف املدرسة 

الطبقة االوىل للفصل السابع هذا البناء على ثالث طبقات خيصص
. والطبقة الثانية للفصل الثامن والفصل التاسع يف الطبقة الثالثة

" الفالح"لتسهيالت والتجهيزات يف املدرسة اما حالة ا
:سيدوارجا فهي

املكتب والكرسي لفرد.1
السبورة.2
(AC)املكيف.3

4.LCDوLaptop

Komputer Multimediaمعمل.5

معمل البيولوجيا.6
معمل الطبيعية.7

سيدوارجا" الفالح"درسة الوثائق بامل4
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Pendidikan Teknologi Dasarمعمل .8 (PTD)

معمل اللغة .9
تبةاملك.10
(UKS)غرفة الصحة.11

املطعم.12
القاعة.13
14.Hall

امليدان.15
5السيارات يف الذهاب واياب.16

سيدوارجادلتا ساري" الفالح"غرض وشكل التعليم باملدرسة .د
سيدوارجا دلتا ساري"الفالح"اما غرض التعليم باملدرسة 

(misi)وارسالية(visi)اما اخليالية. (misi)ارسالية(visi)اخلايل يأخد من

:سيدوارجا فكما يليدلتا ساري" الفالح"باملدرسة 
)visi(اخلالية .1

سيدوارجا هى دلتا ساري"الفالح"مؤسسة التربية 
اىل القيمة اإلسالمية النشاطياملؤسسة اليت تشري النواحي 

.ديثتأسيس القرآن الكرمي واحلب

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 5



41

(misi)ارسالية .2

:سيدوارجا فهىدلتا ساري"الفالح"أما ارسالية باملدرسة
الدعوة بالتربية.أ

باهللامة الوالد لتوجيد األوالد الصاحلني واملتقنيالسعي يف خد.ب
وهلم اخالق كرمية، ومثقف املرتفع املسلمنيعل الطلبة ج.ج

وبيئتهمواملهارات اجليدة واهتمام كبري يف دينهم 
6. مستعدون للحياة يف املستقبل مرضاة اهللا تعاىل.د

غرض التعليم.3
يعىن ارتفاع جودة االنسان ةلتربية الوطنيايشري الغرض اىل 

تربية الوطين تنمى حب وال. املؤمن ومسؤول ومنتج والصحة
.بلوحيترم فضل ابطال مع فكرةاملستقالوطن

سيدوارجا " الفالح"اما شكل تعليم اللغة العربية باملدرسة 
:فكمايلى

هذا )Pembelajaran berbasis proyek(التعليم املؤسس باملشروع .1
التعليم يستخدم بصناعة االفالم عن النشاط التعليم باللغة 

العربية

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 6
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هذه التربية تستخدم حبفظ ) Sorogan(التربية غري التقليدي .2
ت اللغة العربيةمفردا

البيئة اللغوية باللغة العربية هذه البيئة تستخدم يف تعميق اللغة .3
البيئة ختصص للفصل األول الثانويةالعربية وهذه

.E(التعليم بالكترونات .4 Learning (ملستخدم ليم اهذا التع
الستعدادهم للمدرس(blog)باستخدام بلوجبإعطاء املادة

.مث يناقشون يف الفصلاملطالعة يف البيت 

دلتا ساري"الفالح"وبرنامج املدرسة الثانوية .ه
سيدوارجا هى املدرسة التمثيلة دلتا ساري" الفالح"املدرسة 

وفيها , 2008- 2007واملؤسسة بدولية منذ السنة الدراسية 
:للطالب الثانوية منهاالربامج املساعدة يف النجاح

)Matrikulasi(ماتريكوالس .1
يف علم احلسابيةالفكرة األساس-
ة اإلجنلزية والعربيةاللغ-
مهارات التعلم-
قرأة القرآن-
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او هذه املادة تقدمت يف أول الدراسي للطالب الفصل األول
.الطالب اجلدد

)Ekstra Kurikuler(الدرس اإلضايف .2
الرياضيات-
املوسقى-
الصحايف-
روبوتيكا-
جنلزيةالبيئة اللغوية الال-
علم الفن -

)PTD(التربية التكنولوجية األساسية .3
:والغرض هذا الربنامج كما يلى

ارتفاع ابتكار الطالب-
التزويد يف ان يكون مالكا ملهارة التخطيط يف عمل -

7.تكنولوجية

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 7
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االوقات الدراسية .4
دلتا ساريدرسة الفالح مرت عملية التعليم ىف امل

، ويوم السبت للدرس نني اىل اجلمعةيوم االثسيدوارجا من ال
:ها هي االوقات الدراسية اإلضايف

البداية والدعاء: الساعة السابعة و الربع-
عملية التعليم االوىل: الساعة السبعة والنصف-
االستراحة: الساعة التاسعة والنصف-
عملية التعليم الثانية : شرينوالثانية عشرة ومخس وع-
الصالة مجاعة ىف العصر وبعده اعطاء التوصية: والثالثة متاما -
للقراءة مث الرجوع:والثالثة ومخس وعشرين-

املواد الدراسى.5
املنهاج يشري اىل فرمندكناس واملنهاج على املدرسة 

اما املواد الدراسية تنقسم اىل قسمني مها االول.املؤسس بدولية
:املواد اخلاصة واملواد االضاىف وبياما كما يلى منها

:اصةاملواد الدراسية اخلاالول ،
التربوية االسالمية-
ةالتربية الوطني-
اللغة االندونيسية -
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اللغة االجنلزية -
علم احلساب -
علم االحياء-
علم الطبيعي-
علم الفن -
علم الرياضيات -
.صالتالتكنولوجية واملوا-

:د االضاىف منهااملواوالثاىن،
قرأة القرأن-
اللغة العربية-
التربية التكنولوجية االساسى-
.اللغة اجلاوية-

النشاطات املساعدة لعادم .6
الصالة باجلماعة -
حفظ القرأن -
تدرس القرأن -
التوصية -
.االكل مجاعة-
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سيدوارجادلتا ساريالح الف""تعلم باملدرسة احوال املعلم وامل.و
دلتا ساري"حالفال"كان عدد املدرسني يف املدرسة 

وهم متخرجون من . مدرسا) 41(واربعني واحد سيدوارجا 
:ثالثة اقسام منهاوينقسم موضع املدرس اىل . تنوعةاملاجلامعة

املوظف الثابت .1
ح املوظف مرش.2
وشريف .3

خرجون د من الذين يتالعربية خمتار ومأخواما مدرس اللغة
.8عليم اللغة العربية يف اجلامعة االسالميةتمن برنامج 

دلتا ساري" الفالح"درسني باملدرسة وملعرفة حالة امل
:سيدوارجا تقدمت الباحثة اللوحة التالية

اللوحة األوىل
سيدوارجاساريدلتا "الفالح"مدرسة اللغة العربية باملدرسة 

الفصلاسم املدرسالنمرة
الثاين والثالثاألستاذ هداية.1
األولاألستاذ امحد حسن الدين.2

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 8
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سيدوارجادلتا ساري" الفالح"واملدرسون باملدرسة 
الوظيفةاسم املدرسالنمرة

وعلم " .الفالح"مدير املدرسة دكتوراندوس صادقني .1
األحياء

واللغة العربية. ئب مدير املدرسةناانا كرستنىت.2
القرآنرائحة اجلنة.3
قرأة القرآنمفتاح العلوم.4
قرأة القرآننور صاحل.5
قرأة القرآنحممد زهرى.6
قرأة القرآن واألخالقعبد العزيز.7
قرأة القرآن واألخالقسولفة.8
قرأة القرآن واللغة األندونيسيةاخيار سوركىت.9

قرأة القرآن والوطنيةوحينوس.10
قرأة القرآن وعلم اإلجتماعيةكومسانتو.11
قرأة القرآنحممد انصار شعراىن.12
قرأة القرآن  وعلم اإلجتماعيةاملستعان.13
اللغة االندونيسيةتاتيك فرحية.14
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الوظيفةاسم املدرسالنمرة
اللغة االندونيسيةلينا ارمداىن.15
اللغة االندونيسيةاخوانحممود.16
علم احلسابويوين وينارتى.17
علم احلسابمورتينيغسيه.18
علم احلسابايكو ستياوان.19
علم احلسابارباىن.20
علم احلسابارما ووالندارى.21
علم األحياءجوسا ايندراوان.22
علم األحياءسري سوسيلواتى.23
علم الطبيعةدارمانتو.24
علم االجتماعيةكاتوت فروانتو.25
علم الفن مئي سومارمى.26
علم الصحةهرمان بودييانو.27
علم الصحةادى روسدينتو.28
اللغة االجنليزيةتوتيك سوسيلواتى.29
اللغة االجنليزيةاخواتى يولينا.30
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الوظيفةاسم املدرسالنمرة
اللغة االجنليزيةسوداروانىت.31
اللغة االجنليزيةناناغ.32
PTDامام مزىن.33

PTDكوسومانيغتياس.34

PTDتوفيق.35

الكتروناتبىن اخوان الدين.36
(BK)املشرف وحي نيغتياس.37

(BK)املشرف ايندارتو امام بوديونو.38

TUويدى.39

دلتا " الفالح"وكانت حالة الطالب والطالبات باملدرسة 
2009- 2008طالبا يف عام دراسي 418سيدوارجا ساري

سيدوارجا " Delta Sari"ن اوهم يسكنون حول املدرسة يعىن السك
وهذه . م يرافقون ذهبا وإياباوه. واخرون يسكنون حول سورابايا

طالبات لللطالب وادلتا ساري"الفالح"هيلة اعدا املدرسة التس
كونون يف هذا البحث اما عدد الطالب والطالبات الذين ي. فيها

.تستطيع ان تنظر اىل اللوحة التالية
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اللوحة الثانية
9سيدوارجادلتا ساري"الفالح"جمموعة الطالب والطالبات باملدرسة 

عدد الفصلالنمرة
متعلمةمتعلم

عدد مجلة
كفيلة

102501526السابع.1
83581415الثامن.2
62631254التاسع.3

24817041815مجلة

سيدوارجا" الفالح"الوثائق باملدرسة 9
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عرض البيانات  عن تطبيق استجراجية التعليم االجيايب :الفصل الثاىن
يف ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة الثانوية " كل فرد مدرس"
سيدوارجادلتا ساري"الفالح"

"رسكل فرد مد"تطبيق استجراجية التعليم االجيايب .أ
دلتا ساري" الفالح"ة الثانوية بعد املالحظة واملقابلة باملدرس

جية تيراذ هداية حمسن ان تطبيق هذه االستاألستاسيدوارجا مع 
كذلك تستطيع ان وم يمتكن التسهيل والسرور اى املفرحة يف التعل

عل حنو اى التفنمتوالطالبكفائةبلغ غرض التعليم مناسبة بت
سؤال يف جية فعلها الطالب بكتابة التيراوهذه االست. الطالب

متبادالإخراج فكرممث ابان االجابة والبطاقة ويعد االجابة 
وضعت هلا امهية كربى مع ان املواصالت لوجود املواصالت بينهم

وتقنية هذا التعليم حيث الطالب اجيابيا . يف تعليق حنو الفرد
م واحلوار يف الطالب يف الكالوابتكاريا وخيصص ايضا يف شجاعة

دة اللغة العربية ويعطى ايضا الفرصة يف تدريس اصحام بأحسن ما
10. التدريس يف نفس الوقت مث جعل السؤال وابان الفكرة ورأيهم

لثامن ا/الثاىناكد ذلك البيانات املقابلة مع فرحية من الفصل 
جية هى جعل الطالب اىل محاس التعلم تيرااالستهان تطبيق هذ

م2009ابريل 13هداية حمسن، مدرس اللغة العربية، املقابلة يوم األثنني 10
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وجعل حالة . والتعليم ووجود اشتراك طالب غري فعال يف الكالم
11. الفصل اجيايب ومسرور وال مالل

اى مدرس جية حني تعلم املعلمتيراان استخدام هذه االست
البطاقة ة بالطريقة املتنوعة واستخدمت بوسائل التعليم اللغة العربي

كما قيل مع ان الوسائل هلا شروطا . املربعة والقلم والصورة
فهي،االول جذب رغبة الطالب  والثاىن ارتقاء فهم الطالب واما 

جية اتيروهذه االست.الثالث كثرة اخلرب واالخري تسهيل تفسري البيان
واحد فحسب بل مبناسبة املادة وال ختصص للفصل التقدمت

صل الثاىنستاذ هداية حمسن هناك يعىن من الفالفصل فيما تعلم اال
ىف واخلاصة ملادة العربيةاىل الفصل الثالث يف املدرسة الثانوية

.اخلاصاتان ىف األسبوع  املدرسة الفالح سيدوارجا
فهى تنمية جية كل فرد مدرستيراهذه االستاما مميزات

سأل الطالب واجابحني التفاعل من ناحية شجاعة الطالب 
التفاهم عن واما من ناحية اجابة األسئلة تستطيع . ومتسكهابةااالج

املادة املتقدمة او تصبح التعميم مفهوما داللة الطالب ملوقفهم 
.اجيابيا

م2009ابريل 13املقابلة يوم االثنني " الفالح"فرحية، طالبة 11
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كانت املميزات فطبعا وجدنا النواقص منها حتتاج االوقات 
الن تقدميها وكذلك على املدرس ان يسوي اجابتهمالكثرية يف

.جابةلكل طالب خيتلف ىف اال
والكتب املستخدمة يف نشاط تعليم اللغة العربية فهى الكتاب 

العربية من الكتاب العربية غة العربية املخطط على مدرسة اللغةلال
هلا باملنهاج املؤسس بالكفاءة مث يعد1994التدريس سنة منهج

.كتوراندوس هداية طه فوتراادود صنفهالذي ق
كل فرد "جيةالتعليم االجيايب تيرااما اخلطوات يف تطبيق است

12:فكما يلى" مدرس

املقدمة والتمهيد)1
قابل الدرس باملقدمة هى اعداد ذهن الطالب لتاملراد
هذا احلال، تقدم املدرس عدة من األسئلة ملعرفة ما اجلديد يف

ملوضوع الدرس الذي اىف عقل الطالب من املعلومات املناسبة 
سيلقي عليهم، وقبل بداية هذه املادة من املدرسني والطالب 

يقرؤون البسملة والصلوات النيب
فهي جتمع شوادر افكار اما الغرض باملقدمة والتهميد

. درس اجلديدالطالب ىف موضوع ال
م2009ابريل 13مدرسة اللغة العربية املالحظة يوم االثنني . هدية حمسن12
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التطبيق)2
يف أول مادة، قسم املدرس البطاقة اىل الطالب ويسأهلم 

وضوع ادة الىت ستشرح املادة او عن املبكتابة األسئلة عن امل
وبعده كل واحد منهم يفكر اجابة . احلالية املعلقة بالتربية

األسئلة يف البطاقة مث امر املدرس واحدا منهم ان يتقدم امام 
لقراءة األسئلة وحيث الطالب غري فعال )volunter(الفصل 

.باملواصالت حنو اصحام
املناقشة)3

واحد منهم عن املوضوع ناقش كلاملرحلة تيف هذه
كرة يف ذهن الطالب واجابتهم عن األسئلة بالوقت راج الفباخ

. املعني
االستنباط والنتائج)4

املدرس ان وعلىستخدم هذه املرحلة بعد انتهاء املناقشة ت
يستخلص هذا املوضوع مث يشرح قليال عن املوضوع وينبغي 

يكون ب املعطني االجابة ألن على املدرس ان ميدح الطال
.الطالب هلم غاية اهلمة يف التعلّم
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دلتا ساري" الفالح"ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة .ب
سيدوارجا

مهارات لى مخسشتمل عيف اللغة العربية تهاراتاملعرفنا ان 
. ة والكتابة مث الترمجةهي مهارة االستماع والكالم والقراءو

ستماع يف تدريس اللغة والكالم هو املهارة الثانية بعد مهارة اال
ألن . العربية وهي جزء من التعبري الوظفي من حيث منطوق به

التعبري الوظفي يشتمل احملادثة واملناقشة واحلكاية والقصص والقاء 
وجبانب ايضا ان مهارة الكالم هي انتاجية تتطلب من اخلطب 

صيغالخدام االصوات بدقة والتمكن من املعلم القدرة على است
النحوية ونظام الترتيب والكلمات حىت تساعد على التعبري عما 

.يريده املتكلم يف مواقف احلديث
لغة األجنبية من امهية الكالم تظهر امهية تعليم الكالم ىف ال

ىف منهج تعليم اللغة فالكالم يعترب جزءا اساسيا .اللغةه ىفذات
عترب القائمون على امليدان من اهم اهداف تعلم لغة األجنبية، وي

االجنبية،ذلك ميثل ىف الغلب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم 
واننا كثريا ما جند نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة .اللغة

.تمكن من الكالم والتحدث ذه اللغةالعربية دف اوال اىل ال
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دلتا ساريمع الفالح بعد املقابلة واملالحظة باملدرسة الثانوية 
مع األستاذ حمسن هداية ان تعليم اللغة العربية يشعر . سيدوارجا

من متخرجونبالصعبة والسيما يف مهارة الكالم ألن الطالب هم
ية لذا البتدائية احلكومواما من اتنو عة اما من االبتدائاملدرسة امل

ادة اللغة العربية متنوعة بل على األستاذ حمسن هداية قدرم يف م
13.يستطيع ان يتغلّب على هذه املشقة

من تلك البيانات جعل األستاذ الدرس اإلضايف او املادة 
فيها تعلّم األستاذ . (Arabic Club)بيئة اللغوية العربية ئدة يعىن الالزا

ن القدرة االساسية الطالب املتخرجني من احلكومة الذين ميلكو
ادة اللغة العربية يف الوقت املعني والكتب املستخدمة فهي الكتب مل

) اجلزء األول(العربية املستعدة من املدرسة مث العربية للناشئني 
اللغة ن من اإلبتدائية الذين قد يتعلمواتخرجوواما امل. للمبتدئني

العربية يف املدرسة السابقة تطور األستاذ هداية قدرم بالطريقة 
فهي الكتب املستعدة من املدرسة مث املتنوعة والكتب املستخدمة 

من يوالغرض األساس. للناسئني) اجلزء الثالث(العربية للناشئني 
من احلكومة واما االقدرة بينهما امهذه البيئة اللغوية فهو ليسوى 

دة العربية اليت تعلمها األستاذ ة وجبانب ايضا لفهم مامن االبتدائي
م2009ابريل 17مدرس اللغة العربية املقابلة يوم اجلمعة , هداية حمسن13



57

وكذلك ملهارة الكالم هم يستطيعون ان ميارسوا . هداية يف املدرسة
.ويتحدثوا اللغة العربية ألا طلب على املدرسة املؤسسة بدؤلية

دلتا ساري"حالفال"سوى الكتب املستعدة من املدرسة 
سيدوارجا كانت التسهيالت املساعدة ملهارة الكالم منها وسائل 

واما استخدامها. االيضاح اى التلفاز والشريط التصويرى
ستعمال التلفاز مبعىن مبشاهدة التلفاز مث حيكى ايضا  عما قد با

.شاهدوا
دة اللغة الل املدرس حني تعلّم األستاذ ماوجبانب ايضا من ح

وبعد املالحظة يف الفصل .باستخدام الطريقة واالستراتيجيةالعربية 
حينما تعلّم األستاذ هداية قد قررت الباحثة ان تقدمي مادة اللغة 
العربية باستخدام االستراتيجية على األستاذ هداية انه قد استوىل 

سوى ذلك عند النشاط . بشكل تعليم اللغة العربية وقد فهم عليها
لتزوبدهم حملادثة باللغة دات العربية للطالب التعليم اعطى املفر

14. العربية

ويف . العربيةملادة(native speaker)اتت عربيا . ومن املدرسة
احلال هم يناقشون به باللغة العربية عن املادة او حالة املدرسة يف 

.طالب بينهماالعرب وبعدها يقارن ال
م2009ابريل 17يف اجلمعة " الفالح"املالحظة يف املدرسة 14
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هناك االساليب هلذا التعليم  ىف ترقية مهارة الكالم فهي كما 
:يلى سيأتى

احلوار املوجه، وهذا بان يعني املدرس املوضوع مع عناصره )1
.ليحوره الطالب مع زمالئهم

التعبري الشفوي، هذا االختبار الشفهي يستخدم ملعرفة مهارة )2
.الكالم

الكالم العريب من املتكلم االصلي استماع الشريط، استماع)3
.بواسطة الشريط مث حيكى عما قد مسعه

.استخدام املعمل اللغوى، هذا الفصل لترقية مهارة الكالم)4
بطريقة االطالع اىل قراءة النصوص العربية، هذا السلوب يطبق )5

النصوص الكتب العربية سواء كانت النصوص من الكنب 
.احملددة او من غريها

تدريب الكتابة، بطريقة اعطاء تدريبات الكتابة من املرحلة )6
.البسيطة اىل املرحلة العلية يعىن االمالء اىل االنشاء الكتايب

.اخلطابة،يستخدم هذا االسلوب مترينا وترقيةملهارة الكالم)7
.املناقشة، تناقش الطالب بينهم)8

ن تطبيق امن االثمن الفصلوكذلك البيانات املقابلة مببانج 
ة الكالم شعرت الصعبة بل اذا كان نريد ان هاراللغة العربية ىف م
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نتعلّم ومنارسها سينجح وكذلك حبفظ زواد املفردات الىت قد 
15.اعطها املدرس

حتليل البيانات: الفصل الثالث
الباحثة من عرض البيانات الىت قد يف هذا الفصل حللت 
:وحتليله فيما يلي. حبثت الباحثة يف الفصل السابقة

باملدرسة " كل فرد مدرس"تطبيق استراتيجية التعليم االجياىب .أ
. سيدوارجادلتا ساري"الفالح"الثانوية 

باملدرسة " كل فرد مدرس"ان استراتيجية التعليم االجياىب 
سيدوارجا قد طبقت يف املرحلة ا ساريدلت"الفالح"الثانوية 

وذه االستراتيجية تسهل . ثانوية من الفصل األول إىل الثالثال
ا جتعر ىفوتسا وجود عملية التعليم و ل الفصل إجيابياً ألن

.وذو عالقة بينهمالتفاعل بني الطالب واملواصالت حنوهم
البطاقة طالب بكتابة السؤال ىفها التتيجية فعلاروهذه اإلست

ومن هذه . ومتسك االجابة لهمثّ اباايعد كل طالب االجابةو
االستراتيجية أظهرت املواصالت حنو الطالب مع أن املوصالت 

الطالب ث وا حي, مهية كربى ىف تعليق الفردوضعت هلا أ
م209ابريل 17املقابلة يوم اجلمعة . طالب املدرسة الثنوية, بامبغ15
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صص ىف شجاعة الطالب ىف الكالم ختجابياً وابتكارياً وإ
تدريس أصحام بأحسن عطى أيضا الفرصة ىف واحلوار وتا

.التدريس ىف نفس الوقت
والكتب املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية فهي الكتب 
املخطط على مدرس اللغة العربية الذى أعطاه استقالل داخلى 

.ىف جعل كتاب اللغة العربية
كل "أما اخلطوات ىف تطبيق االستراتيجية التعليم االجياىب 

تمل خطوات ىف التعليم والتعلم شجدا ألا تةجيد" فرد مدرس
.الذى تبدأ

هذه اخلطوات تبدأ من املقدمة والتمهيد هي إعداد ذهن 
خطة جيدة  جدا ملعرفة ما هذه. الطالب لتقابل الدرس اجلديدة

التطبيق هو منوال . ىف عقل الطالبات من املعلومات املناسبة
بالكتابة ىف" كل فرد مدرس" التعليم باستخدام استراتيجية 

وهذا ويعد كل طالب االجابة مثّ اباا ومتسك االجابة لهالبطاقة
املناقشة هي اخراج الفكرة ىف . احلال جيعل حالة الفصل إجيابيا
واالستنباط هو املنوال . األسئلةذهن الطالب واجابتهم عن

وضوع مث التعليمى االنتهائى وعلى املدرس أن يستخلص هذا امل
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القيمة ملن جييب االسئلة او ملدرسايعطىبعده يشرح قليال و
.يتحدث ىف الفصل اكثر اى الطلب الفعاىل

دلتا ساري " الفالح"ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة .ب
.سيدوارجا

واحداهن مهارة , أن مادة اللغة العربية هلا مخس مهارات
وهذه املهارة صعبة الن قدرة الطالب ممتنوعة إما من . الكالم

وإما من احلكومى بل على األستاذ حمسن هداية االبتدائى
. يستطيع أن يتغلب على هذه املشقة

كانت التسهيالت والتجهيزات ىف ترقية مهارة كالم 
دلتا ساري سيدوارجا"الفالح"الطالب ىف املدرسة الثانوية 

:فكما يلى
البيئة اللغوية العربية)1
درسة مث الكتب املستخدمة وهي الكتب املستعدة من امل)2

الطالب ناشئني اجلزء األول للمبتدئني أو العربية لل
الثالث للطالب املتخرجني ، واجلزء املتخرجون من احلكومة

من االبتدائية
تيجية راهر الذى قد استوىل الطريقة اإلستاملدرس املا)3

واستخدامها ملادة اللغة العربية
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(Native Speaker)وأتت املدرسة عربية )4

غة العربية طاء مفردات العربية حني تعلم املدرس اللواع)5
ها ىف احلياة الدراسيةوعلى الطالب أن حيفظوها وميارسو

ىف ترقية مهارة " كل فرد مدرس"جياىب تطبيق استراتيجية اإل.ج
دلتا ساري " الفالح"كالم الطالب ىف املدرسة الثانوية 

سيدوارجا
ىف " كل فرد مدرس"جياىبأن تطبيق استراتيجية التعليم اإل

دلتا ساري" الفالح"رسة الثانوية تعليم اللغة العربية ىف املد
الن فيه تعلم اىل الثالثقدمت من الفصل األولتسيدوارجا

وهذه االستراتيجية فعلها الطالب بكتابة . االستاذ هداية العربية
.متبادالواباا والفكرة السؤال ىف البطاقة مث يستعدون االجابة

ذه االستراتيجية مساعدة لترقية مهارة كالم الطالب وه
الن ىف تقدميها على كل فرد أن جبيب السؤال ىف يده واالخر 

الجابة متبادال على الوقت يسمع أو جييب ما ينقص ويتم ا
وكثري من الطالب ينجحون يف التجريبات ويستطيعون . املعني

.على احلوار باللغة العربية
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املقدمة والتمهيد هي إعداد ذهن هذه اخلطوات تبدأ من
هذا خطة جيدة  جدا ملعرفة ما . الطالب لتقابل الدرس اجلديدة

التطبيق هو منوال . ىف عقل الطالبات من املعلومات املناسبة
بالكتابة ىف " كل فرد مدرس" التعليم باستخدام استراتيجية 

البطاقة ويعد كل طالب االجابة مثّ اباا ومتسك االجابة له 
املناقشة هي اخراج . وهذا احلال جيعل حالة الفصل إجيابيا

واالستنباط هو . الفكرة ىف ذهن الطالب واجابتهم عن األسئلة
املنوال التعليمى االنتهائى وعلى املدرس أن يستخلص هذا 
املوضوع مث يشرح قليال وبعده يعطى املدرس القيمة ملن جييب 

.لب الفعاىلاالسئلة او يتحدث ىف الفصل اكثر اى الط
اما الكتب املستخدمة فهي الكتب املستعدة من املدرسة 
ودرة الناسئني وجبانب ذلك كانت املدرسة مستعدة 
التسهيالت والتجهيزات يف تعليم اللغة العربية وخصوصا ملهارة 

).native speaker(العربيون, الكالم منها وسائل االيضاح

لكالم لترقية مهارة اذلك،هناك االسالب سوى 
واستماع املوجة،والتعبري الشفهي،احلوار:منها

استخدام املعمل اللغوي، قراءة النصوص الشريط،و
.العربية،وتدريب الكتابة،واخلطابة،واالخري املناقشة
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ى للفصل االخر وجب على الطالب انويف انتهاء املستو
لم املؤسسم العربية بالوثائق او يسمى التعاالفالوايصنع

ويف تقدميها ينقسم الفصل اىل ثالثة اقسام مث قرر . باملشروع
االستاذ هدايه املوضوع عن النشاطات اليومية يف املدرسة 
واليوم كل فريق سير وظيفته ويف حوارهم على كل طالب 

عطى واالستاذ هدايه مراقب مث ي, عربيةالبد ان يتحدث باللغة ال
.السنوات األخرةوهذه التعليم قد مر يف. النتيجة للفرقة اجليدة

إن الفرد ال يستطيع ان يكتسب : وهناك حقيقة تقول
مهارة اللغة اال اذا مارسها ىف التعبري عن نفسه، ومثل هذا 

.التعبري ليس ممكنا فقط منذ البداية  بل هو اساسي


