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 الباب األول

 املقدمة

 أ. خلفية البحث 

طين بشان نظام التعليم الو  0221سنه  0ببموجب قوانني مجهوريه اندونيسيا عدد             

يقرا كل مواطن ترتاوح أعمارهم بني سبعه ومخسه عشر عاما بعد  6( من املادة 3بشان الفقرة )

ال يزال قيد ،سنوات 9 التعليم االبتدائي إلزامي، البامج احلكومية للتعليم األساسي إلزاميه ملده

 ر تنسيق التنميةوزيعاما،30 فذالتعليم إلزامي ملدهستن وفقا للخطة االمنائيه احلكوميةمث التشغيل

والواقع ان 0235عامابدا يف يونيو  30امج التعليم إلزامي ملده برنان تنفيذ البشرية والثقافةوقال

 الناس بشرط ان يضع مجيع مواطين اندونيسيا حدا مة تعمل باستمرار علي حتسني حياهاحلكو 

 .3للتعليم األساسي بالتساوي

 وضعها و طويرهالتعليمية اليت مت تمن االنشطه افصلهما، تعلم مها كلمتان ال ميكنالتعليم وال       

التحليل  تطوير ،ميكنهيث تطوير فهم التعليم والتعلم منح اس جلهود تنميه املوارد البشريةمناألس يف

النهج و ينهما.ل التفاهم بولكن تسهي النظرالثانيةفصل وال يقصد من وجههمن الكلية والصغرى.

 معرفه التعليم.احلالة كيفيه تكوين املعارف يف هذهالكلي هو فهم واسع النطاق،ل

                                                 
1Muhammad Irawan Padli Nasution, Setrategi Pembelajaran Efektip Berbasis Mobile Lerning Pada 

Sekolah Dasar, Jurnal volume 10 No 1. Mei 2016 

 



    

 

 

األساسي للتعليم  ي علي املفهوموسوف تشري هذه الدراسة إىل برايغما التعليمية اليت حتتو        

. ويف النهج املتبع يف التعليم والتعلم اجلزئي يفهم علي 0وهي ايديولوجيه الفلسفة وعلم النفس

يتغري  د قادرا علي االضطالع بأنشطه التعلم سيكون مبقدوره انانه عمليه خللق بيئة جتعل الفر 

 .من غري املهرة لتصبح املهرةةدمن ال يعرف انه يعرف، واهنا ليست جيده لتكون جي

اليذهبون  ل الذينمن املناسب عندما تكون هذه الفرتة احلديثة ال تزال هناك األطفا ليس

من  ةالبنامج خطو  ويشكل هذا.األميني التزال وجدت ندونيسياناهيك عن ا،املدرسة إىل

 الذين خيلفون جيل الشباب. لتثقيف أطفال اندونيسيا احلكومة جانب

ذي لديه ايدي اجليل الشاب اليف  يف اندونيسياهناك والتقدم لالمهالالحق للتطور ا نظر

اي  أفضل من سيكوناندونيسيا هذاالبلداحلبيب ان جتعل من شاهنا  من القومية اليت شعورعال

 طفالاليفتقداأل ان احلكومة تام.التعليمي البنامج هذا إىل وجودباالضافه  .وقت مضي

ذي يتزايد والفن ال لوجيا والتكنو العلم،متنوعة من املعلومات قوجمموعهالالح االندونيسيون

   تطوره والتقدم إىل جانب تطور العصر الذي يتزايد العاملية واحلديثة.

وقادره  ل رجل اميان وتقوي هلل سبحانه وتعايل والشخصية النبيلةوظيفة التعليم هي تشكي

 علي احلفاظ علي السالم والوئام العالقات بني الدينية وهتدف إىل برمباجننيا قدره الطالب يف فهم

                                                 
2 Saiful akhyar lubis, Profesi Keguruan (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), Hlm. 112  

 



    

 

جيب علي   .يف علوم التعليم. لالحتياجات املتنوعة جملتمع الدرن ليت تناسبوممارسه القيم ا تتخلل

املقبلة من أمه صعبه من خالل املتنوعة سعت  اعداداألجيال نات آالمهعناصرومكو  من كل

 .1شامله

 : 33 اآلية اجمليس سورة يف شرح أيضا هو الكرمي القرآن يف  لك، إىل وباإلضافة

 ري  ب  خ   ن  و  له م  ع  ا ت   مب    هللاه  و   ات  ج  ر  د   م  ل  ع  واال  ته و  اه  ن  ي  ذ  ال  و   م  كه ن  م   و  ن ه م  أ   ن  ي  ذ  ال   هللاه  ع  ف  ر  ي    ..،

 لرفع اكاألمس استكشاف مت قد هللا حىت شخص لكل العلم أمهية عن حتكي اآلية هذه

. واآلخرة يدالسع العامل هو معرفة لديهم الذين الناس جمد من واحدة معرفة لديهم الذين الناس درجة

 هناك ميةعلال الظروف على للحصول. العلم لديه جيل لديها ألن دولة كل يف والتنمية التقدم

 نظام يف اقبةث نظرة هلا يكون أن وشك على املعلم تعلم عملية يف. العلم ونقل كدليل املعلم اسم

 .التعلم

كنوا من ميمل  ينالقلةالذ حىتالعامة لديه الكثريمن القيودوال املدارس تعلم اللغةالعربيةيف         

باللغة ليس   اللغة العربية كعلم أو معرفهمن اللغوية للمتعلمني، تعلم املزيد إعطاء الفهم واملهارات

يس أكثر يتعلم املتعلمون اللغة العربية لمهارة لغوية تستخدم كاداه اتصال.ونتيجة لذلك عندماك

 من إدخال اللغة العربية كعلم يدرس جوانب املزيد من الكالم مقارنه باجلانب احلديث.

                                                 
3 Mondiroh dkk, Buku Guru Bahasa Arab, (jakarta:adobe caslon,2014), hlm. 18 



    

 

كن ان حتدث مي ربية كلغة التعليممن عمليه التعلم باستخدام الع القليل جدا يف الواقع 

جد املعلمون و  ظواهر تعلم اللغة العربية كمثل هذه املعرفة بسبب جمموعه متنوعة من العوامل املثال

صعوبة يف تعليم  املهارة الكالم الن املتعلمني الذين ال ميلكون مهارات لغوية علي مستوي التعليم 

ء تطلبات املناهج الدراسية اليت ال تقوم بإعطاالسابق لذلك ينبغي ان تدرس من بداية، الن م

االولويه الستخدام العربية كلغة للتواصل أو املهارات االنتاجيه اللغوية الن املعلمني ال يعطون 

 .ي العربية تقبال مثل مسعت وقراءهالرتكيز علي جانب الكالم والكتابة ، ولكن أكثر عل

 هذا الوقت هو زيادة املعرفة جتربه ومهارات الطالبأحد أهداف عمليه التعلم املتوقعة يف       

لسلوك اوا من خالل السلوك التعليمي للطالب يشكلون جيده واجيابيه لتشكيل  الذين اظهر

 التعلم. و املعلمني والطالب ومنو ج، التعليمي الطالب املطلوب ميكن ان تتاثر بعوامل خمتلفه

ادرا ميسر قادرا علي القيام بدور نشط وان يكون قان يكون املعلم كينبغي ،لتحقيق هذه األهداف

وفقا لشخصياهتم اخلاصة املعلم يقاضي ميكن ان ختلق جو التعلم  علي تقدمي اخلدمات للطالب

نشطه وخالقه ومرحيه وممتعه التعلم الذي يتم حبيث ميكن للمتعلمني أو الطالب ان  ميكية دينا

 انات املوجودة فيه. يكونوا نشطني يف عمليه التعلم لتطوير اإلمك

نهج ة ال يزال يستخدم الال ميكن حتقيق هذا الشرط إ ا كان التعلم الذي حيدث يف املدرس    

 ج التدريس جيب تغيري منو ج التعلم من منو  لم التقليدي ولتحقيق هذا اهلدفاي هنج التع القدمي



    

 

فزين واملستشارين ميسرا واحمل إىل النمو ج النظرييجب تغيري دور املعلم يف التعلم من املعلم يصبح

 . 3واملوجهني والوسطاء واملقيمني

ويلزم تدريس املهارات االساسيه للمعلمني حبيث يتمكن املدرسون من االضطالع بدوره يف      

أداره عمليه التعلم حبيث ميكن للمعلمني ان يعملوا بفعالية وكفاءه. االضافه إىل  لك أيضا املهارات 

. 5شرط مطلق ان املعلمني ميكن تنفيذ جمموعه متنوعة من اسرتاتيجيات التعلم االساسيه هي أيضا

أنشطه التعلم اليت تليب معايري اجلودة املتطلبة طوال الدر اليت من بني أخرى هي االعداد القياسي، 

وعمليه ، والنتائج. ويف مرحله االعداد ، فانه ياخذ وجود أجهزه التعلم الكافية، كما ان هناك 

 ني املهنية وسائل وأداات التعلم كافيه الفصول الدراسية املفضية و غري  لك.معلم

التعلم هو عمليه لبناء الفكرة أو الفهم لذلك جيب ان يعطي التعلم مساحة للطالب للقيام        

مواتيه و  خالقهو شطه نو ملعلم خلق جو من التعلم بعمليه التعلم بسهوله وسالسة وبدافع جيب علي ا

 ىتعمل عل  املناهج الدراسية اليتالطفل هو التوجه اجلديد يف ى. ويركز البنامج علليةوالتواص

 .6االحداث الطالب

يف عمليه التعلم تتطلب وجود استعداد للعناصر املختلفة يف الفصول الدراسية لتكون      

علم ميكن تقادره علي القيام بالتعلم جيدا. يف هناية املطاف من املتوقع ان الطالب كمكان لل

                                                 
4 Muhammad nur,  Penerapan model cooperative learning terhadap pembelajaran pendidikan agama 

islam dalam pembentukan perilaku belajar siswa madrasah tsanawiyah al ikhlas mowewe,  Jurnal Pemikiran 

Islam  Vol. 4 No. 2 Desember 2018.  
5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan( Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2011), hlm. 33  

 
6 Oemar Hamalik, kurikulum dan pembelajaran ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28 



    

 

ال ميكن ،الواقع كذلك  العقلية. ولكن يفو فعاله و  لتعلم سواء يف اجلوانب املعرفيةحتسني نتائج ا

حتقيق كل ما هو مطلوب واملتوقع يف عمليه التعلم التعلم حيدث عندما يواجه املعلمون مشاكل 

تهاالصعوبة بني راسخمتلفه من أجل ان الطالب ليسوا قادرين علي متابعه وفهم املواد اليت جيري د

املعلمني اآلخرين ليست قادره علي خلق من النشاط، اليت أدت يف هناية املطاف إىل اخنفاض 

النتائج التعليمية ولكنها تشجع بنشاط مشاركه الطالب ملعرفه أفضل وفهم الدروس. إ ا مت تنفيذ 

نشاط بجابات لالسئله حيل الدرس بنشاط حىت يتم تشجيع الطالب علي العثور علي إ

 وحتديد حل. املشكلة

وتشمل عوامل تدين مستويات احليوي ونتائج الدراسة العوامل الداخلية واالكترينال. العامل 

الداخلي هو الظروف أو الظروف املوجودة داخل الطالب أنفسهم سواء البدنية أو نفسيه. احلالة 

، اي املصاحل  رتبط بالذكاء العاطفياملادية هي حاله املادية املرتبطة. يف حني ان العامل الروحاين ي

واملواهب واالهتمام والنضج والعزر. يف حني ان اكترينال هو العامل املوجود خارج الفرد الذي هو 

 املعلم، األساليب والوسائط واملوارد التعليمية والغالف اجلوي للفئة وبيئة التعلم.

الل تطبيق ذ هلذه املشاكل من خمن شرح الباحثني يف حماولة إلجياد وسيله لتوفري منف    

وامل الطالب  عقد حتدد ،اسرتاتيجيات التعلم اليت ميكن ان ختلق جوا من التعلم لتكون أفضل

 حد كبري نتائج التعلم. عمليه التعلم املباشر حيث املعلم أكثر هتيمن يفى كمواضيع مدروسه إلى

القدرات  جعل ال ميكن ان تنمي،تهبدوء واالستماع إىل احملاضراحني ان الطالب ببساطه اجللوس 



    

 

يف حني  ةاالبداعيه واإلمكانات. تعلم املشي ليس املهنية املناسبة ومملة. وكان املعلم نشطا للغاي

 .ان الطالب جيري السلبية

حيدث يف عمليه تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن   يف املدرسة الثنوية احلكمية ثالث          

فهوم ان أحد العوامل اليت تسبب اخنفاض التحصيل الدراسي للطالب هو ميدان. لذلك فمن امل

اقل نشاطا الطالب يف التعلم،  ويرجع  لك إىل استخدام اختالف التعلم الذي مل يكن وفقا 

علم لذلك ، من الضروري للمعلمني السماح باختيار وتنفيذ اسرتاتيجيات الت حلاله الطبقة واملوضوع

ميدان خصوصا يف  ةثالثلامية و وية احلكاتعلم اللغة العربية، يف املدرسة الثناليت ميكن تطبيقها يف 

الصف الثامن  جيكسو يف فعالية تعلم اللغة العربية يف ةاسرتاتيجيالفصل الثامن قسم الثاين اي: 

 ميدان. - ةثالثالمية و وية احلكااملدرسة الثنب

اسئلة البحث. ب  

نالطالب جيكسو يف الصف الثام ىالعربية عل تعلم اللغة ةكيفيه تطبيق اسرتاتيجي. 0  

ميدان؟ ةثالثالمية و وية احلكايف املدرسة الثن      

 الثامن الصف  الطالب جيكسو يف ىتعلم اللغة العربية عل ة. كيف تكون فعاليه اسرتاتيجي0

  ن؟ ميدا ةثالثالمية و وية احلكاالثنيف املدرسة 

باحثةحتديد ال .ج  



    

 

حلصول ية املعلومات لكافية كما يلي:حتديد الباحث            

 

 .االسرتتيجية3 

 . املنافسة مع للتفاعل املستقبل يف املوجهة هدف لتحقيق تقنية هي 

 . جيكسو0

 جمموعات إىل ملوادا تعليم على وقادرة صغرية جمموعة قبل من به القياماستهالقية  التعلم منو ج هو

  .7املستفاده مت اليت املواد من االتصال مهارات حتسني على تدرجييا قادرة الطالب حبيث أخرى

  الفعالية. 1

 مت اليت للخطة وفقا والوقت والكمية النوعية حيث من ما غرض حتقيق ملدى مقياس هي

  .  تصميمها

 . التعلم3

 الدخول ييؤد أن املتوقع من. التعلم يف التواصل من هامة عناصر هي والطالب ملعلمني

 هو التعلم تكفأل وفقاً  الطالب مهارات تطوير إىل واملتعلمني نياملعلم بني اجتاهني يف

                                                 
7 Siti Suprihatin, Pengaruh Model Pembelajaran Jigsaw Terhadap Hasil Belajar  Studi  Masyarakat 

Indonesia Mahasiswa, Jurnal e- ISSN vol 5. No. 1 2017. Hlm. 86 

 



    

 

 تحقيقل خطة هو من يتعلمون الطالب جلعل التوعية اختصاصيو به يقوم واع مسعى

 .2هدف

 النشطني بالطال تشجع اليت التعلم تقنية هواسرتاتيجية جيكسو  من املقصود لذلك

.هذه البحث  صغرية جمموعات شكل يف ائجالنت من قدر أقصى لتحقيق املوضوع إلتقان ومفيدة

 ميدان. - ةثالثالمية و وية احلكااملدرسة الثنب متعمد

 د. اهداف البحث

  الطالب جيكسو   ىاللغة العربية عل تعلم ةعرفه تطبيق اسرتاتيجي. مل3

 الطالب جيكسو ىتعلم اللغة العربية عل ةرتاتيجي. ملعرفه فعاليه اس 0 

فوائد البحث . ه   

:مايأيت نظري الفوائد العمليةا البحث من الناحية الذتوقع ان يستفيد هومن امل  

  النظرية ةا . الفوائد

 :أيتيما اما الفوائد النظري

                                                 
8 Adam Priyo Laksono, Efektifitas Pembelajaran Koopratif Tipe Jigsaw,(yogyakarta: UNY, 2016) hlm. 

25 

 



    

 

البحث النظري من املتوقع ان يكون مفيدا ويضيف رؤى للمعلمني مع اسرتاتيجية  .3

 سو.جيك

 من البنسلنيدجعل املزيم من أجل ادراج املواد لتصبح علما يف استخدام اسرتاتيجيات التعل .0
 ثاجلوانب اليت مل تدرج يف البحغريها من حنو أشياءمماثله أو 

 
 

 يةالعمل فائدةب. ال
   :مايأيت اما الفوائد االعملي

. بالنسبة للمعلمني ، ميكن استخدامها كاساس لتصميم االسرتاتيجية تعلم اللغة العربية  3  

       .ائج تعلم الطالب بنشاط وابتكار وإبداع حبيث ميكنها حتسني نت

 . للطالب ، حبيث ميكن للطالب اكتساب اخلبة يف تعلم اللغة العربية مع االسرتاتيجية0

 األكثر مالءمة ، حبيث ميكن للطالب احلصول علي نتائج التعلم األمثل 

م . بالنسبة للباحثني ، ميكن أضافه رؤى للتحضري لتصبح معلمه ورؤية نتائج اسرتاتيجية التعل 1

 . للطالب مع جيكسو

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 الباب الثانى

 اإلطار النظري

ونطاق اسرتاتيجية جيكسو معىن  أ. 

يات التعلم بكيفية جوتعد اسرتاتيجية التعلم عنصرا هاما يف نظام التعلم. وترتبط اسرتاتي  

ستخدامها اما هي أفضل طريقه لتقدمي املواد التعليمية وكيفيه تشكيل التقييم السليم يف  اعداد املواد

 ، تقدمي الدرسقه لتنظيم احملتويللحصول علي ردود الفعل التعلم اسرتاتيجيات التعلم هي طري

وأداره أنشطه التعلم باستخدام جمموعه متنوعة من املوارد التعليمية اليت ميكن القيام هبا لدعم خلق 

 عند نقطه على لتعلمتنظيم وتسليم وأداره ا 9فعاليه املعلمني وكفاءه استخدام عمليه التعلم.

 يف تعليمات استدعاء النظام. املكونات املختلفة

. اسرتاتيجية جيكسو0   

                                                 
9 Setiawan Hari Purnoo,  Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar,(Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia,2006) hal. 8 



    

 

كلمة اسرتاتيجية: كلمة مستقة من الكلمة اليونانية اسرتاتيجيوس و تعين: فن القيادة   

 ولذا كانت اإلسرتاتيجية لفطرة طويلة أقرب ما تكون اىل املهارة " املغلقة " اليت  ميارسها كبار

القادة ، وقتصر استعماالهتا يل املبادين العسكرية، ورتبط مفهومها بتطور احلروب، كما تبني 

تعريفها من قائد االخر وهبذا اخلصوص فإنه البد من التأ كيد على ديناميكية اإلسرتتيجية ، حيث 

ألغرا  ا انه اليقدها تعريف واحد جامع، فا اإلسرتتيجية هي يف استخدام الوسائل املتاحة لتحقيق

. اإلسرتاتيجية كلمة يونانية تعين  32او لكوهنا نظام املعلومات اللمية عن القاعد املثالية للحرب

:فن قيادة اجليوس" أو فن حرب "، و هي كانت تستجدم يف التخطيط احلريب و الصكري، لتعبري 

 .33خطط عسكرية بعيدة املادى

كن ترمجتها الكل اما بالنسبة حلرفيا مي وتستمد االسرتاتيجية اشتقاقي من كلمة يوناين اي  

باسم "القائد العسكري" يف وقت الدميقراطية االثينيه. استعملت العبارة كان أصال يف العامل 

 .اسرتاتيجية عسكريه كالطريق االستعمال من القوه كامله عسكريه اي يعين الزعيمة ان يربح حرب

تلفه و لك ، فان خم بوجهه نظر لالسرتاتيجية اتعريف يف املصطلحات اخلباءاقرتحوا ان العديدمن

اخلباء الذين  بني،حتقيق األهداف بفعالية وكفاءه اي،هلا نفس املعين أو املعينمجيعها أساسا

يصوغون تعريف االسرتاتيجية بشان أحدي العمليات اليت ميكن من خالهلا بلوغ هدف مزدوج 

اتيجية يف سياق حتقيق اهلدف. التايل فان االسرت وموجه حنو املستقبل للتفاعل يف املنافسة من أجل 

                                                 
 (0232عبد احلميد حسن شاهدين، إسرتاتيجيات التدريس املتقدمة: )  2

   9حارص عبداجلابر، اسرتتيجيات التعلم النشط، البيد  اال لكرتوين، 0221



    

 

هذا فسرت يف األصل علي اهنا سفينة عامه وهو ما يعين شيئا الذي يقوم به اجلنراالت يف وضع 

خطه لقهر العدو وكسب احلرب، كاسم هو مزيج من كلمه سرتاتوس )العسكرية( ومنذ 

  .30)الرصاص(

وأعرب له     sudjana وارتفع يفو  نغليالو ت نفسه ، ووفقا ملا يلي: هاردي ويف الوق

"اسرتاتيجية وينظر الواليات االمريكيه خطه أو جمموعه من التفسري نية السابقة والسيطرة علي 

. وتعرف االسرتاتيجية 31اإلجراءات" )فهم كاسرتاتيجية أو خطه سوف استباق والسيطرة أنشطه

. وأوضح  33سياسة معينه يف احلرب والسالمأيضا بأهنا علم وفن استخدام مجيع موارد األمم لتنفيذ 

وفري اي نشاط يتم اختياره ، اي اهنا قادره علي تالتعليم كوزنا بشكل عام ان االسرتاتيجية هي 

 .35التسهيالت أو املساعدة للمتعلمني من أجل حتقيق أهداف تعليمية حمدده

لم هي تقنيه أو طرق عويستنتج التعريف الوارد أعاله لبعض املؤلفني ان اسرتاتيجيات الت   

 يقوم هبا اختصاصيو التوعية لتسهيل فهم الطالب وقبوهلم للمواد التعليمية. اهلدف يف هناية املطاف

ملتحدة اشتقاقي يايت من اململكة اجيكسو فهم . إتقان التعلم الذي قدم املعلمني ميكن للطالب

و أيضا اختا  يعمل ه وراما من كيفوأمناط بان التعاوين. قياس مناشري هذا النوع من التعلمليعين 

                                                 
12 Majid Abdul, Strategi Pembelajaran, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 3 
13 Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, 

cet ket-3, hal. 1093 
14 Hamzah, Model Pembalajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif 

(jakarta: bumi aksara, 2011), 1-2 
15 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Ciputat: PT Ciputat Press2010), hal. 

125. 
 



    

 

 مع الطالب اآلخرين عن كثب التعليميةمن خالل العملأداء االنشطه  الطالب سلسله منشار

 .  36لتحقيق هدف مشرتك

 305: اآلية النحل ورةس يف إليها املشار املناقشة طريقة مع تقريبا متطابقة بانوراما اسرتاتيجية

س نه اهد عه ا ىل  س ب ي ل  ر ب ك  ب   ي  ا ح 
م ة  و ال م و ع ظ ة  احل  س ن ة  و  ج اد هل هم  ب ال يت   ه  ك   ا ن  ر ب ك  ههو  ا ع ل مه مب  ن   ل ح 

ت د ي ن . )النحل:  .(305ض ل  ع ن  س ب ي ل ه  و ههو  ا ع ل مه ب ل مهه 

 يدةج قةبطري تتم مناقشة تكون أن املفرتض من اليت املناقشة، تعين" جداهلوم" لمةك

 الطالب إعطاء خالل من الدرس تقدمي هبا يتم اليت الطريقة هو نفسها املناقشة تعريف. ومهذبة

 مستكشفو  استنتاجات إىل والتوصل اآلراء، لتطويق منه الغرض وحتليل ملناقشته، الفرصة

 راءآ واحرتام ناضجة، غري التفكري هي الطريقة هذه أخرى، ناحية من. ومصلحها األخطاء

 .37واملواهب والقدرة اإلمكانات لديهم الذين كأفراد تقدير عن فضال اآلخرين،

هو "نوع واحد من التعلم التعاوين يشجع الطالب النشطة  جلكسوبا التعاوين التعلم

 مت،سرتاتيجيةيف شكل هذه اال واملساعدة املتبادلة يف إتقان هذا املوضوع لتحقيق اإلجناز األقصى.

عكس موضوع واحد. حىت يتمكن كل عضو من فهم ى عل لفهإعطاء أعضاء جمموعه مهام خمت

املوضوع بشكل عام ،يتم إعطاء االختبار مع املواد بدقهويستند التقييم إىل متوسط نقاط 

                                                 
16 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012),hlm 403 

 (.0221االمام ابواالمسعيل الدمسقي، تفسري ابن كثري)بندونج: سينار بارو الغنسندو،  37 



    

 

النشط  التعاونية اليت تشجع الطالبلتعلم."نوع واحد من ا.التعلم التعاوين بانوراما هو32اجملموعة

     .39ضوع لتحقيق اقصي قدر من اإلجنازومساعده بعضهم البعض يف إتقان هذا املو 

هو املكان الذي يعمل فيه املتعلمون يف فريق غري متجانسيتم إعطاء  جيكسواسرتاتيجية 

ينبغي  ويعطي ورقه من اخلباء اليت تتالف من مواضيع خمتلفه،مهمة لقراءه فصل أووحده علمنياملت

اجتمع راءة هاء مجيع املشاركني من القانت بعدتمام كل عضو يف الفريق كما تقرا.ان يكون حمور االه

املتعلمون من فرق خمتلفه يف جمموعه من اخلباء لتحديد مواضيعهم. اخلباء مث العودة إىل فرقهم 

وبدورها علم فريقه جلس علي املوضوع الذي التايل يتلقى املتعلمون تقييما يغطي املوضوع ويسجل 

 االختبارات سيكون نتيجة الفريق. 

نقاط ويستندعلي ير نظام البك املتعلمني لفريقه يف تطو املسامهة اخلاصة يف تنتيجاال    

تايل يتم الدرجات سوف تتلقي شهادة أو اشكال أخرى ال ىواملتعلمني اليت فريقه حتقيق اعل الفرد

قه أداء للعمل جبد يف فريقهم من اخلباء من أجل مساعده فرياملتعلمني لتعلم املواد جيدا  حتفيز

هي واحده من الطرق اجملموعة األكثر مرونةمنو ج التعلم هو واحد من االختالفات  كسو.جب02ادجي

اخلبة و  يف منو ج التعلم التعاوين اي عمليه التعلم حيث ساهم كل عضو يف اجملموعة املعلومات

واملواقف واآلراء والقدرات واملهارات اليت لديه، لتحسني فهم بعضهم البعض بشكل  واألفكار

اعي. نوع التعلم اجلماعي من بانوراما هو نوع من جمموعات التعلم اليت تشكل من عده أعضاء مج

                                                 
18  Isjoni, Cooperatif Learning, (Bandung: Alfabeta,2011) hal. 54 
19 hisyam Zaini Dkk.,. Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani , 2009), hlm 23 
20 Ahmad Sudrajat, Model-Model  Pembelajaran Inovatif ( Jakarta: Kencana Pernada Media  Group, 

2008), hlm. 1 



    

 

يف جمموعه واحده مسؤوله عن إتقان قسم املواد التعليمية والقدرة علي تدريس هذه املواد لألعضاء 

 .03اآلخرين يف فريق آخر

كن تقسيم دامها إ ا كان ميمنو ج التعلم هو بانوراما اسرتاتيجية مثريه لالهتمام الستخ   

املواد اليت ميكن دراستها إىل عده أجزاء واملواد ال تتطلب ترتيب التسليم. مزايا هذه االسرتاتيجية 

أوجه تشابه  . وهناك مصطلح آخر له أيضا00ميكن ان تشرك املتعلمني يف التعلم وتعليمها لآلخرين

كن تعريف اسرتاتيجية أوطريقه. ومي يف الواقع جيده معهنج خمتلفه هي مع االسرتاتيجية وهو 

النهج بأنه نقطه انطالق أو وجهه نظر جتاه عمليه التعلم. مصطلح النهج يشري إىل وجهه نظر هذا

ميكن احلصول علي االسرتاتيجيات وأساليب  اليت ال تزال شائعه جدا. ولذلك حدوث عمليه

 .01التعلم املستخدمة أو اعتمادا علي النهج احملدد

 النموذج التعلم جيكسو.  تطبيق 4

 :03بشكل عام تطبيق منو ج من بانوراما الفصول الدراسية علي النحو التايل

  تنقسم فئات إىل عدد اجملموعات. 3

                                                 
21 Hisyam zaini, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008), hlm. 56 
22 wina senjaya, hlm 127 
23 Doni Juni Priansa, Pengembangan Strateg & Model Pembelajaran (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2016), hlm. 193-194 
24Zahrotul Aini STIT Muhammadiyah Bangil, Pengaruh Perlakuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Dan Tipe Stad Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab kelas 

VIII Di Mts Darussalam Ngembe Beji,  Pasuruan Journal Of Islamic Education (JIE) Jurnal,Vol. II No. 1 Mei 

2017 

  



    

 

سواء من حيث  الناس الذين هم اهليرتوجني 6-5.كل جمموعه من الطالب تتالف من 0

    وهلم جرا القدرة واجلنس والثقافة

 د تعليمية ومهام التعلم اليت جيب القيام هبا. يتم إعطاء كل جمموعه موا1

 همةنفس امل كيل جمموعه جديده )خباء( ويناقش. من كل جمموعه اختذت عضوا لتش3

       وأجريت يف هذه اجملموعة مناقشه بني أعضاء فريق اخلباء   

 يف  .  أعضاء من فريق اخلباء مث مره أخرى كيكولومبوك مره أخرى لتعليم أعضاء وأجريت 5

     هذه اجملموعة مناقشه بني أعضاء اجملموعة اجملموعة.

 .  اثناء عمليه التعلم يف جمموعه من املعلمني مبثابه امليسرين واحملفزين6 

 وجمموعه ، علي حد سواء بشكل فرديأسبوعيا أو أسبوعني ، واملعلمني تنفيذ التقييم . 7

    ملعرفه التقدم احملرز يف تعلم الطالب

 مت  الكمال ب وجمموعات من الطالب ان احصل علي قيمه نتائج الدراسةللطال. 2

 حاج.من

والتعلم من جيكس ةطريق ةخطوا .5  



    

 

وقد استخدمت تقنيه البانوراما لتطوير اخلبات واملهارات الالزمة لتصنيف والنقل االنشطه 

اجلماعي  ن العملهو نوع م جيكسواي االستماع والتعاون والتفكري واملهارات حلل املشاكل نوع 

 :05للتعلم واملشاركة يف اجملموعة ، مع االنشطه التالية

االستماع ، واملتعلمني النشطة االستماع إىل املواد اليت يتم تعلمها وقادره علي إعطاء  .0

      التعليمات علي اجملموعة االصليه.

متريرها إىل و الكالم ، وسوف جتعل املتعلمني املسؤولني تلقي املعرفة من جمموعه جديده   .4

 .املستمعني اجلدد من اجملموعة االصليه

 شراكه كل عضو من كل جمموعه مسؤوله عن جناح اآلخرين يف اجملموعة .1

التفكري املثري للتفكري مع إكمال بنجاح ، واستكمال االنشطه يف اجملموعة االصليه ،  .3

 وينبغي ان يكون هناك تفكري عاكس عن علم فريق اخلباء

 .، جيب علي كل جمموعه التفكري يف تسويه التفكري اخلالق  .5

 وفيما يتعلق باخلطوات املتبعة يف طريقه هذه جديده يف التدريس وتقدمي املواد.

 : 06االسرتاتيجية

الطالب مع  اخلامسأو  الرابع  ا. الفئة تنقسم إىل عده أعضاء من الفريق تتكون من

 . خصائص غري متجانسة

                                                 
25 Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif ( Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 Uns, 

2008),Hlm 43 
26 Rusman,Model –Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme(Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2011), hlm 209 



    

 

راسة جزء د متعلمني يف شكل نص ، وكل متعلم مسؤول عناملواد االكادمييه املقدمة لل. 0

 .من املواد االكادمييه

أعضاء من عده فرق خمتلفه لديهم مسؤوليه للتعلم من جزء من نفس االكادمييه ومن  . 1

 .مث جيتمعون معا ملساعده بعضهم البعض التحقيق يف املواد جزء

األعضاء اآلخرين  موعة االصليه لتعليمخمتلف املتعلمني يف فريق اخلباء للعودة إىل اجمل . 3

 . حول املواد اليت مت تعلمها يف فريق اخلباء

بعد االجتماعات واملناقشات اليت أجريت يف الفرق املنزلية ، قيم املتعلمون بشكل  . 5

    فردي بشان املواد اليت مت تعلمها.

 :رى من بني أمور أخبانورامااخلطوات اليت جيب ان يتم تنفيذها،يف التعلم التعاوين

 يبدا التعلم بالبانوراما مبقدمه للموضوع  .3

كتب املعلم املوضوع علي اجمللس وسال الطالب عما يعرفونه عن املوضوع. ويهدف 

هذا النشاط لتمكني املخطط اخلاص بك أو البنية املعرفية للمتعلمني لتكون أكثر 

 .استعدادا ملواجهه أنشطه الدرس اجلديد

ليت ا  إىل عده جمموعات وفقا لعدد من املواضيع اليت سيتم مناقشتها وينقسم الطالب  .0

لديها القدرة االكادمييه الذين هم غري متجانسة. مت تسميه اجملموعة بعد اجملموعة 

 االصليه.



    

 

كل من أعضاء اجملموعة االصليه تاخذ اليانصيب لتحديد املواضيع اليت سيتم     .1

 مناقشتها

 مث وا علي اليانصيب األولواملتعلمني الذين حصل،من اليانصيب اليت هلا تاخذ  .3

يف حني ان اليانصيب الثاين حيصل مث سوف نناقش موضوع  األول  املوضوع مناقشه

ومسيت اجملموعة بعد جمموعه من اخلباء املسؤولني عن دراسة متعمقة ا الثانية وهلم جر 

 .هقشهللمواضيع اليت حيصلون عليها. املعلم يعطي الفرصة للطالب ملنا

  يعود املتعلمون من كل جمموعه من اخلباء إىل الكيكيلومبوك ، ومبجرد االنتهاء من  لك .5

عطي الفرصة املعلم ي االصليه لتبادل املعارف اليت حيصلون عليها من فريق اخلباء.

 .للنقاش  للمتعلمني

م لقبل انتهاء الدراسة ، عقدت مناقشه مع الطبقة بأكملها. بعد  لك ، يغلق املع  .6

  التعلم من خالل تقدمي استعراض للمواضيع اليت متت دراستها.

 ميكن للميسر وضع اسرتاتيجية بانوراما بطريقهني:

   جتمع متجان .0

يتم س عدد البطاقات. علي سبيل املثالجمموعه املشاركني الذين لديهم نفس  التعليمات:

تم وضع مجيع سيراه. ولذلك اعيه بناء علي ما تقتنظيم املؤسسة اخلاصة وكذلك يف مناقشه مج

جى تقدمي ر يف نفس اجملموعة. ي إىل  لكالثاين  الفصل ,ن الفصل األول ءيقراو  املشاركني الذين



    

 

الرابع  إىلالواحد وإعطاء األرقام منأربع ورقات قابله للطي ولكل من االثنني كوهنا اللوحة 

 ووضعها علي الطاولة.

اءات للمشاركني مشاركه منظورهم مع بيدا حتدي القر  هذا النوع من التجميع يتيح  اإلجيابيات:

نفسها ، واليت حيتمل ان تكون نامجه عن فهم أعمق ألحد الفصول. امكانيه أكب لتحليل 

 .العمليات املهينة من جمرد سرد بسيط

واحد( ومن املرجح ان يكون مفرط تركيزه ضيق )فصل  الضعف:  

  

 (. جتميع اهليرتوجني4

ركني الذين لديهم عدد خمتلف للجلوس يف نفس العام. علي سبيل تعليمات: ضع املشا

 واحدافراد: الشخص الذي قرا الفصل  3املثال من احملتمل ان تتكون كل مناقشه جمموعه من 

 ، اخل. الثاينالذي قرا الفصل 

اء األرقام من طيرجى تقدمي أربع ورقات قابله للطي ، ولكل من االثنني كوهنا اللوحة ، وإع

دعوا املشاركني يبحثون عن مكان من تلقاء نفسها  .ووضعها علي كل طاوله الرابع إىل د الوح

 اهنم قد قرات الفصول علي أساس "الذين سريعة ان ميكن .

ول وإعطاء املشاركني املعلومات من الفص ح "تعليم االقران" ومجع املعرفةاإلجيابيات: يسم

 اليت ال تقرا.



    

 

اركني وظيفته ، فال ميكن تبادل هذه املعلومات. امكانيه الضعف: إ ا مل يقرا أحد املش

 تعلم هذا السرد )غري تفسريي( يف تبادل املعلومات

 ج التعلم من عوامل النجاح. منو 2

القيام ببعض البحوث علي منو ج التعلم من النتائج جمموعه بانوراما تظهر ان الشركة 

ي علي النحو يه الطفل. االجيابيه بينغرياه هلديها جمموعه متنوعة من التاثري اإلجيايب علي تنم

 :07التايل

 ا. حتسني نتائج التعلم

 ب. لتحسني الذاكرة

 ج. ميكن استخدامها لتحقيق مستوي عال من مستوي املنطق

 (منو الدافع الذايت )الوعي الفرديتشجيع  .د

 تعزيز العالقات االنسانيه اليت اهليرتوجني .ه

 املدرسة بشكل إجيايبو. تعزيز مواقف األطفال جتاه 

 ز. زيادة املواقف االجيابيه جتاه املعلمني

 ح. زيادة احرتام الذات للطفل

 خ. زيادة سلوك التكيف االجتماعي اإلجيايب 

 ي. حتسني مهارات احلياة العمل معا

                                                 
27 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk Peningkatan 

Profesionalitas Guru,( Jakarta: Kata Pena,2015) hal. 25-25 



    

 

 جيكسو. إجيابيات وسلبيات من االسرتاتيجية 3

 التعاونيةجيكسومزايا نوع االسرتاتيجية  .0

مل املعلم يف التدريس ، ألنه كان هناك بالفعل جمموعه من اخلباء املسؤولني عن ا. تسهيل ع

 . شرح املسالة ملعاونيه

 ب.  ميكن حتقيق اإلتقان املنصف للمواد يف وقت اقل

 ان تكون أكثر نشاطى ج. اسرتاتيجيات التعلم وهذا ميكن تدريب الطالب عل 

  ليف التحدث وجاد 

اإلجيابيات  ا أيضا بعضيف عمليه التدريس والتعلم لديه طريقه بانوراما يف تطبيقه

 :والسلبيات

  ا. تعزيز الشعور باملسؤولية

     ميكن العمل معا بني األصدقاءب. 

    ج. ميكن ان تزيد من الدافع للتعلم

 د. ميكن حتسني فهم الطالب ضد املواد املستفادة

   ه. ميكن ان حيسن أنشطه تعلم الطالب.        

جيكسوف: اسرتاتيجية تعاونيه من نوع الضع  4 .)  



    

 

 ا. الطالب الذين هم أكثر نشاطا سوف هتيمن علي املناقشات ومن املرجح 

ب. الطالب الذين لديهم القدرة علي القراءة والتفكري املنخفض سيكون لديهم صعوبات 

   لشرح املواد عند تعيينهم كخباء

 ج. الطالب األ كياء مييلون إىل امللل

 .02لطالب الذين مل يعتادوا علي الصعوبات الفردية للتنافس يف عمليه التعلمد. ا

علي النحو التايل: جيكسوضعف طريقه   

ناهيك عن تصميم بشكل صحيح، ا. استخدام وقتا طويال  

 ب. يف بعض األحيان يكون هناك طالب واحد معال مع الطالب اآلخرين

العادة         من قبلنه ال يزال حيمل ج. املعلمني والطالب التحيز مع هذا األسلوب أل

   من استخدام الطريقة التقليدية ، حيث يتم منح املواد حيدث يف اجتاه واحد

 د. غري فعاله بالنسبة للكثري من الطالب

 ه. يتطلب املزيد من االهتمام واالشراف الصارم للمعلم

 و. تتطلب اعداد ناضجه

بانوراما املعلم وعدم وجود مصادر الكتب كوسيلة ز. عدم الفهم فيما يتعلق بتطبيق طريقه 

       للتعليم

                                                 
28 Departemen Pendidikan Nasional, (2000), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai 

Pustaka, hal. 17 

 



    

 

واد ح . عدم متكن أحد أو بعض أعضاء فريق اخلباء من إملام باملواد مما ادي إىل إتقان امل

 املتعلقة باجملموعة االصليه

طريقه تشغيل بسالسة،هناك العدين من  جيكسوخ. ليست عمليه التعلم إىل األبد مع  

.يت ميكن العقبات ال   

وكانت األكثر شيوعا اقل اعتادوا علي املتعلمني واملعلمني مع هذا األسلوب  ان تظهر 

 يث حيدثحاألساليب التقليدية.  ةال يزال احلصول علي بعيدا عن عاداملتعلمني واملعلمني 

هذه  منح املواد يف اجتاه واحد. ومثة عائق آخر امام العامل هو ضيق الوقت وتتطلب عمليه

 يف حني جيب تكييف تنفيذ هذه األساليب مع املنهج الدراسي. طريقة مزيدا من الوقتال

 التعلم فعاليهب . 

 0 التعلم وفقا للخرباء 

ميكن تعريف التعلم يف قاموس االندونيسيه الكبري  (KBBI) علي النحو التايل:  

.حماولة احلصول علي االستخبارات أو العلم. 3  

.املمارسة . 0  

ب.لسلوك أو االستجابة النامجة عن التجر تغيري ا. 1  

ة للتفاعل والتعلم هو عمليه تغيري اي تغيري يف السلوك نتيج،وفقا للشعور النفساين 

مع البيئة يف تلبيه احتياجات حياته. ستكون هذه التغيريات ملحوظة بشان مجيع جوانب 



    

 

لقيام به لشخص ا م. مفهوم التعلم ميكن ان يكون التعليم كعمليه جتاريه اليت يت09سلوك

للحصول علي تغيري سلوك جديد ككل ، نتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع بيئته، 

 .والطريقة واليت جتعل الناس أو الكائنات احلية تعلم التعلم هو عمليه

]دجنغ[ يف ]فثورورمان[ دول كان الدراسة حماولة إىل متعلمات. ويف الوقت نفسه     

وث ان التعلم هو حماولة لتوجيه املتعلمني وخلق بيئة تسمح حبد  كرت نتا يف فثورورمان

عمليه التعلم للتعلم. و كرت سوسانتو ان التعلم هو عمليه ملساعده املتعلمني من أجل 

تضمن ي هناك تفاعل بني الطالب واملعلمني،التعلم جيدا. و كر ماسيتاو انه يف التعلم

 .اءات املتوقعةالعناصر اليت ختضع لتحقيق األهداف أو الكف

 وإ ا كانت مرتبطة باسرتاتيجية التعليم والتعلم ، فاهنا تعرف بعد  لك بأهنا منط 

م االسرتاتيجية النمط العام لالنشطه اليت يقوم هبا املعلمون يف تنفيذ أنشطه التدريس والتعل

ا تشمل م لم. وهناك أربع اسرتاتيجيات أساسيه للتدريس والتع12لتحقيق األهداف احملددة

 :أيتي

 حتديد ووضع املواصفات واملؤهالت تغيري السلوك والشخصية احملمية كما هو متوقع .3

 .أساس التطلعات واحلياة اجملتمعيةاختيار هنج النظام للتدريس والتعلم علي   .0

                                                 
29 Daryanto,  Belajar Mengajar, (Bandung: CV Yrama Widya,2010), hal. 2 
30 Syauful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (jakarta:PT Renika Cipta, 

2006),hlm. 7-8  

 



    

 

اختيار وحتديد اإلجراءات واألساليب والتقنيات املستفادة من التدريس اليت تشري إىل   .1

فعاليه حبيث ميكن استخدامها كمقبض من قبل املعلم يف  الطريقة األنسب واألكثر

    أنشطه التعلم. 

 تخدامهااس وضع املعايري واملعايري الدنيا ومعايري النجاح أو النجاح حبيث ميكن  .3

ستستخدم   ليتا يم لنتائج أنشطه التدريس والتعلمكمبادئ توجيهيه من خالل اجراء تقي

 .ل يف السؤال ككلكتغذيه مرتده خللق الصقل نظام الداخ

 يعتبان "التعلم"و" التدريس" مصطلح وجود املعروف ومن والتعلم التدريس عمليه يف

 يف اليها املشار أو التدريس عمليه تعليم  من واملزيد الفلسفي اختالفهما من الرغم متشاهبني،علي

 ع العملية تعلموقله  لك اختالف بالتعلم املزيد لوجود  املعلم هو نشاطا األكثر التدريس أنشطه

الطالب،وكذلك املزيد اكثر الفعالية يف الفصل يعين الطالب. التعليم فعلية هوحركة بسرعة 

 والتفكري ركوالتح العابرة، جلساهتم األحيان من كثري يف ومسرورويساعدوسيم ألن الطالب اغلب

 .13الثابت

 االنشطه خالل من يةالبدا منذ نشطني املتعلمني جلعل خمتلفه طرقا النشط التعلم يتضمن

التعليم فعلية بصورة  .املوضوع يف يفكرون جعلتهم قصري وقت ويف العمل جمموعات من ترتاكم اليت

 املعلمون ديع خاصة هو يصور متنوع حال وميكن الطالب لوجود اعملك كثري الوقت لتدريس.مل
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 التعلم الطالب إىل فهممعار  لنقل بعملها القيام للعلم الوحيد املصدر مبثابه النشط التعلم مفهوم يف

 كونت ان أجل من الصف يف الظروف خلق عن املسؤول هو الذي كميسر املعلم يضع النشط

 أكثر كونت ان أجل من،والتعلم التدريس عمليه يف ،الطالب من التعلم عمليه حلدوث مواتيه

 تكون ان ميكن اليت يةنأوالتق االسرتاتيجية من احملتملة واالستفادة هناك يكون ان ينبغي مث فعاليه

 ميكن ناسبم بشكل التدريس منو ج ويستخدم. وسريع مناسب بشكل األهداف لتحقيق وسيله

 .10األمثل والنح علي تعليمه هدف حتقيق تدعم ان ميكن حبيث تعليمه فعاليه حيسن ان.

 امهيه نظرية التعلم .4

فهم كيف ميكن  منينظرية التعلم ميكن ان تساعد املعلمني علي فهم كيفيه تعلم املتعل

للتعلم ان يساعد عمليه التعلم بشكل أكثر فعاليه وكفاءه وإنتاجيه .كما ميكن لنظرية التعلم 

أيضا ان ترشد املعلمني إىل أداره الفصول ومساعده املعلمني علي تقييم سلوك املعلم اخلاص 

 :11عيني بالعمليات ونتائج تعلم الطالب اليت حتققت األمور مفهومه يف نظرية التعلم

 املفهوم األساسي لنظرية مع خصائص ومتطلبات املرفقة هبا . .3

 .كيف املواقف ودور املعلم يف عمليه التعلم إ ا مت تطبيق النظرية   .4

العوامل البيئية )املرافق واالداات والغالف اجلوي ما جيب ان يكون يف السعي لتشجيع   .5

  (عمليه التعلم
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فيذ عمليه تعلم املعلمني.  املراحل اليت جيب القيام هبا لتن3  

.5 األشياء اليت تقوم هبا املتعلمني فيما يتعلق بعمليه التعلم  

م اجلديدة يف التعليم األساسي التعلم يف معين إلتقان املفاهي،التعلم هو تغيري يف السلوك

 من حيث املوضوع ، اي:

  طه التعليمية اليت علي حممل اجلداجلهد إلتقان )االنش(. 3

 (.)النتائج من االنشطه التعليمية دشيء جدي(. 0

وفقال سيغموند كوخ كما نقلت عنه ساندر يقول ان التعلم ال جيب ان تفعل عن ظهرقلب 

ولكن علي حقيقة ان التعلم هو ان ننظر والتفات إىل اي االحداث اليت حتدث علي أساس الواقع 

 عاكسه،لرتبويةبرايغماا النظارات الذي يواجهه العلم نفسه بطريقه كما فعلت من قبل املعلم بينمايف

ميني. شخص ماتعلمت انه كان للذهاب من خالل مرحله من اخلبة وحتديد   كرهتاوزاره الصحة

 :13وتنفيذ اإلجراءت

 جتربه املراحل اليت تسبقها جتربه املتعلم من خالل جعل حياته اليت استوعبت حياته .3

ان يف تفكري الذايت علي شيء كيتم دعوه الطالب الجراء ال،احلالة التفكرييف هذه  .0

 الطبيعية.
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ع األشياء اليت هي ملموسه اإلجراءات, كانت الدراسة ناجحه عندما ينفذ م .1

 ة.وملموس

 

 ج. اللغة العربية

الوسيطة". وقد " اللغوية يف اللغة العربية تسمي" اللغة"باللغة الالتينية املسمية تاملفردا 

اليه ض اللغات مشتقه من الالتينية ،مثل اللغة االيطاستوعبت هذه الكلمات االخريه من قبل بع

 العربية باللغة وفرنسا نسميها "ضعيف"  "lengua" مع  كر "لغة" الناس من اسبانيا قد نسميه

مشهوره  ةكلم"اللغة" هي  . 15يف حني ان اململكة املتحدة نسميها ب "اللغة  "langage "كلمة

فهم لغة العديد ،هي اشتقاقي تريوللجي املفاهي هذهعلي وزن دعا يدعو. مثل  يلغو-لغومن كلمه 

 أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم من املتقدمني ابن جناح. راية ليس لغة أخرى:

 وسيلةة. ويعب عن املعين األول كوفقال ]كراف[ يف مسارابراديبا يعطي اثنان معان اللغ

اللغة هي ،انياثالصك قال اإلنسان. للتواصل بني افراد اجلمهور يف شكل رمز الصوت الذي أنتجه

ياب التحكيم غ وات الكالم( اليت هي التحكيم. اينظام االتصاالت اليت تستخدم رموز العلة )أص

معقولة و  طبيعيهو  من العالقة بني األصوات ومعطفه من االسلحه. اللغة سهله التعلم يف حقيقية

وإعطاء  هقيقيةلديه وظيفة اجتماعيملك لالحداث احل ووالطفل ه وسحب احلق يف احلياة للطفل
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ى ديه القدرة علل والطفل الطفل ميكن السيطرةعليهامن قبل الطفل. استخدامه وفقاالختيار معين

 .16استخدامه

نتمي إىل ي غري ات صلهو مملة و  واال فان اللغة سيكون من الصعب تعلم عندما املخيم سخيف

غة لديهم القدرة علي استخدامه تعلم اللشخص آخروجيري خارج ال ميكن إتقاهناواألطفال ليس 

يف الواقع هو دراسة االتصاالت. ولذلك تعلم اللغة املوجهة إىل حتسني قدره تعلم التواصل سواء 

بان اختصاص تعلم اللغات  0223عن طريق الفم أوالكتابة. وهذا األمر وصله باملنهج الدراسي 

 ماع. والكالم واالست وهي القراءة،موجه إىل أربعه جوانب

قول ي ا من قبل الرجل أداه قال عن علم.اللغة هي جمموعه من األصوات اليت يتم إنشاؤه   

ة للغاسوجونو اللغة هي وسيله للعالقة الروحية اليت هي مهمة جدا يف احلياة. يف حني وفقا 

ء اراء اخلبا ومن بعض عنه واإلبالغ عما حدث للجهاز العصيب.بينغابيان هو النظام الذي يعب 

استنتج ان اللغة هي جمموعه من األصوات اليت تولدها االداه قال البشر ،اليت أعرب عنها أعاله 

نتج ان اللغة است،بوعي وان هذه اللغة حيكمها نظام ومن بعض اراء اخلباء اليت أعرب عنها أعاله

ظام. نوان هذه اللغة حيكمها ،هي جمموعه من األصوات اليت تولدها االداه قال البشر بوعي 

تعلم اللغة يف الواقع هودراسة االتصاالت. ولذلك  تعلم اللغة املوجهة إىل حتسني قدره تعلم 

 سواء عن طريق الفم أو الكتابة.،التواصل
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يف حني ان العربية هي وسيله التواصل اليت تستخدمها كل مجاعه يف عباده رهبا يف       

لي اخلالق دون استخدام العربية مث يص . اي مسلم يستخدم العربية يف عباده17طقوس الصالة

ني آخرين. من باليت أعرب عنها مصطفي الغاليني شخص يصبح باطال. ومن املعاين األخرى 

ان العربية هي اجلملة اليت يصدرها العرب للتعبري عن نواياهم. يف حني ان راي عبد العليم إبراهيم 

يف الفارايب ،  وفقا ملا قاله علي فتحي يونساللغة العربية هو لغة العرب واملسلمني بعد لغتهم. و 

فان االشاره إىل اللغة العربية هي العنصر األساسي يف تاسيس العربية، مع استخدام العربية كلغة 

 القران واحلديث ، ترتفع االنطباع بان العربية هي لغة االميه االسالميه.

وبعبارة أخرى فان كل الناطقني بالعربية يعرفون باإلسالم. علي الرغم من ان املسلمني ال  

يتحدثون بدقه ألهنا يف األساس عربيه ال تنتمي فقط إىل آالمه االسالميه. اهنا جمرد ان اللغة 

 العربية اليت اختارها هللا إلسقاط القران.

مل ان ان اللغة وسيله االتصال يستع يستنتج من بعض من ال ]دفرسي[ أعاله املؤلفات 

يعلم ما ا كل جمموعه يعلم. جيب ان يكون لكل جمموعه وسيله اتصال خمتلفه وأغراض خمتلفه. 

اللغة العربية هي أداه اتصال للعرب ولكن مت اختيار اللغة العربية كالقران واحلديث مث كل مسلم 

ح واجبا علينا استخدام العربية. مبا ان املؤمن أصبعند القيام باعمال العبادة هلل املباركة بالتاكيد ب

 ان ندرس ونعمق العربية حبيث نكون قادرين علي فهم ما هو وارد يف القران واحلديث.

ة االستعجال يف اللغة العربي  0.  
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اللغة العربية من اهتمام العلماء، و الدار سني غري العرب مامل تنله لغة من اجنيب عنها، ومصدر   

 .12تمام أهنا مر تبطة بعقيدتنيهذا االه

 

 عقيدة الدين، فاللغة العربية مقدسة عند كل مسلم ألهنا لغة القران الكرمي واحلديث الشريف .3

عقيدة القومية العربية، فاللغة العربية هى اقوى الروابط القومية بني العرب و تضم ىف كلماهتا  .0

 اشعاعات العاطفة و الثفافة و التارخ.

صب ململوكة واجملتمع العريب والتنمية يف الدولية،مث العربية لديها العديد من املناواللغة العربية ا

 اهلامه من بينها علي النحو التايل:

 اللغة الدينية  .0

 يفملتجمعة ا إلسالم ، بسبب كل تعاليم اإلسالمالعربية لديها عالقة ضيقه جدا مع دين ا

 القران الكرمي واجملهزة باحلديث.

 اللغة العلمب. 

الكرمي القران  كيخالفاهان واقع التاريخ. مثل وميكن إثبات دور اللغة العربية يف العلوم من

 .ابن تويفشل  وغريها و ابن سينا و  ابن ريسو  القرن العباسي الشهري

                                                 
  38 دكتور على الحذيرى، مشكلة التعليم اللغة العربية ، دارالكاتب العربي للطباعة والنشر 5002



    

 

 ج. اللغة الدولية

 اللغة العربية داخل املهنة اليت تستخدم اله ليس فقط من قبل العرب وحدها ولكن أيضا 

 .بلدا يف اسيا وافريقيا 02رمسيا ألكثر من تستخدم اقل 

  خصائص اللغة العربية .4

كنت  عأخرى لغات غري ان املعين يستطي كل لغة توصيف خاصه لغة بينما يتلقى تشابات مع  

  خمتلفه. لذلك هو مع اللغة العربية ، والتايل:

 باملفردات واملرادفااللغة العربية غنيه . 3

. 1     3971حت اللغة الدولية منذ عام لغات العامل اليت أصب .  أصبحت اللغة العربية هي0 

 هيكل اجلملة اليت

 هيكل اجلمل الذي يتكون من كلمتني أو أكثر باللغة العربية يسمي "طركباء" ، اي :

 ا. تركيب اثناد 

 ب. تركيب إضايف 

 ج. تركيب بيان و عطاف          

 ه.تر كيب جمازي          

 :ب عدادو. تركي          



    

 

ية و ش   به إيس   مي ال بالض   رورة اجلملة كامله )رقم(, اي يكون اجلملة كامله  قس   مني: تركييب 

 .اجلملة

 

 

 

       وجود فعل و املوازين. 3

وقد دعا األ ان العربية مع املقاييس اليت يتم استدعاؤها مع الفعل. وهذا ما يسمي العلم    

للغة ا هيكل اجلملة ال حتتاج إىل ان تكون.ع التشريفمع العلم األطفال القصري غالبا ما ندعو م

وضوعات: ني املالعالقات ب العربية ال حتتاج إىل ان تكون كذلك تعلم االجنليزيه الن العربية لديها 

             .و مفعول  فعل وفاعل

  الدراسات السابقةه. 

ه بالنسبة كان له صللتسهيل اعداد اطروحه البحث سوف تصف يف وقت الحق بعض العمل الذي  

 لعنوان هذه االطروحه. وفيما يتعلق بالبحوث  ات الصلة ، من بني أمور أخرى:

  4103ليتا اجنجرين,  .0

 الطالب من التعلمب االهتمام لزيادة بانوراما اسرتاتيجيات اسرتاتيجية يف البحث عنوان مع

 .قرأه تعلم على يوجياكارتاباملدرسة الثناوية احلكو مية  السابع الصف يف



    

 

 والتحكمن اكبميا جمموعات من جمموعة كل يف القيمة متوسط يف زيادة النتائج وأظهرت

 ستخدموني الذين اجملموعةاكبميان يعين:  جملموعة. العمل بعد وما اإلجراء قبل ما يف

 16 ،302 من األولية والنتيجة 2,52 قيمة متوسط يف زيادة شهدت بانوراما اسرتاتيجية

 اتيجيةاسرت  تستخدم ال اليت للثورة املضادة للمجموعة بالنسبة أما. 17,03 إىل زيادة

 إىل زيادة 67 ،307 من األولية والنتيجة 23 ،0 من املتوسطة القيم وقعت بانوراما

 ستخدمت اليت الطبقات بني من أن استنتاج على قادرة تكون أن خالل من. 32 ،312

. كبري فرق له يكسوج اسرتاتيجية مع تتناسب ال اليت القرأة تعلم يف بانوراما اسرتاتيجية

 عملية يف التعلمب االهتمام زيادة يف بديل كحل بانوراما اسرتاتيجية تطبيق ميكن حبيث

 القريوة. تعلم

 4103ويين هارييت،  .4

يف تنفينما  ج التلم يف جيكسو لتحسني قدرة طالب اللغة العربية يف  عنوان البحث

 و رشة عمل القران الكرمي.الصف احلادي عشر دار القران 

استنادا اىل حتليل البيانات و املنا قشة يف الدرسة، ميكن استنتاج ان تطبق منو ج جبيكسو 

ية شهره ميكن ان حيسن القدرة  على قرأة اللغة العربيو من الدرسة الذات للتعليم يف املوضوع

و  مل منطقة ال بوايبمن فئة احلادى عشر دورة اللغة مدرسة العالية دار القران و رشة ع

يست لومبوك، واستنادا اىل نتائج الدرسة ميكن استنتاج ان قدرة على قراة اللغة العربية 

لطالب شهدت حتسنا مرضيا، و النتيجة تتضح من نتائج نسبة رضا الطالب السبيقني 



    

 

 %11،22مع قيمة ثابتة من  %66،26زيادة هلى  62،73مبتوسط قيمة  75%

 من اجنازات التعليم السابقة. %66،31برية اىل حبيث تصل زيادة الك

 

 

 

 4103سوجيىنج سانتوسو,  .5

 تعلم عيون على آهقر  تعلم اجتاه يف التعاونية كنمو ج البحوث" بانوراما اسرتاتيجية" عنوان مع          

 هو هنا لسؤالا يف واملهارة الطالب، قراءة على القدرة زيادة بانوراما اسرتاتيجية تطبيق يف.  العربية اللغة

 استمارة يف املقدمة هو التحسني قدرة من قرأه النص شكل عن وأعرب ضمين معىن وفهم قراءة يف احلق

 .التقييم

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 الباب الثالث
 منهجية البحث

يةثالبح جةا. النه  

سوف  ، لذلكالنوعي املزيد من النظرية النوعي. البحث باحثهي البحث يستخدم ال  

. يف دراسة التعليم ، ميكن اجراء 19ةات غري قاعدمع إحصأ اليت يتم القيام هبا ةجتد نظرية جديد

البحثة النوعية لفهم ظاهره املعلمني السلوكية ، واملتعلمني يف عمليه التعليم والتعلم، اما بالنسبة 

مليه علتعليم اللغة العربية يف دراسة البحوث النوعية ميكن القيام به لشنق مساله التعلم الذي يتم يف 

 تعلم املعلمني حيدث.

 الوصف فيها حيلل دراسة هو اخلطاب. وصفية بيانات تأخذ حبث عملية هو النهج هذا

 سيتم عميق شكلب للعملية العميق املعىن لوصف الطبيعي باملعىن بيئة يف العمليات أو األحداث

 بانوراما يةرتاتيجباس املتعلقة واملعلومات البيانات عن للبحث 0239 مارس من البحث هذا إجراء

                                                 
39 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 25 



    

 

  يطلب املعلومات، ههذ على وللحصول. ميدانبالدرسة الثناوية احلكومية الثالثة  العربية اللغة لتعلم

 أخذ طريق نع ةثالبح بالدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان بإجراء يف الرئيسية لألم اإل ن الباحث

 املدرسة رمدي من املعلومات من بدعم حبث كموضوع. والوثائق واملقابالت واملالحظات البيانات

 .والطالب( التعليم) واملوظفني واملعلمني

 

در البياناتمص  ب.  

بالدرسة الثناوية  يف والتعليم املدارس مديري من البحث هذا يتكون أيضا للمخب بالنسبة أما      

 مصادر إىل ثالبح هذا يف استخدامها ميكن اليت البيانات مصادر وتستند. احلكومية الثالثة ميدان

 :وهي البيانات،

  مصادر البيانات األولية ؛ وهي املصدر الرئيسي الذي يتم استالمه مباشرة يف البحث. أما .3

 بالنسبة للمخبين يف هذه الدراسة ، فإن املدير واملوظفني الرتبويني.

 مباشرة عليها صولالتكميلية اليت مت احل مصادر البيانات الثانوية ؛ وهي املصادر الداعمة أو  .0

من اإلدارة. يتعلق األمر بالوثائق املتعلقة بإعداد املناهج والتقومي والتعليم ووثائق التحصيل 

 وظفي التعليم م م منوالبيانات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس من املعلمني والطالب وغريه

  وكذلك الكتب املرجعية حول تنفيذ اسرتاتيجية التعلم،يف املدرسة

  مجع البياناترق طج. 



    

 

 مبا يف  لك:،خدم املؤلف العديد من التقنياتيستن احلصول عليها يف هذه الدراسةجلمع البيانات اليت ميك

 املقابلة  .3

مع نية معينه ،يتم إجراء احملادثات من قبل طرفني مها املقابالت الذين يطرحون  ةهي حمادث

مقابله يستخدمها الباحثون  .32ةاألسئلة واملقابالت الذين يقدمون إجابات على األسئل

للبحث عن بيانات عن اخللفيات املتغرية  سبيل املثال ىعل لتقييم حاله الشخص

.تقنية املقابلة اليت يستخدمها 33شيء ما واالهتمام واملوقف جتاه للتالميذواالباء والتعليم

 الباحثة هنا هي مقابالت منظمة وغري منظمة.

 املراقبة .0

ي أساس ء العمل فقط علالحظة هي األساس جلميع العلوم. ميكن للعلماناسوتيون ، وقال ان امل

موعه ومجعت البيانات مبساعده جم واحلقائق عن العامل يف احلصول من خالل املرصدالبيانات 

متنوعة من االداات املتطورة للغاية ، حبيث ميكن بوضوح ان تكون الكائنات اليت هي صغريه 

 .30جدا أو مراقبه بعيده جدا

                                                 
40  Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,hlm. 186 
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

Hlm. 198 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan Kombinasi Mized Methods, ( Bandung: 

Alfabeta, 2015), Hlm. 309-326 



    

 

 مباشرة هامالحظت يتم مل اليت االجتماعية األحداث بوصف للفائدة الطريقة هذه تسمح 

البيانات املأخو ة من املقابلة هي بيانات عن اسرتاتيجيات بانوراما يف تعلم اللغة العربية يف . 31

 .الفصل الثامن 

 

 

 .الوثائق  1

 يقةغوباوث للبحثكمصدر  الوثائق تستخدم البيانات اليت طرق من واحدة هي الوثيقة

 .احملققني بسبب إعدادها يتم مكتوبة مواد أي ولينكولن

 حتليل البيانات. د

عّرف ي املستندات هي إحدى طرق مجع البيانات اليت تستخدم املستندات كمصدر للبحث

جوبا ولينكولن الوثائق بأهنا أي مادة مكتوبة مت إعدادها بسبب احملققني. يعّرف جوبا ولينكولن 

 .بأهنا أي مادة مكتوبة مت إعدادها بسبب احملققني الوثائق

                                                 

 19،(ص 0229ثائر امحد غباري و أصدقائه، البحث النوعيفي الرتبية وعلم النفس،)مكتبة اجملتمع العريب، 31  
 



    

 

 ياناتوتنظيم الب بذل من خالل العمل مع البياناتحتليل البيانات النوعية هو جهد ي

فإن يصل إخبار اآلخرين به،وفًقا لف وتصنيفها إىل وحدات ميكن التحكم فيها وتبحث عما ميكن

 أي  قرائيوث النوعية يتحرك بشكل استحتليل البيانات يف البح

البيانات املصنفة حنو مستويات أعلى من التجريد والقيام باملشاعر وتطوير النظرية عند 

لتجميع مل يكن ا سة من خالل املقابالت والوثائقاحلاجة.بعد أن مت مجع البيانات من موقع الدرا

لفية وتركيز حتليل للتحلل واالستنتاج حول معىن سلوك كائن البحث يف اخل والطرح مهًمامث استهخلص

ات باستخدام مث تتم معاجلة البياننظيمها يف منط واحد وجعل فئتها البيانات اليت مت ت .33الدراسة

 .منو ج حتليل البيانات 

ميليس وهبريمان   كمايايل:     

 تقليل البيانات .3

يهدف تقليل البيانات إىل تسهيل عمل استنتاجات البيانات اليت مت احلصول عليها أثناء 

 الدراسة،يبدأ تقليل البيانات بتحديد مجيع السجالت والبيانات امليدانية اليت هلا معىنتنفيذ 

يتعلق مبشكلة الرتكيز على البحث ، وجيب فصل البيانات اليت ليس هلا صلة مبشكلة البحث 

 عن جمموعة البيانات مث رمز كل وحدة حبيث ميكن تتبعها وإجراء فرضية

 رض البياناتع .0

                                                 
44 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: citapustaka Media, 2007),hlm. 145- 147 



    

 

جمموعه من املعلومات املرتبة اليت تتيح امكانيه سحب االستنتاجات  وعرض البيانات هو

واختا  اإلجراءاتتم تقدمي البيانات اليت مت حتليلها يف شكل مستندات وجداول ومصفوفات 

من أجل اجلمع بني املعلومات مرتبة يف شكل صلب حىت يتمكن الباحثون بسهولة  وخمططات

 .من معرفة ما حدث الستخالص النتائج

  ستنتاجالا .1

الستنتاجات يف ا فريتيفيكاسي فإن العملية التالية هي االنتهاء من،بعد أن يتم مجع البيانات

تظل مفتوحة وغري واضحة مث تزيد إىل جذور أكثر تفصيالً ،املرحلة األوىل فضفاضة

وأقوى.سيتم احلصول على االستنتاجات النهائية مع زيادة البيانات حبيث تصبح االستنتاجات 

 .ويًنا كامالً تك

 

 الباب الربع

البحث ونتائج البيانات وصف  

العامة ةجتيا. الن  

 . املوقع اجلغراف3

بريومنا هيلفيتيا  32بيلوك  31املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان يقع يف طريق مياليت 

يف  ملدرسةا بناء مت. الشمالية سومطرة مقاطعة ،ميدان مدينة ،وسط هيلفيتيا قرية ميدان،



    

 

  لك يف مبا س،املدار  من العديد هبا وحتيط هيلفيتيا، بريومناس يف بالسكان مكتظ موقع

 يتيا،هيلف ميدان مدرس منو ج مدرسة العلية احلكومية الثانية ، ميدان32الدرسة اإلعدادية  

 .اإلعدادية املدرسة وغريها

 املدرسة تاريخ .5

 وكالة ديرهات اليت أوالية، دينية مدرسة سابقا، املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان 

 ويف ميدان. اهلفيتي بريومناس منطقة يف اإلسالمي اجملتمع مع االميان نور مسجد من كنازيران

 الشؤون ارةوز  إىل به احمليطة والطائفة االميان نور مسجد كنزران وكالة حزب سّلم ،3997 عام

 الشؤون زارةو  تتمكن حىت العام الطلب عدد بسبب (الدين وزارة اآلن أصبحت اليت) الدينية

  ىلإ الدينية الشؤون وزارة مث. اإلعدادية للمدرسة  وفقا حكومية مدرسة بناء من الدينية

 32 كتلة 31 مياليت يف الطريقة املدرسة هذه تقع املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان

 .ميدان هيلفيتيا بريومناس

 والرسالة الرؤية .1

 الرؤية

 قافيةالث والقيم الشعب، فخر وتصبح التماق، أساس على اجلودة يف متفوقة مدرسة تكون أن"

 "املتحركة والشخصيات

هو: الرؤية مؤشر   



    

 

العايل التعليم مستويات يف قبول/  ملواصلة اخلرجيني نفس مع التنافس على قادرة. 3  

 املشاكل وحل وخالقة نشطة مهارات يف التفكري على قادرة .0

 .واهتماماته ملواهبه وفقا األكادميية غري والكفاءة املهارات تالكام .1

 .وبالتايل صحيح بشكل اإلسالم تعاليم ومتارس راسخ إميان لديك يكون أن. 3

 .واجملتمع لألصدقاء مثاال يكون أن ميكن. 5

 .ونظيفة خضراء مادية بيئة لديها. 6

 .اخلالفات معاجلة يف والتسامح والدين الدولة لقواعد االنصياع يف العايل الوعي. 7

 الرسالة

"  تعزيز خالل من ممتازة خدمة كرمية، أخالكول والتعاون، األسرة، إدارة وحتقيق العمل، يف االنضباط"

"العالقة وتعزيز للمعلمني، االحرتاف  

 :يلي ما أعاله املذكور البعثة وصف يتضمن

 لإلمكانات وفقا األمثل، النحو على طالب كل يتطور حبيث بفعالية والتوجيه التعلم تنفيذ .3

 .اململوكة

 .املدرسة سكان جلميع املكثفة التميز روح تعزيز .0



    

 

 النحو لىع تتطور أن ميكن حبيث إمكاناته، على التعرف على طالب كل ومساعدة تشجيع .1

  .األمثل

  .والفنون والتكنولوجيا العلوم تطبيق يف التميز وتشجيع تعزيز .3

 .كرمية وأخالق الكفاءة الطالب يطور حبيث األمة، وثقافة اإلسالم بتدريس الشغف تنمية .5

 تعاىل. هللا سبحان على والتقوى الرفيعة، واألخالق واملنجزين املؤهلني اخلرجيني تشجيع .6

 :يلالتا النحو على قياسها وميكن للتواصل املدرسة ورسالة رؤية هو املدرسة من لغرض

 .سيةاملدر  واالهتمامات الدينية األنشطة يف التميز .3

 .املتحدة األمم قيمة على احلصول يف التميز .0

 ةمدرسة ثانوية او املدرسة الثانوية الديني مستوى أفضل إىل املسابقة دخول يف التميز .1

 .والرياضيات العلوم جمال يف وخاصة والتكنولوجيا العلوم تطبيق يف لتميز .3

 .الكشفية واملسابقات ،UKS، Paskibraو والفن، الرياضة، يف التميز .5

 واألخضر النظافة يف التميز .6

 التعليمية . املوارد3

 وهي يلفيتياه املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان، املدرسة مدير مع املقابلة نتائج على بناء

 مدرسنيو  املدرسة، هذه يف التعليم جمال يف العاملني من 72 هناك أن M.Si وهو ،M.Si و كر. درا

 .شخصاً  30 عددهم يبلغ موظفني/وموظفني شخصاً، 66 عددهم يبلغ

 واملوظفني املعلمني بأمساء قائمة



    

 

 رقم اسم و رقم التنظيف موقف

 املدرسة رئيس
  الدكتوراندا حجه سيسي مهرولينا

 023213010223154110 :رقم التنظيف
3 

 العامة العالقات
 الدكتوراندس محيد ناسوتيون 

  023500434110040110:رقم التنظيف
0 

 كمةاحلو  رئيس
 اسرول ناسوتيون

 022513054113100114:رقم التنظيف
1 

 خزانة أمني
 احلوكمة

  فىريده

 023210150222154115:رقم التنظيف

3 

 منهج
 الدتوراندا خليدا اكوستينا

 023212150223154110:رقم التنظيف .
5 

 االّتسالةالطالبية
 ارماويت رجننويت
 023412004111154110: رقم التنظيف

6 

 الدكتوراندس ارمانسه يةالطالب الةاالّتس
 023515150225150113:رقم التنظيف

 
7  

 

 العامة العالقات
 نورمال كولتيوم
 02310015022215114:رقم التنظيف

2 

 املعلم توجيه
 هارياين

 023001014113104113: رقم التنظيف

9 



    

 

 املعلم توجيه
 ليلي سفورا

  02200410411214:رقم التنظيف
32 

 ةاملعلم
 سنيتسو 
 023512044113104111: التنظيف رقم

33 

 ةاملعلم
 خدجيه

 023201500223144110:رقم التنظيف
30 

 ةاملعلم
 نور محيده

 023301100222154115:رقم التنظيف
31 

 ةاملعلم
 خرياين وردا نينجسيه سيكال

 02210424113104113:رقم التنظيف
33 

 ةاملعلم
 رتيهانا ئليدا
   023113410222154114:رقم التنظيف

35 

 ةاملعلم
 رومسا نتيت

 02233150300223044110:رقم التنظيف
36 

 ةاملعلم
 ئتيت روسانين

 023000024113124115:رقم التنظيف
37 

 املعلمة
 يوسين وايت

 0234154113104113: رقم التنظيف
32 

 ةاملعلم
 خريول ثانيه

 023204434113124115:رقم التنظيف
39 



    

 

 ةاملعلم
 .سري راهايو

 023012420222154113:قم التنظيفر  
02 

 ةاملعلم
 جورايده انوار
 02210124113014110:رقم التنظيف

03 

 ةاملعلم
 ميشراه

 023315134113411304113:رقم التنظيف
00 

 ةاملعلم
 نور فضيله

 023410130222154114:رقم التنظيف
01 

 املعلمة
 الدكتوراندائلياين 

 023312430222154114:رقم التنظيف
03 

 املعلم
 هوالن هومتاريتو
 023515020223154110:رقم التنظيف

05 

 املعلمة
 شريفه دايوس
 023215140222154110:رقم التنظيف

06 

 ةاملعلم
 سيت جوراين سريومفيت

 022012134113124102:رقم التنظيف
07 

 رالكمبيوت مدير
 حممد ابراهيم

 022212134113010115:رقم التنظيف
02 

 مدير مكتبة
 لماملع

 فخرجيل
 02200424100100113:رقم التنظيف

09 



    

 

 املعلمة
 الدكتوراندا نينينج

 02331540222154114:رقم التنظيف
12 

 املعلم
 الدكتوراندس حممد رضوان

 023004430223150114:رقم التنظيف
13 

 املعلم
 الدكتوراندس سريف اوتويو

 02321515022250112: رقم التنظيف
10 

 املعلم
 صليح الدين

 0231101202250115:م التنظيفرق
11 

 املعلمة
 حليمه

 023115100222154114:رقم التنظيف
13 

 املعلمة
 يوهلريناليس

 02320413022354110:رقم التنظيف
15 

 املعلم
 الدكتورانداس امسعيل

 023213120222150114:رقم التنظيف 
16 

 املعلم
 جولفضلي

 023414140220140110:رقم التنظيف 
17 

 املعلمة
 فرضيه

 023241403022124114:رقم التنظيف
12 

 املعلمة
 ماي ئفياين ناسوتيون

 0234134403154110:رقم التنظيف
19 



    

 

 املعلمة
 ساريانا

 023113150154114:رقم التنظيف
32 

 املعلمة
 مسبولن

 023204030223154113:رقم التنظيف
33 

 املعلمة
 نورسعده

 0230241022254115:رقم التنظيف
30 

 املعلمة
 ريين فرتيوي

 0232430225154110:رقم التنظيف
31 

 املعلم
 سفرجيل

 423313445113100115:رقم التنظيف
33 

 املعلمة
 ئرين وايت سينورات

 3454113104113رقم التنظيف
35 

 املعلمة
 نور محيده

 023302200222154115:رقم التنظيف
36 

 املعلمة
 سري رجكي
 02351044113104112:رقم التنظيف

37 

 علمةامل
 ميمونه

 02301440222154110:رقم التنظيف
32 

 39 يوسي ئلفيدا املعلمة



    

 

 023212024113104113:رقم التنظيف

 املعلمة
 ديلي استويت

 02351324113104102: رقم التنظيف
52 

 املعلمة
 ربيتو ادويه

 0234141241130110: رقم التنظيف
53 

 املعلمة
 سيت فاطمه 

 0232154113014112: رقم التنظيف
50 

 املعلمة
 سري وحيوين
 02310112411304150: رقم التنظيف

51 

 املعلمة 
 يايي كوستايت
 0222144102044114: رقم التنظيف

53 

 املعلم
 صلح لوبيس

 0230154102000114: رقم التنظيف
55 

 املعلم
 الدكتوانداس اكومسان مجباك

 023412420222140111:رقم التنظيف
56 

 املعلمة
 اينول مرديه

 0232124113124113: رقم التنظيف
57 

 52 غجايل.حممد املعلم

 59 عرفه املعلمة

 62 مرتوفو املعلم



    

 

 63 ليال افريايت املعلمة

 60 اينتان فرمانا فوتري املعلمة

 61 سلمان الفريس املعلم

 63 نورسيده ناسوتيون املعلمة

 65 اسري النسأ املعلمة

 66 سحري اسنيدي راجنكويت املعلم

 ةاملوظفين
 سري حيايت

 022404434113104115:رقم التنظيف
67 

 ةاملشغل
 نور حممد اسكندار

 022013024102040110:رقم التنظيف
62 

 ةاملوظفين
  ليندا ريا

 02341301410204110:رقم التنظيف
69 

 املوظفني
 محداين

 02350142112100110: رقم التنظيف
72 

 املوظفني
 يوسوف لوبيس

 02314141020401105:رقم التنظيف 
73 

 70 مسيطه املشغلة

 71 .سوريا بارو الغموض

CS 73 مارييت 



    

 

CS 75 اندي ايراون 

 76 ايندرا سوفيان ةالغموض

 77 فجاريا هانوم ناسوتيون املشغلة

 72 ليلال اجنجاريين املكتبة موظفة

 

 

 

 رقم ليميةعاملوارد التعليمية والت اخلدمة املدينة غري اخلدمة املدينة اجلملة

 النساء الرجل النساء الرجل

 3 معلمو اخلدمة املدنية 35 30   57

 0 مؤسسة املعلمني الدائمني     

 1 املدرسون الفخريون   1 6 9

 3 املعلم غري ثابت     

 5 رئيس احلوكمة  3   3

 6 موظفو اإلدارة 0 0   3



    

 

 7 موظف إداري مكرم 3 1   7

 

 

 

 

 

 

 الطالبه.  

 /ة املدرسة الثناوية الثالثة احلكومية ميدانالطالب بيانات خالصة. 1 

 رقم فصل اجلنسني 3 0 1 3 5 6 مجلة جمموع 

  الطالب النساء الرجل

 3 7 الرجل 31 33 32 35 37 30 29 162 123 

 النساء 01 01 37 02 02 03 307

 مجلة 16 17 15 15 17 16 036

 0 2 الرجل 02 07 01 03 03 - 333

 النساء 05 32 03 05 02 - 332



    

 

 

 اإلضافية الدراسية املناهج.0

 الكشفيه 

 نشيد 

 الفن ةمنظم 

 خطا 

 موجاوات 

 املدرسية الصحة وحدة 

 بسكيبا 

 كمبيوتر 

 الرقص 

 مجلة 35 35 33 36 33  003

 1 9 الرجل 35 32 32 36 35 36 92

 النساء 01 02 39 00 05 00 313

 مجلة 12 12 17 12 32 12 09

 مجلة 162 123 669



    

 

 حتفظ 

 الورق 

 الطاولة كرة 

 الصاالت كرة 

 

 

 األساسي واهلياكل املرافق .و

 

 

 

 وصف

 رقم مبىن وصف احلالة حالة

 واسعة
 أضرار

 جسيمة

 أصيب
 بأضرار
 طفيفة

 مجلة جيد

 3 الدراسيه الفصول 32 32 - - 3,237 
 0 ملكتبةا غرفة 3 3 - - 96 
 1 املختب غرفة 3 - - 3 16 

 3 االرتفاع 3 3 - - 02 

 5 املعلم غرفة 3 3 - - 92 
 6 مصلى   - - - - - 

 02 - 3 - 3 
 الصحة وحدة غرفة

 املدرسية
7 



    

 

 واخلالف العامة املشورة أن يظهر أعاله اجلدول نتائج من وبدعم البحث نتائج من

 تلبية على بالفعل درةقا هيلفيتيا  ملدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدانا يف اململوكة Extrakurikulerو

 املعلمني تاحتياجا تليب أن املتوقع من املدرسة هذه مرافق مع .جيد بشكل التدريس إىل احلاجة

 .وممتعة فعالةو  وخالقة، ومبتكرة، النشط، التعلم لتحقيق و لك التعلم، عملية يف واملتعلمني

 اصةاخل ةجنتيب. 

ة الثناوية احلكومية العربية يف الصف الثامن املدرس اللغة تعلم عملية جيكسويف اسرتاتيجية تطبيق . 0

 .الثالثة ميدان

 اهلامة العوامل دأح فإن لذلك،. األفضل النتائج حتسني إىل والتعلم التعليم عملية وهتدف  

 لوضع املدرسون اهب يقوم اليت رتاتيجيةاالس أو الطريقة ولكن جيدة مادة ليست املزامري عملية جدايف

 املقابالت ن فعالية.ب التعلم عملية تتم حبيث للشروط فئة لديه املريب أن كما. املتعلمني على املواد

 بانوراما اسرتاتيجية يذتنف أن حتليل للباحثني ميكن واملالحظات، العربية اللغة معلمي مع أجريت اليت

 2 التوجيه غرفة 3 - 3 - 03 
 9 املستودع 3 - 3 - 35 
 32 التداول غرفة - - - - 0 
 33 سرئي احلمام غرفة 3 3 - - 3 
 30 املعلم احلمام غرفة 0 0 - - 2،75 
 31 ابن طالب محام غرفة 0 3 3  1،16 
 33 نتب ةطالب محام غرفة 0 3 3 - 1،16 

 35 املدرسة ميدان 3 3 - - 0،962 



    

 

 يونيو 31 يف 32:12 يف فعلت األداة أن مقابلة.املتوقعة النتائج يقحتق على وقادرة يرام ما على هو

 :هلا وفقا استا  سارينا يف 0239

 اللغة موضوع على طفق ليس تطبيقها مت طويلة فرتة منذ بانوراما االسرتاتيجية هذه تطبيق"

 من دالعدي يعطي بانوراما االسرتاتيجية هذه ألن أخرى، مواضيع على أيضا ولكن فقط العربية

 ذهه تنفيذ فوائد من واحدة. السليب اجلانب من الرغم على للمعلم وكذلك فوائد الطالب

 وفريت أجل من املواد فهم على قادرة تكون أن الطالب من يطلب أن هو بانوراما االسرتاتيجية

  .ألصدقائهم املعلومات

 أصدقائهم بني جيد لشكب التواصل للطالب ميكن حبيث االسرتاتيجية هذه تطبيق مت البداية يف

 التعرف الطالب مجيع على السهل من ليس ألنه املعلم، هبا يقوم اليت املهام على العمل على والقدرة

 كمعلم أنا ثاحلاد هذا من. العربية اللغة مع حىت حيبون ال الطالب من العديد العربية اللغة على

 للغة مدرساً  تصبح أن إن. التعلم مليةع يف االسرتاتيجيات استخدام يف الرغبة هو بوظيفتها للقيام

 ووسائل جياتواالسرتاتي األساليب استخدام يف ماهراً  املعلم يكون أن جيب سهالً  أمراً  ليس العربية

 وغريها. اإلعالم

 :الطالب استجابة

 أخت هي ذهه الصف الثامن املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة ميدان.املقابلة طلبة يف الصف 

 :قولت وهي ونا،خري  فيةتلو 



    

 

 ولكن عربية،ال اللغة يفهمون الذين األصدقاء قمع األحيان من كثري يف جمموعتنا مع التعلم

 مطالبون ألننا ملعلما على فقط االعتماد ميكن ال معلمينا تطبيق يف بانوراما االسرتاتيجية هذه عندما

 أن يسر نهايةال يف لكنه كراههإ من الرغم على التعلم يف ملياً  فكر نكون أن نريد وال الدرس لفهم

 اضطر. قد كان لو حىت نفهم

الثناوية  ةاملدرس العربية اللغةب دراسات جمال مدرس مع الباحث أجراه الذي املقابلة بيان من

 ميكن العربية اللغة تعلم يف بانوراما اسرتاتيجية تطبيق أن حتليل للباحثني ميكن.  ميداناحلكومية الثالثة

 هو واحد ذلك،ب القيام خالل من وممتعة النشطة التعلم عملية يف جلعلها جيدة جيةاسرتاتي يكون أن

 .ومستشارين ومقّيمني، الفئات، ومديري وحمفزين، كميسرين، دورها أداء بالفعل

 يف ملستخدمةا باالسرتاتيجيات يتعلق فيما سيما ال ماهراً، يكون أن املريب على ويتعني  

 يف اإلفراط نكا إ ا ما أو النجاح. التعليم نظام يف جداً  هام عنصر يجيةاالسرتات ألن التعلم، عملية

 يف التوعية ختصاصيوا يستخدمها اليت االسرتاتيجية يف يكمن التعليمية األهداف حتقيق يف التعلم

 من يكونس املتعلمني مث جيدة اسرتاتيجية دون مصممة مادة أي مثل جيدة حىت. التعلم عملية

 .املواد ىعل السيطرة الصعب

املدرسة الثناوية احلكومية  يةالعرب يف الصف الثامن باللغة  العربية لتعلم اللغة جيكسو ا اسرتاتيجية فعالية. ب

 ميدانالثالثة

 على بد اناأريس السيدة رأي: انفسه املعلم مع العربية اللغة دراسة مدرس مع مقابلة اإلفالس عدب 

 :الباحثون جيده الذي البيان



    

 

 أكثر سابقنيال الطالب عن خيتلف التعلم جو العربية، اللغة تعلم يفجيكسو  ماستخدا مع

 ياتاملسؤول نفس لديه منهم واحد كل ألن نشاطا أكثر فهي. التعلم على حرصا وأكثر محاسا

 هلا السرتاتيجيةا هذه. الفرق بني والتعاون شركة طبيعة حبيث مباشرة تشارك أن جيب اليت واألدوار

 .املتعلمني تائجن وكذلك اآلراء إلصدار الشجاعة حيث من سواء حتسنت ألهنا التعلم جنتائ على تأثري

 قادرة فقط تليسجيكسو  االسرتاتيجية هذه أنمذكورة  العريب املعلم قدمه الذي التفسري نم

 مثل الطالب ياتشخص حتسني على قادرة أيضا فإنه  لك، ومع. املتعلمني التعلم نتائج حتسني على

 .والتعاون واملسؤولية الشجاعة

 البحثة ج. مناقشة

 ومنا جه وهنهجه التعلم أساليب تغطي اليت هلا املخطط األنشطة من جمموعة هي االسرتاتيجية

 يف فقط احلاجة الطالب تقدمي يتم  لك يف مبا الفوائد من العديد لديها التعلم اسرتاتيجية. وتقنياته

 هذه يف. التعلم عملية أنشطة يف الطالب ملساعدة منياملعل مساعدة وميكن التفكري وكيفية التعلم

 لديه طالب لك ألن التعلم عملية يف االسرتاتيجية استخدام يف ماهرا املعلم يكون أن جيب احلالة

 ظروف من ةبين على التوعية اختصاصي يكون أن جيب. كذلك ختتلف خمتلفة وظروف قدرات

 لتطوير هونتائج الطالب أنشطة على يؤثر لك  ألن االقتصادي مستواهم وكذلك الطالب خلفية

 .  طالبه يف شخص كل إمكانات

يف الصف الثامن باملدرسة  العربية اللغة تعلم فعالية يف بانوراما اسرتاتيجية تطبيق احلالة هذه يف 

 يف التعلم سرتاتيجياتا استخدام يف ماهرة كمربية وظيفتها بالفعل تعمل الثناوية احلومية الثالثة ميدان



    

 

 العلم نقل فقط يسل املعلم. بالتعلم الطالب يهتم حبيث التحفيز وإعطاء للطالب املواد إغراق عملية

 كعامل موقفها عووض بنشاط واملشاركة التعلم وإدارة والتعليم، التوجيه، وتوفري كمرشد، أيضا ولكن

 .املتزايد اجملتمع ملتطلبات وفقا حمرتف

 الكاملة ملسؤوليةا لديهم الطالب اليت التفكيك تقنية( موعةجم) تعاوين هو بانوراما اسرتاتيجية 

 الدراسية املهاراتو  اجلماعي، العمل تطوير هو بانوراما االسرتاتيجية هذه من اهلدف. التعلم تنفيذ يف

 .التعليمية املواد إتقان طالب كل على جيب اليت املسؤوليات نفس وهلا اجملموعات، يف

 سرتاتاجي، ينيتع من يتمكن حىت الطالب حالة إىل االنتباه علمامل على جيب الصف، إدارة يف

 حىت. كفاءه و النشط التعلم جو خلق أجل من التعلم لعملية املناسبة الوسيلة هي وما التعلم، منو ج

 الطالب أن تقدأع عقلية لفتح املبكرة اخلطوات من واحدة هي واليت تعلم على وحرص حبماس الطالب

 يف الدارسون يشارك يثحب جيدة تعليمية اسرتاتيجية إىل احلاجة تعلم فعالية حتقيق. التعلم الورود على

 أن ميكن التعلم غياب أو جناح ألن املواد من أمهية أكثر هي االسرتاتيجية تعلم عملية يف.التعلم عملية

 . للطالب املواد لوضع املعلم استخدمها اليت االسرتاتيجية من إليه ينظر

 بانوراما رتاتيجيةس ميداناملدرسة الثناوية احلكومية الثالثة العربية باللغة ةاحثالب مالحظات من

 الرغم على التعلم، ةعملي يف املتعلمني جا بية لزيادة جدا فعالة العربية اللغة معلمي قبل من املستخدمة

 يةاتيجاالسرت  ألن التعلم بإكراه يشعرون الطالب بعض لديهم البداية يف الطالب بعض أن من

 التنفيذ يف يلالتأج قبل حمرتف كمعلم وينبغي. الدرس يفهموا مل ألهنم كمقدمة فقط هي املستخدمة



    

 

 بيئة أوالم اإلع وسائط أو الوسائل أواألشياء أو املوضوع عوامل سواءالتعلم  عملية عوامل يف ينظر أن

 .التدريس

 تتحقق حبيث حكمة إىل حيتاج املتعلمني باهتمام للتعلم اسرتاتيجية اختيار يف النظر إن

 أن ينبغي علمنيللمت التوجيه أو هي اليت املواد تقدمي إىل باإلضافة. ممكن قدر بأقصى التعلم أهداف

 .حكيمة وبطريقة ووديعة لطيفة بطريقة يتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 الباب اخلامس

 اخلـامتة

 اخلالصة .0

 :استنتاج ميكن أعاله، واملناقشة البحث نتائجيستند اىل 

 من شطة وممتعةن التعلم عملية يف لتكون جيدة اسرتاتيجية تكون أن على قادرة جيكسو قطبي ا. 

 شرف.امل و فئة، مقيم مدير حمفز، كميسر، دوره أداء بالفعل هو واحد بذلك، القيام خالل

 املواد إتقان على قادرة لتكون الطالب مجيع إشراك على قادرة جيكسو اسرتاتيجية فعاليةب. 

 عملية منيللمعل االسرتاتيجية هذه توفر كما. لآلخرين شرح من يتمكن حىت التعليمية

 دورال نفس طالب لكل. أنفسهم الطالب بل املعلم ليس هنا النشط الدور ألن التعلم

 .للتعلم كسولة طالبة تعد مل اليت واملسؤوليات

 االقرتاحات .4

 إثارة األكثرو  ملتنوعةا التعلم اسرتاتيجيات تطبيق على قادرين املدرسون يكون أن جيبا. 

 .العربية اللغة مواد حيبون الطالب كل ليس ألن لالهتمام



    

 

 نشط يتعليم جو لتذوق جيد بشكل الصف إدارة على قادرين املدرسون يكون أن جيبب. 

 .وممتع وخالق وفعال

 هذا من الغرض هو ما وإعطاء الدرس بدء قبل أوال الدافع إعطاء املعلم على جيب. ج

 .املوضوع

 يهتموا أنو  التعلم عملية إجراء عند الطالب حيتاجه ما إىل ينتبهوا أن املعلمني من نريد .د

 .التعلم يف املستخدمة االسرتاتيجيات مع الطالب حبالة
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