
 الرابع الباب

 تقديم البيانات وتحليلها

 نظرة عامة على موقع البحث -أ

 بنجرماسين النموذجية الثانية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةتاريخ إنشاء  . 1

ىي مؤسسة  بنجرماسُت النموذجية الثانية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
مجهورية إندكنيسيا ربصل  (Kemenag) ربت رعاية كزارة الدين  يف  تعليمية إسالمية

على تفويض لتنفيذ الوالية كمدرسة عامة تتميز بالدين اإلسالمي كمدرسة منوذجية يف  
ككمدرسة تطور قدرات أكادديية كأكادديية غَت أكادديية كأخالؽ   كليمانتاف اجلنوببة

  .كردية

  ٤   (PGAN)لمي الشؤكف الدينية دلدة، نشأت ىذه ادلدرسة من تعليم معتارخييان 
ؿ ادلشي يف من خال ,١٩٥١ الذم أنشأتو احلكومة يف عاـ سنوات يف باصلارماسُت

 STNنغسارم,  STN / SMEP, أماكن سلتلفة سلتلفة، مثل ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة
 .SP IAINتلوؾ دامل ك 

كسبركز موقعها  لعاـ ٦ PGAN إىل لعاـ  ٤ PGAN سبت ترقية ،١٩٥٧يف عاـ 
، استنادنا ١٩٧۸، يف عاـ يف بنجرماسُت. عالكة على ذلك موالكرماف يف رلمع طالب

من الدرجة األكىل كالثانية  PGAN ، ربولت١٩٧۸لعاـ KMA  ١٦/١٧ رقم. إىل
  PGAN من الفئة الرابعة كاخلامسة كالسادسة إىل PGAN ك MTsN كالثالثة إىل

، لذلك منذ عاـ ضيق للغاية كيستحيل تطويرهارماف ألف ادلوقع يف رلمع مولو 
كيلو   الشارع فراموؾ) مت نقلو من رلمع موالكرماف إىل جى شفاؼ طررفية ١٩۸٧
  .يف ادلوقع احلايل( ٦ مًتات



لعام  ٦٤ رقم.  KMA ، استنادنا إىل١٩٩۰التطورات الالحقة يف عاـ 

الثانوية بتبديل الوظائف لتصبح مدرسة  PGAN ، قامت١٩٩۰أبريل  ٢۵بتاريخ ١٩٩۰
، ١٩٩٢يناير  ٢٧بتاريخ  ١٩٩٢لعام  ٤٢. رقم SK  كمع (MAN). اإلسالمية احلكومية

 .١٩٩٢يوليو  ١ اعتبارنا من MAN رمسينا إىل PGAN مت نقل

  .A۰۰E.IV/PP/٩٤/٤٤۵/٢ بناء على كتاب مدير عاـ بن باجا االسالمية رقم

 الثانية بنجرماسُت الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل تعيُت، مت ١٩٩٤مارس  ١بتاريخ 

 النموذجية كليمنتاف اجلنوبية الثانوية اإلسالمية احلكوميةمدرسة ك

  مث كإدراؾ لربنامج مدرسة جودة عالية من خالؿ تطوير مشركع ادلدرسة عالية
(DMAP)  مع SK .١٩٩۸ درجن بنبغيس  قسم الديٍت رقم-

A/٧١/Kep/۰۰٦E.IV/PP.   الثانوية درسة ادل ، ربولت٧١١۸فرباير  ٢۰بتاريخ
 الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادلرمسينا إىل  الثانية بنجرماسُت اإلسالمية احلكومية

 .بنجرماسُتالنموذجية الثانية 

، يف إشارة إىل مرسـو رئيس كزارة الدين يف مقاطعة  فيما يتعلق بتسجيل ادلدرسة
درسة ادل، حصل ٢۰١١مارس  ٢٣يف  ٢۰١١عاـ  ١٣٧رقم  كليمانتاف اجلنوببة 

على شهادة تسجيل مع الرقم  بنجرماسُتالنموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكومية
 .١٣١١٦٣٧١۰۰٣٩(NSM) اإلحصائي للمدرسة

 ، من قبل رللس اعتماد ادلدرسة / ادلدرسة مقاطعة ٢۰١٢نوفمرب  ٢٢يف 

النموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل ، مت ربديد منوذجبةنوباجل ليمانتافك
ا( مع رقم شهادة االعتماد:   بنجرماسُت  / ٢۰١٢كمدرسة معتمدة بتقدير )جيد جدن

BAP-SM / PROP-١۵ / LL / XI /۰۰٣ 



 ٢۰منزلية   ، رقمفراموؾ قمفلك مسندا ، تقع ادلدرسة يف جى. رلمعىت اآلفح

، حبيث ربسُت جودة اخلدمة كجودة التعليمباصلارماسُت باستمرار السباؽ يف  ٢۸تواصل 
 .كليمانتاف اجلنوببة أصبحت اآلف كاحدة من ادلدارس ادلفضلة كادلمتازة يف مقاطعة  

، يتجلى ذلك من خالؿ مؤشر زيادة ثقة اجملتمع اليت تنضم من الناحية النوعية
الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل ذ التعليم يفلتشمل أطفاذلم كتشارؾ لدعم تنفي

، أظهر كميا من خالؿ اإلصلازات ادلختلفة اليت حققها كحيث أنو بنجرماسُتالنموذجية 
، سواء يف اجملاؿ بنجرماسُتالنموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل طالب

 .آلخراألكادديي أك غَت األكادديي من عاـ 

 ىوية ادلدرسة

 بنجرماسُت منوذج ٢مدرسة عالية صلرم :   أ.       اسم ادلدرسة

 اسُتبنجرمشرؽ :   (      ادلنطقة١

 اسُتبنجرم:   رجينسي      (٢

 كاليمانتاف اجلنوبية:   مقاطعة  (    ٣

 2٨٢٨٣2٣٣2٩١:   ىاتف   (   ٤

 الدكلة:   حالة ادلدرسة    ب.  

 أ:  االعتمادـو ج.       مرس

/  ١٥-PAB-PO / B MB/  2٣٣:   الرقم(      ١
// /  / / ٢2١٢ 

 ٢2١٢:   لسنة(      ا٢



 .١٣١١٦٣٧١22٣٩:   MPOد.      

 ١٩٥١:   سنة التأسيس   ىػ.    

 نعيمة. درا:   ك.       مدرسة االسم

 بنجرماسينالنموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية الحكوميةمدرسة الرؤية ورسالة  -ب

 بنجرماسُتالنموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادلرؤية  .١

، ك ذكك تنافسية عالية ، ماىركف ، منافسوف بيئيان احملقق متعلموف إسالميوف ، ذكك جودة 
 عالية

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُترسالة . ٢

 متكاملة بُت الدنيا كاآلخرة.القياـ بًتبية  .أ 

 تنفيذ تعليم ذك جودة عالية  .ب 

 سن ادلعرفة ، ماىر ، ذكي كمستقلح .ج 

 ا من ادلنافسة يف العامل الدكيلحىت يتمكنو  .د 

 ليم الذم ينتج عنو إرضاء اجملتمعتوفَت التع .ق 

 تطوير تنفيذ ادلدارس الصحية كالصديقة للبيئة. .ك 
 البيانات العرض  - ج

قسم ىي البيانات البحثية اليت يتم مجعها من خالؿ الواردة يف ىذا ال البيانات
يتم تعديل عرض ىذه . سيتم تقدمي البيانات يف شكل كصف أك شرح. تقنيات ادلقابلة

 البيانات على صياغة ادلشاكل القائمة من أجل تسهيل ربليلها. 

التعلم لتحقيق الطالب  إسًتاتيجياتفيما يلي سيتم عرض نتائج البحث حوؿ 
 باللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت 



من البيانات اليت حصل عليها الطالب الذين يتفوقوف يف الفصل العريب العاشر ىناؾ 
، مل يتم إجراؤىا بالنسبة للصف الثاين عشر. فصل كاحد العاشر يضم أربعة أشخاص

 هنا زبرجت بالفعل. أل

 عرض البيانات - د

الواردة يف ىذا القسم توجد بيانات األحباث اليت مت مجعها باستخداـ  كالبيانات
تقنيات ادلقابلة. سيتم تقدمي البيانات يف شكل كصف أك شرح. يتم تعديل عرض ىذه 

 .البيانات مع صياغة ادلشكلة احلالية لتسهيل ربليلها

ناه نتائج البحث حوؿ اسًتاتيجيات التعلم لتحقيق ، سيتم عرض أدعالكة على ذلك
 .النموذجيةالثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل الطالب يف اللغة العربية يف

، فإف الطالب الذين يتفوقوف يف اللغة العربية يف ن البيانات اليت مت احلصوؿ عليهام
 أشخاص. مل يتم عمل الفئة ىم فئة كاحدة حادية عشر بإمجايل أربعة العاشر الفصل

 .ألهنم قد اجتازكا بالفعل الثانية العاشر

ىل استخدـ التعلم يف الفصل ادلعرفة أك 
 .، كيف تفعل ذلككثَتنا  استخدـ الذاكرة

 طالب األكؿ

ا عند الدراسة يف  مل تستخدـ ادلعرفة أبدن

الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل
السابق كنت أيضنا خريج   النموذجية

 .مدرسة دار اذلجرة اإلسالمية الداخلية

 طالب الثاين



، فقد ال إذا سبت دراستها يف ذلك الوقت
ـ الذاكرة ألف معظم ادلواد تستخد
باستثناء تذكر ادلادة اليت كانت  جديدة،

يف مدرسة الوالية مث باستخداـ اخلربات 
 .ادلعرفية السابقة

 

 طالب الثالث

سبق لك استخداـ معرفتك السابقة يف 
 تفهمها مدرسة تسناكية نيجرم اليت مل

، أثناء كجودؾ يف عند تعلم اللغة العربية
 .ادلدرسة بدأت علياء صلرم يف الفهم

 طالب األربع

درسي ، إذا كاف ىناؾ درس ممثل ذلك
، فسوؼ يف مدرسة آية نيجرم ال يفهم

أتذكر الوقت دركس يف مدرستو الدكلة 
 .التسناكية

 طالب اخلمسة

درسة ، عندما كنت يف ادلألنو يف ادلاضي
، كنت قد اإلعدادية يف مدرسة داخلية



، فييل ماضي صارؼ، هنو تعلمت
 .كمضورم كمصدر كغَتىم

 

ىل سبق لك أف كنت تتعلم أثناء العمل على 
، مت السؤاؿ عندما مت تصحيحو من قبل ادلعلم

 .ادلهمةإخبارؾ بتصحيح األخطاء يف 

 

 طالب األكؿ

ادلعلم بتصحيح نتائج مهمتو،   لقد قاـ
، ىذا اجلزء من قاؿ ادلعلم بعناية أكرب
 .السطر ال يزاؿ خاطئنا

 طالب الثاين

أم كقت مضى فعلت ىذا اخلطأ   من
 .كثَتا

 طالب الثالث

 .كاف ىناؾ خطأ ما جيب تصحيحو كثَتنا

 طالب األربع

بذلك كطلبت ىل سبق لك القياـ 
 .تصحيح اخلطأ

 



 

ديكن أف ىل تعتقد أف تعلم استخداـ اإلدياءات 
، كالسبب ىو يسهل عليك حفظ ادلفركدات

 .السبب
 

 طالب األكؿ

ركات أم كقت مضى استخداـ ح من
، أعتقد أف احلفظ باستخداـ اإلدياءات

حركات اإلدياءات أمر سهل كأعتقد أف 
 .حفظها بسرعة

 

 

 طالب الثاين

عدـ استخداـ اإلدياءات ىو أشبو  إف
بالتخيل أنٍت عادة ما أحفظ ادلعٌت 

 .كالًتمجة باستثناء رؤية الناس ديشوف

 

 طالب الثالث

 .ال تستخدـ لغة اإلشارة أبدنا يف احلفظ

 طالب األربع

ا  .اإلدياءات ال تفعل ذلك أبدن



 

 طالب اخلمسة

ىل سبق لك أف فعلت ذلك، على سبيل 
 سبسك بيديك بشعر عريب ،ادلثاؿ

 

على نطق الكلمات باللغة  ىل تتدرب غالبنا
، حوؿ عدد ادلرات اليت سبارسها يومينا أك العربية

 .اعتمادنا على إرادتك أك يف أكقات فراغك

 

 طالب األكؿ

، كأحياننا ديكن غالبنا ما سبارس النطق أيضنا
 .أف تقضي الوقت بنفسك أيضنا

 طالب الثاين

أيضنا ألف الوقت قد حاف للمهمة نادرة 
 .يف ادلدرسة كثَتنا

 طالب الثالث

غالبنا ما يتم حفظها كلكن تنتظر حىت 
 .حيفظها ادلعلم اجلديد

 طالب األربع



حفظ على األقل ال يوجد جدكؿ زمٍت لل
تكوف ىناؾ  ، غالبنا مايف كقت الفراغ فقط
 .مهاـ من ادلعلم عادةن 

 

 طالب اخلمسة

 .كاحد ال يهم يف يـو

 

، ماذا تفعل إذا كنت تقرأ ىناؾ جزء مهم كيف
جيب أف تفعل حىت ديكن تذكر ىذا الشيء 

 .ادلهم

 

 طالب األكؿ

سأالحظ بالتأكيد ما إذا كانت ىناؾ 
أشياء مهمة. من ادلهم إضافة البصَتة 

 .كالتسطَت أيضنا

 طالب الثاين

على الورؽ  عليها أك تدكينهااإلجابةسبت 
تدكينها يف كتاب أك كضع خط ربتها أك 

 .خط بعد تكراره

 طالب الثالث



 عادة سأقرأه حىت أحفظو

 طالب األربع

ىل كجدت شيئنا مهمنا سأفهمو، كمل 
أحصل على شيء مهم، على سبيل 

، عند تالكة القرآف يف الًتمجة ىناؾ  ادلثاؿ
 .كلمة مهمة أجد معناىا

 

 

 طالب اخلمسة

 .إعادة كتابتها كتذكرىاأك ربتها خط أك 

 

 

لى السبورة إذا قرأت كقرأت إذا كتب ادلعلم ع
أك انتظر األستاذ   ، احتفظ بنفسو دبا كتبوأكالن 

 .حىت يشرح ادلعلم السبب

 

 طالب األكؿ

، إذا كاف ادلعلم يكتب على السبورة
فسوؼ أكتب أيضنا حىت ينتهي من 
الكتابة كانتظر حىت يتم شرح ذلك ألنٍت 

 .بشكل أفضل عندما يتم شرح ذلكأفهم 



 

 

 طالب الثاين

عادةن ما أنتظر مدرس الطوارئ األكؿ 
 .اجلديد الذم أفهمو

 طالب الثالث

اعتمادنا على ادلادة أيضنا  يفضل أف فهمو
 .كلكن ال يزاؿ يفهم نفسو

 

 طالب األربع

قبل أف يشرح ادلعلم، أفهمها أكالن، بعد أف 
 .الفهم أقول، سيكوف يشرح جركك

 

 طالب اخلمسة

، إذا عادةن االستماع إليو أكالن لفهمويفضل 
 مل يفهم انتظارادلعلم نفسو

 



 

، ذا كاف ىناؾ كسيط تعليمي معطى لكإ برأيك
ارنة بوسائل فهل يسهل عليك فهم التعلم مق

 .، دلاذاالتدريس غَت ادلعطاة

 طالب األكؿ

دكف و ، ألنٍت تعلمتأعتقد أنو نفس الشيء
، كاحلمد هلل استخداـ ادلزيد من الوسائط

 .أستطيع أف أفهم

. 

 طالب الثاين

 .أنا أفضل اإلعالـ ألنو أكثر متعة

 طالب الثالث

، مثل تفضل التدريس ألنو سهل التعلم
القدرة على مشاىدة الرسـو ادلتحركة 

 باللغة العربية

 طالب األربع

ما ، كسرعاف وسائط األمر أسهلذبعل ال
س يف اختيار الوسائط ألهنا تفهم الدر 

 .، كخاصة كسائط العرضشلتعة

 



 طالب اخلمسة

تفضل كسائط التدريس ألف شخصنا ما 
بشكل مباشر لذلك إذا كنت ال يعلم 
 .، فقط اسأؿتفهم

 

 

كيف ديكنك أف زبتتم إذا كنت تقرأ ىناؾ 
 أشياء مهمة .. سبت

 

 طالب األكؿ

، ككضع كتاب  على الورؽ أك يف تدكينها
 .خط ربتها بعد القراءة كتكرارىا

 

 طالب الثاين

 .القراءة حىت يتم حفظها استمر يف

 

 طالب الثالث

 .كتلخيصها كتسطَتىا

 

 طالب األربع



 .كتسطَتىا كتذكرىا

 

 طالب اخلمسة

، فسأضع كإذا كاف ىناؾ شيء مهم
عالمة عليو بقلم سبييز أك ديكن تسطَتىا 

 .بقلم رصاص

 

 

ىل سبق لكقمت بتشبيو مجلة يف تعلم اللغة  أف
، كيف ربية، قمت بربط اجلملة بشيء آخرالع

 .ديكنك إجراء تشبيو

 

 طالب األكؿ

ا بإجراء تشبيو للجمل، على  مل تقم أبدن
دفًت مالحظات عادم  ,سبيل ادلثاؿ

كمذكرات ذلما معاين سلتلفة كلكن كالمها  
 .كتاب

 طالب الثاين

ا   .ألنك ال تعرؼ كيفية عمل تشبيوأبدن

 طالب الثالث



 سبق لك مقارنة مجلة على سبيل ادلثاؿ

شلا يعٍت أف ادلكتبة تشبو مكتبة   ادلكتبة
 .ادلدرسة

 طالب األربع

ا بإجراء مقارنة يف تعلم اللغة  مل تقم أبدن
 .العربية

 

 طالب اخلمسة

ا  .مل تشبو مجلة أبدن

 

التعلم أثناء الدراسة يف ن إذا سأؿ ادلعلم ع
، مث نسيت مث تفتح الكتاب بسرعة الفصل

لتتذكر ما إذا كنت هبذه الطريقة ديكنك تذكر 
 كفهم زلتويات الكتاب الذم سبت

 

 طالب األكؿ

أنو من ادلمتع أف يتم طرح أسئلة  عتقدأ
تعٍت اإلجابةعفوية إذا مل تتمكن من 

 .العالمة اليت ال أفهمها

 

 

 طالب الثاين



ذا كنت قد درستها لفًتة من الوقت، إ
، كلكن فيمكنك فتح الكتاب على الفور

ا  .إذا مل يكن بطيئنا أبدن
 

 طالب الثالث

أجب علىدكف فتح الكتاب مرة أخرل 
 . زلرجنا لَتاه األصدقاء

 

 طالب األربع

، يف الواقع أبدا كلكن نادرا ما عُت أيضا
إذا عينت نيسا أجب فقط ألنو كاف 

 .يفهم أكال كتذكر الدرس السابق

 

 طالب اخلمسة

ا مل أفهم حىت ة إذلمإذا مت تعيُت ادلعلم لل
لو كنت تقرأ بسرعة، فلن تتمكن من 

، كلكن إذا فهمت ، فما عليك ذلك
سول فتحو لفًتة من الوقت ديكنك ذلك 



 .على الفور

 

إذا كنت يف تعلم اللغة العربية يدرس البعض 
، يفهم كيفكر يف رسم خريطةزاؿ ال منكم ال ي

ة ديكنك فهم زلتول ما تتم ىل هبذه الطريق
 .، دلاذادراستو

 

 طالب األكؿ

أف أقـو بعمل السابقلم خيطر ببايل  يف
خريطة حلفظها بسرعة، ألنٍت قابلت 

فظ هبا  ، كالطريقة اليت حيصديقنا ذكينا
، لذلك كانت عن طريق رسم اخلرائط
هلل أنٍت تابعتها حىت اآلف، كاحلمد 

 .حفظتها بسرعة

 طالب الثاين

ا بعمل رسم باستخداـ الذاكرة  ال تقم أبدن
 .فقط

 طالب الثالث

ت من خالؿ رسم اخلرائط لقد تعلم
 .، ادللونة حبيث تكوف مجيلةاخلاصة بك

 طالب األربع



 

 

، تعلمتهات تريد حفظ أك تذكر مجلة إذا كن
أف حفظت اجلملة جبملة يتم  فهل سبق لك

، فهل هبذه الطريقة ربفظ بسرعة أك حفظها
 .تتذكر اجلملة اليت تعلمتها سابقنا

 

 طالب األكؿ

ظ البناء مع اجلملة مرة كاحدة عند حف
ودكؼ، متصل، ، مصمم أجنا صحح

 .، نقيسأجواؼ

 

 طالب الثاين

  االختصار اخلاص يب مل أقم باختصار
 .، فقط أتبع ادلعلممطلقنا

 طالب الثالث

 حفظت يف أم كقت بطريقة سلتصرة مثل

 أنيت فهل جبملة زلفوظة

 طالب األربع

 .ال زبتصر الكلمات أيضنا حلفظ نفسها

ا بعمل اخلرائط اخلاصة بك  .ال تقم أبدن

 



 

 

تفضل االستماع ألنو بالنسبة يل تعظيم  
 احًتاـ ادلعلمُت

 طالب الثاين

 .سأستمع كأستمع إىل ما يشرحو أستاذم

 

 طالب الثالث 

عادة ما تنتبو حىت تفهم، إذا مل تفهم، 
، فهناؾ استمر يف االنتباه بإذف اهلل

 .بركات

 

 طالب األربع

إذا شرح ادلعلم سأستمع  يشرح ادلعلم
 .جبدية لفهمو

 

 

 



، عادة ل تتعلم ىناؾ لتجميع نشاط تعليميى
 .ما ىو نوع النشاط التعليمي الذم تنظمو

 

 طالب األكؿ

ا بًتتيب األنشطة يف كقت  ال تقم أبدن
 .التعلم

 

 طالب الثاين

 .أنظم أم أنشطة أثناء الدرس تنظمها مل

 

 طالب الثالث

ا أثناء الدرس. يف  ال تنظم األنشطة أبدن
 .درس اللغة العربية يف األسبوع

 

 

 

 

، كم مرة قمت يف درس اللغة العربية أسبوعينا
.التدريس كالتعلمأنت أك معلمك بتقييم عملية   

 طالب األكؿ

و إذا فهمت كل شيء سنقـو ادلدرس أن
، فال زبجل بتقييمو، كلكن إذا مل تفهم

، فال السؤاؿ أكلئك الذين يفهموفمن 
تكن خبيالن يف التدريس أصدقاء ال 



 .يفهموف

 

 طالب الثاين

 .مي كل فصل على حدةقو ت

 

 طالب الثالث

 مل يفعل ذلك

 طالب األربع

 .مت تقييمها على األقل

 طالب اخلمسة

يف تعلم اللغة العربية يف أسبوع كاحد فقط 
يومنا, كاحدة مرة  

 

 



، مت احلصوؿ ىل شعرت بالرضا أثناء الدراسة
على الرضا من أم شيء أثناء الدراسة يف 

 .الفصل

 

 طالب األكؿ

، الرضا الذم أشعر بو ىو عندما لدم
 .للتعلمأحصل على طريقة جديدة 

 

 طالب الثاين

أنا شخصيان أشعر بعدـ الرضا ألف 
 .الدراسة تعطلت بسبب األنشطة العديدة

 

 طالب الثالث

 ، كالرضا عندما ربصلىلفي اللغة العربية
، ديكنك فهم كمشاركة على درجات عالية
 .التفاىم مع األصدقاء

 

 طالب األربع

، على ىل شعرت بالرضا أثناء الدراسة
، ل ادلثاؿ ىناؾ درس جديد ال أعرفوسبي

 .أتعلم أنو أفهمو بسرعة

 



 طالب اخلمسة

انت عند قراءة قصة يف كتاب عريب ، ك
، بعد ىناؾ عدة مجل ال تعرؼ ادلعٌت

، حث يف القاموس حصلت عليها أخَتناالب
 .كىذا ىو الرضا الذم أشعر بو

 

 

كم مرة ابتسمت فيها لنفسك ألنك شعرت 
 .أثناء الدراسة يف الفصلبالرضا 

 

 طالب األكؿ

 .غالبنا ال أعرؼ كم مرة

 

 طالب الثاين

 .ابتسم غالبنا بسبب الفكاىة يف الفصل

 

 طالب الثالث

 .كلكن نسيت كم مرة

 



 طالب األربع

ا ما تبتسم لنفسك، على سبيل غالبن 
لرضا عن التعلم مرتُت يف ، مثل اادلثاؿ
ىناؾ ، جيب أف تكوف األسبوع
 .ابتسامات

 

 طالب اخلمسة

ديكن أف تصل االبتسامة إىل  ابتسم 
 .ثالث مرات يف اليـو

 

 

اؾ أشياء مضحكة يف عادة ما تكوف ىن
، عادة ما ىي األشياء ادلضحكة الفصل، برأيك

يف ذلك الفصل اليت ذبعلك أنت كأصدقاؤؾ 
 .يبدكف مرحنا ألف ىناؾ أشياء مضحكة

 

 طالب األكؿ

 أكضح ادلعلم أف ىناؾ طالبنا ملعندما 
 .، كاف بعضهم نائمُتيفهموا

 طالب الثاين

كعادة ما يكوف ادلعلم الذم ديزح يف  سبت
 .الصف

 



 طالب الثالث

ديكن أف تكوف شخصية  الطبيعة
األصدقاء ادلضحكُت يف كثَت من األحياف 

 .مضحكة يف الفصل الدراسي

 

 طالب األربع

، ىناؾ مدرس أبدنا مضحك من نفسو
 .فقط جيعل جو الفصل الدراسي مضحكنا

 طالب اخلمسة

ال تعرؼ ما ىو ادلضحك كلكن دائما 
 تضحك معا األصدقاء

 

 

 

 طالب األكؿ .يظهر كجو مشوش

 .مل يظهر كجو مرتبك

 



 طالب الثاين

 .نادرنا ما يكوف ىناؾ مادة ال تفهمها

 

 طالب الثالث

 .يفهمردبا إذا كاف أحدىم ال 

 

 طالب األربع

، عادةن ألنو مل يفهم مل ُيظهر كجهنا مرتبكنا
 .ادلادة التعليمية

 

 طالب اخلمسة

ا ادلادة اليت يتم تدريسها  .مل أفهم أبدن

 

 

 

 طالب األكؿ .عدـ االلتفات إىل ادلعلم



 .مل ينتبو قط ألنو مريض 

 

 طالب الثاين

ال هتتم أبدا ما مل يدعوؾ صديق 
 .للدردشة

 

 طالب الثالث

 .صديق للدردشة دعاين

 

 طالب األربع

، عادةن ألف ىل ادلعلم أبدناعدـ االلتفات إ
  األصدقاء غالبنا ما ديزحوف أثناء الدركس

 طالب اخلمسة

 .كلكن نادران ما ربدث فقط إىل األصدقاء

 

 

 



 .التحدث مع الزمالء خارج مناقشة التعلم

 

 طالب األكؿ

نادرنا مااألصدقاء ما مل تكن ىناؾ أشياء 
 .مهمة

 طالب الثاين

  عدـ القياـ هبذامطلقنا

 

 طالب الثالث

لقد ربدثت أيضنا خارج ادلناقشة، كعادة 
، حىت دعاىا ما تتذكر أشياء غريبة

 .األصدقاء للتحدث

 طالب األربع

ا كلكن ليس يف كثَت من األحياف سبت  أبدن

 

 

 

 



تناقش مع زمالئك يف الفصل يف اليـو كم مرة 
 .أثناء تعلم اللغة العربية

 

 طالب األكؿ

 .ديكن أف تصل إىل مرتُت

 

 طالب الثاين

 .، الكثَت من الصمتنادران ما تتحدث

 

 طالب الثالث

 .غالبنا يف كل درس ،عنها سبت

 طالب األربع

أجريت مناقشة مع زمالئي حوؿ  لقد
 .العربيةتعلم اللغة 

 

 طالب اخلمسة

 .مت مرتُت فقط



 

 

كم مرة ساعدت صديقنا لديو صعوبة يف تعلم 
 .اللغة يف الفصل

 

 طالب األكؿ

، أشرح حىت يفهمها غالبنا أيضنا
 .األصدقاء

 

 طالب الثاين

، فسوؼ غالبنا إذا مل يفهم األصدقاء
 .يأتوف لطرح األسئلة

 

 طالب الثالث

 .يفهم األصدقاءبالتأكيد حىت 

 

 طالب األربع

ٍت أحد األصدقاء إذا كنت دبجرد أف سأل
، على األقل مرتُت أك ثالث ال تفهم

 .مرات يف اليـو

 طالب اخلمسة



، كلكن عادة ما ال أعرؼ عدد ادلرات
 .يأيت العديد من األصدقاء لطرح األسئلة

 

 

، كم مرة عادة، إذا كنت ال تفهم تعلم اللغة
 .زميل أك صديق آخر ادلساعدةاطلب من 

 

 طالب األكؿ

تكثَت من األحياف كلكن أريد فقط  يف
بشكل  اإلجابةالتأكد شلا إذا كنت 

 .صحيح أـ ال

 

 طالب الثاين

كثَت من األحياف إذا مل أفهم سأطلب  يف
 .من أصدقائي

 

 طالب الثالث

كثَت من األحياف إذا مل أفهم سأطلب  يف
 .من صديق

 

األربعطالب   



د سألت أيضنا صديقنا إذا مل أفهم، لق
، إذا كاف مع كلكن مع األصدقاء فقط
 .ادلعلم فقط فقط باخلجل

 

 طالب اخلمسة

حىت ثالث مرات تطلب ادلساعدة من 
 .األصدقاء

 

 

 

إذا كاف ىناؾ صديق حصل على أعلى 
 .، ىل ستثٍت عليوجات مقابل ما فعلتوالدر 

 

 طالب األكؿ

فقط كيف ديكنٍت أف أكوف أنا متحمس 
 .مثلو أيضنا أحصل على درجات عالية

 

 طالب الثاين

أنا فخور للتو رأيت صديقنا ذا قيمة 
  .عالية

 

 طالب الثالث



ف ىناؾ صديق حصل على درجات إذا كا
، فأنا أمدحها بعد ذلك أجعلها عالية

 .حافزم كيف ديكنٍت أف أكوف ىكذا

 

 طالب األربع

أيضنا أصدقاء  رأيت ،ذلكردا على ث
لديهم درجات عالية، يشعركف بالغَتة من 

، لكن احلسد ىو فقط من أجل األصدقاء
 .ربفيزم

 طالب اخلمسة

كيستخدـ كحافز للحصوؿ على أعلى 
 .الدرجات

 

 

 ،ة عادة تبتهج بصديق أثناء التعلمكم مر 
 

 طالب األكؿ

ا ، ال أحب التشجيع على أشياء من أبدن
 .القبيلىذا 

 



 طالب الثاين

 .أبدا

 طالب الثالث

ىل سبق لك أف ىتفت لصديق على 
 .مزاحو

 

 

 طالب األربع

 .ال تصرخ أبدنا يف صديق

 طالب اخلمسة

ا على شخص ما  .هتتف فيهاال تصرخ أبدن
 

 

كم مرة تزعج أصدقاءؾ عندما تستمر يف   طالب األكؿ



 .غالبنا عندما يناـ صديق .مقاطعتهم أثناء التعلم. سبت

 

 طالب الثاين

ا ما مل يزعج األصدقاء أكالن   .مأبدن

 طالب الثالث

غالبنا ما تزعج األصدقاء كلكن خارج 
 .ادلناقشة فقط

 طالب األربع

ا كلكن خارج  ال تكوف جاىالن أبدن
التدريس األكثر جهالن إذا كاف ىناؾ 

 .مهمة مجاعية
 

 طالب اخلمسة

 .على األصدقاء أبدنا ال تغش
 



 

 تحليل البيانات    .ي

، قاـ الباحث بتحليل البيانات مباشرة ليشرح أنو يف الهمن نتائج عرض البيانات أع
، توجد اسًتاتيجيات تعليمية للطالب درسة العامة، منوذج باصلارماسُتمدرسيت ادل
 :ادلتفوقُت

 استراتيجيات الذاكرة      .1

يستخدـ ادلتعلموف اسًتاتيجيات تعلممن خالؿ االستفادة من ادلعرفة السابقة 
كخربات التعلم. تتضمن اسًتاتيجية التعلم ىذه الكثَت من عمليات الذاكرة كالتعلم اليت 

الكالـ بأشياء مل يتذكرىا ، إذا ربط ادلتعلم أصوات تستخدـ الذاكرة. على سبيل ادلثاؿ
ىذه تكرار يجية تعلم الذاكرة. تتضمن اسًتاتيجية التعلم ، فهو يستخدـ اسًتاتمن قبل

، فإنو م حركات اجلسم للمساعدة يف الفهم، عندما يستخدـ ادلتعلالدرس السابق. كبادلثل
 .ديارس اسًتاتيجيات تعلم الذاكرة

  .يوجد طالباف يقعاف يف فئة الذاكرة ىنا

ذاكرة كالشيء ال الطالب األكؿ يسيطر على الذاكرة ألف ىذا الطالب يستخدـ
ألكؿ على إصلاز يف ، حيصل الطالب اتخيل أيضنا. من طريقة التعلم ىذه، كيالسابق

، حيث يسارع يف تذكر أك حفظ نص قراءة اخلطاب العريب. زبيل كيف الكالـ العريب
ا. باإلضافة إىل ذلكاستمرت ا ، تتمثل اإلسًتاتيجية اليت يستخدمها يف جلملة فصاعدن

فتو السابقة يف ادلساعدة على تعلم اللغة العربية ألنو من خرجيي ادلدارس االستفادة من معر 
الداخلية اإلسالمية أيضنا. ألف الدركس اليت تعلمها يف ادلدرسة الداخلية ديكن أف 

 تساعده على تذكر تعلم اللغة العربية كفهمها



  

، لمعيهيمن الطالب الثاين على الذاكرة ألف ىذا الطالب يستخدـ الذاكرة للت
دركسو أك ادلشاركة يف ادلسابقات، كغالبنا ما  كيستخدمها ىذا الطالب أيضنا يف ربصيل

، لذا فقد يشتمل على الذاكرة يف أخذ الدركس، ألف ىذا الطالب غالبنا ما حيب احلفظ
 . فاز أيضنا دبسابقة يف الكالـ العريب

 االستراتيجيات المعرفية    .٢

 ة التعليم كالتعلمىي مجيع سلوؾ ادلتعلمُت يف عملي

 ادلتعلقة باستخداـ قوة تفكَت ادلتعلم. ديكن أف تأخذ ىذه االسًتاتيجية شكل
، مت ربديد ستة أنواع من السلوؾ ادلعريف كاليت من أنشطة سلتلفة. يف إحدل الدراسات

صحح أخطاء ادلرء، باستخداـ ادلتوقع أف سبثل ىذه االسًتاتيجية. ىذه السلوكيات الستة ت
، ت، كشلارسة الكلمات، كالكتابة يف دفاتر ادلالحظات، كالقراءة من السبورةاإلدياءا

 .التعليمية كالتحديق يف الوسائط

 .ىناؾ ثالثة طالب يقعوف يف الفئة ادلعرفية ىنا

الطالب الذين ىم أكؿ من يهيمن على االسًتاتيجيات ادلعرفية ألف طريقة ىذا 
صحيح،  بناء صاراتو اخلاصة مثل حفظالطالب يف احلفظ عن طريق اختصاره تصنع اخت

، طريقة التعلم غيَته إىل صح مم أجناقص. بعد ذلك، ناقص مت تكضعف، مثل، أجوؼ
ىي استخداـ اخلرائط حلفظ ادلفردات. فضال عن التلخيص مثل العثور على مجلة مهمة  

فية ًتاتيجيات ادلعر كتب بعدىا فقد سبت قراءهتا كتكرارىا عدة مرات. من بُت مجيع االس
، بصرؼ النظر عن أنو حيقق إصلازنا يف الكالـ ادلوجودة فيو، يسهل عليو تعلم اللغة العربية

 .العريب باستخداـ ىذه االسًتاتيجية ادلعرفية أيضنا



  

الطالب الثاين ىو ادلهيمن يف االسًتاتيجيات ادلعرفية ألف ىذا الطالب ىو أكؿ من 
عن ظهر قلب. باإلضافة إىل زبيل أنٍت عادة ما  يتعلم كيفية كتابة األشياء ادلهمة كيقرأىا

، لديو إصلاز يف الكالـ ًتمجة ، لذلك من حيث كيفية تعلموأحفظ فقط زبيل ادلعٌت كال
العريب يف ادلدرسة ألنو حيب الدراسة أكالن إذا كاف ادلعلم ال يزاؿ ال يشرح ذلك على 

 .السبورة كحيب كاصل القراءة حىت ربفظ

الثالث على االسًتاتيجيات ادلعرفية ألف ىذا الطالب ىو كسيلة يهيمن الطالب 
دلعرفة ما إذا كاف ادلعلم يكتب على السبورة كىذا الطالب أكالن يفهم بعد ذلك أنو يريد 
االستماع إىل ادلعلم يشرح حىت يكوف فهمو أقول. بعد ذلك حيب أف يؤكد على مجل 

ذلك من كجهة نظر طريقة التعلم لديو ، لشار إليها عمومنا على أهنا تلخيصمهمة أك ي
 .إصلاز يف تطبيقم كهوت باللغة العربية يف مدرستو

 . استراتيجيات ما وراء المعرفية٣

ىي مجيع سلوكيات ادلتعلم ادلتعلقة بأساليب ادلتعلم أك طرؽ التعامل  اسًتاتيجيات
ت ما كراء ادلعرفية ، تتجلى االسًتاتيجيالتعليمية كإدارهتا. يف ىذا البحثمع مواد التعلم ا

يف رلموعة متنوعة من األنشطة اليت ديكن تصنيفها إىل الفئات الثالث التالية: الًتكيز 
مي عملية التدريس كالتعلم. ديكن التأكيد و يط كىيكلة أنشطة التدريس كالتعلم، كتقكالتخط

 .على أف كل ىذا جيب أف يأيت من ادلتعلم كيقـو بو

 .ا كراء ادلعرفة ىنايوجد طالب كاحد يقع يف فئة م

نو ىذا الطالب ىو السبب يف أف اذليمنة ديكن أف تندرج يف فئة ما كراء ادلعرفية أل
، يركز ىؤالء الطالب أكثر على االنتباه إىل ادلعلم عند شرح أثناء عملية التدريس كالتعلم



، فقد كاف سهالن من حيث تعلم اللغة العربية. ألنو غالبنا ما كاف يهتم دبعلمو ادلادة. نظرنا
 .قطفحىت ال يكتب اخلطاب العريب 

 اإلستراتيجية العاطفية      ٤

ىي كل سلوؾ ادلتعلم ادلرتبط دبواقف كمشاعر ادلتعلمُت يف التعامل مع عملية 
ت التعلم. تنقسم ىذه اإلسًتاتيجية إىل قسمُت: العاطفة اإلجيابية كالسلبية. االسًتاتيجيا

العاطفية اإلجيابية ىي سلوكيات ادلتعلم اليت تظهر أف التعلم يقبل كيقدر عملية التدريس 
كالتعلم. االسًتاتيجيات العاطفية السلبية ىي سلوؾ ادلتعلم الذم يظهر أف ادلتعلمُت 

كما  "سليب" يرفضوف كال يقدركف عملية التعليم كالتعلم. كذبدر اإلشارة إىل أف مصطلح
ال يعٍت سيئنا أك سيئنا. كجيب أف يُنظر إىل رفض ادلتعلم لعملية التدريس  ىو مستخدـ ىنا

ال عالقة لو بالدرجات اجليدة كالسيئة. كتتمثل  "زلايد" كالتعلم على أنو موقف
ك مع من تدؿ على ادلتعة أك االسًتاتيجيات العاطفية اإلجيابية بأربعة سلوكيات: الضح

، كتتمثل دلتعة ألف األشياء ادلضحكة شلتعةظهار ا، كإالرضا، كاالبتساـ، كإظهار الرضا
ة خبمسة سلوكيات: إظهار االرتباؾ، كالتذمر، كعدـ االسًتاتيجيات العاطفية السلبي

، كيظهر موقف دث إىل أقراهنم خارج نطاؽ التعلم، كالتحااللتفات إىل ادلعلم
 .الالمباالة.الطالب

 .الذين يقعوف يف فئة العاطفة ىنا ىناؾ طالب كاحد

ىذا الطالب ىو السبب يف أف ىيمنتو ديكن أف تندرج يف الفئة العاطفية ألف ىذا 
الطالب يشعر بالرضا عند ادلشاركة يف تعلم اللغة العربية. كما أنو يظهر موقفنا إجيابينا 

، تعلم اللغة العربية أنو فاز يف مسابقة م. برضاهبابتساماتو اخلاصة يف كقت التعل
 .باستخداـ تطبيق

 



 االستراتيجية االجتماعية   .۵

كل سلوؾ ادلتعلم ادلرتبط بتعاكف ادلتعلم مع أقرانو يف ربقيق أىداؼ التعلم. تتجلى 
، كمساعدة الدركسىذه االسًتاتيجية يف ستة أنشطة: التحدث إىل الزمالء حوؿ 

، كإعطاء الثناء كفقنا ألنشطة التدريس كالتعلم، كطلب ادلساعدة من األصدقاءاألصدقاء 
 .، كمضايقة األصدقاءء، كمضايقة األصدقاء أك تشجيعهمصدقالأل

 .الطالب الذين يقعوف يف الفئة االجتماعية ىنا لديهم طالب كاحد

يهيمن ىذا الطالب بشكل أكرب على االسًتاتيجيات االجتماعية ألف الركح 
ااال ، التعلمائو أف يواجهوا صعوبات يف ، كال يريد ألصدقجتماعية ذلذا الطالب كبَتة جدن

، ناقشة، كحيب ادلزاح مع األصدقاءكيتحدث دائمنا مع األصدقاء يف ادلناقشات كخارج ادل
أيضنا حقق إصلازنا كغالبنا ما يعقد مناقشات مع األصدقاء من حيث التعلم. ىذا الطالب 

، كالطريقة اليت ديكن ذلذا الطالب ا دبسابقة الكالـ باللغة العربية، كقد فاز أيضن يف مدرستو
ن ف يتعلم هبا للحصوؿ على ىذا اإلصلاز ىي أنو يتعلمو من خالؿ إسعاد نفسو مأ

 .، سرعاف ما حفظ كفهم نص الكالـخالؿ ادلزاح مع األصدقاء. لذلك

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية  من بُت مجيع الطالب يف مدرسة
، ىناؾ العديد من اسًتاتيجيات التعلم اليت مت ربليلها من قبل الباحثبنجرماسُت 

السائدة. اسًتاتيجيات الذاكرة كاالسًتاتيجيات ادلعرفية كاالسًتاتيجيات ما كراء ادلعرفية 
بُت مجيع االسًتاتيجيات كاالسًتاتيجيات العاطفية كاالسًتاتيجيات االجتماعية. من 

 .كاسًتاتيجيات معرفية ، ىناؾ اسًتاتيجيات أكثر ىيمنة كاسًتاتيجيات للذاكرةادلهيمنة

، ىناؾ اسًتاتيجية تعلم ليست سائدةمن بُت مجيع الطالب الذين سبت دراستهم ، 
كىي اسًتاتيجية تعويض ال توجد فيها اسًتاتيجية التعويض ىذه من طريقة التعلم 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت. للطالب يف منوذج مدرسة


