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الباب الرابع
.مرنجين دماك٢بوسيلة لينغوافون في المدرسة فتوحية تعليم مهارة االستماع 

العالية اإلسالمية مرنجين دماك بوسيلة لينغوافون٢مهارة االستماع بمدرسة فتوحية تعليم .أ
٣٠من العلوم الدينية و% ٧٠املناهج الدراسية املستخدمة يف هذه املدرسة تتكون من 

وبرامج . العلوم الطبيعية، وقسم العلوم االقتصاديةوينقسم إىل قسم .العلوم العامةمن % 
.التعليم يف هذه املدرسة من برنامج التعليم العام

عملية التعلم والتعليم يف االستماع باستخدام وسيلة للينغوافون يف الصف احلادى عشر 
: العالية اإلسالمية مرجنني دماك تتكون من٢يف املدارس الدينية مبدرسة فتوحية 

املناهج الدراسية.١
العالية اإلسالمية مرجنني دماك، كان املنهج له ٢يف املدارس الدينية مبدرسة فتوحية 

:ىن الواسع، وهي كما يلي املع
كمنظمة التعليم التوجيهي .أ
كمادة تدريس واليت يف غضون فرتة معينة.ب
كمتوجه يف التعليم والتعلم، حبيث توجه املعلمون والتالميذ إىل هدف ميكله مؤسسة .ج

العالية اإلسالمية مرجنني دماك وهو على صورة برنامج من ٢مدرسة فتوحية 
األنشطة املدرجة يف املناه

.الشخصية على الشكل املطلوب
املادة .٢
االفتتاح.أ

فكل الدراسات واالجتماعات مبتدأة بالصلوات إذا يف البداية ولكن إذا كان 
يصلي منتصف أو املدرسني عادة األخري مباشرة ويوفر حتيات وسؤال وجيزة، تبذل 

.التالميذ ملتابعة الدروس على حممل اجلدجهود حبيث يتم حتفيز 
الطريقة.ب

يف التعلم كان االستماع باستخدام الطريقة الالئقة يف املدارس الدينية مبدرسة 
العالية اإلسالمية مرجنني دماك حبيث ال يقع التالميذ يف امللل والنعس أقل ٢فتوحية 
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العالية ٢سة فتوحية ومتكن املالحظة أن التعلم يف املدارس الدينية مبدر . جتربا
.مل يكن له ترتيب منهجي عن تنفيذ التعلماإلسالمية مرجنني دماك

. التالميذ/املتعلمون .ج
:النامجة عن جمموعة متنوعة من التالميذ كثرية، وهيشكالتامل
. عدم معرفة التالميذ عن املفردات يف مادة لينغوافون.١

اية كل موضوع املفردات للينغوافون الواردة يف املواد التعليمية يف بد
حىت ان التالميذ ال مشكلة اتقان املفردات اجليدة يف القراءة . واملفردات

. واالستماع والتعلم لتفسري املواد للينغوافون املتقدمة
صعوبة التالميذ يف الكتابة العربية.٢

احلروف العربية البد أن يبدأ من اجلهة اليمىن وتابع كتابة القواعد 
.يتناقض مع النقش الذي يبدأ من اليسار ودون قواعد الكتابةوهذا. املخصصة

جيري تدريسها للطالب ليست مهتمة يف تعلم املواد للينغوافون 
اللغة العربية هي اللغة األجنبية حبيث مستوى الصعوبة كانت أعلى باملقارنة مع 

التعلماستخدام اللغة االندونيسية اليومية، حبيث ختفيض سعر فائدة التالميذ يف
املعلم.٣

:النامجة عن املعلم هيشكالتامل
.عدم توفري املعلم وكفائتهم من احلوافز للطالب حول أمهية التعلم.أ

عدم تطابق املواد اليت يعلمها املعلمون بأهليتهم .ب
دور املعلم فقط باعتباره كناقل العلوم، ويرجع تارخيها من التدريس والكتابة .ج

االحالة مع نقص املعلم عضو الدافع ألمهية دراسة والقراءة املنزلية إىل عضو 
.اللغة العربية، وسيتم شرحه يف املستقبل

أدوات/ وسائل االعالم .د
الوسائط املتعددة الناقصة أي ليست كافية، وعدم وجودها املستخدمة 
يف تعلم كيفية االستماع وعدم طاقة املعلم يف إيقاع خالقة تؤدي الطلبة يف 

.تلقي التعليم
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غي لكل املعلم أن يكون قادرا على استخدام الوسائط املتعددة اليت ينب
ويتعني . 

ام املعدات من غري sعلى املعلم على األقل أن يكون قادرا على استخد
كما .مشقة وصعوبة، وإمنا هو ضرورة من أجل حتقيق أهداف التعليم املرجوة

نعلم ان لوسائل البنية التحتية أو املعدات دورا رئيسيا يف توفري وسائط 
.

تقدير/تقييم.ه
قبل أن ينهي املعلم االجتماع، عليه أن خيلص مادة  الدرس يف 

ك االختبار على شكل للينغوافون لتالميذه وإجراء اختبار أخر، وكان ذل
هذا هو حماولة لتحديد جناح التعليم بأن كان التالميذ قادرين . أسئلة وأجوبة

وباتباع التقييم سيعرف جناح التعلم الذي حدث . على فهم املادة جيدا أم ال
:ولذلك، تفّعل املعلم للينغوافون متابعة الربنامج يف شكل. يف الفصل

استعراض املواد يف بداية اجللسة.١
تنفيذ املهام الفردية باإلضافة إىل تنفيذ ما هو موجود يف التعلم، ويتم .٢

:ذلك أيضا يف تنفيذ التعلم هي
إجراء الدرس عن طريق القيام باالختبار وقبل إعطاء اختبار يف .أ

شكل األسئلة املتداولة يف بداية االجتماع، تقدم املعلم املسامهة 
وسوف يكون من األسهل . وتالميذهاالجيابية حىت جتري احملاورة بينه 

لدى املعلم لتعليم واتقان الصفوف حيث كان التالميذ على 
استعداد لقبول الدرس، يف حني أن التالميذ أنفسهم يتنافسون دائما 

.وفتح املعلم أنشطة التعلم بالسؤال واجلواب املوجز. لتعزيز التعلم
.إعطاء حتصيل التالميذ تعزيزا أو حتسينا.ب

إىل تعزيز تدريب التالميذ وشحذ الذاكرة وتعزيز باإلضافة
معرفتهم من كل عملية التعلم، يتم تعريف تعزيز توفري جانب 
السلوك بنشأة املرة األخرى حبيث أنه ميكن أن يؤدي التالميذ يف 
حتسني طريقة التفكري واملبادرة الشخصية باإلضافة إىل توفري التالميذ 
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من أجل حتفيز واملعلم من . ويفهمهاحيث املواد اليت جيب أن يلمها 
القيم يف كل عضو للينغوافون التقييم التكويين، وأداء املهام الفردية 

.يف شكل اختبار شفوي
.موقف متحمس.ج

وقد وضعت قبل التدريس وعملية التعلم عالقات جيدة مع 
إن العالقة اجليدة بني املعلم والتالميذ ستخلق جوا حيا، . التالميذ

اجلهود الرامية إىل حتقيق نتائج على مرأى من عملية وجدا لدعم 
الناس املعلم اخلروج للتعليم التعلم سوف تؤثر على التنمية والتقدم 

املوقف هو مبني يف شكل مرأى من املعلم . من التالميذ يف التعلم
خترج الناس تبدأ الدروس يف الوقت احملدد وسيبدأ التلميذ لفة كل 

أن املعلم كانوا متحمسني للتدريس، درس، ولكن على الرغم من
هناك جزء كبري من التالميذ يشعر بامللل والتعب من املواضيع 

.للينغوافون ألن الكثري من الكلمات املوجودة حمددة يف نفسهم
.استخدام األساليب املختلفة.د

على الرغم من أن أسلوب احملاضرة املستخدمة بشكل 
ولكن وفقا للمواد والغرض منه رئيسي من قبل معلم مادة لينغوافون، 

حيتاج إىل استخدام أساليب أخرى مثل األسئلة املتداولة واإلتقان، 
.

املسألة مهم جدا، ألن التالميذ عادة ما تكون أكثر تركيز االهتمام 
لى اية الدرس في نبغي أن يكون أكثر املفهومة واملقبولة من قبل ع

التالميذ مع ملخص واضحة وموجزة، من املواد اليت جيب أن تكون 
٤٨.مهمة لسجالت التالميذ من بيان

.ستخدام وسائل االعالم لينغوفونبم االستماع ليتعتمشكال.ب

مرجنني ٢وهو معلم اللغة العربية يف مدرسة فتوحية احلاجحسنيىأمحد حليماألستاذ اندس دكتوراملقابلة مع ال٤٨
.دماك
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ال ، فإنه مشكالتيف معىن واسع يف القاموس االندونيسية ال يزال يسبب تكالمش
الدروس املستفادة من التعلم تسبح وسائل عملية لتغيري السلوك التفاعلي . يزال مل حتل املشكلة

ويقال إن الغرض من تنفيذ أنشطة التعلم بعد أن حصل التلميذ على نتيجة تعلمه . مع البيئة
اليت تنشأ يف التعليم والتعلم اليت شكالتم هي املييف التعلتكالشاملو. تغيريه يف السلوك

.حتتاج إىل احلل

.املرتبطة باملتعلمنيتكالمش.١

يف تعلم كيفية االستماع باستخدام وسائل اإلعالم للينغوافون متكن كون 
املتعلمني يف عدم متكنهم من املادة وفهمها جيدا، وقد يكون على تتفاوت مشكالت

فسري صياغات ما فمن التالميذ من يفسر ذكاء األطفال على سبيل املثال من حيث ت
املذكورة بقلة درس التالميذ القراءة والكتابة يف شكالتوتصدر هذه امل. بسريع وعكسه

القرآن يف مدرسة يدرسون فيها من قبل أي املدرسة االبتدائية، وال يدرسون يف روضة 
ملعلم وهو وبالتايل فاملشكلة هي صعبة ا. سنوات٦- ٥األطفال حني عمرهم بلغ إىل 

العالية اإلسالمية مرجنني دماك متخرجني من ٢٪ تالميذه مبدرسة فتوحية ٨٠يوجه 
٢٠املدارس املتوسطة اخلارجية و 

.هؤالء التالميذمشكالتعدم فهم التالميذ تعلم اللغة العربية وكسلهم يسببان إىل 
.املرتبطة باملعلمتكالمش.٢

وتأثر قدرة املعلم السابقة، حبيث يعطى املعلم كل ما هو صاحل لتالميذه فعليه أن 
كما تستمر يف تطوير املعلمني، ولكن املعلم يف الصف . يكون من ذوي اخلربة لديهم

خطة لربنامج (احلادي عشر يعلم مواضيع للينغوافون يقل االنتباه بأمهية حمطة االذاعية 
فمن هذه . حىت يف تنفيذ وتسليم املواد التعليمية ال يتسق مع أهداف تلك املواد). التعليم

القضية فهم التالميذ قليال من املواد التعليمية، واملعلم وسيتم أيضا صعبة ألن أي توجيه 
عدم وجود ختصيص أو حتديد الزمن يف حني أن املادة على . أو إشارة يف تطوير التعليم

كثري ولكن املادة للينغوافون أيضا أن جيعل املتعلمني تصبح أعاله مث كانت أن أقول ال
.هناك مشكلة يواجهها املعلمون حبيث أن أي طالب األثر

.إدارة الصفالتعليم و طريقةباملرتبطة تكالمش.٣
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.الطريقة.أ
الطريقة هي طريقة لتقدمي املواد التعليمية يف حتقيق األهداف، ينبغي أن 

يف تعلم للينغوافون مبدرسة فتوحية . أسلوب يطابق باألهداف املتوقعةيستخدم املعلم 
العالية اإلسالمية مرجنني دماك يستمر املعلم باستخدام أسلوب احملاضرة حبيث ٢

وباإلضافة إىل ذلك، يستخدم املعلم أسلوب األسئلة املتداولة . يشعر التالميذ بامللل
الميذه قدرة قليلة على التحكم يف النهائي واملناقشة، يف مناقشة وسؤال ما حىت لدي ت

ويصعوبون يف التنفيذ، وميكن اختبار ال، وتأثري ذلك على تلك القيم اليت ليست كما 
.هو متوقع

.إدارة الفصول الدراسية.ب

إدارة الفصول الدراسية جتلب مهارة املعلم يف خلق وحفاظ الظروف املثلى 
يزال مزدمحا للغاية ألنه ال يوجد إدارة الصف يف الصف احلادي عشر ال. للتعلم

جتمع، وهذا يعين أن األطفال هم مشغول مع الرجل اهلادئ، والذكي مع من دونه يف 
فمن مشكلة املعلم . الذكية، ومزج ما زال يف واحد هو أن أقل مواتاة يف فئة اإلدارة

سوف جيد صعوبة يف تقدمي الدرس، وسيتم هذهالصعوبة بانزعاج األطفال لسبب 
.ظروف املزدمحة بالتالميذال

.التعليميةمصادراملرتبطة مع وسائل اإلعالم أوتكالمش.٤
كيف جيب أن أي عملية التعلم اليت حتدث يف شكل يان التفاعل واستخدام أداة 

العالية اإلسالمية مرجنني دماك مسألة ٢اليت تواجهها مبدرسة فتوحية . أو وسائط متكاملة
أقل املتاحة العربية من أجل دعم عملية التعلم وعدم وجود وسائل التعلم املرافق اليت هي 

اإلعالم املتاحة وكذلك حىت متت عملية االعدام اللغة التعلم هناك بعض التالميذ الذين 
.غاب عن الكمبيوتر

.املرتبطة بالتقييمتكالمش.٥
اليت تنشأ يف  شكالتامل. جيري التقييم لتحديد مدى التمكن من املتعلمني املادية

كثري من األحيان هو مل يتقن املعلم اسرتاتيجيات لتقييم الطلبة وعدم فهم التالميذ مستوى 
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املعرفة اليت تتضمن احلركية املعرفية والوجدانية، ولذلك سوف تظهر السلطة من التالميذ الرد 
.٤٩على الدروس اليت متفرقة بغريها

مرنجين ٢عن تنفيذ تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون في المدرسة فتوحية تحليل.د
.دماك

ويقال إن إجناز التعلم أن يكون فعالة إذا ال ميكن أن يتحقق اإلجناز املطلوب يف 
التعلم مع استخدام األساليب املناسبة أي باستخدام أساليب معينة لكنه ميكن ان تنتج أفضل 

.حتقيق التعلم
ب أن يكون التعلم جيدا شامال، وهو ما يعين ليس جمرد اكتساب املعرفة وحدها، جي

وينبغي . بل أيضا واضحة يف إحداث تغيريات يف مواقف التالميذ وسلوكهم بطريقة متكاملة
.على املعلم والعمليات احملددة النظر واملالحظة إىل هذا التغيري بالطبع

أكثر فعالية بعد ذلك قادرا على رؤية الوضع ولكي ميكن استخدام أساليب التعلم يف
أنشطة تعليمية ملتعلمي قادرة على أن تكون . وحالة من التلميذ، مبا يف ذلك أدوات التعلم

خمتلفا بالضرورة من املتعلمني الذين جيدة، وغريها من النصائح لتحسني عملية التعلم يبدأ 
ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن تصم. تعلم التصميم

ومع ذلك، ليس هناك شك يف أن العملية التعليمية لن تنجح من . الوحيد الذي حيدد جناح
.دون تصميم اجلودة

وميكن القول ان نشاط التعلم لتكون فعالة، إذا كان التحصيل األكادميي هو بارد ال 
حلالة هو كل شيء أن تستخدم للحصول املشاريع يف هذه ا. ميكن أن يتحقق مع أقصى جهد

على نتائج مرضية التعلم مثل الطاقة، واألفكار، والوقت، واملعدات التعليمية واألنشطة األخرى 
.ذات بالصلة التعلم

تتوافر ساعة . مرجنني دماك٢يف التدريس على مود للينغوافون كانت املدراسة فتوحية 
ساعة كل ١نظرا لوقت معني . دقيقة٣٥ة إىل الساع) الدرس ساعة١(من الدرس كل أسبوع 

أسبوع، وينبغي االستفادة من دروس املعلم للينغوافون الوقت، واختيار ما سيقدم موضوع 
سلفا، حىت يف فصل دراسي واحد إلمتام والعمل على املواد اليت أنشئت للينغوافون تتناسب مع 

.املناهج الدراسية

.احلاجنيحسىأمحد حليماألستاد اندساملقابلة مع الدكتور٤٩
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٢ستماع بوسيلة لينغوافون في المدرسة فتوحية الاتحليل عن المشكالت تعليم مهارة .ه
.مرنجين دماك

وههنا هي . أن املشكالت هي الصعوبات أو األشياء اليت حتتاج إىل العالج واحلل
مرجنني دماك٢بوسيلة لينغوافون يف املدرسة فتوحية العربيةيف تعليم اللغة الصعوبات املوجودة

.وحلها

.حلهاو املتعلقة املتعلمني شكالتامل.١
أما للينغوافون من حيث املواد التعليمية يقل قدرة التلميذ على قراءة املواد من 
حيث االستماع وفهم أو تفسري الكلمة، هو اجلهد الذي بذلته وكان املعلم ميارس وتليها 
التلميذ واملعلم أيضا تدريس التلميذ على املسافة البادئة االستماع عادات للينغوافون املادية 

. يف غرفة ليب يف وقت مبكر يبدأ قبل فئةلعبت 
.ال يفهمون إال ديسك ولكن ميكن تفسري كلمة كلمة

مع مستويات خمتلفة من املخابرات مثل االستماع اىل املادة للينغوافون عندما 
ى االستماع إىل املواد لعبت يف معمل اللغة، وكان املعلم توفري الوقت املناسب يف القدرة عل

وينبغي أن تسجيل لولده ىف روضة األطفال القرآين حىت حصل على األساس . املسندة
القراءة والكتابة األساسية واحلروف العربية وفقا ملا يسمعون ملعرفة ملعرفة مع والديه يف 

إا ما زالت تتوقع عند املدرسة قادرة على القراءة والكتابة مع جيد نزل، ف .امل
أولياء . اخللفية العائلية جتلب التأثري اهلائل للتالميذ على دوافعها واحلماس للتعلم

األمور الفنية كما كان هلا تأثري، ألنه هو مصدر الدافع هو الدافع احلاسم ، وأمناط التعلم 
بالنسبة ألولئك الذين لديهم آباء واملعلم ، فهي دائما يراقب ابنه . واألنشطة التلميذية

التعلم بالنسبة هلم ليس عبئا ، ولكن لغريها من املهن اليت مل يكن . م أنشطة االبنةوالتعل
. لديك الوقت لرصد أنشطتها والتعلم ال ميكن أن يكون مصدر أو مكان أن نسأل

ملشكلة جهود واستمر يف تلقي . وعالوة على ذلك ، واآلباء الذين يعملون يف خارج البلد
أخرى هي على مشكالتاآلباء بديال ، يف حني أن اهتمام من أولئك الذين أصبح 

معرفة خمتلف هو شائع عند التلميذ يف الصف الواحد لديهم مستويات خمتلفة من املعرفة ،  
كما التلميذ وسيلة سهلة وسريعة لتقبل الدرس ، فإنه يؤثر على روح التعلم وغري متوازن 

.أمناط تعلم التلميذ
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هو الذي ينبغي القيام به من خالل إجراءات أو جهود للتغلب على هذا
استخدام طرق التدريس املناسبة مصممة خصيصا لنمط التعلم من كل طالب، وإال كيف 

.
ك مرجنني دما٢وفقا لصاحب البالغ لتنفيذ التعلم للينغوافون يف املدرسة فتوحية 

على الرغم من أنه ال تزال هناك العديد من أوجه القصور ، ولكن . جيدة مبا فيه الكفاية
من مجيع االطراف من املعلم من املدارس ورئيس جملس حاول اجياد افضل حل للنهوض 

.املدارس

.حلهاو املرتبطة املعلم شكالتامل.٢

خطة (اليت وقعت هي أن املعلم ال جيعل بشكل روتيين احملطة االذاعية شكالتامل
للمشكلة، أن املعلم جيب عليه أن يكثر املنتظمة واملستمرة جلعل احملطة ) تنفيذ التعلم

إتقان وتطوير املواد نظرا مشكالت. حىت توافق املواد املقدمة باألهداف املرجوة. االذاعية
حىت . لزمن، يف حني أن املواد املعروضة هي أكثر من الالزملعدم ختصيص أو حمدودة من ا

للينغوافون املواد . تصبح مشبعة لينغوافون الدرس بسبب العديد من استماع وتفسري الكلمة
طبعا هو الكثري من املواد يف ذلك بدءا من اإلعالن الدرس اخلامس الكثري من املواد 

.دروس جيدالدرجة أن التلميذ ال يرغبون يف تعلم هذه ال
أورغم 

وهناك التلميذ الذين يدرسون وحدها يف املنزل بسبب مشبعة جدا . للتعامل مع الضجر
.املدرسني يف املدرسة هم أقل املفضلة يف التدريس. معلمتها

ة أكرب قدر ممكن ، ولكنه يضيف لضيق الوقت أن املعلم ال تعلم الدرس هو حزم
عدم وجود دعم الكتب، ومرافق ساعة من الدراسة قبل دخول املدرسة أو املنزل املدرسة

حماوالت أو إجراءات للتغلب . حمدودة وقدرة التلميذ خمتلفة أيضا مانع من التطور املادي
م املواد معل. من خالل البحث عن املواد املقارنة كمصدر للتعلمشكالتعلى هذه امل

. املتقدمة يف مثل هذه الطريقة ، كما أن مثل هذه املواد ليست من حزمة املناهج الدراسية
وعلى سبيل املقارنة إىل البحث عن املواد واملواد الداعمة، لتحليل املواد قبل التعلم 
واستخدام أدوات أو اإليدز اليت تنطبق على هذا املوضوع جيري تدريسها ، وباإلضافة إىل 

ك ، واملعلم تطوير دائما احملتملة اخلاصة بك مع الكثري للتعلم من اآلخرين فضال عن ذل
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اموعة املعلم  اط  نش من  ة  املعرف ة  اد واحدة من احلدث أو وسيلة لتطوير )KKG(زي
.أنفسهم

وميكن التغلب على أوجه . هناك ، ميكن للمدرسني وطرح األسئلة وتبادل اخلربات
وعلى حنو أكثر . س من خالل زيادة ساعات من الدروسالقصور من ساعات التدري

فعالية ذلك يف الصباح وقبل ذهابه اىل املدرسة ولكن األنشطة الروتينية ألنه ليس من 
املمكن بعد ذلك يتم تنفيذ بعد انتهاء ساعات الدراسة حتىللتالميذ ال يشعرون بامللل 

سوف تكون قادرة على مثل هذه األنشطة . حىت تتخللها دروس هامش النكتة خفيف
آنج املدرس الذي دائما القدرة على . إحداث تغيري، وكذلك الفوائد بالنسبة للمستقبل

لم ا تع نشطة ال لى أ يضا ع رت أ ث ال، أ احل يعة  بطب نمو  .ال
يتضح من املواقف من . وفقا لرأي الكاتب من هذه اجلهود قد إلحداث تغيري

ول سؤال والنبيلة ملاذا املعلم عندما جترى التلميذ الذين بدأوا هناك قلق ، هناك الفض
.أنشطة التعلم

.حلهاو إدارة الصف التعليم و طريقةاملرتبطة بشكالتامل.٣

الطريقة اليت استخدمت يف الدراسة خالل هذه هي الطريقة اليت ميكن أن تنفذ يف 
للتغلب على هذا امللل هو اإلجراء . وهذا جيعل التلميذ تصبح بامللل. الفصول الدراسية

الذي اختذته التعبئة الدروس بانتظام وحتديد اسرتاتيجيات التدريس خمتلفة لكل موضوع 
حني PAIKEMاملعلم أيضا استخدام مزيج من عدة أساليب للحد من امللل من . خمتلف

تشكيل أيضا فئة منوذج أو إعداد سيوة مع مناذج خمتلفة حبيث املتعلمني أكثر وضوحا يف 
هذا النهج هو مفيدة بشكل خاص . احلصول على املواد اليت جيري تدريسها وعاطفي

.طة األكادمييةلتكوين مهارات التفكري االستقرائي أن هناك حاجة يف األنش
دولت الباحثة وباإلضافة إىل ذلك، كانت طريقة التعليمية جتراء بالنظام معلم 

يف الواقع العديد من الزمالء املعلم مساعدة املعلم كيفية معرفة مستوى . خصوصى زمالئي
تعليم التلميذ بني بعضهم البعض وممارسة لتعليم التلميذ الذين يتم . إتقان وقدرة التلميذ

. يكون مستعدا بشكل أفضل على حد سواء املادية والنفسيةتعيني املعلم جيب أن
التدريس قبل الصديق الذي ستطلب ايضاحات من املعلم ، فإنه جيعل املعلم والتلميذ 

مثل هذا . 
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ترتدد يف طرح األسئلة وجيادل، حىت التعليم جلبت وأنشطة التعلم حتدث عندما التلميذ ال 
أن جو التعلم ليس متوترا وأكثر من ذلك املنطلق، ميكن املادة أكثر سهولة تقبل وتطويرها 

ام اج احتي فكر و ل وى ا ت مس مع  تالءم  . مبا ي
ا ج التعويد للتغلب على صعوبة لفهم، واالستماع، وتنفيذ  يض ذ أ ف ن وي

لذين هم بالفعل على دراية الفهم الالزم من قبل الكالسيكية حبيث ميكن توجيه التلميذ ا
املعلم، ليست لديهم وتشبع اجلو تربوية ميكن إجيادها والتلميذ لطيفا مباشرة يف أنشطة 
اتمع هو أيضا خطوة فعالة، والتلميذ ميكن أن نتعلم العيش واملمارسة، بل هو أيضا 

.يف الفصول الدراسيةمصدر مقبول من التعلم املباشر، ال يقتصر على التدريس 
حىت ال يقتصر على إدارة الصف يف الفصول الدراسية ولكن أيضا خارج الفصول 

.الدراسية هي واحدة جهد إدارة الصف أساسا مهمة يف الفصول الدراسية

.حلهاو م ياملرتبطة مع وسائل االعالم ومصادر التعلشكالتامل.٤

بورة والطباشري، يف حني أن وسائل اإلعالم املستخدمة يف التعلم هو جمرد الس
ومع ذلك ، واللوازم والكتب املدرسية جرد يف املكتبة . هناك مصادر التعلم كتب احلزمة

احلد األدىن حبيث ال ميكن للتالميذ االستفادة بشكل صحيح، والتأثريات اليت حتدث 
اب توفري ، والكتشكالتمع مثل هذه امل. نقص يف املعرفة والبصرية يف فهم التعلم ينغوافون

بديل لتوفري وسائل االعالم ومصادر التعلم اليت تدعم التعلم من أجل حتقيق األهداف 
، والكتب اليت تدعم لينغوافون الدرس لكسب )ورقة طالب(املتوقعة ، مثل أوراق العمل 

املزيد من املعرفة حبيث تسهل فهم التلميذ باإلضافة إىل مربيا جيب طرق أكثر ابتكارا 
لم حىت مع وسائل اإلعالم وحمدودة املوارد التعليمية ، فإنه سيتم تعزيز نوعية لتوفري التع

.وجودة التعليم

.حلهاو املرتبطة التقييم شكالتامل.٥

التعلم للينغوافون املرتبطة بالتقييم هو عدم وجود عملية التقييم أو شكالتامل
. اعملية التعليم والتعلم ومتطلبات املنهج هو اآلن أقل ميسه. موقف

حيدث هو اللفظية للتعرف على التلميذ بعد جناح عملية التعلم ، وتقييم املعلم من خالل 
وجيري التقييم التكويين من خالل اختبار كتايب مل . أشكال التقييم التكويين واخلتامي٢
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يتم تنفيذ بعد موضوعا أو قبل أن يتم القيام بالفحص بعد موضوع اختبار الفصل
يف حني مل يكتب لالختبار يف شكل اختبار شفوي أو األسئلة اليت . الدراسي أو قبل

جعلت كل يوم بوصفها مظهرا من مظاهر اآلثار املرتتبة على االختبار القبلي واالختبار 
أجري التقييم من قبل املعلم الدرس لينغوافون جديدة تغطي اجلوانب املعرفية مل . البعدي

لذلك التقييم الذي قامت به املعلمون من تقييم جيد من . لة واحلركيةحتقق اجلوانب الفعا
.التعليم والتعلم مل يتم تقييم نتائج تنفيذها بشكل صحيح

دقيقة ٣٠اجتماع ساعة . وإىل جانب مشكلة تقييمات الطالب حمدودة للغاية
أو إجراءات حماوالت. ويكفي لتقدمي املواد فقط. فقط ليست كافية إلجراء التقييم املثايل

للتغلب على هذا باستخدام القبلي، واختبار آخر بعد االنتهاء من التعلم، وتوفري مهمة 
توفري تقييم يف كل درس على الرغم من أن بعض . وقد مت تقييم شفويا أو خطيا. منظم

وتعترب هذه اجلهود وجهات النظر جيدة الفعال لنتائج التقييم . جعل تعلم التلميذ دائما
مع هذا التوصيف يتم تأسيس . املعلم التواصل مع األهل والزمالء األعزاء. التقييموعملية 

أما بالنسبة لالقرتاحات . عالقات وثيقة واالتصاالت للتغلب على الصعوبات تعلم التلميذ
من اآلباء واألمهات أن ال تعطي او تكليفات وعادة ما يتم الواجبات املنزلية، وعلى 

. ونسعى جاهدين لتطوير املواد واملعرفة إىل مستوى احلاجةاستعداد للطالب للتعلم
نصيحة للمعلم، يف تطور املعلم املادية جيب أن تبحث بنشاط عن املواد كمصدر للنسبة 
املدرسني الدعم جيب أن يكون أيضا التحضري اجليد، سواء من حيث املوظفني واإلدارة، 

.وهذا ليس أقل أمهية لنجاح التعليم هو االنضباط
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