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تالميذل" "تنفيذ 

.
عن حملة.١

التارخيي املوقع)أ
املدارسإحدىهيسوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةاملدرسة

اجلمهوريةالدينيةالشؤونبوزارةتقيماليتاحلكوميةالدينيةلعاليةا
ثالثةعلىاملدرسةبنيتالسنةهذهيف.١٩٨٧سنة٧٣رقمبتقريرها
للبناتفصولثالثةعلىاملدرسةبنيت١٩٩٣سنةويف. للبننيفصول
SK Dirjen Binbaga IslamNo.E / PP. 006 / K / 935 / 93قرارحتت

يف شارع ىت تقعال) MAPK(سوراكرتا احلكومية الدينيةاملدرسة العالية و
Jln. Sumpah Pemuda(سوراكرتاباجنارساريكاديبريو٣١سومباه رقم 

No. 31 Kadipiro Banjarsari Surakarta ( حتت رئاسة املدرسة العالية
يف ىت تقعال) MAN 1 Surakarta(اإلسالمية احلكومية األوىل سوراكرتا 

Jln. Sumpah(سوراكرتا ارساريباجنكاديبريو٢٥شارع سومباه رقم 

Pemuda No. 25 Kadipiro Banjarsari Surakarta.(
:فهمسوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةاملدرسةرؤساءأمساءأما
)١٩٧٧–١٩٦٧(اجاحلمعموريكياهي)١(
)١٩٨٧–١٩٧٧(احلاجرسالن)٢(
)١٩٩٧–١٩٨٧(احلاججزيد)٣(
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)٢٠٠٢–١٩٩٧(املاجسترياحلاج،السليمعبدالدكتوراندوس)٤(
املاجتسترياحلاج،سوسانطاهاديأكوسالدكتوراندوس)٥(

)٢٠١١-٢٠٠٢(
حىت٢٠١١(املاجستريبوروانطا،هاريادي. مالدوكتورانددوس)٦(

١)اآلن

املوقع اجلغرايف)ب
احلكوميةالدينيةعاليةالاملدرسةأناجلغرايفاملوقعإىلنظرا

باجنارساريكاديفورا٣١رقمفموداسومفاهشارعيفتقعسوراكرتا
:لييمايفهحملهاوأما. سوراكرتا

"Tirtonadi"السياراتموقفاجلنوبجهةمنتقريباكيلومتر٥-

.سوراكرتا
.وجوسوجنومالسكانمنازلشرقالجهةمنتقريبامتركيلو٣-
.الطالباتمسكنغربالجهةمنتقريبامتر١٠٠-
.سوراكرتارياديسالمتجامعةغربالجهةمنتقريبامتر٢٠٠-
٢.تالميذلاومسكنبونولويوالسكانمنازلالشمالجهةمنمتر٥-

احلكوميةالدينيةعاليةالاملدرسةأناملواصالت،بآلةمناسبة
إىلمثالاملواصالتاتودأاميرهألنمناسب،مكانيفتقعسوراكرتا
. كليويرسوق–موجوسوعوصولو،–وفورواداديبالور،-كرتاسورا

.العامةاملواصالتيركبونالتالميذمنوكثري
لتأسيسأهداف ا)ج

:ليتمافهيملدرسةاتأسيسأهدافأما
نية احلكومية سوراكرتالدياالعاليةاملدرسة توثيق ١
٢٠١١يسرما٢٨اليت كتبها الباحث يف التاريخ نية احلكومية سوراكرتالدياعالية املدرسة الشاهدة يفم٢
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.اإلسالميةالشريعةعناخلاصةاملعارفاستيعابيفالتالميذإعداد)١(
.العليااملرحلةإىلوالعلوماملعارفمنالتالميذلدىماترقية)٢(
.والتعليمالتربيةوكميةنوعيةترقية)٣(
التكنولوجيةالعلومبانتشارشخصيتهملترقيةالتالميذمعرفةتنمية)٤(

.اإلسالميةواملفاهيمالتعاليممناملستخدمةواملهارات
بالبيئةالثنائياتصاهلميفجمتمعكعضوالتالميذقدراتترقية)٥(

.اإلسالميةالتعاليممنمستمداحوهلموالكونواحلضارةاالجتماعية
والتالميذ والتلميذاتأواملشرفنيأحوال املعلمني)د

أواملشرفنيأحوال املعلمني )١(
. ليمالتععمليةيفهامدورلهاملعلمأنالباحثعرف

منهم٧ومعلما٢٢املدرسةهذهيفخيدمونالذينواملعلمني
منمتخرجوأكثرهم.تلميذاتوالتالميذلامسكنمشرف

اإلسالميةواجلامعاتالعامةواجلامعاتاألوسطشرقالبامعاتاجل
٣.اإندونيسييف

والتلميذاتالتالميذأحوال)٢(
احلكومية الدينيةوالتلميذات يف املدرسة العالية التالميذأكثر 

املدارس املتوسطة يفسوراكرتا هم متخرجون ومتخرجات 
وعدد . جباوى الوسطىواملعاهد العصريةية واملعاهد السلفيةاإلسالم

١٩٦هم ٢٠١١\٢٠١٠التالميذ والتلميذات للسنة الدراسية 
فصال، ثالثة فصول للبنني وثالثة ٦املنتشرون يف ةوتلميذميذاتل

.٢٠١١ماريس٢٨اليت كتبها الباحث يف التاريخ سوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةاملدرسةاملقابلة برئيس ٣
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:عددهم واضحا فهو ما يلي٤.فصول للبنات

الفصلرقم
العدد

اموع
البناتالبنني

٣٣٣٥٦٨عاشرال١
٢٦٣٧٦٣عشرادياحل٢
٣١٣٤٦٥عشراينالث٣

١٩٦

كعينة عشرادياحليف الصف لميذاتوالتتالميذالالباحثاختاروقد 
وجيب على مجيع . ةوتلميذميذتل٦٣هلذا البحث، وعددهم 

.أن يسكنوا يف املسكنتلميذاتوالتالميذلا
الدراسيةاملناهج)ه

من%٧٠منتتكوناملدرسةهذهيفاملستخدمةالدراسيةاملناهج
املدرسةهذهيفالتعليموبرامج. العامةالعلوممن%٣٠والدينيةالعلوم

يفالتعليمعمليةوجترى.اخلاصالتعليموبرنامجالعامالتعليمبرنامجمن
ضافية،اإلاألنشطةاملدرسةأعدتذلك،جبانب،. واملساءالصباح
الوقتيفأواملدرسةبداخلتقاماملدرسةهذهيفاألنشطةوليست
يفالدراسيالوقتخارجإيضافيةأنشطةفيهاإمنابلفقط،الدراسي

.تلميذاتوالتالميذالمسكنيفاإليضافيةاألنشطةهذهوجتريالفصل
الوسائل التعليمية)و

تالميذالسكنم)١(

نية احلكومية سوراكرتالدياعالية املدرسة التوثيق٤
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عاليةالللمدرسةاخلاصالربنامجهذاتنفيذيةأجنحويف
وإلزامالداخليالسكنتوفريأنالضروريمناحلكوميةالدينية
يستويفأنمنشرطاالستثناء،دونفيهاإلقامةعلىالتالميذمجيع
الصحيةوالشروطالالحقةالالزمةاملستلزماتمجيعالسكنهذا
وسالمةراحةبكلفيهوالدراسةللتعلمالتالميذعمجيمتكناليت

.وهدوء
تنفصلالاليتالتالميذبأمهيةالداخليالسكنهذاويقوم

علىوجيبالسكن،حولااوراتمعأواالجتماعيةالبيئةعن
األنشطةسائرأجزاءمنجزءفيهواألنشطة. فيهالسكنالتالميذ
.مهاراموترقيةيتهمشخصوتنميةالتعليميةوالعملية

املكتبة)٢(
تعمقعلىوالتالميذاألساتيذتساعداملكتبةكانت

وتوسيعوحنوها،واللغةواملعلوماتواملعارفالعلومواستيعاب
وحثالتعلم،يفالرغبةوفتحالقراءة،يفرغبتهموترقيةمعرفتهم،
الكتبمنكبرياعددااملكتبةوتضم. بأنفسهمالتعلمعلىالتالميذ

يفتقعاملكتبةوهذه. وغريهاوالتكنولوجيةوالعلميةاإلسالمية
واالتواجلرائدالكتباستعارعلىالتالميذيقدرحىتالسكن
.للسكناإلدارةجملسوأدارهاما،وقتأييفوغريها

اللغوياملعمل)٣(
املدرسة،هذهيفاملوجودةالوسائلأحدهواللغوياملعمل

العربيةاللغةتعليميفالتعليميةالوسيلةهذهاللغةلمومعيستخدم
ترقيةعلىالتالميذومساعدةتعليمهميفتسهيال. اإلجنليزيةواللغة

.وسهلةسرعةاهلدفباللغةوالكالماالستماعمهارات
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املصلى)٤(
ومنوالتالميذاألساتيذبهيقومبالعبادة،القيامألجلهذا

الدينيةباألنشطةوالقيامللعبادةملسكناأواملدرسةيفيسكن
مماوغريهاالصالةوعمليةالدينيةواملشاورةاحملاضرةمثلاألخرى

.املدرسةهذهيفوالتعليمبالتربيةيتعلق
احلاسوب)٥(

معينةمبهاراتالتالميذلتزويدهناباحلاسوبيقصد
.ملدرسةامنخيرجواأنبعداتمعيفاملناسبةاألشغالالكتساب

تالميذل.٢
املوقع التارخيي.أ

سنةيفالطالباتمسكنوبين١٩٨٧يف سنة تالميذلبين مسكن ا
١٩٩٣.

املوقع اجلغرايف.ب
:هو ما يليتالميذلكان موقع جغرايف مسكن ا

.سوراكرتا)Bonoloyo(" بونولويو"مقربة = الشمايلاجلانب
.احلكومية سوراكرتاالدينيةالعاليةاملدرسة = ويب اجلانب اجلن

.الصغري)Pangestu(ملعب كرة القدم باجنيستو = اجلانب الغريب
.منازل سكان القرية= املشرقياجلانب

:وأما موقع جغرايف مسكن الطالبات هو ما يلي
.سوراكرتا)Bonoloyo(" بونولويو"مقربة = الشمايلاجلانب

.سوراكرتاباجنارساريسومباه كاديبريوشارع = اجلانب اجلنويب
.سوراكرتا)Bonoloyo(" بونولويو"مقربة = الغريباجلانب
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املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل = املشرقياجلانب
٥.سوراكرتا

أنشطة يف املسكن.ج
:٦لييف املسكن فهي ما يألنشطة الىت جرتأما ا

.اإلجنليزيةواللغةالعربيةغةاللمنباللغتنياملقالةإنشاء)١
واللغةاإلجنليزية،واللغةالعربية،اللغةيفاخلطابةتدريبات)٢

.اإلندونيسية
.التقليديةبالطريقةالتراثكتبتعليم)٣
.الدينيةوالعلميةاملناقشةأواملشاورةأواملسائلحبث)٤
.واإلجنليزيةالعربيةاملفرداتظحتف)٥
واإلجنليزيةالعربيةاللغةتشجيع)٦
.الكرميالقرآنظحتف)٧
املسكنيفاإلجنليزيةواللغةالعربيةباللغةواحملادثةالكالمممارسة)٨

.املدرسةداخلو

تالميذ" "تنفيذ.٣
عشر 

كتبها الباحث يف التاريخ اليت سوراكرتانية احلكوميةلدياعالية املدرسة البتالميذاتوالتالميذلامسكنيفمشاهدة٥
٢٠١١يسرما٢٨

٢٩اليت كتبها الباحث يف التاريخ سوراكرتانية احلكوميةلدياعالية املدرسة البتالميذقابلة مع مشرف مسكن الامل٦
.٢٠١١ماريس
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املدرسةرئيسمعواملواجهةواملراقبةباملشاهدةالباحثقامنأبعد
ةالعاليباملدرسةتلميذاتوالتالميذلامسكنومشريفالعربيةاللغةومعلمي

:يليماوهوواالستنتاجاالستنباطعاستطاسوراكرتا،احلكوميةالدينية
اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط تنفيذ أهداف.أ

:أهداف آتيةلهاخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط 
.حلفظ املفرداتتالميذلممارسة ا)١
جنليزيةأو باإلعربية بالأىعلى التكلم باللغة األجنبيةتالميذلتشجيع ا)٢
.يف مهارة الكالمتالميذلتنمية ا)٣
ستماع والكالم ترقية املهارات اللغوية األربع مجيعا ومعا، مهارة اال)٤

.قة واحدة، بأقل وقت ومكانبطريوالقراءة والكتابة
وعية عن حقيقة اللغة العربية وأمهيتها كإحدى اللغات األجنبية النتنمية )٥

.خاصةالدينيةلفهم العلوم األساسيةكأداة التعلم 
اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط طريقة تنفيذ .ب

يف األنشطةإحدى فهويف هذا البحث " تشجيع اللغة"نشاط وأما
بإعطاء بضع من املفردات املختارة إىل املتعلمني تالميذلامنمممارسة الكال

. "كرروا من بعدي"جهرا، فيتبعون قول املعلم من املفردات بعد أن يقول 
مجلةعلوا أن جيمث يأمرهم املعلم بإنشاء اجلملة املفيدة ا حىت يستطيعوا

الطريقةيستخدم" تشجيع اللغة"نشاط.مفيدة بالقواعد اللغوية الصحيحة
القراءة، والكالم، ومهارات اللغة العربية من االستماع، نتقائية بني أربعاإل
.الكتابةو

يكون اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاطن من ذلك، أاألهمولكن 
ائية بني اإلنتقطريقة الكون ت، ويةوالتدريسيةجيات التعليمياالستراتحدى إ
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إذا . اءة واآلخر الكتابةرأربع مهارات من االستماع مث الكالم مث الق
فال بد للمعلم . املتعلمون إىل ما قاله املعلم مث يكررون من بعدهيستمع

املتعلمون كتابة مناسبة مبا قاله يكتب ما قاله على السبورة فيكتبأن 
.املعلم

:اخلارجي هي ما تلي" تشجيع اللغة"نشاط وأما اخلطوات تنفيذ 
اإلعداد.أ

احلاديالفصل تالميذلدى اخلارجي" جيع اللغةتش"شاطنأعد املعلم 
مهارة يف تعليم األشياء سوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةباملدرسةعشر 
:ليوهي ما ت،الكالم

أن يستعدو املتعلم ، ينبغي للمعلم النفسي للمعلم واملتعلماالستعداد )أ
.عزم الشديداستعدادا نفسيا من احلماسة واهلمة والغرية الشديدة أوال

.املادة التعليمية بشكل املفرداتادعدإ)ب
وال ينحرف هذا اإلعداد عن الوسائل التعليمية والتسهيالت احملتاجة 

)مثل السبورة واالت(ل التعلم ، حتتوي على وسائتشجيع اللغةيف سهولة 
.واملراجع من الكتب املستخدمة

العملية.ب
، وهي ما اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاطتنفيذ هنا مخس خطوات يف 

:ليت
استعدادا للتعلم، واإلفتتاح، وهو أن يفتح املعلم جملس التعليم إفتتاحا )أ

.هملديوخيرج املتعلمون وسائل التعليم 
يلفظ املعلم مفردة أو بعض مفردات لفظيا بصوت عال وجهر، )ب

.ها املتعلمون ألفاظ املعلم صوتا عاليا وجهرافيكرر
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.ا كتبه املعلممبيكتب املعلم األمثال على السبورة ويهتم املتعلمون )ج
يقرأ بعض املتعلمني األمثال مث السؤال واجلواب ينب املعلم واملتعلمني )د

.لفهم املعاين من األمثال
.بالقواعد اللغوية الصحيحةيأمر املعلم املتعلمني ليجعلوا مجلة مفيدة )ه

" كرروأ من بعدي"املفردة، وجيهر املعلم كلمة وال بد من كل بداية إعطاء
.املعلم قد ابتدأ التعليم ،ويتركز املتعلمون إىل ما قاله املعلمكاإلشارة بأن

التقييم.ج
تالميذلدى اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاطاملستخدم يف التقييم

م بالتقييسوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةباملدرسةعشر يالفصل احلاد
التقييم العملي يقوم به مبشاركة املتعلمني منفردا ومجاعيا يف . العملي

.تشجيع اللغة
تالميذلدى اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط تقييم العملي يف الو
، يعرف سوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةباملدرسةعشر اديالفصل احل

. سميا، نفسيامبشاركة املتعلمني واملتعلمات استقباليا وحتصيليا، ج
التعلم، ودفاعهم يف ثقة وحثوباإلضافة، يدل على غرازة التعلم العايل، 

.النفس
الفصل تالميذلدى اخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط التقييم يف وأما 

ادثة حمتقييمبفهوسوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةباملدرسةعشر ياحلاد
التالميذ جيمع األسبوع يعىن ن يفمرتاالتالميذ والتلميذات الىت جرت

التالميذ والتلميذاتأمام اوضوعمىف الساحة و ألقى املعلم والتلميذات
ينتشر مث ماقاله املعلم التالميذ والتلميذاتحوىل عشرة دقائق ويسمع 

.مما يتعلق با املوضوعمحدثون مع أصدقائهيتو التالميذ والتلميذات
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.
تالميذ" للغة"حتليل تنفي.١

. قوم بتحليل هذه البياناتيأن يريد الباحثبعد مجع البيانات، 
" للغةتشجيع ا"نشاط يف هذا الباب كيفية تنفيذ ل الباحثلحيولذلك 
لصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذلدىالم يف مهارة الكاخلارجي

.احلكومية سوراكرتاالدينية
مثالتكلم،دافعتتضمنإدراكيةعمليةعبارةالكالمنأمن املعروف،

الذهنيةالعمليةإىلحيتاجوالنطق،النطقإىلحيتاجكلماالتحدثتدفع
كوسيلةاللغةفهيلكالمامهارةتعليمأهدافوأما. الشفويبالتعبرياملرتبطة
التالميذوتعليمبغريهماالتصالالتالميذويئةالدراسياملنهجولتوفريللتعبري

كوسيلةواللغةاملعاصرةالتحدياتمواجهةيفواألخطاءاملشكالتحلل
د.االتصاليةالكفايةلتنميةمثوغريه،نفسهالفردوتقديرالقيامعنالتحرير

وفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت يي ذالتشجيع اللغة وهي بطريقة قومية 
ترقية مهارة لنيل النجاح يف . .سبيل احلصول على العلم واملعرفةواجلهد يف 

قد أدى املعلمون اإلعداد كتنظيم اخلارجيية" تشجيع اللغة"تنفيذ نشاط بالكالم 
دها املتعلمون، بل ا أراطول الزمن، واختيار املواد املناسبة وقد تتبادل املواد مب

يف يشعرون بامللل والسأم، ألم يشعرون بالتعبتعلمني زال بعض املأحيانا ما
كما عرف الباحث، لكل . طول اليوماليت فيه األنشطة الكثريةتالميذلمسكن ا

متعلم الدراسات الكثرية منذ الساعة السابعة صباحا حىت الساعة اخلامسة مسائا، 
يف تعليم اللغة أو الكتب السلفية من بعد صالة املغرب مث جيب عليهم االشتراك 

.باجلماعة حىت الساعة التاسعة ليال
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استخداما تاما احملادثة أن يستخدمواينبغي ملعلمي ،على هذابنائا
أن يهتموا األشياء تستطيع أن تنهض اهتمام ومحاس ومهارة الكالميف تعليم 
ملواد األخرى املنجذبة لدى املتعلمني إىل اوتبادل املادة المالكمن املتعلمني 

أن تعلمني وجتعل حالة التعليم والتعلم حاجة راحة ونظام حىت يستطيع امل
.سلموا الدرس بسهولةي

لدىيف مهارة الكالم اخلارجي" تشجيع اللغة"تنفيذ نشاطأما 
فهو احلكومية سوراكرتاالدينيةلصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذ
:خلطوات التاليةعلى ا

(
تشجيع "إلعداد الذي يستخدمه املعلمون يف تنفيذ نشاط ا

ويساعدهم تعلميه مواد التعليم لكامال، ألن املعلم يستعداخلارجيي" اللغة
إن إعداد املواد هو شيء أساسي يف . الكالمعلى اكتساب القدرة على 

. أيضااملستخدمة هو شيء مهمطريقة العلم بل اختيار ال
اخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط تنفيذ يف الكالم ويستخدم معلم 

لصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذلدىيف مهارة الكالم 
اليت ميكن " تشجيع اللغة"نشاطهي وسائل احلكومية سوراكرتاالدينية

ويستخدم معلم . وغري ذلكواالت،واجلرائد،من الكتباستعماهلا 
. وقت وأقل وسائل التعليمر الصقبتشجيع اللغة أالكالم

(
إذا عزم اإلنسان على القيام بعمل ما وجب عليه أن يتدبر ذلك 
العمل ويتبصر فيه من كل نواحيه قبل أن يقدم عليه فيعد له كل ما 

توصيله إىل غايته من غري بي يراها ذد أو اإلعداد الوايستلزمه من م
حىت يكون واثقا من النجاح يف واألموال جلهد إسراف يف الوقت وا
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لصف احلادي عشر باملدرسة اتالميذلدىادثة اوحياول معلم . عمله
اد أو ويف سيطرة امل-بقدر اإلمكان- احلكومية سوراكرتاالدينيةالعالية 

و يكون اد منظماو، حىت يكون إلقاء املالميف الكاملعلومات وإلقاءها
والدليل الذي يدل على. ملتعلمني تسليما كامالتسليم املواد عند ا

فعال مناسب هو –من  املقدمة إىل االستنباط والتطبيق–استعداد الوقت 
. بإعداد التعليم أو املنهج الدراسي

اخلارحية يف مهارة الكالم " تشجيع اللغة"نشاطكان استخدام 
ومية احلكالدينيةلصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذلدى

يشارك املعلم . مناسبا ومالئما باملادة واهلدف التربوي املقررسوراكرتا
املتعلمون وقد يسأل . مشاركة متوافقة أثناء العملية التعليميةتعلم وامل

حىت يظهر اهلواء الفعال -اليت مل يفهموها–بعض األسئلة إىل املعلم 
.املتعلمواملكثار بني املعلم و

(
فحسب، ) Kognitif(املعرفة والثقافة التقييم يف ناحية ال يكون 

والعمل أو املمارسة ) Afektif(بل إمنا ناحية العطفة والوجدان 
)Psikomotorik (يف العملية التعليمية يقوم املعلم بالتقييم مباشرة . أيضا

.أم غري مباشرة

" "من .٢
تالميذ

(""
:فهياخلارجي"تشجيع اللغة"نشاطأما الزيادة من 
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تطبيق أربع مهارات يف طريقة واحدة جيعل املتعلمني ماهرين يف أربع )١
ق تعليم املهارات األخرى واحدا مهارات بوقت قصري دون تطبي

.فواحدا
ال حيتاج إىل أكثر وسائل التعليم بعدم تفريق تعليم اإلستماع والكالم )٢

والقراءة يف خمتلف األماكن واألوقات، بل جيعلها يف نفس املكان 
.والوقت يف تعليم واحد

يكون التعلم منتجا، فعليا، جديدا، إتصاليا، مؤثرا، وفرحيا  )٣
.ف املهمة العامة يف أي تعليم وتدريسكاألهدا

""من )
:فهياخلارحية"تشجيع اللغة"نشاطأما النقصان من 

ضعف املتعلم والتواء يف العمود الفقري حبيث يتعذر على املتعلم أن )١
.جيلس اجللسة الصحية

.مون عما قاله املعلمالذين ال يهتتالميذلقلة حزم املعلم إىل ا)٢
وهي من خلفية . على اللغة العربية خمتلفةتالميذلكانت قدرة ا)٣

تالميذلوهذه تسبب بعض ا.تربيتهم قبل وصوهلم إىل هذه املدرسة
.ال يهتمون عما قاله املعلم

٣." "
لتالميذ

مهارة يف اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاطالعوامل املؤثرة لنجاح أما 
احلكومية الدينيةلصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذلدىالكالم
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:ليما تفهي سوراكرتا
(

ية، أن يكون الشروط الالزمة للمعلم هي ذو خربة تربو
العربية واملواد الدراسية اآلخرى، وأن يكون على الكتابة متخصصا ىف 
.تشجيع اللغةمنها خدام الطرق املناسبة خربة تامة باست

" تشجيع اللغة"تنفيذ نشاطمهنية املعلم إحدى العوامل لنجاح 
لصف احلادي عشر باملدرسة اتالميذلدىمهارة الكالم يف اخلارجي
يف االستعداد وظهرت هذه املهنية . احلكومية سوراكرتاينيةالدالعالية 

دون االستعداد الكايف، . الذي يستخدمها املعلم) هاتطبيقواختيار املادة (
.سوف ال تنال األهداف التربوية املرجوة

(
واهتمامهم من إحدى العوامل تلميذاتوالتالميذلة اومحاس
ةاحلماسوظهر هذه. اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاط لنجاح تنفيذ 

واخلالصة أن . الصحيحةالمبالكواالهتمام حينما جييب معا األسئلة 
تنفيذ بوجود المالكيشعرون بالسهولة يف استيعاب مادة تعلمني امل

.اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاط 
(

وكان . اإلقليم االجتماعي هو البيئة واتمع أو العامل اخلارجي
سائر جمتمع املدرسة مثل رئيس املدرسة، واملعلمون، واملتعلمون، 

اللغويةالبيئةهوالكالممهارةجناحيفيؤثرالذيواألمر. واملوظفون
حالكليفالعربيةباللغةاألصدقاءمعيتحدثونهماملسكن،يف

العربيةاللغةأياألسبوعية،احملادثةيعينخاصجدولوفيه. وحني
.األسبوعيةاإلجنليزيةواللغةألسبوعيةا
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" "لامل.٤
تالميذ

يف اخلارجي" تشجيع اللغة"تنفيذ نشاط لفشل املؤثراملوأما الع
الدينيةالصف احلادي عشر باملدرسة العالية تالميذلدىمهارة الكالم 

ملتعلمني املتختلفة من حيث الذكاء خلفية تربية افهواحلكومية سوراكرتا
اليهتم التالميذ املعلم وشعر التالميذ بالتعب ألن كثري ومستوى االجتماعي و

هذا حيتاج إىل الطاقات واألفكار حلل هذه . الليلاألنشطة منذ الصباح حىت 
.املشكلة

٥." "

لتالميذاكالممهارةملمارسةاخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط جبانب
املادةيلقوناإلسالميةالدينيةملواداأوالعربيةاللغةمادةيعلمالذيعلماملكل

التالميذومتارس. أيضااللغويةالتالميذمهاراتمتارسوهذهالعربية،باللغة
.كالمهممهارةطالقةجيعلوهذاواألساتيذ،األصدقاءمعالعريببالتكلم
بنشاط الكالممهارةحتصيلأنالسابقةالبياناتمنالباحثعرفو

الصف احلادي عشر باملدرسة العالية تالميذلدىرجياخلا" تشجيع اللغة"
تنفيذجناحعلىيدلوهذا.جداجيدبتقديراحلكومية سوراكرتاالدينية
.الكالممهارةيف ترقيةاخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط 
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