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 الرابع الباب

  البحث نتائج مباحث

  
 مدرسة فى الثالث للصف  "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم  .أ 

 األولية الدينية الفالح

 الثالث للصف  "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم أهداف .1

  األولية الدينية الفالح مدرسة فى

 الثالث للصف  "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم كانت

 الساعة يف دراستها وأما. الفالح مدرسة لطالب خمصوص تعليم هى الفالح مدرسة ىف

. واألحد السبت يوم ىف الدراسة هذه وكانت. مساء والنصف الرابعة الساعة اىل الثانية

 مدرسة ىف العربية اللغة تعليم ويقصد. اليومية ال األسبوعية العملية هى الدراسة هذه ألن

 انتهاء بعد ميلكوها أن للتالميذ ينبغي اليت القدرة هي التعليم لتدريب الكتاب ذا الفالح

. التعليمية العملية قبل املدرس خيططها هام شيء واألهداف. التعليمية والعملية اخلربات

 هي العربية اللغة تعليم أهداف ومن خاصة، أهداف الدراسية املواد من مادة ولكل

 باللغة املؤلفة والكتب الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن يفهموا أن التالميذ استطاعة

 والقراءة والكالم االستماع مهارات وهي األربع، اللغوية املهارات واكتساب العربية،

 كل فلذلك. أخرى مهارات على مساعدة كأداة العربية اللغة ويستخدمون والكتابة،

 بالطرق موافقة التعليم أهداف وكذلك. الدراسية باملناهج موافقة زالت ما األهداف

  .التعليمية

 بالكتاب لالتصال ويئهم للتالميذ شامل منهج توفري هي فيها األهداف ومن

 الرتاكيب من مزيد وعلى األربع، اللغوية املهارات على التالميذ تدريب ومواصلة العريب

 املختلفة األنشطة من جمموعة على حيتوي بكتاب التالميذ ومد املعقدة النحوية

 بكتاب املعلم ومد بغريه، االتصال على املقدرة وتكسبه اللغة استعمال على لتساعدهم
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 جهد وبأقل جيد بشكل تالميذه تدريب على تساعده واألنشطة والتدريبات باملوضوعات

  56.منه

  

  والتعلم التعليم عملية إدارة .2

 التعليم قسم منها أقسام، األولية الدينية الفالح درسةمل اإلدارة جدول يف مكتوب
 الدينية الفالح مدرسة ىف والتعلم التعليم بعملية يتعلق شيئ كل القسم هذا ينظم والرتبية
  : هي واجبام أما. األولية

  .سنة كل املعلم مع سومربجا" الفالح" مدرسة ىف الدراسية مناهج تأليف )1
 "الفالح" ملدرسة الدراسية جدول تأليف )2

 ".الفالح" مدرسة ىف التعليمية بالوسائل يتعلق شيئ كل إعداد )3

 املسائل وليبحث يشاور ألن شهر كل املعلم ديوان عقَده خاصّ  إجتماع )4
 .والتعلم التعليم عملية ىف املوجودة والصعوبات

 

 األولية الدينية الفالح مدرسة البيئّية الحالة .3

 ىف نيوللمعلم درسةامل لطالب مساكن األولية الدينية الفالح مدرسة تأعد
 املعلم أكثر فأصبح واحدة والية ىف تقع املباىن تلك وكانت هلم، املخصوصة املباىن

 يتعاشروا أو يتعاملوا أن لطالب ميكن احلالة فهذه واحدة، بيئة ىف يسكن تالميذوال
 الدراسية املادة من يفهموا ال ما يسألوا أن املتعلم يستطيع ومثال. جمال كل ىف بينهم
  57.ساعة كل يرقبهم أن للمعلم ميكن احلالة وهذه الفصل، خارج

  

  

                                                             

56
 العربية املمكلة املدرسة الكتاب إدارة: السعودية العربية اململكة( السادس،. ج ،للناشئني العربية صيين، إمساعيل حممود 

 ز ص ،)1983 السعودية،

  .2013 مايو 8 التاريخ يف األربعاء يوم ،سومربجا" الفالح" مدرسة كمدبر سرالن ةمحذاتنياألستاذ مع ومواجهة مقابلة 57
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 األولية الدينية الفالح مدرسة فى التعليم مراحل .4

 الفالح مدرسة. الدينية املدرسة هو البحث هذا ىف والتعليم بالرتبية القائم إن
 اىل  الثانية الساعة ىف الدينية العلوم املتعلم فيها يتعلم خمصوصة مدرسة هي األولية الدينية
 واملرحلة األولية املرحلة ،مرحلتني على املدرسة هذه وتكون ،مساءً  والنصف الرابعة

 الفصل من وذلك األولية املدرسة شهادة لنيل سنوات أربع فيها التعليم مدة. املتوسطة
 األول الفصل من وذلك ،املتوسطة املدرسة شهادة لنيل وسنتان. الرابع الفصل اىل األول

  .الثاىن الفصل اىل

 

 األولية الدينية الفالح مدرسة فى المستخدمة الدراسة مناهج .5

 أما .درسا عشر اثىن من تتكون رسةاملد هذه ىف املستخدمة الدراسية املناهج
  :58سيأتى كما هيف املدرسة هذه ىف املستخدمة الكتب

  الدينية الفالح مدرسة ىف املستخدمة الكتب
  م 2013- 2012 سنة

  األوىل املرحلة

  ملادةا  الفصل

  األول
 شعر سجاتى، مرتا معتقد، جواب سؤال حتويد، القرأن،

 تونتونن ،1 اليقني نور خالصة ،1 العربية اللغة الروس فصالتن،
  اإلمالء حمافظة، صالة،

  الثاىن
 الفقهية الدروس سجاتى، مرتا العوام، عقيدة حتويد، نظم القرأن،

 صالة، تونتونن ،1 اليقني نور خالصة ،2العربية اللغة الروس ،1
  اإلمالء حمافظة،

  الثالث
 الدروس األدب، جواهر ،1التوحيد الرسالة اجلنان، شفاء القرأن،
 اإلبريز ،2 اليقني نور خالصة ،3 العربية اللغة الروس ،2 الفقهية
 ،50- 1 الشريف احلديث التصريفية، اجلنية، الثمار ،30

                                                             
 سومربجا" الفالح" مدرسة ىف املستخدمة الكتب دفرت عن وثيقة  58
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  اإلمالء حمافظة،

  الرابعة

 سفينة املتعلم، تنبيه ،2 التوحيد الرسالة األطفال، حتفة القرأن،
 اإلبريز ،2 اليقني نور خالصة ،4 العربية اللغة الروس النجاة،

 ،100-51 الشريف احلديث التصريفية، األجرومية، منت ،30
  العلماء ضة معارف حمافظة،

 

  والمتعلمين المعلمين أحوال .6

 املعلم حالة )1

 عناصر من عنصر ألنه. التعليم عملية ىف هام دور له املعلم أن املعلوم ومن
 العام ىف املدرسة هذه ىف خيدمون الذين واملعلمات املعلمني عدد أما. التعليم

 اإلسالمية اجلامعة من متخرجون منهم. معلما 11 هم 2013\2012 الدراسي
  . مليحة تطع أستاذة و أمحد األستاذ وهو العربية  اللغة دراسة معلم وأما, غريها و

 واىل" جامعة طالبو  المفونج العلوم منبع املعهد من متخرج هو أمحد، األستاذ  )أ 
 قرية ىف يسكن وهو. الدين اصول بكلية بسمارنج احلكومية اإلسالمية" سوجنو

 .سومربجا

 طالبة ، مراجنني إبراهيمية املعهد من ةمتخرج وهو, مليحة تطع ةاألستاذ  )ب 
 يسكن وهو. احلديث و تفسري بكلية احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة

 .ايضا سومربجا قرية ىف

  .طييبة األولية الدينية الفالح مدرسة ىف ذمهايبتالم عالقتهما أما
  

  املتعلم حالة )2
 215 ميالدية 2013- 2012 الدراسى العام يف كلهم املتعلم عدد بلغ

 حواىل  من جاءوا وهم.  طالبة 91 و طالب 37 اىل املتعلم فينقسم. اطالب
  .املتعلم تعلم إلشراف, ويل فصل لكل املدرسة مدير ووضع 59.القرية

                                                             
59

 .2013 سنة سومربجا" الفالح" مدرسة يف التالميذ عدد عن وثيقة   
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. فقط املكتب بل الكرسى يستخدمال الفالح مدرسة ىف العربية اللغة تعليم كان
 والبد. الدراسية ىف املوجودة الصعبة اللغوية القاعدة لتوضيح السبورة املعلم ويستخدم

 ىف املوجودة الصعبة أو املشكلة املادة املتعلم ليكتب الكتابة آلة حيمل أن متعلم لكل
  60.الدراسة
 

 األولية الدينية الفالح مدرسة فى العربية اللغة تعليم فى المستخدم الكتاب .7

 من وهو".  العربية اللغة الدروس" كتاب فهو الدراسة هذه يف املستخدم الكتاب
 العربية اللغة على ويعتمد. ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف الوسائل أحد

 استخدام من واهلدف. العامّية العربية اللهجات من هلجة ايّة تستخدم وال الفصيحة،
 والكفاية اللغوية كفاية وهي الثالثة، الكفايات من املتعلم متكني هو الكتاب هذا

 والعناصر اللغوية املهارات من تضمّ  اللغوية كفاية أما. الثقافية والكفاية اإلتصالية،
 حبيث اللغة بأهل اإلتصال على القادر املتعلم اكتساب تعىن اإلتصالية والكفاية. اللغوية
 الكفاية من املتعلم ولتمكني. وكتابة شفويا اللغة أصحاب مع التفاعل من املتعلم يتمكن
 اإلسالمية، العربية الثقافة وهى متنوعة، ثقافة على يشتمل الكتاب هذا ألنّ  الثقافية
  .اإلسالم اصول الختالف الىت العامة، العاملية الثقافة من أمناط ذلك إىل يضاف

 أن معلوم هو وكما. وعناصرها اللغة مهارات بني التكامل الكتاب هذا ويراعى
 اللغوية العناصر وأّما. والكتابة والكالم والقراءة االستماع هى األربعة، اللغوية املهارات

 السياقية التعابري( واملفردات) املختلفة الصوتية الظواهر( األصوات هى الثالثة
  61).والصرف النحو قواعد( النحوية والرتاكيب) واالصطالحية

  :يلى كما فهى الثالث للصف" العربية اللغة الدروس" كتاب حمتويات أما
  التقدير كلمة  )أ 
  اإلستعمال ارشادات  )ب 
  "أنتِ  أنَت، أنا،" األول الدرس  )ج 

  مطالعة -

                                                             
60

 .2013 مايو 11 التاريخ يف سبتال يوم ،رمسان امحد األستاذ ، سومربجا" الفالح" مدرسة ىف العربية اللغة معلم مع مقابلة  

 ".العربية اللغة الدروس" كتاب بسلسلة تعريف 61
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  احلوار -
  للحفظ املفردات -
  اإلمالء -
  خطّ  -
  مترينات -

  "هى-هو" الثاىن الدرس  )د 
  مطالعة -
  احلوار -
  للحفظ املفردات -
  اإلمالء -
  خطّ  -
  مترينات -

  "مفرد متصل ضمري" الثالث الدرس  )ه 
  مطالعة -
  احلوار -
  للحفظ املفردات -
  اإلمالء -
  خطّ  -
  مترينات -

62"هى - هو: متصل ضمري" الرابع الدرس  )و 
 

 "اجلرّ  حرف أدوات" اخلامس الدرس  )ز 

 "املكان ظرف أدوات" السادس الدرس  )ح 

 "صاحل بيت" السابع الدرس  )ط 

 "كبري مسجد هذا" الثامن الدرس )ي 

 "النوم غرفة" التاسع الدرس  )ك 

                                                             
62

 الثالث الدرس إىل األول الدرس من الدروس تنظيم فكذالك عشر اخلامس الدرس إىل الرابع الدرس من الدروس تنظيم أما  



39 

 

. 

 "هى - هو:  املضارع للفعل الضمائر" العاشر الدرس  )ل 

 " أنتِ  أنَت، حنن، أنا،: املضارع للفعل الضمائر"  عشر احلادى الدرس  )م 

 "صلفال ىف" عشر الثاىن الدرس  )ن 

 "البيت ىف" عشر الثالث الدرس  )س 

 "كتبةامل" عشر الرابع الدرس  )ع 

 "مراجعة" عشر اخلامس الدرس  )ف 

 املفردات  )ص 

 

 الدينية الفالح بمدرسة" العربية اللغة الدروس" كتاب استخدامب العربية اللغة تعليم .8

  األولية

  63"العربية اللغة الدروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم طرق  )أ 
  اإلعداد )1

 :يلي كما وهي التعليمية العملية يف األشياء املعلم أعد

 .املادة ستحققها الىت التعليمية األهداف حتديد  .أ 

 .باملادة املناسبة التعليمية وسيلة حتديد  .ب 

  .واملادة بالوسيلة املناسبة التعليمية الطريقة حتديد  .ج 
 حتقيق يف وتوظيفها واستخدامها، عليها، احلصول إمكانية من التأكيد  .د 

 .الدرس أهداف

 .االرجتالية عن ليبتعد استخدامها قبل التجربة  .ه 

 .تنفيذها ىف املشكلة عن اخلاصة باإلرشادات اإلعداد  .و 

  

  

  

                                                             
63

 .2013 مايو 11  التاريخ يف السبت يوم "القالح" مبدرسة الثالث الفصل يف "العربية اللغة الدروس" كتاب استخدام ومشاهدة مراقبة  
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  عمليةال )2

 "العربية اللغة الدروس" كتاب استخدام العربية اللغة وتعلم تعليم عملية
  :يلي كما "الفصل ىف" مبادة 2012 مايو 5 التاريخ يف الفالح مدرسة ىف

  :التالية اخلطوات على حتتوي مقدمة،  .أ 
  .السالم إلقاء .1
  .التعلم دعاء .2
  .الفصل ترتيب .3
  .املتعلم دوافع إعداد .4
  .املاضي الدرس مراجعة .5
  .اجلديدة املادة إلقاء .6
 قادرين املتعلم ليكون ، اجلديدة املادة على لالستماع املتعلم إشراف .7

  .املنطوق الكالم تفسري و حتليل على
 .تقريبا دقائق عشرة اخلطوة هذه .8

  
  العرض  .ب 

  .اكثر أو مرتني املادة استماع .1
 .املنطوق أواملعلومات املادة املتعلم يستمع .2

 واحدا املادة ىف تنطق الىت املشكلة أو اجلديدة املفردات املعلم يذكر .3
  .املتعلم ويقلدها فواحدا،

 . املوجودة املشكلة أو اجلديدة املفردات معاين املعلم يشرح .4

 .شديدا اهتماما املعلم شرح املتعلم يستمع .5

 نطقا كلمة بعد كلمة يستمعها الىت" الفصل ىف" مادة املتعلم ينطق .6
  .صحيحا

  .واجلواب السؤال بطريقة" الفصل ىف" مادة معىن املعلم يشرح .7
 ىف كمايكون بتنغيم اآلخرين مع" الفصل ىف"  باحلوار املتعلم يقوم .8

  .صحيحا نطقا الكتاب
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  .الصحيح باملخرج احلوار لقراءة املتعلم املعلم يطالب .9
 .تقريبا ساعة اخلطوة هذه .10

  
  اإلختتام  .ج 

  .السؤال تقدمي ىف للطالب الفرصة املعلم يعطي .1
  64.والدعاء بالسالم التعليمية العملية املعلم خيتتم .2

  التقييم )3

 الدروس" كتاب استخدامب العربية اللغة وتعلم تعليم يف املستخدم التقييم
 أم كانت شفوية والتدريبات التمرينات بطريقة الفالح مدرسة ىف "العربية اللغة

  .القصرية باألسئلة املتعلم املعلم يسأل حتريرية،

 ،املتعلم تعلم وحتصيل التقدم ملعرفة املعلم ا يقوم التعلم تقييم أما
 على يشتمل التقييم. التعليمية العملية يف وإصالحها التعلم، مشكالت وفرضية

) Afektif( والوجدان والعطفة) Kognitif( والثقافة املعرفة وهي النواحي ثالثة
  ).Psikomotorik( املمارسة أو والعمل

  

 فى الثالث للصف" العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تحليل  .ب 

   األولية الدينية الفالح مدرسة

 الباحث حتليل ولذلك. البيانات ذهه بتحليل قومي أن الباحث يريد البيانات، مجع بعد
 للصف "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم حتليل كيفية الباب هذا يف

  .األولية الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث

 بطريقة التالميذ أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم أن املعروف، من
 سبيل يف واجلهد الوقت واملتعلم املعلم من لكل توفرت اليت االقتصادية الطريقة وهي قومية

                                                             
64

 .2013 مايو 11  التاريخ يف السبت يوم "القالح" مبدرسة الثالث الفصل يف "العربية اللغة الدروس" كتاب استخدام ومشاهدة مراقبة   
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 تعليم يف املتعلم هلا يكون أن جيب اليت األساسية الكفاءة أما. واملعرفة العلم على احلصول
  ).والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع، مهارات( لغوية مهارات أربع فهي العربية اللغة

 أدى قد" العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعيلم يف النجاح حلصول
 ىف املواد تتبادل وقد .املناسبة والطريقة املوادو  الوسائل كونو  الوقت، كتنظيم اإلعداد املعلمون
 ألم والسأم، بامللل يشعرون املتعلم بعض مازال أحيانا بل ،65باألناشيد الفالح مدرسة

 على تبادل ما ذلك وجبانب. اليوم طول األنشطة سائر يف اشرتاكهم بعد بالتعب يشعرون
  .غريه أو العربية باألناشيد درسا العربية اللغة معلمي

 وسيلةو " العربية اللغة الدروس" كتاب استخدام العربية اللغة ملعلمي ينبغي فبالتلى،
 ومحاس اهتمام تنهض أن تستطيع األشياء يهتموا أن العربية اللغة تعليم يف كوسيلةاألناشيد 
 ونظاما راحة حاجة والتعلم التعليم حالة وجتعل األناشيدب املادة وتبادل العربية اللعبة من املتعلم
  .بسهولة الدرس يقبلوا أن املتعلم يستطيع حىت

 العربية اللغة تعليم يف األناشيد سيلةو و  "العربية اللغة الدروس" كتاب استخدام أما
  .باإلستعداد اخلطوات على فهو األولية الدينية الفالح درسةمب

  اإلعداد .1

 اللغة الدروس"كتابب العربية اللغة تعليم يف املعلمون يستخدمه الذي اإلعداد
 اكتساب على ويساعدهم لطالبه التعليم مواد يستعدون املعلمون ألن كامال، "العربية
 اختيار بل العلم يف أساسي شيء هو املواد إعداد إن. املعلومات حتصيل ىف القدرة

  .أيضا مهمّ  شيء هو املستخدمة األجهزة

 باخلطوات االستعداد على حيتوي التعليمية العملية يف العربية اللغة املعلم إعداد
 سيحققها الىت التعليمية األهداف حتديد وهي "العربية اللغة الدروس"كتاب استخدام

. املستخدمة الوسيلةب املناسبة التعليمية املادة ديدحت مث. "العربية اللغة الدروس"كتاب
 عليها، احلصول إمكانية من التأكد ،والوسيلة باملواد املناسبة التعليمية طريقةال وحتديد

                                                             
65

 خارج عمليتهم أثناء املتعلم ميارسها قد ا ألنّ . العربية اللغة تعليم لنجاح املؤّيد الوسائل أحد من هى املدرسة ههنا األناشيد:" أمحد األستاذ قال كما  
 "املدرسة
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 عن اخلاصة باإلرشادات اإلعداد الدرس، أهداف حتقيق يف وتوظيفها واستخدامها،
  .تطبيقها ىف املشكلة

 منظمة مرتبة صحيحة ذهنه يف املعلم إعداد جيب التحريري اإلعداد سوى
 من سيقوم وما منها املتعلم على سيلقيه ما مقدار بالضبط عارفا يكون أن وجيب

 يفكر أن جيب مادته املعلم يستخصر أن وبعد صحيحا فهما فهمها سبيل يف الصعوبات
  .عقوهلم ويرقى املتعلم يفهمها اليت الطرق خري يف

 الدروس"كتاب باستخدام العربية للغة التعليمية العملية يف املتعلم أحوال أما
 العربية اللغة درس بأن يشعرون املتعلم من كثري. شديدة رغبة فيها يرغبون "العربية اللغة
 حاول األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف العربية اللغة معلم لذلك. ومملل خميف درس
 العملية أثناء األناشيد وسيلة باستخدام منها املرحية، التعليمية العملية بتكوين القيام

  .التعليمية

 مدرسة فى الثالث للصف" العربية اللغة دروس" كتاب استخدامب التعليم عملية .2

  .األولية الدينية الفالح

 ينبغي عيني العربية اللغة تعليم عملية يف املناسبة الكتاب اى احملتاجة األشياء أن
 ويهتمون اجلديد بالدرس املتعلم يقبل حىت ميكن، ما بأحسن الدرس يبدأ أن املعلم على

 عرف كما. جيدا العربية اللغة تعليم عملية ليكون كيفيةال أحد هذا. كبريا اهتماما به
 أن). الفصل يف العربية اللغة تعليم أثناء أي(  امليدان يف واملالحظة املراقبة أثناء الباحث
 لسهولة الدرس أثناء األولية الدينية "الفالح" مدرسة ىف ا يقومون العربية اللغة معلمي

  .املتعلم أذهان إىل املعلومات أو املادة إلقاء

 املعلومات بتخطيط األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف العربية اللغة معلم طّ وخي
 مقدمة من – الوقت استعداد عليه يدل يلوالدل. منظما إلقائها يكون حىت وإلقاءها،

  . الدراسي املنهج أو التعليم بإعداد مناسب فعال – اختتامه إىل عليمالت

 مدرسة يف "العربية اللغة دروس" كتاب الوسيلة ذه اسرتاتيجية استخدام كان
 املتعلمو  املعلم يشارك. املقرر التعليم فهداباأل ومالئما مناسبا األولية الدينية "الفالح"
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 إليه املتعلم يستمع ، الدرس املعلم يشرح كلما. التعليمية العملية أثناء متوافقة مشاركة
 يفهموها مل اليت – املعلم إىل األسئلة بعض املتعلم يسأل وقد. كبريا اهتماما به ويهتمون

  .املتعلمو  املعلم بني واملكثار الفعال اهلواء يظهر حىت -

 يشجع التعليم سيلةكو  "العربية اللغة دروس" كتاب استخدام أن الباحث أىر 
 يتلفظ وأن ا الناطقني كالم استماع على األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف املتعلم

 وأصواا احلروف ومعرفة فصيح و صحيح النطق بسالمة ا الناطقني كالم ويتكلم
. العربية اللغة درس تعلم وخاصة التعلم يف والسأمة بامللل يشعرون وال .وكتابتها ونطقها
 مدرسة يف "العربية اللغة دروس" كتاب وخباصة التعليمية الوسائل باستخدام والدليل

 أحد" فوفوت. "احملددة املادة استيعاب يف املتعلم على سهل األولية الدينية "الفالح"
 دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعلم يف بامللل تشعر ال أا يعترب درسةامل الطالبة

   66."العربية اللغة

 يسأم وال اهلنيئة املرحية البيئة أو املريح التعليم إقليم تكوين يف أن ذلك، جبانب
  :التالية اخلطوات ببعض األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف العربية اللغة معلم يقوم

  .وهنيئا مرحيا ليكون ها، وهدوء املدرسة نظافة حمافظة  )أ 
  .سلوكهم يف املتعلم إرشاد  )ب 
  .للوضوء النعاس املتعلم أمر  )ج 
 كتاب استخدام ألن ،"العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام املتعلم تشجيع  )د 

67.ةهار امل استيعاب يف املتعلم نفس يثري املناسب
 

  
  

   التقييم .3

                                                             
 .2013 مايو 11 التاريخ يف سبتال يوم ،سارى وولن فوفوت ،"الفالح" مدرسة طالب أحد مع ومواجهة مقابلة  66

  .  2013 مايو 5 التاريخ يف ألحدا يوم ،أمحد األستاذ ،"الفالح" مدرسة ىف العربية اللغة معلم مع مقابلة  67 
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 األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف العربية اللغة معلم قام الباحث، مراقبة عند
 والثقافة املعرفة ناحية يف التقييم يكون وال. والتدريبات التمرينات يعين اجليد بالتقييم

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

 املعلم يفتش حتريرية، أم كانت شفوية والتدريبات التمرينات بالتقييم القيام بعد
 اللغة معلم ويقوم. املتعلم إىل االختبار يف الدرس حتصيل أو النتائج ويعطي األجوبة
 األسئلة إجابة يف هل ،املتعلم بسؤال االختبارات حتصيل بتحليل درسةامل هذه يف العربية

 عالجها يف املتعلمو  املعلم فيشارك الصعوبات، أو املشكالت كانت وإذا مشكالت؟
  .اجلديد الدرس بدء قبل وحلها

  

  "العربية اللغة الدروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تحصيل  .ج 

 الدروس" كتاب استخدامب العربية اللغة تعليم حتصيل أن البيانات من الباحث عرف

 الباحث وعرف. جدا جيد بتقدير األولية الدينية الفالح مبدرسة الثالث للصف" العربية اللغة

 العربية اللغة تعليم عملية جناح على يدل وهذا. الدرجات كشفو  املشاهدة من التحصيل هذا

  ."العربية اللغة الدروس" كتاب استخدامب

 "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم تحصيلل املؤثرة العوامل أما

  : يلي كما فهي األولية الدينية "الفالح" مدرسة يف

  املعلم )1

 العربية اللغة ىف متخصصا يكون أن تربوية، خربة ذو هي للمعلم الالزمة الشروط
 باستخدام وههنا .وسيلةال باستخدام تامة خربة على يكون وأن اآلخرى، الدراسية واملواد
  . "العربية اللغة دروس" كتاب

  "العربية اللغة دروس" كتاب استخدام لنجاح العوامل من أحد املعلم كفاءة
 الذي) تنفيذوال املادة( االستعداد يف الكفاءة هذه وظهرت. األولية الدينية "الفالح" درسةمب
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 مادة تطوير يف املعلمني من اإلبداع أو االبتكار هي األخرى والعوامل. املعلم يستخدمها
 مناسبة لتثبت ميكن، ما بأحسن ونشرها فتبديلها ، بأنفسهم "العربية اللغة دروس" كتاب

  .التعلم يف وشدم املتعلم ذكاء تغرس حىت العربية اللغة تعليم يف الوسيلة هذه

  املتعلم )2

 اللغة تعليم لنجاح العوامل احد من بالتعلم واهتمامهم ومحاسهم تعلمنيامل احرتار
 أن واخلالصة. الشريط يف األسئلة معا جييب حينما واالهتمام احلماس هذا وظهر. العربية
  "العربية اللغة دروس" كتاب بوجود العربية اللغة مادة استيعاب يف بالسهولة يشعرون املتعلم

.   

  املدرسة مدير )3

 يف املعلمني يشجع الدراسي املنهج بتنفيذ وانتباهه املدرسة مدير تشديد كان
  .التعليمية العملية

  الوالدين )4

 وليعرف درسةامل من ما لرتقية املتعلم أولياء أو الوالدين مشاركة إىل درسةامل حتتاج
 لرتقية املتعلم أولياء أو الوالدين مع" الفالح" رسةمد وشارك. أبنائهم سلوك تغيري الوالدان

  .وغريمها واملشاورة االحتفال مثل النواحي، سائر

  االجتماعية البيئة )5

 درسةامل جمتمع سائر وكان. اخلارجي العامل أو واتمع البيئة هى ةاالجتماعي بيئةال
 العربية اللغة تعليم عملية نوعية تطوير يف يشاركون. املتعلمو  واملعلمون، ،درسةامل مرىب مثل

  . التعلم نتيجة على االجتماعية األحوال وتؤثر. املتعددة التعليمية بالوسائل

  

  واألدوات الوسائل )6
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 املصلى، املكتبة، منها غريكثرية األولية الدينية" الفالح" مدرسة يف واألدوات الوسائل
 .العربية اللغة تعليم عملية لدفاع ذلك أشبه وما املعلم غرفة املذاكرة، غرفة ،املتعلم مساكن

 


