
 الباب الرابع

 نتائج البحث

 وصف بياانت نتائج البحث .أ

نتائج يف ىذه البحث وصف لنتائج حتليل إدارة الفصل لطالب فصل العاشرة يف ادلدرسة 
ياكرات الذي يكون مرجع للمدرس يف العملية التعلم و التعليم يف الدرس اللغة يوك ٣الثانوية دمحمة 

العربية. و ىناك توجد مشكلة قليلة  عن الكتاب الدرسي جيعل ادلدرس قليال من االرتباك الستهالك 
 ادلادة يف نصف سنوية واحدة. 

و او مهارتو عند البحث إدارة الفصل ىي ابعتبارىا أداة قياس ادلدرس لتعريف قدرت يف ىذا
تدريس اللغة العربية يف الفصل, ووجد أاثرا كبَتا إىل الطالب بعد ما يبُت ادلدرس يف الفصل. الن 
ادلدرس  يكون شفيع العلم و الطالب, و كذلك يكون مسؤوال او مديرا يف الفصل إذن مدير 

 يتصرف خَتا فالطالب خَتا عليو ولذا عكسيا. 

طريقة, و وسائل, ومادة, ونظام الذي متفق عليو قبل البداية يف إدارة الفصل ال يتخلص من 
 الدرس او يف االول ادلقابلة. و ىذا البياانت ما نولت الباحثة من ادلدرس ومنهم :

 ادارة الفصل .1

تعد إدارة الفصل الدراسي يف التعلم عاماًل ىاًما ال ميكن إطالقو يف أنشطة التعليم والتعلم. 
 إدارة الفصل عل  اجاح عملية التعلم   يحيث يططل  من ادلعلمُت أن يكونوا سيؤثر دور ادلعلمُت يف

 قادرين عل  إدارة الصف بشكل جيد.

يف التنفيذ ليس من السهل عل  ادلعلمُت أن يكونوا قادرين عل  إدارة الصف   وتنوع 
بة شخصيات الطالب   واحتياجات التنوع وأمناط التعلم للطالب ليس ابألمر السهل ابلنس

لكن ىذا ال يعٍت التشاؤم   مع تفرد كل طال  عل  حدة يف الفصل الدراسي ال يعٍت أن  للمدرسُت.



الطبقة ال ميكن أن تكون مشروطة. ابلطبع سيكون لكل مشكلة دائما طريقة أو حل حللها. واآلن 
زلًتفُت   وما  يعود األمر إىل ادلعلمُت إذا كانوا سيستمرون يف التعلم   وإجياد طرق ليصبحوا مدرسُت

 إذا كان ادلعلمون سيظلون مبدعُت يف وضع خطط تعلم نشطة وممتعة.

بعد مالحظة ادلعلم يف إدارة الفصل   ىناك اختالفات بُت معلم واحد مع مدّرسُت آخرين 
مثل االستاذة حنينا الذي اقًتب من الطالب أثناء قيامهم ابدلهمة بينما كانوا يساعدون يف تفسَت 

ن ما زالوا مرتبكُت مع ادلهمة اليت قدمها ادلعلم. يف حُت أن االستاذ عارف أكثر حزما الطالب الذي
يف إدارة صفو يحيث يكون الطال  زلرجا بعض الشيء لطل  شرحو عن درس اللغة العربية يف 

 الفصل.

 النظام .2

ت االتفاق التنظيمي سيزيد من أتدي  الطالب أثناء الدراسة. حاول إنشاء مكافآت وعقواب
الطالب الذين يعطون النجوم السوداء  ةر لكثمثل استخدام النجوم السوداء والنجوم الصفراء   

وللطالب الذين يطيعون القواعد   والنشاط يف أنشطة التعلم حيصلون عل  النجوم الصفراء   ويعطون 
 العقاب وادلكافآت عل  أساس االتفاقية.

لعربية   لديو عقد تعلم وبعض القواعد اليت مت وىنا أيضا قبل تعلم األنشطة يف تعلم اللغة ا
االتفاق عليها بُت ادلعلمُت والطالب ابلفعل يف معرفة من قبل ادلدرسة   مثل منع تشغيل اذلاتف عند 
بدء الدرس. ولكن إذا كان ىناك يف منتصف الدرس ىناك طالب يشغلون ىواتف زلمولة مع 

اجلدد بعد ادلدرسة يف وقت الحق. واحد اخرى ىو ىواتف جوالة مصادرة   وميكن إعادة ادلدرسُت 
عن احلفظ القواعد الذي حفظت الطالب عند العطلة و ىذا تكون واجبا فإن ال حتفظ ما وجد يف 

 الكتاب ىناك العقاب عليهم. 

 



 ادلادة .3

ميكن جعل أي موضوع حقيقي كما يعلم ادلعلم مادة الزاوية ويربطها بكيفية استخدام 
فهوم الزاوية عند بناء ادلبٌت. ميكن للمعلمُت أيًضا ربط الدروس ابدلواقف الفعلية مهندس معماري دل

مثل العروض التلفزيونية واأللعاب وآخر األخبار. لذلك   ميكن للمعلم استيعاب خربة ومعرفة 
 الطالب ابلدروس اليت سيتم تدريسها. 

تاب عن القواعد اللغة العربية. ادلادة ما تعلمت يف الفصل العاشر ىو عل  االكثرىم ما يف الك
و جي  عل  الطالب ابن حتفظ ذلك القواعد اليت قد معلق يف الكتاب, واما ادلدرس االخر جي  

 عل  الطالب تكثر يف الكتابة اللغة العربية.

 الوسائل  .4

(. أجهزة / ١ميكن تصنيف وسائل اإلعالم اللغوية بشكل عام إىل ثالثة أنواع   وىي: )
(. دعم أنشطة التعلم. بينما من ٣(. مواد تعليمية لوسائل اإلعالم و )٢ل اإلعالم   )معدات وسائ

حيث استخدام وسائل اإلعالم ادلرتبطة ابحلواس اليت يستخدمها البشر الكتساب ادلعرفة   تصنف 
( الوسائط السمعية ٣( الوسائل السمعية  ٢(. الوسائل ادلرئية,١وسائل اإلعالم إىل ثالثة أنواع ؛ 

 ادلرئية.

ووجدت الباحثة شيء ممتع يف الةسائل او كيفية تقدمي ادلدرس ادلادة وىي تصوب ادلادة 
ابستخدام رسم بياين ان يكون مفهوما عند الطالب بسهولة.عند ما االختبار الصغَتة, اعطاء ادلدرس 

ىا يف واسط البيان ادلمثلة يف السبورة و صريح يبُت كيفية ميأل األجوبة منو وىنا تصور الباحثة ما ترا
 ادلدرس كما يلي : 

 

 



 ادلثال كلمة الضمَت ادلنفصل و الضمَت ادلتصل و الضمَت ادلتصل للفعل 

 املثال كلمة الضمري املنفصل و املتصل 5جدول 

 الطريقة .5

طريقة التدريس ىي رلموعة من الطرق اليت يستخدمها ادلعلم يف نقل ادلعرفة إىل طالبو واليت 
 حتدث يف عملية التعلم والتعليم أو العملية التعليمية. الطريقة ادلتبعة يف عملية تطوير تعلم اللغة العربية
يف إندونيسيا اليت ىي يف بداية ادلنهج مباشرة   لكن تدرجييًا يتطور األسلوب أيًضا يتبع تطور تعلم 
اللغة العربية   مثل تدريس اللغة العربية ابلطريقة االستقرائية   يتبعها أسالي  تدري  مكثفة من 

 حيث القراءة والكتابة والتحدث ابللغة العربية.

يف عملية تعلم اللغة العربية أكثر ابستخدام طريقة اللع   درسادلاألسلوب الذي يستخدمو 
ابإلضافة إىل األلعاب ادلستندة إىل الكمبيوتر   وإن مل يكن كل الطالب قادرين عل  فهم استخدام 

 ستخدام أجهزة الكمبيوتر.ابأيًضا الطالب الذين ال يفهمون  ادلدرسالكمبيوتر حىت يساعد 

 الضمَت ادلتصل للفعل الضمَت ادلتصل الضمَت ادلنفصل
 كتبو كتبت ىو
 ....ىا ...لوا مها
 ....ت ...ال ىم
 ....ك ...لت ىي
 ....كما  انت
 ....كن  اننت
 ت....  اان
 ....ان  حنن



ة مهمة سواء كان كمثل ادارة الفصل حيتاج إىل خطوة كل شيء ال يوقع جيد دون خطو 
مهمة ذلم: خطوة تصميم  وخطوة تطبيق  و خطوة تقييم. ىنا تعطي الباحثة نفدة من حطة تنفيذ 

 يوكياكرات يف ما يلي : ٣التعلم  اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية دمحمة 

a) خطوة تصميم 
دلعلمُت أو األنشطة الطالبية عل  أنشطة اال يركز ختطيط التعلم كعملية تعاون فقط 

  بل يسع  ادلعلمون والطالب معًا لتحقيق أىداف التعلم اليت مت حتديدىا. اذلدف فقط
 النهائي ذلذه العملية ىو التغيَت يف سلوك الطالب.

التخطيط للتعلم ىو أيضا عملية صنع القرار من التفكَت العقالين حول أىداف وأىداف 
  وىي التغَتات يف السلوك   فضال عن سلسلة من األنشطة اليت تبذذلا ىابوس  التعلم ادلعُت 

كجهد لتحقيق ىذه األىداف من خالل االستفادة من مجيع ادلوارد احملتملة وادلوارد التعليمية 
ادلتاحة. نتائج عملية صنع القرار ىي جتميع الواثئق اليت ميكن استخدامها كمرجع وتوجيو يف 

 علم.تنفيذ عملية الت
عند القيام ابلتخطيط للتعلم   جي  أيًضا االنتباه إىل ادلبادئ اليت ميكن أن حتقق ىدفًا. 

يف كل ادلدرس  وابلتايل   فإن النتيجة النهائية لعملية التعلم سوف ختلق ادلوارد البشرية ادلؤىلة.
  عل  أقل ال فرق بغَتىم, لكن بعض من التضميم مميز يف كل ادلدرس.ذلم التصميم 

تعد إدارة الفصل الدراسي يف التعلم عاماًل ىاًما ال ميكن إطالقو يف أنشطة التعليم 
والتعلم. سيؤثر دور ادلعلمُت يف إدارة الفصل عل  اجاح عملية التعلم   يحيث يططل  من 

يف التنفيذ ليس من السهل عل   ادلعلمُت أن يكونوا قادرين عل  إدارة الصف بشكل جيد.
وا قادرين عل  إدارة الصف   وتنوع شخصيات الطالب   واحتياجات ادلعلمُت أن يكون

 التنوع وأسالي  تعلم الطالب ليس ابألمر السهل ابلنسبة للمدرسُت.
لكن ىذا ال يعٍت التشاؤم   مع تفرد كل طال  عل  حدة يف الفصل الدراسي ال 

ما طريقة أو يعٍت أن الطبقة ال ميكن أن تكون مشروطة. ابلطبع سيكون لكل مشكلة دائ



حل حللها. واآلن يعود األمر إىل ادلعلمُت إذا كانوا سيستمرون يف التعلم   وإجياد طرق 
ليصبحوا مدرسُت زلًتفُت   وما إذا كان ادلعلمون سيظلون مبدعُت يف وضع خطط تعلم 

يتفاعل الطالب من خالل التعبَت عن آراء جيدة مع األصدقاء وادلعلمُت. كما  نشطة وممتعة.
أنو ال يوجد حاجز بُت الطالب وادلعلمُت. الطال  ىو متعلم نشط. يريدون أن يشاركوا لو 

 يف درس. سيح  الطالب ابلطبع ادلعلمُت الذين ميكنهم إدارة صف ممتع.
اخلطوة األوىل جلعل متعة الفصل ىي بناء رلتمع. العالقة بُت التالميذ وادلعلمُت ىي 

ادلعلمون قادرين عل  خلق جو مريح للفصول ادلفتاح إلدارة الصفوف. جي  أن يكون 
الدراسية للطالب حىت ال يكون ىناك فرصة ضئيلة لسلوك غَت مرغوب فيو من الطالب. 
ىناك العديد من الطرق اإلبداعية لبناء رلتمع. عل  سبيل ادلثال   عن طريق حتية الطالب 

م أبنشطة تعلم لتعزيز واحدًا تلو اآلخر عندما يرغبون يف الذىاب إىل الفصل   أو القيا
الشعور ابلًتابط بُت الطالب وادلعلمُت يف ادلدرسة   مثل مطالبتهم ابلتعبَت عن مشاعرىم يف 
 ذلك اليوم بكلمة واحدة. إذا مت القيام بو بشكل مستمر   فسيصبح الغالف اجلوي مألوفًا.
مُت اثنيًا   جي  عل  ادلدرسُت والطالب تصميم فصل ممتع. التعاون بُت ادلعل

والطالب لتصميم الفصول الدراسية سيعزز مناخ تعلم إجيايب. عندما يدخل الطالب إىل 
الفصل الدراسي   سيشعر الطالب أبهنم جزء مهم من الفصل الدراسي ألن عملهم يشبو 
مقالة ويتم عمل أعماذلم الفنية عل  حائط الفصل الدراسي. كما ستعمل ىذه احلالة عل  

اثلثًا   إنشاء قواعد صفية  تشجيع الطالب عل  العمل بشكل أفضل.تعزيز احًتام الطالب و 
تتضمن الطالب. تتضمن قواعد الفصل ما يتم فعلو إذا كان ىناك طال  يصل متأخرًا وإذا  
كان ىناك طالب ال يفيد صديقو. من خالل إشراك الطالب يف وضع القواعد   سيشعر 

دة   وابلتايل تقليل السلوكيات السلبية يف الطالب أبهنم أكثر كجزء من قواعد الفصل ادلوجو 
 ادلدرسة.

 


