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 الباب األول 

 مقدمة

 

 الفصل األول  : خلفية البحث

نها مهمة لحياة اإلنسان في 
ّ
ص من اللغة ال

ّ
من الواقع أّن اإلنسان ال تخل

 إعتباطي ن اللغة هي نظامإ  ( 3: 8112)يندرى ،  األنشطة اليومية . قال كردلكسن

رموز ويستخدمه أعضاء املجموعات االجتماعية للعمل والتواصل وتعريف ل

مجموعة  متستخدصوتية رموز لنظام لهي وهناك رأي آخر أن اللغة  . أنفسهم

من  .  (8:  8111أحمد عزان،  معينة من الناس أو املجتمعات للتواصل والتفاعل )

جموعة م مرموز  تستخدلل إعتباطي نظامأن اللغة تستنتج الكاتبة   ، البيان الّسابق

 للحصول على معلومات معينة من خالل التواصل والتفاعل.

يقدر  . اللغات على أساس عالقات القرابة قسيموفًقا لبعض اللغويين ، ت

ما عائلة في عائلتين ، ه هاويتم تجميع ، عدد اللغات في العالم بحوالي ثالثة آالف لغة

إلى  تنقسم اللغات الساميةو  .الهامية وعائلة اللغة السامية اللغة الهندية األوروبية

 اللغات إحدى . قسمين ، هما اللغات السامية الشمالية واللغات السامية الجنوبية

من عائالت اللغات السامية ،  السامية الجنوبية هي العربية.التي دخلت اللغات 

 (.13-18: 8111بقيت اللغة العربية فقط حتى يومنا . )أحمد عزان ، 

 يكشفالعرب للتعبير عن أهدافهم  هاجمل يستخدمالاللغة العربية هي 

اللغة العربية هي أكبر لغة من حيث عدد  .(7: 8112مشاعر )الغاليين ، الفكار و األ 

تتكون هذه اللغة العربية من جمل على شكل   المتحدثين في عائلة اللغة سيمتيك.

ر عن مقاصدهم وأهدافهم من خالل حروف حجية يستخدمها العرب للتعبي

 التواصل والتفاعل االجتماعي شفهًيا وكتابًيا.
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 ، اللغة العربية كلغة 
ً
تعليم اللغة العربية في إندونيسيا على احتمالين ، أوال

كلغة أجنبية ، اللغة العربية هي واحدة   ، اللغة العربية كلغة ثانية. ثانًياأجنبية ، 

. أما اللغة الثانية فتستخدم اللغة العربية ربيةمن المواد في مستوى معين من الت

 (.12: 8112أخرى. )نانانغ كوسيم ،  لموادكمقدمة ل

تي يقوم بها ال علموالت عليمأنشطة التهي  األجنبية  ةم اللغيتعللأما بالنسبة 

ة الذين يتعلمون اللغ تالميذبحيث يتعلم ال ،أقص ى حد إلى تالميذلل درسون الم

يصبح جو التعلم مواًتا وتكون أهداف تعلم اللغات األجنبية تم و ،  ةاألجنبية جيد

هي تعليم  إحدى تعلم اللغات األجنبية (. 38:  8111) أشيف هيرماوان ،  تحقيقه

نها ص الذين يتعلمو تمكين األشخا يم اللغة العربية هيتعلأهداف  اللغة العربية. 

تفق جميع بشكل عام ، ي  شفهًيا وكتابًيا. جيدمن التواصل مع بيئتهم بشكل صحيح و 

الستماع ا ةمهار ، منها م اللغة أن المهارات اللغوية تنقسم إلى أربعة أنواع يخبراء تعل

 .(23،  22-22: 8118)أولين نهى ،  الكتابة.  مهارة القراءة  و ةومهارة الكالم  ومهار 

ؤدي إلى مما ي تالميذالرئيسية في التعليم هي قلة استيعاب الإحدى مشكالت 

ي ف هو مبحث و موضع أّن التالميذالواقع  من. تحصيل التالميذ الدراس ي  نقص في

 . لميالتععملية 
ّ
 ملذلك ، فإن جوهر العملية التعليم  ليس سوى أنشطة التعل

ع ، إذا حاول ، بالطب عليمأهداف الت. سيتم تحقيق عليمفي تحقيق هدف الت تالميذلل

 بنشاط تحقيقها. تالميذال

الذي يركز على  (K 13) 8113م اللغة العربية حالًيا بمنهج ييسترشد تعل

ق جو تشمل خلدرس (. هذا يعني أن الواجبات الرئيسية للمتالميذ)مركز ال تالميذال

ويجعل  ائًما متحمًسام الجيد ديللتعل تالميذمن تحصيل ال ترقيةأو مناخ تعليمي أن 

 ميذتال ولكن من ناحية أخرى يشارك ال درس،م ليس فقط متمحوًرا حول الميالتعل

ا يفي التعميق المادة مع التعل
ً
 يق سيكون لها تأثير إيجابي في تحقو م األكثر نشاط

 المثلى.تحصيل الدراس ي 
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المدرس و التالميذ في عملية  يشعر بها  التي ميمشكالت التعلمن غالًبا   

م 
ّ
هي  ةم اللغة العربييالتي تسبب عدم نجاح تعلهناك عدة عوامل . التعليم و التعل

 لأو النماذج أو التقنيات أو الوسائ طرق أو المداخل الأو العوامل االستراتيجية  

 الخرى ا باإلضافة إلى ذلك ، هناك عوامل  .وادالم توصيلفي  درسالتي يستخدمها الم

 للغة العربية نفسها. تالميذوتصورات ال دافعاالهتمام وال هي

الذي له تأثير على جميع مجاالت الحياة ، بما في ذلك تمش ى مع فيروس كورنا   

ا وثيًقا بعملية التعل  ربية. والتربية مجال الت
ً
ي هذه الحالة لذلك ف ، ميمرتبط ارتباط

 لع األنوارمط فصل الثامن في مدرسةم اللغة العربية لليأن عملية تعلترى الكاتبة 

 . علىجح ين لم وباء فيروس كورنا خالل من  باندونجفامانتاسان الثانوية اإلسالمية 

طلع ماللغة العربية في مدرسة الثانوية اإلسالمية إحدى مدّرسة مقابلة مع  أساس

قلة ( 1م عن عدة عوامل منها: يعملية التعلفشل  ّن أباندونج فامانتاسان  األنوار

بحيث تحصيل التالميذ الدراس ي  لم يهتّموا التالميذ بالمواد( 8، تالميذالنشاط ال

لة. ق عملون الواجباتللمادة ، بحيث الذين يلم يفهموا التالميذ ( 3 حتى لم تصل

 كيب اللغة العربية.ار تصعبة هي مادة الب تشعر والمادة

 للمادة ، و  تالميذتسهيل فهم الالكاتبة حاول ت
ّ
ونوا على أن يك لتالميذا حث

ادة ال سيما في فهم م فيروس كورنا وسط الوباءم اللغة العربية يمتحمسين لتعل

  عليم أثناء عملية الت تالميذوتنشيط الالتراكيب 
ّ
ار في م من خالل االستمر والتعل

 لتالميذا وال يشعرتحصيل الدراس ي   رقيةالصحي الذي يهدف إلى ت مراسمتطبيق ال

 م اللغة العربية.يلل عند تعلبالملل أو الم

نماذج الو  الطرق  مون ستخديأن يكونوا  مدرسين، ُيطلب من اللذلك

تي النماذج ال إحدى  .هموعدم تجانس تالميذلمستوى قدرة ال ئل المناسباتوساالو 

 اللخو تحصيل الدراس ي التالميذ من  وفهم المواد  دافعاالهتمام وال ترقيةتعتبر ل

يعتبر هذا النموذج مناسًبا ألنه  . تعليم إرشاد التنبؤال هو نموذجفيروس كورونا 
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حتى  م اللغة العربيةيعلى أن يكونوا نشيطين أثناء عملية تعل تالميذسيساعد ال

 .العربية في مواد التراكيبتحصيل الدراس ي  ترقية يتمكن 

 ة و الممل وأقلصعبأغلب التالميذ يعتقدون أّن تعليم اللغة األجنبية ال

و  ميتعلفي ال تالميذالسيشارك تعليم إرشاد التنبؤ  ال نموذج  باستخدام  .اهتماما

م
ّ
ال  الميذتما فعلوه ألن ال تالميذم  سيتذكر الي. من خالل المشاركة في التعلالتعل

 يبصرونو  تالميذال عوافقط ، ولكن يجب أن يسم بصرونيستمعون فقط أو ي

 .ويتحدثون ويفعلون 

على لتنبؤ إرشاد اومما سبق بيانه،  فستقوم الكاتبة بتجارب تطبيق النموذج   

تعليم  وذج نماستخدام  "  نوع التعليم المبتدأ بطرح األسئلة وتبحث عنها بالموضوع

ى مواد اللغة العربية علتعليم في تحصيل التالميذ الدراس ي إرشاد التنبؤ لترقية 

طلع متالميذ الصف الثامن في مدرسة  ىعل )دراسة شبه تجريبة العربية التراكيب

 "باندونج(فامانتاسان الثانوية اإلسالمية األنوار 

 الفصل الثاني  : تحقيق البحث

 اعتماد على خلفية البحث السابقة  فتحقيق البحث كما يلي :

ي تعليم إرشاد التنبؤ ف نموذجستخدام اتحصيل التالميذ الدراس ي قبل  كيف .1

لثانوية ا مطلع األنوار في مدرسة العربية على مواد التراكيباللغة العربية تعليم 

 ؟باندونجفامانتاسان اإلسالمية 

إرشاد التنبؤ في   تعليم نموذج ستخدام اتحصيل التالميذ الدراس ي بعد كيف  .8

لثانوية ا مطلع األنوار في مدرسة العربية اللغة العربية على مواد التراكيبتعليم 

 ؟باندونجفامانتاسان اإلسالمية 

تالميذ ل  إرشاد التنبؤ نموذج ستخدام باترقية تحصيل التالميذ الدراس ي  كيف  .3

 مدرسة في العربية اللغة العربية على مواد التراكيبالصف الثامن في تعليم 

 ؟باندونجفامانتاسان الثانوية اإلسالمية  مطلع األنوار
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 الفصل الثالث : أغراض البحث

 كما يلي :مناسبا تحقيق البحث السابق ، فإن أغراض البحث 

نبؤ تعليم  إرشاد الت نموذجستخدام المعرفة  تحصيل التالميذ الدراس ي قبل  .1

 مدرسةب الصف الثامن  في العربية اللغة العربية على مواد التراكيبتعليم في 

 .باندونجفامانتاسان الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار 

بؤ تعليم  إرشاد التن نموذجستخدام المعرفة  تحصيل التالميذ الدراس ي بعد  .8

 مدرسةب الصف الثامن في العربية اللغة العربية على مواد التراكيبتعليم في 

 .باندونجفامانتاسان الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار 

شاد إر  تعليم  نموذج ستخدام باتحصيل التالميذ الدراس ي  لمعرفة  ترقية  .3

 ف الثامن الص في العربية اللغة العربية على مواد التراكيبتعليم في   التنبؤ

 .باندونجفامانتاسان الثانوية اإلسالمية مطلع األنوار  مدرسةب
 

 الفصل الرابع   : فوا ئد البحث

بناء على مشاكل البحث وأهدافه المذكور من قبل ، تتمنى الكاتبة على أن 

 كمايلي :لهذا البحث فوائد 

 الفوائد النظرية .أ

 لمنهجيات تعل
ً
م يمن الناحية النظرية ، يوفر هذا البحث تطويًرا بديال

 عن ملعلو اللغة ، خاصة في تعلم اللغة العربية ، ومن المتوقع أن يؤدي تطوير ا

 .لعربيةا اللغة العربية على مواد التراكيبتعليم تعليم إرشاد التنبؤ في النموذج 

 الفوائد العملية .ب

لترقية  تحصيل الدراس ي  هذا البحث   عس ى أن يكون ، بالنسبة للتالميذ .1

 اللغة العربية. ليمومشاركة  في تع وفهم التالميذلدافع واالهتمام وا
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 لنموذج عس ى ، بالنسبة للمدرسين  .8
ً

أن توفر هذه الدراسة اختياًرا بديال

ضوع و تقديم المل درسيناإلبداعي والمبتكر بحيث يسهل على الم ليمالتع

 جودة التعليم. رقيةويمكنهم المساهمة بأفكار في محاولة لت

فيذ على تن درسينبالنسبة للمدارس ، توفر هذه الدراسة معياًرا لقدرة الم  .3

م اللغة العربية مع مجموعة متنوعة من الحلول السهلة يأنشطة تعل

 والفعالة.

 

 الفصل الخامس : أساس التفكير

 م ييرتبط مصطلح التعل 
ّ
ا وثيًقا بمعنى التعل

ً
يحدث  .و التدريسم ارتباط

 
ّ
مم مًعا. يمكن أن يحدث يوالتعل تدريسم والالتعل

ّ
ن ن أو بدو درسيبدون م التعل

ه يشمل كل ما يفعلبما أّن التدريس  م الرسمية األخرى. يالتدريس وأنشطة التعل

 ةيّ علومم هو جهد يتضمن عن عمد ويستخدم اليفإن التعل في الفصل.  درسالم

، دكتور  ياتيملتحقيق أهداف المناهج الدراسية )د درسون المهنية التي يمتلكها الم

 (8112ومودجيونو ، 

 
ّ
ة يقوم بها الشخص للحصول على تغيير جديد كلًيا في بر جم هو عملية تالتعل

صحيفة  في 8111 ،سلماتو) ةالسلوك نتيجة لخبراته في التفاعل مع البيئ

 اإلندونسية للتعليم والتعلم على الجزء الرابع
ّ
ذا جرب م أكثر جدوى إ(. سيكون التعل

 .األطفال ما تعلموه ولم يعرفوه

 درسيوالم تالميذتفاعل بين الالم هو عملية يالتعل  
ّ
في بيئة  من ومصادر التعل

 
ّ
عملية الم في المدارس هي ي. عملية التعل(8112:  43حاج. نونوا مليونو، م )التعل

 املالتعليم  
ّ
 هتدابير تقييم و المنسقة بشكل منهجي بمعايير المتكاملة و الطة و خط

م في الفصل هي عملية تحتوي على ثالثة عناصر يعملية التعل  واضحة وحازمة. 

عليم نتيجة الت، وتقييم عملية التعليم  رئيسية ، وهي: أهداف التدريس ، وتجربة 

 ّوماتقعبارة عن سلسلة من األنشطة التي تشمل م مي. عملية التعل (8112)حرفة ، 
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ي ف امترابطة مع بعضها البعض ، بمالمقّومات (. هذه 8112: 122سنجيا، مختلفة )

وجد ت .اتوالتقييم سائلوالو  طرق والمواد وال تالميذوال درسينذلك المناهج والم

 هذه المكونات في تعليم اللغة العربية.

ي عملية ف دّرسينوالم تالميذعملية تفاعل بين ال يم اللغة العربية هيتعلأّما 

 
ّ
 تضمنويللغة العربية ونطاقها  تالميذم اللغة العربية بهدف تسهيل فهم التعل

 م املختلفة.يالتعل ةمادع قّوماتم

استراتيجية أو طريقة  درساتفي عملية التعليم  ، يجب أن يكون لدى الم

  تالميذحتى يتمكن ال
ّ
تمثل ت  اءة  وتحقيق األهداف المتوقعة.م بفعالية وكفمن التعل

إحدى خطوات امتالك هذه اإلستراتيجية في إتقان تقنيات العرض التقديمي  أو ما 

 م.ييسمى عادة نموذج التدريس المعروف باسم نموذج التعل

 م الموصوف من البداية إلى النهايةيم هو شكل من أشكال التعلينموذج التعل

م هو حزمة أو إطار يبمعنى آخر ، نموذج التعل  اص.بشكل خ درسوالذي يقدمه الم

 (8118:  12حلميتي ، ) .ميتعلال من وطريقة واستراتيجية وتقنية مدخل لتطبيق 

 وه م ، بما في ذلك نموذجيمن نماذج التعل ةيوجد في عملية التعليم  العديد

للتعليم صحيفة اإلندونسية  في (8181ى )درماوان حريف قالالتنبؤ. و نمودج إرشاد 

. رشادإل التنبؤ يتكون من كلمتين، هما التنبؤ واإرشاد  والتعلم على الحجم الرابع أّن 

ع  "التنبؤ"
ّ
ب إرشادي كتيبمعنى  " اإلرشاد" أّما . لتخمينأو ا فتراضأو اال بمعنى التوق

   أو دليل. يدّل  أو يرشد أو مرشدأو 

تم  موادخمين الالتنبؤ هو طريقة لت( إّن  إرشاد 8111وقال سفريجونى ) 

: 4 وآخرون ) لزيني فقال   م.يأثناء المشاركة في التعل تالميذتطويرها لجذب انتباه ال

ية في عمل تالميذالتنبؤ هو استراتيجية مستخدمة إلشراك الإّن إرشاد  ( ، 8112

 الميذتيطلب من الادة فالم بليغم بنشاط من البداية إلى النهاية وأثناء تيالتعل

تعليم م ، يتم توجيهها لي. في عملية التعلدرسمطابقة توقعاتهم مع المادة قدمها الم
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  تالميذال
ّ
 والمهارات والمواقف علومال في تحقيقم اكتساب ومعالجة كيفية تعل

 (في صحيفة اإلندونسية للتعليم والتعلم على الجزء الرابعوالقيم. )

 :التنبؤ هي إرشاد ميتعلالخطوات نموذج 

 الموضوعات التي سيتم مناقشتها باحثةلا تبلغ .1

 إلى مجموعات صغيرة تالميذالالباحثة قسم ت .8

 المتعلقة بالمادة ائلالوس الباحثةستخدم ت .3

ظهورها  ّبؤنالتي يت مرشدةالكلمات اللالستكتب   تالميذمن اللباحثة طلب ات .4

 من المادة محل الدراسة

  يطلب من كل مجموعة تخمين المادة في الخطوط العريضة .2

 بشكل تفاعلي تالميذالمواد لل تبليغ ب باحثةقوم الت .2

 المادة التي تطابق تخميناتهم تعّرف   تالميذيطلب من ال .7

 تخمينهمبحسب المادة أو  تسطيرها لحدق   تالميذُيطلب من ال .2

 حساب عدد المواد التي تطابق تخميناتهم تالميذُيطلب من ال .2

:  111، سفريجونواألكثر تخميًنا ) ميذال تالتقدير والثناء لل لباحثةعطي ات .11

 (.الجزء الخامسالتربية اإلسالمية ،  صحيفةفي    8112

 

         : وهالتنبؤ   التعليم إرشاد . مزايا نموذجاكل نموذج تعليمي له مزايا وعيوب

بشكل أسرع ، )ج(  تالميذ)أ( الحصول على استجابة الفصل ، )ب( سوف يفهم ال

ر ، )هـ( على التفكي تالميذأفضل ، )د( األسئلة ستحفز ال تالميذستكون مشاركة ال

إذا  (على دور ، )ز تلميذ، )و( يحصل كل  رأيلديهم الشجاعة للتعبير عن ال تالميذال

هل : )أ( من الس هو  التنبؤ  التعليم إرشاد نموذجأّما عيوبا   .هرأي أن يعرف هناك كان

 .يندرسوالم تالميذاالنحراف عن الموضوع ، )ب( هناك اختالفات في الرأي بين ال

ون التنبؤ  ، يجب أن يك التعليم إرشادللتغلب على نقاط الضعف في نموذج 

تحديد الموضوع المراد البّد للمدرسين  . يشرف عليه إتقان الفصل ودرس الم

 ذلك ، يجب أن وراء ن المادة المراد دراستها. ع تالميذمناقشته حتى ال ينحرف ال
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يحدث  حتى ال درسينوالم تالميذاالختالفات في الرأي بين الليوّحد يكون المدرس 

ال ينبغي إلقاء اللوم على الرأي الحالي ولكن يجب توجيهه إلى رأي أكثر  سوء تفاهم. 

 ميتعلالُيعتقد أن نموذج   صحة ويمكن ربطه بالمواد التي تمت مناقشتها.

ية على مواد اللغة العربترقية  تحصيل الدراس ي في تعليم  التنبؤ له تأثير على إرشاد

 .العربية التراكيب

ب هو مق أّما التركيب 
ّ
:  72 من كلمتين أو أكثر تنبؤية أو غير تنبؤية. )مفيد ،رك

(. يتحدث تركيب عن قوانين الحروف والكلمات والجمل ، وعن الصوت النهائي 8117

، مما  الكلمات في بنية الجملة  رأس الكالم عن وظيفةأحد ك  ركيبالت نزلةم للكلمات.

:  121 )فتح املجيب ونيلور الرحمواتي ، . لها معنىيجعل تراكيب القواعد مرتبة و 

ال يقتصر فقط على فهم بنية الكلمة حتى تصبح كاملة ،  ركيبم التي(. تعلث8113

. وحالنص العربي ، من خالل علم النحرف األخير في االنتباه إلى ال ضروري ال من ولكن

ألن اللغة العربية ليست مثل اللغات األخرى. في اللغة العربية ، يفهم شخص ما 

ة كهذا ألن معظم الكاتبة العربية ال تستخدم حر . تها ئقبل قرا لىالكاتبة العربية أو 

  ، أّن  تعليملذلك   الحرف األخير مهمة للغاية.لّما حركة في 
ّ
ه علم النحو الضروري الن

مساعد لفهم الكتب العربية و قرائتها .) موتيا، أدي، هيري في صحيفة تعليم العربية 

 من الجزء الثالث(.

 النحوية  من أخطاءاألساليب تحسين أّما وضيفة تعليم التراكب هي 

طوير ، وترقيقة على إثارة ما يريده الذي يحتوي على اختالفات تالميذومساعدة ال

لغوية صحيحة ، والحفاظ على العالقة بين  البيئة يسهل فهمها ، وبناءلمادة لغوية  

بنية الجملة وجمال معانيها ، والتقليل من الغموض والضعف المعنى في فهم اإلبرة 

بالمهارات اللغوية ، وتكوين الجملة الصحيحة في تكوين  تالميذالعربية ، وتزويد ال

 .(العربي الثاني المؤتمر الوطني في اإلزدهار 8111: 27.)مصطفى ، الجمل المثالية 

كمقياس لتحديد مدى إتقان الشخص تحصيل الدراس ي ا تستخدم ّم أ

 8118جهاد وحارس )قاال   (.8111فروانتو،للمواد التي تم تدريسها )
ّ
م ( )في التعل
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 تحصيل الدراس ي هو  ّن إ( ، 7اإللكتروني القائم على سكولوجي بواسطة توتو: 

شكل من أشكال تغيير السلوك الذي يميل إلى االستمرار في املجاالت  تحقيق

الًبا ما . غفي وقت معين  ميالمعرفية والعاطفية والنفسية الحركية لعملية التعل

ستخد
ُ
االختبارات اليومية والواجبات  كمثل م تحصيل الدراس ي بمعنى واسعةت

 .لتعليمء االمنزلية واالختبارات الشفوية التي يتم إجراؤها أثنا

 تحصيل الدراس ي   ترقيةهناك عدة مؤشرات ل
ّ
، راكيبالت مالتي تم تطويرها في تعل

 : بما في ذلك

 خالل االنتباهمن   الكلمات منأشكال معينة  قراءة أن يستطيع التالميذ  (1

 للمجتمع  إلى حروف العلة الصحيحة

 آخر مع شكل  اتكلممن أشكال ال التمييز بين شكلأن يستطيع التالميذ  (8

 العربيةإقدار التالميذ على تحديد الكلمات  اللغة  (3

مات أشكال كل باستخدام  ألمثلة تكوين جمل وفًقا لأن يستطيع التالميذ  (4

 معينة

 (8118:  844فحررزي، ترتيب كلمة في جملة كاملة )إقدار التالميذ على    (5

 

 المفهوم التشغيلي

خدام نموذج يتضمن المفهوم الذي تم تفعيله في هذه الدراسة است

لى المواد ع لتالميذ اللغة العربية لنتيجة الدرس في مادة تعليم إرشاد التنبؤ  و ال

 كيباتر ال

 تعليم إرشاد التنبؤالنموذج  .1

 تعليم إرشاد التنبؤ، منها : خطوات نموذج 

 إلستعدادمرحلة ا .أ

 . ة  إعداد التدريسالباحث تصنع (1

 .الميذتبإعداد المواد الفرعية التي سيتم توزيعها على ال ةقوم الباحثت (8

 اإلحتبار القبلي .  بعمل أوراق نشاط في شكل ةقوم الباحثت (3
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 التنفيذ .ب

 رّيةويعطى صورة فك  م التي سيتم إعطاؤها.يأهداف التعل ةنقل الباحثت (1

 .في عملية التعليم و فوائده  التنبؤ  نمودج تعليم إرشادعن 

 .بالموضوعات التي سيتم مناقشتها تالميذ الة خبر الباحثت (8

 2-4إلى عدة مجموعات بشكل غير متجانس تتكون من  تالميذينقسم ال (3

 .أشخاص في مجموعة واحدة

في املجموعة بعمل تنبؤات من خالل البحث عن الكلمات أعضاء كل  (4

 .الرئيسية التي ستظهر في الشرح المادي الحًقا

 .ةالدرس بطريقة تفاعلي ةشرح الباحثت (2

 .ويصححون تنبؤاتهم تالميذأثناء عملية التعليم  ، ينتبه ال (2

م ت ، تحسب كل مجموعة عدد تنبؤاتها الصحيحة.  شرحبعد اكتمال ال (7

 .منح املجموعة ذات التنبؤات الصحيحة وفًقا لالتفاق

 إغالق .ج

اختباًرا كتابًيا ليقوموا به بشكل فردي لمعرفة  تالميذال ةعطي الباحثت (1

 .تبهون حًقا للدرس أم الما إذا كانوا ين

 .بعد االنتهاء من االختبار يتم جمعها للفحص (8

 .مًعا المادة التي تمت دراستها تالميذوالة ستنتج الباحثت (3
 

 كيبار تعلى المواد ال  اللغة العربيةتحصيل التالميذ  الدراس ي في تعليم  .2

من درجات االختبار التي أجريت في منظور تحصيل التالميذ الدراس ي 

الميذ تم ، ُيعطى اليفي التعلنمودج التعليم إرشاد التنبؤ  قبل تطبيق  الدراسة. 

عد باإلختبار البعدي وهناك  . من التالميذ  القدرة األولية يعرفلاإلختبار القبلي 

 نمودج التعليم إرشاد التنبؤ ليعرف ترقية  تحصيل التالميذ  الدراس ي.تطبيق 

واإليضاح البيان السابق، تصور الكاتبة أساس للتفكيرفي الرسم البياني 

  االتي :
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 من البحث  أساس التفكير  1. 1طة خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختبار اإل 

  بعديال

 تعليم اللغة العربية 

ختبار  اإل

قبليال  

 بيةاللغة العر تحصيل التالميذ الدراس ي في تعليم  

 

 

 

 

 

 

 

 

تم  الذي )أن + لن + ِل( +  فعل المضارع التالميذ على معرفة معنى التركيبقدرة   .1

     تعلمه

 هالذي تم تعلم )أن + لن + ِل( +  فعل المضارع  قدرة التالميذ على فهم التركيب  .8

 الذي تم تعلمه  أو جملة   اتكلممن أشكال ال شكلقدرة التالميذ على تمييز بين  .3

 الذي تم تعلمه  آخرمن أشكال مع شكل  شكلبين  ترتيب  قدرة التالميذ على .4

 )أن + لن + ِل( +  فعل المضارع    قدرة التالميذ على تقديم أمثلة حول التركيب  .2

 الذي تم تعلمه 

 

1)  

 تعليم إرشاد التنبؤ  نمودج 

 

 الموضوعات التي سيتم مناقشتها باحثةال تبلغ .1

 إلى مجموعات صغيرة تالميذالالباحثة سم تق .8

 المتعلقة بالمادة ائلالوس الباحثةستخدم ت .3

ظهورها من  ؤنبّ التي يت مرشدةالكلمات اللالستكتب   تالميذمن اللباحثة طلب ات .4

 المادة محل الدراسة

  يطلب من كل مجموعة تخمين المادة في الخطوط العريضة .2

 بشكل تفاعلي تالميذالمواد لل تبليغ ب باحثةقوم الت .2

 المادة التي تطابق تخميناتهم تعّرف   تالميذمن اليطلب  .7

 تخمينهمبحسب المادة أو  تسطيرها لحدق   تالميذُيطلب من ال .2

 حساب عدد المواد التي تطابق تخميناتهم تالميذُيطلب من ال .2

 األكثر تخميًنا ميذال تالتقدير والثناء لل لباحثةعطي ات .11
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 فرضية البحثالفصل السادس  : 

 كما يلي:  البحثالفرضية المطبقة في هذ

لغة العربية التعليم في يوجد ترقية تحصيل التالميذ الدراس ي  :  الفرضية المقترحة

 . تعليم إرشاد التنبؤ نموذج باستخدام   العربية على مواد التراكيب

للغة العربية اتعليم في ترقية تحصيل التالميذ الدراس ي   : ال يوجد الفرضية الصفرية

 . تعليم إرشاد التنبؤ نموذج باستخدام   العربية على مواد التراكيب

فالفرضية ، لذلك الختبار  حقيقة  الفرضية، يتم استخدام  % 2بالمستوى الداللة 

 معايير الحساب التالية :

إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت"  الجدولية فالفرضية الصفرية   -

 وجد فرق ترقية.مردودة وهذه ي

إذا كانت قيمة "ت" الحسابية أصغر من  "ت" الجدولية فالفرضية الصفرية    -

 فرق ترقية.  و هذه اليوجد مقبولة

 

 الفصل السابع  : البحوث السابقة المناسبة 

فيما يتعلق بالموضوع الذي تم اختيار في هذا البحث، يدرك الكاتبة أن هناك 

التي قام بها باحثات  سابقتها . من بينها على  تحصيل البحث المتعلقة بالموضوع

 النحو التالي :

في صحيفة اإلقتصادية  على الحجم الثانى, فادنج البحث لسيد ميكي مارديانتو  .1

 ، تحت الموضوع :"فرق بين تحصيل 8114
ّ
 إستخدامم االقتصادي بالتعل

لّية افي مدرسة الع  التقليدي نمودج التعليمو  تعليم إرشاد التنبؤال ودجنم

 ميلتعالنموذج  إستخدام نذا البحث يدّل اهالحكومية الثانية كوتو تروسان". 

ّن أل  التقليدي ودجاستخدام النمّية أفضل من قتصادإلافي مادة التنبؤ  إرشاد

 . 22،2والفصل الضابط  72،82تحصيل التالميذ الدراس ي في الفصل التجربي 
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"ت" الحسابية  أكبر من "ت"  بناء على الحسابات اإلحصائية التي تفيد بأّن 

فالفرضية الصفرية   1،12(.  عند مستوى الداللة 8111 > 23، 8الجدولية  )

 مردودة  والفرضية المقترحة مقبولة  وهذه يوجد فرق ترقية .

درماوان حرفاء في صحيفة اإلندونسية للتعليم والتعلم على الجزء لسيد  البحث .8

، تحت الموضوع : " ترقية  تحصيل التالميذ  8181الرابع, نياس الجنوبّية 

الدراس ي في العلوم الطبيعية على المواد الفيزياء  باستحدام نمودج التعليم 

 كان مجتمع على شبه تجربية بمدخل  كمي.هذه تجربة تدّل إرشاد التنبؤ" . 

ة  الحكومي في مدرسة الثانويةإحصائي هو جميع تالميذ على الصف التاسع  

بناء على الحسابات اإلحصائية التي تفيد بأّن "ت" الحسابية  األولى منيمولو. 

 1 %2(.  عند مستوى الداللة 1،271> 8،112أكبر من "ت" الجدولية ) 

مقبولة  وهذه هناك فرق  فالفرضية الصفرية  مردودة  والفرضية المقترحة

التعليم إرشاد التنبؤ له تأثير إيجابي على ترقية .وخالصة هذا البحث أّن نمودج 

ترقية  تحصيل الدراس ي في العلوم الطبيعية على المواد الفيزياء  في الصف 

 الحكومية  األولى منيمولو. في مدرسة الثانويةالتاسع  

درسات على المدرسة اإلبتدائّية فاكن للم  البحث لسيدة  مارسيلى لشعبة تربية .3

 لترقية إرشاد التنبؤ ، تحت الموضوع : "تطبيق استراتيجيات التعليم 8181بارو  

بيعّية  لتحصيل التالميذ الدراس ي 
ّ
ي تالميذ الفصل الخامس فلفي تعليم الط

.  "بيلوتو مقاطعة كانديس، مديرّية سياك 111المدرسة اإلبتدائّية الحكومية 

اإلجرائي الصفي. تم إجراء هذا البحث على دورتين وتم على بة تدّل هذه تجر 

قائين.   بناًء على نتائج الدراسة ، كان متوسط 
ّ
ة التالميذ نسبإجراء كل دورة في الل

قبل اتخاذ اإلجراء.  بعد الدورة األولى ، زادت نتائج تعلم التالميذ ، بحيث  2102

تعلم  نتائج. ثم تم تنفيذ الدورة الثانية ، وارتفع متوسط 23وصلت إلى متوسط 

لتنبؤ إرشاد ا أّن  تطبيق استراتيجيات التعليم ومما سبق بيانه.  71التالميذ إلى 

بيعّية  لتالميذ الفصل الخامس تحصيل الدراس ي   قدرا على ترقية
ّ
في تعليم الط
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بيلوتو مقاطعة  111لحكومية  على المواد األرض والكون في المدرسة اإلبتدائّية ا

 كانديس، مديرّية سياك .
 

، تحت 8112التاريخ جامبير  لشعبة تربيةإيفي إيك يوليتى البحثة لسيدة  .4

رقية لت جدليّ ثيرة مومسألة  تعليم إرشاد التنبؤال نموذج تطبيق" الموضوع :

 لعلومفي شعبة اعشراالحد الفصل تالميذ على التاريخية لل النتيجة الدراسية

 ".8112/8112في مدرسة العالّية الحكومية الثانية تنغول    االجتماعية الثانية

تائج ن اإلجرائي الصفي مع نموذج هوبكنز على شكل حلزوني. على هذه تجربة تدّل 

صلت . حميذ ال تهذه الدراسة تشير إلى زيادة في مخرجات التعلم التاريخية لل

 ٪23033الدورة الثانيةعلى، و  ٪23033على الدورة األولى نتائج التعلم المعرفي في 

م تعليال نموذج تطبيق هو أّن  ا البحث.. استنتاج هذ٪72027 على والدورة الثالثة

اريخية الت رقية النتيجة الدراسيةت قدرا على جدليّ ثيرة مومسألة  إرشاد التنبؤ

ي ف  في شعبة العلوم االجتماعية الثانيةعشراالحد الفصل تالميذ على لل

 .8112/8112رسة العالّية الحكومية الثانية تنغول  المد

كما قد بيانت البحوث السابقة يسوى البحث عن نموذج تعليم إرشاد  

ة في مدرسة العاليّ  تعليم إرشاد التنبؤال ودجنم  البحث األّول يستخدم.  التنبؤ

 ودجنم  يستخدم. البحث الثاني   72،82الحكومية الثانية كوتو تروسان على قدر 

له تأثير إيجابي على ترقية  تحصيل الدراس ي في العلوم  تعليم إرشاد التنبؤال

رقي تحصيل ي  إرشاد التنبؤ تطبيق استراتيجيات التعليمالطبيعية. البحث الثالث  

 نموذج تطبيق. البحث الرابع  71إلى نتيجة   2102التالميذ الدراس ي من نتيجة  

،  ٪23033ى علالدورة األولى حصلت نتائج التعلم المعرفي في  تعليم إرشاد التنبؤال

استخدام في هذا البحث   .٪72027 على والدورة الثالثة ٪23033الدورة الثانيةعلىو 

للغة العربية اتعليم في تحصيل التالميذ الدراس ي تعليم إرشاد التنبؤ لترقية  نموذج 

يقة شبه تجريبة وتصميم االختبار بطر  77,22على قدر     العربية على مواد التراكيب

 القبلي و االختبار البعدي ملجموعة  واحدة.

 


