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 الباب الثاين
 النظري إلطارا

 طريقة أعطاء الوظيفة .1

 تعريف طريقة إعطاء الوظيفة -أ

طريقة هي منهاج املستحدمة لتحقيق هدا الغرد الذي قد تؤّكد. عند 
 ”.produce employed attain a certain end رونيس الذي إتّبعه سودرجو أبن "

 1الؤسائل املستحدمة لتحقيق هذا الغرد.

إعطاء هو تعطي شيئا لألخرين، أما وظيفة هي العمل الواجب او 
متعني للعمل، لذالك إعطاء الوظفة هي تعطي شيئا لألخرين والواجب لألمل. 
 يف عملية وهذا طريقة هي منهاج مدرس للمدرس. إلعطاء الوظفة ايل الطالب
يف عملية التعليم. وتلك مسؤلية وهبذا الطريقة معمول للطالب. يرجي أن 
يتعلموا الطالب ابحّر بل مسؤل لوظيفتهم و خيبريهم أن يعرفوا الصعوبة املتنّوعة 

 و جيتهد لتعامل الصعوابت.
طريقة إعطاء الوظيفة هي طريقة ترسل املادة اليت يعطي املعلم إبعطاء 

مجيع الطالب، احسن ابلنفرا أو ابجلمعتا لتحقيق اليت  الوظيفة وجيبو ان يعملوا
 قد يف الرمز.

كما قال أمحدي و فرستيو إعطاء الواجبات او إعطاء الوظيفة هي يف 
 2أي مكان الطالب معطي الوظفة اليت الواجب يعملوا يف اخلارج الدراسّية.

                                                           
1 .Sudirjo (Penerjemah). 1976. Schmuller Guidance to Days School. New York: John Mury. Hlm 25. 

 



8 
 

كما قال أيل فندي، هدا إعطاء يسمى إبعطاء الوظيفة، يعين طريقة 
ال الوظيفة اخلاصة اليت مغطي املدّرس ايل الطالب ليعملوا الوظيفة يف إعم

 3اخلارج الدراسّية.

كما قال أبو هنفي إتّبعه مهسا، "طريقة إعطاء الواجبات ... يعين 
 الطالب يُعطي الوظيفة اخلاصة يف اخلارج الدراسّية"

طريقة حمفط صلهدين و صحبته اليت إتّبعه مهسا، طريقة إعطاء الوظيفة هي 
وتتميز طريقة التدريس بوجود أنشطة ختطيط بني الطالب واملعلمني التدريس 

حلل املشاكل أو املشاكل اليت جيب حلها وإتقاهنا من قبل املتعلمني مع فرتة 
 معينة من املتفق عليها بصورة متبادلة.

اإلستنتاج من تلك البياانت أّن طريقة إعطاء الواجبات هي أمر من 
كن أن يعمل خارج حصة الدروس  يف البي  أو يف وق  رجو  املعلم الذي مي

 من املدرسة أو يعمل مع صاحبته.

وجيب اىل املدرسة ابعداد الطالب حىت ال يعيشوا بشكل حمرج 
اجملتمع. ألن جيب على املدرسني تدريب تقنيات قدرة األطفال على مواجهة 

قة هو يف الطالب و املشاكل اليت قد يواجهوهنا الحقا.مركز نشاط هذه الطري
يتم التعامل مع مشاكل خمتلقة من أجل اكماهلا، و يفكر تلك املشكالت. و 
هو أمر مهم لتدريب الطالب على التفكري حبرية عملية )منطقية و منهجية( 

                                                                                                                                                               
 2 .Strategi Belajar Mengajar) untuk fakultas tarbiyah komponen Ahmadi, Adu, Joko  Prasetya (

MKDK (Bandung:  CV. Pustaka Setia 2007), 61. 
 3. (Surabaya: Usaha Nasional , 2004),91.Didaktik Metodik Pendidikan Umum Ali Pandi Imanjas,  
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حبيث ميكن حل املشكالت اليت تواجهها و ميكن التغلب عليها و خضوعها 
 .للسائلة

 لررو،، وهي إعطاء الواجبات يستطيع أن يعيت اب

يُعَطي الطالب الوظيفة لتعلم من بعد كتاب الناص، إما من تقسيم الفرقة أو  .1
من كّل النفر،  و يعطى الوقة اخلاصة لتعمل الوظيفة و أما الطالب الىت 

 يعماها يستطيع ملسؤولة الوظيفة.

 يُعَطى الطالب ليعملون شيئا اليت وضعّي. .2

معرو  ، همهجد الطالب يستطيع يعَطى الطالب الوظيفة لريسى املسكلة اب .3
 ان تفّكر واثق.

 أنواع الوظيفة -ب

 طبقا سيمنجوتك و فسريبو، انوا  الوظيفة منها 
التدريبات  هذه التدريبات تتكّون من الدقة الذي قد يبنّي من املدّر، ولكن  .1

 حيتاج اىل التدريبات الكثرية ىف اخلارج الدرس الساعة.

 الوظيفة يتناول يبلغ الصفحة. .2

 لم الوظيفة ىف كل املادةيتع .3

 يتعلم الوظيفة ىف كل املادة او ىف كل صفّ  .4

الوظيفة وحدة و املشرو ، و الوظيفة الذى متطفة بلوحدات الذى نوقشن ىف  .5
 الفصل

الوظيفة التجريبية ، يتم إعطاء الطفل أبن الوظيفة ليصنع التجريبات مثل ىف  .6
 التعليم العلمية
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 سيئا ابستحدام املهارة احلركيةالوظيفة العملية، يتم تعني الطفل  .7

 الوظيفة الفردية الذى تنفذ كل الطالب .8

 الوظيفة مجاعة، الوظيفة الىت تعمل بتقسم الفرقة .9

إعطاء الوظيفة التالوة  مع التالوة املعنية، أن الطفل يعطى الوظيفة ليس جمرد،  .11
 4و العمل ولكن ىف حماولة للنفكري الكلمات بفسى بتفهيم الطالب.

ااي، انوا  الوظيفة كثرية، اعتمادا على الغرض من أن تقرأ مثل طبقا سوجن
لتدريبات البحث، اإل بالغ عن الوظيفة )التكنية سفهى( الوظيفة احلركية )لعمل 

 5احلركية( واتعيينات ىف املنحتربات و غريها.

 كما قال دراجات، تعيني الوظيفة او أنوا  من القاطرات هناك بعض منها 

 الطالب جزء من كتاب مدرسة، إما جمموعة أكل النف،، يعطى الوظيفة اىل .1
يعطي الوفة اخلاصة ليعملوا الوظيفة مث الطالب اليت يعموا الوظيفة يستطيع أن 

 مسئليتهم عن ذلك الوظيفة.

 إعطاء الطالب الوظيفة هبْدِ  لتدريبهم ىف مهارة العقلّي. .2

ليم علم العلمّية هبد  إعطاء الطالب الوظيفة لتجريبات،عدات إستعماهلم ىف التع  .3
 إعطاء احلربة.

 إعطاء الطالب الوظيفة لتغليب املشكالت برريقة لتغرب مسكلتها. .4

إعطاء الطالب الوظيفة ليعمل التدرابت كى ميّرس النفسه املسؤلية ليختتم  .5
 املسكلة، الذى أعطاه و كيف ليختتم الوظية.

                                                           
 4 .(Bandung Sinar Baru Algesindo dasar prosesmengajar -DasarSimandjuntak dan pasaribu, 

2006), 111-112 
 5 .Baru Algesindo, 2004), 81  (Bandung: Sinardasar proses mengajar -DasarNana sudjana,  
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لنشاطة. لذلك املدارس  ملزمة ابإلعداد  اىل الطالب لتعمل الوظيفة اب
املدرس جيتهد لرتافق الطالب لتعمل الوظيفة و الطالب يستطيع ان تعمل 

   6الوظيفة ابلنشاطة.

 حتديد إعطاء الوظيفة -ج
 كما قال هاسان، حتديد إعطاء الوظيفة  هي  
حبيث الوظيفة الىت يعطى اىل الطالب واجب مريبط مع املادة الىت قد مدّرسهم،  .1

 إىل قادرة على القيام أيضا االتصال مع دروس معني.ميكن للطالب ابإلضافة 

 جيب املدرس ليفهم الطالب قبل يغطي الوظيقة اليهم. .2

 جيب املدرس ليكّرم  الطالب أبن الوظيفة الىت يعطى اليهم ان تعلوا بفيهم. .3

حتديد الوظيفة يعطى اىل الطالب واجب ان الطالب يفهم السؤاله  و لطالب  .4
 7يفهم عن السؤال.

 ئدة إعطاء الوظيفةفا -د 
 كما قال سلميتو فائدة إعطاء الوظيفة هى 

 جيب الطالب ان يتعلم املادة قبل دخول ىف الفصل. .1

 جيب الطالب ان يرتفع املادة الىت قد يتعلمهم ىف الفصل. .2

 جيب الطالب ان يرتفع مقدرة  و يرفق النتيجة ىف إعطاء الوظيفة. .3

 8التالميدى. جيب الطالب ان ترقية ولع و مسؤليتهم ىف كل .4

                                                           
 6 .(Bandung: Sinar  Baru Algesindo, 2004), 81dasar proses mengajar -DasarNana sudjana,  
 7 .-metode-pengertian-sciences/education/2186284-http://id.shvoong.com/socialHaisan, 

pemberian-tugas/ diakses pada tanggal 8 November 2016. 
 8 .(Jakarta: Bumi aksara, Proses Belajar mengajar dalam Sistem Kredit Semester SKS Slameto, 

2011),115 
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ويعر  من النضرية السابقة ان الطريقة إعطاء الوظيفة يستطيع سيتعمل ىف 
املدرسة إذا املدرس يعرفو احلاجة ىف كل التالميد، ألن ىف كل التالميد عنده احلاجة 

 بنفسيهم ىف التعلم.

 فاضلة و نقيصة طريقة إعطاء الوظيفة -د
 كما قال سلميتو 
 فاضلة طريقة إعطاء الوظيفة (أ

 يستطيع ان يثري مبادرة الطالب. (1

 ترقية ولع و مسؤليتهم ىف كل التالميدى. (2

 يستطيع لرتقية التعلم الطالب. (3

 نقي، طريقة إعطاء الوظيفة (ب

صعب لينطر املدرس كيف نتيجة لعملة الوظيفة ذلك صحيح لتعمل النفس أو  (1
 ينطرو اىل الصاحبته.

ستطيع ان تؤثر الراحة العقلية إذا إعطاء الوظيفة ابملرور و إذا الوظيفة الصعبة ي (2
 الطالب.

 9صعب ليعطى الوظيفة الىت وفقا لالختالفة الفردية. (3

 إجناز التعليم  .2

اإلجناز هو نتيجة الىت قد حصل ابالنسان بعد عملية أنشطة االعمال املعينة.  
كما كتب يف القاموس الكبرية اللغة االندونيسيا، اإلجناز هو احلاصل اّلذي قد   10

                                                           
 9 .(Jakarta: Bumi aksara, Proses Belajar mengajar dalam Sistem Kredit Semester SKS Slameto, 

2011),116 
 10 .p Teknik Prosedur (Bandung: Remaja Rosdakarya, Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional Prinsi

1980), 2-3. 
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لذلك، لن حيصل الغنجاز قبل قياس  .11مل اّلذى قد قام به وعمل بهحصل )من ع
 االنسان أبنشطة.

ال ميكن فصل أنشطة التعلم مع التحصيل العلمي للطالب، النشاط هو عملية  
واإلجناز هو نتيجة. التحصيل الدراسي هو عربون القدرة أو أهنا ميكن مالحرتها 

(Actual alibity) رة من خالل اختبار حمدد. بينما التحصيل واليت ميكن قياسها مباش
الدراسي هو نتيجة لدراسة، أو املهارة احلقيقية اليت ميكن قياسها مع مقياس هذا 

 االختبار.
لذلك، التحصيل الدراسي اليت مت احلصول عليها بعد ان قام شخ، يقوم به  

جيب  أو تعمل على شيء. مث احلصول على اإلجنازات اليت حتقق  يف تعلم الطالب
أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك مسبقا مع جهد التعلم، ألن أداء التعلم اجليد وميكن 

 احلصول على إذا كان جهد لتعلم اخلري على أية حال. 
وعادة ما تتجلى التحصيل العلمي للطالب يف درجة أو تعطى رقم يف بطاقات  

متلكها من قبل  تقرير كتاب هناية كل فصل دراسي كشكل من أشكال التعبري اليت مت
 قدرة الطالب.

يتكّون اجناز التعلم من كلمتني، مها اإلجناز والتعلم فلهما املعىن املختلف.  
 .12اإلجناز هو نتيجة احملصولة )القيام به، العمل به، وما اشبه ذلك(

 التعلم لديه التعاريف املختلفة فلذالك، تقدم مفهوم من أراء، وهو 

                                                           
 11 .(Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 299.Metodik khusus pengajaran agama islam Daradjat Zakiyah,  
 12 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. (Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), 19-21. 
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"التعلم  Theory of Learning)) يف الكتاب(، Higard & Bowerهيجار وابور ) (أ
يتعلق بتغيري سلوك املرء جتاه شيء و حالة معينة جتراتة املتكررة يف احلالة، حيث ال 

 ميكن تفسري التغريات يف السلوك مثل التعب، و أثر املخدرات و هلم جرا".

( يقول مايلي  The Conditions of Learning(، يف الكتاب )Gagneجانية ) (ب
"التعلم حيدث عندما تؤثر احلوافز والذاكرة إىل ان حيّول أعماله مما قبل ان يتجّرب 

 إىل بعده".

( يقول مايلي  Educational Psychologyيف الكتاب ) (Witheringtonويترييعتون ) (ت
"التعلم هو تغيري يف الشخصيات الذي يتحقق أبسلوب جديد من املهارات 

 13علومات".واملواقف والعادات الطالب وامل

ومن تركيبات املختلفة أو التعرفات السابقة ميكن استنتاج أن تعريف التعلم هو 
عملية من اجلهود الفرديّة للحصول على التغريات السلوكية اجلديدة إبمجعها لنتيجة خربه 

 الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.
و اما تعريف  14مجاعة.اإلجناز هو النتيجة من العمل الذي يعمله املرء انفرادا أو 

اإلجناز فقال فورودر مينتو هو  "النتائج اليت حيصل عليها الطالب للحصول على العلم، 
 15أو املهارات حىت حتدث التغريات الفضلى".

و أما إجناز تعّلم اللغة العربية هو القيمة على السعى الذي يغرّي ىف شكل الرقم 
واملثال  ىف نصف اإلمتحان و أخري  أو احلر  واّلذي يبلغ الناس ىف وق  اخلاص.
 16(.raport اإلمتحان اّلذي يرهر اإلجناز بكشف الدرجات )

                                                           
13Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 84.  
14 Syamsul Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994),  
15 Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 768. 
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و أما مواد تعليم اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة ما يلي  املفردات والنحوي 
وقراءة واإلستما  والكتابة. بلحصول على أفضل النتائج ىف تعليم اللغة العربية، جيب أن 

إختيار أساليب واالسرتاتيجيات وطريقة ومناذج التعلم وإستخدام وسائل املرىب ذكية 
احلق ىف نقل تلك املواد. وجيب ايضا أن تكون معتمدة من قبل البنية التحتية الكافية 

 واالهتمام الكبري من الطالب أنفسهم.

 العوامل املؤثرة اجناز التعليم -أ

يلي  "العوامل الداخلية العوامل اليت تؤثر على التحصيل العلمي للطالب ما 
 والعوامل اخلارجية". على النحو التايل 

 أ. العوامل الداخلية

العوامل الداخلية هي العوامل اليت تنشأ من داخل الطالب أنفسهم، ويتألف من 
منرمة العمل ضد اجلو  )احلاجة لإلجناز(، وهي احلاجة أو الرغبة أو الدافع وراء 

 اإلجناز.

 ب. العوامل اخلارجية

العوامل اخلارجية هي العوامل اليت أتيت من خارج املدرسة. هذا ميكن أن يكون إما 
البنية التحتية والوضع البيئي سواء كان بيئات األسرة واملدرسة واجملتمع. العوامل اليت 
تؤثر على التحصيل الدراسي هو عامل املستمدة من الطالب، والعوامل النابعة من 

 املدرب.

 ل ميكن تفسريه على النحو التايل كل من هذه العوام

                                                                                                                                                               
16 Sutratina Tirtonegoro, Anak Supernormal dan Program Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1884),  
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 أ( العوامل الطالب

وتشمل هذه العوامل الدافعية، والرتكيز على املوضوعات اليت وقع ، ومستوى 
قبول وسحب املواد، والقدرة على تطبيق ما يتم تعلمه، والقدرة على اإلجناب 

 والقدرة على تعميم.

 ب( العوامل املعلمني

بناء عالقات مع الطالب، والقدرة على نقل  وتشمل هذه العوامل القدرة على
الفائدة يف التعلم، والقدرة على تقدمي تفسري، والقدرة على ذكر قضااي اليت جيري 
تدريسها، والقدرة على توجيه االنتباه إىل الدرس هو يف التقدم، والقدرة على 

يف الرأي حول   (Rooijakkers)االستجابة لرد الفعل. ميكن إعطاء راجيكريس
العوامل اليت تؤثر على حتصيل الطالب استنتاج أن يتأثر التحصيل العلمي للطالب 
من قبل اثنني من العوامل  عوامل مستمدة من املتعلم الذايت والعوامل املستمدة من 

 املدرب )املعلم(.

 تعلم اللغة العربية -ب
اللغة تعلم اللغة العربية اليت تضّمن موضوعات التعار ، مكتبة و بي  اخل. تعلم 

 العربية تتضمن مراحل  متعددة هما يف ذلك يعين   
 مهارة اإلستما  (أ

مهارة االستما  )االستما ( ال ميكن أن يتحقق املهارات مع ممارسة التمارين السمع 
بني عبارة واحدة مع عبارة أخرى، إما مباشرة من الناطقني هبا أو من خالل 

 التسجيالت إىل فهم شكل ومعىن ما مسع .
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 ة الكالممهار   (ب
مهارات الكالم هو الكفاءة اللغوية تفيد ما كان يعتقد، كل هذا يتطلب خمزون 
معني من الكلمات واجلمل اليت تتناسب مع الوضع املطلوب ويتطلب الكثري من 

 الكالم املمارسة والتعبري أو األفكار الصرحية واملشاعر لفريا.
 مهارة القراءة  (ت

الرموز املكتوبة وفهم حمتوايته، قراءة لديها مزااي قراءة إتقان يشمل إثنان االعرتا  
االستما  من حيث توفري نقطة لغوية أكثر دقة، اىل جانب ذلك، القارئ اجليد هو 
مستقل وميكن أن تتصل من خالل جملة، كتاب أو صحيفة ابللغة العربية هبذه 

ة جدا يف الطريقة من التعلم واكتساب املفردات واللغة أشكال بكميات كبرية ومفيد
 التفاعل التواصلي.

 مهارة الكتابة  (ث

 مهارات الكتابة ينطوي على اثناين يعين 
 ( الكفاءة جعل األجبدية1

 الكفاءة جتعل األجبدية يعين للتعبري عن الصوت.
 ( الكفاءة هتّجأ2

الكفاءة وهذه التعويذة يتطور إىل تعديل اجلملة هو تغيري اجلملة احلالية مع 
 العناصر األخرى.

 


