
 

  ٢٠١٣تعليم اللغة العربية منهج  إجراء
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  قســم تعليــم اللغة العــربية
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  ماالنجبمية الحكومية براهيم اإلسالإجامعة موالنا مالك 
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  إعداد

  عالية
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  االستهالل

  
  

  َطرِْيٌق َو َطرِْيُق اْلَجنِة الِعْلمُ  ِلُكل َشْيءٍ 
  ﴿حديث البخارى﴾

  
ًقا ِإَلى اْلَجنةِ  ًقا يـَْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًما َسهَل اهللاُ َلُه َطرِيـْ   َمْن َسَلَك َطرِيـْ

  ﴾رواه ابن ماجة﴿
  

  َفْضُل الَعاِلِم َعَلى الَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب،
  اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْألَنِْبَياِء،ِإن  

َنارًا َوالَ ِدْرَهًما ِإنَما َورَثـُْوا اْلِعْلَم،    ِإن األَنِْبَياَء َلْم يـَُورثـُْوا ِديـْ
  َفَمْن َاَخَذبِه َاَخَذ ِبَحظ َواِفرٍ 

  ﴾رواه الترمذى﴿
 



 

  إهداء
  
  ه الرسالةأهدي هذ

ىن تربية حسنة و يراعياين رعاية إىل والدي الكرميني احملبوبني اّلذين يربيا

  كما ربياىن صغريا هم اغفرهلما و ارمحهمااللّ  ،صحيحة

   حمبوبني و إىل أساتذيت عليهم صبيب الرمحة و الرضواناينو وإىل  إخ

  و إىل أصحاىب احملبوبني و صاحباتى احملبوبات برك اهللا ىل وهلم

  ه الرسالةهذاّلذين يعطوىن الدوافع إلنتهاء 

  لمة أهدها أمجل وأحسنو ليس يل ك

  .....غري الشكر اجلزيل 

 

  جزاكم اهللا خري اجلزاء

 



 

 مستخلص البحث
  

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ىف ٢٠١٣منهج تعليم اللغة العربية  إجراء م،٢٠١٧عالية، 

امعة موالنا مالك ابراهيم اجلالعليا  رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات. بنجرماسني

  .الدكتور احلاج شهداء) ٢(الدكتور مفتاح اهلدى، ) ١: (املشرف. اإلسالمية احلكومية ماالنج

  ٢٠١٣تعليم اللغة العربية، المنهج : الكلمة المفتاحية 

لكمال، الرتبية اإلسالمية أمر ضروري للمسلمني، من أجل فهم التعاليم احلقيقية لإلسالم كالدين ا

واملوضوعات العربية الىت الغىن عنها كأداة لدراسة واستكشاف املصادر األولية الرتبية اإلسالمية والذي يستخدم 

ىف البالد  ٢٠١٣ومادة اللغة العربية تكون تغريا وتطوير على جسب تغيري وتطوير املنهج الدراسي . اللغة العربية

 يشعر تعليممنهج ال تغيري .حلكم، والتوسع ىف األحكام املادية واملعقدةاإلندونيسيا من خالل التعلم مع النماذج، وا

  .صعوبة يف التنفيذ املدرسني

املدرسة الثانوية ب ٢٠١٣ تعليم اللغة العربية إجراء منهج ملعرفة) ١: (يهدف هذا البحث إىل ثالثة هى 

واحللول ىف إجراء منهج تعليم اللغة  املشكالت عرفةمل) ٢(، اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني

  .باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسنيالعربية 

واملنهج املستخدم ىف هذا البحث هو منهج البحث النوعى باملدخل الكيفى باألسلوب الوصفى 

واخلطوات  ميلس وهوبريمان، (Model Interactive)واستجدمت الباحثة الطريق  الطراز التفاعلى. التحليلى

وأساليب جلمع البيانات . مجع البيانات، وختفيض البيانات، عرض البيانات وإلستنتاج: الىت سارت الباحثة وهى 

  .باملقابلة، واملالحظة، والوثائق املكتوبة، والتثليث

يبدء بتخطيط  ٢٠١٣ج أن تعليم اللغة العربية ىف املنه) ١: (ونتائج هذا البحث على ثالثة نتائج وهى 

التعليم وهى إعداد خطة التدريس وحتضري الدرس، مث تنفيذ التعليم يبدء بتحصيص الوقت والكتب املدرسية وإدارة 

الفصل وينفذ تعليم اللغة العربية بثالثة األنشطة واستخدمت املنهج العلمى والطرق املتنوعة والوسائل التعليمية 

ومن تقومي التعليم يستخدم التقومي . ، تعقد املدرسون دروس اإلضافيةيف اللغة العربيةمهارات الطلبة  قيةلرت . اجلذابة

الواقعى من خالل عدد التقنيات،  والتقومي األسبوعية والشهرية والتقومي النصف والتقومي النهائ لقياس كفاءة 

سالمية احلكومية الثانية النموذجية باملدرسة الثانوية اإلإجراء منهج تعليم اللغة العربية ىف ) ٢(. الطلبة املرجوة

عقدت  وحلوله . ٢٠١٣عدم معرفة املدرسني حول املنهج خطة التدريس مشكلته،  يطختط  عندبنجرماسني

ن و املدرس وحلوله وجب. ٢٠١٣مستعدة مبنهج  بعض املدرسني غري التعليم مشكلته، تنفيذو . املنهج عنالتدريب 

  .زيادة معلومات املدرسنيوحلوله  .تقييمالكثرية من عمل املدرسني عند ته،  تقييم التعليم مشكلو . لتطوير أنفسهم

 



 

ABSTRACT 
 

Aliyah, 2017. The application of Curriculum Arabic Language 2013 in Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.. Thesis. Arabic Studies Education 
Study Program. Post Graduate Program. Islam State University of Malang. 
Advisors: (I) Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (II) H. Syuhadak, MA. Ph.D. 

Keyword : Arabic Learning, Curriculum 2013. 

Islamic education is necessary for the Muslims, in order to understand the 
true teachings of islam as a religion that is perfect, subjects Arabic indispensable 
as a tool to study and explore primary sources of Islamic education which uses 
Arabic. Arabic learning was modificatied by Curriculum development in 2013 in 
Indonesia through learning with models, governance, expansion of material and 
complex judgments. curriculum change resulted in teachers feel difficulty in 
implementation. 

The research is aimed to reveal The application of Arabic Language 
Curriculum 2013 in Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.in focus such 
as: (1) To know The application of Curriculum  Arabic Language 2013 in MAN 2 
Model Banjarmasin (2) To know the problems and solutions when The 
application of Curriculum Arabic Language 2013 in MAN 2 Model Banjarmasin. 

The research uses qualitative approach with case study design. Data 
collection use deep interview, participant observation, documentation and 
triangulation. Data collected is analysis by using data reduction technique, data 
serving and verification. 

Research result shows that : (1) Arabic learning implementation in class X 
at MAN 2 Model Banjarmasin are by developing learning preview and learning 
plan, implementation by meeting the requirements, they are time allocation, 
subject textbook, and class management, to improve students' skills in Arabic 
language teachers hold lessons ekstrakurekuler  and assessment in Arabic learning 
are process by authentic assessment, weekly assessment, monthly assessment, 
middle assessment and final assessment, (2) In the application of the curriculum, 
2013 in MAN 2 Model Banjarmasin In planning any problem is the ignorance of 
the teachers about the curriculum in 2013, and the solution is training on the 
curriculum of 2013. While the problems in the implementation is the 
unpreparedness of teachers to the curriculum in 2013, the solution is teachers 
should develop themselves each. And last evaluation of the problem is too much 
work when evaluating teachers, the solution to the teacher's knowledge about 
evaluation. 



 

ABSTRAK 
 
Aliyah, 2017. Penerapan  Kurikulum Bahasa Arab 2013 di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Model Banjarmasin, Tesis, Program  Pendidikan Bahasa Arab, Pascaserjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing; (I) 
Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag (II) H. Syuhadak, MA, Ph.D 

Kata Kunci : Pembelajaran Bahasa Arab, Kurikulum 2013. 

 
Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan bagi umat Islam, agar dapat 

memahami secara benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna, mata pelajaran 
Bahasa Arab sangat diperlukan sebagai alat untuk mempelajari dan mendalami 
sumber-sumber primer dari Pendidikan Agama Islam yang menggunakan Bahasa 
Arab.pelajaran Bahasa Arab telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai 
dengan perubahan kurikulum 2013 di Indonesia melalui pembelajaran dengan model, 
tata kelola, peluasan materi dan penilaian yang kompleks, perubahan kurikulum 
mengekibatkan guru merasa kesulitan dalam penerapannya. 

Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui penerapan kurikulum bahasa 
arab 2013 di Madrasah Aliyah Negri 2 Model Banjarmasin, (2) untuk mengetahui 
masalah-masalah serta solusi ketika menerapkan kurikulum bahasa arab 2013 di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik 
diskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif (Model 
Interactive) Miles dan huberman, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
mengumpulkan data, teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dan 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan 
triagulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) pembelajaran bahasa arab dalam 
kurikulum 2013 di kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin didahului 
dengan perencanaan dengan mengembangkan silabus dalam bentuk RPP yang 
berbasis santifik, pelaksanaan dengan memenuhi persyaratan yaitu alokasi waktu, 
buku teks pelajaran dan pengelolaan kelas, untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalm berbahasa arab guru mengadakan pelajaran ektrakurekuler, dan penilaian 
dilakukan melalui penilaian otentik, penilaian mingguan, penilaian bulanan, UTS dan 
UAS. (2) Dalam penerapan kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 
Banjarmasin terdapat masalah dan solusi. Dalam merencanakan pembelajaran 
masalahnya mengenai ketidak tahuan guru tentang kurikulum 2013 dan solusinya 
mengadakan pelatihan tentang kurikulum 2013. Sedangkan  masalah dalam 
pelaksanaan adalah ketidak siapan guru dengan adanya kurikulum 2013, solusinya 
adalah  hendaknya guru mengembangkan diri masing-masing. Dan terakhir evaluasi 
masalahnya terlalu banyak pekerjaan guru  ketika mengevaluasi, solusinya dengan 
menembah pengetahuan guru tentang evaluasi. 

 



 

  تقديرشكر و 
 

محدا يليق جبالله أن وفقين إلمتام هذا البحث العلمى فلك احلمد هللا رب العاملني 

والصالة والسالم على أشرف . احلمد ياريب حىت ترضى على كل ما قد أعطيت حلياتى

  .األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني

ل إىل الذين كان هلم فضل مث أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير والعرافان باجلمي

فهذا البحث . ىف إخراج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبته

املتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واإلقرتاحات واملساعدات من األسرة احملبوبة 

  .واألساتذة الكرام والزمالء

ىف املساعدة على إمتام كذلك، اتقدم بأوفر الشكر والتقدير لكل من بذل جهده 

  :وختص بالشكر. هذا البحث

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  - ١

 اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  - ٢

 ماالنج مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

مساحة الدكتور ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  - ٣

 امعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجباجل

مساحة الدكتور مفتاح اهلدى، املشرف األول والدكتور احلاج شهداء املشرف الثاىن  - ٤

تشجيع طوال فرتة إعداد هذه الرسالة، فلم اللذين قد قدما للباحثة كل العون وال

ييخال بعلمهما ومل يضقا صدرمها يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان 

لتفضلهما مبناقشة هذه الرسالة أكرب األثر ىف نفس الباحثة فلهما من الباحثة 

 .خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء



 

امعة باجلقسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  مساحة األساتذة املعلمني ىف - ٥

، فلهم من الباحثة كل الشكر موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .والتقدير على ماقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء

موذجية بنجرماسني ومدرس إىل رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الن - ٦

 .اللغة العربية على مساعدم ىف التجربة امليدانية

الذين حيرصون على اللغة العربية حرصا على كيان األمة " أ"وكذلك زمالئى فصل  - ٧

 .وبقائها وعلى ترقية احلضارة ىف خدمة اإلنسان واتمع املثل

حد هلا و أن يثيبنا حبسن  عسى اهللا أن مين علينا برمحة الجزاكم اهللا خري اجلزاء و 

وأخريا أن هذه الكتابة أثر من اآلثر اإلنسانية املائلة إىل األخطاء و النقصان، . الثواب

وأسأل اهللا تعاىل أن  .رتاح على سبيل اإلصالحقمن القراء النقد واال ةرجو الباحثتفلذا 

     جيعل هذا العمل خالصا لوجهه

  

واهللا ويل التويف



 

  محتويات البحث

 أ    .......  .....................................................ة الغالفصفح

 ب    ....  .......................................................صفحة املوضوع 

 ج    ..........................................  ..................موافقة املشرف 

 د    ..........................................  املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة 

 ه    .............................  .................................إقرار الطالبة 

 و    .......................  ........................................االستهالل 

  ز    ..................................................................    اإلهداء

  ح    .......................................................    مستخلص البحث

  ي    ...........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

  ك    ........................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

  ل   .......................................................    شكر وتقدير

  م    ...........................................................    حمتويات البحث

  ف    ............................................................    قائمة اجلدوال

 ص    ............................................................    قائمة املالحق

  األول الفصل
  اإلطار العام

 ١    ...........  .....................................................دمةمق -  أ

 ٤    ..  .......................................................أسئلة البحث  -  ب

 ٤    ....................................  ..................أهداف البحث -  ج

 ٤    .....................................................      البحث فوائد - د

 ٥    ......................  .................................حدود البحث -  ه

 ٥    ...........  ........................................حتديد املصطلحات - و

  ٦    ....................................................  الدراسات السابق - ز



 

  الثاني الفصل
  اإلطار النظري

  ١٠   .......................................  منهج التعليمإدارة  :األول المبحث 
 ١٠    .............................................  هج التعليمختطيط منإدارة  - أ

 ١٢    ..............................................  منهج التعليم تنفيذإدارة  -  ب

  ١٣    ...............................................  ييم منهج التعليمقتإدارة  - ج
  ١٥    ..................................  منهج تعليم اللغة العربية :الثاني  المبحث

  ١٥    ........................................  منهج تعليم اللغة العربية مفهوم - أ

 ١٦    .........................................  أسس منهج تعليم اللغة العربية - ب

 ١٨    ........................................  عناصر منهج تعليم اللغة العربية -  ج

  ٢٣    ......................... ٢٠١٣تعليم اللغة العربية منهج :  لثالمبحث الث
 ٢٣    ...........................  ة ىف تعليم اللغة العربيةيجيالتخر  اتمعيار كفاء - أ

  ٢٤    .....................................  معيار احملتوى ىف تعليم اللغة العربية -  ب

 ٢٥    ...........  ىف تعليم اللغة العربية ةألساسيئسية و الكفاءة االر  الكفاءةمعيار  -  ج

 ٢٨    ............................................  معيار ىف تعليم اللغة العربية - د

  ٣٣    ..........................................  معيار تقومي تعليم اللغة العربية -  ه

  الثالث الفصل
  البحثمنهجية 

 ٣٦    ............  ...................................منهجهو  البحث مدخل - أ

 ٣٦    ....................................................    حضور الباحثة -  ب

 ٣٧    ................................................    البيانات و مصادرها -  ج



 

 ٣٧    ................................................    البيانات أساليب مجع - د

 ٤٠    ...................  .............................حتليل البياناتأسلوب  -  ه

 ٤١    ...........................................  فحص صدق نتائج البحث - و

  الفصل الرابع
  عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  لمحة :المبحث األول
 ٤٣    ..................  ...................................نجرماسينبالنموذجية 

 ٤٥    .  نجرماسنيباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية  نربة تارخيية - أ

 ٤٥    .........................................  املطورة الرؤية واألهداف والقيم -  ب

 ٤٥    ..............................................  املرافق والوسائل التعليمية -  ج
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 األول الفصل
  اإلطار العام

 مقدمة - أ

املنهج هو أداة  ١.املنهجاجلوانب اليت تؤثر على جناح الرتبية الوطنية هي  إحدى

 ٢.م يف مجيع أشكال التعليمييف تنفيذ التعللتحقيق األهداف التعليمية والدليل 
، لديها بعض ٢٠٠٦إىل املناهج  ١٩٥٢يا من يف إندونيسكل املناهج 

تلك ، املناهج نفسها من يا والعيوباالذي حيدث كاملز ه إختالف .االختالفات يف النظام

من تطوير املناهج  طريق، والتقييم، ومبادئ وأساليب و األساسميكن من  اإلختالفات

حتياجات اتمع وفقا الالعيوب فتصميم املنهج اجلديد الذى حيتاج لتصحيح  .الدراسية

 .يف اندونيسيا سوف تتطور باستمرار وتتغري مع الزمنولذلك، املناهج  .ومتطلبات العصر
نوعية وجوده لرتقية   .وتقييم وحتديث املنهج دائمالتحقيق املتعلمني تنافسية، 

حىت التغيريات ا بتكار ا وإمنهج تقييمحيتاج وتنافسية،  متحركةالتعليم يف اتمع الدويل 

أن تتقدم وتتطور على إذا كانت األمة نريد الميكن  .الزمنيت جيب أن تتكيف مع تقدم ال

 .لتقدم األخرى، إذا مل نغري مفهوم غرار البلد

 اخلرجيية معايري الكفاءة اليت تشمل معايري وطنية للتعليمىف  ٢٠١٣هج تنفيذ املن

قها جين بعض من إجيابيات تطبيىف تقييم الومعايري احملتوى واملعايري العملية ومعايري 

التوقعات غري مناسب ب السياسات احلكومية أن يصنع سببت هذا احلال. وسلبيات

كثري منهم  .هتنفيذب متخريا هجاملعينني كمنفذي املن درسنييشعر امل. الواقعىف والظروف 

                                                 
1Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2009), hlm. 1 
2Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), hlm.1 
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حقيقة، على  ٢٠١٣ألم ال يفهم املنهج ىف عملية التعليم  ٢٠٠٤يستخدمون املنهج 

  ٢٠١٣.٣ هجتدريبهم يف التحضري لتنفيذ املن قد همبعض الرغم

هج دون قدرة كيف مثايل املنو . حد العوامل اهلامة يف تنفيذ املنهجأهو  درسامل

م دون يالتعلضدده أن كأداة تعليمية، و غري الفائدة   منهجفذلك املعلم على تنفيذه، 

يف  .يةالرئيس كمفتاحج  املنها فإن دور املعلم يف تنفيذ وهكذ .منهج كدليل ال تكون فعالة

 ٤.ىف الفصلهو أكثر  درسدور امل ،عملية تطوير املنهج

لتوقف حاليا مسبقا، وهناك األسباب منها، عدم  ٢٠١٣هج املن، تنفيذهيف 

يف تكنولوجيا اليت  درسامل ، ألن أقل قدرة٢٠١٣ملعلمني يف تنفيذ املناهج االستعداد ا

ب ق الصعضح أن الفر ، وأو  املدارس املناطق النائيةيف الوسائلأو  املرافقنقص . همحتتاج

الذين مل حيضروا التدريب املنهج  هممنكثري  ،٢٠١٣ هجألداء املن درسنيجدا للم

هو الشيء فيذ األساليب اليت كانوا يعتقدون يف نظام تقييم وتن همعجز أقل من ٢٠١٣

هج هو مطور املن درسم، واملييف عملية التعلإذا  ٥.بالطريقة القدميةاجلديد، ألم مألوفة 

 .وخطة التدرسم وصلة املنهج يالدراسية، حبيث نوعية عملية التعل

 واتمع، جيب ةبأن يفهم نفسه، والطل درسامل بكل وضوح، أنه باإلضافة جيب 

بالطبع، املهارات الشخصية واملواقف  .مهارات تتعلق وظيفة التدريسأن ميلك  أيضا

م هو شرط مطلق ياألشخاص الذين شاركوا يف عملية التعلوالعالقات االجتماعية مع 

 .باإلضافة إىل القدرة املهنية

   

                                                 
3Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 28 
4Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 28 
5S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 124. 
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اتفقت ، واحللول اليت تواجه كالتمع املشعندما يكون هناك ازدواجية املنهج 

املدرسة الثانوية اإلسالمية  .٢٠١٣و  ٢٠٠٤املنهج يعين إما احلكومة املنهجان 

ليس لتجديد املناهج  .ىف عملية التعليم  ٢٠١٣ج يستخدم املنه احلكومية كالنموذجية

، من مدرسة درسنيوال احلصول عليها من قبل املالتفاهم واالتفاق سيكون أ فقط، ولكن

يف  درسنيامليتم إرساهلا أو توزيعها على ، ل٢٠١٣املناهج  تنفيذحول كيف  تفهمهم

  .هنموذج كمدربال درساليت مسيت امل .ىاملدرسة أخر 

املواد كهي اللغة العربية،   هايف تنفيذ ٢٠١٣اليت تستخدم املنهج الدروس  إحدى

تتأثر بالتغريات اليت تطرأ على املناهج ها البد مياليت تدرس يف املؤسسات التعليمية، وتعل

تلقي تعليم اللغة العربية . م أن املرتقب جناح تنفيذهيالتعل هذه .اليت وقعت يف إندونيسيا

ر العام للرتبية اإلسالمية ألا تعترب أن موضوعات اللغة اهتماما خاصا من قبل املدي

العربية كوسيلة لدراسة واستكشاف املصادر األولية من التعليم الديين اإلسالمي الذي 

 ٦.يستخدم مواد اللغة العربية أساسا القرآن الكرمي واألحاديث النبوية

احلكومية الثانية النموذجية  باملدرسة الثانوية اإلسالميةم اللغة العربية ييف تنفيذ تعل

يف الفصل فقط ولكن يستخدم  ٢٠١٣نهج تعليم اللغة العربية يؤثر مبال بنجرماسني

وبصراحة هذه  واخلطابة يف إتقان اللغة العربية، مثل الكالم ةبلرتقية الطل ضافيةاإل دروس

فلذلك  .اللغة العربية مسابقة اخلطابةىف الفائز  ةبقد حصل الطلالدروس من أي وقت 

 ٢٠١٣اللغة العربية  تعليممنهج  إجراء"ستبحث الباحثة يف الرسالة العلمية بعنوان 
 ".رماسيننجفى ب الحكومية الثانية النموذجية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية

 

                                                 
6Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 
2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. 
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 البحثأسئلة  - ب
 :  أسئلة البحث  هلذا البحث كما يليمن خلفية البحث املذكورة، ف

 املدرسة الثانوية اإلسالمية ىف ٢٠١٣ عربيةتعليم اللغة ال نهجمإجراء كيف  .١

 رماسني؟بنجىف  احلكومية الثانية النموذجية 

باملدرسة الثانوية ما املشكالت واحللول ىف إجراء منهج تعليم اللغة العربية  .٢

  ؟بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  اإلسالمية

 أهداف البحث - ج
 :ذا البحث كما يليإضافة إىل أسئلة البحث املذكورة، يهدف ه

املدرسة الثانوية اإلسالمية  ىف ٢٠١٣ تعليم اللغة العربية إجراء منهج ملعرفة .١

 .بنجرماسنيىف ية الثانية النموذجية احلكوم

باملدرسة الثانوية املشكالت واحللول ىف إجراء منهج تعليم اللغة العربية  ملعرفة .٢

  .بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  اإلسالمية

 البحث  فوائد - د
 النظرية الفائدة .١

العلمي جع والتأمل ومواد البناء يف التطور ار املنتائج البحث ميكن استخدامها ك

غة العربية اللغة العربية ليزيد معرفتهم يف تعليم الل يف إندونيسيا، وخاصة ملدرس

  .الثانوية اإلسالمية ةرسيف املد ٢٠١٣باملنهج 

 التطبيقيةالفائدة  .٢

 للمدرسة ) أ

 ٢٠١٣يكون هذا البحث صورة دقيقة عن عملية تعليم اللغة العربية باملنهج أن 

 .ويكون صورة منعكسة لرتقية جودة تعليم اللغة العربية
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 للمدرس  ) ب

أن يكون هذا البحث إعالما واختبارا للمدرس بأن ىف عملية تعليم اللغة العربية 

جماجلتها باحملاولة سيوجههم إىل مشكلة عديدة الىت جيب مراعتها و  ٢٠١٣باملنهج 

اجليدة واملناسبة ليكون عملية تعليم اللغة العربية زيادة فعالية ويصل إىل األهداف 

 .املعني

 حدود البحث - ه
بد للباحثة أن حتدد عن حث اليشمل جماال ليس مبقتضاه فالليكون هذا الب

 :الباحثة وتركز فيها، وهي كما يليمشكلته اليت ستبحث 

منهج تعليم اللغة العربية  إجراءعلى ذا املوضوع لباحثة حتدد ا: احلد املوضوعي  .١

باملدرسة الثانوية شكالت واحللول املدروس األساسية ودروس اإلضافية و يف  ٢٠١٣

 .بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  اإلسالمية

باملدرسة الثانوية  الّصف العاشرىف  املكان الذي تبحث الباحثة: ين احلد املكا .٢

هذه املدرسة يستخدم املنهج  ألن رماسنيالثانية النموذجية بنج سالمية احلكوميةاإل

 .ىف عملية التعليم اللغة العربية ٢٠١٣

 .يعقد هذا البحث يف شهر يناير حىت فرباير: ين احلد الزما .٣

 تحديد المصطلحات -  و
وتستخدم ىف هذا البحث عدد من مصطلحات، ولتسهيل البحث سوف تعرف 

  :حات املستخدمة وهي كما يلياملصطلالباحثة 

باملدرسة الثانوية اإلسالمية  ٢٠١٣منهج تعليم اللغة العربية إجراء هو تنفيذ  .١

 .بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية 
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عملية ىف هو املنهج الذى يستخدم املدرس  ٢٠١٣ منهج تعليم اللغة العربية .٢

 .التعليم

 الدراسات السابقة - ز
حبثا علميا عن تطبيق املاداة اللغة العربية ىف جمال املنهج لقد قام بعض الباحثني 

 :عدة حبوث سابقة أذكرها فيما يلي

غري (ج ن جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالرينور ثوريا، املاجست - ١

دراسة  ٢٠١٣تعليم اللغة العربية ىف املنهج : موضوع البحث). ٢٠١٥منشور، 

دراسة وصفية (جاوى الشرقية  –ماالنج  ١نوية احلكومية احلالة باملدرسة الثا

  ٧).حتليلية

 ٢٠١٣الكشف عن تنفيذ تعليم اللغة العربية ىف املنهج ) ١: (يهدف هذا البحث

الكشف عن املعوقات ىف تنفيذ تعليم ) ٢(ماالنج،  ١ىف املدرسة الثانوية احلكومية 

) ٣(ماالنج،  ١ة احلكومية ىف املدرسة الثانوي ٢٠١٣اللغة العربية ىف املنهج 

ىف  ٢٠١٣الكشف عن احملاوالت حلل املعوقات تنفيذ تعليم اللغة العربية ىف املنهج 

  .ماالنج ١املدرسة الثانوية احلكومية 

يبدو بتخطيط  ٢٠١٣أن تعليم اللغة العربية ىف املنهج ) ١: (نتائج هذا البحث

فيذ التعليم يبدو بتحصيص مث تن. التعليم وهى إعداد خطة الدرس و حتضري الدرس

الوقت والكتب املدرسية وإدراة الفصل وتنفيذ تعليم اللغة العربية بثالثة الألنشطة 

وتقومي . واستخدمت املنهج العلمى والطرق املتنوعة والوسائل التعليمية اجلذابة

التعليم يستخدم التقومي الواقعى من خالل عدد التقنيات، والتقومي األسبوعية 

                                                 
دراسة وصفية (جاوى الشرقية  –ماالنج  ١احلكومية دراسة احلالة باملدرسة الثانوية  ٢٠١٣ا، تعليم اللغة العربية ىف املنهج ينور ثور  ٧

  ٢٠١٥ج ، ن، رسالة املاجستري، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال)حتليلية
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ىف ) ٢. (والتقومي النصف والتقومي النهائ لقياس كفاءة الطلبة املرجوة والشهرية

هناك عدد من املعوقات وهى يتأخر  ٢٠١٣تنفيذ تعليم اللغة العربية ىف املنهج 

حضور الكتب املدرسية ىف املدرسة، وعدم برامج التعليم ىف بداية التنفيذ املنهج 

. هج السابق وعملية التقومي املنتوعة، واحملتوى مواد متساوى باملواد ىف املن٢٠١٣

احملاوالت حلل املعوقات وهى حياول رئيس املدرسة ىف مشكلة عدم املثل من ) ٣(

شكل حتضري الدرس وبرامج التعليمية بالعقد العربية ىف تكميلها وىف تدريس مادة 

شري ىف اللغة العربية عن الثقافات بإندونيسيا ىف عملية التعليم، ويتطور املواد الىت ت

ويتحسن من اخلطأ ىف كتابة العربية مع الطلبة ىف الفصل، . اخلطة باملنهج العلمى

ويدرس التعليم السياقية، وحياول رئيس املدرسة أيضا بعقد التدريبات واملناقشات 

، ومدرس اللغة العربية أن يتناقشوا بينهم عن التقومي ٢٠١٣عن التقومي ىف املنهج 

  .الشبكة الدوليةلومات من أثناء الطلبة ويبحث املع

رتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية قسم اللغة العربية ىف كلية ال إيكا رمحاويت، - ٢

تعليم اللغة العربية تنفيذ املنهج  :احلكومية سونان كاليجاغ يغياكرتا موضوع البحث

 )درسة وصفية كيفية(لثانوية الكومية غوديان ىف الصف العاشر باملدرسة ا ٢٠١٣

ىف الصف  ٢٠١٣ملعرفة تنفيذ املنهج تعليم اللغة العربية ) ١: هذا البحثيهدف 

اليت حتول ودعم لتنفيذ ملعرفة العوامل ) ٢. العاشر باملدرسة الثانوية الكومية غوديان

الصف العاشر باملدرسة الثانوية الكومية يف  ٢٠١٣املنهج تعليم اللغة العربية 

  .غوديان

يف الصف العاشر  ٢٠١٣تعليم اللغة العربية هج تنفيذ املن: نتائج هذا البحث

عوامل الدعم ) ٢. متظهر باستخدام ج العلمي والتقييم احلقيقي ىف عملية التعلي

هو مدرس العربية  ٢٠١٣تعليم اللغة العربية  اليت جتعل النجاح يف تنفيذ املنهج
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حتية وكذلك ، املرافق الكافية والبنية الت٢٠١٣املنهج الوطين يف تعليم اليت هي 

وعوامل التحول هو كتاب من . ٢٠١٣وتطبيقاا وفقا لتقييم االحتياجات املنهج 

 .املساعدات احلكومية للمعلمني واملتعلمني تأيت يف وقت متأخر

املاجسرت جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بنسا،  عبد العزيز - ٣

يذ التعليم يوجهفى معايري املنهج تنف :موضوع البحث ). ٢٠١٥غري منشور، (

  ٨).دراسة وصفية حتليلية(باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج  ٢٠١٣

ملعرفة كيفية اخلطة التدريس يوجه ىف معايري املنهج  )١: (يهدف هذا البحث 

ملعرفة كيفية تنفيذ التعليم يوجه ىف ) ٢(باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج، ٢٠١٣

ملعرفة كيفية تقييم ) ٣(باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج، ٢٠١٣ معايري املنهج

  .باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج٢٠١٣التعليم يوجه ىف معايري املنهج 

إعداد املنهج، يستخدم ) أ(التخطيط، يتضمن على   )١( :نتائج هذا البحث 

دد خطة خطة التدريس، وليس مجيع املدرسني إع) ب(املنهج من احلكومة، 

األنشطة األولية، الدعاء، حتية  )أ(تنفيذ، يتضمن على ) ٢(التدريس قبل التعليم، 

املراقبة، يبلغ  :األنشطة األساسية) ب(apersepsi الطالب، وتوفري الدوافع و

الطالب من نتائج املالحظات، ويشرح املدريس موادا، ويعطى الواجبات، ومناقشة 

تقييم املواقف، واليت تتضمن ) أ(على  اإلختتام يتضمن) ٣(وسؤال وجواب 

تقييم املعرفة والذي يتضمن اختبار ) ب(املراقبة، والتقييم الذايت وتقييم األقران 

تقييم املهارات اليت تتضمن ) ج(الكتايب، اختبار الشفوي واالختبار من متعدد، 

  تقييم األداء، وتقييم املنتجات وتقييم حقائب األعمال

                                                 
رسالة ، )دراسة وصفية حتليلية(باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج  ٢٠١٣تنفيذ التعليم يوجهفى معايري املنهج بنسا،  عبد العزيز ٨

  ٢٠١٥اجستري، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، امل
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على البحوث السابقة الىت حققها الباحثون فيكون هذا البحث الئقا اعتماد : التعليقات

من . هناك التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة املذكور وهذا البحث. ىف حتقيقه

الدراسة . ٢٠١٣التشابه بينها يعين أن الدراسات السابقة وهذا البحث تبحث ىف منهج 

، والفرق عن هذه الدراسة ذا ٢٠١٣نهج تعليم اللغة العربية ىف املاألوىل تبحث عن 

، هذه الدراسة تبحث باملدرسة ٢٠١٣البحث هو من تطبيق منهج تعليم اللغة العربية 

جاوى الشرقية، وهذا البحث تبحث باملدرسة الثانوية  –ماالنج  ١الثانوية احلكومية 

منهج  إجراءىف  ، وتركز هذا البحثبنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  اإلسالمية

تنفيذ املنهج تعليم اللغة والدراسة الثانية . مشكالت وحلوهلا ٢٠١٣تعليم اللغة العربية 

، هذه الدراسة تركز ىف الصف العاشر باملدرسة الثانوية الكومية غوديان ٢٠١٣العربية 

منهج تعليم  إجراء، وهذا البحث تركز ىف ٢٠١٣تنفيذ املنهج تعليم اللغة العربية على 

تنفيذ التعليم يوجه ىف معايري مع مشكالت وحلوهلا، والدراسة الثالثة  ٢٠١٣اللغة العربية 

وهذا البحث تركز ىف إجراء منهج باملدرسة اإلبتدائية السالم ماالنج،  ٢٠١٣املنهج 

  .مع مشكالت وحلوهلا ٢٠١٣تعليم اللغة العربية 
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  الفصل الثانى

 اإلطار النظرى
  التعليم ج منهإدارة : المبحث األول

 منهج التعليم تخطيط إدارة  - أ
تطوير املنهج التعليم هو ختطط فرص التعليم دف إىل تعزيز الطلبة التغيريات 

املنهج هو كل اخلربات املكتسبة  .ةة وتقييم حيث حدثت تغيريات الطلبالسلوكية املطلوب

لذي اليت تضم من داخل وخارج املؤسسة، التخطيط له يف ج منظم ومتكامل، وا

  .يهدف إىل إعداد الطلبة على حتقيق األهداف التعليمية

  :مبادئ ختطيط املنهج كما التاىل -

  موضوعية .١

ختطيط املنهج لديه أهداف واضحة وحمددة على أساس الرتبية الوطنية، إدخال 

  .البيانات احلقيقي حسب احلاجة

  توافق .٢

وافق الداخلي يف ختطيط املنهج يدمج أنواع ومصادر، توافق املدارس واتمع، وت

  .عملية التسليم

  مصلحة .٣

توفري ختطيط املنهج املعارف واملهارات كمدخل الختاذ القرارات والعمل، وكذلك 

 .مفيد كاسرتاتيجية مرجعية يف جمال التعليم

  الكفاءة والفعالية .٤

يستند ختطيط املنهج على مبادئ كفاءة األموال، والقوى العاملة، والوقت وفعالة يف 

  .ف وخمرجات التعليمحتقيق أهدا
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  مطابقة .٥

يناسب ختطيط املناهج مع الطلبة، املدرسني وقدرات املوظفني، وتقدم العلوم 

 .تنمية اتمع/والتكنولوجيا، والتغيري

  توازن .٦

انتبه ختطيط املنهج إىل التوازن بني أنواع من جماالت الدراسة، واملوارد املتاحة، مع 

  .القدرات والربامج اليت ستنفيذه

  ةسهول .٧

يوفر ختطيط املناهج الراحة للمستخدمني الذين حيتاجون إىل التوجيه يف شكل مواد 

  .ميالدراسة وطرق لتنفيذ عملية التعل

  استدامة .٨

  .نظام ختطيط املنهج على أساس مستمر مبراحل ونوع ومستوى وحدات التعليم

  التقييس .٩

، ومقاطعة، تقييس ختطيط املنهج وفقا ملستوى ونوع وحدة التعليم، ومنذ املركز

 .بلدية/منطقةو 

  جودة .١٠

يشمل ختطيط املنهج جهاز التعليم اجليد، حبيث ساعد على حتسني جودة العملية 

 ٩.التعليمية ونوعية اخلرجيني بشكل عام

 

  

                                                 
9Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 
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 منهج التعليمتنفيذ إدارة  - ب
يتحقق تنفيذ املنهج يف عملية التعليم وفقا ملبادئ ومطالب املنهج تطويره لتعليم أو 

  .صةاملدارس اخلا

وينقسم تنفيذ املنهج التعليم إىل مستويني، مها تنفيذ املنهج التعليم ىف املدرسة 

 .والفصول

 مستوى املدرسةىف تعليم الدراسية تنفيذ املنهج  .١

 .على مستوى املدارس، رئيس املدرسة هو املسؤولة عن تنفيذ املنهج يف بيئة مدرسته

ة، وإعداد جدول للتنفيذ انه خاضع ألداء األنشطة اليت تشكل اخلطة السنوي

األنشطة، قاد االجتماع وجعل املالحظات االجتماع، اعداد إحصائ وترتيب  

  .التقارير

 .مستوى الصف ىفتنفيذ املنهج التعليم  .٢

 .تقسيم واجبة املدرسني أن يتم تعيني إداريا لضمان تنفيذ املنهج البيئة الصفية

  :تقسيم هذه الواجبة تشمل األنشطة اإلدارية، وهي

 األنشطة يف جمال عملية التعليم والتعلم ) أ

  :وتشمل هذه األنشطة. هذا النشاط يرتبط ارتباطا وثيقا بواجبات املدرسني

 جدول التعليم ترتيب )١

 .ترتيب برنامج على وحدة زمنية معينة )٢

 حشوة قائمة تقدم ال طلية )٣

 .إدارة تقييم نتائج التعليم )٤

 .تقرير التقييم )٥
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  ١٠.تقدمي املشورة التوجيه اإلرشاد )٦

 أنشطة دروس اإلضافية ) ب

هي أنشطة تعليمية خارج املنهج األحكام املعمول ا،  أنشطة دروس اإلضافية

 أنشطة  دروس اإلضافية .ولكنها معرفات ودعم التعليم يف حتقيق أهداف املدرسة

، تورط املدرسني فيهاهى يف الواقع جزء ال يتجزأ من املنهج التعليم الصلة، حيث 

املدرس  تزودن تكون مربجمة ومدعومة من قبل املدرسني، لذلك لذلك حتتاج إىل أ

 ١١.املسؤول، مجلة التكالف واملعدات املطلوبة

  تقييم منهج التعليمإدارة  -ج
على أساس املعايري ومسؤولة  إصدار األحكامنظام تقييم املنهج التعليم هو عملية 

  .عن اختاذ القرارات حول املنهج التعليم

 :التعليم كما تاىلمنهج  تقييم مبادئ -

 .تستند إىل اعتبارات جوهرية وموضوعيةعقالين هو  .١

 .مواصفات هو حتتوي على أهداف واضحة وخصاص .٢

 . فوائد  هو مفيدة وفقا لطبيعة املشاركني يف تعليمه .٣

 .من اخلصائص والظروف اليت حتتاج إىل حتديد أثر املنهج التعليم الرجوعفعالية هو  .٤

 لتنفيذ املنهج التعليم حالة هو املتطلبات الالزمة .٥

 .إىل العوامل األساسية اليت تدعم تنفيذ املنهج التعليم عملي هو الرجوع  .٦

 .نشر هو تتعلق مع تنفيذ التواصل الفعالة  .٧

  

                                                 
10Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 65 
11Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, hlm. 180-182 
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 :جوانب املنهج اليت حتتاج تقييما وتتكون من -

 :فئات املدخالت، وتشمل .١

 .وقد حتديد حتقيق أهداف املنهج  ) أ

 تعليم  قدرة األولية لدى طلبة برنامج ) ب

 القدرات املهنية املدرسني  ) ج

 كمية ونوعية املرافق والبنية التحتية املؤسسية ) د

 .كمية واستخدام الوقت املتاح لألنشطة دروس اإلضافية ) ه

 توفري واستخدام املوارد لتنفيذ املنهج التعليم ) و

 :فئات العمليات، وتشمل .٢

 .التعليمالرتابط بني عناصر يف برنامج   ) أ

 .تعليم يف عمليتهافائدة وإنفاذ برامج ال  ) ب

 صياغة حمتوى املنهج ) ج

 .اختيار واستخدام اسرتاتيجيات وسائل التعليم ) د

 .تنظيم املنهج التعليم ) ه

 إجراءات التقييم  ) و

  التوجيه واإلرشاد والتدريس العالجي  ) ي

 :، وتشملفئات اخلرجيني .٣

 .كمية ونوعية املهارات اليت اكتسبها الطلبة  ) أ

 .عدد خارجني من برامج التعليم ) ب

 .اخلرجينينوعةأعمال مص ) ج
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  ١٢.إنفاذ وأثر الربامج التعليمية ) د

 منهج تعليم اللغة العربية: الثانىالمبحث 
 مفهوم منهج تعليم اللغة العربية - أ

تتواتر ىف الدراسات اإلنسانية بعامة، وىف األدب الرتبوي على وجه اخلصوص كلمة 

من الباحثني منهج، وخيتلف معىن هذه الكلمة حبسب السياق الذى ترد فيه، وأمجع كثري 

: أن اليونان هم أول من استخدم هذه الكلمة، فهى تعين بأصل وضعها اإلغريقي

ريه ليسرع به إىل حتقيق هدف الذى جي Courseالطريقة الىت يتخذها الفرد، أو النهج "

  ١٣.معني

  ىف االلغات األجنبية احلديثة إىل الكلمة الالتينية Curriculumوتعون كلمة منهج 

“Currere” الىت يتنافس فيها املتنافسون للوصول إىل نقطة الفوز، ) حلية السياق(عين وت

فإذا ما نظرنا إىل منهج أى مؤسسة تعليمية جنده بانه عبارة عن جمتمعة من اخلطط 

والنظم الىت تؤلف وحدة كبرية دف إىل نقل التلميذ من حمطة إىل أخرى عرب سلسلة  

 تنفيذه ىف حياته ىف املستقبل، وىف داخل املؤسسة اإلرشادات واملعارف واملهارات الىت من

  ١٤.التعليمية جند التالميذ يتنافسون من أجل النجاح والتفوق ىف املواد الدراسية

الثقافية والرياضية واإلجتماعية والفنية اليت (جمموع اخلربات الرتبوية "هو املنهج 

م على النمو السامل ىف يئها املدرسة لتالميذ داخل املدرسة وخارجها بقصد مساعد

مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والجتماعية واالنفعالية، وتعديل سلوكهم طبقا ألهدافها 

  ١٥".الرتبوية
                                                 

12Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, hlm. 239-241 
  ٢٣٧ .، ص)١٩٧٧دار املعارف، : القاهرة(، األصول الرتبوية ىف بناء املناهجقورة، حسني سليمان  ١٣
  ٣٢ .، ص)١٩٨٨دار املريخ، : الرياض(، عداد املناهج الدراسيةاملدخل ىف إوليد عبد اللطيف هوانه،  ١٤
  ١. ص) ١٩٩٠ر صفاء للنشروالتوزيع، دا: عمان(، ختطيط املنهج وتطويرههشام احلسن وشفيق القيد،  ١٥
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كل اخلربات، أو األنشطة، أو املمارسات املخططة واهلادفة الىت "وهو املنهج 

ودة بأفضل ما توفرها املدرسة ملساعدة املتعلمني على حتقيق التنتجات التعليمية املنش

  ١٦".تستطيعه قدرام سواء كان ذلك داخل قاعة الدرس أو خارجها

يقصد مبنهج : أما مفهوم منهج تعليم اللغة العربية يرى رشدى أمحد طعيمة قال

تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تنطبم معني يتم طريقة تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات 

ية الىت متكنهم من اإلتصال باللغة العربية الىت ختتلف عن املعرفية والوجدانية والنفس حرك

لغام ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو 

  ١٧.خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد

 أسس منهج تعليم اللغة العربية - ب
 األسسية الفلسفية - ١

اسا عرفة الفلسفة أا سوف توفر أسلتطوير املنهج الدراسية، من خالل وجود امل

فلسفة مناقشة مجيع املشاكل اليت يواجهها البشر، مبا . تقويا الختاذ قرار مناسب وثاب

يف ذلك مشاكل التعليم ودعا الفلسفة التعليمية على الرغم أن فلسفة التعليم ليست 

فلسفة  سوى تطبيق التفكري الفلسفي حلل مشاكل التعليم، ولكن بني البلدين، وهي

، فلسفة توفري Donald Butlerوفقا لدونالد بتلر  .والتعليم هناك عالقة وثيقة جدا

التوجيه ومنهجية من املمارسات الرتبوية واملمارسة التعليمية مع توفري املواد للنظر 

 .الفلسفي

                                                 
  ١٢ .، ص)٢٠٠٠دار األمل، : إريد( ،)أسسها، تطويرها، نظرياا(املناهج هاشم السامرائي واخخرون،  ١٦
والعلوم  منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية: الرباط(، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهة، رشدى أمحد طعيم ١٧

  ٦٠ .، ص)١٩٨٩والثقافة، 
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شيء واحد أن نالحظ من قبل املطورين املنهج هو أن تطوير املنهج ال ميكن 

فلسفته الشخصية، ولكنها حتتاج أيضا إىل النظر يف الفلسفات تسليط الضوء فقط 

  ١٨.لدولة وفلسفة املؤسسات التعليميةاألخرى، مثل فلسفة ا

 األسسية النفسية - ٢

أن الغاية من منهج التعليم هو الطالب نفسه، اعىن هو الذى يريد منه املنهج 

به وغريها من األشياء التغري والتطور والتحسني بوسيلة واستخدام املنهج وعناصره وجوان

إن اإلنسان كائن بشرى له خصائص : كما قال إبراهيم بسوىن عمرية. املتعلقة باملنهج

بيولوجية ونفسية معينة ىف كل مرحلة من مراحل عمره، فينبغى أن تراعى أثناء وضع 

 ١٩.املناهج

 األسسية اإلجتماعية - ٣

ير ىف اتمع مع أن اللغة التنشأ وتنمو وتقوم بنفسها لكن بولد وتنمو وتطو 

ثقافته، وهو يؤثر فيها وتتأثر ا حىت ميكن القوألن اللغة تطوير ىف اتمع ويتحسن 

وهذا أمر . فلهذا فإن الدليل قائم عن العالقة الوثيقية بني اللغة واتمع. اتمع باللغة

ماعية، وقال عمر الصديق أن اللغة ظاهرة اجت. هام قبل وضع منهج تعليم اللغة العربية

يكتسب الكائن البشرى اللغة من اتمع الذى يولد : "ويشرح هذه العبارة بالرأي التاىل

فيه بعض النظر عن هوية تلك اللغة وال ميكن له، بل من املستحيل أن يكتسب إذ 

 ٢٠".عزل عن ذلك اتمع بالرغم من فطريته اللغوية واستعداده البيولوجى للكالم

  

                                                 
18Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 
hlm. 36 

  ١٩. ، ص)١٩٩١دار املعارف، : اهرةالق(، عناصرهاملنهج و إبراهيم بسوىن عمرية،  ١٩
  ١٣. ، ص)٢٠٠٨الدار العامليية، : اجلزيرة(، )الوسائل-ألساليب-الطرق(تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عمر الصديق،  ٢٠
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 األسسية املعرفية - ٤

ما طبيعة املعرفة الىت جيب ان : اضع املنهج البد أن يسأل نفسه األسئلة التاليةأن و 

يشتمل عليها املنهج؟ وما مصادر احلصول عليها؟ وكيف ميكن للمنهج أن يلييها 

وحيققها؟ وماهى أنواع املعارف الىت هلا قيمة تعليمية وتسهم ىف حتقيق األهداف العامة 

قيقها؟ هذه هى األسس الىت يقوم عليها املنهج مبحتوى لرتبية الىت يعمل املنهج على حت

 ٢١.وعناصره

 عناصر منهج تعليم اللغة العربية - ج

. أن ملناهج التعليم اإلجزاء املختلفة الىت هى من الدعم املتبادل وتشكيل املوحدة

أما عناصر املنهج الرئيسي هى األهداف واحملتوى واخلربات التعليمية والتقومي الىت ترتبط 

كما يوضح ىف منوذج بسيط لعناصر املنهج يرى أن املنهج . باطا وثيقا بعضها ببعضارت

ويعرب عن  ٢٢.يتكون من أربعة عناصر هى األهداف واحملتوى واخلربات التعليمية والتقومي

 :هذا النموذج بالشكل التايل

 األهداف - ١

قصد وىف جمال الرتبوى ن. األهداف مجع من اهلدف ويقصد باهلدف لغة هى الغاية

باهلدف الوصف املوضوعى الدقيق ألشكال التغري املطلوب إحداثها ىف سلوك الطالب 

 ٢٣.بعد مرور خبربة تعليمية معينة

توجد عدة مصادر ينبغى أن يشتققها املعلم ألجل أهداف تعليم العربية للنطقني 

  :فهذه املصادر هى. بالغات أخرى

                                                 
  ٧٥ .، ص)١٩٨٧دار الفكر، : عمان( ،دراسات ىف املناهج واألسليب العامةصاحل ذباب هندى وهشام عامر عليان،  ٢١
  ٦٧ص  ،املنهج وعناصرهإبراهيم بسوىن عمرية،  ٢٢
  ٦٣. ص ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  ٢٣
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افه مع مفاهيم الثقافة اإلسالمية الثقافة اإلسالمية، إذ ينبغى أن تنفق أهد :أوال

  .والتتعرض معها

اتمع احمللى، إذا تعليم اللغة العربية كلغة ثانية خنتلف من بلد إىل بلد وذلك : ثانيا

  .باخلتالف ظروف كل بلد

االجتاهات املعاصرة ىف التدريس، أى ينبغى أن يكون املعلم على وعى باجلديد ىف : ثالثا

  .انيةميدان تعليم اللغات الث

سيكولوجية الدارسني، ويقصد بذلك ضرورة تعرف املعلم للجوانب النفسية : رابعا

اخلاصة بالدارسني، دوافعهم من تعلم العربية، نوع لغام االوىل، والعالقة بينها 

  .وبني العربية، وغري ذلك من جوانب سيكلوجية مهمة

دة الدراسية الىت يريد طبيعة املادة، ويقصد بذلك ضرورة وعى املعلم باملا: خامسا

  ٢٤.تعليمها للطالب

فينبغى للمعلم أن يراعى واضح املنهج قبل تعيني اهلدف التعليم لتعليم اللغة 

  .العربية، وهذه املصادر خيتص باملتعلمني الناطقني بلغات أخرى

 احملتوى - ٢

 يعريف باحملتوى بأنه نوعية املعارف الىت يقع عليها اإلختبار الىت يتم تنطيمها على

وقدم  ٢٣حنو معني، سواء كانت هذه املعارف مفاهيم أو حقائق أو افكار أساسية 

أما معايري / اخلرباء جمموعة من املعايري الىت ميكن أن خيتار ىف ضوئها حمتوى املنهج

ومن مث أكثر . نيكوالس إلختيار احملتوى إذا إا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة الثانية

  .ناطقني بلعات أخرىالتصاق مبجال تعليم لل

                                                 
  ٦٤. ص ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  ٢٤
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معيار الصدق، يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا أصيال وصحيحا علميا،  :أوال

  .فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

معيار األمهية، يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة ىف حياة الطالب، مع : ثانيا

جعلها متاحة ااتعلم أو تيمية تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعريفة أو 

  .األجتاهات لديه

معيار امليول وإلهتمامات، يكون احملتوى متمشيا مع  اهتمامات الطالب عندها : ثالثا

خيتار على أساس هذه االهتمامات وامليول، فيعطيها األولوية دون التضحية 

  .بالطبع متا يعترب مهماهلم

وى قابال للتعلم عندما يراعى قدرات الطالب، معيار القابلية للتعلم، يكون احملت: رابعا

متمشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا ملبادئ التدرج ىف عرض املادة 

  .التعليمية

معيار العملية، يكون احملتوىل جيدا عندما يشمل أمناط من التعليم التعرتف : خامسا

حمللية للمجتمع باحلدود اجلغرافية بني البشر، وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة ا

  .ينبغى أن يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله

 اخلربات التعليمية - ٣

أن النظر من اخلربات التعليمية هى تفاعل املعلم ىف عملية التدريس املتعلق بطرق 

تعليمية ما يستخدم ىف عملية التعليم وأما النظر احلديث إىل طرق التدريس تعتربها 

رجى الذى حييط باملتعلم كى سنشيط ويغري من سلوكه، إذا وسائل لتنطيم اال اخلا

واألساس الذى . فهمنا من السلوك معناه الواسع الذى يشمل املعرفة والوجدان واألداء

تقوم عليه هذه النظر بأا تنوع أهداف التعليم والتقصرها على املعلومات وتعترب املعرفة 

إجيابيا ىف الكشف والتحصيل وتراعى البشرية متحددة باستمرار، وجتعل دور املعلم 
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الفروق الفردية بني املتعليمن وهو فوق هذا توسيع جمال عمل املعلم من حيث اخبيار 

 ٢٥.املادة الىت يقدمها واألسلوب الذى يتبعه ىف التقومي والوسائل الىت يستعني ا ىف ذلك

مل يرتبط ويرى عبد الرازق أما طريقة التعليم هى مستوى ختطيط الربنامج الشا

. ارتباطا وثيقا باخلطوات لتقدمي موضوع إجرائية، وليس متناقضة، وغري خمتلفة باملنهج

. وبعبارة أخرى، فإن هذه الطريقة خطوات عامة لتنقيذ النظاريات القائمة على ج معني

ىف هذا املستوى الذى عقد اخليارات حول املهارات احملددة الىت جيب ان يدرسها، وما 

 ٢٦.ليتم تسليمها وبأي ترتيبهاهى املود 

أما الطريقة لتعليم الللغات الثانية كثرية حيث يستلزم للمعلم ان خيتار منها الىت 

واحلقيقة ينبغى أن تستقر ىف الذهن هنا أنه ليس مثة طريقة مثلى . تناسب باملادة املدروس

ن حيكمنا وجيب أ. من طرق تعليم اللغات تناسب مع كل الظروف واتمعات والدارسني

  ٢٧:ىف اختيار طريقة التدريس املناسبة جمموعة من العوامل هى

  .اتمع الذى تدرس فيه العربية كلغة ثانية: أوال

  .أهداف تدريس العربية كلغة ثانية: ثانيا

  .مستوى الدارسني وخصائصهم: ثالثا

  .اللغة القومية للدارسني: رابعا

  .إمكانيات تعليم اللغة: خامسا

 .اللغة العربية املراد تعليمها، فصحى، عامية مستوى: سادسا

 

                                                 
  ٢٠. ، ص)٢٠٠٢املصرية اللبنانية، الدار : القاهرة(، تطبيق، طبعة مزيدة ومنقحةتعليم اللغة العربية بني النظرية والحسن شهاتة،  ٢٥

26Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 168 

  ٧٠. ص ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  ٢٧
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 التقومي - ٤

التقومي هو جمموع اإلجراءات الىت يتم بواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد أو 

مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمى لتأكد من مدى حتقيق أهداف 

 ٢٨.حممودة من أخل اختاذ قرارات معينة

العملية الرتبوية املنهجية املخططة، الذى يقوم ا  التقومي ىف هذا اال تلك

املعنيون باألمر ىف دائرة اللغة العربية ملعرفة مدى حتقيق األهداف العامة لتدريس اللغة 

العربية ىف املرحلة من املراحل التعليمية أو ىف سنة من السنوات الدراسية، كما يلجأون 

وهو ما يقوم به . مينها لرتشيدها وتطويرهاإليه لتقومي املناهج وأهدافها والكتب ومضا

املشروف على تدريس اللغة العربية ملعرفة مدى حتقيق األهداف اخلاصة لفروعها أو 

وهو ما يقوم به املدرس ىف غرفة الصف ملعرفة مدى حتقيق . ملوضوعها من املوضوعات

 ٢٩.األهداف الىت يرصدها لدروسه اليومية

  :لناطقني بلغات أخرى أمهها كما يليم اللغة العربية لأما معايري اجليد ىف جمال تعلي

  .ارتباط التقومي بأهداف املنهج: أوال

  .مشولية عملية التقومي: ثانيا

  .استمرارية التقومي: ثالثا

  .انسانية التقومي: رابعا

  .عملية التقومي: خامسا

  .اقتصادية التقومي: سادسا

                                                 
  .٧٢. ، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  ٢٨
  ٢٧٤. ، ص)١٩٩٨دار النفائس، : وتبري (، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف ،  ٢٩
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ديه من إمكانيات مادامت حتقق  التقومي اجليد هو الذى يستمر املعلم فيه ما ل

  ٣٠.اهلدف املنشود

مثل األهداف، واحملتوى، والتنفيذ تتكون ، هج الدراسية اليت الرتابطيف مكونات املن

عملية التعليم، وآخر هو التقييم، اليت تسهل الوسائل ساليب و األسرتاتيجيات و إلمن ا

 املعلم عملية حتسنيو  ملاأو  هدفاألحتقيق بتقييم هل ىف عملية التعليم  املعلم تعرف

 .هل فيها ثغرات وأخطاءم يالتعل

   ٢٠١٣منهج تعليم اللغة العربية :  المبحث الثلث
 جية فى تعليم اللغة العربيةيمعيار كفاءات التخر  - أ

من بيان أن ظهور قدرة  الكفاءة هى سؤل الذى صور) ١٩٧٦(وفقا هلول وجونز 

يف حني أن معايري  ٣١.كن مالحظتها وقياسهامعينة باإلمجاع من املعرفة والقدرات اليت مي

وتشمل  .اخلرجيي اليت تشمل املواقف واملعارف واملهارات قدراتاخلرجيية هى  الكفاءة

 ٣٢.املوضوعاتجلميع املواد أو معايري الكفاءة 

أن معايري الكفاءة  ٢٠٠٣لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٣٥وىف تفسري فصل 

ني الىت تشمل املواقف واملعارف واملهارات للطالب التخرجية هى قدرات اخلرجيني املؤهل

الىت جيب الوفاء ا أو حتقيق وحدة الرتبية على مستوى املدرسة االبتدائية، واملدرسة 

  .املتوسطة واملدرسة الثانوية

                                                 
  .٧٢. ، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  ٣٠

31Muslich Mansyur, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konseptual,( Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2009),  hlm. 15 
32Rusman, Manajemen Kurikulum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 578 
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بية والتعليم والثقافة رقم ة الثانوية وفقا بقرار وزارة الرت معيار كفاءة التخرجية للمدرس

 ٣٣:ا يلىفيم ٢٠١٣عام  ٥٤

  ٢.١الجدول 
  جية للمدرسة الثانويةيمعيار كفاءات التخر 

  املدرسة الثانوية

  مؤهالت القدرة  البعد

لدى الطلبة املوقف من املؤمن واخللق الكرمي والعامل واملبتكر، واملسؤل   املوقف

  .ىف التفاعل ىف بئة اإلجتماعية والعامل واألسرة واملدرسة وامللعب

املعرفة الواقعية واملفاهيمية الىت الفضول عنها حول العلوم لدى الطلبة   املعرفة

والتكنولوجيا، والفن، والثقافة ىف رؤية اإلنسان والوطنية، والدولة، 

  .والظواهر املتعلقة احلضارة واألحداث ىف البيت و املدرسة وامللعب

جمردة لدى الطلبة القدرة على التفكري واتباع املنتجة واإلبداع ىف جمال   املهارة

  .وملموسة وفقا باملسند إليه

  
 معيار المحتوى فى تعليم اللغة العربية - ب

فيما يتعلق بنطاق من املواد ومستوى من الكفاءة، لتحقيق هى معيار احملتوى 

نطاق املادية ومستوى الكفاءة من . الكفاءة من اخلرجيني عند مستوى معني ونوع التعليم

ىف مستوى وصياغة النوع من التعليم ىف معايري  املتعلمني أن تتحقق ىف وحدة تعليمية

  ٣٤.احملتوى لكل موضوع

                                                 
33Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang 
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, hlm. 
29-31. 
34Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 42 
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تتكيف معايري احملتوى مع جوهر أهداف التعليم الوطنية ىف جمال املواقف الروحية 

ولذلك، مت تطوير معايري احملتوى لتحديد . واملواقف االجتماعية، واملعرفة، واملهارات

ختصاص اخلرجيني الذين صياغة معايري معايري نطاق ومستوى من الكفاءة وفقا لال

  .الكفاءة اخلرجيية، واملواقف، واملعرفة، واملهارات

ويتم حتديد اخلصائص، ومالءمة وكفاية، واتساع وعمق من املواد وفقا خلصائص 

كل ثالثة من هذه الكفاءات لديها . الكفاءة على طول عملية اكتساب الكفاءة

االستقبال، والتشغيل، : خالل األنشطة املواقف شكلت من. االشتقاق املختلف

اشتقاق، وفهم، وتطبيق : املعرفة متلك من خالل األنشطة. واالحرتام والتقدير، واملمارسة

تسأل، احملاولة، , املراقبة: واملهارات املكتسبة من خالل األنشطة. وحتليل وتقييم، وخلق

اذ اختصاصها تؤثر معايري اخلصائص والفروق عملية االستحو . واملنطق، والتقوم، واخللق

 ٣٥.احملتوى

  ألساسية فى تعليم اللغة العربيةالرئسية و الكفاءة ا معيار الكفاءة - ج

يف شكل اجلودة  ةأو تفعيل معايري الكفاءة اخلرجييالكفاءات األساسية هي الرتمجة 

عامة  وحدة تعليمية معينة أو مستوى التعليم، حملةلينتهي التعليم ىف  ةبميلك الطل الذى

اليت جيب  )احلركيةة واملعرفية و الوجداني(عن الكفاءات الرئيسية اليت جتميعها يف جوانب 

جيب الكفاءات األساسية وصف نوعية  .ىف املدرسة والفصل واملدة ةبأن يتعلمها الطل

  ٣٦.النفسية واملهارات سديةاجل التوازن بني حتقيق املهارات
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وميكن  .ى حصل عن طريق التعليمالكفاءة األساسية هي القدرة على حتقيقها الذ

، وهذه الكفاءة األساسية، عرف ةبت للموضوع الذى جيب توصيلها للطلأيضا هى وصف

ولذلك، أن الكفاءة األساسية هى أحد املراجع . املدرس موادا الذي يدرس ىف الفصل

وتشمل الكفاءة األساسية من املواقف الروحية، واملواقف . الرئيسية يف تنفيذ التعليم

 ٣٧.االجتماعية، واملعرفة واملهارات

الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية ىف املستوى الثانوية وفقا بقرار وزارة الرتبية 

 ٣٨:والتعليم والثقافة

  ٢.٢الجدول 
  الكفاءات األساسية للصف العاشرو  الكفاءات الرئيسية

  الكفاءات األساسية  الكفاءات الرئيسية

يشكر الفرصة أن تتعلم اللغة العربية كلغة اإلتصال الدويل  ١.١  ينهمالعيش وممارسة التعاليم د

  .الىت جسدت يف روح التعلم

املعيشة وممارسة السلوك صادقة، واالنضباط، 

املساعدة املتبادلة والتعاون (واملسؤولية، ورعاية 

، مهذبا، واستجابة ونشاطا )والتسامح والسالم

تفاعل وعرضها كجزء من احلل ملشاكل خمتلفة ىف ال

بشكل فعال مع البيئة االجتماعية والطبيعية ووضع 

  .نفسها على أا انعكاس للدولة ىف اجلمعية

يظهر السلوك املهذب والرعاية يف تنفيذ االتصال بني  ٢.١

 .األشخاص مع املعلمني واألصدقاء

يظهر السلوك القومي واالنضباط والثقة واملسؤولية ىف تنفيذ  ٢.٢

 .لمني واألصدقاءاالتصاالت املعامالت مع املع

تظهر املسؤولية، والرعاية، والتعاون، والسلمية، يف تنفيذ  ٢.٣

  .االتصاالت الوظيفية

عرف على الصوت من الكلمات والعبارات واجلمل باللغة  ١.١فهم وتنفيذ وحتليل املعرفة الواقعية واملفاهيمية 
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واإلجرائية، وراء املعريف على أساس الفضول حول 

العلوم والتكنولوجيا، والفن، والثقافة، والعلوم 

، والوطنية، والدولة، اإلنسانية مع بصرية اإلنسان

وأسباب تتعلق حضارة الظواهر واألحداث، وكذلك 

تطبيق املعرفة اإلجرائية ىف حقل معني من الدراسة 

  .وفقا ملواهبهم واهتمامام على حل املشكلة

اليانات الشخصية، املرافق : العربية املتعلقة باملوضوع 

لعامة ىف املدرسة، احلياة ىف األسرة وىف السكن، هواية ا

 .الطالب واملعرض، املهنة و احلياة، املهنة والنظام

تنطق الكلمات والعبارات واجلمل باللغة العربية املتعلقة  ١.٢

اليانات الشخصية، املرافق العامة ىف املدرسة، : باملوضوع 

رض، احلياة ىف األسرة وىف السكن، هواية الطالب واملع

 .املهنة و احلياة، املهنة والنظام

حبث عن املعىن أو الفكرة من الكلمات والعبارات،  ١.٣

اليانات : واجلمل باللغة العربية املتعلقة باملموضوع 

الشخصية، املرافق العامة ىف املدرسة، احلياة ىف األسرة وىف 

السكن، هواية الطالب واملعرض، املهنة و احلياة، املهنة 

 .شفويا أو كتابياوالنظام إما 

فهم عناصر بسيطة من اللغة وبنية النص والعناصر الثقافية  ١.٤

اليانات الشخصية، املرافق العامة ىف املدرسة،  : باملوضوع

احلياة ىف األسرة وىف السكن، هواية الطالب واملعرض، 

  .املهنة و احلياة، املهنة والنظام مالئمة للسياق استخدامه

يعرض خلق عليه ىف جمال إعادة العمل، واملنطق، و 

من ااالت امللموسة واردة املرتبطة تطوير تعلمت 

ىف املدرسة بشكل مستقل، والتصرف على حنو 

فعال وخالق، وتكون قادرة على استخدام 

  .األسلوب وفقا للقواعد العلم

يفعل حوار بسيط حول كيفية اإلستجاب على التعبري عن  ٤.١

افق العامة ىف املدرسة املوضوعات اليانات الشخصية واملر 

واحلياة ىف األسرة وىف السكن وهواية الطالب واملعرض 

 .واملهنة و احلياة واملهنة والنظام

تشرح العبارات البسيطة حول كيفية معرفة وسأل احلقائق  ٤.٢

اليانات الشخصية  :واملشاعر واملواقف عن املوضوعات

سكن واملرافق العامة ىف املدرسة واحلياة ىف األسرة وىف ال
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 .وهواية الطالب واملعرض واملهنة و احلياة واملهنة والنظام

ترتيب النصوص الشفوية والكتابية للتعبري عن اليانات  ٤.٣

الشخصية واملرافق العامة ىف املدرسة واحلياة ىف األسرة وىف 

السكن وهواية الطالب واملعرض واملهنة و احلياة واملهنة 

  .والنظام 

 
 العربيةتعليم اللغة  عملية معيار - د

يتعلق بتنفيذ التعليم ىف املدرسة  فيماتعليم الوطنية  معيار العملية هى املعايري

نظمت عملية التعليم ىف تفاعلية، وامللهم، واملرح، مما . اخلرجيية لتحقيق معايري الكفاءة

يشكل حتديا وحتفيز املتعلمني على املشاركة بنشاط وتوفري مساحة كافية لالبتكار 

لكل . الستقالل وفقا مواهبهم، واملصاحل، والتنمية البدنية والنفسية للمتعلمنيواإلبداع، وا

وحدة التعليم القيام حتطيط الدرس وتنفيذ وتتقييم التعليم عملية التعليم لتحسني الكفاءة 

املتعلقة بعملية تطوير مبادئ التعليم املذكورة . والفعالية ىف حتقيق الكفاءة من اخلرجيية

يري الىت تشمل التخطيط لعملية التعليم، وتنفيذ عملية التعليم، وتقييم أعاله، واملعا

  ٣٩.التنائج، ورصد عملية التعليم

واملعايري العملية تشمل على التخطيط لعملية التعليم، وحتضري الدروس، وتقييم 

 ٤٠.النتائج وعملية التعليم
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 التخطيط لعملية التعليم .١

أن التخطيط هو حتديد ما سيتم القيام  يدعبد انيومان ىف كتاب . ذكر وليام ح

قرار التخطيط حيتوي على دوائر واسعة وتفسريات من األهداف، وحتديد اإلسرتاجتية، . به

وتصميم الربامج وأساليب وحتديد اإلجراءات وحتديد األنشطة استنادا على اجلدول 

.  احملتوىمت تصميم خطة التدريس وحتضري الدروس مع اإلشارة إىل معايري ٤١.اليومي

خطة التعليم تتضمن على إعداد حتصري الدروس وإعداد الوسائل ومصادر التعليم، 

وأدوات التقييم، وأنشطة التعليم، مث إعداد خطط الدرس وحتضري الدروس وفقا باملنهج 

مت تطوير خطة التدريس على معايري الكفاءة التخرجية ومعايري احملتوى للوحدة . املستخدم

مستوى املدرسة اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية وفقا لنمط  التعليمية على

يستخدم خطة التدريس كاملرجع ىف تطوير حتضري . التعليم ىف أي سنة دراسية معينة

 .الدروس

. حتضري الدرس هو أنشطة التعليم وجها لوجه واحد أو أكثر من االجتماعات

توجية أنشطة التعليم من الطالب ىف حماول ويطور حتضري الدروس من خطة التدريس ل

كل املعلمني ىف الوحدة التعليمية الزما هلم إلعداد حتضري . لتحقيق الكفاءة األساسية

الدروس كامال ومنتظما حبيث حيدث عملية التعليم ىف التفاعلية، وامللهم، واملريح، مما 

توفري مساحة كافية لالبتكار يشكل حتديا وفعالة، وحتفيز املتعلمني على املشاركة بنشاط و 

. واإلبداع، واالستقالل وفقا مواهبهم، واملصاحل والتنمية املادية والنفسية للمتعلمني

وتربيت حتضري الدروس من خالل الكفاءة األساسية أو املوضوع الذى عقد ىف واحد أو 

  :تتكون حتضري الدروس كما يايل. أكثر من االجتماعات الىت أعدت

                                                 
41Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 15-16 



٣٠ 
 

 اسم املدرسة ) أ

 املستوى/لفصلا ) ب

 املوضوع ) ج

 حتصيص الوقت ) د

أهداف التعليم القائم على الكفاءة األساسية، باستخدام األفعال التنفيذية الىت  ) ه

 .ميكن مالحظتها وقياسها، والذى يتصمن على املواقف، واملعرفة، واملهارات

 .الكفاءات األساسية ومؤشرات الكفاءات اإلجناز ) و

قائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات، ومكتوبة املواد التعليمية، الىت حتتوى على احل ) ز

 .ىف شكل احلبوب وفقا لصياغة مؤشرات اإلجناز من الكفاءة

أساليب التعليم، وتستخدم املدرسون خللق جو التعليم وعمليته حبيث املتعلمني  ) ن

 .تصل إىل الكفاءة األساسية وفقا خبصائص املتعلمني وكفاءة أساسية املرد حتقيقه

 .عليمية، مثل هذه املساعدات عملية التعليم للتعبري عن املوضوعالوسائل الت ) ي

مصادر التعليم، ميكن أن تكون الكتب واملطبوعات والوسائل والبيئة أو مصادر  ) ك

 .التعليم األخرى

 .خطوات تنفيذها من خالل املراحل األولية، اجلوهر، وغطاء التعليم ) ل

  .تقييم التعليم ) م

  تنفيذ التعليم .٢

 ية التعليممتطلبات لتنفيذ عمل ) أ

 .دقيقة ٤٥ختصيص الوقت ملستوى املدرسة الثانوية   )١

املبلغ وفقا  الكتب املدرسية املوضوعات استخدامها لتحسني كفاءة وفعالية من  )٢

 .ةبالحتياجات الطل
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إدارة الصف، ىف أى عملية التعليم، يفعل املدرس اإلدارة الصفية مع اإلشارة إىل   )٣

 : املعايري التالية

 .وفقا لألهداف وخصائص عملية التعليم ةبمن جلوس الطلترتيب املدرس  ) أ(

 .ةبس ىف عملية التعليم جبيد من الطليسمع صوت املدر  ) ب(

 .ةبهذبا، واضحة و سهلة لفهم من الطلجيب أن املدرس استخدام الكلمات م  ) ج(

 .اخللفيات املتنوعات ةبضبط املدرس على قدرة الطل ) د(

 .ألمان ىف تنظيم عملية التعليميصنع املدرس النظام، واالنضباط، والراحة، وا  ) ه(

 .ىف عملية التعليم ةبغذية الراجعة على االستجابة الطلتزويد املدرس التعزيز والت ) و(

على طرح األسئلة والتعبري عن ارائهم ىف جريئة، ومفتوحة،  ةبر الطلتشجيع ونقد ) ز(

 .ذكي ومهذب

 .يلبس املدرس متواضعة ونظيفة ومرتبة ومنقوشة اإلسالمية  ) ح(

عن املنهج من املواضيع ىف التفصيل والعمق   ةبرح املدرس إىل الطلىف بداية ش  ) ط(

 .كدليل الدراسة

  .يبدأ وينتهى املدرس عملية التعليم وفقا للوقت املقرر  ) ي(

 تنفيذ التعليم ) ب

تنفيذ التعليم هو تنفيذ من حتضري الدروس، ويشمل على املقدمة واألنشطة األساسية 

  .واإلختتام

 املقدمة  )١

 : ملقدمة كما يليإجراء املدرس ىف ا

 .حتيات وتعريف كل بدء الدروس ) أ(

 .نفسيا وجسديا ملتابعة عملية التعليم ةبإعداد الطل ) ب(
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 ةبلىت جيب أن يعلم ا الطليصف الكفاءات األساسية ا ) ج(

 .يصف التقييم ىف العملية التعلمية ) د(

ة، لتحفيز املتعلمني فوائد املواد التعليمية املناسبة للسياق وتطبيق ىف احلياة اليومي ) ه(

 .من خالل إعطاء أمثلة ومقارنة احمللية والوطنية والدولية

 .طرح األسئلة على علم مسبق ربط مع املواد الذى  ميكن استخالصها ) و(

 .شرح الغرض التعليم أو الكفاءات األساسية مراد حتقيقها ) ز(

  .نقل جمموعة من األوصاف املادية وتفسري من األنشطة وفقا للمنهج  ) ح(

 األنشطة األساسية  )٢

شطة األساسية باستخدام منوذج التعليم، وأساليب التدريس، والوسائل، األن

اختبار . واملواد الىت صممت خصيصا خلصائص املتعلمني واملوضوعات التعليم

التعليم )/ اكتشاف(استفسار واإلفصاح / متكامل موضيعي/النهج املوضوعى

ييفها وفقا تك) التعليم القائم على املشروع(القائم على العمل وتنتج حلول 

  .خلصائص الكفاءة ومستوى التعليم

 اإلختتام  )٣

  :إما فردي أو جمموعات من انعكاس لتقييم ةبىف اإلختتام، املدرس مع الطل

سلسلة كاملة من أنشطة التعليم والنتائج احلصول عليها فيما بعد إجياد مجاعى  ) أ(

 .الفوائد املباشرة لنتائج التعليم الىت حدثت

 العملية والنتائجتقدمي معلومات عن هذه  ) ب(

 .إجراء املتابعة ىف شكل الرسوم، سواء املهم الفردية واجلماعية ) ج(

  .إبالغ انشطة التعليم املخطط لالجتماع القادم )د(
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 تقومي النتائج وعملية التعليم .٣

تقومي باستخدام ج تقومي األصيلة الىت يقيم استعداد املتعلمني، واملتعلمني ىف 

فإن التكامل بني الثالثة العناصر للتقييم يصف القدرة، . يمالتعليم والسلوك خارج التعل

 .واألسلوب، واكتساب املتعلمني حىت قادرة على إنتاج تأثري التعليم وتأثري املصاحبته

) العالجية(استخدامها من قبل املربني لتخطيط برنامج حتسني نتائج تقييم األصيلة 

افة إىل ذلك، نتائج تقييم األصيلة وباإلض. ، أو تقدمي املشورة)التخصيب(واإلثراء 

قام تقييم عملية . استخدامها كمكون لتحسني عملية التعليم وفقا ملعايري تقييم التعليم

االستبيان واملالحظة والسجالت : التعليم من خالل عملية التعليم باستجدام أداة

نتهاء تعليم ىف حني جعل تقييم إشارة إىل نتائج التعليم من كل اال. القصصية، والتفكري

  .الكفاءات األساسية

 معيار تقويم تعليم اللغة العربية - ه

طريقة أو صناعة التقييم، و  العملية هو التقومي القاموس االندونيسي العظيم،ىف 

عند  .القيم هنا ميكن أن يكون رقما أو الوصف الذي ملعرفة نوعية منتج معني .القيمة

ياس قدرة املتعلمني على املشاركة يف أنشطة االتصال يف عامل التعليم، استخدام قيمة لق

  ٤٢.التعلم

ت وأدوات تقييم نتائج معايري التقييم الرتبوي هى املعايري فيما يتعلق باليات وإجراءا

من  ةباجلة املعلومات لقياس حتصيل الطلالتقييم الرتبوي كعملية مجع ومع. ةبتعليم الطل

تقييم الواقعى، تقييم الذايت، وتقييم على : نتائج التعليم، وتقييم ىف هذا املعىن ما يلى

أساس احملفظة، ومسابقات واالختبارات اليومية، اإلختبار النصفى واإلختبار النهئ، و 
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امتحان مستوى الكفاءة، امتحان مستوى اجلودة من الكفاءة، واالمتحانات الوطنية، 

  :ىلوامتحانات املدارس الدنية، والىت مت وصفها بإجياز على النحو التا

،  (input)تقومي الواقعى هو تقومي الذى يشمل على اإلجراء الشامل من بدية  .١

 .ىف التعليم  (output)والعملية، والنتائج

هو تقومي الذى يقوم به املتعليمني العاكسة ملقارنة  (self assessment)تقومي الذايت  .٢

  .مركزها النسيب مع املعايري املوضوعة

هو جيري تقومي ىف عملية التعليم جلميع العملية للمتعلمني التقومي على أساس احملفظة  .٣

من األفراد أو اجلماعات داخل الفصل أو خارج الفصل خاصة ىف التبادلية 

 .السلوكيات واملهارات من املتعلمني/املواقف

املسابقات هى العملية الىت يتم تنفيذها لقياس حتقيق الكفاءة املستدام للمتعلمني  .٤

 .، ورصد التقدم احملرز وحتسني نتائج تعليم الطالب بشكل مستمرىف عملية التعليم

واالختبارات اليومية هى األنشطة الذى جيري دوريا لتقومي كفاءة املتعلمني بعد  .٥

االنتهاء من الكفاءات األساسية أو أكثر وفقا للخطة الىت أجريت بني املعلمني 

 .واملتعلمني

علمون لقياس حتقيق الكفاءة من املتعلمني اإلختبار النصفى هى األنشطة يقوم به امل .٦

 .أسابيع أنشطة التعليم ٩-٨تنفيذ بعد 

واإلختبار النهئ هى األنشطة يقوم به املعلمون لقياس حتقيق الكفاءة من املتعلمني  .٧

وتشمل مكررات تغطية مجيع املؤشرات الىت متثل كل . ىف اية الفصل الدراسى

 .الذى يشغل بالفعل الكفاءات األساسية ىف الفصل الدراسى

هو األنشطة يقوم به وحدة القياس لتحديد  UTKامتحان مستوى الكفاءة يسمى  .٨

 . مستوى التحصيل العلمى من الكفاءة
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هو األنشطة الىت اختذا احلكمية  UMTKامتحان مستوى اجلودة الكفاءة يسمى  .٩

عدد من الكفاءات  UMTKيشمل تغطية . لتحديد مستوى حتقيق الكفاءة

 .سية الىت متثل الكفاءات األساسية على مستوى من الكفاءةاألسا

المتحانات الوطنية فحص املشار إليها فيما يلي باسم األمم املتحدة هو نشاط  .١٠

حمدد حققت املتعلمني قياس الكفاءة من أجل تقييم مدى حتقيق املعايري الوطنية 

 .للتعليم، الذى ينفذ على املستوى الوطين

ية هو قياس حتقيق الكفاءة ىف أنشطة خارج الكفاءات امتحان املدارس الدن

  ٤٣.اختبارها ىف األمم املتحدة، الىت أجرا وحدة التعليم
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه - أ

منهج تعليم اللغة  إجراءكيف مطلعة   ألنه يهدف ىتستخدم الباحثة مبدخل الكيف

 دروس األساسية واملشكالت واحللولن تتعمق الباحثة معلوماتا ع. ٢٠١٣العربية 

 .رماسنيبنجىف احلكومية الثانية النموذجية  املدرسة الثانوية اإلسالميةب

البيانات كما احلالة  وهذا البحث يصف .حليليالت منهج البحث هو الوصفي أما

إجراء منهج تعليم اللغة العربية "ىف هذا البحث حتت املوضوع  ٤٤.احلقيقة أو املوجودة

 تتركز " بنجرماسنيىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ب ٢٠١٣

تثبت باملنهج الذى  ٢٠١٣ إجراء منهج تعليم اللغة العربيةيناسب  حتليلىف  الباحثة

 بيانات املوجودة الىت قد حتليلهاالباحثة نتائج البحث مناسبا بال وتصف. احلكومة

 .الباحثة

 ةالباحث حضور - ب
 املدرسة الثانوية اإلسالمية ىفقبل إدخاهلا  سات السابقةالدراالباحثة أجرت 

رسالة البحث  ، وقدمخمربينعرفت الباحثة و ، بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية 

لتقدير الوقت البيانات اليت تستخدم ميكن احلصول   بدراسات السابقة ،لرئيس املدرسة

املتعلقة  البحثقع او ما حيدث يف م لباحثة معنا علىا تفهم .بحثواملشاكل املرتبطة بال

مهم جدا، ألن ملعرفة احلادث مباشرة يف  ىف ميدانالباحثة  ورحض. تبحثهاباملشاكل اليت 

ور الباحثة  حض. بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  املدرسة الثانوية اإلسالمية
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  اوضوع البحث، وتعلن صراحة دورهحث إلبداء املالحظات واملقابالت على مالبكأداة 

  .ةكباحث
 و مصادرها البيانات  - ج

البيانات  تحصلوقد  والثانوية ةالبيانات األساسي :إىل قسمني تنقسم البيانات

إجراء منهج تعليم  حولاللفظي أو الكلمات والسلوك من املخربين  شكلمن  ةاألساسي

باملدرسة شكالت واحللول الذى يتضمن من دروس األساسية وامل ٢٠١٣اللغة العربية 

ثانوية البيانات اليف حني أن  .رماسنيبنجىف الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

اإلسالمية احلكومية الثّانية النموذجية بنجرماسني  الثانويةتاريخ تأسيس املدرسة  مثل

 .ة وحاالت الطلبةواحلاالت املاّدية ملباين املدرسة وحاالت اآلالت و األجهزة املدرسيّ 

مدرس اللغة العربية و  رئيس املدرسة ونائب املنهج يعين ةدر البيانات األساسيامص

ومصادر البيانات  .بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  باملدرسة الثانوية اإلسالمية

   .والوثائقة بالطل يعىن الثانوية
 جمع البيانات أساليب - د

ريقة اليت تستخدم الباحثة للحصول على البيانات أساليب مجع البيانات هي الط

 البيانات حصول حبيث أن وصفيالباحثة البحث ال تيف هذه البحث اختار  .يف البحث

أن مجع البيانات اليت ميكن احلصول عليها  سوغيونو وأوضح. ددةاحملواضحة و الو  العميقة

 تاستخدمسوغيونو  وبناء على رأي ٤٥.والتثليث من املالحظة واملقابالت والوثائق،

مجع  ساليبأل شرح، توثائقمجع البيانات عن طريق املقابلة واملالحظة وال أساليبالباحثة 

 :البيانات الثالثة كما يلي
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 مقابلة .١
وهى . أداة مهمة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشريةاملقابلة هي 

واالطالع على مدى انفعاله متكن الباحثة من دراسة وفهم التعبريات النفسية للمفصوح 

وتأثريه باملعلومات الىت يقدمها، كما أا متكن الباحثة من إقامة عالقات ثقة ومودة مع 

 ٤٦.املفحوص مما يساعدها على الكشف عن املعلومات املطلوبة
رى الباحثة مقابالت من أجل احلصول على البيانات املطلوبة بسهولة فعالية جت

اللغة  مدرسنائب املنهج و و  مع رئيس املدرسة الباحثةابلت قيف هذا البحث،  .وكفاءة

ملعرفة كيفية  بنجرماسنيىف احلكومية الثانية النموذجية  باملدرسة الثانوية اإلسالمية العربية

حول  الباحثة تعرفو  .تلك املدرسةيف  ٢٠١٣ تعليم اللغة العربية نهجم إجراء

 .يف تلك املدرسةاملشكالت واحللول 
 مالحظة .٢

أما . البسيط هى االنتباه العفوي إىل حادثة أو ظاهرة أو أمر ما الحظة مبعىنامل

ت أو احلوادث أو األمور اتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهر فهى اناملالحظة العلمية 

أي هى كل مالحظة منهجية تؤدي إىل الكشف عن . أسباا وقوانينهاب بغية اكتشاف

 ٤٧.ت بني عناصرها وبينها وبني الظاهرات األخرىدقائق الظاهرات املدرسة وعن العالقا

ولذلك، . بحثتالىت ظاهرة الع برتتيب و ستخدم املالحظة ملراقبة وتسجيل املوضت

املالحظات يف هذا البحث  .ب الباحثة صرامة يف مراقبة، حبيث يتم إمهال من البياناتجت

استخدمت  ،نشطةتشارك يف هذه األيعين أن الباحثة مل شاركة هي املالحظة غري امل
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التعليمة الباحثة املالحظة لرؤية وفهم واستخالص النتائج، وخصوصا على عملية 

 .اللغة العربية تعليميف  ٢٠١٣ملنهج ستخدام ااب

 الوثائقحتليل مضمون  .٣

والدوريات وتقريرات األنشطة واالت وكشف الدرجات الوثائق هى الكتب 

 الطريقة للحصول على بيانات حول الباحثة هذه تستخدما ٤٨.واملخطوطات وغريها

ىف اإلسالمية احلكومية الثّانية النموذجية  الثانويةوتاريخ تأسيس املدرسة  خطة التدريس

واحلاالت املاّدية ملباين املدرسة وحاالت اآلالت و األجهزة املدرسّية وحاالت  بنجرماسني

 .الطلبة

  ٣.١الجدول 

  ياناتأسلوب جمع البالبيانات ومصادر البيانات و 
  أسلوب جمع البيانات  مصادر البيانات  أنواع البيانات  الرقم
  :وهى البيانات األساسية  ١

مدرس ورئيس  •  إجراء منهج تعليم اللغة العربية •  

  املدرسة

  املقابلة •

  الوثائق •  مدرس •  خطة التدريس •  

  املالحظة •  ةبوطل مدرس •  يمعملية التعل •  

  املقابلة •  مدرس  •  حلولو  مشكالت •  

  :البيانات الثانوية وهى  ٢

اإلسالمية  الثانويةتاريخ تأسيس املدرسة  •  

  .احلكومية الثّانية النموذجية بنجرماسني

  الوثائق  •  الوثائق •

                                                 
  ٣٥٨-٣٥٧. ، ص)١٩٨٢وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي، : الكويت(، أصول البحث العلمى ومناهجهأمحد بدر،  ٤٨
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  الوثائق •  الوثائق •  احلاالت املاّدية ملباين املدرسة •  

  الوثائق •  الوثائق  •  حاالت اآلالت و األجهزة املدرسّية •  

  الوثائق •  الوثائق •  حاالت الطلبة •  

  

  تحليل البياناتأسلوب   - ه
 interactive)تفاعلي الطراز ال ةطريقباستخدم  يف هذا البحثحتليل البيانات 

model)  ٤٩.مان تتكون من أربع مراحلري وهوب الذي روده ميلس ةالطريقهذه  

 مجع البيانات .١

مجع البيانات ه، عن البيانات قبل البحث، يف وقت البحث وبعدمجعت الباحثة 

موجودة  ٢٠١٣ اللغة العربية تعليم منهج إجراءسابقة إلثبات أن سة قبل البحث هو درا

التزال الباحثة  .رماسنيبنجىف احلكومية الثانية النموذجية  ملدرسة الثانوية اإلسالميةا يف

  .العملية حىت ايتهايف بداية مجع البيانات 

 البيانات حتفيض .٢

 يف أشكال الكتابة الىت حصلتمجيع أشكال البيانات  الباحثة تتضمن وتوحد

وفقا  حتويلها إىل شكل الكتابة وثائقوال ئج املقابالت واملالحظاتنتا .لتحليل) النصي(

 .لشكل كل منها

الحظت نتائج املالحظات امليدانية  .قبلةم رفيةح قابالتامل نتائجشكلت الباحثة 

 .صيتنسيق لتحليل الن حصول الوثائق شكلت الباحثة ،شكلت الباحثة جدول املالحظة
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 بياناتعرض ال .٣

فئات الفرعية للموضوع، املوضوع، و هناك ثالث مراحل، وفئات يف هذه املرحلة، 

الباحثة عن البيانات أنصاف املتجانس بالفعل يف الكتابة ويف  تصنف .وعملية الرتميز

موضوع األخدود تانغ بوضوح إىل تصنيف املصفوفة وفقا للمواضيع اليت مت جتميعها 

تعطى ع الفرعية مث يواقعية وبسيطة إىل املواضهذه املواضيع إىل شكل وتصنيفها، وكسر 

  .املواضيع الفرعية وفقا للمقابالت اليت سبق القيام بهمن  الرمز

 االستنتاج .٤

فئات  تأوال، شرح .الباحثة من خالل ثالث مراحلت أو استنتج توخلص

نتائج  ت، وشرحلثاينا .الرتميز مع مقابالت احلرفيةالتصنيفات و  ىف جدولفرعية ال

ستنتاجات من هذه الا ت، جعلالثالث .البحث من خالل اإلجابة على أسئلة البحث

  .البحث املطروح لألسئلة اجلواب النتائج من خالل تقدمي شرح

  فحص صدق نتائج البحث - ه
 .Lexy Jللتأكد من صحة البيانات املوجودة يف هذا البحث، كما وصف  

Meleong  يف هذه احلالة فحصتها )درجة الثقة(ة مصداقية يستطيع أن يستخدم بزياد ،

نوعية مقابلة مع املخربين حىت نوجد  تموأيضا أن . باملراقبة املثابرة والكفاية املرجعية

على  أن هناك بعض اجلهد للحفظ سوغيونو ذكر ٥٠.البيانات النوعيات واملؤهلني

 ٥١: التايل كمااملصداقية يف البحث، أي من خالل خطوات  
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 تثليثال .١

. حتقق الباحثة البيانات من املصادر املختلفة بالطرق املختلفة، واألوقات املختلفة

حتقق الباحثة من صحة البيانات اليت تستفيد من شيء آخر غري البيانات ألغراض 

الباحثة لبيانات خمتلفة أو العكس لنتائج  تدرسو . أو على املقارنة ضد البيانات الفحص

دما ال توجد املزيد من البيانات املختلفة أو تتعارض مع النتائج، عن. البيانات السابقة

 .يعين البيانات صديقا

  :كما التايل هلذا البحث، استخدمت الباحثة بطرق التثليث

 تثليث باملصادر ) أ

نتائج قارن . تفحص الباحثة بيانات من مصدر واحد ملصدر آخر خمتلفا

  .ونائب املنهج درساملمع  رئيس املدرسمقابالت 

 تثليث بالطرائق ) ب

لتبحث مرة بني ختلفة بطريقة مجع البيانات امل صحة البيانات ت الباحثةفحص

ونتائج  النتائج املالحظات معنتائج املقابالت  قارنت الباحثةو . األخرى طريقةال

 .الوثائق

 استخدام املرجعية .٢

، بيانات املثال. تقصد باملرجعية هى أنصار إلثبات البيانات اليت اكتشافتها الباحثة

  .املقابالت جتب أن تكون معتمدة مع لتصور املقابلة
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  الفصل الرابع
  عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

  ميدان البحثعن  لمحة: المبحث األول 

  نجرماسينبالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية النموذجية  يةتاريخنبرة  - أ

نجرماسني هى املؤسسات بة الثانية النموذجية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

مجهورية إندونيسيا، وجدت  ت إشراف وزارة الشؤون الدينية منالتعليمية اإلسالمية حت

التكليف كمدرسة العامة الدين اإلسالمي كاملدرسة النموذجية يف كاليمانتان اجلنوبية 

  .األخالق الكرميةواملدرسة اليت تنمي املهارات األكادميية وغري األكادميية، و 

اربعة  (PGAN)تارخييا، هذه املدرسة هي سباقة له يبدا من املعلمني الشؤون الدينية 

، من خالل استوقف سيارة ١٩٥١سني اليت وضعتها احلكومة يف عام ارمنجسنوات ب

 STN/ SMEPعلى جمموعة متنوعة من أماكن خمتلفة، مثل مدرسة املتوسطة حممدية، 

  .جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكوميةSPدامل وتالوق  STNناغاساري 

ستة سنوات وموقعها  PGANأربعةسنوات ارتفعت إىل PGAN،١٩٥٧يف عام 

، من خالل ١٩٧٨ويف وقت الحق، يف عام . سنيارمنجتركزت يف جممع موالوارمان ب

من فصل األوىل والثانية  PGAN، حتولت ١٩٧٨عام  ١٦/١٧قرار وزير الدين رقم 

الفصل الرابعة واخلامسة والسادسة PGAN املدرسة املتوسطة احلكومية ووالثالثة كن 

  .PGANحتولت 

انتقلت من  ١٩٨٧ونظرا ملوقع يف موالوارمان أضيق والميكن لتطويرها، عام

  .يف هذا املوقع األن )٦الشارع فاراموك كيلوميرت (موالوارمان ىف الشارع متبوس ترمينال 
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 ٢٥تاريخ  ١٩٩٠عام  ٦٤رقم  KMAاستنادا ، ١٩٩٠التطورات الالحقة يف عام 

عام  ٤٢املدرسة الثانوية احلكومية، برسالة القرار رقم  PGAN، حتويل ١٩٩٠أبريل 

من  رمسيا إىل املدرسة الثانوية احلكومية PGAN،  نقلت ١٩٩٢يناير  ٢٧تاريخ  ١٩٩٢

  .١٩٩٢يوليو  ١تاريخ 

 E.IV / PP.00 / A2 / 445/94حبكم املدير العام للمؤسسات اإلرشاد اإلسالمي رقم 

، املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ١٩٩٤مارس  ١تاريخ  

 .يدل كاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية النموذجية يف كاليمانتان اجلنوبية نجرماسنيب

 املشاريعبعد ذلك، كما أن حتقيق برامج حتسني جودة املدرسة الثانوية من خالل تطوير 

 Dirjenبرسالة قرار  Development of Madrasah Aliyah’s Projectاملدرسة الثانوية 

Binbagais اإلدارة الدينية الرقم  E.IV/PP.006/Kep/17-A/1998  ١٩٩٨فرباير  ٢٠تاريخ 

نجرماسني تنتقيل كن املدرسة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

  .نجرماسنيباإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية  الثانوية

ذات الصلة تسجيل املدرسة الدينية، يف اشارة اىل قرار من مكتب رئيس الشؤون 

مارس  ٢٣املؤرخ يف  ٢٠١١عام  ١٣٧الدينية يف مقاطعة كاليمانتان اجلنوبية رقم 

 نجرماسنيبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجي، حصلت ٢٠١١

  .١٣١١٦٣٧١٠٠٣٩ )NSM(التسجيل امليثاق االحصائيات عدد املدارس الدينية 

املدرسة الدينية مقاطعة  /، من قبل جملس االعتماد للمدرسة٢٠١٢ نوفمرب ٢٢يف 

نجرماسني بكاليمانتان اجلنوبية، املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

من قبل عدد شهادة ) جيد جدا(ف ينية املعتمدة ترشيحا ألدارس الدتعيني كما امل

  .BAP-SM/PROP-15/LL/XI/2012/033االعتماد 
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  القيم المطورةالرؤية واألهداف و  - ب
 الرؤية  )١

واالعتمار على  ،هرين ىف ختصصام، واملاة املتمسلني باإلسالم، واملؤهلنيبحتقق الطل

 .املهذبةالبيئة أنفسهم واليهاد 

 األهداف   )٢

 .يق التعليم املتكامل بني الدنيا واآلخرةتطب ) أ

تطبيق التعليم  موجه باجلودة واملعرفة، واملاهر، و الذكية واملستقلة، لذلك ميكن أن  ) ب

 .تنافس يف العامل الدويل

 .تطبيق التعليم نتائجها إرضاء اجلمهور ) ج

 .تطبيق املدرسة بيئة صحية ومثقفة ) د

  .ليت هي مسؤولة أمام اجلمهورتطبيق التعليم بإدارة املدارس الدينية وبناءا ) ه

  القيم املطورة )٣

 .العقيدة اإلسالمية، األخالق الكرمية والقيمة العلمية ) أ

 .القرابة والعمل اجلماعي ) ب

 .املستقلة، املقتصد واملسؤولة ) ج

 .بيئة املثقف ) د

 .البسيط واجلميل ) ه

  المرافق والوسائل التعليمية -ج
نجرماسني على أرض بلنموذجية بنيت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ا

 :فبها بنيت اآلن املرافق وأماكن التعليم واليت تشمل. ٢م ١٨,١٧٢مساحتها 
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 )نسخة ٧٠٥ ١٠كتابا و   ٣٢٥٠مع جمموعة من (مكتبة  .١

 )معمل الدينية واملسجد(معمل الروحي  .٢

 معمل احلاسوب واالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .٣

 والفيزياءمعمل الطبعية، الكيمياء،  .٤

 )العربية واإلجنليزية(معمل اللغة  .٥

 غرفة الوسائط املتعددة .٦

 غرفة الدراسة مع مروحة وشاشات يف كل الفصول .٧

 غرفة رئيس املدرسة، ونائب رئيس املدرسة واملدرسوالنصائح واللجنة التمثيلية .٨

 ) شرفة املراقبة، ومقاعد حديقة ومواقف(غرقة اخلارجية  .٩

 تطوير املعهد التنوير .١٠

 مقعدا ٢٥٠بسعة ) قاعة(متعدد األغراض  بناء .١١

 مركز مصادر التعليم املشرتك .١٢

 وحدة الصحة املدرسية .١٣

 املقصف .١٤

 مالعب الرياضة  .١٥

 املنطقة الشبكة .١٦

 الدوائر التلفزيونية املغلقة .١٧

 احلنفية على استعداد لشرب .١٨

 منطقة مواقف السيارات  .١٩
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 ةبالطلالبيانات  - د

نجرماسني بة احلكومية الثانية النموذجية باملدرسة الثانوية اإلسالمي ةبأما حالة الطل

 : كما التاىل  ٢٠١٧-٢٠١٦ىف السنة 

  ٤:١الجدول 
 ةبحالة الطل

  

  الرقم

  

  الفصل

  ةبالطل

  اجلملة  النساء  الرجال

  ٤٠٠  ٢٣٤  ١٦٦  ١٠الفصل    .١

  ٢٦٩  ١٥٨  ١١١  ١١الفصل    .٢

  ٣٢٨  ١٩١  ١٣٧  ١٢الفصل    .٣

  ٩٩٧  ٥٨٣  ٤١٤  اجلملة

 سالمواظف و المدر لبيانات ا -ه
باملدرسة الثانوية . موارد املواظف واملدرس هو رصيدا هاما يف دعم عملية التعليم

املواظف واملدرس مع تفاص  ٩٠نجرماسني لديها باإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

 رياملاجستمستوى التعليم %  ٦٥املواظف األهلية، مع نسبة  ٣١املواظف احلكومية و 

  .االليسانس %٤٥و

ف واملدرس الذين حصلوا على شهادات من وزارة معلمي الرتبية والتعليم املواظ

املدرسة يف جمال تنمية املوارد البشرية، استمرت . شخصا ٥٩والثقافة ووزارة الدين بقدر 

يف حتسني نوعية املعلمني من  نجرماسنيبالثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

  حللقات الدراسيةخالل التدريب وورش العمل وا

  :كاجلدول التايل أما املوارد البشرية ينظر من اخللفية التعليمية هلم
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  ٤:٢الجدول 
 حالة المواظف والمدرس

  

  الرقم

  

  تعليم

    املواظف  املدرس

  اجلملة

  

  األهلية  احلكومية  األهلية  احلكومية  تعليق

      ٦  -  -  ٦  املاجسرت   .١

سبعة املدرسني   ٥٨  ١  ٢  ١٠  ٤٥  الليسانس   .٢

  مازال ىف املاجسرت

    ٢  ١  -  ١  -  الديبلوم   .٣

املدرسة    .٤

  الثانوية

٢٤  ١٤  ٣  ٤  ٣    

    ٩٠  ١٦  ٥  ١٥  ٥٤  اجلملة

  

بالمدرسة الثانوية  ٢٠١٣إجراء منهج تعليم اللغة العربية : المبحث الثاني 
  اإلسالمية الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

سة الثانوية اإلسالمية الحكومية بالمدر  ٢٠١٣إجراء منهج تعليم اللغة العربية  - أ
 بنجرماسينفى الثانية النموذجية 

املدرسة ومالحظة والوثائق بمن نتائج البحث الىت حصلت الباحثة من املقايالت 

ىف  ٢٠١٣استخدم منهج ، الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني

  :مث تقوييم، كما أشرح تاىل من ختطيط التدريس مث تنفيذه دروس األساسية بدئت
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المدرسة الثانوية اإلسالمية فى  ٢٠١٣تدريس بمنهج اللغة العربية ال تخطيط .١
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

عن  رئيسة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني قالت

 :٢٠١٣منهج 

فصول يستخدمه   عيحىت األن مج ٢٠١٣/٢٠١٤يف عام  ٢٠١٣نطبق املنهج "

دراسي ال ولكن نصف  ،األنظمة احلكومية ىف أول ليس ىف عملية التعليم، وتنفيذه

  ٥٢"نشر للمدرسني ألن هتنطبق

ميكن أن يفهم أن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  واستنادا إىل نتائج مقابلة

األنظمة احلكومية، لتنفيذه حىت  منذ ٢٠١٣نفذت املنهج  بنجرماسنيالثانية النموذجية 

 .اآلن مجيع الفصول اليت تستخدمه

دون . جودة التعليمهو جزء مهم من  يط التدريسختط دريس،مث عن خطة الت

التدريس لكي عملية التعليم  ختطيطع املدرسني عن يوجب على مجا، خطط درسا دقيق

  . يصبح هادفة

العربية ىف الفصل قسم العلوم  مع األستاذ خري الفطر كاملدرس اللغةكما قابلت 

 : كما تاىل. ٢, ١الدينية 

خطة التدريس تقييمنا  عننناقش مرة واحدة  (MGMP) ىف مناقشة مدرسي املواد"

 املدرسة  هذه يف ، اجتمعناقشنا معافنانقص ملف ال ا كان، مث إذاملف ناقشناو 

 ٥٣".املدرسة هذه ىف ٢٠١٣ألن بدء املنهج  ٢٠١٣ملناقشة املنهج 
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باالضافة ذلك قال األستاذ األسرار مهيمن كاملدرس اللغة العربية ىف الفصل قسم و 

  : ٣العلوم اإلجتماع 

خنطط خطة التدريس يناسب مبنهج من الوزارة  مث من خالل مناقشة مدرسي "

لنا، كل  الذى ما أمر ٢٠١٣هل مناسب مبنهج ناها، طالع (MGMP) املواد

مستوى املدرسة شة مدرسي املواد يوجد من  ، هذه مناقمدرسني نناقس ىف مناقشة

 ٥٤".ناتفاوضفشكلة وجد امل إذا. واملدينة

 ١مث قال األستاذ رمحات كاملدرس الغة العربية ىف الفصل قسم العلوم اإلجتماعية 

  :٥وقسم الرياضيات وعلم الطبعى  ٢و

عملية  للمدرس عند س إلن املبدأ التوجيهطلب ليخطط خطة التدريكمدرس "

 ٥٥".ها إىل الرئيس املدرسةناشهر مجع ، ىف األخرمالتعلي

وقالت األستاذة رابية العداوية كمدرسة اللغة العربية ىف الفصل قسم الرياضيات 

 :٤و ٣، ٢، ١وعلم الطبعى 

، مثل هناك أربعة املهارات اإلستماع والقراءة واحلوار مبراجع احلكومية وفقا"

الفعل والفاعل مثل  اعرفو و  افهمو  ةبلكى الطل ،قواعد أوالدرست  بلوالكتابة، 

مث املفردات واإلستماع . لكى يستطعون عن فرقدخل املواد األخرى قبل صدر وامل

  ٥٦".القواعد يف ايةدرس  التعليم كتابوعادة يف  . الكتابةوالقرأة واحلوار و 

ة املدرسة الثانوية اإلسالمي أن نافهماللغة العربية  نيمع مدرس تواستنادا إىل مقابال

 واناقشخطة التدريس مث  اكل مدرسني خططو  بنجرماسنياحلكومية الثانية النموذجية 
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املدرس عند عملية  واتطور و  .سوا خطة التدريساستخدموا  عند مناقشة مدريسي املواد،

  .التعليم

فإن احلكومة تنفيذ   ٢٠١٣تغريت املنهج ىف إندونسيا مرات بينه قبل تنفيذ املنهج 

، بني منهجان  يوجد االختالفات وفقا مستوى وحدة تعليميةنهج ممسي  ٢٠٠٨املنهج 

 .أوضح من قبل املشاركني التالية

  : العادوية ةقالت األستاذة رابي

سهل على الوسائل  هواذا منهج مستوى وحدة تعليمية . الكفاءة الرئيسية مافرقه"

سية ىف اعداد خطة التدريس يوجد الكفاءة الرئي ٢٠١٣ولكن منهج . وغري ذلك

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  وخصوصا يف. والكفاءة األساسية

، خطة التدريس اليت نرى  biantaامسه نجرماسني يوجد خطة التدريسبالنموذجية 

املخاوف لديها ما تفعله مع الروابط الطبيعية املتبقية مع الكتب . ا العامل اخلارجي

من أي مهنة يوجد  جاآلن نرى اىل اخلار  .ملهنةاملثال أمس عن ا ٢٠١٣املنهج 

يصنعون شيئا، اآلن  ةبالطل، نأمر android الطلبة هناك مث نستفد واي فاي، لدي

  ٥٧".واملدرس توجيه فقط نينشط ةلبالط

  : األستاذ خري الفطر شرح وفقا

يسأل (5M)  م٥يوجد صيغة  أنفسهم، ألن ةبنشاط الطل ٢٠١٣ملنهج يوجه ا"

ات، يفضل أساسا الشخصي ٢٠٠٨أما املنهج   ،بنشاط الطلبة مونيتعلها، وغري 

  ٥٨".نشاطا ةبإلن جعل الطل ٢٠١٣أفضل منهج 
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  :ستاذ األسرار مهيمنووفقا شرح األ

ق وتقنياته واملنهج قبله ليست ائالطر  م، استحدمنا ٥له  ٢٠١٣منهج  ىف تنفيذ "

 ٥٩".ذلك

التدريس  ختطيطعند  يةمنهج مستوى وحدة تعليممع  ٢٠١٣فإن الفرق املنهج  

لرئيسية والكفاءات األساسية واألنشطة اليت يشتمل على الكفاءات ا ٢٠١٣ملنهج هو ا

لوضع خطة التدرس،  كذلك، انه بسيط  يسل منهج مستوى وحدة تعليميةم، و ٥تشمل 

نجرماسني الذي بوخصصا ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

يعىن خطة التدريس اليت حتتوي على املناقشة أو  biantaتدريس امسها بينتا خيطط خطة ال

  .املواد املتصلة الطبيعي

خطة التدريس الطريق والوسائل واملصادر لسهل أن  تصميمينبغي أن يالحظ ىف 

خطة التدريس كتب املدرس الطريق والوسائل واملصادر  تصميمىف . حتقق األهداف

 .التعليم

  :سرار مهيمنشرح األستاذ األ

املستخدم  الكتابو  .وغري ذلك شاشاتمثل بالظروف،  االوسائل مناسباستخدم "

املواد من الكتب  ل ميكن أن نتخذب ٢٠١٣اللغة العربية مبنهج  هو الكتاب

  ٦٠".األخرى

  :مث شرح األستاذ رمحاد

اذا وسائل وطريقة ومصادر التعليم يف إعداد خطة التدريس واضح مكتوبة "

 ٦١"فيها
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  :رح األستاذ خري الفطروش

 ألن سطابال ى، كتابمن صديق التعليم مصدرواخذ  ،احملاضرات قــــــةاستخدم طر"

الثانوية  درسةصعب، ولو مل اللغة العربية كما عرفنا أنأكثر اللغة اإلندونيسية،   فيه

ة، هناك  ب، األحيان ال يفهمون الطلاملتنوعة طةاملدرسة املتوس من اخلرجيني ألن

 ٦٢"همبسهولة فهم ضافيةاإلكتب 

  : وشرحت األستاذة رابية العادوية

إذا  . نتاإلنرت و من الكتب،  ، ولكن إذا كانت املواد التعليميفقط باسطةالطريقة ال"

هم أحسن  android, wecameستفادة من مرافق لديهم ف يئاش كانت تريد أن جتعل

  ٦٣".الدرسة لنصفىف ا الغناء العربية فيديو امن املدرسني إذا يصنع الفيديو، صنعو 

الكتب اليت الطرائق والوسائل املتنوعة وإجراء مواد إضافية من  وناملدرسم استخد

رغبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املرافق والوسائل  .ةبتدعم لتسهيل فهم الطل

 يدعم أيضا جلعل األمر أكثر سهولة إليصال املواد التعليمية نجرماسنيبالثانية النموذجية 

املثل املعمل اللغة، واإلنرتنت وغري . ٢٠١٣منصوص عليه من قبل املنهج  منوفقا 

 املوجودة يفسائل سعدية عن املرافق والوفقا ما يعرضه رئيسة املدرسة حاملة ال. ذلك

  :نجرماسنيباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

الشاشة،  ، والوسائل،رافقاملوارد البشرية، واملإن شاء اهللا جناهد لعقد املرافق بينها "

وهناك غرفة الدراسة اخلضراء أيضا إذا أصدقائي . واي فاي، واإلنرتنت وغري ذلك

ىف دعم عملية التفاعل ليس ىف  تاحلاال نالاحلمد هللا سه .تريد أن تفعل ذلك

  ٦٤".نفسها رافق والوسائلتدعمها امل أيضا الفصل ولكن خارج الفصولداخل 
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لوثائق ااملدرسني اللغة العربية ىف الفصل العاشر ونتائج اء على مقابالت مع بن

العاشر قسم العلموم الدنية وقسم الرياضيات وعلم الطبعى وقسم  لفصل، من االحطةوامل

ىف  العلوم اإلجتماعية ىف ختطط خطة التدريس بني مدرس ومدرس األخرى سوا، فرقه

ز هو حول ج التعليم باستخدام النهج العلمي الذي يرب   ٢٠١٣مث ىف منهج . التطبيق

لكن األحيان ما هو خمطط غري مناسب ىف عمليته،  .واملوضوعي يف حني التقييم احلقيقى

هناك تغيريات يف الوضع والظروف السائدة، ولكن املؤشرات املوجودة ىف خطة التدريس 

  .ينبغي أن يتحقق

المدرسة الثانوية اإلسالمية  فى ٢٠١٣ة تنفيذ التعليم بمنهج اللغة العربي .٢
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

الباحثة مع مجيع املدرسني الذين تدريسون اللغة العربية يف الصف العاشر قابلت مث 

ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية  ٢٠١٣عن تنفيذ املنهج 

 :كما شرح خري الفطر بنجرماسني

 ٢٠١٣هج ، دخلت التدريس، وتوجيه ويف املن٢٠١٣ مقرر املنهج وفقا ىف"

  ٦٥".تنفذنا احلزمة، مقصده ما حمدد،

  ٦٦".وفقا لظروف هتنفيذ": شرحت األستاذة رابية العادوية

  :شرح األسرار مهيمن

حنن جنعل  يوافقونة البإذا كان الطل ةبس نرى احلال الطلتنفيذ خطة التدري"

طة التدريس على األقل بعضها ندخل عن خطة روج عن مفهوم خخاأللعاب، 

 ةبالطل سبق ألن ىف التعليم كمثل جديد حنن ال تركز  .التعليم، يف تنفيذها املشروة
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تعليم الرياضيات، ولدينا ساعة واحدة االسرتخاء بينما تبحث عن لعبة بأننا 

 ٦٧".الميلك تكلفة ةباعة الثاىن ندخل املواد إلن الطلسنبذل بعد س

  :اذ رمحادشرح األست

ى ملستو  لطريقة املناقشة، السؤال واجلوابو ، ةدرس طلبدقيقة، فدش امل ١٠وضح "

مرقبة، ونسأل، الربط، د املوا وصلدريب الكالم، ومشلت أيضا يف لت األدىن أهم

 ٦٨."ف، واإلتصالواالستكشا

يف املدرسة ىف عملية التعليم  ٢٠١٣ذ املنهج أن تنفي نافهم تواستنادا إىل مقابال

ثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني يبدأ من مقدمة، واألنشطة ال

  .األساسية واإلختتام

لقراءة الدعاء،  ةبم من املدرسني والطليلعملية التعاستنادا إىل املالحظة، قبل بدء 

 ىف، مث ءعلى جعل شعارات أو الغنا ةببعد أن حتفيز الطل. لقرأة القرأنوامساء احلسىن وا

ول موضوع فرعي إلعداد الوسائل بسيط للتجربة ح ةعملية األساسية يؤدي املدرس طلب

وكانت األسئلة املتكررة للمدرسني،  نشطة جدا يف تنفيذ التجربة،ال ةبقيد املناقشة، الطل

 .همة عن حكمة تعلمبن عملية التعليم شرح املدرس للطليف اجلزء اخلتامي م

ج العلمي يف عملية التعليم وهذا النهج هو متوقع مزايا هو املنه  ٢٠١٣ملنهج  

  .قادرة على أن تكون خالقة وقادرة على ربط موضوع مع بيئتهم اليومية ةبلطلمن ا

كما . يستطيع أن يستخدم املدرسون طرائق مناسبة مبواضيع فرعية اليت تتعليم

 :نتائج املقابالت مع األستاذ  رمحاد
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 منهج مستوى وحدة تعليميةيسوى مع  ٢٠١٣ج استخدم الطريق التعليم يف املنه"

 ٦٩".، سؤال وجواب، مناقشة والتظاهركاحملاضرة

مواضيع  يناسب بنتائج الوثائق، أن ىف عملية التعليم يشرح املدرس تنتائج املقابال

 حىتسألوا واحدا . تهاء شرح املدرسبعد االن يسألون ةبفرعية، تسمح املدرس للطل

 ةبتهاء سؤال وجواب دعوة املدرس لطلعملية التعليم بعد اإلنام يتمتعون حقا . اآلخر

جتربة ومناقشة األمر بني بعضها البعض،  اوأجرو . لتشكيل جمموعات على أساس القرار

  ٧٠".إذا مل يفهم شيئا هلم نسأل مباشرة املدرس

ىف  ٢٠١٣وبناء على عرض ميكن أن خنلص الطريقة استخدامها يف تنفيذ املنهج 

 هو نفس الطريقة انوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسنيباملدرسة الث

وهي احملاضرات والسؤال واجلواب، واملناقشة،  نهج مستوى وحدة تعليميةمباملستخدمة 

  .وغري ذلك

 لرتقية النجاح التعليم ىف الفصل، عقد املدرس دروس اإلضافية

    :قالت حاملة سعدية كرئسية املدرسة
لذلك  ه،وخارج داخل الفصل سواء يف الناشطنيالطلبة يطلب  ٢٠١٣ هجيف املن"

دروس  االهتمام مواهبهم من خالل األنشطة ة لرتقيةبلتسهيل الطلمن املدرسة 

، وذلك جلميع ويةاللغ ، منهاتنوعةعن دروس اإلضافية امل مدرسة نا، عقداإلضافية

شرتك ىف دروس اإلضافية ي، فإا ميكن أن الذين يرغبون يف تطوير املواهب ةبالطل

  ٧١".يريدونالذين 
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  :كما شرحت األستاذ توفق رمحان

يطلب منهج اآلن النشاط الطاليب، فلذلك دروس اإلضافية هلا دورا هاما لرتقية "

 ٧٢".األنشطة اليت ميكن للطلبة التعبري عن أنفسهم وفقا ما يريدون

 :  الرئسية املدرسة شرحتو 

افية اللغوية ألن تعليم ىف الفصل ال يكفي ألنه لدينا خلفية عقدنا دروس اإلض"

املعرفية فقط، فلذلك تطري دروس اإلضافية اللغوية الذى تصف العملية كاخطابة 

 ٧٣".واحملادثة

  :نازل رمحاتنااملنهج  ةشرحت نائب

خلفية تطوير دروس اإلضافية اللغوية ىف هنا، ألن اليكف بنظرية فقط، وجيب أن "

  ٧٤".د متوازن لتزويد الطلبة يف املستقبليتم ممارسة سواء التعو 

  :ت األستاذ توفق رمحانوقال

كالعدة، استعدت املواد حول اخلظابة، واحملادث واملخفوظات، مث الطريقة   ناطيطخت

دقيقة كتعليم  ٢x٤٥سبت المعة و اجل يوم والوسائل مناسب باملواد، اذا وقت التعليم

  ٧٥.ىف الفصل

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف لغوية حول ختطيط دروس اإلضافية النقش 

  :تتضمن احلاالت األتى الثانية النموذجية بنجرماسني

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ىف خلفية تطور دروس اإلضافية اللغوية 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف ختطيط منهج اللغوي . النموذجية بنجرماسني

موازنة  و ٢٠١٣مطالب منهج يعىن  ة بنجرماسني خلفيتني واضحتني،نية النموذجيالثا

  .النظرية واملمارسة
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التفاعل بني املدرسني والطلبة من أجل تقدمي املواد من  تنفيذ دروس اإلضافية هو

تتطلب املدرس ىف هذه العملية لتكون قادرة على إدارة الطلبة يف  .النظرية واملمارسة

م إىل لقمة العيش، واحملبة، وتؤدي وتفاعلية، حبيث يتمكن الطلبة سعيدة يف عملية التعلي

 .تعليم اللغة العربية
  : كما شرحت حاملة سعدية كرئيسة املدرسة

حتتاج قدرات املدرسني ىف عملية التعليم جلعل جو يفضي، وجناح املدرس  ميكن "

لتعليم، بل إذا يبقى الطلبة أن ينظر من الفائدة املرتفعة وحتفيز الطلبة يف املشاركة ا

 ٧٦".عملية التعليم مل ينجح ف متابعة الدروس، بالنعاس وكسول

  كما شرحت نائبة املنهج نازل رمحاتنا

ينبغي  ،امللو  كسول،  ةالطلبحىت يكون فقط، درس شروط التعليم ال تركز على امل"

 ٧٧".ة ليكون النشطون، واملدرس كجسر فقطم لطلبيأن تركز تعل

درسني لتصميم يتطلب قدرة املدروس اإلضافية  تنفيذشرح سابق أن ، على وفقا

  .ميدوافع للتعل ةبيف احلياة النشطة حبيث يصبح الطلالبيئة التعلمية 

 : تفسري توفق رمحان كمدرس اللغة العربية ىف دروس اإلضافية

جترى اخلطوات يف دروس اإلضافية هى املقدمة، أنشطة األساسية واإلختتام، "

  ٧٨".بغي أن يفعل ذلك توافر الدافعية لدى الطلبة للتعليموهذا ين

دمة املق :تنفيذ دروس اإلضافية اللغة العربية لديها ثالث مراحلكما نتائج املقابلة أن 

 .واألنشطة األساسية واإلختتام

ملعرفة جناح عملية التعليم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

، فاملدرس املعنية بإجراء تقييم ملعرفة مدى الفهم واملعرفة والكفاءة من الطلبة بنجرماسني

 :لتحقيق مؤشرات الطلبة هذه املواد اليت دراستها كما شرح األستاذ توفق رمحان
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تقييم يف عملية التعليم والنتائجها، حيث دف عملية التقييم لتحديد أجرى "

ان تقييم النتائج ملعرفة نتائج التعليم أو النشاط ومشاركة الطلبة يف التعليم، وك

  ٧٩".تشكيل كفاءة الطلبة

من نتائج مالحظة الباحثة عند عمليات التقييم والنتائج فعل املدرس دروس 

تقييم العملية اليت تقييمها من خالل النظر يف النشاط الطلبة ىف . اإلضافية اللغة العربية

درس سؤال وجواب، نتائج التقييم اليت أجريت عملية التعليم، سواء يف املناقشة  وفتح امل

من خالل قدرة الطلبة على ممارسة واإلجابة سؤال، وممارسة اخلطابة، احملادثة وحفظ 

 ٨٠.احملفوظات الذى تعطى املدرس  إما شفويا أو كتابيا

  :شرح األستاذ توفق رمحان

ذ اليت ترتبط مع أجرى تقييم املعرفية، الوجدانية واحلراكية، لتقييم املعريف الختا"

إذا الوجداين كيف كان  املنطق من خالل األسئلة اليت تعطى كل عملية التعليم، 

أرى  تصرف لصديقه واملدرس والنشاط الطاليب عند عملية التعليم، واحلراكي

 ٨١". القدرة يف ممارسة مجيع املواد تعلموه

ة اإلسالمية من الشرح سابق كان واضحا يف عملية التقييم يف املدرسة الثانوي

احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني، استخدم املدرس عن تقييم املعرفية، الوجدانية 

 .واحلركية

لمدرسة الثانوية اإلسالمية فى ا ٢٠١٣عليم بمنهج اللغة العربية تقييم الت .٣
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

  .  اذ رمحاد، قال األستكما يلي نتائج املقابالت تتعلق بتقييم

ة، وتقييم املوقف ، ينقسم تقييمه إىل ثالثصعب ال إلنه يف تقييمىف  حيتاج قدوة"

املهارات، ينقسم املوقف اىل أربعة، مل تنمو، بدأت تنمو، وملا واضحة، واملعرفة و 
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والوجدانية يف  مث إذا كان املعرفة عن األسئلة املتعلقة املواد، .وبدأت تكون راسخة

كن أن تؤخذ من ورقة العمل، واإلجابة على األسئلة، وإكمال اعماقه، لذلك مي

وللمهارات، ألن املوضوعية ومتنوعة جدا إذا كل موضوع فرعي جيب أن . الواجبة

يصنع الدوائع حىت  يتم اختاذ مهارة منه، ميكن  مهارات صنع العمل األداء يعين 

  ٨٢".عرض بسيط أو رواية

  :الفطرري خع األستاذ مث نتائج  املقابلة م

 مباشرة نهج املراجعة ماىف اإلمتحان األوسط،مل يتقييم احلالية وق ناتبع، املؤقت"

 التدربات يوميا، واحد منها تقييم اللغة العربية،اإلمتحان النهئى، وتقيمنا 

تدربات لتعود على القراءة املفردات كل صباح مث آخر يليه تقييم  استخدمنا

  ٨٣".ماهرون وعاديةة بلذلك، نقسم لطل. رب صعباأحيانا مبجموعة إذا اعت القائمة،

  : وشرحت  األستاذة رابية العادوية

ب أو حفظ تقييم مباشرة أن أسأل أو أخذ من الكتالستخدم ايف الواقع، "

 ٨٤".ة هم الينظرون املفردات إلن هم خيفظوناءالقر  مواد املفردات، اذا حىت

  :شرح  األستاذ األسرار مهيمن

من شكل أرقام واملوقف، لتقييم املوقف عن طريق  ٢٠١٣تقييم املنهج  شكل"

مثل . الرقم إىل الوصف حتويل املالحظة، والتقييم الذايت، أو تصنيفات بني أقرانه،

اإلمتحان يوميته، جيمع من اإلمتحان النصف، تستند كذلك على القيمة احملولة  

ويله مرة ، جيد جدا، جيد، مقبول وحتفئة اىل ذلك يشمل كقيمة الكثريين إىل

  ٨٥".أخرى إىل الوصف
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 ٨٦.قالحانظر امل. ثة وثائقا من التقييملتعزيز هذه احلالة أجرى الباح

يم يالذى تق ٢٠١٣أن تنفيذ املنهج  نافهمعلى النتائج املقابالت والوثائق وبناء 

من املواقف واملهارات واملعرفة باستخدام أدوات خمتلفة، وجانب تقييم لرتكيز من جوانب 

 . ع والقراءة واحلوار والكتابة والقواعداالستما 

المشكالت والحلول فى إجراء منهج تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية  -ب
  اإلسالمية الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

 .شرحت رئيسة املدرسة املذكورة
نفعل شيء معا، هناك تأثري إجيايب وسليب أيضا أو نوعا من املشكالت اليت "

،  ولكن أساسا ميكننا عن طريق ٢٠١٣نواجهها مثال، وعندما نريد لتنفيذ املنهج 

 ٢٠١٣ جواقع املنهواحدة منها نعطي فهم هلم هو يف التنشئة االجتماعية أمس، 

النشطة يف كل شيء، لذلك،  ةبملنهج السابق، ولكن هنا كيف الطلال خيتلف من ا

 ةباليت ميكن تطويرها الطلو  أيضا األفكار تقدمي كمسهل ولكناملدريس  ليس 

كل ما املشكالت اليت   لذلك،. هذا هو طريق من احللول اليت نطورها. أنفسهم

النشطة حىت نسمح هلم الستخدام  ةب، جيب أن يكون الطلزافق والوسائلتعرتض ال

لذلك، يف عالمات االقتباس يف وقت التعليم،  اذا حيتاج . اجلوال عند التعليم

احلمد هللا يسهل أيضا إلضافة واي . يت ميكن الوصول إليها هناكاملدرس األشياء ال

تسهيل الوصول فيريدون أن تشرتط  ةبالطل ، اذا خلف وأمام املدرسةفاي تثبيت ىف

 ٨٧".بسهولة

  

                                                 
86Dokumentasi penilaian 
87Wawancara Kepsek, 31-1-2017, 09:00–09:30 Wita di ruang kepsek. 



٦٢ 
 

 خطة التدريس صميمالمشكالت والحلول عند ت .١
  :   التدريس كما شرح خري الفطر ختطيطصعب املدرس عند 

رماسني تتضمن اجناإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بألن املدرسة الثانوية ا "

، يشعر املدرس مشكالت بينها، غري ٢٠١٣من أول املدرسة الىت تتطبق املنهج 

مستعد عند تنفيذه، وصعب املدريس عند عملية التعليم، لذلك، يطلب املدرسون 

العوامل  احدى ٢٠١٣م تكنولوجيا املعلومات، ألن املنهج يلتطوير أنفسهم ولتعل

 ٨٨".إتقان تكنولوجيا املعلومات
  :شرحت األستاذة رابية العادوية

احلل حنن كمدرس كيفية خطة التدرس كل شيء صعب، ولكن  تصميمكثري، إذا "

يكون سهل الفهم، بل خطة التدريس مثل هذه احملتويات، ولكن يف  ةبتعليم الطل

 ٨٩".تطبيقه وفقا للظروف

  : شرح األستاذ األسرار مهيمن

قاء، يسأل أصد (MGMP) إذا منفرد يوجد املشكلة، بل عند مناقشة تدرسي املواد"

املتكلم من اخلارج، ومشكلة األن هى منهج املراجعة،  ن دعااذا املنتدى ال يفهم أ

لو كان . إذا الأخطاء أنه شيء جيب اخللط، فلذلك يتخري املدرس اين يستخدم

 ٩٠".ة الدينيةاملنتدى اليستطع مث يطلب مباشرة من الوزار 

من املقابالت واملالحظات اليت تفعل الباحثة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

رماسني وجدت الباحثة املشكالت من املدرسني عند اجنااحلكومية الثانية النموذجية ب

مث . ٢٠١٣خطة التدريس، أن اجلهل وعدم االستعداد للمدرسني على املنهج  تصميم
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 ٢٠١٣منهج  بتكنولوجيا املعلومات،ألن املدرسني ريب وتثرياحللول ملشكالت هو التد

 .باستخدام املنهج العلمي

  المشكالت والحلول عند تنفيذ التعليم .٢
  :سرار مهيمنشرح األستاذ األ

عندما تكون املشكالت نستمرر التعليم، ونقيم بعد االنتهائه رمبا النستطيع أن "

سبوع كل يوم ثالثاء، وحنن تقدمي حنلل، سنبحث عند مناقشة تدرسي املواد، يف األ

 ٩١".للمنتدى، يف وقت الحق أصدقاء ميكن أن تعطي مسامهة

  :شرحت األستاذة رابية العادوية

احلل هو كيف نرد على ذلك، واملشكلة اليت تواجهها كثرياألحيان مرفق، ذهبنا "

لذلك  .استخدامها  الاستطعت، وقد تعرض للتلف أو أنىناىل املعمل اللغة أمس

 ٩٢".مرفق فقط غرفة اإلنرتنت، أو احلديقة مشكلىت نتقلنا إىلا

  :شرح األستاذ خري الفطر

، واحللول ملدرسني لديهم ٢٠١٣شرح ذلك ألن مدرستنا أول ىف تنفيذ املنهج "

ناقشنا العديد من . اموعة مناقشة تدرسي املواد اللغة العربية وتعليم الدينية

 والكثري ٢٠١٣إتقان املنهج  الذي يعتمد خلبارءا ت واملتعلقة باملنهج، وجئناالندوا

ورمبا  .٢٠١٣التدريبات عن تكنولوجيا املعلومات لسمة واحدة من املنهج 

الساكنني هنا ميكننا التواصل ذات الصلة مباشرة مع اسرتاتيجيات التدريس 

  ٩٣".واستخدام املعمل، كانت هناك حماولة لتصحيح هذه العيوب
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العاشر باملدرسة  فصللغة العربية الذين يدرسون يف الالمن مقابالت مع مدرسني 

الذي يصبح مشكالت  الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني

نقص من معلومات املدرس ىف تكنولوجيا املعلومات  ٢٠١٣باستخدام املنهج 

لزمالء أو أكثر احللوله يدرس مدرس عن تكنولوجيا املعلومات مع ا .وااللكرتوين األخرى

وسائل عند تنفيذ الال تقلل من فعالية و وسائل اليت ميكن استخدامها المهنية وتبحث عن 

  .يف عملية التعليم ةبتركيزا عن نشط الطل  ٢٠١٣التعليم مبنهج 
  المشكالت والحلول عند تقييم التعليم .٣

  :شرح خري الفطر

النص يف كتاب ميكننا  عند تقييم مشكلته، أظن ما ىف، املثل التدريب الستخدام"

ه وكان هذا االختيار حىت ال يكون ضيق تبيضا استخدام نوع من مساعد سأل طلأ

  ٩٤".جدا عند تقييم

  :شرحت األستاذ رابية العادوية

جدا، إلن تقييم الطلب كل الطلب من جابب  تقييم احلقيقي، عمل املدرس كثري"

ىف رقم اخلامس، تعطى  ةبمثل عند تقييم اليستطيع الطل. رةموقف ومعرفة ومها

ا اإلمتحان األحيانا سنفتش مجعة،  ولكن إذ .احلل، وجوابه كهذا وطريقه كهذا

  ٩٥".أفتش منفرداس

ابالت من املق .ىباستخدام التقييم احلقيق ٢٠١٣هج وآخر من التقييم، يف املن

الثانية الباحثة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تفعلواملالحظات والوثائق اليت 

ملدرسني لديهم مشكالت يف تقييم تلك معقدة عمليته لعدد   ،النموذجية بنجرماسني
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كبري جدا عند اجلانب من املوقف واملعارف واملهارات، ويركز يف أربعة املهارات اإلستماع 

  .والكالم والقرأة والكتابة
  مناقشة النتائج: المبحث الثالث 

بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  ٢٠١٣إجراء منهج تعليم اللغة العربية  - أ
 بنجرماسين فى الثانية النموذجية

المدرسة الثانوية اإلسالمية فى  ٢٠١٣تدريس بمنهج اللغة العربية ال تخطيط .١
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

الفصل لتوجيه أنشطة التعليم درس هي خطة أنشطة التعليم التنفيذ ىف تخطة ال

كل املدرسني يف وحدة تعليمية ملزمة إلعداد خطة  يق الكفاءة األساسيةلتحق ةبالطل

 ةبشكل حتديا والكفاءة، وحتفيز الطلالتدرس كاملة ومنتظمة وتفاعلية وامللهم واملرح، مما ي

على املشاركة بنشاط وتوفري مساحة كافية لالبتكار واإلبداع، واالستقالل وفقا ملواهبهم 

خطة التدريس باألساس الكفاءة  تصميم. ةبين والنفسي للطلم و النمو البدواهتماما

  .األساسية أو املوضوع الذى تنفذ يف اجتماعة واحدة أو أكثر

ولذا أن نفهم أن خطة التدرس قد يعين تصميم التعليم عندما عملية التعليم 

 املناهج ،٢٠١٣ىف هذه احلالة املنهج . مكان، مع خطة التدرس يف عملية التعليم هادفة

 .جلعل املنهج الدراسية املقدمة من احلكومة، لذلك املدرسني مل يعد

عبد ايد أن التخطيط هو حتديد ما سيتم القيام نيومان ىف كتاب . ذكر وليام ح

قرار التخطيط حيتوي على دوائر واسعة وتفسريات من األهداف، وحتديد اإلسرتاجتية، . به

ت وحتديد األنشطة استنادا على اجلدول وتصميم الربامج وأساليب وحتديد اإلجراءا
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. مت تصميم خطة التدريس وحتضري الدروس مع اإلشارة إىل معايري احملتوى ٩٦.اليومي

خطة التعليم تتضمن على إعداد حتصري الدروس وإعداد الوسائل ومصادر التعليم، 

نهج وأدوات التقييم، وأنشطة التعليم، مث إعداد خطط الدرس وحتضري الدروس وفقا بامل

  .املستخدم
استنادا إىل النتائج البحث أن ىف باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 

العاشر حىت مجيع  فصللتنفيذ ابتداء من ال، ٢٠١٣جية بنجرماسني تنفيذ املنهج النموذ

 تصميموباإلضافة إىل ذلك، يف . ٢٠١٣الفصول اآلن كانت استخدم على املنهج  

 ٢٠١٣مث يف املنهج . سني اآلخرينتلف كثريا بني املدرس مع املدر ال خي خطة التدريس

لكن األحيان ما هو خمطط ىف  قيقىاحل باستخدام النهج العلمي و املوضوعي  والتقييم

التدريس مع ما جيري يف الفصل ليست كل نفس جيب أن تكون هناك تغيريات يف  خطة

جودة ىف خطة التدريس  ينبغي أن الوضع واحلالة يف ذلك الوقت، ولكن املؤشرات املو 

  .يتحقق على الرغم من كل هذه االسرتاتيجية املستخدمة ليست كما ىف خطة التدريس

المدرسة الثانوية اإلسالمية فى  ٢٠١٣نهج اللغة العربية تنفيذ التعليم بم .٢
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

أوضح أن أنشطة التعليم هي  ٢٠١٣أ يف عام ٨١وزير الرتبية والثقافة  قررلل وفقا

لتطوير قدرم على القدرات اليت ترتفع يف موقف  ةبة التعليمية اليت توفر الفرص لطلعملي

املسامهة يف رفاهية حياة واملعرفة واملهارات الالزمة هلم أن يعيش مع اتمع واألمة و 

  .ة املتوقعةيكون الكفاء ةبشطة التعليم املوجهة لتمكني الطللذلك، أن .البشرية
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على حتقيق املواقف واملعرفة واملهارة  اليت تتلخص يف  ٢٠١٣يرتكز منهج 

تشري إىل الثالثة الكفاءات ويف تنفيذ التعليم جيب أن   .softskillو hardskillالكفاءات 

ويف هذا الصدد هناك بعض املبادئ اليت جيب  .يتم تعيني حىت يتحقق األهداف الرئيسي

ة، بتركز على الطل) ١(التعليم، بينهارتكة من قبل املدرسني يف تنفيذ مراعاا بصورة مش

حيمل عن مة القيم  )٤(جيعل الظروف متعة وحتديا، ) ٣(، ةبتطوير اإلبداع الطل) ٢(

توفري خربات التعليم اليت ختتلف من ) ٥(واألخالق، وعلم اجلمال واملنطق وحركي، 

املتعة، السياقية، الفعالة والكفاءة وذات  خالل تطبيق اسرتاتيجيات وأساليب التعليم

  .معىن

نتحدث عن تنفيذ التعليم، ال ميكن فصلها عن خطة التدرس الذي مت إحرازها، 

وبعبارة . ألن خطة التدريس هي صورة أو خطة التدرس القصرية اليت سيتم تنفيذها

من  لذلك، يطلب .أخرى، فإن خطة التدرس هي املرجع الرئيسي يف تنفيذ التعليم

  .املدرسيني إلعداد خطة التدرس قبل تنفيذ التعليم

املقدمة، األساسية  تنفيذ التعليم هو تنفيذ من خطة التدريس، ويشمل على

 .واإلختتام

  املقدمة ) أ

نفسيا وبدنيا للمشاركة يف عملية  لبةاملدرس ط تصميميف األنشطة ااملقدمة، 

تتعلق املواد اليت ميكن التعليم؛ طرح األسئلة حول املواد اليت مت دراستها و 

يؤدي الطالب إىل مشكلة أو الواجبة اليت يتعني االضطالع ا لدراسة .استخالصها

اد املواد وشرح األهداف التعليم أو الكفاءة األساسية  حتقيقه، وحتدد جمموعة من املو 

 .على حل املشكلة أو الواجبة ةبوشرح األنشطة اليت ستنفذ الطل
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  األنشطة األساسية ) ب

شطة األساسية هي عملية التعليم لتحقيق هذا اهلدف، الذي أجري يف األن

ليكون بنشاط البحث عن   ةبرح، مما يشكل حتديا وحتفيز الطلتفاعلية، وامللهم، وامل

واهتمامام  املعلومات، وتوفري مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقالل وفقا مبواهبهم

  .علم النفس ةبوالنمو البدين و طل

واملواضيع، واليت  ةبتخدام الطريقة  وفقا خلصائص الطلألنشطة األساسية باسا

التعليم فيما . تشمل املراقبة، نسأل، ومجع املعلومات وتكوين اجلمعيات واالتصاالت

أن  ةبأن تفعل شيئا، ويسهل املدرس للطليتعلق الكفاءة األساسية  هو اإلجراء 

، مث فحص ةبملدرسني أو اخلرباء، وتقليد الطلمظاهرة من قبل ا/املالحظات على النمذجة

  .ةبة املرتدة، والتدريب املتقدم لطلاملدرس وتوفري التغذي

جيب االلتفات  املدرس ىف األنشطة  إىل الكفاءات املرتبطة مع موقف صادق، 

الضمريي، والتعاون والتسامح واالنضباط، واالنصياع لقواعد، احرتام آراء اآلخرين، الذى 

 .طط املنهج والتدرسجيد يف خ

 ختتاماإل ) ج

جيعلون ملخص، وتقييم أو انعكاس  ةب، املدرس مع الطليف األنشطة اخلتتامة

األنشطة اليت مت القيام ا باستمرار وبرجميا، لتقدمي ردود الفعل على نتائج عملية التعليم، 

ة، املخطط هلا العمل يف شكل التعليم العالجية والربامج اإلثرائي واصلت األنشطة

عية وفقا لنتائج التعليم من وخدمات املشورة، أو توفري مهمة كل من املهام الفردية واجلما

  ٩٧.، وتقدمي خطة التدرس يف االجتماع املقبلةبالطل

                                                 
97Permendikbut 81A lampiran IV pedoman umun pembelajaran implementasi kurikulum 2013, 
hlm 316-318. 
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مث بناء على نتائج البحث ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية 

 املدرسون حماول مث األنشطة األساسية تبدأ  عملية التعليم من املقدمة، بنجرماسني

إال أنه يف األنشطة اإلختتامة يفعل املدرس  .مع ج علمي ةبوقدرات الطللتأسيس خربة 

  .للتفكري، وردود الفعل والنتيجة

القراءة  ةبلية التعليمية من املدرسني والطلاستنادا إىل نتائج املالحظة قبل بدء العم

جلعل الشعارات والغناء، يف  ةببعد أن حتفيز الطل. القرآنقراءة الدعاء، امساء احلسىن و 

إلعداد وسائل بسيطة لتجربة  ةبساسية واضحة املدرس أن يأمر الطلوقت األنشطة األ

وكانت األسئلة املتكررة للمدرسني، . حول موضوع، الطالب نشطة جدا يف تنفيذ التجربة

 .اهمعن حكمة ما تعلمو  ةباإلختتام شرح املدرس للطلمث يف 

المدرسة الثانوية اإلسالمية فى  ٢٠١٣تعليم بمنهج اللغة العربية تقييم ال .٣
  .الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

األدلة من /ووفقا لوزارة الرتبية والتعليم والثقافة،تقييم هو عملية مجع املعلومات

كن ولذلك، مي. خالل القياسات، تفسر، ووصف، وتفسري األدلة من نتائج القياس

التقييم كنشاط لتقدمي جمموعة من املعلومات بشكل مستمر وشامل حول عملية 

ويقول رأي آخر تقييم كعملية الرصد من سلسلة من أنشطة التعليم .وإجنازات الطالب

الشامل لتحديد  حلصول فهم كل الوقت ملراقبة األنشطة) عمليةالمع الرتكيز على (

كلمة شامل يتضمن أن تقييم شامل ومل .ملقبلةخطوات الختيار اسرتاتيجيات التعليم ا

يثبت فقط السيطرة على جمال واحد معني، لكنه يشمل جوانب من املعارف واملهارات 

ن ميكن ولذلك نفهم أن التقييم ينبغي أن ال يكون سوى عدد، ولك. واالجتاهات والقيم

  .ككل يف منهجية وفهم من اآلخرين  ةبالوصف الذي يصف قدرة الطل
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ىف الفصل تقنيات خمتلفة جلميع الكفاءات األساسية اليت يتم تصنيفها يف تقييم 

  .ثالثة جوانب، وهي املوقف واملعارف واملهارات

 موقف ) أ

 :تقييم جوانب املوقف بالطرق التالية

تقييم بشكل مستمر باستخدام احلواس، سواء بشكل مباشر أو هى  مالحظات )١

 .غري مباشر

ها مرتبط مع لتقييم كل من  ةبعن طريق طلب الطلالتقييم هو  تقييم بني األصدقاء )٢

  .اليومية ةبمواقف وسلوكيات الطل

سجل التعليم داخل وخارج الفصول اليت حتتوي على معلومات عن هى  جملة )٣

. املتعلقة املواقف والسلوك ةبضعف لدى الطلالنتائج من املالحظات حول القوة وال

 .ملراقبةوميكن اعتبار االت كسجل املستمر لنتائج ا

 املعرفة ) ب

  :ة التاليةتقييم من جوانب املعرفة بطريق

هو سؤال واجلواب االختبار كتابا يف شكل االختيار من  اختبار كتايب )١

  .متعدد،صحيح خظاء، واملطابقة، والوصف

األسئلة  بلسان أن الطالب لرد على هذه  ةبى املدرس لطليعطهو  اختبار شفهي )٢

الشجاعة، ميكن اإلجابة تكون الكلمات  األسئلة بلسان أيضا، مما أدى إىل

 .والعبارات واجلمل أو الفقرات املنطوقة

 مهارات ) ج

 :تقييم جوانب املهارات بالطرق التالية
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ألداء مهمة يف مواقف  ةبو واحد من تقييم أن يطلب من الطله األداء أو األداء )١

  .حقيقية لتطبيق املعرفة واملهارات املطلوبة

 .يف صناعة الفن والتكنولوجيا  ةبالطلتقييم لقدرة  هى املنتجات )٢

هو تقييم لواجبة  الذى يشتمل على التحقيق وجيب أن تكتمل يف وقت  مشروع  )٣

  .حمدد، تشمل الواجبة من التخطيط للتنفيذ وإعداد التقارير

يشتمل عن تقييم عن حقائب األعمال هو يقييم الذى هو  حقائب األعمال )٤

. نظيم أداء لفرتة معينة بشكل منتظمترتيب وت  ةبجمموعة خالل العمل الطل

ستمر لتطوير معارف ىف الرصد امل ةبخدم حقائب األعمال ملدرسني والطلاست

 ٩٨.يف جمال معني ةبومهارات الطل

والرتكيز لرتقية  .تقييمه إىل ثالثة، تقييم املواقف واملعارف واملهارة  ٢٠١٣ىف املنهج 

 .اإلستماع، الكالم، القرأة والكتابة

بالمدرسة الثانوية  ٢٠١٣ كالت والحلول فى إجراء منهج تعليم اللغة العربيةالمش - ب
  اإلسالمية الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

، وأساليب، ووسائل وغريها جيب أن تكون يء جديد سواء كان املنهج التعليمكل ش

شاكل يف بعض املشاكل ولكن من املدرسني جاهدين لتوفري احللول عندما تكون هناك م

باملدرسة ٢٠١٣تعليم اللغة العربية  ومن بني املشاكل واحللول عند إجراء منهج. عملية التعليم

  :التايلكما   الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني

بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  ٢٠١٣ المشكالت فى إجراء منهج تعليم اللغة العربية .١
  النموذجية بنجرماسينالحكومية الثانية 

  ٢٠١٣عدم معرفة املدرسني حول املنهج  ) أ
                                                 

98M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & 
SMA/MA, hlm 62-64 
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 ٢٠١٣بعض املدرسني غريمستعدة مبنهج  ) ب
 صعوبات عند إعداد خطة التدريس ) ج

 .فسدة املرافق ) د

 اليستطيع املدرسني أن يستخدم املعمل  ) ه

 .اليستطيع املدرسني أن يستخدم وسائل اإللكرتونية أو تكنولوجيا املعلومات ) و

 .رسني عند تقييمكثرية من عمل املد ) ح

بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  ٢٠١٣ الحلول فى إجراء منهج تعليم اللغة العربية .٢
 الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

 اتعن املنهج عقدت التدريب ) أ

 .هناك حاجة ملزيد املدرسني لتطوير أنفسهم ) ب

 جيب أن يكون املدرس املبدع يف تطبيق خطة التدريس  ) ج

 طتنفيذ وفقا للشرو  ) د
 تقاسم مع األصدقاء املدرس يف مناقشة تدرسي املواد ) ه
 تقييم النقص بعد االنتهاء من التعليم ) و
 ملشاركتها مع األصدقاء املدرسني يف مناقشة  تدرسي املواد  ) ح
 حبث عن وسائل أخرى ) ط
 تعليمتقوم التدريب عن املنهج ال  ) ي
 زيادة املعلومات املدرسني يف قضايا تكنولوجيا  ) ك
 اإلنرتنت إضافة الوسائل  مثل ) م
 ةبكونه ميسرا للطل ) ن
  يستخدم طريق األقران عند التقييم ) ف
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  الفصل الخامس
  الملخص والتوصيات واالقتراحات

 الملخص - أ

باملدرسة ٢٠١٣بعد االنتهاء من البحث املتعلقة بإجراء منهج تعليم اللغة العربية 

ستنتاجات  ، فوجدت اال٢٠١٣الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني 

 :تاىل كما

المية الحكومية بالمدرسة الثانوية اإلس ٢٠١٣ تعليم اللغة العربية إجراء منهج .١
  بنجرماسين ية فىالثانية النموذج

باملدرسة الثانوية اإلسالمية ٢٠١٣التعليمية بإجراء منهج تعليم اللغة العربية  يطختط -

املنصوص يف معايري بفقا نفيذها و ت  ٢٠١٣احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني 

املكونات يف اخلطة التعليمية يتوافق مع معايري العملية ومعايري الكفاءة  .العملية

 .٢٠١٣اخلارخية، وتطوير املناهج 

باملدرسة الثانوية اإلسالمية  ٢٠١٣التعليم بإجراء منهج تعليم اللغة العربية تنفيذ  -

 التعليم كما ا للمكونات يف تنفيذوفق ٢٠١٣اسني احلكومية الثانية النموذجية بنجرم

منصوص يف معايري العملية، يعىن االحتياجات لتنفيذ التعليم، ولو اكتشاف جزء من 

املدرسني الذين مل يستوفوا املكونات معايري العملية وال تزال لكى تنفيذ عملية 

 عقد املدرس دروس لرتقية النجاح التعليم، .التعليم الذى  وفقا ملعايري العملية

 .اإلضافية اللغوية
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باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٢٠١٣تقييم بإجراء منهج تعليم اللغة العربية  -

عموما ميكن أن يقال لتلبية املعايري العملية، ٢٠١٣الثانية النموذجية بنجرماسني 

 .٢٠١٣املناسبة مبنهج   يستخدم ىف تقييم تقنيات

بالمدرسة الثانوية اللغة العربية المشكالت والحلول فى إجراء منهج تعليم  .٢
 .اإلسالمية الحكومية الثانية النموذجية بنجرماسين

. ٢٠١٣معرفة املدرسني حول املنهج  عدمخطة التدريس مشكلته، ختطط  -

 .املنهج عنعقدت التدريب  وحلوله 

وحلوله . ٢٠١٣مستعدة مبنهج  بعض املدرسني غري التعليم مشكلته، تنفيذ -

 .ر أنفسهمن لتطويو املدرس وجب

يادة ز وحلوله  .تقييمالكثرية من عمل املدرسني عند تقييم التعليم مشكلته،   -

  .معلومات املدرسني

 التوصيات - ب

بعد االنتهاء امللخص، ستعطى الباحثة عن التوصيات من هذا البحث، ميكن 

  :الباحثة أن تعبري عن التوصيات إلنشاء معايري العملية كما تاىل

لة من خالل مدير املدرسة على تدريب مستمر توصية للمؤسسات ذات الص .١

يسبب هذا احلال إىل تنفيذ . للمدرسني يف خطة التدرس وفقا للمرسوم حكومي

عملية التعلمية نوعية وذا معىن جيب أن تبدأ مع جودة ولديهم معرفة كاملة تتعلق 

عملية التعليمية  بالتخطيط التعليم التكاملي املواضيعي، فإنه سيحدث على أي

 .ودةاجلنوعية و ال
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لتنفيذ تقييم تسري بتحسني ونوعية التعليم، جيب أن يكون املدرسون أكثر حذرا يف  .٢

تقييم   :، تقييمه على ثالث فئات ٢٠١٣م إلن هذا املنهج يمراقبة تقييم التعل

 املواقف واملهارات واملعارف

  اإلقتراحات -ج
  :احات، منهابناء على ما جاء ىف هذا البحث، تفدم الباحثة بعض اإلقرت 

لرتقية على ثالثة اجلوانب هى املواقف  ٢٠١٣أن مادة اللغة العربية ىف املنهج  .١

واملعرفة واملهاراة من خالل أربعة املهارات اللغوية هى مهاراة اإلستماع والكالم 

 .والقرأة والكتابة

 ٢٠١٣ترجو الباحثة من الباحثني األخرين أن يطؤروا مادة اللغة العربية من املنهج  .٢

  .ىف اللغة العربية ىف بالدنا اإلندونيسيا ةلتعميق فهم وكفاءة الطلب
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دار األمل، : إريد ،)أسسها، تطويرها، نظرياا(املناهج رون، هاشم واخ. السامرائي
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: اجلزيرة، )الوسائل- ألساليب- الطرق(تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، عمر. الصديق

  .٢٠٠٨الدار العامليية، 

  

: الرباط، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه، رشدى أمحد. طعيمة

 .١٩٨٩املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  منشورات

- أدواته-مفهومه-البحث العلمىذوقان وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، . بيداتع
  .١٩٩٨دار أسامة للنشر والتوزيع، : ، الرياضأساليبه

  

  .١٩٩١دار املعارف، : القاهرة، املنهج وعناصرهإبراهيم بسوىن ، . عمرية

  

  .١٩٧٧ملعارف، دار ا: القاهرة ،األصول الرتبوية ىف بناء املناهج، حسني سليمان. قورة

  

دار النفائس، : بريوت، خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممود. معروف

١٩٩٨. 

  

: عمان ،دراسات ىف املناهج واألسليب العامةصاحل ذباب وهشام عامر عليان، . هندى

  .١٩٨٧دار الفكر، 

  

ريخ، دار امل: الرياض، املدخل ىف إعداد املناهج الدراسيةوليد عبد اللطيف ، . هوان

١٩٨٨  
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