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   املدرسةرسالة  رؤية و -2
 الرؤية   ( أ

علوم  ختريج خرجيني يتمتعون برؤية اثقبة يف اإلميان والتقوى وال
 والتكنولوجيا 

 واملبدعون واملبتكرون واجلودة واملؤهالت.الطالب املسلمون 
 الرسالة (ب

 إعداد خدمات التدريس والتعلم اليت تتسم ابلفعالية والكفاءة.  (1
 إعداد مكان تنشئة وخلق حالة دينية شديدة ومستمرة. (2
 توفري وسيلة لرعاية وتطوير العلوم والتكنولوجيا. (3
 فنون والثقافة اإلسالمية. توفري وسيلة لتنمية ال (4
العربية   (5 ابللغتني  للتواصل  للطالب  إرشاد  وسيلة  توفري 

 واإلجنليزية.
 توفري وسيلة للتدريب والفرص يف الكتابة العلمية.  (6



 توفري املرافق والبنية التحتية التمثيلية  (7
 توفري وسيلة للتوجيه لقراءة الكتب (8
 توفري مكان للتدريب الرايضي (9

 
 أهداف املدرسة -3

الرؤية  بناًء   هي  على  حتقيقها  املراد  األهداف  فإن   ، أعاله  والرسالة 
 تكوين الطالب الذين:

مبعدل   (أ الوطين  االمتحان  درجات  على  احلصول  ٪ 5زايدة 
 سنواًي. 

حسن اخللق واملعرفة واملهارة والقدرة على مواجهة التحدايت  (ب 
 العاملية. 

 اهتمام كبري ابلقراءة.  ىلد (ج
 انضباط عايل (د
 ة.نون والثقافتقدير كبري للف ىلد (ه
 مهارات حياتية.  ىلد ( و

 
 شعار املدرسة  -4

 من خالل احملاولة والصالة والتوكل على هللا ". ك تصل امال"
 سرتاتيجية ا -5

 زايدة جودة وكمية املوارد البشرية ومدراء املدرسة واملعلمني واملوظفني (أ



منهج   (ب  ابستخدام  وفعالة  فعالة  وتعلم  تعليم  عملية  وتطوير  حتسني 
 (KTSP) ليممستوى وحدة التع

 . حتسني وتطوير مرافق املدرسة والبنية التحتية  (ج
 . حتسني جودة إدارة املدرسة اليت تتسم ابلشفافية واملساءلة والفعالية (د
 . حتسني جودة إدارة املدرسة اليت تتسم ابلفعالية والكفاءة (ه
واملدارس   ( و اجلودة  وحتسني  إنشاء  يف  واجملتمع  الوالدين  مشاركة  متكني 

 . املستقلةالدينية 
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 عدد  حال رقم

 2 ميو موظف حك 1

 19 موظف غري حكومي 2

 
 
 
 
 



 واملسكن  يف الفصل نيرساملد حوال عددأ (ب

 يف الفصل املدرسنيحوال األ:  جمموع 2,10اجلدوال 

 مادة املدرس سم املدرسا رقم

 رئيس املدرسة  سوفيان سوري  1
 اتريخ اإلسالم

 القرآن والتجويد أمحد شهروردى  2

العلوم االجتماعية  أمحد خالدين  3
 وعقيدة األخالق 

 الفقه  حممد لطفي  4

 القرآن والتجويد فخرالنور 5

 العلوم الطبيعية ليان نور  6

 القرآن واحلديث  رهللاأم 7

 اللغة اإلجنليزية  نور الرمحن  8

 العلوم الطبيعية إحسن متقني  9

 الرايضة  حممد هجرة امين  10



 اللغة اإلندونيسيا تري كردينا  11

 الرايضيات  سيت خادجة  12

 اللغة اإلجنليزية  سيت مطمئنة    13

 النحو والصرف د و بعسّيد شيخ اب 14

ربية   اللغة الع حممد رفعا 15
 حديث ومطالعة

 اللغة العربية    حممد عشقي   16

اتريخ القرآن  شفيعة العزمى  17
 والتجويد

 الرايضة  أمحد شريف  18

,  الفنون الثقافية و   فرتاي إنداه ستياوايت     19
 الرتبية املدنية 

 الرايضيات  منريه نوفيسا 20

الفنون الثقافية   عبد املعني     21
 اتريخ اإلسالم



 اللغة العربية    مسهودى 22

 
 

 

  املسكن يف عن عدد املعلمون  3,10اجلدول 
 حال ساتيذ األ أمساء رقم

 رئيس املؤسسة  غوسيت ورِديَّنشة  1

 حارس املسكن  حسان 2

 األستاذ حممد رفعا 3

 األستاذ لطفي 4

 األستاذ نوردين 5

 
 ةياإلسالميف املدرسة املتوسطة واملسكن  يف الفصلالطالب وال حأ -7

   مراتبورا هداية هللا اتمن هدااي اإلسالميعهد ملاب
ة هللا اتمن  هداي اإلسالميعهد ملاب  ةاإلسالميكان املدرسة املتوسطة 

  71طلبة يتألف من  96متلك  2019/2020مراتبورا يف سنة  هدااي
 التاىل.  طلبة. أنظر إىل اجلدول 25و طالاب  



 يف الفصل الطالب:  أحوال  4,10اجلدوال   

 فصل ال
 اجلنس

 عدد
 الطلبة  الطالب

 31 9 22 السابع

 26 5 21 الثامن

 39 11 28 التاسع

    

 96 25 71 اجملموع 

 كن والطالب يف املس  ةرسالطالب يف املديعين الطالب هنا   اجملموع

 

  الب الذين يسكنون يف املسكنالط عن عدد  5,10اجلدول 
 عدد اجلنس رقم

 12 رجال 1

 

 



مراتبورا  هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد ملاب  ةاإلسالمياملتوسطة متلك املدرسة 
 اآلالت واألجهزات كما سيأيت:

   الفصلاألجهزات يف  (أ

 األجهزات يف الفصل :  6,10اجلدوال 

 حال اجلملة اجلنس رقم

 جيد 3 نيس املكتب و الكرسي للمدر  1

 جيد 96 املكتب و الكرسي للطلبة 2

 جيد 4 السبورة 3

 جيد 4 ملسطرة ا 4

 جيد 4 اخلزانة 5

6 
صورة رئيس ونئب الرئيس  

 اجلمهورية 
 جيد 4

 جيد 10 مزبلة  7

 جيد 20 مكنسة خوص  8

 
 



    املرافق والبنية التحتية  (ب 
    املرافق والبنية التحتية:  7,10اجلدوال 

 مرافق  رقم
 اجلملة حال

 ليس جيد  جيد

 1   ✓ إدارة رئيس املدرسة  1

 1   ✓ حجرة املدرس 2

 4  ✓  اسيةر الفصول الد 3

 1  ✓  املكتبة  4

 1   ✓ وحدة صحية  5

 1   ✓ مصلى  6

 3   ✓ محام   7

 1   ✓ مقصف  8

 1  ✓  معمل العلوم  9

 1  ✓  معمل اللغة  10

 1  ✓  خمترب 11



 1  ✓  غرفة الفن  12

 

هداية هللا اتمن  اإلسالميعهد ملاب املسكنيف  درسني املحوال الطالب و أ -8
 مراتبورا  هدااي

 هداية هللا اتمن هدااي اإلسالميعهد ملاب املسكنيف درسني املحوال أ (أ
   مراتبورا

 درسنيامل  حوال:  أ8,10اجلدوال 
 حال ساتذاأل أمساء رقم

 رئيس املؤسسة  غوسيت ورِديَّنشة  1

 حارس املسكن  حسان 2

 األستاذ حممد رفعا 3

 األستاذ لطفي 4

 األستاذ نوردين 5

 
 هداية هللا اتمن هدااي اإلسالميعهد ملاب املسكنيف  الطالب حوال أ (ب

 مراتبورا 



   الطالب   حوال:  أ9,10اجلدوال 
 اجلملة اجلنس رقم

 12 رجال 1

 

 املسكنحوال األجهزات يف أ (ج
 األجهزات  حوال:  أ10,10اجلدوال 

 اجلملة اجلنس رقم

 8 غرفة الطالب 1

 1 غرفة األستاذ 2

 1 احلّمام 3

 5 املرحض 4

 
 تقدمي البياانت -ب

 هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد  املوصفاً بسيطاً يف    ةبعد أن قدم الباحث
 يف هذ.  انت اليت حصل عليها أثناء البحثبعرض البي   ة بشكل عام ، يقوم الباحث

ريوس  بحبثا وقت انتشار    أجر   ةألن الباحث   ,وتوثيق فقطة  مقابل   ة ، أجرى الباحث  البحث
 شطة تعليمية مباشرة.كورون ، لذلك ال تقوم املدرسة أبن



الطالب الذين يقومون أبنشطة تعليم وتعلم  وتوثيق موجهة للمعلمني و ة  مقابل 
هذه املقابلة بطرح سؤال مباشر عن كيفية تنفيذ   املسكن، يف الفصل أو يف  اللغة العربية

ُتستخدم تقنية التوثيق و   .هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد  امليف    تعلم اللغة العربية
 التقاط الصور. من خالل مع البيانت جل

ت اليت مت مجعها يف شكل أوصاف وشروحات ألنشطة تعلم  سيتم شرح البيان
،  من خالل  هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد  ملاب  املسكن  اللغة العربية يف الفصل و

 .مي التعلمو ختطيط التعلم ، تنفيذ التعلم وتق

  أجر   ةالباحثالعربية عرب اإلنرتنت ألن  بعد ذلك سيتم شرح كيفية تعلم اللغة  
 . ريوس كورونبحبثًا وقت انتشار 

العربية يف  أما ابلنسبة   اللغة  هداية هللا اتمن    اإلسالميعهد  ابمل  املسكنتعلم 
اليومية  هدااي األنشطة  العربية يف    ,فيتم شرح  اللغة  تعلم  نظام حفظ ,  املسكننظام 

 . ويةوتطبيق بيئة اللغ ,ردات والقرآناملف

هداية هللا اتمن   اإلسالميعهد  ملاب   الفصليف   م اللغة العربية ي ختطيط تعل -1
  هدااي

  2013م اللغة العربية مبنهج يتعل ختطيط  (1

التخطيط هو املرحلة األولية قبل تنفيذ أنشطة التعلم. جيب أن يعد 
االستعدادات املخطط هلا ، سيتم  املعلمون أنفسهم قبل التدريس، ألنه مع 

 بشكل جيدتنفيذ التعلم 



بتدريس دروس اللغة    مقابلة مع أحد املدرسني الذي قامبناًء على  
    ، قال قبل التدريس إنه استخدم ختطيط التعلم ،   عشقيالعربية ، األستاذ  

من وزارة الدين    تفتشما مل يكن هناك  ,  لكنه اآلن مل يستخدم ختطيط التعلم
التعلم بوضع ختطيط  املعلم  للمقابل   1.، سيقوم  اللغة ة مع مدرس  ابلنسبة 

هودي ، قال قبل التدريس إنه كان عليه الرجوع  العربية اآلخر ، األستاذ مس
. خاصة عند التدريس يف املدارس ،   املنهج الدراسي و ختطيط التعلمإىل

املعلم إعداد منهج دراسي و ختطيط يف صنع ختطيط    التعلم،  جيب على 
فيما    السابق وقام بتعديله.التعلم مل يصنعه بنفسه ولكنه رأى ختطيط التعلم  

يتعلق بفوائد ختطيط التعلم نفسها ، يرجع ذلك إىل حد كبري إىل أن ختطيط 
التعلم هو مرجع يف عملية التدريس والتعلم ، ولكنه شرط فقط عندما يقوم  

 2املعلم ابلتدريس. 

 قواعد يف ال م اللغة العربيةيتعل  ختطيط (2

يصبح ختطيط التعلم    تعلم.م مهم للمعلم قبل البدء يف اليالتعل  ختطيط
قبل البدء يف التعلم ، جيب على    مرجعا للمعلم يف عملية التدريس والتعلم.

، أي من خالل اختاذ  املعلم أن خيطط أو يعد ما سيتم تدريسه للطالب  
التعلم أه  ،خطوات  التعلمحبيث ميكن حتقيق  ،  .  داف  التعلم  مع ختطيط 

 ة.ستكون عملية التدريس والتعلم أكثر فعالي

 
 2020س طأغس 13هللا اتمن هدااي يف اتريخ املعلم حممد عشقي يف معهد اإلسالمي هداية  معاملقابلة   1

 2020س طأغس  25يف معهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي يف اتريخ   مسهودى املقابلة مع املعلم  2



علم وضع خطة قبل البدء يف  جيب على امل  وابملثل مع تعلم القواعد.
 هذا لتسهيل دخول املعلمني يف تنفيذ التعلم. ،التعلم

ال  بناءً  عهد  امليف  د  اعمع مدرس القو   باحثة على املقابلة اليت أجراها 
يف  ، قال إنه يف ختطيط الدرس يف مدرسة  هداية هللا اتمن هدااي اإلسالمي

، مل يكن لدى املعلم خطة مرتبة يف   هداية هللا اتمن هدااي المياإلسمعهد 
التعلم يف  م  يالتعل  ختطيطشكل منهج أو   مت استخدامه كمرجع يف عملية 

 3  الفصل.

 

هداية هللا اتمن    اإلسالميعهد  يف الفصل ابمل  اللغة العربية   م يتنفيذ التعل -2
 هدااي

  2013مبنهج  اللغة العربية ميتنفيذ التعل  (1

يط  كلما مت التخط  هو متابعة ملرحلة التخطيط املعدة مسبًقا  التنفيذ
مهارات املعلمني يف إدارة التعلم دورًا   ،بشكل أفضل ، كان التنفيذ أفضل

م جًدا  مهيلة  والوس  ة طريقاختيار   ،جًدا يف حتقيق جناح تعلم الطالب   مهًما
 يستطيع  إذا مل يكن لدى املعلم فن التدريس أو ال   ،أيًضا يف التدريس والتعلم

اليت يتم تدريسها للطالب ، فسيكون من الصعب  يلة  والوس  طريقةتكييف ال
وفيما يلي    على الطالب فهم الدرس وستكون أهداف التعلم غري كاملة.

 علم اللغة العربية:اخلطوات اليت اختذها املعلم يف تطبيق ت
 

 2020س طأغس 13اية هللا اتمن هدااي يف اتريخ عهد اإلسالمي هداململقابلة مع املعلم حممد عشقي يف ا 3
 



 األنشطة األولية )افتتاح الدروس(  (أ

  س هو فتح الدروس. أول شيء جيب فعله عند تعلم التدري
عند افتتاح الدروس ، جيب أن يكون املعلم قادرًا على جذب انتباه  
الطالب حبيث يركز على املعلم حىت يتمكن الطالب من استيعاب 

يكون هلا أيًضا أتثري إجيايب على  ما يقوله املعلم بسهولة. ميكن أن  
 عملية التعلم.

درس اللغة العربية مع م  ةاليت أجراها الباحث  ةوبناًء على املقابل 
للطالب   عند دخول الفصل يقرأ السالم، قال املعلم  و مع طالب

مث   الدعاء،  ذلك    يقرأ  وبعد   ، حضور   تكشفيمًعا  عن  املعلم 
ىل املدرسة. قبل الدخول الطالب ملعرفة الطالب الذين مل يذهبوا إ

يف درس جديد ، يسأل املعلم ما إذا كان أي شخص ال يفهم املادة  
يفهمالسابقة   ال  وإذا  السابق  ،  الدرس  املعلم   الطلب  فسيقوم   ،

 4إبعادة القليل من الدرس السابق

 

 

 األنشطة األساسية (ب 

 
   19و س طأغس 13عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي يف اتريخ امليف   املقابلة مع املعلم حممد عشقي 4

 2020 سبتمرب 
 



األويل على شكل  النشاط  تنفيذ  املعلم من  ينتهي  عندما 
، بعد ذلك وتكرار الدرس السابق  الدعاء  قراءة السالم, مث  قراءة  

 يدخل يف النشاط األساسي.

أنش  األساسية هي  التعلماألنشطة  عند  . طة مهمة جًدا 
يتم التعلم يف هذا النشاط األساسي ، ويف هذه املرحلة يسلم املعلم  

التعل  واملواد  ,  يمية املواد  والطالب  املعلم  بني  تفاعل  هناك  لذلك 
 التعليمية كوسيط. 

مادة   مع أحد معلم  ةالباحث بناء على املقابلة اليت أجراها  
جيب   لمعلم أوالً إتقان الفصلساسية ليف اخلطوة األ, اللغة العربية

أن يكون املعلم قادرًا على جعل الطالب يركزون فقط على ما 
بعد أن يتمكن الطالب من الرتكيز على املعلم ، يقوم املعلم  يقوله.

بعد إعطاء   ،ا من املفردات اليت قدمها املعلمبتسليم املادة ، بدءً 
بشرح املادة املوجودة  املفردات يقوم املعلم برتمجتها ، مث يقوم املعلم  

الكتاب ، وبعد ذلك يسأل املعلم الطالب عن املادة اليت مل    يف
 5يتم فهمها. 

ووسائل   طرق  هناك  التعلم كانت  تنفيذ  يف  املعلم  قال  مث 
جيب أن يكون    ،دف هو عدم ملل الطالب من التعلم  تعليمية اهل

س املناسبة لالستخدام يف التدري  الطريقةاملعلم قادرًا على ضبط  
اليت جيب أن يكون املعلم أيًضا قادرًا    يلةوس الابإلضافة إىلم  يوالتعل 
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على سبيل املثال ،  .  املستخدمة عند التعلم  يلةوسالعلى ضبط  
 يلةوسعند مناقشة التعلم عن املهنة ، ميكن للمدرسني استخدام ال

 6يف شكل صور أو معدات متعلقة ابملهنة. 

على   البلة  املقاببناًء  أجراها  الطالب  ةاحث اليت  فبني ،  مع 
 اليت استخدمها املعلم وهي: طريقةال

 طريقة الرتمجةال (أ

 واخلطوات هي كما يلي:

 واخلطوات هي كما يلي:

سيتم  .1 اليت  املدرسية  الكتب  لفتح  الطالب  املعلم  يوجه 
 استخدامها يف تعلم اللغة العربية

 يرتجم املدرس املفردات يف الكتاب املدرسي  .2

ترمجتها بواسطة دات اليت متت  يسجل الطالب معىن املفر  .3
 املعلم 

 يبدأ املدرس يف شرح املوضوع  .4
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بعد أن ينتهي املعلم من شرح املادة ، يوجه املعلم الطالب  .5
 7. للقيام أبسئلة تدريبية

 يةهفش طريقة السمعية الال (ب 

 واخلطوات هي كما يلي:

يبدأ املعلم الدرس بقراءة املفردات أو اجلمل العربية ويستمع  .1
 االطالب إليه

املعلم النص العريب ويكرر الطالب ما يقرأه املعلم دون  يقرأ   .2
 النظر إىل الكتاب 

يف هذه الطريقة ، يستخدم املعلم وسائط الصور لتسهيل فهم  .3
 الطالب للدرس 

يطرح املعلم األسئلة واألجوبة مع الطالب ملعرفة فهم الطالب  .4
 8للمادة

أيًضا   الباحثالوسيلةيستخدمون  مالحظات  بعد  م  ملعل   ة. 
مدرسة  اللغ العربية يف  هداية هللا اتمن   اإلسالميعهد  مبة 

 
عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن  امليف   و الطالب حممد رضى و الطالبة شالو  املقابلة مع املعلم حممد عشقي 7

 2020يونيو   20و  سبتمرب   19و س طأغس 13هدااي يف اتريخ 
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النحو    الوسيلة، كانت    هدااي على  التعلم  يف  املستخدمة 
 التايل:

 السبورة .1

على   السبورة  يتم    الوسيلةتشتمل   ، تقليدية  تعليمية 
استخدام السبورة من قبل املعلم لنقل املعلومات للطالب 

الطالب من خالل ز  إىل جانب ذلك ، ميكنه أيًضا حتفي  ،
 .إاتحة الفرص للطالب للقيام مبهام على السبورة

 معلمة  .2

عند    الوسيلةهي  معلمة   الكتابة.  يف  تستخدم  تعليمية 
 .معلمةالكتابة على السبورة جيب استخدام 

إذا كانت معلمة  تعترب   جًدا  تزال   مهمة  ال  املدرسة 
السبورة مدرسة    ،تستخدم  يف   اإلسالميعهد  مبوابملثل 

، بسبب التكاليف احملدودة ، وما   هللا اتمن هدااي  هداية
 املعلمة. إىل ذلك ، ال يزال التعلم هناك ابستخدام السبورة  

 صورة  .3

التعلم ، وعادة ما تركز   الوسيلةيتم تضمني الصور أيًضا يف  
عندما يستخدم املعلم الصور كوسيلة   الصور على الرؤية ،

هم املواد  طالب فلتعليم الطالب ، فإنه سيسهل على ال



إىل جانب أن الصور ميكن أن تزيد   اليت يتم تدريسها ، 
 9أيًضا من اهتمام الطالب ابلتعلم. 

 

 األنشطة اخلتامية (ج

يف األنشطة   مع معلم  ةالباحثبناء على املقابلة اليت أجراها  
الطال املعلم  املفهومةاخلتامية ، يسأل    ، ب عادة ما األشياء غري 

علم والطالب مًعا التعلم الذي مت خيتتم املعندما ال يسأل أحد ،  
كما  ,  عادة ما يعطي املعلمون واجبات منزلية للطالب ,  تدريسه

 نصح املدرس الطالب بدراسة املادة لالجتماع القادم.

بقراءة  الدرس  املعلم  يغلق   ، شيء  من كل  االنتهاء  بعد 
اقرأ  ,  احلمدلة املعلم    الدعاءمث  يقول  الفصل  مغادرة  وقبل  مًعا 

 لسالم.ا

 قواعديف ال  اللغة العربية مي نفيذ التعلت ( 2

 )حنو( قواعد ميخطوات التعل 

 يفتح املعلم الدرس بقراءة البسملة  .1

 يطلب املعلم من الطالب فتح الكتاب الذي يريدون دراسته  .2
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 يرتجم املعلم حمتوايت الكتاب  .3

 يكتب املعلم الرتمجة اليت يتم تدريسها على السبورة  .4

 مونه الطالب عما ال يفهيسأل املعلم  .5

 يطرح املعلم أسئلة وأجوبة على الطالب .6

 يعطي املعلمون متارين للطالب  .7

 خيتتم املعلم والطالب الدرس .8

 10مًعا. الدعاءبعد اكتمال التعلم ، يقرأ املعلم والطالب  .9

10 .  

هداية هللا اتمن    اإلسالميعهد  يف الفصل ابمل  اللغة العربية   م يالتعل  ميو تق -3
 هدااي

 2013نهج مب  اللغة العربية مي التعل ميو تق (1

تق إجراء  املعلم  يتم  و التق  مي يف كل درس.و جيب على  اختبار  مي هو 
عادًة    إجراؤه بواسطة املعلم لتحديد فهم الطالب للمادة اليت يدرسها املعلم.

  ، اإلجابة عن األسئلة وطرح األسئلة مي كالمها من خالل  و يقوم املدرس بتق  ما
مث   التعليمية اليت وصفها املعلم.بعد االنتهاء من املواد  تتم األسئلة واألجوبة  
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هناك أيًضا اختبارات كتابية مثل أسئلة التدريب يف الكتب أو األسئلة اليت  
 يطرحها مدرس املادة نفسه.

، كانت هناك عدة اختبارات أجراها   ةاليت أجراها الباحثلة  املقابمن  
 املعلم ، منها: 

 سؤال وجواب .1

ب ال، ملعرفة قدرة الطاملعلم  بعد االنتهاء من توفري املادة من  
يهدف    ،وم املعلم بطرح األسئلة واألجوبةعلى فهم الدرس ، يق

بعضهم  مع  والطالب  املعلمون  يتواصل  حىت  واجلواب  السؤال 
التعلم يف اجتاه  ،فكارالبعض ويتبادلون األ هذا حبيث ال يكون 

 11الطالب واملعلمني. واحد فقط بل يف اجتاهني بني 

 متارين .2

األسئلة  الكتب هنا هو اإلج  مبمارسة  أسئلة يف  ابة على 
لذلك إذا كانت املادة اليت شرحها املعلم يف هناية الفصل  ، املدرسية

 12. يف الكتاب ، يطلب املعلم من الطالب اإلجابة على التمارين  

 االمتحانت اليومية .3
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مدرسة   يف  اليومي  ابالختبار   اإلسالميعهد  ملاباملقصود 
ميكن القيام به بعد    ء فصل الدرس. هو انتهاهداية هللا اتمن هدااي  

فيما يتعلق ابألسئلة املقدمة ميكن أن تكون    اجتماعات.  3أو    2
 13يف شكل اختيار متعدد أو مقال. 

 النهائية نصفي االمتحانت  .4

يف  االختبار  إجراء  هو  هنا  النصفي  ابالختبار  املقصود 
اسي ، وعادة ما تكون األسئلة املقدمة يف منتصف الفصل الدر 

 14تيار من متعدد أو مقال شكل اخ

 االمتحانت النهائية  .5

هذا   إجراء  مع    اإلمتحانيتم  واحد  وقت   اإلمتحان يف 
األخرى.  االمتحان   الدروس  عن  جدا  خمتلف  االمتحان  هذا 

هذا    اليومي. تنظيم  جلنة    اإلمتحانيتم  قبل  من  خاص  بشكل 
 15امتحان الفصل الدراسي النهائي. 

 

 قواعدليف ا  اللغة العربية مي التعل ميو تق (2
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 هي اإلمتحان الشف .1

على   الباحث لة  املقاببناًء  أجراها  يقومون   ةاليت  الذين  واملعلمني 
  ، ريه املعلم هو جمرد اختبار شفهي مي الذي جيو التق,  بتدريس قواعد اللغة

، أي يف غضون شهر شفهياإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم لالختبار ال
مالحظات الطالب   ملشاهدة  ،احد يقوم املعلم بفحص كتب الطالب و 

بعد التحقق من مالحظات املعلم ، قال إنه يف األسبوع  ,  يف تعلم القواعد
سيسأل ,  املقبل ، جيب حفظ املادة من بداية الدرس إىل هناية الدرس

هو  املعلم   ذلك.  اسمما  إىل  وما  مبتدى  هو  عن   وما  النظر  بصرف 
ال لتقاالختبار  ،  ميو شفهي  املعلم  املال  املعلم  نظري  من  أيًضا  حظات 

 16الطالب.

  تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت -4

التعلم عرب اإلنرتنت هو التعلم الذي ال يتم وجًها لوجه ، وهذا بسبب 
دارس إبجراء التعلم عرب احلكومة مجيع امل، أتمر  مييستمر التعل ل  , بريوس كورون

م وذلك حىت يستمر مجيع الطالب يف إجراء عملية التدريس والتعل   ،اإلنرتنت
 .من املنزل

على   الباحث لة  املقاببناًء  أجراها  ال  ةاليت  اللغة  مدرس  ، كانت  عربيةمع 
 هي:  اخلطوات اليت اختذه

 WhatsAppيقوم املعلم أوالً إبنشاء جمموعة صفية ابستخدام تطبيق   (أ
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 pdfعلى اجملموعة بصيغة  2013يقوم املعلم بتوزيع كتاب منهج  (ب 

 ملدرسية اليت يدرسها املعلميطلب املعلم من الطالب قراءة الكتب ا (ج

 بعد ذلك شرح املعلم بتسجيل صويت (د

 بعد انتهاء الدرس ، يعطي املعلم أسئلة للطالب (ه

ند انتهاء الطالب من العمل على أسئلة املعلم يرسل الطالب صورة  ع ( و
 من املهمة إىل جمموعة تعلم اللغة العربية

مي  و التق  هام من الطالب ، وذلك لغرضمث ينظر املعلم إىل نتائج امل ( ز
وأيًضا قائمة احلضور من الطالب ، وما مت مجعه مسبًقا هو أيًضا 

  التعلمحاضر ونشط يف الطالبدليل على أن هذا 

   17بعد االنتهاء من عملية التعلم يغلق املعلم الدرس بقول محدلة.  (ح

 

 هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد ملاباملسكن  يف م اللغة العربية يتعل -5

  املسكنية للطالب يف األنشطة اليوم (أ

 وقت  أنشطة  رقم

 05:00-04:30 الصبح االستيقاظ مبكرا استعدادا لصالة  1
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 06:00-05:00 الدعاء و مجاعة وذكر الصبح صالة  2

 06:30-06:00 حفظ القرآن 3

 07:00-06:30 وجبة افطار 4

 7:30-07:00 للمدرسة اداستعد 5

 12:30-07:30 الدراسة يف املدرسة  6

 13:00-12:30 الظهر اجلماعة  صالة 7

 14:00-13:00 الدراسة يف املدرسة  8

 15:30-14:00 إىل السكن ، تناول الغداء ، الراحة  يرجع 9

 16:15-15:30 صالة العصر مجاعة  10

 17:00-16:15 الدراسة يف املسجد / التالوة 11

 18:15-17:00 لصالة املغرب  اداالستحمام و استعد 12

 18:30:19:00 مجاعة  صالة املغرب  13

 19:30-19:00 قراءة القرآن 14

 20:00-19:30 العشاء مجاعة صالة  15

 20:30-20:00 وجبة عشاء 16



 21:30-20:30 ذهب إىل املسجد لدراسة الكتاب ي 17

 04:30-21:30 اسرتح يف الليل  18

 

 املسكن م اللغة العربية يف ينظام تعل  (ب 

تتعلم    املسكنيف كل   العربيةاالكت  ستخداماب ،  يف  ,  ب  أيًضا  و 
هدااي  اإلسالميعهد  ملاب  املسكن اتمن  هللا  أيًضا    هداية  هناك  تتعلم  ، 

العربية، االكت  ستخداماب أما اسم الكتاب الذي يتم تدريسه هناك ،    ب 
ب الكت ابو  ، ودروس حن  سفينة النجاحوهو كتاب الفقه ابستخدام كتاب  

 . ارة احلديثيف احمل ب مية ، لتعلم اللغة العربية ابستخدام كتاو اجلر 

 سكنم اللغة العربية يف امليتعل  (ج

يف   العربية  اللغة  اتمن   اإلسالميعهد  ملاب  املسكنتعلم  هللا  هداية 
اجتمع مجيع    ،ليل ، بعد صالة العشاء يف املسجدعادة ما تقام يف ال  هدااي

العربية.  اللغة  لتعلم  املسجد  يف  ابستخدام   الطالب  العربية  اللغة  لتعلم 
 . ةميو ب اجلر الكتابو  ودروس حن الناشر دلوى. احملدثةيف  كتاب 

 : وهي حنواخلطوات اليت اختذها املعلم عند تدريس 

 الدعاءيفتح املعلم الدرس بقراءة  .1

 يقرأ املعلم الدروس يف الكتاب  .2



عندما يقرأ املعلم الكتاب ، يعطي الطالب سطرًا للكتاب ، ألن الكتاب  .3
 يستخدم اللغة العربية

 ملعلم الدرس يف الكتاب ، يرتمجه املعلمبعد أن يقرأ ا .4

االنتهاء من الدرس ، يقوم املعلم بطرح األسئلة واألجوبة ، ويسأل  بعد   .5
 الطالب عن األشياء اليت مل يتم فهمها أو الكلمات اليت مل تتم ترمجتها 

 .الدعاءيغلق املعلم الدرس بقراءة  .6

 هي:  احلواراملعلم عند تدريس  اخلطوات اليت يتخذه

 الدعاءاملعلم الدرس بقراءة يفتح  .1

 الب لفتح كتاب احملدثةيوجه املدرس الط .2

 الكتاب يف يرتجم املعلم مفردات  .3

 يقرأ املعلم نص احملدثة .4

 يطلب املعلم من أحد الطالب قراءة النص بدوره  .5

 يقوم املعلم بتوجيه الطالب يف أزواج لقراءة نص احلوار  .6

ستها يف االجتماع  يوجه املدرس الطالب إىل حفظ نصوص احلوار وممار  .7
 القادم 



 18الدعاءيغلق املعلم الدرس بقراءة  .8

  نظام حتفيظ القرآن واملفردات  (د

هداية هللا    اإلسالميعهد  املاإلسالمية بشكل عام ، تقوم    معهدمثل  
تنفيذ  أما ابلنسبة ل,  الطالب إىل حفظ املفردات العربية إبرشاد    اتمن هدااي

على سبيل املثال املفردات يف الليل ،    يوفر املعلم  ،املفرودات ابتداء من الليل
أما   مفردات ، مث يف اليوم التايل جيب إيداع احلفظ لدى املعلم.  5، هناك  

اللغة  بيئة  تطبيق  الطالب  على  تسهيل  فهو  املفردات  من حفظ  الغرض 
 العربية.

تطبق أيًضا نظاًما    هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد  ابمل  املسكن  يف
أنه بعد    ,لتحفيظ القرآن حيفظ الطالب القرآن وبعد    لصبحافالنظام هو 

 الظهر يودعون احلفظ مع املعلم. 

 تطبيق بيئة اللغة العربية (ه

ية تقريًبا بيئة لغوية ، وجيب على الطالب  اإلسالمي عهد املمتتلك مجيع 
و أيضا    الذين يطبقون بيئة لغوية يف أنشطتهم اليومية التواصل ابللغة العربية.

الطالب  ,  هدااي  هداية هللا اتمن  سالمي اإلمعهد  يف   هناك ، جيب على 
 .  التحدث ابللغة العربية

على   الباحثلة  املقاببناًء  أجراها  مب  ةاليت  املسكن  يف  املعلم  عهد مم 
قال إنه يف أنشطتهم اليومية ، جيب على  , هداية هللا اتمن هدااي اإلسالمي
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العربية ابللغة  التواصل  ا,  الطالب  ألولئك  ال  ابلنسبة  يستطيعون لذين 
وقلم دفرت صغري  إحضار  الطالب  على  ، جيب  العربية  ابللغة  , التحدث 

لذلك عندما حيصل الطالب على مفردات جديدة ، يقومون على الفور  
صغري.  يف كتاب  يف   بكتابتها  قبلهم  من  اللغوية  البيئة  هذه  تطبيق  ميكن 

اد  ، كلما ز لذلك   السكن ألن املعلم يوفر كل ليلة مفردات وجيب حفظها.
 عدد املفردات اليت حيفظها الطالب ، زادت سرعة تطبيق بيئة اللغة.

الطالب الذين ال يستخدمون اللغة العربية عند التواصل سوف يعاقبهم  
  19قيام. أو حفظ املفردات أثناء ال ،عقوابت مثل تنظيف القمامة. املعلم

ما  فات فيبناًء على مقابلة الباحثة مع أحد الطالب ، كان هناك اختال
يتعلق بتطبيق البيئة الناطقة ابللغة العربية ، قال الطالب إنه يف املاضي كان  
صحيًحا أنه مت التأكيد على تطبيق بيئة اللغة العربية ، لكن اآلن ليس من 

 20النشط التواصل ابستخدام اللغة العربية

 

 حتليل البياانت  -ج
حتليل البيانت.    بعد احلصول على البيانت وتقدميها يف شكل وصف ، يتم

عهد ملابو يف الفصل  يف املسكن  يتضمن حتليل البيانت نوعني ، ومها تعلم اللغة العربية  
 .اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي
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العربية مبعهد اإلسالمي و يف الفصل  يف املسكن    لتحليل أوضح لتعلم اللغة 
 سيتم تنظيمها على النحو التايل:. هداية هللا اتمن هدااي

 
 اللغة العربية يف الفصل ابملعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي   التعليم طيط  خت -1

  2013اللغة العربية مبنهج  التعليم ختطيط  (أ

اللغة العربية هناك   ونمع معلم  ةاليت أجراها الباحث  ةبناًء على نتائج املقابل 
يف مدرسة   2103، ميكن مالحظة أن عملية ختطيط التعلم ابستخدام منهج  

هذا ألن   مل يتم تنفيذها بشكل جيد. عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي ملاب
التعلم   هناك ختطيط  التعلم،  املعلم هناك قبل البدء يف التعلم مل يستخدم ختطيط

للمدارس ، إذا كان هناك تفتيش من القسم الديين  ليس سوى إجراء شكلي  
أن املعلم مل يقم بعمل    على الرغم من  التعلم.  ، فسيقوم املعلمون بوضع ختطيط

القيام ابلتعلم وفًقا لإلجراءات اليت   ختطيط التعلم مكتواًب ، فقد استمروا يف 
ذ ميكن مالحظة أن املعلم هناك عند تنفي  .  التعلم،  كانت عادًة يف ختطيط

عملية التعلم يقوم أيًضا بتنفيذ األنشطة األولية واألنشطة األساسية وكذلك 
 .  األنشطة اخلتامية

ليس كلهم  ومي  ، التدريس  عند  معلمني  هناك  أن  نفهم  أن    ال كن 
يف كل  ختطي  يستخدمون ليس  ولكن  ابلفعل  به  يقومون  فهم   ، الدروس  ط 

خطط الدروس بشكل عام اجتماع أو ليس على وجه التحديد ، فهم يضعون  
 فقط.

 



 يف القواعد  اللغة العربية التعليمختطيط  (ب 
نتائج املقابلة اليت أجرا العربية  بناًء على  اللغة  الباحثة مع معلمون  ها 

هناك, وأوضح أن تعلم القواعد هناك أيًضا ال يستخدم ختطيط تعليم. ولكن  
على الرغم من أن تعلم القواعد ال يستخدم ختطيط تعليم. لدى املعلم ابلفعل 

لتعلم على الرغم استعدادات يف شكل مواد وطرق سيتم تطبيقها يف عملية ا
 عدادات.من عدم كتابة االست

 اللغة العربية يف الفصل ابملعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي   تعليم  تنفيذ -2
    2013مبنهج   اللغة العربيةم  يتنفيذ التعل  (أ

عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن ملاب  يف الفصلتطبيق تعليم اللغة العربية  
يستخدمون ختطيط ,  جيد  2013مبنهج    هدااي ال  املعلمني  أن  الرغم  على 

التدريسيلتعل ا الواقع منظمة بشكل جيد.  م قبل  يتضح هذا من ,  لكنها يف 
خالل وجود األنشطة األولية حيث قام املعلم يف األنشطة األولية إبلقاء التحية  

يف   قة.، وحضور الطالب ، وتوقع أو إعادة الدروس الساب  الدعاء، وقراءة  
هذا النشاط األساسي   األنشطة األساسية ميكن القول أيًضا أهنا جيدة ألنه يف

ذلك من خالل   ، وميكن مالحظة  املعلم  هبا  يقوم  اليت  املواد  تسليم  خيتلف 
وما    مسعية شفهيةاليت يعلمها املعلم بدًءا من طريقة الرتمجة مث طريقة    الوسيلة

ذلك، ،    إىل  األساسي  النشاط  هذا  ابستخدام مث يف  ابلتدريس  املعلم  يقوم 
, يث يكون الطالب أكثر اهتماًما مبا ينقله املعلمالصورة حب  الوسيلةمثل    الوسيلة

يف النشاط األخري ، من اجليد أيًضا أن ترى مع املعلم يطرح األسئلة واألجوبة  
 . بعد التعلمالدعاء  مع الطالب وخيتتم الدرس مًعا مث يغلقه بقراءة 



  ة ب لاب وط لاوطمع املعلم    ةئج املقابالت اليت أجراها ابحث ابناًء على نت 
ة العربية فيما يتعلق بتطبيق التعلم ، وخاصة يف طريقة الرتمجة ، ال يوجد  اللغ

 يف اجملال.م يالتعل فرق بني املقابالت مع املعلمني وتنفيذ 

 يف القواعد   اللغة العربيةم  يتنفيذ التعل  (ب 

عهد اإلسالمي هداية ملابميكن القول أن تطبيق تعلم القواعد يف مدرسة 
هذا عندما يقوم املعلم ابألنشطة األولية حيث    يتضح.  جيد   هللا اتمن هدااي

مث يف األنشطة األساسية يشرح املعلم  ,  مًعا  الدعاءيبدأ النشاط األويل بقراءة  
هذه الطريقة هي طريقة تستخدم يف   ،القواعد ابستخدام طريقة الرتمجة  تعلم

 يف هذا  مي.مث األخري هو النشاط اخلتا  .القواعدكثري من األحيان عند دراسة  
النشاط اخلتامي ، يطرح املعلم أسئلة وأجوبة ، مث يعمل على أسئلة املمارسة  

 بعد التعلم.  الدعاءوخيرج ابستنتاجات ويقرأ يف النهاية 

 اللغة العربية يف الفصل ابملعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي   التعليم تقومي -3
    2013م اللغة العربية مبنهج يتقومي التعل  ( أ

التعل  التعلم بشكل جيد ومت  يقال إن  إذا سارت عملية  م يكون مثالياً 
 . م يالتعل إتقانه من خالل إجراء تقومي تعليمي لتحديد جناح املعلم يف تقدمي 

املقابل  نتائج  على  الباحث  ةبناًء  أجراها  معلم  ة اليت  العربية    ونمع  اللغة 
ل  نشطة التقييم هناك جيدة ، وقد ثبت ذلك من خال ميكن القول أبن أ,  هناك

  و االمتحانمث أسئلة املمارسة يف الكتاب    وجود تقومي مثل األسئلة واألجوبة،
عادة ما يتم طرح األسئلة واألجوبة    الفصل الدراسي.  هناية   االمتحاناليومية  

 املادة.بواسطة املعلم والطالب يف هناية الدرس أو عندما ينتهي املعلم من شرح  



املعلم من شرح املادة، يقوم املعلم بتوجيه    أسئلة التمرين عادًة أيًضا بعد انتهاء 
الكتاب، يف  املوجودة  األسئلة  على  لإلجابة  إبجراء    الطالب  املعلم  يقوم 

االمتحان االختبارات اليومية عند اكتمال تعلم الفصل ، وعادة ما يتم هذا  
األخري هو االختبار النهائي  متحان  االمث يكون    اليومي بعد عدة اجتماعات،

كل فصل دراسي ، وعادة ما يتم  االمتحان  اسي ، ويتم إجراء هذا  للفصل الدر 
 إجراؤه ابالشرتاك مع مواد أخرى. 

ب ، كان هناك القليل من األشياء المع الط  ة مقابل   ةعندما أجرى الباحث
ارات نصف  مي ، وحتديداً حول اختبو حول التقب  الاإلضافية اليت قدمها الط

 رح وجود اختبارات نصف الفصل.الفصل ، يف املقابلة مع املعلم مل يش 

 يف القواعد  تقومي التعليم اللغة العربية (ب 

نتائج املقابل  الباحث  ةبناًء على  العربية    ونمع معلم  ةاليت أجراها  اللغة 
الذي أجراه املعلم جيد ، وميكن مالحظة ذلك من االختبارات  تقومي  ,هناك
ذي يقدمه املعلم يكون االختبار ال.  أجراها مدرس القواعد على الطالب اليت  

تعلم    يف شكل اختبار شفهي. هذا االختبار مناسب جًدا لالستخدام يف 
ابإلضافة إىل االختبار الشفهي   ،د حيث يتعلم القواعد هناك ابحلفظالقواع

إبجراء   أيًضا  املعلم  يقوم  مالحظات تقومي  ،  على  االطالع  خالل  من 
 لطالب.ا

 اللغة العربية عرب اإلنرتنت تعليم -4

رى الباحثون دراسة مصادفة ، مل يتم تنفيذ التعلم وجًها لوجه فقط عندما أج
 .  ابستخدام النظام عرب اإلنرتنت ، كان هذا بسبب فريوس كورون



,  اللغة العربية هناك  ونمع معلم  ةاليت أجراها الباحث  ةبناًء على نتائج املقابل 
لنسبة لنظام اب  ،WhatsAppيتم تنفيذ هذا التعلم عرب اإلنرتنت من خالل تطبيق  

الرغم من   وجًها لوجه.  تعليم  التعلم عرب اإلنرتنت ، خيتلف هذا كثريًا عن على 
املع يكون  أن  ، جيب  على  االختالف  قادرين  جيدم  يالتعل لمون  وفًقا    ،بشكل 

النظام عرب اإلنرتنت جيد جًدا ،    الذي  تعليم، فإن  ةللباحث يتم إجراؤه يف هذا 
تنفيذهوميك خالل  من  ذلك  مالحظة  من ,  ميهو وتق  ن  املعلم  يطلب   ، لتنفيذه 

مي يطلب املعلم التقاط صورة للمهمة  و املادة اليت مت توزيعها مث للتق  الطالب قراءة
ب نشطون هذه عالمة على أن الطال  ,WhatsAppاملعطاة مث توزيعها على جمموعة  

 يف التعلم. 

 ن هدااي عهد اإلسالمي هداية هللا اتمملاللغة العربية فيب املسكن اب تعليم -5

 املسكن األنشطة اليومية للطالب يف  (أ

عهد ملابنشاط لطالهبا ، وكذلك يف  معهد  عادة ما حتدد مجيع املهاجع  
  ة اليت أجراها الباحث   ةبناًء على نتائج املقابل .  اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي

حسب الباحثة جدول األنشطة للطالب   ,املسكنيف  اللغة العربية    ونمع معلم
ميكن مالحظة  ,  جيد جدا  عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايملابكن  املس يف  

ذلك من خالل جدول أنشطة الطالب الذين خضعوا للبحث ، وميكن رؤيته  
األنشطة   ، املسكنمن نتائج املقابالت مع املعلمني الذين يقومون ابلتدريس يف  

للطالب  للغاية  مفيدة  أنشطة  أيضً ,  هناك  النشاط  هذا  يشكل  أن  ا  ميكن 
ضبطني وميكنهم شخصية جيدة لدى الطالب ابإلضافة إىل جعل الطالب من

 االستفادة من الوقت بشكل جيد. 



 املسكناللغة العربية يف  تعليم (ب 

اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايامل إىل    عهد  اللغة    تعليم، ابإلضافة 
اليت    ة ابل بناًء على نتائج املق  ،املسكنم يف  يلفصل ، هناك أيًضا تعل العربية يف ا

اللغة العربية هناك    تعليميتم  ,  اللغة العربية هناك  ونمع معلم  ةأجراها الباحث 
والتعلم يف املدرسة   يف الليل ، وذلك ألن الطالب يقومون أبنشطة التدريس

  ة الباحث، فبحسب    املسكناللغة العربية يف    تعليمأما ابلنسبة    ،خالل النهار 
 ،   تعليمة ذلك من خالل تنفيذ  الحظجيد جًدا ، وميكن م  تعليمفإن نظام  

ودروس    ،ةرتمجالقواعد  هناك يستخدم املعلم طريقة ترمجه  اللغة العربية    تعليم  يف
 . حماورة احلديث اللغة العربية ابستخدام كتاب  تعليم،  ميةو ب اجلر الكتابو حن

 نظام حتفيظ القرآن واملفردات  (ج

هد اإلسالمي هداية معابإلضافة إىل تعلم اللغة العربية يف الليل ، تقوم  
هدااي اتمن  القرآن.  هللا  وحفظ  املفردات  حلفظ  حفظ   أبنشطة  نشاط  أما 

تطبق نظام    ذلك املعهداملفردات فهو التزام على الطالب خاصة إذا كانت  
وفًقا للباحثني ، فإن نظام حفظ املفردات يف هذه املدرسة الداخلية  .  بيئة لغوية 

  مث يودعها يف   علم املفردات يف الليلجيد جًدا ، والطريقة هي أن يعطي امل
ابإلضافة إىل حفظ املفردات ، يتم تشجيع الطالب على   ، صباح اليوم التايل

بعد   هناك  القرآن  حفظ  وكذلك كيفية  القرآن  حيفظه   الصبححفظ  مث   ،
 الطالب بعد الظهر.

 

 



 تطبيق بيئة اللغة العربية (د

  ة بناًء على نتائج املقابل ,  اإلسالمية احلديثةاملعهد    عادة توجد بيئة اللغة يف
يتم التأكيد على تطبيق   , اللغة العربية هناك  ونمع معلم  ةاها الباحثاليت أجر 

البيئة اللغوية على الطالب ، وميكن مالحظة ذلك من العقاب الذي ميارسه  
وفًقا للباحثني    ،تخدموا اللغة العربية يف التواصلاملعلم على الطالب إذا مل يس 

بيئة   تطبيق  فإن  ال،  للطالب  جًدا  جيد  هذه  مهار داخلياللغة  لصقل  ة ني 
معهد اإلسالمي هداية هللا    املسكنيف  تنفيذ البيئة اللغوية   كما أن   ،الكالم

جيد جًدا ، وهذه قيمة إضافية ميتلكها الطالب الذين يعيشون   اتمن هدااي
 .املسكنمع الطالب الذين ال يعيشون يف  املسكنيف 

ت  ة مع أحد الطالب كانت هناك اختالفاعندما أجرت الباحثة مقابل 
فيما يتعلق بتطبيق بيئة اللغة العربية ، قال الطالب إنه كان من الصحيح يف 
العربية ، لكن اآلن ليس من  اللغة  بيئة  التأكيد على تطبيق  املاضي أنه مت 
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تعل   اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايمعهد  ينقسم   إىل  ييف  العربية  اللغة  م 
خيتلف تعلم اللغة  م اللغة العربية يف السكن.يم يف الفصل وتعل ي، ومها التعل نيقسم

  لطريقةالعربية يف السكن ويف هذا الفصل اختالفًا كبريًا من حيث املواد التعليمية وا
 .  اليت يتم تدريسها

وكتاب حنو    2013الفصل يستخدم كتاب املناهج    م اللغة العربية يفيتعل 
لتعل او ال القو يضح  مع كتاب  ,  داعم  التدريس  يف  املعلم  استخدمها  اليت  الطريقة 



ية والطريقة األخرى اليت تتكيف مع  هفش ية العهي طريقة السم  2013املناهج  
لل املعلم  تعلم  يستخدم  بينما   ، الكتاب  يف  يدرس  الذي  طريقة اعقو املوضوع  د 

 د الرتمجة.اعالقو 

بعد العشاء ، والكتب املستخدمة   السكناللغة العربية يف   ميتعل يتم   ليالً 
ديث للممارسة العربية ، والطرق  احل  د و احملاوراعم القو يمية لتعل و هي كتاب اجلر 

 د الرتمجة وطريقة احلوار. اعاملستخدمة هي طريقة القو 
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كتاب  بم اللغة العربية يف املدارس احلكومية  ي، عادًة يستخدم تعل   عرفناكما  
عهد اإلسالمي ملابفقط أثناء تعلم اللغة العربية يف    2013املناهج الدراسية لعام  
هدااي اتمن  هللا  لعام    هداية  الدراسية  املناهج  فقط كتاب  تستخدم   2013ال 
هذا ألنه يوجد   ضح. اد ، أي ابستخدام كتاب حنو الو اعولكنها تتعلم أيًضا القو 

أيًضا طالب ي  الفصل  الرغم من أن جزئًيا فقط. ون يف املسكيف  سكن ، على 
دروس   تدريس  يتم  الطالب    قواعدلذلك  قدرات  لتحسني  الفصل  يف  أيًضا 

يالداخليني   ال  الذين  للطالب  املعرفة  ذلك   ن.سكاملون يف  سكوزايدة  خبالف 
مث ينظر إليه من رؤية ,  سبب آخر هو أن هذه املدرسة هي مدرسة غري حكومية

الفصل  يف   ، لذلك  الكتب.  لقراءة  للتوجيه  وسيلة  توفري  وهي  املدرسة  ورسالة 
 .2013ملنهج  على تعلم اللغة ابستخدام كتاب ا  قواعدم  يالدراسي ، ال يقتصر تعل 

 


