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 الباب الرابع

 تةدًن البياانت ومناقشاهتا

 نبذة عن مكاين البحثال -أ 
 رببنج احلكومية الرابعةاإلسالمية الثانوية  مدرسة -2

 درسةاؼباتبورا )اؼبقدمة( أو سبلمية اغبكومية الثانية مر الثانوية اإل درسةاؼب
وىي مدرسة اغبكومية اليت سبلك حكومة  )اآلن( رسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالثانوية اإل

: قاطعةر، اؼبمراتبورا، اؼبديرية: بنج :الناحية ،بنديديكان. الشارع يف ومكاهنا مركزية
اغباج  اآلن ىو ورئيس اؼبدرسة ،حىت اآلن 0650قامت يف السنة  .ةاعبنوبي نتانكاليم

وفيها أربعة أقسام ىي قسم لغة وقسم علوم طبيعية وقسم  010سيف الرضبن اؼباجستَت.
 علوم صباعية وقسم دينية أوموىبة. واؼبوىبة ىي برانمج الديٍت بربانمج واجب يسكن

لثانوية يف اؼبسكن الذي يكمل اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اؼبهنية أو اؼبدرسة ا الطبلب
يف زمان األستاذ الدكتور مناوير شذايل اؼباجستَت وىو يدبر وزير  برانمج الديٍت اإلسبلمية

لكل طبلب  يعلم الديٍت إندونيسيا وىي ذبمع تنظيم تعليم رظبيا بتعليم معهدي فبذالك
 010علوم الدين وتطبيقو بتنظيم كثيف.

 0وقاعات أي  0106/0101طلبة يف السن  435و معلمُت 51وفيها  
 0اؼبكتبة و 0و فسيدىا 2 إال قاعة الفصول 00قاعة اؼبعلمُت و 0درسة وقاعة رئيس اؼب

 اؼبعمل. 0و غرفة الطلبة 04فيها  اؼبسكن قاعات 0قاعة الصفي و 0اؼبقصف و

الدكتورة أدي أشخاصا أي  1وإما الربانمج الديٍت معلمي اللغة العربية اؼبثبتات 
 .السرجاان ميغاوٌبجارية اؼباجستَت،  عُتأحياين اؼباجستَت، ديسًتي ديفياان اؼباجستَت، 
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لكل الفصول فيو  ،طالبة وعنده الفصول خاصة لو 41طالبا و 30طلبة أي  000و
فصبلن أي فصل اؼبتعلم   الفصل العاشريف أي نوعان لطالبُت وطالبات يفرق بينهما 

متعلمة، يف الصف اغبادي عشر صفان أي  00متعلما وفصل اؼبتعلمة تقيم  02يقيم 
متعلمة، يف الفصل الثاين عشر  00متعلما وصف اؼبتعلمة تقيم  00ؼبتعلم يقيم صف ا

وسبلك  010متعلمة. 02متعلما وفصل اؼبتعلمة تقيم  02فصبلن أي فصل اؼبتعلم يقيم 
آدوات الوسائل لكل صفوف مثبل آلة العرض، مكرب الصوت، التلفاز الذكي، الكمبيوتر 

اغباسب، إتصال اإلنًتنيت يف ىذه اؼبدرسة  اؼبكتيب عبميع اؼبعلمُت أفراد يكمل رف
وفيها زايدة اؼبواد يف تعليم  011وأياا ذبد يف إدارة اؼبدرسة ؼبسيطر على اؼبشكبلت.

العربية كعلوم النحو والصرف والببلغة والكبلم والقراءة وبرمبج طريقة األمثلىت، وفيها 
عربية واإلقبليزية يف كل أايم اؼبعهد وفيو الربامج وأحدىا فبارسة لغوية كاستخدام اللغة ال

 012فبذالك اقبعلت بيئة لغوية.

جعل اؼبدرسة اإلسبلمية اؼبفال يف اإلقباز والثقافة واالىتمام ونظر  ورؤيتها
 ىي:بعثتها وإما 013اعبماعي.

 تعمل دين اإلسبلم. تشتد اػبربة الباطنية و  (0
 .تشتد عملية التعليم الفعال واػببلق والتجديد (0
 متشتد جودة عمل العل (0
 تشتد إعتماد الطلبة فيها األخبلق الكريبة (1
 بتم تثَت الطبلب ليبحثون احتمال أنفسهم لينمي (2
 تشتد اقبازىم يف أىليتهم. (3
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 زبلق بيئة نظيفة وصحة (4
تشتد العلوم واؼبهارة واالشًتاك الطلبة يف ضباية بيئة اغبياة، دفع تلويث  (5

 ودفع فسد بيئة اغبياة.
 وأىدافها ىي:

 مي يف بيئة اؼبدرسة.إلببلق البشر اإلسبل (0
 ( بتم. UNربقق خريج التدريب الدزيل ) (0
 يف عبادة ؿباة وصباعية.ارتفاع خربة العلم  (0
 إلببلق شخصية الطبلب يف أخبلقهم كريبة. (1
 اإلضافية األمنهجية. إلببلق فرق فعالية وتنافسية يف كل (2
درجة اؼبديرية ربقق إقباز خَت يف قسم ضمة واإلضافية األمنهجية يف  (3

 اطعة الدولية.واؼبق
اعبامعة اؼبثلية إبندونسيا و ارتفاع جودة وقسط اغباصل حىت يقبل يف  (4

 عمال.
 (.PPLHارتفاع علوم الطبلب عن عمل حفظ وإدارة إشًتاك اغبياة ) (5
 014ملية حفظ وإدارة بيئة اغبياة بتم.ارتفاع اشًتاك الطبلب يف ع (6

 بتانواحلكومية  اإلسالمية مدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية -0
 نتان اجلنوبيةوت كاليمالؤ 

منتان يوت كالبتانو الؤ  اغبكومية اإلسبلمية الثانوية مدرسة إنسان تشنديكيا
اعبنوبية تشكل على حاجة البشر اليت سبلك استحاقا عاليا يف العلوم أو التكنولوجية 

ستاذ الدكتور خبار الدين يوسف حبييب اؼباجستَت األالشيخ وتتناسب ابإليبان والتقوى. 
 Science and Teknologyشكل ( وتBPPTمؤسسة البحث وتطبيق التكنولوجي ) عرفي

Equity Program  (STEP).  أىدافSTEP  التكنولوجي تشبو برمبج العلوم و ىي
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 كياإنسان تشندي مدرسةيسمى  STEP، 0663لمدرسة يف بيئة اؼبعهد. ويف السنة ل
 اؼبتوسطة العامة كسم مؤسسة التعليم.

اؼبتوسطة  كياإنسان تشندي مدرسةيعطي إداري  BPPT 0111يف السنة 
مدرسة إنسان  صَتا، فبذالك تبدل االسم القادم أن توزارة الديٍت إندونيسي العامة إىل

كيا اإلسبلمية اغبكومية مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية. لتوسع أنبية تشندي
كيا إنسان تشنديمدارس  5ا تقيم اغبكومة سبر بوزارة الديٍت إندونيسي 0103السنة يف 

 كيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت. ومدرسة إنسان تشندياإلسبلمية اغبكومية أحدىا 
أغسطس  00كيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت يف مدرسة إنسان تشنديتفتتح 
كيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت ألن مدرسة إنسان تشنديوتؤخذ كيوم ولد  0103
كيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت وزير مدرسة إنسان تشنديذالك الوقت يف تفتتح 

( مقام الدولة KSMالديٍت إندونيسيا أي لكمان سيف الدين يف مسابقة طبيعية اؼبدرسة )
 منتان الغربية.يببونتيانك كال

. الشارع يف كيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوتمدرسة إنسان تشنديموقع 
 نتانكاليم: قاطعةت، اؼبو اؼبديرية: اتنو آلؤ  ،ابليهاري :الناحية ،أمبوكان: القرية يناي.أ

 01اغبكومة  ورئيس اؼبدرسة اآلن حبلل قبمي اؼباجستَت، ومعلمو موظف .اعبنوبية
معلما اللغة العربية نبا أضبد رافعي نفرا وإما  02ومعلمو عدم موظف اغبكومة  شخصا

شخصُت 0أنفارا واؼبشفئ  5مريب اؼبسكن و  نور اؼباجستَتواغباج فخري ال اؼباجستَت
نفرا.  4أشخاصا واؼبطبخ  2واؼبنظف  نفرا 4أشخاص ورئيسها والبواب  01واإلدارة 

طلبة إما يف الفصل اغبادي عشر خاصة  60 0106/0101الطبلب يف ىذا السن أي 
ة أداوات اليت وفيها بواسط ثبلثة الفصول إىل طلبة ويفرق 34 الطبيعةعلوم قسم يف 

أو قاعة يف تنفذ الرتفاع جودة ومناسبية حصول نتاج  ربتاج يف تكميل كل بناء
 جنسها قسمان ىي:بناء على  ها.وخدمت
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بواسطة التعليم، بواسطة لتعمل عملية التعليم كتكميل يف الفصول مثبل  (0
اليت  ملاعأدواة اؼبومكروفون واأللة اؼبثالية و  LCD و OHPالسبورات والتلفاز الذكي و

 تناسب جنس اؼبعامل يف أفراد أقسام.
بواسطة منبع التعليم، تقيم على الكتب والصحيفات واجملبلت  (0

ىذا منبع التعليم ويناسب أبىداف هبوز أن ىبتار واؼبعلومات واإلنًتنيت وغَت ذالك. 
 التعليم.

رأية مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت وجود البشر  
تصال يف لغة ن العلوم والتكنولوجي، يقدرون اودي العايل يف اإليبان والتقوى، يقدرو اعب

 يطبقون كلها يف صباعة. وبئثتها كما اتيل:عاؼبية و 
تستعد رئيسا يف الزمان اؼبستقبل الذي يبتلك العلوم والتكنولوجي واعبهاد  (0

 القوية. أساس اإليبان اؼبتمم والتقوىاعبهيد و العايل واػببلق والتجديد و 
 تنمو الرغبة واؼبوىبة قوة الطلبة غبصول اإلقباز يف اجملال الوطٍت والعاؼبي. (0
 اؼبتعلم اؼبهٍت وموظفاهتا اليت تناسب بنمو التعليم.كفاءة ترتفع العلوم و  (0
ذبعل مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت   (1

 كمؤسسة التعلم اليت تدير اؼبستقل والتم.
سة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كمثايل ذبعل مدر  (2

 التكنولوجي واإليبان والتقوى ؼبؤسسات التعليم األخرى. تعلمعلم يف مبو 

 إما أىداف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت ىي:

 وطنية.ربصل خرهبا طبيعة إسبلمية وثقافة إندونيسيا وفكرة صباعة و  (0
اػبريج الذي يبتلك أساس العلم اإلسبلمية والطبيعية والتكنولوجية  ربصل (0

 واعبماعية والثقافية لتحصيل اإلقباز يف اجملال الوطٍت والعاؼبي.
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تؤسس  ل اػبريج الذي يبتلك طبيعة ويقدر عمل التغَت الذييتشك (0
بدن ذكي يف مناقشة عامة الذي يساعد لعاؼبُت، واؼبتصل الأساسيات اإلسبلم أي رضبة ل

 015التعليم اآلمُت النظيف اؼبصحح واؽبدوء لنمو جسد الطلبة وخدمتها ونفس صباعتها.
 تةدًن البياانت-ب 

ًب تقدًن البياانت من نتائج البحث يف ىذا اجملال ابستخدام تقنيات صبع 
ومن أجل تقنيات . واستفتاء ومقاببلت وواثئق بياانت احملددة مسبقا، وىي مبلحظاتال

اللغة العربية خاصة موىبة  يأي معلم اؼبدرستُت اؼبخصوص ؼبعلمُتو ة اؼببلحظة واؼبقابل
اللغة  معلمر و اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية يف  وفصل حادي عشر

وية نمدرسة إنسان تشنديكيا الثا العربية خاصة قسم علوم طبيعية وفصل حادي عشر يف
الحظ الباحث يف عملية اؼببلحظة . و ان اعبنوبيةمنتيوت كالاإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ 

 أيالبياانت منبع الباحث  ، وقابلالذي صنع أو حبث يف يوتبمباشرة بوسيلة بيديو 
وعطا االستفتاء  حبث الباحث الواثئق يف بيئة اؼبدرستُتا، و وتبلميذنب معلمي اؼبدرسيت
 .لطلبة اؼبدرستُت
مادة اللغة العربية  يأي ؼبعلملبحث  يف ىذا ااؼببلحظات واؼبقاببلت الىتأجريت 

اإلسبلمية مدرسة الثانوية يف  أو اؼبوىبة يف الصف اغبادي عشر خاصة اؼبنهج الديٍت
مادة اللغة العربية يف الصف اغبادي عشر خاصة العلوم  معلمو  راغبكومية الرابعة ببنج

منتان يوت كالالؤ  وية اإلسبلمية اغبكومية بتانونمدرسة إنسان تشنديكيا الثاالطبيعية يف 
ابستخدام وسيلة السمعية ؼبعرفة زبطيط وعملية وتقوًن يف تعليم اللغة العربية اعبنوبية. 

قدمها الباحث يف سبها أن اللغة العربية. والبياانت الذي  ُتالذي يستخدم معلم البصرية
 تعليم اللغةيف ىذا البحث وىي  لشرح بياانت التخطيط والعملية والتقوًن شكل وصفي

العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة 
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ن منتايوت كالإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ نوية ار ومدرسة إنسان تشنديكيا الثاببنج
 مادة اللغة العربية. دمها معلمُتالذي يستخ اعبنوبية

وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة تعليم اللغة العربية ابستخدام البياانت عن 
يف مهارٌب االستماع والكبلم عن مواضيع تطور  راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالثانوية 

اؼبدرسة اإلسبلمية ومراحل التعليم واؼبساجد يف العصور األوىل والقلب والعمل. إما يف 
وت كاليمنتان اعبنوبية يف نوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ مدرسة إنسان تشنديكيا الثا

قبل دخول التسوق والتسوق والكبلم عن مواضيع آمال اؼبراىقُت أي  االستماع مهارٌب
 والصحة.

صف ج البحث، فبذالك وصفي واضح من نتائ الباحث البياانت بشكل مقد
 الباحث أقساما الذي يناسب بًتتيب أسئلة البحث، كما يلي:

ام وسيلة السمعية ختطيط تعليم اللغة العربية ابستخد -2
ر ومدرسة إنسان اإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجالبصرية يف ادلدرسة الثانوية 

 منتان اجلنوبية.يوت كالوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤ تشنديكيا الثان
واؼبقاببلت مع األستاذ  يف زبطيط تنفيذ التعليم بناء على نتائج اؼببلحظات

 راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية يف  فؤدي  نورودمحم أحياين اؼباجستَت
فيو أوال تعليم الزبطيط تنفيذ  اخططأن  والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء يف طلبة اؼبدرستُت

 التعليم ساعة أو التعليم اسم اؼبدرسة واؼبادة واؼبوضوع والفصل أو اؼبستوى ووقت
 السًتاتيجيا والوسيلة وتنفيذطريقة و الأىداف التعليم و و  يةكفاءة األساسالو  الكفاءة اللبيةو 

قبل  التعليم مقاببلتزبطيط تنفيذ التعليم يف كل اؼبعلم صنف و  تقوًن التعليم.التعليم و 
 .الدراسة بدأت
ثبلثة أقسام وىي  فيو األول زبطيط تنفيذ التعليم يف خطط دمحم نور فؤديو 

اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية درسة أي ؼبااسم  نوعا فاألوىل 00، ىي تقيم على شخصية
اؼبوضوع أي تطور اؼبدرسة  ةاؼبادة أي اللغة العربية والثالث ةوالثاني رالرابعة ببنج اغبكومية
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 ةواؼبستوى أي الفصل اغبادي عشر واؼبستوى األوىل واػبامسفصل ال ةاإلسبلمية والرابع
أي  الكفاءة اللبيةفيذه والسابع اليوم واتريخ تن ةالسادسو  دقيقة 31×0أي  التعليم ساعة

وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو بيئتهم  يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام
أي يفهم  يةكفاءة األساسالالثمانية و  الذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر

أىداف التاسعة و  يف ابب تطور اؼبدرسة اإلسبلمية بتمستماع والكبلم الطبلب مادة اال
. يكمل الطبلب اعبملة 0. يقرر الطبلب قراءة اؼبفردات الذين ظبعوا بتم، 0أي  التعليم

طريقة العاشرة الو  . يطبق الطبلب مادة اغبوار،0الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 
 فيو power pointأي بيديو مع  الوسيلةاغبادية عشر و  أي ظبعية شفوية تيجياسًتاالو 

 تعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلبفتتاح، يفتح الالتنفيذ األول ىو ا ،التعليم عملية
الدعاء معا ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعلم ابؼبادة 

، يهتم الطبلب ويستمعون ابعباد على اؼبادة الذي نشاط لب. التنفيذ الثاينالسابقة. 
 واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت

ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا . االتنفيذ الثالثؼبادة الذي علم. علم ويناقسون ا
 نوعالويف  وتقوًن، لمادة اآلتية والدعاء.م توصية األخبلق ويعطي التوجيو لويعطي اؼبعل

دم تقوًن االمتحان أو يستخ ،نفعايلاال وًن ثبلثة أقسام ىي، اجملالاألخَت أي التق
اجملال  .كتابة يف مكان فارغ مناسبيستخدم امتحان الكتابة أي   ،اجملال اؼبعريف خارجو.
 ه.او انقش نأي تقرير بسيط الذي ، واظفة الطبلباؼبهاري

فيو ثبلثة أقسام وىي شخصية، ىي  ثالثال خطط يف زبطيط تنفيذ التعليمو 
اإلسبلمية اغبكومية الرابعة اؼبدرسة الثانوية ىل اسم اؼبدرسة أي نوعا فاألو  00تقيم على 

والرابعة الفصل مراحل التعليم والثانية اؼبادة أي اللغة العربية والثالثة اؼبوضوع أي  رببنج
 أو ساعة التعليم وقتو واؼبستوى أي الفصل اغبادي عشر واؼبستوى األوىل واػبامسة 

أي يفهم  الكفاءة اللبيةاليوم واتريخ تنفيذه والسابع دقيقة والسادسة  31×0التعليم أي 
الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو بيئتهم الذين 
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أي يفهم  يةكفاءة األساساليقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 
بتم والتاسعة أىداف التعليم أي  مراحل التعليمستماع والكبلم يف ابب االالطبلب مادة 

. يكمل الطبلب اعبملة 0الذين ظبعوا بتم،  هجةلـبارخ اغبروف وال الطبلب يتلفظ. 0
ر، والعاشرة الطريقة . يطبق الطبلب مادة اغبوا0الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 

فيذ تنفيذ التعليم، التني بيديو أي ظبعية شفوية واغبادية عشر الوسيلة أ والسًتاتيجيا
فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا ويغيب األول ىو ا

 التنفيذ الثاين ىوالطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعلم ابؼبادة السابقة. 
، يهتم الطبلب ويستمعون ابعباد على اؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون اؼبادة نشاط لب

ضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت وا
م ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي اؼبعلالتنفيذ الثالث ىو االذي علم. 

األخَت أي  نوعالويف لمادة اآلتية والدعاء. وتقوًن، توصية األخبلق ويعطي التوجيو ل
االمتحان أو خارجو. اجملال دم تقوًن نفعايل، يستخالة أقسام ىي، اجملال االتقوًن ثبلث

اظفة ، و . اجملال اؼبهارييف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتابة أي كتابة اؼبعريف
 ه.او انقشالطبلب أي تقرير بسيط الذين 

فيو ثبلثة أقسام وىي شخصية، ىي  ط يف زبطيط تنفيذ التعليم اػبامسخطو 
اإلسبلمية اغبكومية الرابعة اؼبدرسة الثانوية اسم اؼبدرسة أي  نوعا فاألوىل 00تقيم على 

والثانية اؼبادة أي اللغة العربية خاصة اؼبوىبة والثالثة اؼبوضوع أي اؼبساجد يف  رببنج
العصور األوىل والرابعة الفصل واؼبستوى أي الفصل اغبادي عشر واؼبستوى األوىل 

الكفاءة ادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع دقيقة والس 31×0واػبامسة وقت التعليم أي 
أي يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو  اللبية

ية كفاءة األساسالبيئتهم الذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 
يف العصور األوىل بتم ستماع والكبلم يف ابب اؼبساجد أي يفهم الطبلب مادة اال
هجة الذين ظبعوا بتم، ل. يتلفظ الطبلب ـبارخ اغبروف وال0والتاسعة أىداف التعليم أي 
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. يطبق الطبلب مادة اغبوار، 0. يكمل الطبلب اعبملة الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 0
فيذ ة عشر الوسيلة أي بيديو وتنأي ظبعية شفوية واغبادي والعاشرة الطريقة والسًتاتيجيا

فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا التنفيذ األول ىو ا، التعليم
التنفيذ ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعلم ابؼبادة السابقة. 

، يهتم الطبلب ويستمعون ابعباد على اؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون نشاط لب. الثاين
نقوصة أو غَت واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون اؼبادة اؼب

م ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي اؼبعلالتنفيذ الثالث. ااؼبادة الذي علم. 
َت أي األخ نوعالويف لمادة اآلتية والدعاء. وتقوًن، توصية األخبلق ويعطي التوجيو ل

االمتحان أو خارجو. اجملال دم تقوًن ، يستخنفعايلىي، اجملال اال تقوًن ثبلثة أقسامال
اظفة ، و . اجملال اؼبهارييف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتابة أي كتابة اؼبعريف

 ه.او انقش نالطبلب أي تقرير بسيط الذي
فيو ثبلثة  سابعيف زبطيط تنفيذ التعليم ال خطط األستاذ أحياين اؼباجستَتو 

اؼبدرسة الثانوية نوعا فاألوىل اسم اؼبدرسة أي  00وىي شخصية، ىي تقيم على أقسام 
والثانية اؼبادة أي اللغة العربية خاصة اؼبوىبة والثالثة  رسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاإل

والرابعة الفصل واؼبستوى أي الفصل اغبادي عشر واؼبستوى  القلب والعملاؼبوضوع أي 
دقيقة والسادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع  31×0التعليم أي األوىل واػبامسة وقت 

أي يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن  الكفاءة اللبية
كفاءة الأنفسهم أو بيئتهم الذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 

بتم والتاسعة  القلب والعملاع والكبلم يف ابب ستمة االأي يفهم الطبلب ماد يةاألساس
. 0هجة الذين ظبعوا بتم، ل. يتلفظ الطبلب ـبارخ اغبروف وال0أىداف التعليم أي 

ر، . يطبق الطبلب مادة اغبوا0يكمل الطبلب اعبملة الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 
ة أي بيديو وتنفيذ الوسيل أي ظبعية شفوية واغبادية عشر والعاشرة الطريقة والسًتاتيجيا

فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا التنفيذ األول ىو ا، التعليم
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التنفيذ ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعلم ابؼبادة السابقة. 
سألون ، يهتم الطبلب ويستمعون ابعباد على اؼبادة الذي يعلم ٍب ينشاط لب الثاين ىو

اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون 
م ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي اؼبعلالتنفيذ الثالث. ااؼبادة الذي علم. 

األخَت أي  نوعالويف لمادة اآلتية والدعاء. وتقوًن، توصية األخبلق ويعطي التوجيو ل
االمتحان أو خارجو. اجملال دم تقوًن ستخ، ينفعايلوًن ثبلثة أقسام ىي، اجملال االقالت

اظفة ، و . اجملال اؼبهارييف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتابة أي كتابة اؼبعريف
 016ه.او انقش نالطبلب أي تقرير بسيط الذي

 0101يوليو  06وزبطيط تنفيظ التعليم خطط أضبد رافيعي يف التاريخ 
أي الكفاءة األساسية الثالثة علم أي واؼبقابلة الثانية واؼبادة االستماع والكفاءة األساسية 

يفهم الطبلب وظيفة صباعة وشكل نص ولغة كأصواهتا، كلماهتا، معٌت ىا من النص 
 الذي يتعلق دبوضوع السوق )يف السوق التقلدي، يف سوبرماركيت( الذين يشًتكونو

ي يف ؾبال شكل األظباء وميزاهنا وصفتها وخاصتها ابىتمام شكل فعاؽبم على تعبَت وصف
أي عدد ألف ومليون ومليار بليون وىدفا التعليم نبا األول يقدر معٌت ووظيفة قواعد 

الطبلب تلفظ اؼبفردات وتعبَت بسيط عن السوق )يف السوق التقلدي، يف سوبرماركيت( 
فبا ظبعوا والطريقة ظباع بيديو والوسيلة  بتنغيم صحيح اتم والثاين يكتب الطبلب اؼبفردات

وإنًتنيت وعملية التعليم ىي يدعو الطبلب ويبؤلون دفًت  (power point)فوار فوين 
اغباور ويهتمون ببيديو ؿبادثة ويبحثون معاىن مفردات فبا ظبوا ويبتحنون دبادة مناسبة 

: 011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0 ،:ج50-45. 0والتقوًن 
 001+.أ

                                                             
مع أحياين اؼباجستَت دمحم نور فؤدي  ؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعةابيف  حصول اؼبقابلة109

 .02:11، الساعة 0100يناير  10واؼببلحظة يف زبطيط تنفيظ تعليمهما ، يوم السبت، التاريخ 

، 0100مارس  4لتاريخ مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، ا حصول اؼبقابلة110
 .00:11والساعة 
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الباحث وجد واحد زبطيط تنفيذ التعليم فحسب. وىذا اغبال  آلن،حىت او 
    000.اؼبدرسة e-learning صححت الطالبة اليت رسلت صورة زبطيط تنفيذ التعليم من

تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية  عملية -0
رسة إنسان ر ومداإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجيف ادلدرسة الثانوية 

 منتان اجلنوبية.يوت كالوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤ تشنديكيا الثان
والتوثيق يف اؼببلحق  معلمُتبناء على نتائج اؼببلحظات واؼبقاببلت مع 

أمرىم دمحم نور  عمل فيهاالذي  األوىل تعليماليف عملية  إن .واالستفتاء يف طلبة اؼبدرستُت
تعليم بتحية ال فتحفتتاح، ا سل إىل ؾبموعة واتساب وفيوالذي ر بيديو  فؤدي ؼبشاىدة

بُت أىداف معا و  الدعاء الطبلب ودعاعرف نفسو اإلسبلم وسأل أخبار الطبلب و 
قرأىا قبل دخول البحث ىذا اليوم وسأل إىل الطبلب من تعلم ىذه الدراسة أو  التعليم

ب تطور اؼبدرسة دة ابشرح طبلاب إىل ما ،نشاط لبيف و  .سأل دراسة ىذا اليومو 
فيقررىا ويكتبها  ،إىل الطبلب اليت تتعلق ابألظباء واألفعال اؼبفرداتتلفظ و  اإلسبلمية

ه مثبل يتلفظ "منذ عصر اإلسبلم" استمعوابيديو و  أو اغبركات شاىدوا الطبلب ابلشكل
شرح إشارة اعبمع أي حرف اعبيم جانب مفردة ا ويكتبوهنا ابلشكل أو اغبركات و فيقرروهن

أمر  يف التدريب األول أي اتيهتم. ٍب التدريب-وإىتم صبعها مثبل كتاب ج مكاتيبىو 
تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل رقم واحد "اإلسبلم...  إجابة ظبعوا لكتابة طبلاب

ختيار . هبمع فالطبلب هبيبوهنا من أحد اابلًتبية جبميع نواحيها. أ. يهتم ب. يهمل ج
هبيب الطبلب مفردة صبع من اسم مفرده وىذان التدريبان الذي قدم. والتدريب الثاين 

 ؿباورة اليت تتعلق ابؼبادة ويقرر مثلارة الكبلم وىو من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مه
ملة ىي "كيف كان اعبعن " الطعام/ الطبلب/ ؾباان" ف الطبلب ؿبادستو مثبل تكلم

  أن يرسلو الرسالة الصوتية إليوأمر طبلابو الطعام للطبلب؟ كان الطعام ؾباان للطبلب" 
                                                             

، 0100مارس  4مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ  حصول اؼبقابلة111
 .00:11والساعة 
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مُت يف ىذه اؼبادة أي سأل إىل متعلٍب  بشكل ؿباورة وينتظرىا يف الساعة التاسعة ليبل
 000والسبلم.قراءة الدعاء بلصة الدرس و تم خبالطلبة وخمآثرة إىل  عن فهمهم وعطا

 ؾبال حبث اؼبناقشة بُت اؼبعلم وبُت اؼبتعلمُت يفاؼبعلم استمر ، أن شاىد الطبلب بيديو
وىؤالء البياانت القادمة قد  000.حىت انتهاء البحثىذا اليوم يف ؾبموعة واتساب 

   001.موىبة 00صححت استفتاء الذي رسل إىل طبلب الفصل 
بيديو الذي رسل إىل  ةشاىدؼبأمرىم  عمل فيهاة الذي التعليم الثالثيف عملية 
 ودعاسأل أخبار الطبلب م و فتتاح، فتح التعليم بتحية اإلسبلا ؾبموعة واتساب وفيو

بُت بلاب لكتابة دفًت اغباور الذي عطا يف ؾبموعة واتساب و أمر طمعا  الطبلب الدعاء
رأىا قبل دخول البحث قالطبلب من يتعلم ىذه الدراسة أو سأل إىل و أىداف التعليم 

 مادة ابب مراحل التعليم شرح طبلاب إىل، نشاط لب. سأل دراسة ىذا اليومىذا اليوم و 
الطبلب فيقررىا ويكتبها  ،تلفظ اؼبفردات اليت تتعلق ابألظباء واألفعال إىل الطبلبأي 

ا " فيقرروهنتلفظ "مراحل التعليمه مثبل استمعوالشكل أو اغبركات شاىدواه بيديو و اب
يم جانب مفردة ىو شرح إشارة اعبمع أي حرف اعبويكتبوهنا ابلشكل أو اغبركات و 

ألول أمر . ٍب التدريبات أي يف التدريب اأيمل -أملو  صبعها مثبل مرحلة ج مراحل
واحد "نتعلم اآلن يف تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل رقم  ظبعوا إجابة طبلب لكتابة

 -اؼبرحلة -وسائل التعليم -"روضة األطفالجابة ىي اإلالصف الثاين من... الثانوية" 
ختيار الذي قدم. هنا من أحد افالطبلب هبيبو  اعبامعية األوىل" -اؼبقررات الدراسية
ة دبفردة أخرى مثبل وجود اعبدول فيو نوعان منبدل ةيناسب الطبلب مفردوالتدريب الثاين 

 ما عدمها مناسب.وفيهما اؼبفردات فبا عدم مناسبة فبذالك الطبلب يناسبون مفردات 

                                                             
ديسمبَت  03حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء، التاريخ 112
 .16:01، والساعة 0101

، 0100ينايَت  11صول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ ح113
 .02:11والساعة  

 . 00:24، والساعة 0100مارس  00موىبة، يوم اإلثنُت، التاريخ  00حصول استفتاء طبلب الفصل 114



44 
 

 
 

ة ضمائر شرح وظيف وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو
الطبلب  اليت تتعلق ابؼبادة ويطبق الكتابنص  ؿباورة يف مثلو  عند تطبيق احملاورة

 رب اؼبادة األتيةوأخسأل إىل متعلمُت يف ىذه اؼبادة أي عن فهمهم ٍب  نفرين ؿبادستو
اؼبعلم استمر ، أن شاىد الطبلب بيديو 002قراءة الدعاء والسبلم.بلصة الدرس و تم خبوخ

نتهاء اليوم يف ؾبموعة واتساب حىت اعلم وبُت اؼبتعلمُت يف ؾبال حبث ىذا بُت اؼب اؼبناقشة
وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء الذي رسل إىل طبلب الفصل  003.البحث

 004موىبة. 00
بيديو  ؼبشاىدةأمرىم الذي عمل فيو  ببديومشاىدة  يف عملية التعليم اػبامسة

سأل أخبار التعليم بتحية اإلسبلم و فتح اح، فتتا الذي رسل إىل ؾبموعة واتساب وفيو
عة يف ؾبمو  معا أمر طبلاب لكتابة دفًت اغباور الذي عطا الطبلب الدعاء ودعاالطبلب 

سأل دراسة ىذا و عن الدراسة السابقة  سأل إىل الطبلبواتساب وبُت أىداف التعليم و 
تلفظ اؼبفردات أي  اؼبساجد يف العصور األوىلشرح طبلاب إىل مادة ، نشاط لباليوم. 

تلفظ الطبلب مثبل إىل الطبلب، فيقررىا ويكتبها  والعبارات اليت تتعلق ابألظباء واألفعال
شرح إشارة اعبمع أي حرف اعبيم جانب مفردة ىو صبعها مثبل " فيقرروهنا و دون طهارة"

التدريب . ٍب التدريبات أي يف واؼبسجد ىبصص للصبلة يتخذ -إزبذو  شهر ج أشهر
ظو تلف استمعوا يف أسئلة مفردة اليت ؼبا تكمل جبمعها إجابة أمر طبلب لكتابة األول

فالطبلب  "عصر ج عصور" إجابة ىي "عصر ج ..." ويتلفظها واحدا فحسب مثبل
صبلة اليت ؼبا تكملها بسبب نقصان من أحد الطبلب هبيب  . والتدريب الثاينهبيبوهنا

" إجابة ىي ناس إىل الصبلة يف اؼبسجد صباعةيؤذن اؼبؤذن ... وىو يدعو ال" مفردة مثبل

                                                             
ديسمبَت  03ألرابء التاريخ حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب، يوم ا115
 .16:01، والساعة 0101

، الساعة  0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ 116
02:11. 

 . 00:24، والساعة 0100مارس  00موىبة، يوم اإلثنُت، التاريخ  00حصول استفتاء طبلب الفصل 117
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جدران" فبذالك ىبتار الطبلب من أحد  -اؼبصابيح -العصور -اؼبنذنة -خندق -"طهارة
الستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو . وىذان التدريبان من سبرين مهارة اإجابة الذي قدم

 واتساب واالتصال ادثة وأمر طبلاب لتطبيق أبصدقائهم يفعرض نص احملمعا ا ةثطبق ؿباد
مُت يف سأل إىل متعلٍب  ًتصبة من اؼبفردات الذي علمل همطلباليت تتعلق ابؼبادة و  ومباشر

شاىد  005قراءة الدعاء والسبلم.بلصة الدرس و تم خبىذه اؼبادة أي عن فهمهم وخ
اؼبناقشة بُت اؼبعلم وبُت اؼبتعلمُت يف ؾبال حبث ىذا اؼبعلم استمر ، أن الطبلب بيديو

وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء  006.م يف ؾبموعة واتساب حىت انتهاءاليو 
 001موىبة. 00الذي رسل إىل طبلب الفصل 

قول ربية اإلسبلم ٍب اتصل أخبار طلبة و  أحياين سأليف عملية التعليم السابعة 
اء أمرىم إجر ويف عمل اللب ىو  عرف على أىداف التعليم يوما.مادة يوما دبادة قادمة و 

ناسب إجابة حوار الكتاب ينمون جابة ربريرية أي ذبوز الطلبة اليت تاغبوار يف الكتاب إب
نتظر الطلبة ؼبمارسة أو لتمرين يف بيوهتا وا حبرية أو إبجابة اليت تناسب يف أحوال الطلبة

أو رسالة صوتية أو  (VC)ٍب يتصلون اؼبعلم ؼبمارسة عرب بيديو اتصال  بوقت معُت
عاشرة بتخليص التعليم يوما وواجبة اؼبنزيل ذبتمع يف الساعة الختم التعليم َت تصال. واألخا

فبتاز لنتيجة واجبة ماعدم التقدير على واجبتهم مثبل  ليبل سباما وعملها الطبلب عطا
التقدير على  اىمعطولو نتيجة واجبتهم كافيُت ف 6/61خطأ وجيد جدا لنتيجة واجبة 

 4وربت نتيجة  6حىت ربت نتيجة  4واجبة من نتيجة  لنتيجة ....كفيتواجبتهم مثبل  

                                                             
ديسمبَت  03بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب، يوم األربعاء، التاريخ  حصول اؼببلحظة يف118
 .16:01، والساعة 0101

، الساعة  0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ 119
02:11. 

 . 00:24، والساعة 0100مارس  00يخ موىبة، يوم اإلثنُت، التار  00حصول استفتاء طبلب الفصل 120
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اليت ما عدم ًب أو نتيجتها ربت واجبات لورىب اؼبعلم طبلاب 000ابلتقدير شكرا كثَتا.
وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء الذي رسل إىل  ضابط تقدير اؼبدرسة.

 000موىبة. 00طبلب الفصل 
 األستاذ أضبد رافعي اؼباجستَت ت مععلى اؼببلحظات يف بيديو واؼبقاببل بناء

 منتان اعبنوبيةيوت كالوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤ مدرسة إنسان تشنديكيا الثانيف 
أن يف عملية التعليم يف ىذه اؼبدرسة  والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء يف طلبة اؼبدرستُت

يناسب يف ىذا اغبال اآلن كأثناء  منهج اؼبدرسة بتم ألنيف تعليم اللغة العربية ال يتبع أي 
الطبلب معلومات ٍب  صنع مقابلة أوىل إىل توجيو منهج اؼبدرسة، ال تدخل وابء مثبل

ادة أحياان يف اؼب ال تناسب فبذالك .يف وسيلة صباعة كحالة واتساب وغَت ذالك رسلوا
 000.ناسب يف اغبال اآلنولكنها ت منهج الدراسة حبث

يف ىي  أي قبل ابب التسوق إىل منهج اؼبدرسةاؼبقابلة األوىل  ؼبا تدخل
لتأمر إىل طبلب الفصل يف ؾبموعة  يف اؼبدرسة طالبةسييت عائشة وىي اؼبعلم أمر ها تقديب

وبعد انتهاء على  آمل ابللغة العربية وترصبتهامفردات ليكتبون  واتساب تعليما يوما
يو بيدموصل . ورسل كلها  الطالبة إىل اؼبعلمتفوض واجباهتم فيجمعوهنا إىل الطالبة و 

أي ربية  تقدًن فيو 001يوتب إىل الطالبة عن آمال اؼبراىقُت واستمرتو إىل اجملموعة.
لمدرسة الثانوية شاىدين يف مادة التعليم استماع لاإلسبلم وابدأىم ابلكبلم وأخرب ؼب

بطريقة  مشرح اؼبتكل لب ىو نشاط. ويف صف حادي عشرابب واحد و اغبكومية يف 
 حىت وصل إشارة الشولة أو إشارة النقطة، أي اعًتض النص يف شاشة ٍب تلفظوالًتصبة 

                                                             
حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار مع األستاذ أحياين اؼباجستَت، يوم 121

 .00:00، والساعة 0100يناير  03الثبلاثء، التاريخ 

 . 00:24اعة ، والس0100مارس  00موىبة، يوم اإلثنُت، التاريخ  00حصول استفتاء طبلب الفصل 122

حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 123
 . 00:21، والساعة 0100يناير  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 
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فردات الذي تلفظ. وىذه العملية مباشرة حىت انتهاء اؼب وكرره أن ترصبو واحدا فواحدا يف
 002النص، وختم بقول شكرا والسبلم.

يف ىذا حصول اؼبقابلة القادم قد صحح اؼبعلم أي سألت إىل اؼبعلم، ىل 
ستماع قيلت عائشة يف تعليم مهارٌب االستماع والكبلم أي تعليم مهارة اال اصحيحا فب

يف ؾبموعة  أي موصل بيديو يوتب أربعة مرات، ىي قبل دخول ابب التسوق مرة
 -eيف  ويف ابب التسوق مرتُت أي موصبل بيديو يوتبواتساب اليت استمرت الطالبة 

learning  حة مرة أي موصل بيديو يف الذان تعلقا ابلتسوق وابب الصاؼبدرسةe- 

learning حبث مادة ومهارة الكبلم ثبلثة مرات أي يف ابب التسوق مرتُت أي  اؼبدرسة
لطلبة عرب استفتاء وأكد ا 003؟ قال: نعمٍب يف ابب الصحة صنع بيديو العملة وسبرينو

 سؤالو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب أول أي أي في الذي رسل إليها
معلم إليكم موصل بيديو مادة عطى . ىل 0 نبا يف مهارة االستماع ب آمل اؼبراىقُتاب

 00من  آمل اؼبراىقُت لتعليم االستماع؟ واإلجابة أي كثَت من إجابتهم نعم إال الطالبان
اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال عطى . ىل 0الطبلب، 

 004.الطبلب 00الطالب من 
منهج اؼبدرسة ويتعلق  منتصف إما ؾبال تعليم اللغة العربية الذي يوجو إىل

 ابستخدام وسيلة السمعية البصرية كما يلي:
إليكًتونيك أمر الطبلب أن يفتحو ستماع وىو الثانية يف مهارة اال اؼبقابلة

رسل الذي  بيديو موصل يوتب أي أمر الستماع ومشاىدةو  e- learningتعليم اؼبدرسة 

                                                             
، 0100فرباير  02حصول اؼببلخظة يف موصل بيديو يوتب اليت رسلت الطالبة، يوم اإلثنُت، التاريخ 125
 .04:01والساعة 

، والساعة 0100يناير  01حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أضبد رافعي، يوم السبت، التاريخ 126
01:14. 

 .00:01، والساعة 0100مارس  04ربعاء، التاريخ حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األ127
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الطبلب ورجاىم بصحة وعافية  سأل إخبارربية اإلسبلم و  مل اؼبتكليديو قاويف ب 005.يوف
قدرة كفاءة لغة عربية ويف بيديو عرض  شرح أىم ىم يف اؼبادة ىذا اليوم التسوق و خرب و 

ويقررون ما  وينظرونو أمرىم أن يستمعو يف كل الذين يسمعونكتابة أىداف التعليم و 
إجاابت اك وجدان أسئلة و فيو مثبل السوق التقليدي وىنعرض صورات ومفردات و  ظبعوا

تلفظ  وقرروا قرر ثبلثة مرات لكل تلفظ اؼبفرداتتقريبا و  وبُت متعلمُت مبُت متكل
بتحية  م الدرسةوخت تلفظ كل اؼبفردات يف الكتابفبا ظبعوا مرتُت حىت  اؼبفردات
 يعطيفظ يف بيديو فينبغي اؼبفردات الذي تل التمرين، أمر اؼبعلم لكتابةٍب  006.اإلسبلم

وأكد الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو  001واجباهتم إىل اؼبعلم.لكل الطبلب 
يف مهارة  أسئلة ابب التسوقأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثينأسئلة لكل اب

لتعليم االستماع؟  كم موصل بيديو مادة ااتسوقمعلم إليعطى . ىل 0 ىياالستماع 
ىل عندكم مناقشة  .0الطبلب،  00ابة أي كثَت من إجابتهم نعم إال الطالبان من واإلج

بعد حبث التعليم؟، واػببلصة يف إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم أبفراد أي لو ال 
اؼبعلم إليكم واجبة  عطى ىل .0يفهمون يف حبث التعليم فيسألونو إليو عرب واتساب، 

 000الطبلب. 00الوا نعم، إال الطالب من لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ ق
اؼبدرسة  e- learningكتب اؼبعلم يف   0101أغستس  00 التارخاؼبقابلة يف 

أن كل طبلب اؼبعلم  أمر أن  وفيها يف تعليم مهارة الكبلم يف ابب التسوق معلومة
ن عملة نقدية ونظرواىا واستمعوا الشرح مع كتابتها يف بيديو عيفتحون مادة التعليم عن 

                                                             
حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 128

 .00:21، والساعة 0100يناير  14التاريخ  اػبميسأضبد رافعي، يوم 

، 0100يناير  14 التاريخعي عرب واتساب يف حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل األستاذ أضبد راف129
 .00:06والساعة 

حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 130
 .00:21، والساعة 0100يناير  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 
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سؤل  ومائة وألف ومليون ويعلمون كيفية عملة نقدية ورجا إلىيهم ليفهمون عقد العشرة
لطبلب على تعليم يوما وخرب يف اؼبقابلة التالية فبارسة بية وقال شكرا لالثمن يف اللغة العر 

ويف بيديو قال ربية اإلسبلم وصباح اػبَت وسأل أخبار الطبلب وخرب 000.تعليم اليوم
ألفُت أوال فيو مثبل  الثمنالثمن وشرح اؼبعلم بواضح وعرض كتابة  تعليم اليوم عن

روبية بعدد إندونسيا وقرر  0211وطبسمائة روبية يف اللغة العربية وترجم إبشارة عدد 
اثنيا سبعمائة وطبسون ألف روبية يف اللغة العربية وترجم إبشارة عدد  ثبلثة مرات

رات اثلثا مليون وشبامبائة ألف روبية يف اللغة سيا وقرر ثبلثة ميإندونروبية بعدد  42111
رابعا روبية بعدد إندونيسيا وقرر ثبلثة مرات  0511111العربية وترجم إبشارة عدد 

 011111111ومااتن مليون وأربعمائة ألف روبية يف اللغة العربية وترجم إبشارة عدد 
ية يف اللغة العربية وترجم روبية بعدد إندونيسيا وقرر ثبلثة مرات خامسا إثنان بليون روب

ٍب قل شكرا على  روبية بعدد إندونيسيا وقرر ثبلثة مرات 0111111111إبشارة عدد 
ه اؼبادة وبعد ذبريب يتصلون إىل اؼبعلم ستماع اؼبستمعُت وأمر طلبة يف ذبريب على ىذا

ودعا عليهم  صباحامارسة يف ساعة شبانية حىت اتسعة ؼب تصالأي بيديو ا عرب واتساب
 000النجاح والسبلمة والعافية وختم السبلم.

يب اؼبادة. مادة مستمرة قادمة يف فبارسة ذبر ىذه اؼبقابلة  حبثت التالية اؼبقابلة
الثمن يف عن فيها قال بسمميحرلا نمحرلا هللا  بداية الدراسة وخرب اؼبعلم ؽبذا اليوم ؼبمرسة 

ذي صنع لفصل أخر. وختم صباحا ألن بيديو ال 01-6اللغة العربية وساعة اؼبمارسة 
يف وأكد الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها  001بشكرا لطلبة ودعا السبلمة والعافية.

                                                             
حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، 132
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

ائشة، يوم السبت، حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت ع133
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، 134
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 
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أي فيو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثين أي أسئلة مقابلتُت قادمتُت 
أي  مادة التسوق بيديو كممعلم إليعطى . ىل 0ابب الصحة يف مهارة الكبلم ىي 

أمركم . ىل 0 كثَت من إجابتهم نعم،؟ واإلجابة أي  الكبلممهارة لتعليم  النقدية العملة
. يف اؼبقابلة اآلتية أي عرب 0، معلم لتعليم بيديو وفبارسة يف مقابلة آتية؟ قالوا نعم

 002.الطبلب 00من  ومارسوا بعرب بيديو اتصال واتصال سبارسون فبارسة ؿبادثة إليو؟
اؼبعلم ربدث يف ابب التسوق أن  ةَت الستماع األخلة السادسة مهارة ااؼبقاب

أي قال بسم هللا أىبل وسهبل ومرحبا بتبلميذ يف التعليم يف يوم أربعاء اتريخ ثبلثة 
درس يوم عن قواعد أي تقسيم الكلمة وأمر وعشرون سبتمرب ألفُت وعشرون سنة وخرب 

فتح لأمر التعليم و بدعاء قبل دراسة وأمر تسجيل اظباء طلبة يف كشف حاور إنًتنيت 
كتابة مفردات ومعنها يف    اؼبدرسة وأمر e- learningبيديو عن يف قناة يوتب والرابط رسل 

كرسة الطلبة ٍب أمر تفويض واجبة إىل اؼبعلم بصورة الذي رسلوا عرب واتساب قبل ساعة 
سكاكر يف  اؼبشًتةتشًتي صور أن  يف بيديو003.عاشرة صباحا وختم ابلسبلم

لكنها تصعب لفتح وعاء سكاكر ٍب تدعو موظف سوبرماركيت ورباور سوبرماركيت و 
يف بيديو مرات وكثَت تلفظ  واضحة بينها وبُت اؼبوظف عن اؼبشكلة. وكثَت احملاورة

حاور حول كيس وسكاكر وغَت ذالك وأحياان اؼبشًتة بينت أدوات اؼبفردات فيها مثبل 
ة عرب استفتاء الذي رسل إليها الطلب توأكد 004سوبرماركيت بنفسها وكذالك ابؼبوظف.

يف  أسئلة ابب التسوقأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثينأي فيو أسئلة لكل اب
لتعليم  كم موصل بيديو مادة التسوقمعلم إليعطى . ىل 0 ىيمهارة االستماع 

ىل عندكم مناقشة  .0الطبلب،  00من  كثَت من إجابتهم نعماالستماع؟ واإلجابة أي  
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التعليم؟، واػببلصة يف إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم أبفراد أي لو ال  بعد حبث
اؼبعلم إليكم واجبة عطى ىل  .0يفهمون يف حبث التعليم فيسألونو إليو عرب واتساب، 

 005الطبلب. 00لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 
 e- learningمعلومة يف اؼبعلم  أعطى اؼبقابلة األوىل يف ابب الصحة أن

اؼبدرسة أهنا قال اؼبعلم بسم هللا وربدث أىبل وسهبل وسأل أخبار الطلبة ودعا هللا لصحة 
تبلميذه وخرب اتريخ ستة وعشرون أكتوبر ألفُت وعشرون سنة وخرب دراسة الصحة وأمر 

ر يف الطلبة وأمر حاور الطلبة يف كشف حاور إنًتنيت اؼبدرسة وأمدعاء قبل الدراسة 
فتح موصل بيديو يوتب عن الصحة الذي رسل يف ملف إنًتنيت اؼبدرسة ٍب مشاىدة 

نتهاء بيديو إىل اؼبعلم وأمر دعاء قبل اعلى اؼبوصل لتعليم وأمر إرسال كتابة اؼبفردات يف 
اؼبتكلم قال السبلم وخرب التعليم يوما تعليم اللغة  يف بيديو حبث التعليم أي أن006التعليم.

درسة اإلسبلمية اغبكومية والصف اغبادي عشر واؼبستوى الواحدة الذي العربية يف اؼب
اؼبتكلم واعرض  سنة  0106و 050ومبرة  (KMA)انسب دبادة إثبات وزير الدين 

الكتابة والصوتية يف الشاشة، وخرب التعليم األن الباب الثاين عن الصحة مباشرة اعرض 
يفهم أي  010مبرة كفاءة أساسية وخرب كفاائت أساسية ىي  صور مفردات ابب الصحة

الطبلب وظيفة صباعية ونظام نص وعناصر لغوية كصوت وكلمة ومعٌت من النص الذي 
يتعلق دبادة الصحة أو موضوعها يف ؾباؽبا: اؼبستشفى والصيدلية عيادة اؼبريض، اليت 

مثبل يسألون أحوال الصحة  وتعبَتات عند زايرة إىل  فبارسة عمل التحدثتتامن 
ض ويعطُت توصيات كحفظ الصحة ابىتمام شكل ومعٌت ووظيفة من أسلوب قواعد أمرا

الطبلب خاطرا وبلل أي  0.1عن حروف اعبر وحروف العطف. ٍب مبرة كفاءة أساسية 
من نص اللغة العربية الذي يتعلق دبوضوع الصحة يف ؾباؽبا: اؼبستشفى والصيدلية عيادة 

سلوب قواعد عن حروف اعبر وحروف ابىتمام شكل ومعٌت ووظيفة من أ اؼبريض،
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الطبلب عمل ربدث مثبل يسألون أحوال يبارس أي  1.0ٍب مبرة كفاءة أساسية  العطف.
الصحة  وتعبَتات عند زايرة إىل أمراض ويعطُت توصيات كحفظ الصحة ابىتمام شكل 
ومعٌت ووظيفة من أسلوب قواعد عن حروف اعبر وحروف العطف شفهيُت وكاتبُت. ٍب 

نتائج ربليل خاطرىم من نص اللغة العربية الذي أي يقوم اؼبعلم  1.1فاءة أساسية مبرة ك
يتعلق دبوضوع الصحة يف ؾباؽبا: اؼبستشفى والصيدلية عيادة اؼبريض، ابىتمام شكل 
 ومعٌت ووظيفة من أسلوب قواعد عن حروف اعبر وحروف العطف شفهيُت وكاتبُت.

مفردات وتعبَتات اليت تتعلق  16الطبلب  يذكر ،أوال وخرب مؤشر أىداف التعليم ىو
يكررون األصوات والكلمات التعبَتات فبا تتعلق دبوضوع  ،ٍب اثنيا .دبوضوع الصحة

 .يتعرفون ظاىرة يف نص الصحة ،رابعا .يف نص الصحةيدللون ظاىرة  ،اثلثا .الصحة
روف اعبر يكملون اعبملة حب ،سادسا يكملون اعبملة بكلمات موجودة. ،خامسا

عطف. سابعا، وباور ابستخدام الصور. اثمنا، يظهرون عمل شفهي مفردا. حروف الو 
حاداي عشر، اتسعا، يرتبون كلمة تصَت صبلة مفيدة. عاشرا، ينمون صبلة تصَت فقرة. 

مفردات بنظر الصورة  يستمعو. ٍب عملية التعليم األول أن الصحةيرتبون نص وصفي عن 
تعبَتاهتا، ويكتبون صوت اؼبفردات وتعبَتاهتا. وقال وكتابتها، ويكررون صوت اؼبفردات و 

وكتابتهما الذان اعرضا يف شاشة واستمر اؼبتكلم يف تلفظ  اؼبتكلم "أنظر واستمع"
اؼبفردات ىو مستشفى أي كتابة مستشفى وصورهتا يف شاشة، وطبيب أي كتابة طبيب 

ة أي كتابة طبيبة وصورهتا يف شاشة، وطبيبة أي كتابة طبيبة وصورهتا يف شاشة، فبرض
وصورهتا يف شاشة، وصيدلية أي كتابة صيدلية وصورهتا يف شاشة، وصيدالين أي كتابة 

مريض أي كتابة صيدالين وصورهتا يف شاشة، ودواء أي كتابة دواء وصورهتا يف شاشة، و 
مريض وصورهتا يف شاشة، وصدر أي كتابة صدر وصورهتا يف شاشة، وسن أي كتابة 

شة، ولسان أي كتابة لسان وصورهتا يف شاشة، وبطن أي كتابة بطن سن وصورهتا يف شا
وصورهتا يف شاشة، ومقياس اغبرارة أي كتابة مقياس اغبرارة وصورهتا يف شاشة، وظباعة 
أي كتابة ظباعة وصورهتا يف شاشة، ووصفة طبية أي كتابة وصفة طبية وصورهتا يف 
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أي كتابة فرص وصورهتا يف  شاشة، وحبة أي كتابة حبة وصورهتا يف شاشة، وفرص
شاشة، وسداع أي كتابة سداع وصورهتا يف شاشة، ومزكوم أي كتابة مزكوم وصورهتا يف 

وضبى أي كتابة ضبى وصورهتا يف شاشة، وسيارة اإلسعاف أي كتابة سيارة شاشة، 
اإلسعاف وصورهتا يف شاشة، وىبلط أي كتابة ىبلط وصورهتا يف شاشة، ويبكي أي  

ورهتا يف شاشة، ويشرب أي كتابة يشرب وصورهتا يف شاشة. وقال كتابة يبكي وص
"أنظر واستمع وأعد" أي تلفظ اؼبفردات اؼبتذكرة القادمة ٍب يتبعوهنا يف تلفظو. وقال 

 ويكتبوهنا يف تلفظو ٍب يتبعوهنا "أنظر واستمع واكتب" أي تلفظ اؼبفردات اؼبتذكرة القادمة
الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها  توأكد 011وختم قول شكرا على استماع الطبلب.

يف  أسئلة ابب الصحةأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثلثأي فيو أسئلة لكل اب
لتعليم  كم موصل بيديو مادة الصحةمعلم إليعطى . ىل 0 ىيمهارة االستماع 

ة ىل عندكم مناقش .0الطبلب،  00من  كثَت من إجابتهم نعماالستماع؟ واإلجابة أي  
بعد حبث التعليم؟، واػببلصة يف إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم أبفراد أي لو ال 

اؼبعلم إليكم واجبة عطى ىل  .0يفهمون يف حبث التعليم فيسألونو إليو عرب واتساب، 
اؼبعلم أمركم . ىل 1 الطبلب. 00لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 

 010الطبلب. 00؟ قالوا نعم إال الطالب من عبمع واجبتكم إليو
نقل بيت شعر "تذكر اؼبعلم ل ىمأمر  ابب الصحة يف مهارة الكبلم مقابلة

نقل اللغة و أمرىم لصنع ويطلبون تصحيحا إىل اؼبعلم نصائح اؼبدير" إىل اللغة العربية 
إىل اؼبعلم  مثبل من أحد بيديو الذين رسلوا 010.بيديو "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية

ا وىو غٌت إبشارة حركة اعبسم واعرض كتابة "تذكر طالب  أيىو يف بيديو امتلك فاعبل
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وفبارستها وكتابة "أغسل يديك  وكتابة "خذ كمامتك" وترصبتها نصائح مدير" مع ترصبتها
ابلصابون" وترصبتها وفبارستها وكتابة "ألال تصاب" وترصبتها وكتابة "تذكر دائما نصائح 

وترصبتها وفبارستها وكتابة "حدد مسافتك" وترصبتها وفبارستها وكتابة "جنب مدير" 
 توأكد 010اغبشد" وترصبتها وفبارستها وكتابة "اعتٍت أبسرتك" وترصبتها وفبارستها.

ب حبث مادة التعليم ىي يف الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو أسئلة لكل اب
اؼبعلم لصنع بيديو أمركم ىل  .0 ىي ة الكبلممهار  يف سأل ابب الصحةأي  ابب اثلث

على موضوع "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية؟ قالوا نعم، وكيف شكل أمر إليكم؟ 
 -eأمرىم اؼبعلم ؼبشاىدة موصل بيديو يف واتساب أو  واػببلصة من إجابتهم ىي

learning ة العربية وأمرىم وأمرىم لكتابة نظام الشعر وأمرىم لًتصبتها إىل اللغ اؼبدرسة
نوفمبَت يف  5ؼبناقشة ترصبتهم فبا حصلوا وأمرىم عبمع بيديو إليو يف ربديد أخَت يوم أحد 

فبا ترصبوا ويف ؾبموعة ساعد اؼبعلم الساعة اػبامسة مساء وصنع اؼبعلم ؾبموعة ؼبناقشة 
وأساليب لعملية ترصبة إىل اللغة العربية من جوانب اؼبفردات اؼبناسبة بتنغيم نظام شعر 

 واتساب بعرب واػببلصة من إجابتهم بيديو رسل وأي عرب أمركم؟ اللغوية وقواعد اللغوية،
 011اؼبدرسة. e- learningو

تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف تةوًن  ( ج
ر ومدرسة إنسان تشنديكيا اإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجادلدرسة الثانوية 

 منتان اجلنوبية.يوت كالسالمية احلكومية بتانو الؤ وية اإلالثان
أضبد  ستاذواأل بناء على اؼبقاببلت مع دمحم نور فؤدي واألستاذ أحياين اؼباجستَت

والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء قي طلبة اؼبدرستُت يف تقوًن تعليم اللغة  رافعي اؼباجستَت
ة التعليم أن يف مقابلة أوىل يف ابب ستخدام وسيلة السمعية البصرية يف عملياب العربية

                                                             
، 0100يناير  04حصول اؼببلحظة عرب بيديو الذي رسل األستاذ أضبد رافيعي، يوم األربعاء، التاريخ 143
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، بلثة أقسام ىي اجملال االنفعايلتطور اؼبدرسة اإلسبلمية ومهارٌب االستماع والكبلم ث
بلحظ اؼبعلم على كل يىو مبلحظة ىي يف تنفيذ التعليم  االمتحان دم تقوًن خارجيستخ

مل واجبة منزلية عمل الطبلب مثبل سرعة أو بطيعا يعملون الشيء الذي يعطي اؼبعلم ويع
أمر طبلاب لكتابة إجابة ىي يف التدريب األول  ختيار إجابة مناسبةا ،. اجملال اؼبعريفأم ال

واحدا فحسب مثبل رقم واحد "اإلسبلم... ابلًتبية جبميع نواحيها.  ظبعوا تلفظو وتلفظها
ٍب يعطُت  ختيار الذي قدممن أحد ا همل ج. هبمع فالطبلب هبيبوهناأ. يهتم ب. ي

مثبل عصر  . والتدريب الثاين هبيب الطبلب مفردة صبع من اسم مفردهإجابتهم إىل اؼبعلم
يتكلم عن " أن وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم  ج ...

الطعام/ الطبلب/ ؾباان" فجملة ىي "كيف كان الطعام للطبلب؟ كان الطعام ؾباان 
. اجملال رسلو الرسالة الصوتية إليو بشكل ؿباورة وينتظرىاللطبلب" وأيمر طبلاب أن ي

 012ه.او انقشلطبلب أي تقرير بسيط الذين ، واظفة ااؼبهاري
ومهارٌب االستماع  يف عملية التعليم أن يف مقابلة اثلثة يف ابب مراحل التعليم

ظة ىو مبلح ، يستخدم تقوًن خارج االمتحانكبلم ثبلثة أقسام ىي اجملال االنفعايلوال
بلحظ اؼبعلم على كل عمل الطبلب مثبل سرعة أو بطيعا يعملون ىي يف تنفيذ التعليم ي

ختيار إجابة مناسبة اجبة منزلية أم ال. اجملال اؼبعريف، االشيء الذي يعطي اؼبعلم ويعمل و 
يف التدريب األول أيمر طبلب ليكتبون إجابة ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب ىي 

 -نتعلم اآلن يف الصف الثاين من... الثانوية" إجابة ىي "روضة األطفالمثبل رقم واحد "
ألوىل" فالطبلب هبيبوهنا من أحد اعبامعية ا -اؼبقررات الدراسية -اؼبرحلة -وسائل التعليم

ختيار الذي قدم. والتدريب الثاين يناسب الطبلب مفردة منبدلة دبفردة أخرى مثبل ا
الطبلب  يناسبؼبفردات فبا عدم مناسبة فبذالك وجود اعبدول فيو نوعان وفيهما ا

مفردات ما عدمها مناسب. وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة 

                                                             
، والوقت  0100ينايَت  11يوم اإلثنُت، التاريخ  حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي،145
02:11. 
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بشكل  وأيمر طبلاب أن يرسلو الرسالة الصوتية إليوالكبلم يطبق الطبلب ؿبادستو نفرين 
 013ه.واانقشن ط الذي، واظفة الطبلب أي تقرير بسي. اجملال اؼبهاريؿباورة وينتظرىا

يف عملية التعليم أن يف مقابلة خامسة يف ابب اؼبساجد يف العصور األوىل 
، يستخدم تقوًن خارج كبلم ثبلثة أقسام ىي اجملال االنفعايلومهارٌب االستماع وال

االمتحان ىو مبلحظة ىي يف تنفيذ التعليم يبلحظ اؼبعلم على كل عمل الطبلب مثبل 
م ويعمل واجبة منزلية أم ال. اجملال ن الشيء الذي يعطي اؼبعلسرعة أو بطيعا يعملو 

ختيار إجابة مناسبة ىي يف التدريب األول أيمر طبلب ليكتبون إجابة يف أسئلة اؼبعريف، ا
مفردة اليت ؼبا تكمل جبمعها ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل "عصر ج ..." 

التدريب الثاين هبيب الطبلب صبلة الطبلب. و هبيبها  إجابة ىي "عصر ج عصور" ف
اليت ؼبا تكملها بسبب نقصان من أحد مفردة مثبل "يؤذن اؼبؤذن ... وىو يدعو الناس 

 -العصور -اؼبنذنة -خندق -إىل الصبلة يف اؼبسجد صباعة" إجابة ىي "طهارة
جدران" فبذالك ىبتار الطبلب من أحد إجابة الذي قدم. وىذان التدريبان  -اؼبصابيح

سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو يطبق ؿبادثة معا يعرض نص احملادثة من 
، واظفة الطبلب أي تقرير اجملال اؼبهاري يطبقون أبصدقائهم يف واتساب.أن وأيمر طبلاب 

 014ه.واانقشن بسيط الذي
ل ومهارٌب االظباع والكبلم سبرين أي سبرين أول تقوًن التعليم يف ابب القلب والعم

اقاءىم ابإلجابة عن األسئلة يف مثبل هبري لكل طبلب حوارىم مع أصد 00يف صفحة 
ختيار لنوع األول أسئلة والنوع الثاين ا، ويف الصندوق نوعان اتدريب األولصندوق ال

اسب ابؼبوضوع أي اإلجابة أو يصنعون إجابة ربريرية اليت تناسب يف حاؽبم ألهنا تن
يكيفون أسئلة يف النوع  الطبلب أحد من اختيارينهبوز أن ىبًت  فبذالك .القلب والعمل

                                                             
، الساعة  0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ 146
02:11. 

  ، الساعة0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ 147
02:11. 
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ختيار إجابة يف النوع الثاين أو هبيبون أسئلة إبجابة ربريرية اليت تناسب يف حاؽبم األول اب
إجابة فاءة أي مهارة الكبلم وك ىي اجملال اؼبعريف وتقوًن التدريب يكمل ثبلثة أؾبال اآلن.

  ىوفعايلاال ستخدام أساليب اللغة الرضبة، واجملالعلى أسئلة يف النوع األول بتم وكفاءة ا
هبمعون واجبات قبل الساعة ينظر عند عملية التعليم انتهاء مثبل ىل ىم يهتم ابلتعليم أو 

ساب اؼبعلم مثبل يكتبون رسالة يف وات أو خارجها أو يستخدمون أخبلقا إىل العاشرة ليبل
 015بتحية اإلسبلم أم ال أو غَت ذالك.

ة اؼبعلم أمر سييت عائشة وىي طالبة يف اؼبدرس قبل ابب التسوق ىو تقوًن التعليم
 اؼبراىقُت آملمفردات  لكتابةمر إىل طبلب الفصل يف ؾبموعة واتساب تعليما يوما أل

الطالبة تفوض  البة ووبعد انتهاء على واجباهتم فيجمعوهنا إىل الط ابللغة العربية وترصبتها
واعبوانب اليت قومت ىي أكثر وبصلون اؼبفردات فبا ظبعوا يف بيديو  016.إىل اؼبعلم كلها

-51. 0:ج، 50-45. 0إما درجة نتيجة اؼبفردات فبا حصلت ىي 021الذي رسل،
 020.رإي من رقم عايل فبا حصلوا : أ+011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56

أي فيو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم  رسل إليهالطلبة عرب استفتاء الذي ا توأكد
 . ىل0ىي يف ابب أول أي من أحد سؤل ابب آمل اؼبراىقُت يف مهارة االستماع ىو 

 00اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من عطى 
   020الطبلب.

                                                             
ينايَت  03حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار، يوم الثبلاثء، التاريخ 148
 .00:00، والساعة 0100

 .00:10، والساعة 0100يناير  00حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة، يوم األحد، التاريخ 149

اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ  حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا150
 .00:21، الساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  14مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ  حصول اؼبقابلة151
 .00:11والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ حصول التحليل يف استفتاء 152
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اؼبفردات الذي تلفظ يف بيديو  ، أمر اؼبعلم لكتابةمهارة االستماعابب التسوق يف 
التقوًن جودة استماعهم  نتائجتعُت  و لكل الطبلب واجباهتم إىل اؼبعلم. يعطي أن فينبغي

اؼبفردات ظبعوا تلفظها ويكتبوهنا على ينالون  كم أكثر  يسمعون تلفظ اؼبفردات أي
ة إما درجة نتيج 020قراستهم ويفوض على واجباهتم إىل اؼبعلم عرب ؾبموعة واتساب.

. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0اؼبفردات فبا حصلت ىي 
الطلبة عرب استفتاء الذي  توأكد 021: أ+ رإي من رقم عايل فبا حصلوا.63-011

ب حبث مادة التعليم ىي من أحد سأل يف ابب اثين رسل إليها أي فيو أسئلة لكل اب
لم إليكم واجبة لكتابة اؼبععطى ىل  .0ىي يف مهارة االستماع  أي ابب التسوق

 022الطبلب. 00مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 
يف تعليم مهارة الكبلم ويف ابب  0101أغستس  00تقوًن التعليم يف التارخ 

إىل اؼبعلم عرب  استمروا التصالالتسوق وأمر اؼبعلم طلبة يف ذبريب على ىذه اؼبادة و 
 6-01الثمن ابللغة العربية يف ساعة  مارسة عنصال ؼبواتساب أي بيديو ات

 024فصاحة.و  ابتكاري أي كفاءة استعمال تكنولوجيواعبانب الذي قوم ىو ا023صباحا.
الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها يف مقابلتُت قادمتُت أي فيو أسئلة لكل  توأكد

ي ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثين أي أسئلة ابب التسوق يف مهارة الكبلم ى

                                                             
حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 153

 .00:21، الساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  4ة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ مع سييت عائش حصول اؼبقابلة154
 .00:11والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 155

لسبت، حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم ا156
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

، والساعة 0100فرباير  02حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أضبد رافغي، يوم اػبميس، التاريخ 157
14:10. 
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. يف اؼبقابلة اآلتية أي عرب سبارسون فبارسة ؿبادثة إليو؟ ومارسوا بعرب بيديو اتصال 0
 025الطبلب. 00واتصال من 

يف ابب التسوق وأمر كتابة و ة َت مهارة االستماع األخيف  تقوًن التعليم السادس
رب مفردات ومعنها يف كرسة الطلبة ٍب أمر تفويض واجبة إىل اؼبعلم بصورة الذي رسلوا ع

 أن واعبوانب اليت قومت ىي أكثر الطبلب026.بل ساعة عاشرة صباحاواتساب ق
إما درجة نتيجة اؼبفردات فبا حصلت 031وبصلون اؼبفردات فبا ظبعوا يف بيديو الذي رسل،

: أ+ رإي 011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0ىي 
لذي رسل إليها أي فيو أسئلة الطلبة عرب استفتاء ا توأكد 030من رقم عايل فبا حصلوا.

يف مهارة  أحد من أسئلة ابب التسوقأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثينلكل اب
اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال عطى ىل  .0 ىياالستماع 

 030الطبلب. 00الطالب من 
فتح موصل بيديو لأمر ستماع ويف ابب الصحة و تقوًن التعليم األول مهارة اال

يوتب عن الصحة الذي رسل يف ملف إنًتنيت اؼبدرسة ٍب مشاىدة على اؼبوصل لتعليم 
واعبوانب اليت قومت ىي أكثر  030وأمر إرسال كتابة اؼبفردات يف بيديو إىل اؼبعلم.

                                                             
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 158

لصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، حصول اؼببلحظة عرب ا159
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 160
 .00:21الساعة،  ،0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  4مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ  حصول اؼبقابلة161
 .00:11والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 162

بلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقا163
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 
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إما درجة نتيجة اؼبفردات 031وبصلون اؼبفردات فبا ظبعوا يف بيديو الذي رسل،أن الطبلب 
-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0ىي  فبا حصلت

الطلبة عرب استفتاء الذي رسل  توأكد 032: أ+ رإي من رقم عايل فبا حصلوا.011
أحد من أسئلة أي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثلثإليها أي فيو أسئلة لكل اب

ابة مفردات فبا اؼبعلم إليكم واجبة لكتعطى ىل  .0 ىييف مهارة االستماع  ابب الصحة
 033الطبلب. 00وا نعم، إال الطالب من ظبعوا؟ قال

يف ابب الصحة ىو صبع واجبة صنع بيديو "تذكر  ارة الكبلمتقوًن التعليم مه
تَتيك مناسب بتلفظ اعبوانب اليت قومت ىي غناء مناسب وتنغيمو، نصائح اؼبدير".إما 

الطلبة  توأكد 034كارىم.اؼبفردات أو بكل كلمات أو صبل، فصحى على تعبَتىا، ابت
ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب عرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو أسئلة لكل اب

اؼبعلم لصنع بيديو على أمركم ىل  .0 ىي مهارة الكبلم يف سأل ابب الصحةأي  اثلث
 035.موضوع "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية؟ قالوا نعم

 ومناقشة البياانت حتليل البياانت -ج 
تعليم اللغة العربية  بناء على نتائج البياانت احملصولة أن زبطيط تنفيذ التعليم يف

ر اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة الثانوية 
 منتان اعبنوبية.ية بتانو الؤوت كالومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومي

                                                             
حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 164

 .00:21، الساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  4مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ  ؼبقابلةحصول ا165
 .00:11والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 166

، والساعة 0100مارس  03تاريخ حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أضبد رافعي، يوم الثبلاثء، ال167
00:00. 

 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 168
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ن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرسة البياانت ع
ر يف مهارٌب االستماع والكبلم عن مواضيع تطور اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالثانوية 

اؼبدرسة اإلسبلمية ومراحل التعليم واؼبساجد يف العصور األوىل والقلب والعمل. إما يف 
منتان اعبنوبية يف يية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كالمدرسة إنسان تشنديكيا الثانو 

مهارٌب االستماع والكبلم عن مواضيع آمال اؼبراىقُت أي قبل دخول التسوق والتسوق 
 والصحة.

بشكل وصفي  ربليل البياانت ومناقشتها ًبالبياانت يف نوع قادم و  قدم الباحث
الذي يناسب بًتتيب أسئلة واضح من نتائج البحث، فبذالك صف الباحث أقساما 

 البحث، كما يلي:

حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة  -2
ر اإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجالسمعية البصرية يف ادلدرسة الثانوية 

منتان يومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤوت كال
 اجلنوبية.

بلحظات يف زبطيط تنفيذ التعليم واؼبقاببلت مع األستاذ بناء على نتائج اؼب
 رمية اغبكومية الرابعة ببنجودمحم نور فؤدي يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبل أحياين اؼباجستَت

فيو خططا زبطيط تنفيذ التعليم أوال أن  والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء بطلبة اؼبدرستُت
كفاءة الصفوة الالتعليم و  أو اؼبستوى وساعة واؼبوضوع والفصل اسم اؼبدرسة واؼبادة

والوسيلة وعملية التعليم وتقوًن  سًتاتيجياالالطريقة و وأىداف التعليم و  يةكفاءة األساسالو 
قبل الدراسة  اؼبعلم زبطيط تنفيذ التعليم يف كل مقاببلت التعليمصنف  036التعليم.
 .بدأت

                                                             
مع أحياين اؼباجستَت ودمحم نور فؤدي،  ؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعةابيف  حصول اؼبقابلة169

 .02:11، الساعة 0100يناير  10هما ، يوم السبت، التاريخ واؼببلحظة يف زبطيط تنفيظ تعليم
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فيو ثبلثة أقسام وىي  وخطط دمحم نور فؤدي يف زبطيط تنفيذ التعليم األول
اإلسبلمية اؼبدرسة الثانوية نوعا فاألوىل اسم اؼبدرسة أي  00شخصية، ىي تقيم على 

والثانية اؼبادة أي اللغة العربية والثالثة اؼبوضوع أي تطور اؼبدرسة  راغبكومية الرابعة ببنج
واػبامسة  عشر واؼبستوى األوىلاإلسبلمية والرابعة الفصل واؼبستوى أي الفصل اغبادي 

كفاءة الصفوة الدقيقة والسادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع  31×0التعليم أي  ساعة
أي يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو بيئتهم 

ية أي يفهم كفاءة األساسالالذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 
ستماع والكبلم يف ابب تطور اؼبدرسة اإلسبلمية بتم والتاسعة أىداف بلب مادة االالط

. يكمل الطبلب اعبملة 0. يقرر الطبلب قراءة اؼبفردات الذين ظبعوا بتم، 0التعليم أي 
ر، والعاشرة الطريقة . يطبق الطبلب مادة اغبوا0الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 

فيو  power pointاغبادية عشر الوسيلة أي بيديو مع أي ظبعية شفوية و  والسًتاتيجيا
فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب التنفيذ األول ىو ا، التعليم عملية

م ابؼبادة الدعاء معا ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعل
ون ابعباد على اؼبادة الذي يستمعالطبلب ، يهتم نشاط لب السابقة. التنفيذ الثاين ىو

يعلم ٍب يسألون اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي 
ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا . االتنفيذ الثالثؼبادة الذي علم. علم ويناقسون ا

 نوعالويف اء. وتقوًن، لمادة اآلتية والدعم توصية األخبلق ويعطي التوجيو لويعطي اؼبعل
نفعايل، يستخدم تقوًن االمتحان أو اجملال االوًن ثبلثة أقسام ىي، األخَت أي التق

. جانب يف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتابة أي كتابة خارجو. اجملال اؼبعريف
 ه.واانقشن ، واظفة الطبلب أي تقرير بسيط الذياجملال اؼبهاري

فيو ثبلثة أقسام وىي شخصية، ىي  التعليم الثالثط يف زبطيط تنفيذ وخط
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة نوعا فاألوىل اسم اؼبدرسة أي  00تقيم على 

والثانية اؼبادة أي اللغة العربية والثالثة اؼبوضوع أي مراحل التعليم والرابعة الفصل  ببنجار
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 31×0التعليم أي  األوىل واػبامسة ساعةعشر واؼبستوى واؼبستوى أي الفصل اغبادي 
كفاءة الصفوة أي يفهم الطبلب العلم الدقيقة والسادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع 

الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو بيئتهم الذين يقابلون يف بيوهتم 
ستماع هم الطبلب مادة االية أي يفكفاءة األساسالومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 

. يتلفظ الطبلب ـبارخ 0والكبلم يف ابب مراحل التعليم بتم والتاسعة أىداف التعليم أي 
. يكمل الطبلب اعبملة الفارغة ابؼبفردات 0هجة الذين ظبعوا بتم، لاغبروف وال
أي ظبعية  ر، والعاشرة الطريقة والسًتاتيجيا. يطبق الطبلب مادة اغبوا0الصحيحة، 

فتتاح، يفتح التنفيذ األول ىو ا، التعليم ية واغبادية عشر الوسيلة أي بيديو وعمليةشفو 
التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم 

، يهتم الطبلب نشاط لب. م ابؼبادة السابقة. التنفيذ الثاينويتصل اؼبادة الذي يعل
ؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت واضح وهبربون ويستمعون ابعباد على ا

التنفيذ الثالث ىو اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون اؼبادة الذي علم. 
م توصية األخبلق ويعطي التوجيو ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي اؼبعلا
ثة أقسام ىي، اجملال األخَت أي التقوًن ثبل نوعاليف و لمادة اآلتية والدعاء. وتقوًن، ل

، يستخدم امتحان الكتابة االمتحان أو خارجو. اجملال اؼبعريفدم تقوًن نفعايل، يستخاال
ن ، واظفة الطبلب أي تقرير بسيط الذي. اجملال اؼبهارين فارغ مناسبأي كتابة يف مكا

 ه.واانقش
ثبلثة أقسام وىي شخصية، ىي  فيو ط يف زبطيط تنفيذ التعليم اػبامسوخط

اإلسبلمية اغبكومية الرابعة اؼبدرسة الثانوية نوعا فاألوىل اسم اؼبدرسة أي  00تقيم على 
والثانية اؼبادة أي اللغة العربية خاصة اؼبوىبة والثالثة اؼبوضوع أي اؼبساجد يف  رببنج

ستوى األوىل العصور األوىل والرابعة الفصل واؼبستوى أي الفصل اغبادي عشر واؼب
كفاءة الدقيقة والسادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع  31×0واػبامسة وقت التعليم أي 

الصفوة أي يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن أنفسهم أو 
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ية كفاءة األساسالبيئتهم الذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األخر والثمانية 
ستماع والكبلم يف ابب اؼبساجد يف العصور األوىل بتم ي يفهم الطبلب مادة االأ

هجة الذين ظبعوا بتم، ل. يتلفظ الطبلب ـبارخ اغبروف وال0والتاسعة أىداف التعليم أي 
ر، . يطبق الطبلب مادة اغبوا0. يكمل الطبلب اعبملة الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 0

 أي ظبعية شفوية واغبادية عشر الوسيلة أي بيديو وعملية ياوالعاشرة الطريقة والسًتاتيج
فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا التنفيذ األول ىو ا، التعليم

تنفيذ الويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعلم ابؼبادة السابقة. 
معون ابعباد على اؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون ، يهتم الطبلب ويستنشاط لب الثاين ىو

اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون 
ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي التنفيذ الثالث ىو ااؼبادة الذي علم. 

األخَت  نوعالويف الدعاء. وتقوًن، لمادة اآلتية و م توصية األخبلق ويعطي التوجيو لاؼبعل
االمتحان أو خارجو. اجملال دم تقوًن نفعايل، يستخثة أقسام ىي، اجملال االأي التقوًن ثبل

، واظفة اجملال اؼبهاري .ابة أي كتابة يف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتاؼبعريف
 ه.واانقشن الطبلب أي تقرير بسيط الذي

فيو ثبلثة أقسام   يف زبطيط تنفيذ التعليم السابعؼباجستَتوخطط األستاذ أحياين ا
اؼبدرسة الثانوية نوعا فاألوىل اسم اؼبدرسة أي  00وىي شخصية، ىي تقيم على 

والثانية اؼبادة أي اللغة العربية خاصة اؼبوىبة والثالثة  رببنج اإلسبلمية اغبكومية الرابعة
عشر واؼبستوى ستوى أي الفصل اغبادي اؼبوضوع أي القلب والعمل والرابعة الفصل واؼب

دقيقة والسادسة اليوم واتريخ تنفيذه والسابع  31×0التعليم أي  األوىل واػبامسة ساعة
كفاءة الصفوة أي يفهم الطبلب العلم الفعلي ابىتمام وسؤل على إرادة العاؼبُت عن ال

كفاءة الخر والثمانية أنفسهم أو بيئتهم الذين يقابلون يف بيوهتم ومدرستهم أو اؼبكان األ
ستماع والكبلم يف ابب القلب والعمل بتم والتاسعة ية أي يفهم الطبلب مادة االاألساس

. 0هجة الذين ظبعوا بتم، ل. يتلفظ الطبلب ـبارخ اغبروف وال0أىداف التعليم أي 
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ر، . يطبق الطبلب مادة اغبوا0يكمل الطبلب اعبملة الفارغة ابؼبفردات الصحيحة، 
 أي ظبعية شفوية واغبادية عشر الوسيلة أي بيديو وعملية الطريقة والسًتاتيجيا والعاشرة
فتتاح، يفتح التعليم بتحية اإلسبلم ويدعو الطبلب الدعاء معا التنفيذ األول ىو ا، التعليم

م ابؼبادة السابقة. التنفيذ ويغيب الطبلب ويبُت أىداف التعليم ويتصل اؼبادة الذي يعل
، يهتم الطبلب ويستمعون ابعباد على اؼبادة الذي يعلم ٍب يسألون بنشاط ل الثاين ىو

اؼبادة اؼبنقوصة أو غَت واضح وهبربون اؼبادة اليت فيها يشرحون اؼبادة الذي علم ويناقسون 
ختتام، يستخلصون اؼبادة الذي علم معا ويعطي التنفيذ الثالث ىو ااؼبادة الذي علم. 

األخَت  نوعالويف لمادة اآلتية والدعاء. وتقوًن، جيو لم توصية األخبلق ويعطي التو اؼبعل
االمتحان أو خارجو. اجملال دم تقوًن نفعايل، يستخثة أقسام ىي، اجملال االأي التقوًن ثبل

، واظفة . اجملال اؼبهارييف مكان فارغ مناسب، يستخدم امتحان الكتابة أي كتابة اؼبعريف
 041ه.واانقشن الطبلب أي تقرير بسيط الذي

ناء على نتائج اؼببلحظات يف زبطيط تنفيذ التعليم واؼبقاببلت مع األستاذ ب
 رجودمحم نور فؤدي يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببن أحياين اؼباجستَت

لكل  خططا زبطيط تنفيذ التعليم والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء بطلبة اؼبدرستُت أن
أكد اغبال  . ىذامح التعليم، ألن فيو ينظم لتوصيل أىداف التعليلنجا  اللقاء قبل الدراسة

طبعا، يفهم اؼبعلمان أنبية فهما على صنع توثيق زبطيط تنفيذ التعليم ما حصل الباحث. 
منَت أن التخطيط مفاىيمي من كل عمل، يف شكل  زبطيط تنفيذ التعليم. وفقا لرأي

وتثبت اػبطة واألىداف قبل أنشطة  برامج وترتب بتنظيم وعقلي وصفي معٌت وأىدافو.
 التخطيط قبل الدراسة أحد من مساعدة لتوصيل قباح اؼبعلم واؼبتعلم.يصنع بدأت، ألن 

 040قال روجار أ. كوفمان أن زبطيط التعليم برانمج الذي يعمل اؼبعلم لتوصيل أىداف.و 
و التعليم زبطيط التعليم عقلي من ربليل منظم يف عملية مبتطبيق إما قال فيلف جام أن 

                                                             
مع أحياين اؼباجستَت ودمحم نور فؤدي،  ؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعةابيف  حصول اؼبقابلة170

 .02:11، الساعة 0100يناير  10واؼببلحظة يف زبطيط تنفيظ تعليمهما ، يف التاريخ 
171

Munir, op. Cit., hlm. 1-2. 
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ومن رأي  040وىدف الطبلب واعبماعي. م الفعال واؼبؤثر اؼبناسب حباجتوأبىداف للتعلي
جوفار أن درجة زبطيط تنفيذ التعليم فيها ربليل حاجة الطبلب وتعيُت األىداف اؼبناسبة 

رأي و  040وتعيُت أسلوب التعليم وطريقتو إليصال أىداف التعليم وتعيُت مادة التعليم.
ينمى أو أكثر،  ة الدينية لتخطيط تنفيذ التعليم ىو تنفيذ التعليم للقاءؾبلس اغبكوم

زبطيط تنفيذ التعليم من زبطيط السنة لتوجيو طبلب على حصول كفاءة أساسية. هبب 
أن ىبطط لكل معلم اؼبؤسسة زبطيط تنفيذ التعليم بتم لعملية التعليم يعمل بفعال وإؽبام 

الشًتاك طبلب النشيط ويعطى فرصة على اختيارىم  وإمتاع وربدى ومناس وأتثَت ومأثرة
زبطيط تنقيذ يناسب  وابتكارىم واستقاؽبم الذين يناسبون دبوىبتهم ومبو سكولوجيتهم. و

 041التعليم بكفاءة اساسية اليت ربصل وينفذ يف لقاء أو أكثر.
اؼبعلم اػبَت زبطيط التعليم قبل دراسة  هبوز أن ىبطط دارفبذالك، قال كونن

عملية التعلم والتعليم الصحيحة بتخطيط جيدا، ما عدم ذبوز أن تبدأ يف الفصل. تبدأ 
زبطيط صحيح سيصعب أن وبصل اؼبعلم تعليما اتما. فبذالك يواجب لكل اؼبعلم أن 

تخطيط ىبطط زبطيط الىبطط التخطيط ومساعدة التعليم قبل الدراسة تبدأ. أما من 
 042تنفيذ التعليم.

فيو اسم اؼبدرسة واؼبادة م نفيذ التعليزبطيط تت عن البياانكما قدم الباحث 
 يةكفاءة األساسالكفاءة الصفوة و الواؼبوضوع والفصل أو اؼبستوى وساعة التعليم و 

ىذا  043والوسيلة وعملية التعليم وتقوًن التعليم. سًتاتيجياالوأىداف التعليم وطريقة و 
 اغبال أكد توثيق زبطيط تنفيذ التعليم ما حصل الباحث.
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اغباجة ويوثقها، ويعُت  اؼبعلم فيو أقسام: ىي يتعرففقا لرأي حرجيطو أنو و 
تعرف ئج مفالة، يحاجات الذي يفالها، ووبدد نتائج ؿبصولة إبسهاب من كل حوا

ختيار، ويرتب نتائج ؿبتاجة لكفاية حوائج اليت تشعر، ويتعرف شروط لتوصيل كل ا
وط يف ربصيل كل حوائج ويفصل سًتاذبيا ملحصا فبكنا وألة لتكميلها على كل شر 
 ويف ؾبلس اغبكومة الدينية يشكل044مفابل وخاسرا على كل سًتاذبي وألة الذي يعمل.

ذات اؼبدرسة أي اسم اؼبؤسسة، وذات درس التعليم أو زبطيط تنفيذ التعليم يقيم من: 
ويناسب حباجتهم  موضوع التعليم، والفصل أو اؼبستوى، واؼبادة، والوقت ىو يعُت

تقيم من  يةصل، والكفاءة اللبالتعليم الذي يو  ألساسية ابحتساب ساعةل الكفاءة التوصي
األساسية ومؤشر إحصال  والكفاءةاعبماعة والعلمي واؼبهارٌب،  وشعور الدينية شعور

م بكلمة فعل إجرائي اليت الذي يناسب بكفاءة أساسية ويستخدالكفاءة، وىدف التعليم 
ي، ومادة التعليم وفيها اجملال اؼبهار و  ايل واجملال اؼبعريفنفعاجملال االتبلحظ ويقاس يف 

واقعية وفكرة وأىداف وأنظمة مناسبة وتكتب يف شكل الكسرات اؼبناسب بسبك مؤشر 
اؼبعلم ىبلق بيئة التعليم وعملية التعليم  هاستخدمصال الكفاءة، وطريقة التعليم أي يإح

ووسيلة التعليم ىي آلة مساعدة على ليوصل اؼبعلم كفاءة أساسية على خلقية الطبلب، 
عملية التعليم اليصال مادة التعليم، ومنبع التعليم كالكتاب القرار والوسيلة اؼبطبعة 

خطوات التعليم يف ؾبال تقدًن عملت  واإلليكًتونيك والبيئة واؼبنبع األخر اؼبناسب، و
قد فعل  الدينيةكل خطوات ؾبلس اغبكومة عُت   045ولب واختتام، وتقوًن نتائج التعليم.

اؼبعلمُت  يستخدم ال كتبا ألن ومؤشر إحصال الكفاءةنوع  أي اؼبعلمان إال يف أنواع
ونوع  (MGMP)شكل زبطيط تنفيذ تعليم الوابء الذي قدم ؾبلس معلم فن اللغة العربية 
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منبع التعليم ال تذكران يف زبطيط تنفيذ ولكن عند التعليم استخدام ونوع سًتاذبي التعليم 
 046ع التعليم من ؾبلس اغبكومة الدينية.منب

يف ىذه اؼبدرسة خاصة على مواد  ألىدافاب ويف نوع ىدف التعليم انسب
لتتطور قدرة فهم وحبث وموضوعي كتب . 0تعليم اللغة العربية يف اؼبنهج الديٍت وىي: 

ة لتتطور قدر .0 الًتاث على تقدير جانب الشكل واؼبعٌت والوظيفة وقواعد اللغة العربية.
الكاتبُت الذين يتعلقون يف ؾبال اؼبتكلمُت أو  ل ابستخدام اللغة العربية اعبميلاالتصا

لتم مهم تعليم اللغة العربية اعبميلة ألحد . 0 ستماع، الكبلم، القراءة، الكتابة.مهارة اال
اللغة من اللغات األجنبية تصَت أساس التعليم خاصة على حبث مصادر دين اإلسبلم 

الشكل أ.  اجملال علم النحو والصرف والببلغة على قيام:وبتوي ؼبي. وآلة اتصال عا
قواعد توي ربب.  واؼبعٌت والوظيفة من نظام قواعد النحو والصرف يف اؼبكاملة اؼبناسبة.

النحو والصرف أشكال اعبملة االظبية والفعلية، اسم الامَت، الفعل، الفعل الصحيح 
عرفة، اؼبعرب واؼببٍت، مرفوعات االظباء، منصوابت واؼبعتل، تصريف الفعل، اسم النكرة واؼب

االظباء، ؾبرورات االظباء، حرف اعبر، اسم غَت اؼبنصرف، الفعل اؼبعرب، صفة اؼبشبهة، 
ٌت والوظيفة من ترتيب الكلمات  الشكل واؼبعج.  اسم التفايل، اسم اؼببالغة، النصبة.

ين يقيمون من الفصاحة، الببلغة، النص يف علم الببلغة كاؼبعاين، البيان، البديع الذو 
أنواع التشبيو، االستعارة، اجملاز، الكناية، كبلم اػبرب، اإلنشاء، القصر، التورية، الطباق، 

إذ، يف ىدف النمرة الثاين يدل على  051.قتباسلتأكيد، اعبناز، السجع، اإلاؼبقابلة، ا
ولو فحسب تلفظ مناسبة بُت ىدف التعليم هبدف فبا ثبت ؾبلس اغبكومية الدينية، 

 اؼبفردات.
 ونظرية ربديد ؾبلس اغبكومة الدينية كما تلي:
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 0الكفاءة اللبية 
 اؼبعرفة

 1الكفاءة اللبية 
 اؼبهارة

. يفهم العلم الواقعي واؼبفاىيمي 0
واإلجرائي، يطبقو، وبللو بناء على إردة 
اؼبعرف عن علم عام كتكنولوجي وفن وثقافة 

لعلم وأدب بنظر إىل صباعة وتطبيق ا
اإلجرائي يف قسم معُت مناسب على موىبة 

 الطلبة. 

. يصنع النمؤ ويفكره ويقدمو  يف 1
اجملال الواقعي أو التجريدي فبا تعلم يف 
اؼبدرسة بنفسو ويقدر أن يستخدم 

 طريقة مناسبة بقائدة العلم 

 الكفاءة األساسية الكفاءة األساسية
. وبلل الشكل واؼبعٌت والوظيفة من 0. 0

ب القواعد اللغوية عن: "اػبرب اؼبقدم تركي
 واؼببتدأ اؼبأخر" يف مكاؼبة مناسبة ابؼبوضوع.

. يقدم نتيجة ربليل الشكل 0. 1
واؼبعٌت والوظيفة من تركيب القواعد 
اللغوية عن اػبرب اؼبقدم واؼببتدأ اؼبؤخر 

 يف صبلة مناسبة ابؼبوضوع.  
. وبلل الشكل واؼبعٌت والوظيفة من 0. 0

قواعد اللغوية عن: "كان وأخواهتا، تركيب ال
 إن وأحواهتا" يف مكاؼبة مناسبة ابؼبوضوع.

. يقدم الشكل واؼبعٌت والوظيفة 0. 1
من تركيب القواعد اللغوية عن: "كان 
وأخواهتا، إن وأحواهتا" يف صبلة مناسبة 

 ابؼبوضوع.
. وبلل الشكل واؼبعٌت والوظيفة من 0. 0

توابع )النعت، تركيب القواعد اللغوية عن: "ال
العطف، البدل، التوكيد(، منصوابت 

 األظباء" يف مكاؼبة مناسبة ابؼبوضوع.

. يقدم الشكل واؼبعٌت والوظيفة 0. 1
من تركيب القواعد اللغوية عن: "التوابع 
)النعت، العطف، البدل، التوكيد(، 
منصوابت األظباء" يف صبلة مناسبة 

 ابؼبوضوع.
. يقدم الشكل واؼبعٌت والوظيفة 1. 1لوظيفة من . وبلل الشكل واؼبعٌت وا0. 0
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تركيب القواعد اللغوية عن: "اؼبفعول بو، 
 اؼبفعول اؼبطلق" يف مكاؼبة مناسبة ابؼبوضوع.

من تركيب القواعد اللغوية عن: 
"اؼبفعول بو، اؼبفعول اؼبطلق" يف صبلة 

 050مناسبة ابؼبوضوع.
ساسية يف الباب الثاين أن الكفاءة اللبية والكفاءة األ كما قدم الباحث عن

يف مواضيع الكفاءة اللبية والكفاءة األساسية ولكن يف زبطيط تنفيذ ترتيبها ما ال يدل 
 التعليم فبا خططا أن يدل اؼبواضيع الذين يتعلمون. 

التخطيط الذي يصف استعداد لتعليم الفصل، وكالعادة  أكد من منَت أن
ع استعداد ـبطط قبل التعليم ىو أحد صنع التخطيط على حاجة يف كل مقابلة. يصن

زبطيط التعليم على قرطاس العمل،  يكتب خطوة مهمة ؼبعلم يف التعليم الناجح. 
كاستعداد التعليم أو زبطيط تشكيل التعليم. وفيو مادة التعليم اليت تعلم، موضوع فن 

تخطيط لوا ستعمل، والوسيلة اليت تستخدم.الذي يعلم، الطريقة اليت ت التعليم، الفصول
تنظيم تعليم اللغة العربية قسمان نبا تعليم كنظام ولغة عربية كنظام. التعليم كنظام يقيم 

كنظام أهنا تقيم من جوانب   من طبلب ومعلمُت ومواد وطرق وتقاوًن، وإما اللغة العربية
 050.بل مهارت اللغة وعناصر اللغةمث اللغة

بنظرايت ان خططان فبذالك يناسب لكل أنبية زبطيط تنفيذ التعليم الذ
  قادمة وربديد التكوين من ؾبلس اغبكومة الدينية.  

بتصميم نظرايت  أضبد رافيعي أن انسب زبطيط تنفيظ التعليم خططأما 
 واؼبادة ىي لقاء اثين، واؼبقابلة ،0101يوليو  06 ىو التاريخاألربعاء و  يوم وفي أنو قادمة
علم أي يفهم الطبلب وظيفة  أهنالثة اثالكفاءة اللبية ىي كفاءة لبية و  ،تماعاسىي 

ىا من النص الذي يتعلق دبوضوع نص ولغة كأصواهتا، كلماهتا، معٌت صباعة وشكل 
السوق )يف السوق التقلدي، يف سوبرماركيت( الذين يشًتكونو فعاؽبم على تعبَت وصفي 

د أي يف ؾبال شكل األظباء وميزاهنا وصفتها وخاصتها ابىتمام شكل معٌت ووظيفة قواع
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وىدفا التعليم نبا األول يقدر الطبلب تلفظ اؼبفردات  ،عدد ألف ومليون ومليار بليون
وتعبَت بسيط عن السوق )يف السوق التقلدي، يف سوبرماركيت( بتنغيم صحيح اتم 

أو مصدر  والوسيلة ،ظباع بيديو ىي والطريقة ،والثاين يكتب الطبلب اؼبفردات فبا ظبعوا
وعملية التعليم ىي يدعو الطبلب  ،وإنًتنيت (power point) فوار فوينأي  التعليم

ويبؤلون دفًت اغباور ويهتمون ببيديو ؿبادثة ويبحثون معاىن مفردات فبا ظبوا ويبتحنون 
-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0والتقوًن  ،دبادة مناسبة

كتب يف حجرة   تعليم ألنإال يف أنواع أي نوع اسم اؼبدرسة ونوع اسم ال 050: أ+.011
اؼبدرسة ونوع الفصل واؼبستوى ألهنما وضحا يف حجرة  e-learningقسم اللغة العربية يف 

ومؤشر إحصال نوع موضوع التعليم و  ونوعاؼبدرسة  e-learningقسم اللغة العربية يف 
شكل زبطيط تنفيذ تعليم الوابء الذي قدم ؾبلس اؼبعلم يستخدم ال كتبا ألن  الكفاءة

 051ونوع سًتاذبي التعليم. (MGMP)علم فن اللغة العربية م
لكل نوع ىدف التعليم هبدف ؾبلس اغبكومة الدينية الذي صنع يناسب 

يف ؾبال اؼبتكلمُت  ل ابستخدام اللغة العربية اعبميللتتطور قدرة االتصا. 0اؼبدرسة وىو: 
الكتابة. واؼبادة ؿباضرة و ، القراءةو الكبلم، و ستماع، اال هاراتدبالكاتبُت الذين يتعلقون أو 

ربدث أو كتابة بشكل االتصال ربت اؼبوضوع: التعارف، حياة األسرة، اؽبواية، العمل، 
الشاب، الصحة، أداوة العام، السحاية، قصات اإلسبلم، معلومات اإلسبلم، أايم كربى 

م، ستماع، الكبلتدريب كفاءة اؼبهارات الغوية كااليف اإلسبلم، أقطاب اإلسبلم على 
ألحد اللغة من اللغات األجنبية  مهم تعليم اللغة العربية اعبميل لتم. 0 القراءة، الكتابة.

تصَت أساس التعليم خاصة على حبث مصادر دين اإلسبلم وآلة اتصال عاؼبي. والوظائف 
االتصالية مثبل األوىل، تعريف النفس ويعرف البشر األخر وأصل البلد أو اؼبنطقة، الثانية، 
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اإلرادة وايصال األسرة، الثالثة، إتيان األمر،الرابعة، ينهى، اػبامسة، يستأذن، تعبَت 
السادسة، ينطق وهبيب السبلمة، السابعة، يقدم اآلرى، الثمانية، يطلب االىتمام وأيٌب 
اإلعبلن، التاسعة، وصفي الشكل واؼبيزان وظبة االسم، العاشرة، يسأل الصحة وتعبَت 

ادية عشرة، أيٌب النصيحة، الثانية عشرة، ينطق اغبفاوة األمراض عند زايرهتم، اغب
والتوديع، الثالثة عشر، يسأل العمل واغبادثة اؼباضية واآلتية، الرابعة عشر، يعطي 

، اػبامسة عشر، اؼبقارنة، السادسة امعلومات ويطلبها على حبث األداين إبندونيسي
ية عشر، أيٌب الرجاء، التاسعة عشر، وصفي اغبادثة، السابعة عشر، يقدر الشغل، الثمان

لتتطور فهم ما تتعلق بُت اللغة والثقافة الواسعة فبذالك . 0، يسأل ىدف النشاط. عشر
يرجوىم لدى قدرة مهارة اللغوية كقواعدىا، احملاضرة، اإلسًتاتيجية، الصوصيولوجية، 

يصل الذي ثبت أن انسب ىدف النمرة  األول ؾبالو، ولكن ؼبا إذا، ىدف  052الثقافة.
ل يف أنواع ىدف اجملال على اجملال اإلتصايل ألن فحسب تلفظ. والتلفظ ال يدخ

 تصايل.اال
 ونظرية ربديد ؾبلس اغبكومة الدينية كما تلي:

 0الكفاءة اللبية 
 اؼبعرفة

 1الكفاءة اللبية 
 اؼبهارة

. يفهم العلم الواقعي واؼبفاىيمي 0
واإلجرائي، يطبقو، وبللو بناء على إردة 

عن علم عام كتكنولوجي وفن  اؼبعرف
وثقافة وأدب بنظر إىل صباعة وتطبيق 
العلم اإلجرائي يف قسم معُت مناسب 

 على موىبة الطلبة. 

. يصنع النمؤ ويفكره ويقدمو  يف اجملال 1
الواقعي أو التجريدي فبا تعلم يف اؼبدرسة 
بنفسو ويقدر أن يستخدم طريقة مناسبة 

 بقائدة العلم 

 الكفاءة األساسية ةالكفاءة األساسي
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. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 0. 0
النص وعناصر اللغة )األصوات، 
الكلمة، اؼبعٌت( من النص الذي يتعلق 
دبوضوع: التسوق )يف السوق التقليدي، 
يف سوبرماركيت( الذي يبارس بشفهي 
يف شكل وصفي كشكل األظباء وخلقها 
وقياسها وصفتها ابىتمام الشكل واؼبعٌت 

الوظيفة من تركيب اللغة: عدد ألف و 
 ومليون ومليار وبليون.   

. يبارس بشفهي يف شكل وصفي  0. 1
كشكل األظباء وخلقها وقياسها وصفتها 
ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 

 اللغة: عدد ألف ومليون ومليار وبليون.   

. وبلل فكرة من نص اللغة العربية 0. 0
وق )يف السوق ربت اؼبوضوع: التس

التقليدي، يف سوبرماركيت( ابىتمام 
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 
 اللغة: عدد ألف ومليون ومليار وبليون.   

. يقدم نتيجة ربليل الفكرة من نص 0. 1
اللغة العربية ربت اؼبوضوع: التسوق )يف 
السوق التقليدي، يف سوبرماركيت( ابىتمام 

تركيب اللغة:  الشكل واؼبعٌت والوظيفة من
عدد ألف ومليون ومليار وبليون شفهيا أو  

 كاتبا    
. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 0. 0

النص وعناصر اللغة )األصوات، 
الكلمة، اؼبعٌت( من النص الذي يتعلق 
دبوضوع: الصحة )اؼبستشفى والصيدلية، 
عيادة اؼبريض( الذي يبارس بشفهي  

الزايرة كيسأل حال الصحة، وتعبَت عند 
إىل اؼبريض وأيطي التوصيات )حفظ 
الصحة( ابىتمام الشكل واؼبعٌت 

. يقدم أن يبارس بشفهي كيسأل 0. 1
حال الصحة، وتعبَت عند الزايرة إىل اؼبريض 
وأيطي التوصيات )حفظ الصحة( ابىتمام 

يب اللغة: الشكل واؼبعٌت والوظيفة من ترك
 حروف اعبر وحروف العطف.
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والوظيفة من تركيب اللغة: حروف اعبر 
 وحروف العطف.   

. وبلل فكرة من نص اللغة العربية 0. 0
ربت اؼبوضوع: الصحة )اؼبستشفى 
والصيدلية، عيادة اؼبريض( ابىتمام 
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 

 اللغة: حروف اعبر وحروف العطف

. يقيم نتيجة ربليل الفكرة من نص 1. 1
الصحة اللغة العربية ربت اؼبوضوع: 

)اؼبستشفى والصيدلية، عيادة اؼبريض( 
ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 
اللغة: حروف اعبر وحروف العطف شفهيا 

 أو كاتبا
. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 2. 0

النص وعناصر اللغة )األصوات، 
الكلمة، اؼبعٌت( من النص الذي يتعلق 
 دبوضوع: السفر والسياحة )الوسائل
اؼبواصبلت، اؼبناطق السياحية( الذي 
يبارس بشفهي كتوديع، ربية وداعا وأىبل 
وسهبل ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظيفة 
من تركيب اللغة: االسم النكرة واالسم 

 اؼبعرفة.

. يقدم أن يبارس بشفهي كتوديع، 2. 1
ربية وداعا وأىبل وسهبل ابىتمام الشكل 

: االسم واؼبعٌت والوظيفة من تركيب اللغة
 النكرة واالسم اؼبعرفة شفهيا أو كاتبا.

.يطبق القاعدة عن شكل، ومعٌت 3. 0
ووظيفة من تركيب اللغة: االسم النكرة 
واالسم اؼبعرفة بًتتيب نص اللغة العربية 
ربت اؼبوضوع: السفر والسياحة )وسائل 

 اؼبواصبلت  اؼبناطق السياحية(.

ق . يرتب نص اللغة العربية الذي يتعل3. 1
ب: السفر والسياحة )وسائل اؼبواصبلت  
اؼبناطق السياحية(. ابىتمام الشكل واؼبعٌت 
والوظيفة من تركيب اللغة: االسم النكرة 

 053واالسم اؼبعرفة شفهيا أو كاتبا
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كما قدم الباحث عن الكفاءة اللبية والكفاءة األساسية يف الباب الثاين أن 
كفاءة األساسية بتخطيط تنفيذ التعليم فبا خطط ترتيبها انسب موضوع الكفاءة اللبية وال

 ليتعلمون.

حىت اآلن، إن الباحث وجد واحد زبطيط تنفيذ التعليم فحسب. وىذا و 
 e-learningاغبال صححت الطالبة اليت رسلت صورة زبطيط تنفيذ التعليم من 

    054اؼبدرسة.
عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة حتليل  -0

ر اإلسالمية احلكومية الرابعة ببنجية يف ادلدرسة الثانوية السمعية البصر 
منتان يومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤوت كال

 اجلنوبية.
والتوثيق يف اؼببلحق  علمُتاؼببناء على نتائج اؼببلحظات واؼبقاببلت مع 

فيها  دمحم نور فؤدي وىل الذي عمل. أن يف عملية التعليم األواالستفتاء بطلبة اؼبدرستُت
فتتاح، فتح التعليم بتحية ا ذي رسل إىل ؾبموعة واتساب وفيوأمرىم ؼبشاىدة بيديو ال

معا وبُت أىداف  الطبلب الدعاء اإلسبلم وسأل أخبار الطبلب وعرف نفسو ودعا
وم التعليم وسأل إىل الطبلب من تعلم ىذه الدراسة أو قرأىا قبل دخول البحث ىذا الي

، شرح طبلاب إىل مادة ابب تطور اؼبدرسة نشاط لبوسأل دراسة ىذا اليوم. ويف 
يقررىا ويكتبها اإلسبلمية وتلفظ اؼبفردات اليت تتعلق ابألظباء واألفعال إىل الطبلب، ف

الطبلب ابلشكل أو اغبركات شاىدوا بيديو واستمعواه مثبل يتلفظ "منذ عصر اإلسبلم" 
شكل أو اغبركات وشرح إشارة اعبمع أي حرف اعبيم جانب مفردة فيقرروهنا ويكتبوهنا ابل

يهتم. ٍب التدريبات أي يف التدريب األول أمر -ىو صبعها مثبل كتاب ج مكاتيب وإىتم
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طبلاب لكتابة إجابة ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل رقم واحد "اإلسبلم... 
ختيار الطبلب من أحد ايجيبها ع ف. هبمابلًتبية جبميع نواحيها. أ. يهتم ب. يهمل ج

الذي قدم. والتدريب الثاين هبيب الطبلب مفردة صبع من اسم مفرده وىذان التدريبان 
من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو مثل ؿباورة اليت تتعلق ابؼبادة ويقرر 

كيف كان الطبلب ؿبادستو مثبل تكلم عن " الطعام/ الطبلب/ ؾباان" فاعبملة ىي "
وأمر طبلاب أن يرسلو الرسالة الصوتية إليو الطعام للطبلب؟ كان الطعام ؾباان للطبلب" 

ٍب سأل إىل متعلمُت يف ىذه اؼبادة أي  بشكل ؿباورة وينتظرىا يف الساعة التاسعة ليبل
 055عن فهمهم وعطا مآثرة إىل الطلبة وختم خببلصة الدرس وقراءة الدعاء والسبلم.

اؼبعلم اؼبناقشة بُت اؼبعلم وبُت اؼبتعلمُت يف ؾبال حبث استمر ديو، أن شاىد الطبلب بي
وىؤالء البياانت القادمة قد  056ىذا اليوم يف ؾبموعة واتساب حىت انتهاء البحث.

 061موىبة. 00صححت استفتاء الذي رسل إىل طبلب الفصل 
إىل  لذي رسليف عملية التعليم الثالثة الذي عمل فيها أمرىم ؼبشاىدة بيديو ا

 فتتاح، فتح التعليم بتحية اإلسبلم وسأل أخبار الطبلب ودعاؾبموعة واتساب وفيو ا
معا أمر طبلاب لكتابة دفًت اغباور الذي عطا يف ؾبموعة واتساب وبُت  الطبلب الدعاء

أىداف التعليم وسأل إىل الطبلب من يتعلم ىذه الدراسة أو قرأىا قبل دخول البحث 
، شرح طبلاب إىل مادة ابب مراحل التعليم نشاط لبذا اليوم. ىذا اليوم وسأل دراسة ى

الطبلب يقررىا ويكتبها أي تلفظ اؼبفردات اليت تتعلق ابألظباء واألفعال إىل الطبلب، ف
استمعواه مثبل تلفظ "مراحل التعليم" فيقرروهنا لشكل أو اغبركات شاىدواه بيديو و اب

مع أي حرف اعبيم جانب مفردة ىو ويكتبوهنا ابلشكل أو اغبركات وشرح إشارة اعب
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 أيمل. ٍب التدريبات أي يف التدريب األول أمر طبلاب -صبعها مثبل مرحلة ج مراحل وأمل
لكتابة إجابة ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل رقم واحد "نتعلم اآلن يف الصف 

اؼبقررات  -رحلةاؼب -وسائل التعليم -الثاين من... الثانوية" اإلجابة ىي "روضة األطفال
ختيار الذي قدم. والتدريب الثاين الطبلب من أحد ايجيبها ألوىل" فاعبامعية ا -الدراسية

يناسب الطبلب مفردة منبدلة دبفردة أخرى مثبل وجود اعبدول فيو نوعان وفيهما 
الطبلب مفردات ما عدمها مناسب. وىذان يناسب اؼبفردات فبا عدم مناسبة فبذالك 

سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو شرح وظيفة ضمائر عند التدريبان من 
اليت تتعلق ابؼبادة ويطبق الطبلب ؿبادستو  الكتابتطبيق احملاورة ومثل ؿباورة يف نص 

نفرين ٍب سأل إىل متعلمُت يف ىذه اؼبادة أي عن فهمهم وأخرب اؼبادة األتية وختم خببلصة 
اؼبعلم اؼبناقشة بُت استمر شاىد الطبلب بيديو، أن  060الدرس وقراءة الدعاء والسبلم.

 060نتهاء البحث.ىذا اليوم يف ؾبموعة واتساب حىت ااؼبعلم وبُت اؼبتعلمُت يف ؾبال حبث 
 00وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء الذي رسل إىل طبلب الفصل 

 060موىبة.
مرىم ؼبشاىدة بيديو يف عملية التعليم اػبامسة مشاىدة ببديو الذي عمل فيو أ

فتتاح، فتح التعليم بتحية اإلسبلم وسأل أخبار لذي رسل إىل ؾبموعة واتساب وفيو اا
معا أمر طبلاب لكتابة دفًت اغباور الذي عطا يف ؾبموعة  الطبلب الدعاء الطبلب ودعا

واتساب وبُت أىداف التعليم وسأل إىل الطبلب عن الدراسة السابقة وسأل دراسة ىذا 
، شرح طبلاب إىل مادة اؼبساجد يف العصور األوىل أي تلفظ اؼبفردات نشاط لب اليوم.

الطبلب مثبل تلفظ يستمعها يقررىا اليت تتعلق ابألظباء واألفعال والعبارات إىل الطبلب ف
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"دون طهارة" فيقرروهنا وشرح إشارة اعبمع أي حرف اعبيم جانب مفردة ىو صبعها مثبل 
ؼبسجد ىبصص للصبلة. ٍب التدريبات أي يف التدريب يتخذ وا -شهر ج أشهر وإزبذ

لكتابة إجابة يف أسئلة مفردة اليت ؼبا تكمل جبمعها استمعوا تلفظو  األول أمر طبلاب
يجيبوهنا. فويتلفظها واحدا فحسب مثبل "عصر ج ..." إجابة ىي "عصر ج عصور" 

ن أحد مفردة مثبل والتدريب الثاين هبيب الطبلب صبلة اليت ؼبا تكملها بسبب نقصان م
 -"يؤذن اؼبؤذن ... وىو يدعو الناس إىل الصبلة يف اؼبسجد صباعة" إجابة ىي "طهارة

جدران" فبذالك ىبتار الطبلب من أحد إجابة  -اؼبصابيح -العصور -اؼبنذنة -خندق
الذي قدم. وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو طبق 

عرض نص احملادثة وأمر طبلاب لتطبيق أبصدقائهم يف واتساب واالتصال ؿبادثة معا ا
ومباشر اليت تتعلق ابؼبادة وطلبهم لًتصبة من اؼبفردات الذي علم ٍب سأل إىل متعلمُت يف 

شاىد  061ىذه اؼبادة أي عن فهمهم وختم خببلصة الدرس وقراءة الدعاء والسبلم.
ُت اؼبعلم وبُت اؼبتعلمُت يف ؾبال حبث ىذا اؼبعلم اؼبناقشة باستمر الطبلب بيديو، أن 

وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء  062اليوم يف ؾبموعة واتساب حىت انتهاء.
 063موىبة. 00الذي رسل إىل طبلب الفصل 

يف عملية التعليم السابعة سأل أحياين أخبار طلبة وقول ربية اإلسبلم ٍب اتصل 
أىداف التعليم يوما. ويف عمل اللب ىو أمرىم إجراء مادة يوما دبادة قادمة وعرف على 

ناسب إجابة حوار الكتاب ينمون جابة ربريرية أي ذبوز الطلبة اليت تاغبوار يف الكتاب إب
نتظر الطلبة ؼبمارسة أو لتمرين اسب يف أحوال الطلبة يف بيوهتا واحبرية أو إبجابة اليت تن

أو رسالة صوتية أو  (VC)ديو اتصال بوقت معُت ٍب يتصلون اؼبعلم ؼبمارسة عرب بي
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واجبة اؼبنزيل يف الساعة ذبتمع إتصال. واألخَت ختم التعليم بتخليص التعليم يوما و 
العاشرة ليبل سباما وعملها الطبلب عطا التقدير على واجبتهم مثبل فبتاز لنتيجة واجبة 

طاىم التقدير ولو نتيجة واجبتهم كافيُت فع 6/61ماعدم خطأ وجيد جدا لنتيجة واجبة 
وربت  6حىت ربت نتيجة  4.... لنتيجة واجبة من نتيجة كفيتعلى واجبتهم مثبل  

ورىب اؼبعلم طبلاب لواجبات اليت ما عدم ًب أو نتيجتها 064ابلتقدير شكرا كثَتا. 4نتيجة 
وىؤالء البياانت القادمة قد صححت استفتاء الذي رسل  ربت ضابط تقدير اؼبدرسة.

 065موىبة. 00إىل طبلب الفصل 
 تنفيذ التعليم ىو تطبيقي من زبطيط تنفيذ التعليم الذي يقيم على:

 تنفيذ التقدًن أن اؼبعلم يستعد:
يستعد اؼبعلم استعداد الطبلب أي يف نوع جسدىم وسكولوجيتهم  (0

 الشًتاكهم يف عملية التعليم.
يدعوىم اؼبعلم لدعاء استفاد العلم وبراكتو الذين علموا ويدعون لدعاء  (0

 مُت والنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألن ؤلئك منبع العلوم.اؼبعل
يعطي اؼبعلم مأثرة التعليم إىل الطبلب بقريٍت الذي يناسب إبفادة اؼبادة  (0

وتطبيق اؼبادة أايما، إبعطاء األمثلة ومقارنة احملل والوطٍت والعاؼبي، ويناسب خبلق الطبلب 
 ودرجة الطبلب.
 على العلم القادمة ابلعلم الذين يتعلمون.يقدم اؼبعلم األسئلة اؼبتصلة  (1
 يبُت أىداف التعليم أو الكفاءة األساسية الذين يتعلمون. (2
 066يبُت اؼبادة أو أي تنفيذ فبا يعملون إليصال ىدف التعليم. (3
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إذ، نظر تنفيذ التقدًن انسب كل خطوات بتحديد ؾبلس اغبكومة الدينية 
 اللقاء اػبامس، و واللقاء الثالث قاء األوليف نوع حرف اعبيم والدال يف اللإال قد عمبل 

يف نوع حرف اعبيم والواو. إما يف ؾبال التخطيط   سابع، واللقاء اليف نوع حرف اعبيم
زبطيط تنفيذ التعليم  يف تنفيذ التقدًن يف اللقاء األول عمل  كما قدم الباحث أهنما طبقا 

ولكن تغييب كشف  2و 0كل خطوات مكتوبة يف زبطيط تنفيذ التعليم إال خطوة مبرة 
عمل كل خطوات مكتوبة يف زبطيط  ثالث، ويف اللقاء الاغباور نظر من صبع الواجبات

عمل كل خطوات مكتوبة يف زبطيط  ػبامس، يف اللقاء ا2تنفيذ التعليم إال خطوة مبرة 
عمل كل خطوات مكتوبة يف زبطيط تنفيذ التعليم إال  سابعتنفيذ التعليم، يف اللقاء ال

    .ولكن تغييب كشف اغباور نظر من صبع الواجبات 0 مبرةخطوة 
إذ، نظر من  011تنفيذ التعليم ىو تطبيقي من زبطيط تنفيذ التعليم.

وكذالك  .السابعو  األول والثالث واػبامس التخطيط القادم فعمل كل اػبطوات يف اللقاء
 :فيو ٍب حلل كما يلي من اعبوانب كثَت  تنفيذ اللبيف 

علمهم قادمة يف تنفيذ اللب أن النظر من البياانت  ، إذجانب اللغة (0
االستماع يف تلفظ اؼبفردات  .مهارة االستماع ومهارة الكبلمتعليم اللغة العربية أي اؼبعلم ب

لو نبحث  010ٍب تلفظهم على اؼبفردات فبا ظبعوا ومهارة الكبلم وجد يف سبرينو مباشر.
اتفق عليها ؾبموعة من البشر و مكتوبة اللغة رموز منطوق أو  جبانب اللغة انسب بتعريف

لتكون وسيلة اتصاؽبم و تفانبمهم، ومنهم من عرفها قائبل: ىي األلفاظ الدالة على 
اؼبعاين، وعرفها ابن جٍت تعريفها دقيقا بقولو، اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم 

وعة من الرموز أكد أن اللغة ؾبم 010وىو تعريف دقيق يبُت وظيفة اللغة االجتماعية.
الصوتية اليت وبكمها نظام معُت واليت يتعارف أفراد ؾبتمع ذى ثقافة معينة على دالالهتا، 
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واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا 010من أجل ربقيق االتصال بُت بعاهم وبعض.
العرب عن األغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن 

اتاح فبا عمبل اؼبعلم   011ديث الشريفة، وما رواه الثقات منثور العرب ومنظومهم.واألحا
 بتعليم اللغة العربية يف جانب اللغة.

. إذ نظر من البياانت جانب تعليم اللغة العربية أي اؼبهارات اللغوية (0
رة اؼبعلم بتعليم اللغة العربية أي مهارة االستماع ومهاعلمهم قادمة يف تنفيذ اللب أن ال

الكبلم. االستماع يف تلفظ اؼبفردات ٍب تلفظهم على اؼبفردات فبا ظبعوا ومهارة الكبلم 
بتعريف  تعليمهما انسبو  012وجد يف سبرينو مباشر والتعليم عمل يف مرحلة أوىل ٍب اثنية.

إبراىيم أن االستماع ىو مهارة أساسية من مهارت االتصال ويكون لو يف اؼبراحل األوىل 
ثر كثَت يف تقدًن اؼبتعلم وقباحو. وعرفو براون دون أنو عملية إنصات إىل من الدراسة أ

الرموز اؼبنطوقة ٍب تفسَتىا. وأكد أن عرفو شحاتو أبنو فهم الكبلم واالتباه إىل شيء 
مسموع. إما يونس عرفو أبنو وسيلة رئيسية للتعلم حيث يبارس االستماع يف أغلب 

ف اغبمادي أبنو نشاط مكتسب لو مهارتو وىو يف اعبوانب التعليمية. وعرفو ظاىر ويوس
أبنو  إما مهارة الكبلم انسب بتعريف رزقي 013حاجة إىل متعلم وتدريب موجو ومستمر.

مهارة الكبلم كفاءة تعبَت  014اطب.ل بُت اؼبتكلم واؼبخليت تفاععملية االتصال الفعالية ا
م إىل اؼبخاطب. يف رأي أصوات أو كلمات لتعرب فكرة، رأي، إرادة، رغبة بلسان اؼبتكل

أخر أن الكبلم شيء نظام عبلمات اليت ظبعت وبصرت يفيد عابل وخلية عال 
اؼبتكلم غبصول فكرتو على اؼبخاطب. يعرف اتركان أن الكبلم ىبتلط عوامل اعبسم 
وسيكولوجي وعلم األعصاب ودالالت األلفاظ واللغة وسيعة، أنو يعترب آلة البشر 

                                                             
 .04ص.مرجع سابق،  ،رشدي أضبد طعيمة ودمحم السيد مناع010
 .4ص. مرجع سابق، مصطفى الغبلييٍت، 011

ديسمبَت  03حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء، التاريخ 205
 .16:01، والساعة 0101

 .00-00عبد الرضبن اؽبامشي وفائزة العزاوي، مرجع سابق، ص. 206
207

Halimatus Sa’diyah, Risna Rianti Sari, Miftahul Maesaroh, op. Cit., hlm. 28. 
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أن مهارة الكبلم هتدف لكل اؼبتعلُت على كفاءة االتصال  ،إصباال التصال صباعي.
إذا، يف مهارة  015بلساهنم بًتتيبها ابللغة الذين يتعلمون لوصول رسالة إىل البشر األخر.

الكبلم نظر يف سبرينو ألن فيو أمر فؤدي الطبلب لتلفظ فبا تلفظهم وإما أحياين حاور مع 
استفتاء الذي رسل إىل طبلب  وىؤالء البياانت القادمة قد صححت 016الطبلب.
وقد حبث التحليل  سيتقدم يف نوع تقوًن التعليم.التقوًن حبث  001موىبة. 00الفصل 

ال أبس أن تكتبو اؼبفردات بشكل "أياا من بيان فؤدي يف بيديو أنو قال  لكل اللقاء. 
أنو  بتعريف مهارة الكتابةىذا البيان انسب أياا  000يف اللقاء األول والثالث، "أو حركة

فهناك من عرفها على أن  000كفاءة يف رسم وصفي أو تعبَت الفكرة بًتتيب الكتابة.
الكتابة استخدام الطالب اللغة اؼبكتوبية يف أداء األغراض اغبياتية، وقااء اؼبصاحل 
االجتماعية والعملية، اليت ربتاج إليها يف ؿبيط تعليمو، أو ؿبيط اتصالو دبن حولو. يف 

هنا تعبَت كتايب وظيفي وبقق اتصال الناس بعاهم ببعض، لتنظيم حُت عرفها آخرون أب
وأكد أضبد منشور أن الكتابة مهارة من اؼبهارات الغوية، 000حياهتم وقااء حاجتهم.

وىي وسيلة اتصال بشر بطريقة تعريف خواطر البشر، الفكرة، التفكَت، الغَتة، األحداث 
ة اتصال اليت تثبت اؼبهارة اؼبنتجة، ىي فبا دونت. وصحح طعيمة والناقة أن الكتابة عملي

ة. وىي ترتيب موز من لغة اللسان إىل لغة مكتوبعملية الذي يعمل الفرد يف تغيَت الر 
 001رموز الذي يهدف الكاتب غبصول الرسالة إىل القارئ بتفريق الزمان واؼبكان.

                                                             
 .06 ص.مرجع سابق،  ،عبد اللطيف الصويف015

حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار مع األستاذ أحياين اؼباجستَت، يوم 209
 .00:00، والساعة 0100يناير  03الثبلاثء، التاريخ 

 . 00:24، والساعة 0100مارس  00موىبة، يوم اإلثنُت، التاريخ  00 حصول استفتاء طبلب الفصل210

ديسمبَت  03حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء، التاريخ 211
 .16:01، والساعة 0101

212
Acep Hermawan, op. Cit., hlm. 159-178. 

 .01ص.مرجع سابق،  ،عافرةعبد السبلم يوسف اعب000
214Ahmad Muradi, op. Cit., hlm. 62. 
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لو  003ار،أو كتاب القر  002مُت عن اهناء القراءة يف النصوالباحث مل وجد معلومة اؼبعل
يشعر الطبلب يف انصاهتم أو كبلمهم فيقرأ النص أو كتاب القرار. فذالك يسبب دخول 

عُت  القراءة أنوتعليم القراءة يف تعليم مهارة االستماع أو الكبلم. ألن انسب بتعريف 
اؼبعرفة، وغذاء العقل، إهنا السبيل األول لتوسيع اؼبدارك، وتطوير معلومات، وكسب 

  مهارة القراءة قدرة معرفة أو فهموزيد أن 004رض على اإلبداع واالبتكار.الثقافة، واحمل
يف القلب. وحقيقة القراءة أهنا عملية  ىاأو يفاد هاالنص فبا كتب برموز الكتابة ويتلفظ

اتصال بُت القارئ ابلكاتب فبا اؼبكتوب، فبذالك فيو االيصال االدراكي بُت لغة اللسان 
أن القراءة عملية عمل واستخدم القارئ الكتساب رسالة أو بلغة الكتابة. اترجان يقول 

مادة الذي يوصل الكاتب بوسيلة كلمات أو لغة كتابة. القارءة ثبلثة أبعاد: األوىل، 
اؼبعٌت لبعد مادة القراءة، الثاىن، الكلمة لبعد حصول اؼبعٌت، الثالثة، رموز الكتابة  لبعد 

وجانب أخر أن القراءة ال هتتم  راءة رأي إبراىم.بصرية. انقال رموز الكتابة إىل القارئ ق
بعملية لفظية وفهم قراءة بتم، ولكنها ترتبط اػبربة الباطنية على قراهتم، فبذالك القراءة 
الكاملة قارئ على كفاءة االتصال بروح اؼبقروء كالفرح والغاب والتعجب والشوق 

 005واغبزن وما إىل ذالك عند القراءة.
 البياانت القادمة أنعن قدم الباحث ر التعليم، قد جانب اؼبادة أو مصد (0

الثالث اللقاء األول و اللقاء  أي اللقاء كل  يف انسبت أبىداف ؾبلس اغبكومة الدينية

                                                             
حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار مع األستاذ أحياين اؼباجستَت، 215

 .00:00، والساعة 0100يناير  03يوم الثبلاثء التاريخ 

 03، التاريخ حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء216
 .16:01، والساعة 0101ديسمبَت 

 .06 ص.مرجع سابق،  ،عبد اللطيف الصويف004
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تنفيذ التعليم ىو تطبيقي من زبطيط تنفيذ  001السابع.اللقاء و 006اػبامساللقاء و 
  أما ربليلو كما قدم يف ربليلو زبطيط تنفيذ التعليم. 000التعليم.

اؼبعلمُت وسيلة تعليمية عند  يستخدمجانب الوسيلة عند التعليم، أبن  (1
طبعا، اؼبعلمُت يهتم  000إال اللقاء السابع.000التعليم كما قدم البياانت القادمة لكل اللقاء

 Assosiation Of Education And Communicationأبنبية الوسيلة. وقد انسب بتعريف 

Technology/AECT National Education Associaton/NEA  يف األمريكية، أن الوسائل
 Nationalو عرفات.اؼبوصل الرسائل أم األشكال والوصول الذي يستخدمو لت لكل

Education Associaton/NEA  الوسائل ىي مكوانت االيصال اؼبطبوعة أم السمعية أن
اليت توفر  الوسائل التعليمية أبهنا أدوات اؼبادية Gagneيصف و  001البصرية مع أدواتو.

يعرف حسُت ضبدي الطوجبي الوسائل و  002سبل نقل ماامُت مادة يف اؼبواقف التعليمية.
التعليمة على أهنا كل من اؼبواد واألزىجة واؼبواقف التعليمية اليت تستخدمها اؼبعلم يف 

ويف دراسة نظرية عن مفهوم الوسائل التعليمية توصلت  003ؾبال االتصال التعليمي.
أن الوسائل التعليمية ىي )وسائل اتصال حاسية تشمل أزىجة  حفاف حلمي، إىل

وأدوات وطرق ضبل ونقل الرسالة التعليمية احملتوى أو مامون التعليمي سواء كان معرفيا 
                                                             

 03حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء، التاريخ 219
 .16:01، والساعة 0101ديسمبَت 

سة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار مع األستاذ أحياين اؼباجستَت، حصول اؼبقابلة يف اؼبدر 220
 .00:00، والساعة 0100يناير  03يوم الثبلاثء، التاريخ 

221
Direktorat KSKK Madrasah Direktor Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama 

Republik Indonesia, op. Cit., hlm. 61-63. 
 03حظة يف بيديو الذي يرسل دمحم نور فؤدي عرب واتساب يوم األربعاء، التاريخ حصول اؼببل222

 .16:01، والساعة 0101ديسمبَت 

حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار مع األستاذ أحياين اؼباجستَت، 223
 .00:00، والساعة 0100يناير  03يوم الثبلاثء، التاريخ 

224
Arief S Sadiman, dkk., op. Cit., hlm. 6-7. 

 .21ص. ، مرجع سابق، مندور عبد السبلم فتح هللا225
 .21 اؼبرجع نفسو، ص.226
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أما يري آدم وىام أن الوسيلة التعليمية ىي )اؼبادة  004أم وجدنيا أم حركيا إىل اؼبتعلم(.
ظروف مبلئمة للتعليم ومساعدة على اؼبتعلم على التعليمية اليت يؤثر توفَتىا يف توفَت 

ويعرف دمحم ؿبمود اغبيلة الوسائل التعليمية  005بلوغ األىداف بدرجة عالية من االتقان.
على أهنا: )كل ما يستخدمو اؼبعلم من أزىجة ومواد وأدوات وغَتىا، داخل غرفة الصف 

ويسر ووضوح، مع االقتصاد أو خارجها، لنقل خربات تعليمية ؿبددة إىل اؼبتعلم بسهولة 
ال شك أن الوسائل التعليمية ىي كل ما يبكن استخدامو  006يف الوقت واعبهد واؼببذول.

من ألفاظ أو مواد أو أدوات وأزىجة تعليمية لتسهيل عملييت التعليم والتعلم وربقيق 
 ويشَت حسن جعفر اػبليفة إىل أن الوسائل التعليمية ىي األىداف التعليمية احملددة.

)كل ما يستخدمو اؼبعلم، واؼبتعلم من أزىجة وأدوات ومواد، وأية مصادر أخرى، داخل 
الوسائل التعليمية أساس مهم  001الفصل أو جارجو، هبدف ربسُت العملية التعليمية(.

يف تعليم اللغة األجنبية وخاصة على تعليم اللغة العربية. أهنا تناسب على األطفال 
 000حوث فعلية ابستخدام الوسيلة يف تعليم اللغة األجنبية.الب توالشاب والشيوخ. برىن

التبلميذ عند تعليمهم ابستخدام  وبب% 32رؤية العلماء النفس واعبانب األخر أن 
ألف أسرع من النصوص. وآلة  31على معلومات البصرية  اؼبخالوسيلة البصرية وعملية 

%. 111مية أن سبكن الوصول الوسيلة البصرية يف الفصل الدراسي تساعد العملية التعلي
ليمية بصرية، كبناء بيئة عأحد مدخل التعليم الذي يوجو البصرية  ابستخدام عملية ت

لعاب اللوحة والبطاقة. وكلها الذي األالتعليم البصرية والنسبة الصور ووجودىا يف اؼبادة و 
صنف و أبن وأكد ديل 000يوكل يف التعليم ابستخدام الوسيلة التعليمية علي البصرية.

وسائل اتصال التعليمي على أساس مستوايت اػبربات اليت تقدمها، فوضع يف أسفل 
                                                             

 .21  اؼبرجع نفسو، ص.227
 .21  اؼبرجع نفسو، ص.228
 .21  اؼبرجع نفسو، ص.229

 .21ص. ؼبرجع نفسو، ا001
231

Abdul Wahab Rosyidi, op. Cit., hlm. 20. 
232Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, op. Cit., hlm. 172. 
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اؼبخروط الوسائل اليت تكسب اؼبتعلم اػبربات الواقعية، وىي خربات مباشرة ؿبسوسة 
يعايشها اؼبتعلم، ومنها ينتقل إىل خربات شبو ؿبسوية أو خربات بديلة، وأخَتا ياع يف 

تستخدم فبذالك  000ردة اليت تعتمد على الكلمات والرموز.قمة اؼبخروط اػبربات اجمل
الوسائل التعليمية لتساعد على ربقيق ىدف أو أىداف الدرس، فبعض الدروس تعليمي، 
أو نص اترىبي أو غَت ذالك من أنواع الوسائل التعليمية وربديد كيفية استخدامها، و 

نشطة الىت يبكن من خبلؽبا مىت تستخدم يف اغبصة كما هبب على اؼبدرس أن وبدد  األ
ربقيق ما حدد للدرس من أىداف، والىت من خبلؽبا يبكن أن يستمر ويستثمر اىتمام 

وسيلة البصرية ذبمع استخدام إما يستخدم فؤدي على الوسيلة ىي 001الطبلب ابلدرس.
أبعاد ربصل اؼبعلومات  الوسيلة ثبلثة002األصوات ووبتاج الفاعل عمل اإلزدايد لصنعتها.

السمعية البصرية ما 003األصوات والصور معا ونقال أهنا وسيلة ظبعية بصرية. فيها اليت
يستعُت بو اؼبدرس يف تقدًن اؼبادة الدراسية ليتناوؽبا الدارسون عرب حواس ظبعهم وبصرىم 

األصوات معا فيها ذبهيزات وسيلة اليت تعرض الصور و وسيلة السمعية البصرية 004معا.
ذه الوسائل التعليمية لدى مكوانت تقولب التكامل من رسائل أو مواد التعليم. ى

العناصر فبذالك تعرض األصوات الصور اؼبتحركة معا وابلتخطيط الكامل النظامي 
  وسيلة السمعية البصرية005اؼبنطقي الذي يناسب ابألىداف واؼبقام اؼبستعد على مقبوؽبا.

، فلم اغبياة، Video Compact Discأدوات اليت ربصل الصور واألصوات معا كالبيديو، 
وغَت ذالك. ىذه الوسيلة تفيد التعليم على كل مواد اللغة العربية وتربمج اؼبرن وتعرض 
الصور واألصوات واضحة وفيها شرح اؼبعلم معا بتنظيم معُت. ىذه الوسيلة تناسب على  

تعد الوسائل التعليمية جزءا ال ذبزأ من اؼبوقف التعليمي، فهي 006كل اعبنس والسن.
                                                             

 .015ص. مرجع سابق،  ،رايض عارف اعببان000
 .012-011، ص.  ، مرجع سابقعبد الرضبن ؿبمودو بد الرضبن كامل ع001
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Azhar Arsyad, op. Cit., hlm. 91. 

236
Rodhatul Jennah, op. Cit., hlm. 111. 

 .4ص.  ، مرجع سابق،ندوس إمام أسراري004
238Muhammad Ramli, op. Cit., hlm. 85. 
239Munir, op. Cit., hlm. 129. 
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رتبط أبىداف الدرس ومامونة وأنشطتو ارتباطا وثيقا، وغياهبا أو قلة استخدامها يؤثر ت
   011يف فاعلية الدرس وقباحو.

انسب اختتام تنفيذ التعليم بتخطيط تنفيذ التعليم يف كل خطوات لللقاء 
قاء األول إال يف نوع إخبار التعليم التايل، واللقاء الثالث سبا إال مأثرة إىل الطبلب، والل

ويف  010اػبامس كامبل إال مأثرة وإخبار التعليم إىل الطبلب، واللقاء السابع زبليص فقط.
أن اؼبعلم مع الطبلب مفردين أو فرقة  من ربديد ؾبلس اغبكومة الدينية ختتامتنفيذ اال

 يقومون عن:
واحملصولة لبلستفادة مباشرة أو غَت  النتائج اغباصلةصبيع تنفيذ التعليم و  (0

 نتيجة التعليم الذين يعملون.مباشرة من 
 إعطاء االستفادة على عملية ونتيجة تعليم. (0
 يعملون التنفيذ اؼبستمر يف شكل إعطاء الواجبة اؼبنفردة أو الفرقة. (0
 طيط تنفيذ التعليم للقاء اتيل.يعطي معلومة زب (1
 010ىبتتم عملية التعليم حبمد على قباح عملية التعليم وبدعاء معا. (2

البياانت أن انسب يف تنفيذ التعليم من ربديد ؾبلس كما قدم الباحث   إذ،
  اؼبعلمُت يف تنفيذ ختم التعليم.   لكل مبرة إال مبرة رابعة فبا عمل

بناء على اؼببلحظات يف بيديو واؼبقاببلت مع األستاذ أضبد رافعي اؼباجستَت يف 
 ان اعبنوبيةمنتيمدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كال

لية التعليم يف ىذه اؼبدرسة أي أن يف عم والتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء بطلبة اؼبدرستُت
يناسب يف ىذا اغبال اآلن كأثناء  منهج اؼبدرسة بتم ألنتعليم اللغة العربية  يف ال يتبع

 مقابلة أوىل إىل توجيو منهج اؼبدرسة، صنعوا الطبلب معلومات ٍبال تدخل وابء مثبل 

                                                             
 .010ص.  ، مرجع سابق،رايض عارف اعببان011
 أنظر زبطيط تنفيذ تعليم اؼبعلم يف اؼببلحق. 241

242
Direktorat KSKK Madrasah Direktor Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama 

Republik Indonesia, op. Cit., hlm. 61-63. 
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اؼبادة أحياان يف ال تناسب رسلوا يف وسيلة صباعة كحالة واتساب وغَت ذالك. فبذالك 
 010حبث منهج الدراسة ولكنها تناسب يف اغبال اآلن.

اؼبقابلة األوىل إىل منهج اؼبدرسة أي قبل ابب التسوق ىي يف  ؼبا تدخل
ب الفصل يف ؾبموعة تقديبها اؼبعلم أمر سييت عائشة وىي طالبة يف اؼبدرسة لتأمر إىل طبل

وبعد انتهاء على  آمل ابللغة العربية وترصبتهامفردات ليكتبون واتساب تعليما يوما 
الطالبة إىل اؼبعلم كلها. ورسل موصل بيديو تفوض جباهتم فيجمعوهنا إىل الطالبة و وإ

أي ربية  ةفيو مقدم 011يوتب إىل الطالبة عن آمال اؼبراىقُت واستمرتو إىل اجملموعة.
لمدرسة الثانوية شاىدين يف مادة التعليم استماع لم وابدأىم ابلكبلم وأخرب ؼباإلسبل

بطريقة  ماغبكومية يف ابب واحد وصف حادي عشر. ويف نشاط لب ىي شرح اؼبتكل
الًتصبة أي اعًتض النص يف شاشة ٍب تلفظو حىت وصل إشارة الشولة أو إشارة النقطة، 

دات الذي تلفظ. وىذه العملية مباشرة حىت انتهاء وكرره أن ترصبو واحدا فواحدا يف اؼبفر 
 012النص، وختم بقول شكرا والسبلم.

قد صحح اؼبعلم أي سألت إىل اؼبعلم، ىل  ةيف ىذا حصول اؼبقابلة القادم
ستماع ا قيلت عائشة يف تعليم مهارٌب االستماع والكبلم أي تعليم مهارة االصحيحا فب

مرة أي موصل بيديو يوتب يف ؾبموعة أربعة مرات، ىي قبل دخول ابب التسوق 
 -eواتساب اليت استمرت الطالبة ويف ابب التسوق مرتُت أي موصبل بيديو يوتب يف 

learning  اؼبدرسة الذان تعلقا ابلتسوق وابب الصحة مرة أي موصل بيديو يفe- 

learning  اؼبدرسة ومهارة الكبلم ثبلثة مرات أي يف ابب التسوق مرتُت أي حبث مادة

                                                             
ل اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ حصو 243

 . 00:21، والساعة 0100يناير  14أضبد رافعي، يوم اػبميس التاريخ 
 .00:10، والساعة 0100يناير  00حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة، يوم األحد، التاريخ 244

فرباير، والساعة  02خظة يف موصل بيديو يوتب اليت رسلت الطالبة، يوم اإلثنُت، التاريخ حصول اؼببل245
04:01. 
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لطلبة عرب استفتاء ا توأكد 013العملة وسبرينو ٍب يف ابب الصحة صنع بيديو؟ قال: نعم
أي فيو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب أول أي سؤال  الذي رسل إليها

معلم إليكم موصل بيديو مادة عطى . ىل 0ابب آمل اؼبراىقُت يف مهارة االستماع نبا 
 00اع؟ واإلجابة أي كثَت من إجابتهم نعم إال الطالبان من آمل اؼبراىقُت لتعليم االستم

اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال عطى . ىل 0الطبلب، 
 014الطبلب. 00الطالب من 

منهج اؼبدرسة ويتعلق  منتصف إما ؾبال تعليم اللغة العربية الذي يوجو إىل
 ا يلي:ابستخدام وسيلة السمعية البصرية كم

ستماع وىو أمر الطبلب أن يفتحو إليكًتونيك اؼبقابلة الثانية يف مهارة اال
وأمر الستماع ومشاىدة موصل يوتب أي بيديو الذي رسل  e- learningتعليم اؼبدرسة 

ربية اإلسبلم وسأل إخبار الطبلب ورجاىم بصحة وعافية  مويف بيديو قال اؼبتكل 015فيو.
التسوق وشرح أىم قدرة كفاءة لغة عربية ويف بيديو عرض   وخربىم يف اؼبادة ىذا اليوم

كتابة أىداف التعليم وأمرىم أن يستمعو يف كل الذين يسمعون وينظرونو ويقررون ما 
إجاابت وق التقليدي وىناك وجدان أسئلة و ظبعوا وعرض صورات ومفردات فيو مثبل الس

اؼبفردات وقرروا تلفظ  بُت متكل وبُت متعلمُت تقريبا وقرر ثبلثة مرات لكل تلفظ
اؼبفردات فبا ظبعوا مرتُت حىت تلفظ كل اؼبفردات يف الكتاب وختم الدرسة بتحية 

أن  ٍب التمرين، أمر اؼبعلم لكتابة اؼبفردات الذي تلفظ يف بيديو فينبغي 016اإلسبلم.

                                                             
، والساعة 0100يناير  01حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع األستاذ أضبد رافعي، يوم األحد، التاريخ 246
01:14. 

 .00:01، والساعة 0100س مار  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 247

حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 248
 .00:21، والساعة 0100يناير  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

يناير  14 التاريخميس، حصول اؼببلحظة يف بيديو الذي يرسل األستاذ أضبد رافعي عرب واتساب، يوم اػب249
 .00:06، والساعة 0100
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الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها  توأكد 021لكل الطبلب واجباهتم إىل اؼبعلم. يعطي
يف  أسئلة ابب التسوقأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثينيو أسئلة لكل ابأي ف

لتعليم  كم موصل بيديو مادة ااتسوقمعلم إليعطى . ىل 0 ىيمهارة االستماع 
ىل  .0الطبلب،  00االستماع؟ واإلجابة أي كثَت من إجابتهم نعم إال الطالبان من 

يف إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم عندكم مناقشة بعد حبث التعليم؟، واػببلصة 
اؼبعلم  عطى ىل .0أبفراد أي لو ال يفهمون يف حبث التعليم فيسألونو إليو عرب واتساب، 

 020الطبلب. 00إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 
سة اؼبدر  e- learningكتب اؼبعلم يف   0101أغستس  00 التارخاؼبقابلة يف 

 أن يفتحو أن اؼبعلم أمر كل طبلب وفيهامعلومة يف تعليم مهارة الكبلم يف ابب التسوق 
مادة التعليم عن عملة نقدية ونظرواىا واستمعوا الشرح مع كتابتها يف بيديو عن عملة 

 عن نقدية ورجا إلىيهم ليفهمون عقد العشرة ومائة وألف ومليون ويعلمون كيفية سؤل
لطبلب على تعليم يوما وخرب يف اؼبقابلة التالية فبارسة ربية وقال شكرا لمن يف اللغة العالث

ويف بيديو قال ربية اإلسبلم وصباح اػبَت وسأل أخبار الطبلب وخرب 020تعليم اليوم.
فيو مثبل أوال ألفُت  الثمنتعليم اليوم عن الثمن وشرح اؼبعلم بواضح وعرض كتابة 

روبية بعدد إندونسيا وقرر  0211م إبشارة عدد وطبسمائة روبية يف اللغة العربية وترج
ثبلثة مرات اثنيا سبعمائة وطبسون ألف روبية يف اللغة العربية وترجم إبشارة عدد 

روبية بعدد إندونسيا وقرر ثبلثة مرات اثلثا مليون وشبامبائة ألف روبية يف اللغة  42111
وقرر ثبلثة مرات رابعا روبية بعدد إندونيسيا  0511111العربية وترجم إبشارة عدد 

 011111111ومااتن مليون وأربعمائة ألف روبية يف اللغة العربية وترجم إبشارة عدد 

                                                             
حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 250

 .00:21، والساعة 0100يناير  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

 .00:01، والساعة 0100مارس  04عاء، التاريخ حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األرب251

حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم األحد، 252
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 
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روبية بعدد إندونيسيا وقرر ثبلثة مرات خامسا إثنان بليون روبية يف اللغة العربية وترجم 
 وقرر ثبلثة مرات ٍب قل شكرا علىروبية بعدد إندونيسيا  0111111111إبشارة عدد 

ستماع اؼبستمعُت وأمر طلبة يف ذبريب على ىذه اؼبادة وبعد ذبريب يتصلون إىل اؼبعلم ا
ودعا عليهم  صباحاتصال ؼبمارسة يف ساعة شبانية حىت اتسعة عرب واتساب أي بيديو ا

 020النجاح والسبلمة والعافية وختم السبلم.
رسة ذبريب ىذه اؼبقابلة مادة مستمرة قادمة يف فباحبثت و  اؼبقابلة التالية

اؼبادة. فيها قال بسمميحرلا نمحرلا هللا  بداية الدراسة وخرب اؼبعلم ؽبذا اليوم ؼبمرسة الثمن 
صباحا ألن بيديو الذي صنع لفصل أخر. وختم  01-6يف اللغة العربية وساعة اؼبمارسة 

الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها يف  توأكد 021بشكرا لطلبة ودعا السبلمة والعافية.
مقابلتُت قادمتُت أي فيو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثين أي أسئلة 

معلم إليكم بيديو مادة التسوق أي عطى . ىل 0ابب الصحة يف مهارة الكبلم ىي 
أمركم . ىل 0العملة النقدية لتعليم مهارة الكبلم؟ واإلجابة أي كثَت من إجابتهم نعم، 

. يف اؼبقابلة اآلتية أي عرب 0يف مقابلة آتية؟ قالوا نعم،  معلم لتعليم بيديو وفبارسة
 022الطبلب. 00سبارسون فبارسة ؿبادثة إليو؟ ومارسوا بعرب بيديو اتصال واتصال من 

اؼبعلم ربدث ة يف ابب التسوق أن َت اؼبقابلة السادسة مهارة االستماع األخ
يوم أربعاء اتريخ ثبلثة  أي قال بسم هللا أىبل وسهبل ومرحبا بتبلميذ يف التعليم يف

وعشرون سبتمرب ألفُت وعشرون سنة وخرب درس يوم عن قواعد أي تقسيم الكلمة وأمر 
بدعاء قبل دراسة وأمر تسجيل اظباء طلبة يف كشف حاور إنًتنيت التعليم وأمر لفتح 

اؼبدرسة وأمر كتابة مفردات ومعنها يف   e- learningبيديو عن يف قناة يوتب والرابط رسل 

                                                             
ألحد، حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم ا253
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم األحد، 254
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

 .00:01ة ، والساع0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 255
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كرسة الطلبة ٍب أمر تفويض واجبة إىل اؼبعلم بصورة الذي رسلوا عرب واتساب قبل ساعة 
اؼبشًتة سكاكر يف تشًتي صور أن  يف بيديو023.عاشرة صباحا وختم ابلسبلم

سوبرماركيت ولكنها تصعب لفتح وعاء سكاكر ٍب تدعو موظف سوبرماركيت ورباور 
واضحة يف بيديو مرات وكثَت تلفظ الرة بينها وبُت اؼبوظف عن اؼبشكلة. وكثَت احملاو 

اؼبشًتة أدوات  بينت اؼبفردات فيها مثبل حاور حول كيس وسكاكر وغَت ذالك وأحياان
الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها  توأكد 024سوبرماركيت بنفسها وكذالك ابؼبوظف.

يف  سوقأسئلة ابب التأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثينأي فيو أسئلة لكل اب
لتعليم  كم موصل بيديو مادة التسوقمعلم إليعطى . ىل 0 ىيمهارة االستماع 

ىل عندكم مناقشة  .0الطبلب،  00من  كثَت من إجابتهم نعماالستماع؟ واإلجابة أي  
بعد حبث التعليم؟، واػببلصة يف إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم أبفراد أي لو ال 

اؼبعلم إليكم واجبة  عطى ىل .0ألونو إليو عرب واتساب، يفهمون يف حبث التعليم فيس
 025الطبلب. 00لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 

 e- learningاؼبعلم معلومة يف أعطى اؼبقابلة األوىل يف ابب الصحة أن 
 لصحة اؼبدرسة أهنا قال اؼبعلم بسم هللا وربدث أىبل وسهبل وسأل أخبار الطلبة ودعا هللا

تبلميذه وخرب اتريخ ستة وعشرون أكتوبر ألفُت وعشرون سنة وخرب دراسة الصحة وأمر 
دعاء قبل الدراسة يف الطلبة وأمر حاور الطلبة يف كشف حاور إنًتنيت اؼبدرسة وأمر 
فتح موصل بيديو يوتب عن الصحة الذي رسل يف ملف إنًتنيت اؼبدرسة ٍب مشاىدة 

نتهاء بيديو إىل اؼبعلم وأمر دعاء قبل اسال كتابة اؼبفردات يف على اؼبوصل لتعليم وأمر إر 

                                                             
حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، 256
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

، 0100يناير  00حصول اؼببلحظة عرب بيديو اليت رسلت الطالبة سييت عائشة، يوم الثبلاثء، التاريخ 257
 .01:26والساعة 

 .00:01، والساعة 0100مارس  04يل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ حصول التحل258
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 إىل اؼبشاىدين اؼبتكلم السبلم وخرب التعليمقال يف بيديو التعليم أي أن حبث  026التعليم.
يوما تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلسبلمية اغبكومية والصف اغبادي عشر واؼبستوى 

واعرض  سنة 0106و 050ومبرة  (KMA)ير الدين الواحدة الذي انسب دبادة إثبات وز 
األن الباب الثاين عن  إىل اؼبشاىدين اؼبتكلم الكتابة والصوتية يف الشاشة، وخرب التعليم

 إىل اؼبشاىدين الصحة مباشرة اعرض صور مفردات ابب الصحة وخرب كفاائت أساسية
ة  اللغنص وعناصر الطبلب وظيفة صباعية ونظام يفهم أي  010ىي مبرة كفاءة أساسية 

ؾبال كصوت وكلمة ومعٌت من النص الذي يتعلق دبادة الصحة أو موضوعها يف ؾباؽبا: 
التحدث مثبل  عيادة اؼبريض، اليت تتامن فبارسة عملأي الصيدلية ؾبال اؼبستشفى و 

توصيات   وتعبَتات عند زايرهتم إىل أمراض ويعطي الطبلب أحوال الصحة يسأل الطبلب
مام شكل ومعٌت ووظيفة من أسلوب قواعد عن حروف اعبر كحفظ الصحة ابىت

أي وبللون خاطرا من نص اللغة العربية  0.1وحروف العطف. ٍب مبرة كفاءة أساسية 
الذي يتعلق دبوضوع الصحة يف ؾباؽبا: اؼبستشفى والصيدلية عيادة اؼبريض، ابىتمام 

ٍب مبرة كفاءة  شكل ومعٌت ووظيفة من أسلوب قواعد عن حروف اعبر وحروف العطف.
وتعبَتات عند زايرة  مل ربدث مثبل يسألون أحوال الصحةأي يبارسون ع 1.0أساسية 

إىل أمراض ويعطُت توصيات كحفظ الصحة ابىتمام شكل ومعٌت ووظيفة من أسلوب 
أي  1.1قواعد عن حروف اعبر وحروف العطف شفهيُت وكاتبُت. ٍب مبرة كفاءة أساسية 

خاطرىم من نص اللغة العربية الذي يتعلق دبوضوع الصحة يف  يقوم اؼبعلم نتائج ربليل
ؾباؽبا: اؼبستشفى والصيدلية عيادة اؼبريض، ابىتمام شكل ومعٌت ووظيفة من أسلوب 
قواعد عن حروف اعبر وحروف العطف شفهيُت وكاتبُت. وخرب مؤشر أىداف التعليم 

وع الصحة. ٍب اثنيا، مفردات وتعبَتات اليت تتعلق دبوض 16الطبلب يذكر ىو أوال، 
يكررون األصوات والكلمات التعبَتات فبا تتعلق دبوضوع الصحة. اثلثا، يدللون ظاىرة 
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يف نص الصحة. رابعا، يتعرفون ظاىرة يف نص الصحة. خامسا، يكملون اعبملة 
بكلمات موجودة. سادسا، يكملون اعبملة حبروف اعبر وحروف العطف. سابعا، 

اثمنا، يظهرون عمل شفهي مفردا. اتسعا، يرتبون كلمة تصَت  ابستخدام الصور. ونوباور 
صبلة مفيدة. عاشرا، ينمون صبلة تصَت فقرة. حاداي عشر، يرتبون نص وصفي عن 

الطبلب مفردات بنظر الصورة وكتابتها،  يستمع . ٍب عملية التعليم األول أنالصحة
عبَتاهتا. وقال اؼبتكلم ويكررون صوت اؼبفردات وتعبَتاهتا، ويكتبون صوت اؼبفردات وت

"أنظر واستمع" وكتابتهما الذان اعرضا يف شاشة واستمر اؼبتكلم يف تلفظ اؼبفردات ىو 
مستشفى أي كتابة مستشفى وصورهتا يف شاشة، وطبيب أي كتابة طبيب وصورهتا يف 
شاشة، وطبيبة أي كتابة طبيبة وصورهتا يف شاشة، فبرضة أي كتابة طبيبة وصورهتا يف 

وصيدلية أي كتابة صيدلية وصورهتا يف شاشة، وصيدالين أي كتابة صيدالين شاشة، 
وصورهتا يف شاشة، ودواء أي كتابة دواء وصورهتا يف شاشة، ومريض أي كتابة مريض 
وصورهتا يف شاشة، وصدر أي كتابة صدر وصورهتا يف شاشة، وسن أي كتابة سن 

شاشة، وبطن أي كتابة بطن  وصورهتا يف شاشة، ولسان أي كتابة لسان وصورهتا يف
وصورهتا يف شاشة، ومقياس اغبرارة أي كتابة مقياس اغبرارة وصورهتا يف شاشة، وظباعة 
أي كتابة ظباعة وصورهتا يف شاشة، ووصفة طبية أي كتابة وصفة طبية وصورهتا يف 
شاشة، وحبة أي كتابة حبة وصورهتا يف شاشة، وفرص أي كتابة فرص وصورهتا يف 

اع أي كتابة سداع وصورهتا يف شاشة، ومزكوم أي كتابة مزكوم وصورهتا يف شاشة، وسد
شاشة، وضبى أي كتابة ضبى وصورهتا يف شاشة، وسيارة اإلسعاف أي كتابة سيارة 
اإلسعاف وصورهتا يف شاشة، وىبلط أي كتابة ىبلط وصورهتا يف شاشة، ويبكي أي  

وصورهتا يف شاشة. وقال  كتابة يبكي وصورهتا يف شاشة، ويشرب أي كتابة يشرب
"أنظر واستمع وأعد" أي تلفظ اؼبفردات اؼبتذكرة القادمة ٍب يتبعوهنا يف تلفظو. وقال 
"أنظر واستمع واكتب" أي تلفظ اؼبفردات اؼبتذكرة القادمة ٍب يتبعوهنا ويكتبوهنا يف تلفظو 
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إليها الطلبة عرب استفتاء الذي رسل  توأكد 031وختم قول شكرا على استماع الطبلب.
يف  أسئلة ابب الصحةأي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثلثأي فيو أسئلة لكل اب

لتعليم  كم موصل بيديو مادة الصحةعلم إلياؼبعطى . ىل 0 ىيمهارة االستماع 
ىل عندكم مناقشة  .0الطبلب،  00من  كثَت من إجابتهم نعماالستماع؟ واإلجابة أي  

إجابتهم اؼبناقشة وصفت على إرادهتم أبفراد أي لو ال بعد حبث التعليم؟، واػببلصة يف 
اؼبعلم إليكم واجبة عطى ىل  .0يفهمون يف حبث التعليم فيسألونو إليو عرب واتساب، 
اؼبعلم أمركم . ىل 1 الطبلب. 00لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من 

 030بلب.الط 00عبمع واجبتكم إليو؟ قالوا نعم إال الطالب من 
مقابلة مهارة الكبلم يف ابب الصحة أمرىم اؼبعلم لنقل بيت شعر "تذكر 

أمرىم لصنع ن تصحيحا إىل اؼبعلم نقل اللغة و نصائح اؼبدير" إىل اللغة العربية ويطلبو 
مثبل من أحد بيديو الذين رسلوا إىل اؼبعلم  030.بيديو "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية

بل أي طالبا وىو غٌت إبشارة حركة اعبسم واعرض كتابة "تذكر ىو يف بيديو امتلك فاع
نصائح مدير" مع ترصبتها وكتابة "خذ كمامتك" وترصبتها وفبارستها وكتابة "أغسل يديك 
ابلصابون" وترصبتها وفبارستها وكتابة "ألال تصاب" وترصبتها وكتابة "تذكر دائما نصائح 

افتك" وترصبتها وفبارستها وكتابة "جنب مدير" وترصبتها وفبارستها وكتابة "حدد مس
 توأكد 030اغبشد" وترصبتها وفبارستها وكتابة "اعتٍت أبسرتك" وترصبتها وفبارستها.

ب حبث مادة التعليم ىي يف الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو أسئلة لكل اب

                                                             
، 0100يناير  01 عائشة، يوم السبت التاريخ حصول اؼببلحظة عرب بيديو اليت رسلت الطالبة سييت260
 .02:04والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 261
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، 0100يناير  04ؼببلحظة عرب بيديو الذي رسل األستاذ أضبد رافيعي، يوم األربعاء، التاريخ حصول ا263
 .01:10والساعة 
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نع بيديو اؼبعلم لصأمركم ىل  .0 ىي مهارة الكبلم يف سأل ابب الصحةأي  ابب اثلث
على موضوع "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية؟ قالوا نعم، وكيف شكل أمر إليكم؟ 

 -eواػببلصة من إجابتهم ىي أمرىم اؼبعلم ؼبشاىدة موصل بيديو يف واتساب أو 

learning وأمرىم لكتابة نظام الشعر وأمرىم لًتصبتها إىل اللغة العربية وأمرىم  اؼبدرسة
نوفمبَت يف  5فبا حصلوا وأمرىم عبمع بيديو إليو يف ربديد أخَت يوم أحد ؼبناقشة ترصبتهم 

الساعة اػبامسة مساء وصنع اؼبعلم ؾبموعة ؼبناقشة فبا ترصبوا ويف ؾبموعة ساعد اؼبعلم 
بتنغيم نظام شعر وأساليب  لعملية ترصبة إىل اللغة العربية من جوانب اؼبفردات اؼبناسبة

 -eواتساب و بعرب واػببلصة من إجابتهم بيديو رسل رب أمركم؟وأي ع، اللغة وقواعد اللغة

learning .031اؼبدرسة 
تنفيذ التعليم ىو تطبيقي من زبطيط أن  البياانت القادمة، كما قدم الباحث
 تنفيذ التعليم الذي يقيم على:

 تنفيذ التقدًن أن اؼبعلم يستعد:
تهم يستعد اؼبعلم استعداد الطبلب أي يف نوع جسدىم وسكولوجي (0

 الشًتاكهم يف عملية التعليم.
يدعوىم اؼبعلم لدعاء استفاد العلم وبراكتو الذين علموا ويدعون لدعاء  (0

 اؼبعلمُت والنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألن ؤلئك منبع العلوم.
يعطي اؼبعلم مأثرة التعليم إىل الطبلب بقريٍت الذي يناسب إبفادة اؼبادة  (0

ء األمثلة ومقارنة احملل والوطٍت والعاؼبي، ويناسب خبلق الطبلب وتطبيق اؼبادة أايما، إبعطا
 ودرجة الطبلب.
 يقدم اؼبعلم األسئلة اؼبتصلة على العلم القادمة ابلعلم الذين يتعلمون. (1
 يبُت أىداف التعليم أو الكفاءة األساسية الذين يتعلمون. (2

                                                             
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 264
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 032يبُت اؼبادة أو أي تنفيذ فبا يعملون إليصال ىدف التعليم. (3
 .ديد ؾبلس اغبكومة الدينيةنظر تنفيذ التقدًن انسب كل خطوات بتح إذ،

 يف نوع حرف اعبيم والدال ا حدد ؾبلس اغبكومة الدينية إالكل خطوات فب قد عمل
نوع حرف اعبيم  إما اللقاء الثاين كل خطوات إالو  ،للباب التسوق يف اللقاء األول واؽباء

واللقاء الرابع كل  ،اعبيم والدالالباء و ع حرف واللقاء الثالث كل خطوات إال نو  ،والدال
كل خطوات إال نوع   سادسةوالواو، واللقاء ال خطوات إال نوع حرف الباء واعبيم واؽباء

كل خطوات إال نوع حرف اعبيم ، واللقاء األول يف الباب الصحة  حرف اعبيم والدال
 إما يف ؾبال. واؽباء الدالاعبيم و و  الباء كل خطوات إال نوع حرف  واللقاء الثاين، والدال

يف تنفيذ التقدًن يف اللقاء  اؼبعلم زبطيط تنفيذ التعليمطبق التخطيط كما قدم الباحث أن 
ولكن  0و 0تنفيذ التعليم إال خطوة مبرة عمل كل خطوات مكتوبة يف زبطيط  الثاين

 (.0)مبرة  تغييب كشف اغباور نظر من صبع الواجبات
إذ، نظر من  033ن زبطيط تنفيذ التعليم.تنفيذ التعليم ىو تطبيقي م

. وكذالك يف تنفيذ اللب كثَت من ط القادم فعمل كل اػبطوات يف صبيع اللقاءالتخطي
 اعبوانب فيو ٍب حلل كما يلي:

اؼبعلم علمهم  ، إذ نظر من البياانت قادمة يف تنفيذ اللب أنجانب اللغة (0
يف اغبقيقة اؼبعلم  م لكل لقاء متنوع.مهارة االستماع ومهارة الكبل بتعليم اللغة العربية أي

لو نبحث جبانب اللغة انسب بتعريف اللغة رموز منطوق أو مكتوبة  يعلم اللغة العربية.
اتفق عليها ؾبموعة من البشر لتكون وسيلة اتصاؽبم و تفانبهم، ومنهم من عرفها قائبل: 

بقولو، اللغة أصوات يعرب ىي األلفاظ الدالة على اؼبعاين، وعرفها ابن جٍت تعريفها دقيقا 
أكد أن  034هبا كل قوم عن أغراضهم وىو تعريف دقيق يبُت وظيفة اللغة االجتماعية.
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اللغة ؾبموعة من الرموز الصوتية اليت وبكمها نظام معُت واليت يتعارف أفراد ؾبتمع ذى 
 واللغة العربية035ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل ربقيق االتصال بُت بعاهم وبعض.

ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن األغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. 
وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات منثور العرب 

 اؼبعلم  بتعليم اللغة العربية يف جانب اللغة. اتاح فبا عمل 036ومنظومهم.
غوية. إذ نظر من البياانت جانب تعليم اللغة العربية أي اؼبهارات الل (0

اؼبعلم بتعليم اللغة العربية أي مهارة االستماع ومهارة علمهم قادمة يف تنفيذ اللب أن ال
بتعريف  وانسب تعليمووالكبلم.  الستماعا مهارٌب لتعليم والصحة الباب التسوقالكبلم. 

راحل األوىل إبراىيم أن االستماع ىو مهارة أساسية من مهارت االتصال ويكون لو يف اؼب
من الدراسة أثر كثَت يف تقدًن اؼبتعلم وقباحو. وعرفو براون دون أنو عملية إنصات إىل 
الرموز اؼبنطوقة ٍب تفسَتىا. وأكد أن عرفو شحاتو أبنو فهم الكبلم واالتباه إىل شيء 
مسموع. إما يونس عرفو أبنو وسيلة رئيسية للتعلم حيث يبارس االستماع يف أغلب 

لتعليمية. وعرفو ظاىر ويوسف اغبمادي أبنو نشاط مكتسب لو مهارتو وىو يف اعبوانب ا
إما مهارة الكبلم انسب بتعريف رزقي أبنو  041حاجة إىل متعلم وتدريب موجو ومستمر.

مهارة الكبلم كفاءة تعبَت  040اطب.لية اليت تفاعل بُت اؼبتكلم واؼبخعملية االتصال الفعا
إرادة، رغبة بلسان اؼبتكلم إىل اؼبخاطب. يف رأي  أصوات أو كلمات لتعرب فكرة، رأي،

أخر أن الكبلم شيء نظام عبلمات اليت ظبعت وبصرت يفيد عابل وخلية عال 
اؼبتكلم غبصول فكرتو على اؼبخاطب. يعرف اتركان أن الكبلم ىبتلط عوامل اعبسم 

بشر وسيكولوجي وعلم األعصاب ودالالت األلفاظ و اللغة وسيعة، أنو يعترب آلة ال
التصال صباعي. إصباال، أن مهارة الكبلم هتدف لكل اؼبتعلُت على كفاءة االتصال 

                                                             
 .04ص.مرجع سابق،  رشدي أضبد طعيمة ودمحم السيد مناع،035
 .4ص. مرجع سابق، مصطفى الغبلييٍت، 036
 .00-00عبد الرضبن اؽبامشي وفائزة العزاوي، مرجع سابق، ص. 270
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إذا، يف مهارة  040بلساهنم بًتتيبها ابللغة الذين يتعلمون لوصول رسالة إىل البشر األخر.
ل لكل اللقاء.  أياا من بيان اؼبعلم يف وقد حبث التحلي وسبرينو. تعليمو الكبلم نظر يف
"أكتبوا اؼبفردات ٍب ذبميع إىل يف كل لقاء مهارة االستماع مة أنو قال البياانت القاد

بتعريف مهارة  نالبياان نىذا انسب طبعا، ومهارة الكبلم "ترجم نصائح اؼبدير" اؼبسؤولية"
فهناك من عرفها  040الكتابة أنو كفاءة يف رسم وصفي أو تعبَت الفكرة بًتتيب الكتابة.

ب اللغة اؼبكتوبية يف أداء األغراض اغبياتية، وقااء على أن الكتابة استخدام الطال
اؼبصاحل االجتماعية والعملية، اليت ربتاج إليها يف ؿبيط تعليمو، أو ؿبيط اتصالو دبن 
حولو. يف حُت عرفها آخرون أبهنا تعبَت كتايب وظيفي وبقق اتصال الناس بعاهم ببعض، 

الكتابة مهارة من اؼبهارات وأكد أضبد منشور أن 041لتنظيم حياهتم وقااء حاجتهم.
الغوية، وىي وسيلة اتصال بشر بطريقة تعريف خواطر البشر، الفكرة، التفكَت، الغَتة، 
األحداث فبا دونت. وصحح طعيمة والناقة أن الكتابة عملية اتصال اليت تثبت اؼبهارة 

كتوبية. اؼبنتجة، ىي عملية الذي يعمل الفرد يف تغيَت الرموز من لغة اللسان إىل لغة م
وىي ترتيب رموز الذي يهدف الكاتب غبصول الرسالة إىل القارئ بتفريق الزمان 

مُت عن اهناء القراءة يف شاشة أو نص أو  علالباحث معلومة اؼبمل وجد و  042واؼبكان.
لو يشعر الطبلب يف انصاهتم  كتاب قرار يف كل لقاء لتعليم مهارٌب االستماع والكبلم.

كتاب القرار. فذالك يسبب دخول تعليم القراءة يف تعليم   أو كبلمهم فيقرأ النص أو
مهارة االستماع أو الكبلم. ألن انسب بتعريف القراءة أنو عُت اؼبعرفة، وغذاء العقل، إهنا 
السبيل األول لتوسيع اؼبدارك، وتطوير معلومات، وكسب الثقافة، واحملرض على اإلبداع 

النص فبا كتب برموز الكتابة   عرفة أو فهموزيد أن مهارة القراءة قدرة م043واالبتكار.
ويتلفظ أو يفاد يف القلب. وحقيقة القراءة أهنا عملية اتصال بُت القارئ ابلكاتب فبا 
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اؼبكتوب، فبذالك فيو االيصال االدراكي بُت لغة اللسان بلغة الكتابة. اترجان يقول أن 
الذي يوصل الكاتب القراءة عملية عمل واستخدم القارئ الكتساب رسالة أو مادة 

، اؼبعٌت لبعد مادة القراءة، الثانيةبوسيلة كلمات أو لغة كتابة. القارءة ثبلثة أبعاد: األوىل، 
الكلمة لبعد حصول اؼبعٌت، الثالثة، رموز الكتابة  لبعد بصرية. انقال رموز الكتابة إىل 

ة وفهم قراءة بتم، القراءة بعملية لفظيال هتتم القارئ قراءة رأي إبراىم. وجانب أخر أن 
ولكنها ترتبط اػبربة الباطنية على قراهتم، فبذالك القراءة الكاملة قارئ على كفاءة 
االتصال بروح اؼبقروء كالفرح والغاب والتعجب والشوق واغبزن وما إىل ذالك عند 

 044القراءة.
 قدم الباحث البياانت القادمة أنجانب اؼبادة أو مصدر التعليم، قد  (0

والكفاءة اللبية يف ترتيب ؾبلس اغبكومة الدينية  ؾبلس اغبكومة الدينية انسبت أبىداف
ابب  اؼبعلم يفيعلمهم  إما نظر من ؾبال الكفاءة األساسية أن .يف كل اللقاء شائعا

بكفاءة وسادس  واثلث لقاء اثينانسب لقاء أول ال دخول منهج اؼبدرسة و ل التسوق
. 0أول بكفاءة أساسية يف مبرة  قاءلصحة لابب الانسب و  1.0. و0. 0أساسية يف مبرة 

كما   اثين حبث مادة الصحة ولكنو ارذبال حىت ال يتبع مصدر التعليم.ولقاء  .0. 1. و0
 نظر التحديد ربت:

 الكفاءة األساسية الكفاءة األساسية
. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 0. 0

النص وعناصر اللغة )األصوات، 
ص الذي يتعلق الكلمة، اؼبعٌت( من الن

دبوضوع: التسوق )يف السوق التقليدي، 
يف سوبرماركيت( الذي يبارس بشفهي 
يف شكل وصفي كشكل األظباء وخلقها 

. يبارس بشفهي يف شكل وصفي  0. 1
وقياسها وصفتها  كشكل األظباء وخلقها

ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 
 اللغة: عدد ألف ومليون ومليار وبليون.   
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وقياسها وصفتها ابىتمام الشكل واؼبعٌت 
والوظيفة من تركيب اللغة: عدد ألف 

 ومليون ومليار وبليون.   
. وبلل فكرة من نص اللغة العربية 0. 0

ربت اؼبوضوع: التسوق )يف السوق 
التقليدي، يف سوبرماركيت( ابىتمام 
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 

 وبليون.    اللغة: عدد ألف ومليون ومليار

. يقدم نتيجة ربليل الفكرة من نص 0. 1
اللغة العربية ربت اؼبوضوع: التسوق )يف 
السوق التقليدي، يف سوبرماركيت( ابىتمام 
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب اللغة: 
عدد ألف ومليون ومليار وبليون شفهيا أو  

 كاتبا    
. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 0. 0

ناصر اللغة )األصوات، النص وع
الكلمة، اؼبعٌت( من النص الذي يتعلق 
دبوضوع: الصحة )اؼبستشفى والصيدلية، 
عيادة اؼبريض( الذي يبارس بشفهي  
كيسأل حال الصحة، وتعبَت عند الزايرة 
إىل اؼبريض وأيطي التوصيات )حفظ 
الصحة( ابىتمام الشكل واؼبعٌت 
والوظيفة من تركيب اللغة: حروف اعبر 

 وف العطف.   وحر 

. يقدم أن يبارس بشفهي كيسأل 0. 1
حال الصحة، وتعبَت عند الزايرة إىل اؼبريض 
وأيطي التوصيات )حفظ الصحة( ابىتمام 
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب اللغة: 

 حروف اعبر وحروف العطف.

. وبلل فكرة من نص اللغة العربية 0. 0
ربت اؼبوضوع: الصحة )اؼبستشفى 

ية، عيادة اؼبريض( ابىتمام والصيدل
الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 

. يقيم نتيجة ربليل الفكرة من نص 1. 1
اللغة العربية ربت اؼبوضوع: الصحة 
)اؼبستشفى والصيدلية، عيادة اؼبريض( 
ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظيفة من تركيب 
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عطف شفهيا اللغة: حروف اعبر وحروف ال اللغة: حروف اعبر وحروف العطف
 أو كاتبا

. يفهم الوظيفة اعبماعية، أساليب 2. 0
النص وعناصر اللغة )األصوات، 
الكلمة، اؼبعٌت( من النص الذي يتعلق 
دبوضوع: السفر والسياحة )الوسائل 
اؼبواصبلت، اؼبناطق السياحية( الذي 
يبارس بشفهي كتوديع، ربية وداعا وأىبل 

فة وسهبل ابىتمام الشكل واؼبعٌت والوظي
من تركيب اللغة: االسم النكرة واالسم 

 اؼبعرفة.

. يقدم أن يبارس بشفهي كتوديع، 2. 1
ربية وداعا وأىبل وسهبل ابىتمام الشكل 
واؼبعٌت والوظيفة من تركيب اللغة: االسم 

 النكرة واالسم اؼبعرفة شفهيا أو كاتبا.

.يطبق القاعدة عن شكل، ومعٌت 3. 0
م النكرة ووظيفة من تركيب اللغة: االس

واالسم اؼبعرفة بًتتيب نص اللغة العربية 
ربت اؼبوضوع: السفر والسياحة )وسائل 

 اؼبواصبلت  اؼبناطق السياحية(.

. يرتب نص اللغة العربية الذي يتعلق 3. 1
ب: السفر والسياحة )وسائل اؼبواصبلت  
اؼبناطق السياحية(. ابىتمام الشكل واؼبعٌت 

سم النكرة والوظيفة من تركيب اللغة: اال
 045واالسم اؼبعرفة شفهيا أو كاتبا

تنفيذ التعليم ىو  واللقاء الثاين وفقا لتعريف ؾبلس اغبكومة الدينية أن
أما ربليلو كما قدم يف ربليلو زبطيط تنفيذ التعليم  046.تطبيقي من زبطيط تنفيذ التعليم

 أي اللقاء الثاين.

يلة تعليمية عند وساؼبعلم يستخدم لوسيلة عند التعليم، أبن جانب ا (1
أي فيو  ستمر من لقاء اثلثاؼبلقاء الإال  التعليم كما قدم البياانت القادمة لكل اللقاء
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 .ولقاء أخَت )تذكر نصائح اؼبدير( ولكن اغباصل من عملهم أن صنع بيديو فبارسة
 Assosiation Of Education And يهتم أبنبية الوسيلة. وقد انسب بتعريف طبعا، اؼبعلم

Communication Technology/AECT National Education Associaton/NEA  يف
وصل الرسائل أم لت األمريكية، أن الوسائل لكل األشكال والوصول الذي يستخدمو

الوسائل ىي مكوانت االيصال أن  National Education Associaton/NEAو عرفات.اؼب
الوسائل التعليمية أبهنا أدوات  Gagneيصف و  051اؼبطبوعة أم السمعية البصرية مع أدواتو.

يعرف حسُت ضبدي و  050اؼبادية اليت توفر سبل نقل ماامُت مادة يف اؼبواقف التعليمية.
الطوجبي الوسائل التعليمة على أهنا كل من اؼبواد واألزىجة واؼبواقف التعليمية اليت 

م الوسائل ويف دراسة نظرية عن مفهو  050تستخدمها اؼبعلم يف ؾبال االتصال التعليمي.
التعليمية توصلت حفاف حلمي، إىل أن الوسائل التعليمية ىي )وسائل اتصال حاسية 
تشمل أزىجة وأدوات وطرق ضبل ونقل الرسالة التعليمية احملتوى أو مامون التعليمي 

أما يري آدم وىام أن الوسيلة  050سواء كان معرفيا أم وجدنيا أم حركيا إىل اؼبتعلم(.
دة التعليمية اليت يؤثر توفَتىا يف توفَت ظروف مبلئمة للتعليم ومساعدة التعليمية ىي )اؼبا

ويعرف دمحم ؿبمود اغبيلة  051على اؼبتعلم على بلوغ األىداف بدرجة عالية من االتقان.
الوسائل التعليمية على أهنا: )كل ما يستخدمو اؼبعلم من أزىجة ومواد وأدوات وغَتىا، 

خربات تعليمية ؿبددة إىل اؼبتعلم بسهولة ويسر  داخل غرفة الصف أو خارجها، لنقل
ال شك أن الوسائل التعليمية ىي  052ووضوح، مع االقتصاد يف الوقت واعبهد واؼببذول.

كل ما يبكن استخدامو من ألفاظ أو مواد أو أدوات وأزىجة تعليمية لتسهيل عملييت 
جعفر اػبليفة إىل أن ويشَت حسن  التعليم والتعلم وربقيق األىداف التعليمية احملددة.
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الوسائل التعليمية ىي )كل ما يستخدمو اؼبعلم، واؼبتعلم من أزىجة وأدوات ومواد، وأية 
الوسائل  053مصادر أخرى، داخل الفصل أو جارجو، هبدف ربسُت العملية التعليمية(.

 تناسب صة على تعليم اللغة العربية. أنالتعليمية أساس مهم يف تعليم اللغة األجنبية وخا
البحوث فعلية ابستخدام الوسيلة يف تعليم اللغة  تعلى األطفال والشاب والشيوخ. برىن

التبلميذ عند تعليمهم  وبب% 32رؤية العلماء النفس واعبانب األخر أن  054األجنبية.
ألف أسرع من  31ابستخدام الوسيلة البصرية وعملية مخ  على معلومات البصرية 

يف الفصل الدراسي تساعد العملية التعليمية أن سبكن النصوص. وآلة الوسيلة البصرية 
ليمية عابستخدام عملية ت مدخل التعليم الذي يوجو البصرية %. أحد111الوصول 

بصرية، كبناء بيئة التعليم البصرية والنسبة الصور ووجودىا يف اؼبادة وألعاب اللوحة 
 055تعليمية علي البصرية.والبطاقة. وكلها الذي يوكل يف التعليم ابستخدام الوسيلة ال

صنف وسائل اتصال التعليمي على أساس مستوايت اػبربات اليت أبنو  وأكد ديل
تقدمها، فوضع يف أسفل اؼبخروط الوسائل اليت تكسب اؼبتعلم اػبربات الواقعية، وىي 
خربات مباشرة ؿبسوسة يعايشها اؼبتعلم، ومنها ينتقل إىل خربات شبو ؿبسوية أو خربات 

خَتا ياع يف قمة اؼبخروط اػبربات اجملردة اليت تعتمد على الكلمات بديلة، وأ
تستخدم الوسائل التعليمية لتساعد على ربقيق ىدف أو أىداف فبذالك  056والرموز.

ليمية الدرس، فبعض الدروس تعليمي، أو نص اترىبي أو غَت ذالك من أنواع الوسائل التع
صة كما هبب على اؼبدرس أن وبدد  مىت تستخدم يف اغبوربديد كيفية استخدامها، و 

األنشطة الىت يبكن من خبلؽبا ربقيق ما حدد للدرس من أىداف، والىت من خبلؽبا 
إما يستخدم فؤدي على الوسيلة 061يبكن أن يستمر ويستثمر اىتمام الطبلب ابلدرس.

وسيلة البصرية ذبمع استخدام األصوات ووبتاج الفاعل عمل اإلزدايد ىي 
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ة ثبلثة أبعاد ربصل اؼبعلومات اليت فيها  األصوات والصور معا ونقال الوسيل060لصنعتها.
السمعية البصرية ما يستعُت بو اؼبدرس يف تقدًن اؼبادة 060أهنا وسيلة ظبعية بصرية.

وسيلة السمعية البصرية 060الدراسية ليتناوؽبا الدارسون عرب حواس ظبعهم وبصرىم معا.
معا فيها رسائل أو مواد التعليم. ىذه  األصواتذبهيزات وسيلة اليت تعرض الصور و 

الوسائل التعليمية لدى مكوانت تقولب التكامل من العناصر فبذالك تعرض األصوات 
الصور اؼبتحركة معا وابلتخطيط الكامل النظامي اؼبنطقي الذي يناسب ابألىداف واؼبقام 

واألصوات معا  وسيلة السمعية البصرية أدوات اليت ربصل الصور 061اؼبستعد على مقبوؽبا.
ىذه الوسيلة التعليم على  تفيد ، فلم اغبياة، وغَت ذالك. Video Compact Discكالبيديو، 

كل مواد اللغة العربية وتربمج اؼبرن وتعرض الصور واألصوات واضحة وفيها شرح اؼبعلم 
تعد الوسائل التعليمية 062معا بتنظيم معُت. ىذه الوسيلة تناسب على كل اعبنس والسن.

ال ذبزأ من اؼبوقف التعليمي، فهي ترتبط أبىداف الدرس ومامونة وأنشطتو ارتباطا جزءا 
 063وثيقا، وغياهبا أو قلة استخدامها يؤثر يف فاعلية الدرس وقباحو.

خطوات التعليم يف زبطيط تنفيذ اختتام تنفيذ التعليم يف مل وجد الباحث 
ومة الدينية أن اؼبعلم مع الطبلب ويف تنفيذ االختتام من ربديد ؾبلس اغبكلللقاء الثاين. 

 مفردين أو فرقة يقومون عن:
صبيع تنفيذ التعليم والنتائج اغباصلة واحملصولة لبلستفادة مباشرة أو غَت  (0

 مباشرة من نتيجة التعليم الذين يعملون.
 إعطاء االستفادة على عملية ونتيجة تعليم. (0
 دة أو الفرقة.يعملون التنفيذ اؼبستمر يف شكل إعطاء الواجبة اؼبنفر  (0
 يعطي معلومة زبطيط تنفيذ التعليم للقاء اتيل. (1

                                                             
291

Azhar Arsyad, op. Cit., hlm. 91. 
292

Rodhatul Jennah, op. Cit., hlm. 111. 
 .4ص. ، مرجع سابق، ندوس إمام أسراري060

294Muhammad Ramli, op. Cit., hlm. 85. 
295Munir, op. Cit., hlm. 129. 

 .010ص. مرجع سابق،  ،رايض عارف اعببان063



006 
 

 
 

 064ىبتتم عملية التعليم حبمد على قباح عملية التعليم وبدعاء معا. (2
إذ، كما قدم الباحث البياانت أن انسب يف تنفيذ التعليم من ربديد ؾبلس 

ول )ابب وسادس وأ لكل مبرة يف لقاء اثلث إال مبرة رابعة وخامسة يف لقاء أول واثين
فبا عمل  ، وإال مبرة رابعة يف لقاء مستمر من لقاء اثلث،الصحة( واثين )ابب الصحة(

 يف تنفيذ ختم التعليم.  اؼبعلم
ملية التعلم والتعليم يف الفصل. تنفيذ الربانمج الربانمج اؼبصنوع يف عيطبق 

ططة. إذا نجاح عملية التعليم من جودة زبطيط تنفيذ التعليم اؼبخبىذا اغبال يتعلق 
زبطيط تنفيذ التعليم جيدا فسوف وبصل عملية التعليم الصحيحة وكذالك إذا زبطيط 
تنفيذ التعليم غَت صحيح فسوف وبصل عملية التعليم الفسيدة أو نقصان أحسن. 

وز اؼبعلم أن يفعل عملية التعليم إىل زبطيط تنفيذ التعليم الذي صنع. ولو هبهتدد فبذالك 
يهدد إىل زبطيط تنفيذ التعليم الذي صنع. ارذبال اؼبعلم يف شكل  هبب أن ارذباال ولكن

أسلوب التعليم ال هبوز أن يفرطو، حىت خرجت عملية التعليم من سيناريو الذي صنع يف 
 065زبطيط تنفيذ التعليم.

تةوًن تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة حتليل  -3
ر كومية الرابعة ببنجاإلسالمية احلالسمعية البصرية يف ادلدرسة الثانوية 

منتان يومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسالمية احلكومية بتانو الؤوت كال
 اجلنوبية

بناء على اؼبقاببلت مع دمحم نور فؤدي واألستاذ أحياين اؼباجستَت واألستاذ أضبد 
اللغة ليم يف تقوًن تعوالتوثيق يف اؼببلحق واالستفتاء بطلبة اؼبدرستُت رافعي اؼباجستَت 

ستخدام وسيلة السمعية البصرية يف عملية التعليم أن يف مقابلة أوىل يف ابب اب العربية
، كبلم ثبلثة أقسام ىي اجملال االنفعايلتطور اؼبدرسة اإلسبلمية ومهارٌب االستماع وال
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ستخدم تقوًن خارج االمتحان ىو مبلحظة ىي يف تنفيذ التعليم الحظ اؼبعلم على كل ا
اجبة منزلية ثبل سرعة أو بطيعا يعملون الشيء الذي يعطي اؼبعلم ويعمل و عمل الطبلب م

ىي يف التدريب األول أمر طبلاب لكتابة إجابة  ، اختيار إجابة مناسبأم ال. اجملال اؼبعريف
ظبعوا تلفظو وتلفظها واحدا فحسب مثبل رقم واحد "اإلسبلم... ابلًتبية جبميع نواحيها. 

ختيار الذي قدم ٍب يعطُت الطبلب من أحد اهبيبها  ف . هبمعأ. يهتم ب. يهمل ج
إجابتهم إىل اؼبعلم. والتدريب الثاين هبيب الطبلب مفردة صبع من اسم مفرده مثبل عصر 
ج ... وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم أن يتكلم عن " 

للطبلب؟ كان الطعام ؾباان الطعام/ الطبلب/ ؾباان" فجملة ىي "كيف كان الطعام 
شكل ؿباورة وينتظرىا. اجملال للطبلب" وأيمر طبلاب أن يرسلو الرسالة الصوتية إليو ب

 066ه.واانقشاظفة الطبلب أي تقرير بسيط الذين ، و اؼبهاري
يف عملية التعليم أن يف مقابلة اثلثة يف ابب مراحل التعليم ومهارٌب االستماع 

ستخدم تقوًن خارج االمتحان ىو مبلحظة ، اال االنفعايلكبلم ثبلثة أقسام ىي اجملوال
ىي يف تنفيذ التعليم يبلحظ اؼبعلم على كل عمل الطبلب مثبل سرعة أو بطيعا يعملون 

 ، اختيار إجابة مناسباجبة منزلية أم ال. اجملال اؼبعريفالشيء الذي يعطي اؼبعلم ويعمل و 
ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب  يف التدريب األول أيمر طبلب ليكتبون إجابةىي 

 -مثبل رقم واحد "نتعلم اآلن يف الصف الثاين من... الثانوية" إجابة ىي "روضة األطفال
الطبلب من أحد يجيبها اعبامعية األوىل" ف -اؼبقررات الدراسية -اؼبرحلة -وسائل التعليم

فردة أخرى مثبل ختيار الذي قدم. والتدريب الثاين يناسب الطبلب مفردة منبدلة دبا
الطبلب  يناسب وجود اعبدول فيو نوعان وفيهما اؼبفردات فبا عدم مناسبة فبذالك

مفردات ما عدمها مناسب. وىذان التدريبان من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة 

                                                             
، والساعة  0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يف التاريخ 299
02:11. 
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وأيمر طبلاب أن يرسلو الرسالة الصوتية إليو بشكل الكبلم يطبق الطبلب ؿبادستو نفرين 
 011ه.واانقشن ، واظفة الطبلب أي تقرير بسيط الذي. اجملال اؼبهاريرىاؿباورة وينتظ

يف عملية التعليم أن يف مقابلة خامسة يف ابب اؼبساجد يف العصور األوىل 
ستخدم تقوًن خارج ، اكبلم ثبلثة أقسام ىي اجملال االنفعايلومهارٌب االستماع وال

لم على كل عمل الطبلب مثبل الحظ اؼبعىو مبلحظة ىي يف تنفيذ التعليم  االمتحان
اجبة منزلية أم ال. اجملال سرعة أو بطيعا يعملون الشيء الذي يعطي اؼبعلم ويعمل و 

ىي يف التدريب األول أيمر طبلب ليكتبون إجابة يف  ، اختيار إجابة مناسباؼبعريف
أسئلة مفردة اليت ؼبا تكمل جبمعها ظبعوا تلفظو ويتلفظها واحدا فحسب مثبل "عصر ج 

الطبلب. والتدريب الثاين هبيب الطبلب يجيبها .." إجابة ىي "عصر ج عصور" ف.
صبلة اليت ؼبا تكملها بسبب نقصان من أحد مفردة مثبل "يؤذن اؼبؤذن ... وىو يدعو 

 -العصور -اؼبنذنة -خندق -الناس إىل الصبلة يف اؼبسجد صباعة" إجابة ىي "طهارة
من أحد إجابة الذي قدم. وىذان التدريبان  جدران" فبذالك ىبتار الطبلب -اؼبصابيح

من سبرين مهارة االستماع ٍب يف مهارة الكبلم وىو يطبق ؿبادثة معا يعرض نص احملادثة 
، واظفة الطبلب أي تقرير اجملال اؼبهاري يطبقون أبصدقائهم يف واتساب.أن وأيمر طبلاب 

 010ه.واانقشن بسيط الذي
ومهارٌب االظباع والكبلم سبرين أي سبرين أول تقوًن التعليم يف ابب القلب والعمل 

مثبل هبري لكل طبلب حوارىم مع أصداقاءىم ابإلجابة عن األسئلة يف  00يف صفحة 
ختيار لنوع الثاين اصندوق التدريب األول، ويف الصندوق نوعان النوع األول أسئلة وا
ب ابؼبوضوع أي اإلجابة أو يصنعون إجابة ربريرية اليت تناسب يف حاؽبم ألهنا تناس

يكيفون أسئلة يف النوع  الطبلب أحد من اختيارينهبوز أن ىبًت  القلب والعمل. فبذالك
                                                             

، 0100ينايَت  11حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ 300
 .02:11والساعة  

، 0100ينايَت  11لة يف بيت دمحم نور فؤدي مع دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ حصول اؼبقاب301
 .02:11والساعة  
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ختيار إجابة يف النوع الثاين أو هبيبون أسئلة إبجابة ربريرية اليت تناسب يف حاؽبم األول اب
ي مهارة أ واجملال اؼبهاري تقوًن التدريب ثبلثة األؾبال ىي اجملال اؼبعريفيكمل  و اآلن.

الكبلم وكفاءة إجابة على أسئلة يف النوع األول بتم وكفاءة استخدام أساليب اللغة 
ىم ابلتعليم أو يهتم  أي ينظر عند عملية التعليم انتهاء مثبل ىل واجملال االنفعايلالرضبة، 

هبمعون واجبات قبل الساعة العاشرة ليبل أو خارجها أو يستخدمون أخبلقا ابؼبعلم مثبل 
 010ة اإلسبلم أم ال أو غَت ذالك.ون رسالة يف واتساب بتحييكتب

الكتاب القرار للقاء أول  إذ التقوًن نظر من الكتاب القرار أن نقل من سبرينات
واجملال اؼبعريف  يلاؼبعلمان أؾباال أي اجملال االنفعا قوم. إذ، 011وسابع 010واثلث وخامس

 ادمة يف اللقاء األول والثالث واػبامسإذ، كما قدم الباحث البياانت القواجملال اؼبهاري. 
بلوم أن شكل السلوك ىو ىدف الذي هبب  بتعريف ُتاؼبعلمقوم أن انسب أن  والسابع

أن هبمع ثبلثة أؾبال، منها اجملال اؼبعريف واجملال االنفعايل واجملال اؼبهاري. اجملال اؼبعريف 
 إىل ستة أقسام وىي علم ىو يهدف يف كفاءة التفكَت. وىو يفرق أىداف اجملال اؼبعريف

فعايل يتصل بسلوك نوفهم واستخدام وربليل وسنتاسيس والتقوًن. أما يهدف اجملال اال
عايل إىل طبسة أقسام نفو أىداف اجملال االدير أو االعتبار، ويفرق مع أصدقائونتائج والتق

ري ىدف وىي إقبال وإجابة وتقييم وإدارة نتيجة وشخصية النتيجة. ويهدف اجملال اؼبها
الذي يتصل بقدرة مهارة األفراد، ويوجو إىل مهاري أي يتصل أبعااء اعبسد أو التنفيذ 
وبتاج تفاعبل بُت عالة وبُت عصب، ويفرق أىداف اجملال اؼبهاري أربعة أقسام وىي 

 012مبلحظة وسبثيل وتطبيق ومناسبة.
                                                             

ينايَت  03حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار، يوم الثبلاثء، التاريخ 302
 .00:00، والساعة 0100

، 0100ينايَت  11دمحم نور فؤدي، يوم اإلثنُت، التاريخ حصول اؼبقابلة يف بيت دمحم نور فؤدي مع 303
 .02:11والساعة  

ينايَت  03حصول اؼبقابلة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة بنجار، يوم الثبلاثء، التاريخ 304
 .00:00، والساعة 0100
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Ahmad Murdi dan Taufiqurrahman, op. Cit., hlm. 19.  
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ويصور   ا،يف تعليم اللغة العربية ثبلثة أؾبال أياوىبص أن عرف دمحم أين أبنو 
ىؤالء األؾبال يف تعليم اللغة العربية أي اجملال اؼبعريف عن اللغة العربية واجملال اؼبهاري عن 

يتعلق عن سلوك تعلم اللغة العربية. وبتفصيل أن  تعليم مهارة اللغة العربية واجملال االنفعايل
اجملال اؼبهاري  تعلقي اجملال اؼبعريف بكفاءة عناصر اللغة كقواعدىا وأصواهتا وتلفظها. أما

 013أبربعة مهارة اللغة كمهارة االستماع ومهارة الكبلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
يف اغبقيقة، من ثبلثة األؾبال القادمة أي اجملال اؼبعريف واجملال االنفعايل واجملال و 

 014اؼبهاري أىداف اليت تريد أن ربصل اؼبؤسسة التعليمية.
اؼبعلم سييت عائشة وىي طالبة يف اؼبدرسة أمر التسوق ىو  التعليم قبل ابب تقوًن

 اؼبراىقُت آملمفردات  ألمر إىل طبلب الفصل يف ؾبموعة واتساب تعليما يوما لكتابة
الطالبة تفوض  وبعد انتهاء على واجباهتم فيجمعوهنا إىل الطالبة و ابللغة العربية وترصبتها

أكثر الطبلب اؼبفردات فبا ظبعوا يف وبصل  واعبوانب اليت قومت ىي 015إىل اؼبعلم كلها.
. 0:ج، 50-45. 0إما درجة نتيجة اؼبفردات فبا حصلت ىي 016بيديو الذي رسل،

 001: أ+ رإي من رقم عايل فبا حصلوا.011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 51-56
أي فيو أسئلة لكل ابب حبث مادة التعليم  لطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليهاا توأكد

. ىل 0ابب أول أي من أحد سؤل ابب آمل اؼبراىقُت يف مهارة االستماع ىو ىي يف 
 00اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال الطالب من عطى 

   000الطبلب.
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Moh. Ainin, op. Cit., hlm. 53-54. 
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Ahmad Murdi dan Taufiqurrahman, op. Cit., hlm. 19. 
 .00:10، والساعة 0100يناير  00حصول اؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة، يوم األحد، التاريخ 308

ستاذ حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األ309
 .00:21، والساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  14مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ  حصول اؼبقابلة310
 .00:11والساعة 
 .00:01اعة ، والس0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 311
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مهارة االستماع، أمر اؼبعلم لكتابة اؼبفردات الذي تلفظ يف بيديو ابب التسوق يف 
تعُت جودة اليت واجباهتم إىل اؼبعلم. ونتائج التقوًن لكل الطبلب  أن يعطي فينبغي

استماعهم يسمعون تلفظ اؼبفردات أي كم أكثر ينالون اؼبفردات ظبعوا تلفظها ويكتبوهنا 
إما درجة نتيجة  000على قراستهم ويفوض على واجباهتم إىل اؼبعلم عرب ؾبموعة واتساب.

. 1: أ، 62-61 .0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0اؼبفردات فبا حصلت ىي 
الطلبة عرب استفتاء الذي  توأكد 000: أ+ رإي من رقم عايل فبا حصلوا.63-011

ب حبث مادة التعليم ىي من أحد سأل يف ابب اثين رسل إليها أي فيو أسئلة لكل اب
اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة عطى ىل  .0ىي يف مهارة االستماع  أي ابب التسوق

 001الطبلب. 00إال الطالب من  مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم،
يف تعليم مهارة الكبلم ويف ابب  0101أغستس  00تقوًن التعليم يف التارخ 

إىل اؼبعلم عرب التسوق وأمر اؼبعلم طلبة يف ذبريب على ىذه اؼبادة واستمروا التصال 
 6-01تصال ؼبمارسة عن الثمن ابللغة العربية يف ساعة واتساب أي بيديو ا

 003وفصاحة. ابتكاري أي كفاءة استعمال تكنولوجيالذي قوم ىو اواعبانب 002صباحا.
الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها يف مقابلتُت قادمتُت أي فيو أسئلة لكل  توأكد

ابب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثين أي أسئلة ابب التسوق يف مهارة الكبلم ىي 

                                                             
حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 312

 00:21، والساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

مارس  14مع سييت عائشة واؼببلحظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األربعاء، التاريخ  حصول اؼبقابلة313
 .00:11، والساعة 0100

 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 314

حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، 315
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

، والساعة 0100فرباير  02قابلة عرب واتساب مع األستاذ أضبد رافغي، يوم اإلثنُت، التاريخ حصول اؼب316
14:10. 
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ثة إليو؟ ومارسوا بعرب بيديو اتصال . يف اؼبقابلة اآلتية أي عرب سبارسون فبارسة ؿباد0
 004الطبلب. 00واتصال من 

ة ويف ابب التسوق وأمر كتابة َت تقوًن التعليم السادس يف مهارة االستماع األخ
رسلوا عرب  نمفردات ومعنها يف كرسة الطلبة ٍب أمر تفويض واجبة إىل اؼبعلم بصورة الذي

أكثر الطبلب وبصل ت ىي واعبوانب اليت قوم005واتساب قبل ساعة عاشرة صباحا.
. 0إما درجة نتيجة اؼبفردات فبا حصلت ىي 006اؼبفردات فبا ظبعوا يف بيديو الذي رسل،

: أ+ رإي من رقم 011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 45-50
الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو أسئلة لكل  توأكد 001عايل فبا حصلوا.

يف مهارة  أحد من أسئلة ابب التسوقأي  يف ابب اثين ب حبث مادة التعليم ىياب
اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا ظبعوا؟ قالوا نعم، إال عطى ىل  .0 ىياالستماع 

 000الطبلب. 00الطالب من 
ستماع ويف ابب الصحة وأمر لفتح موصل بيديو عليم األول مهارة االتقوًن الت

نيت اؼبدرسة ٍب مشاىدة على اؼبوصل لتعليم يوتب عن الصحة الذي رسل يف ملف إنًت 
وبصل واعبوانب اليت قومت ىي  000وأمر إرسال كتابة اؼبفردات يف بيديو إىل اؼبعلم.

                                                             
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 317

 عائشة، يوم السبت، حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت318
 .03:10، والساعة 0100يناير  01التاريخ 

حصول اؼبقابلة يف مدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبية مع األستاذ 319
 00:21، والساعة 0100ينايَت  14أضبد رافعي، يوم اػبميس، التاريخ 

، 0100مارس  14ظة عرب سورة اليت رسلت، يوم األحد، التاريخ مع سييت عائشة واؼببلح حصول اؼبقابلة320
 .00:11والساعة 
 .00:01، والساعة 0100مارس  04حصول التحليل يف استفتاء رسل إىل الطلبة، يوم األربعاء، التاريخ 321

حصول اؼببلحظة عرب الصورة اليت رسلت واؼبقابلة عرب واتساب مع الطالبة سييت عائشة، يوم السبت، 322
 .03:10، والساعة 0100يناير  01تاريخ ال



013 
 

 
 

إما درجة نتيجة اؼبفردات فبا 000أكثر الطبلب اؼبفردات فبا ظبعوا يف بيديو الذي رسل،
: 011-63. 1: أ، 62-61. 0: ب، 56-51. 0:ج، 50-45. 0حصلت ىي 

الطلبة عرب استفتاء الذي رسل إليها أي  توأكد 001من رقم عايل فبا حصلوا. أ+ رإي
أحد من أسئلة ابب أي  ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب اثلثفيو أسئلة لكل اب

اؼبعلم إليكم واجبة لكتابة مفردات فبا عطى ىل  .0 ىييف مهارة االستماع  الصحة
 002الطبلب. 00وا نعم، إال الطالب من ظبعوا؟ قال

تقوًن التعليم مهارة الكبلم يف ابب الصحة ىو صبع واجبة صنع بيديو "تذكر 
اعبوانب اليت قومت ىي غناء مناسب وتنغيمو، تَتيك مناسب بتلفظ نصائح اؼبدير".إما 

الطلبة  توأكد 003اؼبفردات أو بكل كلمات أو صبل، فصحى على تعبَتىا، ابتكارىم.
ب حبث مادة التعليم ىي يف ابب ة لكل ابعرب استفتاء الذي رسل إليها أي فيو أسئل

اؼبعلم لصنع بيديو على أمركم ىل  .0 ىي مهارة الكبلم يف سأل ابب الصحةأي  اثلث
 004.موضوع "تذكر نصائح اؼبدير" ابللغة العربية؟ قالوا نعم

إذ، كما قدم الباحث البياانت القادمة لكل اللقاء يف تقوًن مهارة االستماع 
اؼبعلم بتعريف بلوم أن شكل السلوك ىو ىدف الذي هبب سب قوم أن انوالكبلم أن 

أن هبمع ثبلثة أؾبال، منها اجملال اؼبعريف واجملال االنفعايل واجملال اؼبهاري. اجملال اؼبعريف 
ىو يهدف يف كفاءة التفكَت. وىو يفرق أىداف اجملال اؼبعريف إىل ستة أقسام وىي علم 

فعايل يتصل بسلوك نقوًن. أما يهدف اجملال االوفهم واستخدام وربليل وسنتاسيس والت
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ونتائج والتقدير أو االعتبار، ويفرق مع أصدقاءه أىداف اجملال االنفعايل إىل طبسة 
أقسام وىي إقبال وإجابة وتقييم وإدارة نتيجة وشخصية النتيجة. ويهدف اجملال اؼبهاري 

تصل أبعااء اعبسد أو ىدف الذي يتصل بقدرة مهارة األفراد، ويوجو إىل مهاري أي ي
التنفيذ وبتاج تفاعبل بُت عالة وبُت عصب، ويفرق أىداف اجملال اؼبهاري أربعة أقسام 

 005وىي مبلحظة وسبثيل وتطبيق ومناسبة.
ويصور   وىبص أن عرف دمحم أين أبنو يف تعليم اللغة العربية ثبلثة أؾبال أياا،

ؼبعريف عن اللغة العربية واجملال اؼبهاري عن ىؤالء األؾبال يف تعليم اللغة العربية أي اجملال ا
عن سلوك تعلم اللغة العربية. وبتفصيل أن اجملال  تعليم مهارة اللغة العربية واجملال االنفعايل

اؼبعريف يتعلق بكفاءة عناصر اللغة كقواعدىا وأصواهتا وتلفظها. أما اجملال اؼبهاري يتعلق 
 006ارة الكبلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.أبربعة مهارة اللغة كمهارة االستماع ومه

ويف اغبقيقة، من ثبلثة األؾبال القادمة أي اجملال اؼبعريف واجملال االنفعايل واجملال 
طبعا، وجد الباحث يف  001اؼبهاري أىداف اليت تريد أن ربصل اؼبؤسسة التعليمية.

لمُت أنبية تقوًن يف تعليم لكل اؼبعيفهم البياانت القادمة عن تقوًن تعليم اللغة العربية 
تنفيذ اؼبعلم بعد عملية التعلم والتعليم اللغة العربية. كما نقل يف كتاب كونندار أنو قال: 

تقوًن نتائج التعليم ابعبوىري قباح  يهدف أن يقوس ىو تقوًن نتائج تعليم الطبلب.
قصدت  000التعليم الذي علم ويقوس قباح الطبلب يف ماىر الكفاءة الذي عُت.

واعبانب اآلخر، أن التقوًن عملية شخصية  000.أهنا مهارة وعلم وجوانب أخرىالكفاءة 
يهدف إىل ربديد مدى  لتقوًن مهم يف عملية التدريس ألنوقائية، عبلجية، ولذالك فا

التقدم الذي أحرزه اؼبتعلم يف الوصول إىل األىداف التعليمية بغية مساعدتو على النمو، 
وء نتائج عملية التقوًن. والتقوًن عملية مستمرة ابستمرارية وبلوغ ىذه األىداف يف ض

اؼبوقف التعليمي نفسو، ومن اػبطأ االعتقاد أبنو ال أيٌب إال قبيل هناية الدرس إذا هبب 
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أن يكون التقوًن شامبل معظم جوانب العملية التعليمية إن مل تكن كلها، فهو يبدأ 
 000الدرس.متخلبل اػبطوة األوىل يف زبطيط ويف تنفيذ 

رأى غران ولُت أن التقوًن عملية منظمة يف ذبميع البياانت وربليلها وتفسَتىا و 
   001ليعُت أي توصيل أىداف تعليم الطبلب.

أما التقوًن اللغوي عملية متحددة اعبوانب: منها ما يتعلق بتتبع مبو الطلبة لغواي 
ب اؼبعلم يف تعليم والوقوف على مواطن الاعف وعبلجها، ومنها ما ىبتص بتتبع أسالي

شىت فروع اللغة العربية وما بو من توجيو وإرشاد وما يستخدمو من وسائل، ومنها يرتبط 
أبوجو النشاط اؼبدرسي عامة وأوجو النشاط اللغوي خاصة. ومنها ما ىبتص ابلكتب 

 اؼبدرسية أدلتها.
 ويهدف التقوًن اللغوي بشكل رئيس إىل قياس اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة يف

مناشط اللغة العربية كافة القرائية والكتابية واالستماعية والتعبَتية، اليت ىيأهتا اؼبناىج 
الدراسية واألىداف والوسائل، واإلجراءات اليت اتبعها اؼبعلمون يف سبيل الكشف عن 

 نقاط القوة ومواطن الاعف.
الطلبة يف ويرى استيتية أن التقوًن اللغوي "إجراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمو 

موضوع ما من موضوعات اللغة العربية. ويبكن اإلفادة منو وشبة صفات أساسية ينبغي أن 
 002."تتوافر يف التقوًن: كالصدق واؼبوضوعية والثبات وسهولة التطبيق

ذبميع البياانت وربليلها تقوًن اللغة العربية  يهدفإذا، من تعرفات القادمة أن 
ة العربية للطبلب لتعريف مواطن الاعف ونقاط القوة  لقياس كفاءة تعليم اللغ مستمرا

ليصَت نظَتا على إعادة البناء يف زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية اآلتية فبا ىيأت اؼبناىج 
 التعليمية.
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اللغة الصحيحة صادق سليم ابلنطق أو الكتابة وفهم سليم عن طريق تعبَت ف
لتقوًن اللغوي على فهم النصوص واؼبقروءة االستماع والقراءة، ولذالك وجب أن يًتكز ا

 003واؼبنطوقة، على التعبَت نطقا وكتابة.
يف تعليم اللغة العربية كفاءة اليت تقوس منها عناصر اللغة كأصوات ومفردات 

 نبغي أن تقوس كفاءات اللغةكاستماع وكبلم وقراءة وكتابة. فت  وقواعد، ومنها مهارة اللغة
 004األىداف اليت تصَت الًتكيز لقياس كفاءة الطبلب. .ومهارهتا يف أىداف التعليم
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