
 االابب الرابع

 البياانت ك منا قشتها قدميت

 نظرة عامة على موقع البحثأ. 

 ادلدرسة. اتريخ 1

ك  1931يناير  11ابصلارماسُت أتسست يف  3مدرسة إبتيداي نيجَتم 
 ُتابصلارماس 3ىو ادلعلم األكؿ ك ادلدير يف مُت عبد احلميد  أسسالذم 

تقدمت  1986يف البداية كانت ادلدرسة خاصة كامسو إرتكيا مث يف العاـ 
مث تغيَت احلالة من مدرسة إرتكيا الثاين. األكؿ ك إىل مدرستُت ىي ادلدرسة إرتكيا  

 1995 مارس 11بنجرماسُت يف التاريخ اإلبتدائية فامورس دامل إرتكيا إىل ادلدرسة 
اتريخ  )ا(155س القرار كزير الدين عدد على أسا الذم افتتحو عمدة ابصلارماسُت

كمدير مث من خالؿ تعيُت االستاذ االحاج يركاين أجوب   1995نوفمرب  11
 بنجرماسُت.   3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية تغَتت مرة أخرل إىل 

حىت اآلف بنجرماسُت  3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية منذ تشكيل 
كما ىو مبُت يف خضعت ىذه ادلدرسة لتغيَتات عديدة يف قيادة رئيس ادلدرسة,  

 :اجلدكؿ

  ابصلارماسُت 3رئيس دكرة القيادة ادلدرسية يف مُت  1-4جلدكؿ 

 مدة العضوية اسم رئيس ادلدرسة ادلدة رقم

1 5 H. Yarkani Agub, A.Ma. 1996-1116 



1 6 H. Abdul Basith 1116-1111 

3 7 Dra. Hj. Juhairiah 1111-حيت االف 

كتقع جغرافيا بنجرماسُت  3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية موقع 
 يف ادلناطق احلضرية مع حدكد ادلوقع التالية :
 ا. يف الشماؿ الذم حييط ابدلقابر اإلسالمية

 ب. حيدىا اجلنوب مسجد جامع
 ج. حيدىا الشرؽ طريق احلاكم

 111474114731111الغرب رلاكر للمناطق السكنية د. 
ادلوقع  مدرسةكىذه بنجرماسُت  3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 االسًتايت
جدا ألنو على جانب الطريق بُت التقاطعات الثالثة، كابلتايل ىذه  جي

 ادلدرسة ديكن أف يقاؿ ابلفعل تلبية متطلبات إنشاء موقع ادلدرسة جيدة.
 بنجرماسُت : 3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ىوية 

 111637111116:    أ. رقم اإلحصائيات  
     NPSN     :11116371111ب. 

 احلكومية:      ج. مدرسة احلالة
 NPWP    :111137411474111د. 
 15113165131 :    رقم اذلاتفق. 
  17رقم  5الطارؽ بكيت, رت  :    عنوافك. 
 : كاليمننت اجنوبية    مقاطعة ز. 
 بنجرماسُت :   قرية / منطقةح. 
 اجنوبيةبنجرماسُت :    دكف ادلنطقة ط. 



 فامورس دمل :   قرية / كلوراىافم. 
 71148:    الرمز الربيدم ؾ. 

  minpemdapemurus@yahoo.co.id:   عنواف الربيد اإللكًتكين  
 1995 :    السنةـ. 
 أ515:   رخصة التشغيل  رسالة رقمف. 
 1995-11-15:  اتريخ خطاب التصريح التشغيلي س. 
 : أ   حالة االعتمادص. 
 1119:    سنة االعتماد ؼ. 
  Dd018060  :  ال مؤسسات سك ص. 
 1119-11-18 :  اتريخ ادلؤسسة سكس. 
 صبح :    كقت التعلمر. 
 kkm    :INDUK الوضع يف ش.

   شكلت ابلفعل:    جلنة ادلدارسضد. 
 : نعم   RAPBMىل كاف ىناؾ ث. 
  satker    :611188كود س.  

  DIPA     :3341\115-14.1.11\1111ذ. رقم 
 : DIPA    SATKER ض. كضع

 . الرؤية كالرسالة1

 لديها رؤية كرسالة : بنجرماسُت 3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 رؤيةأ. 

 اإلدياف كالتقولربقيق اإلسالمي، الذكية، جو ماىرا على أساس 



 البعثةب. 

 زراعة إتقاف دين اإلسالـ -

 تزايد السلوؾ اإلسالمي -

 تنمو االعتماد على الذات -

 زراعة إتقاف العلـو كالتكنولوجيا -

 تزايد ادلهارات الالزمة اللتواصل مع اآلخرين كالتعامل مع احلياة -

 ربسُت نوعية التعليم ادلدارس الدينية -

يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ادلعلمُت, ادلوظف, كالطالب ادلدرسة, رئيس . 3
 بنجرماسُت : 3احلكومية 

يف ادلعلم ىو كاحد من العوامل اليت تلعب دكرا ىاما يف ادلدرسة, ادلعلمُت 
دلزيد من شكصا, 11بنجرماسُت كللهم  3مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 3درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف مالتفاصيل حوؿ ادلعلمُت كادلوظفُت 

 ديكن أف ينظر إليو يف اجلدكؿ التايل : 1118/1119السنة  بنجرماسُت

ادلؤىالت  ادلعلم / اسم ادلوظف رقم
 األكادديية

 مقر احلالة

1 Dra. Hj. Juhairah S-1 PNS  ادلدرسةرئيس 

1 Syukri, A. Ma D-2 PNS ادلعلم 

3 Hj. Mardiah, S. Ag S-1 PNS ادلعلم 



4 Nur Laily, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

5 Yuhanis, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

6 Muzkiah, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

7 Dra. Nurul Hidayah S-1 PNS ادلعلم 

8 Risfa Budiarti, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

9 Ermawati, S. Ag S-1 PNS ادلعلم 

11 Barzakiah, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

11 Juhairiah, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

11 M. Aminullah, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

13 Anwar, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

14 Ida Marlina, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

15 Muslimah, S. Pd.I S-1 PNS ادلعلم 

16 Mardiana S-1 PNS ادلعلم 

17 Norsyamsiah, S. Ag S-1 PNS ادلعلم 

18 Fahtul Jannah, S. Sos.I S-1 PTT ادلعلم 



19 Mukarramah, S. Pd.I S-1 PTT ادلعلم 

11 A. Fauzan Ilmi, S. Pd.I S-1 PTT ادلعلم 

11 Kumalasari, S. Pd.I S-1 PTT ادلعلم 

11 Muhammad, S. Ag S-1 PTT ادلعلم 

13 Rabiatul Adawiyah SMEA PNS ادلوظف 

14 Rachmawati, S. Sos S-1 PTT ادلوظف 

15 Hasan Basri, S. Sos S-1 PTT ادلوظف 

16 Aulia Azizah, A.Md D-3 PTT ادلوظف 

17 Raihan SMA PTT ادلوظف 

 االستاذ امحد فوزف علمى وك ادلعلم ىف درس اللغة العربية ى

بنجرماسُت   3درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ادليف عدد الطالب 
كاليت تنقسم إىل عدة فصوؿ مع  116ك الطالبة  191الطالب  416كلهم 

فصوال, دلزيد من التفاصيل حوؿ  15ما يصل إىل  ادلدرسة عدد من الفصوؿ
ديكن أف  بنجرماسُت 3يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية حالة الطالب 

 يف اجلدكؿ :ينظر إليو 

 فصل رقم
 جنس

 كل
 طالبة طالب



 15 14 11 أ1 1

 16 14 11 ب1 1

 13 13 11 ج1 3

 16 14 11 د1 4

 31 16 16 أ1 5

 31 17 15 ب1 6

 31 14 18 أ3 7

 31 14 18 ب3 8

 14 14 11 أ4 9

 13 14 11 ب4 11

 14 11 13 ج4 11

 16 15 11 أ5 11

 17 16 11 ب5 13

 17 17 11 أ6 14

 17 14 13 ب6 15



 416 116 191 كل

 

 ادلرافق كالبٌت التحتية. 4

 3دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ادلرافق كالبنية التحتية ادلملوكة 
ديكن القوؿ أف تكوف كاملة ككافية سباما كمؤسسة تعليمية. كديكن  بنجرماسُت

دلدرسة اإلبتدائية االطالع على ادلرافق كالبنية التحتية ادلملوكة للمدارس ا
اليت حصل عليها ادلؤلف من خالؿ نتائج  بنجرماسُت 3اإلسالمية احلكومية 

 ادلراقبة كالتوثيق للمدرسة يف اجلدكؿ التايل :

 كل كالبٌت التحتية ادلرافق رقم
حالة 
 جيدة

 الضرر

 الوزف معتدؿ قليل

 - 9 4 4 15 الفصوؿ الدراسية 1

 - - - 1 1 مكتبة 1

 - - 1 - 1 رللس اإلدارة 3

 - - - 1 1 غرفة ادلعلم 4

 - 1 - - 1 غرفة اإلدارة 5

 1 - - - 1 غرفة الصحة 6

 - 3 1 1 7 مرحاض 7



 1 - - - 1 ادلستودع 8

 - 1 - - 1 مصلي 9

 
 البياانت تقدميب. 

يف مواد اللغة العربية يف  1113عرض البياانت حوؿ تطبيق منهج التعلم 
سيتم تقدديها يف األكصاؼ بنجرماسُت  3دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ا

ادلقابة, ادلراقبة, بناء على البياانت ادلكتشفة يف ىذه الدراسة، سواء من خالؿ, 
 الواثئقي.التثليث, ك 

كاستنادا إىل صياغة ادلشكلة يف ىذا البحث، الذم خيطط لتنفيذ كتقييم 
 ، سيتم كصف القيود اليت تواجهها على النحو التايل1113ادلناىج الدراسية لعاـ 

 يف مواد التعليم ابللغة العربية 1113. زبطيط كتنفيذ كتقييم ادلناىج الدراسي 1
 بنجرماسُت 3احلكومية دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ايف 

مت تصميم أساسا لتعزيز ادلناىج الدراسية السابقة مع هنج  1113ادلنهج 
يف زلاكلة لتحقيق على كجو التحديد, التعلم النشط القائم على قيم الدين كالثقافة, 

مستول الكفاءة يف يتم صياغة الكفاءات األساسية ) 1113ادلناىج الدراسي 
األساسية ىي مستول القدرة على ربقيق معايَت الكفاءة  الكفاءةادلنهاج السابق(. 

الكفاءات . الدراسات العليا جيب أف ديتلكها الطالب يف كل فئة أك برانمج
األساسية ربتوم على كفاءة ادلواقف الركحية, ادلواقف االجتماعية, معرفة, 

الدين كالتغيَتات يف السلوؾ يف شلارسة كادلهارات كضعت يف الكفاءات األساسية. 
 كالطابع ىي من الشواغل الرئيسية.



 زبطيط التعلم . أ

زبطط مرحلة أكلية يف كل مرب الوقت ستجرم التعلم، حيث رباكؿ 
ادلعلمُت إلعداد كل شيء لعملية التعلم سارت االمور بشكل جيد كبعناية، لذلك 

كخطة التعلم دبثابة مبادئ توجيهية . سوؼ ربصل على نتائج مرضية كما ىو متوقع
سيتم إشراؾ التخطيط  .دلربيا لتكوف قادرة على توجيو الطالب على تعلم جيدا

اجليد يف تنفيذ كتقييم التعلم. استنادنا إىل نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت ادلعنيُت ، 
كاحد منهم جيعل خطة تنفيذ , يقـو ادلعلموف دائمنا ابلتخطيط قبل حدكث التعلم

كاليت  1113دمت من قبل ادلعلمُت كفقا الرتباط ادلنهج منهج التعلم ك   التعلم
، زبصيص الوقت ، أىداؼ التعلم  تشمل ىوية ادلدرسة ، ىوية ادلوضوع ، الصف

الكفاءات األساسية ، ادلواد ، األساليب ، كسائل اإلعالـ ، مصادر التعلم ، ،
 خطوات التعلم ، كتقييم التعلم.

ة التعليمية، ىناؾ أربعة مكّوانت مستول الوحدسية على يف ادلنهج الدرا
يف  ككاالستماع ، كالـ،كال تدعم اللغة العربية ، كىي ادلهارة القراءة، كالكتابة،

 ،كالقراءة، الكالـ هارةكادل ،يبكالًت  انت، ىناؾ مخسة مكوّ  1113ج عاـ منه
 يبكالًت هما ىي ادلرفق بينك  1كاالستماع، كالكتابة

خطة تنفيذ ، أدىل ادلعلمُت فوزاف علمىمع األستاذ امحد  ةدلالحظعلى ا
التعلم  .مع موضوع األرقاـ ابللغة العربية دقيقة 1x45مع زبصيص الوقت   التعلم

مكوف من ادلنهج العلمي الذم يذكر ادلعلم يف   حيدث ابستخداـ هنج علمي
كينفذ يف التعلم ىو عنصر من عناصر ادلراقبة   خطة تنفيذ التعلمالداخل 

قاـ   خطة تنفيذ التعلمكاالستجواب كمجع البياانت كالتفكَت كالتواصل. يف ىذا 
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ادلعلم بتخطيط خطوات التعلم اليت جيب القياـ هبا خالؿ عملية التعليم كالتعلم ، 
اية ساعة بدءان من ادلعلم من الفصل حىت يعود ادلعلم خارج الفصل الدراسي يف هن

التعلم. يف تطبيق التعلم ابستخداـ منهج علمي ، ديكن القوؿ ابلفعل أف ادلعلمُت 
قادركف على تنفيذه كفقا دلكوانت النهج العلمي يف عملية التعلم كلكن ليس بعد 
بشكل كامل ، ىناؾ بعض ادلكوانت اليت مل يتم تنفيذىا ، كلكن فقط جزء صغَت. 

م أيضنا أدكات التقييم ، يف شكل مقاالت كتكليفات ابإلضافة إىل ذلك ، أعد ادلعل
 لرؤية نتائج تعلم ادلتعلمُت. 

 مرحلة التنفيذب. 

تنفيذ التعلم ىو متابعة لتخطيط التعلم الذم مت إعداده مسبقنا. كلما مت 
تلعب مهارات ادلعلمُت يف  التخطيط بشكل أفضل ، كلما زاد احلد األقصى للتنفيذ

إدارة التعلم دكرنا مهمنا أيضنا يف ربقيق صلاح تعلم الطالب إف التعلم يف الفصوؿ 
الدراسية ىو يف األساس نشاط يقـو بو اختصاصيو التوعية بطريقة تزيد من 
األنشطة كالعمليات كنتائج التعلم للمتعلمُت ضلو األفضل الدرس ادلستفاد ىو أيضا 

تعليمية خطوة خبطوة للمعلمُت لتقدمي ذبربة تعليمية تركز على ادلتعلم ، اسًتاتيجية 
حبيث يصبح ادلتعلموف نشطُت كمبدعُت خالؿ عملية التعلم ، كيتم ربقيق أىداؼ 

 التعلم ادلتوقعة بشكل جيد.

، يوجو تنفيذ ىذا التعلم ايل  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ةدلالحظعلى ا
تعلم تستخدـ منهج علمي ، على الرغم من كجود اختالؼ زبطيط المناحج التعليم ك 

بسيط يف بعض األحياف عن ادلخطط ذلا من قبل ، كلكن مع مهارات ادلعلم ، 
 سيظل التعلم على ادلسار الذم يتوافق مع أىداؼ التعلم

 نهج العلميال ( أ



البياانت,  ربليل, السؤاؿ,  الحظةىي خطوات تتألف من ادل ادلنهج العلمي
ىو نشاط التحفيز للطالب حبيث  1113ادلنهج  التواصل يف, ك تبادؿ ادلعلومات

 .يصبح الطالب أكثر نشاطا حبيث يتم ربقيق أىداؼ التعلم

اليت طبقها االستاذ امحد فوزاف علمي على التعلم يف ادلنهج العلمي عملية 
 بطاقة, كاألرقاـ العربية, دبوضوع  1118-يناير -15الفصل االكؿ ج يف التارخ 

 ىي : الغناء

 

 الحظةادل

يشرح ادلعلم عدد كطريقة النطق ابللغة العربية كينظر الطالب إىل ادلادة من  -
 البطاقة ادلوزعة

 مراقبة الكتابة ككيفية النطق ابللغة العربية -

 السؤاؿ

 اسأؿ ادلعلم عن ادلواد اليت مل يتم فهمها -

 البياانت ربليل

 إىل اجمللس حوؿ األرقاـ العربيةالطالب لصق البطاقات كزعت ابلفعل  -

 يقرأ الطالب حوؿ أرقاـ مسجلة على السبورة -

 ادلعلم يعلم الغناء عن األرقاـ العربية -

  ادلعلومات تبادؿ

 الطالب حفظ األرقاـ العربية اليت تعلق على السبورة -



 التواصل

 قراءة معا حوؿ أرقاـ اللغة العربية جزءا ال يتجزأ من السبورة -

 الغناء معا حوؿ أرقاـ اللغة العربية جزءا ال يتجزأ من السبورة -

 منوذج التعلمب( 

منوذج التعلم  .كل منوذج التعلم لديو ىدؼ اإلصلاز يف كل مرحلة كذلا مزاايه
ادلناسب ىو مؤثر جدا على نتائج إصلاز الطالب اخلاصة. كلذالك، فإف استخداـ 

صية كيعزز نوعية األفراد كاجملموعات لكل مناذج التعلم ادلناسبة يضيف القيمة الشخ
 ادلتعلم.

 االكاتب األستاذ أمحد فوزاف إدلي ستنادا إىل ادلالحظات كادلقابالتا
يف الفصل االكؿ ك يف درسة  1118يناير  15احلصوؿ على البياانت يف التاريخ 

معايَت كديكن أف يالحظ على أساس اللغة االربية ابستخداـ منوذج التعلم ادلباشر 
 التعلم القائم على حل ادلشاكل يتم تطبيقها على النحو التايل :

 . ادلفهـو األساسي1

 يصف الغرض من ادلواد ادلسبقة، كحيفز الطالب كإعداد الطالب 

 ربديد ادلشاكل. 1

 إظهار مهارات أك تقدمي خطوة خبطوة ادلواد

 توجيو التدريب. 3

 ادلعلم يعطي التدريبات ادلوجهة

 كتقدمي التغذية الراجعةمن فهم  التحقق. 4



 التحقق من قدرات الطالب كتقدمي التغذية الراجعة

 إعطاء ادلمارسة كتطبيق ادلفهـو. 5

 إعداد شلارسة للطالب من خالؿ تطبيق ادلفهـو الذم يتم تدريسو يف احلياة اليومية

 ج. مرحلة التقييم
أخذىا بعُت يف النشاط التعليمي ، ىناؾ الكثَت من األشياء اليت جيب 

االعتبار من قبل ادلعلم. يف أم نشاط تعليمي ، يتحمل ادلعلموف كاجبنا كمسؤكلية 
ذباه صلاح التعلم. ال يتعلق األمر فقط ابالستجواب حوؿ اسًتاتيجية التعلم 
التطبيقي أك اذلدؼ الذم مت ربقيقو ، كلكن جيب على ادلعلم أيضنا أف يكوف قادران 

 حيدث أثناء أنشطة التعلم. على تقييم كل ما حيدث دلا

 يف تصميم كتنفيذ العملية أك أنشطة التقييم ، نظر ادلعلم ادلعٍت يف ادلبادئ التالية :

 مبدأ مستمر (1
الغرض من ىذا ادلبدأ ىو تنفيذ أنشطة التقييم بشكل مستمر. ال يتم التقييم 
مرة كاحدة فقط يف العاـ أك متابع ، بل يتم بشكل مستمر بدءنا من عملية 

 التعلم عن طريق االنتباه إىل الطالب حىت يتخرج من ادلدرسة.
 مبدأ شامل (1

ىذا ادلبدأ يعٍت أنو يف التقييم جيب أف ينظر إىل جانب كامل من التفكَت كالقيم 
 أك ادلواقف ، ابإلضافة إىل جوانب ادلهارات ادلوجودة يف كل متعلم

 مبدأ ادلوضوعية (3
عٍت التقييم يف ظل ظركؼ حقيقية ، الغرض من ىذا ادلبدأ ىو أف ادلوضوعية ت

 ال تتأثر ابألمور العاطفية كغَت العقالنية األخرل
 مبدأ الصالحية (4



الصالحية ىي أف التقييم ادلستخدـ ابلفعل يقيس ما يريد قياسو أك ما يريده.  
كما أف الصحة تكوف دائمان مساكية للدقة ، على سبيل ادلثاؿ لقياس مشاركة 

علم ادلفتوح يتم تقييمها من خالؿ قيمة تكرار النوع كلكن ادلتعلمُت يف عملية الت
 يتم مشاىدهتا من احلضور كاحليوية كغَت ذلك.

كبعد ادلعلم ادلعنية ابدلبادئ أعاله، مث بعد أف ادلعلم تنفيذ اخلطوات الرئيسية يف 
 تقييم التعلم اليت يقـو هبا ادلعلموف يف الفصوؿ الدراسية، كىي:

طة تقييم سلرجات التعلم. قبل أف يتم تقييم يقـو ادلعلم إبعداد خ . أ
نتائج التعلم ، يعد ادلعلموف سلفنا التخطيط اجليد كالناجح. يغطي 

 زبطيط تقييم سلرجات التعلم ستة أنواع من األنشطة ، ىي :
صياغة الغرض من التقييم. إف صياغة أىداؼ تقييم نتائج  -

 التعلم أمر مهم للغاية
تقييمها ، مثل ما إذا كاف اجلانب ربديد اجلوانب اليت يتعُت   -

 ادلعريف ، أك اجلوانب العاطفية ، أك اجلوانب النفسية.
ربديد كتقدير التقنيات اليت يتعُت استخدامها يف تنفيذ  -

التقييم ، مثل ما إذا كاف سيتم إجراء التقييم عن طريق اختبار 
 أك طريقة غَت اختبار

قياس كتقييم  تطوير أدكات القياس اليت سيتم استخدامها يف -
 نتائج التعلم

ربديد ادلعايَت أك ادلعايَت أك ادلعايَت اليت جيب استخدامها   -
 كدليل أك مرجعية يف توفَت تفسَت نتيجة التقييم

 ربديد كتَتة أنشطة تقييم نتائج التعلم نفسها -
 مجع البياانت  . ب

 ج. التحقق من البياانت



 د. عملية كربليل البياانت 

 كاستخالص النتائجك. تقدمي تفسَت  

 ؼ. متابعة نتائج التقييم

لتحسُت جودة التعلم يتطلب نظاـ تقييم مناسب ألف ادلتعلمُت لديهم 
قدرات سلتلفة ، مث جيب أف يكوف نظاـ التقييم ادلستخدـ متكامالن كقادران على 
قياس كل ادلهارات ادلوجودة يف ادلتعلم. ال يستخدـ التقييم الًتبوم فقط لقياس 

 ادلعريف للمتعلمُت ، كلكن أيضنا لتقييم رلاالتو العاطفية كالنفسية. اجملاؿ

دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ايف  1113 العوامل اليت تؤثر على تنفيذ منهاج .1
 بنجرماسُت 3احلكومية 

 عادات ادلعلم (أ

كما نعلم، ألف عادات ادلعلمُت الذين اعتادكا على أسلوب التعلم 
تصبح سلبية, كيشارؾ الطالب فقط كمستمع، ألف ادلعلم ادلهيمن جعل الطالب 

ال يوفر مساحة كافية للطالب للعب دكر نشط عندما تتم عملية التعلم من 
 .خالؿ توفَت الفرص كالتحفيز يف التعلم

يناير  15استنادا إىل ادلقابالت مع االستاذ أمحد فوزاف علم يف التلريخ 
اف ادلدعى قادرة على التكيف مع حصلت على الكتاب البياانت اليت ك 1118

ادلعلمُت قادركف مع هنج علمي  1113مطالب عادات أسلوب التدريس ادلناحج 
ربط  على ربفيز جيدا للمتعلمُت مدمن سلدرات أف نسأؿ دائما عن الفضوؿ

ادلستجيبوف ادلوضوع مع مشاكل احلياة اليومية حبيث يشعر ادلتعلمُت ادلهتمُت ألف 



هل فهمها عند إعطاء أمثلة من ادلشاكل احمليطة ابحلياة ادلادة يصبح من الس
 .احمليطة

  كتب ادلعلمُت كالطالب  (ب

 1113كالكتب ادلدرسية ىي أحد ادلصادر الرئيسية للتعلم يف ادلناحج 
 .حكومةيتم تعريف الكتاب القياسي ادلستخدـ يف التعلم من 

 15ك  15استنادا إىل ادلقابالت مع االستاذ أمحد فوزاف علم يف التلريخ 
 كتاب رمسيىي  احلصوؿ على البياانت اليت يستخدمها ادلستجيبوف  1118يناير 
 كيتم طباعتها شخصيا ابعتبارىا الكتاب ادلرجعي الرئيسي يف التعلمحكومة من 

 القدرة تقييم ادلعلم (ج

كديكن  يف التعلم. ادلناىج ادلعلم يعمل أيضا كمثمنكبصرؼ النظر عن كوهنا معلم 
يف تقييم قدرة ادلعلم الًتبوية ىو . رؤية النجاح يف التعلم على أساس تقييم ربصيل الطلبة

 مؤثر جدا على التقييم للطالب.
كتقييم أساسا موقف الطفل ىو أسهل كفقا االستااذ امحد فوزاف علمي, 

كلكن القيود غالبا ما تكوف قيمة التعيينات  للطالب.من القياـ ابلتقييم ادلعريف 
كيشتبو يف التعاكف بُت الطالبية تقريبا العديد من أكجو التشابو يف فئة كاحدة, 

 .الطالب

 

 

 ىواؿ ادلدرسةا (د



عدد الطالب يف فئة مؤثرة ابلتأكيد يف  .كسبيل الفصوؿ الدراسية مع عدد
 بسهولة أكرب من قبل ادلعلمُت.قليل من الطالب إىل التحكم  بيئة التعلم

يناير  15استنادا إىل ادلقابالت مع االستاذ أمحد فوزاف علم يف التلريخ 
ينظر ادلعلم إىل العقبات يف مثل ىذا  حصل البحث على تلك البياانت 1118

التقييم ادلفصل الذم يصبح من الصعب جدا القياـ بو مع العديد من الطالب 
 يف نفس الوقت

 البنشاط الط ق(

للطالب لتكوف ىي  1113جوىر النهج العلمي يف التعلم ادلناحج 
أكثر نشاطا. كلكن ىذا أصبح مشكلة عندما يكوف ليس كل الطالب بنفس 

حبيث أف عددا صغَتا من الطالب غَت نشطُت جدا يف تعلم االىتماـ ضلو التعلم 
 تعليم اللغة العربية.

 15ك  15استنادا إىل ادلقابالت مع االستاذ أمحد فوزاف علم يف التلريخ  
دلدرسة اإلبتدائية ا خيلص الباحث إىل أنو يف األساس تلميذ 1118يناير 

جزء  كمعظمهم من الناشطُت يف تعلم فقطبنجرماسُت  3اإلسالمية احلكومية 
 من الطالب الذين ىم السليب.

 ربليل البياانت. ج

ت اليت مت احلصوؿ عليها من ادلقابالت كادلالحظات كاألفالـ بعد البياان
 الواثئقية كالتحقق من صحة البياانت مع التثليث ادلتعلقة ابلطلب كقيود التعلم

دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ايف التعليم اللغة االربية يف  1113ادلناحج 
حبيث يف النهاية ديكن أف يقـو الباحث بتحليل بسيط للبياانت, بنجرماسُت  3



جلعل ىذا التحليل أكثر توفر حملة عامة عن الدكلة ادلطلوب يف ىذه الدراسة 
 .يقدـ الباحث ىذا التقرير استنادا إىل القضااي اليت مت ربديدىا يف البدايةتركيزا, 

 يف مواد التعليم ابللغة العربية 1113زبطيط كتنفيذ كتقييم ادلناىج الدراسي  .1
 بنجرماسي 3اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  دلدرسةايف 

 مرحلة التخطيط . أ

أمحد فوزاف علمي اليت قاـ هبا االستاذ  استنادا إىل ادلالحظات كادلقابالت
الباحث زبتيط التعليم يوجو ادلعلم من قبل التحضَت زبتيط التعليم يف ادلناحج 

كزبصيص كيشمل ذلك ىوية ادلدرسة ، كىوية ادلوضوع ، كالطبقة ،  1113
الوقت ، كأىداؼ التعلم ، كالكفاءات األساسية إىل جانب ادلؤشرات ، كمواد 

يف  .ادلنهج ، ككسائل اإلعالـ ، كسالؿ التعلم ، كخطوات التعلم ، كتقييم التعلم
ىذا زبتيط التعليم كما أدرج ادلعلموف الكفاءات األساسية األربعة اليت تشكل 

تعليم حبيث يتم التعلم بشكل صحيح كما إرشادات يف عملية اإلعداد زبتيط ال
مطابقة التخطيط الذم يضعو ادلدرسوف مع  1113ىو متوقع يف ادلناحج 

 ابلفعل ديكن أف يقاؿ كفقا لذلك. 1113متطلبات ادلناىج 

زبطيط التعليم يقـو ادلدرس إبعداد خطوات التعلم ابستخداـ منهج 
علمي يتضمن مكوانت ادلراقبة كالسؤاؿ كمجع البياانت كالتفكَت كالتواصل حيث 
يتم تضمُت كافة ادلكوانت يف زبتيط التعليم التدابَت ادلزمع ازباذىا. مكوانت 

بالء حسنا، رلرد جزء  ادلنهج العلمي للتدابَت اليت مت التخطيط ذلا تقريبا كل
صغَت اليت مل تتحقق ألنو يتأثر بعوامل سلتلفة ، مثل الطالب كالفصوؿ الدراسية 
كالبنية التحتية ككذلك زبصيص الوقت لذلك كفقا للباحث ، ديكن أف يقاؿ عن 
التخطيط الذم قاـ بو ادلعلم مع تطبيق ادلنهج العلمي أف ىذا التخطيط التعلم مل 

بَت كلكن لو أتثَت إجيايب للحيوية كخاصة ابلنسبة لنتائج التعلم يتم تنفيذه بشكل ك



من ادلتعلمُت. يف زبتيط التعليم يسرد ادلعلمُت أيضا بعض الشخصيات الذين 
يريدكف أف ادلنقولة إىل الطالب أثناء عملية التعلم. يشمل أيضنا تقنيات التقييم 

 اليت مت التخطيط ذلا من قبل ادلعلم.

ادنا إىل مجيع ادلالحظات اليت أجراىا الباحثوف ، قاـ بشكل عاـ ، استن
ادلعلموف ابلتخطيط أكالن ، على الرغم من أنو ال يزاؿ ىناؾ يف التنفيذ جزء صغَت 
ال يتوافق مع زبطيط التعليم, لكنو ال يغَت أىداؼ التعلم ادلتوقعة يعٍت أف التعلم 

التعلم من قبل  مستمر بشكل جيد. لذلك ، ديكن للباحثُت القوؿ أف زبطيط
 ادلعلمُت ككل ال ديكن أف يقاؿ إىل أقصى حد.

 مرحلة التنفيذ ب.

أمحد فوزاف علمي اليت أبداىا الباحثوف ، االستاذ  استنادنا إىل ادلالحظات
قاـ ادلعلموف بتنفيذ عملية التعلم من خالؿ التوجيو زبطيط التعليم ك ادلناحج. يف 

كطرح ، كمجع البياانت ، العقل كالتواصل مكوانت النهج العلمي ىو ، كمراقبة ، 
ديكن  1113يقـو ادلدرسوف بتصميم خطوات منتظمة حبيث يتم تطبيق ادلنهج 

 توجيهها بشكل جيد كفقنا لألىداؼ ادلرجوة.

 1113أمحد فوزاف علمي أف تطبيق ادلنهج   كفقا دلقابالت مع ادلعلمُت
 عملية التعلم فهم مع ىذا ادلنهج العلمي ىو منهجي حبيث ديكن للطالب يف

بسهولة أكثر ألف الطالب يشاركوف بشكل مباشر. كلكن ال تزاؿ ىناؾ بعض 
العوامل اليت تؤثر على ىذا العدد من الطالب يف فصل كاحد ، لذلك يف تطبيق 

مع ىذا النهج العلمي ال ديكن تنفيذىا بشكل أقصى. كن ادلعلموف  1113ادلنهج 
 ىذا ادلنهج العلمي كاف جيدان.مع  1113بشكل عاـ يف تطبيق منهج 



يف ادلواد العربية يف مدرسة  1113دلعرفة كيفية تنفيذ ادلناىج الدراسية لعاـ 
بنجرماسُت ديكن مالحظة ذلك يف تنفيذ التعلم  3االبتدائية االسالمية احلكومية 

 التايل :

 مالحظة . أ

، يف كل  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك الطاّلببناء على مالحظات 
مالحظة يقـو هبا الباحثوف ، سبكن ادلعلموف من تنفيذ ادلكوف األكؿ يف منهج 
علمي ابللغة العربية, كىي توجيو كتوجيو الطالب يف عملية ادلراقبة. كيتضح ذلك 
من عدد ادلرات اليت سبت فيها ادلالحظات ، أم من خالؿ خطوات ادلعلم الذم 

كاحد ، مث يطلب من ادلتعلمُت دلراقبة طرح شيء  يكتب ادلوضوع على السبورة
كالتعبَت عن رأيهم حوؿ ىذا ادلوضوع ، إىل جانب دعوة ادلعلم الطالب فتح 

 حزمة الكتب اخلاصة هبم ، مث مراقبة الصورة كفقا لتوجيو ادلعلم

ابإلضافة إىل ذلك ، دعا ادلعلم الطالب أيضنا إىل االنتقاؿ بشكل 
مث استمع  اجلسم كالقوؿ أبف الكلمة الواردة فيوعشوائي إىل مقدمة الفصل دلراقبة 

 االصدقاء اآلخرين بعناية ، كبعد ذلك طلب ادلعلم من الطالب أف يقولوا معا.

 السؤاؿ . ب

، سبكن  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك الطاّلب بناء على مالحظات
ادلعلم يف كل مالحظة من تنفيذ ادلكوف الثاين يف مقاربة علمية يف مواد اللغة 
العربية, كىي رفع كتوجيو الطالب يف عملية االستجواب. ىذا كاضح من عدة 
مالحظات, من خالؿ خطوات ادلعلم طرح األسئلة للمتعلمُت ليتم مراعاهتم 

ن ادلتعلمُت, ابإلضافة إىل أف حبيث األسئلة كاإلجاابت اليت تطرح األسئلة م
ادلعلم يطلب من الطالب طرح أسئلة حوؿ ادلادة كيطرح السؤاؿ على أصدقائو 

 كيهدؼ إىل معرفة مدل معرفة ادلتعلمُت ابدلواد.



 البياانت ج. ربليل  

، سبكن  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك الطاّلببناء على مالحظات 
كوف الثالث يف منهج علمي يف مواد اللغة ادلعلموف يف كل مالحظة من تنفيذ ادل

 العربية ، أال كىو تربية كتوجيو الطالب يف عملية مجع البياانت

ىذا مع اخلطوات اليت طلب ادلعلم من الطالب قراءهتا معنا إىل جانب 
ادلعلم كما طلب من الطالب زلاكلة القيادة يف قراءة ادلادة كالغناء معنا كفقنا للنغمة 

 سهااليت مت تدري

 د. ادلعلومة تبادؿ

،  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك الطاّلبكاستنادان إىل مالحظات 
سبكن ادلعلموف يف كل مالحظة من تنفيذ ادلكوف الرابع يف مقاربة علمية يف مواد 
اللغة العربية, كىي رفع كتوجيو الطالب يف عملية التفكَت. كيتضح ذلك من 
ادلالحظات اليت مت إجراؤىا ، أم مع خطوات ادلعلمُت بعد االنتهاء من ادلالحظة 

ا لفهمها ، كمعلمة األسئلة كاألجوبة اليت تشرح ادل ادة على أهنا مادة مهمة جدن
 لذلك يطلب ادلعلم من الطالب حفظ مجيع ادلواد اليت مت تدريسها

 كلمالت 

، سبكن  مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك الطاّلبكاستنادان إىل مالحظة 
ادلعلم يف كل مالحظة من تنفيذ ادلكوف اخلامس يف ادلنهج العلمي يف موضوع 
اللغة العربية ، كالذم يرعى كيوجو الطالب يف عملية التواصل. كيتضح ذلك من 
ادلالحظات اليت مت إجراؤىا ، أم أنو مع اخلطوات اليت يكررىا ادلعلموف للمواد 

وؿ ادلادة اليت مل يتم فهمها ، فإف ادلعلم يوفر اليت مت تقدديها كطلبوا من الطالب ح



مساحة للطالب يف السؤاؿ كاجلواب ، مث قاد ادلعلم الطالب إىل تكرار مرة أخرل 
 عن القراءة كالغناء معا.

 ج. مرحلة التقييم

جيب تقييم مجيع أنشطة التعليم كالتعلم. التقييم ديكن أف حيفز كل من 
تعلم أكثر نشاطا ، كربسُت عملية التفكَت. ادلعلمُت كالطالب ، كسوؼ يكوف ال

من خالؿ تقييم ادلعلمُت ، ديكنهم معرفة إصلازات الطالب كتقدمهم ، حبيث 
 ديكن أف يتصرفوا بشكل مناسب إذا كاجو الطالب صعوابت يف التعلم.

ابلنسبة للطالب ، التقييم ىو تعقيبات حوؿ نقاط القوة كالضعف لديهم 
م أفضل كحيسن من التحفيز على اإلصلاز. يتم تقييم ، كديكن أف يشجع على تعل

الطالب دلعرفة مدل تقدمهم. التقييم ال يقـو بو ادلعلموف فقط كلكن أيضنا من 
قبل الطالب لتقييم أنفسهم أك التقييم الذايت. يتم التقييم الذايت من قبل الطالب 

أم  ألنفسهم ، ككذلك ألقراهنم. سيشجع ذلك الطالب على ذبربة أفضل من
كقت مضى لتحقيق أقصى قدر من النتائج. سوؼ يشعركف ابخلجل إذا كانت 
نقاط ضعفهم كأكجو قصورىم معركفة ألصدقائهم. التقييم الذايت ىو تقييم يدعم 
عملية التعلم كيساعد الطالب على ربسُت صلاحهم. لذلك, للتأثَت على 

ليم كالتعلم. التقييم احتياجات تقييم نتائج تعلم الطالب لتنفيذىا يف أنشطة التع
ىو عملية مستمرة جلمع ادلعلومات لتقييم القرارات اليت يتم ازباذىا كتصميم نظاـ 
التعلم. يف مقابلة مع ادلعلم ادلعٍت ، يشَت إىل أف تقييم الدرس الذم تعلمو لو 

 أىداؼ سلتلفة ، من بُت أمور أخرل :

 ا :ربديد عدد كالتقدـ أك سلرجات التعلم للطالب. يعمل كم (1
 تقرير إىل اآلابء / أكلياء األمور الطالب . أ

 ربديد الزايدة يف الصف  . ب



 ج. ربديد زبرج الطالب

( كضع الطالب يف أكضاع التعليم كالتعلم مناسبة كمتناغمة مع مستول 1
القدرة كالطلب كاخلصائص ادلختلفة للطالب يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية 

 بنجرماسُت 3احلكومية 

خلفية الطالب ادلفيدة لكل من ربديد كربديد أسباب صعوابت ( معرفة 3
 التعلم لدل الطالب ، كاليت تعمل كمدخل دلهمة التوجيو كاالستشارة

( كتعليقات للمعلمُت ، كاليت ديكن استخدامها بدكرىا لتحسُت عملية 4
 التعلم كبرامج التكرار للطالب

يف ادلدرسة االبتدائية  1113العوامل اليت تؤثر يف تطبيق منهج التعلم . 1
 بنجرماسُت 3االسالمية احلكومية 

 عادات ادلعلمأ. 

مع األستاذ امحد فوزاف علمى ك  على ادلالحظات ك ادلقابالت كاستنادا
اليت مت عرضها يف عرض كاتب البياانت, يعتمد ادلبحوثوف على رؤيتهم  الطاّلب

على ضبط عندما كقدرهتم الًتبوية على فهم شخصية الطفل حىت تكوف قادرة 
تكوف أكثر نشاطا لبدء التفسَتات كتوفَت التعزيز على النقاط اليت ديكن أف تثَت 

 فضوؿ الطفل على ادلواد أك ربفيز ادلتعلم لطرح األسئلة.

 كتب ادلعلمُت كالطالبب.  

اليت مت تقدديها  مع األستاذ امحد فوزاف علمىاستنادنا إىل نتائج األحباث 
يف عرض كتاب البياانت ، فإف احملتول ، حيتوم على كتاب رمسي من احلكومة 
حيتوم على ادلوضوع بشكل جيد ألنو الكتاب الرمسي الذم يليب معايَت الكفاءة 



. لكن العائق اليت كضعتها احلكومة 1113األساسية يف ادلناىج الدراسية لعاـ 
لذم ال يستطيع السفر يف مجيع أضلاء ادلدينة. يكمن يف توزيع الكتاب نفسو ، كا

حبيث يصبح ادلعلموف كالطالب ضحااي بسبب عدـ االستعداد يف توزيع الكتب 
. لقيود ادلفركضة على الكتاب ىي كاحدة 1113  من احلكومة يف تنفيذ منهج

يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  1113من العقبات يف تنفيذ ادلنهج، 
لكن العامل الرئيسي ىو أف معظم الطالب الذين مل يكملوا  رماسُت.بنج 3

"اقرأ" حبيث يصعب قراءة احلركؼ أك الكلمات الواردة يف الكتاب حبيث أنو كفقا 
لو النصوص التعليمية ادلستخدمة اليـو حباجة إىل التطوير كاالبتكار ، لذلك فهو 

ة اليت سيتم تطويرىا لتسهيل يقـو حاليا إبكماؿ أطركحة تتعلق ابدلواد التعليمي
 الطالب على فهم الكلمة. أك اجلملة.

 قدرة ادلعلم على التقييمج. 

اليت مت عرضها  مع األستاذ امحد فوزاف علمىكاستنادا إىل نتائج البحث 
ليس لدل ادلستجيبُت أم قيود يف أداء تقييم يف عرض كاتب البياانت, 

جامػعة أنتسػارم اإلسػالمية الشخصية على ادلتعلم ألف خلفية ادلستفىت ىي 
ىذه اخللفية كذبربة التدريس  احلكػومية كلػية الًتبيػة قسػم تعليػم اللغػة العربيػة مع

س كثَتا طويلة جعلتو يشعر أنو مل يكن من الصعب جدا التمييز بُت الدؤكب كلي
 الطالب سلتلفة.

 ىواؿ ادلدرسةاد. 

اليت مت عرضها يف عرض كاتب  األستاذ امحد فوزاف علمى كاستنادا إىل
البياانت, كفقا للمستجيبُت فإف عدد ادلتعلمُت يف فئة يؤثر على جودة تطبيق 

يطلب من ادلعلمُت أف يكونوا قادرين على يف تقييم كاضح, ادلعلم للمتعل. 
كصف ادلواقف كادلهارات كادلعرفة دبا مت أك مل ديتلكو ادلتعلموف, ككيفية تطبيقها 



معارفهم، يف الطريقة اليت لديهم أك مل تكن قادرة على تطبيق اكتساب التعلم, 
 11حيت  15كىكذا سيكوف من األسهل القياـ بو إذا كاف يف فئة تتكوف فقط 

 طالب فقط.ال

 نشاط الطالب. ق

اليت مت عرضها  مع األستاذ امحد فوزاف علمى كاستنادا إىل نتائج البحث
خيلص الباحث إىل أف اجمليبُت ليس لديهم مشكلة يف يف عرض كاتب البياانت, 

دلدرسة ايف يف األساس، فإف عدد الطالب تكييف الطالب لتصبح نشطة 
الذين ينشطوف يف تعلم أكثر من بنجرماسُت  3اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

الطالب النشطُت ىم الطالب الذين يشاركوف ككفقا الباحث, الطالب السلبيُت 
يف مراقبة كمجع ادلعلومات, كيسأؿ عندما تكوف عملية التعلم على الرغم من أف 

ط يف منظور النشاط الطاليب, كلكن الباحث كبُت ادلعلمُت لديهم اختالؼ بسي
يف مل يغَت حقيقة أف اجمليبُت كانوا قادرين على التعامل مع الطالب السلبيُت 

كقاؿ مع أساليب سلتلفة. بنجرماسُت  3دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ا
حيتاج ادلعلموف لالستماع إىل ضمَت ادلستجيبوف إف جعل الطالب نشطُت 

كوف ركح تعلم الطالب مرتفعة، مث يوجو ادلعلم التعلم إىل أقصى عندما تالطالب 
كلكن عندما ال تكوف الظركؼ طالب حد، على زلمل اجلد، كاالسًتخاء, 

مثل عندما كانت ساعات التعلم السابقة من الطاقة كتركيز الطالب األمثل, 
لتعلم من مث اف ادلعلم ال تفرض ااستنزفت الكثَت لتنفيذ ادلكرر أك ادلهاـ كثَتا 

خالؿ تكييف أنشطة التعلم تصبح أكثر اسًتخاء من خالؿ توفَت األلعاب 
 شلا جيعل الطالب تصبح أكثر نشاطا كاالستمتاع ابلتعلم.كالغناء 

ادلعلمُت القادرين على تقدمي ىامش الفكاىة يف كفقا للمستجيبُت, 
شيء  ألنو يف الدماغ عموما أكثر سهولة تذكرالتعلم أكثر جاذبية للطالب 



كغالبا ما الفضوؿ ادلتزايد من الطالب على التعلم مضحك مثَتة لالىتماـ. 
يصبح ادلوضوع كاسع االنتشار من موضوع ادلوضوع بسبب األسئلة ادلتناكبة 
للطالب مث التزاـ ادلعلم ابلرد دائما كشرحو طادلا أنو جزء من العلم كإف كاف ذلك 

نقاش ادلوضوعي قد توسع كثَتا فإنو يتجاكز موضوع ادلناقشة ادلزمعة.كمع أف ال
  يبقى من كاجب ادلعلم إعادة توجيو التفسَت إىل موضوع ادلناقشة.

 
 


