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 الباب الرابع

  هاحتليلالبيا�ت و  قدميت

  البحث ميدان عن لمحةال  -أ
 بنجرماسني وىلاال احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة نشأة "ريخ   -1

املدارس احلكومية الىت بنجرماسني هي إحدى  الثانوية اإلسالمية احلكوميةة مدرس

. بنيت  31منرة  RT 11ىف شارع كمفونج ماليوا دارت  وقعت ىف مدينة بنجرماسني

السنة  7(رسالة املوافقة عن وزير الشؤون الدينية الرقم  1978هذه املدرسة ىف السنة 

) SMIA). كانت هذه املدرسة أوال هي مدرسة املتوسطة اإلسالمية (1978(

    .)SPIAINاملدرسة اإلعدادية جلامية اإلسالمية (، مث تصري 1946

واستنادا إىل املراقبة على موقعها، فإن هذه املدرسة وقعت ىف البيعة اخلاصة. كان 

حال ا[تمع املتخالف سواء ىف اإلقتصاد، والقسم الدينية، واكتظ سكانة العايل. وهذا 

   فىه املواضع من شركة ا[تمع. املوقع هو من املنطقة الىت منى إقتصاد املدينة حىت كثري

  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني وهي :  1وأما اهلوية من مدرسة الثانوية 

 331637202072:     رقم اإلحصاء   )أ

 : مدرسة اإلسالمية     جنس املدرسة   )ب

 : مدرسة اإلسالمية احلكومية     اسم املدرسة   )ج

 العنوان   )د

 : كمفونج ماليو دارت    الشارع   ) 1
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 : سربنج مسجد     دائرة القرية ) 2

 : بنجرماسني الوسط       الناحية  ) 3

 : بنجرماسني       املدينة  ) 4

 : كاليمنتان اجلنوبية      الوالية  ) 5

 70231:     رمز بريديّ  ) 6

 325053/3257686) 0511: (  رقم احلاتف أو الفاكس ) 7

  : الشارع الكبري         ه) املوقع 

  : احلكومية       و) احلالة الثابتة 

 1978يونيو  6:   ز)  الشهر وtريخ البناء املدرسة 

الثانية النموذجية  "ريخ نشأة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية -2

  بنجرماسني.

 املدرسة هي بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية انويةالث املدرسة

 وزارة حتت اإلسالم دين املميزة بعالمة العامة انويةالث املدرسة واحدة بدراجة املتوسط

 انويةالث املدرسة إىل حتويلها سنوات PGAN 6 سابقتها املدرسة هذه. الدينية الشؤون

 ألن ,)Mulawarman( موالورمن شارع يف ويقع, 1990 سنة يف احلكومية اإلسالمية

 )Pramuka( فاراموك شارع ىف انتقل 1984 سنة من مث, لتطوير متكن وال قليل املكان

 اإلسالمية للمؤسسات العام املدير جعل 1998 سنة ىف منذ مث .بنجرماسني

 .اجلنوبية كاليمانتان  ملنطقة النموذجية احلكومية اإلسالمية انويةالث ملدرسة�

 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة تسّلم 2005 سنة يف

 سنة يف .البيئة ا[الة يف اإلجناز كاملدرسة  احمللية احلكومة من احرتاما بنجرماسني
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  احرتاما بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة تسّلم 2006

 .جاكرt الدينية الشؤون وزارة تعطى الذى الوطىن طبقة ىف اإلجناز كاملدرسة

 الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة اآلن حىت 1984 سنة املدرسة تقوم منذ

 ةسيرئ اآلن, املدرسة رئيس من تغيرياتال جترب ،1990 سنة ىف بنجرماسني النموذجية

 تورندةالدك املكرمة بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة

 .املاجستري ،السعدية حلمة

 .بنجرماسني لثةالثا احلكومية اإلسالمية انويةالث املدرسة نشأة "ريخ -3

لثة أصلها من املدرسة الثانوية املدنية اليت الثا (MAN) احلكومية انويةالث املدرسة  

واملدرسة األ�دية يف تلك الوقت  (MAM)شكل اإلجتماع من املدرسة الثانية املالورمان 

  وقع يف مالورمان. بنجرماسني PGANالنشاط تعليمها يف مكان يف البنيان 

 PGAN حيت، 6 كيلومرت  فراموكا الشارع إيل إنتقل 1979 السنة يف بنجرماسني 

 املدرسة لبين PGAN املدرسني من يطفوالفكرة PGAN. �لفارغ الفارغ PGAN البنيان

، خبتيارسر�ين والدكتورندس، شاكور راي لدكتورندس: امنها املالورمان الثانوية

 مالورمان PGAN البنيان يف مشاور�م من إيدي. مشسوين،  و ذتري عثمان الدكتورندسو 

 الدكتورندس املدرسة برئيس MAM هي مالورمان يف وقع املدنية املدرسة الشكل قاطع

. 1988-1983 والثاينّ الدكتورندسّ حممدّ زيين 1983-1979 رايّ شاكورّ 

 ويف. 1988  أمسوري احلاج إيل بدل مث، 1988 �دري احلاج الدكتورندس والثالث

 برئيس 6 كيلومرت  يف وقع األ�دية املدنية الثانوية �سم املدبية املدرسة بين 1987 السنة

  .حرماونسيونو الدكتورندس املدرسة

 الورمانامل الثانوية اجلمع بني املدرسةر صا 1990 أغستوس 18 التاريخ ويف

(MAM)  ديةاأل املدنية الثانوية  املدرسةو� (MAS) يف، اجلمع علي السنوات بعدثالثة 



38 
 

 الثانوية املدرسةتكون  (MAM) الورمانامل الثانوية املدرسة 1993أكتوبر  25 التاريخ

 لبالد املؤسسة مسجالب القرر الرسالة على (MAN 3) الثالثة احلكومية اإلسالمية

 أمسوري ملدرسةاحلاجا برئيس 1993 أكتوبر 22 فيالتاريخ 224 مرق إندونيسيا

 هو بنجرماسني (MAN 3) الثالثة احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة 1993-1998

 مالورمان وسطي. بنجرماسني الناحية بنجرماسني، 61 رقم 1 �توابناوا الشارع يف

 ة.الثانويو  واملتوسطة األساسية الرتبية الدراج مجيع املدرسة. من مبان تمعجم

 تقدمي البيا�ت   -ب
مهنية كفاءة عن  عن موقع البحث بسيطة ، يعرض البيا¡ت  ةصور الباحثتبعد ان 

مهنية كفاءة تكون  ت .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني الثانوية �ملدرسة مدرسي اللغة العربية

تطبيق مهارة ،   تطبيق عملية التعليم،  التعليم صميممهارة تإىل :  مدرسي اللغة العربية

د جتيق .والتوث ،قابلةوامل ،الحظةاملطريقة  ةالباحثستخدم تتلك البيا¡ت  . جلمعالتقومي

اإلسالمية احلكومية  الثانوية �ملدرسة مدرسي اللغة العربيةمهنية كفاءة عن    البيا¡ت ةالباحث

 كماتلى :  ببنجرماسني

الثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرسكفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -1

 ببنجرماسني األوىل  اإلسالمية احلكومية

وأيضا يتبع كثريا  قسم تعليم اللغة العربية وليس من قسم االخراملدرس متخرج من 

لذلك يفهم جدا أن احوال اللغة العلربية و   يف مدرسة مهنية ملدرس اللغة العربية.

كفاءته لتدريس اللغة العربية. يفرق بني املواد الصعوبة إىل املواد السهولة أو من املواد 

 . السهولة إىل املواد الصعوبة
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تصميم يف  والتوثيق قابلةالحظة واملمن املة د الباحثة، جتنظريالعلى  أساسا

 الثانوية �ملدرسة مدرسي اللغة العربية مهنية كفاءةومن نتيجة التوثيق على   .التعليم

، ففيها احلاصل اليت  مهارة تصميم التعليممن خالل  اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني

 تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:

الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرس تصميم التعليم  )أ

 ببنجرماسني األوىل  احلكومية

الثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرس تصميم التعليم على ملالحظةنتيجة ا

، كفاءة االساسية،  معيار الكفاءةمن  ببنجرماسني األوىل اإلسالمية احلكومية

وسائل ، طريقة التعليم، مادة التعليم، أهداف التعليم، اإلجناز الكفاءة مؤشر

 مرينات واألجوبةتالطريقة اإلنتاج، ، خطوات التعليم، مصادر التعليم، التعليم

 عن اعدادها وشرحها كما تلي: ةتضح الباحثتفيها احلاصل اليت و 

 الكفاءةمعيار  )1

اربع اغراض  فيها ويكتب و واضحا كامل  معيار الكفاءة املدرسكتب 

  الدينية واالجتماعية والعلوم واملهارة. من

 كفاءة االساسية )2

   .اضحة ومناسبة بدرس  اللغة العربيةو  كفاءة االساسيةكتب املدرس  

 اإلجناز الكفاءة ؤشرامل )3

بدرس اللغة  سباومنا اضحاو ب اإلجناز الكفاءة ؤشراملكتب املدرس 

   .معيار الكفاءةالعربية وال خيرج من 
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 أهداف التعليم )4

بدرس اللغة العربية وال  اسبومنا ااضحو  أهداف التعليمكتب املدرس 

 .اإلجناز الكفاءة ؤشراملخيرج من 

 مادة التعليم )5

وال خيرج من   سبةاضحة ومناو كاملة و   مادة التعليمكتب املدرس 

  كتاب اللغة العربية.

 طريقة التعليم  )6

بدرس اللغة  ةومناسب ةاضحو متنوعة و  طريقة التعليمكتب املدرس 

و ليس فقط بطريقة واحدة بل أكثر  .مادة التعليموال خيرج من  و العربية

  منها. 

 وسائل التعليم )7

واضحة ومناسبة بدرس اللغة العربية و  وسائل التعليمكتب املدرس 

واحدة بل أكثر منها.   وسيلةوال خيرج من مادة التعليم. و ليس فقط ب

 واأللعاب اللغوية.  كالصورة ومكرب الصوت

 مصادر التعليم )8

املصادر الواضحة كالكتاب اللغة العربية، قاموس اللغة كتب املدرس 

 العربية، الكتب املعينة واإلنرتنيت.

  التعليمخطوات  )9
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  كما تلى:خطوات التعليم الىت كتبت يف تصميم التعليم  

 ابتداء �لسالم  )أ(

 يقرأ كشف احلضور   )ب(

 مراجعة إىل الدراسة أسبوع املاضي  )ج(

 نقل أهداف التعليم  )د(

 شرح املواد الدراسية  )ه(

 تقومي املواد الدراسية  )و(

 نتاجطريقة اإل )10

أن طريقة االنتاج  يف تصميم التعليم.طريقة االنتاج يكتب درس امل

فيها عناصر كالنشاطة والشجاعة، حقيقة النطق، فهم  املادة و حقيقة  

 اجلواب.

 األجوبةو مريناتتال )11

املدرس يكتب التمرينات  واألجوبة يف تصميم التعليم. أن التمرينات 

واألجوبة فيها مناسبا �ملادة اليت كتبت يف تصميم التعليم وشرح يف 

 الفصل. 

الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرستطبيق عملية التعليم   )ب

 ببنجرماسني األوىل  احلكومية

لتوثيق يف تطبيق على النظرية، جتد الباحثة من املالحظة واملقابلة وا أساسا

اللغة العربية  مهارة تطبيق عملية التعليم على ملالحظةومن نتيجة اعملية التعليم. 
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، ببنجرماسني األوىل  الثانوية اإلسالمية احلكوميةاللغة العربية يف املدرسة  ملدرس

 فيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:

  عملية التعليم تطبيق )1

املعلم لديه وظيفة يف توجيه أنشطة التعليمية لتحقيق أهداف التعليم. 

الباحثة البيا¡ت من نتيجة وحني أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت 

املالحظة ملدرس اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على 

  النواحي الكفاءة التعليمية وهي:

 استيعاب املواد والبناية واملفاهم والرأي العلم  )أ(

املدرس له استعا� tما وكامال من املواد والناية واملفاهم والرأي العلم 

اد الدراسية من السهولة إىل الصعوبة ومن الصعوبة ويصمم املدرس املو 

  إىل السهولة.

 استيعاب معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية  )ب(

استيعاب املدرس عن معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية 

و يرتكب املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف داخل 

  الفصل.

 املواد التعليمية ابتكار� تطوير  )ج(

ستخدم اسرتاجتية والوسائل املتنوعة ليفرح التالميذ عند ال ياملدرس 

يستخدم اللعبة يف  التعلم اللغة العربية، على سبيل املثال يتعلم املواد

عملية التعليم الكن فقط يستعمل اسرتاتيجية واحدة فقط هي 

  اخلطابة.
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 صالتتنفيذ التكنولوجية املعلومات واملوا  )د(

نظر وي الوسائل ومصادر التعليم عند عملية التعليم ال يستخدم املدرس

  إىل بيئة احلال.

  تقومي التعليم    ج) 

لتوثيق يف تطبيق على النظرية، جتد الباحثة من املالحظة واملقابلة وا أساسا

اللغة العربية  التعليم تقوميمهارة تطبيق  على ملالحظةومن نتيجة اعملية التعليم. 

، ببنجرماسني األوىل  الثانوية اإلسالمية احلكوميةاللغة العربية يف املدرسة  ملدرس

  فيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:

 تقومي التعليمتطبيق  )1

واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف  صنع املدرس األسئلة  

التعليم وال خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من 

الصعوبة اىل السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن 

قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن  مناسبا مبهارة اليت علمه يف الفصل.

   ة شكل األسئلة و كيفية اإلجاب

الثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرسكفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -2

 ببنجرماسني الثانية النموذجية  اإلسالمية احلكومية

وأيضا يتبع كثريا  املدرس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية وليس من قسم االخر

لذلك يفهم جدا أن احوال اللغة العلربية و   يف مدرسة مهنية ملدرس اللغة العربية.
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كفاءته لتدريس اللغة العربية. يفرق بني املواد الصعوبة إىل املواد السهولة أو من املواد 

  .السهولة إىل املواد الصعوبة

تصميم يف  والتوثيق قابلةالحظة واملمن املة د الباحثة، جتنظريالعلى  أساسا

اللغة العربية  ملدرس مدرسي اللغة العربية مهنية كفاءةومن نتيجة التوثيق على   .التعليم

مهارة من خالل  ببنجرماسني الثانية النموذجية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف املدرسة 

 ، ففيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي: تصميم التعليم

الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرس تصميم التعليم  )أ

 ببنجرماسني الثانية النموذجية  احلكومية

الثانوية يف املدرسة اللغة العربية  ملدرس تصميم التعليم على ملالحظةنتيجة ا

كفاءة ،  معيار الكفاءةمن  ببنجرماسني الثانية النموذجية  اإلسالمية احلكومية

، طريقة التعليم، التعليممادة ، أهداف التعليم، اإلجناز الكفاءةمؤشر ، االساسية

مرينات تالطريقة اإلنتاج، ، خطوات التعليم، مصادر التعليم، وسائل التعليم

 عن اعدادها وشرحها كما تلي: ةتضح الباحثتفيها احلاصل اليت و  واألجوبة

 معيار الكفاءة )1

اربع اغراض  فيها كامل و واضحا ويكتب  معيار الكفاءة كتب املدرس

  الدينية واالجتماعية والعلوم واملهارة. من

 كفاءة االساسية )2

  اضحة ومناسبة بدرس  اللغة العربية. و  كفاءة االساسيةكتب املدرس  
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 اإلجناز الكفاءة ؤشرامل )3

اضحا ومناسبا بدرس اللغة و ب اإلجناز الكفاءة ؤشراملكتب املدرس 

   .معيار الكفاءةالعربية وال خيرج من 

 أهداف التعليم )4

بدرس اللغة العربية وال  سباومنا اضحاو  أهداف التعليمكتب املدرس 

 .اإلجناز الكفاءة ؤشراملخيرج من 

 مادة التعليم )5

وال خيرج من   سبةاضحة ومناو كاملة و   مادة التعليمكتب املدرس 

  كتاب اللغة العربية.

 طريقة التعليم  )6

بدرس اللغة  ةومناسب ةاضحو متنوعة و  طريقة التعليمكتب املدرس 

و ليس فقط بطريقة واحدة بل أكثر  .مادة التعليموال خيرج من  و العربية

  كل ماداة بطريقة متشا±ة.  الكنمنها. 

 وسائل التعليم )7

واضحة ومناسبة بدرس اللغة العربية و  وسائل التعليمكتب املدرس 

واحدة بل أكثر منها.   وسيلةوال خيرج من مادة التعليم. و ليس فقط ب

 واأللعاب اللغوية.  كالصورة ومكرب الصوت

 مصادر التعليم )8
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املصادر الواضحة كالكتاب اللغة العربية، قاموس اللغة كتب املدرس 

 العربية، الكتب املعينة واإلنرتنيت.

  خطوات التعليم )9

  كما تلى:خطوات التعليم الىت كتبت يف تصميم التعليم  

 ابتداء �لسالم  )ت(

 يقرأ كشف احلضور   )ث(

 مراجعة إىل الدراسة أسبوع املاضي  )ح(

 نقل أهداف التعليم  )ذ(

 شرح املواد الدراسية  )ي(

 تقومي املواد الدراسية  )أأ(

 نتاجطريقة اإل )10

أن طريقة االنتاج  يف تصميم التعليم.طريقة االنتاج يكتب درس امل

فيها عناصر كالنشاطة والشجاعة، حقيقة النطق، فهم  املادة و حقيقة  

 .اضحاو  اجلواب

 األجوبةو مريناتتال )11

. أن التمرينات واضحا يف تصميم التعليمرينات املدرس يكتب التم

يف تصميم التعليم وشرح يف الفصل الكن فيها مناسبا �ملادة اليت كتبت 

 ليس فيها األجوبة ملعرفة احلطيئة والصحيحة.
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اإلسالمية الثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرستطبيق عملية التعليم   )ب

 ببنجرماسني الثانية النموذجية  احلكومية

لتوثيق يف تطبيق على النظرية، جتد الباحثة من املالحظة واملقابلة وا أساسا

اللغة العربية  مهارة تطبيق عملية التعليم على ملالحظةومن نتيجة اعملية التعليم. 

 الثانية النموذجية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةاللغة العربية يف املدرسة  ملدرس

 ، فيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:ببنجرماسني

  عملية التعليم تطبيق )1

املعلم لديه وظيفة يف توجيه أنشطة التعليمية لتحقيق أهداف التعليم. 

وحني أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البيا¡ت من نتيجة 

اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على املالحظة ملدرس 

  النواحي الكفاءة التعليمية وهي:

 استيعاب املواد والبناية واملفاهم والرأي العلم  )ت(

املدرس له استعا� tما وكامال من املواد والناية واملفاهم والرأي العلم 

صعوبة ويصمم املدرس املواد الدراسية من السهولة إىل الصعوبة ومن ال

  إىل السهولة.

 استيعاب معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية  )ث(

استيعاب املدرس عن معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية 

و يرتكب املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف داخل 

  الفصل.

 املواد التعليمية ابتكار� تطوير  )ح(
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اسرتاجتية والوسائل املتنوعة ليفرح التالميذ عند ستخدم ال ياملدرس 

يستخدم اللعبة يف  التعلم اللغة العربية، على سبيل املثال يتعلم املواد

  عملية التعليم.

 تنفيذ التكنولوجية املعلومات واملواصالت  )ذ(

لية التعليم كاملكرب استخدم املدرس الوسائل ومصادر التعليم عند عم

  .ةالصوت والشاش

هم عن كفاءة الرئيسية وكفاءة الشخصية يف جمال تنمية فاملدرس ي

التعليم. املدرس يعطى املواد الدراسية بطريقة متنوعة ليفرح التالميذ وال 

يضجر تالميذ عند التعلم و يرغب مبادة اللغة العربية. وقال بعض التالميذ 

عن كفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية جيد. ألن قد فهم املدرس املواد 

املدروسة، أيضا ألن قبل بداية التعليم شرح املدرس عن معيار الكفاءة و  

كفاءة األساسية و أهداف التعليم. ومن ¡حية تسليم املواد أنه يستخدم 

طريقة متنوعة و يستخدم الوسائل التعليمية، على سبيل املثال الكتاب 

 والسبورة والقرطاس اللعبة اللغوية.

  تقومي التعليم    ج) 

لتوثيق يف تطبيق عملية على النظرية، جتد الباحثة من املالحظة واملقابلة وا أساسا

اللغة  ملدرساللغة العربية  التعليم تقوميمهارة تطبيق  على ملالحظةومن نتيجة االتعليم. 
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، فيها ببنجرماسني ثانية النموذجيةال  الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعربية يف املدرسة 

  الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:احلاصل اليت تتضح 

 تقومي التعليمتطبيق  )2

صنع املدرس األسئلة واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف التعليم وال      

خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من الصعوبة اىل 

اليت السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن مناسبا مبهارة 

قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن شكل األسئلة و كيفية  علمه يف الفصل.

   .اإلجابة

الثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرسكفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -3

 ببنجرماسنيالثالثة   اإلسالمية احلكومية

وأيضا يتبع كثريا  املدرس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية وليس من قسم االخر

لذلك يفهم جدا أن احوال اللغة العلربية و   يف مدرسة مهنية ملدرس اللغة العربية.

كفاءته لتدريس اللغة العربية. يفرق بني املواد الصعوبة إىل املواد السهولة أو من املواد 

  .السهولة إىل املواد الصعوبة

تصميم يف  والتوثيق قابلةالحظة واملمن املة د الباحثة، جتنظريالعلى  أساسا

اللغة العربية  ملدرس مدرسي اللغة العربية مهنية كفاءةومن نتيجة التوثيق على   .التعليم

مهارة تصميم من خالل  ببنجرماسنيلثة الثا  الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف املدرسة 

 ، ففيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي: التعليم
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الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرس ميم التعليمتص  )ت

 ببنجرماسنيلثة الثا  احلكومية

الثانوية يف املدرسة اللغة العربية  ملدرس تصميم التعليم على ملالحظةنتيجة ا

، كفاءة االساسية،  معيار الكفاءةمن  ببنجرماسنيلثة الثا  اإلسالمية احلكومية

وسائل ، طريقة التعليم، مادة التعليم، أهداف التعليم، الكفاءةاإلجناز مؤشر 

 مرينات واألجوبةتالطريقة اإلنتاج، ، خطوات التعليم، مصادر التعليم، التعليم

 عن اعدادها وشرحها كما تلي: ةتضح الباحثتفيها احلاصل اليت و 

 معيار الكفاءة )1

اربع اغراض  فيها كامل و واضحا ويكتب  معيار الكفاءة كتب املدرس

  الدينية واالجتماعية والعلوم واملهارة. من

 كفاءة االساسية )2

  اضحة ومناسبة بدرس  اللغة العربية. و  كفاءة االساسيةكتب املدرس  

 اإلجناز الكفاءة ؤشرامل )3

اضحا ومناسبا بدرس اللغة و ب اإلجناز الكفاءة ؤشراملكتب املدرس 

   .معيار الكفاءةالعربية وال خيرج من 

 التعليمأهداف  )4

بدرس اللغة العربية وال  سباومنا اضحاو  أهداف التعليمكتب املدرس 

 .اإلجناز الكفاءة ؤشراملخيرج من 

 مادة التعليم )5
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وال خيرج من   سبةاضحة ومناو كاملة و   مادة التعليمكتب املدرس 

  كتاب اللغة العربية.

 طريقة التعليم  )6

بدرس اللغة  ةومناسب ةاضحو متنوعة و  طريقة التعليمكتب املدرس 

و ليس فقط بطريقة واحدة بل أكثر  .مادة التعليموال خيرج من  و العربية

  منها. 

 وسائل التعليم )7

واضحة ومناسبة بدرس اللغة العربية و  وسائل التعليمكتب املدرس 

واحدة بل أكثر منها.   وسيلةوال خيرج من مادة التعليم. و ليس فقط ب

 وية. واأللعاب اللغ كالصورة ومكرب الصوت

 مصادر التعليم )8

املصادر الواضحة كالكتاب اللغة العربية، قاموس اللغة كتب املدرس 

 العربية، الكتب املعينة واإلنرتنيت.

  خطوات التعليم )9

  كما تلى:خطوات التعليم الىت كتبت يف تصميم التعليم  

 ابتداء �لسالم  )أ(

 يقرأ كشف احلضور   )ب(

 مراجعة إىل الدراسة أسبوع املاضي  )ج(

 التعليمنقل أهداف   )د(
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 شرح املواد الدراسية  )و(

 تقومي املواد الدراسية  )ه(

 نتاجطريقة اإل )10

أن طريقة االنتاج  يف تصميم التعليم.طريقة االنتاج يكتب درس امل

فيها عناصر كالنشاطة والشجاعة، حقيقة النطق، فهم  املادة و حقيقة  

 اجلواب.

 األجوبةو مريناتتال )11

واألجوبة يف تصميم التعليم. أن التمرينات املدرس يكتب التمرينات 

واألجوبة فيها مناسبا �ملادة اليت كتبت يف تصميم التعليم وشرح يف 

 الفصل. 

الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  ملدرستطبيق عملية التعليم   )ث

 ببنجرماسنيلثة الثا  احلكومية

لتوثيق يف تطبيق واملقابلة واعلى النظرية، جتد الباحثة من املالحظة  أساسا

اللغة العربية  مهارة تطبيق عملية التعليم على ملالحظةومن نتيجة اعملية التعليم. 

، ببنجرماسنيلثة الثا الثانوية اإلسالمية احلكوميةاللغة العربية يف املدرسة  ملدرس

 فيها احلاصل اليت تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:

  عملية التعليم تطبيق )2

املعلم لديه وظيفة يف توجيه أنشطة التعليمية لتحقيق أهداف التعليم. 

وحني أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البيا¡ت من نتيجة 
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املالحظة ملدرس اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على 

  النواحي الكفاءة التعليمية وهي:

 والبناية واملفاهم والرأي العلماستيعاب املواد   )أ(

املدرس له استعا� tما وكامال من املواد والناية واملفاهم والرأي العلم 

ويصمم املدرس املواد الدراسية من السهولة إىل الصعوبة ومن الصعوبة 

  إىل السهولة.

 استيعاب معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية  )ب(

معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية استيعاب املدرس عن 

و يرتكب املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف داخل 

  الفصل.

 املواد التعليمية ابتكار� تطوير  )ج(

ستخدم اسرتاجتية والوسائل املتنوعة ليفرح التالميذ عند ال ياملدرس 

يستخدم اللعبة يف  التعلم اللغة العربية، على سبيل املثال يتعلم املواد

  عملية التعليم الكن فقط الشرح �خلطابة والكتابة على السبورة.

 تنفيذ التكنولوجية املعلومات واملواصالت  )د(

  .ملية التعليمالوسائل ومصادر التعليم عند عال يستحدم املدرس 

  تقومي التعليم    ج) 

ق يف تطبيق عملية لتوثيعلى النظرية، جتد الباحثة من املالحظة واملقابلة وا أساسا

اللغة  ملدرساللغة العربية  التعليم تقوميمهارة تطبيق  على ملالحظةومن نتيجة االتعليم. 
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، فيها احلاصل اليت ببنجرماسنيلثة ثاال  الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعربية يف املدرسة 

  تتضح الباحثة عن اعدادها وشرحها كما تلي:

 تقومي التعليمتطبيق  )3

املدرس األسئلة واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف التعليم وال صنع      

خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من الصعوبة اىل 

السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن مناسبا مبهارة اليت 

و كيفية قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن شكل األسئلة  علمه يف الفصل.

   .اإلجابة

 حتليل البيا�ت وتفسريها   -ج

.حتليل البيا¡ت  ريهاي حتليل البيا¡ت و تفسهالتالية  اتالبيا¡ت مث اخلطو  ميقدتبعد 

 ريهاذه حتليل البيا¡ت و تفسهحث. البالبيا¡ت  ميكي وجد احلاصل يف كل تقد  ريهاو تفس

  .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني الثانوية �ملدرسة مدرسي اللغة العربية مهنية كفاءةعن  

اللغة  ملدرس تصميم التعليممن خالل كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -1

  ببنجرماسني األوىل  الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعربية يف املدرسة 

ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تصميم التعليم  )أ

  احلكومية  األوىل ببنجرماسني

صميم ت، أن البيا¡ت مييف تقد كما  ومقابلة و توثيق الحظةساسا على مأ  

ا حسنا ومناسب ببنجرماسني األوىل الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف املدرسة  التعليم

 العربية. ومن تفسريها هي:خبصائص وجمال مهنية مدرس اللغة 
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أن يف تصميمها املدرس يصنعه مرتبا ترتيبا يستعمل املناهج الدراسية   

 كتبواضح تكتب عليها. ان يف صناعته ي ره، وفيها نقاطاصومناسبا بعن13

مؤشر اإلجناز الكفائة  عليم وتلأهداف امعيار الكفاءة والكفاءات األساسية و 

عليم  خطوات التعليم و مصادر التعليم و تلوسائل او  طريقة التعليمعليم و تلمادة او 

عليم و تلأهداف ا. بني وكلها واضحة رينات و األجوبةمتو طريقة االنتاج و 

األجوبة مناسبة واستدامة، مرينات و تمؤشر اإلجناز الكفائة و طريقة االنتاج و ن

 .عليم ايضا مناسبةخطوات التعليم و تلوسائل اعليم و تلمادة اوبني 

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  بيق عمليةطت  )أ

 احلكومية  األوىل ببنجرماسني

صميم ت، أن البيا¡ت مييف تقد كما  ومقابلة و توثيق الحظةساسا على مأ

ا حسنا ومناسب ببنجرماسني األوىل الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف املدرسة  التعليم

  مهنية مدرس اللغة العربية. ومن تفسريها هي:خبصائص وجمال 

أن يف تطبيقها املدرس يلبس لباسا رمسيا ومرتبا وحيمل وسائل التعليم 

وخطوات التعليم مناسبا بتصميم التعليم الكتابة جيدة ومسرور يف التعليم. 

لديه وظيفة يف توجيه أنشطة التعليمية لتحقيق أهداف التعليم. وحني أن  درسامل

لباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البيا¡ت من نتيجة املالحظة ملدرس تالحظ ا

 .اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على النواحي الكفاءة التعليمية

ناية واملفاهم والرأي العلم ويصمم باملدرس له استعا� tما وكامال من املواد والأن 
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 إىل الصعوبة ومن الصعوبة إىل السهولة.املدرس املواد الدراسية من السهولة 

استيعاب املدرس معيار الكفاءة و كفاءة األساسية للمواد التعليمية و يرتكب 

تطوير املواد و يف  املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف داخل الفصل.

ستخدم اسرتاجتية والوسائل املتنوعة ليفرح ال ياملدرس و  التعليمية ابتكار�

يستخدم اللعبة يف  ميذ عند التعلم اللغة العربية، على سبيل املثال يتعلم املوادالتال

تنفيذ ول عملية التعليم الكن فقط يستعمل اسرتاتيجية واحدة فقط هي اخلطابة.

املدرس ال يستخدم الوسائل ومصادر التعليم  التكنولوجية املعلومات واملواصالت

  ال.عند عملية التعليم وينظر إىل بيئة احل

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تقوميتطبيق   )ج

  احلكومية  األوىل ببنجرماسني

أن يف تطبيقها التمرينات مناسبا بتصيم التعليم و التمرينات متنوعة مناسبا   

صنع املدرس األسئلة واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف  مبادة التعليم.

وال خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من الصعوبة التعليم 

اىل السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن مناسبا مبهارة اليت 

علمه يف الفصل. قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن شكل األسئلة و كيفية 

  اإلجابة.
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اللغة  ملدرس ميم التعليمتصمن خالل كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -2

  ببنجرماسني األوىل  الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعربية يف املدرسة 

تصميم التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   )أ

 احلكومية  الثانية النموذجية ببنجرماسني

مرتبا املدرس يصنعه  13أن يف تصميمها يستعمل ايضا املناهج الدراسية   

الكفاءات  . ان يف صناعته تكتب13ترتيبا يستعمل املناهج الدراسية 

وسائل عليم و تلمادة امؤشر اإلجناز الكفائة و  عليم وتلأهداف ااألساسية و 

رينات و متعليم  و طريقة االنتاج و خطوات التعليم و مصادر التعليم و تلا

ق كثريا وإمنا نفس الشيئ وكلها واضحة واستدامة. وال خيتلف وال يتفر  األجوبة

بتصميم التعليم ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية االول  بنجرماسني. الكن 

بعض العناصر ال يناسب بعنصور اآلَخر. أن وسائل التعليم وطريقة التعليم يف  

كل ماداة يقة واحدة وال يناسب مبهارته أي  كل مادة ومهارة فقط يستعمل طر 

. وبذالك النعرف احلاصل والنتيجة مفتاح األجوبةفيها ليس . بطريقة متشا±ة

  الواضحة بعد تعليم. 

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  طبيق عمليةت  )ب

 احلكومية  الثانية النموذجية ببنجرماسني

أن يف تطبيقها املدرس يلبس لباسا رمسيا ومرتبا وحيمل وسائل التعليم   

من  التعليم مناسبا بتصميم التعليم الكتابة جيدة ومسرور يف التعليم.وخطوات 

نتيجة املالحظة ملدرس اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على 
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ناية باملدرس له استعا� tما وكامال من املواد وال. أن النواحي الكفاءة التعليمية

د الدراسية من السهولة إىل الصعوبة واملفاهم والرأي العلم ويصمم املدرس املوا

استيعاب املدرس معيار الكفاءة و كفاءة األساسية  ومن الصعوبة إىل السهولة.

للمواد التعليمية و يرتكب املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف 

ستخدم ي ال املدرس تطوير املواد التعليمية ابتكار�و يف  داخل الفصل.

املتنوعة ليفرح التالميذ عند التعلم اللغة العربية، على سبيل  اسرتاجتية والوسائل

عملية التعليم الكن فقط يستعمل يستخدم اللعبة يف  املثال يتعلم املواد

تنفيذ التكنولوجية املعلومات ولاسرتاتيجية واحدة فقط هي اخلطابة والكتابة. 

التعليم  يستخدم الوسائل ومصادر التعليم عند عملية املدرس واملواصالت

استخدم املدرس الوسائل ومصادر التعليم عند عملية التعليم كاملكرب الصوت 

  والشاشة.

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تقوميتطبيق   )ج

 احلكومية  الثانية النموذجية ببنجرماسني

متنوعة مناسبا أن يف تطبيقها التمرينات مناسبا بتصيم التعليم و التمرينات   

صنع املدرس األسئلة واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف  مبادة التعليم.

التعليم وال خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من 

الصعوبة اىل السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن مناسبا 

سئلة، شرح املدرس عن شكل مبهارة اليت علمه يف الفصل. قبل اعطاء األ

  األسئلة و كيفية اإلجابة.
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اللغة  ملدرس تصميم التعليممن خالل كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية  -3

  ببنجرماسني األوىل  الثانوية اإلسالمية احلكوميةالعربية يف املدرسة 

تصميم التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   )أ

 الثانية النموذجية ببنجرماسنياحلكومية  

املدرس يصنعه مرتبا  13أن يف تصميمها يستعمل ايضا املناهج الدراسية   

الكفاءات  . ان يف صناعته تكتب13ترتيبا يستعمل املناهج الدراسية 

وسائل عليم و تلمادة امؤشر اإلجناز الكفائة و  عليم وتلأهداف ااألساسية و 

رينات و متعليم  و طريقة االنتاج و خطوات التعليم و مصادر التعليم و تلا

وكلها واضحة واستدامة. وال خيتلف وال يتفرق كثريا وإمنا نفس الشيئ  األجوبة

بني بتصميم التعليم ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية االول  بنجرماسني. 

وبة مرينات واألجتعليم و مؤشر اإلجناز الكفائة و طريقة االنتاج و نتلأهداف ا

عليم ايضا خطوات التعليم و تلوسائل اعليم و تلمادة امناسبة واستدامة، وبني 

   مناسبة.

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  طبيق عمليةت  )ب

 احلكومية  الثانية النموذجية ببنجرماسني

التعليم أن يف تطبيقها املدرس يلبس لباسا رمسيا ومرتبا وحيمل وسائل   

من  وخطوات التعليم مناسبا بتصميم التعليم الكتابة جيدة ومسرور يف التعليم.

نتيجة املالحظة ملدرس اللغة العربية عن تطبيق عملية التعليم اليت تشمل على 

ناية باملدرس له استعا� tما وكامال من املواد وال. أن النواحي الكفاءة التعليمية



60 
 

مم املدرس املواد الدراسية من السهولة إىل الصعوبة واملفاهم والرأي العلم ويص

استيعاب املدرس معيار الكفاءة و كفاءة األساسية  ومن الصعوبة إىل السهولة.

للمواد التعليمية و يرتكب املدرس عن خطة التعليم املوجة ويستخدمها يف 

ستخدم ي ال املدرس تطوير املواد التعليمية ابتكار�و يف  داخل الفصل.

اجتية والوسائل املتنوعة ليفرح التالميذ عند التعلم اللغة العربية، على سبيل اسرت 

عملية التعليم الكن فقط يستعمل يستخدم اللعبة يف  املثال يتعلم املواد

تنفيذ التكنولوجية املعلومات ولالكتابة. و اسرتاتيجية واحدة فقط هي اخلطابة 

يستخدم الوسائل ومصادر التعليم عند عملية التعليم  ال املدرس واملواصالت

استخدم املدرس الوسائل ومصادر التعليم عند عملية التعليم كاملكرب الصوت 

  والشاشة.

التعليم ملدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تقوميتطبيق   )ح

 احلكومية  الثانية النموذجية ببنجرماسني

التمرينات مناسبا بتصيم التعليم و التمرينات متنوعة مناسبا أن يف تطبيقها   

صنع املدرس األسئلة واضحة و مناسبة مبادة التعليم و أهداف  مبادة التعليم.

التعليم وال خيرج منهما، ويصنع من السهولة اىل الصعوبة وال يصنع من 

سبا الصعوبة اىل السهولة. واألسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد الكن منا

مبهارة اليت علمه يف الفصل. قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن شكل 

 األسئلة و كيفية اإلجابة.


