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 الباب الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 

حملة عن املدرسةة املوسسة ة االسةة ية اميس ية السةاىفسةة ن مبباق     ة  .أ
 كساالابريوس كساال و عهد الدعسة االسة ية ن  يارساري     ة ابريوس  

 
 املدرسة املوسس ة االسة ية اميس ية الساىفسة ن مبباق  .1

املدرسةةةمل املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل اساةيةمل امتبةةةمبنسةةةمل ي و مبو ال اليمل  ر طة  ةا       

 344عدن طل طهمب   مبل  2019/2020إحدى املدرسةةةةةةمل  ةبا ي و مبول ني امتبةةةةةة مل امتدراسةةةةةةةمل 

% صةةةةدر يد املدرسةةةةمل 8ل0% ن2ل90  مبل طل مل. بعضةةةةهخ  طن مةو يد املدرسةةةةمل امتبةةةةةمبسةةةةةمل 

ا بطدائةمل.  ث  عدنه أشةةةةمبر إ   ن أي ةمل ا طئا ائطئد علك  لد املدرسةةةةمل متابةمل أطىمب خ. سةةةةةى 

ذمتدل  يا املدرسةةةةةةةمل ي شةةةةةةةمبر  متة طمبن سةةةةةةةةكمبا و مبو ال اليمل  ر طة  ةا  ح   بةةةةةةةه  نسةةةةةةةمبئ  

 املةاصمت.

 الةر املدرسةةمل  و  د د نمةن ن  ىمب أ أعضةةمب  املدرسةةو ن املةهىو .  خ  طاةو      

يةهىو. نسةةعد بةاا املدرسةةمل.  تةةىةمبت املدرسةةو بد رل املعةمبرل  لهخ  4يدرسةةمب ن  21يد 
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مث رؤ مل ن بد رل نرممل امتبةةةةةة ممبر نسةةةةةةطمل ي هخ بد رل نرممل املمبمبةةةةةةطة ني هخ رئة  املدرسةةةةةةمل. 

"إنطةةةمبر ني يو  طئطعةو  نيمب ن ةلةةةمل نمتةةةد هخ علة  مل : رؤ ةةةيهئةةةمل ي  ةةةره املةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةمل   ل 

إنطمبر ل  اة د اخل يو  متشةةةنتةةةةمل ا سةةةميةمل طهمب : يهئن  ن ا ةمتةمةمب نبمبنرنو علك امل مبفبةةةمل."

ل مبسةملجتهةز يهمبرات اسمبسب اآليل األسل   ئةمل اسبمبسةمل ا مطئمبعةمل ي امت ةئملعمببد دل  ني يو

 .يةاصلمل امتطعلةخ إ  يبطةى أعلكل  عز ز امتبلةك امت اينا

: أحسال املدرسني يف املدرسة املوسس ة االسة ية اميس ية الساىفسة يف مبباق  4.1جدول 

     ة ابريوس كساال و اتفاق الدراسة خبلفيات تربية املدرسني 

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةساىف  اجملمسعة االسم رقم

 الدراسية

 السظيفة واتريخ السالىفة  ياق الرتبية ال هائي

 S2 امتلغمل امتع بةمل IV/a ع د اخلة 1

Manajeme

nt Pendd 

Islam IAIN 

Bjm 

 – 30 ر طة  ةا  

 1967 –  مب   

 رئة  املدرسمل

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةة    2

 نة جبةه

IV/a IPS S2 Pendd 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Unlam 

Bjm 

 ةرمةو سةةةةةةةةةةةةةمبيىمبن  

 – ةةةةةةةةةةةيل  – 07

1971 

Wali kelas 
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ع فةمب   بئمب  3

 امت بمب 

IV/a   امتةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةة

 امتال ةعةمل

 S1 PMPA 

Unlam Bjm 

 – 21وةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةمبو 

 1973 –س طئن 

Wali kelas 

امتةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةةمل  III/d سيت رمحمل 4

 ا كلز مل

S1 Pendd 

Bahasa 

Inggris IAIN 

Bjm 

 – 23 رايةةةةةة ةةةةةةةمبا 

 1977 ةيل 

Wali kelas 

امت ايضةةةةةةةةمبت  IV/a سةراينا 5

ن عةةةيةةةةةةةةةةةدأ 

 األنيمب

S2 

Manajement 

Pendd Islam 

IAIN Bjm 

 ةيل  – 21و ةةةةةةمبو 

– 1974 

Humas 

رننا  6

ح  ةنة أ ةةةة  

 امتتّدب

III/d  امتةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةةمل

 ا ندننةبةمل

  S2 Pendd 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

Unlam Bjm 

 – 06 رايةةةةةة ةةةةةةةمبا 

 1976 –أب    

Akademik 

 S2 امت ايضةمبت III/d نةر متةم 7

Manajement 

Pendd Islam 

IAIN Bjm 

 – 30أ  ك 

 1976 –أ طةبةر 

sarana dan 

prasarana 

 III/d Guru سة  هللا 8

BP/bk 

S1 

Bimbingan 

Konseling 

FKIP 

UNISKA 

 23ب ج  يمبسةةةةةةةةةةةةو 

 1967 –يمبا  –

BP/ BK 
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امتةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةة   III/c سيت يةمتةمبىن 9

 امتال ةعةمل 

S1 STIKIP 

PGRI Bjm 

فنا    – 02و ةةةمبو 

– 1980 

Wali kelas 

1

0 

امتةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةة  و  III/d رنضمل

 ناسد ث

S1 PAI  IAIN 

ANTASARI 

BJM 

فنا    – 13ب ج  

– 1970 

Wali kelas 

1

1 

 III/c SKI S1 IAIN رنمسمب نرناين

ANTASARI 

BJM 

 – 28أيةةةةةنةةةةطةةةةةةةمبا 

 1977 –أ طةب  

Wali kelas 

1

2 

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا 

 ح داايين

III/b IPS 

Terpadu 

dan SKI 

S1 PAI IAIN 

ANTASARI 

Bjm 

 – 05فةرناسةةةةةةةمبرا 

 1971 – ةيل 

Perpustakaa

n 

1

3 

 S1 Pendd امتلغمل امتع بةمل III/b فةزاو ع دا

Bahasa Arab 

IAIN Bjm 

  ةةةمب    – 06و ةةةمبو 

– 1978 

Wali kelas 

1

4 

نناي 

 نة جبةه

III/a SKI S1 PAI STAI 

Al-Jami Bjm 

 ةمتة سةةةكمبا أنارا 

 –سةةةةةةةةةة طئن  – 21

1965 

Wali kelas 
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1

5 

 III/a PKN S1 Dakwah نةر بة 

dan 

Penyiaran 

Agama 

 13ب ج  يمبسةةةةةةةةةةةةو 

 –نمسةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة  –

1972 

Wali kelas 

1

6 

 S1 امت ايضةمبت III/a نةر أف دا

Bimbingan 

Penyuluhan 

Masyarakat 

 – 09أيةةةةةنةةةةطةةةةةةةمبا 

 1967 – ةين 

Kesiswaan 

1

7 

 III/a Pengatur نرنانةمل

Muda 

S1 Studi 

Bahasa 

Indoensia  

 – 17 ناحةةةةةةةةةمبو 

 1980 – ةيل 

Wali kelas 

1

8 

 III/b KAUR إرحمب  شمبه

TU MTsN 

6 Tamban 

S1 PAI IAIN 

Antasari Bjm 

نمس ة  – 12ب ج  

– 1966 

TU 

1

9 

إحةةةةةةةمب  علة  

 امتد د

II/c  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبرن

 املدرسمل

MA Lawirul 

Hidayah 

يةةةةمب ة  – 05و ةةةةمبو 

– 1975 

Penjaga 

sekolah 

2

0 

أّنل امتةةةةةةةد ةةةةد 

 مجة 

 Guru tidak 

tetap 

S1 Ilmu 

Tafsir Hadits 

IAIN 

Antasari Bjm 

 ةيل  – 01و ةةةةةةمبو 

– 1972 

 

2

1 

 Guru tidak  أمحد رايض 

tetap 

S1 Penjaskes 

Unlam Bjm 

 – 23  ةةةةةةدكةةةةةةمبو 

 1989 –يمبرن 
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2

2 

 Guru tidak  عمبئشمل

tetap 

S1 Tadris 

Bahasa 

Inggris IAIN 

Antasari  

Bjm 

 ةيل  – 08و ةةةةةةمبو 

– 1989 

 

2

3 

أمحةةةد ع فةةةمبو 

 شمبه

 Guru tidak 

tetap 

S1 Pendd 

Seni Tari 

STIKIP Bjm 

 – 20رغةةةةةةةةةةةةةةمبرا 

 1990 –أ طةب  

 

2

4 

 Staf Tata  نةرايين

Usaha 

S1 STAI Al-

Jami Bjm 

  ةةةمب    – 13و ةةةمبو 

– 1976 

 

2

5 

يةمبرن  – 04و ةمبو  SMA/IPS املاط مل  حمئد إث و

– 1976 

 

       

 د د أنشةةةةةالمل امتطعلةئةمل ن  الةر سةةةةةةى أعضةةةةةمب   ىمب أل  ره املدرسةةةةةمل  طئخ  همبز املدرسةةةةةةمل               

املدرسةةةةةمل مةدأ. سةةةةةةى امتيمبعمل امتطعلةئةمل  ةمد فةهمب املاط مل ن يعئ  امتلغملل يعئ  اسمبسةةةةةةا ن يلعب 

 امت ايضمل ن املتلك نغة مب متطد د امتطعلخ ي املدرسمل.

  

املوسس ة االسة ية اميس ية الساىفسة يف مبباق  : األجهزة املدرسية يف املدرسة  4.2جدول 

     ة ابريوس كساال 
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 امتعدن األمهزأ املدرسةمل امت بخ

 1 بمبعمل يد   املدرسمل 1

 1 بمبعمل ا نارأ 2

 1 بمبعمل املدرسو 3

 12 بمبعمبت امتىت  4

 1 بمبعمل املاط مل 5

 1 بمبعمل يعئ  امتعلة  امتال ةعةمل 6

 1 بمبعمل يعئ  اسمبسةا 7

 1 يعئ  امتلغملبمبعمل  8

 BK/BP 1بمبعمل  9

 1 بمبعمل مجعةمل امتالل مل 10

 1 يتلك 11

 1 يلعب امت ايضمل 12

 2 ي حمبض املدرسو 13

 8 ي حمبض امتالل مل 14
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 1 بمبعمل امتاشمبفمل 15

 1 يةبف املدرسو 16

 2 يةبف امتالما 17

 1 امليتف 18

19 UKS 1 

 1 بمبعمل حمبرن املدرسمل 20

 

 

  عهد الدعسة االسة ية ن  يارساري     ة ابريوس كساال  .2

 :  ذاتية املدرسة (أ

 : يعهد امتدعةأ ا سميةمل  اسخ املدرسمل (1

 1212630400:   و ن    (2

 69727758:  و ف ن و  (3

امتي  ةةةةةةةمل       5ل15: امتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبر  ياةةةةةةةمبرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبرا  ةلة ياا   امتع ةاو  (4

 يامبرسمبرا ي اليمل  ر طة  ةا   مبمتةئ طمبو اجل ةبةمل
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 0852468004770:  ربخ ا مب ف  (5

  همبش ىمبو : حمئد إ رئة  املدرسمل (6

"إنشةةةةةةمب  يدارن صةةةةةةد يمل مت طىمبل ل نطما :  ؤ ملر رؤ مل نيهئمل املدرسةةةةةةمل :  (7

ذنا شةةةنتةةةةمل ن ةلمل ل نشةةةنتةةةةمل إسةةةميةمل ل نعلئمب  ل نيطىةبو ل نبمبنر د 

ل بخ بط ئةمل )ابطبةةمبيمل ل حتةمل : يهئمل علك حتيةق أنىبةةهخ ي اسةمبأ ا طئعةمل".

غ ن األنيمب بشةةةةةةةةةةةةةةا  يطامبي  ل يهربمل ل يهربمل ل يطحئ  ل إبنيمص(

حتيةق امتى نب ا سةةةةةةةةةةةميةمل ي مجةا اجلةانب ل ل نمممبرسةةةةةةةةةةةطهمب ي اسةمبأ امتةةيةمل

ل   ىةر امتطعلخ نامتطةمةه بشةةةةةةةةةةا  فعمبل ن  مبفبةةةةةةةةةة ل ناني  املدرسةةةةةةةةةةمل ننيمبرمهمب

ل خيبةةةةمبعدأ ن شةةةةجةا نإارأ ا طئمب  امتالما  متطعلخ نحتد د ن الة   إيامبره

 نيلق بةئمل نظةىمل ل مجةلمل ل ي ظئمل ل  ي مل ل يةربمل ل ي حيمل ي مة عمبئل 

 أحسال املدرسني يف  عهد الدعسة االسة ية  (ب

 بياانت املدرسني 4.3جدول 

 املاىفة الدراسة حالة املسظفني حالة الرتبية ج س االسم الرقم
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حمئةةةةةةةد ع فةةةةةةةمبو  1

 شمبه

 S1/ BK Non PNS BK ذ  

اسةةةةةةةمبر عةةةةةةة ةةةةةةةد  2

امتةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبا 

 امتشع اين

امتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و  S1/PAI Non PNS ذ  

 ناسد ث

حمئةن نيلةةةةةةةة   3

 امتيشةا

ار خ نامتثيةةةةمبفةةةةمل  S1/PAI Non PNS ذ  

 ا سميةمل

 فيه S1/PAI Non PNS أنثك نةر ع مب مل 4

 S1/PAI Non PNS PKN أنثك سةايو  5

نةةةةةةةةةةةةر إنةةةةةةةةةةةداأ  6

 سةمتةبطةة

امتةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةةةةةةةمل  S1/PDU Non PNS أنثك

 ا ندننةبةمل

 امتلغمل ا كلز مل S1/B.INGGRIS Non PNS أنثك يىطمبح اجل مل 7

 S1/IPA Non PNS IPA أنثك حةمبأ امت بمب  8
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 S1/PAI Non PNS AKIDAH ذ   يةمتةمبنا 9

AKHLAK 

dan PKN 

 امت ايضمل S1/Adm Publik Non PNS ذ   يعئةر 10

 امت ايضةمبت S1/Matematika Non PNS أنثك سمبر يبين 11

 S1/Hukum ذ   أمحد ممبزنيل 12

Islam 

Non PNS امتلغمل امتع بةمل 

امتلغةةةمل امتع بةةةةمل ن  S1/PAI Non PNS ذ   أمحد سىةمبو 13

 امت حة

امتةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةةةةةةةمل  S1/PGMI Non PNS أنثك أمتىةمب حبىن 14

 ا ندننةبةمل

 S1/Sosiologi Non PNS IPS ذ   نية امت ح  15

 امتلغمل ا كلز مل S1/B.Inggris Non PNS أنثك س ا ح ا  16

 S1/Matematika Non PNS Matematika أنثك نين فال اي 17

dan IPA 
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امتةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةةةةةةةمل  MA Non PNS ذ   أمحد فةت  18

 ا ندننةبةمل

 امتلغمل ا كلز مل S1/B.Inggris Non PNS أنثك ناحةةين 19

 S1/PAI Non PNS IPS dan ذ   نيةمين 20

Penjaskes 

ز د امتعةةةةةمببةةةةةد د  21

 نةر

 MA Non PNS Seni Budaya ذ  

 MA Non PNS Prakarya ذ   أرسمبين 22

 

 أحسال ال لبة يف  عهد الدعسة االسة ية  (ج

  : بياانت ال لبة 4.4جدول 

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةة 

 الدراسية

عةةةةةةةةةدىف  الفصل الواسع الفصل الثا ن الفصل السابع

عةةةةةةةةةةةةةةدىف  ال لبة

 ال لبة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدىف 

جمةةةمةةةسعةةةةةة 

 الوعليمية

عةةةةةةةةةةةةةةدىف 

 ال لبة

عةةةةةةةةةةةةةةدىف 

جممسعةةةةةة 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدىف  عدىف ال لبة

جمةةةمةةةسعةةةةةة 

 الوعليمية
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الةةوةةعةةلةةيةةم

 ية

2017/20

18 

122 3 110 4 108 4 340 

2018/20

19 

80 3 125 3 110 4 315 

2019/20

20 

84 3 82 3 98 3 265 

 

   عرض البياانت  .ب

تعليم احملاىفثة و شةةةةةةةيةته و  ي ه و ت فيميه وت سده يف املدرسةةةةةةةة املوسسةةةةةةة ة  .1
االسةةةةةة ية السةةةةةاىفسةةةةةة يف مبباق     ة ابريوس كساال و يف  عهد الدعسة االسةةةةةة ية 

     ة ابريوس كساال 
تعليم احملاىفثة و  ي ه وت فيميه وت سده يف املدرسةةةة املوسسةةة ة االسةةةة ية السةةةاىفسةةةة يف  (أ

 مبباق     ة ابريوس كساال 
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ي عئلةمل امتطعلةئةملل  عمبي  بو املدرن نامتالل مل  ة عئلةمل غمبمت مل. ي  ره عئلةملل املدرن  

رن يطةسةةةةةالملمتاد متة  ني  امتعلخ فيط متاد ني  نطةجمل حبةةةةة مل إ  امتالل مل أ ضةةةةةمب. نمتة  مبو املد

املدرن    بطالةا أو  ية  يه طه إذا   ىهخ يةان امتدراس  ب    ية  عئلةمل امتطعلةخ ي امتىت . 

مترمتد  ة  اللب متةبةةطعد نيالمل امتطعلخ. ن ارا بعئلةمل  علئةمل امتلغمل امتع بةمل عمبيمل ن  علةخ ادمبنثمل 

ةا ل فمبملدرن انيطمبر نيمبصةةمل ي املدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو ال اليمل  ر طة  

أو  طعلخ يمبنأ  امتلغمل امتع بةمل يةز متا ةب نيالمل امت حثل ي    ة هل املدرن يةزأو حيبةةةةةةةةةةةةةةةب ن 

 طعلق عئلةمل ن نظ  مل  طعلخ خبنأ ع د طل ملن بةئطهخ. نع د    ةب نيالمل امت حث   مبسةةةب بطالة   

امتىا  متالل مل. نذمتد امتر د ع د امتالل مل. ن خيطمبر املةان   مبسةةةةةةةةب مةئمل ا طئا ن عمبطى  ن الة   

 ط ةعمل ف ن مل ن ةئمل ا طئا نبةئمل امتثيمبفةمل متالل مل  هطخ املدرن ع د خيالط امتطعلخ. 

نع د ا سةةطمبذ ع د امت بةةةط يشةة ف ي  املدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو 

 :  ني يعهد امتدعةأ ا سميةمل أو  ىمب أ املدرن  ية  عئلةمل امتطعلخ مةدا   يبخ إ  ثمث نرممل

  ىمب أ ي نيالط امتطعلخ .1

  ىمب أ ع د امتطعلخ .2

  ىمب أ ي  يةمي امتطعلخ. ن را  لز  أو  اةو ي املدرن متا  عئلةمل امتطعلخ  ت ح فعمبل.  .3

املدرسمل املطةسالمل عمبيمل ي امل ه  يمبنأ امتلغمل امتع بةمل  مب أربعمل ع مبص  ي    ي مبحثمل  عىن 

ا سةةةةةةةةةطئمب  نامتام  نامتي ا أ نامتاطمببمل ال مبحثمل بد ث    طضةةةةةةةةةئد ي امل ه  ن  طمبا املي ر. مترمتد 
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متلغمل يد نطةجمل امت حث بد  ية  امت مبحثمل حبةث املمحظمل نامليمببلمل نامتةثةيملل  ع ف أو   ظةخ  علخ ا

امتع بةمل ي املدرسةةةةةةمل املطةسةةةةةةالمل ا سةةةةةةميةمل امتبةةةةةةمبنسةةةةةةمل اسةةةةةةطندي  امت ظمبيمل امتةحدأ ح     يةان 

يطائ  رما إ  يةضةةةةةةةةةة  يعو.  مبل املةان حيةط " امتمع ةو امت ايضةةةةةةةةةةةو " مدف  طيد  ربعمل 

املهمبرأ امتلغة مل  عىن ا سةةةةةةةةةةةطئمب  نامتام  نامتي ا أ نامتاطمببمل. مترمتد نيالط امت حث أو    ب يدرن 

 لغمل امتع بةمل  طضئد أربعمل يهمبرات. امت

 امل حلمل امتطنالةط  (1

امل حلةةةمل امتطنالةط    امل حلةةةمل األن  ي عئلةةةةمل امتطعلخ بةط ا امتالما نشةةةةةةةةةةةةةةةط ع ةةةد عئلةةةةمل 

ب مب  علك نطةجمل امليمببلمل يا  1امتطعلخل إذا  بةةطعد املدرن حبةة مب فمبمتطعلخ  ية  ا يدث  نفعمبل.

ميةمل اساةيةمل امتبةةةةةةمبنسةةةةةةمل ي و مبو ال اليمل يدرن امتلغمل امتع بةمل ي املدرسةةةةةةمل املطةسةةةةةةالمل ا سةةةةةة

 ر طة  ةا  ي نيالط ب ري  امتطعلخ امل حلةةةمل األن   عىن حتةةةد ةةةد أ ةةةداف امتطعلخ. نأ ةةةداف 

امتطعلخ يع  ا رشةةةةةةةةةةةمبن ملدرن ي عئلةمل امتطعلخ. أ داف امتطعلخ أحد األنشةةةةةةةةةةةالمل  لز  أو  ية  

مل امتطنالةط اسةةةةةةةةةةةةةطعد يدرن امتلغمل املدرن ي امل حلمل امتطنالةط ع د عئلةمل امتطعلخ. نأيمب امل حل

امتع بةمل ي املدرسةةةةمل املطةسةةةةالمل ا سةةةةميةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو حبةث نطةجمل يد األمهزأ امتطعلخ 

 امتلغمل امتع بةمل متد ه مممب  ل  : 

                                                           
1 Yang dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah penggunaan bahan pelajaran sesuai dengan waktu yang 

disediakan sedangkan efisien adalah proses pembelajaran yang menggunakan semua bahan pelajaran agar dapat 

difahami anak didikdan dikuasai 
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 حتد د أ داف امتطعلخ  (أ)

 ياةرت ب ري  امتب ةال مممب  ل  : 

 ذا ةمل نراسمل  .1

 امت بخ امتطبلبل  .2

 املبطةى أن امتىت  امتدراس  .3

 املةضة  .4

 ختتةص امتةب  .5

  ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ .6

 ياةرت ب ري  امتىت  امتدراس  ل نامتيت  شئ  : 

  ة مل امتدرن .1

 امت بخ امتطبلبل  .2

 املةضة  / املةضة  امتى ع  .3

 ختتةص امتةب  .4

 امتةب  / امتشه  .5

  ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ .6

 ياةرت نيالمل امتدرن  شطئ  علك : 
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  ة مل امتدرن .1

  املةان امت ئةبةمل .2

 ختتةص امتةب   .3

 يعمب ة امتاىمب أ  .4

 امتاىمب أ األسمبسةمل .5

 يدش ات كمبح امتطدر   .6

 نيالةات أنشالمل امتطعلخ .7

 أننات نيةارن امتطعلخ  .8

 امتطيةةخ .9

  ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ .10

 إنشمب  املةان امتطعلةئةمل (ب)

ي حتد د املةان امتطعلةئةملل  يد  امت مبحثمل املةان امتدراسةةةةةةةةةةةمل ي املدرسةةةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةةةالمل 

 ا سميةمل امتبمبنسمل ي و مبو فيطل ن ة مممب  ل  : 

 

 املةضة  عد : امتمع ةو امت ايضةةو .1
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املى ناتل عد نيالمبا املاةرت ي األعلك ن بعض يى نا ه  يد  بشةةةةا  صةةةةةر   مبسةةةةب  .2

      ملى نات فةه

 امتيت حتطةا علك شا  امتالئمبت ب ةمل اجلئلمل .3

 ادمبنثمل امتيت حتطةا علك املمبنأ  .4

 امتي ا أ حتطةا علك املمبنأ  .5

 امتطدر  مبت حتطةا علك املى نات  نامتاا ةب اجلئ  ي األعلك  .6

      األنشالمل امتطعلةئةمل متلالما (ت)

 :أيمب األنشالمل امتطعلةئةمل متلالما   

 ا سطئمب  .1

 امتام  .2

 امتي ا أ .3

 امتاطمببمل  .4

 ط ب امتطدر   ننسمبئ  امتطعلةئةمل  (ث)

يد نيمل  ره  . متي ا أ بتةةةةةةةةةةةةةةت عمبل  نبتةةةةةةةةةةةةةئ  امتي ا أ:  ةىةمل  يدمي امتدرن امتال  يمل  .1

متة   .امتال  يمل مياد متلالما نالق امتالئمبت ناجلئ  ي امتلغمل امتع بةمل  بالمبمل  نفتةةةةةةةةةةةةةةحمل
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خلةةةمبط  ألو امت الق ا .امتي ا أ فيط ل نمتاد ا نط ةةةمبه إ  عميةةةمبت امتابةخ ل مسةةةمب ةةةمل امتي ا أ

             .بعميمبت امتابةخ  ب ب إ  أنيالمب  ي املعىن ناملعىن مممب  ُي أ

امتلغةةمل امتع بةةةمل يد نيمل ادةةمبنثةةمل ل  ط  يةةمل الةةمبنأ  علخامتال  يةةمل ادةةمبنثةةمل :  ةىةةةمل  يةةدمي  ةةره  .2

مياد أو حتدث ي  لد ادمبنثمل بو املعلئو نامتالما ل يا ا ضةةمبفمل نا سةةطئ ار ي إث ا  

 .متيت  زنان أ ث  فأ ث املى نات ا

حةةةث  ي أ املعلخ يةةمبنأ  . بةةةةةةةةةةةةةةئك امتال  يةةمل ا يم  أن امتال  يةةمل امتاطةةمببةةمل امتال  يةةمل ا يم  : .3

 امتدرنل نأيي  امتالما أو  اطب ي امتا اسمل. 

 ةىةمل  يدمي يمبنأ امتدرن نأيي  امتالما  دمتىةو  متلغمل امتع بةمل ل متلطع ة امتال  يمل ا نشةةةةةةةمب  :   .4

يد نيمل  ةةةةةره امتال  يةةةةةمل ل  ديةةةةة  أو  طئاد  .ننيناهخعد حمطةايت بلةمخ نأفاةةةةةمبر خ 

 .امتالما يد  الة   نيةمبل إبداع  ني ط  حبةث  ت ح  ىاة خ يطالةرًا نمتة  ممبيًدا

 نأيمب أننات أن يمبنأ ن يةارن امتطدر   ن ة :                

 نربمل امتع ض  طةافق يا املةان امتطعلةئةمل .1

  ة مب بة ةا. دا   نش  ه   طب امتلغمل امتع بةمل أتمتةف ن.ح ن .2

  طمبا املي ر امتالل مل  عىن امتع بةمل بو  د د. .3

 نربمل نشمبط امتالمبمتب (ج)

 امتطيةمي  (ح)
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امتطيةمي امتطعلخ امترا أم اه يدرن امتلغمل امتع بةمل ي املدرسةةةةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةةةةةميةمل     

 :امتبمبنسمل ي و مبو  ة

 ية  امتطيةةخ ي ايطحمبو امت تةةةةةةةةةةةةةةىك ن إيطحمبو امت همبئ  نايطحمبو امتىتةةةةةةةةةةةةةةة  امتدراسةةةةةةةةةةةةةة   .1

  نايطحمبو هنمب مل امتعمب .  ني هنمب مل    نحدأ نراسةمل   امت همبئ

 .أنةا  ا نيط مبرات املبطنديمل    ا نيط مبرات امتشىة مل نا نيط مبرات امتطح    مل .2

 نامليمبل )امتةصف(. ل شا  ا نيط مبر امتاطمبيب  ة ا نيطةمبر يد يطعدن .3

امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبول املدرسةةةةمل املطةسةةةةالمل ا سةةةةميةمل  ي متلالما  شةةةةئ  نطمبئ  امتطعلخ                

 :مممب  ل  ن ة

 دنير نطمبئ   علخ امتالما يد بةئمل ا يطحمبرت امت تةةةةةةةةةةةةةةىةمل نايطحمبرت امت همبئ  ناسضةةةةةةةةةةةةةةةر  .1

 نامتةام مبت نامت شمبط ي امتىت 

اجلةانب امتيت  بةةةةةةةةةةةةطند   ئعمب ة متطيةةخ املةان امتع بةمل    اجلةانب املع فةمل ناجلةانب امتعمبطىةمل  .2

 .ناجلةانب اس  ةمل

  ختالةط امتطعلخ ي حلمل امتط ىةر ي  (2

ب مبً  علك إرشمبن ي اسطعدان امتطعلخ  امتطعلخ ب مب  علك نطةجمل املمحظملل  ية  املعلخ أنشالمل

 طخ إعالمب  املةان امتطعلةئةمل نفًيمب متلطبلب  امترا و  ب  طه بشا  ي هج   .امترا مت إم اؤه

 ةمد   ي عئلةمل امتطعلخ ي املدرسمل املطةسالمل ا سميةمل امتبمبنسمل ي و مب .ي امل حلمل ا عدان
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املةان ي  مخبةةةةةةةمل املةان األسةةةةةةةمبسةةةةةةةةمل امتيت  درنل أا أربعمل املةان ي املبةةةةةةةطةى األن  ن ثمث

   يةضة  أسمبسةمل   يبخ إ  أربعمل امطئمبعمبت يا ختتةص امتةب  متا     املبطةى امتثمبنةمل

مب  األنل  ة امتي ا أ ل نا مطئةةمب  امتثةةمبين  ة امتيةاعةةد ل ا مطئةة .نبةيةةمل x 40 2امطئةةمب  

  .نا مطئمب  امتثمبمتث  ة ادمبنثمل نا مطئمب  امت ابا  ة امتاطمببمل

ن ة :  طخ    أيمب نيالةات امتطدر   يد    امطئمب  جتطئا علك ثمثمل أنشةةالملل                          

 : ل ن   جتئةا نيالةات امتطعلخ يد    امطئمب  ي ثمثمل أنشالمل

 نبمبئق( 15األنشالمل األن  / امتطئهةد مل )+  (أ)

 ي اب مل ن ةمةه اجتمب مبت امتالما متةاةنةا يبطعد د مت د  امتدرنن  .1

 امت د  ي امتطعلخ بيةل امتطحةمل نامتدعمب   .2

 إم ا   انيط مبر امتي ل  نحتد د حمبمتمل امتالما  .3

  ر ة امتدرنن امتيت مت  ليةهمب نربط امتدرنن اجلد دأ .4

 عئلةمل امتطعلخ سةاةو أو يطمبز امتالما.امتش ح ا نيطت  عد أ داف ن  .5

 نبمبئق(  60األنشالمل األسمبس  )+  (ب)

  يدمي املمبنأ امتي ا أ  (1)

ي  ةةرا امت شةةةةةةةةةةةةةةةةمبط ل  ي أ املعلخ امت ص مجلةةمل  ئلةةمل ي في أ  ئثةةمبل علك امتي ا أ اجلةةةدأ  .أ

  نامتتحةحمل.
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 ا ر امتالما امتي ا أ ي  ئةعمبت نبشةةةةةا  ف ن مل ل   ط ه املعلخ امتي ا أ ن تةةةةةححهمب   .ب

 حةث نيالةئمل.إذا 

ع ةةديةةمب يةةد امتالما  . ي أ امتالما نحيىظةو املى نات امتيت  طخ  يةةدميهةةمب بعةةد امتي ا أ  .ج

امتةسمبئط  أحةمبرً  املعلخ  بطند    ,ي عئلةمل امتش ح .  ش حهمب املعلخ  لئمبت صع مل ل

  .ل نأحةمبًر خيننو املعىن بشا  ي مبش  أن امتةسةلمل امتيت مياد أو  به  فهخ امتالما

  طه  بطدر  مبتل يث  ي   امت يمبط ن يةةخ امتتةةةحةح أن اخلالأ أن ا ممببمل  امتي ا أ نشةةةمبط .د

  2علك األسئلمل

  يدمي املمبنأ امتيةاعد  (2)

ع د  يدمي املمبنأ امتيةاعد  بةةةةةةةةةةطند  املعلخ أحةمبر امتال  يمل امتيةمبسةةةةةةةةةةةمل ن أحةمبر 

 بطند   لد امتال  يمل   مبسب حبمبمتمل امتالل مل. أيمب  يدمي امتيةاعد الدني   3.امتال  يمل ا سطي ائةمل

 امتال  يمل امتيةمبسةمل فمبنيالةات مممب  ل  : 

 . عال  املعلخ أسئلمل متلالما  طئهةد متطر ة امتالما  متدرنن امتيت  لية مب .أ

 ي أ املعلخ امتيةاعد امت حة مل نامتتةةةةةةة فةمل ن شةةةةةةة ح يعىن  ره امتيةاعد ح   طئاد امتالما  .ب

 ا.يد فهئهمب مةدً 

                                                           
2 RPP Pengajaran Bahasa Arab kelas VIII MTsN 6 Barito Kuala 
3 Maksud dari pendekatan deduktif adalah penyajian qaidah terlebih dahulu sebagai garis besar setelah itu 

diberikan contoh contoh dan penjelasan, sedangkan pendekatan induktif adalah penyajian contoh contoh terlebih 

dahulu setelah itu dibuat kesimpulan mengenai qaidah  
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 ي أ املعلخ األيثلمل ح   ىهخ امتالما  ةىةمل ب ا همب نيع فمل ع مبصةة  اجلئ  امتيت  شةةا     .ج

 .امت  ةمل امتيت  طخ نراسطهمب

 . بطنلص املعلئةو نامتالما يًعمب اسط طمبممبت يد أيثلمل بد نراسطهمب .د

 .امتالما أو  ية  امتطدر ب ن امتطئ  د يا امتطالة   حبب اسمبممل أيي  املعلخ .ه

   ,ا نراكن أيمب امتال  يمل ا سةةةةةةةةةةةةطي ائةمل    امتال  يمل  بةةةةةةةةةةةةطند  مخ  نيالةات  عىن    

 ره امتال  يمل ي  ةمل علك أسمبس  امتعيلةمل  .ن يدمي املةان ل نا ر  مبط املةان ل نا سط طمبر نامتطال ةق

ا سةةةةةةةةةطي ائةمل ل يد امتطىاة اخلمبص إ  امتطىاة امتعمب  ل يد امتطال ةيمبت اددنأ إ  امتعمبيمل ل يد 

متة  . ره امتال  يمل  عة د امتالما علك اسةةةةةطنمص اسةةةةةط طمبممبهخ اخلمبصةةةةةمل .مل إ  املىمب ةخاأليثل

حيطمبر نبًطمب طة مً ي امتطعلخل متاد أو  ره امتال  يمل  علخ األطىمبل متطحلة  األيثلمل املةمةنأ ح  

  اشف نىبمب امتيةاعد فةهمب.  در   يث   را أ ث  نب ًةمب ي امترا  أ متلالما. 

 مل  يدمي املمبنأ ادمبنث (3)

 ب مب  علك نطةجمل املمحظملل فطيدمي يمبنأ ادمبنثمل  عىن :         

امت مبضةةةجمل نث ط  املةضةةةةعمبت امتيت سةةةةطخ  يدميهمب بشةةةا  اسةةةطعدان   بةةةطعد املمبنأ ادمبنثمل .أ

 .ياطةا مياد  ةمةهه

ادمبنثمل يا   عال  املعلخ   .نفًيمب   ئةمل نبدرات امتالما ادمبنثمل    مبسةةةةةةةةةةةةةةةب يمبنأ  .ب

علك سةةةة ة   .امتالة لمل امتيت متةبةةةة  يىهةيمل نفهئهمب يد ب   امتالماامتالئمبت ناجلئ  
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بعد بلة   .املثمبل ل يد نيمل امت د   ع ف أننات املاطةا املدرسةةةةةمل ناألننات امل زمتةمل

 .يد امتلغمل امتع بةمل املطيديمل  يدي  إ   اة د امتالئمبت ن بلبلهمب إ  مج   مبيلمل

يا أننات ش حمب  مياد أو  ىب   اسطندا  امتدعمبئخ  أننات املبمبعدأ. ألو ادمبنثمل  .ج

إنراك امتالى  متلئعىن نامتغ ض  شةةةةةةةةةةةةةةطئ  ي ادمبنثمل.   ضةةةةةةةةةةةةةةمبفمل إ  ذمتد ل مياد أو 

 بةةأل املعلخ امتالما أو ميبةةد  :سةة ة  املثمبل علك .يرا انط مبه امتالما ن   شةة عه

امتاطمبا ي  دهل مث  اللب يد أحد امتالما هجئمل اجلئلمل املىةدأل علك س ة  املثمبل: 

 .ي  دك  طمبا( ن ارا)امترا 

بعد  عن أو  . ش ح املعلخ أن ً يعىن امتالئمبت امتشئ  ي ادمبنثمل باطمببطهمب علك امتب ةرأ .د

اسطئا األصدبمب   . ىهخ امتالل مل ل  اللب املعلخ يد امتالما حممبنمتمل امتطدرا أيمب  امتىت 

 .اآلني نو نانط هةا ب   ننر خ امتطمبيل

عد ذمتد امل مببشمل مت سئلمل ناألمةبمل ناألشةمب  بعد  ية  أو   طه  ادمبنثملل  ىطح املعلخ ب .ه

األني ى امتيت    زال غة يىهةيمل يد ب   امتالما ل مث  ا ر املعلخ امتشةةة ح ي أ أني ى 

 .ن بجله علك امتب ةرأ نأيي  امتالما إ  يمحظمبت ي  طمببه

مب ل املعلخ  طحةةةةدث   ي  ةمةةةةةه عئلةةةةةمل امتطعلخ ل .و نأحةةةةةمبًر    زامتةو  امتلغةةةةمل امتع بةةةةةمل نائئةةةةً

 بطنديةو امتلغمل األ  ل ألهنخ بليةو يد أو امتالما أب  حتةزًا ي فهخ يمب  طخ ش حه. 
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امتطشجةا ناسئمبن متلالما متةاةنةا أ ث  نشمبطمب ي  املعلخ  عال  ب   إهنمب  امتطدر   ل  .ز

امتطعلخ نمممبرسةةمل امتطحدث  د ن شةةجةا امتالما علك امتدراسةةمل  د مل أ ن نمممبرسةةمل امتلغمل 

 . امتع بةمل  د

 املمبنأ امتاطمببمل يدمي  (4)

  ىةر  را امت شةةةةةمبط علك شةةةةةا  إنشةةةةةمب  يةمه حبةث  طئطا امتالما الهمبرات  طمببمل  

 دنر املمبنأ حةل مج  أ ي همب  ببةةةةالملل نيمبصةةةمل  اة د مج  عشةةةةائةمل أن   مجمل امتطع ةات امتيتةةةةأل

املعلخ  ةمه  ي  ره امتعئلةمل امتالما الى نات نامتيت مت  در بةةةةةةةةةةةةةةهمب ي امتي ا أ نامتيةاعد نادمبنثمل.

ا يم   .امتالما  ئ   ط  منةةةةمبط اجلئلةةةةمل ل ناملى ناتل نشةةةةةةةةةةةةةةاةةةة  امتالئةةةةمبت املبةةةةةةةةةةةةةةطنةةةةديةةةةمل

     : طمببمل يمبنأ ا يم  علك امتب ةرأ لفمبخلالةات مممب  ل  باةىةمل  علةئه

 .يمبنأ امتدراسمل ا يم  علك امتب ةرأ باطمببمل يش بمل نممطعمل  اطب املعلخ .أ

     فتةح ي ا  يةان امتدراسمل ا يم  املاطةبمل ب ط  ن  .ب

 .ح   ت ح صحةحمل نفتةحمل بعد  ي أ املعلخ ا يم ل مث اطلب ي هخ متي ا أ يمبنأ ا يم  .ج

 إذا حيطمبر أو مياد جلئةا امتالما ب ا أ ا يم 

 بعد ا نطهمب  يد ب ا أ إيم ات مجةا امتالمال نأيي  املعلخ متةاطب ي امتا اسمل. .د

مث   ر امتي ا أ ي أ أني ى ح  ختطى   مبعيد األسةةةةةةةةةةئلمل ناألمةبمل ل األشةةةةةةةةةةةمب  امتيت    طخ فهئه .ه

 .األنيالمب 
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 .ا طب امتالئمبت امتتع مل نيلنًتمب ملمبنأ ا يم  .و

أيي  املعلخ مجةا امتالما متطبةةةةةةةجة  أن  طمببمل ا يم  علك امتبةةةةةةة ةرأ ي امتا اسةةةةةةةمل اخلمبصةةةةةةةمل ل  .ز

 .بشا  صحةح ننبةق

 .أن  يةةئهمب بجة  ا يم  جلئةا امتالما متىشطهمب  ا يم ل يئا املعلخ بعد ا نطهمب  يد .ح

 امت شمبط امت همب ا (5)

   علئهمب  عالك املعلخ نام مبت حةل املهمبرات امتلغة مل امتيت مت .أ

  ةف  املعلخ ف ًصمب متلالما مت سئلمل يمب    ىهخ.  .ب

 . عال  املعلخ بطدر ب أنشالمل املطمببعمل ل المب ي ذمتد امتةام مبت امل زمتةمل .ج

  غلق  .د

 .املعلخ امتدرن يا امتبم  امتةنا  .ه

 خامل حلمل امتطيةمي ي امتطعل (ت)

املدسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةمل امتطعلخ   طخ يد ب ةةةة  املعلخ  عط ةةةةمبر ةةةةمب مز ا يد امتطعلخ عئلةةةةةمل امتطيةةخ ي

 هدف  يةةخ امتعئلةمل إ   يةةخ  . امتطعلخ فتةةةةةةةةةةةةةة  ي إعدان ن  ىةر   مياد  را  عين أنه .نحد مب

إو أ داف عئلةمل  . ئمبنأ متطحبةةةةةةةةةةةو ن ائة  امتنري  ن  ىةره امتطعلخ فعمبمتةمل ن ىمب أ اسةةةةةةةةةةةطندا 

نأغ اضةةةةةةةةةةهمب    ياةرت نظمب  امتطدر  ل سةةةةةةةةةةةا  فةئمب  طعلق إبننيمبل امتعئلةمل ن  ممبهمب ل امتطيةةخ 

 . ئةا أبعمبن مب
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  مبك مخبةةةةمل مةانب علك األب  يب أو  ع فهمب املعلخ ح   طئاد أو  عو اسةةةةاا ةجةمل 

مب متظ نف امتالمال ن ة أن  ا  طئةةمب  نامتةةدافعةةمل  علخ  انةةةمب يةةة  ن امتالةةمبمتةةبل بةةدرأ امتطةةدر   نفيةةً

 .نيتمبئص امتالما نيمبيبمب املع فمل األنمتةمل ناملطالل مبتل ن رابعمب امتثمب عمبنات امتدراسملل امتالمال

املةان طما  بعد إعالمبئهمب   ىمبعمت امتطعلخ  يّة  ملع فمل يدى إ يمبو  امتعئلةملل  ره ي 

ي ةا ملع فمل إذا  مبو امتالما بد أ  .نيع فمل فعمبمتةمل ن ىمب أ عئلةمل  ىمبع  امتطعلةخ نامتطعلخ امتيت   ىةر مب

املةان امتطعلةئةةةمل امتيت  يةةدميهةةمب ل حيطةةمبر إم ا  انيط ةةمبر امت عةةدا  جز  أنية يد عئلةةةمل امتطىةةمبعةة  بو 

 شةةةا  أو  ع فه بال ب  طلىمل ل نمتاد  ث   أو  بةةةاشةةةد   داف امتطدر   امتيت  امتطعلةخ نامتطعلخ 

ملعلخ  عطئةةد إم ا  املعلخ متلطيةمي أ    حببةةةةةةةةةةةةةةةب علك  ىةةمب أ ا .بةةد حةةدن ةةمب ب ةة    ىةةةر امتطةةدر  

  .نإعدانه

 ( امل حلمل امتط ىةر 2

ب مب  علك نطةجمل املمحظمل امت مبحثمل ع د  علخ ادمبنثمل ي امتادرسمل امتاطةسالمل 

أن  نب   ا سميةمل اساةيةمل امتبمبنسمل ي و مبول ن  ىةر ي  علةخ ادمبنثمل 

 ةف  امتلغمل امتع بةمل اسطندا  علك امتالما ننمتمل طلب مث امتطحةملل يا نرسمب فطح يعلخ   

يد   ط ا .نية هلل اسئد .أ ًضمب امتع بةمل امتلغمل يا امتديةاا نطما. حمبمتاخ

سمببيمب.  نراسطهمب مت امتيت امتدرنن يد  اللب املعلخ أو بعد اسضةر. امتال يمل ب  

  ةمد أو يمب  ا يا فيمب ادمبنثمل جتع  ط ب  ش ح يب يمب أنل يمبسا األسمبسةمل امتطعلخ ننيةل
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املةا ل  طب متةحمل علك  طمببطه يد ادمبنثمل ي امتةارنأ امتالئمبت يعىن حزيمللنش ح امتاطمبا ي

متىاأ طة لملل  متة  ن ضةحمب يد امتبه  امتيت امتع مبرات امتالئمبت ن يا أو أش ح علك ادمبنثمل ن

ل  املمبنأ حمطةى ش ح إ  ممبنب ادمبنثمل حمطةايت فهخ ن فهخ ببهةمتمل امتالما ح  أو

فةئمب  امتالما علةهمب أو يةب يب نامتيت ي مبش  بشا  األسئلمل بال ح املعلئةو أ ًضمب  ية 

نالج ن أو املشمبر و امتالما  عطن أو نىهخل مث املعلخ  عال  . املمبنأ يةضة  الحطةى  طعلق

امتةب  متالما جتع  ادمبنثمل نفيمب الثمبل امترا نصف املعلخ. نعمنأ علك 

اجل همل  ي املئمبرسمل  حممبنمتمل إ  امتالما بمبل املعلخ ذمتدل

غة خ  ن . أزنار ي ن امليمبب  ي  خ بد  و  امتيت ملادمبنث امتال يمل يد

 . بدنره امتيمبن  علك يد ب   ا  طئمب  ن اسطئا أصدبمب  يد

 ال ةق إ   إ  األيمبي  بدنره حت  امتالما    بعد

 اةو  ن إ  فهخ ح  اآلو    زال  ني  د األشةمب  ن يبدنمتةمبت حةل ي طدى فطح مث املعلخ

ي أ   ىبةا مته أعال   ا ر املعلخ ل امتالمبمتب يد ب   يىهةيمب

املا يدني ا .  طمببه ي سج  إ  املطعلئو املشمبر ةو بمبل ن  طب متةحمل ي سجل  ل أني ى

 . امل زل عئ  متطيدمي امتالمال إ   ت    عهل امت شمبط يهمب  إعالمب  ملو

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل  إغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمب بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مممب ا مطهمبن ن امتطعلخ يغمبي  متةاةو امتالما املشمبرك نرنح امتطشجةا  ةفة ذا  أ املعلئو ل امتعمب 



95 
 

 

ي  ن املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدث رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل

امتعد د  علك   امتع بةملل متغمل إ  امتطحدث ومبيمب متةبةةةةةةةةةةةةةةة  ناملعلئو امتطعلخ عئلةمل  ةمةه ي. امل زل

 . امتطدر   متغمل  عط مبر مب ل األ  امتلغمل ا كلةز مل اسطندا  يد

 ( امل حلمل امتطيةمي 3

يةةةةةةةمب   ةةةةفةةةة ل  تةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةىةةةةةةةمبت  عةةةالةةةةةةةمب  امتةةةعةةة بةةةةةةةةةةةمل امتةةةلةةةغةةةةةةةمل املةةةعةةةلةةةخ امتةةةةةةةدرن هنةةةةةةةمب ةةةةةةةمل ي

ي  . امتىتةةةةةةل امتدراسةةةةةةمل ي يد امتطعلخ ذمتد امتةب  ي امتالما حةة مل يد أ ضةةةةةمب ن انيط مبر بعد

   طب امتثمب ا نيط مبرات ن يد امتىخ انيط مبر  ة  بطند  امترا ا نيط مبر نة  حو أو

. 

 تعليم احملاىفثة يف  عهد الدعسة االسة ية     ة ابريوس كساال  (ب

بد  ية  امت مبحثملل فطع ف  علك نطمبئ  امت حث امتيت امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةةميةمل اسةةةةةةةةةةةةةةط مبنا يعهد

ناضةةةحمل أو نظمب   علةخ امتلغمل امتع بةمل يطبةةةمبنا ب ظمب  بد نىرت ي املدرسةةةمل املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل 

امتبةةةمبنسةةةمل ي و مبو  عىن  بةةةطند  نظمب  نحدأ ناحدأ ح  مجةا املةان يطامبيلمل يا ا شةةةمبرأ إ  

 امله مل "   املمبنأ حةل" يةضة  حمدن ل   شئ

مةدف إ يةمبو أربا يهةمبرات متغة ةمل ل ن   يهةمبرأ ا سةةةةةةةةةةةةةةطئةمب   نيهةمبرأ امتام  نيهةمبرأ 

أو ي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبب  علخ امتلغةةةمل امتع بةةةةمل ي  Acep Hermawan امتي ا أ نيهةةةمبرأ امتاطةةةمببةةةمل.  ئةةةمب رأا

مبيلمل إندننةبةمبل فإنه  بطند  نظمبًيمب  علةئًةمب يد نظ ايت امتةحدأ ل  اةو فةه    امتةحدات يطا
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 طاةو  ةةةةةره امتةحةةةةةدات يد اسةار نامتي ا أ نامتا ةةةةةةب ن امتاطةةةةةمببةةةةةمل ن اسى   .نيطعةةةةةمبضةةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ

ا دف يد  علخ امتلغمل امتع بةمل   )ادىةهمبت( ل المب ي ذمتد  يد   األنا امتع يب امتطرّنب األنيب

  لغمل أم  ةمل  ة إ يمبو أربا يهمبرات متغة مل ن   ا سطئمب  نامتام  نامتي ا أ نامتاطمببمل. 

 متطنالةط امل حلمل ا (1

يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةةميةمل     أيمب امل حلمل امتطنالةط امتيت أعد مب يدرن امتلغمل امتع بةمل ي

املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل  خيطلف ب  وة  إ  أو  اةو مممبثلمل بطتةةةةةةةةةةةةةةئةخ امترا أعده يدرن امتلغمل امتع بةمل ي

املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل امتبةةةمبنسةةةمل ي و مبو ألهنئمب  مبر ي نى  املبةةةطةى امتطعلةئ  نحت  إشةةة اف 

 :بطتئةخ امتطعلخ امتطمبيل ن ة املدرسمل  ة األسطمبذ ع د امت مبسط امتب ممبريش ف 

 صةمبغمل أ داف امتطعلخ  (أ)

 ياةرت امتنري  امتب ةا ل نامترا  شئ  علك : 

  ة مل امتدرن .1

 امت بخ امتطبلبل  .2

 املبطةى أن امتىت  امتدراس  .3

 املةضة  .4

 ختتةص امتةب  .5

 . ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ امتلغمل امتع بةمل .6
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 ياةرت ب ري  املبطةى ل نامتيت  شئ  علك : 

  ة مل امتدرن .1

 امت بخ امتطبلبل  .2

 املةضة  / املةضة  امتى ع  .3

 ختتةص امتةب  .4

 امتةب  / امتشه  .5

  ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ امتلغمل امتع بةمل .6

 ياةرت نيالمل امتدرنل  شطئ  علك : 

  ة مل امتدرن  .1

 املةان امت ئةبةمل .2

  ختتةص امتةب  .3

 يعمب ة امتاىمب أ .4

 امتاىمب أ األسمبسةمل .5

 يدش ات كمبح امتطدر   .6

 أنشالمل نيالةات امتطعلخ .7

 أننات نيةارن امتطعلخ .8
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 امتطيةةخ .9

 .  ةبةا يد   املدرسمل نيعلخ املمبنأ .10

 اث مبت يةان امتدراسمل   (ب)

اث مبت يةان امتدراسةةةةةةةةةةةةةةمل ب مبً  علك نيالط امتدرنن امتيت ميلاهمب يدرن امتلغمل امتع بةمل ي 

 يعهد امتدعةأ ا سميةملل ن ة : 

 ه ملامل :اخلالمبا ي .1

حبب  صةر املى نات عد يمبنأ اخلالمبا املر ةر أعمهل نبعض يد املى نات  يد  علك شا  .2

 املى نات املةمةنأ

 ب ةمل اجلئلمل امتيت حتطةا علك شا  امتالئمبت .3

 ادمبنثمل حتطةا علك املمبنأ  .4

 امتي ا أ حتطةا علك املمبنأ  .5

 امتطدر  مبت امتيت حتطةا علك املى نات ن  ا ةب اجلئ  أعمه .6

 

 أنشالمل امتطعلخ متالما  (ت)

أيمب أنشةةةةةةةةةالمل امتطعلخ متالما ي يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةميةمل   خيطلف بطيد  ي املدرسةةةةةةةةةمل 

 املطةسالمل ا سميةمل امتبمبنسمل ي و مبو  عىن ا سطئمب  نامتام  نامتي ا أ نامتاطمببمل. 
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 امتطعلةئةمل نامتةسمبئ  امتطدر   ط ب (ث)

يد  .أ بتةةةةةةةةةت عمبل  نبتةةةةةةةةئ  متي ا  امتال  يمل املالمبمتعمل ) امتي ا أ(  ةىةمل  يدمي امتدرن .1

متة   نصةةةةحةحمل.نيمل  ره امتال  يمل مياد متلالما نالق امتالئمبت ناجلئ  بىتةةةةةحمل

ألو امت الق اخلمبط   .امتي ا أ فيطل نمتاد ا نط مبه إ  عميمبت امتابةخ ل مسمب مل امتي ا أ

     بعميمبت امتابةخ  ب ب أنيالمب  املعىن نامليتةن مممب  ُي أ

يمبنأ امتدراسةةةةةةمل امتلغمل امتع بةمل يد نيمل ادمبنثملل مياد أو  ل  ةىةمل  يدمي امتال  يمل ادمبنثمل  .2

حتدث ي  لد ادمبنثمل بو املعلخ نامتالمال يا ا ضةةةةمبفمل نا سةةةةطئ ار ي إث ا  املى نات 

 .امتيت  زنان أ ث  فأ ث 

حةةةث  ي أ املعلخ يةةمبنأ  .امتال  يةةمل ا يم :  بةةةةةةةةةةةةةةئك ط  يةةمل ا يم  أن ط  يةةمل امتاطةةمببةةمل .3

 . متاطمببمل ي امتا اسملامتدراسمل ل نأيي  امتالما 

امتال  يمل إنشةةةةةمب  )امتطأمتةف(  ةىةمل  يدمي يمبنأ امتدرن أيي  امتالما  دمتىةو  متلغمل امتع بةملل  .4

يد نيمل  ةةةةره امتال  يةةةةملل  ديةةةة  أو  .متلطع ة عد حمطةايت بلةمخ نأفاةةةةمبر خ ننيناهخ

 طئاد امتالما يد  الة   نيةمبل إبداع  ني ط  ح   تةةةةةةةةةةةةةة ح  ىاة خ يطالةرًا نمتة  

 .ممبيًدا

 ألننات أن املةان امتطدر    ة : ا (ج)

  دا   نش  ه  ة مب بة ةا  طب امتلغمل امتع بةمل أتمتةف امتد طةر ح.ن .1
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 املتمبحب امتاطمبا  .2

 بمبيةن ع يب .3

 امتطيةةخ .4

  يةمي امتطعلخ  ية  املدرن امتلغمل امتع بةمل ي يعهد امتدعةأ ا سميةمل  عىن:  (ح)

 .مب مل امتعمب نايطحمبو هن نا يطحمبو امت همبئ   ية  امتطيةمي ي ا يطحمبو امت تى  .1

 .أنةا  ا نيط مبرات املبطنديمل    ا نيط مبرات امتشىة مل نا نيط مبرات امتطح    مل .2

 نامليمبل نامتةصف.  ل شا  ا نيط مبر امتطح   ا  ة انيطةمبر يطعدن .3

ننطةجمل امتطعلخ متالما ي يعهد امتدعةأ ا سةةميةمل حةل :  دنير نطمبئ   علخ امتالمبمتب         

 امت همبئ  ناسضةةةةر نامتةام مبت نامت شةةةمبط ي امتىتةةة ل مث يد بةئمل ا يطحمبو امت تةةةى  نا يطحمبو

اجلةانةب امتيت  بةةةةةةةةةةةةةةطنةد   ئعةمب ة متطيةةخ املةان امتع بةةمل    اجلةانةب املع فةةمل ناجلةانةب امتعةمبطىةمل 

 .ناجلةانب اس  ةمل

 

 امل حلمل امتط ىةر ي ختالةط امتطعلخ (2

 ي عئلةمل  علةئه ي يعهد امتدعةأ ا سةةميةمل  ةمد مخبةةمل يةضةةةعمبت رئةبةةةمل يب

نراسةةةةةةةطهمبل ن   أربعمل املةان ي املبةةةةةةةطةى األنل ن ثمث املةان ي املبةةةةةةةطةى امتثمبين.    يةضةةةةةةةة  
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ا مطئمب   نبمبئق. 40×  2 يبةةةةةةةةةةةةةةخ إ  أربعمل امطئمبعمبت يا ختتةةةةةةةةةةةةةةةص امتةب  متا  امطئمب  

 .امتي ا أ ل نامت ابا ادمبنثمل ل نامتثمبمتث امتاطمببمل ل نامتثمبين امتيةاعد األنل

املدرسةةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةةةميةمل  ة  أو خيطلف  بط ىةر امتطعلخ ييطدرر ي   ىةر امتطعلخ و    

امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبول ألو يدرن امتلغمل امتع بةمل  عطيد أنه إذا امتيةاعد نامتاطمببمل  علخ أنً ل فةبةةةةه  

ادمبنثمل. نمتة  ناسةةطندا  امتيمبعدأ ي ل مياد امتالما أسةةه  نالق امتالما بطعلةخ ايل.ن دمبنثمل

ي حلةةمل  علةئةةةمل    زال يطبةةةةةةةةةةةةةةةمبنا. أيةةمب نيالةات امتطةةدر   ي  ةة   أو اخلالةات ي  يةةدمي  ةة 

 امطئمب   يبخ علك ثمث أنشالمل 

 نبمبئق( 15األنشالمل األن  )+ .أ

 يمح  ن ةمةه اجتمب مبت امتالما متةاةنةا يبطعد د مت د  امتدرنن .1

 امت د  ي امتطعلخ بيةل امتطحةمل نامتدعمب  .2

 إم ا  انيط مبر ب ل  نحتد د حمبمتمل امتالما .3

  مت  ليةهمب نربط امتدرنن اجلد دأ  ر ة امتدرنن امتيت .4

 .امتالما  بلد نصف انيطتمبر عد أ داف نعئلةمل امتطعلخ امتيت .5

 نبمبئق(  60ا.  األنشالمل األسمبس  )+

  يدمي يمبنأ امتيةاعد .1

 أيمب  يدمي امتيةاعد  بطند  املدرن يدني  امتال  يمل امتيةمبسةمل خبالةات مممب  ل  : 
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 . متدرنن امتيت  لية مب عال  املعلخ أسئلمل متلالما  طئهةد متطر ة امتالما  (أ

 ي أ املعلخ امتيةاعد امت حة مل نامتتةةةةةةةةةةةةةة فةمل ن شةةةةةةةةةةةةةة ح يعىن  لد امتيةاعد ح   طئاد  (ا

 امتالما يد فهئهمب مةًدا

 ي أ املعلخ األيثلةةمل ح   ىهخ امتالما  ةىةةةمل ب ا هةةمب نيع فةةمل ع ةةمبصةةةةةةةةةةةةةة  اجلئةة  امتيت  (ر

 . شا  امت  ةمل امتيت نراسطهمب

 .األيثلمل امتيت نراسطهمب دنير أو  بطنلص املعلخ نامتالما يًعمب يد  (ن

 .امتالما متليةمب   متطئمبر د أن امتطدر  مبت  يا امتطالة   حبب اسمبممل أيي  املعلخ (ه

  يدمي يمبنأ امتاطمببمل .2

أيةةةمب  يةةةدمي يةةةمبنأ امتاطةةةمببةةةمل  ية  باةىةةةةمل  ي ا  املعلخ يةةةمبنأ امتاطةةةمببةةةمل إ  امتالما             

 خبالةات امتةمل : 

عمل   ةأ سةا   مبن  مزئةمل أن بي ا همب   دأ املعلخ ي إيم  املمبنأ بةاضح نمتة  بب   (أ

نامتالما يد نيمل انط ةةةةمب هخ امتةةةةدبةق نا سةةةةةةةةةةةةةةطئةةةةمب  امتةةةةدبةقل  اط ة ي  . لةةةةةمل

 امتا اسطهخ.

 .ئا املعلخ    حت  ا يم  امتالما مث  ىطش     مبن  صحةحمل أ   ي  (ا

حيئ  املعلخ سةةةةةةةدا ً نمةاً  حةل ا يم  امترا  ةعئلهخل نأيي  أحد امتالما باطمببطه  (ر

 .لك امتب ةرأع



103 
 

 

 تةةةةةةحح املعلخ ا يم ات امتالةملل نميا ه أو  شةةةةةة ح ي أ أني ى اجلئ  امتيت    ىهئهمب  (ن

 .امتالما

نبرمتد فإو نشةةةةةةةةةةةةةةمبط  .بخ إبهنمب  امتدرن إبعالمب   علةئمبت ننتةةةةةةةةةةةةةةمبئح  طلىمل متلالما (ه

 .امتاطمببمل  را  يةا األنشالمل امتثمثمل امتبمببيمل

  يدمي يمبنأ ادمبنثمل  .3

نحدنت املةضةةةةةةةةعمبت امتيت  يديهمب ي إعدان ياطةا امت مبضةةةةةةةجمل  اسةةةةةةةطعد املمبنأ ادمبنثمل (أ

 .مياد  ةمةهه

 بةةةةةةةةةةةةةةه  متىظهمب نمتةبةةةةةةةةةةةةةةة  طة لملل ح   طئاد  بالئمبت نمج   ُعالك يمبنأ ادمبنثمل   (ا

 . امتالما فهئهمب حمطةايت ادمبض أ ببهةمتمل

األشةةةةمب  املطعليمل أن علك  نسةةةمبئ  يبةةةمبعدل ي شةةةا  املعلخ ي بعض امتدرن  بةةةطند  (ر

ا متالما عد يعىن نييتةةةن  شةةطئ  ي   بةةه  شةة حشةةا  صةةةرل ن را  هدف أو 

 بةةةةةأل     شةةةةة ا ي همب. يث  ن  نط مبه مرا ح   طئاد امتالما  شةةةةةع نو .ادمبنثمل

مث  اللب يد أحد امتالما هجئمل  : األشةةةةةمب  أن امتتةةةةةر   شةةةةمبرأ إ  املعلخ امتالما

 . س ةرأ اجلئلمل امتامبيلمل يث   ره
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بعد  عطيد  .ي ادمبنثمل ن اطب علك امتب ةرأ ش ح املعلخ أن ً يعىن امتالئمبت  طضئد  (ن

امتالما امتالما فهئةةةةةةةمب ل  اللةةةةةةةب املعلخ يد امتالما  ال ةق امتطةةةةةةةدرا أيةةةةةةةمب  

 .اسطئا األصدبمب  اآلني نو نانط هةا ب   ننر خ امتطمبيل .امتىت 

بعد ا نطهمب  ادمبنثملل  ىطح املعلخ بعد ذمتد امل طدى مت سةةةةةةةةةةةةةةئلمل ناألمةبمل ناألشةةةةةةةةةةةةةةةمب   (ه

غة يىهةيمل يد ب   امتالما ل مث  ا ر املعلخ امتشةةة ح ي أ أني ى األني ى امتيت    زال 

 .ن بجله علك امتب ةرأ ن ةمه امتالما أو  اطب ي   اسطهخ

 امت مبطيمل  متع بةملل أ ث   اسطندا  متغمل  األ     زال ي  ةمةه عئلةمل امتطعلخل ناملعلخ (ن

ن ب   إهنمب  امتطدر   ل  عالك امتشةةةةةةةةةةةجا متالما نمحمبسةةةةةةةةةةةطهخ علك امتدراسةةةةةةةةةةةمل  د مل أ  (ز

نمممبرسةةةمل امتطحدث  د ن شةةةجةا امتالما علك نراسةةةمل امتلغمل امتع بةمل  د مل أ ن نمممبرسةةةمل 

 . الخ امتلغمل امتع بةمل  د

  يدمي يمبنأ امتي ا أ  .4

ي  ةةرا امت شةةةةةةةةةةةةةةةمبطل  ي أ املعلخ امت ص مجلةةمل  ئلةةمل ي في أ  ئثةةمبل علك امتي ا أ اجلةةةدأ  (أ

 نامتتحةحمل

  ط ه املعلخ متلي ا أ ن تةةةةةةححهمب ي  ا ر امتالما امتي ا أ ي  ئةعمبت نبشةةةةةةا  ف نا ل  (ا

 .حمبمتمل إذا  ةمد نيالأ
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إذا نمةةد امتالما  لئةةمبت  . ي أ امتالما نحيىظةو املى نات امتيت  يةةديهةةمب بعةةد امتي ا أ (ر

ي عئلةمل امتشةةة ح ل مياد متلئدرن اسةةةطندا  امتةسةةةمبئ   صةةةع ملل مياد متلئدرن شةةة حهمب.

 .امتيت مياد أو  به  فهخ امتالما

ل يث  ي   امت يمبط أن  يةةخ امتتةاا أن اخلالأ أن  امتطدر بنشمبط امتي ا أ   طه   ملهئمل أن  (ن

 ا ممببمل علك األسئلمل

 ا نشالمل امت همبئ   .5

 . علئهمب  عال  املعلخ نام مبت حةل املهمبرات امتلغة مل امتيت (أ

 . ةف  املعلخ امتى ص متلالما متال ح أشةمب      ىهخ (ا

 . ية  املعلخ بطالةف أنشالمل املطمببعملل المب ي ذمتد امتةام مبت امل زمتةمل (ر

 .  طه  املعلخ امتدرن بيةل امتبم  (ن

 (  امل حلمل امتطيةمي ي ختالةط امتطعلخ 3

ي  ةةره امتعئلةةةملل  يةةخ  ىةةمبعمت امتطةةدر   نامتطعلخ متطع ف يةةدى إ يةةمبو املةان ع ةةد 

ملع فمل إذا  .طما بعد إعالمبئهمب نمتطع ف فعمبمتةمل ن ىمب أ عئلةمل  ىمبع  امتطعلةخ نامتطعلخ امتيت   ىر مب

املةان امتطعلةئةةمل امتيت  يةديهةمبل فةحطةمبر إم ا  انيط ةمبرامت عةدا  جز  أنية  ةمبو امتالما بةد أ ي ةا 

نشا  أو  ع ف بال ب  طلىملل نمتاد ث   أو  باشد   داف   يد عئلةمل امتطىمبع  ي امتطعلخ
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 عطئةةةد إم ا  املعلخ متلطيةةخ أ        ط  ىةةةمب أ املعلخ  امتطةةةدر   امتيت بةةةد حةةةدن ةةةمب ب ةةة  امتطعلخ.

 .نإعدانه

نات امتطيةمي  بةةة ب إ   يةةخ ببةةةةط. امت ةمبرت امتةارنأ غة نبةيملل خيالأ ي صةةة مب  أن

مترمتد ل يب علك املعلخ أو   ط ه حًيمب  .ح  أصةةةةةةةةةة ح عدن امتالما ضةةةةةةةةةةحمباي امتطيةةخ اخلمبطئمل

 . ره يشالمل امتطيةةخل حبةث نهةىمل امتطيةةخ  يخ بتحةح

 ( امل حلمل امتط ىةر ي  علةخ ادمبنثمل 2

أن نبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ةف  امتع بةمل امتلغمل اسةةةةةةةةةةةةةةطندا  علك امتالما ننمتمل طلب مث امتطحةملل يا نرسةةةةةةةةةةةةةةةمب فطح يعلخ   

مب امتةةةعةةة بةةةةةةةةةةةمل امتةةةلةةةغةةةةةةةمل يةةةا امتةةةةةةةديةةةةاا حةةةةةةةمبمتةةةاةةةخ. طةةةما يةةةد   ةةةطةةة ةةةا .هلل خبةةةة اسةةةئةةةةةةةد .أ ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً

امتالم  بةةأل املعلخ. سةةمببيمبً  نراسةةطهمب مت امتيت امتدرنن املعلخ  بةةأل ذمتد بعد . اسضةةةر امتال يمل ب  

 .   مبك امتيت    املةان حمطةايت شةةةةةةةةة ح ي أألنل  ننيمبصةةةةةةةةةمل املعلئو . امتدرنن  طمبا فطح ل ا

يةةةةةةةةةةد  حتةةةةةةةةةةدثةةةةةةةةةة  امتةةةةةةةةةةرا يةةةةةةةةةةمب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا إ  ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةئةةةةةةةةةةمب  األبةةةةةةةةةةةا امتةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةما أنيةةةةةةةةةةن مث

بتةةةةةةةةةةةةةةةت  يا امتةمةن أو ادمبنثمل املةان ب ا أ املعلخ مث نإسةةةةةةةةةةةةةةطئا مةدا.  يةل املعلخ  املعلخل ب  

 ةةةةة ةةةةةحةةةةةةةث  بةةةةةةةةةةة ةةةةةئةةةةةةةمب ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةئةةةةةةةمب  إمتةةةةةةةةةةةهةةةةةةةمب نامتةةةةةالةةةةةما يةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ. ن اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةمل ن عةةةةةةةمبل

يد ب ةةةةة   حتةةةةةدث مت يةةةةةمب يطةةةةةمببعةةةةةمل األبةا امتالما بةةةةةمبل املعلخ أو بعةةةةةد مخ. املةضةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةرا ي

  .ي ات نعدأ املعلخل
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بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبنرا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبو امتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن نبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد         

اثةةةةةةة ةةةةةةةو   بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأل يةةةةةةةدرن مث ل مةةةةةةةةةةةةةةةدأ يةةةةةةةا املةةةةةةةعةةةةةةةلةةةةةةةئةةةةةةةو يةةةةةةةثةةةةةةةمبل  ةةةةةةة  يةةةةةةةمب امتةةةةةةةيةةةةةةةةل عةةةةةةةلةةةةةةةك

أنا  ادةةةةةةةمبنثةةةةةةةمل   متط ةةةةةةةمبنا إ  امتيت  ةامةةةةةةةه بعضةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةمب ييةةةةةةةمبعةةةةةةةد متةةةةةةة  أو امتالما امت ةةةةةةةمبن يد

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان.   حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل ل

ا  ن امتطعلخ يغمبي   اةو ل امتالما املشةةمبرك رنح ن امتطشةةجةا  ةفة ناملعلئو امتطعلخ إغمب ب  

ني  املةةةةةةةةةةةةةةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل ي  ةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةدث ممةةةةةةةةةةةةةةةةمبرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل مةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةةةةمبن

علك امتعةةد ةةد   امتع بةةةملل متغةةمل إ  امتطحةةدث وةةمبيةةمب متةبةةةةةةةةةةةةةةة  ناملعلئو امتطعلخ عئلةةةمل  ةمةةةه ي. امل زل

 . امتطدر   متغمل  عط مبر مب ل األ  ا كلةز ملامتلغمل  اسطندا  يد

 

 ( امل حلمل امتطيةمي ي  علةخ ادمبنثمل 3

عةةةةةةةةد   ةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ إبمةةةةةةةة ا  امتةةةةةةةةلةةةةةةةةغةةةةةةةةمل امتةةةةةةةةعةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةمل يةةةةةةةةدرن  ةةةةةةةةيةةةةةةةةة  امتةةةةةةةةطةةةةةةةةعةةةةةةةةلةةةةةةةةخ ل هنةةةةةةةةمب ةةةةةةةةمل ي

ي حةةةةةةةةةةةو  . امتةةةةةةةةةةةىتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي امتةةةةةةةةةةةدرن هنةةةةةةةةةةةمب ةةةةةةةةةةةمل ي  نيةةةةةةةةةةة  انيةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةمبر إمةةةةةةةةةةة ا  طةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةق

 . اخلالةمل ا نيط مبرات ن يد امتىخ انيط مبر  ة  بطند  امترا ا نيط مبر نة  أو

 

 شةةةيةت تعليم احملاىفثة اللاة العربية يف املدرسةةةة املوسسةةة ة االسةةةة ية السةةةاىفسةةةة يف  (ج

 مبباق ويف  عهد الدعسة االسة ية يف  يارساري
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  شةةةةةةةةةةةةةةمبرأ إ  األ داف امتعمبيمل ناخلمبصةةةةةةةةةةةةةةمل  علةخ امتلغمل امتع بةمل نعئلةمل  ال ةق  علةخ امتلغمل  

 د د  را امت حث علك نطمبئ  املةداين  ل سمل ي و مبواملدرسمل املطةسالمل ا سميةمل امتبمبن ي امتع بةمل

ي امتةابال  )املمحظمل( امترا أم ت امت مبحثمل يا نطمبئ  امليمببمت يا امتعدن اجلهمبت املنطتةةةةةةةةةةةةةةةمل.

 مبئ مبت  علةخ امتلغمل امتع بةمل فةمبملدرسةةةمل املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل امتبةةةمبنسةةةمل ي و مبو ن ي يعهد امتدعةأ 

املدرسةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةةميةمل  ي  علةخ امتلغمل امتع بةمل ..ا سةةةةةةةةميةمل  ةامهمبو امتطحدايت نامتيةةن

امتبةةمبنسةةمل ي و مبو ني يعهد امتدعةأ ا سةةميةمل إ  اآلو    شةةة امت جمبح مياد أو  ىن  بهل ب  

 .املةان امتلغمل امتع بةمل وة  إ  أو  اةو يةضة  أب  حي همب امتالما

ي حو أو امتلغمل امتع بةمل ي  صةةةةةةةةةةةةةةع مل متطعلخ.نابعمب يث   را ا نال مب   و امتلغمل امتع بةمل متغمل         

األسةةةمبسةةة  متةبةةة  صةةةع مل  ئمب  طتةةةةرل ألهنخ حيةيمل اسةةةطنديةا  ره امتلغمل     ة  ي مممبرسةةةمبت 

  ضةةمبفمل إ  ذمتدل  ثة املى نات ا ندننةبةةةمل يد امتلغمل امتع بةمل  ع مبنهخ يث  امتتةةمأ نامتدعةات.

 أا أعمه أو ي  يدمي نرنن امتلغمل نيا ذمتد ل  مبسةةةةةةةةةةةةب امت حيه أو  بةةةةةةةةةةةةه   علخ امتلغمل امتع بةمل.

 امتع بةمل متلالما ل متة   بةةةةةةةةةةةةةه  يث  حت  د راحمل امتةد   سةةةةةةةةةةةةةطةعمبممب يد ب   امتالمال نفهئهمب

ي امتةابا ل  عطن ي هخ أو امتلغمل امتع بةمل شةةةةةة ًحمب  ةًىمب  .إ يمبهنمب يد نيمل املمبنأ امتيت  درسةةةةةةهمب املعلخ

  4ىةهمل.ألهنخ يثيلةو ببلبلمل  حى  يد امت تةص امتع بةمل اد

                                                           
4 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab di MTs 6 Barito Kuala, Wawancara tanggal 02 Maret 2020 
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أو امتلغمل امتع بةمل إحدى يمبنأ  ةىملل   مترا فإو املشةةةةةةةةةةةةالمل اآلو    ع ديمب  ىا  امتالما         

ن ارا  عطن امت مبحثمل  ةمد املشةةةةةةةةةامت ي  ال ةق  علةئهمبل فإو   مبك يشةةةةةةةةةالمل  ظه  ي عئلةمل 

أيمب    يبةةةةةخ إ  ببةةةةةئمبو ن ة يشةةةةةالمل امتلغة مل ن يشةةةةةالمل غة امتلغة مل. . ال ةق  علةخ امتلغمل امتع بةمل

نأيمب يد   يشةةالمل  شةةطئ  علك املشةةالمل امتلغة مل يث  امتتةةةت ناملى نات ن   ةب اجلئ  نامتاطمببمل.

نختطلف امتثيمبفمل  طئا امتع يب الجطئا   طعلق املعلئو نامتالمال نامل مب   امتدراسةةةةةةةةةةةةةةةمل غة امتلغة مل

 سةا مب.

ابريوس  شةةةيةت يف املدرسةةةة املوسسةةة ة االسةةةة ية اميس ية السةةةاىفسةةةة يف مبباق     ة  (1

 كساال

ي  را امت حثل  مح  امت مبحثمل يشةةامت  ةمد ي  علةخ ادمبنثمل ي املدرسةةمل املطةسةةالمل 

 ا سميةمل امتبمبنسمل ي و مبو . 

  ن حيث اللاسية (أ)

ملع فمل املشةةامت امتيت  ةامههمب ي  علةخ اددثمل يد حةث امتلغةال حتطمبر امت مبحثمل 

ي امتىت  امتبمببا ختطمبر عشةائةمل عش  طما  .إ  إم ا  انيط مبرات ي مبش أ علك امتالما

 م ا  انيط مبر ادمبنثملل أن ً امتالما خيطمبر أو  عالةو يمبنأ ادمبنثمل ب   ذمتدل أن   شةةةةةةةةة ح 

مب ط  يةةمل ادةةمبنثةةمل  اللةةب يد امتالما إم ا  حمةةمبنات  ئةةمب ي األيثلةةملل نبعةةد  .متلئثةةمبل نفيةةً
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يثىن. نيد نطةةةمبئ   ةةةره  ذمتةةةد ل أحةةةد فةةةأحةةةد املنطةةةمبرنو ي   ادةةةمبنثةةةمل بةةةد  تةةةةةةةةةةةةةة ا يثىن

 نمدت  املشمب مت مممب  ل :  ل ا نيط مبرات

 األصةات  (1)

يد حةث األصةةةةةةةةةات بعض طما    بةةةةةةةةطالةا أو وةةز بو اس نف ا جمبئةمل  

ناآلني نو  بةغة ذمتةةةةدل  ي أ  مث  ح ف ك لل ن ز ل  ي أ  ذ :يثةةةةمبل بعضةةةةةةةةةةةةةةهةةةةمب ب عض

امتالئةةةمبت أن امت تةةةةةةةةةةةةةة عةةةد  نمتاد ي ب ا أ بةةةمبنرنو علك امتطئةةز بو اس نف ا جةةةمبئةةةةمل 

ألو عدن امتالما نيلىةمبت يد املدرسةةةةةمل ا بطدائةمل امتعمبيمل    درسةةةةةةا امتلغمل امتع بةمل  ي اح.

 .ن ي امل حلمل املطةسالمل  علئهمب

 املى نات  (2)

 شةةةةةةةةةةةةةةع  امتالما   . علئهمب ي  ره اسمبمتمل  ثة امتالما   حيى  املى نات امتيت

ألهنخ    ىتةةةةةةح ن ميل   نالق املى نات  را  .صةةةةةةعةبمل ي نالق امتالئمبت امتع بةمل نحىظهمب

متة أعالك املى نات  ثة متاد   حيىظهمب  . تةةةةةةةةةةةةةةعب امتىهخ أن   مجمل امت ص  امتع بةملل مترمتد

يع  امتالما  ةامهةو صعةبمل ي فهخ امت ص ن عو املعىن امتدبةق  حبةث امتالما  متامبي 

 ف ن  س فةين ناألفعمبل يد املمبض  إ  املضمبرا ن املتدر ن يز د  س يد حةث األمسمب 

 نعلك اآلني .

 امتيةاعد  (3)
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حةةةث امتيةاعةةد بعض امتالما صةةةةةةةةةةةةةةعة ت ي فهخ ن ال ةق امتيةاعةةد امتيت  يد

إذا  مبو امتالما    ىهخ حًيمب نيتةةةةةةةةةةةةمبئص    ي همبل فإو يمب   شةةةةةةةةةةةةأ  ة  . نرسةةةةةةةةةةةةهمب

ا ر  مبك متدى امتالمال نيمبصةةةةمل ع د إننيمب مب ي سةةةةلبةةةةلمل يد اجلئ ل فطظه  يشةةةةالمل 

ي اجلئةة  ببةةةةةةةةةةةةةة ةةب ا نيطمفةةمبت ي ا ع اال    ةةب امتيةاعةةد يثةة  إعالةةمب  عميةةمبت 

امتالئةةةةمبت ن عةةةةد لهةةةةمب يد حةةةةةث املةةةةر   ناملدنةةةةث مث املى ن ناملثىن ناجلئا ي اجلئلةةةةمل 

  سطندا  اجلئلمل ا مسةمل أن اجلئلمل امتىعلةمل. 

   ن حيث غري اللاسية  (ب)

 املدرن  (1)

امتلغمل امتع بةمل يث   ي عئلةمل امتطعلخل  عطن املعلخ امتيةأ امتدافعمل امتيت  ةمه أنشةةالمل  علةخ 

املشةةامت املطعليمل  ملدرن فةمبملدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل  .أ داف حمدنأ يبةة ًيمب

  : ل  ل     ئمب مت طمبئ  ييمبمتمل امت مبحثمل يا املنن د نفًيمب ي و مبول

نيلق  املعلخ نبد حمبنل بو املعلخ نامتالما ل مةةد  ىةمبع  ي عئلةةمل امتطعلخ ل   ةمبك

ل إمتيمب  امت امبت ي  ثة يد األحةمبو امتيت جتع  مة امتىتةةةةةةة  أب  مة صةةةةةةةف متالةف يد نيم

امتةةةطةةةىةةةةةةةمبعةةةةةةة  بشةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةد يةةةا امتةةةالةةةمال  حيةةةةةةةمبنل يةةةلةةةًم ل إ  مةةةةةةةمبنةةةةةةةب أو املةةةعةةةلةةةخ

حيب املعلخل المب ي ذمتد إرانأ  امت ى  ذمتد أو  متبةةةةةةةةةعمبنأ ي امتطعلخ ن امتالما  شةةةةةةةةةع  حبةث

 .نل ن رمتد ممادامتدر  متطعلخ حممبنمتمل سةف امتالما يث  املةضةعمبت املع نضملل حبةث
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ل نمتاد   ىمب أ بدرأ املعلخ علك اسةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل ب مبً  علك املمحظمبتل فإو 

   بةةةةطند  يعلخ امتلغمل امتع بةمل بشةةةةا   مبي   لغمل امتطدر   ي  در    ره  ي عئلةمل امتطعلخل

ببةةة ب  مبو   بد يد امتيةمب  برمتد ألو مجةا امتالما    ىهئةا يمب  يمبل  علئه املعلخ  .امتلغمل

 بةةةةةةةةةةةةةةطند  املعلئةو امتر د  .بدراهخ غة املطجمبنبةةةةةةةةةةةةةةةمل ناخللىةمبت امتطعلةئةمل املنطلىمل متلالما

ميا هخ امتطةاصةةةةةةةةة   متلغمل امتع بةمل بشةةةةةةةةةا  أب   لغمل حممبنثمل  ةيةمل بو املعلئو ح    حيتةةةةةةةةة  

 .امتالما علك بدنأ ي امتطحدث  متلغمل امتع بةمل

ي املدرسمل املطةسالمل ا سميةمل اسمبر فةزاو ع دا امتب ممبرل يعلخ امتلغمل امتع بةمل 

مياد أو  بةةةةطند  امتلغمل  األغل ةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو  يةل ي  ره املدرسةةةةملل نبعض املعلئو

امتع بةملل ننيمبصةةةةةةمل املعلئو املبةةةةةةدنل عد امتلغمل امتع بةمل نىبةةةةةةهمبل متا همب    اد بمبنرأ علك نيلق 

ةةةمل  لغةةمل متلطعلةخ  ةة  امتظ نف املمئئةةمل ألطىةةمبل املةةدارن يهطئةةمل    ةةد اسةةةةةةةةةةةةةةطنةةدا  امتلغةةمل امتع ب

  5يد بة همب اسطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل يبطنديمل ي  يدمي ا عمرت نيمب إ  ذمتد.  ة 

 عطئد يمب إذا  مبو امتالما  ل  متةضةةةةةةةةةةةةةةةح امترا  يديه املعلخ ي  علخ فةئمب  طعلق

 ي ناسط مبناً إ  املمحظملل . ىهئةو امتدرنن أ    ي  ليةهمب علك  ةىةمل نصف املعلخ متلدرن

امتدرنن يةصةةةةةةةةةةةةفمل  نناضةةةةةةةةةةةحملل مًدا مةدأ  مبن  عئلةمل  علةخ ادمبنثمل  شةةةةةةةةةةة ح يعلخ امتدرن

                                                           
5 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab MTs 6 Barito Kuala, wawancara pada tanggal 02 maret 2020 
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ح   هطخ امتالما  شةةع  األسةةه  نفهخ    متطىتةةة  نيشةة بملل يتةةحةبمل  يثلمل  بةةه  فهئهمبل

 . امليديمل امتدرنن

 طضةةةةةةةةح  را يد نيمل  . اسةةةةةةةةطعدان يدرن امتلغمل امتع بةمل ب   امت د  ي امتطعلخ

إعدان امتطدر   أي  يهخ متلغمب ملل ألنه بغض  ألو . ميطلاهمب املعلخ املعيننمةن أننات امتطعلخ امتيت

امت ظ  عد يدى ذ مب  بدرأ املعلخل إذا    اد   مبك اسةةةةةةةةةةةةةةطعدان ب     ىةر أنشةةةةةةةةةةةةةةالمل امتطدر   

نامتطعلخ ل فبةةةدنا ذمتد إ  نب  غة فعمبل ي أنشةةالمل امتطدر   نامتطعلخ ل نانيطةمبر األسةةمبمتةب 

 داف نامتغمبايت. سةةةةةةةةطخ حتيةيه ي    يد  ره األنشةةةةةةةالمل غة امل مبسةةةةةةة مل ل نعد  نضةةةةةةةةح األ

  مياد فتةةةةةةةةةةةةةة  أ داف  علخ امتلغمل امتع بةمل عد أ داف امتاىمب ات األسةةةةةةةةةةةةةةمبسةةةةةةةةةةةةةةةمل  .امتطعلةئةمل

نب مبً  علك املمحظمبت امتيت بديهمب امت مبحثةو ل   و أو يدرن  نيا ذمتد ل .نيدش ات ا كمبز

ي  امتةةةةةةةةةطةةةةةةةةةعةةةةةةةةةلةةةةةةةةةخ عةةةةةةةةةئةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل امتةةةةةةةةةلةةةةةةةةةغةةةةةةةةةمل امتةةةةةةةةةعةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل   حيةةةةةةةةةدن  ةةةةةةةةةره األ ةةةةةةةةةداف ي

نيالمل امتدرن ي  در    امتةارن ي امتبةةة مبر ة بشةةا   مبي    ىر أو متلئدرن مياد   .امتىتةة 

علك امت غخ يد أنه ي بعض األحةمبو    زال يطةافًيمب يا امتبةةةةةةةةةةةةةةة مبر ة ي ختالةط  .امتلغمل امتع بةمل

املةمةنأ ي امتىتةةة  امتدراسةةة   املةابف نامتظ نف أث مب  امتطعلخ   جتع   را ألنه أحةمبر امتدرنل

 .يد املئاد   ىةر سة مبر ة امتطعلخ  ئمب  ة نيالط ي ختالةط امتدرن
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متد ه  نيلىةمل  علةئةمل متلئعلخ ل سةةةةةةةةةةةةةةةا   مبو متد ه نيلىةمل ي  علةخ امتلغمل امتع بةمل أن

املدرسمل املطةسالمل ا سميةمل امتبمبنسمل ي  يدرن امتلغمل امتع بةمل ي نيلىةمل ي امتابةمل ا سميةمل ل

ميةمل اساةيةمل ب ج يمبسةةةةةول يطنتةةةةةص ي  علةخ و مبو  ة ني    يد ممبيعمل أنطبةةةةةمبرا ا سةةةةة

املدرسةةةمل املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل امتبةةةمبنسةةةمل ي   را  عين أو يدرن امتلغمل امتع بةمل ي . امتلغمل امتع بةمل

 .و مبو بد اسطةىف املد مت  ئدرن حماف

 امتالما (2)

مب الةةةةةةةدنيةةةةةةة  امتةةةة ةةةةىبةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل امتةةةةالةةةةما  ةةةةةةةمبئةةةةد حةةةة   ةةةة ةةةةئةةةةة ن ةةةةطةةةةالةةةةةر نمتةةةةةةةه  نفةةةةيةةةةةةةً

ةا ةةةب نا  طئةةةمبيةةةمبت نامتيةةةدرات ا مطئةةةمبعةةةةمل امتعةةةمبطىةةةةمل يثةةة  امل ل  طلىةةةمل بشةةةةةةةةةةةةةة  ةةةمل إياةةةمبرت

 الة   يد نيمل عئلةمل امتطعلةخ  إ  حتطمبر نامتشةةةةةةةةةةةةنتةةةةةةةةةةةةةمل نامت دنةمل ل  ره ا يامبرت ادطئلمل

ي أنشةةةةةةةةةالمل امتطعلخ ل غمبمتً مب يمب  ةامه امتالما صةةةةةةةةةعة ت أن يشةةةةةةةةةمب   ي  .نامتطعلخ ي املدارن

ي امتطعلخ ل ن رمتد  علخ امتلغمل   مبك عدأ عةاي  جتع  امتالما  ةامهةو يشةةةةةةةةةةةةةةةمب    .امتطعلخ

 :نمهمب بشا  عمب  نادمبض أ بشا  نيمبص.  طخ  ت ةف امتعةاي  إ  نةعو ل امتع بةمل

نامتطحىةزل  امتعةايةةةةة  امتةةةةةدانيلةةةةةةملل ي هةةةةةمب امتةةةةةر ةةةةةمب ل ناملةا ةةةةةبل نا  طئةةةةةمبيةةةةةمبتل نا نط ةةةةةمبهل .أ

 نا ضال ا ت امت ىبةمل. 

 امتر مب  .1
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امتطعلخ يد امتطج بةةملل حةةةث   ُع َّف امتةةر ةةمب   نةةه امتيةةدرأ علك امتطاةف يا امت ةئةةمل أن

  ضةةةةةةةمبفمل  .امتطاةف يا امت ةئمل  عةش امت شةةةةةةة  ن طىمبعلةو ي بةئمل يعيدأ  طاللب امتيدرأ علك

إ  ذمتةدل  شةةةةةةةةةةةةةةئةة  امتةر ةمب  امتيةةدرات امتمزيةمل سة  املشةةةةةةةةةةةةةةامت امتيت  طاللةةب فهخ امت يةز 

مترمتدل  ةامه األشةةةةةنمبص األحةمب  نائًئمب يشةةةةةمب   نيب ح     يشةةةةةالمل  .ناسةةةةةطندايهمب

 شةةةةة  علك امتطةازو ي اسةمبأ. امتر مب  بدرأ فال  مل مياد اسةةةةةطندايهمب متلطاةف ح  حيتةةةةة  امت

مب أل ةدافهةةمب. فةئةةمب  ل  ييةةمببلةمل  يا ا حطةةةمبمةمبت اجلةد ةدأ  سةةةةةةةةةةةةةةطنةةدا  أننات امتطىاة نفيةةً

امتيةةدرأ علك امتطاةف يا امت ةئةةمل أن امتطعلخ يد امتطج بةةملل حةةةث  عةش  :املنن د املدمتف يا

لب امتيدرأ علك امتطاةف يا امت ةئمل  عمبين امتالما يد امت شةةةةةةة  ن طىمبعلةو ي بةئمل يعيدأ  طال

بتةةةةةةةر ي امتطةاصةةةةةة   سةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل ن  ما ذمتد بشةةةةةةا  أ ن إ  عةاي  امتطعةن 

نامتطاةف يا امت ةئمل نامتطىمبع  يا املدارن متة  متد هخ نع   سةةةةةةةةةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل 

صةة  يا أصةةدبمبئهخ.   ضةةمبفمل  ةيةمل.  ىضةة  امتالما اسةةطندا  امتلغمل ا ندننةبةةةمل ي امتطةا

إ  ذمتةةدل    زال امتالما  ىطي نو إ  إ يةةةمبو يى نات امتلغةةةمل امتع بةةةةملل ممةةمب معلهةةةمب  ةامةةه 

مب عمبي   شةةةجةا يد  صةةةعةبمل ي مممبرسةةةمل حتدث امتلغمل امتع بةمل ي امت ةئمل املدرسةةةةملل متا همب أ ضةةةً

  6امتةامتد د نيمبصمل ي بةئمل األس أ.

                                                           
6 Abdul Khair Kepala Sekolah MTs 6 Barito Kuala, wawancara tanggal 03 Maret 2020 
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متة نأ نامتيت مياد اسةةةةةةطندايهمب متلطاةف مث إو امتر مب   ة امتيدرأ امتيت  ةمتد ي ر ا

مب مت  ةةداف فةئةةمب  ل  نطةةمبئ   .يا ا حطةةةمبمةةمبت اجلةةد ةةدأ  سةةةةةةةةةةةةةةطنةةدا  أننات امتطىاة نفيةةً

املدرسةةةةةةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةةةةةةةميةمل  امتطعلةئةمل متلالما ي عد بدرأ امليمببمت يا املنن د

 امت ةئمل بيدرهخ علك امتطاةف يا ا حطةمبممبت اجلد دأ املةمةنأ ي امتبةةةةةةةةةةةةةمبنسةةةةةةةةةةةةةمل ي و مبو 

مياد نطمبئ  ييمببلمل امت مبحثمل يا املنن أعمه أو  . 7املدرسةةةةةةمل. مياد امتطةاصةةةةة   متلغمل امتع بةمل

امتطاةف يا امت ةئمل امتيت  عةش فةهمب امتالى  أن املدرسةةةةةةةةةةةةمل  دث  بشةةةةةةةةةةةةا    ة علك  علخ امتلغمل 

 املدرسةةةمل املطةسةةةالمل ا سةةةميةمل امتع بةملل نيمبصةةةمل ي  علخ امتطةاصةةة   سةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل ي

 امتبمبنسمل ي و مبو

يد امليةةةمببلةةةمل  حةةةد امتالما أمحةةةد رفةع ل طةةةمبمتةةةب ي امتىتةةةةةةةةةةةةةةةةة  امتثةةةمبيدل أو 

 را أحد  .يشةةةةةامت أسةةةةةمبسةةةةةةمل فةه نيص املى نات أن بلمل املى نات امتيت ميطلاهمب امتالما

متلالمال ي  علخ امتلغمل امتع بةملل صعةبمل امتطحدث أن ادمبنثمل معلين  يد يشامت امت ئةبةمل

إ  مةةمبنةةب ذمتةةدل ع ةةديةةمب   ةة  ي املةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل  . متلغةةمل امتع بةةةمل غة بةةمبنر علك امتطةاصةةةةةةةةةةةةةةة 

ألنه    اد   مبك نرنن متلغمل امتع بةمل ي املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل  ا بطدائةملل   أ علخ امتلغمل امتع بةمل أبًدال

نامت أا امت ى   يةل  8 ةةره املةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةمل  علئةة  فيط نرنن امتلغةةمل امتع بةةةمل. ي ا بطةةدائةةةملل

                                                           
7 Rudi Hartono Ahli Siddiq, Guru/Wakamad Akademik MTs 6 Barito Kuala, Wawancara tanggal 03 Maret 

2020 
8 Ahmad Rafi’i Siswa kelas 8 MTs 6 Barito Kuala, wawancara tanggal 04 Maret 2020 
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املدرسةةةةةمل املطةسةةةةةالمل ا سةةةةةميةمل امتبةةةةةمبنسةةةةةمل ي و مبول  ي  امتثمبيد طمبمت مل ي امتتةةةةةف فال ايينل

امت حة امتطمبيل   أواد يد امتطةاصةةةةةةةةةةةةة   متلغمل امتع بةملل ألو امتلغمل امتع بةمل صةةةةةةةةةةةةةع مل متلغمب ملل  علك

إ  ممبنب  نيمبصةةةةةةةمل ع ديمب     ي املدرسةةةةةةةمل ا بطدائةمل   أ د أع ف نرنن امتلغمل امتع بةمل.

عيل   طعلخ   ث  امتلغمل ا كلةز ملذمتدل يد األسةةةةه   مت بةةةة مل يل  علخ متغمبت أم  ةمل أني ى ي

ط  ق يبةةةةةةةةةةةةدننل ننيص ي املى نات امتع بةمل امتيت حىظطهمب ألو امتالئمبت  امتلغمل امتع بةمل  ثةا

 9 مبن  صع مل اسى 

املشةةةةةةالمل امت ئةبةةةةةةةمل  أو نيلتةةةةةة  نطمبئ  ييمببمت امت مبحثمل يا املنن د أعمه إ  

فةئمب  طعلق   مل ي و مبواملدرسةةةةةةمل املطةسةةةةةةالمل ا سةةةةةةميةمل امتبةةةةةةمبنسةةةةةة امتيت  ةامههمب امتالما ي

 . متطحدث  متلغمل امتع بةمل  مبن  نيص املى نات امتيت  مبو متدى امتالما

 املةا ب .2

فةئمب  ل  ييمببلمل امت مبحثمل يا املنن د: املشةةةالمل ي  ره اسمبمتمل أو امتالما متة  

متد هخ أسةةةةةةةةةمبن بةا متلطحدث  متع بةمل ألو األسةةةةةةةةة أ نامت ةئمل ا مطئمبعةمل    بةةةةةةةةةطند  امتلغمل 

ية  مل حبةث   ميطلد    طى  ي املطةسةةةةةةةةةةةةةةط  . ةاصةةةةةةةةةةةةةةة  ي اسةمبأ امتةةيةملامتع بةمل  لغمل 

مياد  ىبةةةةةة نطمبئ  ييمببمت املدمتف يا املنن د  10بشةةةةةا  مةد. امتطحدث  متلغمل امتع بةمل

متة  متد هخ أسةةمبن  املدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو  أعمه أو امتالما ي

                                                           
9 Fitriani, Siswi Kelas 8 MTs 6 Barito Kuala, Wawancara tanggal 04 Maret 2020 
10 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab MTs 6 Barito Kuala, wawamcara tanggal 02 maret 2020 
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األسةةةة أ نامت ةئمل ا مطئمبعةمل    بةةةةطند  امتلغمل امتع بةمل  لغمل بةا متلطحدث  متلغمل امتع بةمل ألو 

  ضةةةةمبفمل إ  ذمتد ل  دث  املة  مل بشةةةةا    ة علك امتالما ي  .ا تةةةةمبل ي اسةمبأ امتةةيةمل

 .امتطعلخ ل سةا   علخ امتلغمل امتع بةمل نامتلغمبت األم  ةمل األني ى أن املةان األني ى

 ا  طئمبيمبت .3

مياد امتطع ة  .بش   أن نشمبط ل ننو إني مبره ا  طئمب   ة امتشعةر  سب نا  طئمب 

مية  امتالما امتر د متد هخ ا طئمب  الةضةةةةةةة   .عد ا  طئمب  يد نيمل املشةةةةةةمبر مل ي نشةةةةةةمبط

فةئمب  ل  ييمببلمل امت مبحثمل يا املنن: ا  طئمب   يعو إ  إ م  ا طئمب    ة  را املةضةةةةةةةةةةةةةة .

غمل امتع بةمل ل  ئمب أو حمبمتمل  ة املة  املةمةن متدى امتالى  إ  حب امتطحدث نامتطةاصةةةةةةةةةةةةة   متل

   اد   مبك ا طئمب    ة نبلق ن ىضة  متالى  إذا  مبو  .امتالمبمتب ي  را امتشأو غة  مبفةمل

إو امتشةةةةعةر  متبةةةةعمبنأ نامتىن  متدى امتالى  إذا  .ميا ه امتطحدث  متلغمل امتع بةمل يا أصةةةةدبمبئه

ا  طئمب    مبو بمبنرًا علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل  ة امتشةةةةة   امت ئةبةةةةة  امترا مياد أو  ز د

  11نامتيدرأ املثلك ي إ يمبو  ره امتلغمل.

ننر املعلخ ي  علةخ امتلغمل امتع بةمل  أو ل رننا  مبر ةنة مث ييمببلمل امت مبحثمل يا املنن ل

يثةةة  ط ب  ةةةدر   املعلخل نامتعمبةةةمل بو امتالما نامتالما نيهةةةمبرات امتطةةةدر   متةةةدى املعلخ 

علك سةةةةة ة  املثمبل ل اسةةةةةطندا  أسةةةةةمبمتةب  . لعب ننرًا يهًئمب ي  عز ز ا طئمب  امتالما  متطعلخ

                                                           
11 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab MTs 6 Barito Kuala, wawamcara tanggal 02 maret 2020 
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امتطةةدر   غة املمئئةةمل ل نط ةعةةمل املعلخ امتيت   حي هةةمب امتالمال نافطيةةمبر املعلخ إ  املهةةمبرأ ي 

شةةة ح امتدرنل  لهمب جتع  امتالما  بةةةمب  ن   عةننا يهطئو  ملشةةةمبر مل ي  علةخ  علةخ امتلغمل 

ق ط ب امتطةةدر   امتيت  طةافق يا علك امتعا  يد ذمتةةد ل إذا واد املعلخ يد  ال ة .امتع بةةةمل

ه نف امتالما ل نط ةعةمل املعلخ امتةرا  هطخ بالمبةه ل نمتةد ةه يهةمبرات مةةدأ ي امتطةدر   ل 

يد املطةبا أو حيمبنل املعلئةو  .فبةةةةف  زنان ا طئمب  امتالما نسةةةةج ا امتطعلخ بشةةةا  مةد

مب  ةمتةةد اسةمبفز نا  طئةمب  متةدى امتالما  متطعلخ ناسىةمب  علةةه نزاين ةه يةب أو حيةمبنل  .نائئةً

املعلئةو مرا املعىن إارأ ا طئمب  امتالما إب يمبو املةضةةةة  املعالك يد أم  نيلق  علةخ يىةد 

ي املدرسمل املطةسالمل  إو ا طئمب  امتالما . نمياد متلالما استةل علك إكمبز  علةئ  مةد

درسةةةملل  سةةطندا  امتلغمل امتع بةملل ننيمبصةةمل امتطةاصةة  ي امت ةئمل امل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو

بلة  مًدا ألو امتعد د يد امتالما أي ةو يد املدارن ا بطدائةمل أن املدارن امتعمبيملل نامتيت ي 

.   ضمبفمل إ  ذمتدل  ىض   نرنن امتلغمل امتع بةمل فةمبملدرسمل األسمبسةمل امتعمبيمل  طعلئةا امتةابا  

  12امتالما اسطندا  امتلغمل ا كلةز مل بد ً يد امتع بةمل

املدرسمل املطةسالمل  ي ييمببمت امت مبحثمل يا املنن د أعمه أو امتالمامياد نطمبئ           

ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو ي اسةةطندا  امتلغمل امتع بةملل ننيمبصةةمل امتطةاصةة  ي بةئمل يدرسةةةملل 

                                                           
12 Rudi Hartono Ahli Siddiq, Guru/Wakamad Akademik MTs 6 Barito Kuala, Wawancara tanggal 03 Maret 

2020 
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اعطنت امتلغمل امتع بةمل  لد  .ببةةةةةةةةةةة ب عد  ا طئمبيهخ بطعلخ امتلغمل امتع بةمل  ىطي نو إ  حد   ة

متة   نىبةةةةةةةةةةةةةهخ إحبةةةةةةةةةةةةةمبن  ملطعمل نا عطزاز امتالما اد متدى  ن  امتدرنن صةةةةةةةةةةةةةع مل متلغمب ملل

 . نمتة بلةمً  اسطالمبعةا امتطحدث  متلغمل امتع بةمل

 امت غ مل     .4

ميةز  .متا    جةةمبح  علةخ امتلغةةمل امتع بةةةمل ب جةةمبح ل  لز  نمةن نافا بةا يد امتالما 

نافا امتيت امتدافا امتدانيل   ة امتد .اخلنا  امتدافا إ  ببئو ل نمهمب امتدافا امتدانيل  ناخلمبرم 

فةئمب  .ي امتةابا ل يد امتى ن نىبةةةةةةةةةةةه  مبو   مبك نافا .  حتطمبر نهةىطهمب إ  حتىةز يد اخلمبرر

نامتطع ة عد  را امتدافا ضةةةةةةةةةة نرا متلغمب مل متطشةةةةةةةةةةجةا األطىمبل   ل  ييمببلمل املدمتف يا املنن ل

 علك سةةةة ة  املثمبل ل األشةةةةنمبص امتر د حي ةو امتي ا أ   حيطمبمةو إ  أو  اللب .علك امتطعلخ

  حيطمبر امتشةةةةةةةةةةنص  .ي هخ امتي ا أ ألهنمب عمبنأ ل ح  أهنخ بد  تةةةةةةةةةةمببةو  متدنار إذا    ي ؤنا

مترا فإو امليتةةةةةةةةةةةةةةةن  متدافا  .امتدؤنا ناملبةةةةةةةةةةةةةةدنل إ  انطظمبر األي  ح   طعلخ مةًدا الى نه

علك سةةةةةةةةةةةة ة  املثمبل ل  .اجلة  ا   مب  ة امت غ مل ي حتيةق األ داف امتةارنأ ي امتىع  نىبةةةةةةةةةةةةه

علك س ة  املثمبل    , د ألنه    د حًيمب ا طبمبا املع فمل ل متة  ألو اآلني  د امتالمبمتب  درن

ي حو أو امتغ ض يد امتدافا  . ل    دنو امتث مب  أن    دنو امتدراسمل أن استةل علك    ةب

علك سةة ة  املثمبل ل  درن امت مبن  .اخلمبرم   ة امتدنافا امتيت  عئ  ببةة ب ادىزات اخلمبرمةمل

مترا فمبملهخ  .سةةةةاةو   مبك انيط مبر ب  ً مب ن   دنو أو  ثين علةهخ يعلئهخ  د ألنه بة   خ أنه
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مترمتد إذا مت  .املع فمل أن املع فمل نمتاد امت غ مل ي استةةةةةةل علك ا ئطئمبو متة   علخ ا طبةةةةةمبا

 13رؤ طهمب يد نمهمل نظ   دف األنشالمل ل فإهنمب    طش ث ي مبش أ  ة   يمب  ية  به.

ا املنن أعمه ل أو امت غ مل امتشةةنتةةةمل متلالمبمتب مياد  ىبةةة نطمبئ  ييمببلمل املدمتف ي

امترا  شةةةةةةةجعه علك امت غ مل ي اسةةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل حبمبممل إ  حتبةةةةةةةو ل ألو عد  نمةن 

 .امتدافا يعلهخ غة  رعو ي امتطحدث  متلغمل امتع بةمل

أو ا طئمب   امتاشةةةةف عد  مت فةزاو ع دا املنن عمنأ علك ذمتد ل ي ييمببلمل يا

مب. نيمبصةةةةةةةةةةةمل عمبي  ا طئمب  امتالمبمتب  مت غ مل ي امتطحدث امتالما  ملةان  امتع بةمل    زال ربتةةةةةةةةةةةً

ي امت ةئمل املدرسةةةةملل مت  ث ة  بةاعد علك    طمبمتب أو  بةةةطند  امتلغمل امتع بةمل  . متلغمل امتع بةمل

ع ةةد  علخ امتلغةةمل امتع بةةةملل متاد امتعةةد ةد يد امتالما    ال يةهنةمبل رغخ أنةه   مياد إناةةمبر أو 

 14دارن  دث  أ ًضمب علك  ال ةق امتلةائح امتيت مت  ث ةطهمب ي امت ةئمل املدرسةمل.انض مبط املعلئو نامل

املةدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل  مياد  ىبةةةةةةةةةةةةةةة نطةمبئ  ييةمببلةمل امت ةمبحثةمل يا املنن د أعمه أو ا طئةمب  امتالما ي

بطعلةخ امتلغمل امتع بةمل    زال غة يةمةنل ن  ما ذمتد  املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل ي و مبو

 .لىةمل امتطعلةئةمل نعد   ال ةق امتيةاعد املطىق علةهمبإ  ا طئمب  امتالما ناخل

 امتعةاي  اخلمبرمةمل .ب

 امتعةاي  املدرسةمل   .1

                                                           
13 Abdul Khair, Kepala Sekolah MTs 6 Barito Kuala wawancara tanggal 03 maret 2020 
14 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab MTs 6 Barito Kuala, wawamcara tanggal 02 maret 2020 
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فةئمب  ل  ييمببلمل املدمتف يا املنن د:  ةف  امت ةئمل املدرسةمل ف صمل   ةأ متلالما متةاةنةا 

بمبنر د علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل ل نمتاد ي  ره املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل    ةمد متةائح  لز  امتالى  

 15امتلغمل امتع بةمل    متغمل مجعةطه امتةةيةمل. ع  

مب ف صةةةةةةةةةةةةةةمل   ةأ متلالما متةاةنةا بمبنر د علك     ةف  امت ةئمل املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل أ ضةةةةةةةةةةةةةةً

امتطحدث  متلغمل امتع بةمل ل مترمتد    ةمد ي  ره املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل  ئحمل  لز  امتالى   ع  امتلغمل 

 .امتع بةمل    متغمل مجعةطه امتةةيةمل

 امل ه  امتدراس  .2

امتع بةملل   مبك سةةةةةةةمبعطمبو يد امتدرنن    أسةةةةةةة ة ل امتلغمل  ي ه   علخ  ةا 

   سةةةةةةةةةةةةةةةمبعمل  .متدرنن امتلغمل امتع بةمل امترا  طخ ي املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل ناحد امطئمب  ييبةةةةةةةةةةةةةةئمل إ 

 ئهةر مل  نزارأ امتد د يد  ةا  امل مب   امليديمل يا  طةافق  را امتةب  .نبةيمل أربعو نرن

شةةةةةة   األ ث  أمهةمل  ة متاد امت . ةف  امتةب  ي أ ناحدأ ي األسةةةةةة ة  إنه نعخ ل إندننةبةةةةةةةمب ل

 ةةمبنةة  نطةةمبئ  ييةةمببمت امت ةةمبحثةةمل يا املنن  ئةةمب  ل : نبةة   علخ امتلغةةمل   16امتطعةن  ةة   ة .

امتع بةةةةةمل ي أسةةةةةةةةةةةةةة ة  أبةةةة  باثة يد امتعةةةةد ةةةةد يد املةان امتيت يةةةةب إ يةةةةمبهنةةةةمب ي  علخ امتلغةةةةمل 

                                                           
15 Abdul Khair Kepala Sekolah MTs 6 Barito Kuala, wawncara tanggal 06 maret 2020 
16 Rudi Hartono Ahli Siddiq, Guru/Wakamad Akademik MTs 6 Barito Kuala, Wawancara tanggal 03 Maret 

2020 
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 د يد نذمتد ألو ي ه  املدرسمل    زال  شة إ  امل مب   امتةط ةمل   ضمبفمل إ  امتعد .امتع بةمل

 17املهمب  األني ى امتيت و ا امتالما يد إ يمبو امتلغمل امتع بةمل.

مياد  ىبةةةةةةةةةةةةةةة نطةةةمبئ  ييةةةمببمت املدمتف يا املنن د أعمه أنةةةه ي  علةخ امتلغةةةمبت 

ن علئهمب ل    طخ اسةةةةةةةةةةةةةطندا  نب   مبف  ل ن ىضةةةةةةةةةةةةة  أو  اةو ذمتد متدرنن امتلغمل  طاللب 

متلغمل يهمبرأ يب  در  همب امتاثة يد امتةب  ل نذمتد متلحتةةةةةةةةةةةةةل علك نطمبئ  أفضةةةةةةةةةةةة  ل ألو ا

 .بشا  يطا ر

  شيةت يف  عهد الدعسة االسة ية  (2

مت امتعثةر  ب مبً  علك املمحظمبت نامليمببمت امتيت أم ت ي يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةميةملل

 علك يشامت  طلىمل ي  علةخ ادمبنثمل.

 يشامت  متلغة مل (أ

يةةةةةةد يةةةةةة ةةةةةةظةةةةةةةر  املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةمت امتةةةةةةيت  ةةةةةةةامةةةةةةهةةةةةةهةةةةةةخ ي  ةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةخ ادةةةةةةةدثةةةةةةةمل ملةةةةةةعةةةةةة فةةةةةةةمل

مب امت مبحثمل أم ت متغةال   مبك عشةةةة  طما انيطةمبر خ .انيط مبرات ي مبشةةةة أ علك امتالما  أ ضةةةةً

 م ا  انيط مبر ادمبنثملل أن ً  إعالمب  امتالما املنطمبر د  امتىت  امتبمببا نيلبةو ي عشةائًةمب

ب   ذمتدل  شةةةةةةةةة ح ط  يمل .يمبنأ ادمبنثملل نفًيمب متلئمبنأ املةمةنأ ي امتاطمبا املدرسةةةةةةةةة  املةمةن

 اللب يد امتالما إم ا  حممبنات  ئمب  ة يةضةةةةةةةةح ي األيثلملل نبعد  .متلئثمبل فًيمبن  ادمبنثمل

                                                           
17 Fauzan Abdi, Guru Bahasa Arab MTs 6 Barito Kuala, wawamcara tanggal 02 maret 2020 
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ذمتدل ميمبرن امتالما املنطمبرنو ناحًدا  لة اآلني  ادمبنات امتيت أم ن مب نفًيمب متطلد امتيت مت 

 نمدت أو املشامت  عىن:  ل نذمتد نيد نطمبئ   ره ا نيط مبرات .وثةلهمب ي أزنار

 األصةات  .1

ي نالق اس نف ا جمبئةملل اسةةةةةةةطالمب  يعظخ امتالما امت مة  إ   األصةةةةةةةةاتل يد حةث

نوا ةا يد وةةز اس نف املئطجمبنبةةةةةةةةمل بال  يمل  نب ا همب بشةةةةةةةةا  صةةةةةةةةحةحل اس نف ا جمبئةمل

امتدعةأ ا سةةةةةةةميةمل  ي يعهد  را ألو يعظخ طما ن اني  د.  ك  ب   ا   :مممبثلملل يث 

 ناحدأ ني نى   ئا يعهد امتدعةأيد ني ي  يدرسةةةةمل ابطدائةمل امتيت    زال يدسةةةةبةةةةمل   خ

 يدرسةةةمل ا بطدائةمل بد ا يد ييمبعد امت د   م ةو امتدرنن امتع بةمل ا سةةةميةمل.  خ علك نرا مل

علك امت غخ يد نمةن بعض امتالما  .مترمتد  خ  طيد  متىع  ي امتي ا أ ننالق اجلئ  امتع بةمل

مز  صةةةةةةةةغةل فهخ يد  متاد امتعدن متة  سةةةةةةةةةى امتر د يمب زامتةا   يةدنو ب ا أ اجلئ  امتع بةمل

 .ني ي  املدرسمل ا بطدائةمل اساةيةمل

 املى نات .2

ل  املى نات ي  علخ أا . ره املشةةامت  عىن يد حةث حى  املى نات امتيت نيلهمب  

يمب     شةةةةةةةة   حيى  متةبةةةةةةةة  امت ي  فةب فإهنمب ن ثة يد امتالما نبة  سى ل نيا ذمتدل

مع  امتالما يدنو صةةةةةةةعةبمل  إ  نظ ا حيى  ب  يى نأ فيط ل ن  مبك ح  غة بمبنر   ا 
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مب طما بمبنرنو مةًدا  اجلئلمل. ي فهخ امت ص نحتد د املعىن امتدبةق نيا ذمتدل   مبك أ ضةةةةةةةةةةً

 .نحى  املى نات امتع بةمل ل متاد  د   امتالما متةبةا سةى عدن بلة  نالق علك

 امتيةاعد  .3

امتالما  شةةةةةةةةةةةةةةع نو   ر  ةةةةةمبك ي فهخ ن ال ةق امتيةاعةةةةةد امتيت مت  بعض    زال

مب نيتةةةةةةةةةةةةةةةةمبئص  ةة  يد   ا ةةةب اجلئلةةمل املةمةنأ ل  .مب علئهةة إذا  ةةمبو امتالىةة     ىهخ حيةةً

فبةةةطظه    مب يشةةةمب   امتيةاعد يث    بةخ اجلئ  ببةةة ب ا نيطمفمبت ي ا ع اا نامتا ةب 

نامتطعد    لئمبت يد حةثئر   ن يدنث مث يى ن ن يثىن ن مجا ني اجلئلمل ا مسةمل ناجلئلمل 

  امتىعلةمل.

   يشامت غة امتلغة مل   (ب

 املدرن .1

ب مب  نطمبئ  امليمببمت ي  ا سميةمل ي يعهد امتدعةأ املشمب مت املطعليمل الدرن

نفيمب مت طمبئ  امليمببمت امت مغ  امت ظمب  امتطجمبرا املطعدن األط اف يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةميةمل

ل علك امت غخ يد  ب ةمبً  علك املمحظةمبت امتيت بةديطهةمب امت ةمبحثةمل:يا املنن دل     ئةمب  ل 

  و أو يةةةدرن امتلغةةةمل امتع بةةةةمل  يعلخ امتلغةةةمل امتع بةةةةمل ب ةةة  بةةةد  امتةةةدرن ل فيةةةد   ىةةةةر إعةةةدان

   .حتد د األ داف امتةارنأ ي نيالط امتدرنن أث مب  أنشةةةةةةةةةةةةةةالمل امتطعلخ امتتةةةةةةةةةةةةةةى  ميا ه  

  ىةةةرنو امتبةةةةةةةةةةةةةةة ةةةمبر ة امتةةةرا نرن ي نيالةةةمل امتةةةدرن بشةةةةةةةةةةةةةةاةةة  صةةةةةةةةةةةةةةحةح ي  علةخ امتلغةةةمل 
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ي مبشةةةة أ يد ب   املعلخ  مةد يث بشةةةةا   إعدان مب    طخ عمبنًأختالةط امتدرن ألو .امتع بةمل

 ة امتةضةةةةةةةةةةةةةةا ي  ةةمبل   متال ا ل ن ةةرا املعين ل نمتاد امت طةةمبئ  امتيت مت   ز لهةةمب يد مةمةة 

ن را  عين أنه متةبةةةةةةة     ي اح  امتطعلخ ي نيالط امتدرنن مياد  . طلف ي    ي اليمل

 ال ةق نطمبئ  امتط ز   ي املدرسةةةةةةةةةةمل نىبةةةةةةةةةةهمب ل نذمتد ببةةةةةةةةةة ب انيطمف املةابف نامتظ نف 

إذا  مبن    مبك نيالمل نرن  .ختالةط امتدرن فيط متطحيةق إنارأ املعلخ يمل. إم ا امتبةةةةةةةةةةةةةةمبب

 متىعةة ل فهةةرا  عين أو امتةام ةةمبت ا نار ةةمل متلئعلخ امتةفةةمب  مةةمب ل علك امت غخ يد أو ادطةى 

إعدان امتطدر   أي  يهخ متلغمب مل ل ألنه  متة   متضةة نرأ ي مبسةةً مب مل اليط مب. علك امت غخ يد أو

بدرأ املعلخ ل إذا    اد   مبك اسةةةةةةةطعدان ب     ىةر أنشةةةةةةةالمل  بغض امت ظ  عد يدى ذ مب 

امتطدر   نامتطعلخ ل فبةةةةةةةةةةةةةةةدنا ذمتد إ  نب  غة فعمبل ي أنشةةةةةةةةةةةةةةالمل امتطدر   نامتطعلخ ل 

نانيطةمبر األسمبمتةب غة امل مبس مل ل نعد  نضةح األ داف نامتغمبايت. سةطخ حتيةيه ي    

متلغمل امتع بةمل عد أ داف   مياد فتةةةةةةةةةةةةةةة  أ داف  علخ ا .يد  ره األنشةةةةةةةةةةةةةةالمل امتطعلةئةمل

 امتاىمب ات األسمبسةمل نيدش ات ا كمبز.

نيلق  املعلئو حيةمبنل علك يةمب   ا ل املعلئو نامتالما امتةرا حيةدث بو امتطىةمبعة 

مياد  علخ امتةةةةةةةدرن مةةةةةةةةدا نيةةةةةةةمب  طخ  بةةةةةةةةةةةةةةلةخ   امتالما مة يد امل ح امتال يةةةةةةةمل حبةةةةةةةةث

امتطىمبع  يا  سةةةةةةةةةةةةةةةمب ث مبئةمل املعلئو  ىطي  نيمف ذمتد .يىهةيمل نفهئهمب مةدا سةةةةةةةةةةةةةةةمب ث مبئةمل
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امتةب   علخ امتالما سةةةةةةةةةةةةةةةف  شةةةةةةةةةةةةةةع   متطعب ناملل    بةةةةةةةةةةةةةة ب مياد أو امتالما ي أا

 .   عئ  بىعمبمتةمل ن ىمب أ امتعئلةمل امتطعلةئةمل حبةث

بدرأ املعلخ علك اسةةةةةةةةةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل: ب مبً  علك املمحظمبت ل مياد يمحظمل أو 

امتطعلخ ل نمتاد ي امتةابا ل  در   ي لغمل امتط امتلغمل امتع بةمل ي اسةةةةةةةةةةةةةةطندا   متىع   ر  املعلخ

فعل  ذمتد   را .ع ديمب  طخ  علخ امتلغمل امتع بةمل ي  ثة يد األحةمبو  طخ اسةةةةةةطندا  امتلغمل األ 

ناخللىةةةةةمبت  امتيةةةةدرات  طلف  يةل املعلخ ملةةةةمب  ةةةةمب يد ألو متة   ةةةة  امتالما علك فهخ يةةةةمب

املدرسةةةةمل امتدانيلةمل ا سةةةةميةمل بةئمل  يب أو  بةةةةطند  امتطعلةئةمل املنطلىمل متلالما. ي امتةابال

سةةةةةةةةط ىرل امتلغمل امتع بةمل ي    ي أ مياد فةهمب امتطةاصةةةةةةةة ل ألو  متلدعةأ ا سةةةةةةةةميةملل إذا  مبن 

امتالما  يضةةةةةةةةةةةو امتلة  أن مياثةو   مبك.  بةةةةةةةةةةطند  املعلخ امتر د ميا هخ امتطةاصةةةةةةةةةة   متلغمل 

بدنأ ي امتع بةمل بشةةةةةةةةةةا  أب   لغمل حممبنثمل  ةيةمل بو املعلئو ح    حيتةةةةةةةةةة  امتالما علك 

ي  ره املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل ل مياد مت عض  : ن شةةةةةةةةةةةةةةف ح. فةزاو ع دا  .امتطحدث  متلغمل امتع بةمل

املعلئو اسةةةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل ل ننيمبصةةةةةةةةمل أنمتئد املبةةةةةةةةدنمتو عد امتلغمل امتع بةمل أنىبةةةةةةةةهخ ل 

متا هخ    طئا ةا يد نيلق ه نف يدرسةةةةةةمل مت طىمبل املهطئو  سةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل 

بة هخ ناسةةةةةةةةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل حةث  بةةةةةةةةةةةةطند  امتلغمل ي إعمرت  يدمي  .مل علةئهخ امتةةية

بةضةةةةةةةةح شةةةةةةةد د أث مب   امتدرن شةةةةةةة ح املعلخ حمبنل نب مبً  علك نطمبئ  املمحظمبتل18ن لخ م ا

                                                           
18 Ahmad Jazuli Guru Bahasa Arab di Mts Ma’had Dakwah Islamiyah wawancara tanggal 09 maret 2020 
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امتالما امتر د حيمب  فيط ل نيا ذمتد .ح   طئاد امتالما يد فهخ امتطعلخ نفهئه امتطعلخل

ألو املعلخ    طيد عةةةةدأ ط ب  علخل فةةةةإو فهئهةةةةمب نفهخ امتةةةةدرن.  ةةةةرا   مياد أو  لطىةةةة 

األسةةةةةةةةةةةةةةةمبمتةب املبةةةةةةةةةةةةةةطنديمل ي امتطعلخ   دن نىبةةةةةةةةةةةةةةهمب ي     علخ متلغمل امتع بةمل. علك امت غخ 

ي امتطعلخل فةةةإو فهخ يةةةمب إذا  ةةةمبو امتالما ي امتةةةدرن  عطئةةةد علك  ةىةةةةمل املةةةدرن  أمهةةةةمل يد

 . ش ح امتدرن

مل ي  علةخ امتلغمل امتع بةمل أن اخللىةمل امتطعلةئةمل متلئعلخ ل سةا   مبو متد هخ نيلىةمل ممبيعة 

ل  يدرسةةةةةةةةةةةةمبو متلغمل امتع بةمل ي يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةميةمل   مبك يد  لةمل امتابةمل ا سةةةةةةةةةةةةميةمل ل

   بةةطةف املعلخ املعين  اسمبمتمل  ره ي يد ني ي  ممبيعمل أنطبةةمبرا ا سةةميةمل اساةيةمل نمهمب

 .يد مت املعلخ امله ةمل

 امتالما  .2

نيص املى نات أن بلمل املى نات امتيت   ما صةةةةةةةةةةةةةةعةبمل امتطحدث أن امتطةاصةةةةةةةةةةةةةة  إ  

ميطلاهمب امتالما.  ره ناحدأ يد املشةةةةةةةةةةةةمب   امت ئةبةةةةةةةةةةةةةمل متلالمال حةث أو نطمبئ  ييمببلمل 

حمئد رضمبل طمبمتب ي امتتف امتثمبيد ي يعهد امتدعةأ ا سميةمل: ي  علخ امتلغمل  املدمتف يا

 نات غة بمبنر . معلين نيص املى امتع بةملل صةةةةةةةةةةةةةةعةبمل ادمبنثمل    بلمل املى نات امتيت أع فهمب

علك  ي طمبمت مل امتتةةةف امتثمبيد نةريةيت ل نى  امتشةةة   ذ  ه 19علك امتطةاصةةة   متلغمل امتع بةمل.

                                                           
19 Muhammad Ridha Siswa kelas 8 Ponpes Ma’had Dakwah Islamiyyah, wawancara tanggal 07 maret 2020 
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ببةةةةةةةةةةةةةة ب نيص املى نات امتيت متدا ل  امتطمبيل:   أواد يد امتطحدث  متلغمل امتع بةمل ل امت حة

مترا  . .رالمب ألنين متبةةةة  يعطمبًنا علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل أث مب  امتطعلخ ني امت ةئمل املدرسةةةةةمل

  20. فإو امتطحدث  متع بةمل أي  صعب بعض امتش  

املشالمل امت ئةبةمل امتيت  أو نيلت  نطمبئ  ييمببمت املدمتف يا املنن د أعمه إ 

 طعلق  متطحدث  متلغمل  يدرسةةةةةةةةةةةةةةمل امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةةميةمل امتدانيلةمل فةئمب  ةامههمب امتالما ي

  .امتع بةمل    نيص املى نات امتيت  مبن  متدى امتالما

 امتطحىةز مل .3

أمحد اجلزنيل   ة  يةل: ي عئلةمل امتطدر   نامتطعلخل  ةف  املعلخ  نييمببلمل يا املنن

امتدافا  .نائًئمب امتدافا متطعلخ امتلغمل امتع بةمل ننيمبصةةةةةةةةةةمل ي ادمبنثمل متلالما أث مب  شةةةةةةةةةة ح امتدرنن

املبةةةةةطند   ة أنه إذا  مبو امتالى   بةةةةةطالةا ا ممببمل علك األسةةةةةئلمل  متلغمل امتع بةمل نامتطةاصةةةةة  

ةملل فإو املعلخ  عال   د مل علك شةةةةةةةةةةةةةا  يدح أن شةةةةةةةةةةةةة   يمب متلالما ل حبةث  متلغمل امتع ب

مياد  ىبة نطمبئ  ييمببلمل املدمتف يا  21. اةو امتالما يطحئبو متلطحدث  متلغمل امتع بةمل

املنن أعمه ل أو امت غ مل امتشةةنتةةةمل متلالمبمتب امترا  شةةجعه علك امت غ مل ي اسةةطندا  امتلغمل 

امتدافا يعلهخ غة  رعو ي امتطحدث  متلغمل  امتع بةمل حبمبممل إ  حتبةةةةةةةةو ل ألو عد  نمةن

 .امتع بةمل

                                                           
20 Nurmiyati siswi kelas 8 Ponpes Dakwah Islamiyyah wawancara tanggal 08 maret 2020 
21 Ahmad Jazuli, Guru Bahasa Arab di Ponpes Dakwah Islamiyyah, wawancara tanggal 09 maret 2020 



130 
 

 

 امتعةاي  املدرسةمل  .4

امت ةئمل  .املدارن يدسةةةةةةةةةبةةةةةةةةةمبت يتةةةةةةةةةئئمل متطدر   امتالما حت  إشةةةةةةةةة اف املعلئو       

امتطعلةئةةةةمل    امتعةايةةة  املنطلىةةةمل امتيت  دث  علك امتطعلةخ أن امت ةئةةةمبت املنطلىةةةمل امتيت  طخ فةهةةةمب 

ئمل املدرسةةةةةةةمل    يبةةةةةةمبحمل نحدن مل ي املدسةةةةةةبةةةةةةمبت امتطعلةئةمل مترا فإو امت ة .امتعئلةمل امتطعلةئةمل

 22امت مسةمل  مب أتثة علك  اة د املةابف ن  ئةمل امتالما ادطئلو

 امل ه  امتدراس  .5

يد سةةةةةةةةةةةةةةمبعطو يد   طاةو عئلةمل امتطدر   نامتطعلخ ي يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةةميةمل   

   سةةةةمبعمل نرن  .امتدرنن    أسةةةة ة  ل ييبةةةةئمل إ  نرن ناحد متلغمل امتع بةمل ي املدرسةةةةمل

 ئهةر ةةةمل   ةةةرا امتةبةةة   طةافق يا  ةاةةة  امل ةةةمب   امليةةةديةةةمل يد نزارأ امتةةةد د .نبةيةةةمل 40

متاد امتشةةةة   األ ث   . ةف  امتةب  ي أ ناحدأ ي األسةةةة ة  إندننةبةةةةةمب ل نامتيت يد املي ر أو

عمنأ علك ذمتد ل  مبن  نطمبئ  ييمببمت املدمتف يا املنن د   ة .  أمهةمل  ة امتطعةن   

نب   علخ امتلغمل امتع بةمل ي أسةةةةةةةةةةةةةة ة  أب  باثة يد امتعد د يد املةان امتيت يب   ئمب  ل :

نذمتةةد ألو ي ه  املةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةمل    زال  شةةةةةةةةةةةةةةة إ  امل ةةمب    .إ يةةمبهنةةمب ي  علخ امتلغةةمل امتع بةةةمل

                                                           
22 Muhammad Ipansyah Kepala Ponpes Dakwah Islamiyyah, wawancara tanggal 09 maret 2020 



131 
 

 

  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةمبفةةةمل إ  امتعةةةد ةةةد يد املهةةةمب  األني ى امتيت و ا األطىةةةمبل يد إ يةةةمبو امتلغةةةمل  امتةط ةةةةمل

 23امتع بةمل.

ييةةةمببمت املدمتف يا املنن د أعمه أنةةةه ي  علةخ امتلغةةةمبت مياد  ىبةةةةةةةةةةةةةةة نطةةةمبئ  

ن علئهمب    طخ اسةةةةطندا  نب   مبف  ل ن ىضةةةة  أو  اةو نرنن امتلغمل  طاللب امتاثة يد 

امتةب  ل نذمتد متلحتةةةةةةةةةةةل علك نطمبئ  أفضةةةةةةةةةة  ل ألو امتلغمل يهمبرأ يب  در  همب بشةةةةةةةةةةا  

 يطا ر

 

 ىفثة . احملاوالت  ن املدرسة مل املشيةت يف تعليم احملا2

احملاوالت  ن  درسةةة املوسسةة ة االسةةة ية اميس ية السةةاىفسةةة يف مبباق     ة ابريوس  (أ

 كساال

يدرسةةةةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةةةةميةمل  ب مب  علك نطةجمل امليمببلمل يا يدرن امتلغمل امتع بةمل ي

س  يشةةةةامت  علةخ امتلغمل امتع بةمل  اسلةل اساةيةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو ال اليمل  ر طة  ةا ل أو

    : شئ  ه املدرسملي  ر

                                                           
23 Ahmad Supiansyah, Guru Bahasa Arab/Nahu di Ponpes Dakwah Islamiyyah, wawancara tanggal 09 maret 

2020 
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امتر د  متلالما ي افيمل نيمبصةةةةةةمل متلطدرا علك ب ا أ امت ص امتع يب يا ا لد / اب أ ل ن را عيد .1

 طخ   ىةةةر  ةةرا  . اس نف ا جةةمبئةةةمل ن  يةةةدنو ب ا أ امت ص امتع يب بالمبةةمل يةةةدنو ب ا أ  

  امتطةمةه نيمبرر سمبعمبت امتدرن

 ال ةق امتلغمل امتع بةمل  امتالما ي امتطعةن متدعخ  ادمبنثملل إضةةةةةةةمبفمل حمطةى املةان ادلةمل ي شةةةةةةةا  .2

 . ا  تمب ت  ةي  امتيت مت  علئهمب ي

نبةةةةةةةةةةعك ممب د د ملعلئ  امتلغمل امتع بةمل امتر د    زامتةو  ىطي نو إ  ا حااف ي امتطعلخ ح   .3

ناملشةةةةةةةةمبر مل نائًئمب ي    نشةةةةةةةةمبط يدو   2013نرش عئ  ي مب     طئا ةا يد املشةةةةةةةةمبر مل ي

 . حبةث  اةو متد هخ ا بطامبر نا بدا  ي امتطعلخ ل (MGMP) مليعلئ  املةان امتع بة

 بخ بطيةةخ    فت  نراس  ملع فمل نطمبئ  امتطعلخ امترا مت إم اؤه .4

ي  متطحد د نةعةمل امتطعلةخ ناملعلئو ل رئة  املدرسةةمل نشةةمبطمب ي ا شةة اف علك يد   املدرسةةمل .5

 .   نرن

بو األسةةة أ ناملدرسةةةمل   عمبنو   مبك أنمتةمب  أيةر امتالما حبةث  اةو يا امتط شةةةئمل ا مطئمبعةمل .6

 ا  طئمب  نامتطعلخ امل افيو طما ي

يد امتةصةةةةف أعمه ل   مبك عدأ حلةل يياحمل متلطغلب علك املشةةةةمب   امتلغة مل نغة                     

 :امتلغة مل ل ن   علك امت حة امتطمبيل
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 يشامت امتلغة مل .1

مممبرسةةةةةةةةةمل امتطئ   مبت يا نمةن منط يد  اس   اسلةل ملشةةةةةةةةةامت األصةةةةةةةةةةات   

امتاطمببمل  نامتاطمببمل عيد امتي ا أ مممبرسةةةةةةةةةةةةةةةمل امتطةمةه اخلمبصةةةةةةةةةةةةةةةمل علك سةةةةةةةةةةةةةة ة  املثمبلل ل امت ايضةةةةةةةةةةةةةةةمل

ح ف ا جمبئةمل نمتة  امتاطمببمل  نيالمب ت ب ا أ يةد امتي ا أ امتر د متد هخ   طما مت  ل امتع بةمل

األحةمبو املدرن ي  ثة يد  امتع بةمل بالمبمل ع د إعالمب  نرنن حةل املى ناتل  دي  أو  ية 

امتالئمبت ن يدمي أيثلمل  امتيةمب   هةن   بةةةةةةةط أ ضةةةةةةمب  مياد .إبم ا  ومبر د ن ا ر نالق املى نات

  نرن ننيمبصةةةةةمل املى نات ي مبشةةةةة أ يا امتامبئد أن يا امت سةةةةةةيمبت ل متبةةةةةهةمتمل فهخ امتالما ل يد

أيمب اسلةل متى  . بةئمل إنطمبمةمل ي يتةةةةةةةةةةةةةةلحمل امتلغمل  متطدر   متةزاو امترا  ية   اةو يب أو

ا مسمبعةلةمل نامتىلبةةةىمل  أ ث  إعالمب  أمنمبط يب أو  اةو املعلئةو ل يشةةةمب   (ب ةمل امتلغملعد امتيةا

 .أ ث    ةًعمب يا  الةر  طخ  در  همب ي  ثة يد األحةمبو مث

 يشامت غة امتلغة مل .2

 اةو يةةةةدرن  ةةةةمب أربعةةةةمل امتاىةةةةمب ات نامتاىةةةةمب أ مهةةةةمب األ ةةةةمبنمي  نامتاىةةةةمب أ امتابة ةةةةملل   .أ

   غ  املدرن أو    ضةةةةةةمبفمل إ  ذمتدل  .ا مطئمبعةملنامتاىمب أ امتشةةةةةةنتةةةةةةةمل نامتاىمب أ 

األسةةةةةةةةةةةةمبمتةب نامل مب   امتيت  شةةةةةةةةةةةةا  حتداي نيطعمل  اسةةةةةةةةةةةةطندا  ي امتطدر   مياد  اةو

يا  ي نب  يطأني  ع ديمب  علخ املعلخ  سةةةةطندا   ي ةمل ل علك سةةةة ة  املثمبلل متلالما

 .امتيت   مبسب ه نف نأنضمب  امتال يمل أننات يد األمتعمبا املنطلىمل
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مب  املعلخ خيطةةةةةمبر ةةةةةمب امتيت ط  يةةةةةمل امتطعلخ  اةويةةةةةب أو   .ب صةةةةةةةةةةةةةةحةحةةةةةمل ي ا ةةةةةدف نفيةةةةةً

 .امل ان حتيةيهمب مت  داف

 يب أو  اةو املعلخ يىعئمب  سئمبن ي  در   اددث نخيلق مة صف سعةد .ج

شةةةةةةة ح  امتلغمل امتع بةمل املعلخ يب أو  ل ي  علخ امتلغمل امتع بةمل عد  نمةن امتدنافا ملشةةةةةةةالمل .د

ي  علخ  سةةةةةةةعةدا امتالما متطاةو  شةةةةةةةجةا مياد امتع بةمل ن متلالما عد أمهةمل  علخ امتلغمل

يىةةةد ي اسةةةمبأ ي  امتةة   طخ  علئةةه أو يةةمب  ىهخ  امتلغةةمل امتع بةةةملل ن ةةرمتةةد مياد متلالما

 نب   حق. 

امتطعةن علك اسةةطندا  امتلغمل امتع بةمل يا يى نات يع نفمل ل ناسةةأل األصةةدبمب   نائًئمب حمبنل .ه

امتالما امتر د  عمبنةو يد يشمب   ي  .امتتعة تن  مبر امتبد ناملدرسو ع د يةامهمل 

   علخ ادمبنثمل أن امتع بةمل  بأمتةو نائًئمب يدرن امتلغمل امتع بةمل ن ىطحةو امتيمبيةن

امتيت مياد  ننسةةةةمبئ  ا عم ل نيتةةةةمبنر امتطعلخ ي افق املطمبحمل  يد  مت  يب أو اجلهةن  .و

 .اسمل شع نو ي امل زل ي غ فمل امتدر  امتالما أو ختلق يشمبع  امتب نر نمع 

عةةةةةلةةةةةك  امتةةةةةالةةةةةما  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةمبنرأ عةةةةةلةةةةةك نيةةةةةلةةةةةق بةةةةةةةةةةةئةةةةةةةمل امتةةةةةلةةةةةغةةةةةةةمل امتةةةةةيت  ةةةةة  .ز

امتعةةةةةةةمبر ناخلةف يد أو  اةو  يل ننو امتع بةةةةةةةةمل امتلغةةةةةةةمل  طالخ ل م  ئةةةةةةةمل امتشةةةةةةةةةةةةةةةعةر

علك سةةةةة ة  املثمبل ل خيلق املعلخ مًةا يدرسةةةةةًةمب  سةةةةةطندا  امتلغمل امتع بةمل ي     .نيمبطئمل

 .إعمو نيعلةيمبت أني ى
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مهةو صةةةةةةعة ت ي  علخ امتلغمل امتع بةمل ح    ا سةةةةةةطئ ار ي حتىةز امتالما امتر د  ةا .ح

 طنلةا عد  علخ امتلغمل امتع بةمل ن اةو املعلخ نائًئمب علك اسطعدان متطيدمي امتطةمةه نامتش ح 

انعا  علك امتطحةمل    املطعئق  خ. نطةبا أب  أنشالمل امتطعلخ امتةب  ب بمبطمل عد ط  ق

نائئمب  ادمبنثمل ي هخ نمتطدر ب   مت بةةةةةةةةةةةةةة مل يل  متلغمل امتع بةملل ع ديمب امطئا يا امتالما

ع ديمب  مبو املعلخ غة  علك سةةةةةة ة  املثمبلل اسةةةةةةطندا  امتةب  علك أفضةةةةةة  نمه ممادل

ن  ى املةان  .بمبنر علك حضةرل ناملعلئو نائئمب إعالمب  امتةام مبت متالما امتلغمل امتع بةمل

 امتتل مل يد ب   امتالما

متلغمل  تةةةةةةةةةةةةةة فمبت املعلخ ي امتطغلب علك نيص امل افق امتيت  دعخ أنشةةةةةةةةةةةةةةالمل  در   ا .ط

متدرنن امتلغمل امتع بةمل بتةةةةةةةةةةت  ن امتلى  يا حممبنمتمل املعلخ ني  امتتةةةةةةةةةةت امتع بةمل ن علئهمب

عمبل  نناضةةةةةح ح   طئاد امتالما يد ا سةةةةةطئمب  ببةةةةةهةمتمل إ  يمب  يةمته املعلخ ببةةةةة ب 

نائئمب ي حممبنمتمل متطشةةةةةةةةةةجةا امتالما علك ا سةةةةةةةةةةطىمبنأ يد امل افق  ن .عد  نمةن  در ب

  .ملد مل املطةف أ ي املاط ملامتيمبئئمل يث  امتاطب أن األب اص ا

 . اجلهةن يد يدرسمل املطةسالمل ا سميةمل امتبمبنسمل ي و مبو 3

حمةةةمبنمتةةةمل نيلق بةئةةةمل متغة ةةةمل مةةةةدأ نيةا ةةةةمل ل نذمتةةةد يد نيمل إبةةةمبيةةةمل نةانا امتلغةةةمل ن ةفة  .أ

 امتطدر ب علك امتلغمل امتع بةمل ألف ان ا طئا املدرس 
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بشةةةةةا  صةةةةةحةح نصةةةةةحةح علك  شةةةةةجا املعلئو امتيمبنر د علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل .ب

 .اسطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل متلطةاص  امتةةي 

 . ةفة ي افق  مبيلمل  مبفةمل ملبمبعدهخ ن بهةلهخ ي امتطعلخ  .ج

 . ةفة نسمبئ  ا عم  امتيت  دعخ ن دعخ امتالما ي  علخ امتلغمل امتع بةمل ن ةف  يعئ  متغمل  .د

 .أنشالمل  علةخ ادمبنثملشجا املعلئو علك اسطندا  امتال  يمل امتتحةحمل املبطنديمل ي   .ه

 .ف ض أاي  امتلغمل امتع بةمل علك امتالما نيعمبب مل املنمبمتىو .و

 احملاوالت  ن  عهد الدعسة االسة ية  (ب

 ( حلسل  شيةت اللاسية1

 متىع ل  يد حةث األصةات متلالما امتر د يةدنو امتي ا أ نامتاطمببمل ح ف ا جمبئةمل

يةد امتي ا أ نامتاطمببمل ح ف ا جمبئةملل أث مب  امتر د يمب زامتةا    أصةةةةةدبمبئهخ فإهنمب مياد أو  علةخ

فاات امت احملل علك سةة ة  املثمبل. ن مت بةة مل متلالما امتر د    زامتةو   يةد امتي ا أ نامتاطمببمل 

نيمبرر نب  امتطعلخ ل ن الةىهخ  ي افيمل نيمبصةةمل ملئمبرسةةمل امتي ا أ نامتاطمببمل نامتاطمببمل  متلغمل امتع بةمل

ع ديمب  علخ املى نات حيطمبر  يد  .ل أن ي امتبةةةةةةةةةةةةادالئمبرسةةةةةةةةةةةةمل امتي ا أ نامتاطمببمل أ ث  ي امل ز 

 بةةةةةةةةةةه  علك  حبةث ن  ر أ ث  املى نات  املعلئو اسةةةةةةةةةةطندا  امتدعمبئخ املطعليمل  مل مببشةةةةةةةةةةمل ل

 بةةةةةةةةةةةةعك أو امتةزاو     غ  أو فإنه ي امتدرن علك نزو  نيمبصةةةةةةةةةةةةمل .امتالما  ر   مب نحىظهمب

 .صمبحل امتلغمل ل  اةو ذات بةئمل ا نطمبمةمل  علخ أو امترا
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إعالمب   امتيةاعد نامتاا ةب )ب ةمل امتلغمل( ل يب أو  اةو املعلئةو أ ث  يشةةةةةةةةةةةةةامت

 .ا مسمبعةلةمل نامتىلبىمل مث  طخ  در  همب ي  ثة يد األحةمبو يا  الةر أ ث    ةًعمب أمنمبط

 ممبزنيل يدرن امتلغمل امتع بةمل ي يعهد امتدعةأ ا سميةمل:  نع د أمحد

 بدرأ امتالما علك امتطحدث  متلغمل أم  حتبو اجلهةن امتيت يب علك امتالما بر مب يد  .1

 امتع بةمل 

حمبنل نائًئمب امتطعةن علك اسطندا  امتلغمل امتع بةمل يا املى نات املع نفمل ل ناسأل األصدبمب   .2

امتالما امتر د  عمبنةو يد يشمب   ي  .ن  مبر امتبد ناملدرسو ع د يةامهمل امتتعة ت

 .ن ىطحةو امتيمبيةن علخ ادمبنثمل أن امتع بةمل  بأمتةو نائًئمب يدرن امتلغمل امتع بةمل 

  علخ امتلغمل امتع بةمل نائًئمب ي امل زل ح  متىاأ يد امتةب   .3

 .شمبرك نائًئمب ب شمبط ي األنشالمل ا ضمبفةمل امتيت  يةئهمب املدرسمل  .4

 .نائئمب امتيةمب  بى نض امتلغمل امتع بةمل  أناأ  در ب .5

 .نير بعض امتةب  أن شمبرك ي أنشالمل  ئةعمل  علخ امتلغمل امتع بةمل ي املدرسمل  .6

اجلهةن امتيت   ر مب يدرن اس  نامتيت  طةبعهمب املد   ملعلئ  امتلغمل امتع بةمل أن امل بو متطحبةةةةةةةةةةةةو ( 2 

  عز ز حتىةز امتالما يد نيمل :يهمبرات امتطحدث متدى امتالما ل ن  

 . ش ح املدرن متلالما أمهةمل  علخ امتلغمل امتع بةمل   .أ

 .يمبت أني ىخيلق املعلخ مة يدرس   سطندا  امتلغمل امتع بةمل ي    إعمو نيعلة  .ب
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 .املعلخ  ية  بطدر   اددث حبئمبن   ة .ج

 .شجا امتالما علك عد  اعط مبر  علخ امتلغمل امتع بةمل ع ًئمب   .د

 .نيلق مة فت  نراس  راب  .ه

 :اخللىةمل امتطعلةئةمل متلالما ةمه      

 ا سطئ ار ي حتىةز امتالما ح     طنلةا عد  علخ امتلغمل امتع بةمل .1

مب علك اسةةةةةةةةةةةةةةطعةةدان متطيةةدمي بيةةدرات نيلىةةةمل  طلىةةمل يد طةةمبمتةةب إ   .2  ني  ل  اةو املعلخ نائئةةً

 .امتطةمةه متلالما امتر د  ةامهةو صعة ت ي امتطدر   نامتطعلخ

 .نعئةًيمب متلالما امتر د يدنو صعةبمل ي  علخ امتلغمل امتع بةمل بالةًئمب  عال  املعلخ ش ًحمب .3

  عال  املعلخ نائًئمب نام مبت حةل املةان امتيت يد مب امتالما صةةةةةةةةةةع مل حبةث  بةةةةةةةةةةطئ نو ي  .4

 امتدراسمل ي امتباد أن ي امل زل

حةل يةضةةةةةةةة  امتلغمل امتع بةمل  أنسةةةةةةةا نالمبب مماد  ةف  املعلخ امتى صةةةةةةةمل متال ح األسةةةةةةةئلمل علك  .5

 .امتر د    ىهئةو متلالما

 :امتطعمبي  يا نب  نشمبط امتطعلخ غة امتامبي يد نيمل    

 .امتالما متلطحدث  متلغمل امتع بةمل نيمبرر امتىت  رغخ إممببمل امتالما بانن نعةأ .1

 اسطغ  امتةب  املطمبح بدر ا يامبو  .2

  عز ز يشمبع  اسب متدرنن امتلغمل امتع بةمل ي  علةخ ادمبنثمل          
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 .اش ح متلالما فةائد امتلغمل ح  يطهدنا ي  علخ امتلغمل امتع بةمل .1

 . علخ املعلخ امتالما أو  اةنةا ي طهجو نائًئمب .2

 ةامه امتالما صةةةةةةةةعة ت ي حيمبنل املعلخ نائًئمب فهخ أنمه امتيتةةةةةةةةةر متدى امتالما ع ديمب  .3

  علخ امتلغمل امتع بةمل

 .حمبنل نائًئمب اسطندا  نسمبئ  ا عم  ي  در   نرنن امتلغمل امتع بةمل .4

 تةةةةةةةةةةةةة فمبت املعلخ ي امتطغلب علك نيص امل افق امتيت  دعخ أنشةةةةةةةةةةةةةالمل  علةخ ن علخ امتلغمل            

 امتع بةمل : 

نيا ذمتد ل  .متةسةةةةةةمبئط املطعدنأاعاف املعلخ ناملد   بعد  اسةةةةةةطندا  امل افق يث   طنات ا .1

فهة حيمبنل نائًئمب  شةةجةا امتالما علك ا سةةطىمبنأ يد امتطبةةهةمت اسمبمتةمل يث  امتاطب أن 

 .األب اص املد مل املطةف أ ي املاط مل

نامتلى  متدرنن امتلغمل امتع بةمل ح   حيمبنل املعلخ أو   ي  بتةةةةةةةةةةت عمبل  نناضةةةةةةةةةح أصةةةةةةةةةةات .2

 .يمب  يةمته املعلخ ألنه    ةمد مممبرسمل  طئاد امتالما يد ا سطئمب  ببهةمتمل أ ن إ 

 ( اجلهسىف  ن  عهد الدعسة االسة ية2

حممبنمتمل نيلق بةئمل متغة مل مةدأ نيةا ةمل ل نذمتد يد نيمل إبمبيمل نةانا امتلغمل ن ةفة امتطدر ب  .أ

 علك امتلغمل امتع بةمل ألف ان ا طئا املدرس 
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نصةةةةةةحةح علك شةةةةةةجا املعلئو امتيمبنر د علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل بشةةةةةةا  صةةةةةةحةح   .ب

 .اسطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل متلطةاص  امتةةي 

 . ةفة ي افق  مبيلمل  مبفةمل ملبمبعدهخ ن بهةلهخ ي امتطعلخ  .ج

  ةفة نسمبئ  ا عم  امتيت  دعخ ن دعخ امتالما ي  علخ امتلغمل امتع بةمل ن ةف  يعئ  متغمل  .د

 علةخ شةةةةةجا املعلئو علك اسةةةةةطندا  امتال  يمل امتتةةةةةحةحمل املبةةةةةطنديمل ي أنشةةةةةالمل امتطعلخ  .ه

 ادمبنثمل

 .ف ض أاي  امتلغمل امتع بةمل علك امتالما نيعمبب مل املنمبمتىو  .و

 

 .   حتليل البياانت3

درسةةةة املوسسةةة ة االسةةةة ية اميس ية السةةةاىفسةةةة يف مبباق     ة امل تعليم احملاىفثة يف .أ

 ابريوس كساال ويف  عهد الدعسة االسة ية يف  يارساري     ة ابريوس كساال

ادمبنثمل ي املدرسمل املطةسالمل ا سميةمل اساةيةمل امتبمبنسمل ني يعهد     طخ  علةخ  

يمبنأ امتلغمل امتع بةمل يا   ضةةةةةةةئة ه ي لب   طخامتدعةأ ا سةةةةةةةميةمل يمبنأ نيمبصةةةةةةةمل ناحدأ متلئحمبنثمل 

 ةا  ي ه  نرن امتلغمل امتع بةمل ي    يةضةةةةةةة  ل  طخ ني  املمبنأ ي امتع مبصةةةةةة  األربعمل   يمبو 

دث نامتي ا أ نامتاطمببمل يا دمل عمبيمل عد املةضةةة  نفًيمب متلئةضةةة  امتلغمل ل ن   ا سةةطئمب  نامتطح

مترمتد فإو نيالمل امتطعلخ امتيت    .اددن يب ًيمب ل ناملةمةن ي امل مب   نامتاطب املدرسةمل املةمةنأ
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أربا يهمبرات متغة مل ل ن   يهمبرات ا سةةةةةةةةةةةةةةطئمب   نضةةةةةةةةةةةةةةعهمب يدرن امتلغمل امتع بةمل حتطةا علك

 همبرات امتاطمببمل نيهمبرات امتام  نيهمبرات امتي ا أ ني

ن طضةةةةح ذمتد  .  مبو  الالمب مةًدا اسةةةةطعدان يعلخ امتلغمل امتع بةمل ب   امت د  ي امتطعلخ

أا  ي   ىةةةةةره ل فةةةةإو نيا ذمتةةةةد ل .املع ةو ز ميلاهةةةةمب املعلئو و يد نيمل امتطعلخ أناأ اي

يةةةمحةةةظةةةةةةةمبت بةةةةةةةمبيةةةةةةة  مةةةةةةةمب امتةةة ةةةةةةةمبحةةةثةةةةةةةمل  ةةةةةةةمبنةةةةةةة  أسةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةمبذًا متةةةلةةةغةةةةةةةمل امتةةةعةةة بةةةةةةةةةةةمل   ميةةةاةةةد 

أو   ىر  متلئدرن مياد   .ي عئلةمل امتطعلخ ي امتىتةةةةةة  املر ةر امت انا جمبو  متامبي    ىر أو

نذمتد ألو امتةضةةةةا  . .بشةةةةا   مبي  امتبةةةةة مبر ة امتةارن ي نيالمل امتدرن ي  در   امتلغمل امتع بةمل

نامتظ نف أث مب  عئلةمل امتطعلخ ي امتىتةةةةةة  امتدراسةةةةةة    جتع  يد املئاد   ىةر سةةةةةةة مبر ة امتطعلخ 

 . ئمب  ة  الط ي نيالمل امتدرن

يةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل   ي  ةةره امل حلةةمل ل  ية  يةةدرن امتلغةةمل امتع بةةةمل ي .مث ي حلةةمل   ىةةةر امتطعلخ         

املطةسةةةةالمل ا سةةةةميةمل اساةيةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو ال اليمل  ر طة  ةا  بط ىةر أنشةةةةالمل  علةئةمل 

امتلغمل يدرن  إنارأ املةان امتطعلةئةمل ن نيا ذمتدل .إم اؤه ب مبً  علك ا عدان امتطعلةئ  امترا مت

ا مطئةةمب  األنل  ة امتي ا أ ل نا مطئةةمب  امتثةةمبين  .امتع بةةةمل ي امت ظةةمب  امتطجةةمبرا املطعةةدن األط اف

ي  ةةره األث ةةمب   . ة امتيةاعةةد ل نا مطئةةمب  امتثةةمبمتةةث  ة ادةةمبنثةةمل نا مطئةةمب  امت ابا  ة امتاطةةمببةةمل

و ا مطئمب  لأيمب  يدرن امتلغمل امتع بةمل ي يعهد امتدعةأ ا سميةمل إبمتيمب  يمبنأ امتدرن با ةب أ
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األنل  ةةةمبو امتيةاعةةةد ل نا مطئةةةمب  امتثةةةمبين  ةةةمبو امتاطةةةمببةةةمل ل نا مطئةةةمب  امتثةةةمبمتةةةث  ةةةمبو ادةةةدثةةةمل ل 

 .نا مطئمب  امت ابا  مبو امتي ا أ

ي  علةخ امتلغمبت األم  ةمل ني همب امتع بةمل ل يب أو  اةو    ةب ني  امله أ األربعمل:      

ب مبً  علك  را امتطبةةلبةة  ل  .ا أ ل امت ابعمل امتاطمببملل امتثمبمتثمل امتي   اددثمل ا سةةطيمبيمل األن  ل امتثمبنةمل

يدرسةةةةةةمل املطةسةةةةةةالمل   علخ امتلغمل امتع بةمل ي  بةةةةةةلةخ يةان فهرا  عين أنه مياد اسةةةةةةط طمبر أو    ةب

 . طخ ذمتد متطعد   امتةضا نامتظ نف ي املةداو .ا سميةمل ني يعهد امتدعةأ ا سميةمل  طلف

امتدعمبئخ متطبهة    متىع   لائمب يدرسمل  بطنديةواملعلئةو اجلةدنو ي  .ني  علةخ ادّدنات

أث مب  امتطعلخ  . ر   امتالما نفهئهخ ل نأحةمبًر  بةةةةةطنديةو شةةةةةمبشةةةةةمل امتةسةةةةةمبئط املطعدنأ امتع بةمل

ب ط  نبةضةح شد د ل ب   يالمبمت مل امتالما  متطدرا أيمب  امتىت   ش ح امتدرن حيمبنمتةو أ ًضمب

مب إبعالمب  امتالما امتر د    ط . متط مبنا ئا ةا يد فهخ امتى صةةةةمل متال ح امتعد د يد مث بمبيةا أ ضةةةةً

نيا ذمتد ل ع ديمب مت إم ا   علةخ ادمبضةةةةة أ ل  مبو يدرسةةةةةة امتلغمل  .األسةةةةةئلمل  ئمب    د امتالما

سةةةال أ ي اسةةطندا   يدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل ني يعهد امتدعةأ ا سةةميةمل أ ث  امتع بةمل ي

دث بلغطهخ األ  ل فةةإو امتالما يةةمبنمتةو  نةةه يد نيمل امتطحةة .امتع بةةةمل متغطهخ األ  يد امتلغةةمل

علك امت غخ يد أنةةةةةةه يد  .سةةةةةةةةةةةةةةةىهئةو ببةةةةةةةةةةةةةةهةمتةةةةةةمل أ ن يد اسةةةةةةةةةةةةةةطنةةةةةةدا  امتلغةةةةةةمل امتع بةةةةةةةمل

امتالما   ةسةةةةةةةلمل متطعة د  ,ن شةةةةةة ح نرن اددثمل  را  متلغمل امتع بةمل املعلخ  طالخ أو األفضةةةةةة 

 .ي امتىت  علك مممبرسمل امتطحدث  متلغمل امتع بةمل نائًئمب
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امتلغمل امتع بةمل  يدرن  مبو امتالما بد أ ي ةا املةان امتطعلةئةمل امتيت بديهمبملع فمل يمب إذا                 

 عط مبره   حق إبم ا  انيط مبر يدرسمل املطةسالمل ا سميةمل ني يعهد امتدعةأ ا سميةمل ل بخ ي

ا سةةةطئ ار ي ا سةةةاشةةةمبن   داف امتطدر    يا اجلز  األنية يد عئلةمل  ىمبع  امتطعلةخ نامتطعلخ

ل ح    ره املشةةالمل ي  را امتطيةةخ ل يب علك املعلخ أو   ط ه حًيمب .يبةة ًيمبامتيت مت حتد د مب 

 . طخ   ىةر نهةىمل امتطيةةخ بشا  صحةح نصحةح

 

 شةةيةت تعليم احملاىفثة يف  درسةةة املوسسةة ة االسةةة ية اميس ية السةةاىفسةةة يف مبباق  .2

 ابريوس كساال     ة ابريوس كساال  ويف  عهد الدعسة االسة ية يف  يارساري     ة

 املشيةت اللاسية  .أ

امتالما يد  يعظخ    طئاد ي يدرسةةةةمل املطةسةةةةالمل ا سةةةةميةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو ل

ن اةةةرا ل علك   ب أو  ي أ ك ل ن ز ل أو  ي أ ذ :يثةةةمبل .امتطئةةز بو ح ف  جةةةمبئةةةةمل ن ني 

مب بعض األشةةنمبص امتيمبنر د علك امتطئةةز بو األح ف ا جمبئةمل نمتاد  امت غخ يد أو   مبك أ ضةةً

حبةةةث حيطةةمبر املعلئةو إ  نبةة  إضةةةةةةةةةةةةةةةةمبي متطةةدر    .ي ب ا أ امتالئةةمل / اجلئلةةمل    طيد بعةةد

املدرسةةةةةةمل أي ةو  ألو بعض امتالما امتر د  دنيلةو  ره .املى نات املةمةنأ ي املمبنأ امتطعلةئةمل

 .يد املدارن ا بطدائةمل امتعمبيمل
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يعظخ امتالما  خ  بة ئمب ي امت ظمب  امتطجمبرا املطعدن األط اف امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةةةةميةمل

ح  أو املعلئو  ح ف ا جةةةةةةمبئةةةةةةةمل ل يةةةةةةةد ب ا أ ح ف ا جةةةةةةمبئةةةةةةةمل نبةةةةةةمبنرنو علك امتطئةةز

ألو يعظخ امتالما يد امت ظةةمب  امتطجةةمبرا املطعةةدن   علةخ املى نات ل يد األسةةةةةةةةةةةةةةهةة  امتيلةةة   خ

األط اف امتدعةأ ا سميةمل  خ يد ني ي  املدرسمل ا بطدائةمل  امتيت    زال األسمبن ناحد ني 

 خ  متىع  علك نرا مل بدرنن امتلغمل امتع بةمل بد اً يد  .ي يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةميةمل  ئا نى 

علك امت غخ  .اجلئ  امتع بةمل ننالق ي ب ا أ  رعةو مترمتد  خ  متىع  ل ا بطدائةمل ييعد املدرسةةةمل

متاد امتعةةةدن متة   .يد نمةن بعض امتالما امتةةةر د يةةةمب زامتةا   يةةةةدنو ب ا أ اجلئةةة  امتع بةةةةمل

 .مز  صغة ل فهخ يد ني ي  املدارن ا بطدائةمل اساةيةملسةى 

فةئمب  طعلق ب عض امتالما ي يدرسةةةةةةةمل املطةسةةةةةةةالمل ا سةةةةةةةميةمل امتبةةةةةةةمبنسةةةةةةةمل ي و مبول            

امتالما  أنيننا املعلئو ل ألو امتةةةةةةةر د املى نات حى  بةةةةةةةمبنر د علك ي هخ غة امتاثة فةةةةةةةإو

 را ألهنخ   يةدنو نالق  .امتع بةمليدنو صةةةةةةةةةةةةةةعةبمل ي نالق نحى  امتالئمبت امتيت  طحدث 

امتعد د يد   طخ حى    .يدنو صةةةعةبمل ي فهخ /   مجمل امت ص ذمتد ببةةة ب .امتع بةمل املى نات

يعهد  ن ملث  يا امتالما ي .ب   امتالما بشةةةةةةا  صةةةةةةحةح نصةةةةةةحةح املى نات املعالمبأ يد

ن   طئاد  امتيت مت نيلهمب بشةةةةةةةةةةةا  صةةةةةةةةةةةحةح ل حيىظةا مجةا املى نات امتدعةأ ا سةةةةةةةةةةةميةمل ل  

امت عض يد حى  يى نأ ناحةةدأ ح  نمةةد األطىةةمبل صةةةةةةةةةةةةةةعةبةةمل ي فهخ امت ص نحتةةد ةةد املعىن 

 .امتدبةق متلجئلمل
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ي يدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل ني يعهد امتدعةأ ا سةةميةمل      زال يعظخ امتالما          

  ىهخ حًيمب إذا  مبو امتالى    . علئهمب  شةةةةةةةةةةةةةةع نو   ر  مبك حةمبل فهخ ن ال ةق امتيةاعد امتيت مت

نيتةةةةةةةمبئص    يد   ا ةب اجلئلمل املةمةنأ ل فبةةةةةةةطظه    مب يشةةةةةةةمب   امتيةاعد )امتيةا د( يث  

ير   ن  نامتطعد    لئمبت يد حةث   بةخ اجلئ  ببةةةةةةةةةةة ب ا نيطمفمبت ي ا ع اا نامتا ةب

 . يدنث ن يى ن نيثىن نمجا نيمب إ  ذمتد

 

 . املشيةت  ن حيث غري اللاسية2

 ة    ا سةةةةميةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبول يدرن امتلغمل امتع بةملاملدرسةةةةمل املطةسةةةةالمل  ي

يطن ر يد ممبيعمل ن  مل أنطمبسةةةةةمبرا ا سةةةةةميةمل اساةيةمل ب ج يمبسةةةةةول يد  لةمل امتابةملل ببةةةةةخ 

 عين أو يدرن امتلغمل امتع بةمل ي  لد  انالمبمب يد نيلىةطه امتطعلةئةملل فهرا  علةخ امتلغمل امتع بةمل.

املعلخ  ب   امت د  ي  علخ .ي  مبمته ت  ئدرن حمافن ليب املد م  طئطا  جلةنأ املدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل

ن طضةةةةةةةةح ذمتد يد  أعدت  تةةةةةةةةئةئمب ي امتال  يمل يث   رهل حبةث  د   امتطعلخ بىعمبمتةمل ن ىمب أل

ع ةديةمب  علخ انةه    بةةةةةةةةةةةةةةطنةد   نمتاد . املع ةةمل نيمل نمةن األننات امتيت ميلاهةمب املعلخ  علخ

يد أو بةةدرأ املعلخ علك    ل علك امت غخبشةةةةةةةةةةةةةةاةة   ةةمبيةة  امتلغةةمل امتع بةةةمل  لغةةمل متلطعلةخل امتلغةةمل األ

مةدأ  بو املعلئو نامتالما     ةمد امتيت  امتطىمبعمت . اسطندا  امتلغمل امتع بةمل  رعمل متلغمب مل
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 شةةةةةةةةةةةةةةةةةة ح املةةةةةةةدرن امتةةةةةةةدرن   نعةةةة ةةةةةةةديةةةةةةةمب .نيةةةةمل امتةةةةطةةةةعةةةةلةةةةخ أن امتةةةةطةةةةعةةةةلةةةةخ اخلةةةةةةةمبرمةةةة  مةةةةةةةدال

 . نيش بمل ل يتحةبمل  يثلمل  به  فهئهمب نيىتلمل بالةئمل بال  يمل ش ح

يعهد امتدعةأ ا سةةةةةةةةميةملل  ةمد يدرسةةةةةةةةمبو متلغمل امتع بةمل   مبكل نمهمب يطن م   ي

علك  امتشةةة  عمل نامتطعلةخ امتد ين ا سةةةمي . يد  لةمل نار امتبةةةم  يد يدرسةةةمل امتعمبيل ا سةةةميةمل 

يدرسةةةةةةمل  ي  علةخ امتلغمل امتع بةمل ل إ  أهنخ طما امت غخ يد أو نيلىةطهخ متةبةةةةةة  يد ختتةةةةةةص

ي امت مبطيمل  .مترا فإو بدرهخ علك يع فمل امتلغمل امتع بةمل يةثةبمل امتعمبيل ا سةةةةةةةةةةةةميةمل نار امتبةةةةةةةةةةةةم ل

نمتاد ي امتةابال ع ةةةةةديةةةةةمب حيةةةةةدث  علخ امتلغةةةةةمل   طيدل وةةةةةمبيةةةةةمب املعلخ  ة ي امتةابا  متع بةةةةةةملل ن

ي   را  ة علك امتطاةف يا امتظ نف ي املةداول .غمبمت مب يمب  بةةةةطند  متغطهخ األ  امتيت امتع بةملل

علك املعلخ نامتالما ح    ال ةيهمب  تةةةةةةةةمب ت  متلغمل امتع بةملا  حو أو أفضةةةةةةةة  إذا  مبو ا ةا 

  ت ح فعمبيل. 

امتالما ي املدرسةةةةمل املطةسةةةةالمل ا سةةةةميةمل امتبةةةةمبنسةةةةمل ي و مبو ني يعهد امتدعةأ 

أهنمب    زال  .يطعمل  سةةةةةطندا  امتلغمل ا ندننةبةةةةةةمل ي امتطةاصةةةةة  يا األصةةةةةدبمب  ا سةةةةةميةمل أ ث 

امتع بةةةةةملألو  يتةةةةةةةةةةةةةة  املى نات امتيت  ن  متلغةةةةملاسةةةةد ةةةةث أ ع ةةةةديةةةةمب  طعلق األي  صةةةةةةةةةةةةةةعةبةةةةمل جتةةةةد

   بةةةةةةطنديةو امتلغمل  ل امتر د ا مطئمبعةمل نامت ةئمل ناملدرسةةةةةةمل ببةةةةةة ب بةئمل األسةةةةةة أ .  خ ولاهمب

 عطن  .عد  ا طئمبيهخ بطعلخ امتلغمل امتع بةمل ل فضةةةةةةةةةةمً عد امتع بةمل  لغمل  ةاصةةةةةةةةةة  ي اسةمبأ امتةةيةمل

ن   شةةع  امتالما بعد  ملطعمل نامتىن   نىبةةهخ  ل متلغمب مل  مت بةة مل  خ صةةع مل امتلغمل امتع بةمل يمبنأ



147 
 

 

عةةد   ل ن إضةةةةةةةةةةةةةةةمبفةةمل ي . إذا  ةةمبنةا بةةمبنر د علك امتطحةةدث  متلغةةمل امتع بةةةمل ل ح  متة  ةةمبو بلةمً 

ن عطن  ةةرا امتطعةةب ي نمةن  .امتةةرا  طع ض متةةه امتطعةةب اجلبةةةةةةةةةةةةةةةةدا نامت نح  امتةةدافا ن نمةن

نسمبئ   .علخ امتع بةمل  ة اخنىمبضاخلئةل ناملل ل ح   طبىن متلئتلحمل نامتدافا  نطمبر امتالمببمل  

مب بشةةةةةةةةةةةةا    ة  امت احمل يث  يعئ  امتيت   مياد أو  بةةةةةةةةةةةةطند   اةو حمبمتطهمب سةةةةةةةةةةةةطدث  أ ضةةةةةةةةةةةةً

ي  .عمبي  حمدنن مل  طب املمبنأ امتع بةمل .امتالمبمتب  طالخ أا ب اعمل  دعخ امتلغمل امتع بةمل    علك

درسةةةةمل ألو ل بعض امتالما فيط متد هخ  طب ي LKS  علخ امتلغمل امتع بةمل ل  شةةةة امتالما إ 

 ط ةةمبسةةةةةةةةةةةةةةةةب يا عةةدن امتالما حبةةةث  طخ إعةةمبرأ امتاطةةب متلالما  عةةدن  طةةب امتلغةةمل امتع بةةةمل  

 بدنر مب.

ي  علخ امتلغمل امتع بةمل ي املدرسةةةةةمل املطةسةةةةةالمل ا سةةةةةميةمل امتبةةةةةمبنسةةةةةمل ي و مبو ني يعهد 

أ ث   أو أتنير نرنن امتلغمل يد املىاض امتةب  امترا  يضةةةةةةه    اى  ل امتدعةأ ا سةةةةةميةمل 

 . طاللب و  ً مب يطا رًا استةل علك نطمبئ  أفض ل ألو امتلغمل يهمبرأ أم  باثةل يد ذمتد يد

مب            مب  امت ةئمل .ا ضةةةةةةةمبفمل إ  ذمتد ل فإو امتةضةةةةةةةا امت ةئ  األب  نعًئمب مته أتثة   ة أ ضةةةةةةةً

ناملدارن    بشةةا  عمب  ل امت ةئمل األسةة  مل    بةةطند  امتلغمل امتع بةمل . امل زل ناملدرسةةمل بةئمل   

نإذا  ةةمبو  .لةةب يد امتالما امتطحةةدث  متلغةةمل امتع بةةةمل  ةة   ة   لغةةمل رمسةةةمل ي  لةةد امت ةئةةمل طال

امتع بةمل  ةسةةةةةةةةةةةةةةةلمل متلطةاصةةةةةةةةةةةةةةة  بو املةاط و ي امل زل ناملدرسةةةةةةةةةةةةةةةمل ل  متلغمل   مبك اسةةةةةةةةةةةةةةطندا 

 .امتلغمل امتع بةمل  ة نسةلمل فعمبمتمل متلغمب مل متلطعةن إنراك فإو
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يف املدرسةةةةة املوسسةةةة ة االسةةةةة ية  احملاوالت  ن املدرسةةةةة مل املشةةةةيةت تعليم احملاىفثة  (3

اميس ية السةةةةةةةةةةةاىفسةةةةةةةةةةةة يف مبباق     ة ابريوس كساال ويف  عهد الدعسة االسةةةةةةةةةةة ية يف 

  يارساري     ة ابريوس كساال

ا بااحمبت س  املشةةامت ي  علةخ ادمبنثمل ي املدرسةةمل املطةسةةالمل ا سةةميةمل امتبةةمبنسةةمل 

   : ي و مبو ني يعهد امتدعةأ ا سميةمل مممب  ل

 حل  شيةت اللاسية  (أ)

 املشامت األصةات  (1)

عيد  در ب نيمبص  ياثف ل علك سةةةةةةة ة  املثمبل اس   ة يد نيمل منط  در يب

ي امتي ا أ نامتاطمببمل  متلغمل امتع بةمل ل متلالما امتر د   يةدنو ب ا أ اس نف ا جمبئةمل ن  

 .يةدنو ب ا أ امت ص امتع يب بالمبمل

 املشامت املى نات    (2)

املعلخ ي  ثة يد األحةةةةمبو  املى نات ل  ديةةة  أو  ية  نرنن حةلع ةةةد إعالةةةمب  

مب بةةرل اجلهةن متط بةةةةةةةةةةةةةةةط  إبم ا  وةةمبر د نغةةمبمت ةةمبً يةةمب  ا ر نالق املى نات. نميا ةةه أ ضةةةةةةةةةةةةةةةً

امتالئمبت ن يدمي أيثلمل علك املى نات ي مبشة أ  ألشةةمب  أن  متتةةر ل حبةث  بةه  علك 

متةزاو امتةةةةةةةرا  و اة  يةةةةةةةب أو .امتالما فهئهةةةةةةةمب ل نيةةةةةةةمبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل ي نرن عد نزاو

 .بةئمل إنطمبمةمل ي يتلحمل امتلغمل  متطدر    ية 
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 املشامت امتيةاعد (3)

ا مسمبعةلةمل نامتىلبةةةةةةةةةةةةةةىمل مث  طخ  در  همب ي  يب أو  اةو املعلخ أ ث  إعالمب  أمنمبط

 . ثة يد األحةمبو يا  الةر أ ث    ةًعمب

 حل  شيةت غري اللاسية (ب)

 ىمب ات ل ن   امتاىمب أ األ مبنميةمل نامتاىمب أ يد امت مبحةمل املثمبمتةملل  طئطا املعلخ اداف  ربا   .1

يب أو  ذمتدل إ    ضةةةةةةةةةةةةةةةمبفمل امتابة مل نامتاىمب أ امتشةةةةةةةةةةةةةةنتةةةةةةةةةةةةةةةمل نامتاىمب أ ا مطئمبعةمل.

بمبنر د علك اسةةةةةةةةةةةةةطندا  األسةةةةةةةةةةةةةمبمتةب ناألسةةةةةةةةةةةةةمبمتةب امتيت وث  حتداًي نممطعمل  املعلئةو  اةو

أننات امتلع مل  متلالمال علك سةةةةةة ة  املثمبلل ع د امتطعلخل  بةةةةةةطند  املعلخ  ي ةمبت امتلع مل يا

  املنطلىمل امتيت  طاةف يا ه نف امتىت  ننضعه

يب أو  اةو ط  يمل امتطعلخ امتيت خيطمبر مب املعلخ صةةةحةحمل ي ا دف نفًيمب مت  داف امل ان  . .2

 .حتيةيهمب

 يب أو  اةو املعلخ يىعئمب  سئمبن ي  در   اددث نخيلق مة صف سعةد .3

امتلغمل  يدرن امتلغمل امتع بةمل ل يب علك نرنن مت ب مل ملشالمل عد  حتىةز امتالما علك أنير  .4

 شة ح متلالما أمهةمل  علخ امتلغمل امتع بةمل نمياد أو  شةجا امتالما علك أو  اةنةا  امتع بةمل أو

سةةةةةةةةةةةةةةعةةدا  بطعلخ امتلغةةمل امتع بةةةمل نمياد متلالما أو  ىهئةا أو يةةمب  طخ  علئةةه يىةةةد ي حةةةمبهخ 

 .املبطي لةمل
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يع نفملل ناسةةةةةةةةأل األصةةةةةةةةدبمب   يى نات امتع بةمل ياامتطعةن علك اسةةةةةةةةطندا  امتلغمل  نائًئمب حمبنل .5

ن  مبر امتبةةةةةد ناملدرسةةةةةو ع د يةامهمل امتتةةةةةعة ت. امتالما امتر د  عمبنةو يد يشةةةةةمب   ي 

   علةخ ادمبنثمل أن امتلغمل امتع بةمل  بأمتةو نائًئمب يدرن امتلغمل امتع بةمل ن ىطحةو امتيمبيةن

ملطمبحمل امتيت مياد أو ختلق يب برل اجلهةن يد أم  امل افق نامتةسةةةةةةةةةةةةةةةمبئط ناملةارن امتطعلةئةمل ا .6

 .شعةرًا  متبعمبنأ نجتع  امتالما  شع نو ن أهنخ ي امل زل ي غ فمل امتدراسمل

نيلق بةئمل متغة مل بمبنرأ علك  شةةةةةةةةةةجةا امتالما علك امتشةةةةةةةةةةجمبعمل متلطحدث  متلغمل امتع بةمل ننو  .7

اخلالأل علك سةة ة  املثمبلل خيلق املعلخ مًةا يدرسةةًةمب  سةةطندا   امتشةةعةر  خلج  ناخلةف يد

 .غمل امتع بةمل ي    إعمو نيعلةيمبت أني ىامتل

اسطئ  ي حتىةز امتالما امتر د  ةامهةو صعة ت ي  علخ امتلغمل امتع بةمل ح     بطبلئةا   .8

 .متطعلخ امتلغمل امتع بةمل ن اةو املعلخ نائًئمب علك اسطعدان متطيدمي امتطةمةه نامتش ح املطعئق  خ

امتطحةةةمبت  متلغةةمل امتع بةةةمل ل ع ةةد   ةبا امتةبةة  غة امتاةةمبي ألنشةةةةةةةةةةةةةةالةةمل امتطعلخ يد نيمل إمتيةةمب  .9

متطدر ب حمدثةهخ نا سةةةةطىمبنأ نائًئمب يد امتةب  بشةةةةا  أفضةةةة ل علك سةةةة ة   امتالما ييمببلمل

مب إبعالةةمب  نام ةةمبت  متلغةةمل  املثةةمبل إذا  ةمبو املعلخ غة بةمبنر علك اسضةةةةةةةةةةةةةةةر ل  ية  املعلخ نائئةةً

 .امتع بةمل متلالما

 تةة فمبت املعلخ  .اسةةمل ي امل زلاملةان امتيت يد مب امتالما صةةع مل حبةث  بةةطئ نو ي امتدر 

ي امتطغلب علك نيص امل افق امتيت  دعخ أنشةةةةةةةةةةةةةةالمل  در   امتلغمل امتع بةمل ن علئهمب يا حممبنمتمل املعلخ 



151 
 

 

أن امتلى  نرنن امتلغمل امتع بةمل بتةةةةةةةةةةةةت عمبل  نناضةةةةةةةةةةةح ح   طئاد امتالما يد  ني  امتتةةةةةةةةةةةةت

إ  حممبنمتمل  شةةةةجةا   ضةةةةمبفمل  .ا سةةةةطئمب  ببةةةةهةمتمل إ  يمب  يةمته املعلخ ببةةةة ب عد  نمةن  در ب

امتالما نائًئمب علك ا سةةةةةطىمبنأ يد امتطبةةةةةهةمت املةمةنأ يث  امتاطب أن األب اص املد مل املطةف أ 

  .ي املاط مل

 احملاوالت  ن املدرسة مل املشيةت  (ت)

حممبنمتمل نيلق بةئمل متغة مل مةدأ نيةا ةمل ل نذمتد يد نيمل إبمبيمل نةانا امتلغمل ن ةفة امتطدر ب  .1

 ف ان ا طئا املدرس .علك امتلغمل امتع بةمل أل

شةةةةةةةةةجا املعلئو امتيمبنر د علك امتطحدث  متلغمل امتع بةمل بشةةةةةةةةةا  صةةةةةةةةةحةح نصةةةةةةةةةحةح علك  .2

 .اسطندا  امتلغمل امتع بةمل  لغمل متلطةاص  امتةةي 

 . ةفة ي افق  مبيلمل  مبفةمل ملبمبعدهخ ن بهةلهخ ي امتطعلخ .3

  .ن ةف  يعئ  متغمل ةفة نسمبئ  ا عم  امتيت  دعخ ن دعخ امتالما ي  علخ امتلغمل امتع بةمل  .4

 ادمبنثمل شجا املعلئو علك اسطندا  امتال  يمل امتتحةحمل املبطنديمل ي أنشالمل ي  علةخ .5

 ف ض أاي  امتلغمل امتع بةمل علك امتالما نيعمبب مل املنمبمتىو  .6
 


