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 الباب الرابع 
 ومناقشتها  تقديم البيانات وتحليلها

 في مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية  تعليم اللغة العربية

 

م يم وتنفيذ التعل يالثاين بشأن نظرية ختطيط التعل  باب وفًقا لنظريات اخلرباء يف ال

 : نتائج البحث على النحو التايل ةصف الباحثتم ، يوتقييم التعل 

مدرسة روضة اإلسالمية منهج اللغة العربية املستخدم يف عملية التدريس والتعلم يف 

مدرسة روضة  للمواد العربية يف  2013. مت تنفيذ منهج 2013هو منهج  الثانوية األهلية

العربية   حول املواد 2013، منهج . حالًيا2015منذ عام  اإلسالمية الثانوية األهلية

 مع دليل تقييم منقح.  2013املستخدمة يف هذه املدرسة هو منهج 

يف تطبيق هذا املنهج، تقوم مدرسة اللغة العربية باتباع الكتيبات اإلرشادية املقدمة 

يف املواد   2013من وزارة الدين. ومع ذلك، مل يتم تزويد مدرسة باملعرفة حول تنفيذ منهج 

 ملعلمي املواد العربية. 2013 تدريب منهج  العربية من خالل املشاركة يف
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، تقوم مدرسة  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةيف  2013يف تنفيذ منهج 

م اليت مت إعدادها هي برنامج سنوي،  يم. بعض أدوات التعل ياللغة العربية بإعداد أدوات التعل 

 ، وتقييم. صل دراسي، ومنهج دراسي، وخطة درسوبرنامج ف

عدة عقبات  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف  ةمدرس تواجه

غة العربية. بالنسبة ملناهج  يف تنفيذه. ومن بني هذه املعوقات نقص املواد التعليمية لتعلم الل 

مدرسة روضة  ، فإن كتب املواد التعليمية املستخدمة يف عملية تعلم اللغة العربية يف 2013

مدرسة روضة  هي كتب نشرهتا وزارة الدين. أُعطي الكتاب إىل  ية الثانوية األهليةاإلسالم

، كان عدد الكتب غري  مساعد يف عملية التعلم. ومع ذلك  كعامل  اإلسالمية الثانوية األهلية

مدرسة روضة اإلسالمية  يف  مدرسة  ت، لذلك قامكاٍف الستخدامها يف عملية التعلم

بإعداد مواده اخلاصة اليت مت تعديل موضوعها وفًقا للمنهج الذي جتميعه.   الثانوية األهلية

 الكتب منظمة لالستخدام من قبل طالب الصف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر.

والكالم  ماعلغوي وهي االست املهارات املفصل ويتضمن أربع  2013نهج تقييم م

 يتطلب الكثري من الوقت.  ةة والكتاباءوالقر 

مدرسة روضة  يف  2013ترتبط الصعوبة يف تقييم املهارات العربية األربع يف منهج 

م اللغة يبعدم ختصيص وقت التعلم. ختصيص الوقت املستخدم لتعل  اإلسالمية الثانوية األهلية
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فقط يف األسبوع  درس لهو ساعة واحدة  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةالعربية يف 

للحكم على إتقان واحد  ، ألنه اللغة العربية أن هذا كان ناقًصا ةدرسم ت لكل فصل. شعر 

احلد األدىن من معايري  ، فقد انتهى الوقت. ناهيك عن عدم وصول نتائج التقييم إىلفقط

 ، جيب على الطالب املشاركة يف العالج حبيث يتطلب وقًتا إضافًيا. االكتمال

، إال أن هناك أشياء  درسة هها املد من العقبات اليت يواجبالرغم من وجود العدي

ب ميكنهم استيعاب  يف تنفيذ عملية التعلم هذا هو أن الطال درسة ر هبا املإجيابية يشع

وًحا وتفصياًل.  ، تكون املادة العربية املقدمة أكثر وض2013، ألنه يف منهج املوضوع بسرعة

اللعب والتقدير جتعل الطالب ، توجد يف هذه العملية أيًضا أشكال من باإلضافة إىل ذلك 

، ال  ظرًا لضيق الوقت يف عملية التعلم، ن اللغة العربية. ومع ذلك م ييشعرون بالسعادة لتعل 

  2013ميكن أن يكون ناجًحا إىل أقصى حد. مت الشعور بأن املواد العربية الواردة يف منهج 

لفهم والفهم على أسهل ل مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةالذي مت تنفيذه يف 

الطالب. وذلك ألن املواد اليت يتم تدريسها أبسط وأقل من املواد املوجودة يف منهج مستوى  

ال   2013بية يف منهج ، إال أن املادة العر ية. على الرغم من أهنا أبسط وأقلالوحدة التعليم

ومهرة  ، ومهرة الكالم،ستماع تزال مكتملة، وتغطي أربع مهارات لغوية، وهي مهارة اال
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. حيتوي الكتاب أيًضا على مفردات وعينات مجل وقراءات وأسئلة ة، ومهرة الكتابالقراءة

 للطالب ملمارستها بعد االنتهاء من دراسة املادة. 

، توجد بالفعل مجيع خطوات د تدريس املهارات اللغوية األربع، على سبيل املثال عن

التمارين يف كتاب الطالب املدرسي  م وحىت مفاتيح اإلجابة على يالتدريس وأهداف التعل 

 ويتم شرحها بالتفصيل وبشكل واضح يف دليل املعلم. 

 

 مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية في   تعليم اللغة العربيةالتخطيط ل .أ

خطة املعلم لتدريس مواضيع معينة، يف مستويات   املقصود بتخطيط الدرس هنا هو

، والجتماع واحد أو أكثر حول موضوعات عربية. نظرًا ألن  وفصول معينة، ملوضوعات معينة

خطوة أوىل قبل حدوث عملية التعلم، قبل دخول الفصل املقصود من ختطيط الدرس هو ك

ليت سيتم تسليمها للطالب. من عدًدا من املواد واملواد التعليمية ا ةاملعلم ت ، أعدالدراسي

، جيب وضع ختطيط دقيق أواًل. وفًقا لالجتاه واألهداف احملددة أجل أن يكون تسليم املواد

، يبقى فقط للمعلم ترتيب سيناريو  خطيط ميكن حل هذه املشكلة الفنيةمع االستعداد للت

 تعليمي فعال يف الفصل الدراسي وفًقا للخطة.
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مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  اللغة العربية يف  ةلمبالنسبة لربنامج ختطيط مع

لتخطيط وفًقا للمادة اليت ، يتم اماعات عمل خالل العطالت املدرسية، وعقد اجتاألهلية

، برنامج الفصل الدراسي حبيث يتم التخطيط يف على سبيل املثال الربنامج السنوي، يدرسها

، حىت ال تزعج الطالب عند لتقدميها من قبل الطالب مج جاهزة بداية العام الدراسي الربا

م واملوضوع  ي، مت أيًضا إعداد خطة تنفيذ التعل دوث عملية التعلم ويف الوقت نفسهح

 م اللغة العربية للطالب.يوالوسائط التعليمية قبل تقدمي تعل 

ذ  األستا ، مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةبناًء على نتائج مقابلة مع رئيس 

 م يف مدرسته ، على النحو التايل:ي، الذي حتدث عن كيفية التخطيط للتعل جارينحممد 

لوضع   ة، يتم توجيه كل معلمم يف هذه املدرسة من حيث التخطيط"بالنسبة للتعل 
خطة درس عن طريق إعداد برنامج سنوي أو برنامج فصل دراسي أو منهج دراسي 

، وهو منهج متكامل يف اليت أسيسياستخدام منهج قياسي ومنهج تأو خطة درس ب
 وضعت هذه اخلطة. يف اجتماع العمل املدرسي الذي يعقد يف بداية العام الدراسي ". 
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، مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةرئيس بناًء على نتائج مقابلة مع رئيس 

يف مدرسته  ، أخرب أيًضا كيف كان تقسيم املهام ملعلمي اللغة العربية األستاذ حممد جارين

 على النحو التايل:

مدرسة روضة  لغة عربية واحد. ألنه يف إدارة  ة"يوجد يف هذه املدرسة مدرس
لية التنفيذ من قبل املعلم. ، يتم تنفيذ كل فصل يف عماإلسالمية الثانوية األهلية

 اللغة العربية."  السرجاناتعليم أساسي ، بالفعل   االلغة العربية لديه ة، مدرسلذلك 
 

، أيًضا ختطيط مد نور مث ال يزال يتعلق بتخطيط الدرس، يشرح منهج األستاذ حم

 ، على النحو التايل:الدرس

"يُطلب من كل معلم يف املدرسة وضع خطة درس بالشكل املوجود بالفعل يف دليل 
ومنهج  املناهج املدرسية. يتم توجيه كل معلم لوضع برنامج سنوي وفصل دراسي 

دراسي وخطط للدروس سيتم تقدميها الحًقا إىل منطقة املناهج الدراسية باعتبارها  
 أرشيف. " 

 
، حبثت الباحثة أيًضا عن أدلة من طالب يُدعى ع الرباهني من رأس املنهج وزمانهوإلقنا 

، على النحو لغة العربية وفًقا للجدول الزمينم اليحممد الصف الثاين عشر يشرح خطة تعل 

 يل:التا
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وكل ليلة جيب أن  ة"أن جدول اللغة العربية يف مدرسيت قد مت حتديده من قبل املعلم
أرى اجلدول وفًقا ليوم ووقت الدروس. دروس اللغة العربية يف أسبوع واحد هلا ساعة  

 دقيقة لكل منها صف دراسي".  35واحدة من االجتماع ملدة  
 

قالت  2019أغسطس  12يف جمال الدراسات العربية. ُأجريت مقابلة يف  ةمث ملدرس

، يُطلب منهم دائًما  وضع خطة تعليمية. من قبل املدير يف املدرسة قد ةفيها إن كل معلم

 وضع خطط لكل درس وتقدمي تقارير عن كل درس من دروسهم إىل وقت املنهج.

،  صًة إعداد الربنامج السنويل معلم يف املدرسة وضع خطة للدرس، خا "يُطلب من ك
، وخطط الدروس بصرف النظر عن كونه فصل الدراسي، واملنهج الدراسيوبرنامج ال

مطلوبًا ليكون شكاًل من أشكال الوعي الشخصي كمعلم لديه مسؤوليات مهنية سيتم  
، مث تقدميه  تعليمي وتعليمي يف الفصل الدراسياستخدامها الحًقا كدليل يف كل نشاط 

يف   وكاماد املناهج كأرشيف وإثبات على أهنم قد نفذوا التزاماهتم كمعلمنيأيًضا إىل
، يكون ذلك دائًما اليت عقدت يف اجتماعات املدرسة. عند وضع خطط الدروس

 العمل املدرسي يف بداية العام الدراسي ". 
 

اللغة العربية وضع خطة درس ألهنا كانت  ة، ميكن القول أن مدرسمن نتائج املقابلة

مدفوعة بأمر من املدير وعلى أساس وعيه اخلاص بأن الربنامج مت جتميعه كمرجع عندما 

اللغة   ةبه مدرس تاستغرقت عملية التعلم مكان. يتكون شكل ختطيط التعلم الذي قام
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، وإعداد املنهج  اسينات املقابلة من الربنامج السنوي، وبرنامج الفصل الدر العربية من بيا

التعلم كما هو مذكور الدراسي ووضع خطط الدروس. لتقدمي صورة كاملة لشكل ختطيط 

 ، سيتم وصفها واحدة تلو األخرى أدناه: أعاله

 (. البرنامج السنوي 1

يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  اللغة العربية  ةبناًء على نتائج املقابالت مع مدرس

أن إعداد برنامج سنوي يهدف إىل توضيح معايري الكفاءة اليت جيب   ، من املعروفاألهلية

على الطالب إتقاهنا خالل عام دراسي واحد ومقدار الوقت املطلوب لتدريس مجيع املواد  

،  يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاملوجودة. بناًء على البيانات من الوثائق الواردة 

تتكون مكوناته من: هوية   لسنوي املستخدم كان تنسيًقاوجد أن نوع تنسيق الربجمة ا

تتكون من   ، ومصفوفةاألكادميية، والسنة املدرسة، وهوية املوضوع، والفصل والفصل الدراسي

، الرقم: الرقم التسلسلي، والكفاءة القياسية، والكفاءة األساسية، وختصيص الوقت

يتم تدريسها خالل واملعلومات. عند حتديد عدد معايري الكفاءة والكفاءات األساسية اليت 

، يعه. ويف الوقت نفسهاللغة العربية يف املنهج الذي مت جتم ةعام دراسي واحد، يأخذها مدرس
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يد مقدار الوقت املخصص للتخصيص املطلوب يتم حتديد معايري الكفاءة / املوضوع  لتحد

 بناًء على اتساع وعمق املادة اليت سيتم تدريسها.  ةمن قبل املعلم

 

 

 (. برنامج الفصل الدراسي2

يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  اللغة العربية  ةبناًء على نتائج مقابلة مع مدرس

لتدريس. مع برنامج  برنامج الفصل الدراسي ليكون مرجًعا يف خطة تنفيذ ا ، مت وضعاألهلية

حتديد مقدار الوقت املخصص لتنفيذ تعلم الكفاءة وميكن  ةالفصل الدراسي، ميكن للمدرس

معرفة  ة، ميكن للمدرسلكفاءة. مع برنامج الفصل الدراسيمالحظة مىت جيب تدريس هذه ا

أو ألن املدرسة مغلقة هبذا جود أنشطة مدرسية خمتلفة مىت يكون األسبوع غري فعال بسبب و 

اللغة العربية بإعداد برامج فصل دراسي. ال   ةالوعي، فليس من املستغرب أن يقوم مدرس

يوجد فرق يف الشكل يف صنع برامج الفصل الدراسي. يتكون برنامج الفصل الدراسي من 

 املواد التالية: 
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سي بصيغة تتكون من: هوية املدرسة،  الفصل الدرا( يتم إعادة تلخيص برنامج 1

:  ، وختصيص الوقت الذي يشملواملواد، والصفوف، والفصول الدراسية، ومعايري الكفاءة

، و حساب الساعات الفعلية عدد األسابيع يف الفصل الدراسي، وعدد األسابيع غري الفعالة

 وعدد الساعات الفعلية.

يغة تتكون من: هوية املدرسة، املادة، الفصل ي بص( تتم تفاصيل الربنامج الفصل 2

، العام الدراسي والفصل الدراسي ومعايري الكفاءة. مث تتكون املصفوفة من عمود الدراسي

  الكفاءة األساسية وعمود املؤشر وعمود ختصيص الوقت وعمود شهر النشاط. يف برنامج 

الدراسي حسب   ، وهو عدد األسابيع يف الفصلالفصل الدراسي هناك ختصيص للوقت

املعلم والذي يتم احتسابه بناًء على عدد األسابيع الواردة يف التقومي التعليمي لفصل دراسي 

الذي يتم فيه تدريس املادة.  واحد. يعتمد عدد األسابيع يف الفصل الدراسي على اليوم 

و وآخر ليس هو نفسه. عدد األسابيع غري الفعالة ه ة، فإن عدد األسابيع بني مدرسلذلك 

عدد األسابيع اليت تستخدمها األنشطة خارج عملية التعلم نظرًا لوجود أنشطة مدرسية مثل 

 فرتات الراحة الفصلية واالمتحانات النهائية للمدرسة وملء بطاقات التقارير. 

 (. تجميع المنهج 3
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مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  قوم بتدريس اللغة العربية يف تالذي  ةاملعلم تقام

، ويتم تنفيذ هذا املنهج يف بداية الفصل الدراسي بتجميع تطوير منهج دراسي يةاألهل 

على كتاب دليل املنهج   ةاحلايل. يعتمد إعداد هذا املنهج من نتائج املقابالت مع املعلم

مدرسة روضة اإلسالمية  اللغة العربية يف  ةللموضوع املعين. كانت اخلطوات اليت اختذها مدرس

ت / ، ومطابقة الكفاءالنظر يف املراجع يف دليل املناهجقبل جتميع املنهج هي ا الثانوية األهلية

، مث إنشاء نظام تقييم يعتمد على الكتيب وحتديد الوقت املؤشرات األساسية مع الكتيب

قوم  توة على ذلك، املناسب للتخصيص. كل موضوع مت تعديله وفًقا للتقومي التعليمي. عال

 املعين بصياغة تطوير املنهج يف تنسيق معني. ةاملعلم

مدرسة روضة  ، ال يوجد فرق يف شكل املنهج الذي وضعه كل معلم يف يف هذه احلالة

، ألهنم تلقوا التوجيهات والتوجيهات من املدير ومدير املناهج.  اإلسالمية الثانوية األهلية

 ميكن تطوير املنهج الدراسي من خالل اخلطوات التالية: 

امأل هوية هوية املنهج املكونة من اسم املدرسة والفصل واملوضوع والفصل . 1

 الدراسي. يتم كتابة هوية املنهج يف مصفوفة املنهج. 
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. تدوين الكفاءات األساسية معايري الكفاءة هي مؤهالت قدرات الطالب اليت 2

ربية. معايري الكفاءة تصف إتقان املعرفة واملواقف واملهارات اليت يتوقع حتقيقها يف املواد الع

 مأخوذة من معايري احملتوى العريب.

. كتابة الكفاءات األساسية الكفاءات األساسية هي احلد األدىن من القدرات اليت 3

جيب أن ميتلكها الطالب إلتقان معايري الكفاءة للمواد العربية. يتم اختيار الكفاءات 

 األساسية من تلك املدرجة يف معايري احملتوى.

حتديد املادة الرئيسية / التعليمية عند حتديد املادة الرئيسية / املواد التعليمية ،   . 4 

 جيب مراعاة ما يلي:

 ات األساسية والكفاءات األساسية  أ. أمهية املوضوع مع الكفاء

 اطفي واالجتماعي والروحي للطالب ب. مستوى التطور البدين والفكري والع

 ج. فائدة للطالب 

 اهليكل العلميد. 

 ه. عمق وعرض املادة  
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 طلبات البيئية . ذات الصلة باحتياجات الطالب واملتو

 ز. توزيع الوقت

م لتوفري اخلربات التعليمية اليت يم مت تصميم أنشطة التعل ي. تطوير أنشطة التعل 5

واملعلمني تنطوي على عمليات عقلية وجسدية من خالل التفاعالت بني الطالب والطالب 

والبيئة ومصادر التعلم األخرى من أجل حتقيق الكفاءات األساسية. ميكن حتقيق أنشطة 

م املعنية من خالل استخدام مناهج تعلم متنوعة تركز على املتعلم. حتتوي أنشطة يالتعل 

 م على املهارات احلياتية اليت حيتاج الطالب إلتقاهنا. يالتعل 

م النظر يف املؤشرات أواًل. لذلك، عند  ، يتالتقييمغة املؤشرات لتطوير أداة . صيا6

 ، هناك حاجة إىل املعايري التالية. حتديد املؤشرات 

 أ. حسب مستوى تنمية تفكري الطالب.

 ب. املتعلقة مبعايري الكفاءة والكفاءات األساسية. 

 ج. انتبه جلوانب الفوائد يف احلياة اليومية )املهارات احلياتية(. 

ادرًا على إظهار حتقيق نتائج تعلم الطالب ككل )املعرفية د. جيب أن يكون ق

 والعاطفية والنفسية احلركية(.



64 

 

 ه. انتبه ملصادر التعلم ذات الصلة.

 . ميكن قياسها / ميكن قياسها / ميكن مالحظتها. و

 ز. استخدام األفعال العملية. 

يف نشاط س املؤشرات. . تقييم تقييم حتقيق الكفاءات األساسية للطالب على أسا7

، دوات ، )ب( شكل األت مهمة تشمل: )أ( تقنيات التقييم، هناك ثالثة مكوناالتقييم هذا

 )ج( أمثلة لألدوات.

 أ. حتديد التخصيص

 ختصيص الوقت هو مقدار الوقت املطلوب لتحقيق كفاءة أساسية معينة. 

 ب. حتديد املصدر

ميكن أن تكون: الكتب  يت، والميم هي كل ما هو مطلوب يف أنشطة التعل يموارد التعل 

، وما إىل  صني، والبيئة الطبيعية، واملختاملدرسية، والوسائط املطبوعة، والوسائط اإللكرتونية

 ذلك.

 ميل(. صنع خطط تنفيذ التع4
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يف كل اجتماع تعليمي   ةيعد وضع خطة تنفيذ التعلم أحد أشكال واجبات املعلم

يف تنفيذ واجباته املهنية. من نتائج املقابالت والبيانات اليت  ةوالذي أصبح التزاًما كمعلم

مدرسة روضة  الذي قام بتدريس دراسة اللغة العربية يف  ةمن املعلم ة حصل عليها الباحث

درس. لقد  ، كان قد وضع خطة درس يف كل مرة قبل تنفيذ الاإلسالمية الثانوية األهلية

 وضعوا خطة الدرس بناًء على إرشادات املنهج الدراسي اليت قاموا بوضعها مسبًقا. 

 م: يفيما يلي خطوات تطوير خطة تنفيذ التعل 

كفاءات   4، لكل مادة رئيسية يف كل منهج هناك . مراجعة املنهج بشكل عام1

ف الذاتية وجتاه البيئة  أساسية وفًقا جلوانب الكفاءات األساسية )املواقف جتاه اهلل واملواق

، متت صياغة املنهج يف  ق هذه الكفاءات األساسية األربعةواملعرفة واملهارات(. لتحقي

األنشطة الطالبية العامة يف التعلم بناًء على معايري العملية. أنشطة هؤالء الطالب هي 

، واملعاجلة ات صيل االستكشاف والتوضيح والتأكيد، وهي: املراقبة، والسؤال، ومجع املعلومتفا

ل  ، يف شكمي والتواصل. جيب أن يتم تفصيل هذا النشاط بشكل أكرب يف خطة تنفيذ التعل 

، مما جيعل الطالب نشطني يف التعلم. تشمل دراسة املنهج  خطوات يتخذها املعلم يف التعلم

 أيًضا صياغة مؤشرات الكفاءة األساسية وتقييمها. 
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د التعليمية اليت تدعم حتقيق الكفاءات األساسية  . حتديد املواد التعليمية حتديد املوا2

 من خالل مراعاة:

 ( املتعلمني احملتملني 1

 ( الصلة باخلصائص اإلقليمية  2

 اطفي واالجتماعي والروحي للطالب ( مستوى التطور البدين والفكري والع3

 ( الفوائد للطالب4

 ( اهليكل العلمي5

 ة وعمق واتساع املواد التعليمية  ( حقيق6

 اجات الطالب واملتطلبات البيئية  ( مالءمتها الحتي7

 ( ختصيص الوقت8

. حتديد األهداف ميكن تنظيم األهداف اليت تغطي مجيع الكفاءات األساسية أو  3 

تنظيمها لكل اجتماع. تشري األهداف إىل املؤشرات اليت حتتوي على جانبني على األقل: 

 اجلمهور )الطالب( والسلوك )جوانب القدرة(. 
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تعليمية اليت م لتوفري اخلربات اليم مت تصميم أنشطة التعل ي. تطوير أنشطة التعل 4

تنطوي على عمليات عقلية وجسدية من خالل التفاعالت بني الطالب والطالب واملعلمني 

والبيئة ومصادر التعلم األخرى من أجل حتقيق الكفاءات األساسية. األشياء اليت جيب  

 مراعاهتا عند تطوير أنشطة التعلم هي كما يلي:

، من أجل لمعلمني، وخاصة املعلمنيم لتقدمي املساعدة ليأ. يتم تنظيم أنشطة التعل 

 تنفيذ عملية التعلم بشكل احرتايف.

، ة اإلدارية اليت يقوم هبا املعلمم على سلسلة من األنشطيب. حتتوي أنشطة التعل 

 حبيث ميكن للطالب تنفيذ أنشطة مثل املنهج الدراسي.

ب ج. النشاط التعليمي لكل اجتماع هو سيناريو خلطوات املعلم يف جعل الطال

 يتعلمون بنشاط. 

، وختام. يتم وصف األنشطة : مقدمة، جوهرمت تنظيم هذا النشاط يف األنشطة

شطة االستكشاف والتوضيح والتأكيد، وهي:  األساسية مبزيد من التفصيل يف تفاصيل أن

 ، والتواصل.املراقبة، وطرح األسئلة، ومجع املعلومات، والربط
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اسي قد حدد نوع التقييم. يتم تقييم حتصيل . إن وصف نوع التقييم يف املقرر الدر 5 

ت الكفاءات األساسية للطالب بناًء على املؤشرات. يتم إجراء التقييم باستخدام االختبارا

واالختبارات املكتوبة والشفوية، ومالحظات األداء، وقياس املواقف، وتقييم العمل يف شكل 

متعلم  يم الذايت. ألنه يف كل طالب، والتقيأو منتجات، واستخدام احملافظ، و مشاريع مهام

، يعد عرض احملفظة طريقة للتقييم اليت جيب إجراؤها ملستويات  يتم تشجيعه على إنتاج عمل

 التعليم االبتدائي والثانوي. 

. حتديد ختصيص الوقت يعتمد حتديد ختصيص الوقت لكل كفاءة أساسية على 6 

األسبوع من خالل مراعاة عدد  عدد األسابيع الفعالة وختصيص الوقت للموضوعات يف

الكفاءات األساسية واتساعها وعمقها ومستوى الصعوبة ومستوى أمهية كل منها. 

الكفاءات األساسية. يعد ختصيص الوقت املنصوص عليه يف املنهج الدراسي مبثابة تقدير  

يتم  ، حيتاجها الطالب املختلفون. لذلك  الوقت إلتقان الكفاءات األساسية اليت ملتوسط 

 . ميخطة تنفيذ التعل تعديلها مرة أخرى يف تفصيل هذه املخصصات و 

 . حتديد مصادر التعلم7
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يف شكل  ،ميمصادر التعلم هي املراجع واألشياء و املواد املستخدمة يف أنشطة التعل 

، فضاًل عن البيئة املادية والطبيعية  وسائط مطبوعة وإلكرتونية، وأشخاص مرجعيني

 ية. واالجتماعية والثقاف

قابالت واملالحظة  بناًء على نتائج كل من البحث الذي مت احلصول عليه من خالل امل

، مت عرض نتائج البحث ومناقشتها حىت ميكن سد النظرية والظروف احلقيقية  ودراسة الوثائق

. يف األساس، مجيع األنشطة، مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةم يف ييف جمال التعل 

، ال ميكن فصلها عن التخطيط.  أو الكلية، سواء كانت األنشطة الصغرية شكلهامهما كان 

التخطيط هو إحدى الوظائف األولية للوظيفة األولية للنشاط يف حتقيق األهداف بفعالية  

وكفاءة. كما ذكر أندرسون أن التخطيط هو رؤية للمستقبل وخيلق إطارًا لتعبئة أفعال الفرد 

 يف املستقبل.

تيجًيا  ، فإن التخطيط يف التعليم حيتل موقًعا اسرتابني مشس الدين مكمونكما ذكر أ

، ألنه مع التخطيط الرتبوي سيوفر التوجيه يف جهود عملية تقدمي  يف عملية التعليم بأكملها

، باستخدام مناهج التخطيط هو عملية إعداد املوضوع، باستخدام وسائط التعلم التعليم.

 يق أهداف حمددة مسبًقا. وأساليب التعلم من أجل حتق
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م اللغة العربية ، جيب ترتيبها يف خطة ي، وخاصة يف أنشطة تعل ؤسسات التعليميةيف امل

ناضجة من أجل حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية. املنهج هو احلد الذي جيب أن يعطيه 

هج حدود  الطالب يف عملية التعلم اليت مت تنفيذها من قبل املعلم يف فصلهم. يوفر هذا املن

املوضوع لكل مستوى صف. جيب اتباع هذا املنهج حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم الواردة  

 فيه حسب الربنامج. 

اللغة العربية يف   ةمن نتائج البيانات اليت مت وصفها يف عرض البيانات مع مدرس

ن القول ، ميكإعداد برنامج الفصل الدراسي هذا ، يفمدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

رض البيانات من حيث أهنم متكنوا من جعله جيًدا. من نتائج البيانات اليت مت وصفها يف ع

من عمل  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف  ة، متكن مدرسإعداد املنهج

 وجتميع منهج بشكل صحيح وفًقا لإلرشادات احلالية. 

ويناتابوترا وروستانا أرديويناتا، أنه يف  سريف الدين  هذا كما ذكر تايلر كما نقله أودين

 ، وهي: مكونات أساسية  4هناك على األقل  ، جيب أن يكونتطوير املنهج 

 . جيب أن يكون هناك هدف جيب حتقيقه1

 م إعطاؤها للطالب لتحقيق األهداف. هناك خربات تعليمية سيت2
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 لخربات التعليمية )عملية التعلم(. هناك تنظيم ل3

ها )تقييم  . هناك أدوات حىت نتمكن من حتديد األهداف اليت مت حتديدها لتحقيق4

 نتائج التعلم(

اللغة العربية يف   ة، عند دراستها يف شكل املنهج الذي أعده مدرسهذه املكونات 

، وميكن تفسري ذلك على ، هلا نفس الصيغة الصياغةمدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

، املوضوع  هي نفسها األهداف املراد حتقيقهاالكفاءات واملؤشرات األساسية  النحو التايل:

هي ، واألنشطة التعليمية وموارد التعلم التعلم اليت سيتم تقدميها للطالبهي نفس جتربة 

حملددة.  ، والتقييمات هي نفس األدوات لتحقيق األهداف انفسها مثل تنظيم خربات التعلم

 ت، قامت اليت مت وصفها يف عرض البيانات من نتائج البيانا ،بالنسبة لعمل خطط الدروس

بوضع خطط الدروس بشكل  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف  ةمدرس

صحيح ووفًقا إلرشادات املنهج احلالية. إن إعداد خطة الدرس هذه عبارة عن إعداد تعليمي 

يقوم به املعلم لكل اجتماع ويعمل كمرجع لتنفيذ عملية التدريس والتعلم يف الفصل حبيث 

 ن أن: ميكن أن تتم بسالسة. وذلك وفًقا لشروط التخطيط التعليمي اليت ذكرها سديرما
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م ليست سوى إسقاط املعلم أو تقديره ي"إن برامج التخطيط أو التدريس والتعل 
 لألنشطة اليت سيتم تنفيذها أثناء أنشطة التعلم." 

 

يف   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية، سواء كان هذا هو ما لدى بعبارة أخرى

تعليمية  كدليل يف تنفيذ  ، فإن املعلمني مطالبون دائًما بعمل أدوات كل ختطيط للدرس

 م يف الفصل. يف إعداده مت تعديله أيًضا وفًقا للتقومي األكادميي املقدم للطالب.يالتعل 

 

 في مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية اللغة العربية أهداف تعليم 

يف الدراسة، الشيء األكثر أمهية هو حتديد أهداف التعليم أواًل. األهداف من تعليم 

اليت تقع يف شارع علم روه ، قرية   يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية 

، منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية بشكل عام حبيث  01باكو علم ر.ت 

الكفاءة التواصلية. تشمل هذه الكفاءات القدرة على التواصل باللغة   ميكن للطالب حتقيق

العربية املنطوقة واملكتوبة لتجهيز الطالب الكتساب املعرفة، وإعداد الطالب ملواصلة  

 دراساهتم، ويف هناية املطاف إعداد الطالب لدخول اجملتمع.
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وانب التقنية وقيودها ال إن فهم أحد العناصر األساسية يف تعليم اللغة، وخاصة فهم اجل

يضمن أن برنامج تعليم اللغة سيعمل بشكل جيد، ولكن من خالل فهم هذه اجلوانب  

التقنية، من املتوقع أن يكون الطالب واملعلمون أكثر قدرة على إتقانه. عملية تعلم ستأخذ  

 الطالب إىل األهداف النهائية املتوقعة.

ناك على األقل العديد من األشياء املتعلقة بناًء على الشرح أعاله، ميكن القول أن ه

 بالكفاءة، وهي الكفاءة: 

 ( فيما يتعلق بقدرة الطالب على فعل شيء يف سياقات خمتلفة،1

 ( شرح كيف حيصل الطالب على التعليم لتحقيق قدرات معينة،2

( هي نتيجة التعلم الذي يشرح األشياء اليت يقوم هبا الطالب بعد خوض عملية 3

 التعلم،

( جيب حتديد كفاءة الطالب يف القيام بشيء ما بشكل واضح وواسع يف معيار ميكن  4

 حتقيقه من خالل األداء القابل للقياس.
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يتوقع من الطالب حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية من اجلوانب الوجدانية واملعرفية  

 الم والقراءة والكتابة.والنفسية احلركية للمهارات اللغوية األربع وهي االستماع والك

أما خبصوص أهداف التعليم )االستماع(، فيعين ضمنًا أن هذه األهداف واردة يف  

املناهج وخطط الدروس اليت مت إعدادها، أي حىت يتمكن الطالب من معرفة أصوات النطق 

اليت يتم مساعها.  العريب ومتييزها. ميكن للطالب أيًضا االستماع، واالنتباه، والرتكيز على املواد 

يقود هذا اهلدف الطالب إىل أن يكونوا ماهرين يف متييز احلروف ومتييز حروف العلة وفهم 

 بعض املعاين املسموعة من اللغة العربية.

مث يتم تضمني األهداف التعليمية للكالم )التحدث(، مث ضمنًيا هذه األهداف يف  

ي حىت يتمكن الطالب من طرح األسئلة  املنهج الدراسي وخطط الدروس اليت مت إعدادها، أ

واملشاركة والتواصل. يقود هذا اهلدف الطالب إىل أن يكونوا ماهرين يف التعبري عن اآلراء، 

واستجواب أفكار األصدقاء، وتقدمي نتائج املناقشة، وطرح األسئلة واإلجابة عليها، وتقدمي  

 النقد واالقرتاحات بشأن ما يتم تقدميه. 

تعليم القراءة، يتم تضمني اهلدف ضمنًيا يف املناهج الدراسية وخطط استمرارًا هبدف 

الدروس اليت مت إعدادها، أي حىت يتمكن الطالب من نطق الكلمات والعبارات واجلمل 
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الواردة يف النص وفًقا للمخرج، يقرأ الطالب مادة القرعة وفًقا لبنية اجلملة الصحيحة، 

رف الطالب على معىن الكلمات والعبارات واجلمل ويتعرف الطالب على بنية اجلملة، ويتع

يف النص، وجييب الطالب على أسئلة حول نص القرعة، ويقرأ الطالب القراءة بصمت 

 النص، فهم الطالب أخريًا الرسائل الواردة يف نص القرعة.

أخريًا، فإن أهداف التعليم للكتابة متضمنة يف خمطط املنهج الدراسي والدروس اليت مت 

ها حىت يتمكن الطالب من تغيري رمز الصوت إىل الكتابة، ألن رمز الكتابة العربية  إعداد

خيتلف عن الرمز املكتوب باللغة الالتينية، يبدأ رمز الكتابة العربية من اليسار إىل اليمني.  

ومجيع احلروف العربية من احلروف الساكنة أو الساكنة، بينما جيب أن تستخدم حروف 

 العلة.

 

في مدرسة روضة اللغة العربية  عليمفي الت ةساليب وتقنيات المعلممناهج وأ

 اإلسالمية الثانوية األهلية 
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يف مدرسة  يف عملية التعليم، تقع طريقة التدريس اليت يستخدمها مدرسة اللغة العربية 

،  01اليت تقع يف شارع علم روه ، قرية باكو علم ر.ت  روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية هي طريقة للعرض، واملناقشة، واحملاكاة عن 

ظهر قلب، وتعيني املشروع. باستخدام طرق خمتلفة يف عملية التعلم، ميكن حتفيز الطالب 

عملية التعلم. ويف الوقت نفسه، يف التدريس يف   واملعلمني ليكونوا أكثر نشاطًا وأقل ملاًل يف

الفصل، يستخدم دائًما اللغة العربية كلغة للتعليم مثل التحية وحضور الطالب والتحية 

وطلب األخبار وبدء الدروس واختتامها. عندما تقوم املعلمة بتدريس اللغة، جيب على 

 لنهج والطريقة والتقنية. املعلمة أوالً فهم األشكال الثالثة للمفاهيم اليت تسمى ا

النهج هو افرتاض مرتابط يتعلق بطبيعة وتعليم وتعلم اللغات. يعمل هذا النهج على  

 وصف كيفية اكتساب الشخص للمعرفة باللغة اليت يتعلمها.

الطرق هي اإلدراك العملي للنهج. وبالتايل فإن الطريقة هي خطة شاملة يف تقدمي املواد  

ءات معينة يف تنفيذ أنواع األنشطة، وأدوار املعلمني واملتعلمني،  التعليمية باستخدام إجرا

واملوضوع، ومنوذج املنهج املستخدم. لذلك، تتضمن األساليب جمموعة متنوعة من 

 اإلجراءات والتقنيات.
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األساليب التطبيقية. لذا، فإن التقنية هي طريقة أو نشاط خاص يتم تطبيقه يف الفصل 

ساليب. يف األساس، هناك طرق خمتلفة لتعلم اللغة تعتمد على ما الدراسي وفًقا للطرق واأل

يعتقده املعلم ويالحظه ويفهمه ويفسره واليت ميكنها تطوير إمكانات الطالب وتشكيل 

 شخصيةهم. ومع ذلك، يف الواقع ميكن تعديله وفًقا الحتياجات املعلمني والطالب.

فأكثر على تطبيق الطريقة املباشرة ، أي  أكثر  هر احلقائق يف اجملال أن املعلمة تسيطرتظ

استخدام اللغة العربية كلغة للتعليم عند تقدمي وشرح املواد أو املواد التعليمية للطالب.  

اللغة العربية طريقة الرتمجة النحوية. لذا فإن   إىل ذلك، غالًبا ما تستخدم مدرسةباإلضافة 

اليت تتطلب شرًحا من األشياء  استخدام هذه الطريقة حيدث عندما يكون هناك العديد

، فإن استخدام اللغة العربية كلغة تدريس فعال للغاية ألنه يساعد الطالب خاًصا. ومع ذلك 

 حًقا على معرفة كيفية استخدام اللغة فعلًيا يف سياقها الفعلي.

يد من األساليب السمعية يف الفصل املز  يف تدريس مهارات االستماع، تستخدم املعلمة

، أي من خالل االستماع إىل اللهجات من جهاز تسجيل. هذا النشاط ضروري  ةوالبصري

غيم أو التأكيد أو  للغاية ألنه بالنظر إىل أن مهارات االستماع ألصوات بعض احلروف أو التن
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، يعد هذا ضروريًا جًدا لنشاط التعود على االستماع إىل نطق الكالم من التوقف املؤقت

 يني.املتحدثني األجانب احلقيق

دائًما مجيع الطالب على استخدام اللغة  ةشرك املعلميف تدريس مهارات الكالم، ت

مثل السؤال واجلواب بني املعلمة  العربية بشكل نشط من خالل أنواع خمتلفة من األنشطة 

جات ، واملونولو والطالب، بني الطالب والطالب، وأنشطة املناقشة اجلماعية، وأنشطة اللهجة

بأن مثل هذه األنشطة جيب أن تظل متنوعة حبيث يتم تشجيع  احملادثات. جتادل الباحثةأو 

 الطالب على االستمرار يف استخدام اللغة اهلدف كلغة للتواصل بني املشاركني يف املناقشة. 

يف تعليم مهارات القراءة، غالًبا ما تستخدم املعلمة تقنيات القشط واملسح الضوئي اليت  

ارئ الكتساب فهم النص واحلصول على معلومات حمددة أو معينة. أثناء  تركز على الق

مالحظات الباحثة، كان تطبيق تقنيات القشط واملسح الضوئي فعااًل بدرجة كافية إلرشاد  

الطالب يف إتقان تقنية فهم فقرة قصرية، واليت تطورت يف النهاية إىل فهم خطاب يتكون من  

يكون أقل فاعلية عندما حيتوي نص القراءة املقدم على عدة فقرات. إن أسلوب القشط هذا 

 مجل معقدة مع استخدام مفردات صعبة إىل حد ما. 
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يف تعليم الكتابة، تؤكد أنشطة التعليم على مهارات كتابة اجلمل والفقرات واخلطابات 

م على واملقاالت اجملانية اليت يتم إجراؤها باستخدام أساليب التعيني املباشر مثل العمل القائ

املشروع / أخذ املهام املنزلية. منوذج أو هنج تعليمي جديد نسبًيا، يؤكد على التعلم السياقي 

من خالل األنشطة املعقدة. يكمن تركيز التعليم يف املفاهيم واملبادئ األساسية للتخصص 

العلمي، وإشراك الطالب يف حل املشكالت واألنشطة أو املهام ذات املغزى، وإعطاء  

الفرصة للعمل بشكل مستقل وبناء معارفهم اخلاصة، والوصول إىل ذروة إنتاج  الطالب 

 املنتجات امللموسة. 

من الوصف أعاله، ميكن االستنتاج أن أساليب وتقنيات معلمي اللغة العربية يف الفصل 

يف أنشطة التدريس والتعليم يف املهارات اللغوية ختتلف اختالفًا كبريًا وفًقا لظروف الطالب 

ملواد التعليمية اخلاصة هبم. هتدف مجيع األساليب والتقنيات املستخدمة إىل مساعدة  وا

 الطالب على إتقان املهارات اللغوية األربع بفاعلية.

 

في مدرسة روضة اللغة العربية  عليمالت في موضوع المواد، و وسائل، و االستراتيجيات

 اإلسالمية الثانوية األهلية 
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باإلضافة إىل ذلك، تعد اإلسرتاتيجية أيًضا طريقة تستخدم لتحقيق النجاح يف اخلطة.  

عادة ما يتم تعديل اسرتاتيجيات التعلم إىل املواد اليت سيتم دراستها، والوسائط املتاحة،  

يف هذا   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةوختصيص الوقت الكايف. لذلك تستخدم 

 تلفة من اسرتاتيجيات التعليم عند تقدمي املواد مبا يف ذلك: النوع أنواًعا خم

م  ياإلسرتاتيجية اليت ُتستخدم غالًبا يف التعليم هي صواب أو خطأ. هي إسرتاتيجية تعل 

تستخدم بطاقات حتتوي على بيانات صحيحة وكاذبة تُعطى لكل طالب ليتم إجابته.  

ءة عاملًيا.  اع للقراءة وفهم حمتويات القراهتدف هذه االسرتاتيجية إىل ممارسة مهارات االستم

، ما حنتاجه هو تسجيل القراءة وأجزاء النص املتعلقة مبحتوى القراءة  يف هذه اإلسرتاتيجية

 ملشاركتها مع الطالب. 

تعبري من . هتدف تعبري من الصور اإلسرتاتيجية اليت ُتستخدم غالًبا يف تعلم الكالم هي 

إىل تدريب الطالب على معرفة ما يُرى باللغة العربية حتدثًا وكتابة. ميكن أن تكون   الصور

 الوسائط املستخدمة يف شكل صور. 

اإلسرتاتيجية اليت ُتستخدم غالًبا يف تعلم القراءة هي فهرس مطابقة البطاقة. يستخدم 

ثال، كلمة  جلمل مع شركائهم على سبيل املفهرس مطابقة البطاقات لتعليم الكلمات أو ا
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، ميكن أيًضا تطبيقه لتقييم فهم  أو سؤال مع إجابته، وحنو ذلك. يف تعلم القراءة، مبعناها

 الطالب حملتوى القراءة من خالل عمل بطاقات أسئلة وإجابات. 

االسرتاتيجية اليت كثريا ما تستخدم يف تعلم الكتاب هي إنصاء من األشوار. هتدف  

 ب على كتابة مجلة أو تأليف بناًء على صورة.إىل تدريب الطال انشاء من الصور

تساهم وسائل اإلعالم أيًضا بشكل كبري يف عملية التعلم. باستخدام وسائل اإلعالم، 

ميكن للمدرسة والطالب جتربة موقف تعلم أكثر تفاعلية. يعترب استخدام الوسائل أيًضا أداة  

ميكن أن يدعم حتقيق أهداف  لزيادة اهتمام الطالب وحتفيزهم على التعلم. هذا بالطبع 

 التعلم املخطط هلا.

يف التعلم الذي حيدث يف الفصل، هناك العديد من الوسائل اليت ميكن استخدامها. 

 جيب على املعلمة كميسر أن جيد أفكارًا أخرى يف صنع وسيط تعليمي. 

ن هناك درسان إعالميان يستخدمان غالًبا من النوعني اإللكرتوين وغري اإللكرتوين. م

هذا النوع من اإللكرتونيات توجد وسائط مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة واستخدام مكربات 

الصوت. فيما يتعلق باالستخدامات املختلفة للوسائط غري اإللكرتونية. ال يقتصر تعظيم 

استخدام الوسائط يف الواقع على استخدام الوسائط اإللكرتونية فقط. يف بعض األحيان  
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، ميكن أيًضا صنع بعض األشياء غري املستخدمة كوسائط تعليمية. غالًبا ما  بدون إدراك ذلك 

وسائل تعليمية من قطع الورق   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةيصنع طالب يف 

والصور. على سبيل املثال، عند دراسة االستماع والقراءة، واليت عادة ما تستخدم قطًعا من 

الورق حتتوي على نص. ويف الوقت نفسه، عند تعلم الكالم والكتابة، واليت عادة ما  

 تستخدم عدة صور تتطابق مع املادة. 

، يشمل ق أهداف التعلم. يف املوضوع نفسهحقييلعب املوضوع دورًا كأشياء تستخدم لت

م اللغة العربية يما هي الكفاءة واملؤشرات وأهداف التعلم املراد حتقيقها. مت إعداد مواد تعل 

، وهي املهارات  ل حتقيق الكفاءات احملددة مسبًقابناًء على جوانب حمددة مسبًقا من أج

 اللغوية األربع.

لكتيبات اليت مت تقدميها للمعلمة والطالب. ومع  من ا يتم احلصول على املواد التعليمية

، وهي مواد النحو  ذلك، لزيادة املعرفة باللغة العربية، يقدم طالب املدارس مواد داعمة

 والشروف.

م ي، جيب أن تكون املواد املستخدمة أيًضا متوافقة مع أهداف التعل ومع ذلك 

م. اختيار  يخدامها عند حدوث التعلواالسرتاتيجيات املستخدمة والوسائط اليت سيتم است 
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حمتوى املواد هو ظرفية. حبيث ميكن احلصول على احملتوى بالفعل من أي مصدر بينما ال  

 يزال مرتبطًا باملادة املراد دراستها. 

 فصل عشرة  موضوع املواد التعليمية 

 البيانات الشخضية .1

 املراقث العامة  يف املدرسة   .2

  طالب احلياة يف االسرة ويف السكن ال  .3

 الطالب واملعرض  هواية  .4

 املهنة واحلياة   .5

 املهنة والنظام .6

 فصل أحد عشر  موضوع املواد التعليمية 

 امال املراهقني .1

 الصحة والرعاية الصحة  .2

 النظافة يف االسالم  .3

  التسهيالت العامة واالجتماعية  .4
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 التسهيالت لعبادة اهلل  .5

 معامل السياحة الثقافة والطبيعية .6

 فصل اثين عشر  التعليمية موضوع املواد 

  احلضارة االسالمية .1

 الرحالت والثقافة االسالمية  .2

 من رجال االسالم: البخاري وابن سنا وعمر بن اخلطاب   .3

 االعياد يف االسالم  .4

 ابراهيم والبحث عن اخلالق .5

 

 اإلدارة الفصل

املعلمة هو املسؤول عن التعلم يف الفصل. حيتاج عدد من الطالب الذين يتابعون  

موضوعات جيدة يعتين هبا مدرسو اللغة العربية لتحقيق أهداف التعلم إىل التنظيم والتوجيه  

والتأثري يف تفاعل التدريس والتعلم. إدارة الفصل الدراسي هي جهد يبذله املعلم ملساعدة 
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الظروف املثلى للتعلم كما هو متوقع. من نتائج البيانات اليت مت وصفها   الطالب على حتقيق

 يف عرض البيانات اخلاصة مبعلمي تعليم اللغة العربية، يذكر أن تطبيق تعلم املعلم يشمل 

 ( تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات لتنفيذ املهام، 1)

 ( تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات إلجراء مناقشات صفّية،  2)

 ، إجراء إجابات ألسئلة مع الطالب  (3)

 ( إجراء عروض توضيحية،  4)

 ( اطلب من الطالب ممارسة املواد اليت تعلموها.  5)

وبالتايل، ينشط مجيع الطالب يف كل مادة يتم تنفيذها ويتم تنفيذ التعلم بطريقة منظمة. 

لم بطريقة منظمة. وبالتايل، ينشط مجيع الطالب يف كل مادة يتم تنفيذها ويتم تنفيذ التع

ميكن حتقيق مثل هذه الظروف إذا كان املعلم قادرًا على إدارة الطالب والتحكم هبم يف  

الفروق الدقيقة املمتعة لتحقيق أهداف التعلم. يف إدارة هذا الفصل ، يتحكم مدرس تعليم 

ام بالطالب  اللغة العربية يف تنفيذ التعلم يف املهام اليت مت تعيينها للطالب من خالل االهتم

والتنقل بني الطالب الذين مت تقسيمهم إىل عدة جمموعات ويف إعطاء املهام يف الفصل 
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للطالب الذين لديهم املهلة احملددة. ومع ذلك، فإن ما قامت به مدرسة تعليم اللغة العربية 

 نظمة.يظهر أن املعلم كان قادرًا على إدارة الفصل بفعالية وكفاءة ألن التعليم يسري بطريقة م

 

 تقوية الدافع 

يف أنشطة التعلم، هناك طالب كساىل للمشاركة يف أنشطة التعلم. بينما يشارك الطالب 

اآلخرون بنشاط يف النشاط، جيلس طالب أو طالبان بشكل عرضي على كراسيهم بفكر  

بعيد املدى. مل حيرك قلبه على اإلطالق ملتابعة الدرس من خالل االستماع إىل شرح املعلم  

قيام بالواجبات املعطاة. عدم االهتمام مبوضوع ما هو السبب اجلذري وراء عدم امتناع  وال

الطالب عن تسجيل ما قاله املعلم. هذه عالمة على أن الطالب ليس لديهم الدافع للتعلم. 

إن فقر هذا الدافع الداخلي مشكلة تتطلب مساعدة ال ميكن تأخريها. جيب على املعلمة 

ل دافع خارجي. وبذلك ميكن للطالب اخلروج من صعوبات التعلم. إعطاء احلقنة يف شك

إذا كنت هتتم باجلدول الزمين وساعات التعلم ملعلمي تعليم اللغة العربية ، فيمكن مالحظة 

. هذا يعين أن 11.30-09.55ساعات بني  7/ 5أن جدول تعليم اللغة العربية يكون يف 

باملخاطر بالنسبة للطالب ، ألن الطالب  اجلدول الزمين لساعات الفصل هو جدول حمفوف
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عادة ما يبدأون بالتعب وامللل وقلة الرتكيز ، وخاصة املواد اليت يواجهوهنا هي دروس تعليم  

اللغة العربية. لذلك ، جيب أن حتاول جهود معلمي تعليم اللغة العربية جتديد محاس الطالب 

( الثناء على األطفال 2الدين ، ) ( زيادة وعي الطالب بأمهية دراسة1للتعلم من خالل )

( إجراء االختبارات  5( إعطاء املهام ، و ) 4( طرح األسئلة ، ) 3الذين أكملوا الواجبات ، ) 

  وإخطار النتائج اليت حصل عليها الطفل.
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 مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية في تعليم اللغة العربية تطبيق ل  .ب

  4، أجريت هذه الدراسة احلصول على البيانات املطلوبةيف ، ملزيد من التفاصيل

اليت تقع يف  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية م اللغة العربية يف يمالحظات ألنشطة تعل 

  . ، منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية 01ر.ت ، قرية باكو علم شارع علم روه

اسي الذي مت إعداده وحتديده يف خطة تنفيذ  م وفًقا للمنهج الدر يمن حيث تنفيذ التعل 

 على النحو التايل: ةقوم هبا الباحث تالتعليمية اليت م. فيما يلي وصف لألنشطة يالتعل 

 2019أغسطس  20اليوم / التاريخ: الثالثاء /  .1

 قبل الدرس ةانشطة المعلم .أ
   ستماعاالم يغرض تعل  ةطط املعلمخت -1

  من معرفة أصوات النطق العريب ومتييزها عن املادة  ات بلالطا ستطيعت (أ

 الرحالت والثقافة االسالمية 

أيًضا االستماع ، واالنتباه ، والرتكيز على املواد   اتبلالطا ستطيعت (ب 

 الرحالت والثقافة االسالمية اليت يتم مساعها يف املادة
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متييز احلروف ومتييز حروف العلة وفهم بعض   اتبلالطا ستطيعت (ج

الرحالت والثقافة  املسموعة من اللغة العربية على املادة املعاين

 االسالمية

 

 ا اليت تدريسه ستماعاالبتصميم مواد  ةقوم املعلمت -2
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 ستماع االبعض املفردات املهمة من نص  ةدد املعلمحت -3

 

 يف التعلم ااالسرتاتيجيات اليت سيستخدمه ةدد املعلمحت -4

 True Or False  االسرتاتيجيات 
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 يف التعلم ابإعداد الوسائل اليت سيستخدمه ةقوم املعلمت -5

 وسيلة حاسوب حممول و مكرب الصوت
 

 

 الرحالت والثقافة االسالمية ستماع عن االواد مل تسجيل صويت ةتضمن املعلمت -6

 

 ستماع االالتقييم اليت تتوافق مع مواد  بتصميم اختبار ةقوم املعلمت -7
 

ء اإلجابة على األسئلة التالية  جيًدا و صحيح و الرجااستمع إىل التسجيالت الصوتية 

 صحيح أو خطأ. ب

 

 نشطة التعليمية في الفصلاال .ب
م من عدة أنشطة يتتكون األنشطة اليت يتم تنفيذها يف هذا الفصل أثناء عملية التعل 

 تبدأ من األنشطة االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة النهائية. 

 االفتتاحية األنشطة  -أ
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 ات لباليها مجيع طاليت جييب ع قول السالمتالفصل مث  ةدخل املعلمت، يف هذا القسم

ا من خالل اإلشارة إىل أحد معً  دعاءلل  ات لبامجيع الط ةدعو املعلمتالفصل الثاين عشر، مث 

 يف الفصل قبل بدء الدرس. لدعاءإلمامة ا البةالط

أسئلة  ب ات لباسأل عن حالة الطت ت اناستمر و  قرأ كشف احلضورتمث  لدعاءابعد 

 : أيًضا باللغة العربية مثل ات لباالطقصرية باللغة العربية وجييب عليها 

 بسم اهلل.  ءة بقر  دراستنا هذهنبدا  بنا حيو ك؟ حا ل  كيف  اخلري؟ صباح 

 ة سأل املعلمت .الدرس بقوهلم البسملة البات والط ةبدء املعلمت ،عالوة على ذلك 

اختبارًا أولًيا أو ارتباطًا من خالل طرح   ةقدم املعلمت، ربطه بالدرس اآلنتالدرس باألمس مث 

أو   ة واحد ةحول درس األسبوع املاضي من خالل اإلشارة إىل طالب  ات بلاأسئلة على الط

، ونقل الفوائد أو  املادة والغرض من الدرس اآلن ةعرض املعلمتو ، اثنني لإلجابة على األسئلة

الرحالت م حول يشرًحا موجزًا ملادة التعل  ةسلم املعلمتاستخدامات املواد التعليمية، مث 

 .والثقافة االسالمية

 األنشطة األساسية  -ب
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، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

  ات بلاالط ةوجه املدرس تالتعليمية. يف هذا النشاط األساس، يف نشاط االستكشاف، املادة 

الرحالت ، مث إبداء رأيهم يف الرحالت والثقافة االسالميةلالستماع واالستماع إىل شرح 

لديهم كتاب تعليم  ات بلا. مجيع الطةوفًقا ملا استوعبوه من شرح املعلم والثقافة االسالمية

 ةلالستماع إىل شرح املعلم ات بلاينشط مجيع الط  التخصيص املقدم ية ويفاللغة العرب

. يف هذا النشاط، الرحالت والثقافة االسالميةوينشطون يف التعبري عن آرائهم حول 

  ات بلاالط ةوجه املعلمت. مث ات بلاالطويهتم حبركات  ات بلاأحيانًا مع الط ةتعامل املعلمت

 ملناقشة املادة اليت متت دراستها. 

، خاصة فيما يتعلق ات بلاالطعن أشياء ال يعرفها  ةسأل املعلمتاملرحلة التالية،  يف

بطرح األسئلة  ات بلاالطو  ةقوم املعلمت . مث مرة أخرى، ات بلاطباملواد اليت مت إعطاؤها لل 

، واستنتاج نتائج املناقشة ، وتقدمي التعزيزات بلاالط ، وتصحيح سوء فهم واإلجابة عليها

سلًسا ألن اللغة اليت  ات بلاالطاملستمرة بشأن املادة قيد الدراسة. يكون التواصل مع 

 ةفهمها واستيعاهبا. النغمة اللونية لصوت املعلم ات بلاالطيسهل على  ةيستخدمها املعلم

يث ميكن مساعه ، ونطق الكلمات ليس سريًعا وال بطيًئا حبليست عالية جًدا وال بطيئة جًدا
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دائًما ثابتة على مجيع   ة، تكون نظرة املعلم. عند تقدمي الشروحات ات بلاالطوقبوله من قبل 

أحيانًا بتكرار   ات بلاالطوتعبرياهتم من خالل مطالبة  ات بلاالطوهتتم دائًما حبركات  ات بلاالط

  ات بلاالط، كان مجيع رحعلى إثارة ضجة. يف هذا الش  ات بلاالط، حبيث ال جيرؤ ما مت شرحه

 متحمسني جًدا لالنتباه واالستماع إليه. 

، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

باستخدام   االستماع بتدريس مهارات  ةقوم املعلمتادة التعليمية. يف هذا االجتماع، سامل

 م الصحيحة أو اخلاطئة. ياسرتاتيجيات التعل 

 : م الصحيحة أو اخلاطئةياسرتاتيجيات التعل فيما يلي خطوات 

، وحمتوياهتا صحيحة وخاطئة. تتم  قائمة من العبارات وفًقا للمادة بعمل ةقوم املعلمت ▪

كتابة البيانات على كل بطاقة فهرس على حدة ويتوافق عدد العبارات مع عدد 

 .ات بلاالط

 بتوزيع أجزاء من النص جمهزة بإجابات بديلة صحيحة أو خاطئة.  ةقوم املعلمت ▪

 ويتم تكليف ال ات بلاالط يستمع املدرس إىل القراءة أو النص عن طريق التسجيل لل ▪

 بالتقاط حمتوى القراءة بشكل عام. ات بلالطا
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، مث إعطاء قراءة العبارات اليت مت توزيعها  ات بلاالط، يُطلب من بعد االنتهاء من القراءة ▪

ى القراءة إجابات صحيحة أو خاطئة على هذه العبارات. إذا كان البيان مطابًقا حملتو 

 ب خاطئ. ، فاجلوااملسموعة، فهذا يعين أنه صحيح، وإذا مل يكن كذلك 

 نقل اإلجابة.  ات بلاالطمن كل  ةطلب املعلمت ▪

من التوفيق بني  ات بلاالطإىل التسجيل مرة أخرى حىت يتمكن كل  ةستمع املعلمت ▪

 اإلجابات اليت كتبها. 

حقيقة  ات بلاالطإجابات على كل هذه اإلجابات حىت يعرف مجيع  ة قدم املدرست ▪

 إجاباهتم. 

 األنشطة النهائية   -ج

للغة العربية املادة التعليمية.  تعليم ا ةتتم مدرسخت هناية الدرس أو النشاط اخلتامي، يف

لإلجابة على األسئلة اليت  ات لباطعطي مهام لل ت، مث ات لبانصائح للط أيًضا ةقدم املعلمت

  ة تتم املعلمخت على عدد يصل إىل عدة أسئلة مع إجابات مكتوبة. مث  ةطرحها املعلمت

 سالم.قول ت ةاملعلممث  الدرس بقوهلم محد اهلل ات لباطوال
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 2019أغسطس   26  االثنين /  :  اليوم / التاريخ  .2

 قبل الدرس ةانشطة المعلم .أ
   كتابةالم يغرض تعل  ةطط املعلمخت -1

خيتلف   ، ألن رمز الكتابة العربيةاملقدمة إىل الكتابةغيري الصورة ت اتبلالطا ستطيعت

، يبدأ رمز الكتابة العربية من اليسار إىل اليمني على عن رمز الكتابة الالتينية 

 البيانات الشخضية املوضوع
 

 ا اليت تدريسه كتابةالبتصميم مواد  ةقوم املعلمت -2
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 كتابة البعض املفردات املهمة من نص  ةدد املعلمحت -3

 

 يف التعلم ااالسرتاتيجيات اليت سيستخدمه ةدد املعلمحت -4

 Insya’ min ash ashuwar  االسرتاتيجيات 

 

 يف التعلم ابإعداد الوسائل اليت سيستخدمه ةقوم املعلمت -5

 الصور وسيلة البطاقة  

 

 

 كتابة الواد  الصور مل ةتضمن املعلمت -6
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 كتابة الالتقييم اليت تتوافق مع مواد  بتصميم اختبار ةاملعلمقوم ت -7

 البيانات الشخضية وفًقا للصورتني أعاله وفًقا ملوضوع  مقال جماينن اصنع

 

 نشطة التعليمية في الفصلاال .ب
م من عدة أنشطة يتتكون األنشطة اليت يتم تنفيذها يف هذا الفصل أثناء عملية التعل 

 االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة النهائية. تبدأ من األنشطة 

 األنشطة االفتتاحية  -أ

 ات لباليها مجيع طاليت جييب ع قول السالمتالفصل مث  ةدخل املعلمت، يف هذا القسم

ا من خالل اإلشارة إىل أحد معً  دعاءلل  ات لبامجيع الط ةدعو املعلمت، مث ةالفصل عشر 

 يف الفصل قبل بدء الدرس. لدعاءإلمامة ا البةالط
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أسئلة  ب ات لباسأل عن حالة الطت ت اناستمر و  قرأ كشف احلضورتمث لدعاء ابعد 

 : أيًضا باللغة العربية مثل ات لباالطقصرية باللغة العربية وجييب عليها 

 بسم اهلل.  ءة بقر  دراستنا هذهنبدا  بنا حيو ك؟ حا ل  كيف  اخلري؟ صباح 

 ة سأل املعلمت .الدرس بقوهلم البسملة البات والط ةاملعلمبدء ت ،عالوة على ذلك 

اختبارًا أولًيا أو ارتباطًا من خالل طرح   ةقدم املعلمت، ربطه بالدرس اآلنتالدرس باألمس مث 

أو   ة واحد ةحول درس األسبوع املاضي من خالل اإلشارة إىل طالب  ات بلاأسئلة على الط

، ونقل الفوائد أو  املادة والغرض من الدرس اآلن ةعرض املعلمتو ، اثنني لإلجابة على األسئلة

البيانات  م حول يشرًحا موجزًا ملادة التعل  ةسلم املعلمتاستخدامات املواد التعليمية، مث 

 .الشخضية

 األنشطة األساسية -ب

، يعد نشاطًا لتعميق جديدةي حيتوي على تفسريات ملواد يف النشاط األساسي الذ

  ات بلاالط ةوجه املدرس تالتعليمية. يف هذا النشاط األساس، يف نشاط االستكشاف، املادة 

 البيانات الشخضية، مث إبداء رأيهم يف البيانات الشخضيةلالستماع واالستماع إىل شرح 

ية ويف ة العربلديهم كتاب تعليم اللغ ات بلا. مجيع الطةوفًقا ملا استوعبوه من شرح املعلم
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وينشطون يف التعبري عن  ةلالستماع إىل شرح املعلم ات بلاينشط مجيع الط التخصيص املقدم 

  ات بلاأحيانًا مع الط ةتعامل املعلمت. يف هذا النشاط، البيانات الشخضيةآرائهم حول 

 ملناقشة املادة اليت متت دراستها.  ات بلاالط ةوجه املعلمت. مث ات بلاالطويهتم حبركات 

، خاصة فيما يتعلق ات بلاالطعن أشياء ال يعرفها  ةسأل املعلمتيف املرحلة التالية، 

بطرح األسئلة  ات بلاالطو  ةقوم املعلمت . مث مرة أخرى، ات بلاطباملواد اليت مت إعطاؤها لل 

، واستنتاج نتائج املناقشة ، وتقدمي التعزيزات بلاالط ، وتصحيح سوء فهم واإلجابة عليها

سلًسا ألن اللغة اليت  ات بلاالطاملستمرة بشأن املادة قيد الدراسة. يكون التواصل مع 

 ةفهمها واستيعاهبا. النغمة اللونية لصوت املعلم ات بلاالطيسهل على  ةيستخدمها املعلم

يث ميكن مساعه ، ونطق الكلمات ليس سريًعا وال بطيًئا حبليست عالية جًدا وال بطيئة جًدا

دائًما ثابتة على مجيع   ة، تكون نظرة املعلم. عند تقدمي الشروحات ات بلاالطوقبوله من قبل 

أحيانًا بتكرار   ات بلاالطوتعبرياهتم من خالل مطالبة  ات بلاالطوهتتم دائًما حبركات  ات بلاالط

  ات بلاالط، كان مجيع رحعلى إثارة ضجة. يف هذا الش  ات بلاالط، حبيث ال جيرؤ ما مت شرحه

 متحمسني جًدا لالنتباه واالستماع إليه. 
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، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

باستخدام  الكتابة  بتدريس مهارات  ةقوم املعلمتيف هذا االجتماع، س املادة التعليمية.

 .انشاء من الصورم ياسرتاتيجيات التعل 

 :انشاء من الصور م يفيما يلي خطوات اسرتاتيجية التعل 

، وهي صورة تتطابق مع املادة اليت سيتم تدريسها صورة أمام الفصل ةعرض املعلمت ▪

 .البيانات الشخضيةعن 

تسمية اسم باللغة العربية موجود يف الصورة. هذا القصد  ةمن كل طالب ةطلب املعلمت ▪

 منه إثراء املفردات.

ات. إذا سارت هذه العملية كتابة مجلة من الكلم ةمن كل طالب ةطلب املعلمت ▪

 ، فيمكن أن تستمر يف العملية التالية )كتابة اجلمل(.بسالسة

 تدوين عدة مجل تتحدث عن الصورة. ةمن كل طالب ةطلب املدرست ▪

 قراءة النتائج.  ةمن كل طالب ةطلب املعلمت ▪

 .ات بلاالتعليقات والتقييمات على عمل كل من هؤالء الط ةقدم املعلمت ▪

 األنشطة النهائية -ج
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للغة العربية املادة التعليمية.  تعليم ا ةتتم مدرسخت هناية الدرس أو النشاط اخلتامي، يف

لإلجابة على األسئلة اليت  ات لباطعطي مهام لل ت، مث ات لبانصائح للط أيًضا ةقدم املعلمت

  ة تتم املعلمخت على عدد يصل إىل عدة أسئلة مع إجابات مكتوبة. مث  ةطرحها املعلمت

 سالم.قول ت ةاملعلممث  الدرس بقوهلم محد اهلل ات لباطوال

 

   2019سبتمبر 4: األربعاء /  اليوم / التاريخ  .3

 قبل الدرس ةانشطة المعلم .أ
  كالمالم يغرض تعل  ةطط املعلمخت -1

من طرح األسئلة والربط والتواصل شفهًيا مبا هو موجود يف  يستطيع الطالب 

 البيانات الشخضية الصورة مقابل املوضوع 
 

 ا اليت تدريسه كالمالبتصميم مواد  ةقوم املعلمت -2
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 كالمالبعض املفردات املهمة من نص  ةدد املعلمحت -3
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 يف التعلم ااالسرتاتيجيات اليت سيستخدمه ةدد املعلمحت -4

 Ta’bir min ash ashuwar  االسرتاتيجيات 

 

 يف التعلم ابإعداد الوسائل اليت سيستخدمه ةقوم املعلمت -5

 الصور وسيلة البطاقة  

 

 كالمالواد  الصور مل ةتضمن املعلمت -6

  

 

 كالمالالتقييم اليت تتوافق مع مواد  بتصميم اختبار ةقوم املعلمت -7

 البيانات الشخضيةِصْف الصورتني أعاله حسب موضوع 

 

 نشطة التعليمية في الفصلاال .ب
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م من عدة أنشطة يتتكون األنشطة اليت يتم تنفيذها يف هذا الفصل أثناء عملية التعل 

 النهائية. تبدأ من األنشطة االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة 

 األنشطة االفتتاحية  -أ

 الب طالليها مجيع اليت جييب ع قول السالمتالفصل مث  ةدخل املعلمت، يف هذا القسم

ا من خالل اإلشارة إىل أحد معً  دعاءلل  الب طالمجيع  ةدعو املعلمت، مث ةالفصل عشر 

 يف الفصل قبل بدء الدرس. لدعاءإلمامة ا البالط

أسئلة  ب  الب طالسأل عن حالة ت  ت ان استمر و  احلضورقرأ كشف تمث لدعاء ابعد 

 :أيًضا باللغة العربية مثل الب طالقصرية باللغة العربية وجييب عليها 

 بسم اهلل.  ءة بقر  دراستنا هذهنبدا  بنا حيو ك؟ حا ل  كيف  اخلري؟ صباح 

الدرس  ةسأل املعلمت .الدرس بقوهلم البسملة الب طالو  ةبدء املعلمت ،عالوة على ذلك 

اختبارًا أولًيا أو ارتباطًا من خالل طرح أسئلة   ةقدم املعلمت، ربطه بالدرس اآلنتباألمس مث 

أو اثنني   ةعلى الطالب حول درس األسبوع املاضي من خالل اإلشارة إىل طالب واحد

، ونقل الفوائد أو املادة والغرض من الدرس اآلن ةعرض املعلمت و ، لإلجابة على األسئلة



106 

 

البيانات  م حول يشرًحا موجزًا ملادة التعل  ةسلم املعلمتات املواد التعليمية، مث استخدام

 .الشخضية

 األنشطة األساسية -ب

، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

 الب الط ةوجه املدرس تالتعليمية. يف هذا النشاط األساس، يف نشاط االستكشاف، املادة 

 البيانات الشخضية، مث إبداء رأيهم يف البيانات الشخضيةلالستماع واالستماع إىل شرح 

ية ويف لديهم كتاب تعليم اللغة العرب الب. مجيع الطةوفًقا ملا استوعبوه من شرح املعلم

وينشطون يف التعبري عن  ةلالستماع إىل شرح املعلم الب يع الطينشط مج التخصيص املقدم 

ويهتم   الب أحيانًا مع الط  ةتعامل املعلمت. يف هذا النشاط، البيانات الشخضيةآرائهم حول 

 ملناقشة املادة اليت متت دراستها.  الب الط ةوجه املعلمت. مث الب الطحبركات 

يتعلق ، خاصة فيما الب الطيعرفها  عن أشياء ال ةسأل املعلمتيف املرحلة التالية، 

بطرح األسئلة  الب الطو  ةقوم املعلمت . مث مرة أخرى، الب لطباملواد اليت مت إعطاؤها ل

، وتقدمي التعزيز، واستنتاج نتائج املناقشة  الب الطواإلجابة عليها، وتصحيح سوء فهم 

سلًسا ألن اللغة اليت  الب الطاملستمرة بشأن املادة قيد الدراسة. يكون التواصل مع 
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 ةفهمها واستيعاهبا. النغمة اللونية لصوت املعلم الب الطيسهل على  ةيستخدمها املعلم

ال بطيًئا حبيث ميكن مساعه ليست عالية جًدا وال بطيئة جًدا، ونطق الكلمات ليس سريًعا و 

دائًما ثابتة على مجيع   ة. عند تقدمي الشروحات، تكون نظرة املعلمالب الطوقبوله من قبل 

أحيانًا بتكرار ما   الب الطوتعبرياهتم من خالل مطالبة  الب الطوهتتم دائًما حبركات  الب الط

 الب الطيع على إثارة ضجة. يف هذا الشرح، كان مج الب الطمت شرحه، حبيث ال جيرؤ 

 متحمسني جًدا لالنتباه واالستماع إليه. 

، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

بتدريس مهارات الكالم باستخدام  ةقوم املعلمت، سادة التعليمية. يف هذا االجتماعامل

 . تعبري من الصورم ياسرتاتيجية التعل 

 : تعبري من الصورم يفيما يلي خطوات اسرتاتيجية التعل 

 الصورة اليت تتوافق مع املوضوع املطلوب. ة تار املدرسخت ▪

 بإظهار الصورة للطالب ملصقة على السبورة.  ةقوم املدرست ▪

من الطالب تسمية األشياء أو األجزاء املوجودة يف الصورة باللغة  ةطلب املعلمت ▪

 العربية.

 من كل طالب أن يؤلف مجلة من الصورة شفهياً.  ةطلب املعلمت ▪



108 

 

 من كل طالب كتابة مجلة من الصورة. ةطلب املعلمت ▪

 النتائج شفهياً.  من كل طالب أن ينقل ةطلب املعلمت ▪

 ردوًدا على نتائج عمل هؤالء الطالب. ةقدم املعلمت ▪

 األنشطة النهائية -ج

للغة العربية املادة التعليمية.  تعليم ا ةتتم مدرسخت هناية الدرس أو النشاط اخلتامي، يف

لإلجابة على األسئلة اليت   الب للطعطي مهام ت، مث الب نصائح للط أيًضا ةقدم املعلمت

  ة تتم املعلمخت على عدد يصل إىل عدة أسئلة مع إجابات مكتوبة. مث  ةطرحها املعلمت

 سالم.قول ت ةاملعلممث  الدرس بقوهلم محد اهلل الب طوال

 

   2019 سبتمبر 12اليوم / التاريخ: الخميس /  .4

 قبل الدرس ةانشطة المعلم .أ
 قراءة الم يغرض تعل  ةطط املعلمخت -1

حتت  يستطيع الطالب القراءة بصوت عاٍل وبصوت مرتفع مع القراءة الصحيحة للنص  (أ

 املراهقني عنوان امال
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احلروف اهلجائية، والكلمات، والعبارات، واجلمل مع تعبريات يستطيع الطالب على تالوة  (ب 

 املراهقني عنوان امال، والتغنيب بشكل صحيح قراءة حتت الضغط

 عنوان امال، أو اجلمل من القراءة حتت على حتديد الكلمات، والعبارات  يستطيع الطالب  (ج

 املراهقني

 املراهقني عنوان اماليستطيع الطالب على فهم املعىن يف القراءة العامة البسيطة حتت  (د

 

 ا بتصميم مواد القراءة اليت تدريسه ةقوم املعلمت -2
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 بعض املفردات املهمة من نص القراءة ةدد املعلمحت -3

 

 يف التعلم ااالسرتاتيجيات اليت سيستخدمه ةدد املعلمحت -4

  indeks card match     االسرتاتيجيات 

 

 يف التعلم ابإعداد الوسائل و اللعبة اليت سيستخدمه ةقوم املعلمت -5

 سم بعدد الطلبة 2x10وسيلة البطاقة  بقدر  

 التكميلية اللعبة بطاقة 
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)يتم إعطاء  امجلة من نص القراءة على البطاقات اليت يستخدمه ةتضمن املعلمت -6

 ( 1اجلملة األوىل على البطاقة رقم 

 

 بتصميم اختبارات التقييم اليت تتوافق مع مواد القراءة ةقوم املعلمت -7
 

 

 

 

 نشطة التعليمية في الفصلاال .ب
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م من عدة أنشطة يالفصل أثناء عملية التعل تتكون األنشطة اليت يتم تنفيذها يف هذا 

 تبدأ من األنشطة االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة النهائية. 

 األنشطة االفتتاحية  -أ

 ات لباليها مجيع طاليت جييب ع قول السالمتالفصل مث  ةدخل املعلمت، يف هذا القسم

ا من خالل اإلشارة إىل معً  دعاءلل  ات لبامجيع الط ةدعو املعلمت، مث احلادي عشرالفصل 

 يف الفصل قبل بدء الدرس.  لدعاءإلمامة ا البةأحد الط

أسئلة  ب ات لباسأل عن حالة الطت ت اناستمر و  قرأ كشف احلضورتمث لدعاء ابعد 

 : أيًضا باللغة العربية مثل ات لباالطقصرية باللغة العربية وجييب عليها 

 بسم اهلل.  ءة بقر  دراستنا هذهنبدا  بنا حيو ك؟ حا ل  كيف  اخلري؟ صباح 

 ة سأل املعلمت .الدرس بقوهلم البسملة البات والط ةبدء املعلمت ،عالوة على ذلك 

اختبارًا أولًيا أو ارتباطًا من خالل طرح   ةقدم املعلمت، ربطه بالدرس اآلنتالدرس باألمس مث 

أو   ة واحد ةحول درس األسبوع املاضي من خالل اإلشارة إىل طالب  ات بلاأسئلة على الط

، ونقل الفوائد أو  املادة والغرض من الدرس اآلن ةعرض املعلمتو ، اثنني لإلجابة على األسئلة
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امال م حول يشرًحا موجزًا ملادة التعل  ةسلم املعلمتاستخدامات املواد التعليمية، مث 

 .المراهقين

 األساسيةاألنشطة   -ب

، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

  ات بلاالط ةوجه املدرس تالتعليمية. يف هذا النشاط األساس، يف نشاط االستكشاف، املادة 

وفًقا ملا   امال المراهقين، مث إبداء رأيهم يف امال المراهقينلالستماع واالستماع إىل شرح 

ية ويف التخصيص لديهم كتاب تعليم اللغة العرب ات بلا. مجيع الطةمن شرح املعلم استوعبوه

وينشطون يف التعبري عن آرائهم  ةلالستماع إىل شرح املعلم ات ب لاينشط مجيع الط املقدم 

ويهتم حبركات   ات بلاأحيانًا مع الط ةتعامل املعلمت. يف هذا النشاط، امال المراهقينحول 

 ملناقشة املادة اليت متت دراستها.  ات بلاالط ةوجه املعلمت. مث ات بلاالط

، خاصة فيما يتعلق ات بلاالطعن أشياء ال يعرفها  ةسأل املعلمتيف املرحلة التالية، 

بطرح األسئلة  ات بلاالطو  ةقوم املعلمت . مث مرة أخرى، ات بلاطباملواد اليت مت إعطاؤها لل 

، واستنتاج نتائج املناقشة وتقدمي التعزيز، ات بلاالط ، وتصحيح سوء فهم واإلجابة عليها

سلًسا ألن اللغة اليت  ات بلاالطاملستمرة بشأن املادة قيد الدراسة. يكون التواصل مع 
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 ةفهمها واستيعاهبا. النغمة اللونية لصوت املعلم ات بلاالطيسهل على  ةيستخدمها املعلم

وال بطيًئا حبيث ميكن مساعه  ، ونطق الكلمات ليس سريًعاليست عالية جًدا وال بطيئة جًدا

دائًما ثابتة على مجيع   ة، تكون نظرة املعلم. عند تقدمي الشروحات ات بلاالطوقبوله من قبل 

أحيانًا بتكرار   ات بلاالطوتعبرياهتم من خالل مطالبة  ات بلاالطوهتتم دائًما حبركات  ات بلاالط

  ات بلاالط، كان مجيع رحعلى إثارة ضجة. يف هذا الش  ات بلاالط، حبيث ال جيرؤ ما مت شرحه

 متحمسني جًدا لالنتباه واالستماع إليه. 

، يعد نشاطًا لتعميق ي حيتوي على تفسريات ملواد جديدةيف النشاط األساسي الذ

ة باستخدام  اءبتدريس مهارات القر  ةقوم املعلمتادة التعليمية. يف هذا االجتماع، سامل

 .indeks card matchم يإسرتاتيجية تعل 

 هي كما يلي: indeks card matchم ياخلطوات اخلاصة باسرتاتيجية التعل 

بإعداد البطاقات املزدوجة )األسئلة واألجوبة( وفًقا للمادة اليت يتم   ةقوم املعلم ▪

 تدريسها مث يتم توزيعها بشكل عشوائي.

 ويطلب منهم فهم معناها.  البات بتوزيع البطاقة على مجيع الط ةقوم املدرست ▪

 العثور على شريكهم بصمت. البات من مجيع الط ةطلب املعلمت ▪

 التجمع مع شركائهم.  البات من الط ةطلب املعلمتبعد العثور على شريك،  ▪



115 

 

 من كل جمموعة عرض النتائج أمام الفصل. ةطلب املدرست ▪

 الفرصة للمجموعات األخرى لتقدمي تعليقات أو أسئلة.  ةوفر املعلمت ▪

 ردوًدا على نتائج عمل اجملموعة. ةقدم املعلمت ▪

 األنشطة النهائية -ج

للغة العربية املادة التعليمية.  تعليم ا ةتتم مدرسخت هناية الدرس أو النشاط اخلتامي، يف

لإلجابة على األسئلة اليت  البات للطعطي مهام ت، مث البات نصائح للط أيًضا ةقدم املعلمت

  و  ةتتم املعلمختعلى عدد يصل إىل عدة أسئلة مع إجابات مكتوبة. مث  ةطرحها املعلمت

 سالم.قول ت ةاملعلممث  س بقوهلم محد اهللالدر  البات لطا
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 مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية في تعليم اللغة العربية  تقييم ل .ج

م اللغة العربية يف يبشكل عام، فإن النتائج املتعلقة بالتقييم يف البحث حول عملية تعل 

ر.ت اليت تقع يف شارع علم روه، قرية باكو علم  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

تقدم دائًما تقييًما للطالب من حيث   . ، منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية01

يف هذه املدرسة، فإنه   ةاجلوانب املعرفية واحلركية والعاطفية. على وجه التحديد لتقييم املعلم

املهام / األنشطة يف الفصل والعمل يف املنزل،  يطبق التقييمات غري الرمسية املستمرة على 

 والتقييم الذايت والتقييمات املشرتكة )املعلم والطالب( ، وتقييم املنتج. 

مدرسة روضة اإلسالمية  اللغة العربية يف  ةقوم مدرستاللغة العربية ،  ميعند اكتمال تعل 

، حبيث  االختبارات الكتابية والشفويةل م من خاليبإجراء تقييمات التعل  الثانوية األهلية

يُتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على متابعة التعلم بشكل صحيح وشامل وفًقا ملعايري  

، إذا كان هناك أطفال مل يكملوا أو  ةمال اليت مت وضعها من قبل املعلماحلد األدىن من االكت

ربية بإجراء عالج يف هناية الفصل،  الع اللغة ة قوم مدرستكملوا متابعة تعلم اللغة العربية، مل ي

، لألطفال الذين أهنوا تعليم اللغة العربية يستمر يف إثراء املادة يف  وهو مرة واحدة يف األسبوع 

 شكل تعميق.
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مدرسة روضة اإلسالمية  مجعتية يف  االستاذة اللغة العربية ،  ة نتائج املقابلة مع مدرس

مدرسة  اللغة العربية يف  ة م الذي أجراه مدرسيتقييم التعل ، كان بشكل عام الثانوية األهلية

 على النحو التايل: روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

، األسئلة الشفوية وميكن أيًضا أن "يف هناية الدرس، قم بتقييم  على سبيل املثال
راء  ، يتم إجللغة العربية ينتهي بالفصل األولم يتكون اختبارات كتابية. مث يف كل تعل 

ألطفال الذين لديهم بعد االنتهاء،  ، لي إذا مل يكتمل العالج يوم السبتاختبار يوم
، مت إجراء  ال مادة جديدة. ويف هناية كل درس، مث إدخيتم إثراء املادة أو تعميقها 

لديهم قدرات  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاملراقبة أيًضا ألن الطالب يف 
يف كل مرة لقد دخلوا درًسا جديًدا   إلدراك متنوعة. مت إجراء املراقبة عن طريق إجراء 

املتابعة لتطوير  ، من أجلالدروس السابقة. ويف الوقت نفسه حىت يتمكنوا من تذكر
 " ، يتم إعطاء ساعات إضافية. إمكانات الطالب 

 

مدرسة روضة اإلسالمية  لعربية يف اللغة ا ةبالت اليت أجريت مع معلممن نتائج املقا

جوانب لتقييم سلوك الطالب وهي:  3واملالحظات امليدانية ، قيل أن هناك  الثانوية األهلية

 ( النفسية احلركية. 3( اجلوانب العاطفية ، ) 2( اجلوانب املعرفية ، )1)

  يستخدم تقييم اجلوانب املعرفية لتحديد الزيادة يف فهم الطالب ملوضوع أو موضوع 

 فرعي من خالل إجراء اختبار كتايب أو شفوي. 
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م يف جمال دراسة اللغة ييتم تقييم اجلوانب العاطفية مع فرتة طويلة من عملية التعل 

العربية مثل هناية الفصل الدراسي ملعرفة التغيريات / التطورات يف سلوك األطفال ومواقفهم 

 وقيمهم الدينية. 

الطالب يف ممارسة / تنفيذ كل مادة تعليمية.   تقييم اجلانب النفسي هو معرفة مهارات 

، فإن اجلوانب النفسية احلركية اليت ميكن رؤيتها هي حتديد مدى  م اللغة العربية ييف جمال تعل 

 قدرة الطالب على ممارسة التحدث باللغة العربية.

 وجاءت نتائج تقييم اجلوانب الثالثة كالتايل: 

 ( املعريف1

، ميكن أن نرى من البيانات  اللغة العربية ةاملقابالت اليت أجريت مع معلمئج من نتا

 . 8أن متوسط درجة اللغة العربية لكل طفل يف الفصل له قيمة متوسطة تبلغ 

 ( عاطفي 2

، ميكن مالحظة جناح هذا اجلانب من قبل اللغة العربية ةمن نتائج املقابالت مع مدرس

ا ما يرددون التحيات ويقولون هلجات قصرية باللغة  مجيع الطالب املسلمني الذين دائمً 

،  م اللغة العربية، بدًءا من التحيةيالعربية. من املالحظات اليت مت إجراؤها قبل بدء تعل 

 والسؤال عن األخبار باللغة العربية. 
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 ( نفسية حركية 3

إجراؤها على من نتائج املقابالت مع معلمة اللغة العربية ومن املالحظات اليت مت 

الطالب، ميكن مالحظة أن مجيع الطالب أثناء العطلة يعربون أحيانًا عن كلمات عربية مثل 

 شكرا.

التقييم هو مرجع لتحديد كفاءة وفعالية أنشطة التعلم. يرتبط التقييم بشكل عام 

جبمع ومعاجلة وعرض البيانات أو املعلومات كمدخالت لتحديد مدى حتقيق أهداف 

بط هبذا التقييم أن املعلم يعينه كمقيم. إن املعلم هو الذي حيدد مستوى جناح التعلم. يرت

الطالب يف إتقان الكفاءات املتوقعة لكل مناقشة يف عملية التعلم. من خالل األساليب اليت 

أصبحت وسيلة لقياس التمكن من املواد، يطبق املعلمون تقييمات كفاءة الطالب. من أجل  

م هذه خلق ظروف تعليمية مواتية، جيب إعطاء األولوية للموضوعية أن تدعم عملية التقيي

يف وقت التقييم من قبل املعلمة. هذه املوضوعية هي شرط حقيقي إلتقان الكفاءات اليت مت 

 حتقيقها من قبل الطالب.

يف  بناًء على البيانات من نتائج البحث التقييمي الذي أجراه مدرسة اللغة العربية 

أثناء عملية التعليم شفهًيا وكتابًيا وأثناء عملية   سالمية الثانوية األهليةمدرسة روضة اإل

التعليم، وإجراء تقييم ألداء الطالب، وتقييم يف هناية التعليم يف شكل من أشكال 
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االختبارات التكوينية والفرعية واخلتامية بأدوات يف شكل اختبار موضوعي ومقالة واختبار  

قييم سلوك الطالب اجلوانب املعرفية والعاطفية والنفسية  عملي. بينما تشمل جوانب ت

 احلركية. 

فيما يتعلق باملؤشرات يف املنهج الدراسي، فإن أهداف كفاءة اخلطاب اليت يتوقع أن  

 حيققها الطالب يف تعلم اللغة العربية تشمل:

ى ( الكفاءة يف املهارات اللغوية وهي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. تسم1)

هذه الكفاءة للمهارات اللغوية يف اللغة املنطوقة أفعال الكالم ويف اللغة املكتوبة تسمى  

 البالغة

( الكفاءة اللغوية تشري إىل القدرة على تطبيق وفهم عناصر القواعد واملفردات 2) 

 والنطق والتهجئة الصحيحة.

املهارات اللغوية ( يشري املوقف إىل ثقة الطالب بأنفسهم ورغبتهم يف حتسني 3)

 بطرق خمتلفة واسرتاتيجيات التعلم.

، على جوانب الكفاءة اللغوية يم على كل طالب واحًدا تلو اآلخر جيب إجراء التقي

 األربعة املوجودة يف التقييم هي:

 ع ما أ. إست
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 يُطلب من الطالب ذكر شيء يتعلق مبا مسعوه.

 ب. كالم

 ( دقة املخرج1

 ( التنغيم2

 ( التعبري 3

 طالقة يف الكالم ( ال4

 ةاءج. القر 

 ( دقة املخرج1

 ( النعومة 2

 ( دقة الرتمجة 3

 ( التنغيم4

 د. الكتابة 

 ( صحة الكتابة وفق قواعد الكتابة 1

 

 ، ميكن إجراء تقييم املهارات اللغوية للطالب على النحو التايل:على وجه التحديد
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تخدام شريط تسجيل ( يف تقييم االستماع، ميكن للمدرسة إجراء اختبار كتايب باس 1

أو صوت املعلمة، وميكن إجراؤه أيًضا من خالل االستجابة لتعليمات املعلم الشفهية.  

معيار درجة ممتاز إذا كان الطالب يفهم   100-90يكون منوذج تقييم التقييم على شكل 

إذا كان   89-80أوامر املعلمة ويفعلها على الفور بشكل صحيح، تكون درجة جيد هي 

م أوامر املعلمة ولكنه ال يزال يفكر قبل القيام بالنشاط. على حق وما إىل الطالب يفه

ذلك. استجابة للتسجيالت من شريط املدرسة أو صوهتا، ميكن للطالب اإلجابة عن أسئلة  

 حول معلومات حمددة ومعلومات عامة ومعلومات مفصلة.

 اختبارات مهارة االستماع 

 املسموعةديد الصور وفقا للجملة حت -أ

 االستجابة اجلسدية لألوامر املسموعة -ب 

    ديد األشياء وفقا للوصف املسموعحت -ج

 الكلمة املفتاح يف النص املسموع حتديد -د

 حتديد موضوع النص  -ه

 فهم النص القصري -و
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 كتابة األرقام يف النص  -ز

 فهم احلوار -ح

 تعيني األصوات  -ط

 تفريق األصوات املتشاهبة  -ي

 اختبار الكلمة املختلفة أو عكسها -ك

 ار أنواع اجلملاختب -ل

 تعيني املعىن بالصور -م

 صور مواءمة  -ن

 الصورة املركبة  -س

 التقليص -ع

 اكمال الرسم -ف

 اخترب النرب -ص

 اختبار النتغيم  -ق
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( يف تقييم الكالم، العناصر اليت يقيمها املعلمة هي الطالقة، والدقة يف استخدام 2

إىل مواقف الطالب  اللغة، واملفردات، واحلجج، والتعبريات، واملواقف. هتدف قيم املوقف 

عند التحدث واالستماع إىل الطالب اآلخرين يتحدثون. يف تقييم التحدث، إذا ارتكب 

الطالب أخطاء يف كل من القواعد والنطق، ال يقدم املعلمة تصحيحات على الفور. يتم  

ذلك مع مراعاة أن الطالب ال يشعرون بالدونية ويظلون واثقني من قدرهتم على إهناء 

حىت تنتهي. عادة، تقوم املعلمة بإجراء حتسينات يف هناية النشاط ويتم توجيهه إىل  احملادثة 

مجيع الطالب. يتم إجراء تقييم التحدث، من بني أمور أخرى، باستخدام تقنيات لعب 

األدوار. يف أزواج، يتم إعطاء الطالب أدوارًا معينة إلجراء حوار هادف. ميكن للمدرسة 

قابلة أثناء استخدام الوسائط املناسبة مثل الصور. ميكن أيًضا أن أيًضا استخدام تقنيات امل

يُطلب من الطالب أداء مونولوجات أمام أقراهنم. لتقييم مهارات التحدث، يستخدم املعلمة 

يف جوانب الطالقة، ودقة القواعد، وإتقان املفردات،  5-0نظام تسجيل متدرج مبقياس من 

 ودقة الكالم، ومهارات االتصال.

 ختبارات مهارة الكالما

 انظر واستمع واعد! -أ

 تبادل احلوار مع زميلك! -ب 
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( ينقسم تقييم القراءة إىل قسمني، القراءة بصمت والقراءة بصوت عاٍل. يف القراءة 3

بصمت، تشمل مهام الطالب العثور على معلومات حمددة أو معلومات عامة أو معلومات 

نه. عند القراءة بصوت عاٍل، فإن العناصر  مفصلة أو خطوات بالغية من النص الذي يقرؤو 

اليت يقيمها املعلمة هي التنغيم والنطق واملوقف. يكون تقييم القراءة بصمت يف شكل  

اختبار مكتوب، بينما تكون القراءة بصوت عاٍل يف شكل أداء. درجات مهارات القراءة 

 القراءة بصمت والقراءة بصوت عاٍل.هي متوسط 

 راءة الق اختبارات مهارة

 اقرأ النص! -أ

 اجب االسئلة اجابة صحيحة! -ب 

 

( لتقييم مهارات الكتابة، تقوم املعلمة بتقييم احملتوى، ما إذا كان احملتوى يتوافق مع 4

املهمة املعطاة وكذلك استمرارية كل مجلة. العنصر الثاين الذي مت تقييمه هو تنظيم الكتابة،  

خاصة فيما يتعلق بالنوع املستخدم، والثالث هو اللغة اليت ترتبط باالختالفات يف اختيار  

فردات وأمناط اجلملة. املوقف يف الكتابة هو العنصر الرابع الذي يتم تقييمه. يتضمن امل
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املوقف هنا امليكانيكا اليت تغطي الكتابة من اليمني إىل اليسار، والتهجئة، وعالمات الرتقيم، 

 والدقة العامة. عادة ما يكون نوع التقييم الكتايب هو تصنيف املنتج.  

 ةالكتاب اختبارات مهارة

 هات اجلملة كما يف املثال! -أ

 ضع الكلمة االتية يف اجلملة املفيدة كما يف املثال!  -ب 

 صل الكلمتني املتماثلني مث ضع اجلملة املفيدة!  -ج

 اكتب ص ان كانت اجلملة الصحيحة او خ ان كانت اجلملة اخلطاء! -د

 اجب االسئلة املناسبة بالصور!  -ه

 

اليت تقع يف شارع علم روه، قرية باكو علم  األهليةمدرسة روضة اإلسالمية الثانوية يف 

إىل أن خيترب  ، منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية يسعى املعلمة01ر.ت 

 الطالب يف عام دراسي واحد أنواع التقييم اخلمسة وفًقا ملتطلبات املناهج الدراسية. 

اع والتحدث والقراءة ( قيمة األداء اليت حصل عليها الطالب يف تقييم االستم1

 بصوت عاٍل.

 ( رؤية قيمة املنتج من خالل عمل التقييم الكتايب.2
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( يتم تطبيق قيمة احملفظة من خالل مطالبة الطالب جبمع كل األعمال اليت مت  3

 تقييمها يف ملف وجتميعها يف هناية الفصل الدراسي. 

 قراءة بصمت. ( يتم احلصول على االختبار الكتايب من تقييم االستماع وال4

( يتطلب التقييم املعتمد على املشروع من الطالب العثور على مصادر خمتلفة من 5

، عادة ما يتم إجراء  لكافية لتقدمي مشروع. هلذا السببأجل احلصول على املعرفة ا

 التقييمات القائمة على املشاريع مرة واحدة فقط يف الفصل الدراسي.

، هناك أيًضا اختبارات يميتكامل مع أنشطة التعل  باإلضافة إىل التقييم األصيل الذي

مت إجراء   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةتعقد يف هناية الفصل الدراسي. يف 

اختبارات للمواد العربية من خالل اختبار املهارات األربع اليت مت تدريسها. يتم االستماع  

 ةن طريق إجراء حوار مع املعلمباستخدام وسائط الكاسيت ومسجالت األشرطة. حتدث ع

 واحًدا تلو اآلخر. القراءة مع االختبارات الكتابية واألداء. واكتب مع املنتجات. 

التزاًما إداريًا وإبالغ املدير، جيب على  ، باإلضافة إىل كونهقييملإلبالغ عن نتائج الت

ألقل كل شهرين يف اإلبالغ عن نتائج التقييم إىل أولياء األمور مرة واحدة على ا املعلمة

شكل ورقة تقدم تعلم الطالب. هذا التقرير له تأثري إجيايب على أولياء األمور والطالب  

واملعلمني. ميكن للوالدين مراقبة تقدم تعلم أطفاهلم من البداية حىت يتمكنوا من توفري 
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أن  رض نظام اإلبالغ هذا على املعلمة، يفهتمام للطالب. بالنسبة للمعلمةالتشجيع واال

يكونوا منظمني يف اإلدارة وليسوا كساىل. ليس من السهل إجراء تقييم للجوانب األربعة 

، لعدد الكبري من الطالب يف كل فصلللمهارات اللغوية يف كل نوع من أنواع النص. إن ا

حًقا ويوفرون   ومناذج التقييم التفصيلية، والوقت احملدود، جيعل املعلمة جيب أن يكونوا ماهرة

وقًتا إضافًيا. هناك حاجة إىل وقت إضايف لتوفري فرص للممارسة وتقدمي تصحيحات أو 

، على سبيل املثال متارين املونولوج / احلوارات ظات لكل طالب قبل أن يتم تقييمهممالح

 وتصحيح املفاهيم املكتوبة للطالب. 

 


