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بنجرماسني١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية حملة عن .٢
بنجرماسني ١اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية حملة سريعة عن .أ

هي واحدة من املدارس  بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسة  امل
مدينة   وسط  يف  املدرسة  هذه  تقع  جنرماسني.  مدينة  يف  الرائدة  الدينية 

شارع  لسكان يف منطقة  زدمحة جنارماسني، وبشكل أكثر حتديًدا يف منطقة م
الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة ل لـة احلاليةالرئيس و ماليو دارات. كامبونج

املاجستري. نعيمة، الدكتورندا يهبنجرماسني١
سابًقا مدرسة  بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسة  املكانت  
IAINإعدادية لـ   (SP IAIN)  واليت حتولت الحًقا إىل مدرسة حكومية، وهي

وهي أقدم ١٩٧٨يف عام  بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسة  امل
احلكومية اإلسالمية  الثانوية  عام املدرسة  أوائل  يف  جنرماسني.  مدينة  يف 

إصالح  بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية  املدرسة  ، خضع  ١٩٩٠
مما تسبب يف تناوب طالب الصف األول على الذهاب إىل سةمباين املدر 
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صالح مباين املدرسة املدرسة يف الصباح وبعد الظهر، مث ذهبوا عدة مرات إىل إ
حققت هذه املدرسة تقدما كبريا، ال سيما يف جماالت البنية التحتية  بعد ذلك.

عل هذه املدرسة  واإلدارة. لقد تغري النمط القدمي إلدارة املدارس كثريًا، مما جي
حالًيا،   عامة.  ملدرسة  احلكومية  املدرسة  مساوية  اإلسالمية  ١الثانوية 

هي مدرسة حاصلة على اعتماد (جيد جًدا). بنجرماسني
رؤية.ب

والعلوم والتكنولوجيا. وىتقان وال مياإلوجودة وتنافسية عالية ورائدة يف تخلقةم
بعثة.ج

وتعليم  )أ االمتياز  لتطوير  إهلام  والتدريس  كمصدر  والتكنولوجيا  العلوم 
للمؤسسات التعليمية األخرى

املنافسة )ب  والقدرة على  والتكنولوجيا،  العلوم  يتقنون  الذين  اخلرجيني  إعداد 
واإلبداع واالبتكار، ولديهم أساس قوي من اإلميان والتقوى

إنشاء موارد مهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم)ج
صديقة  صنع)د مدرسية  ومنظمة،  بيئة  ومرحية،  وآمنة،  ومنضبطة،  للطفل، 

وصحية، ومسؤولة 
دة التعاون مع األطراف األخرى لتطوير املدرسة )ه ز

األهداف. د
ناس مؤمنني وخملصني.التكوين )أ

ستباقية. الواا تنفيذ تطوير املناهج يف مراحل تكون قابلة للتكيف)ب 
العل )ج وإتقان  ذكية،  بشرية  وصم  و تكوين كائنات  بدنية  يوالتكنولوجيا،  حة 

وعقلية، وعالية االنضباط. 



٦٠

تكوين كائنات بشرية مستقلة ولديها الدافعية العالية وااللتزام بتحقيق اإلجناز )د
والتميز. 

ا يف احلياة االجتماعية. )ه تكوين كائنات بشرية قادرة على حتقيق ذا
املدرسة  ) و سكان  بني  منسجم  تعاون  ءإقامة  أمور  أو  واآل الطالب أولياء 

تمع وأصحاب املصلحة. وا
استهداف .ه

اليت مت حتقيقها هي كما يلي: ستهدافاال
حتقيق مدارس نوعية قادرة على توفري تعليم مهين. .١
ومبتكرة  .٢ وخالقة  نشطة  تعليمية  عملية  تنفيذ  على  قادرة  مدارس  حتقيق 

الطالب  وشاملة، وتركيز األنشطة على اجلهود املبذولة لتسهيل عملية تعلم  
الديناميكية واملمتعة. 

حتقيق مدارس قادرة على حتقيق األداء املهين لتوجيه وتطوير إدارة املدرسة. .٣
بنجرماسني ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املطورات يف القيم . و

تطوير واحلفاظ على القيم املوجودة يف املدرسة، مبا يف ذلك:

ة، وفكرية. ة، عاطفيعقيدة إسالمية، أخالق كرمي.١
والعمل اجلماعي. يةاألسر .٢
مستقلة، واثقة، ومسؤولة.خالقة ومبتكرة. .٣

بنجرماسني١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املنهج الدراسي يف .ز
١٣-Kاملنهج املستخدم هو منهج  

بنجرماسني ١لمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مرافق التعلم ل.ح
قطعة ١غرفة رئيسية املدرسة .١
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قطعة ١غرفة جملس املعلم .٢
قطعة ١دارة اإلغرفة .٣
ئب رئيس املدرسة  .٤ قطعة ١غرفة 
ة قطع٢٤الفصل .٥
قطعة ١املصلى .٦
قطعة ١كتبة امل.٧
قطعة ١اللغة  معمل.٨
قطعة ١الكيمياء  عملم.٩

ء . ١٠ قطعة ١معمل الفيز
قطعة ١علم األحياءعملم. ١١
قطعة ١كمبيوترالمعمل . ١٢
قطعة BP/BK١غرفة . ١٣
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قطعة ٢ألمن امركز. ١٥
قطعة ١قاعة جملس الطالب. ١٦
قطعة PMR / UKS١غرفة . ١٧
قطعة ١غرفة الكشافة . ١٨
قطع ٥قصف املدرسة  امل. ١٩
قطعة ١وقف سيارات املعلم  امل. ٢٠
قطعة ١وقف سيارات للطالب امل. ٢١
قطعة ١ستودع امل. ٢٢
قطعة ٢للمعلم احلمام. ٢٣
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قطعة ٢للطالباحلمام. ٢٤

ت.ب تقدمي البيا

ملقابلة، واملالحظة، والتوثيق تنفيذا جيدا   ت  قد نفذت أساليب مجع البيا

إل تتعلق  هذا اليت  من  ت  البيا التقدمي  قسم  ويف  املعينة.  والتوجيهات  رشادات 

تنظم   أن  الباحثة  حتاول  العلمي،  املعلومات البحث  إلنتاج  السديدة  ت  البيا

االستنتاجية وهلا معىن معني.

لتقومي على تعليم اللغة  الباب السابق فيما يتعلق يفة الباحثت كما ذكر 

ا، فإCIPPالعربية بنمذج   مي نتائج و ها يتضمن ذلك تقري كن تفس ميقل  ألا على 

وتق التعل و التعلم  عملية  يف  يمي  النظر  خالل  من  السياق م  وهي   ، جوانب  أربعة 

واملدخالت والعملية واملنتج.

ت بناء على هذا الفهم، قبل أن يق صول عليها حلامتاليتدم الباحثة البيا

التقومي على تعليم اللغة العربية بنمذج إجراؤه حول  متالذي  يداينملمن البحث ا

CIPP  اء على نتائج البحث بنبنجرماسني  ١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

تصنيف من الدراسات اليت ةللباحثقابلة مع معلمي اللغة العربية، فيمكن  ملمن ا

:تيةآلأقسام كما اهذا الباب إىلسيتم بياهنا يف
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تقومي السياق .أ

رؤية .١

والعلوم والتكنولوجيا. وىتقان وال مياإلوجودة وتنافسية عالية ورائدة يف  تخلقةم

بعثة.٢

إهلام  )أ والتدريس  كمصدر  والتكنولوجيا  العلوم  وتعليم  االمتياز  لتطوير 

للمؤسسات التعليمية األخرى

املنافسة )ب  على  والقدرة  والتكنولوجيا،  العلوم  يتقنون  الذين  اخلرجيني  إعداد 

واإلبداع واالبتكار، ولديهم أساس قوي من اإلميان والتقوى

إنشاء موارد مهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم)ج

ومنظمة،  صنع)د ومرحية،  وآمنة،  ومنضبطة،  للطفل،  مدرسية صديقة  بيئة 

وصحية، ومسؤولة 

دة التعاون مع األطراف األخرى لتطوير املدرسة )ه ز

األهداف .٣

ناس مؤمنني وخملصني.التكوين )أ

ستباقية. الواا تنفيذ تطوير املناهج يف مراحل تكون قابلة للتكيف)ب 
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حة بدنية  يم والتكنولوجيا، وصو تكوين كائنات بشرية ذكية، وإتقان العل )ج

وعقلية، وعالية االنضباط. 

بتحقيق )د وااللتزام  العالية  الدافعية  ولديها  مستقلة  بشرية  تكوين كائنات 

اإلجناز والتميز. 

ا يف احلياة االجتماعية. )ه تكوين كائنات بشرية قادرة على حتقيق ذا

ء إقامة تعاون منسجم بني سكان املدرسة  ) و ور الطالب أولياء أمأو  واآل

تمع وأصحاب املصلحة. وا

بناًء على نتائج املقابالت اليت أجريت يف امليدان، مسع الباحثون مباشرة  

الصف   العربية يف  اللغة  مدرس  رؤية ورسالة  ١٢من  بني  العالقة  أنه شرح   ،

احلكومية  درسةاملوأهداف   اإلسالمية  اللغة  بنجرماسني١الثانوية  تعلم  مع 

العربية.

الثانوية اإلسالمية  رسةداملوقال إن العالقة بني رؤية ورسالة وأهداف  

تمع عندما  بنجرماسني١احلكومية   هي جعل دروس اللغة العربية مفيدة يف ا

تمع، على سبيل املثال يف األنشطة الدينية أثناء قراءة   يشارك الطالب يف ا

تعلم  مراجع  عن  للبحث  التكنولوجيا كمكان  جمال  من  االستفادة  القرآن؛ 

إضافية. 
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املدخالت تقومي .ب 

املدرس.١

.  ١٢مدرس اللغة العربية هذا يعلم الصف احلادي عشر ومجيع الصفوف  

". قام بتدريس  Lcتعليمه األخري هو جامعة األزهر ، مصر. حصل على لقب "

حىت اآلن.٢٠٠٤عاًما من عام ١٨اللغة العربية ملدة 

شرة من  بناًء على نتائج املقابالت اليت أجريت يف امليدان، مسع الباحث مبا

الثاين عشر، قال إن الفصل الذي قام بتدريسه  العربية للصف  اللغة  مدرس 

واحًدا   األزهر،  ١٢والصف  ١١كان صًفا  تعليمه األخري يف جامعة  . كان 

عاًما  ١٨". قال إنه قام بتدريس اللغة العربية ملدة  Lcمصر وحصل على لقب "

أنشطة داعمة فيما يتعلق . وقال أيًضا إنه ال توجد حالًيا  ٢٠٠٤بدًءا من عام  

للغة العربية. 

الطالب.٢
MTsمناألخريتعليمهميتلقى طالب الصف الثاين عشر يف املتوسط  

اجلو يف الفصل الدراسي عندما يتم  واملدارس الداخلية اإلسالمية. SMPNو  

هادئة. ينشط مجيع الطالب تقريًبا   صاخبة، وأحيا الدرس غري مؤكد. أحيا

عند طرح األسئلة أو يتم تعيينهم لذكر الكلمات / اجلمل العربية، ولكن ال 
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يزال هناك البعض غري النشطني ألن الطالب ما زالوا خجولني وخائفني من 

ندما كان يشرح املادة، كان ال يزال هناك طالب مل ينتبهوا.  عاخلطأ يف اإلجابة.

واتفهم  لدردشة وهناك أيًضا من يلعبون سرا  ال يزال هناك طالب مشغولون 

٥٩الذكية.

أما عن جو الفصل عند التدريس والتعلم، قال هذا  بناء على املقابلة، 

وقت للتعلم الطالب إن طبيعته أثناء التدريس كانت ممتعة لذلك كان هناك  

أثناء املزاح، ولكن كان هناك أيًضا وقت ليكون جاًدا، عندما كان جاًدا كان  

لتوتر  أسئلة فشعروا  إليه  فوجهت  إذا كان جاداً  للغاية خاصة  األمر مرهًقا 

قال أيًضا إنه أثناء الدراسة مع هذا املعلم، فهم .خطاء يف اإلجابةواخلوف من  

لتفصيل، وإذا مل يفهموا على ما كان يعلمه هذا املعلم ألنه   وفًقا له شرح املادة 

سبيل املثال، فكرر على الفور ما مل يفهموه حىت فهموا حًقا عليه. ما يفهمه  

الطالب مما علمه هو الكتابة العربية واملوقع الصحيح لعالمات الرتقيم، وربط  

٦٠، وترمجة معاين بعض الكلمات / اجلمل العربية.بايناحلروف امل

سالمية احلكومية ا بنجرماسني: اإلثنني ،  نتيجة املالحظة يف الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإل٥٩
٢٠٢٢أغسطوس ٣
بنجرماسني:  ١نتيجة املقابلة مع الطالبة "د" فصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٦٠

٢٠٢٢أغسطوس  ٣اإلثنني، 
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اهج واملواد التعليمية املن.٣

منهج   املدرسة  تستخدم  القسم،  هذا  هناك و ،  ١٣-Kيف  املعلمني 

. ٢٠١٩لعام  ١٨٣رقم  KMAيستخدمون الكتب / املواد التعليمية مع منهج  

املنهج الرتبية اإلسالمية و  نع٢٠١٩لعام  ١٨٣رقم  KMAمنهج  ضمنيت

املوادأهداف ونطاق ،  )SKL(معايري كفاءة اخلرجيني  اللغة العربية تتكون من  

اإلسالمية التق،  العربيةللغةواتربية  األساسية و مي  و خصائص  الكفاءات 

األساسية   ت  )KDو  KI(والكفاءات  مستو و  MAو  MTsو  MIعلى 

MAK  املستخدمة يف املدارس هي أوراق العمل واملصحف. املواد التعليمية  .

" بعنوان  العمل  أورق  هي  املستخدم  العمل  Bahasa Arab untukأوراق 

Madrasah Aliyah Semester I)Kurikulum KMA Nomor ١٨٣ Tahun

شر من  )"٢٠١٩ Gigih Bayu؛ املؤلف هو  CV. Sumber Media Pustaka؛ 

Wirangga .٦١

مباشرة  ةالباحثتنتائج املقابالت اليت أجريت يف امليدان، مسعبناًء على  

واملواد   املناهج  شرح  أنه  هذا،  عشر  الثاين  للصف  العربية  اللغة  مدرس  من 

التعليمية اليت استخدمها. 

ئقنتيجة ٦١ ٢٠٢٢أغسطوس ٣يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا بنجرماسني: اإلثنني ،  الو
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واملواد   التعليمية،  املواد  الدين يف  اتبع ما هو موجود يف وزارة  إنه  قال 

، إىل  ٢٠١٩لعام  ١٨٣رقم  KMAمع منهج  LKSكانت  التعليمية نفسها

مثل  LKSجانب   العربية  للغة  متعلقة  أخرى  تعليمية  مواد  أيًضا  استخدم   ،

درًا كما أنه يستخدم القرآن ملواد تعليم اللغة العربية كان  .  األحاديث، ليس 

هو أن التعاونية هناك قدمت الكتاب ملواد  LKSسبب استخدام املعلم لكتاب  

، أي استخدام القرآن LKSعلم ملواد تعليمية غري  التدريس. سبب استخدام امل

يت من هناك وكذلك حفظ القرآن بقواعد   ٦٢النحو.واحلديث ألن اللغة العربية 

مع أحد طالب الصف الثاين عشر،  ة واستناًدا إىل نتائج مقابلة الباحث

ت  خذ دائًما مادة من الكتب، بل ميكنه أيًضا أخذ مادة من آ قال إنه مل 

٦٣من القرآن. 

ستخدام طريقة  يم اللغة العربية هناك عملية تعل يسياق تعل  م اللغة العربية 

ستخدام  ومواد القرآن التعليمية. LKSمباشرة 

وعيوب. مز ١٣-Kمنهج  منهج  له مزا هي: ١٣-Kا

١نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية فصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٦٢
٢٠٢٢أغسطوس  ٣بنجرماسني: اإلثنني، 

بنجرماسني:  ١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  نتيجة املقابلة مع الطالبة "د" فصل الثاين عشر  ٦٣
٢٠٢٢أغسطوس  ٣اإلثنني، 
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حل  )أ يف  وإبداًعا  وابتكارًا  نشاطًا  أكثر  يكونوا  أن  الطالب  من  يُطلب 

املشكالت يف املدرسة. 

، ولكن أيًضا من لنتيجةمي جلميع اجلوانب، ليس فقط من حيث او هناك تق)ب 

حيث األخالق والدين ومواقف املمارسة وغريها. 

دجمها يف جمال الدراسة.ظهور الرتبية الشخصية وتربية الشخصية اليت مت )ج

هذا املنهج هو تطوير للمنهج السابق.)د

هي:١٣-Kعيوب منهج  

مشاركة املعلم.قليل)أ

ال يوجد توازن بني توجه عملية التعلم والنتائج. )ب 

منهج   تنفيذ  الدراسي  ٢٠١٣مت  العام  منذ  وطين  كمنهج 

بكال بعدي املنهج: األول ٢٠١٣. كمنهج وطين، يفي منهج  ٢٠١٣/٢٠١٤

األسلوب هو   هو  والثاين  الدروس؛  ومواد  واحملتوى  األهداف  وترتيب  خطة 

منهج   يهدف  التعلم.  ألنشطة  الشعب  ٢٠١٣املستخدم  إعداد  إىل 

اإلندونيسي ليكون لديه القدرة على العيش كأفراد ومواطنني خملصني ومنتجني 

واألمة  تمع  ا حياة  املسامهة يف  على  وقادرين  وعاطفني  ومبدعني  وخالقني 
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واحلضارة العاملية. يشري الوفاء بعبء العمل وتنظيم اخلطية للمعلمني لدولةوا

٦٤إىل أحكام التشريع.٢٠١٣املعتمدين يف تنفيذ التعلم يف منهج 

يف أن معايري احملتوى مستمدة من معايري ٢٠١٣تتمثل عقلية منهج  

املرتبطة   غري  األساسية  الكفاءات  خالل  من  اخلرجيني  ملوضوعات.  كفاءة 

ثالثة   يف  تساهم  أن  جيب  املواد  مجيع  أن  هي  املنهج  هذا  يف  أخرى  عقلية 

جوانب، وهي تشكيل اجلوانب العاطفية واجلوانب النفسية احلركية واجلوانب  

يقلل من موضوعات الكفاءات اليت يرغب  ٢٠١٣منهج  املعرفية للطالب.

لكفاءات األساسية  الطالب يف حتقيقها. أخريًا، يصبح كل موضوع مرتبطًا  

هو أن  ٢٠١٣لكل مستوى صف. التعلم الذي حيدث نتيجة لتنفيذ منهج  

األنشطة   على  أكرب  بشكل  يركز  ولكنه  املعلم،  حول  يتمحور  يعد  مل  التعلم 

الطالبية. نظرًا ألن التعلم يركز بشكل أكرب على الطالب، ونتيجة لذلك، مل 

أيًضا أن  ٢٠١٣يتطلب منهج  .  يةيعد التعلم يف اجتاه واحد ولكنه أكثر تفاعل 

حيدث التعلم النشط والتحقيق يف التعلم، ومن املأمول أيًضا أن يتمكن املعلمون  

٦٤ https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-
٢٠١٣/#:~:text=Kurikulum%٢٠٪٢٠٢٠١٣bertujuan%٢٠untuk%٢٠mempersiapkan,%٢C%٢٠ber
negara%٢C%٢٠dan%٢٠peradaban%٢٠dunia. Di akses pada hari rabu, tanggal٢١ September
٢٠٢٢ jam ١٢٫٣٨
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كميسرين يف التعلم من تصميم التعلم حىت يتمكن الطالب من حل املشكالت  

السياقية واحلقيقية.

كما تغري التعلم يف تنفيذ املناهج الدراسية. نتج عن هذا التغيري أن 

علمًيا منهًجا  يستخدم  منهج  أي  علمي،  منهج  هو  املستخدم  التعلم  .  ج 

)  ٢) أنشطة املراقبة (املراقبة)؛  ١خطوات التعلم املتخذة يف هذا النهج هي.  

) جتربة األنشطة ٤) األنشطة املرتبطة (التفكري)؛  ٣استجواب األنشطة (طرح)؛  

لعديد من مناذج  ا. ) أنشطة التواصل (تكوين شبكات أو خامتة)٥(حماولة)؛  

) منوذج التعلم القائم على حل املشكالت ١تشمل ٢٠١٣التعلم وفًقا ملنهج 

٦٥) منوذج التعلم القائم على املشروع.٢و 

واللغة  PAIبشأن "منهج  ٢٠١٩لعام  ١٨٣رقم  KMAيف حني أن  

PAIالعربية يف املدارس" لديها هدف تنموي لكل منها. الغرض من تطوير  

الشعب إعداد  وشامل هو  معتدل  وموقف  عقلية  لديه  ليكون  اإلندونيسي 

وثقايف وديين ولديه القدرة على العيش كأفراد ومواطنني خملصني، ورع، ونبالء،  

ومنتجني، ومبدعني، ومبدعني، ومتعاونني. قادرة على أن تصبح جزًءا من حل  

٦٥ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “Kurikulum ٢٠١٣ dan Implementasinya
dalam Pembelajaran”, Generasi Kampus, Vol ٦, No. ٢, Medan (٢٠١٣), hal. ٢٢-١٨
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تمع واألمة والدولة واحلضارة العاملية. ملثل،  املشكالت املختلفة يف حياة ا و

فإن الغرض من تطوير اللغة العربية هو إعداد الطالب الذين لديهم القدرة على  

استخدام اللغة العربية كأداة اتصال عاملية وأداة الستكشاف الدين من مصادر  

علمية   سلسلة  عملية  ومن خالل  عام  بشكل  العربية  اللغة  تستخدم  أصيلة 

رآن واحلديث.(إسناد) تستمر يف االستمرار. حىت مصدره الق

يهدف منهج الرتبية اإلسالمية والعربية يف املدارس الدينية إىل أن يكون  

دليالً للوحدات التعليمية يف تطبيق مناهج الرتبية اإلسالمية والعربية يف املدارس 

واللغة العربية يف املدارس الدينية إىل توحيد منهج  PAIالدينية. يهدف منهج  

PAIدارس الدينية. أهداف منهج الرتبية اإلسالمية واللغة  واللغة العربية يف امل

املصلحة  ملدرسة وأصحاب  التعليم  الدينية هي وحدات  املدارس  العربية يف 

اآلخرون يف توفري تعليم املدرسة.

مت تطوير مناهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف املدارس الدينية من  

:خالل حتسني العقلية على النحو التايل

تعزيز أمناط التعلم املتمحورة حول املتعلم. جيب تسهيل الطالب ليكونوا  .أ

فيما   خيارات  لديهم  يكون  حبيث  وفًقا خلصائصهم  التعلم  على  قادرين 
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ملواد والوسائط وأساليب التعلم وأساليب التعلم لتحقيق الكفاءات  يتعلق 

املطلوبة؛

(املعلم  .ب  التفاعلي  التعلم  أمناط  البيئة  تعزيز  الطاليب،  تمع  ا التفاعلي، 

من   تكافلية  بعالقة  ترتبط  واليت  أخرى)،  وسائط   / مصادر  الطبيعية، 

هللا   رضا  لتحقيق  اخلري  يف  املتبادلة  واملساعدة  املتبادل  واحلب  التبادلية 

سبحانه وتعاىل؛ 

أي .ج من  املعرفة  اكتساب  للطالب  (ميكن  الشبكي  التعلم  أمناط  تعزيز 

ميكن االتصال به واحلصول عليه عرب اإلنرتنت)؛شخص ومن أي مكان  

ج التعلم .د تعزيز التعلم النشط (يتم تعزيز التعلم النشط للطالب من خالل 

العلمي)؛

تعزيز أمناط التعلم الفردي واجلماعي (القائم على الفريق) من أجل تعزيز .ه

القدرة التعاونية للطالب؛

كأساس لتعزيز الثقافة اإلعالمية  تعزيز التعلم القائم على الوسائط املتعددة، . و

للطالب؛ 

يف . ز االستمرار  مع  الكالسيكية  الكتلة  على  القائمة  التعلم  أمناط  تعزيز 

ت اخلاصة لكل طالب؛  االهتمام بتنمية اإلمكا
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تقوية أمناط التعلم متعددة التخصصات (علوم التعددية)؛ .ح

تعزيز أمناط التعلم احلامسة واحللول؛ .ط

اجلو. ي تكييف  منط  بتلقي  تقوية  للطالب  يسمح  مما  للطالب  الداخلي 

ا والعيش فيها إلجياد إرادة قوية لتغيري أنفسهم   التعاليم الدينية والشعور 

ا. يتم التكييف مع اجلهود للتخلص من األخالق  وفًقا للتعاليم اليت يتلقو

الدنيئة وغرس الشخصية النبيلة يف نفوس الطالب؛ و 

من.ك الديين  التعلم  أمناط  والدينية  تقوية  األخالقية  القيم  جعل  خالل 

يف   والتصرف  والتصرف  التفكري  لطرق  إهلام  مصدر  املعتدلة  اإلسالمية 

إلضافة إىل ذلك، يتم استخدام القيم الدينية اإلسالمية   عملية التعلم. 

كعامل رابط لنمط العالقات بني املعلم والطالب، حبيث ال تكون العالقة  

تعاملية مادية. العالقة بني املعلم والطالب هي بني املعلم والطالب عالقة  

بعضنا  يساعدان  اجلماعي  العمل  (احلب يف  احملبة يف هللا  تربطها  عالقة 

الطالب) حنو إرضاء هللا سبحانه وتعاىل. -البعض) كعبادة للجماعة (املعلم

يشمل نطاق منهج الرتبية اإلسالمية واملدرسة العربية اإلطار األساسي  

لرتبية  معايري كفاءة اخلرجيني ومعايري احملتوى لـ؛مية واملنهج العريبللرتبية اإلسال

تعلماإلسالمية العربية؛  اإلسالمية  واللغة  تقييمالرتبية  العربية؛  الرتبية  واللغة 
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األساسية  اإلسالمية   والكفاءات  العربية؛  األساسية) KI(واللغة  والكفاءات 

الرتبية اإلسالمية  حيتوي منهج  .  العربية يف املدرسةواللغة  (KD)الرتبية اإلسالمية 

اخلرجيني   معايري كفاءة  على  العربية  ونطاق  )SKL(واللغة  الرتبية  وأهداف 

التقييم والكفاءات األساسية والكفاءات  اإلسالمية العربية، وخصائص  والغة 

ت )KDو KI(األساسية  ٦٦. MAKو MAو  MTsو MIعلى مستو

أسس، أحدها األساس القانوين للقانون على له عدة٢٠١٣منهج  

النحو التايل: 

جلمهورية إندونيسيا ١٩٤٥دستور عام )أ

بشأن نظام التعليم الوطين٢٠٠٣لسنة ٢٠القانون رقم )ب 

رقم  )ج القانون  وعلى  ال.  التنمية  ٢٠٠٥لسنة  ١٧القانون  خطة  بشأن 

الوطنية للتنمية متوسطة  الوطنية طويلة املدى ، وكافة البنود الواردة يف اخلطة  

املدى، 

٦٦ KMA ١٨٣ Tahun ٢٠١٩ - Kurikulum PAI & Bahasa Arab - Ayo Madrasah di akses
pada hari minggu, tanggal ٢٥ september ٢٠٢٢
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ال.  )د احلكومية  الوطنية ٢٠٠٥لسنة  ١٩الالئحة  التعليم  معايري  بشأن 

مبوجب   املعدلة  .PP noبصيغته  التعليم  ٢٠٠٥لسنة  ١٩ معايري  بشأن 

٦٧الوطنية. 

ة املرافق والبنية التحتي.٤

مرافق وبنية حتتية  بنجرماسني  ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لدى  

جملس  وغرفة  للمدير،  غرفة  على  املدرسة  هذه  حتتوي  ما.  حد  إىل  كاملة 

ئب املدير، وغرفة للصالة، وغرفة  املعلمني، وغرفة صف، وغرفة إدارة ، وغرفة 

ء، وخمترب كيمياء، وخمترب كمبيوتر، وغرفة   ،  BKمكتبة، وخمترب لغوي، وخمترب فيز

وغرف أمين،  ومركز  غرفة  وتعاونية،  الطالب،  جملس  PMRة  / UKS غرفة  ،

الكشافة، املقصف، منطقة وقوف السيارات للمعلمني والطالب، املستودع،  

مراحيض املعلمني ومراحيض الطالب. مجيع املرافق املتاحة كاملة وحبالة جيدة  

وميكن استخدامها حسب احلاجة. 

٦٧ Suarga, “Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum ٢٠١٣”,
Inspiratif Pendidikan, Vol. ١, No. ١, Makassar ٢٠١٧, hal. ١٨
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تقومي العملية .ج

الطريقة .١

هي طريقة  نتقائية. الطريقة االاالنتقائية يستخدمها عند التدريس هي طريقة  

والتحدث (الكالم) والقراءة  (االستماع)  تعلم تركز أكثر على مهارات االستماع  

عندما يبدأ التعلم، يستخدم املعلم اللغة العربية على الفور (القراءة) والكتابة. 

ذلك، إذا كان هناك طالب ال يفهمون،  للتفاعل والتواصل مع الطالب. ومع  

فسوف يرتمجهم إىل اللغة اإلندونيسية إذا كانت هناك كلمات / مجل يعتقد 

ا صعبة الفهم.  ٦٨الطالب أ

الفردي   التحليل  مث شرح الطريقة املستخدمة، وهي الطريقة املباشرة، أي 

دة ال طالب  املباشر، من خالل االحتفاظ بعدد كاٍف من الطالب وحتسني / ز

ذه الطريقة، ميكنهم رؤية ما يرونه وممارسته على الفور  غري املالئمني. قال إنه 

ا طريقة وفًقا له ال تطفو، فالطريقة جتعلهم يفهمون ويكملون،   حىت يفهموه، إ

لذلك هناك مادة واحدة يفهمها وميكنه على الفور القيام مبا هو عليه يريد،  

اشرة للتمرين. عادة ما تبدأ الطريقة املباشرة  عمل، بعد شرحه مبمثل تسليم ورقة

نتيجة املالحظة يف الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا بنجرماسني:  ٦٨
٢٠٢٢أغسطوس ٣اإلثنني ، 
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مبحاضرة، مع إعطاء شرح حىت يفهموا، إذا كان هناك خطأ، يتم تصحيحه 

٦٩على الفور حىت ال يكون هناك شيء خاطئ بعد اآلن.

املواد.٢

ضة . واآلية من القرآناملادة قيد الدراسة هي الفصل األول مع موضوع الر

ضية مثل  حتتوي هذه املادة على   ألنشطة الر معرفة املفردات العربية املتعلقة 

والركل وغريها. والقفز  والسباحة  واملالكمة  املادة نص  الراحة  يوجد يف هذه 

" بعنوان  اقراءة  بعنوان  اآلسيويةعاب  لألدورة  حمادثة  نص  أيًضا  وهناك   ،"

ضات املفضلة". املفردات م الواردة يف الكتاب هي: أ. توفري  يأهداف التعل "الر

ضة؛ ب. تكرار أصوات املفردات والتعبريات يف النصوص  املتعلقة مبوضوع الر

ضة؛ ممارسة احملادثة وفًقا  ضة؛ ج. قراءة نصوص القراءة عن الر لر املتعلقة 

املتاحة؛.  التعبريات  ستخدام  احملادثة  على  تدرب  د.  املقدمة؛  قبل  لألمثلة 

ية حددها، بعد قراءة الدخول إىل املادة، طلب من الطال  القرآن  ب قراءة 

القوا وشرح  شفهًيا،  ا  قراء اليت متت  اآلية  ترمجة  الواردة يف  عدالقرآن، متت 

١نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية فصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٦٩
٢٠٢٢س  أغسطو ٣بنجرماسني: اإلثنني، 
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منفصل مث  حروف املباينطلب أيًضا من الطالب كتابة اآلية يف شكل  ياآلية،  

. يف كلمة واحدةربط الطالب 

باشرة من مدرس اللغة  مةالباحثتبناًء على نتائج املقابالت امليدانية، مسع

قال إنه يقوم اآلن بتدريس الفصل األول عن  ،  العربية للصف الثاين عشر هذا

ضة. وذكر أن الغرض من التعل  م الذي صممه هو إعداد الطالب للدخول  يالر

للغة العربية مبواد تستخدم تمع املتعلق  عادة، أي عبادة احملضة اليت ال  إىل ا

عن   فصلها  وجمموعات  ميكن  األئمة،  مثل  الدين،  رجال  مثل  العربية،  اللغة 

٧٠يس.، إخل. 

الوسائل.٣

وكذلك   والسبورات  العمل  أوراق  يستخدم  اإلعالم  لوسائل  لنسبة 

٧١.املصحف

مث شرح الوسائط املستخدمة عند التدريس، فهناك سبورات وكتب مدرسية، 

أيًضا  LCDجهاز عرض  ، وشاشات الستماع وميكن أيًضا أن تكون صوتية لـ

١نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية فصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٧٠
٢٠٢٢أغسطوس  ٣بنجرماسني: اإلثنني، 

نتيجة املالحظة يف الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا بنجرماسني:  ٧١
٢٠٢٢أغسطوس ٣اإلثنني ، 
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ا حمدودة، والواضح هو  LCDجهاز عرض ولكن استخدام شاشات  در أل

٧٢ما ميكننا تقدميه هلم بوسائل اإلعالم احلديثة. 

تقومي املنتج .د

إن تعلم اللغة العربية له هدف لكل مهارة ، وهو: 

اهلدف الذي مت حتقيقه هو أن يتمكن الطالب من معرفة املفردات  املفردات،  .١

فهمها والتعبري عنها. عندما يعطي املعلم متارين، أي تكوين كلمة واحدة من  و 

أسرع   مهامهم  جيمعون  الذين  أولئك  فإن  آلية،  اهلجائية  حروف  من  جزء 

وصحيح حيصلون على النقاط. من خالل هذا التمرين، ميكن جلميع الطالب 

. تقريًبا كتابة كلمات جديدة بشكل صحيح من احلروف اهلجائية لآلية 

، اهلدف الذي مت حتقيقه هو أن يتمكن الطالب من االستماع إىل  اإلستماع .٢

املفردات اليت مت نطقها وتكرارها. عندما يطلب املعلم من أحد الطالب قراءة  

ما،   إذا حدث خطأ  واالستماع،  االنتباه  اآلخرين  الطالب  من  يُطلب  آية، 

خراج، إخل.  يدعو املعلم الطالب إىل حتديد اجلزء اخلطأ، من الطول القصري، وامل

١نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة العربية فصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٧٢
٢٠٢٢أغسطوس  ٣بنجرماسني: اإلثنني، 
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قراءة  تصحيح  مث  اخلطأ  اجلزء  إىل  اإلشارة  من  الطالب  من  العديد  متكن   .

أصدقائهم. 

الكالم، اهلدف الذي مت حتقيقه هو أن يتمكن الطالب من نطق املفردات / .٣

على  اإلجابة  للطالب  ميكن  وطالقة.  وطالقة  صحيحة  بنربة  العربية  اجلمل 

. عندما يطرح   ستخدام اللغة العربية على الطالب،  األسئلة شفو املعلم أسئلة 

أيًضا.   العربية  اللغة  ستخدام  األسئلة  على  وجييبون  األسئلة  الطالب  يفهم 

من  للعديد  ميكن  احملادثة،  ملمارسة  التقدم  الطالب  من  املعلم  طلب  عندما 

الطالب نطقها بشكل جيد، ولكن ال يزال هناك بعض الذين مل يكن تنغيمهم  

ا. هناك من ال يزال يلفظها بشكل مستو.صحيحً 

القراءة، اهلدف الذي مت حتقيقه هو أن يتمكن الطالب من قراءة النصوص  .٤

العربية مع التنغيم الصحيح، ويتحدثون بطالقة، والطول مناسب متاًما، واملخراج  

آية  قراءة  الطالب  من  املعلم  يطلب  القراءة،  ممارسة  أثناء  وطالقة.  صحيح 

ا وخمارجها وما إىل  واحدة بينما ي نتبه املعلم إىل قراءة الطالب من طوهلا وتالو

ذلك. يقرأه العديد من الطالب جيًدا، لكن القليل منهم فقط يقرؤونه بطالقة،  

والطول مناسب متاًما واملخراج صحيح. ال يزال هناك طالب يتلعثمون عند  

قراءة اآلية. 
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الطالب من كتابة اللغة العربية الكتابة، اهلدف الذي مت حتقيقه هو أن يتمكن  .٥

بشكل صحيح وصحيح. ميكن للطالب وضع احلروف. عندما أعطى املعلم  

متارين لدمج أجزاء من اآلية يف حروف اهلجائية يف مفردات، قام العديد من  

الطالب بكتابتها بشكل صحيح، لكن بعض الطالب ما زالوا غري مرتب.

ي.٦ أن  الذي مت حتقيقه هو  اهلدف   ، وفهم  ركيب  معرفة  الطالب من  تمكن 

القانون وأسبابه. عند دراسة سورة الفاحتة ، يُطلب من الطالب يف آية جتميع  

الطالب من جتميع األجزاء   العديد من  للقانون. متكن  وفًقا  املفردات  أجزاء 

وفًقا للقانون.

ت وتفسريها.ج حتليل البيا

املطلوبة، س ت  البيا العثور على بعض  الباحثتبعد  النتائج  ةقوم  بتحليل 

ر نتائج البحث   مي  و تقال احلالية وتعديل النظرية احلالية مث بناء نظرية جديدة وشرح آ

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف CIPPم اللغة العربية بنموذج  يعلى تعل

. بنجرماسني١
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استخدم فقد  الدراسة،  يف  ت  البيا حتليل  تقنية  يف  موضح  هو  ها كما 

الباحثة الباحث عليها  اليت حصل  ت  والبيا الوصفي  النوعي  من ة التحليل  سواء 

اليت  ت  لبيا دراية  على  جهات  من  والتوثيق،  واملالحظات  املقابالت  خالل 

ت كالتايل: حيتاجها الباحث. البيا

جانب مؤشر ب 
عنصر السياق SS(٤) S(٣) KS(٢) TS(١)

رؤية  اللغة هناك ارتباط يف تعلم .١
ةالعربي 

قصري وسهل الفهم .٢ 

اإلشارة إىل تعليم اللغة .٣
العربية من خالل االستفادة 

من التكنولوجيا املوجودة 


بعثة

هناك أهداف والتزامات .١
لتحسني اجلودة ، ال سيما  

تلك املتعلقة بتعلم اللغة 
العربية



الرسالة تتماشى مع الرؤية .٢ 

البعثات مرنة.٣ 

األهداف  ميكن أن تكون مفيدة  .١
للمجتمع 
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إعداد الطالب لالنغماس يف .٢
تمع ا 

األهداف وفق الرؤية والرسالة.٣ 

عنصر املدخالت  SS S KS TS

املدرس درجة  .١ على  حاصل 
تدريس البكالوريوس  يف  خربة 
اللغة العربية



العربيةخربة يف تدريس اللغة .٢ 

يشارك العديد يف األنشطة اليت .٣
للغة العربية تدعم / تتعلق 



الطالب تعلم .١ متابعة  للطالب  ميكن 
اللغة العربية بشكل جيد



ميكن للطالب فهم تعلم اللغة .٢
العربية



اللغة .٣ بتعلم  الطالب  يهتم 
العربية



املناهج  التعلم منهج التعلم متوافق مع  .١
يف الفصل 



مع .٢ متوافق  املدرسي  املنهج 
املواد  يف  احلالية  املناهج 

التعليمية



والوسائط  .١ األدوات  امتالك 
لدعم تعلم اللغة العربية
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املرافق 
والبنية  
ةالتحتي

لديه مبىن مناسب .٢ 

غرفة دراسة مرحية.٣ 

عنصر العملية SS S KS TS

الطريقة  يف كل .١ ختتلف  طريقة  لديك 
اجتماع 



األساليب املستخدمة ممتعة.٢ 

ميكن للطرق أن جتعل الطالب .٣
يفهمون 



الوسائل املدرسني على استخدام .١ قدرة 
الوسائط 



الكمال اإلعالمية اليت املطلوبة.٢ 

االستخدام األقصى واملنهجي .٣
للوسائط



املواد املواد متوافقة سهلة الفهماملواد  .١
RPPمع 



RPPاملواد متوافقة مع .٢ 

عنصر املنتج  SS S KS TS

األهداف  ن يتمكن الطالب من معرفة أ.١
املفردات وفهمها والتعبري عنها
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من .٢ الطالب  يتمكن  أن 
االستماع إىل املفردات اليت مت  

نطقها وتكرارها



الطالب من  .٣ يتمكن  نطق أن 
املفردات / اجلمل العربية بنربة  

صحيحة وطالقة وطالقة. 



الطالب من قراءة  .٤ يتمكن  أن 
التنغيم  مع  العربية  النصوص 
الصحيح، ويتحدثون بطالقة،  
متاًما،   مناسب  والطول 

واملخراج صحيح وطالقة 



الطالب من كتابة  .٥ يتمكن  أن 
صحيح   بشكل  العربية  اللغة 

وصحيح



يتمكن الطالب من معرفة أن  .٦
وفهم القانون وأسبابه 



أقصى درجة ٨ ٧٢ ١٤ ٠
جمموع النقاط املكتسبة  ٩٤

النتيجة النهائية  ٧٦،٥
Rumus: Ket:

NA = X ١٠٠ NA: Nilai Akhir

SM: Skor Maksimal

NA =
٧٢
٩٤

X ١٠٠ = ٧٦٬٥ JPS: Jumlah Perolehan Skor
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، ميكن استنتاج أن تعلم اللغة العربية ٧٦،٥النتيجة النهائية أعاله ، وهي  بناًء على  

جيد بشكل عام ١٢IPS١الفصلبنجرماسني١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف

ولكنه ال يتناسب مع املعايري مع العديد من أوجه القصور / املذكرة. املناقشة على النحو  

التايل:

السياق تقومي .١

السياق هي رؤية ورسالة وأهداف مدرسة ت  الدراسة ، مكو الثانوية يف هذه 

.بنجرماسني١اإلسالمية احلكومية 

صياغة رؤية ورسالة  
الثانوية  درسةاملوأهداف 

١اإلسالمية احلكومية 
وفًقا ملعايري بنجرماسني
ميو التق

صياغة رؤية ورسالة  
الثانوية  درسةاملوأهداف 

١كومية اإلسالمية احل
بنجرماسني

االستنتاجات والتوصيات 

مؤشر الرؤية 

هناك ارتباط يف تعلم اللغة 
ةالعربي

قصري وسهل الفهم
اللغة   تعليم  إىل  اإلشارة 
خالل  من  العربية 

الرؤية

وجودة وتنافسية  تخلقةم"
يف   ورائدة  ان  مياإلعالية 

والعلوم  وىتقوال
" والتكنولوجيا

يت الرؤية من كلمة الرؤية  
الرؤية  أو  البصر  تعين  اليت 
أو الرؤية أو احللم أو الظل.  
اللغوية، ميكن  الناحية  من 
ا وجهة   فهم الرؤية على أ
أفكار   إىل  تستند  نظر 
املستقبل  حول  عميقة 

حتقيقه مبعىن  الذي جيب   .
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االستفادة من التكنولوجيا  
املوجودة

صورة   هي  الرؤية  آخر، 
ملستقبل واقعي تريد حتقيقه  

معني. وقت  تكون  ٧٣يف 
املعايري   وفق  الرؤية  صياغة 
بتعلم  مرتبطة  الرؤية  ألن 
قصرية  وهي  العربية  اللغة 
وسهلة الفهم. ومع ذلك،  
تشري القيمة إىل تعلم اللغة 
العربية من خالل استخدام  
غري   املوجودة  التكنولوجيا 

مرافق املناسبة، هناك  ألن 
مستخدمة،  غري  تزال  ال 

.وهي خمتربات اللغات 

أعاله،   التحليل  على  بناًء 
فإن التوصية اخلاصة مبكون  
السياق الرؤية هي أنه جيب 
احلالية   املرافق  استخدام 
حبيث  صحيح  بشكل 
الصلة   ذات  الرؤية  تكون 

مناسبة حًقا. 

٧٣ Sutrimo Purnomo. “Pengembangan Sasaran, Visi dan Misi Hubungan Masyarakat
di Lembaga Pendidikan Berbasis Kepuasan Pelanggan’, urnal Kependidikan, Vol. III No. ٢
November ٢٠١٥, hal. ٥٩
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مؤشر البعثة 

والتزامات   أهداف  هناك 
اجلودة، ال سيما  لتحسني  

اللغة  بتعلم  املتعلقة  تلك 
العربية

الرسالة تتماشى مع الرؤية 
البعثات مرنة

البعثة
لتطوير  إهلام  كمصدر 

العلوم  وتعليم  االمتياز 

والتدريس   والتكنولوجيا 

التعليمية  للمؤسسات 

األخرى

الذين   اخلرجيني  إعداد 

العلوم  يتقنون 

والتكنولوجيا، والقدرة على 

واإلبداع   املنافسة 

أساس   ولديهم  واالبتكار، 

قوي من اإلميان والتقوى

جي نشاط  هي  ب  املهمة 
ا   القيام به أو وظيفة تقوم 
لتحقيق  مدرسة   / مدرسة 

وضعها  مت  اليت  ٧٤.الرؤية 

معايري  وفق  املهمة  صياغة 
للبعثة أهداف   التقييم ألن 
اجلودة،  بتحسني  والتزام 
بتعلم  املتعلقة  خاصة تلك 
واملهمة   العربية،  اللغة 
تتماشى مع الرؤية والرسالة  

مرنة.

التحليل   على  أعاله،  بناًء 
املتعلقة  التوصيات  فإن 
نقطة  يف  السياق  مبكون 
يكفي   مبا  جيدة  البعثة 

وميكن متابعتها.

٧٤ Sutrimo Purnomo. “Pengembangan Sasaran, Visi dan Misi Hubungan Masyarakat
di Lembaga Pendidikan Berbasis Kepuasan Pelanggan’, urnal Kependidikan, Vol. III No. ٢
November ٢٠١٥, hal. ٥٩
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مهنية   موارد  إنشاء 

يف  والعاملني  للمعلمني 

جمال التعليم 

بيئة مدرسية صديقة  صنع

للطفل، ومنضبطة، وآمنة، 

ومرحية، ومنظمة، وصحية،  

ومسؤولة 

دة التعاون مع األطراف   ز

األخرى لتطوير املدرسة 

مؤشر األهداف

مفيدة   تكون  أن  ميكن 
للمجتمع

إعداد الطالب لالنغماس 
تمع يف ا

الرؤية  وفق  األهداف 
والرسالة

األهداف

مؤمنني التكوين   ناس 

وخملصني. 

يف   املناهج  تطوير  تنفيذ 

امراحل تكون قابلة للتكيف

ستباقية. الوا

لتومي سوبرابتو، فإن  رأى
بعثة   األهداف هي حتقيق 
حمددة وميكن تنفيذها على 

إن صياغة  املدى القصري.
مع   تتماشى  األهداف 
الرؤية والرسالة، وقد أوضح  

أيًضا االرتباط  هذا اهلدف 
وفًقا  العربية  اللغة  بتعلم 
ا   أ أي  هناك،  للمعلم 
مفيدة   تكون  أن  ميكن 
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بشرية   كائنات  تكوين 

العل  وإتقان  م و ذكية، 

وص حة  يوالتكنولوجيا، 

وعالية   وعقلية،  بدنية 

االنضباط.

بشرية   كائنات  تكوين 

الدافعية   ولديها  مستقلة 

بتحقيق  وااللتزام  العالية 

اإلجناز والتميز. 

بشرية   كائنات  تكوين 

ا يف   قادرة على حتقيق ذا

احلياة االجتماعية. 

بني   منسجم  تعاون  إقامة 

املدرسة   ءسكان  أو  واآل

الطالب   أمور  أولياء 

دخول   عند  للمجتمع 
تمع. الطالب إىل ا

أعاله،   التحليل  على  بناًء 
املتعلقة  التوصيات  فإن 
نقطة  يف  السياق  مبكون 
األهداف جيدة مبا يكفي  

وميكن متابعتها.
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وأصحاب   تمع  وا

املصلحة.

، ميكن استنتاج أن مكون السياق ٨٨٫٨النهائية أعاله ، وهي  بناًء على الدرجة  

  / القصور  أوجه  من  العديد  مع  املعايري  مع  يتناسب  ال  ولكنه  عام  بشكل  جيد 

املالحظات ألنه ال يزال هناك عدد من األشياء اليت جيب حتسينها. 

تقومي املدخالت .٢

ت املدخالت هي   املعلمني والطالب ومرافق املناهج  يف هذه الدراسة ، كانت مكو

العربية يف اللغة  تعلم  املوجودة يف  التحتية  والبنية  الثانوية اإلسالمية درسة املالدراسية 

.بنجرماسني١احلكومية 

صياغة مؤشرات املعلم 
والطالب واملناهج واملرافق 
والبنية التحتية وفًقا ملعايري  

التقييم

صياغة مؤشرات املعلم 
ناهج واملرافق والطالب وامل

والبنية التحتية 

االستنتاجات والتوصيات 
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مؤشر املدرس 

درجة   على  حاصل 
البكالوريوس 

اللغة   تدريس  يف  خربة 
العربية

يشارك العديد يف األنشطة 
للغة   تتعلق   / تدعم  اليت 

العربية

املدرس 

هذا   العربية  اللغة  مدرس 
على  لفعل  حاصل 
قبل   البكالوريوس  درجة 

يف   درسة املالتدريس 
اإلسالمية   الثانوية 

،  بنجرماسني١احلكومية  
تدريس   يف  خربة  ولديه 
العربية، ويشارك يف   اللغة 
اليت   األنشطة  العديد من 
ويف  العربية،  اللغة  تدعم 
هذه احلالة ميكن رؤيته من 

املقابالت. نتائج 

الرئيسي   الفاعل  املعلم هو 
الذي خيطط ويوجه وينفذ  
يف   الواردة  التعلم  أنشطة 
من  عدد  لتوفري  حماولة 
يف  للطالب  املعرفة 

ملؤشر  ٧٥. املدرسة لنسبة 
املعلم  حصل  فقد  املعلم، 
البكالوريوس   درجة  على 
املقابالت،   نتائج  حسب 
وكذلك على قيمة اخلربة يف 

العربية  اللغة  ،  تدريس 
اليت   املقابلة  نتائج  حبسب 
بتدريس  قام  أنه  ذكرت 

عاًما ١٨اللغة العربية ملدة 
عام   من  . ٢٠٠٤اعتبارًا 

العديد  يف  املدرس  شارك 
الداعمة  األنشطة  من 
العربية،   للغة  واملتعلقة 
ألن   مناسب  غري  وهذا 
نتائج املقابلة ذكرت أنه مل  

يشارك يف النشاط املعين.

٧٥ Muhammad Darwis Dasopang, “Belajardan Mengajar”, FITRAH, V ol. ٣, No.
٢, Padang ٢٠١٧, hal. ٣٥٠-٣٤٠
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التحليل أعاله ،  بناًء على  
فإن التوصية اخلاصة مبكون  
املعلم  نقطة  يف  اإلدخال 
أن  جيب  املعلم  أن  هي 
يف  األقل  على  يشارك 
 / تدعم  اليت  األنشطة 

للغة العربية. تتعلق 
مؤشر الطالب

ميكن للطالب متابعة تعلم  
اللغة العربية بشكل جيد

تعلم  فهم  للطالب  ميكن 
اللغة العربية

اللغة يهتم   بتعلم  الطالب 
العربية

الطالب

متابعة  للطالب  ميكن 
بشكل ،تعلم اللغة العربية

للطالب فهم  جيد ميكن 
العربية اللغة  يهتم و تعلم 

اللغة  بتعلم  الطالب 
احلالة ،  العربية هذه  ويف 

نتائج   من  رؤيته  ميكن 
املقابالت.

لسوديرمان رأى
مفهوم ٢٠٠٣( فإن   ،(

األشخاص   هو  الطالب 
املدرسة   إىل  تون  الذين 
تعلم   أو  على  للحصول 

فيما عدة أنواع من التعليم.
الطالب،  مبؤشر  يتعلق 
ميكن للطالب املشاركة يف  
بشكل  العربية  اللغة  تعلم 
مناسب   غري  فهذا  جيد، 
على  بناًء  ألنه 
املالحظات، من بني مجيع  

الذين   يشاركون الطالب 
يف تعلم اللغة العربية جيًدا،  
بعض   هناك  يزال  ال 
يزالون  ال  الذين  الطالب 
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الدردشة  يف  منغمسني 
الذكية  هواتفهم  وتشغيل 

أثناء التعلم قيد التقدم.
تعلم   فهم  للطالب  ميكن 
بشكل  العربية  اللغة 
مناسب ألن نتائج املقابلة  
الطالب   أن هؤالء  ذكرت 
املعلم  شرح  عندما  فهموا 

املعلم  الدر  إن  قال  س. 
لتفصيل،   املادة  يشرح 
وإذا مل يفهموا على سبيل  
على  يكرر  فإنه  املثال، 
حىت   يفهموه  مل  ما  الفور 

يفهموه حًقا. 
لقدرة على  يهتم الطالب 
وفًقا  العربية،  اللغة  تعلم 
امللحوظة   الطالب  لرغبة 
من وجودهم يف تعلم اللغة  

العربية.

استناًدا إىل التحليل أعاله،  
فإن التوصية اخلاصة مبكون  
اإلدخال يف نقاط الطالب  
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هي أن هناك حاجة لتوعية  
الطالب حىت يتمكنوا من 
الرتكيز على متابعة الدرس  
جيًدا، مبساعدة توجيهات  

املعلم. 
مؤشر املناهج 

مع   متوافق  التعلم  منهج 
التعلم يف الفصل 

املنهج املدرسي متوافق مع 
املواد  ا يف  احلالية  ملناهج 

التعليمية

املناهج

الثانوية  درسةاملتستخدم  
احلكومية   ١اإلسالمية 

،  K١٣منهج  بنجرماسني
واملواد التعليمية املتاحة يف  

وهي   ،  LKSاملدرسة، 
منهج   KMAتستخدم 

. ٢٠١٩لعام ١٨٣رقم 

فإن S. Nasutionلـ  رأى  ،
عبارة عن خطة مت   املنهج 

لتسريع   عملية  وضعها 
حتت  والتعلم  التدريس 
املدرسة   ومسؤولية  إشراف 
أو املؤسسة التعليمية وهيئة  

ا.  ٧٦التدريس 

مبؤشرات  يتعلق  فيما 
منهج   يتوافق  املناهج، 
يف   التعلم  مع  التعلم 
الفصول الدراسية، وكذلك  
وفًقا   املدرسية  املناهج 
املواد   يف  احلايل  للمنهج 
يستخدم  التعليمية، 

اإلسالمية  الثانوية  درسةامل
بنجرماسني١احلكومية  
واملواد  K١٣منهج    ،

٧٦ Syamsul Bhari, “Pengembangan Kurikulum, Dasar, dan Tujuannyaí”, Islam
Futura, Vol ١١, No. ١, Aceh, ٢٠١١, hal. ١٧
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هي   ،  LKSالتعليمية 
منهج   KMAستخدام 

٢٠١٩لعام  ١٨٣رقم  
املنهج   هذا  ميثل  حيث 

. K١٣تطوير منهج 

بناًء على التحليل أعاله ،  
اخلاصة   التوصيات  فإن 
يف  املدخالت  ت  مبكو
مبا   جيدة  املنهج  نقاط 
متابعتها،   وميكن  يكفي 

املناهج  ويتم   دائًما حتسني 
من  االحتياجات  وتعديل 

وقت آلخر.
والبنية  مؤشر   املرافق 

التحتية

والوسائط   األدوات  امتالك 
لدعم تعلم اللغة العربية

لديه مبىن مناسب 
غرفة دراسة مرحية

املرافق والبنية التحتية

األدوات  امتالك 
تعلم  لدعم  والوسائط 

العربية مبىن  ،  اللغة  لديه 
دراسة و مناسب غرفة 

احلالة ،  مرحية هذه  ويف 
نتائج   من  رؤيته  ميكن 

املقابالت.

املرافق   مؤشرات  حول 
وجود   التحتية،  والبنية 
داعمة   ووسائل  أدوات 
لتعلم اللغة العربية، حسب 
املالحظات   نتائج 

واملقابالت.
مناسب   مبىن  امتالك  يعد 
نتائج   ألن  مناسًبا 
أن  إىل  تشري  املالحظات 
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ا مبىن جيد   هذه املدرسة 
ومناسب لالستخدام.

غري   مرحية،  دراسة  غرفة 
احلار   اجلو  بسبب  مناسبة 
يزعج   الذي  الفصل  يف 
الدراسة   الطالب يف  تركيز 

رغم وجود مروحة.

أعاله،   التحليل  على  بناًء 
اخلاصة   التوصيات  فإن 

يف مب املدخالت  ت  كو
والبنية   املرافق  نقاط  
يكفي   مبا  جيدة  التحتية 
فمن   متابعتها،  وميكن 
فحوصات   إجراء  األفضل 
والتحتية   للبنية  روتينية 
حبيث يتم التحكم يف أوجه 

القصور.

دخالت ، ميكن استنتاج أن مكون امل٥٤،٥بناًء على النتيجة النهائية أعاله، وهي  

ولكنه ال يتناسب مع املعايري مع العديد من أوجه القصور / املالحظات جيد بشكل عام  

ألنه ال يزال هناك عدد من األشياء اليت جيب حتسينها.
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تقومي العملية .٣

والوسائط يف   واملواد  األساليب  العملية هي  ت  الدراسة، تكون مكو يف هذه 

. بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية درسةاملتعلم اللغة العربية يف

صياغة مؤشرات  
الطريقة واملواد 

والوسائط وفًقا ملعايري  
التقييم

صياغة مؤشرات الطريقة 
واملواد والوسائط 

االستنتاجات والتوصيات 

مؤشر الطريقة

لديك طريقة ختتلف يف  
كل اجتماع 

املستخدمة  األساليب 
ممتعة

جتعل   أن  للطرق  ميكن 
الطالب يفهمون

الطريقة

لديك طريقة ختتلف يف كل 
األساليب ،  اجتماع 

ممتعة ميكن و املستخدمة 
الطالب  جتعل  أن  للطرق 

احلالة ،  يفهمون هذه  ويف 
نتائج  من  رؤيته  ميكن 

املقابالت.

يف JR Davidل  رأى
التدريس  اسرتاتيجيات 
لكلية نقال  لقاعة الدراسة 
يد، قال إن فكرة  عن عبد ا
لتحقيق  الطريقة هي وسيلة 
شيء ما. لتنفيذ اسرتاتيجية 
تستخدم جمموعة معينة من 

٧٧.أساليب التدريس

لنسبة ملؤشر الطريقة، لدى 
املعلم طريقة ختتلف يف كل 
مناسبة  غري  فهي  اجتماع، 

املعلم   طريقة ألن  لديه 

٧٧ Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar dan Pembelajaran”, FITRAH, V ol. ٣,
No. ٢, Padang ٢٠١٧, hal. ٣٤٤-٣٤٢
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الطريقة  وهي  فقط،  واحدة 
املباشرة. 

ممتعة  املستخدمة  الطريقة 
مناسبة ألنه من نتائج مقابلة 
أن  ذكر  الطالب  أحد  مع 
التدريس كان  أثناء  سلوكه 

ممتًعا. 
جتعل  أن  للطرق  ميكن 
الطالب يفهمون، مناسب. 

أعاله،  التحليل  على  بناًء 
فإن التوصية اخلاصة مبكون 

نقط عند  الطريقة العملية  ة 
هي أنه من الضروري إضافة 
يف كل  ختتلف  حبيث  طرق 
يشعر  ال  حىت  اجتماع، 
التعلم  عند  مللل  الطالب 
من  الكثري  على  واحلصول 

اخلربة.
مؤشر الوسائل 

على  املدرسني  قدرة 
استخدام الوسائط

الوسائل 

تساعد الوسائط على جعل 
التعلم سلًسا وفعاالً وفعاًال. 

وسائط  هي  التعلم  أدوات 
لتسهيل  كأدوات  تعمل 
يكون  حبيث  التعلم  تنفيذ 
يف  وفعالية  كفاءة  أكثر 
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اليت   اإلعالمية  الكمال 
املطلوبة

األقصى   االستخدام 
واملنهجي للوسائط 

التعلم أهداف  ٧٨. حتقيق 

ملؤشرات  يتعلق  فيما 
املعلم  قدرة  فإن  اإلعالمية، 
الوسائط  استخدام  على 

املعلم جيب أن مناسبة ألن  
الوسائط  يف  لقدرة  يتمتع 
التعلم  عملية  يف  املختلفة 
التعلم  عملية  تسري  حبيث 

بسالسة وفًقا لألهداف. 
املطلوبة،  الوسائط  اكتمال 
ا  مناسبة ألن هذه املدرسة 
ذلك،  ومع  وسائط كاملة. 
ذكرت نتائج املقابلة أن هذا 
مؤقًتا  يستخدم  املعلم كان 

واللوحات LKSوسائط  
بيضاء والقرآن. ال

املنتظم  االستخدام  يعد  ال 
للوسائط  األقصى  واحلد 
الرغم من  مناسًبا ألنه على 
ا وسائط  أن هذه املدرسة 
استخدامها  أن  إال  كاملة، 
لشكل األمثل، مثل  ليس 

٧٨ Muhammad Darwis Dasopang, “Belajardan Mengajar”, FITRAH, V ol. ٣, No.
٢, Padang ٢٠١٧, hal. ٣٥٠-٣٤٠
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وأجهزة  اللغات  خمتربات 
ال LCDعرض   اليت 

ُتستخدم أبًدا عند الدراسة. 
أوراق  املعلم  هذا  يستخدم 

وا لسبورات العمل 
كوسائل  فقط  واملصحف 

إعالم يف عملية التعلم. 

 ، أعاله  التحليل  على  بناًء 
فإن التوصية اخلاصة مبكون 
الوسائط  نقطة  يف  العملية 
تعظيم  جيب  أنه  هي 
مرة  الوسائط  استخدام 
استخدام  يتم  حبيث  أخرى 
ومفيدة  املتاحة  الوسائط 

وفًقا لوظيفتها. 
مؤشر املواد 

الفهم املواد سهلة 
RPPاملواد متوافقة مع 

املواد

الفهم سهلة  املواد و املواد 
ويف هذه ،   RPPمتوافقة مع  

احلالة ميكن رؤيته من نتائج 
املقابالت.

املادة  هي  التعليمية  املواد 
عملية  يف  نقلها  سيتم  اليت 
بدون  والتعلم.  التدريس 
تنجح  لن  التعليمية،  املواد 

والتعلم التدريس  ٧٩.عملية 

املؤشرات املادة مناسبة، أي 

٧٩ Muhammad Darwis Dasopang, “Belajardan Mengajar”, FITRAH, V ol. ٣, No.
٢, Padang ٢٠١٧, hal. ٣٥٠-٣٤٠
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خطة  مع  تتوافق  املادة  أن 
الدرس واملواد سهلة الفهم. 

أعاله،  التحليل  على  بناًء 
املتعلقة  التوصيات  فإن 

واديف نقطة املعمليةمبكون ال
وميكن  يكفي  مبا  جيدة 

متابعتها. 

وهي    ، أعاله  النهائية  النتيجة  على  مكون  ٦٢٫٥بناًء  أن  استنتاج  ميكن   ،

ملية جيد بشكل عام ولكنه ال يتناسب مع املعايري مع العديد من أوجه القصور /  الع

املالحظات ألنه ال يزال هناك عدد من األشياء اليت جيب حتسينها. 

تقومي املنتج .٤

درسة امليف هذه الدراسة ، يعترب مكون املنتج هو اهلدف لتعلم اللغة العربية يف  

.بنجرماسني١الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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صياغة املؤشرات املستهدفة 
حسب األهداف احملققة 

صياغة املؤشرات املستهدفة 
يف تعلم اللغة العربية

االستنتاجات والتوصيات 

املرحلة  هو  املنتج  مكون 
واليت  التقييم  من  النهائية 
شكل  يف  النتائج  ستظهر 

أهداف حمققة. 

يتمكن  أ من ن  الطالب 
وفهمها  املفردات  معرفة 

والتعبري عنها
من  الطالب  يتمكن  أن 
االستماع إىل املفردات اليت 

مت نطقها وتكرارها 
من  الطالب  يتمكن  أن 
اجلمل   / املفردات  نطق 
صحيحة  بنربة  العربية 

وطالقة وطالقة. 
من  الطالب  يتمكن  أن 
مع  العربية  النصوص  قراءة 
الصحيح،  التنغيم 

قة، والطول ويتحدثون بطال
واملخراج  متاًما،  مناسب 

صحيح وطالقة 
من  الطالب  يتمكن  أن 
بشكل  العربية  اللغة  كتابة 

صحيح وصحيح 
من  الطالب  يتمكن  أن 
معرفة وفهم القانون وأسبابه 

أجرى   اجلانب  هذا  يف 
مع  مقابالت  الباحث 
للصف   العربية  اللغة  مدرس 
الثاين عشر الذي لعب دورًا 

ا اللغة  لعربية،  مهًما يف تعلم 
جيب  هدف  هناك  وكان 

وهو يتمكن حتقيقه  أن 
الطالب من معرفة املفردات 

عنها  والتعبري  ،  وفهمها 
ألن يعطي مناسب  عندما 

تكوين  أي  متارين،  املعلم 
من  جزء  من  واحدة  كلمة 
فإن   آلية،  اهلجائية  حروف 
جيمعون   الذين  أولئك 
وصحيح   أسرع  مهامهم 
من  النقاط.  على  حيصلون 

التمر  هذا  ميكن خالل  ين، 
تقريًبا كتابة   الطالب  جلميع 
بشكل  جديدة  كلمات 
صحيح من احلروف اهلجائية  

لآلية. 



١٠٥

من  الطالب  يتمكن  أن 
اليت  املفردات  إىل  االستماع 

، مناسب مت نطقها وتكرارها
عندما يطلب املعلم من ألن

آية،   قراءة  الطالب  أحد 
يُطلب من الطالب اآلخرين 
إذا  واالستماع،  االنتباه 

أ ما، يدعو املعلم حدث خط
اجلزء  حتديد  إىل  الطالب 
القصري،   الطول  من  اخلطأ، 
متكن   . إخل.  واملخراج، 
من  الطالب  من  العديد 
مث   اخلطأ  اجلزء  إىل  اإلشارة 

تصحيح قراءة أصدقائهم. 
أن يتمكن الطالب من نطق 
العربية   اجلمل   / املفردات 
وطالقة   صحيحة  بنربة 

للطالب ؛وطالقة ميكن 
ا على  ألسئلة  اإلجابة 

عندما  ، مناسب ألنشفو
ستخدام  يطرح املعلم أسئلة 
الطالب،   على  العربية  اللغة 
األسئلة   الطالب  يفهم 
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األسئلة   على  وجييبون 
العربية   اللغة  ستخدام 
املعلم  طلب  عندما  أيًضا. 
من الطالب التقدم ملمارسة  
من  للعديد  ميكن  احملادثة، 
بشكل  نطقها  الطالب 

يزال   ال  ولكن  هناك جيد، 
بعض الذين مل يكن تنغيمهم 
صحيًحا. هناك من ال يزال 

يلفظها بشكل مستو.
أن يتمكن الطالب من قراءة  
التنغيم  مع  العربية  النصوص 
ويتحدثون   الصحيح، 
مناسب  والطول  بطالقة، 
صحيح   واملخراج  متاًما، 

ألن  ،  وطالقة مناسب  غري 
يطلب  القراءة،  أثناء ممارسة 
املعلم من الطالب قراءة آية  
واحدة بينما ينتبه املعلم إىل 
طوهلا   من  الطالب  قراءة 
إىل  وما  وخمارجها  ا  وتالو
من  العديد  يقرأه  ذلك. 
الطالب جيًدا، لكن القليل 
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يقرؤونه بطالقة،   منهم فقط 
متاًما   مناسب  والطول 

يز  ال  صحيح.  ال واملخراج 
هناك طالب يتلعثمون عند 

قراءة اآلية. 
من  الطالب  يتمكن  أن 
بشكل  العربية  اللغة  كتابة 

وصحيح ميكن ؛ صحيح 
احلروف  وضع  ،  للطالب 

ألن أعطى مناسب  عندما 
املعلم متارين لدمج أجزاء من 
اآلية يف حروف اهلجائية يف 
من  العديد  قام  مفردات، 
بشكل  بكتابتها  الطالب 
بعض  لكن  صحيح، 
الطالب ما زالوا غري مرتب.

من  الطالب  يتمكن  أن 
،  معرفة وفهم القانون وأسبابه 

ألن دراسة  مناسب  عند 
من  يُطلب   ، الفاحتة  سورة 

ميع أجزاء الطالب يف آية جت
للقانون.   وفًقا  املفردات 
الطالب  من  العديد  متكن 
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وفًقا   األجزاء  جتميع  من 
للقانون.

أعاله،   التحليل  على  بناًء 
اخلاصة مبكون   التوصية  فإن 
املنتج هي أن الطالب الذين 
على  قادرين  غري  يزالون  ال 
القيام بذلك جيب أن يتدربوا 
كثريًا أثناء توجيههم من قبل 

حبي مجيع املعلم،  يصل  ث 
ومع  اهلدف.  إىل  الطالب 
إىل  يعود  هذا  ذلك، كل 

حدود قدرة كل طالب. 

ت املنتج  ٨٣٫٣بناًء على النتيجة النهائية أعاله ، وهي   ، ميكن استنتاج أن مكو

ملعايري مع العديد من أوجه القصور / املالحظات ألنه  جيدة بشكل عام ولكنها ال تفي 

ء اليت جيب حتسينها. ال يزال هناك عدد من األشيا


