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 منظمة املدرسة - أ

 : الطاىرية اسم ادلدرسة (1
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 ستقالليةالشخصية وادلعرفة وادلهارة واال التفوق يف
 البعثة  ( ب

 تنظيم التعليم الرمسي على مستوي ادلتوسط -1
 إعداد الطلبة لدخول مستوايت التعليم العايل -4
 تعليم علي اجلودة للطلبةالتقدمي  -3
 اإلجيابية لدى الطلبة ة وهتّيج وتطور كفاءاتتسهيل تنمي -2
 مساعدة الطلبة وتشجيعهم ليصبحوا أفرادا يتمتعون -1

 واسعة. بشخصيات نبيلة ذات معرفة ومهارة

 املتوسطة اإلسالميةالطاهرية مدرسة نشأة اتريخ   - ب

يناير  41مدرسة الطاىرية اإلسالمية يوم اجلمعة،  بنيت ىذه
كيائي احلج على أساس األفكار النبيلة   .ه 1241واحلجة  16/ 4661

الطاىرية ادلتوسطة أحوال رئيس مدرسة أما  أمحد كوساسي بكري.
 حىت اآلن كما اييل:من األول   اإلسالمية

 الطاهرية املتوسطة اإلسالميةمدرسة : أحوال رئيس   1.1 لاجلدو 

 وقت الوظيفة مساءاأل الرقم
 4612 – 4661 سانسيخَت النساء، الل 1
 اآلن -4612 سانسيترباين، الل 4

 

 الطاهرية املتوسطة اإلسالميةمدرسة درس ن ي املأحوال  - د

. 11 الطاىرية ادلتوسطة اإلسالميةعدد ادلدرسُت يف مدرسة 
الطاىرية ادلتوسطة ت عن أحوال مدرسي مدرسة لتوضيح البياان

 ل أمساء ادلدرسُت اآلتية: ة، قدمت الباحثة جدو اإلسالمي
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: أحوال املدرس ن ي مدرسة الطاهرية املتوسطة  1.4ل اجلدو 
 اإلسالمية.

 املواد الدراسية مساءاأل الرقم
 اتريخ احلضارة اإلسالمية دمحم ترباين، الليسانس 1
 اللغة العربية فطمويت، الليسانس 4
 العلوم االجتماعية فتح اجلنة، الليسانس 3
 الإلندونيسيةاللغة  لسنا رسبي يوليا، الليسانس 2
اتريخ احلضارة اإلسالمية والًتبية  سورايدي، الليسانس 1

 ادلدنية
 العلوم الطبيعية زلمودة، الليسانس 0
 الفقو دمحم كسفياين، الليسانس 8
 العقيدة واألخالق حيدة، الليسانس 7
 القرآن واحلديث إردايين، الليسانس 2

 الرايضية منورة، الليسانس 16
 اللغة اإلصلليزية انجية، الليسانسنور  11
 
 الطاهرية املتوسطة اإلسالميةمدرسة ي  أحوال الطلبة  - ه

إلسالمية يف سنة مدرسة الطاىرية ادلتوسطة ا كانت أحوال الطالبات يف 
 ل:طالبات. انظر إىل اجلدو  182 سبلك 4644/4643

 : أحوال الطلبة ي مدرسة الطاهرية املتوسطة اإلسالمية 1.4 اجلدول

 عدد الطلبات الطالب الطالبة الصف
 33 - 33 أ األول
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 34 - 34 األول ب
 33 - 33 الثاين أ

 47 - 47 الثاين ب
 43 - 43 الثالث أ

 42 - 42 الثالث ب
 183  عدد اجلملة 

 

 املتوسطة اإلسالميةأحوال اآلالت واألجهرة ي مدرسة الطاهرية  - و

مدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية يف يف  جهرةألوا اآلالت أحوال
 م. 4644/4643سنة 

ة ي مدرسة الطاهرية : أحوال اآلالت واألجهز  1.1 اجلدول
 املتوسطة اإلسالمية

 الاحل عددال املرافق الرقم
 جيد 1 إدارة رئيس ادلدرسة 1
 جيد 1 غرفة ادلدرسُت 4
 جيد 0 الفصول 3
 جيد 1 غرفة معمل الكمبيوتر 2
 جيد 1 ادلكتبة 1
 جيد 1 ادلسجد 0
 جيد 1 ادلقصف 8
 جيد 1 غرفة مرحاض ادلدرسُت 7
 جيد 11 مرحاض الطلبةغرفة  2

 جيد 1 آلة العرض  16
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 الطاهرية املتوسطة اإلسالمية مدرسةاملنهج وتعليم اللغة العربية ي  - ز

منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية 
ة اللغة العربية يف مدرسة الطاىرية س  رّ  د  وأما م  م.  4613تستخدم منهج 

عليم اللغة العربية يوم ادلتوسطة اإلسالمية ىي األستاذة فطمويت. وت
 .مساء الثالاثء

 املتوسطة اإلسالمية  موجزة مدرسة الدعوة اإلسالميةحملة  -4

 منظمة املدرسة - أ

 الدعوة اإلسالمية:  اسم ادلدرسة (1

 عنوان ادلدرسة  (4

الرمز الربيدي  1151ساري، كيلومًت  : شارع مكار الشارع ( أ
86107 

 مكار ساري:  القرية ( ب

 ساريمكار  : الناحية ( ج

 ابريتو كواال : ادلنطقة ( د

 نتان اجلنوبيةاليمك  : الوالية ( ه

 اإلسالمي الدعوة اإلسالميةادلعهد  : اسم ادلؤسسة (3
  عتمادشهادة اال (2

 BAN-SM/SK/2021/1347 : الرقم ( أ

 B   : القيمة ( ب

  4641 ديسمرب 67 : التاريخ ( ج

 NSS : 141403626662 ( د
 ك.ح. أمحد كوساسي بكري واآلخر :  مؤسس (1
 الليسانسأمحد سوفيان،  : رئيس ادلدرسة (0
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  واألىداف  البعثةالرؤية و  (8

 لرؤيةا ( أ
لألطفال، ديلك الطلبة األخالق الكردية، جعل ادلدرسة اللطيفة 

والقدرة على ربقيق أنفسهم يف  ،واإلصلاز ،وادلعرفة ،إلسالميةوالشخصية ا
 احلياة اجملتمعية. 

 البعثة  ( ب
 )االبتسام، التحية، التعرف،  7Sتنمية  -1

 
ب، اللطف، د  أ  ادل

 احلماس، الصادق(
 يةغرس األخالق بطريقة متكاملة وشلارستها يف احلياة اليوم -4

ربقيق القيمة اإلسالمية يف مجيع اجلوانب سواء كان داخل أو  -3
 خارج ادلدرسة

 تنفيذ التعليم والتوجيو بشكل فعال وتنافسي   -2

مساعدة وتشجيع وتوليد االىتمام بتعليم الطالب والتعرف على  -1
 إمكاانهتم وتطويرىم 

ومنظمة وآمنة ومظللة ومرحية يف حالة بيئة نظيفة ومجيلة  تنمية -0
 عشائري

 األىداف   ( ج

صديق لألسرة من خالل التمسك ابلثقافة  ةتعليمي تنمية  -1
 واحلكمة والعارف يف مجيع اإلجراءات

تكوين شخصية الطالب ادلتواضعُت وادلطيعُت والصادقُت  -4
 وادلسؤولُت يف تنفيذ األنشطة اليومي.

تكوين السلوك والشخصية اإلسالمية وزايدة جودة اإلديان  -3
 جلميع سكان ادلدرسة وادلعرفة والعمل الصاحل
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تكوين منط تعليم مبتكر وتقاليد يف التفكَت العلمي تقوم على  -2
 استقرار تقدير القيم اإلسالمية وشلارستها

مع تطوير  فسهم دبا متوافقربسُت قدرة الطالب على تطوير أن -1
 ولوجيا على أساس الروح اإلسالميالعلوم والتكن

جاع وآمنة رحية وشية بونغس )نظيفة وتفوقة ومتكوين بيئة مدرس -0
 وموافق(

 مدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية نشأةريخ ات  - ب

شارع يف  مدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمية،  وقعت ىذه
على أساس األفكار النبيلة للرحال كيائي احلج  1151مكار ساري، كيلومًت 

اإلسالمية ادلتوسطة  الدعوةدرسة مأحوال رئيس و  .واآلخر أمحد كوساسي بكري
 حىت اآلن. اإلسالمية

 : أحوال رئيس مدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية 1.4اجلدوال 

 وقت الوظيفة مساءاأل الرقم
 1224 – 1281 سانسي، اللاجلح دمحم عارف 1
 1228 – 1224 سانسي، اللفتح الرمحن 4
 4664  - 1228 سانسياللتوفق الرمحن،  3
 4662 – 4664 سانسياللأمحد سايويت،  2
احلج دمحم توحيد ترشاد،  1

 سانسيالل
4662 – 4610 

 4641 – 4610 سانسياللدمحم ئيفنسة،  0
 اآلن – 4641 سانسياللأمحد سوفيان،  8
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 مدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة اإلسالميةي  درس ناملأحوال  - د

 ادلتوسطة اإلسالمية لدعوة اإلسالميةاعدد ادلدرسُت يف مدرسة 
 دعوة اإلسالميةال. لتوضيح البياانت عن أحوال مدرسي مدرسة 42

 : ة، قدمت الباحثة جدول أمساء ادلدرسُت اآلتيةادلتوسطة اإلسالمي

مدرسة الدعوة اإلسالمية ي درس ن امل: أحوال   1.4 اجلدوال
 املتوسطة اإلسالمية

 املواد الدراسية مساءاأل الرقم
 النحو والصرف والقرآن واحلديث سوفيان، الليسانسأمحد  1
 اللغة الإلندونيسية نور إنداه س.ف، الليسانس 4
 الًتبية ادلدنية سويتمي، الليسانس 3
 اإلمالء والتفسَت أمحد جزويل، الليسانس 2
 اللغة اإلصلليزية مفتاح اجلنة، الليسانس 1
زلمود حليل القسَتي،  0

 الليسانس
 اإلسالمية اتريخ احلضارة

 العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية دمحم ئيفنشو، الليسانس 8
 الرايضة مكمور، الليسانس 7
 الفقو نور عناية، الليسانس 2
 العلوم الطبيعية حياة النساء، الليسانس 16
 الرايضية سنا مسٍت، الليسانس 11
 العلوم االجتماعية خَت البهر، الليسانس 14
 العقيدة واألخالق والتحفيظ الليسانسموليادي،  13

اللغة العربية والصرف واإلمالء  أمحد فيصل، الليسانس 12
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  - ي

  - أ أ

  - ب ب

 املتوسطة اإلسالمية اإلسالميةي مدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة  - ه

مدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة  أحوال الطالب يف كانت
 إىل طالب. انظرال 416سبلك  4644/4643اإلسالمية يف سنة 

 اجلدول:
 ي مدرسة الدعوة اإلسالمية : أحوال الطالب 1.4اجلدول   

 املتوسطة اإلسالمية
 عدد الطلبات الطالب الطالبة الصف

 34  - 34 أ األول
 47 47  - األول ب
 48 12 13 األول ج
 48 48 - األول د

 واألخالق واحلديث والتوحيد
 اللغة العربية دمحم يوسف، الليسانس 11
اللغة اإلندونيسية والقرآن  سوتري أندري، الليسانس 10

 واحلديث
 التوحيد زين العابدين 18
 التحفيظ كشفئ النور 17
 اللغة العربية والنحو فيصل، الليسانس 12
 اللغة اإلصلليزية سري حراتيت، الليسانس 46
 اللغة الإلصلليزية وحيوين، الليسانس 41
 اخلط علي نردين، الليسانس  44
 النحو والصرف فتح الرمحن 43
 اإلدارة بيهقي 42
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 32 10 17 الثاين أ
 47 18 11 الثاين ب
 26 40 12 الثالث أ

  32 41 13 الثالث ب
  416  عدد اجلملة 

 

الدعوة اإلسالمية املتوسطة مدرسة أحوال اآلالت واألجهرة ي  - و
 اإلسالمية

الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة يف جهرة واأل اآلالت أحوال
 م. 4644/4643اإلسالمية يف سنة 

: أحوال اآلالت واألجهزة ي مدرسة الدعوة 1.4 اجلدول
 اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية

 الاحل عددال املرافق الرقم
 جيد 1 إدارة رئيس ادلدرسة 1
 جيد 1 غرفة ادلدرسُت 4
 جيد 7 الفصول 3
 جيد 1 ساحة ادلدرسة 2
 جيد 1 ادلكتبة 1
 جيد 1 ادلسجد 0
 جيد 1 ادلقصف 8
 جيد 1 غرفة مرحاض ادلدرسُت 7
 جيد 0 غرفة مرحاض الطالب 2

 جيد 4 آلة العرض 16
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الدعوة اإلسالمية املتوسطة  مدرسةاملنهج وتعليم اللغة العربية ي  - ز
 اإلسالمية

عوة اإلسالمية ادلتوسطة منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة الد
وأما مدرسي اللغة العربية يف مدرسة م.  4613اإلسالمية تستخدم منهج 

الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمية ىو األستاذ فيصل وأمحد فيصل. وتعليم 
 اللغة العربية يوم اإلثنُت والثالاثء. 

 تقدمي البياانت - ب

ابريتو كواال  ة اإلسالمية تعليم اللغة العربية الفعال ي املدرسة املتوسط -1
 كاليمنتان اجلنوبية

 رمسية تعليمية مؤسسات ىي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال
 من يتمكن حىت ،كرديةال واألخالق ابدلعرفة يتمتعون طالب زبريج إىل هتدف

 التعليمي ادلستوى ويف االجتماعية احلياة يف معرفتهم تطبيق من ىناك يتخرجون
ادلدرسة ادلتوسطة  يف مليالتع تنفيذ ترتيب يتم التعليمية، األىداف لتحقيق .التايل

 تغيَتات ألطفاذلم يكون حبيث اآلابء توقعات تليب بطريقةاإلسالمية ابريتو كواال 
 ادلدارس، يف أبكملها التعليم عملية يف .الشخصية ومساهتم معارفهم يف كبَتة
 األىداف ربقيق أن يعٍت شلا .أمهية األكثر اجلزء ىي التعليمية األنشطة تعترب

 الطالب هبا دير اليت ميالتعل عملية كيفية على كبَت حد إىل يعتمد التعليمية
 .كمتعلمُت

 التعليمية، األىداف مع تتوافق اليت العربية اللغة ميتعل أىداف لتحقيق
 ميالتعل .الدراسي الفصل يف ميالتعل عملية يف الفعال ميالتعل إىل حاجة ىناك

 ،بالطال حققها اليت النتائج على فقط تركز ال وتعلم تعليم عملية ىو الفعال
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 وادلثابرة والذكاء اجليد الفهم توفَت على قادرة ميالتعل عملية تكون كيف ولكن
 ،لالفعا ميالتعل يف .الطالب حياة يف تغيَتات توفر أن وديكن واجلودة والفرص

 ليكونوا إبداًعا الطالب دينح حبيث لطيًفا جًوا إنشاؤه مت الذي اجلو يكون
 .ابلفعل لديهم اليت ابإلمكاانت ميالتعل على قادرين

 ميالتعل يعد .الفصل يف الطالب بنشاط أيًضا الفعال ميالتعل يتميز
 يشمل نشاط ىو النشاط .ميالتعل لنجاح مهًما أساسًيا عنصًرا للطالب النشط

 نشاط تسبب اليت العوامل من .والتفكَت الفعل أي وعقلًيا، جسدايً  الطالب
 درسادل يستخدمها اليت سًتاتيجيةاال مثل االجتماعية، غَت البيئة ىي الطالب

 مع سًتاتيجياتاال استخدام تكيف أيًضا جيب ذلك، إىل ابإلضافة .ميالتعل يف
 .صلة ذات تظل حىت التعليمية ادلواد

 ثةالباح تلقى ،مدرسي اللغة العربية مع ادلقابالت نتائج على بناءً 
 اللغة يدرسم مهنية كفاءة ةًتقيل اإلشرافتنفيذ ب قبل أبنو تفيد معلومات

 فقط احملاضرة طريقة استخدموا الفصل، يف العربية اللغة ميتعل تنفيذ يف العربية،
 يف طريقة ىي احملاضرة طريقة التعليم.  كوسيلة فقط والكتب ةالسبور  ابستخدام

 عيب .الطالب وأمام الفصل أمام شفهًيا ورواايتودرس ادل تفسَتات مع ميالتعل
 متزايد بشكل نشطُت غَت سيصبحون السلبيُت الطالب أن ىو احملاضرة طريقة

 الطالب ذلك، إىل ابإلضافة درس.ادل من االذباه أحادي تعلًما ىناك ألن
 إبداًعا أقل الطالب جيعل ادلوقف ىذا .درسادل ينقلو ما كل ابتباع مطالبون
 يطبقها اليت احملاضرة طريقة .ريدىمي كما اإلبداع على قادرين وغَت وابتكارًا
 تكون أن وديكن اجتماع كل من تسخر ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة مدرس

 .جًدا اندر ىذا لكن والعقوابت، ادلكافآت إىل ابإلضافة ابلتخمُت مصحوبة
 بمواك زلًتف درسادل على جيب اإلمكان، قدر جذابة جعلها من الرغم على

 وادلواد األىداف إتقان يف كمعلم كفاءاتو ةترقي خالل من العلمية التطورات
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 لتلقي  قادرين ليكونوا الطالب لظروف وفًقا التدريس وطرق وادلرافق واألساليب
 .الفصل يف الدروس

 ىذا يف شاركوا الذين العربية اللغة مدرسو يقم مل ذلك، إىل ابإلضافة
 من ضغط يوجد ال ألنو .دراسي فصل لكل درس خطة بوضع شرافاإل

 نتائج على بناءً  ذلك، ومع .ميالتعلزبطيط  وضع يف درسم كل على ادلدرسة
درسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو  يف ادل عربيةال لغةالي مدرس كل مع ادلقابالت

 أىداف ميللتعل يكون حبيث مهم أمر زبطيط التعليم وجود أن أدركوا ،كواال
 يف الفصل يف عليمالت عند درسادل بُت اخللط يتمل  موجهة، وخطوات واضحة
 .ميالتعل يف التالية اخلطوات ربديد

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ج ينفذه الذي شرافع تنفيذ اإلم
 يف العربية اللغة درسيدل ادلهنية الكفاءةقية لًت  شرافاإل تنفيذ أي ،بنجرماسُت

 يف التوجيو من مرتُت تنفيذه مت والذي ،اإلسالمية ابريتو كواالادلدرسة ادلتوسطة 
 أسلوب استخدم الذي ميالتعل أصبح .كبَتًا تغيَتًا أحدث العربية، اللغة ميتعل

 مع ميالتعل يف فاعلية أكثر اآلن فقط والكتب السبورات ابستخدام احملاضرة
 يف العلوم لتطور وفًقا ادلستخدمة ئلوالوسا سًتاتيجياتاال من متنوعة رلموعة

  .التعليم رلال

 يف ادلدرسة العربية اللغة ميتعل حول اتادلالحظ نتائج إىل استناًدا
جامعة  من شرافاإل تنفيذ بعد اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية ةادلتوسط

 ميالتعل أن القول ديكن عام بشكل ،أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 األساليب ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة ميتعل يستخدم .فعااًل  كان ىناك
 إىل ابإلضافة .لطالبهبا ا يهتم اليت العربية اللغة ميلتعل سًتاتيجياتواال سائلوالو 

 اللغة ميلتعل جذابة تصميم يف اخلربة أيًضا العربية اللغة مدرسو يكتسب ذلك،
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 التطورات مع وادلتوافقة الصلة ذات التعليمية ائلالوس استخدام خالل من العربية
 .الرقمي العصر على غريباً  ليس والذي احلايل، العصر يف العلمية

 ةتعليم اللغة العربية الفعال ي مدرسة الطاهرية املتوسط - أ
 اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية

ف صيف ال العربية اللغة ميتعل على ة األوىلادلالحظ لنتائج ابلنسبة
 تقدمي بعد ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال الطاىرية درسةدب ثامنال

 الذي ميالتعل كان ،العربية اللغة درسيدل ادلهنية الكفاءة ًتقيةل شرافاإل
 اإلعالم وسائل ابلفعل ادلعٍت درسادل يستخدم .فعااًل  درسادل بو قام

 يف .اإلنسانية احلضارة يف تتطور اليت التكنولوجية للتطورات وفًقا احلديثة
 شكل على البصاريةل ئالوسا يستخدم ادلدرس أن ظهر األوىل ادلالحظة

تعرض  .العربية اللغة قراءة ميتعل يفصور ال القصة اسًتاتيجية مع صور
لى وصف للصورة. مث يًتجم الطالب معانيهم ادلدرسة صورة ربتوي ع

 1اخلاصة للرقم وفقا للصورة ادلوجودة.

ستاذة فطمويت، قالت مع مدرسة اللغة العربية األأما نتائج ادلقابلة 
مرحلة القصة ادلصورة الفعالة لتعليم مهارة القراءة يف  اسًتاتيجيةأن 

. ابلصورة ادلتنوعة ذبعل الطلبة أن يشعر ابلسعادة. والطلبة ةادلتوسط
. ولكن، والعيب أنو ال ةيفهمن القصة بدون ترمجة مباشرة من قبل ادلدرس

 4.اسًتاتيجيةتعليم النحو والصرف يف ىذه ش يف يصحبو نقا

                                                 
1
 . 4644سبتمرب  60ادلالحظة. يف الصف الثامن دبدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية.  

4
سبتمرب  60فطمويت. مدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن دبدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية.  

4644 . 
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ونتائج ادلقابلة مع الطالبة، قالت أن تعليم اللغة العربية ابستخدام 
تشعر الطالبات ابلسعادة إلن موجود أشياء ادلنظورة، وسيلة الصور شلتعة. 

ليست مسعت فقط. وابستخدام وسيلة الصور تستطيع الطالبات أن 
  3ضرة.تًتجم اجلمل بسبب الصورة احلا

ادلتوسطة الطاىرية درسة دب الثامن الصف يف الثانية ادلالحظة
ادلدرسة ادلفردات مع الطلبة، مث  ، يف تعليم اللغة العربية قرأتإلسالميةا

 من ي طلب مث .مًعا القراءة بعد داتادلفر  حبفظ بةالطل درسةادل تأمر 
 وإثباهتا حفظها مت اليت داتادلفر  على بناءً  زلادثة مجل إجراء الطالب

 خطاب تدريب يف جًدا مفيدة ادلستخدمة سًتاتيجيةاالو 2 .الفصل أمام
 على يتناوبون ألهنم سلبيُت يزالون ال الذين الطالب خاصة الطالب،

 .احلوار إظهار

مدرسة الدعوة اإلسالمية  تعليم اللغة العربية الفعال ي - ب
 ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية املتوسطة اإلسالمية

 فصاليف  العربية اللغة ميتعل على األوىل ةادلالحظ لنتائج ابلنسبة 
 تقدمي بعد ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال الدعوة اإلسالمية درسةدب السابع

 بو قام الذي ميالتعل كان ،العربية اللغة درسيدل ادلهنية الكفاءة ًتقيةل شرافاإل
 وفًقا احلديثة اإلعالم وسائل ابلفعل ادلعٍت درسادل يستخدم .فعااًل  درسادل

 تعليم اللغة العربية  يف .اإلنسانية احلضارة يف تتطور اليت التكنولوجية للتطورات
 صوتية صور شكل على البصارية -السمعية  ئلالوسا يستخدم ادلدرس أن ظهر

                                                 
3
سبتمرب  60الطالبة. مدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن دبدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية.  

4644 . 
2
 .4644سبتمرب  48ادلالحظة، يف الصف الثامن دبدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية.  
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 1.على مادة مهارة القراءة ةالعربي اللغة ميتعل يفصور ال القصة اسًتاتيجيات مع
 التعليمية، ابدلواد الصلة وثيق ورالص قصة اسًتاتيجية اختيار فإن ،ةللباحث وفًقا
 مهارة وىي ملموسة، تزال ال كانت اليوم ذلك يف دراستها سبت اليت ادلادة ألن
 .جيد بشكل اليوم ذلك يف الدروس سارت. ادلدرسية ادلواد على راءةالق

 جهاز لشاشة جاًدا اىتماًما ويولون ميالتعل عملية أثناء نشيطُت الطالب
 الطالب على يسهل ،درسادل بواسطة تعديلها مت اليت الصور مع .العرض

 ادلنقولة قراءةال استيعاب

يف  مدرس اللغة العربية األستاذ فيصل، مع ةادلقابل نتائج أشارت كما
 العرض جهاز لوسائ استخدام كان ميالتعل نظر وجهة من أنو، ىذا الفصل

 ومل ميللتعل ومتحمسُت للغاية عيدينسطالب ال أصبح فقد جًدا، جيًدا ىذا
 اللغة دلدرسة وفًقا .ميللتعل جذبتهم اليت ادللونة الصور بسبب ابدللل، يشعروا
 ىذه قصة الصور اسًتاتيجية استخدام فإن قراءة، مهارةيعٍت  ىناك، العربية

 0.اخلرسانية للمواد جًدا مناسب

ف الص يف العربية اللغة ميتعل على ة األوىلادلالحظ لنتائج ابلنسبة أما
تنفيذ  دبعادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال اإلسالمية  الدعوة درسةالتاسع دب

ادلدرسة ادلتوسطة  يف العربية اللغة يدرسدل ادلهنية الكفاءة قيةلًت اإلشراف 
 وفًقا احلديثة اإلعالم وسائل درسادل استخدم فقد ،اإلسالمية ابريتو كواال

 استخدام بتدريس ادلدرس يقوم ،تعليم اللغة العربية يف .التعليم يف للتطورات
 متعلقةيوتيوب  فيديو مقاطع عرض خالل من البصارية –يلة السمعية الوس

                                                 
1
 .4644سبتمرب  60ادلالحظة، يف الصف السابع دبدرسة الدعوة اإلسالمية احلكومية،  
سبتمرب  60فيصل. مدرس اللغة العربية يف الصف السابع دبدرسة الدعوة اإلسالمية احلكومية، 0

4644 .  
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تركيب فعل  عن اليوم ذلك يف ادلادة كانت .عرضال جهاز ابستخدام ميابلتعل
 .اذلجرية السنة من ابب ادلاضى وادلضارع 

 ابدلواد تتعلق يوتيوب على فيديو مقاطع درسادل يعرض الدرس، ثناء
 على ميالتعل عرض إىل ابإلضافة .ميابلتعل حبماس الطالب يهتم .التعليمية
 يتم اليت ادلواد تكمل حبيث .درسادل من بشرح أيًضا مصحوابً  يكون ،يوتيوب

 ميو بتق يغلق الدرس هناية يف .البعض بعضهادرس ادل معيوتيوب  على تسليمها
 الطالب أخذ .يوتيوب موقع على موضح ىو كما األسئلة على لإلجابة
 األسئلة ىذه على اإلجابة على قادرين عام بشكل وكانوا اإلجابة يف يتناوبون
 8.جيد بشكل

 أجهزةو  آلة إبضافة إنو ذلك بعد ،العربية اللغة مدرس أمحد فيصل قال
 لديو وكان لو ابلنسبة مرونة وأكثر أسهل األمر كان العرض، جهاز مثل التعليم
 فلديو ىذا، العرض جهاز مع ابستمرار يتحدث ما عادةً  .أكرب تعطل وقت
 مسعهم استخدام رلرد من األطفال رؤية ويوسع التحدث، من للراحة وقت

 أن العربية اللغة مدرس قال كما ادلرئيات وجود مع اآلن يزداد الذي( الصوت)
 أكثر الطالب يصبح .العربية اللغة ميلتعل ومحاسة محاسة أكثر كانوا الطالب

 7يلة البصارية.الوس مواجهة عند نشاطًا

يلة الوس سابًقا يستخدموا مل أبهنم الطالب بعض كلمات مع مناسبة
 ىذه ابستخدام .العربية اللغة ميتعل يف( جهاز العرض)البصارية  –السمعية 

                                                 
8
 .4644سبتمرب  68ادلالحظة. يف الصف التاسع دبدرسة الدعوة اإلسالمية احلكومية.  

7
 68أمحد فيصل. فيصل. مدرس اللغة العربية يف الصف التاسع دبدرسة الدعوة اإلسالمية احلكومية،  

 . 4644سبتمرب 
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 ادلواد وفهم تذكر عليهم ويسهل وادلتعة ادلرحن مالطالب دبزيدة  ريشع ،يلةالوس
 2.دراستها تتم اليت

الدعوة اإلسالمية درسة دب السابع الصف يف الثانية للمالحظة ابلنسبة أما
 درسادل استخدم فقد العربية، اللغة ميتعل يف .اإلسالمية ابريتو كواالادلتوسطة 

 يف .الًتتيب  بطاقة اسًتاتيجية ابستخدام دياتو تقالو  تعليميةيلة الوسالك الصور
 للمادة وفًقا توفَتىا مت اليت البطاقات لًتتيب ابلتقدم ادلشاركون أ مر ،وميالتق

 التجميع يف قدًما ادلضي يف حبماس الطالب يرغب .اخلربأ و دلبتدا التعليمية
 بناءً  اليوم ذلك يف اخلرب دلبتدى التعليمية ادلواد فهم عام بشكل للطالب وديكن

 16.ميو التق نتائج على

مع األستاذ فيصل، مدرس اللغة العربية، قال إن تعليم أما نتائج ادلقابلة 
اللغة العربية كان أكثر متعة لوجود صور رغم أهنا مل تكن كاملة، ويف النهاية  
كانت لعبة ترتيب البطاقة. ادلزيد من الطالب ادلتحمسُت. وبعد التقومي، يتفهم 

  11أن ىناك ابلطبع من ال يفهم حقا.على الرغم  ادلزيد من الطالب،

 فقد العربية، اللغة ميتعليف  التاسع صفال يف الثانية للمالحظة ابلنسبة
 التقديعيروض عال خالل منيلة وس عرض جهاز الوقت يفدرس ادل استخدم

 اليوم ذلك يف ألنو ربديدىا مت ملفقة صور على التقديعية العروض ربتوي
 شيقةادلدرس  اختارىا اليت الصور .فقط فرداتم تدريسها مت اليت ادلادة كانت

 العروض يف الصورة درسادل يعرض الدرس، أثناء .للطالب ومسلية جدا

                                                 
 . 4644سبتمرب 68الطالب يف الصف التاسع دبدرسة الدعوة اإلسالمية احلكومية،  .بعض الطالب 2

 .4644سبتمرب  13ة. ادلالحظة. يف الصف الباسع دبدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي 16
11

 13فيصل. مدرس اللغة العربية يف الصف السابع دبدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمية.  
 .4644سبتمرب 
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 عن النظر بصرف .مًعا الصورة من النص بقراءة الطالب مع يقوم مث  ةالتقديعي
 معٌت زبمُت الطالب اآلخر مث الصورة لعرض ابلتقدم الطالب أ مر ،ذلك

 يتذكروا أن للطالب ديكن .فعال التعلم أن القول ديكن عام، بشكل .ادلفردات
 .14وعرضها رؤيتها خالل من دراستها سبت اليت الصور معٌت بسرعة

أما نتائج ادلقابلة مع األستا أمحد فيصل مدرس اللغة العربية، أن الطالب 
أكثر محاسا ألهنم يرون أنواعا سلتلفة من الصور ادلمتعة وفقا دلواد ادلفردات 

جانب إظهارىا ذلم، فإهنا ذبعلهم سعداء حقا، التعليمية. عالوة على ذلك، إىل 
 13إىل جانب أهنا ديكن أن تعزز حفظ ادلفردات لديهم.

 ًتقيةل رشاداإل برانمج أن ةالباحث تخلص اتادلالحظ ىذه نتائج من
 العربية اللغة يدرسم قدرة من حيسن أن ديكن العربية اللغة يمدرس هنيةم كفاءة

 الصلة ذات ئلوالوسا سًتاتيجياتاال ابستخدام م،يالتعل زبطيط وضع من بدءاً 
 فعال بشكل يتم العربية اللغة ميتعل أن االستنتاج ديكن .العربية اللغة ميتعل يف

ادلدرسة  يف العربية اللغة درسيدل ادلهنية الكفاءة ًتقيةل شرافاإل تنفيذ بعد
 ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال.

إشراف مدرسي اللغة العربية ي املدرسة املتوسطة اإلسالمية  منط -4
 ابريتو كواال

جهود مدير ادلدرسة لتوفَت وإشراك ادلعلمُت يف تدريب خاص، يكون 
الكفاءة ادلهنية  ًتقيةادلدرسة مسؤواًل عن حسن سَت التعليم، وخاصة ل رئيس

                                                 
14

 .4644سبتمرب  14ادلالحظة. يف الصف التاسع دبدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمية.  
 14درسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمية. أمحد فيصل. مدرس اللغة العربية يف الصف التاسع دب13

 . 4644سبتمرب 



01 
 

 تئج اليت حصلم. النتايفيما يتعلق بتعزيز أنشطة التدريس والتعل درسُتللم
اللغة العربية ىي  درسيالكفاءة ادلهنية دل قيةلًت  درسةادل رئيسمن  ةباحثالعليها 

ي درسالكفاءة ادلهنية دل قيةلًت  شرافتضمُت مدرسي اللغة العربية يف برانمج اإل
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.اللغة العربية الذي ينفذه حرم 

ادلقابالت مع مدرسي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، يتم استناًدا إىل نتائج 
ُت درسي اللغة العربية من خالل تدريب ادلدرسنفيذ زايدة الكفاءة ادلهنية دلت

م اللغة العربية يف يلتعل اسًتاتيجياتلتصميم يوتيوب  لعلى استخدام وسائ
 ىجُتتقريًبا ابستخدام نظام شهر  . يتم تنفيذ برانمج التوجيو دلدةالفصل
hybridاخلربة  ترقيةإىل  شراف، أي عرب اإلنًتنت وغَت متصل. هتدف ىذه اإل

ادلرافقة يف األساس نشاط  والقدرات وادلهارات وفًقا لتقدم العلوم وتطورىا.
اللغة العربية، حبيث  عليموير خرباهتم أو مهاراهتم يف تُت يف تطدرسدلساعدة ادل
بطريقة متكاملة يف مواقف  فواحدا ان إتقان كل مكون واحدً ون مدرسيتمكن ادل

 م.يالتعل

ي اللغة العربية ثالث مراحل، مدرسهنية مكفاءة   ًتقيةل شرافتنفيذ اإل
أوالً  درسيف مرحلة التخطيط، يشارك ادل مي.و التخطيط والتنفيذ والتق وىي

ه يف الفصل ام الذي طبقو يأن نظام التعل درسُت. قال كل معليمخرباتو يف الت
أيًضا عن حالة  درسطريقة احملاضرة فقط. ابإلضافة إىل ذلك، خيرب ادلاستخدم 

 البيئة ادلدرسية واخلصائص ادلختلفة للطالب ىناك.

ربية عن ادلادة عاللغة ل يأواًل كل مدرس شرفة، سأل ادلاإلشرافقبل تنفيذ 
. ألن للغة العربية أربع مهارات وىي يف الفصل التايل قاءلل ماليت سيتم تدريسه

وات صوبعض عناصرىا وىي ادلفردات واأل ةة والكتاباءوالكالم والقر  ماعستاال
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يتم تدريسو يف موضوًعا تعليمًيا واحًدا فقط س درسب والداللة. حيدد ادليوالًتك
 التايل. تعليمال

وتوفَت ادلواد اليت مت تنفيذىا من  شرافمت افتتاح األنشطة األولية يف اإل
 ت كانيتال ةمدرسو اللغة العربية ادلعنيون وادلشرفوحضرىا  Google Meetخالل 

ي الدكتورة من جامعة أنتساري اإلسالمية ، وىالربانمجيف ىذا  ةأيًضا ادلتحدث
 عن أمهية وضحت ادلتحدثةخالل االجتماع، احلكومية بنجرماسُت 

م ييف تعليوتيوب م اللغة العربية الفعالة للطالب واستخدام يتعل اسًتاتيجيات
رم اجلامعي حالعالقة احلميمة ابلتعاون بُت كما أضاف اللقاء إىل  العربية.اللغة 

وادلدرسة. وانتهى االجتماع جبلسة أسئلة وأجوبة بُت مدرس اللغة العربية 
 ة.وادلتحدث

جامعة من  دلشرفةيف ىذا الربانمج ىو ا إلشرافالشكل التايل من ا
اليت ربتوي على يوتيوب روابط تعطي  ري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتأنتسا

ادلستقبل. ربتوي روابط اللقاء م يف يم ذات الصلة ابلتعليالتعل اسًتاتيجيات
مثَتة لالىتمام وذات صلة  اسًتاتيجياتىذه على مقاطع فيديو حول يوتيوب 

م وتطوير العلوم. ابإلضافة إىل ذلك، ىناك مقاطع فيديو تتوافق مع يابلتعل
 تغَت مناسب، لكنو ال يزال وثيق الصلة ابدلادة. قدمم وبعضها يعنوان التعل

للغة العربية من  سيواليت تضمنت مدر  WhatsAppروابط يوتيوب عرب  ةادلرافق
ي طلب من مدرس اللغة  .ادلشرفةو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال أجل 

يطبق م مث يحىت يفهم مفهوم التعليوتيوب العربية ادلعٍت مشاىدة فيديو 
م الذي قام بو يم يف الفصل. التعليكما يف الفيديو دلزيد من التعل  سًتاتيجيةاال
جامعة أنتساري اإلسالمية من  ادلشرفةسبت مالحظتو مباشرة من قبل  درسادل

 احلكومية بنجرماسُت.
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نح ادل  زبطيطمث إرسال نتائج  لتعليما زبطيطعدة أايم إلعداد  درسوندي 
ا على ورقة مث يتم مسح ادلسودة ضوئًيا طيطزب درسكتب ادل. يشرفةإىل ادل اتعليما

من قبل  تخطيطمراقبة ىذه ال . يتم بعدشرفةإىل ادل ppAstaWWوإرساذلا عرب 
تتم مراقبة ادلسودة  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت من ةشرفادل

بدءًا من كيفية عمل  ةراقب ادلشرفت .ppAstaWWعرب مالحظة صوتية على 
، مث تعديل اخلطوات مع صيغة الفعل ادلعلومجيب أن يستخدم  طيطزب
م يخبصوص خطوات التعل ةادلستخدمة وكذلك اقًتاحات ادلشرف سًتاتيجيةاال

مراجعة خطة  درسبعد ذلك ط لب من ادل .اإلضافية الشيقة اليت ديكن تطبيقها
 .ةادلشرفعن م وفق توجيهات يالتعل

أهنما تلقيا مساعدة مباشرة من  ادلدرسانم، أخرب يشلارسة التعلقبل 
 ميلتعل انالتعليمية اليت سيستخدم لون ما ىي الوسائدرس. يستشَت ادلشرفةادل

. تعد وسائل اإلعالم التعليمية جزًءا مهًما من التعلم. من ةالتالياللغة العربية 
فهم ادلوضوع بسهولة  م، من ادلأمول أن يتمكن الطالب منيالتعل لخالل وسائ

م أكثر إاثرة لالىتمام. كان ىناك مدرس واحد اختار يأكرب وجعل التعل
ع صنعها وتطبيقها. م، لكنو مل يستطييف التعل العروض التقديعية يلةاستخدام وس
مل يستخدمو يف  درسألن ادل العروض التقديعية يف عمل دلشرفةلذلك قدم ا

ذلك، فإن ادلدرسُت اآلخرين الذين م. بصرف النظر عن يالسابق يف التعل
يستخدمون الصور فقط يتشاورون أيًضا حول الصور اليت سيتم استخدامها يف 

 .م حبيث تكون أكثر فاعلية وإاثرة لالىتمام للطالبيالتعل

ي مدرسهنية مة كفاءة ًتقيوخلصت الباحثة إىل أن الربانمج اإلرشادي ل
والذي مت تنفيذه من مية ابريتو كواال يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالاللغة العربية 

كان يعمل بسالسة وتلقى جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت  قبل 
، يتم تدريب تنفيذغة العربية ىناك. يف ىذا الي اللدرساستجابة جيدة جًدا من م
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 فعالالتعليم ال لأو وسائ اسًتاتيجياتم ابستخدام يالتعل طيطُت على زبدرسادل
ون أيًضا على أحدث ادلعلومات درسم طالب اللغة العربية، وحيصل ادليلتعل

حول التطورات يف عامل التعليم يف العصر احلايل الذي استفاد كثَتًا من 
 .التكنولوجيا يف قطاع التعليم

عوائق ي تطبيق اإلشراف لرتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية ي ال -4
 تو كواال كاليمنتان اجلنوبية.املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابري

، مدرسي اللغة العربيةمع  ةالباحث ىاءبناًء على نتائج ادلقابالت اليت أجرا
ح اتض .للمدرسُت برانمج إشرافن شاركوا يف ي اللغة العربية الذيدرسوربديداً م

  ًتقيةل شرافأثناء عملية اإل درسوناليت يواجهها ادل وائقأنو ال يزال ىناك الع
اللغة العربية، مثل عدم وجود مرافق موجودة، والطالب  يهنية مدرسمكفاءة 

يف إعداد  درسوقت ادل ابة على ادلهام، وعدم زايدةالذين كانوا بطيئُت يف اإلج
ة كفاءة ًتقيل شرافون أثناء عملية اإلدرساليت يواجهها ادل وائقالدروس. الع

 وىناك العوائق اللغوية وغَت اللغوية. .ي اللغة العربيةمدرسمهنية 

 العوائق اللغوية - أ
 قراءة النص العريب ال يستطيعون الطالب -1

م يالقراءة جانب مهم يف كل درس. ال استثناء يف تعل
اللغة العربية. تتطلب الكتابة العربية، اليت زبتلف عن الكتابة 
اإلندونيسية، من الطالب دراسة إضافية حىت يتمكنوا من قراءة 

ومع ذلك، ال ديكن إنكار أن الطالب  النص العريب جيًدا.
يواجهون صعوابت يف قراءة الكتابة العربية، وخاصة أولئك الذين 

الذين ال جييدون قراءة  احلكوميةأتيت خلفياهتم من ادلدارس 
ُت يف ىذه ادلدرسة عند درسىذا أيًضا ديثل عقبة أمام ادل القرآن.
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ختالف خلفيات الطالب، يواجو اللغة العربية. نظرًا ال عليمت
 عريب.النص البعض الطالب صعوابت عندما ي طلب منهم قراءة 

 حفظ املفردات العربية قليل من -4
تعد ادلفردات من األصول ادلهمة دلتعلمي اللغة األجنبية. 
تعتمد اللغة اجليدة على إتقان ادلفردات. ال ديكن التعبَت عن 

ادلفردات. تكمن مرحلة ادلعٌت من خالل اللغة دون استخدام 
كما أن احملادثة بلغة أجنبية  إتقان لغة أجنبية يف إتقان ادلفردات،

ال ديكن ربقيقها ما مل تكن ىناك مفردات كافية لشرح ادلوقف. 
إن صعوابت ادلفردات اليت يتم مواجهتها غالًبا انذبة عن ادلعرفة 

 احملدودة جًدا للغة ونقص اجلدية يف حفظ ادلفردات.
يف  درساحملدثة اليت يستخدمها ادل سًتاتيجيةمرتبط ابىذا 

الفصل. قبل أن أيمر الطالب ابلذىاب إىل مقدمة احملدثة، أ مر 
الطالب إجراء احملاداثت، يواجو  الطالب إبجراء زلادثة. عند

صعوابت بسبب قلة احلفظ لدى الطالب وعدم إتقان استخدام 
 ادلفردات يف احلياة اليومية.

ُت فعلو ىو جذب الطالب درسن للملذلك، ما ديك
للتحدث ابلعربية دائًما بدعوة الطالب للتحدث ابلعربية حىت لو  
كانوا يستخدمون مجاًل بسيطة مثل من جائب؟ من يريد أن 
يسأل؟ كيف حالكم ؟، ىل فهمتم؟، ويوجو الطالب الستخدام 

 .اللغة العربية إذا كانوا يريدون اإلذن ابلذىاب إىل ادلرحاض
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 وائق غري اللغويةالع - ب
أجهزة  وسيلة ون صعوابت عند استخدامدرسيواجه امل -1

 عرض ال
م، عادًة ما يستخدم مدرسو ييف أنشطة التدريس والتعل

 لاللغة العربية يف ىذه ادلدرسة الكتب واللوحات السوداء كوسائ
تعليمية يف الفصل. يعترب نظام التدريس التقليدي ابستخدام 
طريقة احملاضرة من أكثر الطرق ادلفضلة اليت يستخدمها 

ون. إن نقص ادلعلومات حول تطوير التعليم ونقص البنية درسادل
التحتية ادلتوفرة يف ادلدارس ىو سبب ىذا التخلف. ىذا ىو أحد 

م يالتعل لسلتلفة من وسائُت ألنواع درسأسباب عدم استخدام ادل
الشيقة للطالب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن عدم وجود دافع من 

 الرؤساء ىو السبب الرئيسي.
، يقدم ادلصاحب ابلطبع شرافبرانمج اإليف 
حديثة وفًقا للتطورات التكنولوجية والتعليمية.  اسًتاتيجيات

 م اللغة العربية.يعرض كوسيلة لتعلالأحدىا ىو استخدام جهاز 
السمعية التعليمية القائمة على  ليعد جهاز العرض أحد الوسائ

ىي وسيلة تشمل سلتلف حواس  ية والبصارية. السمعريةوالبص
م. كلما زادت مشاركة حواس الطالب، من يالطالب يف التعل

ادلتوقع أن تكون قادرة على جعل الطالب سريًعا ومتجاواًب يف 
 تلقي الدروس.
رون استخدام أجهزة العرض  ون الذين خيتادرسجيد ادل

صعوبة عند استخدام أجهزة  تنفيذ اإلشراف تعليمية يف يلةكوس
يف استخدام  درسالتجربة األوىل للم ألنالعرض. ىذه الصعوبة 
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م. يعد عدم التعود على استخدام يلتعلا لةجهاز عرض كوسي
م يم ألنو يؤدي إىل ضياع وقت التعليجهاز عرض عقبة يف التعل

على الرغم من وجود ىذه العوائق، إال أهنا كانت  لفًتة طويلة.
ذبربة قيمة، حسب ادلستفىت ادلعٍت، ألنو بعد ذلك ديكنو 
استخدامها وأصبح درًسا يف كيفية استخدامها يف ادلستقبل حىت 

 ال ربدث نفس ادلشكالت مرة أخرى.
يشعر املعلمون ابحلرج عند استخدام تصميمات  -4

 ميالتعل
ي مدرسمهنية  ة كفاءةًتقيل شرافاإل تنفيذخالل من  

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية اللغة العربية الذي ينفذه 
ي اللغة العربية ادلشاركُت يف الربانمج درسيتم تعيُت م بنجرماسُت.

م يف الفصل. تتم مراقبة يلوضع خطط الدروس قبل تنفيذ التعل
لفصل. هتدف قبل تنفيذىا يف ا ةم أواًل من قبل ادلشرفيخطة التعل

م وجعل يم مع أىداف التعليادلراقبة إىل مطابقة خطوات التعل
 عال.م أكثر فيالتعل

ي مدرسهنية مكفاءة   ًتقيةل شرافاإلتنفيذ قبل وجود 
اللغة العربية الذي مت تنفيذه يف ىذه ادلدرسة، كان مدرس اللغة 
العربية مهتًما عندما ال يستخدم التدريس تصميًما تعليمًيا. ىذا 

 درسم ادليتعل زبطيطسبب عدم وجود طلب من ادلدرسة. ب
مكتوبة. يف الواقع، ىناك  وليست درسموجودة فقط يف ذىن ادل

فقط عندما يكون يف  درستلقائًيا من قبل ادل يتم تنفيذه طيطزب
بوضع خطة تعليمية من  درسالفصل. يف وقت اإلرشاد، أ مر ادل

 م يف الفصل.يقبل تنفيذ التعل شرفةقبل ادل
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مثااًل على  درسم، يتم إعطاء ادليالتعل زبطيطعند وضع 
الدرس.  زبطيطقبل أن يضعوا شرفة م من قبل ادليالتعل طيطزب

ادلقدمة ووفًقا  سًتاتيجيةا تعليمًيا وفًقا لالزبطيط خيططونإهنم 
 م.يالختيارىم ولكن ال يزالون مناسبُت دلواد التعل

تتوافق مع  يقوم بو ذيال خطيطبشكل عام، فإن الت
ليم. ولكن ال تزال ىناك م يف عامل التعيوضع خطط التعل أحكام

الذي يصنعونو. مث يتم مراقبة  خطيطالقصور يف الت بعض أوجو
مثل  خطيط. األخطاء يف التةادلشرف م من قبليالتعل زبطيط

اليت سيتم  لوعدم تدوين الوسائ اختيار األفعال ادلبنية للمجهول،
 .ميمي يف التعلو وال يوجد تق استخدامها،

م يف الفصل الدراسي، يشعر يالتعل طيطيف وقت تنفيذ زب
ون الذين يقومون ابلتدريس بشكل عام ابحلرج. حىت أن درسادل

بعض ادلدرسُت يقولون إنو عند التدريس ينظر دائًما إىل 
م التالية. حيدث ىذا ألهنم يادلالحظات دلعرفة ما ىي خطوة التعل

م عند التدريس يف يالتعل طيطعلى استخدام زب غَت معتادين
 .م اليت يتم تطبيقهايالتعل اسًتاتيجياتالفصل وال يتقنون 

ومع ذلك، قال مدرس اللغة العربية الذي شارك يف ىذا 
م ىذا شعر يالتعل طيطإنو عند استخدام زب إلشرافبرانمج ا

م يف يابحلرج ولكنو أكثر تركيزًا على أىداف وخطوات التعل
صل. مل يعد ادلعلمون حباجة إىل اخللط بشأن اخلطوات اليت الف

م. لكن خبالف ذلك، فإن يازباذىا عند التعل درسجيب على ادل
يف الوقت الالزم إلعداد خطط  درسالعقبة الرئيسية ىي ضيق ادل

ون إهنم شعروا أنو مل يكن ىناك وقت إلعداد درسالدروس. قال ادل
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من األعمال األخرى اليت  خطط الدروس ألنو كان ىناك الكثَت
 يتعُت القيام هبا.

 مةئدراسية أقل مالالفصول ال -4
م نشاط يتطلب بيئة وأجواء خاصة. من ادلفًتض يالتعل

أن تسَت عملية التعلم بشكل جيد وديكن ربقيق إصلاز الطالب 
على النحو األمثل قدر اإلمكان. سيساعد ترتيب الغرفة ادلناسب 

م ادلواتية من يجيب دعم بيئة التعل م.ييف عملية التدريس والتعل
 م ادلمتعة مثل الوسائل ادلختلفة.يخالل العديد من مرافق التعل

يعترب الفصل الدراسي أحد العوامل اليت تؤثر على عملية  
م الطالب يف تلقي الدرس. الفصل الدراسي اجليد ىو يتعل

م شيء ما بشكل مريح. يمساحة ديكن للطالب استخدامها لتعل
بناًء على نتائج ادلالحظات وادلقابالت، كان ىناك الطالب 

العروض  صعوبة يف قراءة الكتابة على شاشةالذين واجهوا 
ترجع ىذه الصعوبة إىل كمية اإلضاءة الكبَتة اليت التقعيدية 

تدخل الفصل شلا يؤدي إىل شعور الطالب ابإلهبار حىت ال 
بة، خاصة الطالب الذين جيلسون يف يتمكنوا من رؤية الكتا

 اخللف.
 م والبنية التحتيةيحدود مرافق التعل -1

م أو مجيع التسهيالت يمجيع ادلرافق تدعم أنشطة التعل
يد مرافق وبنية اجلتعليم الم. يتطلب إنتاج يالالزمة يف أنشطة التعل

م. ديكن للمرافق الكاملة أن يم عملية التعليهربتية مناسبة لد
م إىل الطالب. سيكون ادلتعلمون يُت نقل التعلدرسادلتسهل على 

م. ال يتمتع مجيع يأكثر فائدة من خالل دعم البنية التحتية للتعل
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الطالب دبستوى جيد من الذكاء، لذا فإن استخدام البنية 
التحتية للتعلم سيساعد الطالب، خاصة أولئك الذين لديهم 

كون أنشطة م. ستينقاط ضعف يف ادلشاركة يف أنشطة التعل
م أيًضا أكثر تنوًعا وإاثرة لالىتمام وذات مغزى. القيود يالتعل

ادلشار إليها أثناء ىذه ادلساعدة ىي قيود أجهزة العرض اليت 
سبتلكها ادلدرسة. ابإلضافة إىل ذلك، تعد مساحة الفصول 

م. عند استخدام حجرة يالدراسية احملدودة أيًضا عقبة يف التعل
يتم نقل الفصول األخرى إىل غرفة  الدراسة لالمتحاانت،

الصالة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن عدم وجود سلترب لغوي للطالب 
 .م اللغة العربيةيىو أيًضا عقبة يف تعل

 حتليل البياانت   -ج

صلت ، حبحث العلمي ابستخدام ادلنهج النوعيمن مجع البياانت يف ىذا ال
 اإلشراف لًتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية منطالباحثة على بياانت حول 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال   ابستخدام مقاطع فيديو يوتيوب الذي عقد
 كليمنتان اجلنوبية. تضمن ربليل البياانت الذي وجدتو الباحثة كما يلي:

تو كواال  تعليم اللغة العربية الفعال ي املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابري -1
 كاليمنتان اجلنوبية.

 ادلوضوع يفهمون الطالب جيعل ال الذي ليمعالت ىو الفعال ميالتعل
 لطيف جو خللق .للطالب وشلتع ومفيد مريح جو خلق كيفية بل فحسب،

 الكفاءة يف خاصة .عليمالت يف أكفاء مدرسُت إىل حاجة ىناك ،بالطال ميلتعل
 .ادلهنية
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 ُتدرسم كل لكهادي أن جيب اليت الكفاءات إحدى ىي ادلهنية الكفاءة
 توجيو خالل من موشلارسته موفهمه تهمعرفم قيم عيش كيفية بالطال لتعليم

 أنشطة على كبَت أتثَت لو تعليمال يف درسادل مهنية إن .التدريب أو التدريس
 يفهم سوف. العربية اللغة ميتعل يف الفعال ميالتعل خلق يف خاصة .عليمالت
 تعليمية حلول وتقدمي شلتًعا الدراسي الفصل جو جعل كيفية احملًتفون ندرسو ادل

 .بسهولة تدريسها يتم اليت ادلادة قبول للطالب ديكن حبيث فعالة

 يف إجراؤه مت الذي العربية اللغة ميتعل كان ادلالحظات، نتائج على بناءً 
 ميالتعل ىذا يتميز .عام بشكل فعااًل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال 

 اللغة ميلتعل لالىتمام ادلثَتة لوالوسائ سًتاتيجياتاال سلتلف ابستخدام الفعال
 بشكل .العربية اللغة ميتعل يف للمشاركة محاًسا أكثر الطالب جيعل شلا العربية

 اليت التعليمية سائلالو  .العربية اللغة ميتعل عند نشطُت الطالب يصبح ،امع
 ذلك ليس .الوقت ذلك يف ميالتعل إىل لالنتباه خاص جذب عامل ذبعلها هتمهم
 كان ىناك العربية اللغة ميتعل أن إىل أيًضا ميو التق نتائج أشارت فقد ،بفحس
 ميالتعل ميو تق يكون عندما األسئلة عن اإلجابة على الطالب بقدرة وسبيز فعااًل،

 .النهاية يف

 درسادل ةمهني تتميز .احملًتفُت ُتدرسادل عن الفعال ميالتعل فصل ديكن ال
 لالوسائ واستخداماللغة العربية  ميتعل زبطيط وضع على درسادل بقدرة

 العلمية، للتطورات ووفًقا التعليمية ابدلواد الصلة ذات الشيقة سًتاتيجياتواال
  .التكنولوجية ابلتطورات ادللمُت احلاضر الوقت يف خاصة

 تنفيذ بعد العربية اللغة يمدرس هنيةم كفاءة ترقية أشكال عن أما
 :وىي ةالباحث للهارب اليت شرافاإل
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 .الطالب تطور مستوى حسب ميالتعل نظرية تطبيق ديكن -1

 .واالجتماعية نفسيةوال الفلسفية الًتبوية أسس تطبيق ديكنو -4

 .عاتقو على تقع اليت الدراسة رلال تطوير على قادر -3

 .ميالتعل زبطيط وضع على قادر -2

 .وادلبتكرة اإلبداعية ميالتعل اسًتاتيجيات تنفذ أن ديكن -1

 التعليمية وادلوارد لوالوسائ األدوات سلتلف استخدام على قادر -0
 .الصلة ذات

 .ميالتعلخطيط لت وفًقا ةالتعليميالعملية  وتنفيذ تنظيم على قادر  -8

 .الطالب ميتعل لنتائج ميو تق إجراء على قادر -7

 .يومال احلديث التعليم عن ادلزيد دلعرفة فضول ىناك -2

 .ميلتعلا كوسيلة ادلعلومات تكنولوجيا من االستفادة على قادر -16

إشراف مدرسي اللغة العربية ي املدرسة املتوسطة اإلسالمية  منط -4
 كواالابريتو  

 شرافاإل خالل من العربية اللغة يمدرس هنيةم كفاءةترقية   رؤية ديكن
ادلدرسة  يفجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت  حرم يقدمها اليت

 ميتعل حول وادلالحظات ادلقابالت نتائج منادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال 
 من العربية اللغة يمدرس هنيةم كفاءةترقية   إن إلشراف.ا تنفيذ بعد العربية اللغة

 تطوير على إجيايب أتثَت لو ىذا شرافاإلتنفيذ  .وجيد حقيقي أمر التوجيو خالل
 يفم احًتافه عربيةال لغةال يمدرس كل يظهر اللغة العربية. يدرسدل ة ادلهنيةكفاءال
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 يف ُتدرسللم جًدا مفيًدا ىذا شرافاإلتنفيذ  يعد .الفصل يف العربية اللغة عليمت
 ط إشراف للمدرسُت ىي التعامل معوالنتيجة من من .تهمهنيم ةكفاءرقية  ت

يف  Google Meetو WhatsAppيعٍت ابستخدام تطبيق يوتيوب و التكنولوجيا
، مث واجلامعة بُت ادلدرسُت واحملاضرين، بُت ادلدارس ، والتعاونتنفيذ اإلشراف

 رقيةتتنفيذ  يف تعطي ادلشرفة بو قام دلا ووفقاً  واإلنعاكس.يف عملية التعليم التقومي 
 ادلهنية الكفاءة يف ترقية حدثت فقد العربية، اللغةمدرسي  هنيةم كفاءة

 :وىي ،لمراح ثالث على شرحو مت الذياإلشراف  ىذا خالل منُت درسملل

 

 

 مث Google Meet خالل من دبقدمة النشاط ىذا بدأ .التخطيط -1
 مجع يتم .تعليم ادلستقبلل سُتدر م كل موضوع عن البياانت مجع

 ادلناسب يوتيوب ابطو ر  إرسال منادلشرفة  يتمكنل ادلواد بياانت
 .حًقاال

 من ميابلتعل ادلتعلقة ادلواد ةادلشرف وفرت األنشطة، تنفيذ أثناء .التنفيذ -4
يوتيوب  روابطادلشرفة  وفرت مثيوتيوب.  لوسائ استخدام خالل

 دلشاىدة درسادل رقيةت ويتم WhatsApp عرب العربية اللغة درسيدل
 ذات ميالتعل اسًتاتيجيات على حيتوي الذي يوتيوب فيديو رابط

 ميالتعل زبطيط وضع إىل ابإلضافة العربية اللغة ميتعل دبادة الصلة

 التنفيذ التقومي التخطيط
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 وفرت أو نقيت ةادلشرف مث ةادلشرف إىل ذلك بعد تقدديها يتم اليت
 .خالتاادلد

 اختيارىا مت اليت سًتاتيجيةلال وفًقا ميالتعلدرس ادل ينفذ .ميو التق -3
 أعده الذي ميالتعل خطيطلت وفًقايوتيوب و  على للفيديو وفًقا

 قيامو أثناء ابلتدريس درسادل يقوم احلالة، ىذه يف درس.ادل
 زلددين ميتعل اسًتاتيجيةو زبطيط  ابستخدام فقط ابلتدريس

مث اإلصالح من ادلشرفة لتعليم اللغة العربية ألفضل يف  .مسبًقا
 ادلستقبل.

 املدرسةعوائق اإلشراف لرتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية ي  -4
 املتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية.

 اللغة يمدرس مهنية كفاءة ًتقيةلشراف اإل برانمج على ةالباحث تلصخ
 عن فصلو ابلتأكيد ديكن الطة اإلسالمية ابريتو كواال ادلدرسة ادلتوس يف العربية
 األساس يف غَت اللغوية. سواء كان من اللغوية أو  واعق.الع من سلتلفة أنواع
 اجلهود من سلتلفة أنواع بذل ديكن .سلتلفة جبهود القيود ىذه على التغلب ديكن

 ُتدرسوادل ادلدرسة من التعاون إىل احلاجة ذلك يف دبا ،وائقالع ىذه على للتغلب
 إىل يفتقرون يزالون ال الذين للطالب ميالتعل من ادلزيد لتوفَت الطالب أمور وأولياء
 يف الكفاءة قيةلًت   ذايت وعي دائًما درسادل لدى يكون أن جيب كما ادلعرفة،

 للتغلب ادلبذولة اجلهود تزال ال .ادلستقبل يف أفضل تعليم تكوين أجل من عليمالت
 النحو على ميالتعل يتم حىت فشيًئا شيًئا ولو حىت مستمرة وائقالع ىذه على

 .للطالب األمور وأولياء والطالب ادلعلمُت من ابلرضا شعور وىناك األمثل،


