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 الباب األّول

 مقّدمة

 

 خلفية المشكالت و تحديد الموضوع .أ 

منذ كالدتو فاإلنساف . إّف اإلنساف أفضل اؼبخلوؽ ك أكـر على كثَت فبن خلق اهلل

كذلك بأف اإلنساف متّم بالعقل . متزّكدة فطرل بالقدرة على النمّو كاؼبيبلف إىل معرفة األشياء

فالعقل يستعمل الستنشاط اإلنساف ك تنظيمو يف خياضة اغبياة كمعيشتو يف . كالفكرل كاؽبول

. العامل

ك يف شأف تطوير القدرة اإلنسانية فالًتبية اطيبها، ألف الًتبية ىي الساعى الواعى 

كبالسعي التاىل يرجي . اعداد األبناء أم الطبلب باإلرشاد التعليمي كالتدريبات ؼبقابلة اؼبستقبل

. أف تستوم اغبياة اعبسمانية كاغبياة الركحانية حىت أخلقت الشخصّية البالغ

فالًتبية ىي أحد اعبهد من بناء الَشعِب الذل يقّرر اؼبرتفع كاؼبنخفض قيمة الشعب 

فتنمو . كلذلك تكوف أىداؼ الًتبية ىف إندكنيسيا موجهة إىل تنميتو القدرة اإلنسانية. الّتاىل
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. الزماف يقع التغيَت كالتقدـ كثَتا ىف الًتبية مواجها إىل اإلصبلح كارتفاع نتيجة الًتبية التالية

. فأكسع الًتبيوف علومهم عن الًتبية كأمبو النظريات كالتنوّع فيها

كما أىم الًتبية ؼبعيشة الفرد كاألسرة كالشعب كالببلد حىّت اثبت أمراء اغبكومة فواءدىا 

 عن مناىج ٖٕٓٓ سنة ٕٓكقرركا أىدافها اؼبكتوبة ىف قانوف البلدة اعبمهورية إندكنيسيا رقم 

: الًتبية الوطنية الباب الثاىن، عن الفوائد كاألىداؼ، الفصل الثالث القائل

الًتبية الوطنية تفيد إىل ترقية القدرة اإلنسانية كالفردية كتقّدـ البلدة اؼبكّرمة  يف شأف 

إفطاف معيشة الشعب كهتدؼ إىل مهارة الطبلب ألف يكونوا مؤمنُت ك مّتقُت باهلل األحد، 

متخلقُت بأخبلؽ ؿبمودة كصحيح البدف كالعاؼبُت كالقادرين كالعاملُت كالقائمُت على أنفسهم 

 1.كيكونوف شعبانا متشاكرين ك موطفُت

. أّما أىداؼ الًتبية الوطنية فيلـز مساعدهتا ألّم أفراد ما كؤلمراء كاجملتمع كاألسرة

كىم شؤكف األمراء ىو . فاألمراء ىم إحدل العوامل اؼبساعدة ىف تكوين أىداؼ الًتبية الوطنية

. تقرير مناىج الًتبية الوطنية كخصوصها ىف تطبيق اؼبنهج الدراسيّ 

                                                 
 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Beserta،2003 سنة 20أنداع أنداع رإ رقم 1

penjelasannya ،(2003: بندكع، جًتا أمربا)7. ، ص. 
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كمن أحد العناصَت اؽباّمة األساسية ؼبنهج الدراسّي الًتبية ىو اؼبنهج الدراسّي عنصورا 

للًتبية كيكوف العنصور مقارنا كقّيدا لكل القسمة الًتبوية إّماباؼبدير أـ باؼبوظفُت، كباػبصوص 

كلذلك منذ كوف إندكنيسيا حرّية لينّفذ الًتبية ألبناء الشعب، رتّبت . باؼبعّلم كرئيس اؼبدرسة

فاغباؿ أف اؼبنهج الدراسّي تصنع باألمراء الكلية صبعية كتستعمل بكّل . كقّررت اؼبنهج الدراسيّ 

. فركعها أل بكل أبناء الشعب كأكباء كطن إندكنيسيا

كّل كحدة الًتبية يلـز لينّفذ كيطّبق اؼبنهج الدراسّي مناسبا بالداللة العملّية كالداللة 

يف ىذا اغباؿ، يشرح كّل كحدة الًتبية اؼبنهج الدراسّي يف . السليكية اؼبصنوعة اغبكومة اؼبركزيّة

. فمن العادة أف أكثر اإلىتماـ ؽبا ىو اؼبعّلم. كل اؼبدرسة نفسها

كثَت من احملبللت تدّؿ أّف الًتبية الوطنية اغبديثة توّجو إىل العزمة اؼبختلفة كربتاج إىل 

التنفيذ سريعا، كمنها ما تتعّلق باؼبسألة التناسبية، أم التناسب بُت الًتبية مع إحتياج اجملتمع 

فلهذا الشأف رأم األمراء اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية مثل اػبطوة . كالثقافة

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب .  التالية حكمة الًتبويّة يف قرينة منطقة مستقّلة داخلّية ك اؼبركزيّة
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باألحواؿ اؼبدرسية ىو اؼبنهج الدراسّي على إستعداد للعمل التطوير اؼبفّوضة الدائرة كاألحواؿ 

 .اؼبدرسية

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىي اإلصبلحّي ك تطوير من اؼبنهج 

كلدت اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية تظّن  اؼبنهج . الدراسّي بأساس الكفاءة

الدراسّي بأساس الكفاءة اليزاؿ مآلف حبمل التعليم كاغبكومة اؼبركزيّة يف ىذه اغباؿ اإلداريّة 

أف ذالك، يف اؼبنهج . الًتبية الوطٌت ال يزاؿ أف ينَظَر ىف منتهى تدخُّخل ىف تطوير اؼبنهج الدراسيّ 

 )الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يقّل ضبل التعليم الطبلب ك اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية 

نح قادرا لتطوير اؼبنهج الدراسّي، مثبل تصنع اؼبئّشر كاؼبنهج ك اجزاء مكّملة (اؼبدرسة كاؼبعّلم  ، يبم

 2.اؼبنهج الدراسّي غَتىا

أّما يف اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية فشأف اؼبعّلم أكرب لو كيفّضل يف 

تفضيل معيار اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة األساسية ىف اؼبنهج كـبّطط التعليم، كليس اإلعداد 

. اؼبكتوب كحده بل يف عملّية التدريس يف الفصل أيضا

                                                 
 Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)كونندار،2

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru ،(2007ؼ ت رجا غرافندك فرسادا، : جكرتا)112. ، ص. 
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تطوير اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية باألحواؿ اؼبدرسية كقدرة اؼبدرسة 

فاؼبدرسة كرجاؽبا تطوير اؼبنهج . أل الدائرة كاإلجتماعية كالثقافية للمجتمع، كصفة الطبلب

َنػَْهج على إعداد أساسى للمنهج الدراسّي كمعيار 
الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية كاؼب

 3.اؼبقدكرة األساسية للنجاح

إف اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية سعى يف تكميل اؼبنهج الدراسّي ألف 

. ألّف اؼبعّلم اشتعل كثَتا عنها كيرجى أف يستحّق اؼبعّلم كظيفة كافية. تكوف عائلّي باؼبعّلم

كذلك يطابق . تكميل اؼبنهج الدراسّي اؼبستمرّة يكوف كاجبا لتكوف الًتبية الوطنية مناسبة

 اؼبدقق إىل أنبّية ترقية ٖ٘ ك ٖٙ مناىج الًتبية الوطنية فصل ٖٕٓٓ سنة ٕٓبالقانوف رقم

بسطية الًتبية الوطنية كمرجع اؼبنهج الدراسّي بالتنظيم كالتدرج يف شأف اهباد أىداؼ الًتبية 

. الوطنية

فاؼبدرسة . ىذه اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية قد أديت يف اؼبدارس

. العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية تكوف إحدل من اؼبدارس الىت يطّبق اؼبنهج الدراسيّ 

                                                 
3
 .8. ، ص(2007رماجا رسدكريا، : بندكج)،  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan مولياسا، 
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كليست يطّبق اؼبنهج الدراسّي يف الدركس العاّمة كحدىا، بل يطّبق أيضا يف بعض 

الدركس الدينية كمن احد اؼبنهج الدراسّي ىو اؼبنهج الدراسّي اللغة العربية اؼبناسب باألحواؿ 

. اؼبدرسية

فاللغة العربية مكّلمة بأكثر من  . اللغة العربية ىي أكرب اللغات يف العامل

ككذلك أهنا لغة القرآف الذل يهدل .  متكّلم ك تستعمل ظبية بعشرين البلدةٕٓٓٓٓٓٓٓٓ

: اؼبسلمُت كما قاؿ اهلل تعاىل يف سورة الزخركؼ اآلية الثالثة

   

       

: ىو العربية اللغة العربية الدركس جامع كتاب يف الغبليُت مصطفى شرح

.اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب العرب عن أغراضهم كمقاصدىم
4

 

: إبراىيم العامل عبد كقاؿ

 5. العبودية كاإلسبلـ اللغة العربية ىي اللغة

                                                 
 .9.ص (2003, بَتكت, مكتبة العصرية: لبناف), اعبزء األكؿ,  جامع الدركس العربيةشيخ مصطفى الغبلييٍت ،  4

 
5
 .84. ، ص (داراؼبعاريف : كَت )عبد العاليم إبراىيم ، اؼبوجو الفٌّت باؼبدرس اللغة العربية ،  
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 يستعمل اإلّتصالية الوسيلة ىو العربية اللغة السابق الكلمات من الباحثة زبلص

فذلك يعرؼ . اللغة العربية كسيلة التعامل إىل رهبم أفّ  اؼبسلمُت بأيد. األغراض ك اؼبقاصد

. بالنظر إىل العملّية الدينية اليومية الىت يؤّديها كالصبلة كاألدعية

تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية  كيفية عن معرفة أدؽّ  كليكوف

لدرس اللغة العربية الذل يدرس يف اؼبدرسة التالية فالكاتب يلقيها تفصيلة يف البحث العلمى 

تطبيق المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية لدرس اللغة العربية في " باؼبوضوع 

 ". الحكومية الثانية بنجرماسين الفصل العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية

إلحذار اػبطأ يف فهم اؼبوضوع السابق فحّددت الكاتبة اؼبصطلحات اؼبوجودة يف 

: اؼبوضوع كما يلى

تطبيق ىي السعى كخطة يف العمل عن القوانُت كالنظريات اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب . ٔ

. باألحواؿ اؼبدرسية إىل عملية التدريس لدرس اللغة العربية

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىو تطوير اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ . ٕ

اؼبدرسية باألحواؿ اؼبدرسية كقدرة اؼبدرسة أل الدائرة كاإلجتماعية ك الثقافية للمجتمع، 
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فاؼبدرسة كرجاؽبا تطوير اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية . كصفة الطبلب

َنػَْهج على إعداد أساسى للمنهج الدراسّي كاألقدار الكفاءة للنجاح
 .كاؼب

درس اللغة العربية ىي درس الذل ترّقى مهارة التعامل اللساىن كالكتابىت للفهم كيوصل . ٖ

األخبار كاألفكار كاألشعار ككذلك ترقية العلـو كاؼبعارؼ الدينية كالعامية اإلجتماعية 

اللغة العربية أحد من اؼبهارة اللغة الغريب يدرس يف اؼبدرسة العالية اغبكومية . كالثقافية

 .الثانية بنجرماسُت

إذف، مقصود هبذا اؼبوضوع يعٍت تبحيث كيف تطبيق أك إستعماؿ اؼبنهج الدراسّي 

اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية ربيط دبعّلم اغبرفايّن ك تصنع اؼبنهج ك تطوير يف 

خطّة التعليم مع عملّية تعليمّية لَتا اؼبباشرة إستعماؿ اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 

. اؼبدرسية لدرس اللغة العربية
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 تنظيم المشكالت .ب 

: تنظيم اؼبشكبلت يف ىذا البحث يعٌت

يف  كيف كانت تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية. ٔ

الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت؟ 

ما العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية . ٕ

يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت؟ 

 

 األسباب إلختيار الموضوع .ج 

:  كأّما األسباب الىت ذبعل الباحثة إلختيار ىذا اؼبوضوع فهي

 الصنعة الًتبويّة يف تطوير مصدر  اؼبنهج الدراسّي ىو إحدل العوامل اؽبامة يف تثبيت ترقية. ٔ

. القوة اإلنسانية ليكوف الشعب شعبا كريبا ك مستوليا ك موظفيا

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىو اؼبنهج الدراسّي جديد مطّبق يف اؼبدارس، . ٕ

. خصوصا مطّبق لدرس اللغة العربية
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ألّف غَت موجود مبحث اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية قبل  .3

. الكاتبة

 

 أغراض البحث .د 

 :كأّما األغراض يف ىذا البحث ىي

ؼبعرفة كيفية تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية يف . ٔ

. سة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت اؼبدرالفصل العاشر يف

ؼبعرفة العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة . ٕ

. العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت
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 فوائد البحث .ه 

 :أّما فوائد البحث من الكتابة العلمية فهي

لتكوف إعطاء الصور الواضحة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية . ٔ

لدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية 

. بنجرماسُت

لتكوف اؼباّدة اإلخبارية للمعّلم أل األراء اؼبعلـو اللغة العربية يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية . ٕ

. اغبكومية الثانية بنجرماسُت، يف شأف ترقية نتائج الًتبية كتعليم اللغة العربية

. لتكوف زيادة اؼبخازف للمكتبة جبامعة أنتاسارل اإلسبلمية اغبكومية  بنجرماسُت . ٖ

 

 تنظيم الكتابة .و 

: أّما تنظيم الكتابة يف ىذا البحث العلمي فتشتمل على طبسة أبواب كما تلى

مقّدمة كىي تتكّوف من خلفية اؼبشكبلت كربديد اؼبوضوع كتنظيم اؼبشكبلت : الباب األّكؿ 

 . كاألسبب إلختيار اؼبوضوع كأغراض البحث كفوائد البحث  كتنظيم الكتابة
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اإلطار النظرل عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس : الباب الثّاين 

اللغة العربية ىي تعريف اؼبنهج الدراسّي كاؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ك صفة 

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية كفوائد كأغراض اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 

اؼبدرسية ك تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية العوامل اؼبؤثرة 

. عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية

طرؽ البحث تشتمل على ذات البحِث كموضوعو، البيانات ك كسائل صبع : الباب الثّالث 

. البياناِت ك أسلوب صبع البياناِت ك أسلوب معاعبة البياناِت كربليلها ك إجراءات البحث

 البحث كتقدًن  تقرير نتائج البحث تشتمل على التصوير العاّمة عن مكاف: الباب الرّابع 

. البيانات كربليل البيانات

. اإلختتاـ احملتول على اؼبلخص كالتوصيات: الباب اػبامس
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الباب الثانى 

اإلطار النظري 

 

 التعريفات تطبيق المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية .أ 

تعريف تطبيق . 1

تطبيق يعٍت عند احملّدثُت ىو السعى اىل استمالة . تطبيق أصلو طّبق يطّبق تطبيق

 6.الشخص أك األشخاص الذين يرغب يف إستمالتهم

. يف اللغة اإلندكنيسية ((penerapan يساكل دبصطبلح فنرافاف" تطبيق"مصطبلح 

: يف القاموس الكبَت لّلغة اإلندكنيسية

 “Pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.
7 

 

 

                                                 
6
. 461-460. ، اؼبنجد يف اللغة كاألعبلـ، دار اؼبشارؽ بَتكت، ص_ _ _ 

 
7
( 1990بايل فستاكا، : جاكرتا) ،Kamus Besar Bahasa Indonesia ديفرتيمُت فنديديكاف داف كبوداياءف رإ، 

  .1034. ص
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تعريف المنهج الدراسّي . 2

يف اللغة  ( Kurikulum)يساكل دبصطبلح كوريكلـو " اؼبنهج الدراسيّ "مصطبلح 

يف أّكؿ األمر يستعمل يف عامل الرياضة يف  (Kurikulum)مصطبلح كوريكلـو . اإلندكنيسية

، curirيف اللغة اليوناين اصلو ( اؼبنهج الدراسيّ  )(Kurikulum)كوريكلـو . الزماف يوناين

. يفسَّر اؼبنهج الدراسّي يقطع الَعّداء اؼبسافة .tempat berpacu دبعٌت curere ك pelariدبعٌت 

وبتول على اؼبعٌت يف اؼبنّظم السابق يعٍت اؼبنهج الدراسّي يف الًتبية دبعٌت مقدار من اؼباّدة 

8.هبب أف يمقطع ك يمنَهى على الطلبة ليوجد إجازة
 

اؼبنهج الدراسّي ىو ينّظم  اػِبطّة ليمطِلق عملّية تعليمّية ربت إرشاد اؼبدرسة كعمهَدهتا 

 9.أك مؤّسسة تربويّة مع اؼبعّلم يف اؼبدرسة

معٌت اؼبنهج الدراسّي " Pengembangan Kurikulum"قاؿ حفٌت لزيد يف الكتاب 

: ىو

                                                 
8
سينر بارك ألغيسندك، : ڠبندك)  Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolahنانا سوجانا، 

 .4. ، ص(2002

 
9
 5. ، ص(2006بومي أكسرا، : جاكرتا) Kurikulum dan Pengajaran ناسوتيوف، 



 

 15 

a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan 

dari tahun ketahun. 

b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis untuk digunakan para 

guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan 

ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang 

sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. 

d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman- 

pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara- cara penilaian yang 

direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. 

e. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu.
10

 

التعريف األّكؿ الذم ينظر اؼبنهج . يرل من التعريفات السابقة، يوجد التعريفاف

كالتعريف الثاىن، الىت .  ػبطّة أك ماّدة الكتابة يصار التوجيو للمعّلم يف اؼبدرسةالدراسيّ 

.  لربنامج اؼبرسـو ك اؼبنّفذ يف اغباؿ الظاىر يف الفصل الدراسيّ ينظر اؼبنهج

 دبعٌت لطقم خطّة ك تنظيم ما يتعّلق باحملتويات ك اؼباّدة مع الدراسيّ إذف، اؼبنهج 

نفِّذ 
م
 .عملّية تعليمّية إلدراؾ الغرض الًتبويّةطريقة تستعمل للتوجيو اؼب

الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية  تعريف المنهج. 3

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىو اؼبنهج على استعداد للعمل الذم 

 11.يرّتب ك ينّفذ كل أحواؿ اؼبدرسية

                                                 
10

)----- ،Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi حفٍت عبيد، 
. 2-1. ، ص(تيجع قونتـو: 
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اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىو تطوير اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية 

 12.كقدرة اؼبدرسة أل الدائرة كاإلجتماعية ك الثقافية للمجتمع، كصفة الطبلب

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىي اإلصبلحّي ك تطوير من اؼبنهج 

كلدت اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية تظّن  اؼبنهج . الدراسّي بأساس الكفاءة

الدراسّي بأساس الكفاءة اليزاؿ مآلف حبمل التعليم ك اغبكومة اؼبركزيّة يف ىذه اغباؿ 

أف . اإلداريّة الًتبية الوطٌت ال يزاؿ أف ينَظَر يف منتهى تدخُّخل يف تطوير اؼبنهج الدراسيّ 

ذالك، يف اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يقّل ضبل التعليم الطبلب كاؼبناسب 

نح قادرا لتطوير اؼبنهج الدراسّي، مثبل تصنع (اؼبدرسة كاؼبعّلم  )باألحواؿ اؼبدرسية  ، يبم

. اؼبئّشر كاؼبنهج ك اجزاء مكّملة اؼبنهج الدراسّي غَتىا

                                                                                                                                      
11

 .125، ص اؼبرجع السابقكونندار،  
 

12
 .8. ، صاؼبرجع السابقمولياسا،  
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 صفة المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية .ب 

أضغط اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية على القدرة الذل هبب أف يبلغ 

كيبلك متخرّج من اؼبدرسة، قدرة اؼبتخرّج هبب أف يبلغ ك يظهر دبعيار أىلّية يعٌت قدرة األقّل 

. هبب أف يبلغ متخرّج

: ك أّما صفة للمنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية كالفكرة ك الربناِمج كما يأيت

دققت اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية فبل كصوؿ مهارات الطلبة إّما اؼبنهج  .1
يف اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب . الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية الفردية أك السلفية

باألحواؿ اؼبدرسية يكوف الطلبة لتطوير علمها كفهمها كقدرهتا كنتيجتها كشخصيتها 
 .كرغبتها حىّت يكوف شخصا ماىرا أك متعمدا على نفسو

 learning out )توجهت اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية إىل نتيجة التعلم  .2

comes) كالتنوّع. 

 .اإللقاء ىف التدريس يستعمل اؼبقاربة كالطريقة اؼبختلفة .3

 .اليكوف منبع التعلم ىو اؼبعّلم كحده، منابع التعلم اآلخر الىت تكمل العناصر الًتبوية .4

13.التقوًن يدقق يف عملّية التعليمّية كنتيجتها يف إستيبلء اؼبهارة كالوصوؿ إليها .5
 

، يريد يكوف اؼبعّلم أشد األبكارّل، بل 1994اؼبنهج . اؼبعّلم اإلبكارّل كالطلبة الفعلّية .6
كأّما يف اؼبنهج الدراسّي . عملّية اؼبعّلم تكتفى بتعليم ما يقرر يف اؼبنهج الدراسيّ 

هبب على اؼبعّلم أف هبرب طلبتو بإعطاء . ، الطلبة يمطلب إىل أف يزيدكا فعلّية2004
أّما اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ذبمعهما، من . الرأم يف كّل تدريسو

البلـز إذا كانوا مل يتعودكا على تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبئسسة على القدرة سوؼ هبدكا 
 .مشكلة يف تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

                                                 
13

 .138. صاؼبرجع السابق، كونندار،  
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 .أعطاء إستقبلؿ داخلّي الواسع إىل اؼبدرسة ك أحواؿ اؼبدرسة .7

 .مشاركة اجملتمع كالوالدين مشاركة رافعة .8

 .الرِّئاسة الديبقراطّية كاغبرفانّية .9

14.فرقة العمل اإلتفاؽ كالشّفاؼ .10
 

 

 فوائد و أهداف المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية .ج 

: فوائد اؼبنهج الدراسّي يعٍت

 فوائد اؼبنهج الدراسّي للكاتبُت .1

يدرس الكاتبوف الدرس أكال اؼبنهج الدراسّي جديدة يف  ذالك الزماف قبل 

. يكتب الكاتبوف الدرس ليعملُت حبمموث النواة أك األَْقَساـ حبمموث النواة

 فوائد اؼبنهج الدراسّي للمعّلم .2

وبب أف يعرؼ اؼبعّلم اؼبنهج الدراسّي ك خطوط العظيم برنامج التعليم قبل 

.  ّ يطلب اؼبعّلم منابع اؼباّدة مثبوت كزارة اؼبعارؼ الوطٌتّ . يدارس اؼبعّلم

 

 فوائد اؼبنهج الدراسّي لرئيس اؼبدرسة .3

                                                 
14

 .29. ص اؼبرجع السابق، مولياسا، 
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 ّ يطلب اؼبنهج . أكال يمدرس لرئيس اؼبدرسة ىو أغراض اؼبدرسة الذم يرأسو

الدراسّي اعبديدة اآلف ىو اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدراستو، 

 ّ ينفِّذ رئيس اؼبدرسة اشراؼ اؼبنهج . خصوصا يف الكتاب الداللة اإلجراء

 .الدراسيّ 

 فوائد اؼبنهج الدراسّي للمجتمع .4

منِتج من اؼبدرسة ك اجملتمع ىو ممسَتهِلك
بُت . اؼبنهج الدراسّي ىو األداة اؼب

نِتج ك مستهلك طبعا كاجب متفقاف
م
15.اؼب

 

أىداؼ يطّبق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية عاّما ىي لتقوًن أحواؿ 

اؼبدرسية كاستخدامها بإعطاء القدرة حّق التنفيذ اىل مؤّسسة تربويّة ك أحرض اؼبدرسة على 

. األخذ اغبمكم اإلشًتاؾ يف تطوير اؼبنهج

 

 

: أىداؼ يطّبق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية خاّصا يعٌت

                                                 
15

 .13. ، ص(2004رينيكا جيفتا، : جاكرتا) ، Perencanaan dan Pengembangan Kurikulumداكر،  
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1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan 

sumberdaya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

3. Meningkatkan kompetesi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai.
16

 

 اساسا يعٌت كيف يصنع اؼبعّلم أىداؼ اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

غَت الطلبة عملّي يف عملّية تعليمّية ك اؼبعّلم عملّي أيضا يف . عملّية تعليمّيةكالطلبة عملّي يف 

 .الصياد إبكارّم طلبتو إىل أف تصَت ؿباكرة كجهتاف ديناميّ 

  

 الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية لدرس اللغة العربية تطبيق المنهج .د 

تطبيق اؼبنهج الدراسّي ىو على استعداد للعمل فكرة اؼبنهج الدراسّي موصوؼ بقّوة 

. صار كاقعّي يف عملّية تعليمّية (مكتوب عليو)سيطرة 

تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يشتمل على اإلجراءات التدريس كما 

: يأيت

 

 اؼبعّلم اغِبرفاينّ  .1

                                                 
16

 .22 . ، صاؼبرجع السابقمولياسا،  
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. اغبرفايّن باللغة اإلندكنيسّية ىو  يعٍت احد ما موظوب على فّن األعماؿ

اغبرفايّن يعٍت أشرط على الوظائف أك األعماؿ معُّت العلـو كالنشاط خاّصا ؿبصوؿ من 

 17.الًتبوّم جامعّي ممَكثَّف

اغبرفايّن مّتصل باعبانبّية اؼبعّلم، مهما أف صورة اؼبعّلم تصّورّم موجود صعب 

اؼبعّلم اؼبرجو ىو اؼبتخرّج من التعديل بُت إستيبلء ناحية . لكن قبوز أف لَبمِّن جانبّيتو

/ 3رقم . يف منبار الًتبية باعبامعة التعليمية العملية كالًتبوية بندكج )تعليمية كنظاـ العلـو 

كبلنبا الوبتاجا إىل التعريض، لكن كيف كاف تدير شخصية . (1987:87سفتمبَت 

كانت شخصية اؼبعّلم اؼبتحدة كالثمينة مهمة ألف منها . اؼبعّلم كتعميقو يف إستبلء اؼباّدة

. تظهر اؼبسؤكلية اغبرفانّية مع أهنا تكوف أساس قوة اغبرفانّية  كاإلستعداد إىل تطوير النفس

أعطي اؼبعّلم فرصة الوصوؿ . كظيفة اؼبعّلم ىي إستطبلب قدرة الطلبة كتعليمو ألف يتعّلم

 18.إىل قدرة كتطويرىا، ىذه الدقة ىي عبلمة الشخصية

                                                 
17

 .45.  ص،.نفس اؼبرجع 

18
يع، چقونتـو يت: جفوتات)  ، Guru Profesional dan Implemantasi Kurikulumشفر الدين نور دين، 

 .22. ، ص(2005
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اؼبعّلم اغِبرفايّن ىو مالك على اؼبقدمرة كاألىلّية خاصة يف فن التعليمّية حىت يقدر 

 19.أف يعامل بالوظيفة ك الفوائد للمعّلم بأكمل اؼبقدكرة

اؼبعّلم اغِبرفايّن موجود . إذف، اغبرفايّن يعٍت األعماؿ أك الوظائف مطلوب األىلّية

اؼبعّلم اغِبرفايّن منظور من مناسب بُت خلفية الًتبوية باؼباّدة . أيضا يف عملّية التعليمّية

يقاؿ معّلم اللغة العربّية، اؼبعّلم اغِبرفايّن اذا خلفية الًتبوية ىو متخرّج من شعبة . اؼبدّرس

 .حىّت يمبلغ األغراض التدريس باألكماؿ. اللغة العربية

 خطّة التدريس .2

 يستعرض معيار اؼبقدكرة األساسية (أ 

يبلك اؼبتخرّج . معيار اؼبقدكرة األساسية ىو يمعمل أك يتقّدـ اؼبقدمرة للماّدة

كأّما معيار اؼبقدكرة األساسية، يعّلق مايدرس الطلبة . األىلّية يف اؼباّدة يف األحد اؼباّدة

 20.كمايقدر أف يعمل الطلبة
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. 15. ، ص(2006ريباجا ركسداكريا، : بندكج)  ،Menjadi Guru Profesionalؿبمد أكزر عثماف،  
 

20
. ، ص(2006فستاؾ فبلجر، : بندكج) ، Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanجوكو سوسيلو، . ـ 

142. 
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 تطوير اؼبنهج ك التقوًن  (ب 

اؼبنهج توضيح متابعة يريد أف يمبلغ من معيار اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة 

األساسية مع اؼبوضوع األصلّي مدركس الطلبة ليبلغ معيار اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة 

. األساسية

اؼبنهج ىو خطّة التعليمّية يف اؼباّدة ينطول على اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة 

األساسية ك اؼبوضوع التدريس ك عملّية التعليمّية ك عبلمات الببلغ األىلّية للتقوًن 

 .كزبصيص الوقت ك منبع التدريس

 برنامج سناكيّا (ج 

ْعنّيوف للتوجيو لتطوير الربامج 
َ
ـّ لكّل اؼباّدة اؼب برنامج سناكيّا ىو برنامج عا

كىلّم جرّا، مثبل برنامج نصف سنة ك برنامج اسبوعّية ك برنامج يومّي أك برنامج 

. التدريس كّل موضوع البحث
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 برنامج نصف سنة (د 

برنامج نصف سنة ىو برنامج اؼبآلف خطوط تقريبّية ما يتعّلق باألحواؿ منّفذ 

ملء من . برنامج نصف سنة ىو التوضيح من برنامج سناكيّا. ك مبلغ يف الربنامج

 .برنامج نصف سنة ىو شهر ك يمبلغ موضوع البحث كالوقت اؼبدبّر كاإليضاح

 خطّة التعليمّية (ق 

ىذا اإلعداد يعٍت . خطّة التعليمّية ىو إعداد اؼبعّلم مستعمل قبل التعليم

إعداد اؼبكتوب ك إعداد السجّية ك أحواؿ اإلنفعايّل اؼبشّيد كبيئة الدرس كثَت اإلنتاج 

21.كيستيقن الطلبة لًتيد أف يتوّرط بصورة مآلف
 

 يستعمل الوسيلة (ك 

اختار . يساعد كسيلة التدريس الطلبة ألغراض التدريس يف عملّية التعليمّية

اؼبعّلم الوسيلة موجود يساعد اؼبعّلم يمطِلق كيمسرِع الفكرة اؼبتعّلم قبل يبدئ اؼبعّلم عملّية 

غَت اؼبعّلم . التعليمّية كفوؽ ذلك قبل أك على األقّل حُت يرّكب اؼبعّلم خطّة التعليمّية
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 .263-262. ص، .اؼبرجع السابقكونندار،  
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يبكن الطلبة أيضا مَصَتَّ نقطة اإلنطبلؽ يف يثّبت ىل الوسيلة اؼبستعمل يف عملّية 

. التعليمّية صويب

يبكن اؼبعّلم حُت يثّبت الوسيلة يفّكر اؼبعّلم اختيار صويب، بل معلـو يف 

إذا يستقبل اؼبعّلم . إجراء عملّيات اؼبدرسّي اليصَت كّلما طلقة، بل يبكن حىّت فوضى

ال وبصل الطلبة بقيم منخفضة يف عملّية التعليمّية، ىو يوجد أف وباكؿ التقوًن كسيلة 

ىدؼ التقوًن دبناسبة بُت كمالو كأنواعو ك سهولة للمستعمل كسهوؿ . اؼبستعمل

كصعب للمحتصل كمقابلة دباّدة اؼبعّلم كصبل اؼبستعّد بالنسبة بكثَت الطلبة وبتاج 

 22.اليو

 عملّية تعليمّية  .3

التدريس ىو سعي التعامل بُت الطلبة بالِبْيئة حىّت اغباصل التبديل األخبلؽ 

أفضل كظيفة اؼبعّلم يف التدريس ىي تكوين البيئة اؼبشجعة إىل تغيَت شخصية . الكريبة

التدريس يف اؼبنهج اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية ىو التدريس الذل كانت نتيجة . الطلبة
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 Evaluasi Program Pengajaran, ،afdhee@yahoo. comأفصى،  
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التعلم فيو كالقدرة اؼبرجوة يبكن الوصوؿ إليها الطلبة، كنظاـ اإللقاء، ك عبلمات الببلغ إىل 

 23.نتيجة التعلم ترمز مكتوبة منذ بداية اػبطّة

 :عملّية تعليمّية يشتمل على ثبلثة عناصر، يعٌت

 نشاط األّكؿ (أ 

. نشاط األّكؿ أك إفتتاح التدريس ىو بداية كّل اؼبواجهة بُت اؼبعّلم كالطلبة

كىذا النشاط كذلك يكوف سعيا للمعّلم يف اغباؿ األكؿ ليكوف فؤاد الطلبة كإىتمامهم 

 .موّجها إىل ما يعّلم إليهم كسوؼ يئثر أثرا صبيبل يف عملّية تعليمّية

 نشاط الّنواة (ب 

نشاط الّنواة يف التدريس أك تكوين القدرة يقاؿ أهنا نافعة إذا كاف صبيع الطلبة 

اؼبعّلم يساعد طلبتو لئلشًتاؾ يف عملّية . مشًتكُت، إّما فؤاديا أك جسميا أك إجتماعيا

 .  حىّت يكوف التعامل بُت اؼبعّلم كالطلبة يف النشاط النواة لعملّية التعليمّية24.تعليمّية

 نشاط اآلخر (ج 
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 .287. ص: كونندار، اؼبرجع السابق 

24
 .128. ، ص(2005ريباجا ركسداكريا، : بندكج) ، Implementasi Kurikulum 2004مولياسا،  
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نشاط اآلخر أك إختتاـ التدريس ىو النشاط الذل أديو اؼبعّلم إلختتاـ عملّية 

. التعليمّية

قبل إختتاـ الدرس، وبسن للمعّلم اغبرفايّن أف يعرؼ مقدار كصوؿ األىداؼ 

اؼبقررة، بعد معرفة مقدار كصوؿ األىداؼ السابق أعطى اؼبعّلم كظيفة إىل طلبتو، إما 

اؼبراجعة أك إلقاء الدرس باألدؽ، يف النشاط إختتاـ الدرس يبكن للمعّلم بأف يفعل 

: كما يلي

 .أخذ اػببلصة عن اؼبادة اؼبعملة (1

 .تقدًن عدة سؤاؿ إلنتاج مقدار كصوؿ األىداؼ كنفعية التدريس اؼبؤدية (2

 .إلقاء اؼبواد للتدقيق الذم هبب فعلو مناسبا بامواد األساسية (3

 .تأدية التدريب األخَت، شفاىيا أك شفويا أك فعليا (4

 

 

 

 تقوًن (د 
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. التقوًن احد العملّيات اؼبهمة يف عملّية الًتبية، خاصة يف عملّية التعليمّية

التقوًن ىو العمل يف صبع البيانات عن نتائج احملصولة يف تعلم الطبلب لتقرير على أـ 

إذا شعر اؼبعّلم . الطلبة قادرا أـ غَت قادر ىف إستيبلء اؼبهارة أك القدرة اؼبقررة باؼبنهج

بأنو مسؤكؿ على تكميل تعليمو، فعليو ؿباسبة تعليمو ليعلم أم التغيَت الذل يلزمو 

25.فعلو
 

. مؤسسا على البيانات كاألخبار اؼبوجودة، يبكن للمعّلم أف يقرر نتيجة طلبتو

 class room )ىف ىذا اغباؿ، التقوًن اؼبؤدل يتوجو إىل التقوًن اؼبؤسس على الفصل 

based asisment) . بذلك ىف تطبيقو، ىذا التقوًن يتصف بالتقوًن الداخلّي، معناه

صبع . اليؤديو إال أنو معّلم مستويّل، يكرره مرارا كأنّو قسم ال يفرؽ من عملّية التعليمّية

األخبار كاألدلة اؼبدلة على كصوؿ نتائج تعلم الطلبة يبكن أف يطبق بعّدة الطريقة، إما 

. ىف اغبالة الرظبّي أك غَت الرظبّي حىّت يبكن الطلبة أف يظهر أحسن قدرتو

 :يستعمل التقوًن بيفّضل مبادئ كما ياىل

1) Berorientasi pada kompetensi 
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 .112. ، ص(2003رينيكا جيفتا، : جاكرتا) ، Teknik Mengajar Secara Sistematisأمَت اؽبادم،  
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Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi 

kelompok (norm reference assisment) tetapi dibandingkan dengan 

kemampuan sebelumnya dan criteria pencapaian kompetensi yang 

telah ditetapkan. Semua kompetensi yang harus ditumbuh 

kembangkan pada diri siswa harus mendapat peluang yang sama 

untuk dinilai. 

2) Valid 

Penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil 

belajar siswa dan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen maka 

kegiatan melakukan harus menjadi salah satu obyek yang dinilai. 

3) Adil 

Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak 

membedakan latar belakang social ekonomi, budaya, bahasa, dan 

jender. 

4) Terbuka 

Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan bahwa siswa 

telah menguasai sesuatu kompetensi harus jelas dan terbuka bagi 

semua pihak. 

5) Berkesinambungan 

Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus 

untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa 

sebagai hasil kegiatan belajarnya. 

6) Menyeluruh 

Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur 

termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. 

Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

7) Bermakna 

Laporan hasil penilaian hendaknya memberikan deskripsi atau 

uraian yang sudah dipahami. Mempunyai arti berguna dan bisa 

ditindak lanjuti oleh semua pihak terutama bagi siswa dan orang 

tua. 

8) Mendidik  

Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap 

pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian harus dinyatakan dan 

dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau 

sebagai pemicu semangat belajar bagi yang kurang berhasil.
26
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 Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Menunjang Kecakapanدفرسبُت فنديدكاف نسيوناؿ،  

Hidup Siswa,(2003ديرجن داسار ك منعاه، : جاكرتا)17-16. ، ص .
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العوامل المؤثرة عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية لدرس اللغة  .ه 

 العربية

: أّما اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يعٍت

 عاملة اؼبعّلم .1

اؼبعّلم ىو اؼبنّفذ كحامل برنامج عملّية التعليمّية، كاؼبعّلم كذلك الذل يعطى 

العلـو كاؼبعارؼ إىل الطلبة أك كل فرد الذل يعطى أثرا نافعا على الطلبة كالعواقب من حيز 

 لذلك يلـز للمعلم أف يبتلك القدرة كاؼبهارة كاؼبعرفة 27.اغبقيقة ك التفاعل بُت كّل منهما

. الواسعة يف مادة كل من اؼبعّلم

قدرة اؼبعّلم التقـو منفردة، بل أثرهتا عدة العوامل كخلفية الًتبية كخربة 

. التعليميمية ك خربة التدريبية كرغبة الطلبة كالوقت ك سهوؿ جاىز

 

 خلفية الًتبية (أ 
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كلّية الًتبية جامعة أنتاسارل اإلسبلمية اغبكومية، : بنجرماسُت) ، Diktat Didaktik dan Metodikذكية ـبيار،  
 .75. ، ص(
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التستوم خلفية الًتبية بُت اؼبعلم كاآلخر، ىذا اإلختبلؼ لسبب جنس 

.   إختبلؼ خلفية الًتبية تؤثر على عملّية اؼبعّلم يف التعليم28.الًتبية كطبقتو ىف الًتبية

. اؼبعّلم الذل يؤدل كظيفتو وبتاج إىل مهارة خاصة

: قاؿ سيف البحر صبارة عن خلفية الًتبية للمعّلم كما يلي

” Perbedaan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi 

kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan interaksi belajar 

mengajar. Guru alumnus FKIP atau Fakultas Tarbiyah dan guru 

alumnus Fisip akan berbeda cara mengajar mereka. Sebab guru 

alumnus FKIP atau Fakultas Tarbiyah telah memiliki sejumlah 

pengalaman teoritis dibidang keguruan, sedangkan guru dari alumnus 

FISIP tidak pernah menerima penglaman dibidang keguruan. Dari dua 

orang sarjana dari alumnus suatu perguruan yang berbeda ini saja 

sudah terlihat perbedaannya. Apalagi bila dibandingkan antara guru 

alumnus SMTA dengan guru alumnus suatu perguruan tinggi“.
29

 

مؤسسا على البياف السابق يفهم أف اػبلفية الًتبية للمعّلم تؤثر على التنفيذ 

غَت ذلك، أف الدركس اإلضافة كاؼبقابل العلمية أك اؼبقابل . التعامل بُت اؼبعّلم كالطلبة

. اإلرشادية الىت اشًتكها اؼبعّلم قد أثرت عملّية تعليمو

 

 خربة التعليمية (ب 
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، (1994سورابايا، أكسحا ناسيوناؿ، ) ، Prestasi Belajar dan Kompetensi Guruسيف البحر صبارة،  
. 130. ص
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 .131. نفس اؼبرجع، ص 
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 experience is the best teacher."30" اػبربة عند سيف البحر صبارة ىي 

احتاج . خربة التعليمية للفرد ىي شئ شبُت. اػبربة ىي أحسن اؼبعّلمُت كىو لن يغضب

اؼبعّلم إىل اػبربة يف التعليم، ألف اػبربة النظرية التضمن قباح اؼبعّلم يف التعليم إال إذا 

 31.زادهتا خربة التعليمية

اؼبعّلم الذل يعلم جديدا سوؼ . اػبربة يبكنها التأثَت على عملّية التعليمّية

ـبتلف باؼبعّلم . يظهر موقف اعباسئ ك اغبائر ليخرج األقواؿ التامة لبداية التدريس

إذا، خربة مهمة يف عملّية . اؼبخرب ىف التعليم، ىو ليس غَت لبق ىف األقواؿ أماـ الفصل

 .التعليمّية

 خربة التدريبّية (ج 

يف تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية، اؼبعّلم يعرؼ دقائق 

. الشئ كيف تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يف عملّية التعليمّية
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. 132. ، صنفس اؼبرجع 
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 .133. ، صنفس اؼبرجع 
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لذلك، يتبع اؼبعّلم التدريب أك ؾبلس حبث مّتصل اؼبنهج جديدة أك اؼبنهج الدراسّي 

. اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

غَت اؼبعّلم يتبع التدريب اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية، بل 

تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية أيضا يف عملّية التعليمّية حىّت يعرؼ 

. اؼبعّلم التقائص العلـو اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

 عاملة رغبة الطلبة .2

الطلبة ىي أفضل الذاتى يف عملّية التعليمّية، فرغبة اؼبوجودة يف الطلبة إىل 

رغبة الطلبة تؤثر على قباح . إحدل مادة الدرس تكوف شيئا مهما يف تنائج تعلم الطلبة

. التعلم كالتعليم، السيما يف مادة اللغة العربية

. قاؿ سيف البحر صبارة أف الرغبة ىي اؼبيل الثابتة ؼببلحظة األعماؿ كتذكرىا

32.الشخص الذل يرغب غى عمل سوؼ يهتّم ذلك العمل باإلستمرار كالفرح
 

عند سبلميتو الرغبة ىي شعر اغبب كالشوؽ على حاؿ أك عمل ببل 

 33.تكليف
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 .132. ، ص(2002رينيكا جيفتا، : جاكرتا) ، Psikologi Belajarسيف البحر صبارة،  
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الرغبة . الطلبة الراغبة يف شئ معُّت يبيل إىل اإلىتماـ الكبَت إىل الذات اؼبعينة

. كاإلىتماـ من الطلبة سبتلك أثرا كبَتا يف عملّية التدريس

رغبة التدريس الكبَتة سوؼ ربصل النتائج الكبَتة كذلك، كبالعكس أف الرغبة 

34.الناقصة سوؼ تؤدل إىل النتائج الناقصة كذلك
 

إذف، أف عاملة الرغبة الطلبة تستحق أثرا يف الوصوؿ إىل نتائج تعلم الطلبة، 

لذلك لكّل الطلبة الىت تريد أف يتعّلم اللغة العربية جّيدا، فيلـز لو أف يغرز يف نفسو الرغبة 

 35.القويّة

 عاملة الوقت .3

يف الًتبية كالتعليم، يكوف الوقت شيئا مهتما من كل مرّّب الًتبية كالتعليم، 

العملّية سوؼ تنتهى بانتهاء الوقت . كالوقت كذلك وبدد صبيع اغبركات يف عملّية التعليمّية

. اؼبقرر لكل مادة الدرس، ككذلك يف البداية، يبدأ اؼبعّلم الدرس إذا كاف الوقت آتية
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، (2003رينيكا جيفتا، : جاكرتا) ، Belajar dan Factor- Faktor yang Mempengaruhnyaسبلميتو،  
 .180. الطبعة الرابعة، ص
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. 57. ، ص(1997رينيكا جيفتا، : جاكرتا) ، Psikologi Pendidikanؿبمد دليونو،  
 
35

 .45. ص. (1973اؼبعارؼ، : بندكج) ، Pengantar Filsafat Pendidikan Islamمريببا، . أضبد د 
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قبل أف تنتهى عملّية التعليمّية، يلـز للمعّلم أف يبلحظ الوقت األجهزة،  ألف 

اؼبعّلم الذل يدرؾ عن أنبية . بتنطيم األكقات اعبميل فبلوبصل أىداؼ التدريس الكافية

بالعكس أف . الوقت، فبليسمح ضياع الوقت ببلنفع، بل سوؼ يستفيده باعبمل زالدقيق

اؼبعّلم الذل اليهتّم الوقت سوؼ يفعل أفعاال غَت عادلة كالشك أنو سوؼ ىبسره نفسو 

. كىبسر كىبّيب طلبتو كيبكن أف يسّبب اعبلبة

 عاملة سهوؿ جاىز .4

. سهوؿ ىو الشئ مستعمل يف التدريس ك يعضد منّفذ الًتبويّة ك التعليمّية جبّيد

. ألطلق التدريس فاستعمل سهوؿ التاّمة ك صويب

: قاؿ ذكّية دراجة، سهوؿ ينقسم اىل قسمُت، نبا

 Fasilitas yang bersifat fisik, seperti tempat dan perlengkapan belajar di (أ 

kelas, alat-alat peraga pengajaran, buku pelajaran dan perpustakaan, 

tempat dan perlengkapan praktikum, laboratorium bahasa dan lain-

lain. 

 ,Fasilitas yang bersifat non fisik, seperti ruang gerak, waktu (ب 

kesempatan, biaya dan berbagai aturan, serta kebijakan pimpinan 

sekolah.
36
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. ، ص(1996بومى أكسارا، : حاكرتا) Metode Pengajaran Agama Islamذكية دراجة ك األصدقاء،  
141 .  
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ك الكتاب اؼبساعد مثبل  (الدليل)أىّم سهوؿ للمعّلم ىو الكتاب الواجب 

اؼبعجم ك أدكات مكتبّية ىو أدكات الدرس موجود يف الفصل كفوائد ألدكات اؼبساعدة 

. التعليمّية أك أدكات اؼبعرض

بل عكس كذالك، إذا . إذا يستعمل سهوؿ جاىز جبّيد فحمل اغبصوؿ اؼبأموؿ

لذلك ينبغى أف يتعّود اؼبعّلم . السهوؿ اليمكفى كاليستعمل جبّيد فعاؽ التنفيذ الًتبويّة

. ليستعمل السهوؿ كأدكات اؼبساعدة التعليمّية
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الباب الثالث 

طرق البحث 

 

موضوعه   ذات البحِث و. .أ 

 ذات البحثِ . ١

ذات ىذا البحِث ىو معّلماف الذاف يعّلماف اللغة العربّية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة 

 .العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت

موضوع البحث . ٕ

ىذا البحِث فهو تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس  أّما موضوع

اللغة العربية ك عاملة من العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج  الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 

. اؼبدرسية لدرس اللغة العربية
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البيانات و وسائل جمع البياناِت و أسلوب جمع البياناِت  .ب 

 البيانات. ١

 :اّما البيانات يف ىذا البحِث، ذلك

 البيانات األساسية (أ 

البيانات عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية  (ٔ

يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت ، 

: ذلك

 اؼبعّلم اغبرفاينّ  (أ )

 تصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية (ب )

عملّية تعليمّية  (ج )

نشاط األّكؿ  (ٔ)

نشاط الّنواة  (ٕ)

نشاط اآلخر  (ٖ)
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تقوًن   (ٗ)

البيانات عن العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية  (ٕ

لدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية 

: بنجرماسُت، ذلك

 عاملة اؼبعّلم (أ )

خلفية الًتبية  (ٔ)

خربة التعليمية   (ٕ)

خربة التدريبية  (3)

 عاملة رغبة الطلبة (ب )

 عاملة الوقت (ج )

 عاملة سهوؿ جاىز (د )
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 البيانات الداعمة (ب 

 :اّما البيانات الداعمة يف ىذا البحِث، ذلك

التصوير العاّمة للمبحث من تأريخ ـبتصر يشكل من اؼبدرسة العالية اإلسبلمية  (ٔ

 .اغبكومية الثانية بنجرماسُت

 .العدد األساتيذ كاؼبوظّفُت كالطلبة كالوسائل (ٕ 

 وسائل جمع البياناتِ . ٢

 :كسائل صبع البياناِتِ  يف ىذا البحثِ 

 .اؼبستجيبوف ، ذلك معّلماف الذاف يعّلماف اللغة العربّية (أ 

ـبرب ، ذلك مديرم كمعّلموف كموظّفوف اؼبدرسة كالطلبة يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية  (ب 

 .اغبكومية الثانية بنجرماسُت

الّتوثيق، ذلك كل الوثائق ذَبد يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية  (ج 

 .بنجرماسُت ، يَعّلَق بالبياناِت الذم وبتاَج يف ىذا البحثِ 
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 أسلوب جمع البياناتِ . ٖ

 اؼبقابلة (أ 

يلبس ىذا األسلوب ليدرؾ البيانات خرْبة التعليمّية كتصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية 

 .كالعوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج  الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

 اؼببلحظة (ب 

يلبس ىذا األسلوب لَتا اؼبباشرة كيف تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 

 .اؼبدرسية لدرس اللغة العربية كالعمل الطبّلب يف التدريس

 الّتوثيق (ج 

 البحث كعدد األساتيذ  يلبس ىذا األسلوب ليدرؾ البيانات بتصوير العاّمة عن مكاف

 .كعدد اؼبوظّفُت كعدد الطبّلب

صبع  أْف َيكموَف أكثَر النظر يَهتمُّخ بياناَت، البيانات ك كسائل صبع البياناِت ك أسلوب

 :َ تقنيَة يبمكنم أَْف تمرل ِمن ِقبل يف مصفوفة تَػْتلي  البياناتِ 
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 ١مصفوفة 

البيانات و وسائل جمع البياناِت و أسلوب جمع البياناِت 
 

 أسلوب صبع البياناتِ  كسائل صبع البياناتِ  البيانات رقم

ٔ 
 

 
 
 
 
ٕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ٖ 

بيانات عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب 
باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية يف 

الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية 
: اغبكومية الثانية بنجرماسُت، ذلك

اؼبعّلم اغبرفايّن   (ٔ)
تصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية  (ٕ)
عملّية تعليمّية  (ٖ)

بيانات عن العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج 
الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة 

العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية 
 :اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت ، ذلك

 عاملة اؼبعّلم (أ )

خلفية الًتبية (ٔ)
خربة التعليمّية (ٕ)
خربة التدريبّية (3)

 عاملة رغبة الطلبة (ب )

 عاملة الوقت (ج )

 عاملة سهوؿ جاىز (د )

:  البحث َتغّطي التصوير العاّمة عن مكاف
o  الصور العاّمة للمكاف البحث من تأريخ ـبتصر

يشكل من اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية 
 .الثانية بنجرماسُت

o العدد األساتيذ كاؼبوظّفُت كالطلبة كالوسائل. 

 
 
 
 

رئيس اؼبدرسة 
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم

 
 
 
 
 
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم

 
رئيس اؼبدرسة 

كموظفوف اؼبدرسة  
 

 موظفوف اؼبدرسة

 
 
 
 

اؼبقابلة 
 اؼبقابلة

اؼببلحظة 
 
 
 
 
 

اؼبقابلة  
اؼبقابلة  
اؼبقابلة 

اؼببلحظة  
اؼبقابلة ك اؼببلحظة 
اؼبقابلة ك اؼببلحظة 

 
 

الّتوثيق \ اؼبقابلة
 
 

 الّتوثيق
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 أسلوب معالجة البيانات و تحليلها .ج 

 أسلوب معالجة البيانات. ٔ

 :بيانات اليت َحصلْت يف ىذا البحِث  ّ َسيػمَعاًفم باػبطوات كما التايل

ّمعْت، ىل زبلص أك ال زبلص (أ   .الَتحرير، تلك أحبث بيانات اليت ذبم

ّمعم بيانات كطبقان لنوعها (ب   .الّتصنيف، تلك ذبم

 تحليِل البيانات. ٢

ّمعْت، تستعمل كاتبة ربليل  الوصفية النوعية، تلك تَعطي  أّما للبياناِت الّتحليبلِت اليت ذبم

الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية  كالعوامل  صورة عن تطبيق اؼبنهج

.  كتستعمل الكاتبة بطريقة اإلستقرئي أم أخذ اػببلصة من اػبصوص اىل العمـو. مؤثرهتا
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 ج

 إجراَءات البحث .د 

 :يعمل البحث خبطوات اآلتية

 اػبطوة األكىل. ٔ

 .اؼببلحظة األكىل إىل موقع البحث (أ 

حاضِر اؼبشرؼ األكاديبى لطلب موافقة اؼبوضوع (ب 
م
 .استشارة مع  اؼب

تفويض اقًتاح البحث ام مكتب البحث يف كلية الًتبية جبامعة انتسارل اإلسبلمية  (ج 

 .اغبكومية بنجرماسُت

 اػبطوة اإلعدادية. ٕ

 يستعمل الندكة (أ 

 طلب رسالة اؼببلحظة (ب 

 يعاًف اآللة اؼبقابلة (ج 

 تقدًن رسالة اؼببلحظة إىل األفراد اؼبتعلق (د 
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 اػبطوة العملية. ٖ

 .يستعمل اؼبقابلة إىل اؼبستجيبُت ك اؼبخرب ك يفعل اؼببلحظة إىل اؼببحث (أ 

 ذبمع ك تعاًف البيانات ك ربليلها  (ب 

 اػبطوة الّتقريرِية. ٗ

 استشارة مع احملاضر اؼبرشد لتصحيح البحث (أ 

 .يكثّر البحث العلمي   يوخذ إىل اؼبناقشة ليناقش البحث ك دفعو (ب 
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 الباب الرابع

 حصول البحث

 

  التصوير العام عن مكان البحث .أ 

 .تاريخ بناء اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت .1

اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت إحدل اؼبدرسة اإلسبلمّية 

اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت . موجود ربت كزارة الشؤكف الدينّية

قببل يعٌت الًتبية اؼبعّلم الدينّية اغبكومية، موقعو يف الشارع مولوارماف، لكن ألف ضّيق ك 

.  بنجرماسُت6 انتقل اىل الشارع فراموؾ الكيلو مًت 1984اليبكن لتطوير فمنذ يف السنة 

 تغيَت الًتبية اؼبعّلم 1990 ابريل 25 تاريخ 1990 يف السنة 64 ّ مؤسسا ؾ ـ أ رقم 

 ّ يثبت . الدينّية اغبكومية صار اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت

 1992اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت للنموذجية يف السنة 

 ّ . 1992 جويّن 30 تاريخ 1992 يف السنة 42لبنجرماسُت، مؤسسا ؾ ـ أ رقم 
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يثبت اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت للنموذجية لكليمنتاف اعبنوبّية 

 .E. IV/ PP. 00/ kep/ 17مؤسسا س ؾ اؼبديريّة العميد التأسيس مؤّسسة اإلسبلمّية رقم 

a/ 89  1998 فرباير 28تاريخ .

اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية قد كقع أف يبسك رئيس اؼبدرسة ب

: بنجرماسُت فينظر إىل اعبدكؿ اآلتية

بياف اؼبعّلمُت فبسك رئيس اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية : 1اعبدكؿ 
. بنجرماسُت

 حّتى مبدئ رسم رئيس المدرسة رقم

 1992 1985 الدكتوراندكس اغباج مولكاىن 1

2 
الدكتوراندكس اغباج ؿبمد 

 حربل ب

 1998 سفتمرب 4  1992 سفتمرب 22

3 
الدكتوراندكس اغباج ؿبمد نور 

 الدين

 1999 مام 18 1998 سفتمرب 5

4 
الدكتوراندكس اغباج ؿبمد 

 صربل إظباعل

 2002 سفتمرب 30 1999 مام 19

5 
الدكتوراندكس اغباج ؿبمد 

 حربل ب

 2004 ماريت 31 2002 أكتوبار 1

6 
الدكتوراندكس اغباج عبد 

 الرضبن

 اآلف 2004 أبريل 3

 .قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف
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 .بيانات اؼبعّلمُت ك اؼبوظّفُت اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت .2

أّما يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت يف السنة الدراسية 

 موجود طبسوف معّلموف من تسعة عشر رجبل ك كاحد كثبلثوف امرأة 2008-2009

أحواؿ اؼبعّلم يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية . خبلفية الًتبويّة اؼبختلف

: بنجرماسُت فينظر إىل اعبدكؿ اآلتية

. بياف اؼبعّلمُت اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: 2اعبدكؿ 
 التربية األخير وضع وظيفّية وظيفة اسم المعّلم رقم

الدكتوراندكس اغباج  1
 عبد الرضبن

اؼبرحلة اعبامعة الثانية  موّظف حكوميّ  رئيس اؼبدرسة
 اللغة اإلندكنيسية

الدكتوراندا اغباجة  2
 سلمة

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ
 

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  مشرؼ اغباجة ميشرة  3

الدكتوراندا اغباجة  4
 خفيفة

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  مشرؼ

الدكتوراندا اغباجة نور  5
 فجرية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ
 اللغة اإلقبليزية

السّيدة ركستينا  6
 اؼباجستَت الًتبويّة

 اؼبرحلة اعبامعة الثانية موّظف حكوميّ  مشرؼ
 كيميا

رضوا شة اؼباجستَت  7
 الًتبويّة

 اؼبرحلة اعبامعة الثانية موّظف حكوميّ  مشرؼ
 بيولوغى

 اؼبرحلة اعبامعة الثانية موّظف حكوميّ  مشرؼ نانا مَتل 8
 بيولوغى
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اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ الدكتوراندا رميلدا 9
 متيك متيكا

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ الدكتوراندا نائمة 10
 بيولوغى

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ ؿبمد أظبو سجركك 11
 بيولوغى

الدكتوراندكس اغباج  12
 ؿبمد صيوتى

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  مشرؼ
 اللغة العربية

الدكتوراندا ناىن  13
 الوجيدة

معّلم رشيد 
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 الًتبية دين اإلسبلمية

الدكتوراندا إنداع  14
 فرتوم

معّلم رشيد 
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 الًتبية دين اإلسبلمية

معّلم رشيد  الدكتوراندكس شكراف 15
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 متيك متيكا

معّلم رشيد  منا سارل 16
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 متيك متيكا

الدكتوراندا فريدة عبد  17
 اهلل

معّلم رشيد 
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 اللغة العربية

الدكتوراندكس ؿبمد  18
 فاركؽ

معّلم رشيد 
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 متيك متيكا

بودل أستوتى  19
 اؼباجستَت

معّلم رشيد 
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة الثانية  موّظف حكوميّ 
 الًتبية

معّلم رشيد  عبد الغاىن 20
 1طبقة 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ 
 اللغة اإلقبليزية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد يوسفيتا كومبل دكل 21
 متيك متيكا
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اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد السّيدة رضبى 22
 سجارة

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد أّمى سلمة 23
 اللغة اإلندكنيسية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد أربندية 24
 اللغة اإلندكنيسية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد إرمنا 25
 ففكائن

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد إدراـ 26
 ب ؼ

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد بسوكى هبدل 27
 اللغة اإلندزنيسية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد رضبنيار 28
 كيميا

اؼبرحلة اعبامعة الثاىن  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد حبراىن اؼباجستَت الديٌتّ  29
ـ س إ الًتبية دين 

 اإلسبلمية
اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم رشيد قبمة حسنياف  30

 4فرتانياف أكتا 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  1معّلم طبقة  إماـ كستورل  31
 مهارة

الدكتوراندا درملينا  32
 نادياؾ

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  1معّلم طبقة 
 مهارة

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  1معّلم طبقة  سندل غسواف 33
اللغة اإلقبليزية 
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 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  معّلم أضبد مشسرل 34
 كيميا 

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  معّلم توفيق الرضبن 35
 اللغة العربية

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  1معّلم طبقة  ناىن زكريدا 36
 إيكونومي

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم إرفنا رمدياىن 37
 فرتانياف

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  معّلم إرىن حرلياىن 38
 ففكائن

 اؼبرحلة اعبامعة األكىل موّظف حكوميّ  معّلم نزيبل رضبتُت 39
 بيولوغى

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم ضبيدة 40
 الًتبية دين اإلسبلمية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم نزركاتى 41
 سجارة

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  موّظف حكوميّ  معّلم جستاف 42
 اللغة العربية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  سوترسنو 43
 اللغة اإلندكنيسية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  رضبة كردتا 44
 الرياضية

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  سرم رحيو 45
 سجارة

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  زين الفوزل 46
 ب ؼ
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اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  السّيدة رمدانياتى 47
 متيك متيكا

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  ميغواىن 48
 اللغة اإلقبليزية

 اللغة اإلقبليزية ك 3د شريفّ  شريفّ  كسنوفيادل 49
 جفاع

اؼبرحلة اعبامعة األكىل  شريفّ  شريفّ  حياة طّيبة 50
 فسيكولوغى

 .قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف

. ىم يعّلموف يف فصل اؼبختلف. أّماصبل اؼبعّلم اللغة العربية ىي ثبلثة معّلمُت

: لشرح فينظر إىل اعبدكؿ اآلتية

أحواؿ اؼبعّلم اللغة العربّية اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية : 3اعبدكؿ 
. بنجرماسُت

 فصل التربويّة اسم رقم

1 
الدكتوراندا 

 فريدة

طبقة األكىل كلّية الًتبوية 
 شعبة اللغة العربّية

. ،كىالعاشر أ،ب،ج،د،
 إحدل عشر 

2 
طبقة األكىل كلّية الًتبوية  توفيق الرضبن

 شعبة اللغة العربّية

. العاشر ز، ح
 .إحدل عشر ك الثاىن عشر اللغة

3 
طبقة األكىل كلّية الًتبوية  جستاف

 شعبة اللغة العربّية

إحدل عشر ك الثاىن عشر اللغة 
 .ك إؼء ك إؼ س

 .قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف
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كأّما صار اؼبعّلم اللغة العربّية ذاتى البحث ىي الدكتوراندا فريدة، تعطى الكاتبة  

. ابتدائّي معّلم أ ك توفيق الرضبن ، تعطى الكاتبة  ابتدائّي معّلم ب

أّما صبل القسم اإلدارة اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت يف 

: لشرح فينظر إىل اعبدكاؿ اآلتية.  أربعة كعشركف معّلما2009-2008السنة الدراسية 

دفًت اإلسم اؼبوّظف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت : 4اعبدكؿ 

 التربية األخير وضع وظيفّية وظيفة اسم المعّلم رقم

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  رئيس قسم اإلدارة أغستيونو 1
 اغبكومية

اؼبدرسة العالية  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة رضبة 2
 اإلسبلمية اغبكومية

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة اغباج صدرل 3
 اغبكومية

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة زيادل رضبات 4
 اغبكومية

اغباجة حليمة  5
 السعدية

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة
 اغبكومية

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة أضبد صوريادل 6
 اغبكومية

اؼبدرسة الوسطى  موّظف حكوميّ  الشؤكف اؼبعمل السّيدة رمنة 7
 اغبكومية

اؼبرحلة اعبامعة  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة حرلنا 8
 األكىل كيميا
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اؼبدرسة العالية  موّظف حكوميّ  قسم اإلدارة حَتيا النور 9
 اإلسبلمية اغبكومية

اؼبدرسة العالية  شريفّ  كمبيوتر نور عبدية 10
 اإلسبلمية اغبكومية

اؼبدرسة العالية  شريفّ  الشؤكف اؼبكتبة عبد اؼبعُت 11
 اإلسبلمية اغبكومية

اؼبدرسة العالية  شريفّ  الشؤكف اؼبكتبة أمَت حسُت 12
 اإلسبلمية اغبكومية

اؼبرحلة اعبامعة  شريفّ  الشؤكف اؼبكتبة السّيدة نور اهلل 13
 األكىل إ ؼ س

اؼبدرسة الوسطى  شريفّ  الشؤكف قائمة اعبرد يودل أرينتو 14
 اغبكومية

اؼبدرسة الوسطى  شريفّ  إلكًتكينّ  ؿبمد يامُت 15
 اغبكومية

اؼبرحلة اعبامعة  شريفّ  إلكًتكينّ  سوفينتو 16
األكىل 

 متيك متيكا

اؼبدرسة العالية  شريفّ  كمبيوتر مونَتة 17
اإلسبلمية اغبكومية 

 الثانية

اؼبرحلة اعبامعة  شريفّ  موّظف ادارمّ  فضل حسن 18
 األكىل

اؼبدرسة اإلبتدائية  شريفّ  موّظف ادارمّ  طيب 19
 

اؼبدرسة الوسطى  شريفّ  حرّاس األمن أندين زلكفلى 20
 اغبكومية
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اؼبرحلة اعبامعة  شريفّ  حرّاس األمن أضبد سَتاجى 21
 األكىل

اؼبدرسة العالية  شريفّ  حرّاس األمن فحر الرازل 22
اإلسبلمية اغبكومية 

 الثانية

اؼبدرسة العالية  شريفّ  مدّرب سّيارة فيساؿ فحر 23
اإلسبلمية اغبكومية 

 الثانية

اؼبدرسة العالية  شريفّ  موّظف ادارمّ  ؿبمد النور 24
اإلسبلمية اغبكومية 

 الثانية

 .قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف

 .أحواؿ الطلبة اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت .3

للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت يف السنة الدراسية 

كينقسم .  من الطالبات374 من الطالبُت ك 275 من 649ىي 2008-2009

اعبملة إىل شبانية عشر فصل، ىو فصل العاشر ستة فصل ك فصل اإلحدل عشر ستة 

لشرح حوؿ اعبملة الطلبة يف كل الفصل يف اؼبدرسة . فصل كفصل الثانية عشر ستة فصل

: العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت فينظر إىل اعبدكاؿ اآلتية
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أحواؿ الطلبة اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت يف السنة : 5اعبدكؿ 
. ـ2009-2008الدراسية 

 فصل رقم
 أحوال الطلبة

 الجملة الطالبة الطالب

 219 127 92 العاشر 1

 211 120 91 احدل عشر 2

 219 127 92 الثانية عشر 3

 649 374 275 اعبملة

 .قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف

 .كسائل الدراسة اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت .4

تبٌت . للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت الوسائل اؼبناسب

 مًت 18.172اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت على األرض الواسع 

مربّع، كجّرب اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت كثَتة التغيَت كالتطوير، 

أحواؿ البمنياف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت . من الوسائل خصوصا

لصريح حوؿ الوسائل للمدرسة العالية . موصوؼ بثابت النهائ، ببلط الواحد كالثاىن

: اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت، فينظر إىل اعبدكؿ اآلتية
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. كسائل التدريس اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: 6اعبدكؿ 
 إيضاح الوسائل التدريس رقم

 كاحدة غرفة رئيس اؼبدرسة 1

 كاحدة غرفة اؼبعّلموف 2

 كاحدة غرفة اإلدارة 3

 شبانية عشر  غرفة الفصل 4

 كاحدة مسجد 5

 كاحدة غرفة اؼبكتبة 6

 كاحدة معمل اللغة 7

 كاحدة معمل كيماكمّ  8

 كاحدة معمل فيسيكاكمّ  9

 كاحدة معمل داخلّية 10

 كاحدة معمل الكمبيوتر 11

 كاحدة غرفة مهارة النظاـ اللباس 12

 كاحدة غرفة مهارة إلكًتكينّ  13

 كاحدة غرفة مهارة السّيارة 14

 كاحدة غرفة القراءة 15

 كاحدة غرفة ظبعّى بصرلّ  16

 اثناف غرفة ؼ س ب ب 17

 كاحدة قاعة اؼبدرسة 18

 كاحدة النقابة التعاكنّية 19

 كاحدة مقصف اؼبدرسة 20

 كاحدة غرفة أس إس 21

 كاحدة غرفة أ ؾ س 22

 كاحدة غرفة الكّشافة 23

 كاحدة موقف اؼبركبات  مركب اؼبعّلمُت 24 
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 اثناف موقف اؼبركبات  مركب الطلبة 25

 كاحدة ـبزف 26

. قسم اإلدارة للمدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت: مصدر البياف

 

 تقديم البيانات .ب 

 تطبيق اؼبنهج الدراسّي كأّما اغبصوؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة كالتوثيق، فقّدـ البيانات عن

اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية 

اغبكومية الثانية بنجرماسُت ربيط دبعّلم اغبرفايّن ك تصنع اؼبنهج ك تطوير يف خطّة التعليم مع 

. عملّية تعليمّية درس اللغة العربية

من حصوؿ البحث فعل الكاتبة، معّلم اللغة العربية يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية 

يف تقدًن البيانات، تستعمل الكاتبة . اغبكومية الثانية بنجرماسُت يف الفصل العاشر ىو معّلماف

كتصّور الكاتبة تطبيق . عبلمة اؼبعّلم األلف كاؼبعّلم الباء لتذكر معّلماف مصّور اؼبوضوع البحث

اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة 

: العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت كما يأتى
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البيانات عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية لدرس اللغة العربية  .1

 .في الفصل العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية بنجرماسين

 اؼبعّلم اللغة العربية اغِبرفايّن  (أ 

. لذلك اؼبعّلم مئّهل جملالو. اؼبعّلم ىو يصب الببلغ األىداؼ التدريس

مؤسسا حصوؿ اؼببلحظة، أف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب يستعمبل اللغة العربية كلغة اإلّتصالية 

ألّف يطيعا أف يبتدأ من التعويد فصار الطلبة معتادا بالتصالية . يف عملّية التعليمّية

لكن إذا اؼباّدة القواعد اليستعمل اللغة العربية ألف اؼباّدة . مستعمل اللغة العربية

كبلنبا حزماف يف مواجو . القواعد وبتاج الشرح للببلغ الفهم كاألىداؼ التدريس

. الطلبة يف عملّية التعليمّية، لكن الطلبة غَت مشدكد أيضا

غَت ذلك، أّف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب متعّلم اللغة العربية يف الفصل العاشر يف 

اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت متخرّج من كلّية الًتبية شعبة 

. حىّت بُت خلفية الًتبية كاؼباّدة متعّلم مناسبا. اللغة العربية
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 يصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية (ب 

احدل اؼبستعمل اؼبعّلم يف تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية 

مؤسسا حصوؿ اؼبقابلة دبعّلم أ كاؼبعّلم ب، أّف . يعٌت يصنع اؼبنهج كخطة التعليمّية

هبيب أف يصنع صبيع اؼبعّلم يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت 

اؼبنهج كخطّة التعليمّية يف أّكؿ نصف سنة أك يف السنة الدراسية جديدة، كيفوَّض إىل 

يّدعى اؼبعّلماف أف الوجوب يصنع . نائب الرّئيس اؼبدرسة اؼبنهج يف آخر نصف سنة

. اؼبنهج كخطّة التعليمّية للببلغ األىداؼ التدريس

كأّما العنصور اؼبوجود يف اؼبنهج مصنوع اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب يعٌت أسم اؼبدرسة 

كاؼباّدة كنصف سنة كبرنامج كالفصل كمعيار اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة األساسية 

. كاؼبوضوع التدريس كالعمل التدريس كاألىداؼ كالتقوًن كالوقت كمنبع التدريس

كأّما العنصور اؼبوجود يف خطة التعليم مصنوع اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب يعٌت أسم 

اؼبدرسة كاؼباّدة كالفصل كنصف سنة كالوقت كمعيار اؼبقدكرة األساسية كاؼبقدكرة 
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األساسية كاألىداؼ كاألغراض التدريس كاؼبوضوع التدريس كالطريقة التعليم كاػبطوات 

. التدريس كمنبع التدريس كالتقوًن

إذف، يصنعاف اؼبنهج كخطّة التعليمّية قبل ينفَّذ التدريس كمؤسسا  اؼبنهج 

 .الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

 عملّية التعليمّية ماّدة اللغة العربية (ج 

 نشاط األّكؿ (1

نشاط اؼبنّفذ اؼبعّلم أ يف أّكؿ التدريس عاّمة بتلِفظ السبلـ كهبيب صبيع 

 ّ تبتدأ اؼباّدة بقراءة البسملة . الطلبة جبملة الذل يدّؿ نبّة الطلبة ليبتدأ التدريس

. كالتنسى أف تعيد اؼباّدة السابق كمّتصل باؼباّدة التاىل. مع تفحص حضور الطلبة

نشاط اؼبنّفذ اؼبعّلم ب يف عملّية التعليمّية عاّمة بيلِفظ السبلـ  ّ هبيب 

ابمط . صبيع الطلبة جبملة  ّ يفحص حضور الطلبة كال ينسى أف ينّفذ اإلدراؾ بالًتَّ

. كيعطى اغبّث إىل الطلبة حىّت اؽبّمة يف التعّلم اللغة العربية
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 نشاط النواة (2

مؤسسا حصوؿ اؼببلحظة، نشاط التدريس منّفذ كبلنبا، مناسبا خبطّة 

يبلغ اؼبعّلم اؼبادة بصريح كىو يستعمل اللغة العربية كلغة . التعليمّية اؼبصنوع

اإلّتصالية، بل إذا اؼباّدة ربتاج الشرح الواقع فكبلنبا اليستعمبل اللغة العربية كلغة 

 .كبلنبا يستعمل الكتاب كرقة العمل الطلبة اغبكمة كالتوجيو التدريس. اإلّتصالية

 نشاط اآلخر (3

نشاط اؼبنّفذ اؼبعّلم أ يف آخر اؼباّدة يعٌت تستخلص اؼباّدة بعد كاحد من 

غَت ذلك، ىي التنسى أف تعطى النصائح . الطلبة يستخلص نواة التدريس سلفا

إذا الوقت اؼبوجود ىي تعطى األسئلة مناسبا . كحّث إىل الطلبة كسبلـ اإلختتاـ

. (إمتحاف اآلخر)باؼباّدة اؼبتعّلم 

كأّما النشاط التنسى أف ينّفذ اؼبعّلم أ يف آخر التدريس يعٌت يعطى 

للتقوًن ك هبيب بعض الطلبة  (إمتحاف اآلخر)األسئلة مّتصل باؼباّدة اؼبتعّلم 

 . ّ ىو يستخلص اؼباّدة كيعطى النصائح مع بسبلـ اإلختتاـ. األسئلة اؼبوىوب
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 تقوًن (4

أىداؼ التقوًن ليعرؼ ىل الطلبة خلص أك ؼبّا تسّلط على اؼبقدكرة 

األساسية، كليعرؼ طبقة الببلغ األىلّية الطلبة كليعرؼ الصعوبة درس الطلبة 

. كليبعث على الطلبة ليدرس كليبعث على اؼبعّلم كى يتعّلم بأحسن

مؤسسا حصوؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة أف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب ينّفذاف التقوًن 

كبلنبا يستعمبلف اأَلْخذ التقوًن يف آخر التدريس يعطيا . مؤسسا مقدرة الطلبة

األسئلة إىل الطلبة حوؿ اؼباّدة جديدة  كاأَلْخذ التقوًن من إعادة اليومّية أيضا 

.  كبعد يمنهيا باب اؼباّدة كاحد ك إعادة مشاىرة مع إعادة نصف سنة

 

 

الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية  البيانات عن العوامل المؤثرة تطبيق المنهج .2

لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية 

 .بنجرماسين

 عاملة اؼبعّلم (أ 
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 خلفية الًتبية (1

مؤسسا حصوؿ اؼببلحظة أف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب نبا معّلم اؼبناسب 

اؼبرحلة اعبامعة األكىل يف اعبامعة ألف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب متخّرجاف من . دبجاؽبما

أنتسارل اإلسبلمية اغبكومية كلّية الًتبية شعبة اللغة العربية، اؼبناسب بدرس 

 .متعّلمهما ىو اللغة العربية

 خربة التعليمية (2

إذف، أربعة . 1984من جانب خربة تعّلم أف اؼبعّلم أ قد تعّلم منذ سنة 

. كعشركف سنوات تقريبا ىي كضعت نفسها كمعّلم اللغة العربية

إذف، طبسة سنوات تقريبا ىو . 2003كأّما اؼبعّلم ب قد يعّلم منذ سنة 

 .كضع نفسو كمعّلم اللغة العربية

خربة التدريبية  (3
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معّلم قبل يهبط إىل اؼبيداف، ىو هبب أف . علـو أنبّية يف الدنيا الًتبية

حىّت ربّقق .  ّ يهبط إىل اؼبيداف بالنظريّة متعّلم. يعرؼ دخائل العلمّى يف النظريّة

. أىداؼ الدرس باألكماؿ

تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية أيضا، هبب أف يتبع 

حىّت اآليت يف . اؼبعّلم التدريب اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية سلفا

. اؼبيداف اليتحَّت كيف تطبيقتو

مؤسسا حصوؿ اؼببلحظة أف اؼبعّلم أ كاؼبعّلم ب يتبعاف التدريب مرّة 

فقط يعٌت مؤسبر عمل اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية مدينة 

. 2006بنجرماسُت يف السنة 

 

 

 عاملة رغبة الطلبة (ب 

مؤسسا حصوؿ اؼبقابلة يف اؼبيداف، رغبة الطلبة لدرس اللغة العربية جّيدا، 

فوجد أف يرل ضباس الطلبة يف كقت يدخل اؼبعّلم إىل الفصل، ىبلص أف يعّد صبيع 
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الطلبة الكتاب كّل فرد كيستمعوف مايقاؿ اؼبعّلم كىم يسألوف ما اليفهموف، لو عبلمة 

كبلنبا يستعمبل الطريقة ك الوسائل متنوّع يف عملّية . ىم يعّدكف ليتبعوا الدرس

. التعليمّية حىّت اليبمّل كاليسأـ الطلبة دبا متعّلم

فوجد أف يرل يف . ليس اؼبعّلم فعلّي يف عملّية التعليمّية بل الطلبة فعلّي أيضا

 .كقت يطلب اؼبعّلم الطلبة ؼبمارسة اؼبباشرة أمثلة التعارؼ باللغة العربية أماـ الفصل

 عاملة الوقت (ج 

الوقت جاىز للغة العربية يف فصل العاشرة يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية 

ذلك الوقت اليكفي . اغبكومية الثانية بنجرماسُت ساعتاف التدريس فقط يف األسبوع

. ألف يف ساعة التدريس طبسة كأربعوف دقائق فقط

مؤسسا حصوؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة أف غَت موجود إضايّف لدرس اللغة العربية، 

 .حىّت ببلغ األىلّية كتعّمق يف اؼبادة متعّلق يف الوقت اؼبوجود

 سهوؿ جاىز (د 
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يطلب اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية تدريسو يمعضد الوسائل 

بانتشر الزماف كتكنولوجيا مرتفع فالتدريس اللغة . جديدة مقتدر تطوير اللغوّم بسريع

. مستعمل يف اؼبعمل اللغة

من حصوؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة أف سهوال كامل يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية 

اغبكومية الثانية بنجرماسُت كاؼبدرسة متفّوؽ كصار النموذيّة للمدارس اآلخر للتدريس 

هبب أف يشًتم صبيع الطلبة الكتاب اللغة العربية كالدليل كجّهز اؼبدرسة . اللغة العربية

. العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت سهوؿ اؼبعمل اللغة كغرفة ظبعّي بصرمّ 

يبلغ اؼبعّلم اللغة العربية يف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت اؼباّدة 

 .دبستعمل التلفزيوف كفيديو كاؼبسجِّلة الّشريطّية كغَته يف معمل اللغة

 تحليل البيانات .ج 

البيانات عن تطبيق اؼبنهج ربليل قدِّـ البحث يف ربليل البيانات اىل قسماف يعٌت 

الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية 

: اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت مع ربليل البيانات حوؿ العوامل اؼبؤثرة تطبيقو كما يأيت
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البيانات عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية لدرس اللغة العربية  .1

 .في الفصل العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية بنجرماسين

مؤسسا على البيانات اؼبوجودة، يبمرُّخ أسلوب اؼبقابلة أك أسلوب اؼببلحظة  ّ 

: مسكوب اىل تقدًن البيانات  ّ ربليل الكاتبة البيانات يف فكاؾ كما يلي

 اؼبعّلم اللغة العربية اغِبرفاينّ  (أ 

من تقدًن البيانات قد ربليل أف اؼبعّلم يعّلم اللغة العربية يف الفصل العاشر يف 

اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية الثانية بنجرماسُت قد كجد مقوؿ اؼبعّلم اغبرفايّن 

ألف منظور يف عملّية التعليمّية، يستعمل كبلنبا اللغة العربية كلغة اإلّتصالية حىّت 

الطلبة صار معتادا بالّتصاؿ اللغة العربية، لكن اذا يشرح اؼبعّلم ماّدة القواعد مستعمل 

. الفهم صروبا فكبلنبا اليستعمل اللغة العربية

غَت ذلك، كبلنبا مناسبا بُت خلفية الًتبوية باؼباّدة اؼبعّلم مع خربة التعّلم 

 .حىّت كبلنبا  يرّتب جّيدا. قدًن

 يصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية (ب 
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هبب أف يصنع اؼبعّلم اغبرفايّن اؼبنهج كخطّة التعليمّية قبل يهِول يف عملّية 

كذالك . التعليمّية ألّف األعماؿ انتاج النجاح اذا ـبطّة بتبعا لنظاـ خاصا كنضيج

أيضا صنع اؼبعّلم أ ك اؼبعّلم ب، كبلنبا يصنعاف اؼبنهج كخطّة التعليمّية كّل اللقاء 

كبلنبا يصنعاف اؼبنهج ك يطّوراف اىل خطّة التعليمّية بعناصر معُتَّ كالعناصر . الدرس

. مناسبا الفريقاف حىّت يصنع اؼبنهج كخطّة التعليمّية ينفذ جبّيد

 

 

 

 

 عملّية التعليمّية ماّدة اللغة العربية (ج 

 نشاط األّكؿ (1

نشاط اؼبنّفذ اؼبعّلم أ يف أّكؿ الّدرس عاما سلفا تقوؿ السبلـ كهبيب 

غَت نسياف ىي . صبيع الطلبة معا  ّ شيك اغبضور الطلبة  ّ تسأؿ األحواؿ الطلبة

. تكّرر الّدرس السابق كتّتصل بدرس التعّلم
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ىو يقوؿ السبلـ كهبيب . كذالك أيضا عمل اؼبعّلم ب يف أّكؿ الّدرس

ىو يعمل . صبيع الطلبة معا   ّيسأؿ األحواؿ الطلبة مع شيك اغبضور الطلبة

ابمط عاّدة مع يعطى حّث اىل الطلبة . اإلدراؾ بالًتَّ

 .نشاط كبلنبا اؼبستعمل ينفذ جبّيد ك يرّتب جّيدا

 نشاط الّنواة (2

. يف نشاط الّنواة وبب أف يوّصل اؼبعّلم اؼباّدة يف كّل عملّية التعليمّية

يوّصل اؼبعّلم اؼباّدة دبستعمل اللغة العربية كلغة اإلتصالية كلكن اذا وبتاج الشرح 

مثبل ماّدة القواعد فهو اليستعمل اللغة العربية، ىو يستعمل الطريقة ك سهوؿ 

. مناسبا بأغراض التدريس

نشاط كبلنبا اؼبستعمل يف نشاط الّنواة ألغراض التدريس ينفذ جبّيد 

 .كمناسبا خبطّة التعليمّية مستعملهما

 نشاط اآلخر (3
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تعمل اؼبعّلم أ يف نشاط اآلخر يعٌت تأمر الطلبة لتستخلص اؼباّدة أماـ 

ك احيانا تعمل إمتحاف اآلخر اذا يكفى الوقت مع . الفصل قبل تستخلص اؼباّدة

. بسبلـ اإلختتاـ

كأّما نشاط مستعمل اؼبعّلم ب يف نشاط اآلخر يعٌت يعطى األسئلة 

للتقوًن  ّ يستخلص اؼباّدة مع بسبلـ  (إمتحاف اآلخر)مناسبا باؼباّدة اؼبعّلم 

. اإلختتاـ

لكن احيانا اليستعمل  التقوًن إمتحاف اآلخر ألّف الؤلكقات هناية، حىّت 

. يرّتب الكفاية

 التقوًن (4

من تقدًن البيانات، التقوًن مستعمل اؼبعّلم أ ك اؼبعّلم ب قد ربليل أف 

كبلنبا يستعمبلف اأَلْخذ التقوًن يف آخر التدريس . كبلنبا استعمبل التقوًن جبّيد

يعطيا األسئلة اىل الطلبة  متصل مع اؼباّدة اؼبعّلم كاأَلْخذ التقوًن من إعادة اليومّية 

 .أيضا ك بعد يمنهيا باب اؼباّدة ك إعادة مشاىرة مع إعادة نصف سنة
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الدراسّي المناسب باألحوال المدرسية  البيانات عن العوامل المؤثرة تطبيق المنهج .2

لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر فى المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية 

 .بنجرماسين

كأّما العوامل اؼبؤثرة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس 

: اللغة العربية كما يأتى

 

 

 

 عاملة اؼبعّلم (أ )

خلفية الًتبية  (ٔ

اىتّم بتقدًن البيانات عن خلفية الًتبية معّلم أ ك معّلم ب، تمعرّب اؼبعّلَم 

درس اللغة العربية ىف الفصل العاشر ىف اؼبدرسة العالية اإلسبلمية اغبكومية 

الثانية بنجرماسُت يكفي شرطا كمعّلم مؤّىل لفّنهما، ألّف اؼبعّلم تعّلم اللغة 
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العربية ىو متخرّج من جامعة أنتسارم اإلسبلمية اغبكومية كلية الًتبية شعبة 

. حىّت يرّتب جبّيد. تعليم اللغة العربية

خربة التعلبيمية  (ٕ

من خربة التعليمّية أف اؼبعّلم أ قد تعّلم ماداـ أربعة كعشركف سنوات 

تقريبا كاؼبعّلم ب ماداـ طبس سنوات تقريبا، صار كفاية القدًن يف الدنيا 

. حىّت معّلماف من خربة تعلُّخم يرّتب جبّيد جّدا. الًتبويّة

 

 

خربة التدريبية  (3

ليوجد أكمل الفهم عن اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية 

من تقدًن البيانات يوجد التحليل أّف اؼبعّلم اللغة العربية يف . فَيتَبع التدريب ِمرارا

الفصل العاشر قد كقع أف يتبع التدريب عن اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 
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اؼبدرسية بل يتبعاف التدريب مرّة فقط يعٌت مؤسبر عمل اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب 

. باألحواؿ اؼبدرسية مدينة بنجرماسُت

من التدريب اؼبتبوع مرارا، فبليكتفى الكاتبة لتطبيق اؼبنهج الدراسّي 

اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية بأكماؿ حىّت العامل العائق عن تطبيق اؼبنهج 

. الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية لدرس اللغة العربية

 عاملة رغبة الطلبة (ب )

أضغط اؼبعّلم إدراؾ الغرض يف عملّية التعليمية، غَت ذلك، يسّبب اؼبعّلم رغبة 

كيستعمل اؼبعّلم الطريقة ك الوسيلة بقدر اإلمكاف . الطبّلب ليدرس اللغة العربية

. كاليسأـ الطلبة بتدريس اللغة العربية

مؤسسا حصوؿ اؼببلحظة يف اؼببحث، رغبة الطلبة ليدرس اللغة العربية جّيدا 

 .ألّف عملّية الطلبة يف عملّية التعليمّية

 عاملة الوقت (ج )
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مؤّسسا يف تقدًن البيانات زبلص اليكفى الوقت ماداـ تسعوف دقائق 

للساعتاف اؼباّدتاف يف األسبوع ليبلغ ادراؾ الغرض ألّف اؼبوضوع كثَت جّدا ك غَت زيادة 

الوقت يف اإلضايّف حىّت العامل العائق عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ 

 .اؼبدرسية لدرس اللغة العربية

 عاملة سهوؿ جاىز (د )

مؤّسسا حصوؿ البحث الوسيلة يف إطار يساعد لطبلقة عملّية التعليمّية 

اللغة العربية  (الكتاب)جبانب يبلك صبيع الطلبة الدليل . لدرس اللغة العربية اؼبكتفى

كموجود َمعَمل اللغة أيضا ك الوسائل غَته الذم يدعم عملّية التعليمّية اللغة العربية 

ينتفع معّلماف اللغة العربية يف الفصل العاشر بالوسائل للمساعد  عملّية . جبّيد

. التعليمّية اللغة العربية



 

 76 

 الباب الخامس

إختتام 

 

 الخالصة .أ 

: مؤسسا على تقدًن البيانات كربليلها يف السابق، فتخّلصهما الكاتبة كما  التايل

تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يف اللغة العربية يف الفصل  .1

 .العاشر يف اؼبدرسة العالية الثانية اغبكومية ببنجرماسُت ينّفذ جبّيد

العوامل الداعمة عن تطبيق اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية يف اللغة  .2

العربية يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة العالية الثانية اغبكومية ببنجرماسُت يعٍت 

خلفية اؼبعّلم مستكمل للشركط ك خربة قديبة يف التعّلم ك رغبة الطلبة يف عملّية 

تعليمّية ك سهوؿ عاضد حصوؿ  أغراض التدريس ك أّما العوامل من العائقة يعٍت 

خربة التدريبّية مرّة فقط يتبع اؼبعّلماف ك اليكفي الوقت مع غَت موجود ساعة 

 .درس اإلضايّف لدرس اللغة العربية
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 التوصيات .ب 

يرجي لرئيس اؼبدرسة يعارؼ عن اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية  إىل اؼبعّلمُت،  .1

 .بطريقة يمشًتؾ يف تدريبات اؼبنهج الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

 أف ينتفع الوقت بأحسن مايبكن لغاية التدريس ينفذ يرجي للمعلم اللغة العربية .2

باألحسن ك ربّقق األغراض التدريس بأكمل مع اجل أف يتبع التدريبات مّتصل مع اؼبنهج 

 .الدراسّي اؼبناسب باألحواؿ اؼبدرسية

. ؾبتهدين يف التعّلم اللغة العربية ألف اللغة العربية ىي لغة القرآفيرجي للطلبة  .3

 

 


