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 ملخص
الحكومية الثانوية مدرسة التعليم اللغة العربية لدي طلبة الفصل العاشر ب

(SMAN)01 م 8102/8102عام الدراسي للبندار لمبونج 

 فضل غفور مسفار

، ااإلستتت    انشتتي اضتتال  الالتتتي البية تت يفكبتتت   ا فضتت لا  لتتاللغتتا البية تتتا كانتت  
ّم   كت    علت  الز تا االلغتا البية تا يف ة بنت تبلت  يلتمو فلتاا . البلتم  والاوتمو واابا وتقت
 ألو عمل تتااليبلتت  ،   لااءاستتي باةملبلمبلتت  ايلز تبلتت   اللغتتا البية تتا يف املتتّال .  ستتيم  
توا تتتا اليبلتتت  ، و ارتاةةتتتا  طختتت  فةتتت ت توا تتتا اليبلتتت  ، املث ثتتتا عوا تتتي يلتتتمو  تتت  ياليبلتتت   
 واليق   .

بلت  اللغتا البثت  هتم   مضتمع هتاا ع ، و نتم هتم ثت  و تا  هتاا البثت  نمع 
اللغتتتا البية تتتا وكاتتتاء  املبلتتت  علتتت   تبلتتت  عما تتت  هتتتّذ هتتتاا البثتتت  هتتتم  بيفتتتا و البية تتتا. 

طييقتتا  تتب الب انتتاخ املستتي ّ ا وتق تت   اليبلتت  . و  ،وتوا تتا اليبلتت   ،فةتت ت توا تتا اليبلتت  
البثت  هتاا   يف هاا البث  ه  املقاةلتا، امل اةتا، واليمث تو. ولل ت  الب انتاخ املستي ّ

 لل   الم ا  الومع .ةماسةا 
 01(SMAN)احللم  ا الطخانمياةاملّلستتا بلتت  اللغتتا البية تتا وي جتتا البثتت   و تظهي 
فةت ت توا تا اليبلت  ،   وال يف قّ قا  ةإجياء شيوط كااء  املبلت  يف اليبلت  ،  ةوّال ملبمنج
  استتتي ّ طختتت  ا ميتتتباليبلتتت   املفةتتت ت   ناستتتي وي تتتمم  يوامتتتا فةتتت ت اليبلتتت  كتتتاو املبلتتت  
واإلنارتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يف   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابل  ،البية تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّي كيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  الا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّيم، و 

لتت  كتتاو املبلتت    ي  يف توا تتا اليبلتت  ، ثان اةلبتتا. باي اليبل مالمطو مخلا تتا الابل ممةاةقالي
او املبلتتت  يواتتتا اليقتتتم  اليبلتتت  ، كتتت اختتتي يف تق تتت  ا. و  تتتث ثا يف استتتي ّا  اللغتتتا البية تتتا

 توا ا اليبل  .مبؤشياخ فة ت  ا ةاةق
   يق اليوا ا، الي ة ت، التبل  ،: اتيحالكلمات المف



 

 ب

 شعار

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم""ا

 1(رضي اهلل عنه )عمر بن خطاب
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 اإلهداء

 

 أهديت هذه الرسالة العلمية

 كلية الرتبية و التعليم جامعيت احملبوبة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج   إىل  

 و كافة مدّرسي اللغة العربية

 

 



 

 ه

 السيرة الذاتية

ىددس و م.  3997  سليددسردد   53 لتدد ف    بندد  ف ونددس   يف يف فضددغ ورددسف ر ددر فولدد  
 .ر طة و  ألمجعر ف أوج    ر   ألب  إخسة ثالثةر    ألولب   ال

يف  بعددد   لددد  مث و ادددغ حمم  دددةوقدددب ادددني  و يف األبيدددة  أل رددد ل   لن حددد  لقددد  سف  
سف ةدتو    ل ددنة  ب تهد و  4222ةدنة  رند  وندس   بند  ف فةدة  تبت  ةيدة  ميسريدة  ألو   و

 ب تهد و  رعه  س ف  ل الم كس تسف فس سفوكس، لن ح  سف ةتو إ   و اغمث   يالس ة،ر 4222
س ف  ل دددالم    جل رعدددة، مث  ختدددألع بعددد  خل  دددة  و رددة ةدددنة و حددد ة يف م 4235سف ةددتو    ل دددنة 
 .يالس ةر 4236ةنة حىت  فنسفوكس ج وى  لشألقيكس تسف و ىس يف 

 4236ال ندسع    ل دنة   تةدالرية  ميسريدة  رعة ف س د  إ تد نجب  لتحق و بع   ل 
ن  ف و ةي  يف ب .حىت ى ه  ل نة  للغة  لعألبية اعلي  بية   ق  م. و أخ   لن ح  كلية  لت  

 نس   إ   نآن.و

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل اخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 

 وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  

يف إلمتدل  و  ملبد ي،ن  ا،بندهلل ،لجللالد  ا يد ان   احلك اند يف طدلب  ايب،ند     اسايبكدليد ند  

 ا  يل اانددد  ويددلاي  نادد  ارخدددما  عددلبهللةامل باددد  ي ددا ايبليدد  ايلامنددد ايميددلي   ىددله

يف يدبنا اخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن واخدل ،ندهللم 

ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد  ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل

 ب ي،.ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 

 ن امللنعدتًننطدله ،مهلل اكمل  كمل اخهلل  خبلي  ايشكم وايت هللام إلس ايعنهلل ايهللكت  

حبعد  إل طدلده يل وج ننهلجدو يدت ايدتمتن  إلمتدل  ىدله  ه هللايلم  ،ل  نهد األو لملشمف ك

 ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    لفاه ن ايميلي  ايلامن 

ن امللنعددددتًنن  كمددددما ايعددددنهلل   واخددددهلل  كددددلي  كزاددددا ايشددددكم وااليددددبا  وايت ددددهللام إلس 

يددت ايددتمتن  إلمتددل  ىددله  إل طددلده يل وج ننهلجددو حبعدد  ه ،ددل  نهددهلل لململشددمف ايثددل  ايددك

    .    يع  ايث اب وايمبلا  ا  اا  لن فاهي  ايلامن ايميل



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل  كزاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  ا  ا

 .اطكمىل مجنللً وامتىن ا  اا بز ونا ا  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنلهتلن ايلامن 

  

 7102 ي فمرب  6ب ي، ،نهللا  مل

 ايبلي 

 

 فضا غف   اعفل 

       .0800171141 ن هلل خل اي
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 الباب األول

 مقّدمة

 مصطلحات البحث .أ 

جد و أن توضح ادلصطلحات اليت ت إىل حبث واسع فأراد الباحث تعمق قبل
تعليم اللغة " أما ادلوضوع ذلذه الرسالة فهو .يف موضوع ىذه الرسالة باإلمجال

بندار ٓٔ(SMAN) احلكومية  الثانويةبادلدرسة  العاشرالعربية لدي طلبة الفصل 
ىي: تعليم، واللغة البحث و األخطاء يف تفسَت موضوع ىذا  عن جتنبا". دلبونج
 : بندار دلبونج 01 (SMAN) احلكومية الثانوية، مدرسة العربية

 التعليم  (1
وادلعرفة إىل أذىان الّتالميذ بطريقة  ىو إيصال ادلعّلم العلمالتعليم 

واجلهد وادلتعّلم الوقت  قومیة، وىي طريقة اقتصادية توفر لكّل من ادلعّلم
 ٔ.يف سبيل احلصول على العلم وادلعرفة

 اللغة العربية (2
 لغة وىي وجودىا، حفظت اليت السامية اللغة ىي العربية اللغة
 فهم خالل من إال فهمو میمكن ال الذي الكرمي القرآن ولغة عادلية،
 وضلوي وصريف صويت بنظام تتميز حية إنسانية لغة وىي العربية، اللغة

 .سلتلفة مدلوالت وأللفاظها وتركييب،

                                                             
ادلالحلة الثانوية". )رسالة ادلاجيستَتكلية اآلداب واللغات جامعة فتيحة حنانة، "تعليم الصوار البالغة للسنة الثانية من  1

 ٚ( صٕٚٔٓجامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
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 بندار لمبونج 11(SMAN)ية الحكوم الثانويةمدرسة  (3
العربية درسا من  اللغة جتعل احلكومية الىت تعليمية مؤسسة ىي

 بندر يف ادلفضل ادلدارس من احدى  ادلدرسة وىذه.الدروسهم الرمسية 
 ادلنطقة يف تقع ادلدرسة ىذه وموقعو متيّسر للوصول ألن .المبونج
 .احلضرية

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 اختيار موضوع ىذه الرسالة ىي:ب دفع الباحثيأما األسباب اليت 

أسةةرار البيةةةان القةةرآ  ادلع ةةةز اللغةةة العربيةةة ىةةةي اللغةةة األساسةةةية لفهةةم و قيةةةق  .ٔ

 .ومقاصد السنة النبوية الشريفة

جيةد حةىت للغةة العربيةة بشةكل م التعلةيم ايلم اللغة العربيةة ططةو وينفةذ ويقةعم .ٕ

، فلذلك أراد الباحث أن يري كيفية عملية التعلةيم لّ الفعاّ  التعليم يعترب عملية

احلكوميةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةةبادلدرسةةةةةةةة  العاشةةةةةةةرلةةةةةةةدي طلبةةةةةةةة الفصةةةةةةةل  اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة

(SMAN)ٔٓ بندار دلبونج. 

ىةو قسةم الللغةة و  ،الباحةث فيةو ويناسة  بقسةم الةذي تعلمةالبحةث ىذا  كان .ٖ

 .العربية
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 خلفية البحث .ج 

تحقيق تعاون البشر اتصال ىي الوسيلة من أعظام الوسائل لإن اللغة 

إهنا أدة الفرد يف التفكَت، ووسيلتو يف تعبَت عن أفكاره  بأبناء جنسو الغية لذاهتا،

إىل الًتاث  صارت حافظة للفكر اإلنسا  وطريقومشاعره ومشاكلو، كما أهنا 

وعرفنا  إن اللغة،  ٕللتعليم والتعّلم.الثقاىف واحلاضري، باإلضافة إىل كوهنا وسيلة 

بدون منازع، تعد أعظام اآلالت يتخذىا اإلنسا  يف  قيق التعاون واالتصال 

بأبناء جنسو، وىي السمة البارزة اليت متيز اإلنسان، ىذا الكائن ادلنفرد صانع 

اهلل، وىي على حّد التعبَت اللغويُت أصوات وألفاظ احلاضرة، عن غَت ادلخلوقات 

مرتبة على نسق معُت تًتجم األفكار اليت جتول يف النفس إىل عبارات ومجال 

 توضع عليها، يقال يف دائرة ادلعارف الربيطانية بأن:
(Language is a system of conventional spoken or written symbols by 

means of which human being as members of social group and participants 

in its culture communicate)
3
  

 إحةةةدى اللغةةةات القدمیةةةو الةةيت عرفةةةت باسةةةم رلموعةةةة اللغةةةاتاللغةة العربيةةة و 

 السةةامية، وذلةةك نسةةبة إىل سةةام بةةن نةةوح عليةةو السةةالم، الةةذي اسةةتقر ىةةو وذريتةةو

                                                             
مسقان، ضلو مستقبل أفضال تأّمالت يف تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء إندونيسيا، لسان الضاض دورية  دحية  ٕ

 ٔ، ص. ٕٗٔٓل ، أبرئ. رقم ٔاللغة العربية تعليمها وتدريبها. جزء 
 ٕ-ٔ، صادلرجع  نفس ٖ
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 :ومةةن ىةةذه اللغةةات السةةاميةيف غةةرب آسةةيا وجنوهبةةا حيةةث شةةبة اجلزيةةزة العربيةةة. 

  ة، النبطية، البابلية، احلبشةية.الكنعاني

اللغةةةةةة العربيةةةةةة أكةةةةةرب لغةةةةةات اـموعةةةةةة السةةةةةامية مةةةةةن حيةةةةةث عةةةةةدد كانةةةت 

وإحةدى أكثةةر اللغةات انتشةةةارا يف العةاث، يتحةدثها أكثةةر مةن أربعمائةةة  ادلتحدثةةةُت،

ويتةوزع متحدثوىةا يف ادلنطقةة ادلعروفةة باسةةم الوطةةن مليةون نسةمة،  واثنُت وعشةرين

إىل العديةةةةةةد مةةةةةن ادلناطةةةةةق األخةةةةةةرى اـةةةةةاورة كاألحةةةةةواز وتركيةةةةةةا  العةةةةرب، باإلضافةةةةة

.ندونسةةيا وغَتىةةا مةةن الةةدول اإلسةةالميوإوماليزيةةا و  وتشةةاد ومةةال وني ريةةا
4

  

يل عليو السالم الىت تكلةم ذلةا، وليسةت لغةة اللغة العربية ىي لغة إمسعإّن و 

لغتةةو كانةةةت الكلدانيةةةة، وال لغةةة أمةةةو ألهنةةةا كانةةت مصةةةرية تةةةتكلم أبيةةو إبةةةراىيم ألن 

قةةةوم عةةةن  أصةةةوات يعةةةرب هبةةةا كةةل جةةٍت ىةةي وكمةةا عرفنةةا أن اللغةةة عنةةد ابةةن. ٘العربيةةة

أن اللغةةة تتكةةون مةةن ثالثةةة عناصةةر الرئيسةةية،  يؤكةةةدمةةن ىةةذا التعريةة  و  .أغراضةةهم

لكوهنةةةةا أداة لالتصةةةةال والتواصةةةةل  وظيفةةةةة إجتماعيةةةةةوىةةي األول الطبيعيةةة، والثةةا  

 مةةةنو  كاحلةةةائز اللغةةةة.   رلتمةةةع كةةةل يسةةةتخدمها الةةةيت صةةةر، والثالةةةث العنبةةةةةُت أفةةةةةراد

                                                             
جیةةاء،  زلمةةد سةةاث العتةةوم، "اللغةةة العربيةةة )نشةةأهتا ومكانتهةةا يف افسةةالم، وأسةةباب ھنةةور اهلل كةةورت، مةةَتان أ ةةد أبةةو ال ٗ

   ٖ٘ٔ، ص. ٕ٘ٔٓ. ٙ. جزء رلّلة الالىوتية جامعة بن ولبقائها("، 
 ٕ(، ص. ٕٗٓٓالم كونتور، األول، )فونوروكو: مطبعة دارالسقسم ادلنهج الدراسي، تاريخ األدب العرب اجلزء  ٘
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لتعبَتىةةةةةةم عةةةةةةةن واألمةةةةة ، اللغةةةةة لةةةةةديها مزيةةةةة ادلشةةةةهورة بةةةةُت النةةةةةاس  أخةةةةرى ناحيةةةةة

 .ٙأغراضهةةم وحاجاهتةةم

لعربيةة ىةي اللغةة السةامية الوحيةدة الةيت قةدر ذلةا أن  افةظ علةةى اللغة اإذن 

ال نةةزول القةةرآن الكةةرمي  وأن تصبةح عادليةة، ومةا كان ليتحقةق ذلةا ذلةك لةو وجودىةا

الصحيةةح والدقيةةق وتةةذوع إع ةةازه میكةن فهةم كتةةاب ااهلل تعةةاىل الفهةةم  هبةا؛ إذ ال

إال بقراءتةةةةةةةو باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة. كمةةةةةةةا أن الةةةةةةةًتاث الغةةةةةةةٍت مةةةةةةةن العلةةةةةةةوم  اللغويوالبيةةةةةةا 

الكتةةة  مكتوبةةةة باللغةةةة العربيةةةة. ومةةةن ىنةةةا كةةان تعلةةةم العربيةةةة  اإلسةةةةالمية وأمهةةةةات

   .ىدفةا لةكل ادلسةلمُت

مةةةةن أطةةةةول اللغةةةةات عمةةةةرا، وتعةةةةد أقةةةةرب اللغةةةةات إىل واللغةةةةة العربيةةةةة تعةةةةد 

األم. فهةي اللغةةة الوحيةةدة الةةيت حافظةةت علةةى بنيتهةةا وكتةة  ذلةةا البقةةاء دون  اللغةةة

قبةةةةل اإلسةةةةالم، د زادىةةةةا ااهلل كرامةةةةة وعةةةةزة واختارىةةةةا لغةةةةة لكتابةةةةو العزيةةةةز،   ريةةة 

هبةةةةا أىلهةةةةا فليسةةةةت ىنالةةةةك لغةةةةة نالةةةةت مةةةةن الرعايةةةةة حبفظةةةةو. د عةةةةٍت  وحفظةةةةةت

مثلمةا نالةت العربيةة، وليسةت ىنالةك لغةةة متلةةك الةةًتاث الةةذي  واإلىتمةام والبحةث

  .متلكةو اللغةة العربيةة

                                                             
  ٕٖٔادلرجع السابق، ص.  جیاء،  زلمد ساث العتوم،ھنور اهلل كورت، مَتان أ د أبو ال 6
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اللغةةةةة العربيةةةةة واحةةةةدة مةةةةن اللغةةةةات العريقةةةةة يف العةةةةاث اآلن، يرجةةةةع  وتعتةةةرب

ةةةس مةةةةة سةةةنة، بالشةةةكل الةةةذي نقلتةةةو إلينةةةا  إىل مةةا ال يقةةةل تارطهةا عةةةن ألةةة  ـو

الةةةةيت يرجةةةةع تاريةةةةخ تدوينهةةةةا إىل هنايةةةةات القةةةةرن الثةةةةا  اذل ةةةةري وبدايةةةةات  ادلعاجةةةةةم

 . اذل ةةري، والسةةيما بعةةد ظهةةور صناعةةة الةةورع يف البلةةدان العربيةةة. القةرن الثالةث

وقةةد  مفهةةوم اللغةةة منهةةج ونظةةام للتفكةةَت، والتعبةةَت، واالتصةةال، ىنةةا نسةةتنتج بةةأن

 اىتةةم الفكةةر اللغةةوي احلديةةث، بالكشةة  عةةن ماىيةةة البنيةةة اللغويةةة العميقةةة،

وتفسةَت عمةل اآلليةات الدقيقةة دلنظومةة اللغةة، متيةزت عندىةا اللغةة العربيةة بأهنةا 

للغةات اإلنسةانية ادلعاصةرة، الةيت يتحةدث هبةا ادلاليةُت مةن العةرب، مةن ا واحةدة

 .ٚوىةي إحةدى لغةات منظمةة األمةم ادلتحةدة وادلسةلمُت،

بق إن اللغة العربية أمهية قصوى لدي ادلسلمُت. والتاريخ قد اسالفنا شلا عر  

يقا وتالزما حقيقيا بُت الدين اإلسالمي واللغة العربية. باطا وثىناك ارت أثبت بأن

فلم ينتشر اإلسالم بعد فتوحاتو إال وتنشر معو اللغة العربية، وذلك ألهنا تقوم فيو 

ىذة اللغة تت وز حدود القبائل بدور لغة العقيدة والشريعة.  ومن ىنا بدأت 

موما. فالعالقة بُت مرموقة يف احلاضرة البشرية عوالبالد وأصبحات ذلا مكانة 

اإلسالم واللغة العربية بدون مبالغة میكن اعتبارىا خَت مثل لقمة التفاعل بُت 

                                                             
 ٖٛٔادلرجع السابق، ص.  جیاء،  زلمد ساث العتوم،ھنور اهلل كورت، مَتان أ د أبو ال 7
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للوصول إىل   تطرونالدين واللغة. وشلا يؤكد صدع ىذا القول أن العلماء يش

الدرجة االجتهاد التمكن من اللغة العربية إىل احلد الذي تتحصل للم تهد 

 .ٛيان القرآ  ادلع ز ومقاصد السنة النبوية الشريفةالقدرة على إدراك أسرار الب

ىذه اللغة ارتفع شأهنا وأصبحات اللغة السائدة يف  علىنزول القرآن بو  

على نشر حضارة  ةكبَت ال ذلا فضيلةبالد العراب وادلسلمُت، وإن اللغة العربية 

الفكر العرب اإلسالمي، وتقّدم العلوم والفنون واآلداب ادلختلفة، وألجل القرآن  

كلها كما ظهرت علوم اللغىة والنحو والصرف، والبالغة اليت كانت أساس 

لتفسَت نصوص القرآن وفهمها، ومن أجل أيضا ظهرت علوم منه ية مثل علوم 

 ط  والكيمياء واإلجتماع وعلوم األخرى.جغرافيا وعلوم الالتاريخ واألخبار و 

لتحقيق  يف القرآن الكرمي للمسلمُت ىذه اللغةقد منح اهلل تعاىل اعلموا أن و 

ألْن يقرأىا التفاىم والًتابو بينهم يف أضلاء األرض حبيث يسعى كل مسلم 

 ٜويفهمها، وإهنا كالوسيلة األوىل لنشر الدعوة اإلسالمية.

قال ية للمسلمُت من أمر ىام،  كما بللغة العر أن تدريس وتعليم اولذلك  

"أحرصوا على تعّلم اللغة العربية فإهنا جزء من عمر بن اخلط  رضي اهلل عنو:

                                                             
 ٖٖ(، ص. ٖٕٔٓ)يوليو ٚالعربية". رلّلة التاج، حسن عبد اهلل سهل. "أمهية اللغة   ٛ
ديوي  يدة، منهج اللغة العربية للمدرس اإلسالمية من الطراز العادلي، )ماالنق: مطبعةة جامعةة موالنةا مالةك إبةراىيم،   ٜ

 ٘٘-ٖ٘م(، ص ٕٔٔٓ
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فال يستنبو األحكام الشرعية إال من يعرف اللغة العربية معرفة تامة ٓٔ.دينكم"

تها، ومن حيث معناىا ظهور وخفاء بنية كلمتاهتا وإعراهبا وفصاحمن حيث 

وحقيقة  وكناية، حبيث يتمكن نتي ة ذلذا العلم من القطع مبا تدل عليو كل  

خلفية  وىذه احدى من. اللتها عبارة  أو إشارة  أو فحوىدكلمة، و بطريقة 

 العربية على النحو للتعليم اللغة العربية، وأما العوامل الىت تسب  إىل تعّلم اللغة 

اللغة العربية ىي احدى من سّت اللغات ، و لغة الرمسية للبالد العرب التال:

ظهر لغة العربية  األوىل لبعض البالد العرب.الرّئيسية يف العاث واللغة الرمسية 

 الرمسية العربية اللغة ألن ،من األمة العربية العربية للغة الكبَت احلافز زيادة، بالعامية

القرآن  لغة اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي الدائرة. اللغة مع اختلطت قد

ىو كالم ادلنزل على نبيو زلمد صلىى اهلل عليو وسلم بوسيلة اجلربيل ٔٔ،الكرمي

لغة العبادة القوم  و لغة احلديث .ٕٔادلع ز بلفظو ادلتعبد بتالوتو ادلنقول إلينا

ىت تستخدم من مجيع احلديث وىي اللغة العربية، ألن النيب زلمد ال ادلسلمُت

صلى اهلل عليو وسلم من العرب. وكان كل مسلم يف ىذه الدنيا يقيم الصالة 

                                                             
01

 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya(Bandar Lampung : AURA, 

2017), h 26 
 ٔٗ ادلرجع ، ص.نفس   ٔٔ

 ٕ(، ص. ٕٗٓٓ، )فونوروكو: مطبعة دارالسالم كونتور، ثا اجلزء الالدين اإلسالمي  قسم ادلنهج الدراسي،  12
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 دورلديها  اليتلغة لغة اإلقتصادية وىي كذلك من  .ٖٔباستخدام اللغة العربية

 االقتصادي النمو ألن. قتصادياإل يف األمر خاصة ، العربية لألمة إسًتاتي ي

 أسهمهم استغالل إىل ويدعوىم ادلستثمرين ويغري منوه يف مستمر العربية لألمة

 أي لغة السياسة لغة الدبلوماسية .البًتوليتو بادلوارد الغنية العربية الدول بعض يف

 الدول وبعض العربية الدول بعض يف ادلضطربة الصراعات بعض حدوثبنظر إىل 

 ٗٔ.الثانية لغتهم أصبحت أو رمسية لغة العربية اللغة جعلت. األفريقية القارة يف

العربية السابقة،  اللغة تعليم إىل يدفع اليت العوامل بعض نالحظ أن بعد

 يف العربية ألمةل مصلحةلديو مزية يف الّدول و اللغة العربية،  ىنةةا نسةةتنتج بةةأن

 وموادخام  النفو من ثروةال میتلك العربية ألن ، والسياسي االقتصادي اـال

 على جتاريا شريكا ليكون البلد ىذا إىل ينظر العاث لذلك ، وفَتةتادل ديناعادل

الزم علينا و  من أمر ىامّ ن تعّلم اللغة العربية شّك إ  ال لذلك .العادلي ادلستوى

 بأن نتعّلمها.

 تعّلمون اللغة العربية حكمو واج ىذا البحث، عرفنا أن ادلسلمون ي يفو 

ىناك بعض الطالب غَت مسلم كذلك  لكنو . ألنو جزء من الدين اإلسالم

. وىذا من شيء مع  ، خصوصا يف بالدنا ية يف مدرسةيتعلمون اللغة عرب
                                                             

13  Abdurochman  ، .ٕٗادلرجع السابق، ص 

14  Abdurochman  ، .ٕٗادلرجع السابق، ص-ٖٗ 
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لغَت ، و الدين اإلسالم  ليفقواللغة العربية  ونيتعلم  إندونيسي، ألن أكثرنا

. وبذلك يرغ  الباحث اخلاصة ألغراضهمغة العربية الل ونيتعلممسلمُت 

احلكومية  الثانويةبادلدرسة العربية عن خلفيتهم ورأيهم يف تعّلم اللغة بالبحث 

(SMAN)ٔٓ دلبونج رابند. 

 تعليمية مؤسسة ىي المبونج بندر احلكومية العاشرة الثانويةدرسة ادل

  ادلدرسة وىذه.العربية درسا من الدروسهم الرمسية  اللغة جتعل احلكومية الىت

 ىذه وموقعو متيّسر للوصول ألن .المبونج بندر يف ادلفضل ادلدارس من احدى

التعليمية  واخللفية ادلناطق من جیعل الطالب شلا احلضرية ادلنطقة يف تقع ادلدرسة

ادلدرسة. وىناك بعض األنفار جاء من  ىذه يف بالتس يل ادلختلفة مستغرع

. ومن ىذه احلكومية درسةوبعضهم جاء من ادل ادلدرسة الثنوية اإلسالمية ،

 اللغة والتعليم. العربية اللغة التعليم يف قدراهتم فطبعا ستؤثر عن اخللفية ادلختلفة

  وقام ىذه الدراسة ، المبونج بندر احلكومية العاشرة الثانويةدرسة ادل يف العربية

 يف صفوف ٚ من تتكون فصول ٓٔ من الىت تعادل ،العاشر الص  يف فقو

إىل  يعلماالجتماع، وىذه الدراسة ال من العلوم  صفوف ٖ و الطبيعيةالعلوم 

إىل طالب غَت مسلمُت أيضا، ألن يعلم كذلك لكن   ،طالب ادلسلمُت فحس 

الدراسة اللغة العربية ىي إحدى من الدراسة اللغوية الدولية وليس الدراسة 
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 اللغة تعلم يف بالصعوبة يسعرون غَت مسلمُت الطالب أن الرغم علىو  .الدينية

 الباحث وقام. للتعلم اللغة العربية مرتفعة و ساهتم اىتمامهم ولكن العربية

غَت  الطالب دلعظم وفقا ،غَت مسلمُت الطالب بعض مع مقابالت بإجراء

ْتع درس ىي العربية اللغة دروس إن مسلمُت  يقدم العربية، لللغة ادلدّرس ألن شلم

 مثَتة تعلم واسًتاتي يات إعالم ووسائل سلتلفة بطرع العربية اللغة تعليم

 يتطل  إىل بل .ليس بالسهلة جيد وكما عرفنا أّن جتعل ظرف التعلم .لالىتمام

 التعليم عملية بفعالية تتعلق ومسائل الىت ، الت ربة ، التمرين ، مهارات ادلعلم

. ادلختلفة التعليم وسائل اختيار يف ادلهارات لديو يكون أن وجی  ، والتعلم

 . ىي أمر ىاّم للمعلم   التعليمية أن استيعاب الكفاءة  لذلك

رغ  ىف أداء البحث معلق يواستنادا على شرح السابق، فالباحث 

احلكومية  الثانويةبادلدرسة  العاشرلدي طلبة الفصل  اللغة العربية ميلتعل"با

(SMAN)ٔٓ التصميم ادلنظم ادلقصود للخربة  التعليم ىو ألن" دلبونجبندار

 )اخلربات( اليت تساعد ادلتعلم على إصلاز التغيَت ادلرغوب فيو يف األداء، و يمعٌت

بإدارة التعلم اليت يقودىا عضو ىيةة التدريس. وىو عملية مقصودة وسلططة يقوم 
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هبا ويشرف عليها عضو ىيةة التدريس داخل ادلؤسسة التعليمية أو خارجها 

 ٘ٔ.تعلم ادلستهدفةبقصد مساعدة ادلتعلمة على  قيق أىداف ال

 تحديد البحث .د 

 تقييمعن التخطيو والتنفيذ وال و ديد البحث ىنا البحث ادلذكورة، ىعل بناء

احلكومية  الثانويةبادلدرسة  العاشرالفصل  لدي طلبة اللغة العربية تعليم يف

(SMAN)ٔٓ دلبونجبندار. 

 أسئلة البحث .ه 
 كما يلي:  البحث يأيت مبشكلة الباحثفالبحث ادلذكور،  تركيز ىبناء عل

 الثانويةبادلدرسة اللغة العربية  تعليم يفتنفيذ التعليم  ختطيو كي  يتمّ  .ٔ

 ؟دلبونجبندار ٓٔ(SMAN)احلكومية 

احلكومية  الثانويةبادلدرسة اللغة العربية  تعليم التنفيذ يفكي  يتّم  .ٕ

(SMAN)ٔٓ؟بندار دلبونج 

احلكومية  الثانويةبادلدرسة اللغة العربية  تعليم يف تقييمالكي  يتّم  .ٖ

(SMAN)ٔٓ؟بندار دلبونج 

 

                                                             

ٖٔه. ص  ٖ٘ٗٔاألمَتة نورة بنت عبد الر ن، رياض، امعة جب، تقييماسًتاتي يات التعّلم والتعليم وال  15    
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 أهداف البحث ومنافعه .و 

 أىداف البحث .ٔ

 البحث كما يلي: ىذا دافهتو

احلكومية  الثانويةبادلدرسة معرفة عوامل التدريس اللغة العربية  ( أ

(SMAN)ٔٓ دلبونجبندار. 

اللغة  يف تعليم تقييمالتخطيو والتنفيذ والعلى ادلعلم  كفاءة معرفة  ( ب

 .يةالعرب

 منافع البحث  .ٕ

 ىف ىذا البحث على النحو التال: الىت ترد الوصول وأما منافع البحث

 نظريا ( أ

زيادة معلومات واخلربات لدي الباحث والقارئ على تعليم اللغة العربية بُت 

بندار ٓٔ(SMAN)احلكومية  الثانويةبادلدرسة مدارس العامة، خاصة 

 .دلبونج

 اعملي ( ب

للمعلمُت اللغة العربية ىف ترقية التعليم و يكون مرجعا وادلدخل أن 

 الكفاءة التعليمية للمعلم اللغة العربية مبدرسة العامة.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية .أ 

 اللغة العربيةمفهوم تعليم  .1

التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية كاخللفية كتنظيمها حىت 

كالتعّلم ىو عملية ميارسها الفرد  دلستقبلهم. يتحلوا باألخالؽ الكرمية كيستعدكا

نتيجتو بشْكل مباشر، بل تظهر من خالؿ أدائو أك  لتغَت سلوكو. ال تأيت

 ٔسلوكو.

ىو إيصاؿ ادلعّلم " :إىل أّف التعليم  افزلمد علي السمّ  ذىب الدكتورك 

كادلعرفة إىل أذىاف الّتالميذ بطريقة قومية، كىي طريقة اقتصادية توفر لكّل  العلم

  ٕ".كادلعرفة كادلتعّلم الوقت كاجلهد يف سبيل احلصوؿ على العلم من ادلعّلم

ىو التصميم ادلنظم ادلقصود للخربة  التعليمكما نقلتو فتحيىة جنانة، 

)اخلربات( اليت تساعد ادلتعلم على إصلاز التغيَت ادلرغوب فيو يف األداء، ك يُعٌت 

بإدارة التعلم اليت يقودىا عضو ىيئة التدريس. كىو عملية مقصودة كسلططة يقـو 

                                                             
 ٔـ. ( صٕٛٓٓ ،كونتور  دار السالـ مطبعةنورككو:و )ف ٔ، أصوؿ الًتبية كالتعليم  اجلزء الثالث، ط سوترسنو أمحد  ٔ
فتيحة حنانة، "تعليم الصوار البالغة للسنة الثانية من ادلالحلة الثانوية". )رسالة ادلاجيستَتكلية اآلداب كاللغات جامعػة   ٕ

 ٚ( صٕٚٔٓجامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
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التدريس داخل ادلؤسسة التعليمية أك خارجها  هبا كيشرؼ عليها عضو ىيئة

 ٖ.بقصد مساعدة ادلتعلمة على حتقيق أىداؼ التعلم ادلستهدفة

يقدمو ادلعلم  ما ىو يف يتضح معٍت التعليمىذا التعر  كمن خالؿ 

مهارات يف إطار ما يسمى بالعملية  كما يكسبو من ،للمتعلم من معارؼ

قادرا على مواجهة شىت  سلوكو كجیعلوالتعليمية التعلمية ،ليحدث تغيَتا يف 

 .ادلواقف يف احلياة

ىو إيصل من ادلعلومات كادلواد اللغة العربية من تعليم اللغة العربية  ك

بقصد مساعدة ادلتعلمة  إىل أذىاف الّتالميذ بطريقة قوميةمعارفها كخصائصها، 

 .على حتقيق أىداؼ التعلم ادلستهدفة

 أهداف تعليم اللغة العربية  .2

 عند رشدم أمحد طعيمة ىي: كأما أىداؼ تعليم اللغة العربية

الػػيت ميارسػػها هبػػا النػػاطيقُت  اللغػػة العربيػػة بالطريقػػة يسػػتطيأ أف ميػػارس الطػػالب .ٔ

اللغة أم بصورة تقرب من ذلك. كيف ضوء ادلهارات اللغوية األربأ ميكػن  هبذه

 القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانية تستهدؼ ما يلي: 

                                                             
 ٖٔق. ص  ٖ٘ٗٔامعة األمَتة نورة بنت عبد الرمحن، رياض، جب، تقييماسًتاتيجيات التعّلم كالتعليم كال  ٖ
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اللغػػػػة العربيػػػػة عنػػػػد مػػػػا يسػػػػتمأ تنميػػػػة قػػػػدرة الطالػػػػب علػػػػى فهػػػػم  ( أ

 عليها.

تنميػػػة قػػػدرة الطالػػػب علػػػى النطقهػػػا الصػػػحيحة  كالتحػػػدث مػػػأ   ( ب

 الناطقُت بالعربية حديثا معربا يف ادلعٍت كسليما يف األداء.

 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتب العربية بالدقة كالفهم.  ( ت

 باللغة العربية بالصحيحة. تنمية قدرة الطالب على الكتابة ( ث

الطالػػب يعػػرؼ عػػن خصػػائا اللغػػة العربيػػة مػػن  أصػػوات ك مفػػردات كتركيػػب  .ٕ

 كقوعد اللغة العربية.

الطالػػب يعػػرؼ عػػن الثاقفػػة العربيػػة كيػػدرؾ خصػػائا العػػر  عػػن شػػأف ا تمػػأ  .ٖ

  ٗفيها.

 ربيةعمبادئ تعليم اللغة ال .ب 

سػػػهلة فهػػػي حتتػػػاج إىل فهػػػم  ليسػػػت أمػػػر اللغػػػة العربيػػػة إّف عمليػػػة الّتعلػػػيم

س أف يلػمّ  بأحػدث ادلبػػاد  الوسػائل كالطػرؽ كعلػى ادلػدرّ  تقػاف كمعرفػة بأحػدثإك 

  أساسػػية مبػػاد  مخسػػة ىنػػاؾ العربيػػة اللغػػة تعلػػيم يفللوصػػوؿ إىل أفضػػل النتػػائ ، ك 

                                                             
أمحػػد طعيمػػة، تعلػػيم اللغػػة العربيػػة لغػػَت النػػاطقُت هبػػا، مناىجػػو كأسػػاليبو، منشػػورات ادلنظمػػة اإلسػػالمية للًتبيػػة كالعلػػـو كالثاقفػػة، مصػػر، رشػػدم   4

   .ٓ٘-ٜٗ، ص. ٜٜٛٔ
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 كمبػدأ ،التدرجیي ادلبدأ ، الدّقة مبدأ ،التعليم العرض عملية يف األكلوية مبدأ كىي:

 .مكافأة أك الثناء كمبدأ ، معٌت من

 األكلوية مبدأ  .ٔ

، مػػػأ ادلراجػػػأ مػػػا ادلػػػدارس احلديثػػػة بتطبيػػػق ىػػػذا ادلبػػػدأ علػػى األغلبيػػػة تسػػػتخدـ

 يلي:

 يفضل تعليم اإلستماع كاحملادثة قبل تعليم القراءة كالكتابة. (أ 

 الكلمة. يفضل تعليم اجلملة قبل تعليم  (ب 

 عناصػػػر علػػى حيتػػوم أنػػػو مػػن الػػرغم علػػى الصػػػعبة ادلفػػردات يفضػػل تعلػػيم (ج 

 .السهلة مفردات تدريس قبل ، معتل

 كىػذا ، هبػا النػاطقُت حيػدث كمػا ، بالسػرعة يكوف أف جیب اللغة تدريس (د 

 .يتباطأ أف جیب ال اللغة تعليم أف يعٍت

 الدقة مبدأ .ٕ

  يسػمح ال  ادلػتعلم علػى كػل  تعلػيم اللغػة العربيػة بدايػة نذمالدقة ىي  مبدأإف 

 لغػػػػػة عػػػػػادات تكػػػػػوين تجنػػػػػبل ، الكلمػػػػػة أم اجلمػػػػػاؿ ارتكػػػػػابيف  اخلطػػػػػاءب

 ٘.ادلعٌت أك البنية أك الصوت ناحية من سواء اطئة،اخل

                                                             
5   Zulhanan, Teknik dan Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 88-89  
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 التدرجي مبدأ .ٖ

 :يلي ما تعكس ىنا التدرج مصطلحات

يبػػػداء التعلػػػيم علػػػى ادلتعلمػػػُت مػػػن ادلعلومػػػات ادلعركفػػػة إىل ادلعلومػػػات غػػػَت  ( أ

 الصعبة.معركفة ذلم، أم من األشياء السهلة إىل األشياء 

دّرس يف الفصػػل، مطػػابق بادلػػادة السػػابقة، إمػػا مػػن مػػادة الدراسػػة الػػىت سػػي ( ب

 ناحية ادلفردات، كالنحو، كالصرؼ، أك ادلعٍت. 

 الدكافأ مبدأ .ٗ

 :التالية اخلطوات خالؿ من إليو الوصوؿ ميكنبدأ، لتنفيذ ىاذ ادل

 .ادلباشر ادلديح إعطاءب ، الصحيحالطالب  إجابة كل رنقدّ  (أ 

 تنمية ركح تنافس بُت الطالب.  (ب 

 الًتبوم بُت الطالب ك ادلدّرس.جعل ادلواصالت  (ج 

 تنوّع األنشطة التعليم. (د 

 الصحة من حتققمبدأ  .٘

 ىو: الصحة من حتقق مبدأ

 .للمبتدئُت خصوصايعقد التعليم تطبقيا، ليس بواسطة شرْح القواعد  (أ 

 كالصورة.يوضح باستخداـ كسائل التعليم  الشرح عن ادلعٌت الكلمة  (ب 
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 ميكػػن الػػيت ،إيصػػاؿ ادلعلّػػم فهػػم ادلعلومػػات بواسػػطة  طػػيو ادلثػػاؿ ادلتنوعػػة (ج 

. على سبيل كمرطبة يف ادلعٌت على شكل الكتابة البسيو طريقةبال شرحها

 ، فادلثػاؿ الػذم يسػتخدـ ادلعلػمسػمادلثاؿ: إذا قاـ ادلعّلم بالتػدريس عػن اال

 ٙ.، أم الكلمة من االسمكتاب، قلم، كرّاسة  مثل

 و عناصرها اللغة العربية مهارة .ج 

منهػػػػا،  وادلصػػػطلحات الػػػػيت جیػػػب أف يعرفػػػػ التعلػػػيم اللغػػػػة العربيػػػة ىنػػػػاؾ يف

لتجنّػب سػوء كمػن ىػذه ادلصػطلحات،   عناصػر اللغػة العربيػةك مهارة اللغة العربيػة، 

 الفهم، ينبغي كصفها على النحو التايل:

 مهارة اللغة العربية .ٔ

ادلهػػػارات اخلاصػػػة  أربػػػأ يف التػػػدريب علػػػىأمهيػػػة تػػػدريس اللغػػػة العربيػػػة تتمثػػػل 

كالقػػػراءة كالكتابػػػة حػػػىت تػػػتم  كالكػػػالـ باالتصػػػاؿ اللغػػػوم متمثلػػػة يف االسػػػتماع

 عالقػػة ذلػػا األربػػأ ادلهػػارات كىػػذه .االتصػػاؿ اللغػػوم علػػى أحسػػن أداء عمليػػة

 مػا يف كصفها سيتم تفصيلي، فهم لتوفَت. بعضها عن فصلها ميكن ال ىرمية

 .شامل بشكل يلي

 

                                                             
6  Zulhanan ادلرجأ السابق، ص ،ٜٛ-ٜٓ 
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 مهارة االستماع (أ 

مهػػػارة االسػػػتماع أكىل ادلهػػػارات اللغويػػػة الػػػيت ينبغػػػي إعطا ىػػػا اىتمامػػػا    

فائقػػػاي حيػػػػث تكمػػػن أمهيتهػػػػا يف أف اإلنسػػػاف يكػػػػوف يف سلتلػػػف  ػػػػركؼ 

حياتػػػو مسػػػتمعا أكثػػػر شلػػػا يكػػػوف متكلمػػػا. كأف اللغػػػة تبػػػدأ بالسػػػماع أكال 

كتػب يف نف كقبل كل شيءي فالطفل يسمأ أكال كيتكلم ثانياي مث يقػرأ كي

كاحػػد. كلػػن ادلالحػػ  كػػذلك أف اإلنسػػاف يسػػمأ كيكتػػب أكثػػر شلػػا يقػػرأ 

كيكتب. لػذلك فػإف إمهػاؿ مهػارة االسػتماع تقػود إىل عػدـ إتقػاف الكػالـ 

ىوعمليػػػة اسػػػتيعاب األلفػػػاظ ادلسػػػموعة فاالسػػػتماع اجليػػػد كالقػػػراءة اجليدة.

كػوف كفهمها، كحتليلها كتلخيا ما جاء فيها من معػاف كأفكػار، كفيهػا ي

القار  كاحدا كاآلخركف مستمعُت فقػو، دكف متابعػة يف دفػًت أك كتػاب،  

كي يتفػرغ الػذىن للفهػم كغػَته مػن ادلهػارات، كىػي تقػـو علػى االسػتماع 

 ٚ.أم استماع مستمري حبيث يكوف بالغ االىتماـ كاإلنصات

 مهارة الكالـ (ب 

يػة ادلطلوبػة الكالـ أك التعبَت ىو اإلصلاز الفعلي للغة، كادلمارسة الفعل     

للغػػػػة حتقيقػػػػا لغرضػػػػها األسػػػػاس الػػػػذم ىػػػػو التواصػػػػل. لػػػػذلك فاللغػػػػة ىػػػػي 

                                                             
7   Acep Hermawan ,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung : PT Remaja  

Rosdakarya, 2014), h. 130 
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األصوات اليت تصدر من جهاز النطق عند اإلنساف ليعرب هبا عن سلتلػف 

 8.أغراضو كقضاياه يف احلياة

 مهارة القراءة (ج 

قػػو طبن ادلكتػوب احملتػولكالفهػم  التعػرؼ علػى القػدرة ىػي القػراءة مهػارات

فػػن أساسػػي مػػن فنػػوف اللغػػةي كركػػن مهػػم مػػن  أم.القلػػب يف اسػػتيعابو أك

ككػػذلك  ،أركػاف االتصػاؿ اللغػوم تسػاعد يف تػػذكؽ معػا  اجلمػاؿ كصػوره

 مث ، يكتبونػػو الػػذم الػػنا خػػالؿ مػػن كادلؤلػػف القػػار  بػػُت اتصػػاؿ عمليػػة

 ٜ.ادلكتوبة كاللغة احملكية اللغة بُت إدراكية عالقة ىناؾ مباشرة

 مهارة الكتابة (د 

الكتابػػة متػػأخرة حبسػػب ترتيبهػا بػػُت بقيػػة ادلهػػارات  فهػػي تػػأيت تػأيت مهػػارة 

بعد مهارة القراءةي ألهنا ترتبو هبا. كمهارة الكتابة علػى ثالثػة أنػواع ىػي: 

الرسػػػػم اذلجػػػػائي أكالي كاخلػػػػو ثانيػػػػاي كالتعبػػػػَت الكتػػػػا  ثالثػػػػا. كىػػػػذه  ثػػػػل 

 .ٓٔادلستويات التعليمية بالتدرج

 

                                                             
8   Acep Hermawan ادلرجأ السابق، ص ،ٖٔ٘-ٖٔٙ 
 ٗٗٔ-ٖٗٔادلرجأ نفسو، ص   ٜ

 ٔ٘ٔ ادلرجأ نفسو، ص  10
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 اللغة العربيةعناصر  .ٕ

عناصػر اللغػة العربيػة مػن أمػر ىػاـ للمػتعلم ألف عناصػر اللغػة  ىػي أف تدريب 

أساس تعليم اللغة العربيػة. كعناصػر اللغػة العربيػة ىػي : األصػوات، ادلفػردات، 

 كالقواعد.

 تعليم اللغة العربية طريقة    .د 

 أمهيػػػػة تػػػػدريس اللغػػػػة العربيػػػػة تتمثػػػػل يف التػػػػدريب علػػػػى ادلهػػػػارات اخلاصػػػػة

  احملادثػػػػػة كاالسػػػػػتماع كالقػػػػػراءة كالكتابػػػػػة حػػػػػىت تػػػػػتمباالتصػػػػػاؿ اللغػػػػػوم متمثلػػػػػة يف

 عمليػػػػػػػة االتصػػػػػػػاؿ اللغػػػػػػػوم علػػػػػػػى أحسػػػػػػػن أداء. كيتجػػػػػػػو نفػػػػػػػر مػػػػػػػػن ادلػػػػػػػػربُت إىل

 كحػػػػػدة متكاملػػػػػة مػػػػػن غػػػػػَت أف  ػػػػػزأ إىل فػػػػػركع، هنػػػػػاتػػػػػدريس اللغػػػػػة العربيػػػػػة علػػػػػى أ

 كيف حػػػػػػُت يػػػػػػرل نخػػػػػػر أف تػػػػػػدريس اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػة ينبغػػػػػػي أف يػػػػػػتم مػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ

 اللغػػػػػػة كثػػػػػػَتة، كذلػػػػػػا نظريتػػػػػاف يف تدريسػػػػػػها، مهػػػػػػا نظريػػػػػػة الوحػػػػػػدةفركعهػػػػػا. فػػػػػػركع 

 :. كسيأيت البياف عن ىذا األمر فيما يلئٔكنظرية الفركع

 نظرية الوحدة .ٔ

ترل ىذه الطريقة أف اللغة كحدة مًتابطة متماسػكة، كليسػت فركعا مفرقة 

الطريقػػة أف يتخػذ ادلوضػوع  هبذه سلتلفة، كاألسلوب ادلتبأ يف تدريس اللغة
                                                             

، يونيو ٔ. رقم ٕٔ، التأديب . جزء  "تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالميةدراسة عن  طيو "فطوؿ موجد،   ٔٔ
  ٖٔٔ، ص.ٕٚٔٓ
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فيكػوف ىػو موضػوع  .أك النا زلػورا تػدكر حولػو  يػأ الدراسػػات اللغويػػة

القراءة كالتعبَت كالتطبيق النحوم كاحلف  كاإلمػالء كغػَت ذلػك. كقػد جػرل 

القدماء علػى اسػتعماؿ ىػذه الطريقػة يف التػدريس، فكػاف الػنا زلػورا كػل 

 .شيئ يف الدراسات اللغوية كاألدبية

 نظرية الفركع  .ٕ

ادلػػػراد بنظريػػػة الفػػػركع ىػػػي تقسػػػيم اللغػػػة فركعػػػا، لكػػػل فػػػرع منهجػػػو ككتبػػػو 

كالتعبػػػػَت، كالقواعػػػػد، كاإلمػػػػالء،  كحصصػػػػو، مثػػػػل ادلطالعػػػػة، كاحملفو ػػػػات،

كاألدب، كالبالغة. كتسَت دراسػة اللغػة يف ادلػدارس علػى نظريػة الفػركع إىل 

 :حد كبَت

 فحا اللغة موزعة على ىذه الفركع. (أ 

 .منه  خاص، ككتاب خاص بو كلكل فرع (ب 

 .كيف االمتحاف توزع الدرجات على ىذه الفركع (ج 

كإف ادلػػدرس ربتػػرب التالميػػذ فيمػػا يريػػد مػػن ىػػذه الفػػركع كػػل فػػػرع علػػى  (د 

 ٕٔ.حدة

 

                                                             
  ٘ٔٔ -ٖٔٔفطوؿ موجود، ادلرجأ السابق، ص.   ٕٔ
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 تعليم التخطيط  .ه 

 رلموعػػػة علػػػى حيتػػػوم التخطػػػيو. بػػػو القيػػػاـ سػػػيتم مػػػا حتديػػػد ىػػػو التخطػػػيو

 كإجػراءات أساليب كحتديد ، السياسات كحتديد األىداؼ،ك   القرارات من كاسعة

 ٖٔ.يومية جداكؿ أساس على األنشطة كحتديد زلددة

 ميالتعل  طيو أمهية .ٔ

 بنمػػوذجيّ  ادلتعلقػػة ٜٔالفقػػرة  مػػن ٖ اآليػػة إندكنيسػػيا  هوريػػةكفقػػا لقػػانوف 

 م،يالتعلػػ كتنفيػػذ ، ميالتعلػػ وي طػػ مػػدّرس جیػػب أف يقػػـو كػػل علػػى التعلػػيم عمليػػة

 .الفعاؿ ميتعل عملية لتنفيذ التعلم عملية على كاإلشراؼ م،يلتعلا كتقييم

 الرئيسػػية مػػن ك يفػػات إحػػدل ميالتعلػػ وي طػػ أف السػػابق نظػػاـ إىل باإلشػػارة

 عػػن ٕ٘ٓٓ لعػػاـ ٗٔ رقػػم إندكنيسػػيا  هوريػػة قػػانوف يفك . التعلػػيم  يفُت للمعلمػػ

ادلعلػم علػى  كفاءةك تنفيذ يف ال تؤكد ، ٕٓ الفقرة ٔيف اآلية   ،كاحملاضرين ادلعلمُت

 التختطيو التعليم، كتنفيذ التعليم الفعايل كتقييم على حصوؿ التعليم.

 أنشػطة لتنفيذ كمرجأ للمعلمُت من أمر ىاـ كضركرمّ  ميتعل أنشطةربّطو  

 كمينح مرنا ميالتعل  طيو أف تكوف، لذلك. كفعالية ككفاءة توجيهنا لتكوف ميالتعل

ادلعلػم كادلهنػة  .الػتعلم عمليػة يف الطالب استجابات على تعديلو إمكانية ادلعلمُت
                                                             

            
13

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.15 
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شػرح سػنجايا علػى  كمػا. الػتعلم تنفيػذ قبػل التخطيوبػ القياـعلى  يطلب احملًتؼ

 :ضلو التايل

عمليػة  أ أفّ مػ.(التصميم ادلػنظم ادلقصػود للخػربة )اخلػرباتىو   ميالتعل ، أكالن 

علػػػى تعليمػػػو  العمليػػػة توجيػػػو يػػػتم ينبغػػػي علػػػى كػػػل معلػػػم  بسػػػاطة،تعلػػػيم تكػػػوف لا

 باسػتخداـ الػتعلم عمليػة بتنفيػذ فقو ادلعلم يقـو. حتقيق أىداؼ التعلم ادلستهدفة

 ادلعلػػم ككػػذلك التعلػػيم، اذلػػدؼ حتقيػػق ضلػػو احملاضػػرة توجيػػو يػػتم كبػػالطبأ ،احملاضػػرة

 ىػػػي التحليػػػل عمليػػػة فػػػإف ،ادلشػػػكلة حتليػػػل طريػػػق عػػػن ميالتعلػػػ عمليػػػة ينفػػػذ الػػػذم

 .ادلقصود للخربةادلنظم  عملية

 ادلعلمػُت الػتعلم عمليػة ستشػمل األقػل علػى تعػاكف، عملية ىو ميالتعل ، ثانيان 

 خاصػػػػػػة ، الطػػػػػالب إشػػػػػراؾ دكفمبفػػػػػرد  ميكػػػػػن ادلعلػػػػػم أداء التعلػػػػػػيم ال.كالطػػػػػالب

 عمليػػة مدرسػػي كيف ، للمػػدرس كامػػل توجيػػو إىل حباجػػة زالػػوا مػػا الػػذين للطػػالب

 ادلعلػم حيتػاج. الػتعلم  طيو أمهية. بانسجاـ معنا للعمل حيتاجوف كالطالب التعلم

 علػػى الػػتعلم أىػػداؼ حتقيػػق ميكػػن حػػىت الطػػالب بػػو يقػػـو أف جیػػب مػػا  طػػيو إىل

 أف جیػػب دلػػا التخطػػيو أيضنػػا ادلعلػػم علػػى جیػػب أنػػو إىل باإلضػػافة ، األمثػػل النحػػو

 .للتعلم كمدير يلعبو
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 ادلػواد نقػل رلػرد لػيس التعلم. معقدة عملية التعلم  طيو عملية تعترب ، ثالثنا

 جامػػدنا جسػػمنا لػػيس التعلػػيم. الطػػالب سػػلوؾ لتشػػكيل عمليػػة كلكػػن ، التعليميػػة

 أيضػػػا لػػػديهم. سلتلفػػػة كمواىػػػب اىتمامػػػات لػػػديهم. الطريقػػػة بػػػنفس ترتيبػػػو ميكػػػن

 ، معقػػػدة عمليػػػة ىػػػي الػػػتعلم عمليػػػة السػػػبب ىػػػو ىػػػذا. ادلختلفػػػة الػػػتعلم أسػػػاليب

 .ستحدث اليت ادلختلفةيؤثر احتماالت  أف جیبك 

ادلعلػػػم يسػػػتخدـ الوسػػػائل  احينمػػػ فعػػػايل الػػػتعلم عمليػػػة تكػػػوف سػػػوؼ ، رابعػػػان 

 ىػػو الػػتعلم إدارة يف اليػػـو ادلعلمػػُت ضػػعف نقػػاط لحػػدإ. ادلختلفػػة ميالتعلػػ ادلرافػػقك 

. ادلختلفة التكنولوجية النتائ  استخداـ يف خاصة ،الوسائل التعليم استخداـ عدـ

 سػوؼ. كغَتىػا اإلنًتنػت اسػتخداـ للمعلػم ميكػن ادلثػاؿ سػبيل على ادلوضوع لنقل

 بشػػػكلالوسػػػائل التعلػػػيم  يسػػػتخدـ  ادلعلػػػم عنػػػدما الفعػػػايل ميالتعلػػػ عمليػػػة تكػػػوف

 تكػػوف حػػىت كافيػػة كمعرفػػة ناضػػجنا تفكػػَتنا الػػتعلم  طػػيو عمليػػة تتطلػػب. مناسػب

 ٗٔ.التعلم أىداؼ حتقيق يف دليل مبثابة

 

 

 

                                                             

 
14  Abdul Majid ، ،ٚٔص.ادلرجأ السابق-ٔٛ 
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 ميالتعل  طيو عناصر .ٕ

 :كما يلي التعلم  طيو عناصر تتضمن

 التعلم أىداؼ  (أ 

 ادلؤشػػرات يسػػتند إىل التعليميػػة األىػػداؼ صػػياغة يػػتم ٖٕٔٓ عػػاـ مػػنه  يف

 للمدرسػػة) تكامليػػة بطريقػػة ادلػػواد جلميػػأ األساسػػية الكفػػاءات حتقيػػق علػػى القائمػػة

 الكفػػػاءات لتحقيػػػق( كالعاليػػػة الثانويػػػة للمدرسػػػة) معػػػُت موضػػػوع كمػػػن( االبتدائيػػػة

 مػػػن عناصػػػر علػػػى حتتػػػوم ميالتعلػػػ األساسػػػية الكفػػػاءات أك األىػػػداؼ. األساسػػػية

ABCD السػلوؾ) السػلوؾ ،( قػدرات لديػو يكػوف أف جیػب الػذم) اجلمهػور: كىػي 

 ادلوضػوع هبػا يػربىن أف ميكػن الػيت كاحلػاالت احلاالت يف) احلاؿ ،( امتالكو ادلتوقأ

 ادلتوقأ السلوؾ كمية أك نوعية) كدرجة ،( عليها احلصوؿ( تعلم سلرجات أنو على

 تطػػوير علػػى ميالتعلػػ أىػػداؼ تشػػتمل ، ذلػػك إىل باإلضػػافة(. أدىن كحػػد حتقيقهػػا

 ذكؽ مػػػأ مهػػػارات القيػػػاـ مػػػن يتمكنػػػوا حػػػىت الطػػػالب كمهػػػارات معرفػػػة ا اىػػػات

 .دلسؤكليةا

 التعليمية مواد  (ب 

 أف جیػػػب الػػذم الدراسػػي ادلػػػنه  زلتػػول يصػػبح مػػا كػػػل ىػػي التعليميػػة ادلػػواد

 الكفػػػػاءات حتقيػػػػق أجػػػػل مػػػػن األساسػػػػية االختصاصػػػػات حسػػػػب الطػػػػالب يػػػػتقن
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 حقػػائق شػػكل يف تعليميػػة مػػادة. معينػػة تعليميػػة كحػػدات يف مػػادة لكػػل األساسػػية

 زلتػول يصػبح مػا كػل ىػي التعليميػة ادلػواد. كمهػارات كمباد  كإجراءات كمفاىيم

 للمواضيأ األساسية للكفاءات كفقا الطالب يتقن أف جیب الذم الدراسي ادلنه 

 .التعليمية الوحدات بعض يف األساسية الكفاءات حتقيق أجل من

 ميالتعل أساليبك  ة ادلنه االسًتاتيجي دخلم ( ج

 ىي ميالتعل اسًتاتيجيات كاما.ميالتعل عمليةال عن عامة نظرة ميالتعل  ادلدخل

 معينػة تعليميػة أىػداؼ لتحقيػق ادلصػممة األنشػطة مػن سلسػلة على حتتوم خطو

 لتنفيػػػػػػذ اسػػػػػػتخدامها ميكػػػػػػن الػػػػػػيت الطػػػػػػرؽ ىػػػػػػي ادلػػػػػػنه . معػػػػػػُت مػػػػػػنه  إىل تشػػػػػػَت

 تنفيػذ أجػل مػن مػا شػخا هبػا يقـو اليت الطريقة ىي كاألساليب. االسًتاتيجيات

 .الطريقة ىذه

 مػػنه  فػإف ، التعليميػة العمليػػة عػن منػوذجي ٖٕٔٓ عػػاـ مػنه  إىل اسػتنادناك 

 كزلاكلػػة األسػػئلة مراقبػػة علػػى يشػػتمل علمػي مػػنه  ىػػو تطػػويره جیػػب الػػذم ميالتعلػ

 بطريقػػػة عقػػدىا يػػػتم الػػيت ، ادلوضػػػوعات جلميػػأ كاإلبػػػداع كاخلتػػاـ كالتقػػػدم ادلعاجلػػة

 كفقػػا ، لالسػػتقالؿ كافيػػة مسػػاحة تػػوفَت. ةيػػالفعال للمشػػاركة كزلفػػزة كصػػعبة مرحػػة

 .للطالب كالنفسي البد  كالنمو ، كادلصاحل ، للمواىب
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 التعليمية اإلعالـ كسائلد( 

  لػق الػيت األشػخاص أنشػطة أك معدات أك مواد على الوسائو ىذه تشتمل

 كسػػػػائل. كادلهػػػػارات كادلعرفػػػػة ادلواقػػػػف علػػػػى باحلصػػػػوؿ للمتعلمػػػػُت تسػػػػمح  ركفنػػػػا

 كتسػػػػمح الػػػػتعلم كسػػػػائل باسػػػػتخداـ تفػػػػي تعليميػػػػة كسػػػػائو ىػػػػي اجليػػػػدة اإلعػػػػالـ

 .ادلتوقعة األىداؼ حتقيق كيسهلوف للطالب

 ميالتعل  طيو خطوات .ٖ

 ، ميالتعلػػػ أىػػػداؼ صػػػياغة التعلػػػيم يشػػػمل علػػػى التخطػػػيو خطػػػوات تتضػػػمن

 الػػػػذين األشػػػػخاص كحتديػػػػد ، الػػػػتعلم أنشػػػػطة كحتديػػػػد ، الػػػػتعلم خػػػػربات كاختيػػػػار

 ادلرافػػػػق كإدارة ، التعليميػػػػة كاألدكات ادلػػػػواد كحتديػػػػد ، الػػػػتعلم عمليػػػػة سيسػػػػاعدكف

 .كالتطوير التخطيو كتقييم ، ادلادية

 ميالتعل أىداؼ صياغة  ( أ

 عػاـ مػنه  يف. الػتعلم أىداؼ صياغة ىي للتعلم التخطيو يف األكىل اخلطوة

 الكفػػػػػاءات حتقيػػػػػق مؤشػػػػػرات إىل اسػػػػػتنادنا الػػػػػتعلم أىػػػػػداؼ صػػػػػياغة يػػػػػتم ،ٖٕٔٓ

 بالطالػػػػػػػم علّػػػػػػػي ة الػػػػػػػىتكفػػػػػػػاءال ىػػػػػػػي (KD) األساسػػػػػػػية الكفػػػػػػػاءاتك : األساسػػػػػػػية

  تتضػمني أف جیػب صػياغةىػذه ك . مستوم مدرسة العاليػة على عينةادل دلوضوعاتبا

 .كادلهارة كادلعرفة قفادلو  كىي التعليمية، ألىداؼثة على الثال
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 ادلوقف (ٔ

 تعكػس الػيت السػلوكية اجلوانػب بتطوير ادلتعلقة ادلوقف مأ ميالتعل أىداؼأف 

 االجتماعيػػػة البيئػػػة عػػن كادلسػػػؤكلية ة،ّقػػكالث   ،كاألخػػالؽ الكرميػػػة كاإلميػػػاف، ادلواقػػف،

 .كالطبيعية

   ادلعرفة  (ٕ

 العلػػـو للمعرفػػة اإلجرائيػػة اجلوانػػب بتطػػوير ادلتعلقػػة ادلعرفػػة مػػأ ميالتعلػػ أىػػداؼ

 الدكلػة اجلنسػية ةثاقفػ نظػرة مػأ ،كاإلنسانية أم بشريّة  كالثقافة كالفن كالتكنولوجيا

 .كاحلضارة

 ادلهارة  (ٖ

 ا ػػػرد قػػػدرة مػػػن الفعػػػاؿ جوانػػػب بتطػػػوير ادلهػػػارةمػػػأ   ميالتعلػػػ أىػػػداؼ تػػػرتبو

 .كادلادم

 التعلم  ربة اختيار( ٔ)

 الطػالب علػى جیػب اليت التعلم  ربة اختيار ىي ميللتعل التخطيو يف اخلطوة

 عمليػػة كلكػػن ، كحفػػ  مػػذكرة رلػػرد لػػيس الػػتعلم. الػػتعلم ألىػػداؼ كفقنػػا هبػػا القيػػاـ

: مثػػػػل بأنشػػػػطة للقيػػػػاـ بنشػػػػاط الطػػػػالب تشػػػػجيأ جیػػػػب لػػػػذلك. اخلػػػػربة ذكم مػػػػن

 .التواصل التحليل، الطلب، ادلراقبة،
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 التعلم أنشطة حتديد( ٕ)

 أف جیػػػػب الػػػػيت التعليميػػػػة األنشػػػػطة تسػػػػتخدـ ، ٖٕٔٓ مػػػػنه  إىل اسػػػػتنادناك 

ػػػا الطػػػالب يتخػػػذىا  كاحملاكلػػػة األسػػػئلة كطػػػرح ادلالحظػػػة علػػػى يشػػػتمل علمينػػػا منهجن

 .ادلوضوعات كل كإنشاء كاالختتاـ كالعرض كالتجهيز

 كاألدكات ادلواد اختيار( ٖ)

 حتديػد ميكػن. أيضػا الػتعلم  طػيو نظػاـ مػن جزء ىو كاألدكات ادلواد اختيار

 :يلي ما مراعاة كاألدكات ادلواد

 .ةبدم الطلل الذىنية  الكفاءة تنوع( أ)

 .ةبالطل لدم حتقيقها جیب اليت ميالتعل أىداؼ كتنوع عدد( ب)

 .استخدامها ميكن اليت كاألدكات ادلواد( ج)

 .كسائل اإلعالـ ادلتيسرة( د)

 تعليمالتنفيذ  .و 

 شرط تنفيذ عملية التعليم  .ٔ

 أسػػػػاس علػػػػى كالكفػػػػاءة الشخصػػػػية أسػػػػاس علػػػػى التعلػػػػيم يف تنفيػػػػذ مػػػػنه  

. عػػػػاـ بشػػػػكل األساسػػػػية الكفػػػػاءات ككػػػػذلك ، كخصائصػػػػهم الطػػػػالب احتياجػػػات

  كالكفاءة االختصاص على القائم ميالتعل كإجراءات مباد  استخداـ جیب ، لذلك
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 مػن كغػَتىم ادلدارس شرفُتادلك  كادلديرين كادليسرين ادلعلمُت إىل كل كالفهم ادلراجأك

 ادلػػػنه  تنفيػػػذ يػػػتم أف جیػػػب ، بػػػذلك يتعلػػػق فيمػػػا. ادلدرسػػػة يف التعلػػػيم يف العػػػاملُت

علػػػى  تنفيػػػذه يػػػتم الطػػػابأبك  ،كالشخصػػػية الكفػػػاءة علػػػى القػػػائم ميالتعلػػػ يف ٖٕٔٓ

 .التالية األمور

 سلصصات الوقت التعليم ( أ

 دقيقة ٓٗ: الثانويةادلدرسة  (ٔ)

 عدد ادلتعلمُت (ٕ)

 جدكؿ التايل: يتم كصفيها على صّف،الطلبة لكل عدد 

 2.1جدول 

لكل الطلبة عدد  لطلبةعداد ا التعليم درجة الرقم

 صّف ال

 ٕٖ ٖٖ-ٖ لثانويةادلدرسة ا ٔ

 كتب الدراسة (ٖ)

 يػتم الػيت ميالتعلػ كفعاليػة كفػاءة لتطػويراستخداـ كتب الدراسة 

  .الطالب احتياجات على أعدادىا

 إدارة الفصوؿ ك ادلختربات (ٗ)



33 
 

ػػػػا يكػػػػوف أف ادلعلػػػػم علػػػػى جیػػػػب . أ ا منوذجن  ادلعيشػػػػة يف للطػػػػالب جيػػػػدن

 .ادلشًتكة احلياة يف االنسجاـ كخلق دينهم تعاليم كشلارسة

 السػػلوؾ كشلارسػػة ادلعيشػػة يف للطػػالب مثػػاال ادلعلػػم يكػػوف أف جیػػب  . ب

 كالتسػػػػػػػػامح كالتعػػػػػػػػاكف)  كرعايػػػػػػػػة كادلسػػػػػػػػؤكلية، كاالنضػػػػػػػػباط القػػػػػػػػوم

 احلػػل مػػن كجػػزء كعرضػػها كاسػػتباقية كاسػػتجابة مهػػذبا، ،(كالسػػالـ

 االجتماعيػػػة البيئػػػة مػػػأ فعػػػاؿ بشػػػكل التعامػػػل يف ادلشػػػاكل دلختلػػػف

 العالقػات يف األمػة تعكػس كمػا الػنفس كضأ يف ككذلك كالطبيعية

 .العادلية

 كفقػا األخػرل كادلػوارد الطػالب جلػوس ترتيبات بتعديل ادلعلم يقـو  . ت

 .التعلم العملية كخصائا ألىداؼ

 ميكػن الػتعلم عمليػة يف كتغنيتو ادلعلم صوت حجم يكوف أف جیب  . ث

 .الطالب قبل من جيدا يسمأ أف

 كسػػػػػهلة كمباشػػػػػرة مهذبػػػػػة كلمػػػػػات ادلعلمػػػػػوف يسػػػػػتخدـ أف جیػػػػػب  . ج

 .الطالب يفهمها

 الكفاءة تعّلم ادلتعلم.ك  بالسرعة ادلوضوع بتعديل ادلعلم يقـو  . ح

 .ميالتعل عملية تنفيذ يف السالمةادلعلم جیعل النظاـ، كالتأديب، ك  . خ
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 كالنتػػػػػػائ  االسػػػػػػتجابات علػػػػػػى الفعػػػػػػل كردكد التعزيػػػػػػزادلعلػػػػػػم يقػػػػػػدـ  . د

 .التعلم عملية خالؿ من للطالب التعليمية

 .صرحية كنراء األسئلة لطرح الطالب كحيًـت ادلعلم يشجأ . ذ

 .كأنيق نظيف ، بأدب ادلعلم يرتدم  . ر

 الدراسػي ادلقرر للطالب ادلعلم يشرح ، دراسي فصل كل بداية يف  . ز

 .ا دكؿ لوقتا على كفقا التعلم عملية كينتهي ادلعلم كيبدأ

 تنفيذ التعليم  .ٕ

يشمل علػى نشػاط  RPP) تنفيذ التعليم من تطبيق  طيو تنفيذ التعليم )

 ادلقدمة، األساسية، كاإلختتاـ.

 نشاط ادلقدمةال .أ 

 كيف نشاط ادلقدمة جیب ادلعلم على:

 الطػػالب إعطػػاء   الػػتعلم عمليػػة يف للمشػػاركة كجسػػديان  نفسػػيان  الطػػالب يػػنّظم (ٔ)

 مػػػن ، اليوميػػػة احليػػػاة يف التعليميػػػة ادلػػػواد كتطبيػػػق للمزايػػػا كفقنػػػا تعليمينػػػا حػػػافزنا

 خلصػػػائا كتكييفهػػػا ، كالدكليػػػة طنيػػػةك  زلليػػػة كمقارنػػػات أمثلػػػة تقػػػدم خػػػالؿ

 .الطالب كمستويات

 دراسة التعليم. ادلوادبا مطابق األسئلة يعرض (ٕ)
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 .حتقيقها يتعُت اليت األساسية الكفاءات أك التعليمية األىداؼ شرحي (ٖ)

 .للمنه  كفقا األنشطة كشرح ادلواد نطاؽ نقل  (ٗ)

 النشاط األساسية  .ب 

 اإلعػالـ ككسػائل ميالتعل كطرؽ ميالتعل مناذج األساسية األنشطة تستخدـ

. كادلوضػػوعات الطػػالب خصػائا مػػأ تتكيػف الػػيت الػتعلم كمصػػادر التعليميػة

 على قائمنا عمالن  تنت  اليت التعلمية ادلواضيعية ادلوضوعات أك  ادلناى  اختيار

 الكفػػاءة خصػػائا مػػأ يطػػابق( project based learning) ادلشػػكالت حػػل

 .التعليم كمستويات

 ادلوقف (ٔ)

 مػن بدءا ادلودة عملية ىو ادلختارة البدائل أحد فإف ، ادلواقف خلصائا كفقا

 يف موجهػة التعلم أنشطة  يأ .شلارسة إىل ، عيش ، تقدير ، تشغيل ، قبوؿ

 .األنشطة ىذه تنفيذ على الطالب تشجأ اليت الكفاءات مرحلة

 ادلعرفة (ٕ)

 كالتقيػػػيم كالتحليػػػل كالتنفيػػػذ كالفهػػػم ادلعرفػػػة أنشػػػطة خػػػالؿ مػػػن ادلعرفػػػة ميتلػػػك

 خالفػات ذلػا ادلعرفػة مػن ا ػاؿ ىػذا يف الػتعلم نشػاط خصػائا إف. كالتكوين

 العلمػػػػي الػػػنه  لتعزيػػػز. ادلهػػػػارات رلػػػاؿ يف الػػػتعلم أنشػػػػطة مػػػأ تشػػػابو كأكجػػػو
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 الكشػػف علػػى القػػائم الػػتعلم بتطبيػػق بشػػدة يوصػػى ، كادلوضػػوعي كادلوضػػوعي

 سػػواء ، كالسػػياؽ كاإلبػػداع العمػػل إنتػػاج علػػى الطػػالب لتشػػجيأ. البحػػث أم

 لّ حلػػ  قػػائم عمػػل إنتػػاج ادلستحسػػن مػػن ، اجلمػػاعي أك الفػػردم ادلسػػتول علػػى

 ادلشكالت

 اإلختتاـ أنشطة .ج 

 فػػردم بشػػكل سػػواء حػػد علػػى كالطػػالب ادلعلػػم يعكػػس ،إلختتػػاـ أنشػػطة كيف

 :التقييم رلموعات كيف

 سػػوؼ عليهػػا احلصػػوؿ يػػتم الػػيت كالنتػػائ  الػػتعلم أنشػػطة مػػن الكاملػػة ا موعػػة .ٔ

 .حدثت اليت التعلم نتائ  من مباشرة كغَت مباشرة فوائد رلتمعة  د

 .كالنتائ  التعلم عمليات حوؿ مالحظات تقدم .ٕ

 .فردية كمهاـ فرادل ، مهاـ شكل يف ادلتابعة بأنشطة القياـ  .ٖ

 .ادلقبل لالجتماع ذلا ادلخطو التعلم أنشطة إبالغ  .ٗ

 تعليمال تقييم .ز 

 الكلمػة جذر. ك (Evaluationالتقدير) يعٍت اإلصلليزم من تقييمال كلمة أف   

 يف تقيػيم أنػو علػى التعليم تقييم تفسَت ميكن ، كبالتايل. القيمة تعٍت اليت القيمة ىو

 تقيػػيم فػػإف ، باختصػػار أك. التعليميػػة باألنشػػطة ادلػػرتبو( ادليػػدا ) التقيػػيم أك التعلػػيم
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 أك اجلػػودة معرفػػة ميكػػن حبيػػث ، التعلػػيم قيمػػة لتحديػػد عمليػػة أك نشػػاط ىػػو التعلػػيم

 .النتائ 

 وتكك ائف التقييم أىداؼ. أ

 كالتنفيػػػػػذ كاإلدارة بػػػػػالتخطيو كك يفتػػػػػو التقيػػػػػيم ىػػػػػذا مػػػػػن الغػػػػػرض يػػػػػرتبو

 أك( فػػػػػردم بشػػػػػكل الطػػػػػالب) بػػػػػاألفراد يتعلػػػػػق فيمػػػػػا سػػػػػواء ، للتػػػػػدريس كادلتابعػػػػػة

 :التايل النحو على التقييم أىداؼ تنقسم. ادلؤسسات أك ا موعات

 العاـ الغرض  (ٔ

 :كمها التعليم رلاؿ يف للتقييم ىدفاف ىناؾ ، عاـ بشكل

 أك التطػػػور مسػػػتول علػػػى كػػػدليل اسػػػتخدامها سػػػيتم الػػػيت اإلعالميػػػة ادلػػػواد  ػػػأ . أ

 كقػػت يف الػػتعلم عمليػػة حيضػػركا أف بعػػد ، الطػػالب أحػػرزه الػػذم التقػػدـ مسػػتول

 .معُت

 اخلاص الغرض  . ب

 :ىي التعليم رلاؿ يف التقييم ألنشطة احملددة باألىداؼ يتعلق فيما

 .التعليمية الربام  أخذ يف الطالب أنشطة لتحفيز (ٔ)
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 ادلشػاركة يف كفشػلهم الطػالب صلػاح تسػبب الػيت العوامػل علػى كالعثػور إجیاد (ٕ)

 طػػرؽ أك احللػػوؿ كإجیػػاد عػػنهم البحػػث ميكػػن حبيػػث ، التعليميػػة الػػربام  يف

 .التحسُت

 الًتبوم التقييم استخداـ  . ت

 مػػا التعلػيم رلػاؿ يف التقيػػيم أنشػطة مػن تعلمهػػا ميكػن الػيت االسػػتخدامات بػُت مػن

 :يلي

 إطػػار يف احملققػػة النتػػائ  حػػوؿ معلومػػات علػػى للحصػػوؿ ادلقّيمػػُت أمػػاـ ا ػػاؿ فػػتح (أ 

 .التعليم برنام  تنفيذ

 صػػياغتها  ػػت الػػيت التعليميػػة الػػربام  صػػلة مػػدل معرفػػة مػػن الػػتمكن إمكانيػػة فػػتح (ب 

 .حتقيقها جیب اليت باألىداؼ

 كالتحسػػينات كالتعػػديالت التحسػػينات إجػػراء علػػى قػػادرة تكػػوف أف إمكانيػػة فػػتح (ج 

 ادلنشودة، األىداؼ تتحقق حىت ، كفعالية كفاءة أكثر تعترب اليت التحسُت لربام 

 .النتائ  أفضل حتقيق مأ

 كفقػػػان  التقيػػػيم أىػػػداؼ حتقيػػػق أجػػػل مػػػن الػػػتعلم نتػػػائ  تقيػػػيم كإجػػػراءات تقنيػػػات  (د 

 اخلطػػػػػػوات ضػػػػػػبو إىل التنفيػػػػػػذ حيتػػػػػػاج ، ادلطلوبػػػػػػة كالشػػػػػػركط األساسػػػػػػية للمبػػػػػاد 

 .ادلطلوب للنوع كفقنا مناسبة تقنيات باستخداـ
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 .كاستخدامها التقييمات أنواعب. 

 ، التكوينيػػػة ىػػػي أنػػػواع أربعػػػة إىل التقيػػػيم كينقسػػػم ، لو يفػػػة كفقػػػا التقيػػػيم ك يفػػػة

 .كالتشخيا كالتنسيب ، كختم

 التكويٍت التقييم  .ٔ

 الػػيت التػػدريس جهػود مػػن جيػدة تعليقػػات علػػى احلصػوؿ إىل التقيػػيم يهػدؼ

 التعليميػػة األىػػداؼ حتقيػػق مت إذا مػػا إىل التكػػويٍت التقيػػيم توجيػػو يػػتم. ادلعلػػم هبػػا قػػاـ

 .ال أـ العامة

 الًتاكمي التقييم  .ٕ

. تعليمػػي برنػام  تعلػم يف الطػالب صلػاح إىل مباشػػرة التقيػيم ىػذا توجيػو يػتم

 .الوحدات  يأ تدريس يتم أف بعد التقييمات إجراء يتم ، أخرل كبعبارة

 التنسيب تقييم .ٖ

 للمػػدرس ميكػػن حبيػػث ، طالػػب كػػل قػػدرة لفهػػم تقيػػيم جهػػد ىػػو كادلقصػػود

 .لو ادلناسب الوضأ يف الطالب كضأ ادلعرفة ىذه خالؿ من

 التشخيصي التقييم  .ٗ

 يف ينجحػوا مل الػذين للطػالب احملػددة الضػعف نقػاط لتتبأ تقييم جهد ىو ادلقصود

 .الطالب تفيد اليت العوامل ككذلك ، التعلم
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 ميتقينتيجة ال  .٘

 النػوعي البحػث عػن التعبػَت يػتم مػا كعػادة ، ذاتيػة تكوف ما عادة النوعية التقييمات

 ،" الكمػػػػاؿ مػػػػن أقػػػػل" ،" كافيػػػػة غػػػَت" ،" مرضػػػػية" ،" جيػػػػد" مثػػػػل ، التعبػػػَتات يف

 .كىكذا

 التقييم تقنية  .ٙ

 .االختبار غَت كالتقنيات االختبار تقنيات بُت التقييم تقنيات تتميز ، للتقنية كفقا

 االختبار تقنية  ( أ)

 كفقػػا. تصػػنيعها كطريقػػة كشػػكلها تقييمهػػا ادلقػػرر للمػػواد كفقنػػا  ييزىػػا ميكػػن

 ، الػػػػذكاء اختبػػػػارات ، الػػػػتعلم اختبػػػػارات نتػػػػائ   ييػػػػز مت ، تقييمهػػػػا مت الػػػػيت للمػػػػواد

 للطريقػة كفقػا. الشخصػية كاختبػارات الفائػدة اختبارات ، اخلاصة الكفاءة اختبارات

 .موحدة كاختبارات ، ادلعلم صنأ من متميزة اختبارات هبا قاـ اليت

 االختبار غَت تقنيات  ( ب)

 ادلالحظػات خػالؿ مػن االختبػار غػَت األسػلوب ىػذا لتنفيػذ اخلاصة باألدكات القياـ ميكن

 .كادلواقف كادلقاالت التقارير أم كالعمل كاالستبيانات كادلقابالت
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  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .ح 

ك إف نشر اللغة العربية كتعليمها مسؤكلية دينية كحضػارية أمػاـ كػل مسػلم 

مسػػػلمة. كانطالقػػػا مػػػن ىػػػذه ادلسػػػؤلية اىتمػػػت ا تمعػػػات اإلسػػػالمية غػػػَت العػػػرب 

بتعليم اللغة العربيػة  إميانػا منهػا بػأف اللغػة العربيػة أكؿ الوسػائل الثانيػة ذلػا الػيت يػتم 

عػػػن طريقهػػػا فهػػػم اإلسػػػالـ كتشػػػريعتو كأحكامػػػو كعقائػػػده، كبأهنػػػا كسػػػيلة التفػػػاىم 

ألرض كمغارهبػػا حيػػث أكلػػت ىػػذه ا تمعػػات كالػػًتابو بػػُت ادلسػػلمُت يف مشػػارؽ ا

 ٘ٔعنايات كربل بتدريس اللغة العربية يف ادلدارس كاجامعات.

كلػػذلك بػػػدأ االىتمػػػاـ العػػػادلي بػػػتعلم اللغػػة العربيػػػة يثػػػَت االنتبػػػاه فانصػػػرفت 

جهػػود ادلهتمػػُت كاخلػػرباء للبحػػث اجلػػاد باقيػػاـ بدراسػػات عميقػػة دلعرفػػة السػػبل الػػيت 

كمسػػاعد م إلتقػػاف اللغػػة العربيػػة كذلػػذا االىتمػػاـ عوامػػل  تسػػاعد تػػوجيح ادلتعلمػػُت

 متعّددة من أمهها ما يلي:

ناحيػػة السياسػػي كالقتصػػادم للبلػػداف العربيػػة كقػػد تشػػكل ىػػذه ناحيػػة  (ٔ

تػػػػػػؤثر ملحػػػػػػوظ علػػػػػػى الناحيػػػػػػة البيئيػػػػػػة  خاصػػػػػة يف أمػػػػػػر البػػػػػػًتكؿ الػػػػػػيت

األمػػػػر الػػػػذم جعػػػػل العػػػػامل شػػػػرقو يف ىػػػػذا العػػػػامل. كىػػػػذا كاإلجتماعيػػػة 

 .و يعيد النظر يف طرؽ تعاملو مأ ا تمأ اللغوم العر كغرب
                                                             

مسقاف، ضلو مستقبل أفضاؿ تأّمالت يف تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء إندكنيسيا، لساف الضاض  دحية  15
 ٘، ص.ٕٗٔٓ، أبريل ٔ. رقم ٔدكرية اللغة العربية تعليمها كتدريبها. جزء 
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 تطوير العالقات االقتصادية اليت تربو العرب بالعامل الغر . (ٕ

كمػػا ميكػػن إضػػافة عامػػل السػػياحة كتطلػػأ اإلنسػػاف الكتشػػاؼ العػػامل  (ٖ

 يعترب حافزا لتعلم اللغات كمنها اللغة العربية.

يف توسػػػيأ دائػػػرة تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػػة ككػػػاف ذلػػػذه اللغػػػة العوامػػػل يف رلاذلػػػا أثرفعػػػػاؿ 

كتعليمهػػػا باإلقبػػػاؿ ادلتزايػػػد لػػػدل األجنػػػاب لتنميػػػة كفػػػاء م مػػػن أجػػػل االسػػػتعماؿ 

 اجلاليػة العربيػة ك اإلسػالمية، ك الفعلي للغة العربية يف العامل غػَت العػر  إىل فئتػُت:

 األجناب غَت ادلسلمُت.

عربيػة كػاف منػذ القػدم، فقػد كػاف إف تعليم اللغة العربية للشػعوب اإلسػالمية غػَت ال

ادلسلموف يف عهود اخلالفة يسعوف إىل تعليم اللغة العربية للشعوب اإلسالمية غَت 

العربيػػة بػػدافأ ادلشػػاركة بنشػػر اإلسػػالـ أك لػػدكافأ نفعيػػة كاحلصػػوؿ علػػى عمػػل مػػن 

أعماؿ اإلدارة احملالية. كلألجناب غَت ادلسلمُت تتكوف من رلموعتُت مها: رلومعػة 

ارسُت ادلخصصُت بشكل عاـ باحلضارة العربية اإلسالمية ، كرلموعة ادلتعلمػُت الد

 ٙٔالسياسيُت كاالقتصادديُت مأ العامل العر .

 

                                                             
رسالة ادلاجيستَتكلية اآلداب كاللغات جامعة أ  الناطقُت هبا، )لبوخ فاطمة الزىراء،  كيفية تعليم اللغة العربية لغَت   16

 ٖ(، ص. ٕ٘ٔٓبكر بلقايد، تلمساف، 
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 ناطقين بهاأساسيات تعليم اللغة العربية لغير ال .1

علػى ىػذه اللغػة العظيمػة يلػـز يف النهايػة أف بناء على مػا سػابق، كانطالقػا 

شػػػَت إىل بعػػػػض األساسػػػيات ادلطلوبػػػػة عنػػػػد القيػػػاـ بتعليمهػػػػا، كىػػػي تتبلػػػػور علػػػػى ي

 النقاط التالية: 

كالفػركع .  all in one system)التعلػيم مبينػا علػى اجلمػأ بػُت نظػرييت الواحػدة) (أ 

 كيتم ذلك على ما يلي:

عترب أم فركع من فركع اللغة العربية قسما قائما بذاتو منفصال ادلعلم أال ي .ٔ

  عن غَته.

نظػػر التقسػػيم علػػى أنػػو تقسػػيم صػػناعي يػػراد بػػو تيسػػَت العمليػػة ادلعلػػم أف ي .ٕ

 التعليمية كزيادة العناية بلوف معُت يف كقت خاص.

قػػـو بتنفيػػذ نظريػػة الوحػػدة يف مرحلػػة األكىل كادلرحلػػة ادلتوسػػطة، ادلعلػػم أف ي .ٖ

 كنظرية الفركع يف ادلرحلة ادلتقدمة.

اجليدة باعتباره العمود الفقرم كالعامل  يتوفر عند تعليم ىذه اللغة ادلعلمأف    (ب 

الرئيسػػي يف صلػػاح العمليػػة التعليميػػة حيػػث أنػػو ميتلػػك قػػوة التػػأثَت يف العناصػػر 

األخػػػػرل الالزمػػػػة عنػػػػد التعلػػػػيم، كاحلكمػػػػة تقػػػػوؿ: الطريقػػػػة أىػػػػم مػػػػن ادلػػػػادة، 

 كادلدرس أىم من الطريقة، كركح ادلدرس ىي األىم.
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ا الطريقػػػة احلديثػػػة كمػػػا يػػػدكر حػػػوؿ ادلعلػػػم عنػػػد القيػػػاـ بتعليمهػػػأف يسػػػتخدـ  (ج 

الطريقػػػة ادلباشػػػرة. كذلػػػك ألف ىػػػذه الطريقػػػة تطػػػابق كطبيعػػػة اللغػػػة حيػػػث أهنػػػا 

عبػػػارة عػػػػن أصػػػوات لغويػػػػة مسػػػموعة بعػػػػد النطػػػق، فالبػػػػد  أف يكػػػوف نشػػػػاط 

لكسػب مهػارات االسػتماع كاحملادثػة مث القػراءة كالكتابػة.  التعليم اللغػوم مرتبػا

 ىذه احلقيقة بقوذلم:كقد أشار بعض اللغويُت إىل 

Nothing should be spoken before it has been heard… 

Nothing should be read before it has been spoken… 

Nothing should be written before it has been read…  
كتعتمد ىذه الطريقة على كضأ الدرس باإلكثار مػن التمرينػات كالتػدريبات   

كاحملاكػػػة كاالتصػػػاؿ حػػػىت يسػػػتطيأ أف ينطػػػق باللغػػػة العربيػػػة أك يف االسػػػتماع، 

   ٚٔ.توماتيكيا

 الدوافع في تعليم اللغة العربية .ط 

تماـ باللغة العربية عند األكركبيػُت يعػود إىل قػرف السػابأ كما أف دافأ االى

عشػػػر عنػػػدما أدخلػػػت إىل جامعػػػات األكركبيػػػة ألسػػػباب العديػػػدة منهػػػا، اإلطػػػالع 

السػػامية كمػػن القػػيم اجلميلػػة الػػيت ب ىػػذه اللغػػة كاالسػػتفادة مػػن أفكارىػػا اعلػػى ند

يزخر هبا األداب العر  عامة كمن تلك ادلشاعر الفياضػة ألف يف ذلػك أمهيػة كبػَتة 

                                                             
  ٚ-ٙادلرجأ السابق، ص.  مسقاف، دحية   17
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من شأهنا أف تساعد على خلق أدب راؽ، ك يطلأ األحنػ  علػى ثقافػات كنداب 

مػػن  كأدا  كعملػػي األمػم كمػػا لػػديها مػػن حتػارب كمػػن تػػراث كمػػن مسػتوم فكػػرم 

أجػػل ىػػذا أخػػذ األكربيػػوف يهتمػػوف بػػالًتاث العػػر  كبػػتعّلم اللغػػة العربيػػة علػػى أهنػػا 

الػذم اسػتفادت منػو الكثػَت كعلػى أهنػا كعػاء كسيلة ادلعربة عن الًتاث العر  عامػة 

الذم حيف  نداب األمة كعادا ا كتتقليدىا كثقافتها كعلومها، كترربها كفنهػا ىػذا 

 ٛٔمن جهة.

كمػػػن جهػػػة أخػػػرل فقػػػد بػػػدأت  الػػػدكافأ لػػػتعلم العربيػػػة مػػػن أجػػػل أىػػػداؼ 

سامية بالنسبة ألكركبا عامة يف ذلك العصر، ألهنا مقابلة على هنضة مشلة ككاسػعة 

يف أضلاء الكثػَتة مػن العػامل كخاصػة الػبالد العربيػة الػيت أصػبحت مػن كعلى نفوذىا 

 ا العػػػرب كاسػػػتعماذلا كػػػأداة الضػػػركرم تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة لالتصػػػاؿ بأىلهػػػا كأبنائهػػػ

تسػػػػاعدىم يف حتقيػػػػق أغػػػػرض ادلختلفػػػػة: مثػػػػل الديينيػػػػة، كاإلقتصػػػػادية، كالتجاريػػػػة، 

كالثقافيػػػة، كالسياسػػػية كعلػػػى إقامػػػة عالقػػػات بػػػُت العػػػرب كغَتىػػػا مػػػن دكؿ إفريقيػػػا 

 .إىل حتقيق تلك األغرض كنسيا للوسوؿ

 فلهذا نستطيأ أف ضلصر ىذه الدكافأ يف النقاط التالية:

 اللغة العربية لغة حضارة عريقة كأصيلة. أف .ٔ
                                                             

 ٖٗص. ادلرجأ السابق، لبوخ فاطمة الزىراء،  18
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أهنػػا اسػػتوعبت كػػل ادلفػػاىيم احلضػػارية القدميػػة كنقلتهػػا بأمػػاف كحػػرص  .ٕ

 إىل شعوب العامل كلو.

أهنا من أىم اللغات كتعد اليـو كػذلك مػن اللغػات العظيمػة كالواسػعة  .ٖ

 اإلنتشار.

كانػػػت كالزالػػػت مػػػن أعظػػػاـ اللغػػػات الػػػيت  هػػػرت فيهػػػا كػػػل األديػػػاف  .ٗ

 .السماكية

أهنػػا لغػػة دلئػػات ادلاليػػُت مػػن ادلسػػلمُت يف لعػػامل مػػن غػػَت العػػرب كىػػػم  .٘

كديػػػنهم بواسػػػطة اللغػػػة األصػػػل كىػػػي اللغػػػة حيػػػاكلوف معرفػػػة شػػػريعتهم 

 العربية باإلضافة إىل أهنا لغة الشعائر الدينية.

نقل جل الًتاث العلمي العر  من الطب كفلسػفة ككيميػاء إىل لغػتهم  .ٙ

 ٜٔكانت سلتلفة عن الركب احلاضرم.قصد النهوض بأمتهم اليت  

                                                             
 ٘ٗ-ٗٗ، ادلرجأ السابق، ص. لبوخ فاطمة الزىراء  19
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 مفهوم المنهج البحث . أ

 يف مسننننن   أثونننننا  الباحننننن  يّتبعننننن  الننننن ي ادلسننننن   أو لطريننننن ادلنننننو    ننننن  ا
، بيوما البح     مجيع أنشطة البح  ل تحقي  واحملاكمة، وبطبيعة حبث  خط ات

احلال يف حقل معني، ل حص ل ع ى احلقائ  أو مبنائ  النهت فنإىل اك اكتسنا  
  .1اجلإيإ، ورفع مست ى الع  م والتكو ل جياالف م 

 مع الك مة يف نفس ادلعىن ادلو  ك مة  أن ذكية ئراجات عوإوأما مو   
الننهت يننتم اجننرا   قيقننات مو جيننة ولننيالة ايتننالي  الننهت تننيتم و  نن  ادلو جيننة 

 ، واحملاكمنة . أما البح     كنل نشناا البحن  والتحقين2اتتخإام ا يف البح 
معننني، احلصنن ل ع ننى احلقننائ  أو ادلبننائ  الننهت فننإىل اك  لامننبطبيعننة احلننال يف 

 .3اكتسا  ف م جإيإ، ورفع مست ى الع  م والتكو ل جيا

وبالتايل من ادلف  م أن مو   البح     اجرا  أو وتي ة دلعرفة شن   منع 
فننإىل ل حصنن ل اخلطنن ات بشننكل موننتصم ل حصنن ل ع ننى احلقننائ  أو ادلبننائ  الننهت 

وأمنننا منننو    ع نننى التعرينننا ايشنننيا  اجلإينننإ  ورفنننع مسنننت ى الع ننن م والتكو ل جينننا.
 البح  ال ي تيتخإم الباح  ع ى الوح  التايل:

 
                                                             

 
1  S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 1  
2  Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 
3  S. Margono ، 1صنفس ،  ادلرجع 
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 نوع البحث  .أ 
كنان  نن ا البحنن  حبثننا كيفيننا أو ن عيننا النن ي ا يتونناول بيانا نن  عننن  ريقننة 

وأمنا  ادلينإا.. حن   ا البح  من الباجلة رقيمة اخصائية. ومن حي  ولف  ادلع
مننننن شننننكل العننننرل يت ننننمن  نننن االبح  كبحنننن  ننننن ع  ولننننفّ  النننن ي  صننننن ر 

باحنن  وادلننإخل النن ي يسننتخإم ال ادلعطيننات باألفننا  أو ال لننا عننن ايحنن ال. 
الغنرل  النإوافع و    البح  الو ع . و  ا البح  التح ي ن  الون ع  يت نمن عنن 

أن  صننن ر احلننن ائ   ّّ  سنننعى يوالباحننن   .غننن  مسننن مني يف  ع نننيم ال غنننة العربينننةل
 .فيإ ادل  قإم ا بشكل البيانات و اجلم ة

 مكان البحث .ب 
  امب ن  بوإر 11(SMAN)احلك مية  الثان يةإرتة ادلمكان البح  يوف  يف  

 مصادر البيانات  .ج 
 مصائر العامة .1

احلك ميننة  الثان يننة بادلإرتننة ال غننة العربيننة ميال ثننائ  الننهت  تع ّنن  بتنننام   ع نن
(SMAN)11امب ن  بوإر. 

  مصائر اخلالة .2
 .امب ن  بوإر11(SMAN)احلك مية  الثان يةإرتة ادل مإير (1
 بونإر11(SMAN)احلك مينة  الثان يةإرتة ادل ال غة العرربية سادلإرّ  (2

 .امب ن 
احلك ميننننننننننننننننة  الثان يننننننننننننننننة بادلإرتننننننننننننننننة 12 الطنننننننننننننننن   ل فصننننننننننننننننل (3

(SMAN)11دلب ن  بوإر. 
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 طريقة الجمع البيانات .د 
النننن   (Triangulasi)بالطريقننننة التث ينننن   اتننننتخإم الباحنننن ويف  نننن ا البحنننن ، 

 .4من عّإ   رق، مو ا:ادل حصة، وادلقاب ة، والت ثي  تك ن 
 ادل حصة .1

:  ننن  وتننني ة أو أئا  منننن وتنننائل  تعرينننا ادل حصنننة كتعرينننا اجرائننن وال 
وأئوات البح  الع م  والهت يستخإم ا الباح  أولن   بصن ر  مقصن ئ  

البياننات وادلع  منات منن مصنائر ا أنا  أمنر معنني  أو ل  مقصن ئ  جلمنع
لإراتننننت  وفننننن  اننننن ابا و رائننننن  حسننننن  منننننا  قت ننننني  الصنننننروىل و فراننننن  

  .5اإلمكانيات
الننن ي ال غنننة العربينننة  ميلوينننل أنشنننطة  ع نن يسنننتخإم الباحنن   نن    ريقنننةو 
يت  والع امنل النهت هب ا التع يم مثل  ريقة التعّ م و وتائ   واتناا يج  يتع ّ 
احلك ميننة  الثان ينة بادلإرتنة 12العربينة ل طنّ   الفصننلم ال غننة ي ع ن  نإافع
 .دلب ن  بوإر العاشر 

 ادلقاب ة  .2
حمائثننة أو حنن ار م جنن  بنننني  نن   ادلقاب ننة أن(Esterberg) قننال اتننت بر  

الباحنن  مننن ج ننة شننخا أو أشننخاص هخننرين مننن ج ننة أخننرى بغننرل 
مجع ادلع  مات ال زمة ل بح  واحل ار يتم عنت  نرجم مم عنة منن ايتن  ة 

                                                             
4  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 89 
 137، ص نفس  ادلرجع   5
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ط نن  اإلجابننة ع ي ننا ل حصنن ل ع ننى بعنن  البيانننات مننن الباحنن  الننهت يت
  .6بالبح يوة عادل ادل ا عية

 ن   الطريقنة لوينل البياننات النهت  تع ن  بتع نيم ويف   ا البحن  يسنتخإم  
مننن مننإير ادلإرتننة، وادلإّرتننة ال غننة العربيننة،  وادلخننِت  بادلإرتننةال غننة العربيننة 
 والطّ  .

  ت ثيال .3
 بادلإرتة و    الطريقة يستخإم الباح  لويل البيانات عن  صّ ر مإرتة

  .دلب ن  بوإر احلك مية العاشر  الثان ية
 تحليل البيانات .ه 

النن ي يسننتخإم الباحنن  ل تح يننل البيانننات ا م عنننة  قويننة   يننل البيانننات 
و إيإ ااكتشافات لتك ن بيانات موصمة وكثر     ختفي قبل اتتوتاج اخل لة. 

ع نننى بحننن  يف  ننن   ال بيانننناتميكنننن شنننرجم خطننن ات لننن ذج التح ينننل ال ااتنننتفائ .
  :الوح  التايل

 البيانات مجع .1

. والت ثين  وادل حصنة ادلقاب نة  رين  عن البح    ا يف البيانات مجع يتم
 التحنإ  اك وي نإىل ، البحن   ن ا يف ئائمنا ادلقاب ت ئليل يستخإم

 ويعقنننننإ ادل حصنننننة. ادلواقشنننننة بادل اننننن   ليكننننن ن مطننننناب  ادلتحنننننإثني منننننع
 النهت ادلع  منات منن ادلزينإ دلعرفنة ذلن  ويتم ، ادلراقبة ارشائات باتتخإام

                                                             
6  Sugiyono 731، المرجع السابق، ص  
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 ادلقنناب ت اجننرا  يف أثوننا   الت ثينن  اجننرا  و. بعننإ ع ي ننا احلصنن ل يننتم مل
 .البيانات ل حية ل تحق  وادل حصات. وذل  ك  

 البيانات  ختفي   .2

البيانات    ي خنا البياننات الرّئيسنية ورتار نا ويركنز البياننات ختفي  
ادل مننننة  ّ يط نننن  ادل انننن   ولنننناا. فبنننن ل  أن البيانننننات الننننهت قننننإ قصننننر 

ل الباحثنننة إلمجنننا  البياننننات. ففننن   ننن ا تننيعط  التصننن ير ال اننني  ويسننن ّ 
البحنن  أّن البيانننات ادلةخنن ذ  مننن ادلخننِتين مو ننا: رئننيس ادلإرتننة ومع ننم 

 ال غة العربية والطّ  . 

 عرل البيانات .3

البيانننات  نن   قننإا البيانننات. يف البحنن  الونن ع   اخلطنن   بعننإ ختفنني 
يسننتطيع  قننإا البيانننات أن يعمننل بشننكل الشننرجم القصنن  ورتننم بيننا. 
وادلعّ قة بني ايب ا  ول  ذل . بتقإا البيانات فيس ل ليف م ما وقنع 

بالتصننّ ر  ع ننيم ال غننة العربيننة و ورطّنا العمننل التننايل بوننا  ع ننى ادلف ن م. 
   ع يم .الع امل الإافع يف

  قي  البيانات .4
و ننإقيق ا. اخل لننة ايوك الننهت  اخل لننة  قينن  البيانننات  نن  اتننتوتاج 

عننّتت مننا زالننت مةقّتننة وتننتغّ  ان مل أننإ البيانننات القننّ   الإاعمننة ع ننى 
مرح نننننة مجننننننع البيانننننننات التالينننننة. وان  عننننننّت البيانننننننات يف ادلرح ننننننة ايوك 

 لهت لّتت    خ لة مصإقية. إاعم ا البيانات الصّحة والثبا ة ا
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 الباب الرابع 

 وتحليلها البياناتعرض 

 جنبندار لمبو 01(SMAN)الحكومية  الثانويةصورة العامة عن المدرسة  .أ 

بنااااااااادار 01(SMAN)الحكومياااااااااة  الثانوياااااااااةتااااااااااريل ترساااااااااي  المدرساااااااااة  .1
 )الرؤية والبعثة(جنلمبو 

بنةدار دلوةونه  ةؤ مةساةة ال بيةة 01(SMAN)احلكوميةة  الثانويةإن ادلدرسة 
وفقا تنجونه كارنه  2ادلعلمني احلكومية  الوظيفة ادلدرسة تربية تغيرياليت قامت من 

 1030/1/0660رقةة    الثقفيةة اممووريةة ادندونياةيةوزيةر ال بيةةة و   رسةالة القةررل
ادلعةاد   01002311222161برق  احصةايية ادلدرسةة  0660يوليو  20تاريخ 

/ 0661حة   0656/0661عام الدراسةؤ ال . ومن0662مارس   20بالتاريخ  
ادلدرسةةة  احلكوميةةة اتوج تنجةةونه كةةارنه  أوقةة   تكةةون أن  ةة ا ادلدرسةةة  0660
مةام أمةي      مبنّفة  اليوميةة الةدكتور أاحلكومية  العاشرة بندار دلوونه الثانويةادلدرسة 

 القراررسالة على  استنادا 0665/ 0664ح   0660/0662من عام الدراسؤ 
ادلعةةةةاد   0660/ 1035/1رقةةةة    مجووريةةةةة ادندونياةةةةية يةةةةة و الثقفيةةةةةالةةةةوزير ال ب
بندار دلوةونه  01(SMAN)احلكومية  الثانويةأن ادلدرسة  0660يونيو  21بالتاريخ  

 يق  رمسيا مبدير ادلدرسة الدكتورة احلاجة سري سوكياؤ.

عةام للادندونياةية الثقفية مجوورية الوزير ال بية و  القراررسالة والاتنادا على 
/ I02.C0/KP/4260رقةةةةةةةة    2112/2112حةةةةةةةة   0665/0666الدراسةةةةةةةةؤ 
 تعيةةنياحلاجةةة فامةةا أسةةري دكتورة الةة أنّ  0665أبريةة   0ادلعةةاد  بالتةةاريخ  0665
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ومةةةن العةةةام الدراسةةةؤ  الةةةدكتورة احلاجةةةة سةةةري سوكياةةةؤ.  ّ  لحةةة ّ يةةة مبةةةدير ادلدرسةةةة
مبةةةدير ادلدرسةةةة و ةةةو الةةةدكتور  تعيةةةنيالةةة ي  2115/2116حةةة   2112/2112

/ 522عمةةةةةدة ادلدينةةةةةة بنةةةةةدار دلوةةةةةونه  رقةةةةة  رسةةةةةالة القةةةةةرار لذوالفةةةةةةد زا ةةةةةاري وفقةةةةةا 
يةةةّ  لحةةةّ  الةةةدكتورة احلاجةةةة  2112دياةةةيوري  0ادلعةةةاد  بالتةةةاريخ  01/22/2112

الةةة ي  2102/2102حةةة   2115/2116ومةةةن العةةةام الدراسةةةؤ   فامةةةا أسةةةري.
ة زومسيزاوايت وفقا لرسةالة القةرار عمةدة ادلدينةة بنةدار مبدير ادلدرسة و و الدكتور  تعيني

يةةةّ  لحةةةّ    2115يونيةةةو 2ادلعةةةاد  بالتةةةاريخ  520/10/22/2115دلوةةةونه  رقةةة  
حةةة  اان الةةة ي  2103/2104ذوالفةةةةد زا ةةةاري. ومةةةن العةةةام الدراسةةةؤ   الةةدكتور
 لحةةاف مبةةدير ادلدرسةةة و ةةو الةةدكتور سةةوور ن ادلاجاةةتري  وفقةةا لرسةةالة القةةرار  تعيةةني

أبريةةةةة   2ادلعةةةةةاد  بالتةةةةةاريخ  520.20/010/2.12/2105بنةةةةةدار دلوةةةةةونه  رقةةةةة  
 .الدكتورة زومسيزاوايتيّ  لحّ    2105

بندار دلوونه لقد ازد ار بالتاوير 01(SMAN)احلكومية  الثانويةأن ادلدرسة 
مدرسةةةة ادلقصةةةودة للمجتمةةةا. و  ةةة ا ادلدرسةةةة مو ةةةو  بةةةاددارة   حةةة  تصةةةو اميةةةدة 
احلكوميةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةة. واخلّرجيةةةةةةةون مةةةةةةةن ادلدرسةةةةةةةة 2100اتنشةةةةةةةاة ادلةةةةةةةنوه تنفيةةةةةةة  

(SMAN)01    بنةةةةةدار دلوةةةةةونه يواهةةةةةلون دراسةةةةةتو  إج بعةةةةة  اممعةةةةةات ادلفّ ةةةةة
   ا ادلدرسة يشتغلون من ادلوان ادلختلفة. خرجيؤ من وكثري إندونيايا.
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 الرؤية والبعثة .2
 الرؤية . أ

 والعلةةةةةةةةوم اتكادمييةةةةةةةةات جمةةةةةةةةا ت   يتفوقةةةةةةةةون جعةةةةةةةة  ادلدرسةةةةةةةةة الةةةةةةةة ين"
 ادميةةةةةان أسةةةةةاس علةةةةةى ادلاةةةةةتقلة والثقافةةةةةة والفنةةةةةون والرياضةةةةةة والتكنولوجيةةةةةا

 " والتقوى
 الوعثة . ب

  .الالوة وادلدرسة ادلتقن لتحقيق ادلدرسة ترقية إدارة (0
   التعلي .ترقية امودة التعلي  لتحقيق الكفاءة الالوة  (2
منةةوذجؤ خدمةةة اميةةدة ترقيةة امةةودة ادلعلةة  وادلوظّةة  ليجعة  ولتحقيةةق  (0

   ادلدرسة.
 ليدّع    تعلي  علوم التكنولوجيا.الوساي   والكمية ترقية امودة (2
 نقةةدي موقةة  لتحقيةةق الاةة ب وتعزيةةز النافعةةة و ترقيةةة ادلةةوارد الوشةةرية (2

 وماتق . وذكؤ ودقيق ومنتظ 
 وامامعات. الا ب واجملتما أولياء ما الشراكات ترقية امودة  (3
 .الفعايل  يالتعل لتحقيق ادلدرسية وبيئة ادلواطنني دتكني  (4

 بندار لمبونج11(SMAN)الحكومية  الثانوية بالمدرسةأحوال المعلمين  .0

بنةدار دلوةةونه 01(SMAN)احلكوميةة  الثانويةة يئةة ادلدرسةة  يكة  الةرييو و 
 كما يلؤ   2104/2105بعام الدراسؤ 

 مدير ادلدرسة  الدكتور سوور ن  ادلاجاتري (0
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 .الوكالوريوسدرجة   أأنه  ديات  ادلنا ه شةونل دير ادلدرسةادلنايب  (2
درجة إيدانه سو يندريو  ادلرافق واخلدمات  شةون  دير ادلدرسةنايب ادل (0

 .الوكالوريوس
 شةون الالوة  الدكتور  سولرنو.ل دير ادلدرسةنايب ادل (2
 شةون ع قات عاّمة  نيه روسيايت  ادلاجاترية.ل دير ادلدرسةنايب ادل (2
 .الوكالوريوسدرجة رإيو اددارة   روحيمؤ   (3
 .الوكالوريوسدرجة ويدياوايت نيلى كياوما  لحاسب ادلدرسة   (4

بنةةةدار 01(SMAN)كوميةةة احل الثانويةةةةوعةةدد ادلعلمةةةني   ادلدرسةةة 
  علّة  تةاريخالة  تتكةون مةن ام ادلعلة  وادلوظة    51من مةن دلوونه  تت 

تربيةةةة  معلّةةة  اللغةةةة العربيةةةة و  ادجنليزيةةةةاللغةةةة  علّةةة م  علّةةة  الةةةدين ادسةةة مم
علّة  توجية  م  الرياضةية  الكيميةاء معلّة   امغرافيةة  الفيزيةاء معّل   الوطنية

معلّةة    اللغةة ادندونياةةيا معلّةة   بيولوجيةةا  معلّةة  ادقتصةادية  ا ستشةاري
غالوةةا أن و   . وا تصةةا ت تكنولوجيةةاال معلّةة   ا جتمةةا و   اللغةةة اتدلانيةةة

قةد  هنبنةدار دلوةو 01(SMAN)احلكوميةة  الثانويةادلدرسة     ا   ادلعلمني
ومةةن بع ةةو  قةةد يصةة  علةةى الدرجةةة  .الوكةةالوريوسدرجةةة أخةة  التعلةةي  ب

 لةةديو  ادلوجةةودة التةةدريو  يئةةة أع ةةاء مجيةةا تقريوةةاو   ادلاجاةةتري والةةدكتور
 .التعلي  الفعايل خربة
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 لمبونج بندار11(SMAN)الحكومية  الثانوية بالمدرسةأحوال الطلبة  .4

من  بندار دلوونه01(SMAN)احلكومية  الثانوية  ادلدرسة  أحوا  الالوة
 كما يلؤ   2106إج الانة  2100الانة  

 1. 4جدول 

 1لمبونج بندار11(SMAN)الحكومية الثانويةالطلبة في المدرسة عدد 

 

 فرقة التعلم
  عدد الطلبة

 عام الدراسي
 11الفصل  11الفصل  11الفصل 

32 792 262 298 2011/2012 

32 822 299 273 2012/2013 

34 849 274 281 2013/2014 

36 979 333 329 2014/2019 

 جنندار لمبو ب11(SMAN)لحكومية ا الثانويةالمدرسة  توثيق المرجع:

 الثانويةةةةةةدرسةةةةةة ادلأن   كةةةةة  الاةةةةةنة ف علةةةةةى امةةةةةدو  الاةةةةةابق  نعةةةةةر واسةةةةةتنادا 
رغوةة الالوةة ليةدخ  إج  بنةدار دلوةونه مةر برفعة   نظةرا علةى 01(SMAN) احلكومية
 بندار دلوونه.01(SMAN)احلكومية  الثانوية ادلدرسة

 

 

                                                             
 ادلرجا الاابق   ادلدرسة الويانات  1



57 
 

بناادار SMAN11)الحكوميااة  الثانويااة بالمدرسااةأحااوال وسااالل التعليميااة  .5
 لمبوج

بنةةدار  01(SMAN) احلكوميةةة الثانويةةة بادلدرسةةةوأمةةا أحةةوا  وسةةاي  التعليميةةة 
    على النحو التايل  دلووج

 1.4جدول 

 2بندار لمبونج 11(SMAN)الحكومية  الثانويةالمدرسة في أحوال وسالل التعليمية 

 الرقم أنواع  الغراف الجملة

 1 غرفة ادلدير ادلدرسة 1

نايب ادلدير ادلدرسةغرفة  1  2 

 3 غرفة اددارة ادلدرسة  1

 4 غرفة ادلعل   1

رةا ستشا التوجي غرفة  1  5 

 6 صحية غرفة الشةون ال 1

 7 غرفة ادلعلوماتية  1

 8 غرفة اددارة ادلعلوماتية  1

 9 غرفة اددارة التعليمية 1

 10 ادلكتوة  1

                                                             
 ادلرجا الاابق   ادلدرسة الويانات  2
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 11 غرفة ادلنظمة ادلدرسة  1

 12 غرفة طو   1

 13 ادلاتودا  1

01الفص   9  14 

00الفص   11  15 

02الفص   11  16 

 17 احلمام للمعل   2

وةلاحلمام للا 2  18 

الفزياء خمابر 1  19 

الويولوجيا خمابر 1  20 

اللغة خمابر 1  21 

 22 غرفة حافي  ادلدرسة 1

 23 ادلصّلى 1

 جنلمبو  بندار 11(SMAN)الحكومية  الثانويةالمدرسة  توثيق المرجع: 

 عرض البينات  .ب 

 أجرا ةةةةةا الةةةةيت الوحةةةة  نتةةةةةايه يشةةةةرح عةةةةنس الواحةةةةة   قاةةةةمة ةةةة ا ال  و 
   يالتعلة ختاةي  إعةداد و ؤ فرو ال عدة من تتكون اليت   ا ادلدرسة   الواح 
 والتو يةق وادل حظةات ادلقةاب ت لنتةايه شةرحوأمةا .  يالتعلة تقيي و    يالتعل وتنفي 
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 العاشةر الصة  مةن العربيةة اللغةة معلة  مةن العربية اللغة  يتعل حو  الواح  وفو 
   التايل النحو على بندار دلوونه01(SMAN)احلكومية  الثانوية بادلدرسة

الحكوميااااااة  الثانوياااااة بالمدرساااااةالتعلااااايم اللغاااااة العربياااااة تخطاااااي   .1
(SMAN)11 .بندار لمبونج 

احلكوميةةةة  الثانويةةةة بادلدرسةةةةادلقولةةةة والتو يةةةق علةةةى نتةةةايه اسةةةتنادا 
(SMAN)01ختاةةةةةي  التعلةةةةةي  اللغةةةةةة العربيةةةةةة  ةةةةة ا ار دلوةةةةةونه. أن بنةةةةةد

معلة  اللغةة العربيةة   ال ي قةام بة  التخاي  ادلدرسة تتكون من عدة 
معلةة  اللغةةة العربيةةة   كمةةا شةةرح 2105/2106 اتو سةةؤ الدرا العةةام

     قا الايدة أري بودي نيجشي  حني ادلقولة ما الواح 

منوةا   ادلةنوهعلى ختاي   يالب    ا ادلدرسة  مجيا ادلعلمنيأن   "
التعلةةةةي   ختاةةةةي  ادلةةةةنوه الدراسةةةةة الاةةةةنوية  و  تنفيةةةة  عةةةةدادادختاةةةةي  
  .3ادلنوه فص  دراسؤ"ختاي  

ختاةي  التعلةي  وضا على  بليا    ا ادلدرسة ومجيا ادلعلمني 
نوه الدراسةؤ. ماةابق مبة ختاةي  التعلةي   وكة  وفقةا للةدروس ادلاةتفادة

يصةةةنا ختاةةةي  التعلةةةي    اتو  الاةةةنة الدراسةةةية    فةةةّت   ادلعلةةة كةة  و 
مةدير ادلدرسةة لينةا  يقةدم إج قوية   وهادلةن شةةونل دير ادلدرسةنايب ادل

 دير ادلدرسةةةةنايةةةب ادلةةةا. كمةةةا أوضةةة  الاةةةيد أأنةةةه  دايةةةة كتوقيةةةا منوةةة
 الدراسؤ   ادلقابلة  قا   وهادلن شةونل

                                                             
3  
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     يت  فحصة  يبرنامه ختاي  التعل بوضايالب مجيا ادلعلمني  أن"
مجةا إعةداد      يةت  إجةراءادلدرسة توقيا ادلديرمنوه الدراسؤ قو   من

عداد سةتإبعادة   بداية العةام الدراسةؤ. وجيةب علةى كة  معلة  التعلي  
 2."  قو  تنفي  عملية التعلي يبرنامه ختاي  التعل

العربيةةة علةةى النحةةو معلةة  اللغةةة وشةةرح عةةن ختاةةي  ادلةةنوه التعلةةي  مةةن 
 التايل 

 منهج الدراسي ( أ
 بادلدرسةةةاللغةةة العربيةةة أن معلةة  التو يةةق وادل حظةةة واسةةتنادا علةةى 

التعلةي   ختاي بندار دلوون  خيا  01(SMAN)احلكومية  الثانوية
مةةنوه الدراسةةؤ اللغةة العربيةةة ماةابق مبةةنوه الدراسةةؤ. و  ختاةي  

كما أوض  نوه الدراسؤ ادلدرسة.  اللغة العربية يعتص  مبأن معل  
معلةةة  اللغةةةة العربيةةةة الاةةةيدة أري بةةةودي نيجشةةةي  حةةةني ادلقولةةةة مةةةا 

 5الواح   قالت 
نوه ادلةةة ةةةو و ادلدرسةةةة  دلنةةةا ه  وفقةةةا للمةةةنوه الةةة ي وضةةةعت"أن ا
  وبالتةةايل فةةإن ادلةةنوه الةة ي وضةةعناا يا شةةد أيً ةةا 2100 عةةاملل

  إعداد خاةة . وسيت  استخدام   ا ادلنوه 2100مبنا ه عام 
 لتعلي ".ا

                                                             
بنةةدار  01(SMAN)احلكوميةةة  الثانويةةةبادلدرسةةة  ادلدرسةةةنايةةب ادلةةدير   الغرفةةة الواحةة   آأنةةه  دايةةة  مقابلةةة مةةا .2

 2105أكتوبر  2دلوونه  يوم ادسنني 
 

بنةةدار  01(SMAN)احلكوميةة  الثانويةةةادلةدير ادلدرسةةة بادلدرسةة نايةةب   الغرفةة الواحةة   آأنةه  دايةةة  مقابلةة مةةا  2
 2105أكتوبر  2دلوونه  يوم ادسنني 
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معلةةة  اللغةةةة العربيةةةةة  الةةة ي خاّةةة  ادلةةةنوه الدراسةةةؤ تقيةةةي ينفةةة  و 
 مةشرحتقيقو كفاءة اتساسية  و  كفاءة احملور و  تتكون من ال اتية 

  خمّصصةةةةات تقيةةةةي المةةةةواد التعلةةةةي   أنشةةةةاة التعليميةةةةة    الكفةةةةاءة
ختاةةةي  الةةة ي اسةةةتخدام ادلعلةةة  كادلصةةةدر مرجةةةا الةةةتعل  الوقةةةت  و 
 التعلي . 

 عليم تتخطي  تنفيذ ال ( ب
معلة  اللغةة العربيةة ادلقابلة الواح  مةا  نتايه استنادا على

 أن معلةةة بنةةةدار دلوةةةون   01(SMAN)احلكوميةةةة  الثانويةةةة بادلدرسةةةة
عةةةةةام الدراسةةةةةؤ لل علةةةةةي تختاةةةةةي  تنفيةةةةة  الألّةةةةة  اللغةةةةةة العربيةةةةةة قةةةةةد 

   دلي م. وختاةةةةةي  تنفيةةةةة  التعلةةةةةي  مكتةةةةةوب كةةةةة2105/2106
  كمةةا شةةرح مةةنوه الدراسةةؤتاوير ةةا علةةى أسةةاس و تنفيةة  التعلةةي  

الدراسةةؤ  وهمةةن شةةةونل دير ادلدرسةةةنايةةب ادلةة الاةةيد أأنةةه  دايةةة
علةةى  تنفيةة  التعلةةي   ختاةةي  ونخيااةة نيعلمةةادل مجيةةايعةةرّب   "أن 
 . 6"على أساس ادلنوه الدراسؤتاوير ا نفا   و 
احلكوميةةةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةةةة بادلدرسةةةةةةةةةةمعلةةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة و   

(SMAN)01 ةةةؤ ختاةةةي  تنفيةةة  التعلةةةي أن "بنةةدار دلوةةةون  يشةةةرح   
  كةة   ختاةةي  تنفية  التعلةةي ألّة   ةة ا ادلعلةة   و أنشةاة التعلةةي  ك

ياةةةةةتخدم الفةةةةةديو  ووسةةةةةاي  و  ختاياةةةةة  ادلعلةةةةة   .الاةةةةةنة نفاةةةةة 
مصةةةةادر  علةةةةىالعربيةةةةة بةةةةني يةةةةدي    كتةةةةاب  الاةةةةمعية والوشةةةةرية 

                                                             
 ادلرجا نفو 6
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 إحةةةةدى مةةةةن الدراسةةةةات اللغةةةةة العربيةةةةة  ةةةةؤ ةسةةةةا.تن در  التعلةةةةي 
     ةة ا الةةدرسسةةة   وقةةد حةةددت ادلدرغوةةة الالوةةةعلةةى اد تمةةام 
لتعلموةةةةا  و   ةةةة ا الاةةةةنة حةةةةددت ادلدرسةةةةة الفصةةةة   كةةةة  الاةةةةنة

 . 2100وفقا على ادلنوه العاشر بتعل  اللغة العربية 
اللغةةةة  أن معلةةة واسةةةتنادا علةةةى نتةةةايه ادلقابلةةةة وادل حظةةةة التو يةةةق  

بنةةةةدار دلوةةةةونه قةةةةد  0(SMAN)احلكوميةةةة  الثانويةةةةةالعربيةةةة ادلدرسةةةةة 
تتكةةةون مةةةن  علةةةي تختاةةةي  تنفيةةة  ال. و علةةةي تختاةةةي  تنفيةةة  الألّةةة  

ال اتيةةةة  كفةةةاءة احملةةةور  كفةةةاءة اتساسةةةية  أ ةةةداف التعلةةةي   مةةةواد 
  مصةةدر أدوات التعلةةي   خاةةواة التعلةةي  التعلةةي   طريقةةة التعلةةي  

 . مقياسو  تقيي ال  ةشرادل
 ال اتية  (0

  معلة  اللغةة العربيةة الة ي أّلفةختاي  تنفية  التعلةي  ال اتية   
مةادة التعلةي  أي الفصة   الةدرس  اس  ادلدرسةة  تت من من 

ختاةةةةي  تنفيةةةة  التعلةةةةي   ادلوضةةةةو   خمّصصةةةةات الوقةةةةت. وكةةةة  
  من عن ال اتية.تال ي أّلف  ادلعل  اللغة العربية ي

 كفاءة احملور  (2
كةة   ختاةةي  تنفيةة  التعلةةي  الةة ي أّلفةة  ادلعلةة  اللغةةة العربيةةة أن  

بنةةدار دلوةةون  ي ةةمن 01(SMAN)احلكوميةةة  الثانويةةة بادلدرسةةة
 كفاءة احملور.عن  
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 كفاءة اتساسية (0
ختاةةي  تنفيةة  التعلةةي  الةة ي أّلفةة  ادلعلةة  اللغةةة العربيةةة كةة  أن  

عةةةن    بنةةةدار دلوةةةون  01(SMAN)احلكوميةةةة  الثانويةةةة بادلدرسةةةة
 .كفاءة اتساسية

 أ داف التعلي  (2
ك   ختاي  تنفي  التعلي  ال ي ألّف  ادلعل  اللغة العربية 

بندار دلوون  ي من 01(SMAN)احلكومية  الثانوية بادلدرسة
  أ داف التعلي . عن

 مادة التعلي   (2
لقةةةةد ضةةةةمن ادلعلةةةة  اللغةةةةة العربيةةةةة عةةةةن ادلةةةةادة التعلةةةةي    كةةةة  

 ال ي أّلف  لتنفي  التعلي    الفص . ختاي  تنفي  التعلي 
 طريقة التعلي  (3

معلةةة  اللغةةةة العربيةةةة اةةةي  تنفيةةة  التعلةةةي  الةةة ي أّلفةةة  كةةة   ختو 
بنةةةةةةةدار دلوةةةةةةةون   01 (SMAN)احلكوميةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةة بادلدرسةةةةةةةة

سياةةتخدم ادلعلةة    عمليةةة طريقةةة التعلةةي  الةةيت   ةةمن عةةنتي
 طريقةةةةةةةةةالتعلةةةةةةةةي . والاريقةةةةةةةةة الةةةةةةةةيت سياةةةةةةةةتخدم ادلعلةةةةةةةة  منوا 

 طريقة الاةا  وامواب.طريقة ادلناقشة  و ادنتقايية  
 خاوات التعلي  (4

معلةة  اللغةةة العربيةةة  ختاةةي  تنفيةة  التعلةةي  الةة ي ألّةة كةة   و 
بنةدار دلوةون  ي ةمن 01 (SMAN)احلكوميةة  الثانوية بادلدرسة
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أمةةةا خاةةةوات التعلةةةي  الةةة ي أجرا ةةةا خاةةةوات التعلةةةي . و  عةةةن
أنشةاة لغة العربية تتكةون مةن أنشةاة ادلقدمةة التعلةي   معل  ال
   وادختتام.تقيي أنشاة الاحملور  

  التعلي وساي  مصادر التعل  و  (5
أدوات للغةةةة العربيةةةة عةةةن مصةةةادر الةةةتعل  و معلةةة  القةةةد ضةةةمن 
نتةةايه ادلقابلةةة ختاةةي  تنفيةة  التعلةي  وفقةةا علةةى  التعلةي    كةة 

  اللغةةةة مصةةةادر الةةةتعلوأمةةةا  معلةةة  اللغةةةة العربيةةةة لواحةةة  مةةةا ا
 الثانويةةكتةاب اللغةة العربيةة لةدي طلوةة العربية ادلعل  ياةتخدم  

خدم الفةةديو حةةؤ و ياةةت2100 الفصةة  العاشةةر علةةى ادلةةنوه 
ربيةةة بةةني يةةدي  وسةةاي  الاةةمعية والوشةةرية العنةةتعل  العربيةةة  و 

اسةتخدام   التعلةي وسةاي  . وأمةا ل دن نت   مصةادر الةتعلاو 
 الوصةرية وسةاي   والوصةرية الاةمعيةوسةاي   اللغة العربيةة معل 
تتكةةون مةةن الاةةوورة  الكتةةاب  أدوات التعلةةي    وأمةةا ةصةةامتال

برجيكتةةةور  الةةةور  أي كرتةةةون. كمةةةا شةةةرح سةةةّيدة القةةةراطيو  
 أري بودينجاي   قالت 

 الثانويةة بادلدرسةةمةواد العربيةة     يعمليةة التةدريو والتعلةأن "
أستخدم كتابًا عن حزمة  بندار دلوونه. 01(SMAN)احلكومية 

وأمةةةةا  للصةةة  العاشةةةر الثانويةةةةمنةةةا ه اللغةةةة العربيةةةة   ادلرحلةةةةة 
 الاةةمعيةوسةةاي  لوسةةاي  التعلةةي   اسةةتخدام معلةة  اللغةةة العربيةةة 

دوات التعلةةةةةةي  ة  وأمةةةةةةا تصةةةةةةامتال الوصةةةةةةرية وسةةةةةةاي   والوصةةةةةةرية
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تتكون من الاوورة  الكتاب  القراطيو  برجيكتور  الور  أي  
 4كرتون".

 ادلةشِّر (6
كةةة   ختاةةةي  تنفيةةة  التعلةةةي  الةةة ي أّلفةةة  ادلعلةةة  اللغةةةة العربيةةةة و 

بنةةةةةدار دلوةةةةةون  قةةةةةد 01(SMAN)احلكوميةةةةةة  الثانويةةةةةة بادلدرسةةةةةة
عةةدة ادلةّشةرات ال زمةة للتحقيقوةةا لةدي طلوةة بعةةد  ضةمن عةن

 تنفي  عملية التعلي . 
 ومقياس  تقيي ال (01

  كةة    ومقياسةة تقيةةي عةةن ال نفةة اللغةةة العربيةةة قةةد  أن معلةة 
. كمةةةةا شةةةةرح سةةةةّيدة أري بودينجاةةةةي   ختاةةةةي  تنفيةةةة  التعلةةةةي 

 قالت  

 التقيةةي  أسةةئلة باسةةتخدام الةةتعل  بتقيةةي  أقةةوم احلالةةة   ةة ا  و "
 أحيانًةا أسةتخدم الةتعل   نتةايه لتقيةي  بالناةوة. الدرس هناية  

 ادلدرسةؤ  كتةاب   وأسةئلة متعةددة  وخيةارات وهةفية  أسئلة
 يةةةةةت  الةةةةةيت للمةةةةةواد وفًقةةةةةا لفظيةةةةةة وأجوبةةةةةة أسةةةةةئلة إج بادضةةةةةافة
 .8" تدرياوا

 

                                                             
7

احلكومية العاشرة بندار دلوونه  يوم  الثانويةبادلدرسة اددارة ادلعلوماتية   الغرفة الواح   مقابلة ماأري بودي نيه سي    
 2105أكتوبر  2ادسنني 

بندار  01(SMAN)كومية احل الثانويةبادلدرسة اددارة ادلعلوماتية   الغرفة الواح   أري بودي نيه سي   مقابلة ما 8
 2105أكتوبر  2دلوونه  يوم ادسنني 
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الحكومياااااااة  الثانوياااااااة بالمدرساااااااةتنفياااااااذ التعلااااااايم اللغاااااااة العربياااااااة  .1
(SMAN)11 بندار لمبونج 

معلةة  اللغةةةة الواحةةة  مةةا  وادل حظةةة نتةةةايه ادلقابلةةةواسةةتنادا علةةى 
عةةةام لل درسةةةةالاةةةابق أن تنفيةة  التعلةةةي  اللغةةة العربيةةةة    ةة ا ادل العربيةةة

خةةةة  الفصةةةة  دا الةةةةتعل  منةةةةوذجم ياةةةةتحدم 2106-2105الدراسةةةةؤ 
ثخدم تعلي  اللغة العربية    ة ا ادلدرسةة قةد ياةبادلواج  ما الالوة  و 

الدراسؤ  وهمن شةونل مدير ادلدرسة  كما شرح نايب 2100ادلنوه 
 على النحو التايل 

   الةةتعل  منةةوذج ياةةتخدم عةةن ادلعلةة  العربيةةة  اللغةةة  يتعلةة تاويةةقأن "
 مالةوب أن معلة  الةرغ  علةى  الالوةة مةا لوج  وجواً  الدراسؤ الفص 
 اللغةةةة  يتعلةة ودلةةنوه . ممةةة ً  ولةةيو ممتًعةةا الةةةتعل  يكةةون حبيةة   يةةبالتخي
 .9"2100 ادلنوه ياتخدم  نا العربية

حقةةةق اللغةةةة العربيةةةة قةةةد  أن معلةةة الاةةةابق  نتةةةايه ادلقابلةةةةواسةةةتنادا علةةةى 
. وأمةةا تقيةةي ادلقدمةةة  واتنشةةاة احملةةور  والأنشةةاة تعلةةي  اللغةةة العربيةةة ب

الةةيت أجر ةةا ادلعلةة  داخةة  الفصةةة   خاةةوات تنفيةة  التعلةةي  اللغةةة العربيةةة 
 كما ترّتب ادلغل    ختاي  تنفي  التعلي  على النحو التايل 

 أنشاة ادلقدمة  ( أ
 ددراكاللغة العربيةة قةد قةام بةا أن معل نتايه دل حظة استنادا على 
أنشةةاة ادلعلةة  يقةةو  الاةة م والةةدعاء معةةا    . و   ةة ا والتحفيةةز

                                                             
 نفو ادلرجا  9
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ياةأ  عةن بعةدا و  ويقراء كش  احل ةور إستعادا الالوةيفت  عن 
يةةةة كر عةةةةن وادلعلةةةة  الةةةةدرس ادلاضةةةةؤ كادلةةةةدخ  إج ادلةةةةادة امديةةةةدة. 

إ تمةةام والتحفيةةز قوةة  الةةتعل  وال كيةةز  مةةادة التعلةةي  كةةاددراكمنةافا 
 10الالوة   ا الدراسة.

 اتنشاة وخاة الكفاءات تقدمي  ( ب
 الكفةةةةاءاتيقةةةدم  أن معلةةةة الاةةةابق نتةةةايه دل حظةةةةة اسةةةتنادا علةةةةى 

أنشةةةةةاة توليةةةةةد ادلةةةةةادة الةةةةةيت سةةةةةيناق    بشةةةةةك   اتنشةةةةةاة وخاةةةةةة
 11احملور.

 أنشاة احملور  ( ت
 ةةةو  مةةةن مةةةادة التعلةةةي     أنشةةةاة احملةةةور ادلعلةةة  يوهةةة  ادلوعمليةةةة 
على مرجا التعل     يكتب ك  2100اللغة العربية بادلنوه  كتاب

مادة التعلةي    يشرحة   يفت  بروجيكتور كوساي  التعلي الاوورة و 
الالوة  والالوةة يكةرر مةا قةراء  والتغريد ليجع  تركيز ا تمام بالقراءة

مةادة عةن  الالوةعا ى الكلمات ليفو  ادلادلعل . وبعدا يشرح ادلعل  
 التعلي .

  يالتعل ةقيوطر  ا س اتيجيات تاويق  ( ث
 ةقةةةةيوطر  ا سةةةة اتيجيات تاويةةةةقنتةةةةايه دل حظةةةةة   اسةةةةتنادا علةةةةى 

احلكوميةةة العاشةةةرة  الثانويةةةة بادلدرسةةةاللغةةة العربيةةةة  أن معلةةة   يالتعلةة

                                                             
  2105أكتوبر  01ادل حظة   التنفي  التعلي     01

 
 ادلرجا نفو  11
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قابلةة   ادلطريقة ادنتقايية  كما شرح ادلعلة  بندار دلوونه ياتخدم 
 على النحو التايل 

ة لتاةةةوي  عمليةةةة فةةةختلادلاريقةةةة ال   اسةةةتخدمت ي  عمليةةة التعلةةة"و 
 وةة. باوب ت كر خلفيةة الالأدرس نق  ادلواد وفو  ادلادة اليت كنت 

 .12"ةادلختلف
لوجةةةةةةة ب عنةةةةةةد عمليةةةةةةة التعلةةةةةةي  ادلعلةةةةةة  ياةةةةةةتخدم الكلمةةةةةةة الاةةةةةةولةو 

 ادندونياية وادلناقشة بني الالوة.
 العلمؤ منوه تاويق ( ج

اسةةةةةتنادا علةةةةةى نتةةةةةايه دل حظةةةةةة ادلعلةةةةة  يعاةةةةةى الاةةةةةةا  إج الالوةةةةةة 
 يةوفر ادلعل    ذل  إج بادضافةليوجب الاةا  اليت القا ا ادلعل . 

 .والتدريوات ليحقيق فو  الالوة   التعلي  اترينالتم
 ادع م وساي  استخدام ( ح

 الاةةةةمعيةوسةةةةاي  دل حظةةةةة ادلعلةةةة  ياةةةةتخدم انتةةةةايه اسةةةةتنادا علةةةةى 
دوات التعلةةةي  تتكةةةون ة  وأمةةةا تصةةةامتال الوصةةةرية وسةةةاي   والوصةةةرية

 من الاوورة  الكتاب  القراطيو  برجيكتور  الور  أي كرتون. 
  يالتعل   ةوالال إشراك ( خ

اللغةةة العربيةةة يشةة ك الالوةةة  أن معلةة دل حظةةة انتةةايه اسةةتنادا علةةى 
مةادة ج الالوةة ليجعة  فرقةة لينةاق  عةن   التعلي . ادلعل  يالةب إ

                                                             
احلكومية العاشرة بندار دلوونه   الثانويةبادلدرسة اددارة ادلعلوماتية   الغرفة الواح   أري بودي نيه سي   مقابلة ما 12

  210512أكتوبر  2يوم ادسنني 
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التعلةي  أي ليعمة  التمرينةةات    يالةب أحةد مةةن كة  فرقةة ليشةةرح 
 ادلادة أمام أهحاب . 

  يالتعل   الصحيحة اللغة استخدام ( د
احلكوميةةةةةةةةةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةةةةةةةةةة بادلدرسةةةةةةةةةةةةةةةةاللغةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةة  أن معلةةةةةةةةةةةةةة 

(SMAN)01و  كةة  عمليةةة نشةةي ال شةةخ بنةةدار دلوةةونه مةةن ال .
لوجة واللغة لوالفعالة. لكن اتنفي  التعلي  أن  يويئ الاريقة ادلمتعة 

 اللغةةةةمل تكةةةون هةةةحيحا أي هةةةاحلا. ولكةةةن ادلعلةةة  قةةةد ياةةةتخدم 
   .  الكتابة الصحيحة

 احلقيقؤ تقيي تنفي  ال ( ذ
 الالوةة بةني مراقوةة خة   مةن ةوةالال مواق   تقيي ينف  ال أن معل 

   الا بةةة معرفةةة تقيةةي ل  ادلةةادة حةةو  سةةئلةات وإعاةةاء الفصةة   
 . يالتعل عملية

 إختتام التعلي  ( ر
توّصةةةر علةةةى الالوةةةة بتةةةدريب ادلنةةةزيل  و يالةةةب  علةةةى قةةةد  أن معلةة 

حف  ادلفردات التعلةي  الاةابق  وبعةدا طلةب ادلعلة  علةى الاة ب 
بادلناقشةةةة مةةةا أهةةةحاب  خةةةارج الفصةةة  أي   بيةةةو   ليكةةةرر مةةةادة 

 التعلي  الاابق  و  ااخر يقو  الا م.
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الحكوميااااااااة  الثانويااااااااة بالمدرسااااااااةتعلاااااااايم اللغااااااااة العربيااااااااة  تقياااااااايم .3
(SMAN)11بندار لمبونج 

 (SMAN)احلكوميةةةةةةةة  الثانويةةةةةةةة بادلدرسةةةةةةةةاللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة  أن معلةةةةةةة 

  اسةةةتنادا علةةةى نتةةةايه دل حظةةةة تقيةةةي قةةةد يعقةةةد ال بنةةةدار دلوةةةونه01
ريوات و دتةةةةةةالب تقيةةةةةةي ينفةةةةةة  ال اللغةةةةةةة العربيةةةةةةةمعلةةةةةة  الواحةةةةةة  مةةةةةةا 

علةةةى عاشةةةر الكتةةةاب اللغةةةة العربيةةةة للفصةةة  التمرينةةةات ادلوجةةةودة    
كمةةا شةةرح ادلعلةة    مةةا الالوةةة.   الشةةفا ؤ سةةةا . و 2100ادلةنوه 

 قابلة على النحو التايل ادل

  أحيانًةةةا أسةةةتخدم للتقيةةةي و  . ي    هنايةةةة التعلةةيالتعلةةة تقيةةةي أقةةوم "
تسةةةةةةةئلة   الكتةةةةةةةةاب أسةةةةةةةئلة الوهةةةةةةة   واخليةةةةةةةارات ادلتعةةةةةةةددة  وا

 .الشفويةأسئلة ادلدرسؤ  وما 

 تحليل البيانات .ج 

بنةةدار 01(SMAN)احلكوميةةة  الثانويةةة بادلدرسةةةالوحةة   الواحةة  إجةةراء بعةةد أن
اسةةتنادا علةةى  ادلالوبةةة  ةة ا الوحةة .فالواحةة  ينةةا  الويانةةات بعةةّدة الاريقةةة   دلوةةونه
نوعؤ على تعلي  اللغة العوية الاريقة ب الوياناتالوح  الاابق  الواح  يل  نتايه 
  اليت 2106-2105بعام الدراسؤ احلكومية العاشرة بندار دلوونه الثانوية بادلدرسة

 تقيةةةي فيةةة  التعلةةةي   وتنفيةةة  التعلةةةي   واتتكةةةون مةةةن    ةةةة عناهةةةر و ةةةؤ  ختاةةةي  تن
كفاءات  زم علي  أن ياتوعب عن أربعة   أن معل كما شرح علؤ م ّفر    التعلي .
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 تقيةةي التعلةةي   وتنفيةة  التعلةةي   و فيةة  ختاةةي  تنالةةيت تت ةةمن مةةن اسةةتيعاب  التعلةةي 
 .13مادة التعلي التعلي   وك ل  استيعاب 

 ختاي  تنفي  التعلي   .0
التعلةةةةي .  ختاةةةةي  تنفيةةةة  التعلةةةةي  قوةةةة  أداء  تةلةةةة  ادلعلةةةة  يلةةةةزم بةةةةأن

 ادلدرسةة وضةعت  الة ي التعلةي  نظةامعلةى  وفقةاأنشاة التعلي    الفصة   ك
ختاةةةةي  و نوه الدراسةةةةؤ. مبةةةة  بنةةةةدار دلوةةةةونه01(SMAN)احلكوميةةةةة  الثانويةةةةة
  اللغةةة العربيةةةة تتكةةون مةةةن ختاةةي  مةةةنوه الدراسةةةة معلةةةالةةة ي ألةة   التعلةةي 

فية  ختاةي  تندراسؤ  ومنوه الدراسةؤ  و الفص  المنوه الانوية  وختاي  
كفاءة اتساسية  أ داف التعلي   التعلي  تت من من ال اتية  كفاءة احملور   

أدوات التعلةةةةةي   خاةةةةةواة التعلةةةةةي   مصةةةةةدر  مةةةةةواد التعلةةةةةي   طريقةةةةةة التعلةةةةةي  
 .ومقياس  تقيي ادلةشر  ال

أن والتو يةق الاةابق فالواحة  ياةتايا   نتةايه ادلقابلةةواستنادا على 
معلةة  اللغةةة العربيةةة   عةةن ختاةةي  تنفيةة  التعلةةي  الةة ي ألفةةيأخةة  ا سةةتنوا  

ماةةةابق علةةةى شةةةرح  بنةةةدار دلوةةةونه01(SMAN)احلكوميةةةة  الثانويةةةة بادلدرسةةةة
ّدة العناهةةر لتحقيةةق عةةمةةن  منشةةور خملةة  أن التخاةةي  التعلةةي   بةةّد يةةتّ  

يةةةدي إج  تقيةي ختاةي  التعلةي  علةةى ادلةشةرات ادلاةتخدمة   الالكفةاءة   
وسةةةاي  التعلةةةي   ادلةةادة  وإختيةةةار مرجةةةا الةةتعل   و تصةةةمي  أ ةةداف التعلةةةي  و 

 أن معلةةة نتةةةاي  ادلقابلةةةة الواحةةة  يعتقةةةد ومةةةن  .14تقيةةةي أنشةةةاة التعلةةةي  والو 
                                                             

13     Ali Mudlofir, Pendidik Professional Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan (Raja Grafindo,2012) Cet.1 h. 88  

14  Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 67 
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ألةةةة   بنةةةةدار دلوةةةةونه01(SMAN)احلكوميةةةةة  الثانويةةةةة بادلدرسةةةةةاللغةةةةة العربيةةةةة 
  وكةةة ل  ياةةةتخدم الفةةةديو نوه الدراسةةةؤختاةةةي  تنفيةةة  التعلةةةي  ماةةةابق مبةةة

العربيةةةةةة بةةةةةني يةةةةةدي    مصةةةةةادر مةةةةةن كتةةةةةاب الاةةةةةمعية والوشةةةةةرية وسةةةةةاي  و 
يةلةةة  التخاةةةي    كةةة  الاةةةنة  علةةة ادلن ولةةة  ادبةةةدا  اميةةةدة ت .عليميةةةةالت

 نفا .
 تنفي  التعلي  .2

ختاةي  تنفية    يعقد عملية التعلي  وفقا على ادلعل  تنفي  التعلي و  
 ادلعلة نتيجة التعل  الالوة  ولة ل  وادلعل  كالعنصر ادلومة ليحقيق التعلي . 

 التعلةةةي  معةةةايري  يئةةةةةشةةةرات التعلةةةي  مةةةن  بةةةّد أن يعقةةةد التعلةةةي  ماةةةابق مب
لتعلةي  ا زمةة علةى اسةتيعاب  . كما شرح منشور خمل  أن ادلةشرات االوطنية
 تقةةةةدمي  والتحفيةةةةز ددراكأنشةةةةاة ادلقدمةةةةة و ةةةةؤ كةةةةا ةةةةو   تنفيةةةة  التعلةةةةي   

أنشةةةةاة احملةةةور مثةةةة  اسةةةتيعاب ادلةةةةادة  تاويةةةةق   اتنشةةةاة وخاةةةةة الكفةةةاءات
  ادع م وساي  استخداممنوه العلمؤ  س تيجية التعلي   تاويق ادلدخ  ا

تنفيةةةة     يالتعلةةةة   الصةةةةحيحة اللغةةةةة اسةةةةتخداماشةةةةراك الالوةةةةة   التعلةةةةي   
 .15احلقيقؤ  ادختتام تقيي ال

اللغةةةةةة العربيةةةةةة    ةةةةة ا  أن معلةةةةة اسةةةةةتنادا علةةةةةى ادل حظةةةةةة الاةةةةةابق 
لفيديو والغناء وك ال  ياتخدم ا اريقة ادنتقايية ينف  التعلي  بادلدرسة قد 

خلفيةة الالوةة سةيجع  التعلةي  ادلمتةا بنظةر إج  ن معل ت  ادلقدمة التعلي  
ادلختلفةةةة  حةةة  ادلةةةتعل  يوةةةت  التعلةةةي  با تمةةةام اميةةةد  ولةةةو كةةةان التعلةةةي    

                                                             
15  Masnur Muslich  ، .34ادلرجا الاابق  ص 
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ااخةةةر احلصةةةة  و ةةة ا مةةةن اسةةة تيجية ادلعلةةة    التعلةةةي . ومةةةن  ةةة ا النقةةةا  
أنشةةةاة    ةة ا ادلدرسةةةة قةةةد ينفةةة  لعربيةةةة معلةةة  اللغةةةة اأن الواحةة  ياةةةتنو  

احملةةةور وياوةةةق الاريقةةةة وا سةةة تيجية باميةةةدة نظةةةرا علةةةى ا تمةةةام الالوةةةة   
لنصةة   العربيةةة اللغةةةادمتحةةان  قايمةةة نتةةايه مةةن م حظتوةةا وميكةةن التعلةةي .
  التايل امدو   العاشر  الفص  لدي الانة

 3.4جدول 

 مدرسةالب 11الفصل  طلبةلدى  العربية اللغة البيانات عن قالمة نتيجة الدروس
 1118/1119 الدراسي للعاممبونج ل رابند 01(SMAN)الحكومية  الثانوية

فصلالمعدل كل  الفصل الرقم  
1 IPA 1 5422 

1 IPA 2 5426 

3 IPA 3 4454 

4 IPA4 5420 

5 IPA 5 640 

6 IPA6 5402 

7 IPS 1 5402 

8 IPS2 5420 

9 IPS3 4452 

الدرجاتالمجموع   4246 

 5402 المعادلة الدرجات

 جنلمبو  بندار 11(SMAN)الحكومية  الثانويةالمدرسة  توثيق المرجع:
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مةنوه تخرى للمعل  و ؤ تاويةق مةدخ  ةشرات التعلي  ا زمة امو 
يلزم ادلعل  بأن يعاةؤ الاةةا  ليوجةب الالوةة الةيت العلمؤ. و    ا ادلةشرة 

 ذلةةة   إج بادضةةةافة تمةةةام بةةةني الالوةةةة وادلعلةةة .  ا يجعةةة القا ةةةا ادلعلةةة   ل
والتةدريوات ليحقيةق فوة  الالوةة   التعلةي . و   ة ا  اترينةالتم يوفر ادلعل 

 اتمر قد وفر ادلعل  الاةا  إج الالوة.
 الاةةمعيةوسةةاي    ادلعلةة  ياةةتخدم ادعةة م وسةةاي  اسةةتخدام    

دوات التعلةةةةةي  تتكةةةةةون مةةةةةن ة  وأمةةةةةا تصةةةةةامتال الوصةةةةةرية وسةةةةةاي   والوصةةةةةرية
 إشةراكالاوورة  الكتاب  القةراطيو  برجيكتةور  الةور  أي كرتةون. وأمةا   

الالوةة   ادلعلة  قةد يشة ك الالوةة   التعلةي . ادلعلة  يالةب  يالتعل   ةوالال
مادة التعلي  أي التمرينات    يالب أحد من ك  ليجع  فرقة ليناق  عن 

 فرقة ليشرح ادلادة أمام أهحاب . 
مل تكةةةةةون   ادلعلةةةةة   يالتعلةةةةة   الصةةةةةحيحة اللغةةةةةة اسةةةةةتخداموأمةةةةةا   

 واقةةة مب  تقيةةي ينفةة  القةةد  أن معلةةة احلقيقةةؤ   تقيةةي تنفيةة  ال. و  هةةحيحا
 ادلةادة حةو  سةئلةات وإعاةاء الفصة    الالوةة بةني راقوةادل خ   من ةوالال
 . يالتعل عملية   وةالال معرفة تقيي ل

خيتةةت  التعلةةي  ماةةابق  أن معلةة إختتةةام التعلةةي  الواحةة  يعةةرب واخةةر  
 .الوطنية التعلي  عايريمب
 تعلي  اللغة تقيي  .0

 قيةةةاس إج يوةةةدف الةةةتعل  عمليةةةة   ادلعلةة  بةةة  قةةةام الةةة ي تقيةةي وال
  تقيةةي ينفةة  الادلعلةة   ادل حظةةة  بنتةةايه يتعلةةق فيمةةا. الةةتعل    الالوةةة فوةة 
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   شةفوؤال اختوةار اخةرا وقةت مةن وأي ةاً  الكتب   اتسئلة باستخدام
 .للالوة مواشرة أسئلة يعاؤ ادلدرس الدرس هناية

اللغةةةةةة    ةةةةة ا  أن معلةةةةة نتةةةةةاي  ادلقابلةةةةةة الاةةةةةابق واسةةةةةتنادا علةةةةةى 
  .تنفي  التعلي ختاي  ماابق بأ داف التعلي  و  تقيي ادلدرسة قد ينف  ال
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 الباب الخامس

 ةمتاخلا

 خالصةال .أ 

تعلاي  اللةاا العيالياا لا   عا   البيانااتحتليا  نتائج املقااالتت   نادا على است
. الناااااا ار ملبااااااونج01(SMAN)احلكوميااااااا  الثانويااااااا الامل رساااااااشااااااي اعالطلبااااااا ال  اااااا  

 فالباحث يستنبط على النحو التايل:

 الثانوياا الامل رساامعل  اللةا العيالياا لذ  ألف تن يذ التعلي  اأن ختطيط  .0
، التعلااي  تن يااذتتكااون ماا  ختطاايط  الناا ار ملبااونج01(SMAN)احلكوميااا 

يف    البشااييا الساايعيا  الوسااائ  ال اا يو، يسااتخ   يف التخطيطااا املعلاا  
ختطايط املان ج   ، الاتعل  م اادر يف ننرنا اإل   يا ي  الني العيالياكتاب 

مطااااال   .  هاااذا   ااا ال راساااا السااانويا،   ختطااايط املااان ج ف ااا  دراسااا 
 .الوطين التعلي  عايرالامل

 الثانوياااااا الامل رساااااامعلااااا  اللةاااااا العيالياااااا لاااااذ  ن  اااااذ تن ياااااذ التعلاااااي  اأن  .2
تن ياااذ التعلاااي . مطااااال  راشااايات  النااا ار ملباااونج01(SMAN)احلكومياااا 
علااا  يساااتخ   املعلااا  ك تكاااون ألااااحلا،  ن امل اللةاااا اساااتخ ا لكااا  يف 
 اإلن  نيسيا.ل جا لاال سي ة   اللةا  عي ة 

 الثانوياااااا الامل رساااااامعلااااا  اللةاااااا العياليااااا  ن ااااذ التعلاااااي  الاااااذ   تقيااااي أن  .3
تن ياذ راشايات ختطايط   ا  مطااال  الن ار ملبونج01(SMAN)احلكوميا ا

 .التعلي 
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 قتراحاتالا  .ب 
 فالباحث يأيت الاال نراحات كيا يل : نتائج البحث استنادا على 

اساتخ ا  اللةاا العيالياا الال ااحلا أ  اللةاا علاى معل  اللةاا العيالياا  اادر ييج   .0
 ال  حا   اهلجا ال حيحا.

  مطاااال  تن يااذ  التقياايمعلاا  اللةااا العياليااا ين ااذ التخطاايط  الييجاا  علااى كاا   .2
 .الوطين التعلي تن يذ التعلي  الذ  ح د جملس معاير اشيات ختطيط ر
ليساا   املعلاا  لطلبااا، يف تن يااذ التعلااي  ييجاا  علااى املعلاا  الااأن ي اات  ا ل يااا ا   .3

 التعلي . يف اختيار طييقا
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جبامارترترتألتاةمرترترتةةتنرترترت دةتلررترترت تيارترترت تالرترترت    تد رترترتا  تعتوالوقرترترت   تاسرترترتياياتااتتالرترترتوالتعتوالوالرترترتا

تهت5546

ت.3154  لا ت8األ".تجملتألتالواج تحس تيا تاهللتسهل.ت"أمهاألتاللغألتالا ل

 ت5.تدقرترتعت5مسرترتقان تلسرترتانتالدرترتا تدود رترتألتاللغرترتألتالا لارترتألتيالا.هرترتاتويرترت د اها.ت رترت  ت دحارترتألت

تم.3155أل  لت



مرتانن: تمااارتألتستاإلسرتمماألتمرت تالارت التالارتا   تد رت  ت ارت ة تمرترهلتاللغرتألتالا لارتألتلل.رت دت

ت.م3155 اماألتم نناتمالكتإل اهاع ت

دشرت  تأ رت تياا.رتأل تيالرترتاعتاللغرتألتالا لارتألتلغرتةتالررترتايقجت رتا تمراهترتمتوأسرتالاام تمر رترت داتت

تم.:5:9ألتوالال متوالثاقفأل تمص  تا رظ.ألتاإلسمماألتلليلا

ف ن دوك  مااارتألتدادتالسرتممت ت5  تالثالرت، ت تاألتوالوالاعتتالرتس ي سر تأ   تأص لتاليل

تتم.3119ك نو د ت

دسرترترترترتالألتالثانارترترترترتألتمرترترترترت تا محلرترترترترتألتالثان  رترترترترتأل".تفواحرترترترترتألتحرانرترترترترتأل ت"يالرترترترترتاعتالصرترترترترت ادتالام رترترترترتألتللسرترترترترترألت

تم.3158ا ا اسوةكلاألتاآلدابتواللغاتت اماألت اماألتحم. تخاد  تلسك ة ت

 تالوأد بت.تتاماألتاإلسمماأل"دداسألتي تختااطتي د ستاللغألتالا لاألتىفتالفا لتم    ت"

تم.3158 ت  نا ت5.تدقعت53   ت

ممتك نورت د تف ن دوكرت  تمااارتألتدادالسرت تقسعتا رهلتال داس  تال   تاإلسمم تال  تالثرتاي

تم.3115

ممتتف ن دوكرترترت  تمااارترترتألتدادالسرترترتاد ختاةدبتالارترترت جلتالرترترت  تاةول تقسرترترتعتا رترترترهلتال داسرترترت  تيرترترت

تم.3115ك نو د ت



دسرترتالألتا ا اسرترتوةكلاألتلارترت فتفاي.رترتألتال هرترت ا  تتكافارترتألتيالرترتاعتاللغرترتألتالا لارترتألتلغرترتةتالررترتايقجت رترتا ت

تم.3156األتأجلتلك تللقا   تيل.سان تاآلدابتواللغاتت ام

ن رترترتأ ات ت"اللغرترترتألتالا لارترترتألتجیرترترتا  تتحم.رترترت تسرترترتا تالاورترترت مھنرترترت دتاهللتكرترترت دت تمرترترتةانتأ رترترت تألرترترت تال

.ت7.ت رترترت  تجملترترتألتالمه يارترترتألت امارترتألتلرترترت ل" تكانوهرترتاتاتافسرترتمم توأسرترترتاابتلقا هرترتاوم

 م.3156
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