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 صملخ

 2 الحكومية بالمدرسة الثانوية Aتطبيق تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة في الصف السابع 
  بندار المفونج

 نور سيال
 بعضها منفصلة كعالقة وليس ،ومتصلة مرتابطة كاملة، كوحدة اللغة يرى الذي املدخل يه ةالوحد نظرية 

 ألمناط وفقا نظمت اليت واملكونات العناصر من يتكون كنظام اللغة ترى اليت اللغة تعليم يف املدخل أو البعضمع 
. تطبيقه يف وخاصة م،يتعللا وتنفيذ للتخطيط وفقا يكون لن العربية اللغة ميتعل يف ،موضوعيا. وحدةال وتشكيل معينة

 الثانوية باملدرسة A السابع الصف يف العربية اللغة ميتعل يف الوحدة نظرية تطبيق كيفية معرفة الباحثة تأراد لذلك،
 عملية يف الوحدة نظرية تطبيق كيفية القيام بالبحث عن الضروري من السبب، هلذا. المفونج بندار 2 احلكومية

 .المفونج بندار 2 احلكومية الثانوية باملدرسة A السابع الصف يف العربية اللغة ميتعل
 اللغة ميتعل تطبيق وتقييم وتنفيذ ختطيط يتم كيف: يههذا البحث العلمي  يف البحث مشكلةكانت 

هذا  من اهلدف كان ؟المفونج بندار 2 احلكومية الثانوية باملدرسة A السابع الصف يف الوحدة بنظرية العربية
 السابع الفصل يف الوحدة بنظرية العربية اللغة تعليم تطبيق وتقييم يف وتنفيذ ختطيط كيفية ملعرفة هوالبحث العلمي 

A هو حبث البحث هذا طبيعته حسبو  ميداين، حبث هو البحث هذا .المفونج بندار 2الثانوية احلكومية  باملدرسة 
 .والوثائق املراقبة هي التكميلية الطريقة، و رئيسية كطريقة املقابلة هي املستخدمة البيانات مجع طريقة. وصفي

 اتنفيذه مت اليت العربية اللغة ميتعل عملية يف الوحدة نظرية تطبيق أن البحث نتائجوجدت الباحثة يف  
 املعلم حيصل األحيان بعض يف الوحدة نظريةب ميتعللا ختطيط يف العربية، اللغة ومدرس من رئيس املدرسة جيد بشكل

 تعديله بسبب اإجراؤه مت يتال خطة التعليم يالئم ال حبيث خطة التعليم يف املخطط ميالتعل تنفيذ يف صعوبات على
بنظرية الوحدة جيب  التعليم تطبيق يف والتعلم، التعليم أنشطة جيعل أن ميكن اليت املواد استيعاب على ةبالطل قدرةمع 

 التعليم وتقييم. منخفًضا واملراقبت والكتابت بالقراءة الطلبة اهتمام يزال ال الواقع يف نشطني، ةالطلب جيعل أن معلملل
 أوضح، التعليم أهداف كانت كلما التعلم، أهداف بشرح املعلم قام التعليم بداية منذ ألن جيد الوحدة بنظرية
 التعلم عملية يف الطلبة مبساعدة أيًضا املعلم يقوم ذلك، جبانب اهلدايا، وتقدمي للتعلم، احلافز زيادة تكون وكلما
 .فهمهم بناء يف أنشط الطلبة يكون لذلك التعليم، موضوع ولكن فقط، كائنات غري الطلبة يعترب واملعلم

 اللغة العربية، التعليم، نظرية الوحدة، التطبيقح: الكلمات المفاتي
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 .هذا البحث العلمي حىت ت  بالصرب 

هذا  لكتابةوإىل أصحايب الذي قد رافقين وأعطاين احلافز والدعاء واملساعدة للباحثة  .4
 .2114خاصة يف قسم تعليم اللغةالعربية للمرحة  البحث العلمي
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 ح

 ترجمة الباحثة
 

 طفلال آخر هي ،8991 مايو 81 يف ميسوجي سريدانج، واس يف سيال نور ولدت
 .حليمة السيدة مع نارسم السيد من املتزج أشقاء، مخسة من

 يف بوكوبوسو 2املدرسة االبتدائية  يف لدراسةا  هياألوىل خلفية الدراسة للباحثة
 8 املتوسطة درسةامل يف بالدراسة تابع مث ،2002 عام يف خترج. ميسوجي سريدانج، منطقة
املدرسة العالية  يف بالدراسة تابع مث. 2088 عام يف وخترج 2002 عام سريدانغواي 

 أدرج ،2082 عام ويف. 2082 عام يف وخترج 2088 عام يف سريدانجواي  8احلكومية 
والتعليم يف قسم  رادين انتان اإلسالمية احلكومية بكلية الرتبية اجلامعة يف ةكطالب الباحثة

 تعليم اللغة العربية.



 
 ط

 شكر وتقدير
 

برمحته  بقول الشكر واحلمد هلل سبحانه وتعاىل، متت كتابة هذا البحث العلمي
 وعلى آله وأصحابه وتابعيه. . والصالة والسالم حملمد صلى اهلل عليه وسلمومواهبه

أما الغرض من كتابة هذا البحث العلمي لتكملة الشروط الالزمة للحصول على 
كلّية الّّتبية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية  الدرجة اجلامعّية األوىل يف

 .المبونج

 سواء األطراف، خمتلف من املساعدة ت الباحثةحصل ،هذا البحث العلمي إجناز يف
 اجلزيل الباحثة الشكر ّدمقت املناسبة هذه يف ولذلك،. املعنوية املساعدة أو ةاديامل املساعدة يف

. واملشاركة التحفيز من قدمه ما كل معهذا البحث العلمي  لكتابة ةناملعي األطراف جلميع
 :إىل الشكر فتقّدم الباحثة

كلّية الّّتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .1
 .مفونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال

 كّلّية الّتبّيةبالّلغة العربّية تعليم رئيس قسم ك، املاجستري،  سفري الدكتور فضيلة .2
 .مفونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال والتعليم

الدكتور  ،كاملشرف األولاملاجستري   ،احلاج أمحد خباري مسلمالدوتور فضيلة و  .3
 اموقاهتين أاعطالذي قد أكاملشرف الثاين  املاجستري ،حممد أكمان ساهاحلاج 

 .ا البحث العلميذه حىت تّ بالصرب  الشرافل

حبامعة رادين انتان ني واملوظفكلية الّتبية والتعليم ب واحملاضرات كافة احملاضرين .4
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والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية كلّية الّّتبية ظفني والعاملني بو كافة امل .6
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 .هذا البحث العلمي

 .جامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية المفونججامعيت،  .8

الذي قد ساعدين إلمتام هذا األفراد  جلميعخريا كثريا تب هلل أن يك الباحثة ترجو
وللقراء عامة، للباحثة  نافعا البحث العلمي يكون هذا أنترجو الباحثة  البحث العلمي

 .وعسى أن يباركنا اهلل سبحانه وتتعاىل، آمني يا رب العاملني
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 الباب األول
   مقدمة

                                                                                                                                               

 خلفية البحث .أ

 بنظام املتعلق 0222 لعام 02 رقم القانون يف عليه منصوص هو كما التعليم تطبيق إن
 خمطط أو واع جهد هو التعليم أن على ينص، 1 املادة من 1 الفقرة، الوطين ليمالتع

 أن على قدراهتم تطوير من النشطون طلبةال يتمكن حىت التعلم وعملية التعلم جو خللق
 النبيلة والشخصية والذكاء والشخصية . ذايت وضبط، روحية روحانية لديهم يكون

 . والدولة األمةو  واجملتمع، حيتاجها اليت واملهارات
 وتشكيل القدرات تطوير على يعمل الوطين التعليم أن على 2 املادة تؤكد

 احملتملني طلبةال تطوير هبدف، األمة حياة تثقيف أجل من كرمية وطنية وحضارة شخصية
 على القادرين، األصحاء، النبيل، وتعاىل سبحانه اهلل وخيافون يؤمنون بشرًا ليصبحوا

 1.ومسؤول دميقراطي بلد يف مواطناً  وتصبح، مستقلةو  مبدعة . املعرفة
 لنقل كوسيلة األشخاص من جمموعة تستخدمه تعسفي صويت نظام هي اللغة

 هلا املسلمني نظر وجهة من كبري جزء يف العربية اللغة أن حني يف . ومشاعرهم أفكارهم
  2.املعرفة ولغة الدين لغة ومها، منفصالن غري وجهان

 

                                                           
1 UU No20. 2013 
2 Ahmad muradi, Pembelajaran menulis bahasa arab dalam respektif komunikatif, (Kencana, 

2015), h.1. 
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 املبادئ تكون أن جيب، لذلك، األم اللغة تعلم عن خيتلف بيةالعر  اللغة تعلم
 وعملية، واملواد، (التدريس منوذج) بالطريقة يتعلق فيما سواء، خمتلفة للتدريس األساسية

 مهارة) االستماع على القدرة العربية اللغة إتقان يف املهارات جمال يتضمن . التنفيذ
، (ةءالقرا مهارة) القراءة على والقدرة، (لكالما مهرة) التحدث على والقدرة، (االستماع
 . (الكتابة مهارة) الكتابة وقدرات

 والذي، املدارس يف العربية اللغة تعلم نظام هنج تطوير مت، احلاضر الوقت يف
 واملعروفة، والكتابة، والقراءة، والتحدث، االستماع وهي، لغوية مهارات أربعة على ينطبق
 يف منفصلة . هذا اللغة تعلم نظام تطبيق تقدمي ميكن ال ثحي، املتكامل النهج باسم
 آخر شكل هو مصطلح هنج حيث، الفرع أو اجلزء نظام هنج يف احلال هو كما،  التعلم

 . املتكاملة العربية اللغة لتعلم املنهجي الفهم أشكال من
 كلمة إن .والوحدة نظرية صنم شكل على كلمتني من الوحدة النزارحي يتألف

 بني تربط كلمة هي( اإلندونيسية اللغة يف والنظرية اإلجنليزية اللغة يف نظرية" )ريةنظ"
 تعين األصول حسب النزمية. "عرو الف نظرية" و" الوحدة نظرية" مها خمتلفني فصلني

 . املعرفة أو املهارة أساس تشكل اليت والقوانني املبادئ"
، صلة وذات مرتابطة ،كاملة كوحدة اللغة يرى الذي النهج هو الوحدة نظرية

 كنظام اللغة ترى اليت اللغة تدريس يف هنج أو البعض بعضها مع منفصلة كعالقة وليس
 . وحدة وتشكيل معينة ألمناط وفقا نظمت اليت واملكونات العناصر من يتكون
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 . واحد يف الكل أو املتكامل النظام باسم النظام هذا يُعرف، اإلجنليزية اللغة يف
 هناك، لذلك .منفصل كجزء وليس، ومرتابطة ككل اللغة إىل تُنظر، النظام هذا يف

 تعلمية وقيمة واحد تقييم، واحد كتاب،  العربية اللغة وهو أال، فقط واحد موضوع
  3.واحدة

 يواجه ال حىت منفصلة تكن ومل ككل باللغة تعليمية مواد الوحدة نزارية قدمت
 الوحدة نذريقات حاول السبب هلذا .عام كلبش بينها اخللط يتم اليت املعرفة لغة طلبةال

 تقدمي يف كبري بشكل املعّلم يدعم نظرية الوحدة إن . صعبة تبدو ال أجنبية لغة عرض
 رأي . األجنبية باللغات التواصل طلبةلل ميكن حبيث اهلدف وخاصة، طلبةلل الدروس

 النظرية اءسو ، القوي النظري أساسه هي املتكامل النظام هذا مزايا أن أوضح، آخر
 . الرتبوية النظرية أو اللغوية

 األساليب هذه يف وجتاوزات قصور أوجه هناك، واملزايا القصور بأوجه يتعلق فيما
 :ذلك يف مبا

 :مزاياال
 مربكة تكون اليت العلم لغة طلبةال يواجه ال حبيث يفصل وال ككل املوضوع يعرض .1

 . عام بشكل
 اهلدف وخاصة، طلبةلل الدروس قدميت يف للمدرسني جدا داعمة الوحده نزهات .0

  4.األجنبية باللغات التواصل طلبةلل ميكن حبيث
                                                           

3 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi  Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : penerbit Idea 

Pres Yogyakarta, 2010) h. 114-115 
4 Layli Shilihatin, dkk, Makalah Nazhariatul Furu’ dan Nazhariatul Wahdah 

(Yokyakarta:2013) 
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 خمتلفة عناصر بني جيمع اللغة لواقع وفقا متكامل نظام، اللغوية النظرية حيث من .2
 منو حتقيق املتكامل النظام هذا يضمن، التعليم حيث من، ككل اللغة ومهارات

، احلالة أو احلالة نفس يف شيء كل مع التعامل يتم ألنه، اللغوية للمهارات متوازن
  5.املعلمني وقدرات روح تنوع خالل من يتأثر ال

 :العيوب
 . والبالغة شرف وعلم ناهو علم وخاصة اللغويات معرفة على طلبةال قدرة ترسيخ .1
، ممكن غري يزال ال واحلديث القرآن فهم مثل، العربية اللغة دراسة يف دينية ألغراض .0

 غةبالالو  القواعد من املعرفةو  املتقدمة املثلى حىت تطبيقها ليتم النظرية هذه وتطبيق
 القراءة كتاب جتميع السهل من ليس. بذاته قائم كعلم طلبةلل تدريسها ينبغي

  6.جرا وهلم واألسلوب، واملفردات، النحوية التطورات من سلسلة على للرتكيز
 تعميق اهتمامات استكشاف على ةقدر  أقل املتقدمني طلبةال على تطبيقها كان إذا .2

  7.احلقيقية احتياجاهتم الواقع يف تصبح معينة لغوية مهارات أو اللغة عناصر
 
 
 إىل ميالً  أكثر األساس يف هي الوحداء نزيه أساس على اللغة تدريس مواد إن

 لنتائج واألخرى واحد دليل يف واحد درس يف اللغة تعلم يف املهارات مجيع بني اجلمع

                                                           
5 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi  Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta :Idea Pres 

Yogyakarta, 2010) h. 115 

 
6 Ibid, 
7 Ibid, 
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، خاص انشقاق لتكون تعلم كل يف مهارة كل بني الفصل إىل متيل ال . والتعلم يمالتقي
 . الوحدة نظرية مع يتعارض احلالة هذه يف

 النزذرية طريقة تطبيق منهجية يناقش خلدون وابن سيفيه كتبه آخر اقتباس ويف
 مواد وجود يبني مؤشر هو العربية باللغة احلايل للتعلم املنهجي التطبيق أن الوحدة أوضح
 يف التعليم مستوى وحدة منهج تطبيق مت أن منذ . طويلة لفرتة الدينية املدارس يف عربية
 على يدل هذا فإن، 0222/0222 الدراسية السنة يف التحديد وجه على، 0222 عام
 تعلم أهداف حتقيق يف للغاية هاماً  دوراً  يلعب العربية اللغة تعلم يف الوحدة النزارية هنج أن

  8.وجيد دقيق بشكل العربية ةاللغ
، رئيسية أنشطة ثالثة يتضمن فإنه، خمططه يف املتكامل التعلم تنفيذ عملية يف
 هنج مع العربية باللغة التعلم وتنفيذ، متكامل هنج مع العربية اللغة لتعلم والتخطيط

 هذا لحتلي ميكن ولذلك . التعلم برنامج خلطة العربية اللغة مدرسي تطبيق وتقييم متكامل
 :يف التنفيذ

 . متكامل بأسلوب العربية اللغة ميتعل خطة إعداد .1
 من الغرض يسمح .املعلم هبا أدىل اليت العربية اللغة درس خطة من إليها ينظر

 حتقيق إىل التعلم عملية تؤدي حبيث املناسبة الطريقة باختيار للمعلم التخطيط
 . صياغتها متت اليت األهداف

 . متكامل بأسلوب عربيةال اللغة ميتعل تنفيذ .0

                                                           
8 http://googleweblight.com/?lite_url=http://syafieh.blogspot.com/2013/03sistematika-

penerapan-pendekatan. 
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 للتعليم التخطيط عن فصله ميكن ال حبيث، التعلم ختطيط تفعيل هو التعلم تنفيذ
 . إجراؤه مت الذي والتعلم

 . ميالتعل برنامج خطة تنفيذ حول العربية للغة معلم به قام تقييم .2
 و املنهج تقدمي على قادر املعلم هل: ومها، مهمان أمران هناك التقييم عملية يف

 للمخطط وفًقا ميالتعل عملية تنفيذ على قادرًا املعلم كان هل خطة التعليم. والثاين
 . إعدادها مت اليت الدروس وخطط

 مواد هناك، المبونج بندر0الثانوية احلكومية املدرسة  هي حكومية مدرسة يف
، ةالطلب على( الوحدة نظرية) متكامل منهج باستخدام العربية اللغة وهي أجنبية لغوية
، وأهداف، متكاملة بطريقة ومهارات متكامل هنج مع ميبالتعل متعلق منهج يوجد حيث
 Siti األم تدرس A السابع الصف يف . لدراسة لالهتمام مثري أمر ميالتعل للتنفيذ واملادة

Maesaroh,S,Ag عدد من بدءاً ، تدريسها يف القيود من العديد لديه يوجد حيث 
 من عام بشكل يأتون الذين طلبةال خلفية، البطيئة كتابةال، )احلصة( الدراسة ساعات
 عندما حبيث العربية اللغة مواضيع تطبق ال مدارسهم حيث، العامة االبتدائية املدارس
 هناك، ذلك ومع . جتاههم بالعربية تشعر املدرسة الثانوية أو العليا املدرسة إىل يدخلون

 سبيل على، الصف لكذ يف العربية ميالتعل أنشطة نتائج أو عملية يف املزايا من العديد
 لديهم أو كثريًا املعلم سؤاليقوم ب مثل التعلم عملية يف النشطني طلبةالكون ،  املثال
 واستعدادات اهتمامات لديهم طلبةال من العديد فإن، املادة حول بالفضول كبري شعور

 التعلم عملية تصبح حىت هلا املتاحة اإلعالم وسائل أو الوسائل توفر، العربية املواد يف
 خمتلف أو مفصول وغري كامل بشكل تقدميها يتم اليت املواد عرض حيث ومن، ممتعة
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، أعاله الوارد الشرح إىل استناداً  . العربية باللغة التعليمية املواد إتقان األسهل من جيعل
 نظرية) املاملتك املنهج باستخدام العربية اللغة تعلم تطبيق حول حبث إجراء الكاتب يريد

 0الثانوية احلكومية املدرسة ب A السابع الفصل يف العربية للغة ميتعل عملية يف( الوحدة
 . بندار المفونج

 مشكلة البحث .ب

 البحث مشاكلأن تقدم الباحثة  ميكن، صياغتها متت اليت املشكلة خلفية إىل استناداً 
 :التالية

 باملدرسة A السابع الصف يف الوحدة بنظرية بالعربياللغة  تعليم ختطيط يتم كيف .1
 ؟المفونج بندار 0الثانوية احلكومية 

 باملدرسة A السابع الصف يف الوحدة بنظرية بالعربياللغة  تعليم تنفيذ يتم كيف .0
 ؟المفونج بندار 0الثانوية احلكومية 

 باملدرسة A السابع الصف يف الوحدة بنظرية بالعربياللغة  تعليم تقييم يتم كيف .2
 ؟المفونج بندار 0كومية الثانوية احل
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 وفوائده البحثداف هأ .ج

 هي: هذا البحث يف حتقيقها جيب اليت األهداف
 يف الوحدة بنظرية العربية اللغة ميتعل تطبيق يف وتقييم وتنفيذ ختطيط كيفية ملعرفة .1

 .المفونج بندار 0الثانوية احلكومية  باملدرسة A السابع الفصل
 :لعلميمن هذا البحث ا الفوائدأما 

الثانوية  مدارس يف العربية اللغة مناهج يف اخلاصة والتحسينات األفكار يف مسامهة .1
 . املؤسساتو 

املدرسة  يف العربية الدروس يف وخاصة الوحدة نظرية تطبيق يف التفكري يف كمسامهة .0
 .المبونج بندر 0الثانوية احلكومية 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 العربيةتعليم اللغة  .د

 حبيث املعلم قبل من األمثل النحو على إجراؤه يتم تعليمًيا نشاطًا مضمونه التعليم يعترب
 يعد، أخرى وبعبارة .التعليم جمال يف اجليدة السلوكية األنشطة بعض بتدريس الطلبة يقوم
 .األهداف حتقيق إىل تفضي معينة ميتعل أنشطة إنشاء يف املعلم به يقوم جهداً  ميالتعل

 حبيث حد أقصى إىل املعلم به يقوم تدريسي نشاط هو األجنبية اللغة تعلم فإن، التايلوب
 على يساعد مما، جيدة ميتعلال بأنشطة معينة أجنبية لغة يدرسون الذين الطلبة يقوم

  9.أجنبية لغة ميتعل هدف حتقيق
 العربية اللغة تخطيط تعليم .1

 التعليم ختطيط تعريف (أ
 ميكن .احملددة األهداف لتحقيق تنفيذها سيتم اليت اخلطوات ترتيب هو التخطيط

 صانع لرغبات وفًقا معينة زمنية فرتة يف االحتياجات أساس على التخطيط ترتيب
 بسهولة تنفيذه جيب التخطيط أن هو ذلك من األهم فإن، ذلك ومع .التخطيط

  10.اهلدف وعلى

                                                           
9 Acep Hermawan,Metodologi pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011),h.32. 
10 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 

15 
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 للقاموس قاً وف .تبنيها اليت الكلمات من ميالتعل ختطيط تعريف فهم ميكن
 يف، (تصميمال) عملال خطة، طريقة، عملية هو التخطيط فإن، الكبري اإلندونيسي

 حي كائن أو شخصية كونه أو، طريقة أو، عملية هو ميالتعلختطيط  أن حني
 خالل من للمشكلة حل كعملية التخطيط عن التعبري ميكن لذلك 11.للتعلم

 .معينة أهداف لتحقيق إجنازه مت ملا املنتظم اإلعداد
 متنوعة جمموعة يف التخطيط تعريف يتم .للغاية معقد مغزى ذو التخطيط

 على يؤثر اخللفية وما، ترى حيث نظره وجهة على اعتمادا خمتلفة أنواع من
 :التايل النحو على صيغت التعريفات هذه بني من .التعريف صياغة يف الشخص

 شيء وحتديد سابح هو التخطيط فإن، Pramudji Atmusudirdjoـ ل وفقا  (1
 .وكيف من جانب من، معينة أهداف حتقيق يف سينفذ

 بشكل تنفيذها يتم أنشطة إعداد عملية سوى ليس األوسع مبعناه التخطيط (0
 .معينة أهداف لتحقيق منهجي

 سيتم اليت املختلفة القرارات لصياغة عملية أنه على التخطيط تفسري ميكن (2
  12.لفاً س حمدد هدف لتحقيق املستقبل يف تنفيذها
 كعملية ميالتعل ختطيط أن االستنتاج ميكن، أعاله الوارد التعريف من

 حياول ولكن، يةالطلبة األنشطة أو املعلمني أنشطة على فقط يركز ال، تعاونية
 .حتديدها مت اليت التعليم أهداف حتقيق مشرتك بشكل الطلبةو  املعلمون

                                                           
11 Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai 

Pustaka,2005) 
12Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu 

Pendekatan Komprehensif, (Bandung : Remaja RosdaKarya, 2011), h. 4 



11 
 

 والدعم املتبادلة قاتالعال من سلسلة أنه على التعليم ختطيط تفسري ميكن
، آخر فهم مع أو التعليم يف املوجودة املكونات أو العناصر خمتلف بني املتبادل

 املكون أو العنصر .التعليم مكونات أو عناصر وحتديد وتنسيق تنظيم عملية وهي
 :هو السؤال يف
 التعليم توجيه يتم أين (أ

 التعليم عملية يف مناقشته جيب ما (ب
 ذلك نفعل كيف (ج
 التعليم عملية فشل أو جناح تعرف كيف (د

 أما، التعليم عملية يف حتقيقها جيب اليت باألهداف األوىل املشكلة تتعلق
 الثالثة املشكلة أما، طلبةلل تقدميها سيتم اليت التعليمية باملواد فتتعلق الثانية املشكلة
 ،التعليمية املواد لنقل استخدامها ميكن اليت الطرق أو باالسرتاتيجيات فتتعلق

 جناح مستوى لقياس يستخدم والذي .التقييم أو بالتقييم تتعلق األخرية واملشكلة
 .التعليم

 التعليم ختطيط ووظائف أهداف (ب
 تعليمية خططًا يضع دائًما كان املعلم أن هو النجاح حققت اليت العوامل أحد

 املعلمني أنشطة وتوجيه توجيه إىل التعليم ختطيط يهدف، املخطط يف .سابقة
 من التمكن فقط ليس التخطيط من اهلدف أن حبيث التعليم عملية يف بةالطلو 

 والبحث التعليم برامج جتاه إجيابية مواقف تطوير أيًضا ولكن األساسية املبادئ
 التعليم ختطيط من اهلدف يكون املثالية الناحية من .التعليم مشكلة حل وحتديد
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 وتقدمي، التعليم ومعدات أدوات مواستخدا وطرق التعليمية واملواد املواد إتقان هو
 وفًقا الطلبة وتعليم املتاح الزمين اإلطار وإدارة املناقشة أساس على الدراسية املناهج

 .مربمج هو ملا
 تؤدي حبيث املناسبة الطريقة باختيار للمعلم التخطيط من اهلدف يسمح

 يعين، نيللمدرس بالنسبة .صياغتها متت اليت األهداف حتقيق إىل التعليم عملية
 لتحقيق فعاالً  يعترب التعليمو  التعليم عملية من نوع أي حتديد طريقة اختيار كل

 يةالطلبة األنشطة بتنظيم املعلم قيام كيفية يوجه أنه كما .تلبيتها مت اليت األهداف
 اهلدف هذا يف النظر يتم أن أمهية مدى، وهكذا .اختارها اليت التعليم عملية يف

 يف مذكور هو كما األهداف حيقق أن للتعلم ميكن حبيث ،درس كل يف وصياغته
 :التايل النحو على يعمل التعليم ختطيط خمطط .املنهج

 يتم الذي التعليمب وعالقته املدرسي التعليم لغرض أوضح فهماً  املعلم إعطاء (1
 .اهلدف هذا لتحقيق إجنازه

 األهداف حتقيق يف التعليم مسامهة يف التفكري توضيح على املعلمني مساعدة (0
 .التعليمية

 .املستخدمة واإلجراءات املقدمة التعليم قيم يف املعلم ثقة إضافة (2
 وتشجيعهم الطلبة واهتمامات الطلبة احتياجات على للتعرف املعلم مساعدة (4

 .التعليم حتفيز على
 .الصحيحة والطريقة اجليد التنظيم مع التعليم يف واخلطأ التجربة أنشطة من احلد (5
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 ثةیدح وادم ریفوتو میلتعلا زیزتع علی ظلحفاا في نیسدرلما دةمساع (2
 .بالطلل

 أو توجيه األساس يف هو التعليم خطة من األساسي اهلدف فإن لذلك
 عملية يف الطلبةو  املعلمني أنشطة وتوجيه توجيه إىل باإلضافة، للمعلم تعليم

 :يف التخطيط وظيفة تتمثل بينما، التعليم
 .التحديد وجه على الطلبة احتياجات واحتواء تنظيم (1
 .حتقيقها املراد األهداف خرائط رسم يف املعلمني مساعدة (0
 .التعليم يف واخلطأ التجربة أنشطة من احلد على املعلمني مساعدة (2

 العربية اللغة ميتعل تنفيذ .2
 أو للتعليم التخطيط عن فصله ميكن ال حبيث، التعليم ختطيط تفعيل هو التعليم تنفيذ

 املناهج لتفعيل يالتعليم التخطيط كيفية على التطبيق يعتمد. ؤهإجرا مت الذي التعليم
 إىل تنفيذها يصل حبيث معينة خلطوات وفقاً  مرتبة عملية هو العملية وتنفيذ، الدراسية

  13.املتوقعة النتائج
 تربوية وقيمة تعليمية قيمة له نشاط التعليم تنفيذ فإن زين وأسوان حبري لسيحول وفقا

 إىل التعليمية القيمة تفاعل يرجع. والطلبة املعلمني بني حتدث اليت التفاعالت تلوين
 تنفيذ بدء قبل صياغتها متت اليت األهداف بعض حتقيق حنو املوجه التعليم تنفيذ

  14.التعليم
                                                           
13 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), 

h. 136 
14 Syaiful Bahri dan Aswan zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

h.1 
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 .اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة األولية األنشطة التعليم تنفيذ يشمل
  قدمةاملأنشطة  (أ

 انتباه وتركيز احلافز إثارة إىل يهدف تعليمي اجتماع يف يلاألو  النشاط هو مقدمة
 التحفيز شكل يف تكون أن ميكن واليت، التعليم عملية يف بنشاط للمشاركة الطلبة

 .يلي كما والتحفيز
 .املسبق التعليم أو الطالب بتجربة اآلن التعليمية املواد ربط (1
 .الصعبة األسئلة طرح (0
 .التعليم فوائد تقدمي (2
 .التعليم مبواد متعلق ءشي إظهار (4

 التعليم تنفيذ. التايل النحو على األنشطة وخطة الكفاءات تقدمي يوصف
 .الطلبة قبل من حتقيقها سيتم اليت القدرات نقل (1
 وإبداء، اجلماعي والعمل، الفردية، املثال سبيل على نشاط خطة تقدمي (0

 .املالحظات
 بأنشطة صلة تذا بأشياء القيام للمعلم ميكن، األولية األنشطة من

 مواتياً  التعليم يصبح حبيث، اخلطة وأنشطة الكفاءات وإيصال والتحفيز التحفيز
 .املعلم يتوقعه ملا وفقاً 
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 األساسية األنشطة (ب

 يتم اليت الكفاءة األساسية لتحقيق تعلم عملية هو األساسية األنشطة تنفيذ إن
، بنشاط املشاركة على الطلبة حتفيز، حتدي، ممتع، ملهم، تفاعلي بشكل تنفيذها
 مواهبهم مع يتفق مبا واالستقاللية، واإلبداع، للمبادرات كافية مساحة وتوفري

 مصممة طرقًا األساسي النشاط يستخدم. والنفسي اجلسدي ومنوهم واهتماماهتم
 .واملوضوعات الطلبة خلصائص وفًقا

 يتم .األساسية الكفاءات لتحقيق التعليم عملية هو األساسي النشاط
 االستكشاف عملية خالل من ومنهجية منهجية بطريقة النشاط هذا تنفيذ

 تبدأ عندما املعلم به يقوم الذي النشاط هو األساسي النشاط .والتأكيد والتفصيل
 األهداف لتحقيق إجراؤه يتم الذي للتعلم األساسية األنشطة يف، التعليم عملية

 .ملعلوماتا عن باحثني ليصبحوا نشط بشكل تنفيذها مت اليت
 املواهب مع يتفق مبا واالستقاللية واإلبداع للمبادرات كافية مساحة وتوفري

 املطبقة األساسية التعليمية األنشطة يف .طلبةلل اجلسدي النفسي والتطور واملصاحل
 الكفاءات إىل االنتباه املعلمني على جيب، 0212 لعام الدراسية املناهج على

، واالنضباط، والتسامح، والتعاون، والشمولية، الصدق مثل باملواقف املرتبطة
 .والدروس الدروس خطة يف الواردة اآلخرين آراء واحرتام، للقواعد والطاعة
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، املراقبة يشمل الذي، العلمي املنهج للتعلم األساسية األنشطة تستخدم
 يشمل .التايل النحو على شرح .والتواصل، والربط، واالستكشاف، واالستفسار

 :يلي ما تعليمال تنفيذ
 
 .وخيتلف واسع نطاق على الفرص املعلم يفتح، املالحظة أنشطة يف

 واالستماع واالستماع املشاهدة خالل من املالحظات إلبداء طلبةلل الفرصة
 يتم اليت للمواد وفًقا املالحظات إجراء على الطلبة بتسهيل املعلم يقوم .والقراءة

 .تدريسها
 حول أسئلة لطرح طلبةلل واسعة فرًصا علمامل يفتح، االستجواب نشاط يف

 إىل املعلم حيتاج، النشاط هذا يف .ومالحظتها رؤيتها متت اليت التعليمية املواد
 ميكن .اخلرسانية املادية الكائنات مراقبة نتائج حول األسئلة لطرح الطلبة توجيه

 عندما .عرفةوامل واملهارات املواقف وتطوير لتحسني الطلبة إهلام الفعالني للمعلمني
 عندما .جيد بشكل للدراسة هطلبة يرشد أو يرشد الوقت نفس يف، املعلم يسأل
 مستمعني يصبحوا أن على هطلبة املعلم يشجع، هطلبة من أسئلة عن املعلم جييب

 .جيدين ومتعلمني
 استكشاف (1

 باملواد املتعلقة الطلبة حياة بنشاط الطلبة يستكشف، االستكشاف يف
 التفكري طلبةلل وميكن املعرفة الكتساب مالحظات بعمل الطلبة يقوم .التعليمية

 .التعليمية باملواد املتعلقة احلقائق خالل من ومنهجية منطقية بطريقة
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 ةمشارك (0
 ومجع باستكشاف الطلبة قيام هو واملالحظة االستجواب أنشطة متابعة

 على ةباملتابع القيام ميكن .جيدة طرق خالل من خمتلفة مصادر من املعلومات
 األكثر األشياء أو للظواهر االهتمام وإيالء، باملواد املتعلقة الكتب قراءة شكل

 املعلومات الطلبة جيد، املعلومات هذه على العثور من .التجارب إجراء أو دقة
 .وخيتتمون، األخرى باملعلومات املتعلقة

 التواصل (2
 إىل استناًدا لوماتواملع املالحظات نتائج الطلبة ينقل أن هو املقصود توصيل إن

 .املكتوبة غري أو املكتوبة سواء، الطلبة هبا أدىل اليت املالحظات نتائج
 ختتاماال أنشطة (ج

 شكل يف تنفيذها ميكن اليت التعليم أنشطة إلهناء تنفيذه يتم نشاط هو اإلغالق
 .ومتابعة، فعل وردود، وتأمالت وتقييمات، استنتاجات أو ملخصات

 التعليم تقييم .3
 أو التقييم يعين ما وهو، اإلجنليزية اللغة تقييم من يأيت الكلمة تقييم فإن، للغة ووفًقا

 ما شيء حالة لتحديد خمطط نشاط هو" تقييم" مصطلح أن حني يف. التقييم
  15.استنتاجات على للحصول باملعايري مقارنة والنتائج األداة باستخدام

 أو التخطيط فصل ميكن ال حبيث التعليم أو التعليم من يتجزأ ال جزء التقييم
  16.الشامل التعليمو  التعليم برنامج عن واالستخدام والتنفيذ اإلعداد

                                                           
15 M. Chabib Thaha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), h.1 
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 يف املكونات مجيع وكفاءة فعالية معرفة إىل املعلم حيتاج، التعليم عملية بعد
 التفاعلي التعليم. التعليم تقييم املعلمني على جيب، السبب هلذا. التعليم عملية

 .والتواصل
. التعليم يف بالغة بأمهية التعليم يف التقييم وضع أمهية تتعلق، حلالةا هذه يف

 من بدءًا، وجتميعها تعليمية أنشطة إنشاء من املعلم سيتمكن، التقييم خالل من ألنه
 املكونة العناصر أحد التقييم يعد، لذلك. التعليم أنشطة وتنفيذ التصميمات تصميم

 .التعليم يف جًدا املهمة للمكونات
 التعليم دافأه (أ

 وتقدمي، التعليم واكتمال األدوات استخدام وطرق، التعليمية املواد مجيع إتقان
 .كمربجمني الطلبة وتعليم املتاح الوقت وإدارة اللغة أساس على الدراسية املناهج

 شكل يف تعاليم إعطاء هو التعليم فهم مث، يتحقق طموح هو اهلدف
 .املعرفة هذه وتعاليم فهم من نوايتمك حىت، أشخاص عدة أو لشخص املعرفة

 حىت التعليم تطبيق خالل من حتقيقه إىل التطلع هو التعليم من اهلدف فإن لذا
 .تدريسها مت اليت العلوم فهم من يتمكنوا

 يتعني اليت األهداف بعض هناك، لدينا التعليم مهام تنفيذ يف، بالطبع
 هذا من اهلدف حيث من مث، املناقشة من مزيد لتسهيل .املعلم قبل من حتقيقها
 العامة األهداف وهي، أجزاء 0 إىل واسع نطاق على مقسمة، التعليم

 :واخلاصة

                                                                                                                                                                      
16 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.28 
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 ةعامال التعليمية فاهداأل (1
 :هو للمعلم العام التعليمي اهلدف

 .الطلبة لدى املعرفة تعليم، لتوفري (أ

 إىل املعلمني يقدمها اليت املعارف مجيع ومعرفة امتالك ميكن حبيث (ب
 .همطلبة سطةبوا همطلبة

 املعرفة لنشر أيًضا استعداد على املعرفة لديهم الذين الطلبة يكون حىت (ج
 .منحها مت اليت

 ملزيد .للمعلم للتدريس العام اهلدف جوهر هي، املذكورة الثالث النقاط
  17.العامة لألغراض لألنشطة الفهم من
 اخلاصة تعليميةال هدافاأل (0

 :شيئني هو للمعلم يًصاخص التعليم من اهلدف أن، يعلم أن ميكن
 عمل يتم مث ومن نعمة شكل يف احملاباة أو االمتنان عن( تعبري) بيانالك (أ

أو  الناس من لغريه العلوم تعليم شكل يف وهو، ينبغي كما السرور
 .الطلبة

 بواجباته يقوم أن عامل كل من يُطلب حيث، األخالقي لتزاماالك (ب
  18.التعليم طريق عن فيذهتن يتم ما هو، العلمية مهامه وأحد، العلمية

 

                                                           
17 Abdul Kodir Munsyi, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Al Ikhlas, 1981), h.26-28. 
18 Op. Cit.,h.38. 
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 التعليم مبادئ .0

 مبعىن. التعليم عملية يف األساسي املوضوع هي اليت احلقيقة هو التعليم مبدأ أساسا
 املتفق املبادئ تستخدم أن جيب، أهدافها وحتقق تنجح أن ميكن التعليم عملية أن

 بشكل تعليموال بالتعليم القيام كيفية عن فكرة. الفلسفي التفكري خالل من عليها
 .املنشود اهلدف حتقيق ميكن حبيث. وكفء وفعال جيد

 تعليم مبدأ. أعاله الفرعية املناقشة يف إليه املشار التعليم مببدأ يتعلق فيما
 يلي: ما آرائهم يستخدمون الذين اخلرباء من العديد

 على تنص" التعليم لعملية املدخل" كتابه يف، والصدقاء A. Tabrani ل وفقا
 :وهي، أنواع 2 هو التعليم أمبد أن
 إدراك (أ

 الدافع (ب
 األنشطة (ج
 والتكامل االرتباط (د
 البيئة (ه
 19التعاون (و

 :وهي، التعليم مبادئ من أنواع 12 هناك، Slametoل بالنسبة
 االهتمام (أ

                                                           
19 A. Tabrani, dkk, Op. Cit., h.90-155 
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 األنشطة (ب
 إدراك (ج
 مظاهرة (د
 التكرار (ه
 الرتكيز ارتباط (و
 االجتماعية التنشئة (ز

 التفرد (ح

 20التقييم (ط
 املبادئ تعترب .أنواع عدة من يتكون التعليم مبدأ أن االستنتاج ميكن وبالتايل

 احلصول إىل حتتاج وكلها، ومتداعمة مرتابطة التعليم عملية يف البعض بعضها مع
 التعليم. ممارسة يف املعلمني أحد من خاص اهتمام على

 

 نظرية الوحدة .ه

نظرية الوحدة أو  املتكامل املنهج ومها، التعليم لنظم مقاربتان هناك، العربية اللغة ميتعل يف
  21ونظرية الفروع.

                                                           
20 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kridit Semester SKS, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1991), h.86-89 
21 Ibid, h. 67-68 
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 للنهوج كنتيجة( نظرية الفروع) تقسيمه مت الذي لدرس اللغة العربية بالنسبة أما
 املوضوعات هذه .العربية اللغة ميتعل يف املستخدمة النحوية الرتمجة وطرق املعلوماتية

  22.البعض بعضها مع اتصال كل تشغيل منفصلة
، الصلة وثيق ككيان اللغة نرى أننا هو اللغة تعليم يف الوحدة نظريةب املقصود

 وحدات من وحدة كل تناقش، النظرية هذه تطبيق يف .ومتميز منفصل كفرع وليس
 نص يستخدم .الفرعية املوضوعات من العديد يف وصفه مت للغة واحًدا موضوًعا الدراسة
 .تدريسها سيتم اليت اللغوية املواد مجيع ملناقشة كمحور املناقشة موضوع

 الوحدة نظرية تعريف .1
، مرتابطة كوحدة اللغة إىل تنظر اليت النظرية هي العربية اللغة ميتعل يف الوحدة نظرية
 اليت ( All In One System) الوحدةنظرية  منفصلة فروع عدة إىل مقسم كجزء وليس

، واالستدارة كامل هو وهذا، البشر بني اتصال أداة هي اللغة، كلغة اللغة ترى
 .مرتابطة أو خطاطيف وترتبط

 all in one أو integrated system بأنه النظام هذا يُعرف، اإلجنليزية اللغة يف

system. وليس، ومرتابطة سليم شيء أهنا على اللغة ترتيب يتم، النظام هذا يف 
 كتاب،  العربية اللغة وهو أال، فقط واحد موضوع هناك، لذلك .منفصل كجزء
  23.واحدة تعلمية وقيمة واحد تقييم، واحد

                                                           
22 Achmad Chotib. dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam/IAIN, (Jakarta: Depag RI, Proyek Pengembangan Sistem 

Pendidikan Agama, 1976), h. 108-109 
23 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Penerbit Idea 

Press Yogyakarta, 2010) h. 114-115 
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 الكتابة، (اللغة قواعد) والقوايد( قراءة) والقراءة( احلديث) احلوار تدرس
 حمدد وقت أي دون اللغة جوانب من وغريها( االستماع) االستماع، (الكتابة)

 .هو هذا اللغة جوانب من جانب كل لتدريس
 القرية مكونات موضوع نفسه الوقت يف املوضوع موضوع يصبح وهكذا

 هذه موضوع أساس على أيضا اللغة متارين تقدمي يتم .واألنسياسة والقاعة وبريوالت
 سيتم اليت اللغة مكونات مجيع عرض يتم، النظرية هذه على وبناءً  .املكونات
 مكونات ألحد خاًصا وقًتا تلقائًيا ختصص ال ألهنا وذلك، تكاملية بطريقة تدريسها

 اللغات مجيع تدريس يتم حيث العربية ةاللغ درس هو يظهر الذي الدرس اسم .اللغة
 .متكامل بشكل

 االعتبارات من عدد على اللغة تدريس يف الوحدة نظرية تطبيق ويستند
 أن النظرية هذه لتطبيق ميكن، السبكية اجلوانب ناحية من .واللغوية والرتبوية النفسية

 يف فاتاختال مع امللل ويتجنب، للدروس الشوق ويولد، الطلبة محاس على يؤثر
 تكرارًا هناك فسيكون، اجلوانب خمتلف من واحد موضوع ملراجعة نظرًا .اإلثارة تعلم

نظرية الوحدة بشكل  فهمي وطالب .ما ملوضوع الطلبة فهم من ويزيد سيعزز لالعتبار
 التقاط يف الدماغ عمل طريقة مع تتوافق الطريقة هذه .التفاصيل وشرح العام

 .اجلديدة واملعرفة املعلومات
 خمتلف بني وثيقة صلة وجود النظام هذا وراء تكمن اليت االعتبارات بني من

 ملوضوع شامل فهم الطلبة لدى سيكون الروابط هذه مع، اللغوية الدراسات أنواع
 من واحد نوع يوجد ال .الطلبة لغة لتطوير توازن يوجد، النظرية هذه يف .لغوي
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 .واحد سياق إعطاء يتم القدرات أنواع عمجي ألن جتاهلها أو امتياز يتم اليت القدرات
 .ومحاسهم الطلبة انتباه يكن مل

 استخدام مع تتوافق فهي، اللغة علم سبب إىل تستند النظرية أن حني يف
 يصف فهو، واملكتوبة املنطوقة اللغة الشخص يستخدم عندما .اللغوية املمارسات

 املختلفة املفردات على للحصول أوالً  قاموس عن يبحث ال أنه مبعىن، ككل تفكريه
 يف يضعها مث، اجلمل تكوين وكيفية الكلمات شكل ملعرفة القواعد يتعلم مث، املطلوبة

 الكمال على وحيتوي بسرعة حيدث ذلك عن التعبري لكن .الكتابة أو الكلمات
 .املختلفة العناصر هذه بني والعالقة

 من اللغة تعلم يف املتكامل النظام هذا مزايا من الكاملة االستفادة سيتم
 :ومها، التاليني املبدأين مراعاة خالل

 اللغة فروع عن ومستقالً  مستقالً  اللغة فروع من فرع كل يعترب ال أن جيب (أ
 ينفصل ال جزءًا اللغة فروع مجيع اعتبار جيب، العكس على ولكن .األخرى
 .البعض بعضها بني وثيقة عالقة هلا ويكون

 عملية لتسهيل فقط، جزئيا مصطنعة فروع عدة يف اللغات بعض اعتبار ينبغي (ب
 .احلاجة عند معني وقت يف، معني لفرع االهتمام من مزيد وإعطاء التعليم

 تعلم أن حني يف، النظام هذا عموما املدارس يف العربية اللغة تعلم يستخدم
 .)نظرية الفروع( منفصل نظام عادة يستخدم املعهد يف العربية اللغة

 الوحدة نظرية عناصر .2
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 يف تعرض بالعربية املتعلقة الدروس مكونات مجيع أن هو النظام هذا استخدام نتيجة
 وحدة كل تتضمن. املربجمة اللغة جوانب كل يشرح نصي كتاب مع واحد موضوع

 :وهي، مكونات مخسة أو أربعة من يتكون واحد موضوع عادة الكتاب يف
 قصرية وأجوبة أسئلة لشك يف التعليم مادة بتدريس يقوم الذي( احلوار) احلوار (أ

 وهياكل، الكلمات وأشكال، املفردات على وحيتوي الرئيسي املوضوع حول
 والقويد القراءة يف أيضا تدريبها سيتم اليت اجلديدة اجلملة

، الصرف، املفردات أيضا يعلم الذي اخلطاب شكل يف القراءة مادة مع، القراءة (ب
 واملوفدات القراءة إتقان إنشاء فورال على مت وقد)النحو(  املربجمة اجلملة وبنية

 الفهم. على التدريب يف اجلديدة

 اليت اجلملة بنيات أو الكلمات أشكال يعّلم الذي( القواعد) الرتكيب أو القويد (ج
 يف التدريب مباشرة يليها، والقراءة احلوار مادة خالل من وجيزة لفرتة تقدميها مت
 ."القاعدة تنظيم"

، املفردات على حتتوي اليت الوجه ءنشااإلو  اإلمالء تغطي(، الكتابة) الكتابة (د
 وقد. السابقة الثالثة املكونات يف تطويره مت الذي اجلمل وتركيب الكلمة شكل

 .القرع لتقوية الكعبة أعطيت
 هذا يستخدمون الذين املعلمني تشجيع يتم، الطريقة هبذه املواد ترتيب مع

 مثل تقنيات مع( االنتقائية لطريقةا) الكهربائية األساليب استخدام على الكتاب
 حمتويات عن التعبري وإعادة، حفر، إتقان، مظاهرة، والدرامية، واجلواب السؤال

 .اخلطاب
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 الوحدة نظرية تظبيق .3

 :وهي، للتعلم كقواعد تستخدم اليت الرئيسية التغري مواد هناك التعليم ممارسة يف
 .النص قراءة أو موضوعية دراسة (أ

 .معني موضوع عن القراءة هي لدرسل الرئيسية املادة  (ب

 .احملادثة النص أو املوقف على القائم التعليم (ج

 بعض يف أو معينة مواقف يف احملادثة نص شكل يف الرئيسية التعليمية املواد (د
 :ذلك يف مبا األنشطة من العديد تنفيذ ميكن املواد هذه من. املواضيع

 اجملانية احملادثة حىت النص مسكرة .أ
 األصوات بعض ومتييز القراءة ىعل تدرب .ب
 سردي نص إىل احلوار نص حتويل طريق عن الكتابة ممارسة .ج
 بالتوازي القراءة أو القراءة فهم .د
 .وهكذا، النص يف معينة قواعد أو هياكل مناقشة .ـه

 مزاياها الوحدة نظريةعيوب  .4
 المزايا نقاط (أ

 اللغة معرفة لطلبةا يواجه ال حبيث يفصل وال ككلالعربية   اللغة درس يعرض (1
 لعرضنظرية الوحدة  حماولة يف السبب هو هذا. عام بشكل حمرية تكون اليت
 اللغات تبدو ال حبيث وعملية بسيطة بطريقة( العربية) األجنبية اللغة سدر 

 .صعبة األجنبية
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 وخاصة، بةللطل الدروس تقدمي يف علمللم جدا داعم هو الوحدةنظرية   (0
  24.األجنبية باللغات لتواصلا طلبةلل ميكن حبيث اهلدف

 النظري أساسه هي املتكامل النظام هذا مزايا أن توضيح مت، آخر رأي يف (2
 حيث من. الرتبوية النظرية أو اللغوية النظرية أو النفسية النظرية سواء، القوي

 إىل النظر يف الدماغ عمل مع يتماشى املتكامل النظام هذا فإن، النفس علم
 أو االختالفات تؤدي أن ميكن. العاملية أو اجلديدة زاءاألج من أي، األشياء

 .بامللل الشعور من الطلبة منع إىل العرض تقنيات يف املادية االختالفات

 عناصر بني جيمع اللغة لواقع وفقا متكامل نظام، اللغوية النظرية حيث من (4
 املتكامل النظام هذا يضمن، التعليم حيث من. ككل اللغة ومهارات خمتلفة

 نفس يف معه التعامل يتم شيء كل ألن، اللغوية املهارات يف متوازن منو قيقحت
  25.املعلمني وقدرة احلماس بتنوع يتأثر وال، واحلالة الوضع

 العيوب (ب
الصرف  وعلم، النحو  علم وخاصة، اللغة علم يف الطلبة معرفة ختفيض (1

 .اخلاص علمها سو الدر تلك  أصبح، العربية اللغة تطور تاريخ يف والبالغة.

 غري يزال ال واحلديث القرآن فهم مثل، العربية اللغة دراسة يف دينية ألغراض (0
 لعلم مصلح متقدمة تدريس يتم حىت وتطبيقها النظرية هذه تطبيق يتم، ممكن

 .مستقل كعلم للطلبة البالغة القواعد
                                                           

24 Laily sholihatin, dkk, Makalah Nadzariyatul Furu’  dan Nadzariyatul 

Wahdah (Yogyakarta: 2013) 
25 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta 

: Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2010) h.115  
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 كتب ألن، النظرية هبذه العربية باللغة القراءة كتاب جتميع السهل من ليس (2
 واألسلوب، واملفردات، النحوي النمو لتسلسل اهتماما تويل أن جيب اءةقر ال

  26.جرا وهلم

 فهو املتقدمني الطلبة على تطبيقه مت إذا، التالية موراأل بني من، الضعف نقاط (4
 اللغوية املهارات بعض أو اللغة عناصر تعميق مصاحل حتقيق على قدرة أقل
  27.ةاحلقيقي احتياجاهتم الواقع يف تصبح اليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Ibid, 
27 Ibid, 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

                                                                                                                                                                  
 نوع البحث .و

 تعريف شرح سيتم ،بحث العلميهذا ال يف املستخدمة البحث منهجية تقدمي قبل
 .البحث البحث ومنهجية
 الصرب ومبادئ عوامل على للحصول تنفيذه يتم العلوم يف جهد هو البحث

  28.احلقيقة وإدراك واملنهجية واحلذر
 وحتقيق ثالبح إلجراء جيًدا املستعدة عملالو  تفكريال طريقة هي البحث منهجية

  29.البحث أهداف
 حبثي هنج عن عبارة وهي ،نوعي كبحث البحث هذا عدي أعاله، للعنوان وفًقا

 الذي والسلوك األشخاص من شفوية أو مكتوبة بيانات شكل يف وصفية بيانات ينتج
 .مالحظته ميكن

 الالحقة، الوضعية فلسفة على تقوم بحثال طريقة هو النوعي البحث منهج
 الباحث كوني حيث( التجارب عكس على)، الطبيعية األشياء حالة لفحص وتستخدم

 مصادر من( purposive dan snowbaal) وثلجية هادفة عينات وأخذ، رئيسية أداة

                                                           
28 Mardalis, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal(Jakarta: Bumi Aksara, 

1999)h.24 
29 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:Mandar 

Maju,1996),cet.IV,h.16 
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 استقرائي هو البيانات وحتليل، (trianggulasi) التثليثب البياناتمجع وتقنيات، البيانات
  30.التعميم من بدال املعىن على تشدد النوعي البحث ونتائج، نوعي أو

 

 مصادر البيانات .ز

 واملصادر األولية املصادر استخدام البيانات جلمع ميكن، البيانات رمصد من نظرا
 :ومها شرحهما يتم للبيانات( 0) مصدران يوجد، البيانات مصادر مجع عند. الثانوية

 األساسيةمصدر البيانات  .1

 املصدر من مباشرة عليها احلصول مت اليت للبيانات مصدر هي األساسية البيانات
 يف األولية البيانات تكون أن ميكن(. الوسيطة الوسائط خالل من وليس) األصلي

 يف األساسية والبيانات، جمموعات يف أو فردي بشكل املوضوع( شخص) آراء شكل
من املدرسة   Aالسابع الصف يف واملعلم العربية اللغة ملعلم مدرس 1 هي الدراسة هذه

 من يتألف وهو. شخًصا 42 إىل يصل الذي، بندار المفونج 0الثانوية احلكومية 
 . الفكرية املستويات خمتلف من طالبة 15 و طالب 05

 الثانويةمصدر البيانات  .0

 قبل من عليها احلصول مت اليت البحث لبيانات مصدر هي الثانوية البياناتمصدر 
 عليها احلصول مت) الوسيطة اإلعالم وسائل خالل من مباشر غري بشكل الباحثني

 أو أدلة شكل يف الثانوية البيانات تكون ما عادة(. أخرى أطراف قبل من وتسجيلها
 نشرها مت اليت( التوثيق بيانات) األرشيف يف جتميعها مت تاريخ سجالت أو سجالت

                                                           
30 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h.15. 



31 
 

 املتعلقة واألدب الوثائق شكل يف للدراسة الثانوية البيانات كانت 31.منشورة وغري
 .الدراسة هبذه

 طريقة جمع البيانات .ح

 وجودة البحث أداة جودة ومها، البحث بيانات جودة على نيؤثرا رئيسيان شيئان هناك
 فيما البيانات مجع وجودة األداة وموثوقية بصحة البحث أداة جودة تتعلق. البيانات مجع

 .البيانات جلمع املستخدمة الطرق بدقة يتعلق
 فإن، البيانات مجع تقنيات أو طرق حيث من إليها النظر عند، ذلك على عالوة

 واملقابالت( املقابلة) املالحظة هي الدراسة هذه يف املستخدمة ياناتالب مجع طرق
  32.والوثائق( املقابالت)
 املالحظة طريقة .1

 رأي يف 33".فيها التحقيق مت اليت للظواهر املنتظم والتسجيل املراقبة: "هي املالحظة
 كان 34.دراستها متت اليت النظامية الظواهر وتسجيل مراقبة هي املالحظة، آخر

 معلومات على للحصول إجراؤها مت اليت املعرفة وجود معرفة هو املالحظة من دفاهل
 املالحظة هذه نتائج أن املتوقع ومن، الواقع يف حدث كما البشري السلوك حول

باملدرسة الثانوية  الوحدة بنظرية يةميالتعل عمليةال عن واضحة بيانات يعين مجع
 بندار المفونج. 0احلكومية 

                                                           
31 Ibid., h. 308-309 
32Ibid, h.193-194. 
33Kuntjaraningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia 

PustakaUtama, 1994), h.173. 
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research,(Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 1989), h.151 
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 وطلبة علمنيامل عن عبارةهي  هذا البحث يف الواردة ملالحظاتا أن حني يف
 للحصول بةوالطل للمعلمني مباشرة مالحظة الباحثة ستخدمت هنا ،العملية حولو 

 بالكلمات كتابتها خالل من الوحدةبنظرية  ميتعل عملية حول بيانات على
 .ومعاجلتها

 املقابلة طريقة .0

 للحصول مباشرة املستجيبني سؤال طريق عن تالبيانا جلمع طريقة هي طريقة املقابلة
 للحصول والطالب للمعلمني املؤلفون ينقلها اليت الطريقة هذه 35.املعلومات على
بندار  0باملدرسة الثانوية احلكومية  الوحدة بنظرية ميالتعل عملية حول بيانات على

 المفونج.

 التوثيق طريقة .2

 أو األشياء حول بيانات عن بحثال هي أريكونتو لسهرسيمي وفقا التوثيق طريقة
 هذه تستخدم 36.ذلك إىل وما، أعمال جداول، كتب مذكرات شكل يف املتغريات
 مثل، املفردات بتعليم املتعلقة الوثائق حول بيانات على للحصول الوثائقية الطريقة

 حول بيانات السرتداد أيًضا الطريقة هذه تستخدم. النتائج وقوائم خطة التدريس
 بندار المفونج 0املدرسة الثانوية احلكومية  مدراء أو ملعلمي عامة نظرةو  التاريخ

 0املدرسة الثانوية احلكومية  يف التحتية والبنية املرافق إىل باإلضافة ةبوالطل واملعلمني
 بندار المفونج. 

 
                                                           

35Ibid, h. 25. 
36Ibid, h.9. 
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 شكل يف الوحدة نظرية تطبيق لتحليل داعمة كطريقة الطريقة هذه تستخدم
 من، بالبحث عالقة هلا اليت املكتوبة البيانات جلمع لطريقةا هذه ُتستخدم. وثيقة
 املعلمون هبا قام اليت املالحظات أو الكتب من عليها احلصول مت اليت الكتب هذه

 .ذلك إىل وما، الصف وتقييم الدراسي واملنهج، خطة التدريس مثل خصيًصا

 طريقة تحليل البيانات .ط

 يف. النوعي الوصفي التحليل هو البحثهذا  يف املستخدمة البيانات حتليلطريقة 
 :يلي كما هي املتخذة اخلطوات، التحليل

 البياناتختفيض  .1

 بعناية تكون أن جيب لذلك، جدا كثرية امليدان من عليها احلصول مت اليت البيانات
 ازدادت كلما،  امليداين البحث مدة طالت كلما،  ذكره سبق كما. وبالتفصيل
 على البيانات حتليل ةالباحث على جيب، السبب هلذا .بعد تعقيد تعقيدا املعطيات

 واختيار، التلخيص يعين البيانات ختفيض إن. البيانات من ختفيض خالل من الفور
. واألمناط املوضوعات عن والبحث، املهمة األشياء على والرتكيز، الرئيسية األشياء
 إجراء احثنيالب على وتسهل، أوضح صورة ستوفر املخفضة البيانات فإن، وهكذا

  37.األمر لزم إذا عنها والبحث، البيانات مجع من املزيد

 

 
 

                                                           
37HLM. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), h. 183-184. 
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 عرض البيانات .0

 التايل للعمل والتخطيط حدث ما فهم الباحثة سيسهل، البيانات عرض خالل من
 باإلضافة، البيانات عرض يف، البحث يُقرتح، ذلك على عالوة. فهمه مت ما على بناءً 
 شبكات) وشبكات، ومصفوفات، بيانية رسوم شكل يف أيًضا، السردي النص إىل
 اإلجابة عليه، عرضه يتم ما فهمت ةالباحث كان إذا مما للتحقق. بيانية ورسوم( عملال

 ".البيانات؟ عرض يتم هل"، السؤال عن

 رسم االستنتاج .2

 عرض كان إذا. أو رسم االستنتاج ستخالصاال هي البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة
 هو االستنتاج أن القول فيمكن، صاحلة ببيانات مدعوًما تقدميها مت اليت البيانات

  .هبا موثوق نتيجة

 حتقيق البيانات .4

. موثوقية أكثر نتائج على للحصول املتعارضة احلاالت خالل من أخرى أمور بني من
 نية مع، عليها العثور مت اليت مع متناقضة أو خمتلفة حاالت عن ةالباحث بحثت

 بدمج له يسمح أوسع وضع وتشمل الثقة مستوى يف دقة أكثر نتائج على احلصول
  38.واضحةال والوحدة مناسب لشيء معاكسة األصل يف بدت اليت احلاالت خمتلف

 
 
 

                                                           
38Ibid, h. 90 
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 رابعال الباب

 نتائج البحث ومناقشته
 

 الوصف العام لموقع البحث .أ

 بندر المبونج 2لمحة تاريخية لتأسيس المدرسة الثانوية الحكومية  .1

 الثانوية املدرسة أن /U/1992/254:  رقم الوطنية الرتبية وزير من بقرار تعيني منذ
 حتديدو  اإلسالم دين متميز اليت الثانوية املدرسة هوالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية

 .الدراسية املناهج تنفيذ على آثار له القرار هذا ألن .املدرسة لتطوير جياياإل تأثريال
 يف تطبيقها يتم اليت الضبط بنفس الثانوية املدرسة يف سيةالدرا املناهج تنفيذ على

 يف هبا املعمول اإللزامية منهج أن يعين وهذا .األطراف املتعدد التجاري النظام
 املدرسة .مزاياه الثانوية املدرسة يف حىت .الثانوية املدرسة يف تنفذ املدرسة املتوسطة

  1922.39 العام يف ستتأس المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية
 يزال الالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة اللحظة هذه يف

 العام يف و .المبونج (PGAN) الدينية للشؤون الرتبية معلم بناء يف اخليل ركوب
 0) 0م 02222 مساحة على مبىن وحتتل يف رمسية نقلت 1925/1922 الدراسي

شارع فوالو  يف يقعالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية يةالثانو  املدرسة بناء .(هكتار
 222(2201) اهلاتف المبونج بندر سوكارامي قرية قارفري رايا 02 رقم بيسانغ

                                                           
39 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 
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 قد المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة، اآلن حىت إنشائها منذ .125
  40.والعمل سةاملدر  مدير اسم بعد تباعا .الوقت لبعض املدرسة رئيس بقيادة

 Khusairi M,  BA   (1922 - 1924) (أ

 Sumardi Alwi, BA (1924 - 1929) (ب

 Madin, BA  (1929 - 1995) (ج

 Drs. M. Nadjmi (1995 - 0221) (د

 Drs. Sartio  (0221 - 0222) (ه

 Drs. Jamsari  (0222 - 0225) (و

 Drs. H.Ridwan Hawari, MM  (0225 - 0215) (ز

 H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I  (0215 - 0212) (ح

 (احلاضر الوقت -0212) Tarmadi, M.Pd  (ط
 المبونج بندر 2المجومية  الثانوية من المدرسة ورسالة رؤية .2

 تفوقةامل درسةتكون امل: "المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة رؤية (أ
 41."واجلودة اإلسالمية

 42.المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة رسالة من (ب

  كرميةال باألخالق اختصاص هلا اليت املدرسة بناء (1

  طلبةلل األكادميية وغري األكادميية إمكانيات وتطوير تعزيز (0

                                                           
40 Ibid. Dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 
41 Data dari dokumentasi profil  MTs N 2 Bandar Lampung 
42 Ibid 
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 .اجملتمع مع والشراكة الثقة بناء (2
 43المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة من األهداف (ج

 .املستقبل ىلإ التطلعو  والتفاؤل ذكيالو  األتقياء هم الذين اخلرجيني إعداد (1

 .اإلجنليزية اللغة و العربية اللغة يف واملهارات القدرة ترقية (0

 .الرياضيات مشاكل خمتلف حل يف واملهارات القدرة ترقية (2

 .22 ءباجلز  خاصة( القرآن حتفيظ) القرآن حفظ يف واملهارات القدرة ترقية (4

 أخالق الكرمية. لديهم الذين الطلبة بكوين (5

  44.والقيادة النفس على العتماداب مهارات أساسيات توفري (2
 المبونج بندر 2الحكومية  الثانوية المدرسة التنظيمي الهيكل .3

 1 الجدول

 التنظيمي الهيكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
43 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 
44 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 

Kepala Madrasah 

Tarmadi, M.Pd 

Kepala TU 

AgustamanHamdan, 

SE, MAB 

Komite Madrasah  

Drs. H. 

ChaidirNasution, MH 

WAKA Humas 

Dra.Hj. Nurtjajani 

TP, M. Pd, I 

WAKA 

Sarpras 

Khalimi, S.Ag 

WAKA 

Kurikulum 

Dra.Rumiyati 

WAKA Kesiswaan 
Drs. H. 

HeruPranoto 

GURU  

SISWA  
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 المعلمين بيانات .4

 المعلمين عدد (أ

 22 لديها المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية املدرسة اليوم كانت إىل
 ميكن التوزيع من متنوعة جمموعة مع املعلمني وجود عن عامة حملة  45.لمنياملع
 :التايل النحو على ينظر أن

 عدد المعلم
 2الجدول 

 العدد الجنسية الرقم
 05 الرجال 1
 25 النساء 2

 92 جمموع
 املصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج 

 خلفية الدراسة  (ب

 3دول الج

 العدد خلفية الدراسة األخيرة الرقم
1 D1  
2 D2  

                                                           
45 Ibid 
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3 D3  
4 S1 21 
5 S2 19 
 92 مجموع 

 املصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفون
 

 بندر المفونج 2أحوال المدرسين من المدرسة الثانوية الحكومية  (ج

 4الجدول 

No. Nama L/P Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

Mata 

Pelajaran 

1. Tarmadi, M.Pd L 
Kep. 

Mad 
S2 

B.Inggris 

2. Dra. Rumiyati P 
Waka. 

Kur. 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

Aqidah Akhlak 

3. Drs. Heru Pranoto L 
Waka. 

Kesiswaan 

S1 Olahraga 

IKIP 

Penjaskes 

4. 

Dra. Nurtjahjani Titi 

Purwaningrum, 

M.Pd.I 

P 
Waka. 

Humas 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

5. Khalimi, S.Ag L 
Waka. 

Sarpras 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

6. 
Rini Sukismi, S.Pd, 

MM 
P Guru S2 USBRJ 

MTK 

7. 
Asmaningsih, S.Ag, 

M.Pd.I 
P Guru 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

Seni Budaya/ 

Keterampilam 

8. Dra. Sisom P Guru 
S1 PPKn 

Unila 

PKn 

9. 
Rubiyatun, S.Pd, 

M.Pd.I 
P Guru  

IPS 

10. Dra. Yusriah P Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Inggris 
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11. Hamsir, S.Pd, M.Pd.I L Guru  
IPA 

12. Yusmarni, S.Pd P Guru S1 STKIP 
B.Inggris 

13. Sunarto, M.Ed L Guru S2 Australia 
B.Inggris 

14. 
Drs. Uyung 

Helmansyah 
L Guru 

S2 FKIP 

Unila 

IPA 

15. Juanda, S.Pd, M.Pd.I L Guru 
S2/IPS UM 

Palembang 

IPS 

16. Siti Insiyah, M.Pd P; Guru 
S2/MTK 

Unila 

MTK 

17. Tri Widyawati, S.Pd P Guru S1 STKIP 
B.Indonesia 

18. Rumaini, S.Ag P Guru S1/PAI STIT 
Quran Hadis 

19. Dra. Sumarni P Guru S1 IPS/IAIN 
IPS 

20. Dewi Choiriyah, S.Pd P Guru S1/IPS Unila 
IPS 

21. Rahmawati, MM.Pd P Guru S2/USBRJ 
Aqidah Akhlak 

22. Hergani, S.Pd L Guru 
S1/MTK 

Unila 

MTK 

23. Evi Linawati, MM.Pd P Guru S2 USBRJ 
Aqidah Akhlak 

24. Siti Maesaroh, S.Ag P Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

Bahasa Arab 

25. 
Yenni Widiawati, 

M.Pd 
P Guru S2 STKIP 

Bahasa Indonesia 

26. 
Tina Marlinda, S.Ag, 

M.Pd.I 
P Guru 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

27. 
Yuli Ismayawati, 

S.Pd 
P Guru 

S1/MTK 

UN.Muh 

MTK 

28. 
Yuzi Pahrizal, S.Ag, 

MPd.I 
L Guru 

S2/MPI 

Tarbiyah 

IAIN 

BK 

29. Erni Hermala, S.Pd P Guru S1 IPS Unila 
 

30. 
Nihayaturrahmah, 

S.Pd 
P Guru S1 UNJ 

B.Indonesia 

31. Prapti Winarti, S.Ag P Guru S1/PAI  IAIN 
IPS 

32. 
Yeni Astuti, S.Pd, 

M.Si 
P Guru 

S2 MIPA 

Unila 

IPA 
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33. Yenni, S.Pd P Guru S1 Unila 
B.Indonesia 

34. 
Hajir Maimuri 

Karim, S.Pd 
P Guru 

S1/PPKn 

Unila 

PKn 

35. 
Tri Noviana, S.Pd.I, 

M.Pd.I 
P Guru S1 IAIN 

 

36. Yulianti, S.Pd P Guru S1 STKIP 
B.Inggris 

37. Ferawati, S.Pd P Guru S1 STKIP 
BK 

38. Cecilia, S.Pd P Guru 
S1/B.Indo 

STKIP 

Muatan 

Lokal/B.Lampung 

39. 
Hendri Setiabudi 

Sukma, S.S, M.Pd.I 
L Guru S2 IAIN 

B.Arab 

40. Nurwaton, S.Pd P Guru S1 STKIP 
BK 

41. Desnilawaty, S.Si P Guru 
S1 MIPA 

Unila 

MTK 

42. Eva Suryani, S.Pd P Guru S1 STKIP 
B.Inggris 

43. 
Siska Maylana Sari, 

S.Pd 
P Guru S1 Unila 

BK 

44. 
Eva Syamaria 

Subing, S.Pd 
P Guru S1 STKIP 

B.Indonesia 

45. Rodhiyatun, S.Pd.I P Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

46. Dra. Reny Pujilestari P Guru 
S1 Biologi 

Unila 

IPA 

47. Dra. Pinariam P Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

Quran Hadis 

48. Dra. Yuniarti P Guru S1 UT. Siswa 
Seni Budaya 

49. 
Rohman, S.Ag, 

M.Pd.I 
L Guru 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

50. 
Dra. Isnaini 

Ramadhona, MM.Pd 
P Guru S2 USBRJ 

B.Inggris 

51. Erita Fifawati, S.Pd.I P Guru 
S1 Tsrbiyah 

IAIN 

B.Indonesia 

52. Asnah Yusfit, S.Pd P Guru 
S1 MTK 

STKIP 

 

53. Sari Kaldi, S.Ag L Guru S1 IAIN 
Aqidah Akhlak 

54. 
Mahmud, S.Pd.I, 

MM.Pd 
L Guru S2 IAIN 

Penjaskes 
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55. Erlinayani, S.Pd P Guru 
S1/B.Indo 

Unila 

B.Indonesia 

56. Nusirwan, S.Ag L Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

Penjaskes 

57. Aminah, S.Ag P Guru S1 IAIN 
SKI 

58. Refiana, S.Pd.I P Guru 
S1 Tarbiyah 

IAIN 

Muatan Lokal/B. 

Lampung 

59. 
Siti Rahmawati, 

S.Pd.I, M.Pd.I 
P Guru S1 STAIN 

Quran Hadis 

60. Nur Hayati, S.Pd.I P Guru 
S1 STAIN 

Metro 

SKI 

61. 
Ridha Wuryani, 

MM.Pd 
P Guru S2 USBRJ 

MTK 

62. Siti Sunarsih, S.Pd P Guru S1 Unila 
IPA 

63. 
Ambarwati, S.Pd, 

M.Sc 
P Guru 

S2 Biologi 

Unila 

IPA 

64. 
Drs. Agus Harwanto, 

M.Ed 
L Guru S2 IPA USM 

IPA 

65. Setiawan, S.Pd.I L Guru S1 UML 
MTK 

66. Eka Yusneri, S.Pd.I P Guru S1 UML 

Muatan Lokal/ B. 

Lampung 

67. Yenni Mariska, S.Pd P Guru S1 PPKn 
PKn 

68. Rahmawati Saadah P Guru 
S1 STKIP 

Muh 

Muatan 

Lokal/Prakarya 

69. Lina  Aprilina, S.Pd P Guru  
 

70. Pirnawati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN 
PKn 

71. Nur Izzati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN 
Quran Hadis 

72. Mifta Hudi, S.Pd L Guru 
S1 STO 

Metro 

Penjaskes 

73. Nelliwati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN 
Muatan Lokal Agama 

74. Kasnidar, S.Ag P Guru S1 IAIN 
PAI 

75. Khairunnufus, S.Ag P Guru S1 IAIN 
PAI 

76. 
Balqis Prihartina, 

S.Pd.I 
P Guru S1 IAIN 

B. Arab 
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77. 
Doni Sastrawan, 

S.Pd, M.Pd.I 
L Guru S2 B.Inggris 

B.Inggris 

78. Rika Lusia, S.Pd.I P Guru S1 IAIN 
B.Arab 

79. Arsita Rini, S.Pd P Guru S1 teknokrat 
B.Inggris 

80. Rotnawati, S.Ag P Guru S1 IAIN 

Muatan Lokal 

Agama/tahfidz 

81. Wahyu Widodo, S.Pd L Guru S1 Unila 
MTK 

82. Suhirno, S.Pd.I L Guru 
S1 STIT 

Darul Fatah 

B.Arab 

83. A. Rohman, S.Pd.I L Guru S1 IAIN 
PAI 

84. 
Rr. Tri Arum 

Wulandari, S.Pd 
P Guru S1 Unila 

Seni Budaya 

85. Devi Sela Eka Selvia P Guru S2 IAIN 
Seni Budaya 

86. Rahmita Sari P Guru 
S2 Bahasa 

Indonesia 

PKn 

87. 
Akrom Mulyadi, 

A.Md 
L Guru D3 PAI 

Tahfidz 

88. Vita Nurul Hidayati P Guru 
S1 STIT 

Darul Fatah 

B.Arab 

89. Daris Budiana L Guru 

S1/B.Ing 

STIT Darul 

Fatah 

Tahfidz 

90. Miftahul Irfan, S.Pd L Guru S1/Binggris 
Tahfidz 

 املصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج

 البيانات نحو الطلبة .5

 اجلنس حسب لتقدميها لسنةا بني الطلبة عدد حول بيانات
 5الجدول 

 عدد الصف مجموع الكل مجموع الجنس العام الرقم

 23 897 429 الطلبة 0224/0225 1
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 452 الطالبات
 الطلبة 0225/0222 0

 الطالبات
429 
449 

888 23 

 الطلبة 0222/0222 2
 الطالبات

404 
442 

871 22 

 الطلبة 0222/0222 4
 الطالبات

442 
512 

961 24 

 الطلبة 0222/0229 5
 الطالبات

442 
512 

960 24 

 الطلبة 0229/0212 2
 الطالبات

420 
522 

1038 26 

 الطلبة 0212/0211 2
 الطالبات

422 
552 

993 25 

 الطلبة 0211/0210 2
 الطالبات

544 
522 

1107 28 

 الطلبة 0210/0212 9
 الطالبات

542 
229 

1257 32 

 الطلبة 0212/0214 12
 الطالبات

529 
241 

1310 33 
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 الطلبة 0214/0215 11
 الطالبات

592 
225 

1333 

 

33 

 الطلبة 0215/0212 10
 الطالبات

522 
222 

1185 

 

32 

 الطلبة 0212/0212 12
 الطالبات

520 
222 

1250 

 

34 

 .املصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج

 
 البنية التحتية التعليمية .6

 الغرف (أ

 6لجدول ا

 احلال الوسع العدد اسم الغرف

Ruang Kepala 1 263 m Baik 

Ruang Kelas 34 21456 m Baik/rusak 

Ruang TU 3 296 m Rusak Ringan 

Ruang Guru 2 2260 m Rusak Ringan 

Lab IPA 1 296 m Baik 

Lab Bahasa/ 1 296 m Baik 
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Pengembang Kurikulum 

Lab Komputer 1 2200 m Rusak Ringan 

Ruang Keterampilan/ Kesenian 1 264 m Baik 

Ruang UKS 1 235 m Baik 

Masjid 1 2576 m Baik 

Ruang Perpustakaan 1 270 m Baik 

Ruang Koperasi 1 246 m Baik 

Aula 1 2100 m Baik 

Ruang PTD 1 2168 m Rusak ringan 

 .كومية الثانية بندر المفونجاملصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احل
 األدوات الداعمة (ب

 7الجدول 
 الحال الوسع العدد اسم الغرف

WC Kepala 1 26 m Baik 

WC Guru/TU 3 218 m 
Baik/     rusak 

ringan 

WC siswa 21 2126 m 
Baik/ 

rusak ringan 

Lap Voli 2 2150 m Baik 

Lap. Futsal 1 2150 m Baik 

Lap Tenis Meja 2 Meja Baik 



47 
 

Lap Upacara/ lap. 

Sepak bola 
1 25000 m Baik 

Lap Lompat Jauh 1 250 m Baik 

 .املصدر: الوثائق من املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج
 

 بندر المفونج 2الحال الواقعي للمدرسة الثانوية الحكومية  .7

 احلال الداخلي واخلارجي للمدرسة (أ

 الدراسية املناهج .1
 .صباًحا 2:15 الساعة يف الدراسة الطلبة مجيع يبدأ
 بشكل مصنوعة وكراسي طاولة مثل، مواتية تكون التعليم مكان أجواء إن .1

 .اللوح تواجه كلها أو اآلخر منها كل تواجه أو، دائري نصف

 توجيه هو اهلدف .(املدرسني من اثنني مع واحد فصل) ُمرافق معلم وجد .0
 .الدراسي الصف يف التعليمو  التعليم عملية متابعة يف الطلبة ومراقبة

 .الدراسي الصف واختبارات والواجبات موضوع لكل درس كل تقييم يتم .2
 أمور أولياء أو األمور ألولياء( قيمتها) والواجبات التقييم نتائج عرض يتم

 .التقارير بطاقات أخذ عند الطلبة

 معلومات الطلبة أمور أولياء أو الطلبة إعطاء يتم، التقارير بطاقات أخذ عند .4
 .املدرسة تطوير حول ومعلوماهتم أطفاهلم تعلم تقدم حول
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 كتاب يف املدرسي االنضباط انتهاكات يرتكبون الذين الطلبة تسجيل يتم .5
 ثالثة ملدة معلومات دون املدرسة إىل يذهبون ال الذين الطلبةو  الطلبة حالة
 .املدرسة إىل أمورهم ءأوليا أو أمورهم أولياء استدعاء يتم متتالية، أيام

 الدراسية خارج املناهج .0

 :وهي، الالصفية األنشطة من العديد يف الطلبة يشارك الدرس ساعات خارج
 الكشافة .1
 روهيس .0
 الكمبيوتر .2

 الشباب صحة كادر .4

5. Bimbel 
2. Paskibra 

 األساسية التكنولوجيا تعليم .2

 الرياضة .2

 جملس يعقدها اليت ومصاحلهم الطلبة مواهب تدعم اليت األنشطة من وغريها .9
 الطلبة.

 العبادة ممارسة .2
 يف الدراسة أثناء 22 اجلزء حفظ هدف مع القرآن وحتفيظ حتسني دروس .1

 بندار المفونج. 0املدرسة الثاوية 

 .يوم كل اجلماعة صالة .0
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 .(العبادة ممارسة كتاب) إليها يشري اليت العبادة وممارسةاألدعية  حفظ .2
 الطلبة أن على دليل نفسه وقتال ويف، طلبةلل كدليل الكتاب هذا يستخدم

 خالل من وذلك، للعبادة ممارسات عدة وأجروا الدعاء دعاء حفظوا قد
 بداية يف يوم كل" الذكر املقتورة" اقرأ، املعلم ملعلم احلفظ من التحقق
 .الدرس

 ممكن قدر بأكرب القيام إىل دائًما اإلسالمي اجلو يسعى .إسالمي جو خلق .4
 واملعلمني اجلامعة وموظفي معلمي مع الطلبةو  لبةالطو  الطلبة بني العمل من
 خالل من اإلسالمي اجلو هذا رؤية ميكن .اجلامعة وموظفي معلمي مع

 موظفي أو واملعلمني الطلبة بني والسلوك والسلوك واللمسة الكلمات
 .والبصر السمع خالل من أيضا اإلسالمي اجلو هذا خلق مت .اجلامعة

 
 :املثال سبيل على

 ويقولون يقابلون عندما التحية على الطلبة اعتاد: الكلمات خالل من
 .اجلامعة موظفي أو ومعلميهم ألصدقائهم جيدة أشياء

 يف مبا، هلم وحمًبا الطلبة مع تعاطفًيا هنًجا املعلم يُظهر: اللمسة خالل من
 .علمللم االحرتام يظهرون الذين الطلبة أيًضا ذلك

 يده وتقبيل املعلم مع املصافحة على الطلبة اعتاد: السلوك خالل من
 .املدرسة من االنتهاء بعد وأيضا الطبقة بوابة أو املدرسة دخول عند
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 التنفس أغاين مساع ميكنهم، الطلبة يكسر مرة كل يف: السمع خالل من
 .كاسيت شريط خالل من اإلسالمية

 أو احلديث أو الكرمي القرآن بآيات مزين فصل كل: الرؤية خالل من
 .األبطال ملصقات أو اخلط

 نتائج البحث .ب

 تخطيط تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة .1

 هذه .اللغات تعليم وتعلم، اللغة بطبيعة املتعلقة االفرتاضات من جمموعة هو النهج
، احملدد املنهج على بناءً  منهجي بشكل اللغة لتقدمي شاملة خطة عن عبارة الطريقة

 يتماشى مبا، الدراسية الفصول يف تنفيذه يتم حمدد نشاط هي التقنية أن حني يف
 والطريقة، بديهي هو النهج فإن، وبالتايل .اختيارها مت اليت واملقاربات األساليب مع

 .املنطوق هي والتقنية، إجرائية
 .بديهًيا النهج كان حيث، النهج إىل الوحدة نظرية دخل، هذا البحث يف

 .اللغة وتعلم اللغة يعةطب حول ونظريات ومعتقدات افرتاضات شكل يف هنج
 اللغة معلمي مع الباحثة أجراها اليت واملالحظات املقابالت نتائج على بناءً 

 العربية اللغة معلمو قام، المبونج بندر 0املدرسة الثانوية احلكومية  يف العربية
 الدراسية للسنة( خطة التدريس) الدراسي الصف دراسة خطة وثيقة بتجميع
 مت .التعليم تنفيذ يف توجيهي كمبدأ خطة التدريس متنظي يتم .0212/0212

 وهي، ميصاروه سيت ذكرت كما،  الدراسي املنهج على بناء الدرس خطة تطوير
 :ذكرت عربية معلمة
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“Cara membuat perencanaan yang mudah di pahami harus realistis 

antara materi dan kemampuan siswa harus di pahami dulu, sebagaimana 

perencanaan itu bias masuk ke pemahaman siswa itu sendiri. untuk 

penyusunan RPP kami berpedoman pada silabus. Dalam penyusunannya, 

RPP kelas VII A dibuat sesuai dengan jumlah pertemuan pada satu 

semester.”46 

 العربية اللغة معلمو قام، املوجودة الوثائق ومالحظات توثيق نتائج إىل استناداً 
 التعليم تنفيذ خلطط برنامج بتجميع المبونج بندر 0املدرسة الثانوية احلكومية  يف

 (خطة التدريس)
 اهلوية العربية اللغة مدّرمو أعدها اليت التعليم تنفيذ خطة مكونات تتضمن

 التعليمية واملواد التعليم وأهداف األساسية والكفاءات األساسية والكفاءات
 ومعايري واملؤشرات التعليم أدوات أو املواد أو واملصادر التعليم وخطوات واألساليب

 .والتقييم التقييم
 هوية (أ

املدرسة الثانوية  يف العربية اللغة معلمو مجعها اليت خطة التدريس هوية تتضمن
 صفالو  التعليمية واحلالة واملوضوعات املدرسة اسمبندار المفونج  0احلكومية 

 املقدمة الدروس خطط مجيع .الوقت وختصيص واملوضوع الدراسي الصف أو
 .اهلوية مشلت العربية اللغة معلمي من

 األساسية الكفاءة (ب
املدرسة الثانوية  يف العربية اللغة معلمو أعدها اليت خطة التدريس برامج مجيع

 .األساسية الكفاءات مشلت المبونج بندر 0احلكومية 
                                                           

46 Siti Maysaroh Guru Bahasa Arab, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru MTS N 2 

Bandar Lampung, Bandar Lampung 24 Agustus 2018, 09:15. 
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 ةاألساسي الكفاءة (ج
 يف العربية اللغة معلمي قبل من إعدادها مت اليت الدروس خطط مجيع تضمنت

 .األساسي االختصاصب بندار المفونج 0املدرسة الثانوية احلكومية 
 التعليم أهداف (د

 العربية اللغة معلمو أعدها اليت خطة التدريس برامج مجيع تضمنت وقد
 .الطلبة قبل من حتقيقها سيتم اليت التعليم أهداف

 تعليمية مواد (ه
 اليت خطة التدريس مجيع يف تعليمية مواد بتضمني العربية اللغة مدرسي قام

 .الصف تعلم لتنفيذ بتجميعها قاموا
 التعليم طريقة (و

املدرسة  يف العربية اللغة معلمي من املقدمة الدروس خطط مجيع تضمنت
 يف علمامل سيستخدمها اليت الطرق هي ما بندار المفونج 0الثانوية احلكومية 

 أمور بني من، املعلم قبل من املستخدمة األساليب اختلفت .ميالتعل عملية
، اليأس وأساليب، النمذجة وطرق، املناقشة وطريقة، االستفسار طريقة، أخرى

القواعد  طريقة، roleplay طريقة، املباشرة الطريقة، إىل باإلضافة واحملاضرات
 .العرض ةقيوطر ، القراءة طريقة، السمعية الشفوية طريقة، والرتمجة

 اللغة درس يف التعليم ختطيط وثائق لدراسة شرح أو ملخص يلي فيما
 .بندار المفونج 0املدرسة الثانوية احلكومية  A السابع الصف يف العربية
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 التعليم مواد من خطة التدريس وثائق جوانب استعراض إىل استناداً 
بندار  0درسة الثانوية احلكومية امل A السابع الصف يف العربية اللغة دروس يف

 تنظيم مت، لألهداف وفقا أو تشري اليت التعليمية املواد جانب يف، المفونج
، الدراسي للمنهج وفًقا التعليم مواد باستخدام، منهجي بشكل التعليمية املواد

 .التايل اجلدول يف كما .جيدة إثراء أقل يعطي مما
 1لجدول ا

 في العربية اللغة درس في بنظرية الوحدة التعليم تخطيط لعملية لمكوناتل الجدول
 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع الصف

 البيان بنظرية الوحدة التعليم لتطبيق توجيهية مبادئ الرقم
 املواد الدراسية 1

 املواد التعليمية تالئم باألهداف .1

 املواد التعليمية منهجية .0

 التعليمية املالئم املنهج الدراسياستخدام املواد  .2

 اعطاء التوجيهات للطلبة .4

 
 جيد

 ضعيف
 جيد
 جيد

 
بنظرية  ميالتعل طريقة أو باالسرتاتيجية اخلاصة خطة التدريس وثيقة مراجعة على بناءً 

بندار  0املدرسة الثانوية احلكومية  A السابع الصف يف العربية اللغة درس يف الوحدة
 يف للمشاركة متحمسني الطلبة يكون حبيث الطريقة اختيار نبجا تكييف جيب ،المفونج

 ختصيص وهيكلة املستخدمة، الطريقة على القائم ميالتعل .املواد مع التعليمو  التعليم أنشطة
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 ،الطلبة قدرات يف النظر على القائمة الطرق وحتديد، بالتناسب التعليمية العملية وقت
 .التايل اجلدول يف كما .حتديًدا حتديده يتم مل العربية اللغة جانب حىت .جيدة ليست

 2الجدول 
 الصف في العربية اللغة درس في بنظرية الوحدة التعليمتطبيق ل لمكوناتل الجدول

 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع
 البيان بنظرية الوحدة التعليم لتطبيق توجيهية مبادئ الرقم

0 

 األساليب/  ليمالتع اسرتاتيجيات
 االسرتاتيجية/  الطريقة اختيار يكون أن جيب .1

 لغرضل مناسًبا

 االسرتاتيجية/  الطريقة اختيار يكون أن جيب .0
 للمادة مناسًبا

 على العربية اللغة تعلم عملية يف اخلطوات حتديد .2
 املستخدمة االسرتاتيجية/  الطريقة أساس

 املفردات يف التعليم عملية ختصيص هيكلة .4
 سببالتنا

/  األساليب حتديد طريقة تعديل جيب .5
 الطلبة قدرات يف النظر على بناءً  االسرتاتيجيات

 
 ضعيف

 
 ضعيف

 
 ضعيف

 
 ضعيف

 
 جيد
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 السابع الصف يف العربية اللغة تعليم خلطة مستند التعليمية الوسائل مراجعة على بناءً 
A التعليم ألهداف وسائطال جانب تعديل يتم ،المفونج بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسة، 

 التقييم، لنوع اإلعالم وسائل تكييف ويتم التعليمية، املواد مع اإلعالم وسائل تكييف ويتم
 على للتأثري اإلعالم وسائل تكييف ويتم ،ةبالطل اهتمامات مع التكيف الوسائط ضبط ويتم
 .التايل اجلدول يف كما .جيدة ليست ،ةبالطل

 3الجدول 
 الصف في العربية اللغة درس في وسائل التعليمية بنظرية الوحدةلل لمكوناتل الجدول

 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع
 البيان بنظرية الوحدة للوسائل التعليمية توجيهية مبادئ الرقم

2 

 الوسائل التعليمية
 التعليم ألهداف اإلعالم وسائل تصميم مت .1

 التعليم دملوا اإلعالم وسائل تصميم مت .0

 ةبالطل ملصاحل اإلعالم وسائل تصميم مت .2

 التقييم لنوع اإلعالم وسائل ضبط يتم .4

 املعلم لقدرة اإلعالم وسائل ضبط يتم .5

 ةبالطل على للتأثري اإلعالم وسائل تكييف يتم .2

 
 ضعيف
 ضعيف
 ضعيف
 ضعيف
 ضعيف
 ضعيف

 
 A السابع لصفا يف العربية اللغة تقييم مكونات التدريس خطط مراجعة إىل استناداً 

 ودور ،التعليم تقييم أهداف إىل التقييم جانب المفونج بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسة
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 التعليم تقييم وتصنيف ،التعليم تقييم ومبادئ ،التعليم تقييم وفوائد ،التعليم تقييم يف املعلم
 .التايل اجلدول يف كما جيد هذا .التقييم موضوع التقييم، موضوع يعين، على القائم

 
 4الجدول 

 الصف في العربية اللغة درس في تقييم التعليم بنظرية الوحدة لمكوناتل الجدول
 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع

 البيان بنظرية الوحدة لتقييم التعليم توجيهية مبادئ الرقم

4 

 تقييم التعليم
 التعليم تقييم من الغرض إىل التقييم يشري .1

 التعليم تقييم يف املعلم دور .0

 التعليم تقييم فوائد .2

 التعليم تقييم مبادئ .4

 الوسائل أساس على التعليم تقييم تصنيف .5

 التقييم مواد إدراج .2

 التقييم كائنات قائمة .2

 
 جيد
 جيد

 ضعيف 
 جيد
 جيد
 جيد

 ضعيف 
 

 تطبيق تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة .2
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 حتدث، األخرى اللغات أو العربية ةاللغ كانت سواء اللغة، تعلم عملية يف
 كل يف، أي .متكاملة بطريقة والكتابة والقراءة واحملادثات االستماع أنشطة

 .منفصلة مواضيع يف تنفذ ال، متكاملة بطريقة حتدث أعاله املذكورة األنشطة
 من وحدة هي العربية اللغة أن افرتاض هو (united system)الوحدة نظرية

 .متآزرة وحدات عدة
 :وهي، فئات إىل الوحدات هذه تقسيم ميكن

 احلوار (1
 القراءة (0
 الرتكيب (2
  الكتابة (4
 حمفوظات (5
  األدي التذوق (2

 اللغة ميتعل بتنفيذ يتعلق فيما ةالباحث توفهم املقابلة لنتائج شرح يلي فيما
 للعام الثاين الدراسي الفصل المبونج بندر 0املدرسة الثانوية احلكومية  يف العربية

 .0212/0212 الدراسي

 تنفيذ مت، الباحثة هبا تقام اليت واملالحظات املقابالت نتائج إىل استناداً 
املدرسة  يف 0212/0212 الدراسية السنة يف املتكامل التقييم مع العربية اللغة تعليم

 0املدرسة الثانوية احلكومية  يف العربية اللغة ميتعل .المبونج بندر 0الثانوية احلكومية 
 :التالية املدرسةرئيس  كشف كما .0212 منهج استخدمت كما جالمبون بندر
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”Untuk pelaksaan Pembelajaran Bahasa Arab Sendiri sudah sesuai 

dengan RPP, guru membuat RPP pada tahun ajaran baru, atau awal 

pertengahan semester”47 

 يقوم، طة التعليمخل وفقا يتم وحدها العربية اللغة ميتعل تطبيق أجل من"
 دراسي فصل منتصف يف أو، اجلديد الدراسي العام يف خطة التعليم بكتابة املعلمون

 "مبكر
 خطوات سرد يتم، العربية اللغة معلمو أعدهااليت  التعليم خطة كل يف

 يف املصممة التعليم خطوات وصف مت .الطلبةو  املعلم هبا سيقوم اليت التعليم
 واألنشطة، األولية األنشطة من بدءا، العربية غةالل مدرس قبل من التسلسل
 .النهائية والتقييمات األنشطة إىل، األساسية

 سيتم تعلم وأدوات مصادر إعدادها مت اليت خطة التعليم برامج مجيع تشمل
 اللغة معلمي مع الباحثة أجريت اليت املقابالت إىل واستناداً  .التعليم يف استخدامها

، العربية اللغة لربنامج املدرسية الكتب هي املستخدمة التعليمية املصادر فإن، العربية
 األخرى العربية باللغة الكتب من العديد املعلم يستخدم، ذلك إىل باإلضافة

 اليت ساره مي سييت قبل من ذلك عن الكشف مت .ميالتعل عملية يف للمساعدة
 ت:قال

“Buku yang biasa saya gunakan untuk proses pembelajaran itu Buku 

paket pelajaran bahasa Arab Program Bahasa Asing, selain itu saya 

                                                           
47 Siti Maysaroh Guru Bahasa Arab, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru MTS N 2 

Bandar Lampung, Bandar Lampung 24 Agustus 2018, 09:15. 
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menggunakan Al- Arabiyah baina Yadaik dan Buku Qawa’idul Lughah 

Al-Arabiyah.”48 

 املدرسي الكتاب هو ميالتعل عملية يف عادة أستخدمه الذي الكتاب"
 العربية أستخدم، ذلك إىل باإلضافة .األجنبية غةالل برنامج يف العربية اللغة لربنامج

 والكتاب قواعد اللغة العربية. كيدي بني
 الوسائط وغرف، العربية القواميس هي ميالتعل يف املستخدمة األدوات

 .والعالمات ،البيضاء واللوحات، والكرتون، VCD، وشاشات، املتعددة

 عملية تطبيق التعليم (أ

 مقدمة
 يف التعليم بدء عند أوالً  هبا القيام املعلم على جيب شطةأن هي األولية األنشطة

 :املعلم على جيب، التمهيدي النشاط يف .فصله
 تعلملل الطلبة إعداد (1

 الطلبة بتحية الدرس   املعلم حتافت -

 ترتيب الصف -

 الطلبة حضور من التحقق -
 الربط  أنشطة إجراء (0

 السابقة املواد تعميق -

 السابقة املادة مع اتصال إجراء -

 تعلمها جيب اليت املواد ارإخب -
                                                           

48 Siti Maysaroh,Guru Bahasa Arab,Wawancara dengan peneliti, Ruang Guru di MTS N 2 

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018, 09:15.  
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  باملواد املتعلقة األشياء مبعرفة الطلبة مطالبة (2
 وتطبيق بفوائد يتعلق فيما باملوضوع يتسمون الذين طلبةلل التعليمي احلافز توفري
 ووطنية حملية ومقارنات أمثلة تقدمي خالل من، اليومية احلياة يف التعليمية املواد
 .دولية وحىت

 ذلك يف مهايتعل سيتم اليت باملواد السابقة املعرفة ربط خالل من األسئلة توجيه (4
 .الوقت

 خالل من حتقيقها يتعني اليت األساسية الكفاءات أو التعليم أهداف شرح (5
 .ميالتعل أنشطة

 يف خمطط هو كما ستنفذ اليت لألنشطة شرح مع التعليمية املواد نطاق تقدمي (2
 .والدروس الدراسي املنهج خمطط

 اسيةاألنشطة األس
 عليها، املنصوص الزمنية ختصيص من أكرب من جزء هي اليت األساسية األنشطة يف

 صممت اليت واملوارد التعليمية الوسائل التدريس، وأساليب ،التعليم مناذج وتستخدم
 أو و املوضوعي النهج اختيار .التعليم واملوضوعات املتعلمني خلصائص خصيصا

 ميتعل أو  و( اكتشاف) عن والكشف التحقيق وأ و علمية أو و املتكامل املوضوعي
 تطابق أن جيب املشكلة حل أساس على( project based learning) عمل إلنتاج

 الطلبة. قبل من حتقيقها ينبغي اليت الكفاءة خصائص
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 تنفيذ خالل من حتقيقها ينبغي اليت الكفاءة جوانب من أنواع 2 هناك
 .واملهارات واملعرفة وقفملا وهي األساسية، األنشطة يف ميالتعل

 املوقف (أ
 والعملياتاملتعلقة  الكفاءة موقف لتحقيق الطلبة لتسهيل األساسية، أنشطته يف

 ونقدر، به، ونعتز واجلري على احلصول من بدءا واحد بديل اختيار يتم مث الوجدانية
 لىع الطلبة تشجع اليت للقدرات املوجه التعليم مرحلة على األنشطة مجيع .ملمارسة
 .النشاط هذا يف الدخول

 املعرفة  (ب
 األنشطة من متنوعة جمموعة خالل من الطلبة قبل من وامتالكها املعرفة إتقان ميكن

 أنشطة خصائص تتميز .وإنشاءها وتقييمها وحتليلها وتطبيقها وفهمها عليها للتعرف
 يف التعليم أنشطة مع تشابه وأوجه اختالفات بوجود هذا املعرفة جمال يف التعليم
 واملوضوعي العلمي النهج لتعزيز .قريب وقت يف مناقشتها سيتم واليت املهارات نطاق

 لتشجيع .االستفسار أو االكتشاف تعلم بتنفيذ بشدة يوصى، املوضوعي واملتكامل
، اجلماعي أو الفردي املستوى على سواء، وسياقية إبداعية أعمال إنتاج على الطلبة
 العمل على القائم املشكالت حل عنه نتجي تعليمي منهج باستخدام يوصى

(project based learning) 
 املهاراتج( 
 من خمتلفة أنشطة خالل من الطلبة قبل من املهارات كفاءات على احلصول سيتم
 احملتويات تشجع أن جيب .واإلبداع والعرض والتفكري واحملاولة والسؤال املراقبة
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 من املستقاة باملوضوعات اخلاصة( لفرعيةا واملوضوعات املواضيع) للمواد الكاملة
 من، املهارات هذه لتحقيق .اخللق حىت املراقبة عملية تنفيذ على الطلبة املهارات
 أو الكشف على القائم التعليم وضع على ينطبق الذي التعليمب القيام الضروري

 تاملشكال حل عنه ينتج الذي التعليمو ( االستفسار أو باالكتشاف التعليم) البحث
 .(املشروع على القائم التعليم) العمل على القائم

 
 
 

 االختتام
 أو كعالجات املهام أو، األنشطة أو، التوجيهات إعطاء خالل من باملتابعة القيام

 تخصيبال
 التحريري ختباراال اعطاء -
 املنزلية الواجبات إعطاء -
 املنزل يف للدراسة الطلبة دور -
 اختتام التعليم  -
 جيب، 0212 ملنهج وفًقا التعليم تنفيذ من األخري اجلزء وهو، اخلتامي النشاط يف

 :يلي ما يعكسوا أن فردي بشكل واجملموعات سواء حد   على الطلبةو  املعلمني على
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 مت اليت النتائج مع جنب إىل جنباً  التعليم أنشطة أو ميالتعل أنشطة سلسلة مجيع( 1
 التعليم نتائج من مباشرة غري أو اشرةمب فوائد جتد القادم للمجموع عليها احلصول

 .حدث الذي
 .والنتائج التعليم عملية حول مالحظات املعلم يوفر( 0
 .مجاعية أو فردية سواء، مهام شكل يف املتابعة أنشطة بتنفيذ املعلم يقوم( 2
 هلا املخطط التعليم أنشطة حول معلومات تقدمي أيًضا املعلم على جيب (4

 .التايل لالجتماع
 يف العربية اللغة درس ميتعل حول املالحظات لنتائج ملخص يلي يماف

 .المفونج بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسة A السابع الصف
 الصف يف العربية اللغة تعلم مبواضيع اخلاصة املالحظات دراسة إىل استناداً 

 يف علمامل موقف مكونات، المفونج بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسة A السابع
 مع املواد وتقاسم، املوضوع من التمكن تظهر، املوضوع من التمكن، التعليم عملية
 التعليم اهلرمي للتسلسل وفقا بوضوح مع املواد وتقدمي، الصلة ذات األخرى املعرفة

 .التايل اجلدول يف كما .جيد أمر، احلياة واقع إىل املواد وربط، الطلبة وخصائص

 5الجدول 
 في العربية اللغة درس في المعلم في عملية التعليم بنظرية الوحدة موقف لمكوناتل

 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع الصف
 البيان بنظرية الوحدة لعملية التعليم مبادئ الرقم

  بنظرية الوحدة موقف املعلم يف عملية التعليم 5
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 املوضوع من التمكن .1

 املوضوع من التمكن عرض .0

 الصلة، ذات األخرى املعرفة مع املواد اسمتق .2
 اهلرمي للتسلسل وفقا واضح بشكل املواد ونقل

 ةالطلب وخصائص التعليم

 احلياة واقع مع املسألة ربط .4

 جيد
 كاف

 
 جيد

 
 جيد

 
 املطابقة وجوانب ،(ميالتعل عملية) التعليمو  التعليم أنشطة مالحظة على بناء

 حتقيقها املراد للكفاءات وفًقا التعليم تنفيذو ، التعليم اسرتاتيجيات أو ملناهج
 التعليم وتنفيذ، الصفوف واتقان، مراحل على التعليم وإجراء، الطلبة وخصائص

 يف كما .جيدة ليست، اإلجيابية العادات لنمو السماح التعليم وتنفيذ، السياقي
 .التايل اجلدول

 6الجدول 
 في العربية اللغة درس في ية الوحدةعملية التعليم في تطبيق التعليم بنظر  لمكوناتل

 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع الصف
 البيان بنظرية الوحدة لعملية التعليم مبادئ الرقم

2 
 بنظرية الوحدة عملية التعليم

 ميالتعل اسرتاتيجيات أو ملناهج املطابقة .1

 حتقيقها املراد للكفاءات وفقا التعليم تنفيذ .0

 ضعيف
 ضعيف
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 ةالطلب ئصوخصا

 مراحل على ميالتعل ذينفت .2

 السياقي ميالتعل وتنفيذ الصف، اتقان .4

 العادات بنمو يسمح الذي ميالتعل تنفيذ .5
 اإلجيابية

 جيد
 ضعيف
 ضعيف

 اللغة ميتعل يف املتعددة الوسائط استخدام على القدرة مالحظة على بناء
 لالهتمام، مثرية رسائل وتقدمي وكفاءة، بفعالية اإلعالم وسائل واستخدام العربية،

 .التايل اجلدول يف كما .جيدة ليست اإلعالم، وسائل استخدام يف ةالطلب واستخدام
 

 7الجدول 
 في تطبيق التعليم بنظرية الوحدة المتعددة الوسائط استخدام على لقدرةل لمكوناتل

بندار  2الثانوية الحكومية المدرسة  A السابع الصف في العربية اللغة درس في
 .المفونج

 البيان بنظرية الوحدة لعملية التعليم مبادئ الرقم

2 

 اللغة ميتعل يف وسائل اإلعالم استخدام على القدرة
  العربية
 وكفاءة بفعالية اإلعالم وسائل واستخدام .1

 لالهتمام مثرية رسائل وتقدمي .0

 
 

 ضعيف
 ضعيف
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 ضعيف اإلعالم وسائل استخدام يف ةالطلب استفادة .2
 

 ليم اللغة العربية بنظرية الوحدةتقييم تع .3

  التقييم معايري (أ
 .بتجميعها قاموا درس خطة كل يف التقييم إرشادات بإدراج العربية اللغة معلمو قام

 وأدوات أدوات وأشكال تقييم تقنيات أو أنواع للتقييم اإلرشادية اخلطوط يف يوجد
 العملية وتقييم األويل التقييم من املصممة التقييم إجراءات تتكون .تقييم ومعايري
 .النهائي والتقييم

“Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan 

soal evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian proses belum 

rutin saya gunakan, kadang hanya mengamati perilaku anak dalam 

mengikuti pelajaran”.49 

 أستخدم ال .الدرس هناية يف التقييم أسئلةب ميتعلال يف استخدمته الذي التقييم"
 ."الدرس حضور يف الطفل سلوك مراقبة جمرد وأحيانًا ،املنتظم بشكل العملية تقييم

 بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسةب A السابع الصف العربية اللغة مدرس قام
 مالحظة وميكن .جيد بشكل بواجباهتم عليمالت لنتائج تقييم إجراء يف المفونج

 مت اليت التعليم وعملية النتائج تقييم وهي تنفيذها، مت اليت األنشطة خالل من ذلك
 .تنفيذها

 بندار 0الثانوية احلكومية  املدرسةب A السابع الصف العربية اللغة قام مدرس
 .ما بطريقة بتقييمها المفونج

                                                           
49 Siti Maysaroh,Guru Bahasa Arab Wawancara dengan Peneliti, Ruang Guru MTS N 2 

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018, pukul 09:15 
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”Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu 

menggunakan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian 

kadang saya menggunakan soal uraian, pilihan ganda, soal-soal yang 

ada di buku paket, dan dengan Tanya jawab secara lisan50” 

 هناية يف املستخدمة تقييمال أسئلةهو ب ميتعلال يف استخدمته الذي التقييم"
 يف واألسئلة املتعددة، واخليارات الوصف، أسئلة أستخدم أحيانًا للتقييم، .الدرس

 الشفوي." االستجواب ومع املدرسي، الكتاب
 العربية اللغة معلمي معظم أن الباحثة توجد املالحظات، نتائج على وبناءً 
 بتجميع قاموا المفونج ندارب 0الثانوية احلكومية  املدرسةب A السابع يف الصف

 .تسليمها مت اليت املواد مع تتناسب أسئلة .ةالعربياللغة  ميتعل لتقييم أدوات
 صلة ذات التقييم جوانب فإن ،التعليم تقييم نتائج مالحظة إىل واستناداً 

 وفقاً  تتم اليت والتقييمات التقييمات، وأنواع مناذج واستخدام املذكورة، باألهداف
 .التايل اجلدول يف كما .جيدة ريسخطة التدلـ

 
 8الجدول 

 A السابع الصف في العربية اللغة درس في لتقييم التعليم بنظرية الوحدة لمكوناتل

 .بندار المفونج 2الثانوية الحكومية المدرسة 
 البيان بنظرية الوحدة لتقييم التعليم مبادئ الرقم

  تقييم التعليم 2

                                                           
50 Siti Maysaroh,Guru Bahasa Arab Wawancara dengan Peneliti, Ruang Guru MTS N 2 

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018, pukul 09:15 
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 املذكورة باألهداف مالئم التقييم .1

 التقييم وأنواع مناذج استخدم .0

 خطة التعليملـ وفًقا التقييم عمليات إجراء يتم .2

 جيد
 ناقص
 كاف

 

 تحليل البيانات .ج

 يف عليها احلصول مت اليت للبيانات منتظمة وجتميع حبث عملية هو البيانات حتليل
 تنظيم خالل من، الوثائق أو امليدانية املالحظات أو املقابالت نتائج من سواء، امليدان

 أي واختيار، أمناط يف وترتيبها جتميعها مث، وحدات إىل وصفها مث، فئات يف البيانات
 الشخص قبل من فهمها يسهل حبيث استنتاجها مث تعلمها سيتم واليت مهمة منها

 .واآلخرين
 البيانات مع العمل خالل من تنفيذه يتم جهد هو للبيانات النوعي التحليل

 أمناط وإجياد عنها والبحث وتوليفها إدارهتا ميكن وحدات إىل وفرزها البيانات وتنظيم
 .اآلخرين الناس .به إخباره ميكن ما وحتديد تعلمه يتم وما مهم هو ما واكتشاف، هلا

 التعليم يف املعلم يتقنها أن جيب أشياء ثالثة هناك أن، اروهميس سيت ذكرت كما
 .التعليم وتقييم، تنفيذه مث، للتعلم التخطيط هي

 برنامج تطوير من أوالً  يتمكن أن الفصل يف التعليم يف البدء قبل املعلم على بجي
 اليت األنشطة تصميم أشكال من شكل أنه على التخطيط برنامج تنظيم يتم .ختطيط
 .الدراسي الفصل يف املعلم هبا سيقوم
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الثانوية  املدرسةب A السابع يف الصف العربية اللغة ميلتعل التخطيط مرحلة يف
 مت، لألهداف وفقا أو تشري اليت التعليمية املواد جوانب يف المفونج بندار 0حلكومية ا

 الختيار .للمنهج وفقا ميالتعل مواد باستخدام، منهجي بشكل التعليمية املواد تنظيم
 جيب، التعليمو  التعليم أنشطة يف املشاركة يف الطلبة محاس جذب أجل من األساليب

، املستخدمة الطريقة أساس على التعليم عملية يف اخلطوات يدوحتد، املواد مع تكييفها
 يف النظر على القائمة األساليب وحتديد، بالتناسب التعليم عمليات ختصيص وتنظيم
 .الطلبة قدرات
 وسائل اختيار من تتكون اليت اإلعالم وسائل تعديل يتم، ذلك على وعالوة 
 املعلمني أن النادر من فإنه البيانات ائجنت إىل استنادا ولكن، التعليم ألهداف اإلعالم
 وسائل تكييف جيب، النظرية الناحية من .التعليم وسائل يستخدمون ما نادرا العرب

 وسائل وتكييف، التقييم لنوع اإلعالم وسائل وتكييف، التعليمية املواد مع اإلعالم
 ضبط ويتم، لطلبةا ملصاحل اإلعالم وسائل تعديل أيًضا وجيب، املعلم قدرات مع اإلعالم
 .الطلبة على للتأثري اإلعالم وسائل

 تقييم يف املعلم ودور، ميالتعل تقييم أهداف إىل اإلشارة يتضمن الذي للتقييم مث
 أساس على التعليم تقييم وتصنيف، التعليم تقييم ومبادئ، التعليم تقييم وفوائد، التعليم

 عليه حصل الذي التعليم ختطيط يمتقي يف .التقييم وموضوع، التقييم وموضوع، الوسائل
 قام، عام بشكل الباحثون أجراها اليت املقابالت وكذلك املالحظات نتائج من الباحث

 .التعليم مراحل وفق التعليم أنشطة بتنفيذ املعلم
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 التمكن وإظهار، املوضوع من التمكن التعليم عملية يف املعلم أسلوب يشمل مث
 واضح بشكل املواد ونقل، الصلة ذات األخرى ملعرفةا مع املواد وتقاسم، املوضوع من

 ال ألنه، احلياة واقع إىل املواد وربط، الطالب وخصائص التعليم اهلرمي للتسلسل وفقا
 .التعليمية املناصب من والتنقل املظهر يف واحلماس الطلبة املشاركني اهتمام يزعج

 اسرتاتيجيات أو بقةاملطا هنج من جوانب تشمل اليت التعليمو  التعليم أنشطة
 التعليمب والقيام، الطلبة وخصائص حتقيقها املراد للكفاءات وفقا التعليم وتنفيذ، التعليم

 بنمو يسمح الذي التعليم وتنفيذ، السياقي التعليم وتنفيذ، الطبقات واتقان، املراحل يف
 .اإلجيابية العادات

 جبوانب االهتمام خالل من العربية اللغة ميتعل وسائط استخدام على القدرة حول
 يف الطلبة واستخدام، لالهتمام مثرية رسائل وإنتاج، وكفاءة بفعالية الوسائط استخدام
 .الوسائط استخدام

 يف .أيًضا املعلم هبا يقوم أن جيب اليت التعليم مراحل أحد التعليم تنفيذ يعترب
 برنامج ختطيط بأماكن قيتعل فيما إبداعا أكثر املعلم فإن، احلال بطبيعة، التنفيذ أنشطة

 من الباحثون عليه حيصل الذي التعليم تنفيذ يف .قبل من تنفيذه مت الذي التخطيط
 أنشطة بتنفيذ املعلم قام، عام بشكل الباحثون هبا قام اليت واملقابالت املالحظات نتائج

 األنشطة أو داملوا نقل مث، التعليم قبل ما مرحلة من تبدأ اليت التعليم ملراحل وفًقا التعليم
 .اإلغالق وأخريًا، األساسية
 املهم من .االفتتاح مرحلة يف العربية اللغة تعلم يف األوىل اخلطوة ترتيب يتم
 قام .الدروس تقدمي يف الطلبةب املعلم اهتمام مبدى تتعلق ألهنا املرحلة هذه مالحظة
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 يف نشاطًا أكثر ايكونو  أن على الطلبة حتفيز يف ولكن، االفتتاح أنشطة بتنفيذ املعلم
 الطلبة من كثري لذلك، طلبةلل املعلم يقدمه الذي احلافز تأثري ةالباحث رت مل، التعليم

 .العربية اللغة ميبتعل مهتمني غري أو مشبعون
 يشرح ذلك وبعد، مالحظات ويقدم طلبةلل الدروس بتقدمي املعلم يبدأ ذلك بعد 

 لتسهيل هو هذا .السبورة على القصرية اجلمل أو املفردات مثل املادية املواد كتابة أثناء
 أن الطلبة من يطلب مث .القراءة صوت إىل مباشرة االستماع أثناء طلبةلل االستماع

 سؤااًل  املعلم يقدم، املوضوع هذا من االنتهاء بعد .اخلاصة بأصواهتم مباشرة ميارسوا
 الطلبةو ، وهادئ ،للغاية موات   الدراسي الفصل يف التعليم جو إن .طلبةلل وإجابة
، التفسري اكتمال بعد .املعلم قدمها اليت التفسريات إىل االستماع إىل جبدية ينظرون

 إلكمال طلبةلل مهام املعلم يعطي، النهاية يف .للتعلم تقييم كأداة األسئلة املعلم يطرح
 .للتو تعلموه الذي الدرس

 يف .جيدة وقدرة حبماس هامامل تنفيذ على الطلبة املعلم حيفز، العربية اللغة تعلم يف
 إن .والرتمجة احلفظ أساليب املعلم يستخدم، العربية اللغةدرس  يف التعليم أنشطة
 بعض رتيبة طريقة هي العربية اللغة مابيالبل يف التعليم أنشطة يف املستخدمة الطريقة
 هذا .التعليم أنشطة يف طريقتني سوى يستخدمون ال املدرسني أن يعين مما، الشيء
 علی اھذیتنف متی ملتعلا ةیعمل في دةایلقا نفإ، ةیظرکنو .الطلبة لتشبع غالًبا حيدث

، سبحما ملتعلا ةیعمل ذیتنف نم بالطلا نتمکی حتی ةیمیلتعلا واءألجا ذوي نیلمعلما
 .دیج لبشک ةیمیلتعلا مھترااھم نیتحسو
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، املثال سبيل على، أخرى طريقة التعليمية العملية العربية املواد تستخدم عندما
 ملتابعة الطلبة نشاط أن يبدو، الدراسي الفصل إىل مباشرة الكائن أو العنصر إحضار
 جمال يف املشاركة يف واملتحمسني املهتمني يشعر .متاًما جيد العربية باللغة لغة تعلم عملية

 واملعارف املعلومات إىل حباجة أهنم يشعرون الطلبة أن يُرى كما .العربية باللغة الدراسة
 .املقدمة

 املعلم به قام الذي التقييم .التقييم على القدرة أيًضا املعلم لدى يكون أن جيب
 .التعليم يف الطلبة فهم قياس إىل يهدف التقييم أشكال من شكل هو التعليم عملية يف

 قدرة لديهم العربية اللغة معلمي فإن، العربية اللغة ميتعل تقييم أو تقييم إجراء عند
 صلة ذات تقييمات من يتكون الذي التعليم تقييم خالل من ذلك إىل رويشا .كافية

 وفًقا تتم اليت والتقييمات، التقييمات وأنواع مناذج باستخدام وذلك، املقصود بالغرض
 .خطة التعليملـ
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 الباب الخامس
 اختتام

                                                                                                                                                                  
 االستنتاج .أ

 ميكن ،املوجودة البحث نتائج على وبناءً  البيانات، وحتليل البحث نتائج مناقشة بعد
 :يلي كما هي هذا البحث العلمي أن ستنتاجاال

 تنفيذه مت العربيةاللغة  ميتعل عملية يف ةالوحد بنظرية العربية اللغة ميتعل تطبيق
 نظريةب ميلتعلا التخطيط يف اللغة العربية، ومدرسي املدارس مدراء قبل من جيد بشكل
 يف هختطيط مت الذي ميالتعل تنفيذ يف صعوبات املعلم يواجه األحيان بعض يف الوحدة

 إىل تعديله مت ألنه اؤهإجر  مت الذي خطة التعليم مع االلتزام يكون ال حبيث خطة التعليم
،يف تطبيق التعليم والتعلم التعليم أنشطة ختلق أن ميكن اليت املواد التقاط على ةبالطل قدرة

 ةبالطلاهتمام  يزال ال الواقع يف نشطني، ةبالطل جيعلوا أن املعلم من يطلببنظرية الوحدة 
 بداية منذ ألن جيد وحدةال بنظرية ميالتعل تقييم. و منخفًضا املراقبتو  والكتابت قراءةالب

كلما تكون و ، وضحأ ميالتعل أهدافكلما كانت ،  التعلم أهداف بشرح املعلم قام ميالتعل
 يف ةبالطل مبساعدة أيًضا املعلم ذلك، يقوم انبجب، اهلدايا وتقدمي، للتعلم احلافز زيادة

 يكون لذلك، التعليم موضوع ولكن، فقط كائنات غري ةبالطل يعترب واملعلم التعلم عملية
 .فهمهم بناء يف نشطأ ةبالطل
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 االقتراحات .ب

أن يقوم  بندار المفونج 0باملدرسة الثانوية احلكومية  ةالعربي ملعلم اللغة بالنسبة  .1
 تقييم املعلمعلى  جيب ،التخطيط يف وخاصة، التعليم بنظرية الوحدة تنفيذ تحسنيب

 من الطلبة يتمكن حبيث ليمالتع خطة مع االلتزام حبيث، ميللتعل التخطيط عملية
 زيادة من املعلم ميتعل تطبيق يزيد أن جيب، ذلك على عالوة. املقدمة املواد التقاط

 .نشاطًا أكثر الطلبة يكون حىت واملراقبة والكتابة بالقراءة االهتمام

 تطبيق دعمأن يقوم ب بندار المفونج 0الثانوية احلكومية  رئيس املدرسة أجل من .0
 .العربية اللغة ميتعل يف خاصة بنظرية الوحدة، عربيةال اللغة ميتعل

 
 االقتراحات .ج

 استكمال الباحثة ميكن حىت وتوجيهاته بركاته بسبب، وتعاىل سبحانه هلل بكلمة الشكر
 من العديدبه  زالي ال هذا البحث العلمي أن الباحثة دركت. هذا البحث العلمي إعداد
 حدود إىل فقط يرجع وهذا، واملنهجية نهجوال املادة حيث من واألخطاء القصور أوجه
 الداعمة قرتحاتاملو  نقًدا يتوقعون مفتوحة بأذرع الباحثة فإن، لذلك. الباحثة وخربة معرفة

 مفيدا البسيطة هذا البحث العلمي كوني أن نأمل، األخرية الكلمة. القراء مجيع من
 .إضافية كمعرفة الباحثة بالنسبة خاصة، عموما للقارئ
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