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 ملخص
بمدرسة الفتاح  XIفي تعليم اللغة العربية لطلبة الصف  3102تطبيق المنهج الدراسي 

  الجنوبيةالعالية اإلسالمية المبونج 

 أيرفين سوسنطا

البحثهي وجوداحتياجاتللمجتمعاإلندونيسيالذييتطوردائمايفكلكانتخلفيةهذا
الزمانواحتيجاتعام الذييعتربالدراسيإىلالتغيرييفاملنهجاليتمتيلإىلالتغيري.حبيثميكناحلاجة

اجلديداملستخدميفإندونيسيااآلنهواملنهجالدراسيالدراسيإناملنهجكاملقرريفتقدماألمةوالدولة.
مليتمتنفيذهونجاجلنوبيةالمبناتارمبدرسةالفتاحالعاليةاإلسالمية3102.تطبيقاملنهجالدراسي3102

فهناكاحلاجةلوصفعمليةتطبيقهذااملنهج.ملدةثالثسنواتإال
البحثإىلوصفتطبيقاملنهجالدراسي يفتعليماللغةالعربيةوملعرفةمدى3102يهدفهذا

ا موضوعالبحثيفهذا أما البحثهوحبثنوعي، تطبيقاملنهجيفتلكاملدرسة.هذا لبحثمالئمة
 العلمي المبونج ناتار اإلسالمية العالية الفتاح املدرسة اجلنوبيةفهو و. يف إستخدمطريقة البيانات مجع
والوثائقطرالباحث واملقابلة املالحظة يقة رئيساملدرسة، البحثهم موضع كان قسمنائبالرئيسلو.

.ةوالنوعيةالوصفيةطريقالباستخدامحتليلالبياناتواملنهجالدراسي،ومدرساللغةالعربية.
XIيفتعليماللغةالعربيةلطلبةالصف3102هذاالبحثأنتطبيقاملنهجالدراسينتائجظهرت

.ويفالتخطيط،يتكونمنالتخطيطوالتنفيذوالتقييماجلنوبيةمبدرسةالفتاحالعاليةاإلسالميةناتارالمبونج
املدرساملقرر التعليميأعّد للمنهجالدراسي التعليموفقا تنفيذ التنفيذ3102وخطة ويفعملية كان. ،

املالحظة،السؤال،استخداماملدخلالعلميالذييتكونمنبيعين3102نهجالدراسيطابقبامليالتنفيذ
الر املدرسالتجربة، التقييم،استخدم يفعملية أما تكانأسلوباالختباروغرياالختبار.بطواالتصال.

وهواالختباريفأوقاتمعينةأثناءعمليةالتعليم.النصفي(االختبار3(االختبارالقبلي،0االختبارتهي
(االختباراملوضوعيواالختبار4عمليةالتعليم.إنتهاءيتعقدبعداالختبارالبعديهواالختبارالذ(2

ل املؤثرة العوامل أما النهائي. الدراسي املنهج ع3102تطبيق وعاملفهي الطالب عامل املدرس، امل
.التسهيالت
 3102،منهجدراسيتطبيق،تعليماللغةالعربية:لمفاتيحالكلمات ا







 شعار
 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرَأَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ

 )رواه البخارى(



 إهداء

 احلمد هلل رّب العاملني , بالشكر إىل اهلل تعاىل, قّدمت  هذه الرسالة العلمية إىل:

حىت قدرت على الوصول إىل النجاح. أيب حسن أمي عترييل احملبوبة اليت ترمحين وتدعين دائما  .1

بشرى احملبوب وهو الذي يسعى بكل جهد إلمتام تربييت وإىل مجيع أسريت اللذين يشجعوين حىت 

وايل مجيع أخواتى وأخواين اجملبوبني الذين اعطوين النشاطة قدرت لكتابة هذه الرسالة العلمية. 

 والدعاء على جناحي.

سيسك عفيفة اليت قد أعطتين التشجيعات واالقًتاحات  يف أنشطة  إىل صديقيت احملبوبة موىن .2

 التعليم ويف كتابة هذه الرسالة العلمية.

من قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  2114زمالئي وأصدقائي مرحلة  .3

 إينتان اإلسالمية احلكومية  المبونج.
 



 ترمجة الباحث

ولد أيرفني سوسنتو يف قرية غيدونج باتني منطقة سوجناي الشمالية مديرية المبونج الشمالية 

 ، وهو ابن الثاين من أخوين من ادلتزوج سيد حسن بشري وسيدة عاتريل.4991أبريل  6يف التاريخ 

بدأ الباحث الدراسة من مدرسة االبتدائية احلكومية غيدونج باتني المبونج الشمالية، وقد 

. وبعد ذلك استمر دراسته يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية مدينة نيجارى ومتت سنة 6006متت سنة 

.   واستمر الباحث دراسته الثانوية مبعهد أولو األلباب اإلسالمي جايت أغونج ومتت سنة 6009

مث واصل الباحث اخلدمة يف معهد اجملتمع كارانج أنيري المبونج الغربية.   6042. ويف السنة 6046

استمر الباحث دراسته إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  6041ويف السنة 

 المبونج يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
 



 كلمة شكر وتقدير

محدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للباحث حىت يقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية. ىذه الرسالة 

رادين إينتان  العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي أخرج اإلسالمية احلكومية المبونج. 

في تعليم  3102تطبيق المنهج الدراسي  الناس من الظمات إىل النور، متت ىذه الرسالة العلمية مبوضوع : "

 نوبية"اللغة العربية لطلبة الصف الحادى عشر بمدرسة الفتاح الثانوية اإلسالمية االملية المبونج الج

فبهذه  وعى الباحث أن يف ىذه الرسالة العلمية ىناك بعض املساعدة واالرشادات من جيع األطراف.

 املناسبة أن تقّدم الباحث جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل : 

الذي  االسالمية احلكومية رادين اينتان المبونج كرئيس اجلامعة األستاذ الدكتور احلاج مكري، املاجستري .1

 لفرصة للباحث الكتساب املعرفة يف ىذه اجلامعةأعطى ا

املاجستري، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .2

 احلكومية المبونج.

ا جزيال على األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، كاملشرفة األوىل واألستاذ  احلاج أمري الدين كاملشرف الثاين شكر   .3

 تقدمي االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

اللذين أعطوين علوما ومعرفة  جبامعة  رادين إينتان االسالمية احلكومية المبونجمجيع احملاضرين واحملاضرات  .4

 إلمتام ىذه الرسالة العلمية.

شكر ىم على تقدمي  النشاطة واملساعدة  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أ  2114زمالء احملبوبني مرحلة  .5

 معنوية كانت أو مادية إلمتام ىذه الرسالة العلمية.



مجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحدا فواحدا، ألي مساعدة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر إلكمال   .6

عسى أن تنفع ىذه الرسالة العلمية وعسى اهلل أن جيزيهم بأحسن اجلزاء. آمني يارب  .كتابة ىذه الرسالة

 العاملني

 م2112ديسمبري 26باندرالمبونج 

 الباحث

 

 أيرفني سوسنطا  

1411121122 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

عملية تغيَت العالقات بُت األمم والدول دون أن يكون  يتميز عصر العودلة بوجود

1مرتبطا باحلدود اجلغرافية االجتماعية أو اجلغرافية الوطنية.
التغيَتات اليت حتدث كانت   

ولذلك، ىناك كل العامل إىل أن يصبح واحدا ويشكل االعتماد. مييل  يف ىذا العصر ىي 

البشرية  احلاجة إىل موارد البشرية ادلؤىلة. وأحد الطرق ادلستخدمة للحصول على موارد

 الدراسي. ألن ادلنهج الدراسي التعليم الوطٍت من ناحية ادلنهج ادلؤىلة ىي حتسُت نوعية

ادلنهج الدراسي، فإن عملية التعليم سوف دون من أىم جزء يف النظام التعليمي،  ىو

 رجاء ألن ليس لو إجتاه واضح. تكون ع

كان تطوير ادلنهج الدراسي ىو جهد يقوم بو احلكومة يف زلاولة إلنتاج موارد 

وباإلضافة إىل ذلك، فتطوير ادلنهج  يطابق بتطوير الزمان. أيضا البشرية ادلؤىلة وأنو

 يتقونتطوير إمكانات الطالب ليصبحوا بشرا يف لتحقيق األىداف الوطنية  ىو الدراسي

ويؤمنون با، ويتخلقون بأخالق الكرمية ولديهم صحة سليمة، وعلوم وإبداعية، ويصبح 
                                                             

1
 .Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran abad 21 Kunci Sukses 

Implementasi Kurikulum 2013 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hl. 3 
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إذا أمكن حتقيق أىداف التعليم الوطنية ادلذكورة أعاله،  2مواطنا دميقراطيا ومسؤوال.

ستصبح األمة اإلندونيسية أمة كرمية ودولة تستطيع أن تنحاز إىل دول أخرى يف النظام 

 ماشى بقول ا تعاىل:العادلي. وإهنا تت

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا يف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّو َلُكْم 

 َواللَّوُ ۖ  َوِإَذاِقياَلنُشُزوافَانُشُزوا يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۖ  

 3. َخِبَتٌ  ِبَاتَ ْعَمُلونَ 

حتقيق جناح العلوم واليت ومن تلك اآليات السابقة ظهرت أن التعليم مهم يف 

ترفع درجات البشرية. وىذا يدل على أن ادلناىج الدراسية ىي إحدى من األدوات 

فإن التعليم ىو احلياة، ولذلك جيب أن تكون ىذه الداعمة يف حتسُت جودة التعليم. 

مع البيئة تتناسب األنشطة التعليمية قادرة على تزويد الطالب بادلهارات احلياتية اليت 

 واحتياجات الطالب. 

للمنهج الدراسي  (KTSP) ٕٙٓٓادلنهج الدراسي للعام قد تطور وجتدد 

يف مجيع أحناء اإلندونيسيا  ٖٕٔٓلكن بعد أن بدأ تطبيق ادلنهج الدراسي و . ٖٕٔٓ

                                                             
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
3
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Cordoba Spescial For Muslim (Bandung: 

PT. Cordoba Internasional, 2012),hl.522 
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لو العديد من العيوب  ٖٕٔٓدلنهج الدراسي ادلتوقع أن امن  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓللعام 

، ٖٕٔٓفهناك العديد من التحديثات يف ادلنهج الدراسي  .الدراسةتاج إىل إعادة حت

على الرغم من أن ىذا ادلنهج حيتاج إىل التطوير والتحسُت. يؤكد ىذا ادلنهج الدراسي 

ادلواقف كفاءة اليت تتكون من   hard skillsو  soff skillsهارات على حتسُت وتوازن ادل

يؤكد على البعد  ٖٕٔٓ. كان جتديد عملية التعليم للمنهج الدراسي وادلعارف والقدرات

 . (Scientific Approach) العلميبوي احلدي  وىو باستخدام ادلدخل الًت 

ارس ادلدخل العلمي ىو ادلدخل الذي جيب إستخدامو للتعليم يف كل من ادلد

. ادلدخل العلمي ىو إطار علمي ٖٕٔٓوالثانوية على أساس ادلنهج الدراسي اإلبتدائية 

4 .ٖٕٔٓحيملها ادلناىيج الدراسية 
توفَت فهم للطالب يف  يهدف ادلنهج الدراسي إىل 

ادلعلومات التعرف والفهم على ادلواد ادلختلفة باستخدام ادلدخل العلمي وميكن أن تأتيو 

يعتمد على ادلعلومات من ادلدرسُت. ولذلك   الأنو  من أي مكان ويف أي وقت و

 ميكن حلالة التعليم تشجيع الطالب على اكتشاف مصادر زلتلفة من خالل ادلالحظة.

وينطوي ادلدخل العلمي على مهارات علمية مثل ادلالحظة، والتصنيف والقياس 

رس ىو والتوضيح والتلخيص. ويف تنفيذ العمليات، فهناك احلاجة إىل ادلدرس، ألن ادلد

                                                             
4
. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendekatan_saintifik di akses pada tanggal 05 Mei 2018 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendekatan_saintifik
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مفتاح رئيسي يف تنفيذ ادلنهج الدراسي، وجيب أن يفهمو أيضا خصوصيات وعموميات 

 5ادلنهج الدراسي.

، تعليم خاص يهدف إىل ٖٕٔٓلمنهج الدراسي وباإلضافة إىل ذلك،كان ل

والنتائج التعليمية اليت تؤدي إىل تكوين الشخصية الكاملة  جودة العمليات حتسُت

 6اخلرجيُت يف كل وحدة تعليمية.كفاءة دلعايَت   ومتوازنة وفقاوأخالق الكرمية متكاملة 

دلدخل باعلى أساس الكفاءة والًتبية اخللقية  ٖٕٔٓومن خالل تطبيق ادلنهج الدراسي 

الواضيعي والسياقي، يرجى من الطالب أن يكونو قادرين على حتسُت واستخدام 

 ر يف السلوك اليومي.معرفتهم واستيعاب قيم الشخصية وأخالق الكرمية حبي  تظه

ميكن درلها الًتبية  ٖٕٔٓوجلميع الدروس اليت وردت يف تطبيق ادلنهج الدراسي 

اخللقية. وبالتايل فإن قيمة الًتبية وتشكيل اخللقية ال تتم فقط على ادلستوى ادلعريف. 

على أساس الكفاءة والًتبية اخللقية إىل  ٖٕٔٓوجيب أن يتضمن تطبيق ادلنهج الدراسي 

 ادلكونات وىي ادلكونات يف النظام التعليمي نفسو. مجيع

                                                             
5
 Nasution, Asas-Asas Kurikulum (Jakrta: PT Bumi Aksara, 2012), hl. 1 

6
 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hl. 7 



٘ 

 

تعاونا مثاليا بُت ادلدرسُت، حي  حيتاج  ٖٕٔٓيتطلب تطبيق ادلنهج الدراسي 

ألن  يتطلب تعاونا مضغوطا بُت أعضاء اجملموعة.أيضا أنو التعليم إىل شكل اجملموعة، و 

ادلدرس ىو مفتاح رئيسي يف تنفيذ ادلنهج، وجيب عليو أيضا فهم خصوصيات 

من وجود معايَت  ٖٕٔٓفيمكن معرفة جناح ادلنهج الدراسي  7وعموميات ادلنهج.

8مؤشرات اخلرجُت يف نفس الطالب.
ودلنهج الدراسي على أساس الكفاءة والًتبية   

اليت تظهر يف كل أنشطة من  ادلختلفةاليومية  ياتمن السلوكميكن معرفتو  اخللقية 

الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، فيمكن النظر إليو ادلنهج الدراسي من مؤشرات التغيَت  

 كالتايل:

 حتقيق اخلرجُت ادلؤىلُت، ادلنتجُت، ادلبدعُت وادلستقلُت. .ٔ

 ىناك زيادة فعالة وإدارة فعالية واستخدام موارد التعلم. .ٕ

 كة اجملتمعيةىناك زيادة االىتمام وادلشار  .ٖ

 ىناك زيادة يف مسؤوليات ادلدرسة .ٗ

 تنمية ادلواقف وادلهارات وادلعرفة حول الطالب .٘

 دى الطلبةل (PAKEM)ادلفرح واإلبداعي و  قيق التعليم الفعاىل اإلجاىحت .ٙ
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ٙ 

 

ادلفرح وادلنظم حبي  ميكن أن يسَت التعليم باذلدوء حتقيق احلال أو اإلقليم  .ٚ

 وادلفرح.

9والتصحيح مستمراىناك عملية التقييم  .ٛ
. 

ليس ِبسؤولية ادلدرسة فحسب، وإمنا  ٖٕٔٓويف تطبيق ىذا ادلنهج الدراسي 

ولذلك يبدأ  ىو أيضا مسؤولية جلميع األطراف وأولياء األمر واجملتمع واحلكومة.

ادلتوقعة بعد تطوير التخطيط والتنفيذ والتقييم من حتليل الًتبية اخللقية والكفاءة 

 التعليم.

الكلية. الدراسات ن اللغة العربية قد مت تدريسها منذ الروضة إىل ويف حُت أ

إىل اجلوانب الدينية واإليديولوجية وبادلعٌت على أن تعلم تعليم اللغة العربية ويتوجو 

10اللغة العربية يهدف إىل فهم الطالب بتعاليم اإلسالم فعالة كانت أو سلبية.
  

أمرا ضروريا للغاية، ألنو أداة إلتقان اللغة أو التواصل كان تعليم اللغة العربية 

لغة اإلتصال الدولية اليت اللغة العربية تكون والتفاعل اإلجتماعي. ويف ىذه اآلونة، 

فإن اللغة العربية ىي اللغة البد للطالب إتقاهنا وتدريسها. وباإلضافة إىل ذلك، 
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 Hasan, Ibid. hl. 12. 

10
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hl. 89-90 



ٚ 

 

اللغة للعبادة يف الدين اإلسالم ألهنا اليومية مثل قراءة القرآن واللغة العربية أيضا ك

 اللغة ادلستخدمة يف القرآن.

 11.﴾ٖ﴿ إِنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

ومن تلك اآليات السابقة ظهرت أهنا أمر لتعلم اللغة العربية وفهمها. ومن 

ألن اللغة العربية كوسيلة خالل تعلم اللغة العربية ميكن أن يكتسب الشخص ادلعرفة، 

 لنقل ادلعرفة.

من ادلتوقع أن يكون تعلم اللغة العربية يف ادلدارس وسيلة لتعلم الطالب، 

وبتعلم اللغة العربية يسهل الطالب يف حفظ وفهم مضمون القرآن. وميكنو أيضا 

 يسهل يف فهم األحادي  النبوية وحفظها وشرحها.

اجلديد ويتم تطبيقو على نظام التعليم يف ىو ادلنهج  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 

ووقعت  إندونيسيا، والذي اليزال حىت اآلن ىناك العديد من ادلخالفة بُت ادلدرسُت.

وبالتايل، فقليل  ألن يستخدم ىذا ادلنهج نظاما معقدا وصعوبا للتنفيذ. ىذه احلاالت

يف باندار  . ومن عدة  ادلدارسٖٕٔٓمن ادلدارس اليت تطبق ىذا ادلنهج الدراسي 

                                                             
11

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hl.489 



ٛ 

 

وىي   جلنوبيةناتار المبونج اتوسطة ادلالفتاح المبونج، فاختار الباح  ادلدرسة 

 ضوع البح .كمو 

يف بداية البح  مع مدرس اللغة  اليت قام هبا الباح  استنادا إىل النتيجة

، اجلنوبية ناتار المبونج الفتاح العالية اإلسالمية رسة ِبد XIلدى طلبة الصف العربية 

دلدة ثالث سنوات  ٖٕٔٓأن ىذه  ادلدرسة قد نفذت ادلنهج الدراسي يعرف 

. ويف تطبيق ىذا ادلنهج الدراسي ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓاألخَتة ويف العام الدراسي 

 ، جيب أن يكون الطالب أكثر فعاال وإبداعيا وابتكارا يف حل كل مشكلة.ٖٕٔٓ

صعب  وفقا دلدرس اللغة العربية أن يف بداية تطبيق ادلنهج الدراسي ىو

وخاصة يف أنشطة التعليم قد يكون ادلدرس ال يستخدم ختصيص األوقات وفقا 

لكن بعد استخدام ادلنهج الدراسي فهناك زيادة يف نتائج التعلم و ألوقات مقررة، 

وتدعم تلك البيانات من نتائج التعلم لدى الطلبة جيدة. ألن ختتلف  لدى الطلبة.

تالفا قليال عن طريق التقييم للمنهج اخ ٖٕٔٓمراحل التقييم للمنهج الدراسي 

 السابق حبي  يكون ادلدرس غافال يف تقييم نتائج التعلم لدى الطلبة.

 



ٜ 

 

الباح   عليها بناء على نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، حيصل

 وىي نتائج الطلبة يف درس اللغة العربية وىي كالتايل:البيانات ادليدانية 

 3.2جدول 
لنصف السنة الدراسية  الحادى عشرطلبة الصف اليومية لتوزيع نتائج اللغة العربية 

 لجنوبيةاناتار المبونج  االملية اإلسالمية بمدرسة الفتاح الثانوية
 3122/3122للعام الدراسي  

 قيمة االختصاص مسند
 موقف ادلهارات معرفة عدد الطلبة 

A ٘ ٗ.ٓٓ ٗ.ٓٓ جيد جدا 
 A- ٘ ٖ.ٙٙ ٖ.ٙٙ 

B ٘ ٖ.ٖٖ ٖ.ٖٖ جيد 
B+ 3 ٖ.ٓٓ ٖ.ٓٓ 
C+ ٗ ٕ.ٖٖ ٕ.ٖٖ مقبول 
C 2 ٕ.ٓٓ ٕ.ٓٓ 
D+ ٓ ٔ.ٖٖ ٔ.ٖٖ ناقص 
D ٓ ٔ.ٓٓ ٔ.ٓٓ 

الثانوية ِبدرسة الفتاح لنصف السنة الدراسية احلادى عشر ادلصدر: نتائج اليومية للطلبة الصف 
 اجلنوبيةناتار المبونج اإلسالمية االملية 

 

يف تعليم  ٖٕٔٓدراسي تطبيق ادلنهج المن اجلدول أعاله، فاستنبط الباح  أن 

 اللغة العربة قد جيدا.



ٔٓ 

 

تطبيقو عيوب، يف ، لكن جيد ن أن استخدام ىذا ادلنهج الدراسيعلى الرغم م

من و تماعية، وأن التسهيالت مل تكن كافية قلة التنشيئة االجومن ىذه العيوب فهي 

سلتلفة،  إىل قطعة اخلصة يف أوقاتيسبب  وىذا احلال، زلدودقت ختصيص الو ناحية 

أن عملية التعليم العلمي تستغرق وقتا طويال وأما التقييم من ادلدرس فهو احلقيقة على 

تبدأ من التخطيط إىل اليت صعب. وباإلضافة إىل ذلك فاىتم الباح  بعملية التعليم 

 التقييم.

م من قبل مدرسي اللغة العربية جيدة وعلى وجو عام، تعد مرحلة إعداد التعل

نسبيا، ولكن يف بعض األحيان ىناك أشياء اليت مل يتم إعدادىا. ودلا عقد ادلدرس عملية 

أصبحت حالة الفصل غَت مواتية وال يركز الطلبة على التعليم. ويف مرحلة التعليم، 

 الطلبة. يف تقييم نتائج التعلم لدى واالرىاق التقييم، يشعر ادلدرس باإلرتباك

 تعيين المشكالت  . ب

عُت الباح  بعض يات ادلشكلة ادلذكورة، فيمكن أن يبناءا على البيان يف خلف

اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية ِبدرسة الفتاح العالية الواردة  . أما ادلشكالتادلشكالت

 التالية:فهي على األمور 



ٔٔ 

 

يف ادلرحلة األوىل، فهناك إعداد التعليم  ٖٕٔٓكان تطبيق ادلنهج الدراسي  .ٔ

 مل حيصل على احلد األقصى.

 ىناك األنشطة مل يتم تنفيذىا، بسبب عدم ختصيص الوقت الكايف. .ٕ

دا، حبي  يكون ادلدرس غافال يف تقييم نتائج التعلم التقييم متعقّ  نظام كان .ٖ

 لدى الطلبة.

 تحديد المشكالت . ج

على ادلشكلة ادلوجودة و لتجنب عن ادلشكلة األخرى الواسعة، فيحتاج إىل بناءا 

 تقدمي حتديد ادلشكلة اليت حتتمل على :

ِبدرسة  XIيف تعليم اللغة العربية الصف  ٖٕٔٓتطبيق ادلنهج الدراسي  .ٔ

 .اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية الفتاح العالية

 ٖٕٔٓقييم يف إعداد ادلنهج الدراسي خطوات تعليم اللغة العربية والتنفيذ والت .ٕ

 .اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية ِبدرسة الفتاح العالية

 

 



ٕٔ 

 

 د. مشكلة البحث

 XIطلبة الصف يف تعليم اللغة العربية ل ٖٕٔٓكيف تطبيق ادلنهج الدراسي  .ٔ

 ؟ اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية ِبدرسة الفتاح العالية

 ه. أهداف وفوائد البحث

 أىداف البح . ٔ

اليت مت تطبيقها،  يف تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓأ. دلعرفة تطبيق ادلنهج الدراسي 

 وخاصة تبدأ من التخطيط والتنفيذ إىل مرحلة تقييم نتائج التعلم لدى الطلبة.

 ب. دلعرفة مدى مالئمة ادلنهج الدراسي يف تلك ادلدرسة

 . فوائد البح ٕ

تعلقة بتطبيق تعليم اللغة العربية يف ادلنهج الدراسي للباح  وىو زيادة ادلعرفة ادلأ. 

وىناك كثَت من ادلخالفة بُت ادلدرسُت وحىت اآلن مت تطبيق ىذا ادلنهج  ٖٕٔٓ

 فقط يف ادلدارس ادلعينة.

اجلديدة للمدرس، تكون ىذه نتائج البح  مصدرا من مصادر ادلعلومات ب. 

 .ٖٕٔٓلزيادة ادلعرفة ادلتعلقة بادلنهج الدراسي 



ٖٔ 

 

ج. للطلبة، ىذه نتائج البح  مفيدة يف تقدمي ادلعرفة والفهم اجليد لتعلم اللغة 

 .ٖٕٔٓالعربية وفقا دلا ىو مطلوب من ادلنهج الدراسي 

د. للمدرسة، ىذه نتائج البح  مفيدة لنقل ادلعلومات اصولة من ادلنهج 

جيدا كما رجاه ادلنهج الدراسي.  حبي  يكون الطلبة طالبا ٖٕٔٓراسي الد

تغريس ادلعرفة والفهم ادلتعلق بتعلم اللغة العربية اجليد وميكن تطبيقو على 

 الطالب لتشكيل الطلبة ادلؤىلُت. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 3102المنهج الدراسي  . أ

 3102مفهوم المنهج الدراسي  .4

ج الدراسي أو بادلنه أن ادلواد التعليمية تتعلق كثري من الناس يعتربون

لوكة من قبل الطالب، حيت يكون تغيرية ينبغي أن تكون مم الكتب ادلدرسية اليت

ادلدرسية. قضية ادلناىج الدراسية ليست تغيرية الكتب ادلنهج الدراسي وفقا على 

رى مبا يف ذلك قضية اجتاه درسية فقط ولكن ىناك القضايا األخقضية الكتب ادل

 وأىداف التعليم، وقضية ادلواضيع، فضال عن القضايا األخرى ادلتصلة هبا.

استخدام ادلصطلح ادلنهج الدراسي ألول مرة يف عامل الرياضة يف وقت 

يف ذلك   . curereو  curirليت كانت مستمدة من الكلمة اليونان القددية ا

الوقت يعرف ادلنهج الدراسي كادلسافة اليت جيب أن تكون توصلت إىل عداء. 

 4يصطلح الناس مع جالوب أو اذلرولة من البداية إىل النهاية.

ادلنهج ىو برنامج  مار مهاليك بأن ادلنهج الدرسي كخطة التعليم،يعترب ع

يئ لتعليم الطالب والًتتيبات ادلتعلقة بالغرض، واحملتوى وادلواد التعليمي ادله
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التعليمية. باستخدام الربنامج يقوم الطالب بتنفيذ أنشطة التعليمية ادلختلفة حىت 

التعليم. وبكلمة أخرى، يكون ىناك تغيري وتطوير سلوك الطالب وفقا إلىداف 

م. لذلك جيب ترتيب توفر ادلدرسة بيئة للطالب الذين يقدمون فرصا للتعل

ادلناىيج الدراسية بطريقة جيدة حبيث ديكن حتقيق األىداف من التعلم. ال 

يقتصر ادلنهج الدراسي يف رلموعة من ادلواد التعليمية فحسب، وإمنا ىو يشمل  

كل الشيئ الذي ديكن أن يؤثر على تنمية الطلبة مثل: بناء ادلدرسة، األدوات 

 2حة ادلدرسة وىلم جرا. ادلدرسية، ادلكتبة والصور وسا

أن ادلنهج عند ذكري ىو أداة للحصول على أىداف التعليم. ولذلك 

ادلنهج ىو برنامج التعليمي وليس التعليم، حبيث يتم ختطيط الربنامج وتصميمو 

 3كادلواد التعليمية واخلربات. 

ىو منهج جديد يبدأ تنفيذه يف عام  2143ادلنهج الدراسي 

وىو  اسابقالقائم  لمنهج ىو تطوير  ل 2143الدراسي ادلنهج . 2144/2145

يؤكد ادلنهج  4وادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية.ادلنهج على أساس الكفاءة 

على حتسني وتوازن ادلهارات الناعمة وادلهارات الصعبة اليت  21443الدراسي 
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وضع تتكون من كفاءة ادلواقف وادلعرفة وادلهارة. وباإلضافة إىل ذلك، أن م

من ادلواد التعليمية ديكن تغري إىل ادلواد الكفاءة الذي كان مستقادا أصال 

 2143التعليمية اليت مت تطويرىا من الكفاءة. وديكن القول أن ادلنهج الدراسي 

 hardوادلهارات  soft skillsىو ادلنهج ادلطور لتحسني وتوازن ادلهارات 

skills عرفة. ويف ىذا السياق، يسعى ادلنهج اليت تتكون من ادلوقف وادلهارة وادل

وبوجود إىل زيادة القيم اليت حصل عليها الطالب من خالل ادلعرفة يف ادلدرسة. 

، يطلب من الطالب لو كفاءة ادلواقف وادلهارات 2143ىذا ادلنهج الدراسي 

وادلعارف ادلطورة وفقا دلستوى التعليم الذي يتلقونو، حيث أن يؤثر على جناحهم 

 ة التالية.يف احليا

استنادا إىل البان أعاله، فاستنبط الباحث أن ادلنهج الدراسي ىو أىم 

النوع من التعليم حيث يتم حتديد اجلودة للبلد من جودة التعليم. يسعى ادلنهج 

 .إىل زيادة القيم اليت حصل عليها الطالب من خالل ادلعرفة يف ادلدرسة

 الغرض والوظيفة .3

على وجو التحديد يشري 2143ادلنهج الدراسي فيما يتعلق بأىداف ووظائف 

إىل القانون رقم عشرين سنة ألفني وثالثة حول نظام التعليم الوطين. صرح نظام 



47 

 

التعليم الوطين أن وظيفة ادلناىج الدراسية ىي تطوير القدرات وتشكيل شخصية 

5وحضارة األمة. الذين يتمتعون بالكرامة يف تعليم حياة األمة.  

 مث اذلدف

اليت تتكون من ادلواقف وادلهارات وادلعرفة.  حتسني جودة التعليم و توازن ادلهارت. 4

 عن ألجل دلواجهة حتد عادلي متزايد

. تشكيل وحتسني  ادلوارد البشرية اإلنتاجية, واإلبداعية واالبتكارية2  

. حتسني ىيئة التدريس يف تقدمي ادلواد وإعداد إدارة التدريس, ألن احلكومة أعدت 3

يع مكونات ادلناىج الدراسية يف شكل الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف التعلممج  

. زيادة ادلنافسة الصحية بني الوحدات التعليمية عن جودة التعليم ادلراد حتقيقو. ألن 4

نح احلرية للتطور ادلناىج الدراسية  وفقا لشروط وحدة التعليم ، 2143ادلدارس دتم

 طقةواحتياجات الطالب وإمكانات ادلن

 3102جوانب المنهج الدراسي  .2

على منوذج ادلنهج على أساس الكفاءة  2143يعتمد ادلنهج الدراسي 

مع معايري الكفاءة اخلرجني اليت مت تقريره لوحدات التعليم وادلستويات التعليمية 

والربامج التعليمية. وباإلضافة إىل ذلك، كان للمنهج الدراسي ثالثة جوانب 

                                                             
5 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hl. 25 
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ت، جوانب ادلواقف وجوانب اخلربات، جوانب ادلهاراتقييم فهي جوانب ال

 .السلوكيات

جوانب اخلربات ىي اجلوانب اليت وردت يف ادلواد التعليمية لزيادة ادلعرفة لدى  . أ

للمدرسة اإلبتدائية وزن  يف ىيكل ىذا ادلنهج الدراسي، كانالطلبة يف اجملال. و 

طة وزن اخلربات وللمدرسة ادلتوس ، 81ومن جوانب اخللقية % 21%اخلربات 

 81، وللمدرسة الثانوية وزن اخلربات %61ومن جوانب اخللقية % %41

بالًتبية  2143تصمم احلكومة ادلنهج الدراسي  .21ومن جوانب اخللقية %

 اخللقية قبل تشكيل ىذا ادلنهج الدراسي.

هتدف جوانب ادلهارات إىل حتسني قدرة الطلبة يف صناعة وتنفيذ السؤال حىت   . ب

اليت تشري إىل جوانب الطبيعة واخللقية الصفات ريب الطلبة على ديكن تد

ادلهارات. تتكون جوانب ادلهارات من ادلهارات يف عمل السؤال وادلهارات يف 

 عمل وتنفيذ ادلشاريع وادلهارات النصية ومهارات اإلجابة الكالمية.

س يف تقييم ىي األنشطة اليت قامت هبا ادلدر  ج. جوانب تقييم ادلواقف والسلوكيات

مواقف وسلوك الطلبة أثناء عملية التعليم. يتم تقييم ىذا التقييم من قبل 

 6واألقران على ورقة النتيجة لدى الطلبة.ادلدرسني 

                                                             
6
. http://nuraisyahaini,wordpress.com diakses 1 juni 2018 
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 3102خصائص تعليم المنهج الدراسي . 4

ترتبط اخلصائص التعليمية لكل وحدة تعليمية ارتباطا وثيقا بادلستوى 

تقدم معايري كفاءة اخلرجني إطارا  واحملتوى القياسي.ادلعياري إلمكانات اخلرجني 

تقدم إطارا مفاىيميا فهي أما دلعايري احملتوى  مفاىيميا لتحقيق أىداف التعلم.

ألنشطة التعلم احملصولة من مستوى الكفاءة وادلواد التعليمية. تتكون أىداف 

لكل وحدة التعليم من تطوير رلاالت ادلواقف وادلعارف وادلهارات ادلوضوعية 

 7تعليمية.

مبجال التعليم وىناك فروق ذات ادلغزى يف تعريف النشاط ذه تعرف ى

أن ىناك ثالث رلاالت يف أىداف  Briggs و Gageىذا رلال التعليم. يعرب 

اجملاالت من العاطفية وادلعرفية واحلركية. حتتوى اجملاالت العاطفية على التعلم ىي 

مخس مستويات وىي قبول واستجابة وتقييم وتنظيم النتيجة وتوصيف النتائج. 

واجملاالت ادلعرفية تتكون من ست مستويات وىي لبمعرفة والفهم والتطبيق 

ون من ست مستويات وىي . أما اجملاالت احلركية تتكوالتقييموالتوليف والتحليل 

احلركة ادلنعكسة، احلركة األساسية، ادلهارات ادلالحظة، ادلهارات البدنية والتواصل 

 ادلستمر.
                                                             

7
Shafa, “Karakteristik Proses Pembelajaran Kurikulum 2013”. Jurnal Pendidikan, Vol. 

14 No. 1 (Juni 2014) h. 86-88. 
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 2143تظهر أن رلاالت الكفاءات الثالثة مت تبنيها من ادلنهج الدراسي 

مع العديد من االبتكارات يف كل رلال باألنشطة ادلطورة. وىذا احلال فيمكن 

ن رلال ادلواقف احملصولة من خالل األنشطة: القبول  والتنفيذ النظر إليو م

والتقدير وادلمارسة. ورلال ادلعرفة احملصولة من خالل األنشطة: التذكر، الفهم، 

وأما رلال احلركية احملصولة من خالل األنشطة: ادلراقبة  والتقييم.لبتطبيق، التحليل 

 والسؤال واحملاولة والتفكري والعرض واإلبداع.

ء جديدة ل الباحث أن يف مستوى ادلعرفة وادلهارا ت أشيااستنادا إىل حتلي

وىي األنشطة يف رلال ادلعرفة والتفكري والعرض يف رلال  2143للمنهج الدراسي 

ادلهارات. تؤثر خصائص الكفاءة على خصائص معيار العملية. ولذلك يعزز 

دلتكامل )ادلواضيعية بني ادلنهج الدراسي تعليمو مع ادلدخل العلمي وادلوضوعي ا

 الدروس( وادلواضيعية يف موضوع واحد.

ادلدخل العلمي، يتكون ادلدخل العلمي من  يستخدم ادلنهج الدراسي

 ادلالحظة واالستجواب واحملاولة وتكوين الشبكة جلميع الدروس. 

 غير المباشرالتعليم التعليم المباشر و  .4
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التعليم ومها التعليم ادلباشر تطور ادلنهج الدراسي نوعني من عملية 

 8 .والتغليم غري ادلباشر

عملية التعليم ادلباشر ىي عملية التعليم حيث يطور الطالب ادلعرفة  .4

ومهارات التفكري وادلهارات احلركية من خالل التفاعل ادلباشر مع 

مصادر التعلم ادلصممة يف ادلقرر التعليمي وإعداد عملية التدريس يف 

 يم.شكل أنشطة التعل

ويف عملية التعليم ادلباشر، يقوم الطالب بأنشطة التعلم اليت تشمل على  .2

أنشطة ادلالحظة واالستجواب ومجع ادلعلومات والتحليل واالتصاالت 

يف أنشطة التحليل. تنتج عملية  التعليم على ادلهرفة وادلهارات ادلبتشرة 

 .instructional effectأو ما يسمى ب 

التعليم غري ادلباشر ىو عملية التعليم اليت حتدث أثناء عملية التعليم 

اجلارية، ولكنها غري مصممة يف األنشطة اخلاصة. أما بالنسبة لصياغة ادلنهج 

KBK 2114  وKTS  فيمكن النظر إليو  2143والنمهح الدراسي

 يف اجلدول التايل:

 3102( للمنهج الدراسي RPPخطة تنفيذ التعليم ) .5

                                                             
8
 Fadilah, Op.Cit. hl. 151 
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 (RPPمفهوم خطة تنفيذ التعليم ) .4

( ىو شكل من أشكال خطة التعليم RPPخطة تنفيذ التعليم  أو )

خطة تنفيذ التعليم ىو اخلطة  9يف أنشطة التعليم.الذي يقوم بو ادلدرس 

مت تطوير خطة تنفيذ  41ألنشطة التعليم وجها لوجو للقاء واحد أو أكثر.

التعلم لدى الطالب يف زلاولة التعليم من النقررالتعليمي لتوجيو أنشطة 

للحصول على الكفاءة األساسية، خطة تنفيذ التعليم ىي شئي يصف عملية 

ادلطبقة يف معيار وإدارة التعليم لتحقيق واحد أو أكثر من الكفاءة األساسية 

 44احملتوى يف ادلنهج الدراسي.

من بعض اآلراء السابقة، فاستنبط الباحث أن خطة تنفيذ التعليم ىي 

شكل من أشكال خطة التعليم الذي يصف اخلطوات أو اإلدارة ادلصممة 

وادلستخدمة من قبل ادلدرس . ويف ىذا احلال البد للمدرس اىتمام عظيم 

ستخدمة، بادلادة التعليمية  والتقييم وختصيص الوقت وموارد التعليم والطريقة ادل

 حيث تكون أنشطة التعليم ترتيبا جيدا يف خطة تنفيذ التعليم.

 اشتمال خطة تنفيذ التعليم  .2

                                                             
9 Fadilah, Ibid hl. 143 
10

Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran abad 21 Kunci 

Sukses Implementasi Kurikulum 2013 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hl. 99. 
11

Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hl. 212 
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خطة تنفيذ التعليم ىي اخلطة ادلطورة بالتفصيل من ادلادة الرئيسية أو 

واليت  ادلوضوع ادلعني الذي يشري إىل ادلقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم

 تتكون من:

 ادة التعليمية والفصول/ادلستوىبيانات ادلدرسة، ادل . أ

 أىداف التعليم . ب

 ج. ادلادة الرئيسية 

 د. ختصيص الوقت

 ه. أىداف التعليم من الكفاءة األساسية ومؤشرات النجاح

 و.ادلواد الدراسية، طريقة التدريس والوسائل واألدوات وموارد التعليم

 ز. خطوات أنشطة التعليم

 42ح. التقييم.

من اشتمال ادلقرر التعليمي وخطة تنفيذ  نوعادلكونات السابقة ىي 

التعليم، وعلى وجو عام أن ادلكونات السابقة تساوي بادلكونات الواردة يف 

خطة تنفيذ التعليم ادلاضي. لكن ىناك بعض التغيريات مثال يف خطوات 

جيب أن  2143التعليم وأوراق التقييم لدى الطالب. كان يف ادلنهج الدراسي 

                                                             
12

 Fadillah, Op.Cit, hl. 148 
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سبع مكونات حتتوي على اليت و تعليم واضحة ومنهجة تكون خطة تنفيذ ال

، ولكن إذا مل تكن ىناك مكونات، فال ينبغي أن حيتوي على السابقة

 ادلكونات الرئيسية التالية:

 أىداف التعليم . أ

أىداف التعليم ىي السلوكيات اليت يريد الطالب حتقيقها يف 

 ظروف معينة ومستويات الكفاءة.

 ادلواد الدراسية . ب

 الدراسية ىي موضوع معني دلوضوع البحث يف أنشطة التعليم.ادلواد 

 

 

 

 ج. طريقة التدريس

يف أنشطة طريقة التدريس ىي الوسيلة أو الطريقة ادلستخدمة إليصال ادلادة ادلعينة 

 التعليم حبيث ديكن احلصول على األىداف ادلطلوبة من التعليم.

 د. موارد التعليم
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تستخدم كمراجع يف عملية التعليم. وعلى موارد التعليم ىي أداة أو مادة 

 وجو عام، تتعلق موارد التعليم بالكتب ادلدرسية كمصادر يف أنشطة التعليم .

 ه. التقييم

التقييم ىو القياس دلعرفة مستوى جناح الطالب يف أنشطة التعليم وىذا التقييم 

 يف شكل الكتابة أوادلالحظة .

 تنفيذ التعليم  .6

 التعليمشروط تنفيذ عملية  . أ

على أساس  2143على وجو عام، جيب تنفيذ التعليم يف تطبيق ادلنهج الدراسي 

الكفاءة والًتبية اخللقية وفقا الحتياجات وخصائص الطالب والكفاءة األساسية. 

ولذلك أن األسس وخطوات التعليم على أساس الكفاءة والًتبية اخللقية كإحدى 

ادلدرسة وحارس ادلدرسة وموظفي ادلدرسة يف  ادلراجع والفهم من قبل ادلدرسني ورئيس

من خالل النظر يف  2143تلك ادلدرسة. مبا يف ذلك جيب تنفيذ ادلنهج الدراسي 

 43األمور األتية.

 ختصيص الوقت .4

 دقيقة 41ادلدرسة الثانوية :  . أ

                                                             
13

Mulyasa, OP. Cit. hl. 104-105. 
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 الكتب ادلدرسية  . ب

تستخدم الكتب ادلدرسية لًتقية فعالية التعليم الذي كان عدده يناسب 

 باحتساجات الطالب.

 إدارة الصف .2

جيب أن يكون ادلدرس أسوة حسنة للطالب يف فهم تعاليم اللغة العربية يف  .3

 احلياة مجاعة يف الفصول الدراسية.

يقوم ادلدرس بتعديل ترتيبات جلوس الطالب وغريىا من ادلوارد وفقا ألىداف  .4

 وخصائص عملية التعليم.

 .يف عملية التعليمجيب أن يسمع الطالب صوت ادلدرس جيدا  .5

 جيب على ادلدرس استخدام الكلمات اجليدة والسهلة لفهم الطالب. .6

 يقوم ادلدرس بتعديل ادلادة لقدرة الطالب على التعلم. .7

 حتقيق ادلدرس النظام واالنضباط والراحة والسالمة يف عقد عملية التعليم. .8

ناء عملية يقدم ادلدرس التأكيد على استجابة ونتائج التعلم لدى الطالب أث .9

 التعليم.

 يشجع ادلدرس الطالب للقيام بالسؤال وتعبري اآلراء. .41

 يرتدي ادلدرس بأدب ونظيف .44
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يف أول ادلستوى، يشرح ادلدرس إىل الطالب عن ادلادة التعليمية وادلقرر   .42

 التعليمي. 

 يبدأ ويؤخر ادلدرس عملية التعليم وفقا ألوقات مقررة. .43

 تنفيذ التعليم . أ

التطبيق من خطة تنفيذ التعليم اليت تتكون من تنفيذ التعليم ىو 

 ادلقدمة واألنشطة األساسية واالختتام.

 ادلقدمة .4

 ويف ادلقدمة جيب على ادلدرس:

يعّد ادلدرس الطالب إلتباع عملية التعليم وإعطاء حافزا تعليميا وفقا للمزايا  . أ

وتطبيق ادلواد الدراسية يف احلياة اليومية مع أمثلة ومقارنات زللية ووطنية 

 وتعديلها خلصائص مستوى الطالب.ودولية 

  04طرح األسئلة ادلًتابطة بادلعرفة السابقة وادلادة ادلدروسة.   . ب

 التعليم أو الكفاءة األساسية  ج. شرح أىداف

 د. إيصال ادلادة والبيان عن األنشطة وفقا للمقرر التعليمي

 . األنشطة األساسية2

                                                             
14

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  Nomor  81 A tentang Implementasi 

Kurikulum 2013. 
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ويف األنشطة األساسية يستخدم ادلدرس منوذج التعليم والطريقة والوسائل 

ادلدخل وموارد التعليم وفقا خلصائص الطالب وادلواد الدراسية. اختيار 

العلمي وادلدخل االكتشايف فيمكن االنتاج منها األنشطة ادلوضوعي وادلدخل 

 على أساس حل ادلشكلة وفقا خلصائص الكفاءة ومستوى التعليم.

 ادلواقف . أ

وفقا خلصائص ادلوقف، واحد من البديلة ادلختارة ىو عملية عاطفية 

 اليت تبدأ من أنشطة التنفيذ والتقدير وادلمارسة. يهدف مجيع األنشطة

 الكفاءة اليت تشجع الطالب على تنفيذ ىذه األنشطة.إىل  التعليمية 

 ادلعرفة   . ب

ديكن احلصول عليها ادلعرفة من خالل نشاط ادلعرفة والفهم والتطبيق  

والتحليل والتقييم. وللتأكيد على ادلدخل العلمي جيب على ادلدرس  تطبيق التعلم 

ولتشجيع الطالب على انتاج العمل واالبداع والسياق منفردا   على أساس البحث.

 كان أو رلموعا، الزم عليهم  إنتاج العمل على أساس حل ادلشكلة.

 االختتام .3

يف األنشطة األخرية، يقوم ادلدرس والطالب بالتفكري منفردا كان أو 

 رلموعا لتنفيذ التقييم.
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ا الباحث بشكل مباشر أو غري مجيع األنشطة التعليمية والنتائج اليت حصل عليه . أ

 مباشر.

 تقدمي ادلالحظات حول عملية ونتائج التعليم. . ب

 تنفيذ األنشطة ادلتابعة يف شكل تقدمي الواجبات منفردا كان أو رلموعا. . ج

  د. خيرب ادلدرس الطالب عن أنشطة التعليم

 ب.  تعليم اللغة العربية

 مفهوم تعليم الغة العربية .0

التعليم ىو التفاعل بني شخصني حيتجان إىل بعضهما البعض ومها 

الطالب وادلدرسون. ويف ىذه التفاعالت فهناك إتصال مكثف وموجو حنو 

مزيج يتكون من عناصر وأن التعليم عند عمار مهاليك وىو  45اذلدف احملدد.

ن بشرية ومادية مرافق وإجراءات تؤثر على حتقيق األىداف من التعليم. وتتكو 

التسهيالت من غرفة الصف والوسائل السمعية البصرية. وأما االجراءات تتكون 

وبالتايل فيمكن   46من الطريقة يف إيصال ادلعلومات والعبادة وىلم جرا.

االستنباط منها أن التعليم )عملية التعليم والتعلم( ىو نشاط )زلاولة( من ادلدرس 

ومن يق األىداف احملددة. متعمدا لتعديل مكونات التعلم ادلختلفة لتحق
                                                             

15 .Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 
Press,2016),hl.144  

16
 Oemar Hamalik, Op.Cit. hl.148 
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مصطالح عملية التعليم فهناك عالقة وثيقة وحىت حيدث فيها اتصال والتفاعالت 

اليت تؤثر على بعضها العض. بينما األىداف التعليمية ىي معايري للوصول إىل 

 اجلودة والكفاءة يف التعلم نفسو.

 أهداف تعليم اللغة العربية .3

 47حتقيقو من خالل أنشطة التعليم.ف التعليم ىو اذلدف الذي جيب ىد  

ىدف ىذا التعليم ىو اذلدف بني اجلهود ادلبذولة لتحقيق األىداف األخرى،  

وىي أىداف التعليم واألىداف اإلمنائية الوطنية. تبدأ ىذه األىداف من 

األىداف العامة واألىداف اخلاصة لتحقيق األىداف يف بناء الطالب وفقا 

أهنا   Robert F. Magerف التعليم عند دليوذلم. ديكن تعريف اىدا

  48كالسلوك الذي حصل عليو الطالب يف ظروف معينة  ومستويات الكفاءة.

ولذلك أن تعليم اللغة العربية ىي ادلادة ادلوجهة إىل تشجيع وتوجيو وتطوير 

وتعزيز القدرات وادلواقف اإلجيايب للغة العربية استقبالية كانت أو منتجية. القدرة 

الية ىي ادلهارة يف فهم زلادثات اآلخرين وفهم القراءة. والقدرة اإلنتاجية االستقب

ىي ادلهارة يف استخدام اللغة وىو كأداة اإلتصال شفهيا كان أو كتابيا. فإن 

                                                             
17. Team pengembangan MKDP, Op. Cit. hl.148 
18. Hamzah, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006), hl.35 
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ر مهم يف فهم تعاليم اإلسالم ىي القرآن واحلديث مهارات اللغوية ىي أم

 والكتب العربية ادلتعلقة باإلسالم لدى الطالب.

 د تعليم اللغة العربيةموا .2

ادلواد الدراسية ىي ادلعرفة وادلهارات وادلواقف اليت جيب أن ديتلكها مجيع   

الطالب يف استيفاء معايري تعليم الكفاءات ادلقررة. ولذلك فاستنبط الباحث أن 

 ادلواد الدراسية ىي الوسائل للوصول إىل األىداف من التعليم.

منهجي يستخدم من قبل ادلدرسني والطالب ادلواد الدراسية ىي موضوع   

ديكن استخدام ادلواد الدراسية للطالب احملدد يف عملية   49يف عملية التعليم.

التعليم بالنظامية وادلنهجية وفقا خلصائص ادلادة والطالب. أما بالنسبة للمواد 

الدراسية اليت يدرس الطالب مبدرسة الفتاح العالية اإلسالمية ناتار المبونج 

 الغربية فهي على النحو التايل:

 3.3جدول 

 مواد تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية اإلسالمية ناتار المبونج الغربية

الكفاءة  ادلوضوع الباب الكفاءة   الًتاكيب ادلهارات

                                                             
19

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi Materi 

Dan Media (Malang: Uin Malang Press), hl. 71 
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 األساسية الرئيسية
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4.3 

 21ادلصدر : وثيقة امدرسة الفتاح العالية اإلسالمية ناتار المبونج الغربية.

 

 

 

 تقييم تعليم اللغة لعربية .4

 التقييم . أ

وىو من أصل   Evaluationتأيت كلمة التقييم من اللغة اإلجنليزية 

أو التقييم يرتبط باالعتقاد بأن شيئا  value. كلمة  ”Value “nilaiكلمة 

جيدا أو قبيحا وصحيحا أو خاطئا قويا أو ضعيفا وأما أشبو ذلك. على وجو 

يف مشكلة أو أعراض باستخدام عام ديكن تعريف التقييم بأنو عملية النظر 

ضعيفة،  -غري جيدة، قوية-ادلعيار ادلعني وىو كمية، على سبيل ادلثال جيدة

 24منخفضة وىلم جرا. -وعاليةوغري كافية -كافية

                                                             
20

 Di ambil dari Dokumentasi Sekolah 17 juni 2018  
21. Imam Asrori, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2013), 

hl.2 
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من البيان السابق فاستنبط الباحث أن التقييم ىو عملية حتديد القرارات 

ادلتعلقة جبودة الكائن أو النشاط بإشراك النتائج مستندة إىل البيانات وادلعلومات 

 اليت يتم مجعها وحتليلها وتفسريىا بشكل منهجي.

 (asesmenالتقييم ) .ب 

باإلضافة إىل مصطلح التقييم، فهناك مصطالح أخرى للتقييم 

asesmen  أو ما يسمى  2114الشاىر والشائع منذ تطوير ادلنهج الدراسي

(. خيتلف نور يف تعريف التقييم و KBKبادلنهج الدراسي على أساس الكفاءة )

asesmen عند نور أن  .asesmen  ىو مجع ادلعلومات الكاملة عن

 ول الدراسية لغرض اختاد قرارات التعليم.الطالب والفص

جزء من التقييم كإجراءات جلمع البيانات وادلعلومات الالزمة للنظر يف ج. القياس ىو 

 صنع القرارات يف التقييم.

د. االختبار ىو جزء من األدوات للحصول على البيانات الالزمة أو أنو أداة لقياس 

وديكن القول أن االختبار ىو جزء من النتائج يف صنع القرارات يف التقييم. 

 األدوات لقياس النتائج يف صنع القرارات يف التقييم.

ه. عند كسبولة أن كل برنامج التعليمي يشمل على أربع الكفاءات الرئيسية وىي 

( والتقييم. األىداف ىي 4( الطريقة )3( ادلادة التعليمية )2( األىداف )4)
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كانت صياغة األىدف حتتوي  22التعليم.اذلدف ادلقرر للحصول على أنشطة 

على القدرات أو الكفاءات ادلستهدفة واليت ديكن حتقيقها الطالب يف آخر 

برنامج التعليمي. ادلادة ىي ادلوضوع الذي يدرس الطالب لتحقيق األىداف من 

التعليم. وللحصول على األىداف احملددة فإن عملية التعليم باستخدام 

على وجو عام يهدف التقييم إىل معرفة مستوى  قة احملددة.االسًتاتيجية أو الطري

حتقيق أىداف الربنامج. ومن خالل التقييم ديكن أن يعرف جناح أنشطة التعليم. 

 وديكن للباحث يشرح أىداف التعليم. 

 وصلت إىل النجاحىل األىداف ادلقررة  دلعرفة  (4

جيب على الطالب لتكون قادرا على اختاد القرارات حول ادلادة وإمكانات ما  (2

 تطبيقو.

 دلعرفة نتائج التعلم لدى الطالب (3

دلعرفة العيوب وأوجو القصور من عملية التعليم، حبيث ديكن صياغة خطوات  (4

 التصحيح.

 لتشخيص صعوبات تعلم الطالب (5

 لتصنيف الطالب بالعناية (6

                                                             
22Imam asrori, Ibid. hl. 8 
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 أسس التقييمو. 

م  ىناك عدة من أسس التقييم اليت نشرت من قبل وازرة الًتبية والتعلي

وىي التقييم الشامل، التقييم ادلوجو حنو اذلدف، التقييم ادلوضوعي،  التقييم 

 التثقيفي والتقييم وفقا للمنهج الدراسي.

 التقييم الشامل .4

 والنثر.التقييم من مجيع اللغويات وىي ادلفردات ، الًتاكيب ىذا يتم إجراء 

 التقييم ادلستمر .2

تكون ىذه نتائج التقييم يتم إجراء ىذا التقييم بشكل مستمر، أن 

 مصدرا لتنفيذ نشاط التعليم التايل.

 التقييم ادلوجو حنو اذلدف .3

 ىذا التقييم ىو أنشطة دلعرفة أىداف ادلقررة من  التعليم 

 التقييم ادلوضوعي  .4

التقييم ادلوضوعي ىو التقييم حيتوي على ادلعلومات و النتائج احملصولة 

 وفقا حلالة الطالب احلقيقية.

 م اذلادفالتقيي .5
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التقييم اذلادف ىو التقييم لو فوائد متعددة جلميع األطراف وىي الطالب 

 وادلدرسون. وىذا التقييم دلعرفة  تطوير ونتائج التعلم لدى الطالب.

 التقييم التثقيفي .6

كانت النتائج احملصولة من التقييم وىو يستخدم كتقدير لنجاح التعلم 

 أي أنو كتحذير  لعيوب جناح التعلم.

 لتقييم وفقا للمنهج الدراسيا .7

جيب أن يكون التقييم مطابقا لثالثة العناصر يف برنامج التعليم ىو   

 األىداف وادلادة التعليمية والطريقة.

 

.. 
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 الباب الثالث

 البحث طريقة

 طريقة البحث . أ

 ضرغراألادلوضوعية والصحيحة  للحصول على البيانات علمية وسيلةالطريقة ىي 

1، حيث ميكن استخدامها للفهم وحل ادلشكلة يف رلال معني.ةزلدد وفائدة
البحث   

، ولذلك حيتاج البحث إىل استخدام طريقة البحث حبثا علميا الذي استخدمو الباحث

الصحيحة ألن باستخدام طريقة البحث الصحيحة سيحصل الباحث على البيانات 

ادلتعلقة بأىداف ادلنشود. ىذا البحث ىو حبث نوعي باستخدام طريقة الوصفية النوعية. 

 و ادلوقف الطبيعيألقيام هبا أو إجراءىا يف السياق اليت ميكن االطريقة  البحث النوعي ىو

ية و تقنيات مجع البيانات التثليث )رلموعة( و حتليل حيث الباحث ىو األدة الرئيس

البيانات و نتائج البحوث االستقرائي / النوعي و الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعىن 

 2.بدال من التعميمات

                                                             
1
 . Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hl.2 
2
 . Ibid, hl. 8 



78 

 

ىو أيضا الدراسة تنتج البيانات الوصفية يف شكل الكالم البحث النوعي 

استكشاف موضوع البحث ويالحظو والكتابة، ومن خالل ىذا البحث ميكن للباحث 

 بشكلمباشر. ويف ىذا البحث يالحظ الباحث حالة البحث بشكل مباشر.

إىل حل ادلشكلة  الباحثطريقة البحث الوصفي ىو الوسيلة أو اخلطوة يسعى 

حتاول ىذه الطريقة يف وصف وتفسري  اليت جيري حبثها عن طريق وصف موضوع البحث.

 الظروف أو العالقات ادلوجودة واآلراء ادلطورة واآلثار اليت حتدث يف البحث.
3

 

وفقا ألىداف ىذا البحث ىي دلعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية على أساس 

بادلدرسة العالية. وبالتايل،  XIلدى الطلبة وخاصة للطلبة الصف  3107ادلنهج الدراسي 

 قوم الباحث بادلالحظة وادلقابلة ادلباشرة مع موضوع البحث لوصف نتائج البحث.في

 والبيانات اليت حصل عليها الباحث مث عرضها عن طريق وصف البيانات.

 زمان وموضوع البحث   . ب

 زمان البحث .0

 .3107/3108يسري ىذا البحث يف نصف السنة الدراسية  

 

                                                             
3
. Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hl. 157 
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 موضوع البحث .3

الفتاح العالية اإلسالمية المبونج الغربية يف قرية يعقد ىذا البحث مبدرسة 

مدرسة الفتاح يقوم الباحث هبذا البحث يف  نيجرى راتو ناتار مديرية المبونج.

، ألن ادلدرسة إحدى من ادلدرسة يف مستوى العالية اإلسالمية المبونج الغربية

 وفقا دلا حبثو. 3107ادلتقدمني وىي اليت تستخدم ادلنهج الدراسي 

 موضع البحث ج.

مهم يف موقعو يف البحث، البد للباحث  موضع البحث عند أريكنتو ىو شيئ

موضع البحث قبل أن يكون البحث جاىزا جلمع البيانات. وعلى وجو عام، ل تسجي

 4أن موضع البحث ىو اإلنسان أو شيئ آخر يكون الشؤون اإلنسانية.

ميكن دلوضع البحث  ناإلحصائية، لكوال يعتمد البحث النوعي على احلسابات 

فيجب موضع البحث أو ادلخرب أن ادلختار أن يقدم أعلى قدر من ادلعلومات. وبالتايل 

 أن يستويف ادلعايري التالية:

                                                             
4
 . Jajang Burhanudin “ Studi Kerja Metodologi” Universitas Indonesia (On-line) tersedia di : 

http://Flib.ui.ac.id-Ddigital-studi%250kinerja-metodologi.pdf diakses pada 17 Maret 2018 
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الطالب الذين يتقنون ويفهمون شيئا من خالل عملية التزاوج، حبيث ال  (0

 يُعرف شيئا فحسب وإمنا ىو يشعره.

 ادلعلومات.الطالب الذين ذلم وقت كاف يطلب منهم  (3

 الطالب الذين ال ينقلون ادلعلومات عن نتائجهم اخلاصة. (7

الطالب الذين يشعرون بالغرابة مع الباحث حبيث يكون أكثر إثارة  (0

 الستخدامو كنوع من ادلدرس أو ادلخرب.

ىم كموضوع البحث، وبالتايل فأخذ الباحث  XIمجيع طلبة الصف 

عملية التعليم يف الفصل فصال واحدا  دلوضع البحث. يالحظ الباحث 

 الدراسي اليت سيتم استخدامها كعينة البحث.

مبدرسة الفتاح  XIأما موضع البحث يف ىذا البحث ىم طلبة الصف 

.  3108/3109العالية اإلسالمية المبونج الغربية لنصف السنة الدراسية 

 وباإلضافة إىل ذلك، حيصل الباحث على البيانات من ادلقابلة اليت قام هبا

 الباحث مع ادلدرس ونائب ادلدرسة يف رلال ادلنهج الدراسي.
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 د. مصادر البيانات

عند لوبالن أن مصادر البيانات األساسية يف البحث النوعي ىي الكلمات أو 

5وأما األخرى ىو البيانات اإلضافية مثل الوثائق ورغريىا.اإلجراءات 
مصادر البيانات   

. ومصادر البيانات يف البيانات الالزمة إلجراء البحثىي احملل ادلناسب للحصول على 

. أن البيانات اليت حصل 3107ىذا البحث ىي تطبيق التعليم يف ادلنهج الدراسي 

 عليها الباحث من نتيجة ادلالحظة وادلقابلة والوثائق.

 ه. أدوات البحث

موقف الباحث يف البحث  6كأدة البحث.ىو  ويف البحث النوعي كان الباحث 

معقد للغاية ويعملو كمخطط ومنفذ جلمع البيانات والتحليل وتفسري البيانات. النوعي 

عند جوبا ولينجون أن الباحث كأداة البحث يف البحث النوعي، وميكن تعريفها على 

 النحو التايل:

 متجاوب (0

 ميكن لضبط نفسو (3

                                                             
5
 . Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 

2011) , hl. 6 
6
 . Sugiyono, Op.Cit, hl. 222 
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 التأكيد على الكمال (7

 وضع النفس على توسيع ادلعرفة (0

 عملية البيانات بالسربعة (5

 االستفادة من الفرصة لتصنيف وتلخيص (6

 .االستفادة من الفرصة للبحث عن االستجابات رغري عادية ورغري شخصية (7

 أساليب جمع البيانات  و. 

ويف البحث النوعي يقوم الباحث جبمع البيانات يف احلالة الطبيعية ومصادر 

البيانات حول مالحظة الدورية وادلقابلة البيانات األساسية وادلزيد من أساليب مجع 

ويف ىذا البحث يستخدم الباحث تقنية سلتلفة جلمع البيانات. ومن   7ادلتعمقة والوثائق.

 ىذه التقنيات ىي كالتايل:

 

 

 

 

 

                                                             
7 .  ibid, hl. 225 
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 المقابلة .1

ادلقابلة ىي احملادثة ألرغراض معني، واحملادثة يقوم بنفرين أو أكثر عن طريقة  .2

يتطلب اإلجابة عليها من األشخاص ادلعنيني تقدمي رلموع األسئلة اليت 

 ومن حيث جنسها، يستخدم الباحث ادلقابلة التالية: 8بالبحث.

ادلقابلة ادلنظمة، وىي ادلقابلة اليت يقوم هبا الشخص بتقدمي رلموعة من األسئلة  . أ

 النظامية وقد مت إعداد األسئلة ادلطروحة من قبل.

بتقدمي رلموعة من األسئلة باحلرية وأوسع دون ادلقابلة رغري ادلنظمة، وىي ادلقابلة  . ب

التقيد برتتيب األسئلة، ومن بعض األيان تنشأ األسئلة تلقائيا وفقا لتطوير 

 لتطوسر احلالة والظروف عند إجراء ادلقابلة.

ادلقابلة الصرحية، وىذه التقنية مطلوبة للحصول على ادلعلومات حبرية وبشكل ج. 

بسبب االنفتاح والصراحة اليت أراد الباحث صحيح من األشخاص األخرين ، 

 بعض ادلعلومات من األشخاص ادلعنيني بالبحث.

ادلقابلة عن طريق وضع ادلخربين كإجابات، ألن البيانات وادلعلومات اليت مت د. 

احلصول عليها الباحث تؤثر على جودة نتائج البحث. ويف ىذه احلالة أراد 

                                                             
8
Lexy J. Moleong, OP.CIT.hl. 135 
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بعض التوقعات ادلررغوبة وادلطلوبة من الباحث إلقاء أىداف وأرغراض البحث و 

 9.ادلخرب

ويف ىذا البحث يقوم الباحث بادلقابلة مع ادلدرس دلعرفة تطوير ادلنهج 

يف تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة. استهدفت ىذه  3107الدراسي  

ادلقابلة أيضا إىل مدرسي اللغة العربية الستكشاف ادلعلومات حول تطبيق تعليم 

 .3107لعربية للمنهج الدراسي الللغة ا

 المالحظة .3

الرتكيز تقنية أو طريقة يستخدمها الشخص عن طريقة ادلالحظة ىي 

 10 الكائن بالدقيق واستخدام مجيع احلواس) ادلالحظة ادلباشرة(. اىتمامعلى 

 فيمكن تقسيم ادلالحظة إىل نوعان مها:

 ادلالحظةادلالحظة ادلشاركة ىي نوع من احلالة الطبيعية وموضوع  . أ

ادلالحظة رغري ادلشاركة، ويف ىذا البحث دور سلوك الباحث يف   . ب

 11األنشطة ادلتعلقة باجملموعات أقل ادلالحظة.

                                                             
9
Faisal Sanapiah, penelitian Kualitatif Dasar-dasar Aperkasi (Malang: Y.A.E, 1990), hl 63 

10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hl.206 
11

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1986), hl.189 
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 مل ويف ىذا البحث يستخدم الباحث نوع ادلالحظة رغري ادلشاركة حيث

 تشارك الباحث بشكل مباشر مع أنشطة األشخاص الذي يتم مالحظتها.

 الوثائق أو التوثيقية .4

أو  ادلوجودة عليها ادلاضية  البيانات البحث عن يى ةالتوثيق طريقةأن ال

 والدقائق نقش والصحف واجملالت من الكتبالنصوص مثل متغريات، 

12.جداول األعمال وىلم جراواالجتماعات و 
حلصول على  ىذه الوثائق ادلستخدمة  

الغة العربية يف تعليم  3107بصورة العامة عن ادلنهج الدراسي البيانات ادلتعلقة 

 مبدرسة الفتاح العالية اإلسالمية المبونج الغربية.

 ز. نوع البحث

، يتكون ىذا البحث من مجيع نوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث النوعي

البحث النوعي ىو البحث الذي ميكن  . عملية التعليم من مرحلة التخطيط إىل التقييم

ميكن استخدام ىذا  13بالطريقة األخرى. احلصول عليو باستخدام تقنيات اإلحصائية أو

البحث لفحص بعض ادلواقف االجتماعية. حبيث تكون البيانات اليت حصل عليها 

 الباحث بياناتا طبيعية ألن البحث يف احلالة الطبيعية.
                                                             

12
 . Sugiyono, Op.Cit, hl. 240 

13
 . Basrowi, Suwandi. hl 1 
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 ح. أساليب تحليل البيانات

عملية البحث وترتيب البيانات احملصولة من ادلقابلة حتليل البيانات ىي  أساليب

ومالحظة ادليدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة يف وحدة الوحدة مث القيام 

 برتكيب واختيار البيانات ادلهمة اليت مت تدريسو.
14

 

 

 تخفيض البيانات .1

التخفيض ىو التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على األشياء 

ويف  15.ب االشياء رغري مهمةادلهمة، مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة منطو و جتن

ىذا البحث بعد مجع البيانات يقوم الباحث بتخفيض البيانات عن طريق 

تصنيف البيانات ادلدرجة يف تطبيق التعليم وفقا ألىداف من ادلنهج الدراسي 

3107. 

 . عرض البيانات2

، ويف ىذا ياناتبعد ختفيض البيانات فاخلطوة التالية ىي عرض البو 

 the most frequent data for qualitative”احلال يعترب ميلس و ىيبريمان 

                                                             
14

 . Lexy J. Moleong, Op.cit, hl. 248 
15

 . Sugiono, Op.Cit. hl. 247 
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research data in the pas has been narrative text”.   ولعرض البيانات يف

 16.البحث النوعي يستخدم الباحث النص السردي

 بعد ختفيض وتصنيف البيانات استنادا إىل النتائج اليت حصل عليها

سرديا. بناء على البيانات فيقومو بعرض البيانات يف مجع البيانات،  الباحث

وحتليلها يقوم الباحث بتخفيض البيانات عن طريق تصنيف البيانات ادلدرجة يف 

 .3107تطبيق التعليم وفقا ألىداف من ادلنهج الدراسي 

 تحقيق البيانات .3

اخلطوة التالية ىي حتقيق البيانات ورسم االستنتاج. كانت النتائج ادلتوقعة 

يف ىذا البحث ىي نتائج جديدة ومل تكن موجودة يف السابق. بعد ختفيض 

وعرض البيانات فيقوم الباحث بتحقيق النتائج. كان رسم االستنتاج يف ىذا 

دلالحظة والوثائق وعرض البحث استنادا إىل نتائج ختفيض البيانات من ادلقابلة وا

ويف ىذه ادلرحلة سيقدم الباحث وصفا لتطبيق تعليم اللغة العربية البيانات. 

 .3107ومدى مالئمة التعليم وفقا إلىداف من ادلنهج الدراسي 

 ي. تصديق البيانات

                                                             
16

 .  Ibid, hl. 249 
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والختبار صحة البيانات يف البحث النوعي، فيمكن للباحث استخدام بعض 

 ، واختبار الثبات(transferability) الصدق اخلارجيحية، الطرق من خالل اختبار الصال

(dependability) وادلوضوعي (confirmability) . 
ويف ىذا البحث يستخدم الباحث 17

اختبار الثبات. وميكن تقسيم صحة البيانات إىل عدة الطرق، أما الطريقة ادلستخدمة 

 الختبار صحة البيانات يف ىذا البحث فهي: 

 المثابرةزيادة  .1

تقصد زيادة ادلباثرة ىي يقوم الباحث بادلالحظة الدقيقة وادلستمرة، من 

خالل ىذه الطريقة فيمكن للباحث احلصول على البيانات الصحيحة وتسجيل 

18األحداث بالنظامية وادلنهجية.
فحص البيانات  ميكن للباحث ةر ثابولرتقية ىذه ادل  

 لتحديد صحة البيانات.مرة ثانية 

البحث يقوم الباحث برتقية ادلثابرة دلالحظة طريقة تطبيق تعليم اللغة  ويف ىذا

، ويالحظ مدى مالئمة التعليم يف تلك ادلدرسة 3107العربية من ادلنهج الدراسي 

 .3107وفقا للمنهج الدراسي 

 التثليث .2
                                                             

17
 . ibid. hl. 270 

18
 . Sugiyono, ibid, hl. 272 
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التثليث ىو فحص البيانات من ادلصادر والطرق ادلختلفة، وىكذا ميكن 

19صادر وتثليث التقنيات وتثليث الزمان.احلصول على تثليث ادل
ويف ىذا البحث مت   

وىي تقنية الختبار  رإجراء نتائج اختبار موثوقية البيانات من خالل تثليث ادلصاد

صحة البيانات عن طريق فحص البيانات احملصولة من ادلصادر ادلتعددة. والبيانات 

 االتفاق مع ادلصادر الثالثة.ذلا استنتاجات واليت تطلب منها اليت حللها الباحث 

 تمديد المالحظة .3

يقصد دتديد ادلالحظة ىو عاد الباحث إىل ميدان البحث إلجراء ادلالحظة 

20مع مصادر البيانات اجلديدة أو رغريىا.وادلقابلة مرة أخرى 
يقوم الباحث هبذه   

 تدعم قوية أدلة على العثور يتم مل إذا. األنشطة للحصول على البيانات الصحيحة

 الذي البحث كان إذا أعمق يكون أن أيضا وميكن .البيانات جلمع ادلقبلة ادلرحلة

 .صحتها ضمان أجل من الرتاضي لتحقيق موضوعا أجراه

 

                                                             
19

 . ibid, hl. 273 
20

 . Sugiyono, ibid, hl. 279 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 الجنوبيةاإلسالمية ناتار المبونج  الفتاح العاليةصورة العامة لمدرسة  . أ

 اإلسالمية ناتار المبونج الجنوبية تاريخ التأسيس لمدرسة الفتاح العالية .5

حزب اهلل اإلسالمي ىو مركز الًتبية اإلسالمية  السفاخكان معهد العصر 

السفاح اليت تتكامل مع اجملتمع. أسس ىذا ادلعهد يف العام  والدينامية حلياة أىل

منطقة ناتار المبونج اجلنوبية يقع ىذا ادلعهد يف قرية مهاجرين نيجرى راتو و .5754

مًتا  53مًتا من ميناء باكوحيٍت، و 523مًتا من مطار رادين إينتان، و 5وعلى بعد 

 طة احلافلة راجى باسى باندار المبونج. زلمن 

ورؤية زعماء الدين وىم خيتارون اذلجرة إىل اإلسالم قا من النرر انطال

الكافة كما جتسيد لرسول اهلل ص.م وخلفاء الرشدين، فعقد معهد العصر السفاح 

من أجل إعداد اجليل القادم من الواليات للرسالة اإلسالمية يف برنامج التعليم 

 إزدىار مجيع الطبيعة.



32 

 

مع ادلسجد  ليم التدريس السلفي التقليدي يف البداية يطبق شكل التعكان 

يطبق برنامج التعليم التقليدي دلدة مخس  5764كمركز ألنشطتو. وبالتايل ففي عام 

سنوات ويسمى "الوسطى". وأن ادلدرسة كمحل ألنشطة التعلم والتعليم. ويف عام 

ليم مل التعو وفقا للتغيَتات والتطورات يف عا، كانت مطالب اجملتمع ومقًتحات5771

اليت تتطلب إىل تعديل نرام اإلدارة، ولذلك أجرى تقييما وخطوات من حتسُت 

ادلؤسسة من ادلعهد التقليدي إىل ادلعهد احلديث. يتم تسجيل وجود ادلعهد من قبل 

الوزيرة الدينية حىت تصبح معهدا رمسيا وديكن إصدار شهادات للخرجيُت، ألن 

حبيث يشعرون بالصعوبة يف مواصلة أعلى  الشهادةديتلكوا اخلرجيُت  يف السابق مل 

إىل معهد حزب اهلل اإلسالمي درجة. وعند ذلك تغَت اسم  معهد العصر  السفاح 

 وادلدرسة الفتاح. حزب اهلل اإلسالميالعصر  السفاح 

قد فتح برنامج احللقة الدينية  2002ولتعزيز الشبكة اإلسالمية، ففي عام 

 2003مث بدأ يف عام إىل انتاج اخلرجيُت ادلاىرين يف رلال العلوم اإلسالمية. هتدف 

تنفيذ الربنامج اخلاص لتحفيظ القرآن ويهدف إىل انتاج اخلرجيُت القادرين على فهم 

فتح ادلؤسسات اللغوية الفتاح يهدف إىل  2050مضمون وتعليم القرآن. ويف عام 
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سالم والتكنولوجيا، وباإلضافة إىل ذلك لديهم انتاج اخلرجيُت القادرين على فهم اإل

 أيضا ادلزيد من القدرة يف رلال اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.

 الجنوبيةالمبونج اإلسالمية واألهداف لمدرسة الفتاح العالية  النظر و البعث .2

 ادلدرسة إلجياد الطالب الصاحلُت وادلاىرين وقوة العقيدة حتقيقالنرر:  . أ

 البعث  . ب

 حتسُت الثقافة ادلدرسية كمركز للتعليم اإلسالمي (5

حتسُت دتكُت ادلدرسُت ومجيع مكونات ادلدرسة باعتبارىا اجلهات الفاعلة الرئيسية  (2

 يف إنشاء ادلدارس كمركز التعليم على أساس اإلسالم.

حتسُت ادلهارات الشخصية للطالب الذين يتفوقون يف تطبيق اإلديان والتقوى  (1

 والتكنولوجي.

 يذ اإلدارة ادلستندة إىل ادلدرسة بشكل مستقلتنف (2

 األىداف . أ

 حتقيق اجليل إلجياد التقوى والذكاء واألخالق (5

 إجراء الًتبية مع منط السفاح لرسول اهلل ص.م (2

 وضع األساس لتعليم ادلدرسة اإلسالمية على أساس اجملتمع (1
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 حتسُت العملية ونتائج التعليم (2

صعودا وىبوطا من  توقعمنذ نشأهتا كان تطوير ىذه ادلدرسة الفتاح العالية 

عدد الطالب غَت ادلستقر حىت تتمكن ىذه إىل  بحيث كمية الطالب، وىذا يسب

ىذه ادلدرسة أمسكها  5771ادلدرسة يف عشر سنوات ذلا بعض اخلرجيُت. ويف عام 

استمره السيد صاحل  2052-2007اسيد احلاج عبد اذلداية سَتاجي. مث يف عام 

 وىو سلتار ليكون رئيس ادلدرسة. الدين، ادلاجستَت

من ادلتوقع أن القيادة اجلديدة قادرة على تقدمي ادلدخالت لتقدم ادلدرسة ويف 

سَتىا ديكن أن حتسن أنشطة التعليم وتكون قادرة على ادلنافسة مع ادلدارس األخرى. 

 فهناك رؤساء ادلدرسة الفتاح العالية اإلسالمية المبونج الغربية وىي كمايلي:

 3.2الجدول 
 اجلنوبيةاإلسالمية ناتار المبونج  ةيرؤساء المدرسةالفتاح العال

No Nama MasaJabatan 

1 KH. Abul Hidayat Saerodji 1993-1994 

2 KH. Drs. Yakhsyallah Mansur, 

M.A 

1994-1999 

3 KH.M Hasyim Halimy (Alm) 1999-203 

4 Ust. Abdullah Mutholib, S.Pd.I 2003-2007 

5 Ust. Drs. Amron BMS. 2007 

6 Ust. Drs. Munawir  2007-2009 

7 Ust L. sholehuddin, M.Pd.I 2009-2014 

 1. المدرسةالفتاح العالة اإلسالمية ناتار المبونج الغربيةادلصدر: وثائق  
                                                             

1 Di ambil dari Dokumtasi Sekolah tanggal 17 Oktober 2018 
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 الموارد التعليمية .1
المبونج  اإلسالمية بمدرسة الفتاح العاليةأسماء وخلفية المدرسين . أ

 الجنوبية

مدرسا  16يف مدرسة الفتاح العالية اإلسالمية ىم أن عدد ادلدرسُت 

مبزايا ادلختلفة األغلبية منهم وصلوا إىل درجة األوىل ودرجة ادلاجستَت ودرجة 

 بدعم من إدارة األعمال وىو شخصُت. الدكتور

 ادلسؤولية الًتبية أمساء ادلدرسُت الرقم

5 Ihin Sholohin Ayub,S.Pd.I S1 Kepala Madrasah 

2 Amin Najib, S.Pd.I S1 Guru  

1 Aminuh Umah, S.Pd.I S1 Guru  

2 Arief Saifullah MD, S.Pd.I S1 Guru  

3 Dra. Sri Nurhayati S1 Guru  

4 Drs. Abdul Rahman saleh S1 Guru  

5 Drs. Amron BMS, M.Pd.I S2 Guru  

6 Edy Susanto, S.Pd.I S1 Guru 

7 Gunadi, S.Kom S1 Waka sarana 

50 Ida Farida, S.Pd.I S1 Guru  

55 Muhammad Helmi, S.Pd.I S1 Guru  
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52 Ir. Heni Nurhasanah S1 Guru  

51 L. Sholehuddin, M.Pd.I S1 Guru  

52 Mihad, S.Pd.I S1 Guru  

53 Moh Iqbal, S.Pd.I S1 Guru  

54 Abul Banna, S.Pd.I S1 Guru  

55 Ibnu Hajar S2 Guru  

56 M. Saleh Iskandar, S.Pd.I S1 Guru  

57 M.Syayid Sabik  S1 Guru  

20 Mastur, M.Hi S2 Guru  

25 Misbahuddin Nur, S.Si S1 Guru  

22 Nanda Fajar Supriadi, S.Pd.I S1 Waka kurikulum 

21 Rina Orihatin, S.Pd.I S1 Guru  

22 Ruswan Syukur, S.E S1 Guru  

23 Munawir, BA D3 Guru  

24 Shofiyah Hasanah, S.Pd S1 Guru  

25 Siti Uliyani, S.Pd.I D2 Guru  

26 Saonih SPG TU 

27 Triska Retno Wulandari, S.Pd.I S1 Guru  

10 Zainal Arifin MD MA Waka kesiswaan 
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15 Sabar Prayoga  S2 Guru  

12 Miftahul Jannah, S.Si S1 Guru  

11 Akhmad hasan Pesantren Guru  

12 Bayyinatus sobariah S1 Guru  

13 Fida Alhikmah, S.Pd. S1 Guru  

14 Muflihuddinn L.C S1 Guru  

15 Alghori Musthofa D4 Guru  

16 Sudriman S3 Guru  

17 Muhammad Khoiruddin,A.Md D3 Katu  

 2.المدرسةالفتاح العالة اإلسالمية ناتار المبونج الغربيةادلصدر: وثائق 
   

 الجنوبيةالمبونج اإلسالمية أحوال الطلبةبمدرسة الفتاح العالية  . ب

عام لل اجلنوبية المبونج ااإلسالمية مبدرسة الفتاح العالية عدد الطلبة 

 3عدد الطلبة يف الفصل العاشر ىم 3طالبا. 233ىم  2056/2057 الدراسى

، IPAرلموعات من برنامج  3ىم  XI، والطلبة يف الفصل رلموعات من الدراسة

IPS وLBA  وأما الطلبة يف الفصلXII كل رلموعات من الدراسة 2فقط .

 لو رلموعتان دراسيتان. IPSلو رلموعتان دراسيتان و برنامج  IPAبرنامج 
                                                             

2 Di ambil dari Dokumtasi Sekolah tanggal 17 Oktober 2018 
3
Di ambil dari Dokumentasi Sekolah tanggal 17Oktober2018 
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 البيان العدد النساء الرجال الفصل الرقم

5 X (Sepuluh) MIA 24 11 37  

2 X (Sepuluh)IIS 25 52 557  

1 XI (Sebelas) MIA 22 12 32  

2 XI (Sebelas)IIS 30 32 502  

3 XII (Dua belas) 

MIA 
57 22 25  

4 XII (Dua belas) IIS 21 13 56  
  233 226 205 اجملموع 

 4.اإلسالمية ناتار المبونج الغربية ةيالمدرسةالفتاح العالادلصدر: وثائق 
  

 األنشطة التعليمية .2

 المناهج الدراسية . أ

 يبدأ مجيع الطلبة الدراسة يف الساعة السابعة ومخسة عشرة صباحا

إن بيئة التعلم مواتية مثل وضع ادلكاتب والكراسي اليت تشكل شكال شكليا يواجو   (5)

 كل منها اآلخر أو يواجو اجلميع إىل السبورة.

                                                             
4
Di ambil dari Dokumentasi Sekolah tanggal 17Oktober2018 
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)فصل واحد مبدرس واحد( وىدفو لتوجيو ومالحرة الطلبة ىناك مدرس مصاحب  (2)

 يف اتباع عملية التعلم والتعليم يف الفصل الدراسي.

ادلوضوع والواجبات وامتحان الفصل الدراسي. يتم عرض  تقييم ليعقد كل درس  (1)

 نتائج التقييم ألولياء األمر عند أخد بطاقة التقرير.

تعلم الطلبة تقدم حول ادلعلومات يتم إعطاء أولياء األمر  عند أخد بطاقة التقرير (2)

 وتطوير ادلدرسة.

يتم تدوين الطالب الذين ترتكبون اإلنتهاكات يف دفًت قضايا الطالب، والطالب  (3)

 الذين ال يدخلون الفصل لكل مرات ويتم استدعاء أولياء األمر إىل ادلدرسة.

 األنشطة اإلضافية  . ب

الطالب األنشطة اإلضافية ادلتنوعة وادلتعددة وىي  ويف خارج اخلصة يشارك    

 كما يلي:

 كرة اليدوية   (5

 كرة القدم داخل الصاالت   (2

 كرة ادلكتب   (1
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 الكشفية  (2

 الصحافة  (3

 القراءة (4

 اخلياطة   (5

6) SAR/PMR 

 ج. ممارسات العبادة

 صالة الرهر باجلماعة لكل يوم (5

 حفظ القرآن واألدعياء (2

 لق اجلو اإلسالميخ (1

اإلسالمية ناتار  والمرافق بمدرسة الفتاح العالية البيانات عن التسهيالت .3

 الجنوبيةالمبونج 

ويف عملية التعليم والتعلم، فهناك احلاجة إىل التسهيالت وادلرافق ألنو بدون 

فيما يتعلق بأمهية التسهيالت التسهيالت وادلرافق، لن تتحقق األىداف ادلتوقعة. 

ت ادلدرسة الفتاح العالية اإلسالمية التسهيالوادلرافق يف دعم حتقيق التعليم، فهيئت 

 على النحو التايل: وادلرافق لتعليم اللغة اجلنوبية
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 3.2جدول 
 العالية حالتسهيالت والمرافق لتعليم اللغة العربية بمدرسة الفتا 

 الجنوبية اإلسالمية المبونج
Luas Bangunan 1600m2 

Ruang Kepala sekolah 1 baik 

Ruang TU 1 baik 

Ruang Guru 1 baik 

Ruang Kelas 14 baik 

Ruang Lab. IPA 1 perlu perbaikan  

Ruang Lab. Bahasa 1 perlu perbaikan 

Ruang Lab. Komputer 1 baik 

Ruang Perpustakaan 1 baik 

Ruang Aula 1 baik 

Balai pengobatan 1 baik 

Masjid 1 baik 

Asrama  16 baik 

Ketersedian Buku Paket Cukup  

Media Pembelajaran Kurang  

Ruang Osis - 

 .المدرسةالفتاح العالة اإلسالمية ناتار المبونج الغربيةادلصدر: وثائق   

ومن نتيجة ادلالحرة والوثائق، من ادلتوقع أن التسهيالت وادلرافق كافية لتعليم 

اللغة العربية مثل غرفة الصف وادلكتبة والكتب ادلدرسية. وأما الوسائل الداعمة لتعليم 



42 

 

و  LCD. ليس لكل الفصل يوترو الكمبLCDاللغة العربية مل تكن كافية مثل 

ضا إىل حتسُت حبيث ال يتم التعليم إال يف الفصل الكمبيوتر، وحيتاج سلترب اللغة أي

 5الدراسي.

 3.2جدول 
 الجنوبيةاإلسالمية ناتار المبونج  التسهيالت الداعمة بمدرسة الفتاح العالية

 الحالة العدد أسماء الغرفة
WC Guru  2 Baik  

WC Siswa 21 Baik/Rusak ringan 

Lap Upacara 1 Baik  

Lap Voly  1 Baik 

Lap Tenis Meja 1 Baik 

Lap Futsal 1 Baik  

 6.المدرسةالفتاح العالة اإلسالمية ناتار المبونج الغربيةادلصدر: وثائق  
 

 عرض البيانات . ب

يستخدم الباحث حبثا ويف ىذا البحث استنادا إىل البيان يف البحث السابق، 

يف ميدان البحث حيث يالحظ الباحث الرواىر اليت حتدث لبحث النوعي انوعيا، ويف 

 ويف ىذا احلال صار الباحث أدوات الرئيسية حبيث ال ديكن دتثيلو. بشكل مباشر.

البيانات اليت حصل عليها الباحث من خالل ثالث خطوات وىي طريقة 

 ادلالحرة وادلقابلة والوثائق ومنها كالتايل:
                                                             

5 Bapak Ihin Sholihin Kepala Sekolah MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 17 juni 2018 
6
Di ambil dari Dokumentasi Sekolah tanggal 17 juni 2018 
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 المالحظة (1

قام بو  و على وجو عام تستخدم ادلالحرة كوسيلة جلمع البيانات اليت

الباحث عن طريق ادلالحرة والتسجيل بالنرامية وبشكل مباشر أو غَت مباشر يف 

اليت يتم طريقة أن ادلالحرة عند سوىارمسي فهي تقنية أو  مكان البحث. ولذلك

باستخدام مجيع احلواس  نهجيدلتسجيالال تنفيذىاعن طريق إجراءدقيق ادلالحرةو

 7)ادلالحرة ادلباشرة(.

 ،فيئتُت إىل Koentjaraningratنوع ادلالحرة الواردة يف كتابم ديكن تقسي

ادلالحرة ادلشاركة وادلالحرة غَت ادلشاركة. فاألوىل، ادلالحرة ادلشاركة ىي  منها

والثانية، ادلالحرة غَت ادلشاركة ويف  البحث نوع من حالة الطبيعية مع ادلالحرة.

 8ة باجملموعات من ادلالحرة.ىذه ادلالحرة دور سلوك البحث يف األنشطة ادلتعلق

يف ىذا البحث يستخدم الباحث نوع ادلالحرة غَت ادلشاركة، حيث الباحث 

مل يشارك بشكل مباشر مع أنشطة األشخاص الذي يتم مالحرتها لكن يالحظ 

حبثو يف مدرسة الفتاح العالية أجرى الباحث مع تسجيل نتيجة البحث. بعد 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hl.206 
8
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1986), hl.189 
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باستخدام طريقة ادلالحرة غَت ادلشاركة ادلتعلقة ناتار المبونج الغربية اإلسالمية 

، وديكن عرض نتائج البحث على 2052بتعليم اللغة العربية يف ادلنهج الدراسي 

 النحو التايل:

اإلسالمية ناتار المبونج  تخطيط تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية .1

 الجنوبية

من الكلمات اليت تبنيها. دراستها ولفهم تعريف ختطيط التعليم ديكن 

وطريقة وخطة. أن التخطيط ىو عملية وفقا لقاموس اللغة اإلندونيسية الكبَت 

 9وأما التعليم فهو عملية وطريقة لتعليم الطالب.

وديكن تعريف التخطيط كعملية إعداد ادلواد الدراسية، أىداف التعليم 

يم يف ختصيص الوقت ويف واستخدام الوسائل التعليمية وادلدخل أو الطريقة والتقي

حول  2003عام  57رقم  PP RIأوقات معينة لتحقيق األىداف ادلقررة. وفقا ل 

من معيار التعليم الوطٍت يشرح ذلك أن " ختطيط عملية التعليم لو  20الفصل 

                                                             
9Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005) 
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ادلقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم الذي يتكون من أىداف التعليم، ادلواد 

 10وموارد التعليم وتقييم نتائج التعلم".الدراسية، طريقة التدريس 

 أىداف تعليم اللغة العربية ( أ

أىداف التعليم ىي واحدة من النقاط الرئيسية اليت جيب أن يعرفها 

األساس الذي يقوم على وظيفة هبدف ادلدرس قبل التدريس. ألن األىداف ىي 

 أن حيصل شخص ما على فكرة للتعرف على االجتاه الذي دير بو وجيب عليو

حتقيقها. وعلى وجو عام أن أىداف تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية 

 اإلسالمية منها كالتايل:

أن يسهل الطالب يف حفظ القرآن ويفهم ما من مضمون  ديكن  .5

 القرآن واحلديث.

 للبحث عن رضاء اهلل .2

يتمكن الطالب من التصرف القرآين والفهم الواسع للدين حبيث  .1

 11مبٍت على الشريعة الدينية. يكون كل سلوكهم

                                                             
10Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hl. 17 
11

Bapak Amin NajibS.Pd.I Guru Pembelajaran Bahasa Arab MA-Al-Fatah, Wawancara,  pada 

tanggal 18Oktober 2018, di rumah bapak Amin 
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 ادلقرر التعليمي ترتيب  ( ب

ادلقرر التعليمي ىو عبارة عن رلموعة من اخلطط وتنفيذ ترتيبات التعلم 

 والتقييم لكل مكونات وذلا عالقات هبدف إتقان الكفاءات األساسية.

 ج( ترتيب ختطيط تنفيذ التعليم

نفيذ التعليم قبل عملية التعليم، فينبغي على ادلدرس جعل ختطيط ت

(RPP ،)( بوجود ختطيط تنفيذ التعليمRPP سيكون ادلدرس أكثر ثقة أثناء )

عملية التعليم يف الفصل الدراسي ألن لو إرشادات يف التدريس. مبا يف ذمل 

 للحصول على أىداف التعليم وحتقيقها.

 د( حتديد األشياء اليت تدعم تقييم التعليم

يهدف تقييم نتائج التعلم إىل معرفة النجاح  واالكتمال يف إتقان 

ساسية من نتائج التقييم فيمكن أن يعرف الكفاءة األو الكفاءات األساسية. 

 رات اليت مل حتصل على االكتمال.وادلواد الدراسية أو ادلؤش

 اإلسالمية ناتار المبونج عليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العاليةنفيذ تت .2

 الجنوبية
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 ختطيط تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العاليةيف بعد إجراء ادلالحرة 

مث يقوم الباحث بادلالحرة يف تنفيذ تعليم اللغة  اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية

العربية. ولذلك أن تنفيذ التعليم ىو ترتيب العملية وفقا خلطوات معينة حبيث 

سيف البحري أن تنفيذ التعليم ىو وفقا ل12حيصل التنفيذ على النتائج ادلطلوبة.

طلبة. يتم األنشطة ذلا قيمة تعليمية وتصور التفاعالت اليت حتدث بُت ادلدرس وال

إجراء تنفيذ التعليم للحصول على األىداف ادلعينة الصياغة قبل بداية تنفيذ 

13التعليم.
 

ولذلك فاستنبط الباحث أن تنفيذ التعليم ىو عملية يف أنشطة التعليم يف 

الفصل الدراسي وأنو أساس رئيسي من األنشطة يف ادلدرسة. بناء على نتيجة 

درس اللغة العربية يف أنشطة التعليم والتعلم ادلالحرة اليت أجره الباحث مع م

 فيمكن البيان منها كالتاىل:

 اللقاء األول

                                                             
12

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar (Bandung: Sinar baru, 2010), hl. 136 
13

 Syaiful bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hl. 41 
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قدم  ادلدرس األنشطة دلهارة ادلالحرة من خالل األنشطة التالية: 

واستماع الطلبة يف مجع البيانات عن ادلادة اليت قدمها ادلدرس، ادلالحرة، القراءة، 

بتقدمي األسئلة ادلتعلقة مبادة اللغة العربية. مل  جّرب ادلدرس الطلبة للقيام بالسؤال

يقدر ادلدرس على جتربة الطلبة للقيام بالسؤال ، يكون الطلبة سلبيا يف تقدمي 

األسئلة ادلتعلقة بادلواد الدراسية، ال يقدم ادلدرس أنشطة حملاولة ادلهارات، مل يقدر 

س أنشطة التفسَتية، مل يقدم ادلدر  الطلبة على تصميم التجربة الختبار الفرضية.

يتمكن الطالب من تفسَت ادلادة استنادا إىل نتائج ادلالحرات والتجارب. يقوم 

الطالب بتوصيل ادلعلومات اليت يتم العثور عليها من خالل الكتابة أو اللفرية 

 أمام الفصل.

مبدرسة الفتاح  يف تعليم اللغة العربية 2051كان تطبيق ادلنهج الدراسي 

أن يف اللقاء لقائُت. لكن يف الواقع ويتكون من العالية اإلسالمية يسَت جيدا 

األول من ناحية ادلالحرة والسؤال وتفسَت يف عملية التعليم مل يسَت جيدا. 

يف اللقاء الثاين من خالل ادلدخل  2051وبالتايل أن تطبيق ادلنهج الدراسي 

ما جيد الطالب يشعرون بالصعوبة يف مجع  العلمي يسَت جيدا، ولكن غالبا

 ولذلك جيب على ادلدرس توجيو الطالب حىت يتم االتصال بالطالقة.البيانات 
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 اللقاء الثاين

يقدم ادلدرس أنشطة دلهارات ادلالحرة، جيمع الطلبة البيانات عن ادلادة 

لبة للقيام ادلقدمة من ادلدرس، يالحظ الطلبة ادلادة ومل يقدر ادلدرس على جتربة الط

يقدم ادلدرس أنشطة بالسؤال مث يقوم الطلبة بتقدمي األسئلة ادلتعلقة بادلادة. 

دلهارات التجربة وتصمم الطلبة التجربة الختبار الفرضية، يقدم ادلدرس أنشطة 

التفسَتية، يتمكن الطالب من تفسَت ادلادة استنادا إىل نتائج ادلالحرات 

علومات اليت يتم العثور عليها من خالل والتجارب. يقوم الطالب بتوصيل ادل

 الكتابة أو اللفرية أمام الفصل.

يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح  2051كان تطبيق ادلنهج الدراسي 

العالية اإلسالمية يسَت جيدا ويتكون من لقائُت. ويف اللقاء األول أن تطبيق 

لغة العربية يسَت جيدا ادلنهج الدراسي من خالل ادلدخل العلمي يف تعليم ال

فيمكن النرر إليو من ناحية السؤال والتجربة والتفسَت الذي مل يطبقو يف عملية 

على يف اللقاء الثاين يسَت جيدا، تعليم اللغة العربية التعليم. وبالتايل أن تطبيق 

الرغم من أن ادلدرس مل جيرب الطلبة للقيام بالسؤال وىم متحمسُت لطرح 

 األسئلة.
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اإلسالمية ناتار المبونج  عليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العاليةتتقييم  .1

 الجنوبية

اإلسالمية ناتار  كان تقييم تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية

. يعقد ىذا ىو تقييم جناح الطالب يف مقابلة درس اللغة العربية المبونج اجلنوبية

التقييم دلعرفة مدى جناح الطالب يف درس اللغة العربية وتسهيل ادلدرس دلعرفة 

 .Gerald Wمستوى القدرة بُت الطالب حنو درس اللغة العربية. أن التقييم عند 

Bown  إجراء أو عملية لتحديد النتيجة، وىذا دلعرفة جناح ادلدرس يف شرح ىو

ىو عملية منهجية يف يف التقييم عند إمام أسراري وىناك تعر  14ادلادة اليت تلقوىا.

ىل وصل الطالب إىل ىدف ادلعرفة ع وحتليل وتفسَت البيانات لتحديد مج

 15أوادلهارات ادلصاغة يف أىداف التعليم.

يستخدم التقييم لقياس مستوى حتقيق كفاءات الطالب وىو أيضا 

تحسُت عملية التعليم. يستخدم كأداة إلعداد التقارير يف تقدم نتائج الطالب ول

 يتم تقييم تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية اإلسالمية على النحو التايل: 

                                                             
14

Zulhanan, Teknik Pembelajaran bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 

hl.121-122 
15

  
15. Imam Asrori, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2013), hl. 2 
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في تعليم اللغة العربية  3112إطار مالحظة البحثية للمنهج الدراسي  .2

 الجنوبية ة اإلسالمية ناتار المبونجبمدرسة الفتاح العالي

المنهج الدراسي خطوات تطبيق  التركيز الفرعي التركيز
3112 

 ال نعم

ادلنهج الدراسي 
يف تعليم  2051

 اللغة العربية
 
 
 

 موضوع التعليم . أ التخطيط
 ادلواد الدراسية . ب

 ج. األنشطة التعليمية
 د. مؤشرات النجاح

 ه. تقييم حتصيص الوقت
 و. موارد التعليم 

ز. ىناك تناسب بُت الكفاءة 
الرئيسية والكفاءة األساسية 

القياسي وادلادة يف احملتوى 
 التعليمية وأنشطة التعليم

ح. ىناك تناسب بُت ادلادة 
التعليمية وأنشطة التعليم 

 والتقييم
م. ىناك تناسب بُت ادلادة 
التعليمية وأنشطة التعليم 

 وختصيص الوقت
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ىناك تناسب بُت ادلادة ن.
التعليمية وأنشطة التعليم 

 وموارد التعليم
 التنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة األساسية (5
يعد ادلدرس الطالب  . أ

 للتعلم
يقوم ادلدرس باألنشطة  . ب

 التقديرية
دلادة مفردات ادلادة /الطريقة  (2

 اللغة العربية
 ظهار إتقان ادلفرداتإ . أ

يربط ادلدرس ادلفردات   . ب
بادلعرفة األخرى ذات 

 الصلة

 ج. تنفيذ التعليم السياقي 
استخدام التعليم وفقا د. 

 لتخصيص الوقت ادلخطط
 ه. إتقان الفصل الدراسي

و. حيصل االستجواب ادلقرر 
على استجابة جيدة من 

 الطالب 
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 التقييم
 

ز.  تسَت ادلناقشة جيدة ألن    
كثَتا من الطالب 
 يشجعون يف تعبَت آرائهم

استخدام موارد التعليم/ (  3
 الوسائل التعليمية

استخدام الوسائل  .أ 
 التعليمية

استخدام الكتب ادلدرسية  .ب 
والسبورة واألدوات 

 ادلدرسية
 انتاج اقًتاحات جذابة .ج 
إشراك الطالب يف  .د 

استخدام الوسائل 
 التعليمية

 تقييم عملية ونتائج التعلم (2
 مالحرة تقدم التعلم أ. 
إجراء التقييم النهائي  . ب

 وفقا ألغراض الكفاءة
 االختبار التحريري (5
يقدر الطالب على  . أ

تناسب ادلفردات 
 باألفعال
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ديكن اإلجابة على  . ب
األسئلة ادلقالية بشكل 

 الكمالة والصحيحة

ج. ديكن اإلجابة على 
األسئلى من متعدد 
وفقا لإلجابة 

 الصحيحة
 االختبار الشفهي (2

ديكن اإلجابة على  . أ
 السؤال بالدقة

الطالقة والذاكرة حنو  . ب
 ادلفردات

ج. الطالقة يف النطق أو 
 اللفظ

 

 

 

 المقابلة (3

ادلقابلة، فادلقابلة ىي احلصول رق ادلستخدمة جلمع البيانات ىي أحد الط

طرح األسئلة مباشرة على الطالب. عند إمام غناوان أن ادلعلومات من خالل على 
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ىي احملادثة ادلوجهة إىل مشكلة معينة وىي عملية استحواب شفهي بُت  ادلقابلة

و ادلعلومات ادلتعددة شخصُت أو أكثر. تستخدم ادلقابلة للحصول على البيانات أ

احملادثة وىي  Lexi J Moleongأن ادلقابلة عند16والواضحة إىل موضع البحث.

ويف ىذه الطريقة يزاجع الباحث واجمليب وجها لوجو للحصول على  ألغراض معينة.

ادلعلومات شفهيا هبدف احلصول على البيانات اليت ديكن أن تفسر مشكالت 

ديكن للباحث أن يكتشف أكثر ادلشكلة من  باستخدام ىذه ادلقابلة17البحث.

استجابة الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، تقدمي احلرية إىل الطالب يف تعبَت أفكار 

وآرائهم عن عملية تعليم اللغة العربية التيتشَت إىل وزير الًتبية والتعليم والثقافة ما فيها 

 .ناتار المبونج اجلنوبية اإلسالمية ادلنهج الدراسي ادلستخدم مبدرسة الفتاح العالية

اإلسالمية ناتار المبونج مبدرسة الفتاح العالية  بعد إجراء الباحث حبثو

باستخدام طريقة ادلقابلة من بعض ادلتحدثُت ىم السيد إذلُت صاحلُت أيوب اجلنوبية 

وىو كرئيس ادلدرسة، السيد ناندى فجر سوفريادي كنائب ادلنهج الدراسي والسيد 

                                                             
16

 Imam Gunawan, Metode Penilaian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), hl. 160 
17

Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2011) , 

hl. 135 
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يد زلمد إقبال كمدرس اللغة العربية، وديكن تقدمي ىذه نتائج أمُت جنيب والس

 البحث على النحو التايل:

يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح  2051تطبيق ادلنهج الدراسي  . أ

 اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية العالية

بناء على نتيجة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة وىو السيد إذلُت صاحلُت 

يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  2051تطبيق ادلنهج الدراسي أيوب عن 

 وىي على األمور اآلتية: اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية الفتاح العالية

إىل  2053منذ عام  2051" يطبق ادلدرسة الفتاح ادلنهج الدراسي    

. 2051وىو دلدة ثالث سنوات يف استخدام ادلنهج الدراسي  2056عام 

تويات ىذا ادلنهج الدراسي وىي حتقيق ادلدرس اإلبداعي واإلبتكاري، ومن زل

.LCDتعّد ادلدرسة أيضا الكتب ادلدرسية و 
18

 

يف  2051تطبيق ادلنهج الدراسي  عن أما عند نائب ادلنهج الدراسي

 ىو: اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية

                                                             
18

Bapak Ihin Sholihin Ayub, S.Pd.I, Kepala Sekolah MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan, 

wawancara pada tanggal 18 Oktober2018 di ruang guru 
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تكوين أجهزة التعليم وفقا للمنهج يف ىذه  إىل ادلدرسُت" ارجو 

ديكن  2051. ومن خالل ىذا ادلنهج 2051ادلدرسة وىو ادلنهج الدراسي 

 19إجراء برنامج التعليم وفقا خلصائص وامكانات واحتياجات الطالب.

يف اتباع  2051وينبغي على الطالب استخدام ادلنهج الدراسي  

يكون الطالب  2051م ادلنهج الدراسي  التعليم، ومن خالل استخدا

 20لديهم فهم سلتلف ألن مستوى قدراهتم سلتلفة.

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية فهناك خطوات 

تنفيذ تعليم اللغة العربية وىي االفتتاح فبل تقدمي ادلادة اجلديدة، يقوم ادلدرس 

ادة ألن يؤكد ادلنهج الدراسي بإعادة الدرس ادلاضي ويقدم الطالب أقل ادل

. وبعد شرح ادلدرس يبحث الطالب ادلادة نفسو، تتم على نشاطهم 2051

عملية التعليم باجلماعة أو بالطريقة األخرى  بعد إنتهاء ادلدرس يف تقدمي 

 21الواجبات عن ادلادة ادلدروسة.

                                                             
19

. Bapak Nanda Fajar Supriadi, S.Pd.I, Waka Kurikulum MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

di Ruang Waka Kurikulum, Wawancara, pada tanggal 18 Oktober 2018 
20

Ibid 
21

Bapak Amin Najib, Guru Pembelajaran Bahasa Arab MA-Al-Fatah, Wawancara,  pada 

tanggal 18Oktober 2018, di rumah bapak Amin 
 



56 

 

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، يتم التقييم بعد 

اإلنتهاء من أبواب التعليم، والتقييم اليومي أو التقييم ادلستخدم ألخد نتائج 

الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، يأخذ ادلدرس تقييم ادلهارات أو الواجبات 

مبا يف على قدرات ونشاطهم الطالب  2051ألن يؤكد ادلنهج الدراسي 

خر السنة ذلك التقييم مع االختبار لنصف السنة الدراسية واالختبار آل

 22الدراسية.

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية فهناك مستوى فهم 

 :2051الطالب على درس اللغة العربية باستخدام ادلنهج الدراسي 

" يعتمد فهم الطالب على أنفسهم ألن لديهم خلقية ومهارة 

تسليم سلتلفة، إذا فهم الطالب ادلادة بسهولة فسيكون فهما جيدا على 

 23ادلادة".

 :2051فهناك مشكالت من ادلدرس يف تنفيذ ادلنهج الدراسي 

                                                             
22

Bapak Moh Iqbal, Guru Pembelajaran Bahasa Arab MA Al-Fatah Natar Lampung 

Selatan,Wawancara,  pada tanggal 18 Oktober 2018 di ruang guru 
23

 Bapak Amin Najib, Op.Cit. pada tanggal 18 Oktober 2018  
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العديد من التقييم والقليلة من الوسائل التعليمية مثل " وأما ادلشكالت منها   

LCD  كثَت من ادلدرس تكوين خطة تنفيذ التعليم وال جيعل الشبكة الدولية ،

 دليال ولكنو ينسخ خطة تنفيذ التعليم.

 الوثائق .2

الوثائق ىي رلموعة من البيانات ادلكتوبة وىذا كما قال سوىارمسي 

يق عن كائنات مكتوبة مثل الكتب األنشطة للبحث وحتقأريكنتو أن الوثائق ىي 

تستخدم ىذه 24أو اللوائح التنريمية والسجالت اليومية وىلم جرا. اجملالت و

أثناء ادلقابلة اجلارية ومالحرة األجهزة الالزمة عند إجراء البحث  الطريقة التوثيقية

 يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية 2051عن تطبيق ادلنهج الدراسي 

 .اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية

ويقوم الباحث أيضا بالوثائق على أشياء مهممة  ومفيدة للباحث مثل 

 سالمية ناتار المبونج اعامة دلدرسة الفتاح العالية اإلنتيجة الوثائق وصورة ال

واليت تتكون من موقع اجلغرايف وادلنرمة وأحوال ادلدرسُت والتسهيالت اجلنوبية 

                                                             
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hl. 201 
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مث  النرر  اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية وتاريخ التأسيس دلدرسة الفتاح العالية

 والبعث وأمساء الطالب وغَتىا.

 ج. تحليل البايانات

 في تعليم اللغة العربية 3112تطبيق المنهج الدراسي   .1

يف تعليم اللغة العربية من خالل ادلدخل  2051كان تطبيق ادلنهج الدراسي 

اإلسالمية ناتار المبونج  كما يطبقو الباحث مبدرسة الفتاح العاليةالعلمي يسَت جيدا  

جيدا مبدرسة  2051ادلنهج الدراسي . ولذلك ديكن القول أن استخدام اجلنوبية

لكفاءة وتعليم اللغة العربية وفقا ل ناتار المبونج اجلنوبية الفتاح العالية اإلسالمية

واحملددة والواضحة )لو معٌت واحد وتوصيل ادلعلومات الرئيسية والكفاءة األساسية 

الواضحة عن سلوكهم الطالب واستخدام األفعال اليت ترهر السلوك الذي ديكن 

و غالبا ما يسمى الفعل التشغيلي. وىذا البيان كما قد ذكره مالحرتو وقياسو أ

قد نفذت ادلدرسة  أمُت جنيب كمدرس اللغة العربية يف أول البحث أن ىذهالسيد 

 من خالل ادلدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية كالتايل: 2051ادلنهج الدراسي 
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تطوير يقوم مدرس اللغة العربية بتطوير ادلنهج الدراسي من خالل  . أ

 وحتسُت ادلقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم.

يقوم مدرس اللغة العربية بتنفيذ التعليم يف الفصل الدراسي واستخدام    . ب

الطريقة ادلتعددة وىي الطريقة احملاضرة والطريقة ادلناقشة وغَتمها، حبيث 

يركز التعليم على ادلدرس ومن ناحية الوسائل استخدم أوراق العمل لدى 

ب والسبورة واألدوات ادلدرسية والكتب ادلدرسية. قبل أن خيتتم الطال

يف ادلادة  LKSالدرس يأخذ ادلدرس نتائج الطالب عن طريق العمل 

 ادلدروسة.

ج. يقوم ادلدرس بالتقييم باستخدام تقنيات االختبار وغَت االختبار، يتكون 

الختبار ( االختبار القبلي )االختبار األول(، ىذا ا5ىذا االختبار من 

( االختبار 2ىو االختبار الذي قدمو ادلدرس قبل بدء الدرس. 

ادلتوسط، ىذا االختبار عو االختبار يف أوقات معينة أثناء عملية 

ىذا االختبار ىو االختبار بعد إنتهاء ( االختبار البعدي، 1التعليم. 

( االختبار التكوين ىو االحتبار اليومي والختبار 2عملية التعليم. 
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( االختبار اخلتامي ىو اختبار الفصل 3ف الينة الدراسية. لنص

 الدراسي.

في تعليم  3112خطوات تعليم اللغة العربية في تنفيذ المنهج الدراسي . 2

 الجنوبية اإلسالمية ناتار المبونج اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية

اليت أجرىا فهناك نتائج حتليل البيانات من خطوات تعليم اللغة العربية 

 على النحو التايل: 2051مدرس اللغة العربية يف ادلنهج الدراسي 

يقوم ادلدرس بتخطيط تعليم اللغة العربية من خالل إعداد أجهزة التعليمية  . أ

اليت تشَت إىل وزير الًتبية والتعليم والثقافة مافيها ادلنهج الدراسي. ولذلك 

و خلطة عملية التعليم يف ختطيط التعليم ىو أمر مهم جيب دراستو ومعرفت

عملية الفصل الدراسي لتحقيق أىداف التعليم. ديكن تعريف التخطيط أنو 

ترتيب ادلواد الدراسية، واستخدام الوسائل وادلدخل والطريقة والتقييم يف 

الوقت  احملدد الذي سيتم تنفيذه يف وقت معُت للوصول إىل األىداف 

 ادلعينة.
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نهج الدراسي وىو الربنامج ادلصصم يصف ال ديكن فصل التعليم  عن ادل 

بتوجيو من ادلدرس وفقا دلفاىيم الًتبية والتعليم. فيما يلي أنشطة الطالب يف ادلدارس 

 جدول لتحطيط التعليم الذي يقوم بو ادلدرس. 

 3.2جدول 
 طيط التعليمأنشطة تخ

 أنشطة المدرس أنشطة التخطيط

التعليمي عن طريق ادلالحرة يفحص ادلدرس ادلقرر  فحص ادلقرر التعليمي
إىل الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية يف ادلقرر 

 التعليمي

يرتب ادلدرس خطة تنقيذ التعليم باستخدام كتاب  ترتيب خطة تنقيذ التعليم
ادلدرس وادلقرر كمراجع التعليمي مبا يف ذلك اخلطوات 
 يف أنشطة التعليم من خالل استخدام ادلدخل العلمي

 

فحص ادلقرر بناء على اجلدول أعاله، أن ألنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلدرس ىي 

ادلنهج ادلستخدم يف دروس اللغة العربية باادلنهج . التعليميًتتيب خطة تنقيذ التعليم

مطابقة ادلواد التعليمية مع أنشطة التعلم, ىو أن ادلعلم استخدم ادلنهج  2051الدرسي 

ت يتفق مع الوقت ادلعطى. ىناك تطابق بُت      يف احملتوى العلمي. ختصيص الوق

القياسي للموضوع وأنشطة التعلم ىو ينرر من الطالب القادرين على الفهم , تطبق, 



62 

 

حتليل وتقييم ادلعرفة ادلتعلقة بادلواد ادلقدمة. وىذا وفقا لنتائج ادلقابلة اليت أجراىا الباحث 

 مع مدرس اللغة العربية

 اللغة العربيةتنفيذ تعليم  . ب

 سلرجات التعليم.فيذ التعليم عنصرا ىاما يف حتقيقنوعية تعترب أنشطة تن

بشكل مناسب ومريح. وىكذا جيب أن التعليم أنشطة تنفيذ  جيب ولذلك

يكون ادلدرس قادرا على تطبيق النرريات ادلتعلقة بنررية التعليم يف واقع التعليم 

 احلقيقي.

تنفيذ التعليم الفعايل يف الفصل الدراسي، إذا يقدر ادلدرس على حتقيق 

اليت ديكن للطالب تطوير قدراهتم على النحو األمثل وإزالة مجيع حالة الفصل 

 ادلشكالت يف تنفيذ التعليم وتوفَت التسهيالت اليت تدعم الطالب.

كانت أنشطة تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية اإلسالمية ناتار 

يتكون من بعض األنشطة   2051المبونج الغربية باستخدام ادلنهج الدراسي 

ىي األنشطة األساسية، األنشطة الرئيسية واالختتام. وخلطوات تنفيذ تعليم 

 ى النحو التايل:يشرح الباحث من نتيجة ادلالحرة علاللغة العربية ديكن 
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 يتم التعليم يف الفصل الدراسي  (5

 يفتح ادلدرس الدرس بقراءة اآليات من القرآن والدعاء مجاعة  (2

 يعّد الطالب للدراسة (1

 يقوم ادلدرس بأنشطة التقدير (2

 يستخدم الطريقة احملاضرة والطريقة ادلناقشة وغَتمها (3

 يرهر إتقان ادلفردات (4

 ذات الصلة ط ادلدرس ادلفردات بادلعرفة األخرىيرت (5

 إجراء التعليم السياقي (6

 يستخدم ادلدرس التعليم وفقا لتخصيص الوقت ادلخطط (7

 العلمي ادلنهج تطبيق (50

حصلت رلموعة من األسئلة واألجوبة على استجابة جيدة من  (55

 الطالب

كانت ادلناقشة تسَت جيدة ألن العديد من الطالب يشجعون  (52

 لتعبَت آرائهم.
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ادلدرسية لدى الطالب والسبورة الوسائل ادلستخدمة ىي الكتب  (51

 ادلوجودة يف الفصل واألدوات ادلدرسية

قبل اإلنتهاء من الدرس، يقدم الطالب الواجبات بعمل الكتب  (52

 ادلدرسية يف ادلادة ادلدروسة وادلادة التالية.

 يتم إجراء التقييم باستخدام تقنيا االختبار وغَت االختبار. (53

2051أن تطبيق التعلم يستخدم ادلنهج الدرسي استناًدا إىل التفسَت، ديكن توضيح   

، ىو من مرحلة ما قبل التعلم, األنشطة  2051وقد مت وفقا ألىداف ادلناىج الدراسية  

األولية , األنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية, حيث يف تنفيذ استخدام ادلناىج 

يز للطالب لذلك ، تطبيق النهج العلمي قد تطبيق ادلعلم توفَت التحف 2051الدراسية 

يهتم الطالب مبزيد من األسئلة النشطة يف الصف, يسهل ادلعلم على الطالب حملاولة 

العمل وفًقا للمواد اليت تتم دراستها ، يطلب ادلعلم من الطالب ربط ادلواد بادلعرفة 

األخرى ذات الصلة, يطلب ادلعلم من الطالب مراقبة ذلك وحتليلو. مث ينرر من طريقة / 

اتيجية التعلم ادلستخدمة مبدرسة الفتاح العالية أجرى ادلعلم التعلم وفًقا ألىداف اسًت 

ادلراد حتقيقو ىو كما يتعلق بأىداف ادلناىج الدراسية ادلنصوص  2051ادلنهج الدراسي 

لتطوير الطالب احملتملُت لكي يصبحوا مؤمنُت ،  2001لعام  20عليها يف القانون رقم 
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و مؤثرة يُقال أن الطالب أكثر خالقا وابتكارًا مثمرة ينرر من مثمرة, خالقة, مبتكرة 

الطالب ديكن مناقشة جيدة جيرؤ الطالب لعرض األسئلة . يف عملية تنفيذ التعلم انتهى 

بعكس أو عمل ملخص   عن إشراك الطالب ىو   2051استخدام ادلنهجالدراسي   

كمادة استعراض للمواد اليت مت   ادلعلم يكرر الدروس ادلستفادة وتقدمي األسئلة للطالب

 .دراستها. مث يقدم ادلعلم خطة التعلم يف االجتماع القادم

 ج. تقييم تعليم اللغة العربية 

التقييم ىو األنشطة يقوم هبا ادلدرس دلعرفة األىداف من التعليم الذي حصل عليها 

م والتعلم. نررا إىل الطالب، وعملية التقييم والقياس دلعرفة مدى قدراهتم يف أنشطة التعلي

 سالمية ناتار المبونج اجلنوبيةالبيان السابق أن تقييم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية اإل

 .2051ىو جيد وتنفيذه وفقا ألىداف وخصائص ادلنهج الدراسي 

كما أن تعليم اللغة العربية وفقا للكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية واحملددة 

معٌت واحد وتوصيل ادلعلومات الواضحة عن سلوكهم الطالب واستخدام والواضحة )لو 

األفعال اليت ترهر السلوك الذي ديكن مالحرتو وقياسو أو غالبا ما يسمى الفعل 

 التشغيلي(.
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استنادا إىل نتيجة ادلالحرة وجد الباحث أن ىناك الًتقية يف نتائج التعلم لدى 

التقييم. وباإلضافة إىل ذلك، تكون ىذه الطالب حيث وصلت نتائج التعلم إىل ىدف 

ادلالحرة الثانية جيدة من خالل استجابة إجيابية من الطالب يف الرد على األسئلة من 

 ادلدرس.

 د. نتائج تثليث البيانات

يف  2051ويف ىذا البحث يقوم الباحث جبمع البيانات عن تطبيق ادلنهج الدراسي 

ولذلك الختبار صحة البيانات فالباحث يستخدم تثليث تعليم اللغة العربية بتقنيات سلتلفة. 

 ادلصدر. فيما يلي البيانات عن نتائج التثليث اليت أجراىا الباحث.

 نتائج تثليث البيانات 3.2جدول 

 البيانات احملصولة من ادلدرس
 

البيانات احملصولة من نائب 
رئيس ادلدرسة يف قسم ادلنهج 

 الدراسي

 البيانات احملصولة من مدرس
 اللغة العربية

يشرح أن يف إعداد التعليم جيد 
وىو يفحص ادلقرر التعليمي من 
احلكومة وجيعل خطة تنفيذ 
التعليم. ويف مرحلة تنفيذ التعليم 
يقوم ادلدرس بادلدخل العلمي 

يشرح أن بدأ تطبيق ادلنهج 
يف بداية  2051الدرسيي 

استخدامو. ولتقدمي ادلعرفة 
ادلنهج الدراسي  والفهم عن

، يتم إعطاء ادلدرس 2051
التدريبات يف زلتوى ادلنهج من 

يشرح أن يف تطبيق ادلنهج 
سلتلف عن  2051الدرسيي 

 KTSPادلنهج السابق وىو 
. حيث يكون الطالب يف ىذا 
ادلنهج أكثر نشاطا يف أنشطة 
التعليم يف الفصل الدراسي 
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)ادلالحرة، السؤال، مجع البيانات، 
وتوصيل البيانات( حيث يكون 
الطالب أكثر نشاطا  يف اكتشاف 

يتم دراستها يف ذلك  ادلواد اليت
الوقت. ويف أثناء عملية التعليم 

احلركي العاطفيو  يقوم ادلدرس بتقييم
عن طريق مالحرة على سلوك 

ريف ىو عالطالب. أما تقييم ادل
التقييم عن طريقة شفهية أو 

 مكتوبة.
 
 

التخطيط إىل التقييم. يتكون 
ختطيط التعليم من فحص 
ادلقرر التعليمي وتكوين خطة 

جيوز على تنفيذ التعليم. 
ادلدرس تكوين ادلقرر التعليمي 
بنفسو للتناسب مع خصائص 
الطالب ويف عملية تكوينو 

دلقرر التعليمي استنادا إىل ا
الذي مت منحو من قبل 
احلكومة. للمدرس فقط تطوير  
كفاءة الطالب لتسليمها 
بسهولة. ويف مرحلة تنفيذ 

 2051ادلنهج الدراسي 
باستخدام ادلدخل العلمي، 
حيث حيتوي ىذا ادلدخل على 

م. ويف ىذا ادلدخل العلمي  3
يصبح الطالب أكثر نشاطا 
لتنفيذ األنشطة والدرس ىو  

 ط.كوسائ
 

وادلدرس كوسائط. ويف مرحلة 
ختطيط التعليم البد للمدرس 
فحص ادلقرر التعليمي وتكوين 
خطة تنفيذ التعليم، وإعداد 
الوسائل ادلستخدمة  يف 
التعليم. ومن خصائص ىذا 
ادلنهج وىي عملية التعليم 
باستخدام ادلدخل العلمي 

م )ادلالحرة،  3حيتوي على 
السؤال، مجع البيانات ومعاجلة 

 لبيانات وتوصيل البيانات(.

ادلستخدم  2051استنادا إىل نتائج تثليث البيانات فيمكن االستنبط منها أن ادلنهج الدراسي 

يف تعليم اللغة العربيةىو جيد، وىذا ديكن النرر إليو من مرحلة ختطيط ادلدرس فإن عملية التعليم 

 ، ويف مرحلة التقييم ىو جيد وىذا منرور بأن نتائج الطالب جيد.2051يستخدم ادلنهج الدراسي 
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 الباب الخامس

 اختتام

 استنتاجات . أ

يف  3102البيانات عن تطبيق ادلنهج الدراسي وحتليل ادلقابلة بناء على نتائج 

،  اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية

 نها االتاي:فإهنيمكناستنتامج

 يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح العالية 3102تطبيق ادلنهج الدراسي  أن

ميكن احلصول على النتائج اجليدة إذا يعلم ادلدرس  اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية

 الطالب باجليد وميكنو أيضا حتسني ادلدرسة واألسرة واجملتمع والبلد.

 اإلسالمية ناتار المبونج اجلنوبية العالية خطوات تعليم اللغة العربية مبدرسة الفتاح .0

من ناحية التخطيط والتنفيذ  3102فهناك الرتقية يف استخدام ادلنهج الدراسي 

 والتقييم.

فيعرف أن الطالب أقل  3102تعليم اللغة العربية باستخدام ادلنهج الدراسي وفي .3

ن الطالب أاثر أ استنادا إىل ادلالحظة الثانيةاطا يف اتباع أنشطة التعليم، و نش



81 

 

نشاطا، وىذا احلال يدل على أن ىناك استجابة اجيابية من الطالب يف أنشطة 

 التعليم، وصار الطالب متحمسني لإلجابة على أسئلة ادلدرس. 

 اقتراحات  . ب

األشياء ميكن أن تقدمها  استنادا إىل النتيجة احملصولة بعد البحث، ىناك

 :ىي اما يف التاي و من ىذه األشياءبالبحث ادلتعلقة الباحث 

يف عملية التعليم  3102ميكن دلدرس اللغة العربية تطبيق ادلنهج الدراسي  .0

 جيدا وتقدمي االبتكار دائما حىت يكون التعليم أاثر جذابا.

تقدمي الفهم ألطفاذلم لتعلم اللغة العربية وتطبيقها يف جيب على أولياء األمر  .3

 حياهتم اليومية.

تدعم دائما تعلم اللغة العربية لرتقية اىتمام الطالب أن تشارك احلكومة وأن  .2

 بادلدرسة. حبيث يكون حتسني جودة تعليم اللغة العربية  مستداما دائما.

 3102يف الدراسة عن ادلنهج الدراسي  كن للباحث زيادة ادلعرفة واخلربةمي .4

 يف حماولة  ترقية جودة تعليم اللغة العربية.
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