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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang 

penerapan kurikulum 3104 pada pembelajaran Bahasa Arab dari segi 

pelaksanaannya, serta faktor penghambat dan pendukungnya. Adapun populasi dan 

sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan 

sebagai sekolah yang telah menerapkan kurikulum 3104 dalam pembelajaran bahasa 

arab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Data diperoleh dari tiga sumber, yaitu melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum 3104 pada 

pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 3 Medan dapat dikatakan baik. Guru 

bahasa arab telah berupaya untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan dan tolak ukur kurikulum 3104. Adapun faktor penghambatnya 

adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, guru masih kurang 

memahami kurikulum 3104, dan minat siswa dalam belajar bahasa arab masih 

rendah. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya penerapan kurikulum 3104 pada 

pembelajaran bahasa arab di MTs Negeri 3 Medan adalah adanya surat edaran 

menteri agama tentang implementasi kurikulum 3104, buku paket bahasa arab 

berbasis kurikulum 3104 sangat memadai, serta adanya dukungan dari pihak 

madrasah. 

Kata Kunci: kurikulum 3104, pembelajaran bahasa arab, madrasah tsanawiyah 

negeri 
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 التمهيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ﴾ٕٖ﴿ُسْبَحهَنَك اَلِعْلَم لهََنآ ِإالَّ َما َعلَّْمتَػهَنآ ِإنََّك أَْنَت اْلَعِلْيُم احلَِْكْيُم 

احلمد  الذم علم اإلنساف ما مل يعلم، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا صلى ا 

عليه كسلم كعلى آله ك أصحابه أمجعُت. أشهد أف ال إله إال ا كأشهد أف زلمدا عبده ك 

 سوله.ر 

احلمد  على كل نعمته ك رمحته أكملت الباحثة هذا البحث إىل هنايته بعهنواف 

بالمدرسة  6في تعليم اللغة العربية في الفصل  3102"تحليل تطبيق المنهج الدراسي 

لهنيل الشهادة يف ادلرحلة اجلامعة باجلامعة  ميدان" 3المتوسطة االسالمية الحكومية 

 رة الشمالية ميداف.اإلسبلمية احلكومية سومط

ما قامت الباحثة بهنفسها يف كتابة هذا البحث كلكن دبساعدة هؤالء الصاحلُت، 

 فبلبد للباحثة أف تقدـ الشكر ذلم، ك هم:

كالدين ابوبُت حفظهما ا، أيب خَت الصاحل ريتوصلا ك أمي نور ليهنا راميب  .ٔ

 ربياين صغَت.الذاف ربياين تربية حسهنة. اللهم اغفرذلما كارحهما كما 

ريتوصلا ، ك أيلفي  ألخُت ك ألختُت : ركدم الهنشاه ريتوصلا ك إحساف اذلادل .ٕ

 ريتوصلا. ريتوصلا ك حادلة أنا



 
 

 
 

األستاذ الدكتور أكسيونو ادلاجستَت كادلشرؼ األكؿ كاألستاذ ذك اذلادم  .ٖ

 ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين يف كتابة هذا البحث.

 س شعبة تدريس اللغة العربية.األستاذ سبلـ الدين ادلاجستَت رئي .ٗ

األساتيذ كاألساتذات يف شعبة تدريس اللغة العربية قد عّلموين مهنذ مرحلة  .٘

 األكىل حىت مرحلة الهنهاية.

أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية على مساعدهتم يف كتابة هذا البحث  .ٙ

 الذين ال سبكن للباحثة أف تذكر أمسائهم. 

 ٕرئيس ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية األستاذ مسش الرجاؿ نائب  .ٚ

 ميداف ك معلم اللغة العربية لفصل السابع فيها الذين ساعدكين يف البحث.

برؾ ا ذلم ك جزاهم ا خبَت. مّث تسأؿ الباحثة أف يكوف هذا البحث نافعا لهنفسها 

حات كالتدخبلت إصبلحا ك ترجو الباحثة من القارئُت االقًت  كللقارئُت. آمُت يا رب العادلُت.

 ذلذا البحث.

 ٕٛٔٓمايو  ٕٕميداف،       
 الباحثة 
 

 ليسيت ريتوصلا
 ٕٖٕٖ٘ٓٗٔرقم القيد: 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث أ 

، تسعى احلكومة الببلد قّدـأـ ال. كلت الببلد تقّدـادلعايَت اليت ربدد  إحدم يه الًتبية

 هودهذا مثبت جب، ة، مهنها تطوير ادلهناه  الدراسيدائما ربسُت نوعية التعليم يفاإلندكنيسية 

هنه  اجلديد الذم يعترب أكثر  دلبا تهكفاءادلهناه  الدراسية اليت تعترب أقل   بديلاحلكومة لت

فقط  ادلعرفية ؤكدياليت  (KTSP) درسيةمستول الوحدة ادل ادلهنه  الدراسي غَتت مثل، تهكفاء

قف اغطي جوانب ادلو يصلبة، كاليت  قدرةليهنة ك  قدرةوازف بُت ياليت  ٖٕٔٓالدراسي  ه دلهنبا

. يف الواقع، على الرغم من أف ادلهناه  يف إندكنيسيا قد تغَتت تسع رؼاكادلهارات كادلع

تظهر زيادة كبَتة. كاستهنادا إىل بيانات تصهنيف  مرات، فإف جودة التعليم يف إندكنيسيا مل

اليت نشرهتا مهنظمة التعاكف االقتصادم ك  ) World Education Ranking( التعليم العادلي

كما   OECD( operation and Develomnet-Organization for Economic Co)()ديفيلومهنيت 

بلدا يف العامل. أما  ٘ٙمن  ٚ٘، ذكر أف إندكنيسيا ربتل ادلرتبة  )Guardian The( ذكرت

ادلركزية يف مارس  وتكتاسة اليت أجرهتا جامعة كالية كونلقراءة الفائدة، كفقا للدر ابالهنسبة 

 بلدا. ٔٙمن  ٓٙ، كربتل اندكنيسيا يف ادلرتبة ٕٙٔٓ
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مستول الوحدة  ادلهنه  الدراسي اإلسباـ من هو ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن ذلك، على كعبلكة

 دبا الدراسية، ادلواد جلميع إندكنيسيا يف ادلدارس بعض يف تطبيقه مت الذم (KTSP) درسيةادل

 التوجيهية للمبادئ كفقا ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل يطبق أف يهنبغي. العربية اللغة مادة ذلك يف

 يف ٖٕٔٓ السهنة Aٔٛ رقم كالثقافة الًتبية كزير نظاـ أساس على احلكومة، قدمتها اليت

 السهنة ٘ٙٔ رقم اندكنيسيا مجهورية زير الشؤكف الديهنيةك على أساس قرار ك  ادلهناه ، تهنفيذ

 ادلدارس يف العربية كاللغة مادة التدريس الدين اإلسبلـ ٖٕٔٓعن ادلهنه  الدراسي  ٕٗٔٓ

 يقوموف الذين ادلعلمُت منكثَت  ا،مإليه التوجيهية ادلبادئ من الرغم على الواقع، يف. الديهنية

 يف العربية اللغة مثل معلم دلادة كضعها، مت اليت التوجيهية بادلبادئ التمسك دكف بالتدريس

 ال ٖٕٔٓحىت يف تطبيق ادلهنه  الدراسي  ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

 ةالعملي ردبعيا كفقا تتم ال هؽلكتقو  العربية اللغة تعلم عمليةمثبت عليه بكما  يد،باجل يؤدم

 .ًنالتقو  ركمعيا

دراسي ال ه ادلهن ربتاج ادلرافق كإعانة تهنفيذ كالتعلم التعليم عمليةيف إعلهنة  ذلك، كبعد 

 اكبَت  أثرا ادلرافق تأثَت .كافية ػلتاج ادلرافق العربية اللغة ، كما يف تعليمميتعلال يف  ٖٕٔٓ

ك مكرب  العرض أجهزة مثل يف التعليم رافقادل كجود ،يف التعليم الطبلب نتائ  ربسُت على

 أك ،بصريةال وسائلب ادلواد لتعليم أسهل ادلعلم سيكوف االستماع، مهارة ميتعل على الصوت
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 خبلؿ ركيزكف ادلتعلمُت يكوف كسوؼ. العرض خبلؿ من يعرض اليت كالبصرية السمعية

يف  ادلرافق الواقع، يف كلكن. ميالتعل أهداؼ ربقيقيف  تسهيبل مّث سيكوف كالتعلم، التعليم

 أجهزة غياب يف يتجلى ما كهذا كافية، غَت ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

 .أيضا اللغة كمعمل )لتعليم مهارة اإلستماع( الصوت كمكرب العرض

 دبا ،(RPP) البّد إقامته مطابقا خبطة التعليمكل عملية التعليم  ،ذلك على كعبلكة 

 السهنة ٕٕ رقم  كالثقافة الًتبية كزيرنظاـ  ملحق من يتضح كما العربية، اللغة ميتعل ذلك يف

خبطة التعليم ؽلكن   مطابقا ميالتعل تهنفيذ إف .كالثانوم االبتدائي للتعليم عملية عياردب ٕٙٔٓ

 مت قد التعليم عملية معيار أف من الرغم على الواقع، يف. كل عملية التعليم مؤثر كموّجه

 يزاؿ ال ،مطابقا خبطة التعليم هتهنفيذ كاف إذا فعالية أكثر التعلم يكوف كسوؼ إنشاؤها،

ههنك خطة التعليم  أك يهنفيذكف التعليم بدكف خطة التعليم من قبل، ادلعلمُت من كثَت ههناؾ

 معلم أجراها اليت العربية اللغة ميتعل تهنفيذب مثبت كهذا ،كلكن تهنفيذها غَت مطابق خبطتها

 خبطة التعليم. يقود ال الذم ميداف ٕيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  العربية اللغة

 ادلعلم على غلب( ميالتعل عملية) ادليداف يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق يف 

 التقليدم، ادلدخل أحسن من هو ادلدخل هذا ألف ،(scientific) العلمي ادلدخل استخداـ

 ،ادلبلحظة) علمية مراحل خبلؿ من يصهنع الطبلب نشاطا العلمي بادلدخل هذا  كيثبت
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 ادلعرفة مجع أك اجلديدة ادلعرفة لبهناء كذلك( التواصل ،التفكَت ،التجريبة ،تقدًن األسئلة

 يف العلمية ادلراحلأكثر ادلعلمُت ككذلك معلم اللغة العربية غلاكزكف  ذلك، كمع. السابقة

 من يتضح كهذا ،(scientific approach) العلمي بادلدخل كفقا ميلتعلل األساسية األنشطة

 رتابة هو ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  يف العربية ادلعلم تدريس أسلوب

 كالسؤاؿ، ادلبلحظة قيامه فقط غالبا اليت ادلراحل. غاب العلمية ادلراحل بعض حىت جدا

 .الطبلب يؤمر إلجاب السؤاؿ يف تدريبات كأحيانا

 سهلة ههناؾ العربية اللغة مادة ذلك يف دبا الصعوبة، من سلتلفة درجات ذلا مادة كل 

 يف عليها االعتماد ؽلكن أداة اسًتاتيجيات تكوف .أداة إىل ربتاج لذلك صعوبة كههناؾ

 كسائلك  اسًتاتيجيةب ألف م،يالتعل عملية أثهناء ادللل من الطبلب يهنقذ أف ؽلكن ألنه م،يالتعل

 ادلستخدمة كسائل كانت إذا كخاصة ،يف التعليم الطبلب كمحاسة تزيد رغبةف ادلستخدمة،

 على الطبلب تركيز سيجعل التعليم كسائل استخداـ. الطبلب من ادلفضلة كسائل هو

 االسًتاتيجية أف من الرغم على الواقع يف كلكن ،ادلعلم يستخدمها اليت التعليم كسائل

كفيها معلم اللغة  ادلعلمُتكثَت من  ههناؾ يزاؿ ال الطبلب، ميتعل نتائ  افتؤثر  ككسائل التعليم

 ،تعليمال كسائل استخداـ يريدكف كال لبلهتماـ مثَتة تعليمية اسًتاتيجية لديهم ليس ،العربية
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 ميداف ٕ اإلسبلمية احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة يف العربية اللغة معلم التعلم اسًتاتيجيات مع

 .شللة تبدك ميالتعل يكوف كبالتايل التعليمية، كسائل تستخدـ ما كنادرا رتابة دائما هي

 ي أك حقيقيأصيل ًنهو تقو  ٖٕٔٓالدراسي  هنه من ادل كتركيز مزايا بُت كمن 

 جلميع حقيقي ًنتقو  من يتضح كما ادلهارات، ك ،كادلعارؼ ،قفاادلو  أم الثبلثة، للمجاالت

 بُت حىت ،هاكبعد ميالتعل عملية أثهناء ا ًنالتقو  كغلرل. كالهنتائ  كاألداء علا ميالتعل جوانب

 يصبح األصيل ًنالتقو  كلو كاف الواقع يف كلكن متوازنا، الصعبة كادلهارات الهناعمة ادلهارات

 أيضاككذلك  فلمو ادلع ههناؾ يزاؿ ال ،ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن يف كيؤكد االمتياز من كاحدا

 الدراسي هنه ادل يف ًنالتقو  ركمعيا أساس على أصيلة ؽلاتقو  تركوا الذين العربية اللغة معلم

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  يف العربية اللغة دبعلم االعًتاؼ خبلؿ من ذلك يتضح ،ٖٕٔٓ

 أساس على األصيل ًنالتقو  ألف ر،للمعيا كفقا ًنالتقو  يؤدكف ال الذم ميداف ٕ احلكومية

 .التهنفيذ كصعبة للغاية معقدة ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل

التُت "فعلي"  بالطبلب مثبت كهذا ،ناجحوف هم التُت "فعلي" يف تعليمهم الطبلب 

الطبلب . السليب الطبلب نأفضل م تكوف سوؼ العربية، اللغة ميتعل يف ككذلك  يف تعليم

 مفإهن خاطئ،  همنطق األحياف بعض يف كلو كاف العربية اللغة ميتعل يف يف اادثة التُت فعلي

كسبلف أك  ألهنم الصمت هم ُتالت من الطبلب الكبلـ ادلهرة يف مهارهتم حسنأ سيكوف
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 الطلبة ربصيل على جدا مؤثر هوفعلي يف تعليم  على لو كاف كلكن. خائفوف يف اخلطاء

 العربية، اللغة ميتعليف  كخصوصا م،يالتعل يف اطلفاض الطبلبة كاحلماس رغبة نظر لتحقيقه،

ميداف قليل من الطبلب ليس ذلم إجابة  ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  كما يف

 يركزكف الذين طبلب ٓٔ من أقل طالبا ٓٗ بُت من. عربيةال لغةال معلم لسؤاؿ الذم يقدمه

 مع ؽلزح كبعضهم اخلاصة، بأفكارهم مشغولوف اآلخرين الطبلبك  جيدا، الدرس كيتابعوف

 .فارغ عقل مع يزاؿ ال اجللوس أيضا كههناؾ ،األصدقائهم

 تهنفيذه ال بدل درس هو ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن أساس على العربية اللغة ميتعل إف 

 مجهورية يف الديهنية الشؤكف كزير قرار من يتضح كما ،ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه لطلب كفقا

 كاللغة اإلسبلمة الًتبية دلادة ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه عن ٕٗٔٓ سهنةال ٘ٙٔ رقم إندكنيسيا

 الدراسي هنه ادل أساس على العربية اللغة ميتعل تطبيق فإف الواقع، يف. مدرسة يف العربية

ادلدرسة ادلتوسطة  كهذا مثبوت بتهنفيذ تعليم اللغة العربية يف جدا، كاؼ غَت يزاؿ ال ٖٕٔٓ

لتعليم اللغة  ادلرافق كفاية عدـ مثلميداف غَت مهناسب دبعياره،  ٕاإلسبلمية احلكومية 

 كعدد رغبة ك محاسة الطبلب انفخاض، ،عدـ كفاية استَتجية ككسائل التعليم ،العربية

 للمعيار كفقا الطبلب لعدد األقصى احلد أف حُت يف يف كاحد الفصل كثَت جّدا، الطبلب

 .كاحدة رلموعة لدراسة فقط شخصا ٕٖ هو
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 ،من أفضل ادلدرسة يف ميداف هياف ميد ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  

 ٕٜٚ ادلسجلُت عدد بلغ ٕٙٔٓ عاـ يف. عاـ كل ادلسجلُت عددإرتقاء   من يتضح كما

. طالبا ٕٙٔٔ إىل أيضا ادلسجلُت عدد ارتفع ٕٚٔٓ عاـ كيف شخصا، ٖٓٗ بسعة طالبا

كهم  ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  الصحفيُت بعض زار ،ٕٗٔٓ عاـ كيف

 مايو ٕٗ يف( Harian Analisa) ببياف  كفقا ،يعتربكف أف ادلهنه  الدراسي مستعمل يف التعليم

ادلدرسة ادلتوسطة  يف باجليدٖٕٔٓالدراسي ه ادلهن تطبيق يتم مل ذلك، كمع. ٕٗٔٓ

 اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق مثل موزعة ،ميداف ٕاإلسبلمية احلكومية 

تهنفيذ تعليم اللغة العربية مل  ،التعليم ادلرافق كفاية عدـ مهنها ،كثَت الهنقائص ههناؾ العربية

 ، حىت رغبة الطبلب يف التعليم اللغة العربية كاطئ.ٖٕٔٓيطابق دبعيار ادلهنه  الدراسي 

ادلدرسة ادلتوسطة  يف ثالبح جراءإل الباحثة تمهت ،من قبل ادلذكورة اخللفية لىع بهناءك  

 الدراسي ادلهنه  أفضل الدرسة اليت طّبقت من كاحدةا ألهن ،ميداف ٕ اإلسبلمية احلكومية

كلو   ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  إعداد يف ادلعلموف حاكؿ كما العربية، اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ

المنهج  تطبيق تحليل"انطلقا إىل هذا، تريد الباحثة أف تبحث عن  كاف فيه الهنقائص.

في الفصل بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  العربية اللغة تعليم في 3102 الدراسي

 "ميدان 3الحكومية 
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 المشكلة عيينت ب 

 سيتم اليت بحثال عيُتت مشاكل الباحثة وفركت ،انطبلقا على خلفية البحث السابقة

 :التايل الهنحو على ثالبح كمواد استخدامها

  مهنخفضة إندكنيسيا يف التعليمجودة   .ٔ

 .التوجيهية بادلبادئ غَت مهناسب ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي تطبيق .ٕ

 ميداف ٕ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف العربية اللغة لتعليم التعليمية ادلرافق .ٖ

 .كافية غَت

 .التعليم خبطط يتفق ال التعليم تهنفيذ .ٗ

 .ٖٕٔٓ الدراسي دبا طلب ادلهنه   كفقا التقوًن يف صعوبة العربية اللغة معلم  .٘

 .العربية اللغة ليمتع يف التعليم كسائل نقص استخداـ .ٙ

 .مهنخفض العربية اللغة بتعليم الطلبة اهتماـ إف .ٚ

 .جيد غَت العربية اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق يزاؿ كال .ٛ
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 البحث تحديد ج 

يف  ٖٕٔٓبادلهنه  الدراسي  العربيةاللغة  ميتعل عملية" إىل بحثال اهذ ةكحدد الباحث

 يتوسع ذهن القارء ، لعل ال" ميداف ٕ اإلسبلمية احلكوميةادلدرسة ادلتوسطة  يف ٚالفصل 

  .لبحثا احُت يقراء هذ

 أسئلة البحث د 

 انطبلقا على خلفية البحث السابقة، عيهنت الباحثة أسئلة كما يلي:  

 ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي ه العوامل العائق كالعوامل ادلساعد يف تطبيق ادلهن هي ما .ٔ

 ؟ ميداف ٕ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف  ٚالفصل  يف العربية اللغة

ادلدرسة  يف  ٚالفصل  يف العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه تطبيق ادل كيف .ٕ

 ؟ميداف ٕ ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية

 البحث أىداف ه 

 ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي ه العوامل العائق كالعوامل ادلساعد يف تطبيق ادلهن دلعرفة .ٔ

 .ميداف ٕ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف  ٚالفصل  يف العربية اللغة

ادلدرسة  يف  ٚالفصل  يف العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه تطبيق ادل دلعرفة .ٕ

 .ميداف ٕ ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية
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 فوائد البحث و 

 :يلي كما البحث فوائد فإف أعبله، ادلذكورة البحث أهداؼ إىل كاستهنادا  

 الهنظرية الفوائد .ٔ

 من يرجى هذا البحث يهنفع على تطوير تعليم اللغة العربية،  الهنظرية، يةهنا كمن  

، العربية اللغة تعليم يف للتقدـ كخاصة البهناء، التفكَت عن البحث هذا نتائ  تسفر أف ادلتوقع

 .يف تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓك خاصة يف رلاؿ تطبيق ادلهنه  الدراسي 

 العملية الفوائد .ٕ

يرجى هذا البحث يساعد ادلدرسة يف ربسُت تطبيق ادلهنه   :للمدارس أ 

  خاصة يف تعليم اللغة العربية. ٖٕٔٓالدراسي 

يرجى هذا البحث يكوف ادلواد دلعلم اللغة العربية لتطبيق  العربية، اللغة دلعلم ب 

  يدافم ٕ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي 

 متسن يف العربية اللغة دلعلمي مواد الدراسة هذه نتائ  تكوف أف ادلتوقع فمن

 .العربية اللغة معلم من كغَتهم ميداف، ٕ

يرجى هذا البحث يهنبت رغبة كمحاسة الطبلب يف تعليم اللغة  :للطبلب ج 

 .العربية
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 ىيكال البحث ز 

البحث، فهذه الرسالة كي يكوف هذا البحث ترتيبا جيدا فكتبت الباحثة هيكاؿ   

 يهنقسم إىل مخسة أبواب يعٌت:

الباب األكؿ: يشتمل على خلفية البحث،تعيُت البحث، ربديد البحث، أسئلة البحث، 

 أهداؼ البحث، فوائد البحث، ك هيكاؿ البحث.

، أغرض ك فوائد ٖٕٔٓالباب الثاين: يشتمل على إطار الهنظرم، مفهـو  ادلهنه  الدراسي 

 ادلهنه  الدراسي ، الفرؽ بُتٖٕٔٓ،  ادلكونات ادلهنه  الدراسي ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي 

، ٖٕٔٓ، تطبيق ادلهنه  الدراسي ٖٕٔٓكادلهنه  الدراسي  (KTSP)درسية مستول الوحدة ادل

     ، كالبحوث السابقات. ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية بادلهنه  الدراسي 

البحث، طريقة مجع الثالث: يشتمل على مهنه  البحث، مدخل البحث، آدة  بابال

 البيانات، طريقة ربليل البيانات، طريقة نصحيح البيانات.

 الباب الرابع: تقدًن الهنتائ  العامة، الهنتائ  اخلاصة، كربليل البيانات.

 الباب اخلامس: االختتاـ كاخلبلصة.
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  الباب الثاني

 ريةالدراسة النظ

 النظري اإلطار أ 

 3102 الدراسي هجالمن  .0

 3102 المنهج الدراسي مفهوم أ 

 ك ،اجلرّاء دبعٍت" (curir) كورير" البلتيهنية الكلمة من يأيتلغة:  ادلهنه   

رم غل أف غلب اليت ادلسافة هو الدراسي ه للمهن األكؿ فهم". فرّ م عٍتدب "(curere)كورير"

 ركما يف الرياضة عامل من ه ادلهن مصطلح يبدأ ٔالهنهاية.اجلراء من اخلط البداية إىل اخلط 

 كترتيب خطة هوالًتبية  يف الدراسي  ادلهنه فهم. التعليم عامل إىل انتقل مث اليوناف، يف القدؽلة

بعد السهنة  اندكنيسيا يف ادلهنه  مشهور عن ادلواد اليت ستتعلم الطبلب يف التعليم يف ادلدرسة.

 اخلطط من رلموعة هو ادلهنه . اخلامسيهنات، الذم يشهر الطبلب اليت تتعلموف يف امريكيا

 توجيهية كمبادئ ادلستخدمة الطرؽ ككذلك التعليمية كادلواد كاتول ألهداؼا فيه كالًتتيبات

 ٕ.زلددة تعليمية أهداؼ لتحقيق ميالتعل لتهنفيذ

                                                               
1
 Suparlan, (3100), Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, h.45. 
2
 Rusman, (3100),  Manajemen Kurikulum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,  h. 4. 
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 التخطيط يتم الذم ببلالط ميتعل كل هو ادلهنه  أف( Ralph Tylor) تايلور رالف كقاؿ

ادلهنه  هو كل ما تقدمه ادلدرسة، تتيحه، لًتبية  ٖأهداؼ الًتبية. لتحقيق ـ كالتوجيه

 ٗتبلميذها، أل لتوجيهم الوجهة اليت يرغبها اجملتمع، كبرتضيها.

مهنه " كرد يف ادلعجم -هنجا-يهنه -العربية كلة ادلهنه  مأخوذ من الفعل "هن أما يف اللغة 

ادلهنه  الدراسي هو قائمة بادلوضوعات اليت يتم تدريسها  ٘زلمود يونس معهنه الطريق الواضح.

خبلؿ دكرة تعليمية معيهنة. )يتم استخداـ الكلمتُت "مهنه  دراسي" ك "مقرر دراسي" دبعٌت 

دلختلفة، ك لكن الكلمتُت تعرباف بصفة أساسية عن قائمة سلتلف نسبيا يف الدكؿ ا

 ٙبادلوضوعات اليت سيتم تدريسها(

 التعليمية كادلواد اتول عن كالًتتيب اخلطط من رلموعة هو ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه   

 ادلهارة الليهنة كتوازف ربسُت على تركز اليت كالتعلم التعليم لتوجيه ادلستخدمة الوسائل ككذلك

 هو ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه . كادلعرفة كادلهارات ادلواقف جوانب فيها تشمل ،الصعبة كادلهارة

 ،(KTSP) درسيةادل حدةالو  مستول الدراسي هنه كادل (KBK) العملية للمهنه  كتكملة استمرار

                                                               
3
 Nana Syaodih, (3112),  Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek,  Bandung : Remaja 

Rosdakarya,  h. 32. 
 . ٗٔ، القاهرة: دار ادلعارؼ، ص. ادلهنه  كعهناصره(، ٜٜٔٔإبراهيم بسيوىن عمَتة ) ٗ
 .ٓٚٗ، جاكرتا: هيدا كريا أغوغ، ص.إندكنيسي-قاموس عريب(، ٜٜٛٔزلمود يونس، ) ٘
ادلعلومات كاالتصاالت الصادر عن مهنظمة إطار عمل تهنمية كفاءات ادلعلمُت يف تكهنوجليا ، )دكف السهنة( ،اليونسكو 6 
 .ٕٕٔ، ص. (Unesco)، اليونسكو اليونسكو
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 رقم القانوف يف كوفاء متكاملة، بطريقة كادلهارات ادلعرفة التصرؼ، اختصاص إىل يشَت بل

 من الكفاءة تأهل حيث ٚ،ٖ٘ ادلادة يف الواردة الوطٍت التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسهنة ٕٓ

 مت اليت كطهنية دلعايَت كفقا كادلهارات كادلعارؼ ادلواقف يتضمن اخلرغلُت قدرة يف اخلرغلُت

 أف يرجى ٖٕٔٓ الدراسي دلهنه  العاـ االختبار من جزء هو العرض هذا. عليها االتفاؽ

 .اجملتمع لتطور نتيجة هو الدراسية ادلهناه  تغيَت. اجملتمع من ادلدخبلت التقاط

شدد ادلهنه   .كالكفاءة الطبيعة على القائم ادلهنه  هو ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل  

 ادلعرفة اختصاص. متوازنة كادلواقف كادلهارات ادلعارؼ من الكفاءات تطوير ٖٕٔٓ الدراسي

 .الطبلب كزبري  ،يف ارتفاع الفصل كزلددا التقرير بطاقة يف ادلشحونة كادلواقف كادلهارات

. ليهنةال كادلهارات الصعبة ادلهارات بُت توازفأف ي ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل كسيحاكؿ  

 فإف لذلك،. االختبلط على القدرة هي ليهنةال ةادلهار ك  .ادلعرفة إتقاف هي الصعبة ادلهارة

 ٛ.ادلوقف مع ادلعرفة بُت التوازف هو ليهنةال كادلهارة الصعبة ادلهارة بُت التوازف من القصد

 3102 الدراسي هجالمن تطوير مبادئ ب 

 :يلي ما أساس على كمفاهيميا قانونيا فلسفيا، هو ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطوير إف  

                                                               
7
 Muhbib Abdul Wahab, “Pembelajaran Bahasa Arab di Era Posmetode” Arabiyat : Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online], Vol. 3, No. 0, 3106, h. 23. 
8
 Mg. Rini Kristiantari, Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Mengimplementasikan 

Pembelajaran Tematik Integratif Menyongsong Kurikulum  3104, Jurnal Pendidikan Indonesia; Vol. 4, 

No. 3, Oktober 3105, h. 570. 
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 الفلسفي مبادئ (ٔ

هو  ٖٕٔٓ الدراسي مهنه لل الفلسفي األساس السياؽ هذا يف  

 التهنمية يف األساسية ادلبادئ سلتلف توفر اليت (Pancasila)القواعد اخلمس  فلسفة

 األكادؽلية، كالقيمة الهنبيلة، القيم على القائمة التعليم فلسفة. التعليمية

 .الكفاءة تطوير على ادلهنهاج كيهدؼ. كاجملتمع ادلتعلمُت كاحتياجات

 القانوين مبادئ (ٕ

 يف قانوين كمبادئ مستخدـ الذم األساس هو القانوين األساس  

 ٜ:هو ادلستخدـ القانوين كاألساس. الدراسية ادلهناه  كتطوير إعداد

 إندكنيسيا لدكلة ٜ٘ٗٔ عاـ قانوف األساسية احلكومية من أ 

 الوطٍت التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسهنة ٕٓ رقم قانوفال ب 

 طويلة للتهنمية الوطهنية اخلطة بشأف ٕ٘ٓٓلسهنة  ٚٔ رقم القانوف ج 

 الوطهنية اخلطة يف عليها ادلهنصوص األحكاـ مجيع جانب إىل األجل،

 األجل طويلة للتهنمية

                                                               
9
 Herry Widyastono, (3106),  Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah dari  

Kurikulum 3105, 3117, Ke Kurikulum 3104,  Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 3,  h. 046. 
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الذم  الوطٍت التعليم رمعيا بشأف ٕ٘ٓٓ لسهنة ٜٔ رقم احلكومية نظاـ د 

 نظاـ على بديلالت بشأف ٖٕٔٓ لسهنة ٕٖ رقم احلكومية بهنظاـ غَّت 

 الوطٍت، التعليم رمعيا بشأف ٕ٘ٓٓ لسهنة ٜٔ رقم احلكومية

 ادلهناه  تهنفيذ يف ٖٕٔٓ السهنة Aٔٛ رقم كالثقافة الًتبيةنظاـ كزير  ق 

ٕٖٓٔ. 

 ادلفاهيمي مبادئ (ٖ

 من مستخرجة أفكار على يقـو أساس هو ادلفاهيمي اجلانب  

 ٓٔ.ملموسة أحداث

 3102 الدراسي جالمنه و وظائف أىداف ج 

 لعاـ ٕٓ رقم القانوف يف العامة ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه ككظائف أهداؼ كتشَت  

 ه ادلهن كظيفة أف ذكر الوطٍت التعليم نظاـ قانوف يف. الوطٍت التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ

 يف. ألمةا احلياةإذكاء  يف الكرؽلة األمة كحضارة شخصية كشكل القدرة تطوير هو الدراسي

 : "التايل الهنحو على هي التحديد كجه على ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل أهداؼ أف حُت

 العيش على قادرة لتكوف اإلندكنيسي الشعب عدادإل  ٖٕٔٓ الدراسي ه أهداؼ ادلهن

                                                               
11

 M. Fadlillah, (3105), Implementasi Kurikulum 3104 dalam Pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, Yogyakarta: Ar-razzi Media, h. 32-41. 
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 حياة يف ادلساعلة على كقادرة كعاطفية كمبتكرة كخبلقة كمهنتجة سللصُت كمواطهنُت كأفراد

 ٔٔ". العامل كاحلضارة كالدكلة كاألمة اجملتمع

 مغزل، كذات الفعاؿ ميالتعل لتصميم ادلعلمُت على مطالب ههناؾ هأهداف كلتحقيق  

 كتكوين الفعالة ميالتعل إجراء كربديد ادلهناسبة، وسائلالك  الهنه  كاختيار م،يالتعل كتهنظيم

 الدراسي هنه ادل أهداؼ لتحقيق ادلطلوب الوحيد ليس ادلعلم. الهنجاح كربديد الكفاءة

 الدراسي دلهنه ا تهنفيذ تهنجح اليت ادلرافقب يعدض ادلدرسة مدير البدل كلكن ،ٖٕٔٓ

 .ميالتعل عملية أثهناء ٖٕٔٓ

 المنهج  مكونات د 

التعلم، كدلساعدة ادلدارس على كضع جدكاؿ كظيفة مكونات ادلهنه  هي لتسهيل   

يومية كأسبوعية مهناصبة. كيقصد دبكونات ادلهنه  األهداؼ كاتول أك ادلادة الدراسة، 

  ٕٔكنشاطات التعليم كالتعلم كالتقوًن.

 ؼاهداأل (ٔ

 يف بوضوح الوطٍت التعليم هدؼ رؤية ؽلكن الوطٍت، التعليم مهنظور كمن 

 الوطٍت التعليم كظائف" أف الوطٍت التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم القانوف

                                                               
11

 Herry Widyastono, Op. Cit.,  h. 040. 
 .ٕٔ، ص. نفس ادلكافإبراهيم بسيوىن عمَتة،  ٕٔ
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 حياة تثقيف أجل من الوطهنية الكرامة كحضارة طابع كتشكيل القدرات لتطوير

 سبحانه ا تقول ك يؤمن رجبل يكوف أف قّوة الطبلب تطوير إىل هتدؼ األمة،

 دؽلقراطيا مواطهنا كتصبح كمستقلة كخبلقة كقادرة كمعرفة كصحية نبيلة كن. كتعاىل

 " كمسؤكال

 اتول أك ادلادة الدراسة (ٕ

 :هو ادلهنه  الدراسي زلتول اختيار رمعيا  

 .ادلعرفة ادلعتكر تصف أهنا دبعٌت ككبَتة، صحيحة ادلادة تكوف أف غلب (أ 

 .ذلك من أكثر لفهم لؤلطفاؿ كالثقافة االجتماعي بالواقع الصلة ذات (ب 

 .كعمق اتساع بُت متوازنة ادلواد تكوف أف غلب (ج 

 .األهداؼ من كاسعة طائفة ادلواد تغطي أف كيهنبغي (د 

 .الطبلب كخربة لقدرة كفقا (ق 

 .حباجة ك رغبة الطبلب ادلادة تطابق أف غلب (ك 

 نشاطات التعليم كالتعلم (ٖ

 على ػلصل ادلعلم اىل ادلوجهة التعليم نشاطات التعليم كالتعلم أك اسًتاتيجية 

 التعلم عملية يف نشطة تكوف أف يهنبغي الذين ألكلئك كفقا. التقدمية من الفعل رد
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 على قادرة تكوف أف غلب ادلعلم العملية ادلمارسة يف يزاؿ ال كلكن. الطبلب هو

 سبكن اليت االسًتاتيجيات كيستخدـ متهنوعة، رلموعة يف التعلم اسًتاتيجيات تطوير

 .كمتعة كخبلؽ بهنشاط التعليم عملية تهنفيذ على قادرة لتكوف الطبلب

 ًنتقو  (ٗ

ادلهنه   سياؽ من التقوًن ككظيفة. اذلدؼ ربقيق فعالية لرؤية أداة هو التقوًن 

 ال، أـ ربققت قد سلفا اددة األهداؼ كانت إذا ما الدراسي هو ليعرؼ

 نانا على رأم. القائمة االسًتاتيجية ربسُت يف الفعل كردكد أيضا كتستخدـ

 تقوًن يف ادلدخل ثبلثة ههناؾ (Nana Syaodih Sukmadinata)سوكمايهناتا  سياكديا

 ٖٔ.ادلخالط كالهنه  ادلوضوعي، كالهنه  ،(ادلقارف التحليل) البحث: الدراسي ادلهنه 

 3102 المنهج الدراسي ىيكل ه 

مواد  كل دراسة طريقب ربصل أف البدم اليت للكفاءات ملزمة هي الهنواة كفاءة (ٔ

 ٗٔ.التعليمية ادلوضوعات من أفقي تكامل دبثابة هنواةال كفاءة.الدراسة

 
 
 

                                                               
13

 Loeloek Indah Poerwati dan Sofyan Amri, (3104), Panduan Memahami Kurikulum 3104, 

Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, h.  313-304. 
14

 Herry Widyastono, Op. Cit., h. 047. 
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 3.0 الجدول
 (MTs) المتوسطة مدرسةال السابعة لفصل النواة الكفاءة

 وصف الكفاءة الكفاءة
 الدين تعاليم كالعيش حًتاـإلا ادلوقف الركحية

 كالرعاية كادلسؤكلية كاالنضباط السلوؾ صادقة، كالعيش حًتاـاإل ادلوقف اإلجتماعية
بشكل  التفاعل يف كالثقة، مهذبا( ادلتبادلة كادلساعدة التسامح)

 .كجوده اجملتمع متهناكؿ يف كالطبيعية االجتماعية البيئة مع فعاؿ
 فضوله أساس على( كاإلجرائية كادلفاهيمية الواقعية) ادلعرفة فهم ادلعارؼ

 الصلة ذات الظواهر كالثقافة كالفن كالتكهنولوجيا العلـو حوؿ
 .ادلرئية العُت كأحداث

كيعرض عليه يف رلاؿ من اجملاالت  ،إعادة العملك  ،ذبريبة ادلهارة
 يف ادلصادر من كغَتها ادلدرسة يف تعلم كما ادللموسة كاجملردة

 ٘ٔ.الهنظرية/  الهنظر كجهة نفس
 .ادلدرسة يف ٖٕٔٓ الدراسي  للمهنه األساسية الكفاءة (ٕ

رمز الكفاءة األساسية لتحقيق الكفاءة الهنوكية. تطوير رمز الكفاة األساسية البدم أف يهتم 

تهنقسم الكفاءة األساسية إىل ٙٔائص الطبلب، القدرة األكىل، كخصائص مواد التدريس.اخلص

 أربعة أقساـ:

 الكفاءة األساسية ادلوقف الركحي اليت تشرح الكفاءة الهنوكية األكىل (أ 
                                                               

15
 ٔدراسة احلالة بادلدرسة اإلسبلمية احلكومية  ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية يف ادلهنه  (،  ٕ٘ٔٓنور ثوريا،) 

 .ٖٛماالن  جاكل الشرقية، ماالن : جامعة موالنا مالك إبراهيم، ص. 
16

 Herry Widyastono, Op. Cit.,  h. 053. 
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 تشرح الكفاءة الهنوكية الثانية الكفاءة األساسية ادلوقف اإلجتماعّي اليت (ب 

 الكفاءة الهنوكية الثالثةتشرح  الكفاءة األساسية ادلعرفة اليت (ج 

 تشرح الكفاءة الهنوكية الرابعة الكفاءة األساسية الهنشاطة اليت (د 

 مادة التدريس يف ادلدرسة (ٖ

بهناء على الكفاءة الهنوكية رّتب مادة التدريس كزبصيص الوقت مهناسبا باخلصائص الًتبية. 

 مادة التدريس كزبصيص الوقت للمدرسة ادلتوسطة كما يلى:

 3.3 الجدول
 التدريس وىيكال المنهج المدرسة المتوسطةحمل 

 دراسيوقت الالزبصيص  مادة التدريس
 األسبوعيف 

 ٜ ٛ ٚ Aفرقة 
    تربية الدين اإلسبلمية  .0

 ٕ ٕ ٕ القرآف كاحلديث .0 
 ٕ ٕ ٕ عقيدة األخبلؽ .3 
 ٕ ٕ ٕ فقه .2 
 ٕ ٕ ٕ تريخ الثقافة اإلسبلـ .3 
 ٖ ٖ ٖ ادلدنية كالًتبية الوطهنيةًتبية ال  .ٕ
 ٙ ٙ ٙ اللغة اإلندكنيسيا  .ٖ
 ٖ ٖ ٖ اللغة العربية  .ٗ
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 ٘ ٘ ٘ الرياضيات  .٘
 ٘ ٘ ٘ علم الطبيعة  .ٙ
 ٗ ٗ ٗ علم االجتماع  .ٚ
 ٗ ٗ ٗ اللغة اإلصلليزية  .ٛ

    Bفرقة 
 ٖ ٖ ٖ فّن الثقافة  .ٔ
 ٖ ٖ ٖ علم الرياضة كالصحة  .ٕ
 ٖ ٖ ٖ شغل يدكم  .ٖ

 ٙٗ ٙٗ ٙٗ عدد
 الشرح:

 يضطلع اليت االنشطة إىل االضافه.  الية اللغات ربميل كالثقافة الفن ادللمو  ؽلكن.  .ٔ
 عن خارجه أنشطه أيضا ههناؾ أعبله، الدراسي ه ادلهن هيكل يف ادلذكور ادلعهد هبا
 الصليبالشباب  ك ادلدرسية، الصحة كحدات( مطلوبه) الكشافة تشمل ه ادلهن

 .غَتهك  كادلراهقُت ، األمحر
 كالشباب الصحية،( الرئيسية) الكشافة: كهي ،الدراسي ه ادلهن يف ادلشًتكة االنشطة .ٕ

 إنشاء ليعضد هو كاالخر االسبلميه الركحية االنشطه من كرلموعة األمحر، الصليب
 ؽلكن ،اإلهتماـ ادلوقف خاصة ،لطبلبل االجتماعي كادلوقف القيادة، شخصية
 كفاءة تعزيز يف ككذلك بادلبلحظة ميالتعل تعزيز يف كحاكية تستخدـ فأ أيضا

 ستكوف عاضدة  اخلارجة االنشطة هذه تصميم كبذلك. اخلرسانة رلاؿ يف مهاراته
 .ألنشطة

 اجملموعة ادلوضوعات. ادلركز كضعها اليت فرقة األكىل هو ادلواد من ادلادة التدريس ككانت .ٖ
 كالرياضة البدنية الًتبية ككذلك يدكم شغل كالثقافة الفن مواضيع تشمل اليت( ب)
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 احلكومة تطويره مت الذم الي اتوم مع كتايت ادلركز كضعها اليت ادادلو  هي كالصحة
 .الية

 الفهنية ادلواد مع متكاملة بصورة تدريسها ؽلكن زلليا زلتوم بوصفها االقليميه كاللغة .ٗ
 ضركرة ترم اليت هي ادلهنطقة، يف مهنفصلة بصورة التدريس أك شغل يدكم ، كالثقافية
 األسبوع يف التعليم من ساعات تضيف اف التعليمية للوحدات كؽلكن. استبعادها

 .التعليم كحدة الحتياجات كفقا
 لكل بالهنسبة األسبوع يف التعليم ساعات عدد ففإ ادلتكامل، ادلواضيعي ميالتعل فأ كدبا .٘

 الطبلب الحتياجات كفقا زبصيصها للمعلمُت كؽلكن. نسيب ادلواضيع من موضوع
 .ادلتوقعة الكفاءة ربقيق يف

 للمبلغ األدىن احلد هو الفصوؿ من ساعة كل يف ميللتعل ادلخصص الوقت كمقدار .ٙ
 .الطبلب الحتياجات كفقا اضافته ؽلكن الذم

 متكاملة مفاهيم علي القائمة األطراؼ ادلتعدد التجارم الهنظاـ برسـو ادلتعلقة كالدراسة .ٚ
 كالعلـو الطبيعية العلـو مواضيع هي التعليم ألغراض التخصصات سلتلف من

 .االجتماعية
 موضوعُت التعليم لتهنميه ادلتكاملة كاذليئة االستثمار تشجيع ككاله كضعت الواقع، كيف .ٛ

 يايت االستثمار تشجيع ككاله. شامله اجتماعيه كدراسات متكاملة علـو شكل يف
 ادلتكاملة ادلسؤكلية اف حُت يف كالكيمياء، كالفيزياء، البيولوجيا، من االنضباط من
 برام  علا ادلوضوعاف كهذاف. االجتماع كعلم كاجلغرافيا، كاالقتصاد التاريخ من تهنبع

 الدراسة، كمهارات التفكَت، علي القدرة كتهنميه ، التطبيق ضلو موجهه تعليمية
 . ادلسؤكلة كالبيئية االجتماعية كالطبيعة الرعاية موقف كتطوير كالفضوؿ،

 اجملتمعية كاالنشطه كالوطهنية، الوطهنية، كالركح آالمه، فهم علي التعليمية األهداؼ كتركز .ٜ
 .اندكنيسيا جلمهوريه القطرية للوحدة الفضاء أك الفضاء يف االقتصاد رلاؿ يف
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 من ثركاهتا مع الطبيعي كايط البيئة فهم علي الًتكيز كالعلـو التعليم من الغرض  .ٓٔ
 كالفيزياء البيولوجيا مهنظور يف كحراستها عليها احلفاظ إىل ربتاج اليت األصوؿ
 ادلتكاملة كادلهناه  الطبيعية العلـو مواضيع يف ادلختلفة ادلفاهيم دم . كالكيمياء
 راسخا يبدك باتاسباتاس االنضباط يعد مل الذم التخصصات تعدد هن  باستخداـ
 يف صودفت اليت مشاكل تتصل أك/ك سبزج االختصاصات مفاهيم الف ككاضحا،

 ادلتكاملة كالوكاالت االستثمار تشجيع ككاالت تعلم الشركط هذه كتيسر. البيئة
 .السياقي للتعليم

 هو كالفضاء. لبلتصاؿ ادلهناسب كالوقت الفضاء، مفهـو خبلؿ من ادلتكامل التعلم .ٔٔ
 بُت الصلة انًتكانغ، يف البشرم كاحلراؾ ، البشرم الهنشاط فيه يصف الذم ادلكاف
 .مستمرة البشرية احلياة فيها كانت اليت الزمهنيه الفًتة كيصف كاخر، مكاف

 بطريقه بالتكامل القياـ كؽلكن. كالكيمياء كالفيزياء البيولوجيا زلتوم خبلؿ من التعلم .ٕٔ
 ذات األخرل مث ،(الفيزياء مثل) زلدد حقل زلتوم علي يتم التعلم ام متصلة،
 احلرارة درجه دراسة عهند ادلثاؿ سبيل علي. مهناقشته سبت الذم احلقل زلتوم الصلة

 اجلسم حرارة درجه علي احلفاظ غلرم الذم اجلهد ادلرتبطة كبعض ،(الفيزياء زلتوم)
 ادلياه نظاـ حاله يف يستخدـ الذم ادلركب عن فضبل ،(البيولوجيا زلتوم) الدافئة

 (.  الكيميائي اتوم)

يف  كاحد، أسبوع يفمحل التدريس هو كل عمل الذم البدل أف تتبع الطبلب   
 .ميالتعل من كاحدة كسهنة كاحد، سهنةنصف 

محل التدريس يف ادلدرسة ادلتمسطة يظهر على ساعة يف األسبوع.  محل  .ٔ
ساعات. كل  ٙٗالتدريس يف األسبوع لفصل السابع كالثامن كالتاسع هو 

 دقيقة. ٓٗساعة هو 
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 ٛٔ عن يقل المحل التدريس يف فصل السابع كالثامن كالتاسع يف نصف سهنة  .ٕ
 .أسبوعا ٕٓ ألكثرا كعلي أسبوعا

 كعلي أسبوعا ٛٔ عن يقل ال يف الفصل التاسع يف الفصل األكؿ محل التدريس .ٖ
 .أسبوعا ٕٓ األكثر

 أسبوعا ٗٔ عن يقل ال يف الفصل الهنهائي يف الفصل التاسع محل التدريس .ٗ
 .أسبوعا ٙٔ األكثر كعلي

 ٚٔ.أسبوعا ٓٗ األكثر كعلي أسبوعا ٖٙ عن يقل المحل التدريس يف الستة  .٘

المدرسية والمنهج الدراسي  المنهج الدراسي مستوى الوحدةالفرق بين  و 

3102 

درسية هو ادلهنه  التهنفيذ الذم ترتيبه ك تهنظيمه ادل حدةالو  مستول الدراسي هنه كادل  

درسية ادل حدةالو  مستول الدراسي هنه ،مسي أيضا بادلٕٙٓٓادلهنه  ٛٔدرسية.ادل حدةبكل الو 

(KTSP)   ٕ٘ٓٓلعاـ  ٜٔالذم يكمل ك يشَت على نظاـ احلكومة رقم  ٕٗٓٓهو ادلهنه 

 التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓعلى ترمجة القهنوف رقم  الوطٍت التعليم رمعيا بشأف

.(KTSP) ٕٙٓٓهو األجهنة من ادلهنه   ٕٗٓٓ. لذلك ادلهنه  الوطٍت
02   

                                                               
17

 Lampiran Keputusan Menteri Agama Repulik Indonesia No. 076, Kurikulum 3104 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah, h. 04. 
18

 Mansur Muslich, (3112), KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan, Jakarta: Bumi 

Aksara, h. 01. 
19

 Herry Widyastono, Op. Cit., h. 22. 
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، كما يكمل ٖٕٔٓ الدراسي درسية بادلهنه ادل حدةالو  مستول الدراسي يكمل ادلهنه  ْ 

ادلدرسية كادلهنه   ادلهنه  الدراسي مستول الوحدةكلكن ههناؾ الفرؽ بُت به.  ٕٗٓٓادلهنه  

 ، كما يلى:ٖٕٔٓالدراسي 

 3.2 الجدول

 3102المدرسية والمنهج الدراسي  المنهج الدراسي مستوى الوحدة الفرق بين

 ادلدرسية الوحدةادلهنه  الدراسي مستول  ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي  رقم
  (SKL)معيار الكفاءة ادلتخرجة  ددػل ٔ

 الًتبيةنظاـ كزير  خبلؿ من مسبقا،
 ادلعدؿ) ٕٙٔٓ لسهنة ٕٓ رقم كالثقافة

 كالثقافة الًتبيةمن نظاـ كزير 
(Permendikbud) لعاـ ٘ٙ رقم 

 اتول، رمث ػلدد معيا(. ٖٕٓٓ
 على الدراسي، ادلهنه  إطار بشكل
 كالثقافة الًتبيةنظاـ كزير  يف ادلبُت الهنحو
 .ٕٙٔٓ لسهنة ٕٔ رقم

نظاـ كزير  خبلؿمن  اتول رػلدد معيا
. مث ٕٙٓٓلسهنة  ٕٕالوطهنية رقم  الًتبية

ػلدد معيار الكفاءة ادلتخرجة من خبلؿ 
لسهنة  ٖٕالوطهنية رقم  الًتبيةنظاـ كزير 
ٕٓٓٙ . 

ادلهارة  يف توازف ههناؾ الكفاءة جوانب  ٕ
 فيها تشمل اليت الصعبة كادلهارة الليهنة

 كادلعارؼ كادلهارات الكفاءة ادلواقف

 ادلعرفة على الًتكيز من مزيد

 ادلتكاملة ادلواضيعية اإلبتدائية ادلدرسة يف ٖ
 ٙ-ٔ للصف

 ادلتكاملة ادلواضيعية اإلبتدائية ادلدرسة يف
 ٖ-ٔ للصف
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زبصيص الوقت للتدريس أكثر كمادته  ٗ
 الوحدةادلهنه  الدراسي مستول أقل من 
 ادلدرسية

زبصيص الوقت للتدريس أقل كمادته أكثر 
 ٖٕٔٓمن ادلهنه  الدراسي 

تصميم عملية التدريس يف ادلدرسة  ٘
اإلبتدائية ك كل مادته يف ادلدرسة 
ادلتوسطة كادلدرسة الثانوية بادلهنه  
العلمي يعٌت يتكوف معيار عملية 

 إعادة نسأؿ، الفرجة، منالتدريس من 
 كخلق خلص، تقدًن، العمل،

 من دريسالت عملية معيار يتكوف
 .كالتأكيد التفصيل، االستكشاؼ،

 

 ليس كاالتصاالت ادلعلومات تكهنولوجيا ٙ
 لتعلم كوسيلة كلكن ، كموضوع

 كاالتصاالت ادلعلومات تكهنولوجيا
 كموضوع

 احلقيقي، ًنالتقو  باستخداـ ًنمعيار تقو  ٚ
 ادلواقف الكفاءات كل يقيس كالذم

 العملية على القائمة كادلعارؼ كادلهارات
 كالهنتائ 

 من غَته أكثر ًن ادلعرفةالتقو 

 إلزامية البلمهنهجية ليس الكشافة إلزامية البلمهنهجية تصبح الكشافة ٛ
 يف حل ادلشكلة الطبلب BKركز تطوير إمكانة الطبلب  BKركز يف ٛ
 

 الوحدةادلهنه  الدراسي مستول ك  ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  بُت الفرؽ هو هذا  

 تشابه أكجه ههناؾ أف إال ،همابيهن كبَت اختبلؼ ههناؾ أف يبدك أنه من الرغم على .ادلدرسية

 تهنفيذ قضايا كلكهنها ،الدراسي ه ادلهن يف مشكلة ليست الفعلي الهنه  مشكلة. علاجوهر  يف
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 ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل يف ادلقدـ العلمي الهنه  يكوف قد. الدراسي الفصل يف تعمل ال

 تطبيقه يستطيعوف كال ادلعلموف يفهم مل إذا السابقة ادلهنه  مهناه  مع ادلصَت نفس له سيكوف

 . ميالتعل يف

 3102تطبيق المنهج الدراسي  .3

 األنشطة يف. كاختباره الدراسي ادلهنه  لتطبيق مكاننا الدراسي الفصل يف ميالتعل يعد  

 كالقدرات كاألدكات كاألساليب كادلعرفة كالقيم كادلبادئ ادلفاهيم مجيع اختبار يتم التعليمية،

 ادلهنه  لتطبيق مكاننا الدراسي الفصل يف ميالتعل يعد أعماؿ، شكل يف ادلعلم هبا يتمتع اليت

 كادلعرفة كالقيم كادلبادئ ادلفاهيم مجيع اختبار يتم ، التعليمية األنشطة يف. كاختباره الدراسي

 شكل ستوضح كاليت أعماؿ، شكل يف ادلعلم هبا يتمتع اليت كالقدرات كاألدكات كاألساليب

 قدرة على هاكل يعتمد ٕٓ(.العمل يف الدراسية ادلهناه  - ادلهناه  تفعيل) احلقيقي ادلهنه 

يرجي . الدراسي ه ادلهن كمطور مقيم، كمهنفذ، ادلعلم يعمل. للمهنه  كمهنفذ العمل يف ادلعلم

 الطبلب كاحتياجات دلتطلبات كفقنا ادلهنه  أف يكوف ادلبادئ على تطوير إمكانة الطبلب

 كضعتها اليت ادلعايَت هتتم أف غلب ٖٕٔٓ ادلهنه  هنه ادل تهنفيذ يف .كاجملتمع األمور كأكلياء

  هنه ادل لتطبيق توجيهية مبادئ اعتبارهم للمدرسُت بالهنسبة أعلية اليت ادلعايَت بُت من. احلكومة

                                                               
21

 Rusman, Op. Cit., h. 25. 
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 كمعايَت العمل كمعايَت للتخرج الكفاءات معايَت هم كالتعلم، التعليم عملية خبلؿ ٖٕٔٓ

 .ًنالتقو 

 للتخرج الكفاءة رايمع أ 

 على ادلواد مجيع دراسة بعد الطبلب سيحققها اليت ادلبلمح هوللتخرج  الكفاءة رايمع

 الكفاءة رايمع ٕٔ.كادلهارات كادلعرفة ادلوقف أبعاد ذلك يف دبا التعليم من معُت مستول

 كما يلى:  للتخرج

 3.3 الجدول
 المدرسة المتوسطة للتخرج الكفاءة معيار

 األهلية القدرة مقياس
 ،األخبلؽ الكرؽلة ادلؤمهنُت، على األخبلؽ يدؿ سلوكياتؽلتلك  ادلواقف

 البيئة مع الفعاؿ التفاعل يف كادلسؤكلُت الواثقُت، ،العادلُت
 .ككجودها اجلمعية متهناكؿ يف كالطبيعية االجتماعية

 كالتكهنولوجيا العلـو يف كاإلجرائية كادلفاهيمية الوقائعية ادلعرفة ؽلتلك ادلعرفة
 كاحلضارة كالوالئية كالوطهنية اإلنسانية األفكار مع كالثقافة كالفن
 .للهنظر البلفتة كاألحداث بالظواهر الصلة ذات

 رلردة رلاالت يف كمبدعة فاعلة كمهارات تفكَت مهارات ؽلتلك ةادلهار 
 ادلصادر من كغَتها ادلدارس يف ادلدركسة لتلك كفقان  كملموسة
 .ادلماثلة

                                                               
21

 Syarifuddin K., (3102), Inovasi Baru Kurikulum 3104 Pendidikan Agama Islam Dan Budi 

Pekerti, Yogyakarta: Deepublish, h. 02 
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 معيار العملية ب 

 رمعيا لتحقيق التعليمية الوحدة يف التعلم بتهنفيذ يتعلق فيما رايادلع هو عمليةالمعيار 

 كفقا كضعها مت اليت اتول رايكمع الكفاءة رايدبع ػلدد ادلعيار هذا طور ٕٕ.للتخرج الكفاءة

 تهنقيح مت كما الوطهنية الًتبية رايمع بشأف ٕ٘ٓٓ السهنة ٜٔ رقم احلكومية البلئحة ألحكاـ

 لسهنة ٜٔ رقم احلكومية البلئحة بديلت بشأف ٖٕٔٓ لسهنة ٕٖ رقم احلكومة الئحة

ٕٖٓٓ. 

 كما هي ادلستخدمة ميالتعل مبادئ فإف ، اتول رايكمع للتخرج كفاءةال رايدبع كفقنا 

 :يلي

 .ذلك دلعرفة طبلببال إخبارهم يتم الطبلب اليتا من (ٔ

 ادلختلفة التعلم صادردب ميالتعل يكوف ميلتعل الوحيد ادلصدر باعتباره ادلعلم من (ٕ

 العلمي الهنه  الستخداـ كتعزيز عمليةيكوف  الهنصي الهنه  من (ٖ

 الكفاءة على القائم ميالتعل إىل اتول على القائم ميالتعل من (ٗ

 ادلتكامل التعلم إىل ادلستمر التعلم من (٘

 .األبعاد متعددة ئلجابةب لميتع يكوف كاحدة إجابة على تركز اليت ميالتعل من (ٙ

                                                               
22

 Rusman, (3102), Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta: Kencana, h. 73. 
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 التطبيقية ادلهارات إىل اللفظية تعلم من (ٚ

  العقلية ادلهارات إىل البدنية ادلهارات بُت كالتوازف زيادة (ٛ

 احلياة طوؿ كمتعلمُت طبلبال كسبكُت للثقافة األكلوية يعطي الذم التعلم (ٜ

 كبهناء اإلرادة ،(ing ngarso sung tulodo) بإعطاء األسوة القيم لتطبيق لميتع (ٓٔ

(ing madyo Mangun Karso)، ميالتعل عملية يف طبلبال من اإلبداع كتطوير 
(tut wuri Handayani)  
 كاجملتمع كادلدرسة ادلهنزؿ يف ػلدث الذم ميالتعل (ٔٔ

 أم كيف طالب، كهو مدرسا، يعمل شخص أم أف ادئمب يطبق ميتعلال (ٕٔ

 .فئة هي مكاف

  التعلم؛ كفعالية كفاءة لتحسُت كاالتصاالت ادلعلومات تكهنولوجيا استخداـ (ٖٔ

 .طبلبلل الثقافية كاخللفية الفردية الفركؽ على التعرؼ (ٗٔ

 ،كادلهارات كادلعرفة ادلواقف رلاؿ تطوير ميالتعل أهداؼ تشمل ،للتخرج كفاءة رايدلع كفقا

 كما يلي:

 3.4 الجدول
 والمعرفة والمهارة الموقف تفاصيل

 مهارة معرفة موقف
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 يبلحظ تذكر تلقي
 يسأؿ يفهم يشّغل
 ػلاكؿ يهنفذ ػلًـت
 استدالؿ ربليل معيش
 تقدًن ًنتقو  شلارسة
 ٖٕزلصوؿ  

  

 يف كتقييم م،يالتعل عملية كتهنفيذ م،يالتعل عملية زبطيط العملية رمعيا تشمل 

 .ميالتعل عملية كمراقبة م،يالتعل

 زبطيط التعليم  أ 

 معيار إىل يشَت الذم (RPP) ميالتعل خطة شكل يف ميالتعل التخطيط تصميم مت

 على أقل ػلتوياف ميالتعل خطة ك مهنهجنا ميالتعل عملية زبطيط يشمل. اتول

 ٕٗ.ميالتعل نتائ  ًنكتقو  التعليم كادلرجع كاألساليب التدريس كمواد ميالتعل من الغرض

 ميالتعل تهنفيذ ب 

 كاألنشطة األكلية األنشطة كهي الهنشاط من مراحل ثبلث ههناؾ التهنفيذ يف

 :اخلتامية كاألنشطة األساسية
                                                               

23
 Permendikbud No. 33 Tahun 3107 , Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan 

Menengah, h. 4. 
24

 E. Mulyasa, (3101), Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian 

Guru Dan Kepala Sekolah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 5, h. 36-37. 
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 األكلية األنشطة (ٔ

 :ادلعلم ،األكلية األنشطة يف

 ميالتعل عملية التباع كجسدينا نفسينا الطبلب إعداد (أ 

 التعليمية ادلواد دلزايا كفقا السياؽ حبسب ميالتعل على الطبلب ربفيز (ب 

 ككطهنية زللية كمقارنات أمثلة تقدًن خبلؿ من اليومية احلياة يف كتطبيقها

 كدكلية

 دراستها ادلراد بادلادة السابقة بادلعرفة تتعلق اليت األسئلة طرح (ج 

 ،ربقيقها يتعُت اليت األساسية الكفاءات أك التعليمية األهداؼ شرح (د 

 .للمهنه  كفقا الهنشاط كصف كتفسَت ادلواد تغطية تقدًن (ق 

 األساسية األنشطة (ٕ

: أساسية تعليمية خربات مخسة من ميالتعل عملية يف األساسية األنشطة تتكوف

 إدارهتا، أك ادلعلومات ربط كالتجريب،/  ادلعلومات كمجع كاالستجواب، ادلراقبة،

 .كالتواصل
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 3.5جدول 
 و عملية التعليم ومعناه التعليم اتبين خطو  العالقة

 تطوير الكفاءة عملية التعليم التعليم خطوات
االستماع، القراءة، السمع،  مبلحظة

 الرؤية بآللة أك بدكهنا
 عن كتبحث اجلدية تدريب

.ادلعلومات  

 
 غَت) أخرل مصادر قراءة ةالتجريب/  ادلعلومات مجع

 كرصد (،ادلدرسية الكتب
  األشخاصة مقابل، األجساـ

 الضمَتم، ادلوقف تطوير
 آراء كاحًتاـ مهذبا، صادقة،
يف  كالقدرة اآلخرين،
 على القدرة كتهنفيذ التواصل،

 خبلؿ من ادلعلومات مجع
 الطرؽ من متهنوعة رلموعة
 مدل التعلم كتطوير ،ميلتعل
 .التعلم كعادات احلياة

 أك كادلهناقشات، األسئلة، طرح تقدًن األسئلة
 ادلعلومات حوؿ سؤؿ كجواب

 أك يبلحظ ال يفهم شلا اليت
 زيادة على للحصوؿ أسئلة
 لوحظ ما حوؿ علوماتادل
 على كاقعية أسئلة من بدءا)

 (. افًتاضية هي اليت األسئلة

 كالفضوؿ اإلبداع تطوير
 األسئلة صياغة على كالقدرة
 الهنقدم التفكَت لتشكيل
 الذكية للحياة الضركرم
 احلياة مدل كالتعلم

 صارمة صادقة، موقف تطوير مجعت اليت ادلعلومات ربليل القياس
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 أنشطة نتائ  زلدكدة إما
 الهنشاط كنتائ  ذبربة/ جلمع

 مجع كأنشطة ادللحوظ
 ادلعلومات معاجلة ادلعلومات،

 الطبيعة من مجعت اليت
 يف كعمقا سعة إلضافة
 تبحث اليت ادلعلومات معاجلة
 يكوف أف مصادر  حلوؿ عن
 العكس على سلتلف رأم ذلا

 القانوف، كػلًتموف كمهنضبطة،
 على كالقدرة اجلاد، كالعمل
 كالقدرة اإلجراءات تطبيق
 باحلث التفكَت على

 تلخيص يف كاالستهنباطي

 ادلبلحظات تقدًن لالتواص
 على بهناء كاالستهنتاجات

التحريرم أك  التحليل نتائ 
 االعبلـ كسائل من الشفوم

  موقف تطوير من غَتها أك

 الضمَتم، صادؽ،
 على كالقدرة كالتسامح،
. مهنهجي بشكل التفكَت
 موجزة آراء عن أعرب

 مهارات كتطوير ، ككاضحة
 ٕ٘.كصحيحة جيدة اللغة

 

 اخلتامية األنشطة (ٖ

 رلموعات، يف أك فردم بشكل سواء الطبلب مع ادلعلم يقـو اخلتامية، األنشطة يف 

 حوؿ تعليقات كتقدًن عليها، احلصوؿ مت اليت كالهنتائ  ميالتعل أنشطة ًنلتقو  بتأمبلت

 .كالهنتائ  ميالتعل عمليات
                                                               

25
 Herry Widyastono, Op.Cit., h. 057-052. 
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 معيار التقوًن ج 

 ميتعل لهنتائ  ًنالتقو  كأدكات كاإلجراءات اآلليات رمعيا هو التقوًن رمعيا

 تعلم نتائ  ربقيق لقياس ادلعلومات كمعاجلة مجع كعملية التعليم ًنتقو  يشمل .ادلتعلمُت

 التكرار، احلافظة، على قائم تقييم ذايت، ًنتقو   حقيقي، تقييم: يلي ما الطبلب

 فحص ، الدراسي للفصل الهنهائي االمتحاف الدراسي، الفصل نصف اليومي، االختبار

 .كادلدرسية الوطهنية االمتحانات ، الكفاءة مستول

 3102لمنهج الدراسي تعليم اللغة العربية في ا .2

 على رأم ٕٙ.(learning) التعلم كمفهـو (teaching) التدريس دلفهـو تراكم هو ميالتعل

 ميالتعل أف ((Fadlillah ا فضل نقلت كما ،(Hariyantoni)كهاريانتو (Suyono) وييونوس

 كربسُت ادلهارات، كربسُت ، ادلعرفة الكتساب عملية أك نشاط كهو ،تعلم كلمة من يأيت

ككاضح أف كلمة التعليم مأخوذة من العلم. فهي  ٕٚ.الشخصية كتعزيز كادلوقف، السلوؾ،

إذف مقصورة على العلم الثقايف الذهٍت األكادؽلى ك يرجع ربديد معٌت الًتبية هكذا يف دائرة 

                                                               
26

 Rusman, Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Op. Cit., h. 0. 
27

 Fadlillah, Op.Cit., h. 06. 
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التعليم الضيقة إىل أف العهناية بالعلم قد زادت يف القركف الوسطى حىت صار يهنظر إليه كوسيلة 

 ٕٛلتكميل الفرد اخللقي كالعقلي.

 كادلتعلمُت ادلعلمُت بُت التفاعل عملية هو عاـبال ميالتعل لتعريف أعبله الوصف من

 مع الفصل، خارج أك الدراسي الفصل يف التعلم عملية تتم أف ؽلكن. ادلعرفة اكتساب هبدؼ

 .ادلتعلمُت ميتعل صلاح تدعم أف ؽلكن اليت ميالتعلصادر كم اإلعبلـ كسائل

 (Sakhholid Nasution) يف شاه خالد ناسوتيوف ( Aljurjani)عهند اجلرجاين  اللغة معٌت

 .للبشرية األكىل اللغة هي العربية الرمحن لعبد كفقا، ٜٕ"أغراضهم عن قـو كل هبا يعرب ما" هو

 ٖٓ.مجيعا اللغات أـ إهنا أم آدـ، لغة هي العربية اللغة إف

اللغة العربية إهنا لغة جامد كقاصرة عن مواكبة احلضارة، كمستحدثات العصر ك 

. كالعبادة احلديث،ك  القرآف، لغة ألهنا ادلسلمُت، لتعلم مهمة لغة هي العربية اللغة ٖٔ.سلًتعاته

 :ٕ اآلية يوسف سورة الكرًن القرآف يف سبحانه ا كلمة أف كما

 (ٕ) تعقلوف لعلكم عربيا قرآنا أنزلهناه إنا

                                                               
 .ٓٙ، دار ادلعارؼ، ص. الًتبية كطرؽ التدريسصاحل عبد العزيز، عزيز عبد اجمليد، )دكف السهنة(،  ٕٛ

29
 Sahkholid Nasution, (3101), Pengantar Linguistik, Medan: IAIN Press, h. 40. 

31
، عامن: دار احلسن للهنشر  اللغة العربية أصل اللغات كلها (ٜٜٛٔعبد الرمحن أمحد البوريهنيو، )  

 .ٖٚكالتوزيع،ص. 

31
(، ادلرجع يف مهناه  تعليم اللغة العربية للهناطقُت بلغات ٕٓٔٓ) علي أمحد مدكور كصاحبهنه، 

 .ٛٗأخرل،القاهرة: دار الفكر العريب، ص. 
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 ٕٖ".فهمها من تتمكن حىت العربية، باللغة القرآف شكل يف أرسلهناها لقد"

 من بالعربية التحدث طريق عن القرآف يهنقص تعاىل سبحانه ا أف أعبله اآلية تشرح

 اللغة فهم الضركرم من ، كاحلديث القرآف زلتويات فهم أجل من لذلك. اإلنساف فهم أجل

 .أكالن  العربية

 اللغة ثانيا، .كأداة العربية اللغة أكال،: علا فئتُت، إىل العربية للغةا تعليم أهداؼ أما 

 أك حقل لفهم كأداة هتدؼ اليت العربية اللغة إتقاف هي كأداة العربية اللغة. كهدؼ العربية

 العلـو خزانة لفهم لؤلداة العربية اللغة تعلم العربية اللغة تعلم ادلثاؿ سبيل على معُت، علم

 كمهارة العربية اللغة هي كهدؼ، العربية اللغة. الكبلسيكية العربية الكتب يف ادلكتوبة

 ،كالصريف ،الهنحوم مثل معيهنة، جوانب يف العرب اخلرباء مع اذلدؼ يكوف حبيث ،( مهارة)

 ٖٖ.ذلك إىل كما

 اتول رمعيا يعٍت: ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن يف العربية اللغة بتعلم ادلتعلقة األمور بعض

 .عمليةال رايكادلع

 

 

                                                               
32

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Special For Women) , h. 346. 
33

 Munir, (3107), Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, Jakarta: Kencana 

Pranadamedia Group,  h. 42. 
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 اللغة العربية اتول معيار .ٔ

 الكفاءة لتحقيق الكفاءة مراحل ادلواد بهنطاؽ يتعلق فيما معيار هو اتول معيار

 ادلواد نطاؽ من األدىن احلد اتول معيار يتضمن ٖٗ.هكنوع التعليم مستول على

 التعليم مستول على الكفاءة من األدىن احلد لتحقيق الكفاءة من األدىن احلد كمستول

 على كركزادلدرسة ادلتوسطة  هو هكنوع البحث مستول فإف الدراسة، هذه يف. هكنوع

 .العربية اللغة ميتعل

 شفوم طابخب واضيعادل ثانوية فيهاال ادلدرسة يف العربية اللغة دركس نطاؽ يشمل

 كاحلياة ،ادلدارس كحياة ،الذاتية اذلوية حوؿ بسيط حوار أك تعبَت شكل على ككتابة

 اللغة ميتعلاألهداؼ  ٖ٘.كالبيئة الديهنية ،كاألنشطة كادلهن ،كاذلوايات ،كادلهنزؿ ،األسرية

كمهارة  ،مهارة القراءة ،مهارة الكبلـ االستماع، مهارة:كهي ،اراتادله أربعة هو العربية

 الكتابة.

 معيار العملية .ٕ

 خربات مخس يف اللغة العربية ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل يف معيار العملية تتضمن

 باإلضافة كالتواصل، كالربط، ادلعلومات، كمجع كاالستجواب، ادلراقبة،: أساسية تعليمية

                                                               
34

 Lampiran Keputusan Menteri Agama Repulik Indonesia , Op. Cit., h. 42 
35

 .ٜٗ، ص. نفس ادلرجع 
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 العربية اللغة يف تعليم ًنتقو  رمعيا أما .األخرل بادلوضوعات اخلاصة العملية رايمع إىل

 .األخرل كتقوًن ادلواد

 الدراسات السابقة ب 

 :يلي ماك هذا البحث يف الدراسات السابقة بعض كتشمل  

 Implementasi Kurikulum 3104" بعهنواف( ٕ٘ٔٓ) الباين زلـر ازكيا البحث ةجنتي .ٔ

pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah "تهنفيذ باف يوحي 

( MIN Cempaka Putih)يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه 

 اللغة متعلي يف سيما كال ،(MI Pembangunan UIN Jakarta)كادلدرسة اإلبتدائية 

تطبيق ادلهنه   هو البحث ذاهب أعبله ادلعادلة. عياربادل كفقا على األغلب العربية

مدرسته. البحث  من اذلدؼأف  كفرقه. العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي

 ك السابق يف ادلدرسة اإلبتدائية كهذا البحث يبحث الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة.

كهذا البحث هو حبث العلمي  اليومية، الدراسة السابقة هي دفًت يف هو اآلخر الفرؽ
(Skripsi) 
 Implementasi Kurikulum)" بعهنواف( ٕٙٔٓ) غيبز فيوليت نور البحث نتيجة .ٕ

3104 pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton 

Lampung )،" احلكمة يف ادلدرسة العالية ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تهنفيذ أف إىل أشار 
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 تطبيق ادلهنه  الدراسي هو هبذا البحث أعبله ادلعادلة .ٖٕٔٓ الدراسي بادلهنه  كفقا

مدرسته. البحث السابق يف  من أف اذلدؼ كفرقه. العربية اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ

 ادلدرسة العالية كهذا البحث يبحث الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة.

 

 



 
 

42 
 

 لباب الثالثا

 منهجية البحث

 ونوعو  مدخل البحث أ 

 .(deskriptif) كمدخله هو من دراسة كصفية (kualitatif)هذا البحث هو حبث نوعي   

هبذا  عمقا ألف تعرؼ الباحثة آراء ادلوضوع البحث نوعي ثحب الباحثة تستخدـ السبب 

 ،كإلحصاء أرقاـ إىل ادلوضوع َتيتغ كإذا. اإلحصاءات أرقاـ مع سبثيلها ؽلكن ال اليت البحث

   . اإلنساين للسلوؾ الذايت الطابع ففقدت الباحثة

هو نوع  (Corbin) كوربن، تعريف البحث الهنوعي كفقا على  ذلك علي كعبلكة  

. فبحث نوعي الكمي لقياسبيانه ليس باإلحصاء كال با االكتشاؼ إجراءاتالبحث الذم 

 احلركات عن أيضا كهو ادلهنظمة، كظيفة ،سلوؾك  قصص،ك  شخص،ال حياة عنهو حبث 

  ٖٙ.ادلتبادلة الركابط أك االجتماعية

 ،االعراض عن" هوكما " مشكله لوصف (deskriptif)مقصود من دراسة كصفية   

 إىل يهدؼ الذم البحثدراسة كصفية هي  ٖٚ.كدقيق الظواهر أك احلاؿ تابعا لهنظاـ خاص

                                                               
36

 Salim, Syahrum, (3107), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media, h. 50. 
37

 Syafaruddin, dkk., (3100), Panduan Penulisan Skripsi, h. 02. 
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 بصفات يتعلق كدقيق فيما تابعا لهنظاـ خاص االحداث أك كاحلقائق، االعراض، لك إعطاء

 ٖٛ.معيهنه مهناطق أك السكاف

 حصوؿ إىل يهدؼ البحث هذا فأل الباحثة لتبحث حبث نوعي تشجيعمن ذالك التعريف  

يف تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع  ٖٕٔٓادلعلومات عن التهنفيذ ادلهنه  الدراسي 

كشاملة. كهبذا البحث الهنوعي يرجى  لعمقميداف با ٕبادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية احلكومية 

 يف تعليم اللغة العربية. ٖٕٔٓأف يعرؼ احلاؿ كادلشكلة اليت توجه يف تهنفيذ ادلهنه  الدراسي 

 أفراد البحث ب 

 ادلعلومات جلمع أك مستشار األصدقاء جعلمسي األفراد يف حبث نوعي ارب الذم   

الباحثة ادلعلومات الكثَتة يف كقت يف البحث كي توجد  ادلخربين استخداـ احلاجة للباحثة.

 تطلباتدب ككفقافيحتاج ادلخربكف الذين لديهم كفاءة  الصحيحة البيانات للحصوؿ قصَت.

 .البيانات

يف تعليم  ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن لتهنفيذ االستعداد كيفية ليعرؼ البحث هذا هدؼي  

، ككيفية العربية تعليم اللغةيف  ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تهنفيذ كيفية ك ليعرؼ ،العربية اللغة

                                                               
38

 Nurul Zuriah, (3112),  Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, h. 52. 
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ػلتاج ادلخرب  كلذلك،. العربية يف تعليم اللغة ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تهنفيذرأم الطبلب يف 

 :يلي كما هي ادلعلمات. البيانات على لػلص مالذ ادلعلمات يستوؼ

 يف تعليم اللغة العربية  ٖٕٔٓيعرؼ عن اإلعداد ادلهنه  الدراسي  .ٔ

 يف تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓالدراسي يعرؼ تطبيق ادلهنه   .ٕ

 يف تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓمهنفيذ مباشر اللمهنه  الدراسي  .ٖ

 يف تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓمن أفراد تطبيق ادلهنه  الدراسي  .ٗ

 :هي اخلصائص تليب أهنا تعترب اليت البحث أفراد

 للمهنه  الدراسي  نائب مدير ادلدرسة .ٔ

 إعداد يف دلعرفةعليه ا تعترب اليت من أفراد البحث هو لمهنه ل نائب مدير ادلدرسة  

يف ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية احلكومية  العربية اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تهنفيذ

 .ميداف ٕ

 معلم اللغة العربية .ٕ

يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓمهنفيذ مباشر اللمهنه  الدراسي  تعترب اليت من أفراد البحث هو  

 .ميداف ٕادلتوسطة االسبلمية احلكومية  ادلدرسة يف العربية
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 الطبلب .ٖ

يف  ٖٕٔٓمن أفراد تطبيق ادلهنه  الدراسي تعترب  اليت من أفراد البحث الطبلب هي  

 .ميداف ٕادلتوسطة االسبلمية احلكومية  يف ادلدرسة تعليم اللغة العربية

 اخلصائص من أفراد البحث كما يلي:

 لديهم اإلرادة ليكوف ادلخرب أ 

 نائب مدير ادلدرسة للمهنه  الدراسي ب 

 معلم اللغة العربية )ذكر/نساء( ج 

 الطبلب)ذكر/نساء( د 

 أداة البحث ج 

تكوف أداة البحث أك ألة البحث هي الباحثة بهنفسها. لذالك كأداة البحث البدل   

موضوع البحث  كتبٍت كربلل، ،سأؿتالباحثة أف سبلك ادلعلومات الواسعة كي قادرة ل

 ادلخرب كاختيار البحث، تركيز ضبط على تعمل .بشريةكأداة  نوعي حبث ٜٖبالوضيح.

                                                               
39

 Juliansyah Noor, (3102), Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, 

Jakata: Kencana, Cet.2, h. 45. 
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 البيانات، كتفسَت البيانات، كربليل البيانات، ًنكتقو  البيانات، كمجع للبيانات، كمصادر

 ٓٗكتلخيص البيانات.

 طريقة جمع البيانات د 

استخدـ طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هي: طريقة ادلبلحظة، طريقة ادلقابلة،   

 كادلقابلة، استخدـ طريقة مجع البيانات بادلبلحظة،( Guba)طريقة الوثيقة. نظريا كفقا لغوبا 

 البيانات تسجيل يتم كالوثيقة يف تركيز مجع البيانات. كادلقابلة، كالوثيقة. كيكامل ادلبلحظة،

 مجع البيانات كما يلي: أما طريقة ٔٗ.ادليدانية السجبلت يف مجعها مت اليت

 طريقة ادلبلحظة .ٔ

، ربتاج الباحثة أف ترم ك تبلحظ بهنفسه. به القياـ غلرم أك ػلدث ما شيء دلعرفة  

 (Sugiyono) كما نقل من سوغييونو  (Nasution)كهي بطريقة ادلبلحظة. نظريا كفقا لهنسوتيوف 

 حوؿ احلقائقكل العمل بالبيانيت أم   للعلماء قاؿ أف ادلبلحظة هي األساس كل ادلعرفة.

ة، يعٍت مشارك استخدـ الباحثة ادلبلحظة بطريقة ادلبلحظة غَت ٕٗهي بادلبلحظة. الواقع عامل

ال تشارؾ الباحثة يف عملية األفراد البحث. استخدـ الباحثة هذه الطريقة لتبلحظ ك تكتب  

 يف تعليم اللغة العربية بالهنظر حاؿ ادلدرسة ك مرافقه. ٖٕٔٓتطبيق ادلهنه  الدراسي كيفية 
                                                               

41
 Sugiyono, (3102),  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: 

Alfabeta, cet. 03, h. 417. 
41

 Salim, Syahrum, Op. Cit.,  h. 005. 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Op. Cit., h. 401. 
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 طريقة ادلقابلة  .ٕ

 حُت يفادلقابلة هي عملية للحصوؿ البيانات على هدؼ البحث بالسؤاؿ كاجلواب، 

 interview) ادلقابلة دليلب تسمى أداة باستخداـ كادلستجيب السائل بُت لوجه كجها

guide).ٖٗ أف أم ،مهنظمة غَت مقابلة هي ادلستخدمة ادلقابلة طريقة كانت البحث، هذا يف 

 بديلة إجابات مع بالتفصيل إعدادها مت اليت األسئلة من عدد على بهناء ادلقابلة رذب مل ةالباحث

 العريضة اخلط على ػلتوم فقط (ادلقابلة دليل) االستبياف كلكن ادلقابلة، قبل إجراؤها مت

 الباحثة ستخدـت ال حيث احلرية قابلةادل هي ةمهنظم غَت ادلقابلة Sugiyono كفقا. للمشكلة

 اخلط هو ادلقابلة دليل .البيانات جلمع ككامل مهنهجي بشكل ترتيبها مت اليت ادلقابلة دليل

 ٗٗ.ادلستجيب على ستسأؿ للمشكلة العريضة

 طريقة الوثيقة .ٖ

 هذه مجع إجراء .الضركرية ادلعلومات على لتبحث كالتقاريرذبمع الباحثة البيانات 

 يف دقة أكثر كاألرقاـ التواريخ بعض. من ادلقابلة ادلعلومات توفَت أك صحة من للتحقق الوثيقة

 .ادلقابلة من الوثائق أك الرسائل

 

                                                               
43

 Nazir, (3114), Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 6, h. 024-025. 
44

 Sugiyono, (3107), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, h. 

345. 
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 طريقة تحليل البيانات ه 

قد  اليت البيانات معاجلة هي التالية اخلطوةيف هذا البحث، ف البيانات صوؿح بعد

 البيانات هذه لتحليل. بياناتال كاستهنتاج البيانات، ككصف البيانات، حليلبت مجعت

 من رلموعة هي عليها احلصوؿ مت اليت البيانات ألف الهنوعية، البيانات ربليل باستخداـ

 سلتلفة، مصادر من البيانات مجيع مراجعة خبلؿ من البيانات ربليل عملية تبدأ. التفسَتات

 .ةقكالوثي كادلقابلة ادلبلحظة من أم

 ميلز البيانات ربليل هي البحث هذا يف ادلستخدمة البيانات ربليلطريقة 

 :التايل طواتباخل ،(Mile and Huberman)كهوبرماف
0. Data Reduction (Reduksi Data), mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, ddan 

mencarinya bila diperlukan. 

3. Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

4. Conclusion Drawing / Verification, langkah ke tiga dalam analis data 

menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukan pada tahap awal, apabila 

didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ddikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
56

 

 

                                                               
 .ٕٕ٘-ٕٚٗص.  رجع،دلنفس ا56



49 
 

 
 

 طريقة تصحيح البيانات و 

 البيانات صحة فإف ، كلذلك. ادلوضوعية احلقيقة يكشف أف غلب الهنوعي البحث

 .الهنوعي البحث ربقيق يمكنف( الثقة) البيانات صحةب. جدا مهمة نوعي حبث يف

 ٙٗ:كهي البيانات، صحة ربقيق اختبارات يف عدة أجريت

 :باخلطوات ادلصداقية، اختبار .ٔ

 إلجراء ادلقابلة ادلبلحظة، إلبداء ادليداف إىل الباحثة تعود دبعٌت ادلبلحظة، توسيع أ 

 اليت ادلعلومات من للتحقق ذلك كيتم من قبل، البيانات مصادر مع أخرل مرة

 عليها احلصوؿ مت

 سبلمة لضماف كادلستمرة الدقيقة ادلبلحظة من ادلزيد إجراء أم ادلثابرة، زيادة  ب 

 .كمهنظم مؤكد بشكل تسجيلها سيتم اليت األحداث رتيبكت البيانات

 مصداقية الختبار ادلصادر تثليث( أ ثبلثة أقساـ: إىل يهنقسم الذم التثليث،  ج 

 تثليث الطريقة( ب. مصادر من عليها احلصوؿ مت اليتبالتبُت البيانات  البيانات

بالطريقة ادلختلفة  مصادر من بالتبُت البيانات البيانات مصداقية الختبار

 البيانات مصداقية الختبار زمنتثليث الزماف ( ج(. ةوثيقكال كادلقابلة ادلبلحظة)

                                                               
46

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Op. Cit., h. 472-

422. 
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 كبعد الصباح) سلتلف كقتيف  ادلقابلة أك بلحظةبادل إما البيانات مجع طريق عن

 (الظهر

 أظلاط مع ادلتوافقة غَت كاحلاالت العيهنات مجع طريق عن السلبية، احلالة ربليل  د 

 .للمقارنة كمواد كاستخدامها مجعها مت اليت البيانات أك ادلعلومات كاذباهة

 أك مرجع ذلا يكوف أف غلب بياناتال كل حصوؿ أمادلراجع ، باستخداـ ق 

 .كالصور الصويت التسجيل مثل البيانات، مصداقية كدليل

 لتبُت صحة البيانات صادرادل بتجميع تقـو الباحثة أف األعضاء، التحقق إجراء  ك 

 .كتفسَتها

 مفصل كصف تقدًنب ريرالتق تعد الباحثة أك هنشئت الهنقل، قابلية االختبار .ٕ

 البحث. نتائ  اآلخركف يفهم حىت كموثوقة، كمهنهجية ككاضحة

 البحث عمليةادلراجة كل  طريق عن إجراؤه يتم الذم االعتمادية، اختبار .ٖ

 .ادلشرؼسيقـو هبا 

 االعتمادية، اختبارب للتأكيد القابلية اختبارتشبه  للتأكيد، القابلية اختبار  .ٗ

 .كاحد كقت يف االختبار إجراء يمكنف
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 الرابع الباب

 تحليلهاو عرض البيانات 
 نتائج العامة -أ 

 ميدان 3 الجانبية المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية .0

هذا اليـو يف مديهنة  فخرنا أصبحت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية اليت

 جزءهذه ادلدرسة  تارؼليان  ميداف. ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  مهنهاادليداف 

ادلدرسة  إنشاء من الرئيسي اذلدؼ ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف ميداف. ارسدادل من

 على ادلطالب كمن ،بيةالًت  لتقدـ االستجابة هو ميداف ٕاإلسبلمية احلكومية ادلتوسطة 

 .اإلسبلمية الًتبية موضوعات يفخاصة  البشرية، ادلوارد جودة

 إحدل هي ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  ،كثائق إىل استهنادا

 ه ادلهن باستعماؿ ،ٜٜٙٔ عاـ يف بهنيت ،يةشمالالسومطرة  يف التعليمية ادلؤسسات من

ك علمت ادلادة اللغة  اآلف حىت تأسيسها مهنذسريعا  تطورا شهدت. الديهنية كزارة الشؤكف

 ةالدراسي السهنة يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل طبيقت يبدأ. تأسيسها مهنذ العربية فيها 

رئيس ادلدرسة  دؿب ، فقدنه يقف إىل هذا اليـوأ فيها كثائق إىل استهنادا .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ

 بستة مرات. كهي:
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 .Drs) ندكس مراحليما رإس بالدكتور ٜٜٚٔإىل  ٜٜٙٔمن سهنة  .0

Marahalim Siregar (Alm))) 

 H. Farid Ilyas)رإس باحلاج فريد إلياس  ٖٕٓٓإىل  ٜٜٚٔمن سهنة  .3

(Alm)) 

 Dra. H)رإست بالدكتور اندل ناين أيـو  ٕٙٓٓإىل  ٖٕٓٓمن سهنة  .4

Nani Ayum) 

بالدكتور اندكس نور سليمي  رإس ٕٙٔٓإىل  ٕٙٓٓمن سهنة  .5

 (.Drs. Nursalimi, M.Ag)ادلاجستَت 

ادلاجستَت  بالدكتور اندكس موسييانتو رإس ٕٛٔٓإىل  ٕٙٔٓمن سهنة  .6
(Drs. Musianto, M.A.) 

 .Dr)ادلاجستَتإىل اليـو رإس بالدكتور سلماف مونيت  ٕٛٔٓمن سهنة  .7

Salman Munthe, M.A.) 

ميداف  ٕعهندما تبحث الباحثة البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

لدكتور سلماف مونيت ا ادلاجستَت إىل قد بدؿ رئيس ادلدرسة من الدكتور اندكس موسييانتو

 .ادلاجستَت

 ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  بلحظة كقعتإىل نتائ  ادلكاستهنادا 

يف ميداف ككقعت يف مديرية   عن العاصمة ةليست بعيد، ألهنا ميداف يف موقع اسًتاتيجيّ 

 باحلافلة.دقائق  ٓٔميداف إىل ادلدرسة حوايل  ةمديهن كتبعد ادلسافة منديلي سَتدانخ. 
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 ةكمرػل ةأمهن إهنا  ،ميداف ٕادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ادلدرسة من حيث البيئة ايطة 

 موقعها بُت ادلؤسسة الًتبية كاجلامعة احلكومية ميداف ألفّ  من الضوضاء. بعيد ك

(Unimed) ادلركز اإلسبلمي ك (Islamic Centre).  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  كقعت

يف دائرة القرية سيدكرغلو حيلَت  ٖرقم ( Peratun)يف الشارع بَتاتوف  ميداف ٕاحلكومية 

(Sidorejo Hilir) من ناحية ميداف تيمبونغ ،(Medan Tembung)  ،سومطرة الشاملية

 ميداف.

 ميدان 3والغرض المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  لرسالةوا الرؤية .3

 رؤية أ 

 ،الشعوبية ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  كالغرض ربقيق

 .كبيئيا ادلؤهلة،ك  كاإلسبلمية،

 رسالة ب 

 .اليومية احلياة يف األخبلؽ الكرؽلةك  كالتقول اإلؽلاف مبادئ تطبيق (ٔ

 إسبلمية بطريقة كالتكهنولوجيا العلـو تهنفيذ (ٕ

 كالفهنوف كالتكهنولوجيا العلـو رلاؿ يف اإلصلازات كربسُت ادلهنافسة على قادرة (ٖ

 كالدكلية كالوطهنية اإلقليمية هي كالرياضة كالثقافة
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 BSNP دلعايَت كفقا كالًتبوية التعليمية  ادلرافق استكماؿ (ٗ

 على العـز كلديها مواتية( كمجيلة كأنيقة كصحية نظيفة) بيستارم بيئة ربقيق (٘

 .مستمر أساس على البيئية كاألضرار التلوث مهنع

 غرض ج 

 األخبلؽ الكرؽلة مع تتوافق اليت كالسلوكيات ادلواقف كتعويد كتطوير ربسُت (ٔ

 .باإلؽلاف كالتقول شلر

 .كالتكهنولوجيا العلـو مهارات تطوير (ٕ

 .كاإلبداعية الفعالة ميالتعل أنشطة تهنفيذ ربسُت (ٖ

 .بأهليتهم ك رغبتهم مهناسبا الطبلب قدرة كتطوير ربسُت (ٗ

 يف سواء الثانوم، التعليم يف ادلهنافسة على كقادرين مؤهلُت خرغلُت إعداد (٘

 .كالتعليم الًتبية ككزارة الديهنية الشؤكف إدارة

 .كإسبلمية كمواتية صحية تعليمية بيئة ربقيق (ٙ

 .العملية كمعيار القياسية دبعيار كفقا التعليم مفهـو مقابلة (ٚ

 .التحتية للبهنية الوطٍت ادلعيار على القائمة اخلاصة التحتية كالبهنية ادلرافق (ٛ
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 ادلسابقات سلتلف يف كمشاركُت مستعدة تكوف أف ككادر ،سبلك الفرقة (ٜ

 االلعاب دكرة كالفيزياء الرياضيات ذلك يف دبا ادلواضيع من كادلهنافسات

 .كالوطٍت اإلقليمي مستول بطل يكوف أف ادلتوقع كمن االكدلبية

 الشعائر كشلارسة برنام  التقدير/احلاكيات من متهنوعة رلموعة ربسُت (ٓٔ

 اذليئات، رعاية/ثةاجل صبلة احل ، مهناسك: أخرل أمور بُت من الديهنية،

 ،صغَت مبلغ القرآف، ربفيظ كادلوظفُت، للمعلمُت الوـر التهليل،ك  ،كالتحتيم

 .القارء كالقارءة تدريبك 

 األنشطة من متهنوعة رلموعة خبلؿ من الطبلب قدرات تطوير (ٔٔ

 التعبَت كمهارات العربية، خطاب مهارات: أخرل أمور بُت من البلمهنهجية،

 جهة من ،بسكيرب ،نشيد كالرقص، كاخلط كالرسم كاخلياطة االصلليزية

 الدفاع كفهنوف كاذلوكي السلة ككرة ادلغلقة، األماكن يف القدـ ككرة أخرل،

 الدرامية. كالفرقة ،كرة اليد الهنفس، عن

 ميدان 3المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  معلم اللغة العربية .2

 يف السابع للمعلمُت العربية اللغة لفصل كادلقاببلت ادلبلحظات إىل استهنادا

 هامهناة السيدة علا شخصُت، ههناؾ ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة 
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Hamnah Hasibuan, S.Ag.  .زبصص يف اإلسبلمية ادلتوسطة احلكمة مدرسة خرغلة من 

 من زبرج. (Ahmad Zukhri Siregar, S.S)سَتغلار زخرل أمحد كالسيد اإلسبلمية، الًتبية

 للصف العربية اللغة مدرس سمإ ههنا. العريب األدب يف زبصص الشمالية سومطرة جامعة

 .ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف السابع

 3.0 الجدول
 ميدان 3معلم اللغة العربية المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 المتخرج ب المعلم الفصل
VII 0-VII 2 قسم الًتبية اإلسبلمية جبامعة  محهنة حسيبواف

 احلكمة اإلسبلمية 
VII 2-VII 03 اجلامعة احلكومية سومطرة  أمحد ظخر

 الشمالية
 ميداف ٕبيانات ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية : ادلصدر

 السابع الفصل طالب عدد .3

 موضوع كيصبحوف ، التعليم عامل يف الرئيسية العهناصر أحد ادلتعلموف يعترب

ادلدرسة  يف السابع الصف طبلب عدد فإف ، التوثيق نتائ  إىل استهنادا. نفسه التعليم

 قاـ ، التفاصيل من دلزيد. شخصا ٜٔٗ هو ميداف ٕادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

 :يلي كما بتفصيلها الباحث
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 3.3الجدوال 
 3المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  مجموعة الطالب للفصل السابع في

 ميدان
 عةو مجم طالبة طالبون فصل

VII 0 ٔٙ طبلب ٔٗ طالبات ٕ٘ طالبوف 
VII 3 ٕٓ طبلب ٔٗ طالبات ٕٔ طالبوف 
VII 4 ٔٛ طبلب ٜٖ طالبات ٕٔ طالبوف 
VII 5 ٜٔ طبلب ٓٗ طالبات ٕٔ طالبوف 
VII 6 ٔٚ طبلب ٓٗ طالبات ٖٕ طالبوف 
VII 7 ٜٔ طبلب ٕٗ طالبات ٖٕ طالبوف 
VII 2 ٕٓ طبلب ٕٗ طالبات ٕٕ طالبوف 
VII 2 ٔٛ طبلب ٕٗ طالبات ٕٗ طالبوف 
VII 2 ٔٛ طبلب ٔٗ طالبات ٖٕ طالبوف 

VII 01 ٔٚ طبلب ٕٗ طالبات ٕ٘ طالبوف 
VII 00 ٕٓ طبلب ٔٗ طالبات ٕٔ طالبوف 
VII 03 ٔٚ طبلب ٓٗ طالبات ٖٕ طالبوف 
 طبلب ٜٔٗ طالبات ٕٕٚ طالبوف ٜٕٔ رلموعة
 ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية بيانات : ادلصدر

 التحتية والبنية المرافق .4

 تعترب. لتعلم كمكاف تعمل رمسية مؤسسة هي احلالة هذه يف التعليمية ادلؤسسات

 نتائ  إىل استهنادا. التعليم عملية لسبلسة الداعمة العوامل أحد التحتية كالبهنية ادلرافق
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 ميداف ٕادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  ادلدرسة يف الباحثة هبا قاـ اليت كالوثائق ادلقاببلت

 :كما يلي  ميداف ٕادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف  التحتية كالبهنية ادلرافق هي

 3.2 الجدول
 ميدان 3المتوسطة اإلسالمية الحكومية  التحتية في المدرسة والبنية المرافق
 عدد نوع رقم
 ٔ األغراض متعدد رياضي حقل ٔ
 ٔ الكمبيوتر معمل ٕ
 ٔ ادلكتبة ٖ
 ٔ الطبيعية كالعلـو الرياضيات معمل ٗ
 ٔ ادلهارات معمل ٘
 ٔ VOLTمعمل  ٙ
 ٔ الثقافية الفهنوف معمل ٚ
 ٔ مصبلة ٛ
 ٔ  بالكعبة مصغرة صورة ٜ
 ٔ أستديو الكشافة ٓٔ
 ٔ (OSISغرفة أكسيس) ٔٔ
 ٔ غرفة الصحة ٕٔ
 ٖٚ الفصل ٖٔ
 ٚ محاـ ٗٔ
 ٔ BK غرفة ٘ٔ
 ٔ الدكاف ٙٔ
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 ٔ الدكاف لرئيس ادلدرسة ٚٔ
 ٔ مدرسة تعاكين ٛٔ
 ٔ مقصف ٜٔ
 ٔ التخزين مستودع ٕٓ
 ٔ الرياضية ادلخازف معدات ٕٔ
 ٔ حديقة ادلدرسة ٕٕ
 ٔ أمهنية كظيفة ٖٕ

 ميداف ٕبيانات ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية : ادلصدر 

 نتائج الخاصة -ب 

 ميداف ٕبدأت ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلقابلة، نتائ  إىل كاستهنادا

 احلصوؿ بعد ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ مهنذ التعليم على ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق

ادلهنه   تهنفيذ غلب أنه على تهنص اليت ادلعممة الرسالة يف الدين كزارة من تعليمات على

 مراحل، على للتعليم  ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي تهنفيذ يتم. ادلدارس مجيع يف ٖٕٔٓ الدراسي

 يف إال مبدئينا ٖٕٔٓ مهنه  يهنطبق ال. العربية اللغة مادة ذلك يف دبا الديهنية بادلواد بدءان 

ادلهنه  الدراسي  تستخدـ زالت ما التاسع كالفصل الثامن للفصل بالهنسبة الفصل السابع،

 لفصل ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي تطبيق يتم التايل، العاـ يف. (KTSP) درسيةمستول الوحدة ادل

 لفصل يف ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تهنفيذ مت حاليا،. التاسع لفصل مث الثامن، كفصل السابع
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 هذا. ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  يف ادلواد جلميع كالتاسع كالثامن السابع

 :ادلدرسة لقسم ادلهنه ( )نائب رئيس Syamsulrizal األستاد مشس الرجاؿ بياف مع يتماشى

 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ من ٖٕٔٓابتدأ تطبيق ادلهنه  الدراسي "
 أكالن  ،تدرغلي على تطبيقه يتم ٘ٙٔ رقم (KMA) الدين كزير لقرار كفقا. بالتدرغلي
 أكالن  كيبدأ العربية، اللغة ذلك يف دبا الديهنية للموضوعات مفضل كهو أكالن، غلتمع
ادلهنه  الدراسي مستول ب علا التاسع كفصل الثامن فصلل أما مهنه  السابع، لفصل

 ادلواد الفصل ك مجيع ميعجل طبق كاآلف الثامن، لفصل طبق مث ،درسيةالوحدة ادل
 ٖٜ”.الدراسية

 ٘ٙٔ رقم الديهنية الشؤكف كزارة عن صادر لتعميم كفقااألستاد مشس الرجاؿ  بياف

ادلدرسة ادلتوسطة  أجرت .ٖٕٔٓ نوفمرب ٛٓ يف ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تهنفيذ حوؿ

 مع متوافق إعداد هو ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن يف تطبيق اإلعداد ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

 الدراسي ه ادلهن مع االشًتاؾ التدريب كتوفَت التعليم، مرافقتكمل  مثل االحتياجات،

 كضبط ،ميداف ٕاإلسلمية ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  إىل الرئيسية الدعوة هذه مع ٖٕٔٓ

 Syamsulrizal كما قاؿ األستاد مشس الرجاؿ . ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه ب الدركس مواد

S.Pd.I قبل من: 

                                                               
93

ميداف،  ٕسلمية ادلقابلة مع مسش الرجاؿ، نائب رئيس ادلدرسة للمهنه  بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإل 
 ٕٛٔٓمارس  ٘التاريخ 
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 رسالةب  ٖٕٔٓالدراسي ادلهنه  لتهنفيذ العامة ادلدارس ميعجل الدين كزارةأمرت 

 يقـو من مث. التعليم مرافقتكمل  مثل ،دبا ضلتاج إليه متوافق إعداد مث نستعد ،دكريتها

در ككذلك لطبلب بدعوة ادلصا ٖٕٔٓليتبعوف عن ادلهنه  الدراسي  بإعدادهم ادلعلموف

 ٜٗكادلواد التعلمية.

 العربية اللغة تعليم في 3102 الدراسي منهجال بتطبيق  والمساعد العوائق عواملال .0

 ميدان. 3المدرسة المتوسطة الحكومية اإلسلمية  في السابع لفصل

 العوائق العوامل أ 

 هو بأكمله ادلدرسة رلهود كل  هدؼ ألف ادلدرسة، يف األنشطةجوهر  هو مالتعلّ 

 أنشطة تهنفيذ يتم ال أحياننا كلكن ،بهنجاح ميالتعل أنشطة ذتهنف قد. ميالتعل عملية لهنجاح

. تهنفيذه تعوؽ قيود توجد ،ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه تهنفيذ يف كبادلثل. بهنجاح ميالتعل

 ٕادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  يف  ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق كبادلثل،

 الدراسي دلهنه ا تهنفيذ عوؽي مالذ قيود ههناؾ العربية، اللغة ميتعل يف خاصة ميداف

 مع ادلقابلة نتيجةكما . الهنشاط على تؤثر اليت العوائق العوامل إىل ذلك كيرجع ،ٖٕٔٓ

 :Syamsulrizalاألستاد مشس الرجاؿ 

                                                               
 نفس ادلرجع ٜٗ
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 اللغة معمل مثل ،كثَت  قيودأما للغة العربية ههناؾ  ،كالعائق قيودالكل شيئ ههناؾ 

 تطبيق عهند لذلك العربية، اللغة فهم وفصعبت الطبلب يزاؿ ال ، ذلك بعد. ما فيها

  ٜ٘.قليبلن  أصعب ادلدرس يكوف قدف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل

ادلتوسطة ادلدرسة  يف ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه تهنفيذ العوائق العوامل بُت من

 :كالتايل ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

 .العربية اللغة لتعليم الكافية غَت ادلساعد مرافق (ٔ

 كالبهنية ادلرافق ألف كذلك التعليم، يف مهمنا عامبلن  التحتية كالبهنية ادلرافق تعترب

 .أيضنا جيدة تعليمية ستدعم بالتأكيد اجليدة التحتية

 ،ٕٛٔٓ مارس ٚ يف باحثةال أجراها اليت ادلبلحظة ةجنتي إىل استهنادان 

األستاذ مسش  األكؿ، القسم رئيس نائب مع أجراها اليت ادلقابلة ةجنتي إىل كاستهنادان 

 العربية اللغة لميلتع الداعمة التحتية كالبهنية أف ادلرافق  (Syamsulrizal S.Pd.I) الرجاؿ

 من رؤيتها كؽلكن كافية، غَت ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  يف

 عارض األفبلـ كالشاشة مثل التعليمية الوسائل استيفاء يتم كمل اللغة، معمل غياب

 مسعي شكل يف ميالتعل كسائط عرض للمعلم ؽلكن ال لذلك الدراسي، الفصل يف

                                                               
 نفس ادلرجع ٜ٘



63 
 

 
 

 عن (Syamsulrizal S.Pd.I) األستاذ مسش الرجاؿ عرب كما(. فيديو أك فيلم) بصرم

  :ذلك

 بالفعل لديها فادلدرسة كثَت، قيود تواجه العربية للغةل ادلرافق التعليمية  أف شك ال
 قد اآلفلذالك  بادلبٌت، حلقت اليت األضرار بسبب فاعلية أقل كلكهنها ،اللغة معمل
 ادلعلمُت الحتياجات كفقنا األخرل للوسائل بالهنسبة ذلك كاف إذا. هتعطيل مت

 األخرل اجملاالت كما ، هوشليز شيء تعليم اللغة العربية يوجد فبل فقط، كالطبلب
 ٜٙ.للدراسة

 :قوؿ نفس (.Hamnah Hasibuan, S.Ag) حسيبواف هامهناه قالت

 ادلستخدمة اللغة سلترباتمعمل اللغة من ادلرافق التعليمية يف ادلاض كاآلف قد أغلق. 
 ادلعلمُت، غرفة يفك كذالك  ههناؾ، ليس للطبلب اإلنًتنت كلشبكة. الوجود يف

 اإلنًتنت شبكة ههناؾ كاف ادلدرسة مدير تغيَت قبل. اإلدارة يف فقط توجد كاليت
wifi كتاب اللغة العربية سول يوجد ال إذان،. موجودنا يعد مل كلكن ادلعلم غرفة يف، 
 ٜٚ.فأمحل احلاسيب ،الوسائل استخداـ يف ترغب كهنت إذا

                                                               
 .نفس ادلرجع ٜٙ
97

 ٕادلقابلة مع هامهناه حسيبواف، معلمة اللغة العربية لفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  
 .ٕٛٔٓيهناير  ٖٓميداف، التاريخ 
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 إف السابع، للصف العربيةلغة ال معلم م،الزخر  أمحد األستاذ قاؿ كما

معمل اللغة من ادلرافق التعليمية يف ادلاض كاآلف " اللغة، دبعمل يتعلق نفسه الشيء

 ٜٛ".اخلاص هاتفي أك زلموؿ ككمبيوتر صوتال مكرب لدمّ  لذا. قد أغلق

 جهاز ، LCD) كادلسموع ادلرئي اإلعبلـ ككسائل اللغة معمل غياب إف

 ،ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  أساس على العربية اللغة ميتعل على كبَت تأثَت له( اإلسقاط

 الوفاء مت اليت األخرل للمرافق بالهنسبة. بعد مثالينا ليس تطبيقه أف القوؿ ؽلكن لذلك

ك كتاب الدراسي للغة  ادلكتبة، ك الدراسي، الفصل أك الدراسة غرفة مثل بالفعل، هبا

 ادلرافق كإكماؿ للوفاء ادلدرسة تسعى اآلف حىت. ٖٕٔٓ الدراسي ه بلمهن العربية

 كخاصة ،ميداف ٕادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  يف التحتية البهنية/التعليمية

 .العربية اللغة ميلتعل

 لعربيةا للغةا تعليم في لكافيةا غير لتحتيةا لبهنيةكا فقالمرا صبحتأ لذلك

ادلتوسطة  سةرلمدا في ٖٕٔٓ راسيلدا لمهنه ا يف تطبيق العوامل العائق من ةحدكا

 .ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

 

                                                               
ميداف،  ٕالسابع بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلقابلة مع أمحد زخرل، معلم اللغة العربية لفصل  ٜٛ

 .ٕٛٔٓمارس  ٘التاريخ 
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 غَت كافية. ٖٕٔٓفهم ادلعلم اللغة العربية يف تطبيق ادلهنه  الدراسي  (ٕ

 يرجى ادلعلم أف يستعد أنفسه على ادلهنه ، تطبيق يف" احلربة رأس" ادلعلم هو

 نفسه، ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطوير من أعلية أكثر ادلعلم إعداد. التغيَت إمكانية

 كطرح، أفضل، مراقبة على طبلبال تشجيع إىل ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل يهدؼ ألف

 تلقي بعد عرفوفت أك عليه صلوفرب ما أك ،(احلاضر) كالتواصل كالسبب، كزلاكلة،

 ادلواقف يف أفضل بقدرات تمتعوات أف الطبلب ترجى كبالتايل،. ميالتعل مواد

 .إنتاجية كأكثر كابتكارنا إبداعنا أكثر كونوفست. كادلعرفات كالكفاءات كادلهارات

 هنه ادل يف تعلمية عملية كل تهنفيذ يف رئيسيان  دكران  ادلعلم يلعب ذلك، على عبلكة

 مع للتكيف أيضا كلكن الذكية فقط ليس ادلعلم مطلوب. ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي

 يف العربية اللغة لميتع يف ذلك يف دبا ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ لتحسُت. التغيَت

 التهنشئة أك تدريبية ، قد أجريتميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  سةرلمدا

 عهنها عرّب  كما. أهلية مصادربدعوة  ٖٕٔٓالدراسي  ه ادلهن تهنفيذ حوؿ االجتماعية

 :(Syamsulrizal S.Pd.I) األستاذ مسش الرجاؿ

 فكل ،التباع تدريبات يف اخلارج ادلعلم نرسل ال ههنا، أهلية مصادر ندعو أكالن 
 من معلومات على ػلصلوف العربية اللغة معلم ككذالك متشاهبوف، علمُتادل

 يف متساككف ادلعلمُت مجيع فإف لذا ،كتقوؽله  ٖٕٔٓعن ادلهنه  الدراسي  ادلتحدثُت
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 تكوف عهندما كخاصة ،كلكن لعملية األخرل قد نرسل ادلعلم. االجتماعية التهنشئة
اجلامعة احلكومية اإلسبلمية  يف هو األخَت التدريب هذا. تدريبات أك ندكات ههناؾ

 اللغة مواد دلتابعة العربية اللغة لدراسة مدعوكف كضلن ،سومطرة الشمالية ميداف
 ٜٜ.هاتدريس كطرؽ العربية

 :قوؿ نفس( .Hamnah Hasibuan, S.Ag) حسيبواف هامهناه قالت

شلارسته يف يف اخلاري . كلكن نتبع  ٖٕٔٓمل أتبع ادلمارسة عن ادلهنه  الدلراسي 
هذه ادلدرسة اليت قامت يف شهر رمضاف ثبلثة أياـ. ألنٍت هرمة ك تلك الفرصة يف 

 ٓٓٔال أفهم ادلهنه  الدراسي بفهم اجليد. مث شهر رمضاف فكهنت قالقة

  قد قامت ادلمارسة عن (Ahmad Zukhri, S.S)أمحد زخرل  ذقاؿ األستا

    ٔٓٔيف ادلدرسة أيضا. ٖٕٔٓادلهنه  الدلراسي 

 العربية اللغة تعلم يف الطبلب رغبة اطلفاض  (ٖ

 كما. ميالتعل فشل أك صلاح ربدد أف ؽلكن اليت العهناصر أحد هم ادلتعلموف

 الدراسي هنه ادل تطبيق يف كبَت تأثَت له العربية اللغة بتعلم الطبلب اهتماـ أف

 سةرلمدا يف الباحثة أجراها اليت كادلقابلة ادلبلحظة ةجنتي إىل استهنادان  .ٖٕٔٓ
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 السابع الصف طبلب كركح اهتماـ يزاؿ ال ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

إحدل الطلبة لفصل السابع  نبيلة فتاكل كما قالت. مهنخفضنا العربية اللغة ميتعل يف

 درس اللغة أحب ال أنا":  ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  سةرلمدايف 

 اإلدلاـ من األدىن احلد معايَت مع بالكاد نتيجيت ، تذكرها ا صعبة يفألهن العربية،

(KKM)"ٕٔٓ 

 السابع الصف يف اآلخركف الطبلب عهنه عرّب  الذم تقريبان  الشيء نفس إنه

( سلارج احلرؼ) نطقها صعبة يف معقدة، العربية اللغة ألف العربية اللغة ػلب ال بأنه

 طبلب من طالب ٕٔ مع مقاببلت إجراء بعد. اإلندكنيسية إىل ترمجتها ةصعبك 

 خلفيات من ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  سةرلمدا يف السابع الصف

 ٛ العربية، اللغة ػلبوف طبلب أربعة فقط كاف ،(SDIT ك MI ك SD) سلتلفة تعليمية

 بعض يلي فيما. عوامل عدة إىل ذلك كيرجع العربية، اللغة ػلبوف ال إهنم قالوا مهنهم

 يف السابع الصف لطبلب كفقا العربية اللغة ػلبوف ال ادلتعلمُت ذبعل اليت العوامل

 :ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  سةرلمدا

 للغاية معقدة العربية اللغة أ 
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 العربية اللغة كتفسَت نطق صعب ب 

 للغاية مهنخفض بصوت العربية اللغة معلم يشرح ج 

 العربية اللغة من إثارة أكثر اإلصلليزية د 

 العربية اللغة ميتعل يف ادلهنخفض ادلتعلم اهتماـ فإف ،الباحثة دلبلحظة ككفقنا

 عملية أثهناء ادلعلم يستخدمها ما نادرنا التعليمية وسائلالك  اإلسًتاتيجية بسبب

ادلتوسطة احلكومية  سةرلمدا يف اليت كادلقابلة ادلبلحظة على هذا يعتمد. ميالتعل

 كانت إذا عما سئلت عهندما هاهامهن السيدة مع للمقابلة كنتيجة. ميداف ٕاإلسلمية 

 سواء ،أستخدـ الوسائل يف ادلاض" أجابت،ف دراستها يف التعليمية وسائلال تستخدـ

 مرة أستخدمها مل اآلف كلكن. اموؿ الكمبيوتر استخداـ أك بطاقة كانت

ادلتوسطة  سةرلمدا من السابع الصف طبلب أيضان  يقاؿ الشيء كنفس ٖٓٔ".أخرل

 التعليمية كسائل يستخدـ ما نادران  العربية اللغة معلم أف ميداف ٕاإلسلمية احلكومية 

 .ميالتعل عملية أثهناء

 تهنفيذ على كبَت تأثَت له سيكوف العربية اللغة ميبتعل ادلتدين الطبلب رغبة إف

 سةرلمدا العربية اللغة علمم. ميادلتعل نشاط يتطلب هألن ،ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل
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 ميتعل يف أقل الطبلب رغبة بأف أيضنا اعًتؼ ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية ادلتوسطة 

 ليس مهنهم كثَتك  العربية اللغة فوائد يعرفوف ال ادلتعلمُت ألف كذلك العربية، اللغة

 العربية للغة كمدرسة األستاذة هامهناه تعبَت كما قبل، من أساسية عربية لغة لديهم

 سئل كعهندما. العربية اللغة يفهموف ال كثَتكف ههنا األطفاؿ يزاؿ ال" السابع، الصف

كمل يتعلم  ،احلكومية االبتدائية ادلدرسة خرغلي على غليب فهو ، اخلرغلُت من أم عن

ا (MDA)يف ادلدرسة الديهنية األكلية   ٗٓٔ".أبدن

 يف ادلطلوبة ميالتعل خطوات تطبيق يف صعوبة غلد ادلعلم غلعل الوضع هذا

 الذم الوقت فإف األساسية، األنشطة يف احلاؿ هو ككما. ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن

 لكسوؿ أسئلة يطرح ما نادرا كهم له، ادلخطط الوقت من أكثر لشرح ادلعلم يتطلبه

 .وفيسألس كهم غَت مفهـو ما

 العائق العوامل أحد أصبح العربية اللغة ميبتعل الطبلب رغبة اطلفاض فإف لذا

      .ٖٕٔٓالدراسي  هنه ادل تهنفيذ يف
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 ةالمساعدالعوامل  ب 

 من الديهنية الشؤكف كزارة من توجيهات بعد ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق يبدأ

  الديهنية الشؤكف كزارة خرجت بعد. ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق حوؿ مهنشور خبلؿ

 ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  سةرلمدا بدأت ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق عن

 للموضوعات السابع الصف من بدءان  ،تدرغليان  ٖٕٔٓالدراسي  هنه ادل تهنفيذ يف ميداف

 األخرل، ادلوضوعات كجلميع ،يستمر للصف الثامن ك التاسع مث العربية، كاللغة الديهنية

 .الدراسية ادلواد كمجيع الفصل ميعجل ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادلطبق  فقد لذا

 :(Syamsulrizal S.Pd.I) األستاذ مسش الرجاؿ مع ادلقابلة نتيجةكما 

. بالتدرغلي ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ من ٖٕٔٓابتدأ تطبيق ادلهنه  الدراسي 
 أكالن  ،تدرغلي على تطبيقه يتم ٘ٙٔ رقم (KMA) يةالديهن ة الشؤكفكزير  لقرار كفقا
 أكالن  كيبدأ العربية، اللغة ذلك يف دبا الديهنية للموضوعات مفضل كهو أكالن، غلتمع
مستول  ادلهنه  الدراسيب علا التاسع فصلك  الثامن لفصل أما مهنه  السابع، لفصل

 ادلواد الفصل ك مجيع ميعجل طبق كاآلف الثامن، لفصل طبق مث ،درسيةالوحدة ادل
 ٘ٓٔ.الدراسية

 على ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيقل التعليمية ادلؤسسات من كثَت تتمكن مل

 ،القيود بعض يعوقه يزاؿ ال ألنه يةالديهن ة الشؤكفكزير  ادلهنشور تعميم مت أنه من الرغم
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 الديهنية ادلدارس من كاحدة هي ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلدرسة كلكن

 يةالديهن ة الشؤكفكزير  مهنشور لتعميم كفقنا ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق على القادرة

 العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذل العوامل ادلساعد ههناؾ. قبل من

 :كهي ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلدرسة يف لفصل السابع

  ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق حوؿ الديهنية الشؤكف لوزارة ادلعممة الرسالة (ٔ

 الشؤكف كزارة من ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق حوؿ مهنشور تعميم بعد

 الدراسي هنه ادل تهنفيذف ميدا ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلدرسة بدأت الديهنية،

 أحد التعميم هذا أصبح. العربيةاللغة  ك اإلسبلمية الًتبية دلوضوعات ٖٕٔٓ

 لتطبيق فميدا ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلدرسة ساعدت اليت األسباب

 رئيس نائب نقله كما هذا. العربية اللغة ميتعل يف ادلتضمن ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل

 :(Syamsulrizal S.Pd.I) األستاذ مسش الرجاؿ ادلهنه  قسم من األكؿ

  الديهنية الشؤكف كزارة أمر على بهناءن  ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل إعداد يبدأ"

 الدراسي هنه ادل تهنفيذأف البدل أف ها مهن دلهنشور كفقان  احلكومية ادلدارس ميعجل

 ٙٓٔ"هلتهنفيذ احلاجة حسب االستعدادات يف ادلدرسة بدأت مث. ٖٕٔٓ
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  ٖٕٔٓالدراسي ادلهنه  أساس على العربية لتعليم اللغة التدريس كتاب (ٕ

 الكتاب. ميالتعل عملية يف ميالتعل مصادر أهم أحد التدريس كتاب

 موضوع كل يتطلب. ميالتعل أهداؼ لتحقيق الداعمة الهنجاحات أحد التدريس

 ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي أك درسيةمستول الوحدة ادل ادلهنه  الدراسيب على قائم

 ادلبلحظات إىل كاستهنادان . الطبلب ميتعل لهنجاح كداعم التدريس باالكت ػلتاج إىل

ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يف السابع الصف طبلب مجيع حصل كادلقاببلت،

ككذالك . كاحدة ٖٕٔٓتدريس دبهنهاج الدراسي كتاب ال على ميداف ٕاإلسلمية 

 ةامهناه السيدة مع أجراها اليت ادلقاببلت نتائ  أظهرت كما. العربية اللغة دبعلم

 العربية للغة معلم كتاب هو ربمل الطبلب الذم ميالتعل مصدر أف زخررم كالسيد

 الدراسي هنه ادل تطبيق يستمر ،بذالك الكتاب. كما لهنا ٖٕٔٓ الدراسي ه بادلهن

 ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ

 .أخرل قيود كجود من الرغم على

 هنه ادل تطبيقيف  الديهنية ادلدارس أك احلكومية ادلدارس من كثَت تتمكن مل

 ةتعليمي كمصادر الكتب رلموعة ألف العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي

 مت ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف أما. هبا الوفاء يتم مل ةرئيسي
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 حيث ،ٖٕٔٓ الدراسي هنه بادل السابعة للغة العربية التدريس باالكت استيفاء

 تدعم اليت العوامل أحد هو هذا. كاحدة التدريس باالكت على طالب كل ػلصل

 .جيد بشكل العربية اللغة ميتعل على كخاصة ،ٖٕٔٓالدراسي  ادلهنه  تطبيق

 ادلدرسة من ادلساعد (ٖ

 احتياجات لتكمل ادلدرسةسعىت  ،ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تهنفيذ لتحقيق

 ًنكالتقو  التوجيه شكل يف كالدعم التحتية، كالبهنية ادلرافق مثل كالطبلب، ادلعلمُت

 نتائ  إىل استهنادنا. ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف ادلعلمُت جلميع

 ستدعم ،(Syamsulrizal S.Pd.I) األستاذ مسش الرجاؿ مع أجراها اليت ادلقاببلت

 :ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ ادلدرسة

نستعد ادلعلم الستعداده بادلمارسة ك ندعو  مث ،نكمل ادلرافق التعليمية باجلد"

 ادلستخدمة ادلوادب طبلبهنا ضبط مث ، ٖٕٔٓزلدثة أهلية لتشرح عن ادلهنه  الدراسي 

 ٚٓٔ".اجلميع يتعاكف أف غلب ادلهمة.ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  هي
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بالمدرسة  السابع الفصل العربية في اللغة في تعليم 3102 المنهج الدراسي تطبيق .3

 ميدان. 3المتوسطة الحكومية اإلسلمية 

يف  العربية اللغة ميتعليف  ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ عن معلومات الباحثة مجع

 كادلقابلة ادلراقبة طرؽ خبلؿ من ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  الفصل السابع

 .يةكالتوثيق

ادلدرسة  يف الفصل السابع العربية اللغة ميتعليف  ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذالشرح عن 

 كما يلي:  ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

 تخطيط أ 

ادلتوسطة ادلدرسة  يف السابع الصف من عربيةال لغةال علمم مع مقابلة إجراء بعد

 ,Hamnah Hasibuan) حسيبواف هامهناه قاال األستاذة ،ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

S.Ag.)، الزخررم أمحد األستاذ (Ahmad Zukhri, S.S)، ادلعلمُْت  أف كجدت الباحثة 

 خطط ادلكونات أف كما. ميتعلال خطة كضعوا قد العربية اللغة بتدريس قاما اللذاف

األستاذ أمحد زخرل  (.Hamnah Hasibuan, S.Ag) حسيبواف هامهناه أعدهتا اليتم يتعلال

(Ahmad Zukhri, S.S) من يتكوف كالذم ،ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل متطلبة دبا سباشيا 

 اإلعبلـ ككسائل م،يالتعل كأهداؼ كادلؤشرات، األساسية كالكفاءة األساسية، الكفاءة



75 
 

 
 

 األنشطة مقدمة،) مراحل ثبلث من تتكوف اليت ميالتعل كأنشطة م،يالتعل ككسائل

 .ًنكالتقو  ،( اخلاسبة األساسية،

 مل ميتعلال خطة أف أقرت (.Hamnah Hasibuan, S.Ag) حسيبواف هامهناه لكن

 :معه ادلقابلة نتيجة. هتابهن دبساعدة اإلنًتنت من تهنزيله مت. نفسها قبل من ذبميعها يتم

 يف مشكلة أكاجه زلت ما ،مألفتها لست لكهنٍت ،عهندم خطة التعليم هو يف الدكاف"

 هذه إىل عدلت مث ،بٍت دبساعدة اإلنًتنت من بتهنزيلها قمت لقد. نفسي ذبميع

 ٛٓٔ".ادلدرسة

ا، ليس هاإعداديف  ادلعلم فهم لكن ،باجليد مهنظم ميتعلال خطة إف لذا  ألف جيدن

 .قليبلن  كتغيَته اإلنًتنت من هابتهنزيل فقط يقـو ادلعلم

 التنفيذ ب 

. نفسه ميللتعل التهنفيذية كاألنشطة ادلعلم به قاـ الذم التخطيط تطبيق هو التهنفيذ

ادلتوسطة ادلدرسة  من السابع الفصل يف الباحثة أجراها اليت ادلبلحظات إىل استهنادان 

 يف تعليم اللغة العربية السابع لصفل ميتعل تهنفيذ فإف ،ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

 يكوفس ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه بادل
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 كأنشطة مقدمة أنشطة أجرل ادلعلم لدل يكوف حيث م،يالتعل تهنفيذ خطة مع متوافقان 

 .خاسبة كأنشطة أساسية

 مقدمة (ٔ

 ،ٕٔ كالسابع ٗ السابع الصف يف الباحثة هبا تقام اليت ادلبلحظة نتائ  من

 كيبدأ كشف احلضور ادلعلم قرأ مث. التخطيطفتح ادلعلم التعليم بسبلـ كما يف 

 سيتم اليت للمادة سلطط تقدًن مث دراستها سبت اليت ادلدة سأؿ طريق عن الدرس

 .هايتعلم

 ساسيةالهنشطة األ (ٕ

 األنشطة مبلحظة على بهناءن . كالتعلم التعليم عملية هو األساسي الهنشاط

ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يفللصف السابع   العربية اللغة ميتعل يف األساسية

 عملية التعليم اللغة العربية هو هدؼكفقا بهنتيجة ادلبلحظة فيه  ،ميداف ٕاإلسلمية 

 حسيبواف هامهناهاألستاذة  تقال كما تدريسها، يتم اليت ادلادة وففهمم الطبلب

(Hamnah Hasibuan, S.Ag.): 

يف اخلاري . كلكن نتبع شلارسته يف  ٖٕٔٓمل أتبع ادلمارسة عن ادلهنه  الدلراسي 
هذه ادلدرسة اليت قامت يف شهر رمضاف ثبلثة أياـ. ألنٍت هرمة ك تلك الفرصة يف 
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 ، إذف بفهم اجليد. ٖٕٔٓشهر رمضاف فكهنت قالقة مث ال أفهم ادلهنه  الدراسي 
 ٜٓٔالطبلب ادلادة به.أعلم الطبلب اللغة العربية بطريق يفهم 

 األساسية األنشطة أك العربية للغة التعليمية األنشطة ،ةادلعلم بيافب انطبلقان 

 فإف ،(RPP) التعليم خطط يف ادلكتوبة للخطوات كبَت اهتماـ دكف تهنفيذها يتم اليت

 .تدريسها يتم اليت للمواد طبلبال فهم هي األكلوية

 فإف ،الباحثة هبا قامت اليت ادلبلحظة نتيجة إىل استهنادا ذلك، على كعبلكة

ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يف للصف السابع العربية اللغة ميلتعل األساسية األنشطة

 :كهي مراحل، هي ثبلثة ميداف ٕاإلسلمية 

 ادلبلحظة( أ

 الهنص( مراقبة) ليهتموا لطبلبا ادلعلم ت الباحثة أمررأ ادلبلحظة مرحلة يف

 ادلادة ادلعلم يقرأ عهندما ".األسرة يوميات من بييت، العهنواف،" حوؿ ادلعلم سيقرأ الذم

 صبهن يتعلق فيما له كيستجيبوف كيبلحظوف ادلادة للمعلم يستمعوفف كيشرحها،

 ك أمر ادلعلم الطبلب ليهتم معٌت ادلفردات يف الهنص.. القراءة

يف هذه  ادلعلم بشرح يهتموف ال الطبلب من كثَت ادلبلحظة، إىل كاستهنادان 

 يف مهنشغلوف فهم ادلستمر، ميبالتعل مهتمُت كغَت بادللل الطبلب يشعر ،األنشطة
                                                               

119
 نفس ادلرجع 
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 الذين الطبلب. جبانبهم األصدقاء مع القصص كقص اللعب مثل اخلاصة، أنشطتهم

 .صغَت جزء فقط يشرحوف للمعلم حقا يهتموف

 تقدًن األسئلة( ب

 هي تقدًن األسئلة مراحل فإف السابع، الصف يف ادلبلحظة إىل كاستهنادان 

 أك الطبلب من السؤاؿ كاف سواء كالتعلم، التعليم عملية يف تضيع ما نادران  مرحلة

ادلدرسة  يف السابع الصف العربية اللغة لتدريس التعليمية األنشطة يف. ادلعلمُت

 ادلعلم يشرح أف بعد تقدًن األسئلة عمل يتم ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

 بييت، العهنواف، عن السؤاؿ على الطبلب عيشجبت العملية هذه ربدث. التعليمية ادلواد

 مل أهنم يعٍت أك يفهمو ادلادة مل شيء ههناؾ يزاؿ ال كاف إذا ،األسرة يوميات من

 أما الطبلب، من صغَتة نسبة سول يشارؾ ال السائل نشاط مراحل يف. ادلادة يعرفو

 ادلتخرج هم نشط طالب الباحثة مبلحظة على كبهناءن . يهتموف أف يبدك ال فاآلخرك 

 .بالكامل كذلك ليس كلكهنه ابتدائية، درسةدب

 التجريبة( ج

 حوؿ كالطبلب ادلعلم بُت تقدًن األسئلة نتهاءإ بعد  التجريبة مراحل تهنفيذ

ادلدرسة  يف أجريت اليت العربية اللغة ميتعليف  زلاكلة مراحل فهمها، يتم مل اليت ادلادة
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 يتم كما. طبلب هي بالتدربات اليت سيحل ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية ادلتوسطة 

 لتبلكة الفصل مقدمة إىل يأتوف الطبلب جعل خبلؿ من ااكلة مراحل تهنفيذ

 يقـو األحياف بعض يف. األسرة يوميات من ، بييت ، العهنواف عن ادلواد كتفسَت

 .ادلهاـ إلكماؿ رلموعات إىل الطبلب بتقسيم ف ادلدرسو

 خطة يف العربية اللغة معلم أعدها اليت األساسية األنشطة مراحل تتكوف

 تهنفيذ يف كلكن كالتواصل، التفكَت مرحلة ذلك يف دبا مراحل مخس من أصلهب التعليم

 عدد كألف صعبة العربية اللغة أف هو كالسبب. تهنفيذها يتم ال ما غالبان  ادلرحلة هذه

 ادلبلحظة مرحلة يف الوقت من الكثَت يستغرؽ حبيث جدان  كثَت فصل يف الطبلب

 (.ادلهمة إكماؿ) التجريبة ك( التوضيح)

 يفخاصة  التهنفيذ، أنشطة يف التعليمية الوسائل استخداـ ذلك، على كعبلكة

 يعتمد كهذا ،غَت كافية ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف األساسية األنشطة

 ,Hamnah Hasibuan) حسيبواف هامهناه األستاذة .مدرسة يفكادلقابلة  ادلبلحظة ةجنتي على

S.Ag.) اللغة تدريس يف ،ٛ السابع الصف إىل ٔ السابع الصف من العربية اللغة معلمة ؾ 

 أف أيضنا السابع الصف طبلب نفس كيهنقل. ميللتعل كسائل استخداـ جدا كنادرا العربية

 .التعليم يف كسائل استخدـ نادران  العربية اللغة معلمي
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األستاذ أمحد  ك حسيبواف هامهناه كفقا بادلبلحظة يف الفصل الذم حضرت األستاذة

كلكن قبل أهنما  ذلك، كمع. كسائل أبدان  يستخدما مل ،(Ahmad Zukhri, S.S)زخرل 

 العربية، اللغة معلم مع ادلقابلة ةجبهنتي  يتوافق كهذا. يف ادلاض التعليمية  كسائل يستخدما

 .(.Hamnah Hasibuan, S.Ag) حسيبواف هامهناهاألستاذة 

 الدرسي هنهاجادل تطبيق أكؿ يف) اليـو ذلك يف التعلمية كسائل استخدمت لقد
 بتدريس أقـو كهنت. الوقت أملك ال ألنٍت استخدمه، أعد مل اآلف لكهنٍت ،(ٖٕٔٓ
ة أدرس كاآلف ،ائلالوس إلعداد الوقت لدم كاف لذلك ههنا، األسبوع يف فقط يومُت

، كل اللغة العربية  ٓٔٔ.أخرل مرة الوسائل إلعداد الوقت لدم ليس لذلك يـو

 السابع الصف من العربية للغة كمدرس (Ahmad Zukhri, S.S)األستاذ أمحد زخرل 

. لوكاف نادر اآلف، حىت العربية اللغة ميتعل تهنفيذ يف كسائل يستخدـ يزاؿ ٕٔ السابع إىل ٛ

 يف تعليميةال كسائل يستخدـ  بأنه تفيد كاليت معه أجريت اليت ادلقابلة ةجبهنتي ذلك كيتفق

 طلبتهك نبيلة الفتولككفقا بقوؿ . كاموؿ الصوت مكربات شكل على األحياف بعض

 سيئان، ليس: "فأجاب التدريس يف ادلعلم استخدمها اليت تعليميةال كسائل عن سئل عهندما

 يعٌت زلموؿ ك التعليمية كسائل مع باألمس درسهنا لقد. األحياف من كثَت يف ليس لكن

 ".كاتبع استمع ضلن لذلك. الصوت مكرب

                                                               

 111 نفس ادلرجع
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 خاسبة  (ٖ

 من بييت، ،ادلادة عن "العهنواف معلم لصؼل الباحثة، مبلحظة إىل استهنادا

، تدريسها يتم اليت ادلواد لقراءة الطبلب مجيع كيهنصح "األسرة يوميات  كإعطاء اليـو

 يوفر. بالفعل فهم الذم الطالب من يطلب أف يفهموف ال الذين للطبلب رسالة

ختم ادلعلم الدرس  ليكوف نشطة يف تعليم اللغة العربية. للطبلب احلافز أيضنا ادلعلم

 .السبلـ قوؿب كيهنهيه احلمد بقراءة

 التقويم ج 

 الذم احلقيقي التقوًن هو ،ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن يف ادلطلوب ًنالتقو  عملية

ادلدرسة  يف كثائق إىل كاستهنادا. كادلهارات كادلواقف ادلعارؼ كهي جوانب، ثبلثة يشمل

 العربية اللغة ميتعل يف احلقيقي ًنالتقو  مت قد ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

 ككفقا. كصعب كثَت هألن تهنفيذه معلم قالق به يف كلكن ،خطة التعليم يف السابع لصفل

 الطبلب عدد ألف التهنفيذ كصعب جدا معقد احلقيقي ًنالتقو  حسيبواف هامهناهلؤلستاذة 

 نقل. احلقيقي بالتقوًن ا قالقةأهن حسيبواف هامهناهاألستاذة  تعترب كما. البلـز من أكثر
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 تهنفيذ يف العربية اللغة معلم من شكاكلبال األستاذ مسش الرجاؿ معلق أيضا نفسه الشيء

  ٔٔٔالذم صعبة." هؽلتقو  معلم عن اشتكى أكؿ تطبيقه يف: ". ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن

 معقدا، يبدك يزاؿ ال أصيلة ًنالتقو  باألستاذ أمحد زخرل كفقا ذلك، على كعبلكة

 يسبب أف كثَتة الطبلب كعدد بالتفصيل حدة على طالب كل ًنتقو  يتم أف غلب ألنه

 حصل ادلعلم ألف مشاكل أم يواجه مل ،كلكن. تهنفيذه يف األمثل ليس التقوًن احلقيقي

 .حقيقي ًنتقو  إجراء يف التوجيه على

 تحليل نتائج البحث ج 

 كادلقابلة ادلبلحظة خبلؿ من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات حوؿ الباحثة ستبحث

 ميتعل على ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي هنه ادل تطبيق يف العربية اللغة كمعلم للطبلب يةوثيقكال

 البيانات ربليل .ميداف ٕ ادلتوسطة احلكومية اإلسلميةبادلدرسة  لفصل السابع العربية اللغة

 يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل يف تطبيق العائق كالعوامل ادلساعد عواملبال تتضمن اليتبأسئلة 

 :يلي كما العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق ككذلك العربية اللغة ميتعل

                                                               
111

ميداف،  ٕادلقابلة مع مسش الرجاؿ، نائب رئيس ادلدرسة للمهنه  بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  
 ٕٛٔٓمارس  ٘التاريخ 
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 في 3102 المنهج الدراسي في تطبيق ةالعائق والعوامل المساعد العوامل .0

المدرسة المتوسطة الحكومية اإلسلمية ب في الفصل السابع   العربية اللغة تعليم

 ميدان. 3

العربية  يف الفصل السابع   اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق يف

 من ةالعائق كادلساعد العوامل ههناؾ ميداف ٕبادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

 .التهنفيذ على تؤثر اليت العوامل

ادلتوسطة يف ادلدرسة  ةقكالوثي كادلقابلة ادلبلحظة خبلؿ من التحليل إىل استهنادان 

 العربية، اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق حوؿ ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية 

 :كهي ،ةالعائق كادلساعد العوامل ههناؾ

 العائق العوامل أ 

ادلدرسة  اليت ةقكالوثي كادلقابلة ادلبلحظة خبلؿ من التحليل ةجنتي إىل استهنادان 

 الدراسي هنه ادل تطبيق يف العائق العوامل ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

العربية  يف الفصل السابع  بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ

 :كهي ،ميداف ٕاإلسلمية 
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 العربية اللغة لتعليم الكافية غَت ادلساعد مرافق (ٔ

 عملية هنجاحل مباشر غَت أك مباشر يدعم ما كل هي التحتية كالبهنية ادلرافق

 .كغَتها ادلدرسة إىل كالطريق ،كاحلماـ م،يالتعل كأدكات التعليمية، كسائل مثل م،يالتعل

 ،كادلكتبة الدراسية، فصوؿ بيهنها، العربية اللغة ميتعل التحتية كالبهنية ادلرافق تدعم

 يف كادلقابلة ادلبلحظة إجراء بعد. التعليمية ككسائل ،التدريس كالكتب اللغة، كمعمل

 أف الهنتيجة على ةالباحث تحصل ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة 

 غيابب ذلك كيتجلى. كافية غَت العربية اللغة ميلتعل التحتية كالبهنية الداعمة ادلرافق

 اللغة ميتعل لدعم مةهادل الوسائل من كاحد هو اللغة معمل أف حُت يف اللغة، معمل

ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  بهنائب رئيس ادلدرسة ادلقابلة ةجبهنتي يتفق كهذا. العربية

 .هافيما اللغة معمل ـ أف العربية اللغة علمكم ميداف ٕ

 غَت كالتعلم التعليم أنشطة يف ادلستخدمة العربية للغةا ميتعل كسائل أف كما

 ككما. كاإلنًتنت كاحلاسب العرض كأجهزة LCD شاشات كجود عدـ مثل موجودة،

 كاف الصوت كمكرب اموؿ اسب كاحل أجل من أنه العربية اللغة معلم أحد قاؿ

 .الفصل يف عرض كأجهزة LCD شاشات ههناؾ تكن مل بهنفسه، ػلمله
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أك  الداعمة التحتية كالبهنية ادلرافق أف االستهنتاج ؽلكن ،بياف من قبل على بهناءن 

 الدراسي هنه ادل طبيقت يتم مل لذلك كافية، غَت تزاؿ ال العربية اللغة ميلتعل ادلساعدة

 .باجليد ٖٕٔٓ

 غَت كافية. ٖٕٔٓفهم ادلعلم اللغة العربية يف تطبيق ادلهنه  الدراسي  (ٕ

اإلستَتتيجية اجليدة ك  ال تهنفع.ادلهنه  لتطبيق الرئيسيوف ادلهنفذكف هم ادلعلموف

 ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق فشل أك صلاح فإف لذا ،بدكف ادلعلمادلرافق الكاملة 

 كمعلم نائب رئيس ادلدرسة مع ادلقابلة لهنتيجة كفقا. ادلعلم على كبَت بشكل يعتمد

 مل للفصل السابع العربية اللغة معلم ألحد التعليمية اخللفية فإف أنفسهم، العربية اللغة

 .العربية اللغة مواد مع تتطابق

 (Ahmad Zukhri, S.S)األستاذ أمحد زخرل  التعليمية اخللفية أف حُت يف

 استوىف التعليمية، اخللفية سول. العريب األدب فهي العربية اللغة مع متشاهبة أك مهناسبة

 ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف السابع الصف من العربية اللغة معلم

 يشعركف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق يف كلكن ،دراسة العليا أكملوا حيث ، ادلعيارب

 .األساسية األنشطة يف كخاصة ، بالصعوبة
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 العربية اللغة تعلم يف الطبلب رغبة اطلفاض (ٖ

 الدراسي هنه ادل تهنفيذالعوامل العائق  لحدإ فإف ،كادلقابلة ادلبلحظة على بهناءن 

 هو ميداف ٕاإلسلمية ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يف العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ

 نظرت ،ادلبلحظة إىل كاستهنادان . مهنخفضُت الذين العربية اللغة ميتعليف  طبلب اهتماـ

 إدراؾ مثل أما سببه. قليبلن  العربية اللغة ميتعل أثهناء يهنشطوف الذين الطبلب أف الباحثة

 من كبعضهم الطبلب، لتعليم متجانسة كغَت صعبة العربية اللغة يعتربكف الذين الطبلب

 االبتدائية ادلدرسة ك ،اإلسبلمية االبتدائية ادلدرسةك  ،احلكومية االبتدائية ادلدرسة

 ابتدائية مدرسة متخرجوف من هم ميالتعل أثهناء يهنشطوف الذين الطبلب. ادلشًتكية

 هنه ادل أما فالطبلب الذين متخرجوف من مدرسة األخرل عَت ناشط. .إسبلمية

 .نشاطنا أكثر الطبلب غلعل أف غلب  ٖٕٔٓ الدراسي

 ةالمساعد العوامل ب 

 ه ادلهن تهنفيذ ادلساعدة يف عواملال بالطبع ههناؾ ،العائق عواملال إىل باإلضافة

 ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف العربية اللغة ميلتعل ٖٕٔٓالدراسي 

 بعض يلي فيما. التحسُت يف كيستمر ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ يستمر حبيث

 :، كما يليالعربية اللغة ميلتعل ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق ساعدت اليت العوامل
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 .ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق حوؿ الديهنية الشؤكف لوزارة ادلعممة الرسالة (ٔ

 أف ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه تطبيق عن الشؤكف الديهنية كزارة من تعميمية رسالة

  كالرابع األكىل لفصل دلستول كفقنا ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ يف يبدأ هتهنفيذ

كالفصل العاشر  للمدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية السابع كالفصل للمدرسة اإلبتدائية 

ادلدرسة  تدعم أك تشجع العائق العواملللمدرسة الثانوية. هذه الرسالة هي من 

 ابتداءن  تدرغليان  ٖٕٔٓ الدراسي  ادلهنه لتطبيق ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

نائب رئيس  بياف مع يتماشى كهذا. العربية كاللغة الديهنية الًتبية دلواد السابع الفصل من

 الشؤكف كزارة تعليمات بسبب ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيقأف  ادلدرسة األكؿ

 .الديهنية

 .ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي أساس على العربية لتعليم اللغة كتاب التدريس (ٕ

 فإف ،ميدافٕادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  يف ادلبلحظة إىل كاستهنادان 

 الصف يف طالب لكل شللوكة ٖٕٔٓ الدراسي هنه على ادل  العربية للغة الدراسي باالكت

  بهنجاح. ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيقفبذالك غلرل . السابع
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 ادلدرسة من ادلساعد (ٖ

األستاذ مسش  ذكر ادلهناه ، قسم رئيس نائب مع ادلقابلة نتيجة إىل كاستهنادان 

 احتياجات ربسُت يف العمل ستواصل ادلدرسة أف (Syamsulrizal S.Pd.I) الرجاؿ

 كستسعى. أمثل ضلو على ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ يهنجح حىت كالطبلب ادلعلمُت

 شكل هو هذا. اللغة معمل تفعيل ذلك يف دبا ربتية، كبهنية مرافق إنشاء إىل أيضا ادلدرسة

 . لهنجاح تطبيقه ادلدرسة من ادلقدـ الدعم أشكاؿ من

العوامل ك  العائق عواملال أف إىل الباحثة تخلص ،كادلقابلة ادلبلحظة إىل استهنادان 

 :يلي كما هي العربية اللغة ميتعلل ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق ادلساعدة يف

 ال حىت التعليمية ككسائل اللغة، غياب معمل مثل غَت كافية، التحتية كالبهنية ادلرافق (ٔ

 .باجليد على العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن تطبيق تشغيل يتم

 ٖٕٔٓشعر معلم اللغة العربية لفصل السابع صعبا يف تطبيق ادلهنه  الدراسي  (ٕ

كشعر   كاحدة غرفة يف البلـز من أكثر الطبلب عدد ألف عهندما عملية التعليم،

 تقوًن: جوانب ثبلثة تشمل أف يهنبغي اليت الطبلب، جلميع تقوًن تقدًن يف صعبا

 .ادلهارات كالتوًن ادلعرفة كتقوًن ادلواقف،
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 عملية التعليم سببكهي  عملية العربية اللغة دراسة عهند مهنخفضة رغبة الطبلب (ٖ

 كلكن نشاطا، أكثر ليكونوا الطبلب ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي يتطلب. فعالية أقل

 أكثر ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية  ادلدرسة من السابع الصف طبلب

 .أف اللغة العربية صعبة كفيعترب  مألهن ،التعليم خبلؿ كادلزاح الصمت

 :هي العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن ادلساعدة يف تطبيق العوامل

 ٖٕٔٓ الدراسي ادلهنه  تطبيق حوؿ الديهنية الشؤكف لوزارة ادلعممة الرسالة (ٔ

 ٖٕٔٓادلهنه  الدراسي أساس على العربية لتعليم اللغة التدريسكتاب  (ٕ

 ادلدرس. من ادلساعد (ٖ

العربية لفصل السابع في المدرسة  اللغة تعليم في 3102 المنهج الدراسيتطبيق  .3

 ميدان. 3المتوسطة الحكومية اإلسلمية 

 تطبيق يف ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  هاتقدم اليت االستعدادات

 يف ،كلكن. (SNP) الوطهنية التعليم رايدبع على أساسه مطابقا ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل

 الواجب ادلتطلبات بعض يلي فيما. التهنفيذ كتعوؽ تواجه اليت قيود كثَت ههناؾ تطبيقه

 :ٖٕٔٓ العربية هنه ادل إىل استهنادان  السابع للصف العربية اللغة ميتعل عملية يف توافرها

 .ساعات ٖ هو األسبوع يف العربية اللغة ميتعلال محل أ 
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 دقيقة. ٓٗ هو كاحدة ساعة يف التعليم كقت زبصيص ب 

 عدده كما عدد. التعليم كفعالية كفاءة ربسُت على اللغة التدريس يهنفع كتاب ج 

 .الطبلب

  التعليم. عملية يف الدراسي الفصل قادر على ترتيب تكوف ادلعلم أف غلب د 

 يف كاقعك  العربية ميالتعل متطلبات بُت التوافق ،ةقكالوثي كادلقابلة ادلبلحظة على بهناءن 

 :ادليداف هذا

 ٖهو  العربية اللغة دلادة اجلدكؿ ،الشؤكف الديهنية كزارة شركطب كفقا م،يالتعل محل أكال

جدكاؿ  على مبٍت هذا. ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يفسعات يف أسبوع 

 األستاذ مسش الرجاؿ. مع ادلقابلة ةجبهنتي ككفقا الدركس

ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يف درس كل يف الوقت كزبصيص الوقت، زبصيص ثانيا

 ادلقابلة ةجبهنتي مهناسبا هذا. على ساعة دقيقة ٓٗ هو اددب كفقا أيضا ميداف ٕاإلسلمية 

. ميداف ٕاإلسلمية ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  يف السابع الصف العربية اللغة معلم مع

 يف كاليت ، كالتهنفيذ اخلطة التعليم بُت تباين ههناؾ ،ةالباحث مبلحظة إىل استهنادالكن، ك 

 لؤلنشطة دقيقة ٓٔ إىل مقسمة دقيقة، ٓٙ هو ادلخطط الوقت من خطة التعليم تفاصيل
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 تهنفيذ يف بيهنما. اخلتامية لؤلنشطة دقيقة ٓٔ ك األساسية، األنشطة يف دقيقة ٓٗ ك األكلية،

 .الثبلث ادلراحل جلميع دقيقة ٓٗ فقط تستخدـ الوقت

 الدراسي هنه ادل على العربية اللغةلتعليم  باالكت كعدد ،التدريس باكت ثالثا

 .العربية للغة التدرس كتاب لديه طالب كل مبلحظة على بهناء ألنه كافية، ٖٕٔٓ

 ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف العربية اللغة مدرسا قاـ ،الفصل إدارة رابعا

 .دلهارة الكبلـ )زلادثة( رلموعات ثل ههناؾم الدراسي، الفصل بإدارة ميداف

 يف السابع لفصل العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تهنفيذ ربليل إف

 كالتهنفيذ التخطيط كهي مراحل، ثبلث ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة 

  .ًنكالتقو 

 التخطيط أ 

 ادلعلم على البدلسيدؿ حسن الهنتيجة يف تهنفيذ التعليم.  التخطيطحسن 

 التعليم خطة إعداد مت ،ادلبلحظة ةجبهنتي كفقان . التخطيط يفخطة التعليم  ك ادلهنه  ترتيب

 األساسية الكفاءات من يتكوف كالذم ،ٖٕٔٓ الدراسي للمهنه  كفقان  العربية للغة

 أساليب كادلقاربات التعليمية كادلواد ميالتعل كأهداؼ كادلؤشرات األساسية كالكفاءات
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( اخلتامية كاألنشطة األساسية كاألنشطة األكلية األنشطة) ميالتعل كأنشطة هككسائل ميالتعل

 .ًنكالتقو 

 التنفيذ ب 

رتب  .إذا كاف تهنفيذه مهناسبا بالتختيط سيدؿ حسن الهنتيجة التخطيطحسن 

 قيل قد خطة التعليم ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية معلم اللغة العربية يف ادلدرسة 

 معلم مبلحظة إىل كاستهنادا. اخلطةب  مل يهناسب هتطبيق كلكن للمعايَت، ككفقان  جيدة أهنا

 تهنفيذ فقط ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف السابع للصف العربية اللغة

 .أنشطة مخسة ههناؾ يكوف أف يهنبغي خطة التعليم يف بيهنما أنشطة، ثبلثة

 مقدمة (ٔ

 فتح صحيح،ال قدمةادل قياـ مت السابع، الفصل يف ادلبلحظة إىل كاستهنادان 

قرأ ادلعلم كشف  مث الفصل، رئيس بقيادة معان  كالدعاء بالسبلـ الدرس ادلعلم

 أهداؼ كشرح السابقة ادلادة حوؿ أسئلة بطرح ادلدرس يقـو ذلك كبعد ،الغياب

 .ميالتعل
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 األساسية األنشطة (ٕ

 األساسية األنشطة يف. كالتعلم التعليم عمليةهي األساسية  األنشطة

 ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  السابع الصف يف العربية اللغة ميلتعل

 مت اليت خطة التعليم مع أك ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن مع سباما يتفق ال ميداف

 اليت األنشطة. غَت كاملة ميالتعل عملية يف األساسية األنشطةآلف . إعدادها

 اللغة ميلتعل األساسية األنشطة يف ادلراحل. كالتواصل التفكَت أنشطة هي ما غالبنا

 كما هي ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  السابع الصف يف العربية

 :يلي

 ادلبلحظة ( أ

 ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف العربية اللغة لميتع عملية يف

 عن ادلواد الطبلب فَتاقب ادلعلم، يشرحعهندما بلحظة ادل نشطةاأل توجد ميداف

 .للمعلم شرحها يتم اليت "األسرة يوميات من بييت، العهنواف،"

 ادلستمر، ميبالتعل مهتمُت كغَت بادللل الطبلب يشعر ،هذه األنشطة يف

 األصدقاء مع القصص كقص اللعب مثل اخلاصة، أنشطتهم يف مهنشغلوف فهم

 استهنادان . صغَت جزء فقط علمشرح ادلل حقا يهتموف الذين الطبلب. جبانبهم
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. صعبنا أمرنا العربية اللغة يعتربكف الذين أكلئك سببه إف كادلقابلة ادلبلحظة إىل

 أقل كالتعلم التعليم أنشطة فيكوف ادلتجانسة غَت التعليمية اخللفية أف كما

 .فعالية

 تقدًن األسئلة ( ب

 العهنواف، حوؿ ادلواد ادلعلم يشرح أف بعد تقدًن األسئلة إجراء يتم 

بادلدرسة  العربية اللغة ميتعل يف السائ نشاط. األسرة يوميات من بييت،

 من أكثر ادلعلموف يطرحها اليت األسئلة ،ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية 

 هذا يف .الطبلب يفهمها ال اليت ادلواد حوؿ عادة تكوف ادلعلم أسئلة الطبلب،

 ازحادل أك الصمت رلرد اهنم. نشطُت ليسوا الذين الطبلب منكثَت  الهنشاط

 .جبانبهم األصدقاء مع

 التجريبة  ( ت

 ااكلة راحلادل السابع الصف العربية اللغة يف كالتعلم التعليم أنشطة يف

 قامت زلاكلة مراحل. العربية اللغة كتاب يف ادلشاكل حل الطبلب طلب هي

 من بييت، العهنواف، حوؿ ادلادة كتفسَتليقـو أماـ الفصل  الطبلب بسؤاؿ أيضا
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 رلموعات إىل الطبلب بتقسيم ادلعلم يقـو األحياف بعض يف. األسرة يوميات

 .التدريب إلكماؿ

 يف العربية اللغة كتعلم تدريس يف كالتواصل التفكَت أنشطة تهنفيذ ذلك، على عبلكة

 مث نقص ،كثَتة ك فهمهم سلتليفة ةكاحد غرفة يف الطبلب عدد ألف. نادران  السابع الصف

 ادلرحلة هذه سبب أيضنا هو ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق حوؿ العربية اللغة معلم فهم

 يف ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف الباحثة مبلحظة على هذا يعتمد. غالبنا

 . يةكاف غَت العربية اللغة ميتعل عملية يف التعليمية كسائل استخداـ مث. العربية اللغة ميتعل

 األنشطة اخلاسبية (ٖ

 العربية باللغة ميالتعل خاسبية أنشطة تهنفيذ مت ،ادلقابلة نتيجة على بهناءن 

 "األسرة يوميات من بييت، العهنواف،" ادلادة ادلعلم ؼلتتم األنشطة، هذه يف. يداجلب

 ادلعلم يوفر. اليـو تدريسها يتم اليت ادلواد قراءة بإعادة الطبلب مجيع كيهنصح

 الدرس ؼلتم. العربية اللغة درس خاصةن  ،كي يتعلموف باجلد للطبلب احلافز أيضنا

 .كداعا باسبلـ كيهنهيها احلمدا بقراءة
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 التقويم ج 

ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة  العربية اللغة علمدل  تطبيقه صعب نشاط هو ًنو التق

. باجليد تطبيقه صعب احلقيقي تقوًنال أف العربية اللغة معلم قاؿ. ميداف ٕاإلسلمية 

 من أكثر ةكاحد غرفة يف السابع الصف طبلب عدد هو ـالتقيو  عملية قيود سبب

،  كهي رلاالت ثبلثة على ًنالتقو  يتم أف كغلب شخصنا ٕٗ إىل ٓٗ حوايل أم البلـز

 إجراء يف يستمر قالق به ادلعلم أف من الرغم على ، كلكن. كادلوقف ،ادلهاراتك  ارؼ،عادل

 .ادلدرسة من التوجيه على ػلصل ادلعلم ألف حقيقي، ًنتقو 

 ميتعل يف ًنكالتقو  كالتهنفيذ بالتخطيط ادلتعلقة السابقة األكصاؼ استهنتاجات إف

 كما هي ميداف ٕاحلكومية اإلسلمية ادلتوسطة ادلدرسة  يف السابع للصف العربية اللغة

 :يلي

 يعٍت ،ٖٕٔٓ الدراسي دلهنه طلوب ادل كفقا وقتال كزبصيص ميالتعل محل  (ٔ

 الوقت يف كلكن. كاحدة ساعة يف دقيقة ٓٗ ك األسبوع يف ساعات ٖ

 .كالتهنفيذ خطة التعليم بُت تباين ههناؾ لذلك دقيقة، ٓٙ هو ادلخطط

 .جيد تهنفيذعلا الفصل كإدارة التعليم كتاب (ٕ
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 على ،(RPP) التعليم كخطة ادلهنه  بتقدًن العربية اللغة معلم قاـ التخطيط، (ٖ

 خطة مكونات مجيع إصلاز مت كلكن الوقت، ربديد يف خطأ كجود من الرغم

 التعليم.

 مثل ،ٖٕٔٓ الدراسي ه بادلهن سعى معلم أف يهناسب التهنفيذ التهنفيذ، (ٗ

 يزاؿ ال حىت كاجهتها اليت العوائق من القيود ههناؾ ؿ كلكن العلمي ادلدخل

 .ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل متطلبات مع سباشيان  أقل التهنفيذ

 ادلعرفة ًنتقو  كهي رلاالت، ثبلثة يف الطبلب ميتعل ةجنتي  ًنتقو  يتم أف غلب (٘

 جدنا كثَت الطبلب عدد ألف ا ،لكنك . ًن ادلهاراتتقو ك  ادلواقف ًنتقو ك 

 غَت سباـ. ًنالتقو  فيكوف

 ,Hamnah Hasibuan) حسيبواف هامهناهاألستاذة  التعليم مراحل عاـ بشكل (ٙ

S.Ag.) األستاذ أمحد زخرل  ك(Ahmad Zukhri, S.S) ،بيهنهما الفرؽ تقريبا 

 من كثَت أ كسائل األستاذ أمحد زخرل يستخدـ. كسائل استخداـيف 

 ادلعلم مجيع ػلصل ًن،أمالتقو . حسيبواف هامهناهاألستاذة  من أكثر األحياف

 .ادلدرسة من ًنللتقو  إرشادات على
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 الباب الخامس

 واالقتراحة  الخالصة

 الخالصة -أ 

 :هي البحث هذا اخلبلصة فإف البيانات، كربليل البحث تقرير مهناقشة بعد

 في 3102 المنهج الدراسي في تطبيق ةالعائق والعوامل المساعد العوامل .0

المدرسة المتوسطة الحكومية اإلسلمية ب في الفصل السابع  العربية  اللغة تعليم

 ميدان. 3

العربية  يف  اللغة تعليم يف ٖٕٔٓ ادلهنه  الدراسي تطبيقيف  العوامل العائقمن 

 مرافقميداف يعٌت:  ٕة احلكومية اإلسلمية توسطالفصل السابع  بادلدرسة ادل

 لتعليم الكافية غَت ادلساعدة مرافق، ك العربية اللغة لتعليم الكافية غَت ادلساعدة

. أما العوامل العربية اللغة لتعليم الكافية غَت ادلساعدة مرافق ، كالعربية اللغة

 ادلهنه  تطبيق حوؿ الديهنية الشؤكف لوزارة ادلعممة الرسالةادلساعدة يعٌت: 

ادلهنه   أساس على العربية لتعليم اللغة كتاب التدريس ، كٖٕٔٓ الدراسي

 .ادلدرسة من ادلساعد ، كٖٕٔٓالدراسي
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 في الفصل السابع  العربية  اللغة تعليم في 3102 المنهج الدراسي تطبيق .3

 ميدان. 3المدرسة المتوسطة الحكومية اإلسلمية ب

 العربية اللغة ميتعل يف ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل تطبيق فإف عاـ، بشكل  

 مع متوافقا يكوفس ميداف ٕادلتوسطة احلكومية اإلسلمية ادلدرسة  يف السابع للفصل

 العلمي، دخلبادل  ميالتعل تهنفيذ العربية اللغة معلم حاكؿ كقد. ٖٕٔٓ الدراسي ه ادلهن

 ،ههناؾ قيود التهنفيذ يف ،كلكن. للمبادئ كفقا نشاط يف احلقيقي ًنالتقو  ادلعلماستخداـ 

 أما. زلَتنا يزاؿ ال الذم تقوًنكال ،غَت سباـ ٖٕٔٓ الدراسي ه عن ادلهن ادلعلم فهم مثل

 ادلعلم لذلك  ادلدرسة من احلقيقي ًنالتقو  توجيهات على ػلصل معلم كل ًن،للتقو 

 .للطبلب ادلعطاة للقيمة كفقا ؽلؤل فقط

 االقتراحات -ب 

 يف ادلساعلة بقصد االقًتاحات يهنقل أف الباحثة ريدت ،البحث هذا كتابة هناية يف  

 :يلي كما هي االقًتاحات. التعليم جودة كربسُت التفكَت

 للمعلم  .ٔ

 تهنفيذ ليكوف فهما جيدا ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل ادلعلم عن يفهم أف البدل أ 

 .ٖٕٔٓ الدراسي هنه ادل ردبعيا ككفقنا متوقع هو كما الفصل يف ميالتعل
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 عملية كل يف التعليمية الوسائل استخداـ يف إبداعنا ادلعلم يكوف أف البدل ب 

 .التعليمية األهداؼ ربقيق ؽلكنك  بادللل الطبلب يشعر ال حىت م،يتعلّ 

 الطبلب اليت شخصية كفهم إدراؾ يف االستمرار إىل ادلعلم يسعى أف البدل ج 

 .الطبلب جلميع يامتساك  ميالتعل كي يكوف ادلتجانسة، غَت

 .العربية اللغة ميتعل يف البيئة إشراؾ األحياف بعض يف ادلعلم على غلب د 

 للمدرسة  .ٕ

 اللغة ألف العربية، للمادة اللغة أكرب اهتماما تويل أف ادلدرسة على البدل 

 كالبهنية ادلرافق استكماؿ إىل كتسعى ،اإلسبلمية ادلدرسة رموز أحد هي العربية

 ٕاحلكومية اإلسلمية ادلتوسطة ادلدرسة  يف العربية اللغة ميتعل تدعم اليت التحتية

 .الفصل لكل العرض كجهاز ،الشاشة ،معمل اللغة مثل ،ميداف
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