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 الباب الرابع 

 نتائج البحث 

ومن نتائج البحث يف هذا الباب من عملية مجع البياانت وحتليل البياانت  

ونتائج البياانت احملصولة من عملية البحث العلمي الذي جار به الباحثة يف املدرسة  

 . (Trenggalek)الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك 

 حملة عن املوضوع البحث  .أ

 1املكان اجلغريف .1

اترجناليك الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  من    املدرسة  واحدة  هي 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة    اترجناليك.الرائدة يف    ة الثانويةاملدارس

املدارس  اترجناليك من  واحدة  الثانوية  هي  تسجيلها كمدرسة  اة  مت   اديواياتليت 

(adiwiyata)  هذه املدرسة بوضع الدولة بدءًا من اإلنشاء   ومالئمة لألطفال. تتمتع

املدرسة. يف   الواحدة اترجناليك األول هلذه  الثانوية اإلسالمية احلكومية    املدرسة 

منهج   ابلفعل  احلكومية  .  2013  الدراسييستخدم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

كومية املدرسة الثانوية اإلسالمية احل.  1966أتسيسه يف عام    الواحدة اترجناليك

 
م يف التاريخ   2020 – 2019الواثئق عن حملة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك للعام الدراسى  1

 . 2020ينايري  16
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اترجناليك  الواحدة  .  "أ"  اعتماده الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

 نشط من االثنني إىل السبت. الطالب واملعلمني يدخلون يف الصباح.  اترجناليك

 : املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك  اسم املدراسة
 : احلكومي  املستوى

 ( 0355) 791562:   اهلاتف منرة 
 كاراجنسوكو   (TMP): غرب حديقة مقربة األبطال     العنوان 

 املنطقة اترجناليك. اترجناليك 
 1966:   سنة اإلقامة

 mtsntrenggalek@yahoo.co.id : الربيد اإللكرتون 

 : أ مستوى اإلعتعاد 
 : الصباح  املدرسةوقت 

 

 2اتريخ أتسيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك .2

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك هي احدى املدرسة  

غرب  م. وقع يف    1966الثانوية اإلسالمية احلكومية يف اترجناليك. قائم يف السانة  

 .اترجناليك املنطقة اترجناليككاراجنسوكو   (TMP)حديقة مقربة األبطال 

 
  – 2019املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك للعام الدراسى تاريخ لاالواثئق عن  2

 .2020ينايري  16م يف التاريخ  2020

mailto:mtsntrenggalek@yahoo.co.id
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أقامت   الواحدة اترجناليك  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  قبل  املدرسة  من 

اجملتمع يف مقاطعة   األول  اترجناليكقادة  الرائد  وهو رئيس    .يبحممد شعا  هو. 

اترجناليك, يف  احلج والسيد    الري  القرية  بوصفه    نواوي  يف  كلواتن كاور كسرى 

السيد  اترجناليك مث  منطقة    ساكييو،  قرية يف  والسيد اترجناليكعانرتو  كجهاز   ، 

  منطقة كموظف يف    بصريا احلج، والسيد    اترجناليككمسؤول إعالمي يف  داهالن  

 .اترجناليك

يف عام  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك  أتسست  

   PGANسنوات تعليم الدولة الدين املعلم ) 4مع وضع الدولة حتت اسم   1966

الذي   1966لعام    23سنوات( الذي صدق عليه بقرار من وزير الداينة رقم    4

عام   تقريبا يف  أانم ملدة مخس سنوات  السيد جويرول  العام    1966يرأسه  حىت 

. مث كان  1977. بعد ذلك مت استبدال السيد ماردي سيسويو حىت عام 1971

وكتور من قبل السيد الد  1980املدرسة مرة أخرى حىت عام    هناك تغيري يف رأس

 . موجيونو 

، حتولت مدرسة الرتبية الدينية ملعلم الدين احلكومي ملدة    1980يف عام  

سنوات( إىل مدرسة تسناوية يف الدولة األم وفًقا ملرسوم   PGAN   4سنوات )  4
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املدرسة  . من  Kep / E. 11/73/1980املدير العام للتطوير املؤسسي اإلسالمي ، رقم  

 األصل.املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية إىل   (filial)الثانوية اإلسالمية فيليال

وفًقا ملرسوم رئيس مكتب داينة   1998بعد ذلك يف األول من أبريل عام  

املدرسة الثانوية تعيينه    Wm / I.b / 2153 / SK / 1998مقاطعة جاوا الشرقية رقم:  

املدرسة ، تغيري    2017بعد ذلك يف عام    .(model)اإلسالمية احلكومية موديل  

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  إىل  (model) الثانوية اإلسالمية احلكومية موديل

 حىت اآلن. الواحدة اترجناليك

 3رؤية املدراسة وبعثتها . 3

كل املدارس يريد أن يطور اجلودة يف جمل النظام والتنظيم. ألن كل وظيفتها  

ال للمدرسة  وكذالك  املستقبلة.  احلياة  يف  اإلندونيسي  اجليل  لبناء  ثانوية  جييئ 

اإل "اإلسالمية احلكومية  الواحدة اترجناليك. رؤية هي:  من  سالمية  حتقيق جيل 

النوعية الشعبية ، حياة دميقراطية وصحية صحية مثقفة ، واحلفاظ على البيئة اليت 

 ". تقوم على التعاليم الدينية

 
م    2020  –   2019الواثئق عن رؤية املدرسة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك للعام الدراسى   3

 . 2020ينايري  16يف التاريخ 
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يف حتقيق رؤية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اليت تتكون من البالغ 

غرس قيم تعاليم الشريعة اإلسالمية من خالل    (1األساسي كتحقيق الرؤية, وهي:  

املدرسة بيئة  يف  امتاق  التحصيل (  2  أنشطة  لتحسني  مواتية  تعليمية  بيئة  خلق 

يق اإلدارة القائمة على املدارس ،  تطب  (3  الدراسي من خالل تعزيز ثقافة القراءة.

التعرف على  (  4  وكذلك مشاركة اجملتمع كأصحاب مصلحة يف تقدم املدرسة.

منط حياة صحي ونظيف ومجيل ومنظم وآمن ومريح كشكل من أشكال توازن 

 النظام البيئي.

من   األعراض  الواحدة و  اإلسالمية  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

هي   الشريعة   (1اترجناليك  ألحكام  وفًقا  واملصافحات  التحيات  على  التعرف 

زراعة القرآن الكرمي  (  3  التعود على الصالة قبل وبعد عملية التعلم.(  2  اإلسالمية.

التعرف على صالة  ( 4 للمعلمني واملوظفني والطالب قبل بدء العمل / الدروس.

ألحكام املعمول هبا  الزي الرمسي وفًقا ل(  5  الضحى والدهور يف املسجد املدرسي.

تطبيق عملية التعلم من الدروس العامة املتكاملة مع التعاليم الدينية (  6  يف املدارس.

والفنون  والدين  األكادمييني  يف  وإمكاانهتم  الطالب  إبداع  وتسهيل  اإلسالمية 

إقامة تعاون متناغم بني املدارس واللجان واجملتمع كأصحاب مصلحة  (  7  والرايضة.

حتقيق أسلوب حياة صحي ونظيف ومجيل ومريح يف بيئة (  8  دارس.يف تقدم امل
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حتقيق منع تلوث النفاايت ، وعبء االنبعااثت وتوفري الطاقة يف بيئة (  9  املدرسة.

إدراك وعي مجيع سكان املدارس ابحملافظة على البيئة سواء يف التنوع (  10  املدرسة.

 درسة. البيولوجي أو احليواانت أو احليواانت يف بيئة امل

 4م 2020 – 2019أحوال التالميذ للعام الدراسى  . 4

الرتبوية, وبذلك  أنه موضوع يف مؤسسة  الطالب يكون واضعا كما  إن 

يشرتك يف   أنه  أكمل. وكذلك  و  أحسن  إىل وجه  لتمنية  متلك  روح  له  فيكون 

املسؤولية عن تلك الرتبية أي يف تطوير الكمية واجلودة منها. ويلي البيان عن عدد  

الواحدة اترينجاليك من صف   الثانوية اإلسالمية احلكومية  املدرسة  الطالب يف 

 السابع إىل صف التاسع.

 عدد الفصل  الفصل منرة
 عدد التالميذ 

 عدد مجيع  مؤنت مذكر 

 384 246 138 12 الفصل السابع  1

 397 246 151 12 الفصل الثامن  2

 422 265 157 12 الفصل التاسع  3

 
  2020  –  2019الواثئق عن ألحوال التالميد املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك للعام الدراسى   4

 . 2020ينايري  16م يف التاريخ 
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 1203 757 446 36 مجيع عدد  

 5أحوال املدرسني و املوظفني  .5

الربية  العوامل املهمة اليت تعني النجاح يف عمالية  كان املدرس احدى 

كما أنه مسؤول يف تكوين الشخصية الطالب. وكذلك كان آاب الطالب يعطى  

روحهم.   تنمية  توجيه  و  أوالدهم  تربية  إليه يف  اجملتمع  يؤمن  و  إليه  فلذا  األمانة 

يتطلب املدرس االستقامة والوالء العاىل يف أداء مهتنة ويكون مسؤوليا عن عملية  

 التعليم و التعليم يف املدرسة.

وكان عدد املدرسني و املواظفني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 : الواحدة اترجناليك ما يلي

 عدد  أحوال املعلم و املوظفني رقم 

 املعلمني  1

 59 املعلمني اجمللسني  

 11 املعلمني غري اجمللسني  

 املوظفني  2

 
الدراسى   5 للعام  اترجناليك  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  املوظفني  و  املدرسني  الواثئق عن ألحوال 

 .2020ينايري  16م يف التاريخ  2020 – 2019
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 1 رئيس قسم تنظيم اإلداري  

 7 املوظفني لقسم تنظيم اإلداري اجمللسني  

 5 املوظفني لقسم تنظيم اإلداري غري اجمللسني  

 ه املوظفني غري  3

 2 بواب  

 4 املوظفني النظافة  

 1 املوظفني األخر  

 90 اجلميع عدد 

 6أحوال الدراسة  .6

ة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  إن التعليم اللغة العربي

اترجناليك هي عملية التعليم اليت تقصد هبا للتشجيع و التوجيه و التنمية و التشكيل  

على مهارة اللغة العربية الفصحة. وترتكز هبا مهارة القراءة و ففهم النصوص العربية. 

لل القراءة  ويقصد مبهارة الكالم و الكفاءة على تكوين اجلمل  تعميق على مهارة 

 
  –   2019الواثئق عن ألحوال الدراسة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك للعام الدراسى   6

 . 2020ينايري   16م يف التاريخ  2020
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ا إتصالية و كفاءة الفهم حنو  للحصول على الغرض  للتعليم وهو مهارة  الساسي 

 مصدري احلكم األسيني لإلسالم, و مها القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشراف.

إضافة إىل املعىن السابق عن تعليم اللغة العربية, فيصمم التعليم على ما  

 يلي:

ب ( أ يقصد  م   هاإلستماع,  معين  وفهم  األصوات  اخلطاب  حتديد  أشكال  تلف 

 الشفوي بشكل مناسب.

الكالم, يقصد به تنمية تقدمي السؤال و اجلواب الذي يؤدي إىل فهم املقررؤ    (ب

 أبحسن.

 القراءة, يقصد هبا تعليم مهارة القراءة لرتقية فهم املقروؤ. (ج

لتقوية تنمية مهارة اإلنشاء و تكوين اجلمل  الكتابة, يقصد هبا   ( د موجها أم ال 

 الفهم على املقروؤ. 

و  التعليم  وزارة  رائسة  احلاضر حتت  احلكومي  ابملنهج  املدرسة    قامت 

ن  . وهبذا املنهج حاولت املدرسة أ  2113الثقافة تسمي ابملنهج املنهج الدراسي  

  وضع التوازن بني التطوير املواقف الروحية و اإلجتماعية و الفضول و اإلبداع و 

  ع القدرة الفك رية و احلركية. هناك دروس ختصص يف املدارس الدينية و التعاون م
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درس   هي درس القران و احلديث، و درس الفقه، و درس العقيدة و األخالق، و 

 .اتريخ الثقافات اإلسالمية، و درس اللغة العربية

 7الواسائل التعلمية و التسهيالت .7

تنفصل عن   ال  اجليدة  الرتبوية  املؤسسة  و و كانت  التعليمية    الوسائل 

عملية   بتسهيالت الكافية. إذا كانت الوسائل و التسهيالت كافية جيدة، فتجري

حسب  الرتبية جتري  أهنا  أي  سهولة  بكل  جري  املؤسسة  تلك  اإلجراءات   يف 

  الواحدة اترجناليك   املطلوبة. و كذلك احلال للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

كانت هذه الوسائل التعليمية   لتعليمية و التسهيالت. لوحيث تتوفر فيها الوسائل ا

ساعدت قد  لكنها  و  غي كافية  التسهيالت  و    و  التعلم  عملية  سي  على  كثيا 

 .التعليم

التسهيالت  و  التعليمية  الوسائل  عن  الواضح  البيان  إىل  للوصول   و 

 :املقصودة، فيمكن النظر إىل اجلدوال التاىل

 ت للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوسائل التعليمية و التسهيال

 م 2020 -2019للعام الدراسي  اترجناليكاألوىل 

 
الدراسى   7 للعام  اترجناليك  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  التسهيالت  و  التعلمية  الوسائل  عن  الواثئق 

 .2020ينايري  16م يف التاريخ  2020 – 2019
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 املرافق والوسائل منرة
عدد  

 اجلميع

 حال الغرف 

 فاسد كبري فاسد قليل جيد

 _ 8 25 33 الفصل  .1

 _ _ 1 1 رئيس املدرسة غرفة   .2

 _ _ 1 1 غرفة املدرس  .3

 _ _ 1 1 اإلدارغرفة قسم تنظيم  .4

 _ _ 1 1 املكتبة  .5

 _ _ 1 1 معمل اللغة .6

 _ _ 1 1 معمل العلوم الطبيعي .7

 _ _ 1 1 معمل التكنولوجي . 8

 _ _ 1 1 القاعة .9

 _ _ 1 1 غرفة الفنون  .10

 _ _ 1 1 غرفة الصحة املدرسة  .11

 _ _ 1 1 املسجد  .12

 _ 4 20 24 محام .13

 357 357 520 1234 الطالب مكتب  .14

 357 357 620 1334 كرسي الطالب .15

 5 10 25 40 مكتب املدرس  .16

 5 10 25 40 كرسي املدرس  .17

 _ 6 63 69 احلسوب .18
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يف تعليم اللغة العرابية    2013للمنهج الدراسي    (RPP)اعداد تنفيذ التدريس   .ب

اإلسالمية   الثانوية  ابملدرسة  الثامن  الصف  يف  القراءة  الواحدة ملهارة  احلكومية 

 م.  2020-2019للعام الدراسى  (Trenggalek)اترجناليك 

املواد   أحد  العربية هو  اللغة  تعلم  فإن   ، إندونيسيا  التعليمي يف  للنظام  وفًقا 

على   بناًء  الدين.  قسم  رعاية  حتت  املدارس  مجيع  يف  تدريسها  جيب  اليت  اإللزامية 

الباحث  ةاملالحظ أبداها  يف  ةاليت  األوىل  املوضوعات  اإلسالمية  ، يف  الثانوية  املدرسة 

  قال كما    8.، تعد املواد العربية أحد املوضوعات اإلجبارية  احلكومية الواحدة اترجناليك

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    ريئس منهج الدراسيك  (sarlim)سارليم  األستاذ  ا

 9: الواحدة اترجناليك

"نظرًا ألن هذه املدرسة هي مدرسة تسناوية نيجري اليت تقع حتت رعاية 
أيًضا قاعدة  املدرسة الثانوية اإلسالمية  قسم الدين يف إندونيسيا ، تتبع  

تعليم اللغة العربية كأحد املوضوعات هنا. هذا الدرس العريب موجود منذ  
ألن   نظرًا   ، ذلك  إىل  ابإلضافة  املدرسة.  هذه  الثانوية   املدرسةإنشاء 

اللغة اإلسالمية   العربية مهمة وإلزامية.  اللغة  تعترب   ، دينية  هي مدارس 
 العربية موضوع يتطور بشكل جيد واملواد تتطور وفًقا لألزمنة ".

 
 . 2020ينايري  13املالحظة يف املدرسة الثانوية الإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك يف التاريخ  8
 . 2020ينايري  16مع رئيس املنهج الدراسي يف التاريخ املقابلة  9
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املدرسة الثانوية  ، فإن  ة اليت أبداها الباحث  ةوفًقا للبيان أعاله ونتائج املالحظ 

بتعيني الدروس العربية كدروس إلزامية وظل   قام  اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك

 هناك لفرتة طويلة. تعلمه تطورت أيضا وفقا لوقته. 

مع   للمقابلة  الدراسيوفًقا  املنهج  يف  رئيس  اإلسالمية  ،  الثانوية  املدرسة 

منذ السنة األوىل اليت   2013  الدراسي  ، يستخدم منهج   احلكومية الواحدة اترجناليك

  2013  الدراسي  . تطبيق منهج2013  العام  مت فيها تطبيق املنهج يف إندونيسيا يف

 10سارليم: ستاذهو متكني الطالب ، كما قال األ

منهج   تطبيق  من  يتلقى   2013"الغرض  ال  حبيث  الطالب  متكني  هو 
لم ، وحتسني  الطالب فقط من املعلم وميكن للطالب معاجلة أنفسهم ، والتع

املناهج   يف  ومدير.  املعلم كميسر  قبل  من  مستقلة  مبساعدة  إمكاانهتم 
لعام   يعد   2013الدراسية  مل  ألنه  امليسر  إىل  مياًل  أكثر  املعلم  أصبح   ،

من   مزيد  تطوير  على  يعمل  املعلم  ولكن   ، املعلومات  جلميع  مصدرًا 
 املعلومات من الطالب وتوجيه مرجع املناهج الدراسية ".

 
، جيب أن يشمل تنفيذ التعلم بدءًا من التخطيط    2013  الدراسي  فًقا ملناهجو 

الضروري جتميع خطط   من   ، للتعلم  ابلتخطيط  يتعلق  فيما  التعلم.  وتقييم  والتنفيذ 
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املنهج والدروس واحلصول عليها كمبادئ توجيهية يف تنفيذ التعلم. خطة الدرس هي  

 شيء مهم جيب جتميعه بواسطة املعلم.

 (RPP) تعريف اعداد تنفيذ الدراسي . أ

إيسوايت،   األستاذةعلم اللغة العربية للصف الثامن ،  امل مع    ةقابلاملعلى    وفقا

إن   التدريسقالت  تنفيذ  أكثر من    اعداد  أو  لواحد  لوجه  تعليمية وجهاً  هي خطة 

لتوجيه أنشطة الطالب وتعلمهم يف حتقيق    ختطيطاالجتماعات اليت مت تطويرها من  

 11املنهج الدراسي:رئيس ك  سارليم األستاذالكفاءات األساسية. كما قال 

مهم جدا. ألن خطة الدرس هي مرجع أو خطة أو    "اعداد تنفيذ الدراسي
علم. لذلك املعلم يعلم من خطة الدرس ، بدءا من اخلطوات ،  دليل يف الت

سنة   ، وكل  معلم  لكل  مطلوبة  الدرس  تكون خطة   ، إذن  اخل   ، الطريقة 
مدرسية جديدة يُطلب من كل معلم وضع خطة درس مث مجعها لتوقيعها من  
قبل مدير املدرسة وإعادهتا مرة أخرى. يف بعض األحيان سيتم فحصهم من  

 .قبل املشرف "
عبارة عن    دريستنفيذ الت  اعدادمن خالل عرض البياانت ، من املعروف أن  

لتوجيه املعلمني يف تنفيذ التعلم يف    حتطيطتصميم ألنشطة التعلم اليت مت تطويرها من  

الفصل يف فرتة زمنية معينة. يتم استخدام خطة الدرس من قبل املعلم كمرجع لتنفيذ  
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التعلم حبيث تعمل بشكل جيد وفعال وفعال لتحقيق الكفاءات األساسية وأهداف  

 التعلم. 

الأن   تنفيذ  الوايف    تدريساعداد  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  حدة  املدرسة 

جيب أن يكون مملوًكا وجتميعيًا من قبل كل معلم مبا يف ذلك مدرس اللغة    اترجناليك

هي مرجع أو دليل للمعلم يف إجراء التعلم يف الفصل    تدريساعداد تنفيذ الالعربية. ألن  

تدريس  اعداد تنفيذ الالدراسي من أجل حتقيق الكفاءات األساسية وأهداف التعلم.  

اعداد  من قبل املعلم يف كل فصل من الفصل الدراسي يف فصل دراسي واحد. شرح  

ابلتفصيل بدءًا من املرحلة األولية للتعلم وجهاً لوجه يف الفصل الدراسي   تنفيذ الدراسي

 12واليت تتضمن األنشطة األولية مث األنشطة األساسية وحىت اإلغالق. 

لى املعلمني إعدادها قبل الدخول هي اخلطة اليت جيب ع  تدريساعداد تنفيذ ال

تنفيذ اليف الدرس.   الذي تطويره    عبارة من التحطيطلاببواسطة املعلم    تدريساعداد 

مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ التعلم اليت حتدث   تدريساعداد تنفيذ البعد ذلك. يناقش  

، ومؤشرات    عند وجهاً لوجه يف الفصل، بدءاً من مناقشة الكفاءات اليت يتعني حتقيقها

  ، التعلم ، واألساليب ، ووسائل اإلعالم ، واملواد  التعلم ، واألنشطة خالل عملية 

 وتقييم التعلم. 

 
 .  2020ينايري  13التوثيق عن اعداد نتفيذ التدريس يف التعليم اللغة العربية الصف الثامن يف التاريخ   12



86 

أمرًا هاًما جيب تنفيذه من قبل كل معلم قبل التدريس    تدريساعداد تنفيذ اليعد  

ألنه مرجع للمعلمني يف تنفيذ التعلم. إدراك أن التعلم ينطلق من االستعداد الناضج،  

ليحددس  يدر تال  تنفيذإعداد    فكتب تتفق مع جوهر    يستخدم  اليت ال  األشياء  من 

 . التعلم

الدراسي تنفيذ  يف    اعداد  الثانويااملستخدمة  احلكومية ملدرسة  اإلسالمية  ة 

تنفيذها يف املناهج الدراسية  اب  يتبع  الواحدة اترجناليك .  2013ملنهج الدراسية اليت 

، كان هناك تغيري عن املنهج السابق.   2013وابلتأكيد يف نظام املناهج الدراسية  

كما هو احلال مع خطة تنفيذ التعلم ، على الرغم من أهنا ال تتغري متاًما ، إال أنه  

الفصل   املسؤول يف  العربية وهو  للغة  األم كمدرس  نقلتها  فرق. كما  هناك  ابلتأكيد 

 13:الثامن

الكفاءات   4حنو  2013 اعداد تنفيذ الدراسي للمنهج الدراسي " توجيه
إىل   تقصري  األساسيةاألساسية  وهي  الكفاءة  األساسية.   1-الكفاءة 

الكفاءة   ,)املواقف االجتماعية( 2- الكفاءة األساسية ,)املوقف الروحي(
)املهارات(، يف حني يف املنهج    الكفاءة األساسيةو    ,)املعرفة(  3-األساسية

جوانب من التقييم وهي:    3، كان يشري بشكل أكرب إىل    (KTSP)  السابق
 العاطفية واملعرفية واحلركية. يف الواقع ، ليس الفرق كبريًا جًدا ، إنه يف منهج 
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الذي يتم استخدامه مبزيد من   اعداد تنفيذ الدراسيهو    2013  الدراسي
 "التفصيل وأكثر إجيازًا أيًضا ليس عظيماً.

 
جيب تعديلها وفًقا للمناهج الدراسية املستخدمة.   التدريستنفيذ  عند إعداد  

الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجنليكيف     الدراسي   ، استخدم منهجاملدرسة 

اعداد   . وابلتايل فإن2013منذ سن املناهج الدراسية ، وذلك اعتبارًا من عام    2013

الذي يركز على النهج العلمي    2013املستخدمة تشري أيًضا إىل منهج    تنفيذ التدريس

واملعرفة  االجتماعي  والسلوك  الروحية  الكفاءة  وهي:   ، أربع كفاءات  إىل  ويشري 

 واملهارات من الطالب.

يركز    2013  الدراسي  منهج  تدريساعداد تنفيذ ال  أن  عرف  مما سبق ، ميكن

أربع كفاءات أساسية ، وهي: كفاية املوقف الروحي ، واملوقف االجتماعي   ،  على 

وموقف املعرفة ، ومهارات الطالب. ميكن أن نالحظ من خطة الدرس اليت أعدها  

املعلم نفسه أن الكفاءات األربع مكتوبة بوضوح ، وهي أوالً ، تقدير وتقيم تعاليم  

والصحيح  النزيه  السلوك  احرتام   ، والثان   ، الروحي(  )املوقف  حيملوهنا  اليت  الدين 

مهذب ، واثق يف التفاعل    ,)التسامح والتعاون املتبادل(واالنضباط واملسؤولية والرعاية  

)املوقف   ووجودها  العالقات  متناول  يف  والطبيعية  االجتماعية  البيئة  مع  بفعالية 

االجتماعي( ، اثلثًا ، فهم وتطبيق املعرفة على أساس الفضول يف العلوم والتكنولوجيا  
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عيون )موقف املعرفة( ، والرابع ، والفن والثقافة املتعلقة ابلظواهر واألحداث املرئية  

وجتهيز وخدمة والتفكري يف عامل اجملاالت امللموسة واجملردة وفقا ملا مت تعلمه يف املدارس  

 واملصادر األخرى اليت كلها يف وجهة نظر نظرية )جوانب املهارات(. 

يف  التعليم اللغة العربية   2013  الدراسي  مناهجاعداد تنفيذ الدراسي لليف  

الرتكيز على موضوعات اللغة العربية على هذه الكفاءات األربع. الغرض  القراْةمهارة 

إيسوايت ، أن املهرة قروة ابللغة العربية  ألستاذةمن تعلم اللغة العربية ماهرة قرياه تنقله ا

هي جانب من جوانب املهارات اليت جيب أن ميتلكها مجيع الطالب. كما هو مذكور  

رابعة ، جيب أن يكون الطالب قادرين على معرفة وفهم أصوات  يف الكفاءة األساسية ال

وميكنهم    ، والنحوية  الصوتية  للقواعد  وفًقا  وصحيح  صحيح  بشكل  ونطقها  اللغة 

 14تدريبهم على فهم معان الرموز املقدمة يف النص وجنيها كتب ابلفعل.

رة  ملهاللغة العربية  ا  2013اعداد تنفيذ الدراسي للمنهج الدراسي  من حيث  

الدراسي، هي نفس  القراءة تنفيذ  متاًما من حيث    اعداد  إهنا متلفة   ، عام  بشكل 

 15. ، هناك العديد من اخلطوات اليت جيب مراعاهتاتنفيذ التدريسأهدافها. عند إعداد  

 . للغة العربيةاكما نقلتها األم كمدرس 
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التعلم   يتم  حبيث  ومنهجيًا  الدروس كاماًل  ترتيب خطط  يكون  أن  "جيب 
بشكل تفاعلي وملهم وممتع وصعب وفعال ، وحيفز الطالب على املشاركة  

، يتم تصميم وزارة التعليم و الثقافةالنشطة وتوفري مساحة كافية. وفًقا لسياسة  
الدراسيمكون   تنفيذ  أساسية وهي:    3إىل    اعداد  أهد1مكوانت  اف . 

. التقييم. ابلنسبة للخطوات نفسها ، حدد  3. أنشطة التعلم ،  2التعلم ،  
أوالً الوحدات التعليمية واملواد الدراسية والفصول الدراسية والفصول الدراسية  

  الكفاءة األساسية و  الكفاءة اجملموعة  ، وختصيص املواد والوقت. مث حدد  
مث خطوات التعلم وفًقا  وكذلك املؤشرات ، مث فقط أهداف التعلم نفسه ،  

، أي عن طريق إضافة اجلوانب العلمية للتعلم. بعد ذلك حتديد   13للخط 
 "  ابعداد تنفيذ الدراسيتقييم التعلم وجتميع املواد املرفقة 

بناًء على منهج لتوجيه أنشطة تعلم املتعلمني    اعداد تنفيذ التدريسمت تطوير  

 تنفيذ نهج هو املصدر الرئيسي يف إعداد  يف حماولة لتحقيق الكفاءات األساسية. امل

يعمل   للكفاءات األساسية والكفاءات األساسية.  الدروس  الدروس ، سواء خطط 

يف   أو  بشكل كالسيكي  التعلم  أنشطة  إلدارة  للتخطيط  توجيهي  املنهج كمبدأ 

 جمموعات أو يف التعلم الفردي.

التفصيلي   للمنهج الدراسى  يف املخطط  التدريس  تنفيذ  للغة  ا  2013اعداد 

بشكل عام ، فقط    اعداد تنفيذ التدريسهي نفس املواد العربية يف    ملهارة القراءةالعربية  

هناك تركيز وجوانب يف تعلم املزيد من الرتكيز على إتقان النص ابللغة العربية. الغرض 

وفًقا ملا هو مذكور يف الكفاءات األساسية الرابعة حول جانب اءة  من تعلم مهرة القر 
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املهارات ، أن يكون الطالب قادرين على إتقان إحدى مهارات مهارات اللغة العربية 

ع ، وهي مهارات القرع. يف مهارات القرع ، ميكن للطالب معرفة وفهم أصوات األرب

وميكنهم    ، والنحوية  الصوتية  للقواعد  وفًقا  وصحيح  صحيح  بشكل  ونطقها  اللغة 

تدريب الطالب على فهم وجين معىن احلمل الذي يتم تقدميه يف الكتابة ، وميكنهم  

 16من نص اللغة العربية.أخذ حمتوايت 

، توجيهه إىل أربع كفاءات أساسية  للمنهج الدراسي اعداد تنفيذ التدريسيف  

،   3، والكفاءة املعرفية    2للكفاءة ، واملوقف االجتماعي    1، وهي: املواقف الروحية  

يتم تطويرها إىل كفاءات أساسية. حتسني الكفاءات   4والكفاءة   هي املهارات اليت 

خالل االهتمام خبصائص الطالب وقدراهتم من    األساسية لتحقيق الكفاءات األساسية

، كل   أربع جمموعات  إىل  األساسية  الكفاءات  تنقسم  املوضوع.  األولية وخصائص 

منها تعد من الكفاءات األساسية. لتحقيق الكفاءات األساسية ، هناك حاجة إىل  

 مؤشر كمعيار يف تنفيذه. 

 تدريس مكوانت من اعداد تنفيذ ال  .ب

من معلمي اللغة العربية   تدريس اعداد تنفيذ الملالحظة وكذلك بياانت  اوفًقا  

املكوانت اليت مت شرحها يف   راسياعداد تنفيذ الدأبنفسهم ، جيب أن يكون لدى 
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ابللغة العربية ، وهي    اعداد تنفيذ الدراسياألول مكتوب بلغة    17املقابلة أعاله.

الدر  والفصول  واملوضوعات  املدرسة  واسم  مث  العنوان  الدراسية  والفصول  اسية 

ختصيص املواد والوقت. مث أدخل الكفاءات األساسية اليت توجد هبا أربعة جوانب 

 18وكفاءات ومؤشرات أساسية. 

الكفاءة األساسية هي معيار كفاءة الدراسات العليا جيب أن ميتلكه الطالب. 

ينية ، واملواقف  يف الكفاءات األساسية أربعة مكوانت ، وهي املواقف الروحية أو الد 

أساًسا   أو  األربع معيارًا  الكفاءات  أصبحت هذه  ، واملعرفة واملهارات.  االجتماعية 

أيًضا. بعد الكفاءات األساسية ،    اعداد تنفيذ الدراسي، خاصة يف    2013ملناهج  

هناك كفاءات أساسية وهي كفاءات كل موضوع مستمدة من الكفاءات األساسية.  

هناك العديد من اجلوانب اليت جيب أن ميتلكها الطالب من    يف الكفاءات األساسية ،

حيث املعريف أو العاطفي أو النفسي. واخلطوة التالية هي تطوير املؤشرات. عند حتديد 

املؤشرات ، فإن ما جيب مراعاته هو استخدام األفعال التشغيلية ، واليت غالباً ما تسمى 

C1-C4 الكفاءات األساسية ، ألن املؤشرات  . جيب أن تراعي املؤشرات عند جتميعها

 هي ترمجة للكفاءات األساسية. 
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اخلطوة التالية هي حتديد أهداف التعلم. الغرض من التعلم هنا هو مرجع قبل  

بعد    19حتديد مراحل تنفيذ التعلم بدءًا من غرس املواقف الروحية واإلدراكية واحلركية. 

ة ومصادر التعلم. حيدد املعلم أساليب  ذلك حدد طرق التعلم واإلعالم واملواد التعليمي

إىل   الطالب مثل االستكشاف واحلفر واملداوالت وما  نشاط  تؤكد على  اليت  التعلم 

ذلك. مث الوسائط املستخدمة ليست كبرية جًدا ألن الطالب يفهمون بشكل أفضل 

عند شرح مباشر ابستخدام الوسائط املباشرة مثل السبورات ، إخل. مث بعد ذلك يتم  

ط املواد التعليمية ومصادر التعلم على الكتب املوجودة من مرض جنون البقر مث  ضب

 .20دعمها كتب أخرى ومواد إضافية من املعلم

بعد ذلك ترتيب أنشطة التعلم. يف أنشطة التعلم مكتوبة ابلتفصيل بدءا من  

االجتماع األول إىل االجتماع الرابع. يف كل اجتماع ، مكتوب ابلتفصيل يبدأ أيًضا 

األنشطة   اخلتامية يف  األنشطة األساسية واألنشطة  تغرس  ، مث  األولية  األنشطة  من 

ية ، وتوفر احلافز ، مث تفتح مع أنشطة األسئلة  األولية املوقف الروحي ، والروح القوم

واألجوبة. يف األنشطة األساسية ، هناك مخس مراحل مهمة جيب مراعاهتا وهي أنشطة  
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االستجواب واملراقبة والسؤال والربط والتواصل. يف النشاط األخري ، النشاط اخلتامي.  

 21يف النشاط اخلتامي مليئة التقييم والتأمل التفكري.

القراءة  ترتيب مهارة  التدريس  تنفيذ  وزارة    اعداد  يف  النظامية  ملكوانت  وفًقا 

الفصول   / ، والفصول  ، واملوضوعات  املدرسة  اسم  املكوانت هي  التعليم والثقافة. 

والكفاءات    ، األساسية  والكفاءات   ، الوقت  وختصيص   ، واملوضوع   ، الدراسية 

اد التعليمية ، وأساليب التعلم ، ووسائل  واملؤشرات األساسية ، وأهداف التعلم ، واملو 

األنشطة  من  بدءاً  التعلم  أنشطة  التعلم ، خطوات  ، ومصادر  ، واألدوات  اإلعالم 

األولية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية ، مث اإلغالق أو التقييم والبحث ، آخر  

 املرفقات املتعلقة ابملواد املطلوب تسليمها. 

 م ي التعل املادة . ج

املدرسة  اليت مجعها معلمو اللغة العربية يف    اعداد تنفيذ الدراسيمن نتائج واثئق  

اعداد  ، فقد قاموا بتضمني املواد يف    الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة اترجناليك

أيًضا يف    تنفيذ الدراسي تنفيذ الدراسي، ولكن مل يتم تضمني مجيع املواد  ،   اعداد 

 
 عن اعداد تنفيذ التدريس  التوثيق 21
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من املواد حبيث تتضمن فقط عنوان املادة اليت مت تدريسها  وذلك ألن هناك الكثري  

 22والنقاط املهمة يف املادة. 

إيسوايت ، يصبح اختيار املواد مهًما للغاية ألنه  ستاذةمن نتائج املقابلة مع األ

سيتعلق ابألساليب والوسائط اليت سيتم استخدامها. املواد التعليمية هي وسيلة لتحقيق  

ت ، لذلك يعتمد حتديد املواد على الكفاءات املختلفة اليت يتعني  جمموعة من الكفاءا

حتقيقها. جيب أن يكون للمادة أيًضا صلة أو توافق مع حتقيق الكفاءات األساسية  

واألساسية. مصدر املادة اليت قدمها املعلم هو كتاب مرجعي مباشر من وزارة التعليم  

ت الصلة املأخوذة أيًضا من مواد أخرى  والثقافة وأيًضا كتب اللغة العربية األخرى ذا

 23يشعر الطالب أهنا مطلوبة يف التعلم.

اليت أعدها املعلم ، هناك ثالثة أنواع من املواد  تدريساعداد تنفيذ اليف واثئق 

املتبقية. اإلثراء واملواد  العادية ومواد  املواد  ، وهي  املقابل  24املدرجة  إىل  مع    ةاستناًدا 

العادية على مواد عامة جيب تسليمها يف    ستاذةاأل إيسوايت ، عادًة ما حتتوي املواد 

ات الطالب على مواصلة استكشاف  حني أن مواد اإلثراء مادة يف شكل إثراء لقدر 

املادة. إذا كانت املادة العالجية عبارة عن مادة يستخدمها املدرسون لصقل قدرات  
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العادية  املادة  لذا فإن طبيعة هذه  الطالب اآلخرين.  أقل من  تزال  اليت ال  الطالب 

 25والتخصيبية والعالجية تبدأ من العموم وتتعمق.

تاج إىل إيالء االهتمام لألهداف وحتقيق الكفاءات  يف اختيار املواد التعليمية حت

مصدرها وزارة التعليم والثقافة كما هو    اعداد تنفيذ التدريساألساسية. جتميع املواد يف  

ملوضوع فرعي واحد. عند اختيار املواد ، جيب على   اعداد تنفيذ التدريسموضح يف  

جراءات ومبادئ مرتابطة.  املعلم توضيح املوضوع الذي حيتوي على مفاهيم وحقائق وإ

جيب أن تكون املادة أيًضا ذات صلة بتحقيق الكفاءات ، وجيب أن تكون متوافقة  

املواد وفًقا ملصادر مرجعية   برتتيب  املعلم  يقوم  الطالب.  اليت حققها  الكفاءات  مع 

مستخدمة ، وقد قام البعض بتضمني مطط تفصيلي للمادة ، لكن يف خطة الدرس  

 يتم تضمينه يف العنوان فقط. ، هناك بعضها مل 

 م واالسرتاتيجيات.يحتديد أساليب التعل .د

إيسوايت للتعرف على    األستاذة اليت مت إجراؤها يف فصل    ةمن نتائج املالحظ

التعلم واألساليب ووسائل اإلعالم املطبقة يف تعلم اللغة العربية يف مهرة قرع ، تستخدم 

أسلوب املناقشة واألسئلة واألجوبة مع الورق والسبورة كمصادر متوسطة وتعلمية من 

احلزم والقواميس. لكن وفًقا له ، تطور األساليب ، وكذلك وسائل اإلعالم واملوارد  
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من نتائج املقابلة معه ،    26التعليمية املصممة وفًقا خلصائص الطالب وموضوعاهتم. 

 27قال:

مفيًدا للغاية للمعلمني يف    2013"يعد استخدام أدوات التعلم وفًقا ملنهج  
الفصول   جو  وجعل  املواد  تقدمي  األسهل  من  سيكون  ألنه  التعلم  عملية 

مللل بسهولة. لكن يف بعض  الدراسية أكثر تنوًعا حبيث ال يشعر الطالب اب
األحيان يكون الطالب أقل قدرة على االستجابة وفهم جيًدا إذا كان جهاز  
التعلم أو الوسائط املستخدمة غريبة جًدا. فهم أكثر تفهًما إذا مت إرشادهم  

 28وشرحهم ابلتفصيل ، ألنه وفًقا هلم ، فإن الدروس العربية صعبة.
يف  كتب يف اعداد تنفيذ التدريس  واالسرتاتيجياتيف حني أن أساليب التعلم 

يستخدم الكثري منهج املناقشة ألن الطالب سيكونون     اللغة العرابية ملهارة القراءة م  يتعل

للبحث عن   الطالب يف جمموعات  لذلك جيتمع  املشكالت.  نشاطًا يف حل  أكثر 

ة مناسبة يف توصيل حمتوى يف نص القراءة املدرج ابلفعل يف الكتاب. تعترب هذه الطريق

 29مواد القرعة. ألنه أكثر فعالية وكفاءة.

املعلم تعلم  أو طريقة  يشري منوذج   ، اليت  عند حتديد اإلسرتاتيجية  األهداف 

حتققت وأيًضا مدى مالءمة املواد املراد تدريسها حىت يصبح اختيار املواد أكثر انتظاًما  
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علم بوسائل اإلعالم أو موارد التعلم ، ويكون املعلم قادرًا على ربط اسرتاتيجيات الت

التدريساملستخدمة حبيث ميكن دجمها مع بعضها البعض. يف   تنفيذ  ملدرسة    اعداد 

، طريقة املناقشة هي الطريقة الرئيسية   اءةاللغة العربية للصف الثامن األوىل يف مهرة قر 

 اليت يشيع استخدامها من قبل املعلم يف إيصال املواد للطالب.

 م يقييم التعلحتديد ت .د

التدريساملستمرة حول    ةنتائج الواثئق واملقابل تنفيذ  اليت أعدهتا األم    اعداد 

التقييم اليت تستند إىل  التكويين للمعلم ابستخدام أساليب  التقييم  للتقييم املنفذة يف 

تقييًما   مادة  تستخدم كل  حبيث  املستخدمة  والوسائط  األساليب  واستخدام  املادة 

 30متلًفا.

، عادة ما أستخدم تقييماً للطريقة اليت يرتجم هبا الطالب    اءة "يف مادة القر 
جيدون حمتوايت النص العريب يف الكتاب. كارين هي اهلدف من التعلم  و 

من مهرة قره ، أي ميكن للطالب القراءة بشكل صحيح ، والعثور على  
احملتوايت املوجودة يف النص العريب. لكن كل لقاء مع مرية قرع له طريقة 

يااًن  متلفة إلجراء تقييمات ، أحيااًن كمهمة مجاعية ، وأحيااًن فرد ، وأح
 31يتم إجراء اختبار " 
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ابإلضافة إىل التقييم التكويين الذي يعد جمال التقييم املعريف ، هناك أيًضا تقييم  

النفسي   )اجملال  العاطفي( ومهاراهتم  )اجملال  الطالب  لتقييم معرفة مواقف  إجراؤه  مت 

لتقييم املعريف  اليت مجعها معلمو اللغة العربية ، ل  اعداد تنفيذ الدراسياحلركي(. يف واثئق  

ابستخدام األسئلة املتعلقة بقراءة النص ، والرتمجة ، وجتميع والبحث عن املعلومات  

   من القراءة وذكر هيكل اجلملة.

م. يعتمد اختيار أساليب التقييم  ييستخدم التقييم كأداة قياس يف عملية التعل

على األهداف واملواد واالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية التعلم لتحديد استخدام  

تقنيات التقييم املناسبة. كل أسلوب له نطاق يتضمن قياسات لكل ما يعلمه املعلم.  

نيات  ، ال يتم تثبيت تقنيات التقييم على نوع واحد من التق  اعداد تنفيذ التدريسيف  

، ولكنها جتمع بني عدة تقنيات حبيث يغطى الطالب جوانب من املواقف واملعارف  

 واملهارات. 

  



99 

التدريس   .ب تنفيذ  إلعداد  التعليم  الدراسى    (RPP)عملية  يف    2013للمنهج 

اإلسالمية   الثانوية  ابملدرسة  الثامن  الصف  يف  القراءة  ملهرة  العربية  اللغة  تعليم 

اترينجاليك   الواحدة  الدراسى     (Trenggalek)احلكومية    –  2019للعام 

 م.  2020

.  اعداد تنفبذ التدريسإىل إشارة لتنفيذ التعلم ، وهي   حيتجيف عملية التعلم ، 

هي خطة لكل ترتيب وجها لوجه من قبل املعلم كدليل يف تنفيذ    تنفبذ التدريساعداد  

التعلم أنشطة  التعلم. يف  أهداف  الفصل حبيث ميكن حتقيق  التعلم يف  اللغة    أنشطة 

القراءة ي     العربية ليكونوا قادرين على نطق أصوات النصوص  مهارة  هدف للطالب 

الوارد يف النص. مكتوب يف خطة    املكتوبة بشكل جيد وسلس وميكنهم فهم املعىن

الدرس أنه عند القيام أبنشطة التعلم ، هناك ثالث مراحل ، هي: األنشطة األولية ،  

 32األنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية. 

 األنشطة األولية  ( أ

أن األنشطة األولية  أ,  اليت أبداها الباحثون يف الفصل الثامن    ة يف املالحظ

قد فتحت مع حتية ، والصالة أوال. بعد الصالة ، حييي املعلم الطالب يف حتياهتم  

العربية بشكل عام. مث يقدم املعلم بعض األسئلة اليت تناسب املوضوع ، ويسأل  

 
 توثيق عن اعداد تنفيذ التدريس اللغة العربية  ال 32



100 

معىن الكلمة املرتبطة ابملوضوع يف االجتماع. مث يشرح املعلم أهداف التعلم يف  

ضافة إىل ذلك ، يربط املعلم أيًضا املوضوع حبالة احلقائق يف  هذا النشاط. ابإل

اليت حيملها الباحثون ، مت ذكر النشاط   اعداد تنفيذ التدريساحلياة احمليطة. من  

فيه. تفتقر قليال يف إعداد املعلمني للطالب نفسيا أو جسداي من خالل النشيد 

 33الوطين. 

علمني أن غناء األغان الوطنية يف املقابالت اليت أجراها الباحثون على امل

ليس إلزاميا يف كل اجتماع. يف بعض األحيان نفذت يف بعض األحيان ال يعتمد  

على الوضع والظروف. ابإلضافة إىل ذلك ، يعمل كل شيء يف أنشطة التعلم 

 34األولية وفًقا ملا هو مكتوب يف خطة الدرس اليت كتبها املعلم.

دية ، جيب على املعلمني إعداد الطالب  بشكل عام ، يف األنشطة التمهي

جسداًي ونفسيًا للمشاركة يف أنشطة التعلم ، وطرح أسئلة حول املواد اليت متت  

  ، القضااي  إحدى  إىل  الطالب  وقيادة   ، تعلمها  املراد  ابملواد  واملتعلقة  دراستها 

ية  واملهمة املضطلع هبا لتعلم املواد و قم بشرح أهداف التعلم والكفاءات األساس
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لنطاق املادة وشرح لألنشطة اليت سيتم  املراد حتقيقها وإبالغ اخلطوط العريضة 

 تنفيذها من قبل الطالب حلل مشكلة املهمة.

يف   املعلم  يتعلم   ، احلالة  هذه  احلكومية يف  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

قر   الواحدة اترجناليك مهارة   ، العربية  ابللغة  موضوعات   ، الثامن  ،  اءالصف  ة 

سلسلة من األنشطة األولية من خالل فتح أنشطة التدريس والتعلم من خالل 

قول التحيات مث الصالة من أجل الطالقة. قم بتحية الطالب جبمل التحية ابللغة  

العربية لتدريب الطالب وتعريفهم على نطق اجلمل العربية على الرغم من مجل  

املعلم لبدء تعلم اللغة العربية   بسيطة فقط. يتم تنفيذ هذه العملية دائًما بواسطة 

 يف الفصل إلعداد استعداد الطالب ملتابعة تعلم اللغة العربية. 

يشرح املعلم أيًضا ما يتعلق أبهداف وإجنازات الطالب يف تعلم مهارات  

القراءة من خالل شرح املوضوعات اليت سيتم مناقشتها والربط مع البيئة احمليطة 

ًضا بعض األسئلة حول املادة السابقة لزايدة تعزيز بشكل واقعي. يقدم املعلم أي

ما مت حتقيقه يف االجتماع السابق. ابإلضافة إىل ذلك ، يوفر املعلم أيًضا حافزًا  

للطالب من خالل طرح أسئلة صغرية وفًقا للموضوع. هبذه الطريقة ، ال يقتصر  

ل على  األمر على التدريس ، ولكن املعلم هنا حياول حث الطالب على احلصو 

معلومات من أنفسهم أو من أصدقائهم. هذا النشاط األويل مهم ألنه يستخدم  
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إلعداد كل شيء من الطالب حىت يتمكنوا من املشاركة يف أنشطة التعلم بشكل 

 35جيد.

 األنشطة األساسية  (ب

املالحظ األنشطة    ةيف  األولية تدخل  األنشطة  بعد  الباحثون  أجراها  اليت 

األساسية. يف هذا النشاط هو قلب التعلم. هناك مخسة جوانب مهمة جيب أن 

، وهي املالحظة ،   2013  الدراسى  تكون موجودة يف التعلم من خالل مناهج

أوالً بتوجيه   والسؤال ، واحملاولة ، والربط ، والتواصل. يف هذا النشاط ، يقوم املعلم

الطالب لفتح صفحات صفحات النص العريب. مث يعني املعلم أحد الطالب على  

قراءة النص العريب يف الكتاب مث يتم تنفيذه ابلتناوب مع الطالب اآلخرين. بعد  

إليه. يف هذه احلالة ، يقرأ املعلم النص   ذلك يقرأ املعلم النص ويستمع الطالب 

النص جيدً  معرفة  األم  العريب هبدف  قالت  النطق. هكذا  من حيث  ا وصحيًحا 

 36كمدرس للصف الثامن. 
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النشاط يف   التدريسجاء يف هذا  تنفيذ  املعلم   اعداد  فعله  الذي  الشيء  أن 

ولكن مت توضيح ذلك يف مقابلة مع    37األول هو قراءة نص القرآن واستماع الطالب.

 38: إيبو إسوايت كمدرس للغة الثامنة يف الصف الثامن

"إن تعيني الطالب على قراءة النصوص العربية سيعزز الثقة يف الطالب ،  
وميكننا كمدرسني معرفة قدرات الطالب فيما يتعلق بقراءة النصوص العربية. 

اليت قرأهتا حىت يعرفون األخطاء    بعد قراءة اجلديد سوف يستمعون إىل القراءة
 "اليت ارتكبوها

يستخدم املعلمون مبدأ االستقالل يف هذه احلالة لتشكيل الطالب يف طالب  

أكثر ثقة وميكنهم معرفة اخلطأ أو القراءة الصحيحة من القراءة اليت قرأوها. بعد ذلك 

طالب يف فهم نص  ، يقدم املعلم شرًحا لبنية اجلملة وفًقا للموضوع من أجل تسهيل ال

 القراءة فيها. يتم تضمني هذا النشاط يف جانب املراقبة.

قراءة نص العربية  بعد  يعتقد   اللغة  اليت  املفردات  املعلم  يسأل   ، الكتاب  يف 

الطالب أهنا ال تزال صعبة وال تفهم معناها. يف هذه احلالة ، يسأل الطالب املفردات 

بدوره. املفردات اليت ال تزال غري مفهومة   اليت ال تزال غري مفهومة معناها. كل طلب

مجيع هذه األنشطة مذكورة بوضوح يف    39املعىن الذي كتبه على السبورة مث انقشه مًعا. 
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يف هذا النشاط هو نشاط االستجواب.    40اليت وضعها املعلم.  اعداد تنفيذ التدريس

ليت ال يزال ال مع هذا الطالب ميكن أن تكون نشطة وحماولة للعثور على املعلومات ا

 41:سارليم كرئيس املنهج الدراسي األستاذكما قال   يفهم.

على فاعلية الطالب ، الطالب الذين    2013"يؤكد هذا املنهاج الدراسي لعام  
يبحثون عن أنفسهم ، وحيفرون للحصول على معلوماهتم اخلاصة ، واليت يساعدهم 

الطالب  يوجه  الذي  امليسر  هنا  املعلم  تلك    املعلمون.يصبح  عن  للبحث  ويرشدهم 
   املعلومات".

عالوًة على ذلك ، ووفًقا للمالحظات اليت أبداها الباحثون ، فإن تقدمي تعلم  

اللغة العربية يف حمرة هو جانب من جوانب احملاولة أو االستكشاف. يف هذا النشاط 

، يستخدم املعلم طريقة املناقشة يف حل مشكلة عن طريق تقسيم الطالب إىل عدة  

موعات. تناقش كل جمموعة للعثور على حمتوايت النص وحتليل صياغة اجلملة يف  جم

 نص بسيط. 

اليت   2013اعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسى  ويرد هذا النشاط أيًضا يف  

أن يقوم الطالب بتسجيل مفردات  وأوضح   اعداد تنفيذ التدريسأعدها املعلم. يف  

حمتو  ملناقشة  مًعا  العمل  مث   ، نص  جديدة  اجلملة يف  بنية  النص وحتليل  حمتوى  ايت 
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بسيط. النشاط التايل هو الربط أو التفكري. يف هذه احلالة ، جيد الطالب بنية اجلملة 

 42. املوجودة يف النص

تطبيق   ,اليت أبداها الباحثون  ةاجلانب األخري هو التواصل األنشطة. يف املالحظ

هذا النشاط مع كل جمموعة على إعادة قراءة النصوص العربية ابلتناوب مع املوضوع  

 43.مع احملتوى الذي متت مناقشته مع جمموعاهتم وكتابته يف شكل نص يف مصنفاهتم

يتمثل النشاط األساسي يف عملية تعلم لتحقيق األهداف ، واليت يتم 

وحتفيز الطالب ليصبحوا ابحثني   تنفيذها بشكل تفاعلي وملهم وممتع وصعب ، 

عن املعلومات بنشاط ، وتوفر مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقالل وفًقا  

 ملواهبهم واهتماماهتم وتطورهم البدن واملتعلمني النفسيني. 

تستخدم األنشطة األساسية أساليب مصممة وفًقا خلصائص الطالب 

املالحظة  عملية  ذلك  يف  مبا   ، املعلومات    وموضوعاهتم  ومجع  األسئلة  وطرح 

والربط والتواصل. يف هذه احلالة ، يسهل املعلم الطالب ليكونوا قادرين على  
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إبداء مالحظات أو عروض توضيحية من ِقبل املعلمني والطالب اخلرباء ، مث  

 يقوم املعلم ابلتحقق والرد ابملثل واملزيد من التمارين على الطالب.

املن التعلم  أنشطة  العربية يف حمارة تطبيق  اللغة  تعلم  الفصل يف  فذة يف 

 44على النحو التايل:  2013اعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي القره وفقا 

 مراقبة  . أ

يف أنشطة املالحظة ، يفتح املعلمون فرًصا واسعة ومتنوعة للطالب 

واالستماع   ، والرؤية   ، االستماع  األنشطة:  إلبداء مالحظات من خالل 

والقراءة. يسهل املعلم الطالب على اإلدالء مبالحظات وتدريب لالنتباه إىل 

 األشياء املهمة يف كائن ما. 

يف هذا النشاط ، يعنين املعلم الطالب على قراءة النصوص العربية  

يف الكتب املدرسية بدالً من الطالب اآلخرين. بعد الطالب الذين يقرؤون  

البديل   املعلم  يقرأ  مث  إليه ابلتناوب  ويستمع  صحيح  بشكل  العريب  النص 

الطالب. يتم إجراء أنشطة توضيحية من املعلمني للطالب حىت يتمكنوا من  

 45العثور على أخطاء يف قراءة أقراهنم وتربير أنفسهم وفًقا لتوجيهات املعلم.
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من هذا ميكن استخدامه لتشكيل استقالل الطالب. ميكن للطالب  

مستقل وتربيرها وفًقا للمعلومات اليت حيصلون  العثور على نقاط اخلطأ بشكل  

التعلم   مبدأ  مع  معلمهم.  من  الدراسى  عليها  الذي   2013للمنهج  هذا 

 يتطلب من الطالب التعلم بشكل مستقل ، ميكن حتقيق ذلك.

بعد ذلك ، تكون العملية التالية هي إظهار املعلم للبنية النحوية وفًقا 

ف الطالب يف  تسهيل  أجل  ،  للموضوع من  فيه. من هذا  القراءة  هم نص 

حبيث  ويفهمون  الطالب  يالحظ   ، النحوي  الرتكيب  املعلم  يوضح  عندما 

 يساعدهم على مواصلة التعلم يف مرحلة الحقة. 

 نشاط االستجواب .ب

لطرح   للطالب  واسعة  فرًصا  املعلم  يفتح   ، االستجواب  نشاط  يف 

. بعد قراءة النص أسئلة حول ما شاهدوه أو استمعوا إليه أو قرأوه أو شاهدوه

، يستمع املعلم إىل الطالب ويوجههم لطرح أسئلة حول أي مفردات ال تزال  

غري معروفة. يسأل الطالب املعلم ابلتناوب. يف هذه احلالة ، يطلب الطالب  

 من املعلم العثور على معلومات حول املفردات اليت مل يعرفوها بعد.

ليكون    ، الطالب  نشاط  بتدريب  هذا  االستجواب  نشاط  سيقوم 

االستجواب سوف  النشاط  هذا  من خالل  الرأي.  عن  التعبري  على  قادرًا 
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تطور فضول الطالب. األسئلة األكثر تكرارًا ستزيد من رغبة الطالب يف  

املعرفة حبيث تكون األسئلة املطروحة أساًسا للعثور على مزيد من املعلومات.  

ه احلالة ، يقدم املعلم أيًضا تعليقات ملعرفة املعلومات مع الطالب.  يف هذ

مع   حيفر  ولكن  مباشرة  املعلومات  يوفر  الذي  هو  وحده  املعلم  ليس 

 46الطالب.

 حاول أو استكشاف األنشطة .ج

مجع   طلب  من  أبعد  ليس  االستكشاف  أو  احملاولة  نشاط  إن 

م طريقة املناقشة واستكشاف املعلومات من مصادر متلفة. يستخدم املعل

إنشاء   إىل  املناقشة  طريقة  استخدام  يؤدي  أن  ميكن  األنشطة.  جتربة  يف 

 عالقات جيدة وتعلم كيفية العمل مع اآلخرين حلل مشكلة ما. 

يف هذا النشاط ، يتم استخدام الطالب للبحث عن معلومات من  

ل النص العريب الكتشاف حمتوايت النص العريب ، ومعرفة حمتوى النص وحتلي

بنية اجلملة يف النص البسيط. وفًقا لغرض تعلم اللغة العربية املاهرة ، جيب  
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على الطالب أن يكونوا قادرين على قراءة النص والعثور على حمتوايت حمتوى  

 47النص وحتليل بنية اجلملة يف النص. 

 مشارك / أنشطة االستدالل.  . د

لعثور على  يف األنشطة املرتبطة ، يقوم الطالب مبعاجلة املعلومات ل

روابط إحدى املعلومات مع معلومات أخرى ، والعثور على أمناط عالقة 

 املعلومات وحىت استخالص استنتاجات من األمناط املوجودة.

يقوم الطالب بعد البحث عن حمتوايت حمتوى النص والعثور على  

بنية اجلملة يف النص مث فهم بنية اجلملة يف النص مبا يتوافق مع بنية اجلملة  

املوجودة على السمة. من خالل ذلك ، ميكن للطالب معرفة املزيد بوضوح  

أكرب عن طريق حماولة العثور على هياكل اجلملة وحتليلها بطريقة مباشرة حىت  

 يتمكن الطالب من فهمها بسهولة أكرب. 

 النشاط ينقل النتائج . ه

تقوم األنشطة بتوصيل الكتابة أو إخبار ما هو موجود يف أنشطة  

البحث عن املعلومات وربطها وإجياد األمناط. يكتب الطالب هنا املعلومات  
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اليت حيصلون عليها من املفردات إىل حمتوى ومعىن النص العريب وبنية اجلملة 

 يف النص. 

الطالب  إضافة إىل ذلك ، يف نشاط توصيل النتائج ، يتم إعطاء  

الفرصة للتعبري عن آرائهم يف كل جمموعة يف الفصل. عرضت كل جمموعة  

أعماهلا بدءًا من إعادة قراءة النص العريب ، موضحًة حمتوايت احملتوى لتقدمي  

 48حتليل يتعلق هبيكل اجلمل يف النص.

 إغالق األنشطة  (ج

علم  يف مالحظة الباحث ، يعطي هذا النشاط املعلم استنتاًجا من أنشطة الت

للطالب.   إضافية  مهام  ويوفر  التايل  االجتماع  يف  املادة  ينقل  مث   ، اليت حدثت 

 49وتنتهي مع حتيايت. 

ولكن هناك بعض األشياء اليت  اعداد تنفيذ التدريس, هذا النشاط موجود يف

أنه يف هذا النشاط اخلتامي مل يتم تنفيذه ابلكامل    اسوايتال ينقلها املعلم. قالت السيدة  

 50.اعداد تنفيذ التدريس، مت أخذ نقاط مهمة مشلت مجيع اجلوانب اليت مت إعدادها يف  
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اليت مت إعدادها مهمة    اعداد تنفيذ التدريسمن كل التفسري ، ميكن القول أن  

اعداد تنفيذ   النهاية وفًقا  مع أنشطة التعلم يف الواقع. البدء من بداية أنشطة التعلم حىت 

اليت إعدادها. ومع ذلك ، هناك بعض املكوانت اليت ال تتفق مع ما متت   التدريس

كتابته يف خطة الدرس. من نتائج املالحظات ، يعمل هذا النشاط التعليمي مبرونة. 

مرن  ألنه  نظرًا  ابلكامل.  تنفيذها  ال جيب  إعدادها كمرجع  مت  اليت  الدروس  خطط 

ع ظروف الفصل وحالة الطالب فيه ، ميكن أن يتغري أحيااًن عندما يتم  ومتكيف م

 تكييف التعلم مع الظروف.

يف األنشطة اخلتامية ، يقوم املعلم مع الطالب إبعداد ملخص أو استنتاج أو  

تنفيذها بشكل متسق التفكري يف األنشطة اليت مت  أو  الربامج ، وتقدمي    إجراء تقييم 

لعملية ونتائج التعلم ، وخطة أنشطة املتابعة يف شكل التعلم ، التغذية املرتدة حول ا

وبرامج اإلثراء وتوفري املهام الفردية وفقا لنتائج التعلم مع الطالب وتقدمي خطط التعلم  

 يف االجتماع املقبل. 
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التعليم    . ج التدريس  نتيجة  تنفيذ  الدراسى    (RPP)إبعداد  يف   2013للمنهج 

اإلسالمية   الثانوية  ابملدرسة  الثامن  الصف  يف  القراءة  ملهارة  العربية  اللغة  تعليم 

اترينجاليك   الواحد  الدراسى     (Trenggalek)احلكومية   –  2019للعام 

 م  2020

منهج   ابستخدام  التعلم  تنفيذ  التدريس،    2013يف  تنفيذ  وفًقا   إعداد 

. ومن  2013لسلسلة من األنشطة التعليمية وفًقا ملراحل أنشطة التعلم يف منهج عام  

املالحظات اليت أجريت يف الفصل ، تعمل أنشطة التعلم بشكل جيد وسلس. ستتبع 

تبداء   .ابلتفصيل  اعداد تنفيذ التدريساألنشطة التعليمية املنفذة القواعد املكتوبة يف  

يطبق املعلم أيًضا طريقة جتعل  طة األساسية اىل أنشطة اخلامتة.  من أنشطة الألوىل, أنش

 اعداد تنفيذ التدريس. الطالب نشطني وفًقا ملا هو مكتوب يف 

 جوانب املعرفة ( أ

إسوايت، يف تنفيذ برانمج تعلم    األستاذة   اليت أجريت مع  ةمن نتائج املقابل

القرعة املاهرة ، يتم التأكيد على أن الطالب قادرون على قراءة النصوص العربية 

  ، الطالقة   ، الفشوهة   ، النطق  حيث  من  صحيح  بشكل   ، صحيح  بشكل 

والتجويد الصحيح. بصرف النظر عن جانب نطق النصوص العربية ، من املتوقع  

ت من  الطالب  يتمكن  أن  الصحيح  أيًضا  للتكوين  وفًقا  العربية  النصوص  رمجة 



113 

والصحيح للغة اإلندونيسية. ال يقوم الطالب ابلرتمجة فحسب ، بل ميكنهم أيًضا  

حتليل بنية اجلمل يف النص. يف الواقع فإن الرتمجة إىل حتليل بنية اجلمل متيل أكثر 

 51ة لذلك.إىل مهارة الشيتابة ، لكن يف تنفيذ مريا القرع ، ال تزال هناك حاج

انطالقًا من أنشطة التعلم اليت حتدث يف الفصل ، يف سلسلة من األنشطة 

اليت مت تنفيذها ، يشارك الطالب يف التعلم جيًدا على الرغم من أن املوقف ليس  

هاداًئ للغاية ألنه يوجد ابلفعل شيء مشغول فيما بينهم ولكن التعلم يتم بشكل 

 ادي الذي مت تنفيذه بواسطة املعلم.جيد. يبدو الطالب سعداء ابلتعلم امل 

يف الفصل الثامن ، متكن بعض الطالب   ةاليت أجراها الباحثة  يف املالحظ

من قراءة النصوص العربية جيًدا. من حيث النطق ، والطالقة متكن كثريون من 

أو اجملتمع يف بعض األحيان ال يزال هناك شيء   فصحةذلك ، ولكن فيما يتعلق  

لنص العريب ليس اجملتمع املثايل. هناك ابلفعل بعض األطفال  خاطئ. ألنه يف ا

 52الذين ال يزالون من الصعب نطقها.

، يكون الطالب ابلفعل قدرات   األستاذة ايسوايتاليت أجريت مع    ةيف املقابل

متلفة. ألن دروس اللغة العربية ليست دروًسا سهلة ابلنسبة هلم ألهنا لغة أجنبية 
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عليمهم بعناية وببطء. معظم الطالب قادرون ابلفعل على ، لذا جيب أن يكون ت

نطق النصوص العربية بشكل جيد ولكن هناك أيًضا بعض الطالب الذين يصعب 

نطقهم بطالقة. ابإلضافة إىل ذلك ، ال يزال جتويد الطالب يف بعض األحيان  

ن جيد  غري متوافق مع حمتوايته ، وابلتايل فإن فهم املعىن مهم أيًضا ألنه ميكن أ

 53جتويًدا جيًدا وممتًعا لالستماع إليه.

أيًضا  للطالب  ميكن   ، العربية  النصوص  نطق  النظر عن جانب  بصرف 

للمالحظ وفًقا  اإلندونيسية.  إىل  العربية  النصوص  ،    ةترمجة  الفصل  املقدمة يف 

يعمل الطالب مع جمموعاهتم لتحليل معىن النصوص العربية. يف أنشطة املناقشة  

، ال يلعب مجيع أعضاء اجملموعة دورًا ، وعادة ما يهيمن عليهم الطالب األكثر 

ذكاًء يف جمموعة واحدة. يف هذه احلالة جرت املناقشة بشكل جيد فقط الطالب  

 54ا نشطًا.الكسولون مل يلعبوا دورً 

مع طالب الصف   ة. يف املقابلةوابملثل ، فإن جوانب حتليل هيكل اجلمل

الثامن ، كانت مادة بنية اجلملة مادة كانت صعبة للغاية ابلنسبة هلم. ألنه من  

الصعب فهم هذا القسم ، فإن الكثري من الطالب أقل دراية هبيكل اجلملة يف  
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دروس اللغة العربية ، فإن هذا ليس  النص. لكن ابلنسبة للطالب الذين حيبون  

صعبًا للغاية ، حىت ابلنسبة ألولئك الذين يصعبون ، أي عند قراءة نص الفهم  

أو حتليل بنية اجلملة ، أي إتقان املفردات اليت ال تزال صغرية حبيث يواجهون  

 55صعوبة يف تنفيذ كل شيء. 

لثامن داعم للغاية  يف الصف ا  ملهارة القراءة م اللغة العربية  يوهبذه فإن تعل

، إلتقان طالب مهرة  األستاذة ايسوايتللطالب لزايدة معرفتهم. يف املقابلة مع  

تنفيذ قرآءة  يتم  الواقع  قرع بشكل أسرع يف إجناز كل مهمة وفهمها ، ألنه يف 

مهرة هنا بعد اجتياز إتقان املفردات والرتسيب يف االجتماعات السابقة. لذا يف  

رروا ، ولكن مع نص وشكل أوسع ، ومها حتليل النصوص  هنا حيب الطالب أن يك

 56إيسوايت أيًضا:  ستاذةالعربية. قالت األ

النطق ،  " القراءة مثل  إتقان  التقييم نسبة أكرب من حيث  لقد أعطيت 
التقييم الفردي لكل    فصحة التقييم هو  القراءة.  ، الطالقة والتجويد يف 

طالب رئيسي. يف حني أن إتقان املعىن وحتليل بنية اجلملة الواردة فيه هو  
 " تقييم للمجموعات والواجبات. 

يكون الطالب جيًدا ابلفعل يف قراءة النصوص   ,تقييم املعلم  عنتوثيق  اليف  

التقييم من جانب املعلم بصرف النظر عن نطق قراءة    العربية وقراءهتا جيًدا. يعد
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النص ابللغة العربية للطالب مبثابة تقييم لفهم حمتوايت النص العريب من خالل  

 57ترمجته إىل اإلندونيسية مث حتليل احملتوى والتكوين النحوي للنص العريب. 

ييم يف  للتقييم فيما يتعلق بفهم حمتوايت النص العريب ، يستخدم املعلم التق

جمموعات ألنه سيسهل على الطالب القيام بذلك. من عملهم ، كان الطالب  

جييدون ترمجة النصوص العربية. بينما يف حتليل الرتتيبات النحوية ، يكون البعض  

مبثابة تقييمات مجاعية وبعضها يف شكل مهام. من حتليل بنية اجلملة اليت تتم يف  

يف إكماله. يف حني أن املهام الفردية   جمموعات ، يكون الطالب جيدون للغاية

الواردة يف النص ال تزال قليلة من الطالب الذين ال يفهمون    الرتكيبيف حتليل  

لقد كانوا   قلياًل. لكن بشكل عام ،  ذلك حىت أن حتقيق هذا اجلانب ال يزال 

 58. مهارة القراءةجيدين يف تعلم مجيع جوانب 

من التعلم الذي حدث ، اتبع الطالب الدرس بشكل صحيح واستجابوا  

جيًدا. وفًقا للمقابالت اليت أجريت مع الزوجة األم أن الطالب يتبعون الدروس  

ابملوضوع.   تتعلق  أسئلة  املعلم  يعطي  عندما  نشطة  أهنا  صحيح. كما  بشكل 

ال تزال    ابإلضافة إىل ذلك ، فهم متحمسون أيًضا للتساؤل عن وجود مفردات
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النحوية  العناصر  فهم  إىل  يفتقرون  إذا كانوا  عما  السؤال  ومعىن  مفهومة  غري 

 املوجودة يف املوضوع قيد الدراسة.

من البياانت أعاله، حيصل الطالب على جانبني جييدونه. وهي جوانب 

املعرفة وجوانب املهارات. يف جانب املعرفة ، يكتسب الطالب املعرفة حول ترمجة 

عربية وحتليل النصوص العربية ومعرفة ترتيب اجلمل يف النص. يف هذه النصوص ال

احلالة ، ميكن للطالب ترمجة النص العريب جيًدا حىت لو مت تنفيذه مع اجملموعة.  

ميكن للطالب أيًضا تقدمي حتليل نصي أمام الفصل. على الرغم من صعوبة بعض 

 بنية اجلملة يف النص. الشيء ، إال أن الطالب قادرون أيًضا على فهم ومعرفة

يتم الرتكيز على قدرة الطالب   القراءة ،  عالوة على ذلك ، يف مهارات 

على قراءة النصوص العربية يف تقييم املعلم ، ويكون الطالب قادرين على قراءة  

النصوص العربية بطالقة وصحيحة ويف تناغم. يف مهرة قرع ، حيكم املعلم أكثر 

الذين   الطالب  املادة  على  ملراجعة  الدرس  هناية  يف  العربية.  النصوص  يقرؤون 

ابجلوانب  مقارنة  األعلى  أهنا  على  الطالب  قراءة  جوانب  تقييم  مت   ، أبكملها 

األخرى. يف هذه احلالة يكون للطالب درجات جيدة. متكنوا مجيًعا من نطق  

ة ودقة  النصوص العربية جيًدا وفًقا ملؤشرات تقييم املعلم ، أي من حيث الطالق

 القراءة والتجويد.
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 استجابة الطالب. (ب

إلعداد تنفيذ    يقوم املعلم بتنفيذها وفًقا   ملهارة القراءة, م اللغة العربية  يعند تعل

قالوا إهنم يف تعل  ةاليت مجعها. يف مقابل  التدريس العربية يمع الطالب ،  اللغة  م 

كانوا سعداء. ولكن هناك بعض األشياء اليت ال يعجبهم ، واملواد املتعلقة بشبكة  

من الصعب فهمه ، ولكن إذا اعتادوا على التدريب    ,معقدة للغاية. وفًقا له  النحو

 59فهم أيًضا. 

يف   الثامن  الصف  طالب  احلكومية يشارك  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

تعل  يكالواحدة اترجنال بعض ييف  هناك  ويسعدون.  بشكل جيد  العربية  اللغة  م 

منهم حيبون اللغة العربية حًقا. ميكن مالحظة ذلك من نشاط الطالب يف اإلجابة  

عن الطالب املتحمسني يف طرح األسئلة. يف املقابالت مع الطالب ، حيبون اللغة  

يتمكنوا من إضافة  العربية بسبب دروسهم املهمة. اللغة العربية أكثر صعوبة حىت 

 60رؤيتهم للغات األجنبية.

الباحث  ةيف املالحظ يرغب الطالب يف االستماع إىل شرح   ة,اليت أجراها 

املعلم. إهنم خبري وهبدوء يتبعون التعلم املستمر. ابإلضافة إىل ذلك ، قالوا أيًضا  
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من ،  أن الفهم الذي اكتسبوه كان له أتثري على املعلم الذي أيده. يف الفصل الثا

يدرس املعلم اللغة العربية جيًدا رغم أن املناقشة كانت سريعة يف بعض األحيان.  

أن   إال   ، الدرس صعب  هذا  أن  رغم  اتباعها.  ميكن  هلم مجيعا  ابلنسبة  ولكن 

 معظمهم سعداء مبتابعته.


