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اإلهداء
أقدم خالص امتناين هلل تعاىل .اهلل أكرب وأعلى .خلادمك القادر ميكن أن يكون الشخص الذي يفكر،
لديه املعرفة ،ويؤمن ويكون املريض .آمل أن يصبح هذا النجاح أحد اخلطوات األوىل للمستقبل
وأحالمي.
أقدم هذا العمل إىل:
 .0اهلل سبحانه وتعاىل الذي أعطى أفضل رمحته وترطيب خلدامه
متوف) ،أمي محيدة منصور ،ج ّدي منصور معاتا ،ج ّديت خدجية .شكرا على
 .3أيب أبوبكر سامل ( ّ
احلب والصالة املخلصة اليت ترافقين دائما.
 .2شكراً ألخيت العييية آمينة سامل .البكالوريوس كومبوتري ،وهي مدهشة للغاية يف تقدمي احلوافي
والدعم والصالة بشكل مستمر.
شكرا جييالً جلميع حماضري الكلية اإلسالمية جبامعة احملمدية ماترام
ً .١
 .٠كال املشرفني :أستاذ حسنان ،املاجستري و أستاذ د .أمحد حلواين شافعي ،املاجستري
 .٦ألصدقاء عام  310٠تعليم اللغة العربية.
 .7حبيبيت املاماتري اجلامعةحم ّمدية ماترام

كلمة الشكر و التقدير
احلمد هلل سبحانه وتعاىل الذي كحكم كل شيء يف الكون كله ،ومع قوانينه خيلق العدالة واالزدهار
ملخلوقاته .فقط مع رمحته ،ميكن للمؤلف استكمال إعداد االقرتاح مع عنوان "تعليم اللغة
العربيةباستخدام املنهجالدراسي 3102يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام العام
الدراسي  ."310٢/310۸ال ننسى الصالة والتحيات دائما وسفك على زيارة النيب حممد وأصحابه
الذين جلبوا لنا من ظالم النور الساطع املليء باملعرفة يدرك املؤلف أن هذا االقرتاح ال ييال يفتقر إىل
الكثري ،وبالتايل مع اإلخالص ،يتوقع املؤلفون االنتقادات واالقرتاحات البناءة من خمتلف األطراف من
أجل كمال هذا االقرتاح .يف كتابة هذا االقرتاح ،حصل املؤلف على املساعدة والدعم من خمتلف
األطراف ،لذلك يف هذه املناسبة اجليدة شكره املؤلف بإخالص على:
 .0السيد د.ح .أرشاد أبد الغاين ،املاجستري .رئيس جامعة حممدية ماترام
 .3السيد د.ر.س عبدالوهاب ،املاجستري .أ كعمود كلية الدين اإلسالمي
 .2السيد حسنان ،املاجستري .برنامج دراسة اللغة العربية بكلية اإلسالم.
 .١السيد حسنان ،املاجستري .املشرف األول بصفته مستشارا ،لدوافعه ونصائحه وتوجيهاته.
 .٠السيد د .أمحد حلواين شافعي ،املاجستري.املشرف الثاين ،للحصول على التوجيه واملشورة املقدمة.
 .٦السيدات والسادة احملاضرين الذين قدموا الكتاب مبختلف املعارف خالل الكلية.
 .7األيب (املتوف)ّ ،أمي ،جدي (املتوف) ،جديت وأخيت األعياء ،أشكركم على حبيت وكل قطرة من العرق
اليت دائما بصرب وإخالص تعطي كل أشكال االهتمام ودعم األخالقي واملادي وكذلك الصالة
للدراسة السلسة للباحثة.
 .8إخواين األعياء ،منصور وفاطمة.
 .٢األصدقاء يف األسلحة الذين ال تستطيع أن تذكروا أمساءهم واحدافواحدا ،نشكركم على تعاونكم
وتعاونكم حىت اآلن.
أخريا ،تأمل الباحثة أن تكون كتابة هذا االقرتاح مفيدة للقراء وخاصة الباحثة.

المستخلص
البحث العلمي ،مسيطة سامل الرقم اجلامعي 310٠١0١٢1٦130111202 :بعنوان "تعليم اللغة
العربية باستخدام املنهج الدراسي  3102يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام".
املشرف األول حسنان ،املاجستري ،املشرف الثاين د .أمحد حلواين شافعي ،املاجستري.
هتدف هذه الدراسة إىل وصف كيفية تعليم اللغة العربية من خالل باستخدام مناهج الدراسي  3102يف
معيارا يف تنفيذ تعليم اللغة العربية
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام .يعترب هذا البحث ً
منهجا نوعيًا مع نوع
وعملية تعليم اللغة العربية باستخدام املنهج الدراسي .3102هذا البحث يستخدم ً
وصفي من كائن البحث يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام .أدوات مجع البيانات يف
هذه الدراسة هي املالحظة واملقابالت والوثائق .مصادر البيانات من هذه الدراسة هي مديري وممثلي
املناهج ومدرسي اللغة العربية وطالب الصف اخلامس .تقنيات حتليل البيانات من هذه الدراسة هي احلد
من البيانات ،وعرض البيانات واستخالص النتائج.أظهرتالنتائج أن معلم اللغة العربية قد أعد خطة
تقسيم يف شكل خطط الدروس ،يف تعليم املعلم باستخدام هنج علمي أو علمي .التحضري لتعليم اللغة
العربية باستخدام املنهج الدراسي  3102من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام يتألف
من التخطيط والتنفيذ والتقييم .يف عملية التعليم ال يتوافق مع منهج  3102ألن الساعات املستخدمة
ال تتوافق مع منهج  .3102يف منهج  ،3102هناك  2٠دقيقة من وقت التعلم ،لكن يف عملية
التعليم ،يستخدم املعلم فقط  3٠دقيقة من ساعات التعليم.
الكلمات األساسية:عملية التعليم اللغة العربية ،منهج الدراسي 31 2

ABSTRAK

Skripsi, Masita SalimNimko:9560161251596555363 yang berjudul “Pembelajaran Bahasa
Arab Dengan Menggunakan Kurikulum 9563 di MI Al-Madaniyah Jempong Mataram”.
Pembimbing I Husnan M.Pd.I, Pembimbing II Dr. Ahmad Helwani Syafi’i, M.Pd
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran bahasa arab dengan
menggunakan kurikulum 9563 MI Al- Madaniyah Jempong Mataram penelitian ini menjadi
tolak ukur dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab dan proses pembelajaran bahasa arab
dengan menggunakan kurikulum 9563.
Penelitian ini merupakan penelitin lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis deskriptif objek penelitian di MI Al-Madaniyah Jempong Mataram. Alat pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dari
penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, guru bahasa arab dan peserta didik kelas
0. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bahasa arab telah mempersiapkan
rencana pembelaharan berupa RPP, dalam pembelajaran guru menggunakan pendekatan
sceantific atau pendekatan ilmiah.

Persiapan pembelajaran bahasa arab menggunakan

pendekatan sceantific kurikulum 9563 MI Al-Madaniyah Jempong Mataram terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam proses pembelajaran kurang sesuai dengan
kurikulum 9563 karena jam pelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan kurikulum 9563.
Dalam kurikulum 9563 memiliki jam pelajaran 30 menit akan tetapi dalam proses pembelajaran
guru hanya menggunakan 90 menit jam pembelajara.

Kata Kunci: Proses Pembelajaran Bahasa Arab, Kurikulum 3102

ABSTRACT

Thesis, Masita Salim Nimko: 9560161251596555363 entitled "Learning Arabic Using 9563
Curriculum at Al-Madaniyah MI Jempong Mataram". Advisor I Husnan M.Pd.I, Advisor II
Dr. Ahmad Helwani Syafi'i M.Pd
This study aims to describe how learning Arabic by using the 9563 curriculum in MI AlMadaniyah Jempong Mataram. This research is a benchmark in the implementation of Arabic
learning and the process of learning Arabic by using the 9563 curriculum.This research is a field
research using a qualitative approach with a descriptive type of research object at Al-Madaniyah
MI Jempong Mataram. Data collection tools in this study are observation, interviews and
documentation. The sources of data from this study are principals, curriculum representatives,
Arabic language teachers and 0th grade students. Data analysis techniques from this study are
data reduction, data presentationand drawing conclusions.The results showed that the Arabic
language teacher had prepared a splitting plan in the form of lesson plans, in teacher learning
using a scientific or scientific approach. Preparation of learning Arabic using the 9563
curriculum approach of MI Al-Madaniyah Jempong Mataram consists of planning,
implementation and evaluation. In the learning process is not in accordance with the 9563
curriculum because the hours used are not in accordance with the 9563 curriculum. In the 9563
curriculum it has 30 minutes of learning time but in the learning process the teacher only uses 90
minutes of learning hours.

Keyword: Arabic Learning Process, Curriculum 3102
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الفصل األول
أساسية البحث
أ .خلفية البحث
الرتبية هيجهداً واعياً إلعداد الطالب من خالل التوجيه والتدريس أو أنشطة التدريب لدورهم
يف املستقبل( .قانون اندونيسىرقم .۳لعام  ،۰۹۸۹الفصل األول ،املادة األوىل) .يف هذه الصيغة ،ومن
هذه كلها نستطيع أن نأخذ أربع نقاط .مع "اجلهد الواعي" يعين ،أن يتم تنظيم هذا التعليم على أساس
خطة ناضجة ،ثابتة ،واضحة ،كاملة ،شاملة ،مبنية على تفكري موضوعي عنصري .يتم تنفيذ اسرتاتيجية
تنفيذ التعليم يف شكل أنشطة التدريس والتدريب .االرشاد يف جوهره هو توفري املساعدة والتوجيه
والتحفيي واملشورة واإلرشاد حىت يتمكن الطالب من التغلب على املشاكل وحلها والتغلب على
الصعوبات بأنفسهم3.لذا فإن الرتبية هي جهد واعي إلضفاء طابع إنساين على الناس من خالل
املؤسسات التعليمية للمستقبل ،من خالل إعطاء الطالب احلافي واإلرشاد حىت يتمكن الطالب من
التكيف مع بيئتهم.
املنهج الدراسي ۳۱۰۲هي جمموعة من اخلطط واللوائح املتعلقة باألهداف واحملتوى ومواد التعلم،
إضافة إىل أن أساليب املستخدمة لتوجيه تنفيذ أنشطة التعليم لتحقيق أهداف تعليمية معينة (القانون
قومي) .يركي منهج الدراسي ۳۱۰۲على تطوير معارف
رقم  ۳۱لعام  ۳۱۱۲بشأن
قياسي التعلم ّ
ّ
الطالب ومهاراهتم وكفاءاهتم بطريقة كلية (متوازنة) ،وكفاءات املعرفة واملهارات واملواقف يتم وصفها يف
بطاقات التقرير وهي حمددات للييادات الطبقية وختريج الطالب .تشمل كفاءات معرفة الطالب اليت يتم
تطويرها املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم ،لتصبح أفر ًادا يتقنون العلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة
2

واإلنسانية واجلنسية والدولة واحلضارة.
قال أمحد سودراجات يف محداين محيد .إن تطوير املناهج الدراسي هو مصطلح شامل يشمل
التخطيط والتنفيذ والتقييم .ختطيط املناهج هو اخلطوة األوىل يف بناء املناهج عندما يتخذ العاملون يف
املناهج القرارات ويتخذون اإلجراءات الالزمة إلنتاج اخلطط اليت سيتم استخدامها من قبل املعلمني
6

Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 9563 ), 9
Herry Widiyantono, pu, Pengembangan Kurikulum Di Era Ototomi Daerah, (Jakarta: BumiAksara,
9561),662
9

والطالب .يسعى تطبيق املنهج أو الشائع تطبيق منهج املناهج إىل نقل ختطيط املناهج إىل عمل
تشغيلي .تقييم املناهج هو املرحلة النهائية من تطوير املناهج الدراسية لتحديد نتائج التعلم ،ومستوى
إجناز الربنامج املخطط ،ونتائج املناهج .يف تطوير املناهج الدراسية ،ال يقتصر دورها على األشخاص
املرتبطني مباشرة بعامل التعليم ،بل يشمل العديد من األشخاص ،مثل السياسيني ورجال األعمال
وطالب اآلباء ،باإلضافة إىل عناصر اجملتمع األخرى اليت تشعر باالهتمام بالتعليم١.ملنهج الدراسي هو
أداة مهمة جدا يف جناح التعلم .بدون منهج جيد ال يوجد اجتاه واضح للتعلم .يتأثر املنهج املستخدم يف
كثريا خبربة كل معلم وكذلك املدير .يتم تعديل هذا إىل األهداف والتوقعات اليت يتعني
مؤسسة أو مدرسة ً
حتقيقها من قبل مؤسسة أو مدرسة.
طور منهج الدراسي ۳۱۰۲لتحسني التحصيل العلمي الذي مت تنفيذه مع اثنني من
ي ّ
االسرتاتيجيات الرئيسية ،ومها زيادة فعالية التعلم يف التعليم وزيادة وقت التعليم يف املدرسة .يتم حتقيق
فعالية التعليم من خالل ثالث مراحل ،وهي فعالية التفاعل ،الفهم ،و االستيعاب
أوالً :فعالية التفاعالت من خالل تنسيق الدعاية األكادميية والثقافة املدرسية .تتأثرالدعاية األكادميية
والثقافة املدرسية بقدرة اإلدارية وقيادة مدير املدرسة وموظفيه .ميكن احلفظ على فعالية التفاعل إذا
مهما يف حتقيق فاعلية التعلم .ميكن
تستمري اإلدارة والقيادة يف التعليم.ثانيًا :تصبح فعالية الفهم جيءًا ً
حتقيق الفعالية إذا أعطى التعلم األولوية للتجارب الشخصية للطالب من خالل املالحظة (االستماع،
والرؤية ،والقراءة ،واالستماع) ،واجلمعيات ،وطرح األسئلة ،واخلتام والتواصل.ثالثًا :ميكن إنشاء فعالية
االمتصاص عندما تكون هناك استمرارية التعلم وعموديًا .تعين استمرارية التعلم استمرارية املواضيع من
الصف األول إىل الصف السادس والسابع للفصل التاسع على مستوى املدارس اإلعدادية والفئة العشر
حىت الصف الثاين عشر يف مستوى املدرسة الثانوية .وعالوة على ذلك ،فإن االستمرارية بني املواد
الرأسية تعين أن هناك استمرارية بني املواد الدراسية يف املرحلة االبتدائية اإلعدادية حىت املدرسة الثانوية /
٠
املدرسة املهنية.
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التعليم هو مييج يتكون من اإلنسان واملادية واملرافق واملعدات واإلجراءات اليت تؤثر على حتقيق
أهداف التعليم .يشارك البشر يف أنظمة التدريس اليت تتكون من الطالب واملعلمني ويريهم من
املوظفني ،مثل العاملني يف املختربات .وتشمل املواد الكتب ،والسبورة ،والطباشري ،والتصوير الفوتويرايف،
والسيليدي ،واألفالم ،واألشرطة الصوتية واملرئية .املرافق واملعدات ،اليت تتكون من الفصول الدراسية
واملعدات السمعية والبصرية وأجهية الكمبيوتر .إجراءات ،مبا يف ذلك جداول وطرق تقدمي املعلومات
٦
واملمارسة والدراسة واالمتحانات وهلم جرا.
حممد خليل اهلل التعليم هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة التعلم.
وقال ّ
التعلم هو املساعدة املقدمة من قبل املعلمني حبيث ميكن أن حتدث عملية اكتساب املعرفة واملعرفة،

التمكن من الكفاءة والشخصية ،وتشكيل املواقف واملعتقدات عند الطالب7.لذلك يتم عقد عملية
التعليم ،من خالل اجتماع ،والذي يبدأ مع سلوك الطالب .املنهاج والتعليم مها شيئان ال ميكن
مفيدا إذا مل يتم تطبيقه يف شكل التعلم .لتحقيق األهداف
فصلهما ،كخطة أو برنامج ،لن يكون املنهج ً
التعليمية ،جيب على املعلم أو املدرسة التخطيط يف التعلم .جيب أن تدعم عملية التعلم الناجحة خطط
تعلم جيدة التخطيط أو جيدة الرتتيب.
اللغة العربية هي جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف اهلجائية العربية الىت تستدعي نطقا واحدا
منها أو أكثر أصواتا معينة تعطي دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة 8.وهي أعظم مقومات األمة
اإلسالمية منذ أن يبعثه اهلل رسوله العرىب إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ٢.واللغة العربية مكانة خاصة
بني لغات العامل ،كما أن أمهية هذه اللغة تييد يوما بعد يوم يف العصر احلاضر ،وترجع أمهية اللغة العربية
إىل أسباب اآلتية )6 :لغة القرآن الكرمي .إن اللغة العربية هي اللغة اليت نيل هبا القرآن الكرمي ،وهي اللغة
اليت كحتاجها كل مسلم ليقرأ ،أو يفهم القرآن الذي يستم ّد منه املسلم األوامر والنواهي واألحكام
الشرعية )۳ .لغة الصالة .إن كل املسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤدي بالعربية ،ولذلك فإن
كل مسلم )۲.لغة
العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم فيصبح تعلّم العربية بذلك واجبا على ّ
0
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علي إمساعيل ،تدريس اللغة العربية( ،املكتب العريب للمعارف۰٠ ،)۰۹۸۹ ،
أزهرأرشد ،مدخل إىل طرقتعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية( ،أوجونج فاندانج :دار األحكام۲ ،)١۹۹7 ،

احلديث الشريف .إن لغة أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي اللغة العربية ،فإن كل مسلم يريد
قراءة هذه األحاديث واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة العربية )١ .إهنا مكانة اإلقتصادية للعرب)0 .
01
وعدد متكلمي اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية هي تغري سلوك التلميذ على ضوء أهداف حمددة مسبقا نتيجة االستجابته
ملؤثرات بيئية ،وكحدث هذا التغري حتت شروط النضج واالستعداد التكرار واملمارسة لغرض إشباع الدوافع
واحلاجات 00.إذا فإن تعليم اللغة العربية هي عملية تعلم يقومبها املعلم كمحفي وطالب كمستجيبني
حىت حتدث عملية التعليم لتحقيق أهداف التعليم .الغرض من تعلم اللغة العربية هو فهم القرآن،
احلديث ،قراءة الكتب باللغة العربية ،وميكن أيضا التواصل مع األجانب ،أي العرب.
استنادا إىل املالحظات اليت عقدهتا الباحثة يف املدرسة اإلبتدائية املدنية مجبونج ،فإن املنهج
ً
املستخدم يف املدرسة هي منهج الدراسي.۳۱۰۲يف تعليم اللغة العربية ،ال يقوم املعلم بإعداد خطة
الدروس ويفتقر إىل إعداد املواد التعليم ويف عملية التعليم ،يكون الطالب أقل حتكماً حبيث يصبح
حرج يف الفصل عندما حتدث ساعات التعليم.
الطالب ّ
استنادا إىل نتائج املقابالت مع معلم اللغة العربية ،فإن استخدام املنهج الدراسي  ۳۱۰۲يعلم
ً
الطالب أن يكونوا مستقلني ألن كتب املفردات باللغة العربية لعام  ۳۱۰۲مل يتم تفسريها حبيث جيب
على الطالب البحث عن معىن املفردات مع بنفسي أو مع مساعدة مدرس اللغة العربية03.لذلك يف
املنهج الدراسي  ،3102يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على التعلم من خالل املشاركة للعثور على
معاين املفردات اجلديدة .ومن املتوقع أن يكون الطالب نشطني يف عملية التعلم .وهكذا كحاول الباحثون
دراسة املنهج الذي تستخدمه املدرسة املعنية.

01أزهر أرشد٦-7 ،
00حممد ميم البشري و حممد مالك حممد سعيد ،مدخل إىل املنهج وطرق التدريس(،اململكة العربية :مجيع احلقوق حمفوظة،
٦١ ،)۰۹۹٠
03مناجة ،مقابلة مع املعلم اللغة العربية ،تاريخ  3١فرباير 3108

استناداً إىل الشرح أعاله ،اهتمت الباحثة بإثارة القضية من خالل األوراق العلمية اليت حتمل
العنوان" تعليم اللغة العربيةباستخدام املنهجالدراسي3102يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج
ماترام العام الدراسي ."310٢/310۸
ب.أسئلة البحث
استناداإىل اخللفية املذكورة أعاله ،أديب تقسري من املشاكل اليت جتب فحصها فيتعليم اللغة
العربيةباستخدام املنهجالدراسي3102يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام العام الدراسي
 ."310٢/310۸وصياية املشكلة على النحو التايل:
 .۰كيفإعداد تعليم اللغة العربية باستخدام املنهج الدراسي ۳۱۰۲يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية
مجبونج ماترام عام الدراسة 310٢/310۸؟
 .۳كيف عملية تعليم اللغة العربية باستخداماملنهج الدراسي  ۳۱۰۲يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
املدنية مجبونج ماترام عام الدراسة 310۹/310۸؟
ج .األهداف والنوافع

 .أهداف البحث
مت صياية الغرض من هذه الدراسة على النحو التايل:
أ)ملعرفةإعداد تعليم اللغة العربية باستخدام املنهج الدراسي ۳۱۰۲يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
املدنية مجبونج ماترام عام الدراسة 310٢/310۸
ب) ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية باستخداماملنهج الدراسي  ۳۱۰۲يف املدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام عام الدراسة 310۹/310۸
 .3فوائد البحث
تنقسم الفوائد يف هذه الدراسة إىل قسمني ،ومها:

أ) فوائد النظرية
من املتوقع أن تقدم هذا البحث معلومات لتطوير العلوم الرتبوية ومن املفيد إضافتها إىل كني
املعرفة ،ال سيما يف جمال تعليم اللغة العربية وإضافة مراجع أو مادة أدبية أو أدبيات تتعلقتعليم
اللغة العربية باملنهج الدراسي 3102

ب) الفوائد النطبيقة

 )0بالنسبة للمدارس :من املتوقع استخدامها كمواد مدخالت لتحسني جودة التعليم.
 )3بالنسبة للمدرسون :من املتوقع أن يكون مرجعاً لتحسني حتصيل الطالب مع التخطيط
ملنهج تعليمي جيد.
 )2بالنسبة للطالب :من املتوقع أن يكونوا قادرين على حتقيق الدافع واحلماس للطالب يف
تعلم اللغة العربية.
)١للدراسات األخرى :كدليل إرشادي يف إجراء حبوث أوسع تتعلق مبسائل مل يتم الكشف
عنها يف هذه الدراسة.

د .حدود البحث

 .الحد البحثي
ح ّدد هذا البحث حولتعليم اللغة العربيةومنهج الدراسي.۳۱۰۲

 .3الحد المكاني

مكان الذي اختارت به الباحثة لقيام البحثفي املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبوجنماترام
عام الدراسة 310٢/310۸

 .2الحد الزمني

فعلت الباحثةالبحث يف العام الدراسي  310٢/3108يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
املدينيةمجبونج ماترام من التاريخ ٢ ،مايو  310٢إىل  3١مايو .310٢

ه .تحديد المصطلحات

 .0املنهج الدراسي  3102املنهج يهتم إىل السلوك الروحاين و السلوك اجملتمعي جبانب
املهارة و املعرفة.
 .3إعداد التعليم هو النادر الذي سيتم تنفيذه يف عملية التعليم بشكل منفصل لتحقيق
أهداف التعليم.
 .2عملية التعليمهي تنفيذ خطوات التعلم اليت مت إجراؤها يف التخطيط التعليم.

و .الدراسات السابقة

مراجعة املصادر هي وصف أو دراسة أجراها الباحثة لشرح موقف الباحث املطلوب
إجراؤه.الغرض من هذا االستعراض األدب هو التشديد على اجلدة واألصالة وإحلاح البحوث للتنمية
العلمية ذات الصلة .لذلك جيب أن يكون لدأدب الذي تمت دراسة أمهية املوضوع لرتكيي البحث.
يف هذه احلالة ،تشرح الباحثة نتائج الدراسة اليت تتماشى مع ما مت فحصه من قبل الباحثني
أنفسهم .من بني أمور أخرى:
 .0البحث تميم روف يف جامعة سونا كليجغ ،بعنوان "
Analisis Implementasi Kurikulum 9563 Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus
”Di MAN Yokyakarta I Dan MAN Yogyakarta III

املؤسسات املدرسية .نتائج مناقشة هذه األطروحة هي املدرستني ومها املدرسة الثانوية احلكومية األول
يوجياكرتا و املدرسة الثانوية احلكومية يوجياكرتا الثالث مها مدرستان تتمتعان بسمعة طيبة بني
اجملتمع احمليط ويريه .هذه السمعة من حيث جودة جناح الطالب الذين فازوا عدة مرات يف مسابقة
اللغة العربية .كما قامت املدرستان بتنفيذ منهج  3102لتعلم اللغة العربية بشكل جيد على الريم

من وجود العديد من العقبات يف تنفيذ منهاج  02.3102هذه االطروحة تتكون من عدة صيغ
مشكلة و هي:
أ) كيف يتم حتليل تطبيق منهج اللغة العربية  3102يف املدرسة الثانوية احلكوميةاألول يوجياكرتا
و املدرسة الثانوية احلكومية الثالث؟
2
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ب) ما هي العوامل الداعمة واملثبطة لتنفيذ منهج اللغة العربية لعام  3102يف املدرسة الثانوية
احلكوميةاألول يوجياكرتا و املدرسة الثانوية احلكومية الثالث؟
 .3البحث وجيي ليسرت بعنوان " Implementasi Kurikulum 9563 Dalam Pembelajaran Bahasa
Arab Di MAN 3 Yogyakarta (Diyinjau Dari Kesiapan Guru Dan Ketersediaan
Media Pembelajaran)”.

ويف هذه البحث ،مت الرتكيي على النقاش حول كيفية استعداد مدرس اللغة العربية و استعداد وسائل
اإلعالم للتعلم الستخدام منهج عام  .3102إن نتائج إكمال هذه األطروحة هي أن هناك العديد
من العوامل املثبطة يف تعلم اللغة العربية اليت يشعر هبا مدرسو اللغة العربية ،مثل وضع خطط تنفيذ
دائما
التعلم ،تقنيات التدريس ،التعامل مع الطالب الذين إضافة إىل ذلك ،ال يستخدم املعلمون ً
نظرا لعدم وجود إبداع لدى املدرسني حبيث ال ييال توافر الوسائط البسيطة يري
وسائط التعلم ً
متاح0١.هذا البحث العلمي تتكون من عدة صيغ مشكلة و هي:
أ) ما مدى استعداد املعلم لتعلم اللغة العربية حنو تنفيذ املنهج الدراسي  3102يف املدرسة الثانوية
احلكومية الثالث يوجياكرتا؟
ب) ما هي مشكلة توافر وسائط تعلم اللغة العربية يف تنفيذ املنهج الدراسي  3102فياملدرسة
الثانوية احلكومية الثالث يوجياكرتا؟
 .2البحث فتة رزقي ويبوو بعنوان " Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum
9563 Di MAN 9 Wates Tahun Ajaran 9561-9560

يف هذه األطروحة ،ينصب الرتكيي بشكل أكرب على املشكالت اليت يتصورها معلمو اللغة العربية
باستخدام املناهج الدراسي  .3102نتائج مناقشة هذه األطروحة ليست كلها تعلم اللغة العربية يف
املدرسة الثانوية احلكومية الثاين واتس بسالسة عند استخدام املنهج الدراسي  .3102هناك العديد
من املشكالت ،مثل عدم وجود خطط تنفيذ للتعليم يف كل عملية تنفيذ للتعليم ،ونادراً ما يقدم
املعلمون أهدافًا أو كفاءات أساسية جيب حتقيقها عند حدوث تعليم اللغة العربية ،ومنط تفاعل املعلم
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أيضا أساليب أقل تنوعا ،وعدم كفاية وسائل اإلعالم التعلم ،والتقييم باستخدام
والطالب ليس ً
جيدا ً
املناهج الدراسي  3102شعرت أيضا صعبة للغاية0٠.هذا البحث العلمي تتكون من عدة صيغ
مشكلة و هي:
أ) ما هي العملية التعليم للصف العاشر مع املنهج الدراسي3102؟
ب) ما هي املشاكل املتعلقة بتطبيق املنهج الدراسي  3102يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية
احلكومية الثاين واتيث؟
ج) ما هي اجلهود املبذولة للتغلب على هذه املشاكل؟
فيما يتعلق بالبحث املذكور أعاله ،توجد أوجه تشابه مع ما سيتم فحصه من قبل الباحثة،
تماما ألن البحث أعاله يناقش :حتليل تنفيذ منهج  3102يف تعليم اللغة
ولكن ليس هو نفسه ً
العربية ،تنفيذ املنهج الدراسي  3102يف تعليم اللغة العربية ،ومشاكل املناهج تعليم اللغة العربية
 .3102بينما أراد الباحثة البحث كان تعليم اللغة العربية املنهج الدراسي  3102بعنوان :تعليم
اللغة العربية باستخدام املنهج الدرسي .3102يف املدرسة اإلبتدائة اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام
العام الدراس .310٢/3108
ز .اإلطار النظري

 .المنهج الدراسي۳۱۰۲
أ) مفهوم منهج الدراسي 31 2
يرتكي املنهج الدراسي ۳۱۰۲على الكفاءة على اكتساب الطالب لبعض الكفاءات.
عددا من الكفاءات وجمموعة من األهداف التعليمية اليت
لذلك يتضمن هذا املنهج الدراسي ً

يتم التعبري عنها بطريقة ميكن من خالهلا مالحظة إجنازاهتم يف شكل سلوك الطالب أو
مهاراهتم كمعيار للنجاح .جيب توجيه أنشطة التعليم ملساعدة الطالب على إتقان أدىن
مستوى من الكفاءة على األقل ،حىت يتمكنوا من حتقيق األهداف اليت مت تطبيقها .وف ًقا
ملفهوم التعليم الكامل وتطوير املواهب ،جيب منح كل طالب الفرصة لتحقيق األهداف وف ًقا
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0٦
أيضا إىل املنهج الدراسي على أنه مادة كتابية حتتوي على
لقدرته وسرعته يف التعليم .يُشار ً
وصف برنامج تعليمي ملؤسسة تعليمية أو مدرسة جيب أن يقوم هبا مدرس يف عملية التعلم
مع الطالب .يُعد منهج الدراسي ۳۱۰۲متابعة للمناهج الدراسية ملستوى وحدة التعليم
منهج مستوى وحدة التعليم .يف املناهج الدراسي  ،۳۱۰۲مل يعد املعلم هو العامل الرئيسي
يف التعليم بل هو مبثابة دليل ،وبعبارة أخرى يف هذا املنهج ،يُطلب من الطالب أن يكونوا
أكثر نشاطًا من املعلمني.

ب) وظائف المنهج الدراسي

املنهج لديه وظائف خمتلفة .للمدرسني واملديرين واملشرفني وأولياء األمور والطالب ،على
07
النحو التايل:
 )0بالنسبة للمدرسني ،خيدم املنهج كمبدأ توجيهي يف تنفيذ عملية التعليم .لن يتم تشغيل
عملية التعلم اليت ال تسرتشد باملنهج الدراسي بشكل منتظم وفعال ،ألن التعلم هو
عملية هتدف إىل توجيه كل ما يقوم به املعلم والطالب حنو حتقيق اهلدف .بدون منهج
دراسي ،ميكن التأكد من التعلّم من دون التوجيه والغرض.
)3لناجر مدرسة ،وظائف املناهج الدراسية لرتتيب اخلطط والربامج املدرسية .إعداد
مقرضي املدارس ،وتقدمي البنية التحتية للمدارس إىل اللجان املدرسية ،وإعداد
األنشطة املدرسية املختلفة ،سواء داخل البطني ،املنهج ،الالمنهجية ،استنادا إىل
املنهج املستخدم.
 )2للمشرفني ،وظيفة املنهج كدليل يف اإلشراف على املدارس .باإلشارة إىل املنهج ،ميكن
للمشرفني رؤية ما هو الربنامج املدرسي ،مبا يف ذلك التعلم الذي يقوم به املعلم وف ًقا
ملتطلبات املناهج الدراسية.
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 )١بالنسبة الوالدان الطالب ،يعد املنهج دلياللتقدمي املساعدة يف تنفيذ الربامج املدرسية
ومساعدة أطفاهلم على التعلم يف املنيل وف ًقا لربنامج املدرسة.
 )٠بالنسبة للطالب ،خيدم املنهج كدليل للتعلم .من خالل املنهج الدراسي ،ميكن
للطالب أن يفهموا ما جيب حتقيقه من كفاءات ،من املعرفة واملهارات واملواقف.

ج) الغرض من المنهج

مهما ،ألن اهلدف سيكون توجيه
يف املناهج الدراسية أو التعلم ،تلعب األهداف ً
دورا ً
مجيع أنشطة التعلم وتلوين كل مكون من املناهج الدراسية األخرى .يتم صياية أهداف
املنهج بناءً على حقني ،مها ( )0تطوير املطالب واحتياجات وظروف اجملتمع )3( ،بناءً على
األفكار وتوجيهها حنو حتقيق القيم الفلسفية ،وخاصة فلسفة الدولة .تنقسم األهداف
التعليمية إىل عدة فئات ،وهي أهداف التعليم العام واخلاص ،واألهداف طويلة األجل
ومتوسطة املدى وقصرية املدى.
يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي ،يكون الغرض من التعليم هو التصنيف ،من
األهداف العامة إىل األهداف احملددة والقابلة للقياس واليت تسمى الكفاءات .يف منهجمنهج
مستوى الوحدة التعلم هومت تصنيفها على النحو التايل )0( :أهداف التعليم الوطنية)3( ،
أهداف وحدة التعليم التعليمية )2( ،معايري الكفاءة )١( ،الكفاءات األساسية)٠( ،
املؤشرات.
معايري الكفاءة هي مقياس للقدرة الدنيا اليت تشمل القدرات واملعرفة واملهارات
واملواقف والقيم اليت تتجلى يف العادة يف التفكري والتصرف لبعض الدرجات والفصول
الدراسية .الكفاءات األساسية هي القدرات األساسية اليت حتدد الكفاءة أو يتم تضمينها يف
الكفاءات املوحدة أوتدابري احلد األدىن من القدرة .املؤشرات هي احلد األدىن لدرجة
املاجستري يف إتقان الكفاءة أو الكفاءات األساسية احملددة اليت ميكن استخدامها كإجراء
08
لتقييم حتقيق نتائج التعلم.
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د)امتياز المناهج۳۱۰۲

3

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ املنهج الدراسي ۳۱۰۲إىل إنتاج أشخاص استباقيني
ومبتكرين ومبدعني .هذا ممكن ،ألن هذا املنهج قائم على شخصيته وكفاءته ،اليت هلا من
الناحية املفاهيمية عدة ميايا ،وهي.
منهجا طبيعيًا (سياقيًا) ،ألنه يغادر ويركي ويطرد طبيعة
 )0يستخدم املنهج الدراسيً ۳۱۰۲
الطالب على تطوير كفاءات متنوعة وف ًقا إلمكاناهتم .يف هذه احلالة ،يكون الطالب
موضوعا للتعلم ،وتتم عملية التعلم بشكل طبيعي يف شكل عمل وجتربة تستند إىل
ً
كفاءات معينة ،وليس نقل املعرفة (نقل املعرفة).
 )3املناهج الدراسي ۳۱۰۲القائمة على الشخصية والكفائة قد تعتمد على تطوير القدرات
األخرى .ميكن إتقان العلوم ،ومهارات معينة يف العمل ،والقدرة على حل املشاكل يف
احلياة اليومية ،وتطوير جوانب الشخصية على النحو األمثل على أساس معايري الكفاءة
احملددة.
 )2هناك بعض المجاالت الدراسية أو المواضيع التي يكون من األنسب في تطويرها
استخدام أساليب الكفاءة ،خاصة تلك المتعلقة بالمهارات.

ه) الضعف المنهجالدراسي 31 2

31

 )0يفرتض املعلم أنه مع املنهج الدراسي  ،3102ال كحتاج املعلم إىل شرح املادة للطالب
يف الفصل ،على الريم من أن العديد من املواد جيب أن تظل توضيحية من املعلم.
 )3مل يتم إعداد العديد من املعلمون عقليا مع هذا املنهج الدراسي  ،3102ألن هذا املنهج
يتطلب املعلم ليكونوا أكثر إبداعا ،يف الواقع عدد قليل جدا من املعلمون مثل ذلك
حبيث يتطلب وقتا طويال لتكون قادرة على فتح آفاق املعلم التفكري ،واحدة من هلم
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التدريب والتعليم من أجل تغيري منوذج املعلم باعتباره املانح املادي ليصبح املعلم الذي
ميكن أن كحفي الطالب على أن يكونوا مبدعني.
 )2قلة فهم املعلم للمفاهيم العلمية.
 )١نقص مهارات املعلم يف تصميم اخلطط لتنفيذ التعليم.
 )٠ال يتقن العديد من املعلمون التقييم احلقيقي.
 )٦إن مهمة حتليل معايري كفاءة اخلرجيني ،والكفاءات األساسية ،والكفاءات األساسية
لكتب الطالب وكتب املعلمون مل يتم إعدادها بالكامل من قبل املعلم ،وأصبح الكثري
من املعلمون خمططني يف هذه احلالة.
 )7ليست هناك حاجة ألن يشارك املعلمون بشكل مباشر يف عملية تطوير املناهج الدراسي
 ،3102ألن احلكومة تميل إىل رؤية املعلمون والطالب بنفس القدرة
 )8ال يوجد توازن بني توجه عملية التعلم والنتائج يف املناهج الدراسي  3102ألن االمتحان
الوطين ال ييال عامالً مثبطاً
 )٢الكثري من املواد اليت جيب إتقاهنا من قبل الطالب حىت ال ميكن نقل كل املواد بشكل
صحيح ،ناهيك عن مشكلة املعلمون الذين هم أقل مكرسة للمواد اليت يعمل هبا
 )01عبء التعليم للطالب واملعلمون ثقيل للغاية ،وبالتايل فإن وقت الدراسة يف املدرسة
جدا
طويل ً
 )00ظهور القلق ،وخاصة معلمي املواد احملذوفة ،أي العلوم الطبيعية وريادة األعمال،
واملهددين بشهادات
 )03ال ييال معظم املعلمون معتادين على استخدام األساليب التقليدية
 )02إتقان التكنولوجيا واملعلومات للتعليم ال ييال حمدودا
 )0١املعلم يري جاهي للتغيري
 )0٠قلة قدرة املعلم يف عملية تقييم املواقف واملهارات واملعرفة بشكل كلي
 )0٦يتم تقليل اإلبداع يف تطوير املنهج
 )07يتم تقليل استقاللية املدرسة يف تطوير املناهج الدراسي

 )08املدارس ليست مستقلة يف االستجابة للمناهج الدراسي
 )0٢مستوى النشاط الطاليب يري موزع بالتساوي
 )31عموما أنشطة التدريس والتعليم التقليدية حاليا
 )30ال يفهم مجيع املعلمون نظام تقييم املواقف واملهارات
 )33زيادة عبء العمل املعلم
 )32ستنخفض مدرسة احلب واملعلمون إذا مل ينجحوا يف إدارة منهج الدراسي 3102
 )3١الكشافة هي عبء على الطالب الذين ال كحبون الكشافة ،لذلك هناك عنصر
اإلجبار.
و)مفهوم خطة تنفيذ التعليم
خطة تنفيذ التعليم هي خطة ألنشطة التعليم وجها لوجه لواحد أو أكثر من
االجتماعات .مت وضع خطة الدرس من املنهج لتوجيه األنشطة التعليمية للطالب يف حماولة
لتحقيق الكفاءات األساسية اإلحاالت إلعداد خطة تنفيذ التعلم هم وزير التعليم والثقافة
رقم  33لعام  310٦بشأن معايري التعليم االبتدائي والثانوي وزير الرتبية و التعليم الثقافة
30
الرقم  012من  310١بشأن التعلم يف التعليم االبتدائي والثانوي.

ز) مفهوم الكفاءات

يف املناهج الدراسي  ،3102هناك نوعان من الكفاءات الرئيسية ،ومها الكفاءات األساسية
والكفاءات األساسية .الكفاءة األساسية هي احملتوى أو الكفاءة اليت تتكون من املواقف،
املعرفة ،املهارات املستمدة من الكفاءات األساسية اليت جيب أن يتقنها الطالب .يف حني أن
الكفاءة األساسية هي مستوى القدرة على حتقيق معايري كفاءة الدراسات العليا اليت جيب أن
ميتلكها الطالب يف كل فصل أو مستوى برنامج.
الكفاءات األساسية تتكون من:
الكفاءات األساسية .0 :قبول وتنفيذ التعاليم اليت يلتيم هبا
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الكفاءات األساسية .3 :إظهار صادقة ومنضبطة ومسؤولة ومهذبة ورعاية وسلوك ثقة يف
التفاعل مع العائلة واألصدقاء واملعلمون واجلريان.
الكفاءات األساسية .2 :فهم املعرفة الواقعية من خالل مراقبة (السمع ،رؤية القراءة) واملنيا
بناء على فضول عن نفسه ،املخلوقات اليت خلقها اهلل وأنشطتها واألشياء اليت واجهتها يف
املنيل واملدرسة.
الكفاءات األساسية .١ :تقدمي املعرفة الواقعية بلغة واضحة ومنهجية ومنطقية يف األعمال
اجلمالية ،يف احلركات اليت تعكس األطفال األصحاء ويف اإلجراءات اليت تعكس سلوك أطفال
اإلميان واألفعال النبيلة
ح) خصائص تطبيق التعليم المناهج الدراسي 31 2
 .0األنشطة األولية أو االفتتاحية
النشاط األويل أو فتح التعليم يشمل تدريب األلفة واالختبار املسبق .التدريب املألوف،
أي املعلم يعطي التحيات ويقدم نفسه للطالب .يف حني أن االختبار التمهيدي هو أن
املعلم يعطي أسئلة للطالب قبل بدء التعليم.
 .3األنشطة األساسية
تشمل األنشطة األساسية للتعليم تقدمي املعلومات ،ومناقشة املواد القياسية لتشكيل
كفاءات وشخصية الطالب ،وتبادل اخلربات واآلراء يف مناقشة املواد القياسية أو حل
معا.
املشكالت اليت تواجهها ً
 .2النشاط النهائي أو إيالق
ميكن إجراء النشاط النهائي أو اختتام التعليم عن طريق إعطاء اختبار آخر أو تقييم
33
هنائي للدرس شفهيًا أو كتابيًا.
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 .3تعليم اللغة العربية
أ) مفهوم تعليم اللغة العربية

التعليم " لغة " مصدر من َعلَّ َم -يُ َعلِّ ُم -تَ ْعلِْي ًما أي مبعىن جعله يعلمه32.ومبعناه
الإلصطالحي هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ ،بطريقة قومية ،وهي الطريقة
اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم
واملعرفة3١.ورأى اهلميوي وعبد الوهاب أن التعليم هو من كلمة َعلَّ َم -يُ َعلِّ ُم -تَ ْعلِْي ًما مبعىن

يعطي العلم أو املعرفة واإلصطالح هو توصيل املعلومات واملعارف من معلم إىل متعلم
والكشف عما للطالب من استعداد وقدرات ومساعدهتم على إسعال هلا يف أقصى طاقنهم
3٠
حىت يعلموا أنفسهم.
أما التعليم هو ايصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان الطالب بطريقة قومية ،وهي
الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت اجلهد يف سبيل احلصول على
العلم واملعرفة ،فللتعليم أربعة أركان هي :املعلم واملتعلم واملادة والطريقة.3٦واللغة كما وردت
يف كتب علم اللغة واملعجم واملوسوعات ،منها :فإن اللغة -لغةً -هي لفظ على وزن "فُعلَة"
ككرة .وقيل يف مجعها :لغات ،لغون ،منها :لَغِى-يَ ْلغَى ،إذا هذى37.إذا ،التعلم هو التفاعل
بني املعلمني والطالب أو التفاعل بني جمموعة واحدة وجمموعة أخرى .لتحقيق األهداف
التعليمية ،جيب على املعلم أو املدرسة التخطيط يف التعلم .جيب أن تدعم عملية التعلم
الناجحة خطط تعلم جيدة التخطيط أو جيدة الرتتيب.
كما نعلم ،فإن اهلدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية هو استكشاف وتطوير قدرة
الطالب على استخدام اللغة ،سواء بنشاط (لفظيا) أو بشكل سليب (الكتابة) .يف عامل تعلم
2لويش مألوف،قاموس املنجد يف اللغة والإلعالم ،الطبعة الثامنة والثالثون( ،بريوت :داراملشر٠۳۲،)۳۱۱۱،
2حممود عليالسمان،التوجية يف تدريس اللغة العربية( ،القاهرة :دار املعارف۰۳ ،)۰۹۸۲ ،
2رشدي أمحد طعيمة ،مناهج تدريس اللغة العربية لتعليم األساسي( ،القاهرة :دار الفكر العريب۰۱ ،)۳۱۱٠ ،
2حممود علي السمان،التوجية يف تدريس اللغة العربية( ،القاهرة :دار املعارف۰۳،)۰۹۸۲ ،
27أزهرأرشد ،مدخل إىل طرقتعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية( ،أوجونج فاندانج :دار األحكام۰ ،)١۹۹7 ،

اللغة ،يطلق على القدرة على استخدام اللغة "إجادة اللغة" (مهارة اللغوية) .وتنقسم
املهارات اللغوية والرباعة إىل أربعة ،وهي (مهارات االستماع)( ،ومهارات التحدث)،
(ومهارات القراءة)( ،ومهارات الكتابة) .أما بالنسبة لالستماع وقراءة املهارات يتم تصنيفها
يف مهارات اللغة االستقبالية .ويف الوقت نفسه ،يتم تصنيف مهارات التحدث والكتابة على
3٢
أهنا مهارات لغوية مثمرة38.تنقسم املهارات اللغوية إىل أربعة ،وهي:
 )0مهارات االستماع
اإلستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر،فهو النافذة اليت يطل اإلنسان
من خالهلا على العامل من حوله،وهو األداة اليت يستقبل بواسطتها الرسالة
الشفوية.ولنتأمل ما كحدث يف موقف اتصال شفوي ،هناك فرد يتحدث،يعرض قضية
معينة ،يستخدمي فيها ألفاظا ومجال يستقبلها فرد آخر فيرتاجم هذه األفاظ واجلمل إىل
معاين ودالالت.
)3مهارة الكالم
الكالم أيضا نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر ،و هو الطرف الثاين من
عملية االتصال الشفوي ،وإذا كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم ،فإن الكالم وسيلة
لإلفهام .والفهم واإلفهام طرفا عملني االتصال ،ويتسع احلديث عن الكالم ليشمل نطق
األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي.
 )2مهارة القراءة
القراءة نشاط ،تتصل العني فيه بصفحة مطبوعة ،تشتمل على رموز لغوية معينة
يستهدف الكاتب منها توصيل رسالة إىل القارئ ،وعلى القارئ ان يفك هذه الرموز
وفهم دالالهتا ،وإمنا يتعدى هذا إىل حماولة يدراك ما وراء هذه الرموز ،والقراءة بذلك

Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yokyakarta: Diva Press,9561),21
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3٢رشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج االسرتاتيجيات(،منشورات املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة –إيسيسكو۳۱۱٦ :م)٦۱،٦۳،٦١،٦٦،

عملية عقلية يستخدم اإلنسان فيها عقله وخرباته السابقة يف فهم وإدراك مغيى الرسالة
اليت تنتقل إليه.
 )١مهارة الكتابة
الكتابة كالقراءة نشاط اتصايل ينتمي للمهارات املكتوبة،وهي مع الكالم نشاط اتصايل
ينتمي إىل املهارات الغنتاجية .وإذا كانت القراءة عملية يقوم الفرد فيها بفك الرموز
وحتويل  Decodingالرسالة من نص مطبوع إىل خطاب شفوي .فإن الكتابة عملية يقوم
الفرد فيها بتهويل الرموز من خطاب شفوي إىل نص مطبوع.

ب) هدف تعليم اللغة العربية

هناك حاجة إىل تعلم اللغة العربية حىت يتمكن املرء من التواصل بشكل جيد
وصحيح معبعضهم البعض وبيئتهم ،سواء شفهيا أو خطيا .الغرض منتعليم اللغة هو إتقان
اللغة واملهارات اللغوية يف اللغة العربية ،مثل متلئة ،حمدثة،إنشي ،حنو ،من أجل اكتساب
الكفاءة ،وهي مهارات االستماع ،ومهارات القراءة ،ومهارات الكتابة ،ومهارات التحدث.
الغرض العام لتعلم اللغة العربية هو )0( :القدرة على فهم القرآن الكرمي واحلديث
الشريف كمصدر للتعاليم اإلسالمية )3( .القدرة على فهم الكتب الدينية والثقافية
اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية )2( ،القدرة على التحدث والتأليف باللغة العربية)١( ،
الستخدامها كمساعدة أخرى للمهارة (تكميلية) )٠( ،لتعييي لغوي عريب ،وهو حمرتف
حقا.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن الغرض من تعليم اللغة العربية هو تقدمي أشكال خمتلفة من
اللسانيات للطالب الذين ميكنهم املساعدة يف اكتساب مهارة اللغة ،باستخدام أشكال
21
خمتلفة ولغات خمتلفة للتواصل ،سواء يف أشكال شفوية أو مكتوبة.
ج) إجراءات التعليم باستخدام المنهج الدراسي ۳۱۰۲
ميكن تصميم التعلم املريح والفعال واهلادف من قبل كل معلم ،مع اإلجراء
20
التايل:
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (yokyakarta: Aswaja Pressindo), 6
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 )0االحرتار والتقدير
جيب عمل االحرتار والتقدير الستكشاف معرفة الطالب ،وحتفيي الطالب من خالل
تقدمي مواد مثرية لالهتمام ،وتشجيعهم على اكتشاف أشياء جديدة .ميكن إجراء هذا
االحرتار والتقدير من خالل اإلجراء على النحو التايل:
أ) يبدأ التعلم باألشياء اليت يعرفها الطالب ويفهموهنا.
ب) يتم حتفيي الطالب من خالل مواد تعليمية ممتعة ومفيدة يف حياهتم.
ج) يتم نقل املتعلمني ليكونوا مهتمني ومتحمسني باألشياء اجلديدة.
 )3االستكشاف
االستكشاف هو مرحلة من أنشطة التعلم لتقدمي املواد وربطها باملعرفة اليت لدى
الطالب .ميكن حتقيق ذلك عن طريق اإلجراء كما يلي:
أ) إدخال املواد األساسية والكفاءات األساسية اليت جيب أن ميتلكها الطالب.
ب) ربط املواد القياسية اجلديدة والكفاءات األساسية باملعرفة والكفاءات اليت ميتلكها
الطالب بالفعل.
ج) اختيار الطريقة األنسب ،واستخدامها خيتلف لييادة قبول الطالب للمواد القياسية
والكفاءات اجلديدة.
 )2توحيد التعلم
توحيد هي رابط إىل أنشطة احلياة لتفعيل الطالب يف تشكيل الكفاءات والشخصيات،
وربطهم حبياة الطالب .ميكن دمج هذا التثقيف بواسطة اإلجراء كما يلي:
أ) إشراك الطالب بنشاط يف تفسري وفهم املواد والكفاءات اجلديدة.
ب) إشراك الطالب بنشاط يف عملية حل املشكالت (حل املشكالت) ،خاصة يف
املشكالت الفعلية.

2

H. E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 9563, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 9562), 656

ج) الرتكيي على الروابط اهليكلية ،أي الربط بني املواد القياسية والكفاءات اجلديدة مع
خمتلف جوانب األنشطة واحلياة يف اجملتمع.
د) اختيار الطريقة األنسب حىت ميكن معاجلة املواد القياسية يف كفاءات الطالب
وطابعهم.
 )١تشكيل املواقف والكفاءات والشخصية
ميكن إجراء املواقف والتفضيالت وطابع الطالب من خالل اإلجراء كما يلي:
أ) شجع الطالب على تطبيق املفاهيم والتفسريات والكفاءات والشخصيات اليت يتعلموهنا
يف حياهتم اليومية.
ب) ممارسة التعلم مباشرة ،حىت يتمكن الطالب من بناء مواقف وكفاءات وشخصيات
جديدة يف احلياة اليومية على أساس الفهم املستخلصة.
ج) استخدام الطريقة األنسب إلجراء تغيريات يف مواقف الطالب وكفاءاهتم وصفاهتم
بشكل ملحوظ.
 )٠التقييم املنهجي
جيب إجراء تقييم شكلي لإلصالحات اليت ميكن تنفيذها بتنفيذ اإلجراءات التالية:
أ) تطوير طرق لتقييم نتائج تعلم الطالب.
ب) استخدام نتائج التقييم لتحليل نقاط الضعف أو القصور لدى الطالب واملشاكل اليت
يواجهها املعلم يف تشكيل شخصية الطالب وكفاءهتم.
ج) اختيار املنهجية األكثر مالءمة وفقاً للكفاءات املراد حتقيقها.

د) عملية تعليم اللغة العربية

 .0فيما يلي مكونات التعليم اليت تتفاعل يف عملية التعليم اليت تتكون من:
أ) املعلم
عموما إىل املعلمني احملرتفني الذين تتمثل مهمتهم
املعلم هو معلم علم ،يشري املعلمون ً
الرئيسية يف تعليم الطالب وتوجيههم وتوجيههم وتوجيههم وتدريبهم وتقييمهم وتقييمهم.
ب) الطالب

الطالب هم األشخاص الذين يأخذون برناجمًا تعليميًا يف مدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى،
بتوجيه من واحد أو عدة طالب.
ج) طرق التعليم
طرق التعليم هي طرق ميكن القيام هبا ملساعدة عملية التعليم والتعليم على العمل بشكل
جيد .تتكون الطريقة من سؤال وجواب ومناقشة.
د) وسائل اإلعالم التعليم
يعد تعليم الوسائط أداة وسيطة لنقل الرسائل أو املعلومات .يف هذه احلالة ،يعد املعلم أحد
23
الوسائط التعليمية.
 .3املواد العربية لديها عملية تعلم ،على النحو التايل:
أ) املفردات
ال ميكن فصل هذا مفردات من القراءة واملواد املستفادة .يتم أخذ هذه املفردات من
القراءات اليت تعترب صعبة وجديدة .يكمل املؤلف معناه من أجل مساعدة الطالب على
فهم القراءة ويف نفس الوقت ميكن ترمجتها بشكل جيد وصحيح .لذلك يتوقع من
الطالب قراءة املفردات بشكل متكرر وفهمها.
ب) االستماع
يتمثل النشاط الرئيسي يف "اإلسرتاتيجية" يف االستماع إىل املعلم أو الطالب اآلخرين
نصوصا أو حمادثات .من خالل القيام هبذا النشاط ،يتوقع من الطالب أن
الذين يقرأون
ً
يفهموا اجلمل العربية اليت يتحدث هبا اآلخرون .هذا الفهم ضروري للغاية يف التواصل
اللفظي.
ج) الكالم
النشاط الرئيسي يف الكالم هو حمادثة بني املعلم والطالب أو الطالب مع طالب آخرين.
من خالل القيام هبذا النشاط ،من املتوقع أن يتمكن الطالب من إجراء حمادثة باللغة
39

http://metodepembelajaran65.blogspot.com/9562156/pengertian-komponen-komponen.html

أيضا من تطبيق لغة التجويد واللغة املناسبة يف
العربية .من املتوقع أن يتمكن الطالب ً
احملادثة.
د) القراءة
األنشطة الرئيسية يف القروة هم الطالب قراءة القراءات املقدمة .يهدف هذا النشاط إىل
حتسني قدرة الطالب على فهم النصوص العربية ،سواء كانوا يستخدمون حركت أم ال.
ه) كتابه
تبدأ أنشطة الكتاب بنسخ اجلمل يف الكتاب .ميكن القيام بذلك بالطريقة اليت يكتب هبا
املدرس اجلمل .مث يكتب الطالب على ورقة بيضاء أو كل دفرت .إذا واجهت خطأ ،ميكن
للمعلم إصالحه على الفور.

ح .منهج البحث

 .مدخل البحث
مدخل الذي استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة هيمنهج الكيفي
بالنوعالوصفي.واملقصود بالبحث الكيفي هوطريقة البحث القائمة على فلسفة األحداث اليت
حدثت حقا اليت ختدم لفحص حالة األشياء الطبيعية ،حيث يكون الباحثة أداة رئيسية ،وتقنية
مجع البيانات يتم مثلّية (مرّكب) ،وحتليل البيانات استقرائي/النوعية ،وتؤكد نتائج البحث النوعي
22
على معاين أكثر من التعميم.
يف حني أن املقصود بالبحث الوصفي يفسر املعىن ،ويصف معىن الظاهرة اليت تظهر،
حىت يشرح املعىن وراء املعىن .كل ظاهرة إىل جانب وجود "عالمة" ووصفها ،الظواهر هلا أيضا
2١
"جوهر" ،روح أو روح خمينة وراء الظاهرة نفسها.

 .3حضور الباحثة

يف البحث النوعي ،كانت األدوات أو أدوات البحث هي الباحثة نفسها.
ضا "التحقق" ،إىل أي مدى كانت الباحثة النوعيون مستعدين إلجراء
ولذلكالباحثةكأداة جيب أي ً
Suguyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 9562),2
H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana,9566),602
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األحباث اليت تدخل اجملال بعد ذلك .يتضمن التحقق من صحة الباحثة كأداة التحقق من صحة
فهم طرق البحث النوعي ،وإتقان الرؤية يف اجملال قيد الدراسة ،واستعداد الباحثة لدخول موضوع
البحث ،من الباحث املعرفية واملنطقية .أولئك الذين يقومون باملصادقة هي الباحثة نفس ،من
خالل التقييم الذايت ملدى فهماألساليب النوعية وإتقان النظريات والرؤى يف اجملاالت اليت تمت
2٠
دراستها ،واالستعداد والتوفري لدخول اجملال.
يف هذه الدراسة عدت الباحثة أداة ،ومشاركة كاملة يف هذا اجملال ،ويف الوقت نفسه
كمجمع للبيانات .هذا هو مسة من مسات الباحث النوعية ،والباحثة واألدوات الرئيسية اليت
تذهب مباشرة إىل امليدان يف مجع البيانات.
يف هذه البحث ،كان الباحثةحتضر يف مكان البحث مخسةمرات ،أي من  ٢مايو
 310٢حىت  3١مايو 310٢

 .2موقع البحث

كما مذكور يف العنوان ،جرت هذا البحث يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية
مجبونج ماترام ،يتيايد ريب هذه املدرسة من سنة إىل أخرى ،من خلفيات خمتلفة .إذا نظرت من
املوقع اجلغرايف ،ميكن الوصول إىل املدرسة بسهولة من قبل الباحثة.
سبب وجود موقع البحث ،فعلت الباحثة موقع البحث يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
املدنية مجبونج ماترام ألن املوقع قريب من املكان الذي يعيش فيه الباحثة.

 .6بيانات البحث و مصادرها

ميكن جلمع البيانات استخدام املصادر األولية واملصادر الثانوية .املصادر األولية هي
مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشرة إىل اجلميع البيانات ،واملصادر الثانوية هي مصادر ال
توفر البيانات مباشرةً جلامعي البيانات ،على سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو
مستندات2٦.مصدر البيانات املستخدم من قبل الباحثة هي املصدر األساسي ألن
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الباحثةحصلت مباشرة على البيانات املطلوبة من مصدر البيانات .مصادر البيانات من هذه
الدراسة هي كما يلي:
أ) رئيس املدرسة اإلبتدائة اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام
ب) مدرس اللغة العربية املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام
ج) رئيس املنهج الدراسي املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام
د) الطالب الذين هم يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ومن املتوقع مع هذه
البيانات إلنتاج صورة صحيحة وفقا ملا هو موجود يف هذا اجملال.
ه) أنشطة التعليم والتعلم
و)توثيق

 .5أصلوب البيانات
يف هذه الدراسة استخدمت الباحثة عدة إجراءات جلمع البيانات ،وهي على النحو التايل:

أ) مقابلة

استخدمت املقابالت كتقنيات جلمع البيانات إذا كنت تريب يف إجراء دراسة أولية
للعثور على املشكالت اليت جيب دراستها ،وكذلك إذا أرادت الباحثة معرفة أشياء من
املستجيبني الذين هم أكثر عم ًقا وعدد املستجيبني صغرية .تعتمد تقنية مجع البيانات هذه
27
على تقارير عن نفسك أو تقرير ذايت ،أو على األقل على املعرفة الشخصية أو املعتقدات.
املقابلة املستخدمة يف هذه البحث كانت مقابالت يري منظمة .ألنه مل يتم حتديد
األسئلة املطروحة مسبقا ملصدر البيانات .األسئلة املطروحة هي أسئلة تتعلق برتكيي الدراسة
اليت يتم دراستها ،حول تعليم اللغة العربية باستخداماملنهج الدراسي ۳۱۰۲يف
املدرسةاإلبتدائية اإلسالمية املادنية مجبونج ماترام.
خطوات املقابلة اليت ختدمها الباحثة هي:
أ) حتديد ملن ستجري املقابلة
ب) إعداد املوضوع الذي سيكون موضوع للمناقشة
Sugiyono,Metode Penelitian,632
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ج) بدء أو فتح تدفق املقابلة
د) تنفيذ تدفق املقابلة
ه ) تأكيد ملخص نتائج املقابلة وإهنائها
و) اكتب نتائج املقابلة يف املالحظات امليدانية
ز) حتديد نتائج متابعة املقابالت اليت مت احلصول عليها.
يف هذه البحث ،أجرى الباحثة مقابالت مع عدة مصادر للبيانات يف هذا اجملال ،وهي
رئيس املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية جبمونج ماترامالنائب املناهج ،معلم اللغة العربية
وطالب الصف اخلامس.
ب .المالحظة
قال سوتريسنو هادي إن املالحظة عملية معقدة ،وهي عملية تتألف من خمتلف
العمليات البيولوجية والنفسية .اثنان من أمهها عمليات املراقبة والذاكرة .تستخدم تقنيات
مجع البيانات مع املالحظات إذا كان الباحثة مهتمني بالسلوك البشري وعمليات العمل
يضابري .هتدف استخدام أساليب املراقبة إىل
واألعراض الطبيعية وإذا مل يالحظ املشاركون أ ً
28
تسهيل الباحثة يف مجع البيانات الالزمة ،حبيث يكون تنفيذ البحث أكثر فعالية وكفاءة.
2٢
هناك عدة أنواع من املالحظات ،على النحو التايل:
 )0مالحظة املشارك
يف هذه املالحظة ،شاركت الباحثة يف األنشطة اليومية للشخص الذي تتم
مالحظته أو ختدامه كمصدر بيانات للباحثة .يف املالحظات ،شارك الباحثون يف القيام
مبا قامت به مصادر البيانات ،وشاركوا يف الشعور حبيهنم .مع مالحظة املشارك هذه،
ستكون البيانات اليت يتم احلصول عليها أكثر اكتماالً وحادة ومعرفة مبستوى معىن كل
سلوك مرئي.
 )3مالحظات مستمرة أو مقنعة
sugiyono, Metode Penetitian, 610
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الباحثة يف إجراء مجع البيانات بصراحة إىل مصدر البيانات ،أنه كان جيري
األحباث .لذا فإن من درسوا عرفوا من البداية حىت النهاية عن األنشطة البحث .ولكن
يف حلظة ما ،ال يكون الباحث مباشرين أو متخفني يف املالحظة ،وهذا هو جتنب ما إذا
كانت البيانات املطلوبة هي بيانات ال تيال سرية .رمبا إذا مت ذلك بصراحة ،ال تسمح
للباحثة بإجراء مالحظات.
 )2مالحظات منظمة
يتم تنفيذ املالحظات يف البحث النوعي من دون هيكل .املالحظات يري املبنية
هي مالحظات ال يتم إعدادها بشكل منهجي حول ما سيتم مالحظته .يتم ذلك ألن
الباحثة ال يعرفون على وجه اليقني ما سيتم مالحظته .يف معرض للمنتجات الصناعية
من خمتلف البلدان على سبيل املثال ،ال يعرف الباحثون بعد ما سيتم مالحظته
بالضبط .وبسبب هذا ميكن للباحثني إجراء مالحظات جمانية ،تسجيل ما هو مهتم،
القيام بالتحليل مث تقدمي استنتاجات.
يف هذا البحث استخدمت الباحثة مالحظات يري منظمة ألن الباحثة كان
وجودة الباحثة يف موقع الباحث فقط كمراقبة أو مجاعية البيانات دون املشاركة يف إجراء
مصادر البيانات أو أنشطة املعلم.

ج .وثائق

الوثائق ،من أصل الوثيقة .املستند هو سجل لدأحداث املاضية .ميكن أن تكون
املستندات يف صورة كتابات أو صور أو أعمال ضخمة من شخص مايف هذه البحث
استخدمت الباحثة مالحظة يري منظمة ألن الباحثة كانوا موجودين يف موقع الدراسة فقط
كمراقبني أو جامعني للبيانات دون مشاركة يف إجراء أنشطة مصدر البيانات
(املدرسون)١1.اهلدف هو مساعدة واستكمال البيانات اليت مت احلصول عليها من امليدان.
يتم استخدام هذه التقنية للحصول على معلومات حول اهليكل التنظيمي وبيانات الطالب
والبيانات اليت ال يتم احلصول عليها من خالل املقابالت واملالحظات.
Sugiyono,Metode Penelitian, 915
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الوثائق املستخدمة من قبل الباحثة هي املنهج الدراسي 3102خطة تنفيذ التعلم املدرسة
اإلبتدائية املدانية مجبونج ماترام.
تقنية مجع البيانات هذه اليت استخدمتها الباحثة للحصول على بيانات عن املوقع
اجلغرايف واهليكل التنظيمي وعدد املدرسني وعدد الطالب وعدد الطالب وحالة املرافق أو
البنية التحتية اليت تمتلكها املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية جامبونج ماترام.
• قائمة بأمساء الطالب
• تسجيل أثناء البحث
• صور عملية التعلم العربية
 .6اسلوب تحليل البيانات
يف هذا الباحث استخدمت الباحثة حتليل البيانات MilesوHuberman
حتليل البيانات يف مايلي وحقول منوذج  MilesوHuberman
مت إجراء حتليل البيانات يف البحث النوعي ،الذي مت إجراؤه يف وقت مجع البيانات ،وبعد
االنتهاء من مجع البيانات يف فرتة معينة .يف وقت املقابلة ،أجرى الباحث حتليالً لدأجوبة اليت
تمت مقابلتها .إذا كان اجلواب الذي تمت مقابلته بعد أن أصبح التحليل مرضيا ،فإن الباحثة
سيواصل البحث مرة أخرى ،إىل حد ما ،عن البيانات اليت تعترب موثوقة .ذكر مايلي
وهوبرمان أن األنشطة يف حتليل البيانات النوعية تتم بشكل تفاعلي وجتري بشكل مستمر
١0
حىت اكتماهلا ،حبيث تكون البيانات مشبعة.
أ) احلد من البيانات (احلد من البيانات)
كمية البيانات اليت يتم احلصول عليها من احلقل كبرية جدا ،لذا جيب أن تكون بعناية
وتفصيل .وقد ذكر ،وبطول الباحثني إىل امليدان ،فإن البيانات ستكون معقدة ومعقدة.
هلذا السبب ،من الضروري حتليل البيانات على الفور من خالل احلد من البيانات .إن
تقليل البيانات يعين التلخيص ،واختيار األشياء الرئيسية ،والرتكيي على األشياء املهمة،
والبحث عن املوضوعات واألمناط .وبالتايل فإن البيانات اليت مت ختفيضها ستوفر صورة
Sugiyono, Metode Penelitian, 910-911
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أوضح ،وتسهل على الباحثني إجراء املييد من عمليات مجع البيانات ،والبحث عنها إذا
ليم األمر .ميكن مساعدة ختفيض البيانات باملعدات اإللكرتونية مثل احلواسيب املصغرة ،
١3
بإعطاء رمي جلوانب معينة.
ب) عرض البيانات
بعد ختفيض البيانات ،ستكون اخلطوة التالية هي عرض البيانات .من خالل عرض
البيانات ،سوف يسهل األمر فهم ما كحدث ،وختطيط العمل اإلضايف بناءً على ما مت
فهمه .وينصح مايلي وهوبرمان بعرض البيانات ،باإلضافة إىل النصوص السردية ،كما
ميكن أن تكون الرسوم البيانية واملصفوفات والشبكات (الشبكات) والرسوم البيانية.
١2

للتحقق مما إذا كان الباحث قد فهم ما مت عرضه.
ج) استنتاج الرسم  /التحقق
النقطة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وف ًقا ملايلي وهوبرمان يستخلص النتائج والتحقق.
ال تيال االستنتاجات األولية املقدمة مؤقتة ،وسوف تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية
تدعم املرحلة التالية جلمع البيانات .ولكن إذا كانت االستنتاجات املقدمة يف املرحلة
األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إىل امليدان جلمع البيانات،
١١
فإن االستنتاجات املطروحة هي استنتاجات موثوقة.

 .7تصحيح البيانات

يف إثبات صحة البيانات اليت مت احلصول عليها يف الدراسة ،أي من خالل إخضاعها
لدأساس النظري الذي هو أساس النتائج البحثية املقصودة يف هذا اجملال .البيانات الصحيحة يف
البحث املعين هي البيانات اليت ال ختتلف بني البيانات اليت أبلغ عنها الباحث والبيانات اليت
حتدث بالفعل على الكائن احباث.
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للحصول على صالحية البيانات ،هناك حاجة إىل اسرتاتيجية الفحص ،ويستند تنفيذ
تقنيات التحقق على معايري معينة .وقال سوييونو إن املعايري الرئيسية لنتائج البحثة صاحلة
١٠
وموثوقة وموضوعية.
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الفصل الثانى
عرض البيانات
أ .صورة عامة على مواقع البحث
 .تاريخ تاسيس المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية هي مؤسسة تعليمية رمسية حتت رعاية وزارة الدين يف مجهورية
إندونيسيا .يقع جغرافيا املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج يف قرية مجبونج يربية ،طريق حج
نيم ركائي اجلريان  10ركائي املواطنني ،قرية مجبونج يربية ،منطقة سيكربيل ماترام نوسا تنجارا الغربية.
مت إنشاء املدرسة من قبل فرع هنضة العلماء مبدينة ماترام وبدأت تشغيلها يف  30يوليو  .3118يتم
تنفيذ إدارة املدرسة من قبل مؤسسة التعليمية املدنية ،واليت يتم تنفيذها بشكل روتيين من قبل مجيع
أفراد املدرسة.
وضعا أوميثاقًا للمدارسة اليت هلا
يف التارخ  3١نوفمرب  ،3118وزارة الدين جلمهورية إندونيسيا ً
وضع مسجل بأرقام :أ/مئي /7-املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية .3118/31/مث احلصول على حالة
وامليثاق للمدارس مع الوضع املعرفبها من قبل رقم:كد.110١/02٠٠/3118.فف/أ 0٢017/0-
وفاق لنتائج اعتماد املدارس من قبلهيئة االعتماد الوطنية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
املدنيةيف  ،310١/3102وقد مت اعتماد املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية حاليًا بقيمة  7٦مرتبة
جيدة  ،بناءً على مرسوم تأسيس نتائج اعتماد رقم احلدث األخبار تفتيش -س/م رقم أ /0١0احلدث
األخبار تفتيش-سم /كف310١/01/الذي تنطبق حىت  ٠أكتوبر  310٢الذي صادرة يف ٦
أكتوبر  310١الذي توقعة من رئيسةهيئة االعتماد الوطنية– س/م مقاطعة نوسا تنجارا الغربية نيابة
١٦
عن د.ر.س .احلج معتصم بوريرت.

١٦وثائق ،تاريخ  01مايو 310٢

 .3الموقع الجغرافي المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية يف قرية مجبونج يربية ،قرية مجبونج جيّد ،منطقة سيكربيل ،مدينة
ماترام .على وجه التحديد موقع املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج على النحو التايل:
اجلانب الشمايل :كحدها منازل الناس
اجلانب اجلنويب :كحدها منازل الناس
اجلانب الشرقي :حتدها الطرق السريعة أو الطرق العامة
١7
اجلانب الغريب :يقع على حدود املدرسة اإلبتدائية العامة  0٢أمفيناً.

١7وثائق ،تاريخ  01مايو 310٢

 .2اللوحة

١8

١8وثائق ،تاريخ  01مايو 310٢

 .١رؤية المدرسة ورسالتها
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أ .رؤية:
"كمؤسسة تعليمية إسالمية لديها اإلميان واملهارة واإلجناز"
مؤشر الرؤية
 .0توفري أساس لإلميان والتفاين
 .3جعل األطفال يتصرفون بطريقة جديرة بالثناء واعتادوا على تنفيذ التعاليم الدينية
 .2ممتاز يف حتقيق القيم األكادميية
 .١ممتازة يف املنافسة ملواصلة املستوى التايل من التعليم
 .٠ممتاز يف املسابقات للطالب املتفوقني ،واملوضوعات ،والفنون والرياضة واملسابقات الدينية

ب .مهمة

 .0تعليم القرآن جيدا وبشكل صحيح
 .3إعداد الطالب الذين يتفوقون ويتفوقون يف جمال املعرفة الدينية والعامة بطريقة متوازنة
 .2تثقيف وتطوير جيل من املؤمنني املسلمني الفاضلني ،جسديا واملعرفة
 .5الحالة العامة المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
 .وضع المعلم
ميكن للمعلمني كمعلمني بالتأكيد املسامهة بشكل إجيايب يف جناح الطالب .املعلم هو
املسؤول واملسؤول عن تنفيذ التعليم والتدريس من أجل حتقيق هدف تعليمي .هناك حاجة إىل
املعلم املهنية يف أداء واجباته كمعلم .ميكن االطالع على عدد املعلمني يف املدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية املدنية مجبونج يف اجلدول التايل:

١٢وثائق ،تاريخ  01مايو 310٢

الجدول األول
البيانات المعلم المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
رقم

اسم

جنس حالة الموظف
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عمل

 0منهج التّيسر ،البكالوريوس

رجل

 3ح.مجسمول زحريال ،البكالوريوس

نساء

 2سري مرضيانا ،البكالوريوس

نساء

املعلمة األساس مدرسة الصف السادس

سوارين ،البكالوريوس
ّ ١

نساء

املعلمة األساس مدرسة الصف اخلامس

 ٠حيلدا وايت ،البكالوريوس

نساء

املعلمة األساس مدرسة الصف الثالث

 ٦ربيّة العدويّة ،البكالوريوس

نساء

املعلمة األساس مدرسة الصف الرابع

 7مناجة ،البكالوريوس

رجل

املعلم األساس مدرس اللغة العربية

 8بيليادي زالفقري ،البكالوريوس

رجل

املعلم األساس مدرس رياضيات

حممد حريي سوتريسىن ،البكالوريوس
٢
ّ

رجل

املعلم األساس مدرس رياضة

 01إيرين زوروعايت ،البكالوريوس

نساء

املعلمة األساس مدرسة الصف األول

شكرا ،البكالوريوس

جلر

املعلم األساس معلم الصف األول
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املعلم األساس رئيس املدرسة
موظفة مدىن

مدرسة الصف الثاىن

 .3حالة الطالب
مهما يف عملية التعليم والتعلم ،ألن الطالب يشكلون مكونًا من
يلعب الطالب ً
دورا ً
معيارا جلودة التعليم أو ال .فيما يتعلق بعدد الطالب املعنيني وأساس
عناصر التعليم اليت تصبح ً
تنفيذ التعليم ،جيب إدارته بشكل صحيح حىت ميكن تشكيله وف ًقا لتوجيه ويرض تنفيذ التعليم.
فيما يلي جدول بيانات لطالب يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج:
الجدول الثانى

عدد الطالب المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
عدد الطالب فى ديسمبر
فصل
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من خالل البيانات ،وعدد طالب املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبوجنماترام ،سوف يركي الباحثة
على الفصل اخلامس:
الجدول الثالث

قائمة بأسماء طالب الصف الخامس المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
رقم اسم
 0النساء رمحةصليحة

نساء

 3الفرييي

رجل

 2ديا إميايآنيت

نساء

حممد أرضيان آرفآندي
ّ ١

رجل

 ٠رييقي سيىت آوانون

رجل

 ٦سينتيا أنا فرحة

نساء

 7سيلفيّة رمضاين

نساء

 8سفاوا

رجل

 ٢تارموزي

رجل

 01وايل آدي فرناما
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جنس

رجل
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 .2سارة البنية التحتية
مهما للغاية يف عملية التعليم ،ألن املرفق عبارة عن ودا لدعم عملية
تلعب مرافق البنية التحتية ً
دورا ً
التعلم املستمرة .أدوات التعلم تدعم وتدعم العوامل املهمة للغاية ،مما يعين توضيح فهم الطالب
للموضوع ،لذلك مت تيويد املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام بالبنية التحتية ،سواء
املباين أو الغرف اليت مت توفريها .فيما يلي بيانات مرافق البنية التحتية لشركة املدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام:
الجدول الرابع

جدول بيانات البنية التحتيةالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية المدنية جمبونج ماترام
رقم نوع الغرفة

52

عدد

ظروف

0

يرفة رئيس املدرسة

يرفة واحدة

جيّد

3

يرفة املعلم

يرفة واحدة

جيّد

2

مساحة األعمال الصحية املدرسة يرفة واحدة

جيّد

١

يرفة الدراسة

ستة فصول

جيّد

٠

مكتبة

يرفة واحدة

جيّد

٦

مسجد صغري

يرفة واحدة

جيّد

7

مقصف

يرفة واحدة

جيّد

8

احلمام

يرفة واحدة

جيّد
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مثانية

جيّد

٢

مكتب املعلم

 01كرسى املعلم

اثىن عشر

جيّد

 00مكتب الطالب

مخسة وستون

جيّد

 03كرسى الطالب

مائة ورابعة وعشرون

جيّد

 02سبورة

ستة

جيّد

 0١لوحة بيانات الطالب

ستة

جيّد

 0٠خيانة

سبعة

جيّد

 0٦كرسى ضيف

واحدة

جيّد

رف كتب
ّ 07

واحدة

جيّد

 08كمبيوتر

وحدة واحدة

جيّد

 0٢كمبيوتر احملمولة

وحدة واحدة

جيّد

 31عرض الكريستال السائل

وحدة واحدة

جيّد

 30خريطة اندونيسيا

اثنان

جيّد

 33خريطة العامل

واحدة

جيّد

 32هيكل عظمى بشرى صغري

واحد

جيّد

 3٠الكرة الطائرة

اثنان

جيّد

 3٦كرة القدم

اثنان

جيّد

 37جلبة

عشرة

جيّد

 38كرة القواد

جمموعة واحدة

جيّد

بناءً على جدول البيانات أعاله ،ميكن مالحظة أن البنية التحتية اململوكة املدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية املدنية مجبونج ماتراجميدة للغاية ،ومن املتوقع أن وجود بنية حتتية ميكن أن يدعم النجاح
السلس لعملية التعليم والتعلم.

ب .إعداد التعليم اللغة العربية باستخدام المنهج الدراسي 31 2

استعدادا لتعليم املدرس اللغة العربية قاموا بإعداد العديد من االستعدادات ،وهي على النحو التايل:
ً
 .0إعداد خطة تنفيذ التعليم
 .3أهداف التعليم
 .2املواد التعليم
 .١طريقة التعليم
 .٠وسائل اإلعالم التعليم
 .٦مصادر التعليم
مت إعداد التعليم أعاله من قبل معلمي اللغة العربية يف عملية التعليم املستمرة ،وهي:
 .2أعد املدرس اللغة العربية املدرسة اإلبتدائية اإلسالمة املدنية مجبونج ماترام خطة تنفيذ التعليم قبل
أن تتم عملية التعليم .يف هذه اخلطة الدراسية ،يستخدم املدرس أسلوبًا علميًا يف التعليم.
 .١الغرض من هذه الدراسة هو أن املدرس اللغة العربية يريدون من الطالب أن يكونوا قادرين على
نطق املفردات واجلمل العربية  ،وأن يكونوا قادرين على قراءة النصوص العربية.

 .٠املواد التعليم اليت مت إعدادها من قبل مدرسي اللغة العربية وبالتحديد حول يف املقصف ،مت
تضمني مادة يف املقصف يف الفصل األخري من كتاب اللغة العربية التابع لوزارة األديان .310٠
 .٦طريقة التعليم
يستخدم املدرس اللغة العربية طريقة احملاضرة واملناقشة والسؤال واإلجابة يف التعليم.
 .7وسائل اإلعالم التعليم
تستخدم وسائط تعليم املعلم الكتب املدرسية وأجهية الكمبيوتر احملمولة العربية يف عملية التعليم.
 .8مصادر التعليم
يستخدم املدرس اللغة العربية كتاب التابع لوزارة األديان عام 310٠
ج .عملية تعليم اللغة العربية باستخدام المنهج الدراسي 31 2
ملعرفة كيف استخدم تطبيق تعليم اللغة العربية منهج الدراسي  3102يف الفصل اخلامس من
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ،استخدمت الباحثة طرق مجع البيانات مع
املالحظة واملقابالت والوثائق .سوف شرحت الباحثة بالكامل حول تنفيذ تعليم اللغة العربية
٠١
باستخدام املنهج الدراسي  3102بدءاً من التخطيط والتنفيذ والتقييم على النحو التايل:
 .0التخطيط

من نتائج املقابلة أن األستاذ مناجة أعد خطة قبل بدء التعليم ،وهي خطة تنفيذ التعليم .شكال
التخطيط اليت ينفذها املعلم اللغة العربية،هي وحدة الربامج وبرامج الوحدة ،اليت تتكون من الربنامج
السنوى وبرامج الفصل الدراسي واملنهج الدراسي وخطة تنفيذ التعليم.

 .3التنفيذ

هذه املرحلة هي مرحلة تنفيذيةخلطة التصميم الذي صممها املعلم السابق .طبيعة التنفيذ هي
تعليم األنشطة التشغيلية .يف هذه املرحلة ،يشارك املعلم يف تفاعالت التدريس والتعلم من خالل
دائما
اسرتاتيجيات متنوعة وأساليب وتقنيات التعليم واستخدام الوسائط .يتم استخدام الوسائط ً
وف ًقا للمواد التعليمية.
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إن تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم يف الصف اخلامس ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مجبونج ماترام
موافق مع خطة تنفيذ التعليم اليت أعدها املعلم ونفذت داخل العقوبة موافق لتوقيت  3X3٠دقيقة
يف كل مرة .يف إطار ذلك ،سوف يشرح املؤلف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل اخلامس
من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنة مجبونج ماتراماليت تتكون من األنشطة األولية واألنشطة
األساسية اليت تتكون من (املالحظة ،طرح ،استكشاف ،ربط ،التواصل) والنهائي النشاط أو
اإليالق.
أ .مق ّدمة
بناءً على نتائج املالحظة اليت أقامتها الباحثة يف الفصل اخلامس من املدرسة اإلبتدائية

معا
اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ،افتتح املعلم يف النشاط األوىل التعليم مع التحيات والصلوات ً
بقيادة أحد الطالب ،مث الحظ املعلم حضور الطالب عن طريق ملء قائمة احلضور للطالب ،بعد
ملء قائمة احلضور للطالب املعلمني اطلب من الطالب أن كحفظ املفردات مسعت يف كثري من
األحيان الواردة يف الدرس السابق .بعد ذلك يوضح املعلم موضوع التعليم الذي سيتم تعلمه ،وهو
عبارة عن املقصف.
ب .األنشطة األساسية
النشاط األساسي هو أنشطة التعليم والتعلم اليت حتدث .فيعملية التعليمية للتدريس يف
الصف اخلامس من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ،رأت الباحثة أن عملية
التعليم اليت تمت كانت متوافقة مع منهج الدراسي  3102الذي تضمن املراقبة والسؤال
واالستكشاف والربط والتواصل .ملييد من التفاصيل ،سوف شرحت الباحثة مراحل عملية تعليم
اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام على النحو التايل:
 )0املالحظة
أيضا أن املعلم يقوم بتسليم املادة مسب ًقا حول
يف نشاط املالحظة ،رأت الباحثة ً
فياملقصف ،ويشرح معىن املفردات اجلديدة املوجودة يف املادة ،بينما يالحظ الطالب املادة فقط
ويستمعون إليها وينتبهون إىل الكلمات اليت تبدو سليمة تقريبا نفس املعلم نقلها .لكن يف هذا
النشاط ،يهتم العديد من الطالب يري املهتمني بتوصيل املعلم وشرح املواد التعليمية.

 )3السؤال
بعد تسليم املادة ،شهدت الباحثة املعلم يق ّدم أسئلة حول املادة اليت مت نقلها ،وهي يف
املقصف والعكس ،سأل الطالب املعلم عما مل يفهموه ومل يعرفوه عن املادة التعليمية .يف هذا
النشاط ،هناك طالب ال يسألون.
 )2الرتبية
يف هذا النشاط ،يقسم املعلم الطالب إىل عدة جمموعات ،وبعد ذلك خيرب املعلم الطالب أن
يذكروا مفردات اللغة العربية إىل جانب معانيها بشكل فردي أو يف جمموعات حول موضوع يف
املقصف .حىت يف هذه احلالة ،ال ييال هناك طالب أقل نشاطًا ألهنم ال يفهمون التعلم

املستمر.
 )١التفكري املرتابة
االرتباط هنا هو تفاعل بني الطالب والطالب (مناقشة مجاعية) ،أو املعلمني أو املعلمني فقط
كميسرين أو مراقبني للمناقشة.
 )٠التواصل
التواصل هنا هو أن طالب ينقلون الكلمات أو اجلمل الواردة يف موضوع التعلم ،وهي يف
املقصف.
ج .هناية األنشطة
يف النشاط األخري ،خيلص املعلم إىل جوهر الدرس حول املادة املقصف يف ،كما يقدم
أيضا واجبات
املعلم
اختبارا تقديريًا حول يف املقصف بطريقة شفهية أو مكتوبة ويعطي املعلم ً
ً
منيلية وكحفي الطالب على أن يكونوا جمتهدين يف التعليم والقيام املهام اليت قدمها املعلم والتعلم
هناية من خالل قراءة احلمدهلل ،والصالة معا وتنتهي مع حتيات.

الفصل الثالث
مناقشة البيانات
أ .إعداد تعليم اللغة العربية باستخدام منهج الدراسي 31 2
تعليم اللغة العربية عبارة عن سلسلة من أنشطة التعليم والتعلم اليت يقوم هبا املعلم اللغة العربية إىل
أقصى حد يف إنشاء أنشطة تعليمية للتدريس تفضي إىل حتقيق أهداف التعليم.
وف ًقا لنتائج املالحظات اليت بدئت الباحثة واليت تفيد بأن املعلم قد نفذ تنفيذ التعليم يف الفصل
الدراسي موافقخطة لتنفيذالتعليم الذي مت إجراؤه .نفذ املعلم أنشطة أولية تشمل التقدير والتحفيي
أيضا فوائد املواد التعليمية وف ًقا ملا سيتم
وكذلك تقدمي الكفاءات واألنشطة املخططة .نقل املعلم ً
أيضا خططًا لدأنشطة اليت يتعني تنفيذها ،مثل
تدريسه .باإلضافة إىل ذلك ،يقدم املعلم اللغة العربية ً
األنشطة الفردية أو اجلماعية.
إدارة مواد تعليم اللغة اليت أجراها املعلم اللغة العربية تتوافق مع خطة لتنفيذ التعليم الذي مت إعداده
قبل أن يتم التعلم .بالنسبة لدأنشطة اخلتامية اليت يعكسها املعلم من خالل إشراك الطالب من خالل
أيضا اختبارات شفوية أو كتابية يف هناية الدرس .بعد ذلك ،سوف يشرح
طرح األسئلة ،يقدم املعلم ً
الكاتب بالكامل حول تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام منهج الدراسي  ،3102بدءًا من التخطيط إىل
٠٠
النشاط النهائي .فيما يلي شرح لتطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام املنهج الدراسي:3102
 .0املقدمة
استنادا إىل نتائج املالحظات اليت قامت هبا الباحثة يف الفصل اخلامس من املدرسة اإلبتدائية
ً
اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ،كاملعتاد يف النشاط األويل ،بدأ املعلم يتعلم التحية والصلوات اليت
يقودها أحد الطالب ،مث درس املعلم حضور الطالب عن طريق ملء قائمة حضور الطالب ،بعد ملء
قائمة احلاضرين يطلب املعلم من الطالب حفظ املفردات اليت يالباً ما تُسمع يف التعلم السابق .بعد
ذلك يشرح املعلم موضوع التعلم الذي سيتم تعلمه عن املقصف.
٠٠مناجة ،مقابلة مع املعلم اللغة العربية ،تاريخ  33مايو 310٢

 .3األنشطة األساسية
النشاط األساسي هو أنشطة التعليم والتعلم اليت حتدث .يف أنشطة التعليم والتعلم يف الصف
اخلامس من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام ،ترى الباحثة أن عملية التعلم اليت تمت
كانت متوافقة مع منهج الدراسي 3102واليت تضمنت أنشطة للمراقبة ،وطلب ،واستكشاف،
وربط ،والتواصل .ملييد من التفاصيل ،سوف تشرح الباحثة مراحل عملية تعليم اللغة العربية يف
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املدنية مجبونج ماترام على النحو التايل:
أ .مراقبة
يف نشاط املالحظة ،رأت الباحثة أن املعلم يقوم بتسليم املادة مسب ًقا حول يف املقصف،
ويشرح املفردات اجلديدة املوجودة يف املادة ،بينما يالحظ الطالب املادة فقط ويستمعون إليها
وينتبهون إىل الكلمات اليت تبدو كما هي تقريبًا ما نقل املعلم .ومع ذلك ،يف هذا النشاط ،يهتم
العديد من الطالب الذين ال يركيون على تقدمي املعلم وشرح املواد التعليمية.
ب .السؤال
بعد تسليم املادة ،طرح املعلم أسئلة حول املواد اليت مت نقلها ،أي يف املقصف ،وجيب على
الطالب أن يسألوا املعلم ما مل يفهموه والذين مل يفهموا بعد مادة التعلم اليت حدثت .يف هذا
النشاط ،كان هناك طالب مل يطرحوا أسئلة.
ج .استكشاف
يف هذا النشاط ،يقسم املعلم الطالب إىل عدة جمموعات ،وبعدها يطلب املعلم من الطالب
ذكر مفردات اللغة العربية مع معانيها بشكل فردي أو يف جمموعات حول املادة املقصف يف هذه
احلالة ال ييال هناك طالب أقل نشاطًا ألهنم يفعلون ذلك ال يفهم التعلم املستمر
د .مجعية
االرتباط هنا هو تفاعل بني الطالب والطالب (مناقشة مجاعية) ،أو املعلمني أو املعلمني فقط
كميسرين أو مراقبني للمناقشة.
ه .اتّصل

التواصل هنا هو أن الطالب ينقلون أو يقرؤون الكلمات أو اجلمل الواردة يف املادة التعليمية،
ويف هذه احلالة هناك بعض الطالب الذين ال يستطيعون نقل أو قراءة الكلمات أو اجلمل
املوجودة يف التعليم ألهنم مل يتمكنوا من قراءة القرآن بشكل صحيح.
 .2هناية األنشطة
يف النشاط األخري ،خيلص املعلم إىل جوهر الدرس حول املادة يف املقصف  ،كما يقدم املعلم
أيضا بواجبه .كما يعطي املعلم الدافع
اختبارا تقييميًا للمواد التعليمية بطرق شفهية وخطية ويقوم املعلم ً
ً
للطالب ليكونوا جمتهد يف التعلم والقيام باملهام اليت يقدمها املعلم وإهناء التعلم من خالل قراءة احلمدهلل،
والصالة معا وتنتهي مع حتياهتم.
تقييما حقيقيًا ،وهو التقييم القائم على
استخدمت عملية تقييم أو تقييم معلمي اللغة العربية ً
أساس ثالثة مصراع ،وهو تقييم املواقف واملعرفة واملهارات.
التقييم نشاط لقياس التغريات يف سلوك الطالب اليت حدثت .يتمثل النشاط يف هذه املرحلة يف
تقييم عملية التعلم اليت مت تنفيذها .مع التقييم  ،ميكن للمعلم قياس حتقيق أهداف التعلم .يف هذه
احلالة ،يتعرض املعلم للمتاعب ألنه جيب إجراء الكثري من التقييمات.
يف عملية التقييم أو التقييم باستخدام التقييم احلقيقي ،وهو التقييم القائم على ثالثة مصراع ،وهي
تقييم املواقف واملعارف واملهارات ،وكذلك التقييم احلقيقي ،والتقييم الذايت ،والتقييم القائم على احملفظة،
واالختبارات اليومية ،واختبارات منتصف املدة ،اختبارات هناية الفصل الدراسي ،واختبار الكفاءة
النوعية ،واالمتحانات الوطنية ،وامتحانات املدارس يف تعليم اللغة العربية.
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قال عمر مهالك ،أن التعليم عبارة عن مييج يتكون من اإلنسان واملادية واملنشآت واملعدات
واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهداف التعليم ،ويف هذه احلالة يشارك البشر يف نظام
التدريس الذي يتكون من الطالب واملعلمون ويريهم من املوظفون ،تشمل املواد :الكتب ،السبورات،
إخل .تتألف املرافق واملعدات من قاعات دراسية ومرئيات صوتية .تشمل اإلجراءات اجلداول اليمنية وطرق
أيضا عملية سلوكية
تقدمي املعلومات وممارسات التعليم واالمتحانات وما إىل ذلك .يُطلق على التعليم ً

ذات اجتاه إجيايب حلل املشكالت الشخصية.٠٦لذا فإن التعليم هو عملية تفاعل بني املعلم والطالب
والطالب والطالب ،واليت تتعامل بشكل يري مباشر مع خمتلف املكونات اليت ترتبط ببعضها البعض يف
نظام كامل .يف عملية تعليم اللغة العربية ،هناك أربع مهارات لغوية جيب أن تؤخذ يف التعليم ،وهي:
مهارات االستماع ومهارات التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.
٠7
بعد ذلك ،سيشرح الباحثة هذه املهارات األربع ،وهي:
 .0مهارات االستماع
وف ًقا لنتائج املقابالت اليت أجراها مع املعلم اللغة العربية ،فإن عملية تعليم اللغة العربية يف البداية
من خالل مهارات االستماع واختبار القدرة على االستماع للطالب الذين يستخدمون الوسائط
التعليمية مثل أجهية الكمبيوتر احملمولة يف عملية التعليم ملعرفة مدى فهم الطالب للغة اإلجنلييية.
القراءة من خالل وسائل اإلعالم ،ويركي الطالب املشاركون على مراقبة كل املفردات اليت يتم قراءهتا
حبيث ميكن للطالب تمييي صوت احلروف اليت هلا أصوات مماثلة .ومع ذلك ،ال ميكن جلميع الطالب
القيام بذلك ألن هناك بعض الطالب الذين مل يقرأوا القرآن بطالقة حىت جيد هؤالء الطالب صعوبة
يف تنفيذ مهام املعلم.
 .3مهارات الكالم
مقابالت أجرهتاالباحثة مع املعلم اللغة العربية مفادها أن املعلم يقسم الطالب إىل عدة
جمموعات ويعهد لكل طالب مبهمة قراءة نص القراءة الذي حدده املعلم ،بعد قراءة النص مينح
املعلم الطالب الوقت لتسليم نتائج القراءة مت إعطاء أو طرح سؤال حول ما ال يفهمه الطالب ،يف
هذا القسم ،مينح املعلم الطالب الوقت للتحدث حبرية وطرح أسئلة حول املفردات أو حمتويات
القراءة اليت ال يفهمها الطالب.
 .2مهارات القراءة
يف أنشطة القراءة ،يرشد املعلم الطالب إىل ترمجة الكلمات أو اجلمل املوجودة يف العرض
التوضيحي قبل قراءهتا ،وبعد ذلك خيرب املعلم الطالب بقراءة احملادثة أمام األصدقاء ،قبل أن يقرأ
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مقدما يرشد الطالب الطالب إىل بدء احملادثات .مع املعلم ويتبعه مجيع الطالب ،بعد
الطالب ً
االنتهاء من قراءة املعلم ،يدعو الطالب إىل القدوم إىل الصف مع أقراهنم لقراءة املساحات بالتناوب،
ومن املتوقع أن يشارك مجيع الطالب يف النشاط.
 .١مهارات الكتابة
مهارات الكتابة هي آخر املهارات اليت يتم تعلمها يف تعليم اللغة العربية ،يف هذا النشاط يسمع
املعلم الطالب حول القراءة من خالل الوسائط ،وحتديداً يتم توجيه أجهية الكمبيوتر احملمولة والطالب
جيدا .بعد مساع القراءة للطالب ،يطلب املعلم من الطالب كتابة ما لديهم من القراءة.
إىل االستماع ً
بعد أن يكمل الطالب الكتابة ،كحاول املعلم قراءة الطالب قراءة ما كتبوه يف كتبهم .بعد انتهاء الطالب
من القراءة ،يكتب املعلم نتائج القراءة على السبورة حىت يتمكن الطالب من حتسني كتاباهتم .بعد
االنتهاء من الكتابة ،يشرح املعلم حمتويات القراءة ومعىن الكلمات أو اجلمل يف القراءة.
من خالل تعليم مهارات اللغة أعاله ،حاول املعلم إعداد الذات قدر اإلمكان حىت يتمكن من
تقدمي التعليم على أساس املناهج الدراسية املطبقة يف املدرسة ولكن املعلم يواجه مشكلة ألن هناك بعض
الطالب الذين مل يتمكنوا من القراءة القرآن الذي يعوق عملية السلسة التعليم.
مقابلة مع الطالبة والذياملعلمقلّما يستخدم وسائل اإلعالم يف عملية التعليم ،كما يعطي املعلم مفردات
جديدة حلفظها .بينما بالنسبة للنشاط النهائي ،يقوم املعلم بتقييم االختبارات الكتابية والشفوية باإلضافة
٠8
إىل إعطاء الواجبات املنيلية.
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