
  الباب الربع

  الدراسة الميدانية

  لمحة المدرسة الثانوية الحكومية باغل : الفصل األول 

أما بيانات اليت تتعلق مبدرسة الثانوية احلكومية باغل فقد أخدت الباحثة منا 
واالستبيانات ومن بعض الوثائقق املوجودة يف املدرسة الثانوية احلكومية املقابلت واملشاهدة 

  :باغل كما يلي 

  تاريخ تأسيسها   -١

ا معا وتبادل األفكار  ملعاجلة التطوير يف البداية، شيوخ القرية واملناطق احمليطة 
املستمر لتقدمه يف السن، واحلاجة اىل مؤسسة لالضطالع مبسؤؤلية التعليم جليش الثياب يف 

احلكمة " واحدا من مؤسسي ورعاة املدارس الداخليةعلى أساس هذه املداوالت، . املستقبل
وفقا السم املدرسة الداخلية انه  ١٩٨٢-٠٥- ٢٨بدأ تأسيس هذه املؤسسة يف "  باغل

مع الرسالة الدينية يف  ١٩٩٣عكتايور  ٢٥يف  املدرسة الثانوية احلكومية باغل"ليس لديها 
    ١. ٢٢٤رقم 

  .املوقع اجلغرا يف هلذه املدرسة   -٢

 -باغل -بوجي - وقعت املدرسة الثانوية احلكومية باغل فاسوروعان بالقرية كلغكغ
وقعت املدرسة الثانوية احلكومية باغل فاسوروعان يف منطقة . فاسوروعان يف جاوا الشرقية

ألنه يقوم مبدرسة يف مكان قريب من املنزل وبعيدا عن احلسود اليت . جدا ومجيلةاسرتاتيجية 
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مية، وفقا لتعليم اإلسالم يف احلياة اليو . لى انسيابية عملية التعليمتعكر شفو وتؤثر ع
  . وللهاميزة التكنولوجي، واالجنازات اليت حتققت يف األكادميية وغري األكادميية

  .املدرسة الثانوية احلكومية باغلرؤية وإرسالية  -٣

  الرؤية  -أ

وفقا لتعاليم خالق الكرمية اإلسالمية، وممارسة العبادة أعمال قيم باأل
اإلسالم يف احلياة اليومية، وهلا ميزة التكنولوجي، واإلجنازات اليت حتققت يف 

  .األكادميية وغري الكادميية

  إرسالية -ب

خالقة و فعالة، واملرح واإلبداع  تنظيم زتطوير منوذج من التعليك النشط،  -١
ووتكون إميان والتقوى من اجل حتسني كفاءة املتعلمني يف التمكني من العلوم 

  .والتكنولوجيا منظور عاملي

وتطوير القدرة الكملة للمتعلمني من اجل بناء جيل املستقبل الذكية، تعزيز  -٢
الة األكواملهرية، وجسديا، وجالقة، وصحية عقليا،وهلا ميزة تنافسي دميية اة، يف ا

تمعوغري األك   .ادمييية واليت ميكن االعتماد عليها يف ا

 :اما اهلوية هلذه املدرسة هي كما يلي 

  أ٣يف السريع قرية كلغكغ رقم 

  :٢٠٥٤٩٨٨٢Npsn 

  املدرسة الثانوية احلكومية باغل: اسم املدرسة 



  العنون املدرسة

  بوجي –كولغكاغ : العنون 

  فاسوروعان: الناحية 

  جاوي الشرقية : احملافظة 

  ٦٠٢٣١: رمز بريدي 

  )٠٣٤٣( ٧٤٢٦٩٠:رقم اهلاتف 

  املدرسة الثانوية احلكومية باغل :اسم املؤسسة 

    A     terakreditasi:وضع املدرسة 

   ١٩٩٣عكتابور  ٢٥ :تاريخ تأسيس 

  فاسوروعانأحوال الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية احلكومية باغل  - ٤

اعدت املدرسة الثانوية احلكومية باغل يف الوسائل التعليمية للحصول على غاية 
  :والتعليم، فيما يليالرتبية 

  ١:اللوحة 

  
 الرقم  الوسائل التعليمية العد د  احلال
 ١ غرفة رئيس املدرسة  ١ جيد 
 ٢ غرفة رئيس الشوؤن اإلدارة   ١ جيد 



 ٣ غرفة املعلم  ١ جيد 
 ٤ غرفة الضيافة  ١ جيد 
 ٥ القاعة ٧ جيد 
 ٦ الغرفة التعليمية  ١ جيد 
 ٧ غرفة املكتبة  ٨  جيد

 ٨ محام الطالب ١٠ جيد 
 ٩ محام املعلم  ٤ جيد 
 ١٠ غرفة معمل كومبوتر ٣ جيد 
 ١١ غرفة معمل علم العامل  ١ جيد 
 ١٢ غرفة الصحة  ١ جيد 
 ١٣ 0sisغرفة   ١ جيد 
 ١٤ مصلى  ١ جيد 
 ١٥ مطعم  ٤ جيد 
 ١٦ امليضاءة للطالب ٢ جيد 
 ١٧ صفحة ١ جيد 
 ١٨ كومبوتري ٣٠ جيد 
 ١٩ السيارة لذهاب ١٠ جيد 

  
  
  
  



  أحوال املعلمني يف املدرسة الثانوية احلكومية باغل -٥

كثري من املعلمني يف املدرسة الثاتوية احلكومية باغل متخرجني من اجلامعة 
  :املعلمني واملوظفني كما ذكر يف اللوحة االتية أما أمساء . اإلندونيسية

  ٢:اللوحة 
 الرقم امساء املعلمني املادة

 ١ ارفان فؤزي 
 ٢ خائروا العبادي أخلق
 ٣ هوري سوسانتو فكن

 ٤ واهيوديافان  التاريح
 ٥ أبو باكر القرأن واحلديث

 ٦ زكاريا توكىولوكي
 ٧ ناناغ سيسوانتو اللغة النزلزية

 ٨ ماليكون العاملالعلم 
 ٩ ابدوالنفئ التكنولوكي

 ١٠ حممد فؤزي سوسيؤلوكي
 ١١ دوي فراسوتيا علم العاملال

 ١٢ سيت نورسيل كيميا
 ١٣ حسنواخلامتة اللغة اإلنزلوية

 ١٤ فامتة الزهرة كيميا
 ١٥ يايوك راهايوا علم احلساب



 ١٦ الوياه القرأن احلديث
 ١٧ دوي يونيايت عولوكيسوسي

 ١٨ راهس عاملية اللغة العربية
 ١٩ خسنية اكونومي

 ٢٠ يايوك راهايو العلم احلساب
  

  أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية باغل -٦

طريقة املقابلة، عرفة الباحثة ال اكثر بعد أن اخذت الباحثة البيانات باستخدام 
يعرفون اساس اللغة الطالب متخرجون من املدرسة املتوسطة اإلسالمية الذين 

  .وبعضهم من املدرسة املتوسطة الذين اليعرفون عن اللغة العربية.العربية

-٢٠١٣كان عدد الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية باغيل حىت السنة الدراسية 
يف الفصل  ٢٨٠الذي تتكون من التلميذ يف الفصل االول و  ٣٢٠هو  ٢٠١٤
  .يف الفصل الثالث ٢٦٠الثاين و 
  ٣: اللوحة 

  عدد التالميذ لكل الفصل 
موع  النمرة الفصل طالب طالبة ا
١٢٠ ٢٠٠ ٣٢٠ X ١ 
١٠٠ ١٨٠ ٢٨٠ XI ٢ 
٨٠ ١٦٧ ٢٧٤ XII ٣ 
موعة ٣٠٠ ٥٤٧ ٨٧٤  ٤  ا



  حالة املدرسة الثانوية احلكومية باغيل - ٧
يتكون هذا البناء . يف املدرسة الثانوية احلكومية باغيل بناء واسعة ومرتفعة  

وحد عشر والفصل على ثالث طبقات االول للفصل العاشر  والطبقة الثانية للفصل 
  .الثاين العاشر يف طبقة الثالثة

  :اما حلة التسهيالت والتجهيزات يف املدرسة الثانوية احلكومية باغيل فهي   
 لكرسي لفرداملكتبة وا - ١
 السبورة - ٢
  )ac(املكيف  - ٣
٤ - Lcd  املكشف و 
 معمل اللغة - ٥
 معمل البيولوجيا - ٦
 معمل طبيعية - ٧
 املكتبة - ٨
 عرفة الصحة - ٩

 املطعم -١٠
 القاعة -١١
 امليدان -١٢
 السيارات يف الذهاب واياب -١٣

  

في تعليم اللغة  ٢٠١٣عن تطبيق منهج الدراسي عرض البيانات : ل الثاني الفص
  غي الفصل العاشر المدرسة الثانوية الحكومية باغيلالعربية الطالب لترقية نتيجة تعلم 



  

  باملدرسة الثانوية احلكومية باغل ٢٠١٣تطبيق طريقة منهج الدراسي  -١

حيتاج أن يفهم عن قواعد ألنه جزء من اساس تعليمها و  ٢٠١٣منهج الدراسي 
ولذا جيب على املعلمني . طالب كي يستطيعوا أن يقرءو يكتبوا جيداوسيلة لتساعد ال

طريقة هي إحدى الوجهة املهمة استخدام الطريقة يف تعليمها ألن  طريقة يف تعليمها ألن 
   لنجاح تعليم ووصول إىل األغراض الدراسية

عمالية بعد املالحظة واملقابلة باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل مع األستاذ راهيس   
متكن التسهيل والسرور اي املفرحة يف التعليم وكذالك  ٢٠١٣ان تطبيق هذه منهج الدراسي 

وهذه . تستطيع ان تباغ غرض التعليم املناسبة بكفائة الطالب وتنمي التفاعل حنو الطالب
الطالب بكتابة السؤال يف البطاقة ويعد اإلجابة مث ابان االجابة  ٢٠١٣املنهج الدراسي 

م متبادل لو جود املواصالت بينهم مع ان املواصالت وضعت هلا امهية كربى  وإخراج فكر
وتفنية هدا التعليم حيث الطالب اجيابيا وابتكاريا وخيصص ايضا يف . يف تعليق حنوى الفرد

شجاعة الطلب يف الكالم واحلوار يف مادة اللغة العربية وبعطي ايضا الفرصة يف تدريس 
م بأحسن تدريس    .يف نفس الوقت مث جعل السؤال وابان الفكرة ورأيهماصحا

اكد ذلك البيانات املقبلة  مع الفرحية من الفصل العاشر ان تطبيق منهج الدراسي 
هي جعل الطالب اىل محاس التعلم والتعليم ووجود اشرتاك طالب غري فعل يف  ٢٠١٣
  .وجعل حلة الفصل اجيايب ومسرور وال مالل. الكالم

حني تعلم املعلم اي مدرس اللغة  ٢٠١٣ن منهج الدراسي ان إستخدام ع  
كما قيل .العربية باطريقة املتنوعة واستخدمت بوسائل التعليم البطاقة املربعة والقلم والصورة 

مع أن الوسائل اها شروطا فهي االول جدب رغبة الطالب والثاين ارتفاء فهم الطالب وامل 



تقدمت  ٢٠١٣وهذه منهج الدراسي . فسري اليبانالثالث كثرة اخلرب واالخري تسهيل والت
مبناسبة املادة وال ختصص للفصل الواحد فحسب بل الفصل فيما تعلم االستاذ هداية حمسن 
هناك يعين من الفصل العاشر اىل الفصل الثاين عشر  يف املدرسة الثانوية احلكومية باغيل 

  .اخلاصاتان يف األسبوع

عن منهج كل فرد مدرس فهي تنمية    ٢٠١٣اما مميزات هذه منهج الدراسي 
كل فؤد مدرس فهي تنمية التفاعل من ناحية شجاعة الطالب حني سأل   ٢٠١٣الدراسي 

  . الطالب واجاب االجابة ومتسكها

  : كل فرد مدرس كما يلي   ٢٠١٣اما اخلطوات يف تطبيق منهج الدراسي 

 املقدمة و التمهيد  - ١
لتقابل الدرس اجلديد يف هذا املراد باملقدمة هي اعداد ذهن الطالب 

احلال، تقدم املدرس عدة من األسئلة ملعرفة ما يف عقل الطالب من 
املعلومات املناسبة املوضوع الدرس الذي سيلقي عليهم، وقبل بداية هذه 

  .املادة من املدرسني والطالب يقرؤون البسملة والصلوات النيب
الفكار الطالب يف اما الغرض باملقدمة والتهميد فهي جتمع شوادر   

  .موضوع الدرس اجلديد
 التطبيق - ٢

يف أول مادة، قسم املدرس البطاقة اىل الطالب وبسأهلم بكتية 
األسئلة عن املادة اليت ستسرح املادة او عن املوضوع احلالية املعلقة 

وبعد كل واحد منهم يفكر اجابة األسئلة يف البطاقة مث امر . بالرتبية 



تقدم امام الفصل لقراءة األسئلة وحيث املدرس واحدا منهم ان ي
م   .الطالب غري فعال باملوصالت حنو اصحا

 ة املناقش - ٣
يف هذه املرحلة تناقس كل واحد منهم عن املوضوع باخراج الفكرة 

  .يف ذهن الطالب واجابتهم عن األسئلة بالوقت املعني
 االستنباط والنتائج - ٤

املدرس ان يستخلص تستخدم هذه املرحلة بعد انتهاء املناقسة وعلى 
املوضوع مث يشرح قليل عن املوضوع وينبغي على املدرس ان هذا 

ميدح الطالب املعطني االجابة ألن يكون الطالب هلم غاية مهاة يف 
  .التعلم

  ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل - ٢

العربية تشمل على مخس املهارات وهي مهارة اإلستماع  عرفنا ان املهارات يف اللغة  
تظهري أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية . والكالم والقراءة والكتابة مث الرتمجة

  . الكالم ذاته يف اللغة

  ٤: اللوحة 

  باملدرسة الثانوية احلكومية باغل" أ " نتيجة جتريبية الكتاية لطالب الفصل العاشر 

 الرقم األمساء النتيجة
 ١ أمحد نيحار اففاندي ٧
 ٢ ألف نور حابيباه ٧
 ٣ عينواليقني ٧



 ٤ عينوالناجيب ٧
 ٥ أمحد هادي ٦
 ٦ أنا مفلحا ٧
 ٧ اريسكا مسؤوال ٦
 ٨ دوي موستيكا راين ٦
 ٩ فطرية السعداة ٨
 ١٠ انداه دووي ٥
 ١١ ليلة قبطية ٧
 ١٢ ليلة مسرورة ٥
 ١٣ كوممانادووي   ٧
 ١٤ حممد إبراهيم ٦
 ١٥ حممد صاحل الدين ٧
 ١٦ سيت زوليخا ٥
 ١٧ باكوس أرييانتو ٦
 ١٨ سيت رومل ٦
 ١٩ سيت موواحيدا ٦
 ٢٠ أملية فوتري ٨
 ٢١ كيكي دوي أنداه ساري ٥
 ٢٢ يوليانتوا ٦
 ٢٣ أفريزال ٧
 ٢٤ حكمة العولية ٦



 ٢٥ حممد باروك ٥
 ٢٦ نافسة املطمئنة ٦
 ٢٧ جوكي أرديياساه ٧
 ٢٨ هورمانشاه ٧
 ٢٩ سيت موجيئايت ٥
 ٣٠ نوروالعولية ٦
 ٣١ نور الرمحة ٦
 ٣٢ نور العابيداة ٥
 ٣٣ ويسنوا فوردانا ٧
 ٣٤ ويندا ساري ٧
 ٣٥ كيالغ رمضان ٦
 ٣٦ مسش العارفني ٦
 ٣٧ سيسوانتوا ٨
 ٣٨ نعمة الصاحلة ٥
 ٣٩ صاحلوالدين ٥
 ٤٠ سيت روكمانا ٧

  
  االختبارينو اما النتيجة 

  
  
  



 الرقم األمساء النتيجة
  االختبار األول  االختبار الثاين

 ١ أمحد نيحار اففاندي ٨ ٩
 ٢ ألف نور حابيباه ٥ ٧
 ٣ عينواليقني ٥ ٧

 ٤ عينوالناجيب ٩ ١٠
 ٥ أمحد هادي ٧ ٨
 ٦ أنا مفلحا ٧ ٦
 ٧ اريسكا مسؤوال ٧ ٨
 ٨ دوي موستيكا راين ٧ ٨
 ٩ فطرية السعداة ٦ ٧
 ١٠ انداه دووي ٦ ٦
 ١١ ليلة قبطية ٦ ٧
 ١٢ ليلة مسرورة ٦ ٦
 ١٣ دووي كوممانا ٧ ٨
 ١٤ حممد إبراهيم ٧ ٦
 ١٥ حممد صاحل الدين ٦ ٦
 ١٦ سيت زوليخا ٥ ٧
 ١٧ باكوس أرييانتو ٦ ٨
 ١٨ سيت رومل ٧ ٧
 ١٩ سيت موواحيدا ٦ ٦



 ٢٠ أملية فوتري ٥ ٧
 ٢١ أنداه ساريكيكي دوي  ٨ ٩
 ٢٢ يوليانتوا ٦ ٦
 ٢٣ أفريزال ٦ ٧
 ٢٤ حكمة العولية ٦ ٧
 ٢٥ حممد باروك ٥ ٦

 ٢٦ نافسة املطمئنة ٨ ١٠
 ٢٧ جوكي أرديياساه ٧ ٨
 ٢٨ هورمانشاه ٧ ٨
 ٢٩ سيت موجيئايت ٥ ٦
 ٣٠ نوروالعولية ٧ ٨
 ٣١ نور الرمحة ٥ ٩
 ٣٢ نور العابيداة ٨ ٧
 ٣٣ ويسنوا فوردانا ٦ ٦
 ٣٤ ويندا ساري ٦ ٧
 ٣٥ كيالغ رمضان ٧ ٧
 ٣٦ مسش العارفني ٦ ٨
 ٣٧ سيسوانتوا ٧ ٨
 ٣٨ نعمة الصاحلة ٧ ٩
 ٣٩ صاحلوالدين ٩ ٩
 ٤٠ سيت روكمانا ٦ ٨



موعة ٢٦٠ ٣١١  ا
  

باملدرسة الثانوية  ٢٠١٣باستخدام  منهج الدراسي  تعليم اللغة العربية  نتيجة ترقية.٢
  احلكومية باغيل 

، فعرض الباحثة ٢٠١٣اسي باستخدام منهج الدر تعليم اللغة العربية  ملعرفة نتيجة 
  .عن نتائج التالميذ يف اإلختبارين، هو االختبار االول و االختبار الثاين

   Mxرمز وملعرفة القيمة واملسافة بينهما، ويستخدم الباحثة 

x ∑ جمموع الناتيجة من املتغريX  

Nx  عدد املستجبني من املتغريX  

y∑   جمموع النتيجة من املتغريy 

Ny  عدد املستجبني من املتغريy  

  :أما التفسري القيمة كما يلي

  ممتاز=  ١٠
  جيد جيدا= ٩
  جيد= ٨
  اكثر من كايف =٧
  كايف= ٦

  كاد كايف= ٥
  ناقص=٤
  ناقص جيدا=٣
  قبيح=٢
  جيدا قبيح=١

  



  :أما النتيجة الطالب الذين يكونون عينة يف هذا البحث يف اللوحة التالية

  ٦: اللوحة 

  ٢٠١٣يف نتائج تالميد باستخدام منهج الدراسي 

  )  X متغري(

 

 الرقم األمساء النتيجة
 ١ أمحد نيحار اففاندي ٩
 ٢ ألف نور حابيباه ٧
 ٣ عينواليقني ٧

 ٤ عينوالناجيب ١٠
 ٥ هاديأمحد  ٨
 ٦ أنا مفلحا ٦
 ٧ اريسكا مسؤوال ٨
 ٨ دوي موستيكا راين ٨
 ٩ فطرية السعداة ٧
 ١٠ انداه دووي ٦
 ١١ ليلة قبطية ٧
 ١٢ ليلة مسرورة ٦
 ١٣ دووي كوممانا ٨



 ١٤ حممد إبراهيم ٦
 ١٥ حممد صاحل الدين ٦
 ١٦ سيت زوليخا ٧
 ١٧ باكوس أرييانتو ٨
 ١٨ سيت رومل ٧
 ١٩ موواحيداسيت  ٦
 ٢٠ أملية فوتري ٧
 ٢١ كيكي دوي أنداه ساري ٩
 ٢٢ يوليانتوا ٦
 ٢٣ أفريزال ٧
 ٢٤ حكمة العولية ٧
 ٢٥ حممد باروك ٦

 ٢٦ نافسة املطمئنة ١٠
 ٢٧ جوكي أرديياساه ٨
 ٢٨ هورمانشاه ٨
 ٢٩ سيت موجيئايت ٦
 ٣٠ نوروالعولية ٨
 ٣١ نور الرمحة ٩
 ٣٢ نور العابيداة ٧
 ٣٣ ويسنوا فوردانا ٦
 ٣٤ ويندا ساري ٧



 ٣٥ كيالغ رمضان ٧
 ٣٦ مسش العارفني ٨
 ٣٧ سيسوانتوا ٨
 ٣٨ نعمة الصاحلة ٩
 ٣٩ صاحلوالدين ٩
 ٤٠ سيت روكمانا ٨

موعة  ٢٩٧  ا
 (Mean) املتوسطة ٧،٤٢

  

وبناءعلي التفسري القيمة هذه القيمة مبعىن ٧،٤٢هي  Xالقيمة اليت حصلت عليها متغري 
  :كما يلي  Yأما القيمة اليت حصل عليها متغري . اكثر من كايف 

  ٦: اللوحة 

   ٢٠١٣يف نتائج التالميد بدون استخدام منهج الدراسي 

  )yمتغري (

 

 الرقم األمساء النتيجة
 ١ أمحد نيحار اففاندي ٨
 ٢ ألف نور حابيباه ٥
 ٣ عينواليقني ٥



 ٤ عينوالناجيب ٩
 ٥ أمحد هادي ٧
 ٦ أنا مفلحا ٧
 ٧ اريسكا مسؤوال ٧
 ٨ دوي موستيكا راين ٧
 ٩ فطرية السعداة ٦
 ١٠ انداه دووي ٦
 ١١ ليلة قبطية ٦
 ١٢ ليلة مسرورة ٦
 ١٣ دووي كوممانا ٧
 ١٤ حممد إبراهيم ٧
 ١٥ حممد صاحل الدين ٦
 ١٦ سيت زوليخا ٥
 ١٧ باكوس أرييانتو ٦
 ١٨ سيت رومل ٧
 ١٩ سيت موواحيدا ٦
 ٢٠ أملية فوتري ٥
 ٢١ كيكي دوي أنداه ساري ٨
 ٢٢ يوليانتوا ٦
 ٢٣ أفريزال ٦
 ٢٤ حكمة العولية ٦



 ٢٥ حممد باروك ٥
 ٢٦ نافسة املطمئنة ٨
 ٢٧ جوكي أرديياساه ٧
 ٢٨ هورمانشاه ٧
 ٢٩ سيت موجيئايت ٥
 ٣٠ نوروالعولية ٧
 ٣١ نور الرمحة ٥
 ٣٢ نور العابيداة ٨
 ٣٣ ويسنوا فوردانا ٦
 ٣٤ ويندا ساري ٦
 ٣٥ كيالغ رمضان ٧
 ٣٦ مسش العارفني ٦
 ٣٧ سيسوانتوا ٧
 ٣٨ نعمة الصاحلة ٧
 ٣٩ صاحلوالدين ٩
 ٤٠ سيت روكمانا ٦

موعة  ٢٦٠  ا
 (Mean)املتوسطة  ٦،٥

  

  



  بالمدرسة الثانوية الحكومية باغيل ٢٠١٣مشكالت تطبيق طريقة منهج الدراسي  -٣

يشعرون الطالب الصعوبة يف تعليم اللغة األجنبية خصوصا يف تعليم اللغة العربية 
  .يف تعليم اللغة العربية يف يوميتهموهم ال يستطيعون 

ومنها كما . لطالبوذكر بعض علماء اللغة عن بعض مشكالت يف تعليم اللغة العربية 
  :يلي 

 )القواعد عن النحو والصرف(القواعد  .١
 (perbendaharan kata)املفردات .٢
 (susunan kalimat)الرتكيب .٣
 )tulisan( اإلمالء .٤

كان تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية باغيل منهج الدراسة مسندا اىل منهج 
وهي مهارة أربعة . تناسب بأهداف عامةوأهداف تدريس اللغة العربية . ٢٠١٣الدراسي 

  .الىت حيصلها الطالب يف تدريس اللغة العربية) اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة(

مبدرسة الثانوية ) األستاذة راهيس عاملية (وأما الطريقة التدريسة اليت تستخدمها مدرس 
مهارات وهي اإلستماع احلكومية باغيل فهي تتعلق مبنهج الدراسة اليت تكون على أربعة 

  .والكالم والقراءة والكتابة

كان الطريقة التعليمية تتعلق مهارات األربع اليت يف كتاب اللغة العربية، وهي تدريس 
ويستخدم املدرس يف تدريس القراءة بطريقة القراءة . اإلستماء والكالم والقراءة والكتابة

، يقوم به عن طريقة كتابة اجلملة ويستفسد املدرس املعمل اللغوي يف تدريس اإلستماع
. املباشرة باحلوار بكتابه اللغة العربيةاملفيدة، أما يف تدريس احملادثة فيستخدم فيه الطريقة 



والكتاب الذي إستخدمه الطالب يف تدريس اللغة العربية هو كتاب اللغة العربية للمئسسة 
 x 1٤٥لدراسة اللغة العربية   ووقت ) LKS(الدينية جباوى الشرقية وكتاب اللغة العربية 

واما تطبيق تدريس . وقسمت املدرسة الوقت مبناسبة املوضوع الدراسي. دقائق لكل حصة
  :التعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر كما يلي 

 مقدنة .١
 إلقاء السالم -
 تنظيم الفصل -
يبدأ املدرس مبقدمة عن التعريف الطريقة التدريسية إىل الطالب وخيربهم عن  -

 موضوع املادة
 أنشطة رئيسية  .٢

 يقرأ املدرس احلوار التالميذ يكررون -
 بعض من التالميذ يتقدمون للمحادثة -
 يرتجم املعلم والتالميذ احلوار مجاعة  -

 خامتة  .٣
 للتقومي، يأمر املدرس الطالب أن يعرف املواد -
 اإلرشادات واملواعظ احلسنة مث إلقاء السالم -

  
وملعرفة . سة الثانوية احلكومية باغيل باملدر هذه عملية تدريس يف كل يومية 

مشكالتنتيجة تعليم اللغة العربية لطالب فصل العاشر مبدرسة احلكومية 
  .باغيل 

  



 بالمدرسة الثانوية الحكومية باغيل ٢٠١٣منهج الدراسي  تطبيق - ٤
لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب  ٢٠١٣ان تطبيق منهج الدراسي 

 ٢٠١٣وهذه منهج الدراسي . الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل 
لرتقية نتيجة تعلم الطالب الن يف تقدميها على كل فرد أن جييب السؤل يف يده 

وكثري . على الوقت املعني األخرى يسمع او جييب ما ينقص ويتم االجابة متبادال
  .من الطالب ينجحون يف التجريبات ويستطيعون على احلوار باللغة العربية

هذه اخلطوات تبدأ من املقدمة والتمهيد هي إعداد ذهن الطالب لتقابل 
هذا خطة جيدة جدا ملعرفة ماعقل الطالبات من املعلومات . الدرس اجلديدة

بالكتبة يف  ٢٠١٣م باستخدام منهج الدراسي التطبيق هو منوال التعلي. املناسبة
ا ومتسك االجابة له وهذا احلال جيعل البطاقة ويعد كل الطلب  االجابة مث ابا

  .حالة الفصل اجيابيا

اما الكتب املستخدمة فهي الكتب املستعدة من املدرسة ودرة الناسئني وجيانب ذلك    
ليم اللغة العربية وخصوصا نتيجة تعلم كانت املدرسة مستعيدة التسهيالت والتجهيزات يف تع

لطالب سوى ذلك ، هناك االسالب لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية . يف تعليم اللغة العربية
احلوار املواجة، والتعبري الشفهي، واستماع الشريط، واستخدام املعمل اللغوي، قراءة : منها 

  .ملناقسةربية و تدريب الكتبة و اخلطابة واالخري االنصوص الع

ويف انتهاء املستوى الفصل االخر وجب على الطالب ان يصنعو االفالم   
ويف تقدميها ينقسم الفصل اىل ثالثة اقسام . العربيةوالوثائق ويسمى التعلم املؤسس باملشروع

مث قرر األستاذ هداية املوضوع عن النشاطات اليومية يف املدرسة واليوم كل الفرق سري وظيفته 
طالب ال بد ان يتحدث باللغة العربية، واالستاذ هدايه مراقب مث ويف حوارهم على كل ال

  . وهذه التعليم قد مرر يف السنوات االخرة. يعطي النتيجة للفرقة اجلديدة 



إن الفرد ال يستطيع ان يكتسب مهارة اللغة اال اذا مارسها يف : وهناك حقيقة تقول   
  .لبداية بل هو اساسيالتعبري عن نفسه، ومثل هذا التعبري ليس ممكن فقط ا


