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 الباب الرابع

 نتائج البحث

ن عملية مجع البياانت وحتليل البياانت. م نتائج البحث يف هذا الباب حيصلأما 

البحث العلمي الذي جارت به الباحثة يف  إجراء ونتائج البحث احملصولة من عملية

تولونج أجونج  7مكان البحث وهي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

(Tulungagung.) 

 حملة عن مكان البحث .أ

 املكان اجلغريف .1

مية احلكومية الاابعة تولونج أجونج وهي املدرسة املدرسة الثانوية اإلسال

اليت هلا نظام إدارة منظمة ابملعلمني واملوظفني اإلحرتايف مطابقا مبجاهلم ومهنهم. 

جارت املدرسة جبودة املرافق والوسائل وانلت املدرسة جائزة مبدرسة اديويتا 

(adiwiyataبذالك أصبحت املدرسة الثانوية اإلسالمية الاابعة .)  تولونج

اليت تنال بعض اإلجنازات من ( مدرسة جودتية Tulungagungاجونج )

 املعلمني واملوظفني وهيئة املؤساني والطالب يف بعض املاتوى الرتبوية. وهذه
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ابعة تولونج أجونج سورة جانبية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الش

(Tulungagung يف الانة )1م.9102/9191 

تولونج أجونج  7هذه املدرسة ابسم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

قرية بولريجيو عنرتو تولونج أجونج تكون املدرسة احلكومية منذ يف تكون يف 

. ويف كل العام جارت 090040131117برقم إحصالية  0227الانة 

املدرسة بزايدة جودهتا لتنظيم تربية الطالب حىت الخطأ إن املدرسة انلت قيمة 

  2اإلعتماد )أ(.

املاجاتري. اجلودى اجليدة زاد الطالب يف  ترأس املدرسة ابألستاذ سوونو 

كل سنة والبد على املدرسة يوسع امكاهنا التعليمية لفعال الرتبية. قبلها 

ويزيذ املبين يف العمارة  2مرت 9019للمدرسة البناء بنفاها وعدد الوسيع وهس 

الشمالية اليت تتكون من ثالثة، وهي العمارة للصف الثامن )أ(، )ب(، و)ج( 

 . مي املرافق لعملية التعليم القديد حتثنيوسوف يز 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الاابعة  إسم املدرسة
 تولونج اجونج

 090040131117 رقم إحصالية املدرسة
                                                           

تاريخ ال يف 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي  7الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة الواثئق عن صورة جانبية 1 
 .9191يناير  04

 .9ص. نفس املرجع.، 2 
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 احلكومية حالة املدرسة

 )أ( قيمة اإلعتماد

 األن – 0227 الانة املؤساة
 كمريي قرية فولريجو عنوان املدرسة

 تولونج أجونج املديرية
 جوى الشرقية الوالية

 11909 الرمز الربيد
 130001313141 رقم اهلاتف

 mtsn.ngantru@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

 دكتور أندوس سوانو احلاج املاجارت إسم رئيس املدرسة

 املاجارت الرتبية األخرية

تولونج  7ة اإلسالمية احلكومية للمدرسة الثانوي وضع املبىن
 أجونج

 9مرت 9019 مااحة املبىن

  391 البياانت من الطالب
 

 وأهدافها رؤية املدرسة وبعثتها .2

كل املدارس يريد أن يطور اجلودة يف جمل النظاو والتنظيم. ألن كل 

وظيفتها جييئ لبناء اجليل اإلندونياي يف احلياة املاتقبلة. وكذالك للمدرسة 

رؤية كالشيء  (Tulungagung) تولونج أجونج 7ثانوية اإلسالمية احلكومية ال

mailto:mtsn.ngantru@yahoo.com
mailto:mtsn.ngantru@yahoo.com
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حتقيق املدرسة كمركز " 3هذه املدرسة يف تقدم الرتبية وهييف خطوة  البالغ

قائم لايادة و اإلميان والتقوى والعلوم واملعارف عرف البيئة يف حتقيق إندونايا ا

 وماتقِبل وقائم على أساس التعاون املتبادل"

يف حتقيق رؤية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اليت قد نبتت يف 

 عثة املدرسة اليت تتكون من البالغكل أعضاء املدرسة ووجدت بقلوب  

م واخلربة جودة اإلرشاد والتفهي حتاني (0) 3:الرؤية، وهياألساسي كتحقيق 

( 4) وتنفيذ الرتبية؛ حتاني جودة اإلرشاد( و 9) واخلدمة يف احلياة الدينية؛

الطالب لتعرف إحتمال الشخصية وتطوير اإلبتكار واموهبة حتاني أنشطة و 

( 0) الكايف؛حتاني كل اجلهد لتحقيق املرافق والوسائل الرتبوية ( و 3) والرغبة؛

حتصني جودة العمل ( 6) ج املدرسة؛حتاني التعلق األحان ابجملتمع يف خار و 

 .حتاني تعريف البيئة لكل سكان املدرسة( 7واألخر )يف اإلدارية؛

 5اتريخ املدرسة .3

نذاكر أن الرتبية أفضل الدعامة لتقدم اجملتمع، فيحتاج كون املدرسة يف 

. ليس الرتبية ماؤلية اخلالفة بل يكون ماؤولية لنا واجملتمع. تربية حياة اجملتمع

                                                           

 .9191يناير  04من صورة رؤية املدرسة يف التاريخ  الوثيقة3 

 نفس املرجع.،4

 .9102/9191عن اتريخ املدرسة من حملة املدرسة الانة  الوثيقة5 
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( تقوم املدرسة املتواسطة األوىل Ngantruلبجيب املشكالت يف منطقة عنرتو )

( ويطور SMP Gotong Royongإبسم املدرسة املتواسطة كوتونج ريونج )

( SMP 4 Tulungagungابسم املدرسة املتواسطة الرابعة تولونج أجونج )

( SMPN 1 Ngantruتكون املدرسة املتواسطة احلكومية الواحدة عنرتو )و 

 تولونج أجونج.

بعد سنوات عدد الطالب املزيدة حيت اليقدر على تلقي الطالب 

املتخرجون من املدرسة اإلبتدائية يف تلك الدائرة، فيشارك بعض املعلمني 

املدرسة املتواسطة  واجملتمع ويشاور أبهداف ليقيم املدرسة اإلسالمية يف ماتوى

 6أبهداف:( Hidayah-MTs Al)ويعطي اإلسم ابملدرسة الثانوية اهلداية 

جيعل جيل اجملتمع اإلسالمي، وأخالق الكرمية وتقوي اىل هللا تعاىل  .0

 وماؤولية وحب اجلهاد والتضحية.

ألساسي ( ونظام اPancasilaجيعل جيل اجملتمع يوىف اىل مبادئ اخلماة ) .9

 ( UUD 1995إلندونايا )

يلقي الطالب املتخرجون من املدرسة اإلبتدائية الذين اليلقى يف املدرسة  .4

 املتواسطة احلكومية عنرتو تولونج أجونج.

                                                           

 نفس املرجع.، 6 



89 
 

 
 

يقوم مدبرين من اإلحتاد اهلداية يف عنرتو  0230يناير  03ويف اتريح 

يف  0230يناير  03الذين سيدبر املدرسة الثانوية اإلسالمية. منذ يف اتريح 

عنرتو يقوم املدرسة الثانوية اإلسالمية اهلداية عنرتو واليت موقعها يف عمارة 

( عنرتو تولونج Pulerejoاملدرسة اإلبتدائية مفتاح اهلدى يف قرية فولرجيو )

 أجونج. 

تطور املدرسة الثانوية اإلسالمية اهلداية سريعا حول اجملتمع. ويشهر هذا 

دد الطالب واإلجنازات من الطالب. مث يتفق بعض املدبرين التطوير إبرتفاع ع

ليغري املدرسة الثانوية اإلسالمية اهلداية  اىل احلكومية ابسم املدرسة الثانوية 

(. وحيقق هذا العمل ميجيئ MTsN Ngantruاإلسالمية احلكومية عنرتو )

تلك الوقت ، منذ 0227الانة  7الرسالة اإلتفاق من وزارة الشؤون الدينية منرة 

يغري املدرسة الثانوية اإلسالمية اهلداية اىل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

بعمرتو تولونج أجونج حىت األن. هبذا املواقف ترجى على املدرسة لقيام وياابق 

يف حتقيق رؤية املدرسة وبعثتها. ويف هذا الانة من رسالة اإلتفاق من وزيرة 

، يغري إسم املدرسة الثانوية 9101الانة  170( KMA RIالشؤون الدينية )

تولونج  7اإلسالمية احلكومية بعنرتو إبسم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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أجونج. هبذا اإلسم يرجى على املدرسة أن تاتطيع على ماابقة لتحقيق الرؤية 

 7وبعاتها وتطويرها.

 م. 2121/ 2112 أحوال التالميذ للعام الدراسي .4

 إن الطالب يكون واضعا كما يكون املوضوع األساس يف الرتبية، وبذالك

ن والكمال. وكذلك أنه يشرتك يف ماؤولية له روح متلك تنمية نفاه اىل احلا

الرتبية أي يف تطور الكيفية واجلودة منها. وهذه البياانت من عدد الطالب يف 

الاابعة تولونج أجونج من صف الاابع املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  8م.9191/ 9102والثامن والتاسع للعام الدراسي 

 الصف الاابع .1

 الصف السابع رقمال
 عدد اجلميع

 عدد الطالبات الطالب
 43 99 01 الصف الاابع أ 0
 43 99 01 الصف الاابع ب 9
 43 99 01 الصف الاابع ج 4
 31 93 01 الصف الاابع د 3
 31 93 01 الصف الاابع ه 0
 31 99 03 الصف الاابع و 1
 31 99 03 الصف الاابع ز 7

                                                           

 نفس املرجع.،7 

  9102/9191تولونج أجونج سنة  7عن عدد الطالب يف الدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الوثيقة8 
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 40 00 93 الصف الاابع ح 3
 312 162 141 عدد اجلميع

 الصف الثامن .2

 الصف السابع الرقم
 ميععدد اجل

 عدد الطالبات الطالب
 31 93 01 الصف الثامن أ 0
 31 99 03 الصف الثامن ب 9
 31 99 03 الصف الثامن ج 4
 31 93 03 الصف الثامن د 3
 31 93 03 الصف الثامن ه 0
 33 91 03 الصف الثامن و 1

 256 151 116 عدد اجلميع
 

 الصف التاسع .3

 الصف السابع الرقم
 عدد اجلميع

 عدد الطالبات الطالب
 43 99 01 الصف التاسع أ 0
 43 99 01 الصف التاسع  ب 9
 43 99 01 الصف التاسع ج 4
 43 99 01 الصف التاسع د 3
 43 91 03 الصف التاسع ه 0
 43 91 03 الصف التاسع و 1
 49 01 01 الصف التاسع ز 7

 261 144 116 عدد اجلميع
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  واملوفينيأحوال املعلمني .5

كان املدرس إحدى العوامل املهمة اليت تعني يف جناح عملية الرتبية كما 

أنه ماؤول يف تكوين شخصية الطالب. أن ولدي الطالب يعطي أمانة اىل 

ويؤمن اليه اجملتمع يف تربية األوالد وتوجيهم. ييطلب املعلم اإلستقامة  املعلم

 لتعلم والتعليم يف املدرسة.والوالء العالية يف أداء مهنته وماؤوليا على عملية ا

وكان عدد املدرسني واملوظفني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 9الاابعة تولونج أجونج ما يلي:

 عدد املوفينيأحوال املعلم و  رقم
  املعلمني أ.

 40 املعلمني املاجلني .0
 3 املعلمني غري ماجلني .9

  املوظفني التعليمي ب.
 0 رئيس قام تنظيم اإلداري .0
 3 املوظفني لقام تنظيم اإلداري املاجلني .9
 0 املوظفني غري املاجلني .4

  املوظفني غريه ج.
 4 بواب أو املوظفني النظافة .0
 0 املوظفني اآلخر .9

 42 عدد اجلميع

                                                           

 .9191يناير  03تولونج أجونج يف التاريح  7عن عدد املعلم واملوظفني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الوثيقة9 
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. وخاصة يف مادة 32وعدد مجيع املعلمني واملوظفني يف هذه املدرسة 

 10اللغة العربية هناك معلمان وهي:

 الصف الثامن والتاسع اليت تعلم يف دوي مياسرة احلاجة اجملاتري .0

 الذي يعلم يف الصف الاابعدودو اجملاتري يعبد الواهب و  .9

 أحوال الدراسة .6

اصبح اللغة العربية إحدى املود التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

وكان  11حتت وزارة الشؤون الدينية إبندونايا مدة ثالث قصة يف كل أسبوع.

واللغة العربية كأول مرة يف هذ  دقائق. 31صة يف املدرسة الثانوية حوىل يف احل

مطابقا بقيام هذه املدرسة بوجود رسالة التقرار  0227املدرسة تكون يف الانة 

وكان تعليم اللغة العربية يف  .0227الانة  7من وزير شؤون الدينية منرة 

يرتكز اىل املهارة األربعة ونج تولونج أج 7املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .اىل املهارات األربعة يعمك القراءة يف قدرة القراءة وفهم املقروء

تولونج أجونج  7وقد إستخدم املدرسة الثانوياة اإلسالمية احلكمية 

يف ويهدف املود اللغة العربية . 9104مند يف الانة  9104الدراسي  ملنهجاب

اليت  صال يف اللغة العربية اللاانية أو الكتابيةهي تطوير القدرة إلتدرسة هذا امل
                                                           

 ابملرحلة الثانية 9102/9191عن تصديق عملية العليم والتدرس للعام الدراسي  الوثيقة10 

 .3ص. نفس املرجع.، 11 
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؛ وفهم املواد التعليمية كالنص العريب وفهم معانيه تتكون من املهارات األربعة

وتنمية أمهية اللغة العربية كاللغة األجنابية أللة التعلم  املصادر اإلسالمية؛ 

 وتطوير املفهوم عن التعلق بني اللغة والثقافة.

، فيصمم التعليم على ما ىن الاابق عن تعليم اللغة العربيةإضافة اىل املع

 يلى:

 اإلستماع، يقصد به حتديد األصوات وفهم معاين املختلفة من املخاطب .أ

الكالم ، يقصد به قدرة على إعطاء الاؤال واإلجابة صحيحة مع القعيدة  .ب

 املعلوم.

رج والصحة املنطوق. القراءة، يقصد به اىل قدرة القراءة من انحية املخ .ج

 ويقصد هذا التعليم اىل فهم املقروء وإجابة الاؤال

 الكتابة، يقصد هبا تنمية اإلنشاء وكتابة اجلمل صحة يف القواعد. .د

 املرافق والوسائل التعليمية .7

املرافق والوسائل التعليمية وهو العوامل الداعمة يف تنفيد تعليم. وكان 

والوسائل التعليمية مناسبة ابحلاجة يف الرتبية. أما للمدرسة دور ليكمل املرافق 

وظيفة املرافق والوسائل يف املدرسة هي لتاهيل املعلم واملدرس مشاركة يف عملية 

 7التعليم. وكذلك الوسائل واملرافق يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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الدراسي  ملنهجمطابقا اب تولونج أجون تزيد يف كل سنة وجيهد يف حتاينه

9104.  

وهذا اجلدوال للمرافق والوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 12تولونج أجونج: 7احلكومية 

 املرافق والوسائل منرة
عدد 
 اجلامع

 حال الغرف

 جيد
 فاسد
 قليل

فاسدة 
 متوسطة

فاسد  
 كبري

 0 - 9 03 90 الفصل .0
 - - 0 - 0 املكتبة .9
 - - - - - معمل العلوم الطبيعي .4
 0 - - - 0 معمل اللغة .3
 - - 0 - 0 معمل التكنولوجيا .0
 01 07 01 31 007 وباحلاس .1
 - - - 0 0 غرفة املدرس .7
 - - - 0 0 غرفة رئيس املدرسة .3
 - - - 0 0 ة قام تنظم اإلداريغرف .2

 - - - 0 0 املاجد .01
 - - 0 - 0 غرفة اإلرشاد التعاوين .00
 - - 0 - 0 ملعب .09
 - - - 9 9 خمزن .04
 - - - 0 0 مطبخ .03
 - 0 - - 0 غرفة إحتاد الطالب  .00

                                                           

 .9102/9191عن املرافق والوسائل التعليمية من البياانت حملة املدرسة للعام الدراسي  الوثيقة12 
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الب يف الط من 2113الدراسي  ملنهجتنييذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب  .ب

أجونج  تولونج 7الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

(Tulungagung للعام الدراسي )م.2112/2121 

سالمية احلكومية ة رسالة اإلستئذان من اجلامعة اإلالباحث تحصلعد أن ب

، وقابلت الباحثة الايدة سونرسية  9102ديامبري  02تولونج أجونج يف التاريح 

تولونج  7ام تنظيم اإلداري يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كموظفة ق

لطلب اإلذن عليها. طلبت  9191يناير  1 أجونج يف يوم اإلثنني ابلتاريح

الباحاة اإلستئذان إلخراءات البحث عن تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة 

ملدرسة الثانوية اإلسالمية من الطالب يف الصف الثامن اب 9104الدراسي  ملنهجاب

 ونرسة الرسالة اىل رئيس املدرسة.تولونج أجونج. مث تبلغ الايدة س 7احلكومية 

رسة لقبول إذن إجراء البحث اىل املد أستاذة سونرسيه وبعد ثالثة اايم دعتين

مباشرة توجه الباحثة معلمة اللغة العربية يف الصف الدراسي.  املنهج رئيس قام

الغرض من وشرحت ( Dewi Muyasarohستاذة دوي مياسرة )الثامن وهي األ

 ملنهجعن تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب وصوهلا، ان الباحثة حبثت

، ووضحت أن يف هذا البحث املالحظة واملقابلة والتوثيق خاصة 9104الدراسي 

وأستاذ كوكوه  يف هذ التعليم. وقد عملت الباحثة املقابلة مع استاذة دوي مياسرة
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 (Mesikin) وأستاذة مايكني  (Kukuh Budi Santoso) بودي سنطاسا

 وبعض الطالب جلمع البياانت حيت أن حتقق أغراض البحث.

مادة اللغة العربية جيب أن تدرس يف مجيع املدرسة حتت النظام الديين  عرفنا أن

 لونج أجونجتو  7يف إندونيايا. ويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

(Tulungagungمادة اللغة العربية منذ أتسيس املدرسة حىت األن ) وكان اللغة .

كما قال سيد كوكوه   13.العربية أن تدرس ثالثة حصة يف األسبوع ابملوجة الواحدة

 14:الدراسي املنهجكنائب املدرسة يف جمال 

إن يف كل املدرسة اإلسالمية حتت نظام وزير شؤون الدينية مادة اللغة "
العربية، وقد درس اللغة العربية يف هذه املدرسة منذ أتسيس هذه املدرسة 

بعا يف كل املرحلة اىل حىت األن، وطي قبل تقرير احلكمي للمدرسة أ
 الانوات مكتوب برسالة املود التعليمية خصة هلذه املدرسة"

 

قد إحتاج املدرسة لتحقيق األهداف الرتبية العامة واألهداف هلذه املدرسة 

الدراسي حيتوي على   املنهجالدراسي ملبادئ تطبيق التعليم. وكان  املنهجلتنفيذ 

الدراسي كانظام أو معيار يف التكييف  املنهج كل االنشطة املنظمة واملرتبة.

وحفيظ التعليقات ويبعد التكرار من انحية املود وعملية التعليم والعناصر األخرى 

                                                           

 .9191؟9102عن تصديق عملية تعليم والتدرسي للعم الدراسي  الوثيقة13 

 يف الااعة العاسرة 9191يناير  03ااملقابلة مع رئيس املنهاج الدراسي يف التاريخ 14 
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يف التعليم.أمنا مل حيقق أهداف املدرسة فال بد أن يكشف اىل يف العمل والنظام 

قة الدراسي املاتخدمة. والتكشيف من توجيه اىل املود التعليمية والطري املنهج

  والوسائل املاتخدم وبعد دلك أن يعمل التقوم.

وقد الدراسي أهم يف كل املدرسة السيما يف هذه املدرسة.  املنهجدور 

 7احلكومية  الثانوية اإلسالمية درسةيف امل 9104 راسي الد املنهجياتحدم 

أي يف أول التطبيق من  9104( منذ الانة Tulungagungتولونج أجونج )

إجراء يف  قال سيد كوكوه حينما يف املقابلة. و 9104الدراسي  املنهجتغيري 

 15البحث:

يف هذا املدرسة منذ أول تطبيق املنهج  9104الدراسي  املنهجيبدأ "
.قد كان هذا املدرسة 9104يف إندونايا يف الانة  9104الدراسي 
الدراسي اجلديد أي تغيري املنهج الدراسي، من املنهج   هجاملنياتخدم 

مع أن يف   9104حىت املنهج الدراسي  9111و  الانة  9113الانة 
ل املكوانت يف املدرسة يف كل عمالية التطبيق مل تكن أحان, بل ميتحن ك

 تطبيقه"

 16وقال أستاذة دوي مياسرة ايضا من املقابلة معها:

تنطيم  الدراسي كل ما من تنفيد األنشطة يف املدرسة أي املنهج"يف 
 املنهجوعناصرها وال تنس اىل تقوميه. ليم املدرسة، وعملية تنفيد التع

                                                           

 .9191يناير  03يف التاريخ  مع رئيس املنهاج الدراسي املقابلة15 

 .9191يناير  07ة العربية يف التاريح معلمة اللغاملقابلة مع 16 
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الدراسي  املنهجالدراسي كاجلهة يف التعليم. وياتخدم هذه املدرسة 
 اىل التكييف" ال حيتاجمع أن مل يكن أجيد ومل يز  9104

املاتخدم يف املدرسة الثانوية  الدراسي املنهجان عرفنا من البياانت 

وقد اكد ايضا  9104الدراسي  املنهجتولونج أجونج هي  7اإلسالمية احلكومية 

يف هذه املدرسة حيتاج اىل  9104الدراسي  املنهجمن معلم اللغة العربية أن 

 17التكييف استمرارا.

الرتكيز اىل ثالثة انحية منها بني  املنهجوهي  9104الدراسي  املنهج

مل يزال منزال من  9104الدراسي  املنهجالوضعية واملعرفية واملهارات. الرتكيز من 

 . والرتكيز أن9113يف الانة  KBK املنهجو  9111يف الانة KTSP املنهج

اىل الطالب ووظيفة غمي عليه يغري من املعلم امل 9104الدراسي  ملنهجالتعليم اب

يعطي الفرصة للطالب  9104الدراسي  ملنهجاملعلم كمواصل يف التعليم. تعليم اب

ليعمق العلوم واملعارف  (Literasiتلفة )تطلب مصادر التعليم من الكتب املخل

 ل أستادة دوي مياسرة :جبانب التعليم يف الفصل. كقا عن املوضوع

الدراسي يركز اىل كفاءة املواقف أو الوضعية واملعرفية و املهارة. ال بد  املنهج"
على الطالب يضع تفاه حبان اخللق..... ويف التعليم وجب على الطالب 

للوظيفة يف  عملي وكما يف الفصل أنفا، أسأل الطالب أن أقراء الكتب مرارا
 كتب املختلفة"البيت. واملود املقروء من  

                                                           

 .9102/9191ن تصديق معلم وعملية تعليم للعام الدراسي ع الوثيقة17 
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 18ويف فرصة آحرى زاد انئب املدرسة وقال هذا:

الدراسي عملية تعليم املركز يف التعليم كما يف نظام  املنهج"... أن يف 
Permendikbud RI  ليس يف الفصل  أن تعليم 9103الانة  40 منرة

( من Literasiن يف خارج الفصل  هي القراءة والكتابة )فحاب بل كا
الكتب املختلفة... وال بد أن يزيد الكتب يف املدرسة ألن مل يزال نقصان و 

الدراسي  املنهجوإهتمي أن  الكتب كوسائل لزايدة العلوم واملعارف للطالب.
يف  KBK املنهجو  9111يف الانة KTSP املنهجقبلها وهي  املنهجو  9104

تركيز تعليمه سواء يف جمال الوضعية واملعرفية واملهارات أو 9113نة الا
كفاءة الوضعية يكون  KBKالقدرة, بل أصبح الفرق أي موقع كل اجملال، يف 

 املنهجالوضع يف الوسط بعد املعريف ويف  KTSPيف الوراء بعد املهارات، ويف 
كفاءة الوضعية كفاءة الوضعية صار الرابن الذي يف تطبيقها    9104الدراسي 

 " وكذالك كفاءة األخرى أشد الرتكيز

تركيز تعليمه يف ثالثة الناحية، أن منهاج الدراسي أهم و ذلك، عرفنا  من

 (pengetahuan) أو املواقف والكفاءة املعرفية (sikap) منها يف كفاءة الوضعية

 ة مهتمويف تطبيقه أتثري من كل انحي( ketrampilanهارة او القدرة )والكفاءة امل

يغري عملية التعليم الدراسي  املنهجصار ماؤولية املعلم يف التعليم. ويف يف تقوميه و 

يف  فصل والتعليمالتعليم يعين التعليم يف الهذا يقام درا من املعلم اىل الطالب و 

                                                           

 .9191يناير  03يف التاريخ املقابلة مع رئيس قام تنظيم اإلداري 18 
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خارج الفصل وبذالك ياتطيع أن يعطى فرصة للطالب على القراءة والكتابة 

(literasi)  19املعارف.لزايدة العلوم و  

 9104 الدراسي املنهجوهي كيف تنفيد التعليم املفتاح األفضل من جناح 

اىل كل املود التعليمية يف املدارس  9104 الدراسي املنهجيف التعليم. وقد نفد 

مناسبة اىل  غة العربية مند يف التخطيط والتنفيذ والتقوميياما يف اللال س اإلسالمية

التعليمية وما   املود والطريقة أن 9191يناير  03املالحظة يف الفصل يف التاريح 

الدراسي، وتنفذ تعليمه ان يصنع  ملنهجكان انشطة يف التعليم مناسبة اب

يتعلق إبختيار الطريقة الصحيحة واإلسترياتيجيات  هوتنفيد تعليم 20.املارورة

 التعليمية ة لتحقيق األهدافواملود التعليمية الوسائل التعليمية والتقومي مناسب

 03يف التاريح رة من املقابلة كقال أستاذة دوي مياس. ومؤسر حتقيق الكفاءة

 :9191يناير 

"للمنهاج الدراسي املاتخدم عند كل مادة التعليم يف املدرسة الثانوية 
نظام تقرير وزارة سؤون الدينية تولونج أجونج  مناسبة ب 7سالمية احلكومية اإل

KMA  الدراسي يف املادة الدين  املنهجعن تطبيق  9103يف سنة  010رقم
مناسبة توسطة والثانوية اإلسالمي واللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية وامل

، لذلك نتبع اىل ذلك النظام. وكل يف تعليم اللغة 9104الدراسي  ملنهجاب

                                                           

 .9102/9191عن إعداد تنفيذ التدريس لدرس اللغو العربية ملهارة القراءة للعام الدراسي  الوثيقة19 

 .9191يناير  03ب الصف الثامن يف التاريخ املالحظة لتعليم مهارة القراءة من الطال20 
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العربية من التحطيط والتنفيد والتقومي أي يف إختيار طريقة التعليم 
 وإسترياتيجياته ومادته ووسائله وخطوته واألخر يعين يف تقومي التعليم."

يتعلق  9104الدراسي  ملنهجارة القراءة ابويف تنفيد تعليم اللغة العربية مله

ابلعملية واخلطوة مناسبا جبمع البياانت من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة 

 م.9102/9191أجونج للعام الدراسي تولونج  7الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ختطيط الدروس .أ

تولونج  7ة سالمية احلكوميثانوة اإلقال معلم اللغة العربية يف املدرسة ال

أجونج أن التخطيط مهم الذي يعني تركيز التعليم، ويف التعليم كل ما يعمل 

 kalenderيف عملية التعليم. ووجب كل املعلم ان ميلك اإلدارى منذ التقومي )

akademik( حتليل أسبوع الفعال، نظام الانة ،)prota نظام املرحلة ،)

(promes ،ختليل الكفاءة األساسية ،)silabus ( وإعداد التعليمRPP.)21   

لك وذ( RPP"قبل التعليم واان كمعلم ال بد أن أصنع اإلعداد التعليمي )
الشرط وجب أجيمع اىل اإلدارة، أان أستطيع أن يصنع وميكن قليال يف 

يمي هناك طويل، من نع اإلعداد التعلالشعوب.... ان اخلطوات من ص
 مكوانت الذي البد فيه."

 22أما اخلطوات لصنع اإلعداد التعليمي ملادة اللغة العربية ملهارة القراءة:

                                                           

 م.9191يناير  07يف أجراء البحث مع معلم اللغة العربية يف التاريخ  ملقابلةا21 

 م.9191يناير  07املقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ 22 
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 الكفاءة األساسية (0

والكفاءة األساسية  ةالرئياياللغة العربية أن يفهم ابلكفاءة  ةعلى معلم

(KI & KD) درس اىل الطالب. أما  الكفاءة األساسية)الذي يKI 

& KD قد كتب يف نظام الرتبية اإلسالمية وظيفة الكفاءة كمعيار أو )

القياس األسفل لتعليم. إن كان سيزيد يف الكفاءة األساسية األخرى 

ة دوي أن الكفاءة الرمسية. قالت أستاذ فيجوز للمدرسة مع أن مل يزل

 الكفاءة األساسية لتعليم هذ الباب ملهارة القراءة:

"الكفاءة األساسية من هذ التعليم هي يفهم الطال على الصوت 
واملعين والكلمات واجلمل مناسبا ابلقاعدة واملبادرة عن األخبار 
املقروء عن املهنة مناسبة ابلقاعدة، سهله يف الكالم أن ياتطيع أن 

 تقرأو يفهم املادة"

( قد كتب األفضل الكفاءة األساسية اليت RPPويف إعداد تعليم )

من عن  4تتعلق عن تعليم مهارة القراءة وهي الكفاءة األساسية 

 23.الكفاءة املعريف عند القراءة والكفاءة ملهارهتا وهي الكفاءة الرابعة

 أي أهداف التعليم مؤثر حتقيق الكفاءة تعيني (9
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تعليم  بعدالطالب  البالغوهي  مؤثر حتقيق املادة من هذه املادة

من اهذاف التعليم عند أستادة دوي  القراءة عن املهنة للطالب. 

 24اللغة العربية : ةكمعلم

يف  وناملقروء ويزيد ويفهمون أن يقرء جهرا "ياتطيع الطالب
بني األخر وميلك أجيد الالك يف تعاب املفردات والتعاون إش

الفصل والبيئة اليومية، وأمهه أن ياتطيع أن يزيل فكرهه عن إكراه 
  يف درس العربية ابلتعليم الفعال." 

لمة تفهم املع وأما يف فهم املعلم عن أهداف تعليم أجيد ألن

يم القراءة من إعداد أهداف تعلمناسبة مع  عميقا عن تعليم القراءة

وهو أن ياتطع أن تقرأ النص عن املهنة جهرا ويعطي تنفيذ تعليم، 

املعىن للنص، وجيبون على األسئلة عن احملتوايت من نص القراءة عن 

 مية.القراءة وان أيخد النتائج اإلسالمية من النص ويعمل يف احلياة اليو 

 قته والوسائل يتعيني مادة التعليم وطر  (4

 ملنهجابالكتب التعليمية املهنة من القراءة عن 

 9104للمنهاج الدراسي  ميةويزيد ابلكتب التعلي2102الدراسي

أما املدخا أن ياتعمل املدخل العلمي  .من املادة الذي حتتوي األسئلة

                                                           

 . 9191يناير  07املقابلة مع معلمة اللغة العربية عن إعداد التعليم يف التاريخ 24 
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 peerألصدقاء)التعليم مع االب أن ياتعمل طريقة املناقاة و والغ

teaching.)  الوسائل التعليمية ان ياتعمل أن مل يزال على الاورة، ال

ياتطيع أن ياتعمل الفديو اإللكرتونيا ألن مبىن الفصل اجلديد م يكن 

LCD .25  

 modulيامي التعليمية اليت املود املعليمية يؤخد من الكتب 

(. هذا التامية يوجد ألن كان LKSوعدة يامى كرسة التدربيات )

الدراسي. بل كل املود التعليمية  املنهجغري مفهم املعلمة عن التفكري يف 

الدرتاي.أما املدخل والطريقة تعليم  ملنهجمناسبة ابامليتخدمة وهي 

هي أن مناسبة يف الواثئق وهس إعداد تنفيذ تعليم ملهارة القراءة و 

  26ياتعمل املناقشة.

 تصميم تعليمهتعيني  (3

الذي سجري املعلمة يف الفصل قد كتب يف اإلعداد تصميم التعليم 

 . كقالت املعلمة :وهي ابملدخل العلميالتعليمي ملهارة القراءة 

ت تصميم التعليم ملهارة القراءة بثالثة األنشطة، وهي نشاط كتب" 
ويف التعليم فيها  اإلغالق. األول ونشاط األساسي ونشاط

اخلطوات املعمل عند الطالب يف عملية املدخل العلمي وهي 
                                                           

 .9191يناير  04يف التاريخ املقابلة مع معلمة اللغة العربية  25 
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كل األنشطة   املالحظة والاؤال والتجريب والتفكري واإلتصال.
بل صعوبة قد  كي يكفي الوقت وأهداف تعليم.  تقايم الوقت

 يكون غري يناسب الوقت واألنشطة ألن العوامل يف الفصل"

 واإلمتحان التكراري تعيني نظام التقييم (0

 27وهذا تقييم تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة قال أستادة دوي:

يكون التقييم من التعليم أن يركز اىل الدراسي،  املنهجمناسبة يف "
منها التقييم . واملعرفية واملهاراتثالثة النواحي وهي يف الوضعية 

 ."والتقييم الوضعية( penilaian performasiالعملي )

أما يف إعداد تعليم كانت التقييم وهي من الالوك أو املواقف 

لكتبة( والتدرابت التعليمية عند الطالب، اإلحتبار اليومية )اللاانية وا

من شرح البياانت احملصولة من اإلعداد  على الاؤال واإلختبار العملية.

التعليمي، نعرف أن هذ اإلعداد املكتوبة لتعليم مهارة القراءة مناسبة 

يت تتكون فيه  ال التعليمية . وكل املكوانت9104الدراسي  املنهجمبعينة 

عليم فهما كافيا وياتعد يف كميل واتم. واملعلمة تفهم عن إعداد تنفيذ ت

  .عمال تعليمها
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 تنفيذ التعليم .ب

تتعلق بثالثة  9104الدراسي  ملنهجأما تنفيذ التعليم يف الفصل اب

األنشطة املعينة كما يف ختطيط التعليم، وهي نشاط األول ونشاط الألساسي 

اليت تصف حماولة أو النظام  االئي أصبحت كله األنشطة ونشاط اإلغالق

باحثة . ووجد التامي ابملدخل العلمي يف الغالب ير فكرة الطالبلتطو 

ابملالحظة يف تعليم اللغة العربية ملهارة  بنظام املدخل العلمي بثالثة األنشطة

تولونج أجونج ابملوضوع "  7القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الكومية 

 28املهنة" ما يلى:

 نشاط األول .أ

 على الطالب وقراءة الدعاء لعالمة إبتداء الدرس ةتالم املعلم (0

الدرس باالم علمة يف الفصل املالبس املنظمة وتبدأ حضرت امل

يلفظ الدعاء صحيحا معا. حينما الدعاء كان الطالب الويقرأ الدعاء 

 29لتحاني قراءة الدعاء. جيديتنظيم  وتذكر املعلمة الطالب

 إعداد الطالب جاداي ونفايا للمشاركة يف التعليم  (9
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يف هذه النشاط كما يف الغالب تعمل املعلمة ابلاؤال الاهلة 

وتاال عن إستعداد الطالب يف التعلم. وتعمل املعلمة يف تفطيش 

الفصل كنظافته وتنظيمه وتنطيم الطالب يف املالبس الكراسي.  حالة

 والطالب يقبلون جيدا يف هذا النشاط.

املهنة" ويعلق مما قد عن "ملهارة القراءة إعداد مادة التعليم املدروس  (4

 درس قبلها.

غالبة على املعلمة ان تعطي الطالب الوظيفة لقراءة الدرس 

تاأل املعلمة عما قرؤو مث تدرب الذي سيدرس يف اللقاء األيت. و 

يف هذا النشاط، عملت املعلم  30وتاأل لتطوير نشاط الطالب.

وخيلع مجيعا مع أن كان قليل من الطالب اليقرؤا الطالب يهتم جيدا و 

 .مراات يف املادة ويريدهم على قراءة يف الفصل

حلماسة اىل وإعطاء ا ملهارة القراءةشرح أهداف تعليم املدروس  (3

 الطالب يف تعلم اللغة العربية
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يف تنفيذها تشرح املعلمة أهداف تعليم مهارة الكالم واضحا 

  31هبذا القول:

"عليكم الطالب أن ياتطيع أن يقرؤوا جهرا جيد والخطأ فيها. 
عاين النص وينال املفردات اجلديدة من النص عن عليكم أن يفهم م

 املهنة"

 نشاط األساسي .ب

إعطء املادة  كان نشاط األساسي وهي أهم النشاط الذي فيها

يف هذه املناسبة كيف تنظم املعلمة الفصل ويصنع  .وشرح املود املدروس

هذا املدخل تتكون من املالحظة  .التعليم أن يناسب ابملدخل العلمي

املود املروس يف إجراء البحث  ل والتجريب والتفكري واإلتصال.والاؤا

 32هذا النشاط وهي:وهي ابملوضوع "املهنة". وهي بعض اخلطوات من 

أيمر الطالب ليحفظ ت أوال مث إتبع الطالب واملفردا ةاملعلم تقرأ (0

 املفردات مع األصدقاء

 قراءة اط، تعمل املعلم جهرا ومحاسة يفهذ النشيف 

لعوا وحيفظوا سريعا. األمر يصنع الطالب أن خي ااملفردات. هذ
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جيعل الطالب يف إكرتاث اىل أحد الرتكيز وهو املعلمة تاتطيع أن 

 املعلمة. وهذا عامل يف سريع احلفظ للطالب. قول

مث ياتمع الطالب يف املرة األول، يف مة النص مجلة، قرئت املعل (9

 .مراراعلمة النص وقلد الطالب املرة الثانية، قرئـت امل

يف هذا النشاط حدثت عملية الطالب لنشاط املالحظة 

ويف هذا العملية سيبدأ عملية  على ما قرؤو ومسعو من املعلمة.

املعلمة تقرأ النص القرائي  قبول األخبار أو العلم بل مل يزال كامال.

ويعطي املعىن للمفردات  جهرا ويقلد الطالب على ما مسعوا

. تعمل املعلمة محاسة عالية مرارا وتصحح خطاء النطق ديدةاجل

من الطالب. املعلمة ذكية وخفيفة احلركي حىت حيمس الطالب يف 

 كما قال أحد الطالب عن ما خيلع من  33تقليد ما قرأ املعلم.

 34التعليم:

"اريد أن أقلد النص املقروء وامحس يف تعلم اللغة العربية ألن املعلمة 
حتمس يف العمل وأشعر أن يف كيفية تعليم عند املعلمة مارورة 

  ابلرغم اىل العربية"ومليئ 

 وجد القاعدة يف النص املقروء (4
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وسط شرح النص ومعانيه، إن كانت القاعدة اليت تتعلق من 

الباب املبحوث عن املهنة فتشرح املعلمة على الطالب. تاتعمل 

فهم وكان  35.(induktif) علم إسترياتيجية التعليم اإلستقرائيامل

املادة عند املعلمة جيدا واملواقف عند الطالب قبوال جيدا. 

على الطالب فرصة لياألوا ما لن  وشرحت مرات ليفهموا كل.

يفهمو بعد الشرح معا مع التقوايت من املعلمة على زايدة الرغب 

 .يف التعليم وأصبح هذ العمل لتطوير الشجاعة عند الطالب

وأجاب الاؤال حث عن معىن النص ويب يناقس معىن الناص املقروء (3

 .مما يتعلق ابلنص عن املهنة

اإلتصال عن املدة أو  يف املناقاة، حتاول الطالبعلى جرب

الفرصة على الطالب جلرب   األخبار ما أمرت املعلمة. يعطاى 

والتفكري. يف هذا العمل جيري أحد العملية من املدخل العلمي 

 وهي التجريب والتفكري. 

يصنع الطالب اىل مخاة فرق. ويف كل فرق ته، أما يف عملي

يعطي الوظيفة ليناقس مع اصدقائه يف املعىن الكامل وجييب 
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األسئلة مما تتعلق من النص. كثر الطال أن يناقص مع زمالئهم بل  

كان بعض الطالب مل يزال قليلد الدور يف املناقشة. حال الفصل 

عب يف تنظيم مزدحم. حينما املناقشة يصعر املعلمة قليل الص

الفصل، مع أن كذلك على املعلمة أن يذاكر مرارا اىل الطالب 

 كما قالت املعلمة لللغة العربية:   36ليغريو سلوكهم.

"قد أشعر صعب حينما تنظيم الطالب يف املناقشة مع 
أصدقائهم حيث كان بعض الطالب التتبع املناقشة، بل يعمل 

أجربهم على املناقاة ذاكر و بنفاهم. بل كذلك اذاكر وأ
 37ومفتاحه يف التعليم الصرب."

لقراءة النص  مفضال للطالب املاهر ض الطالبأخذت املعلمة بع (0

الفرقة والطالب األخر  كل  منملعىن أمام الفصل متبادال اويعطي 

 .يامعون ويكمل املعىن

إجراء املناقشة مع أعضاء الفرق، تقدم أحد الطالب من  بعد 

كل الفرق ليشرح ما حصل من املناقشة وهي الرتمجة واألجوبة من 

األسئلة. تقام املعلمة ما حبث كل الفرق عادال. وهذا النشاط أن 

جيري جيدا مع أن قليل من بعض الطالب اليكتب األجوبة اليت 
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عا وهو الطالب أن يكتب مجيكيفية املعلم كي كل يقرأ أصدقائه.  

 د الطالب كل إنتهاء الباب.بتفتيش الكتب التعليمية عن

خيتاج اىل اإلهتمام أن يف هذا النشاط وهي نشاط األخري يف 

تقدمي نتائج املناقاة وهي يدخل اىل عملية تعليم ابملدخل العلمي. 

نشاط اإلتصال الذي يهدف اىل كمال عملية إدخال اإلخبار يف 

 .املعرفية من انحية

عن القراءة املود التعليمية يف  إعطاء وجيبة املنزل للطالب وشرح (1

 أسبوع القدمي

 اإلغالق شاطن .ج

 38يف عملية التعليم وهي النشاط يف إغالق الدرس ابخلطوات، منها:

النص عن املهنة مرة اخرى ب لقراءة ىل الطالسألت املعلم ا (0

 يااعد الطالب على إستنتاج املود املدروسو 

عملت املعلم ذكيا إبستحذام الدافع ابلتقوايت من الطالب 

اىل املعلم. وحتهد املعلم على تنظيم الفصل جيدا. والطالب أجتيب 

ي ما قد تعلموا قبلها مكتزا وتنظم املعلم على إستنتاج املود. ويعط
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الواجبة املنزيلية للطالب على قراءة املادة يف أسبوع القادم وإجابة 

 على األسئلة.

 الدرس ابلاالم ةقراءة الدعاء وغلقت املعلم (9

 تقومي التعليم .ج

التقومي هي اإلختتام من عملية التعليم، التقومي هي عملية جلمغ 

 تعليم اللغة التخليل، وتفاري أو اإلختبار من شيئ الواقع من املوقف. يف

يف مهارة القراءة م الطالب  9104الدراسي ملنهجالعربية الذي ياتعمل اب

تولونج أجونج  7يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

م أن تقومي الذي ياتعمل يف هذا التعليم 9191/ 9102للعم الدراسي 

  هي:

 إبهتمام املعلم لكل الطالبأن حيفظ املفردات مع األصدقاء أمام الفصل  (0

 أن يقراء نص القراءة ويرتمجه (9

 أن جتيب الاؤال مما تتعلق من النص (4

 الوجيبة املنزلية (3

تعليم مهارة القراءة بتنفيذ  البياانت املتعلقةالباحثة عن األمور أو  تتبين

تولونج أجونج،  7يف اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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صل البياانت من نتائج املقابلة الدقيقة مع معلمة اللغة العربية يف الصف وح

على تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة تلك املدرسة. وحتتوي املقابلة الثامن يف 

من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة  9104الدراسي  ملنهجالقراءة اب

تنفيذ تعليم التعليم قال أما  تولونج اجونج. 7الثانوية اإلسالمية احلكةمية 

 39أستاذة دوي :

"أعطي األولوية على على قراءة املادة يف هذا األسبوع منذ أسبوع املاض. 
وهذ األسبوع أن اذاكر ما قراء قبلها. أما تنفيذ تعليم مهارة القراءة ييكون 

( املطالعة من الدرس األمس 9( الاالم وقراءة الدعاء، )0وات، )من اخلط
( إعطاء املفرادات اجلديدة مما تتعلق من الباب وحيفظها مع 4قليال، )

( أن 3أصدقائه املكتب واحدا فواحدأ أمام الفصل وأخد على النتيجة، )
أقرأ النص ويقلد الطالب  جهرا، وسط قرأءة النص ألن يعطي املعين 

( يناقص املعىن وإجابة الاؤال مع 0القواعد يف النص قليال، )الصعب و 
( أخذت أحد من الطالب كالواكل من الفرقة ليرتجم 1أصدقائه الفرقة، )

النص واألخر يامعون ويكمل معىن متبادال، وكان الطالب الذي أخدهتا 
( 3( إعطاء الاؤال عما تتعلق من النص، )7ماهر وعملي يف الفصل )

مجيعا، حنن ناتنتج ما نتعلم األن و أعطي واجبة املنزل بعد أن يبحث 
( واألخر ويشرح التعليم يف أسبوع القدمي وأيمر الطالب على 2للطالب )

 قراءة املادة يف الكتب التعليمية.
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اخلطوات لتنفيذ تعليم مهارة القراءة بايط بل كان الطالب أن  ولو أن

الطالب  ما قالت أحد منيشعر أن هذا التعليم انزع وياهل يف الفهم. ك

 40الصف الثامن وهو حممد إهلام عبد هللا:

يكفي مارور، ألهنم يعتقدون  9104الدراسي  ملنهج"درس اللغة العربية اب
الدراسي متعة جدا للتعليم والتعليم انزع أيضا ألن على  املنهجأن هذ 

الب نشيطون وحيفظون كل املفردات مع األصدقاء أمام الفصل. حنن الط
 ناتطيع أن يناقص مع األصدقاء عن النص القراءي وإجابة على الاؤال

 يف التدرابت."
 وزاد إهلام عن تعليم اللغة العربية :

"وعلى الطالب نشيطون ألن يف كل يوم واجبة املنزل وذلك الذي جيعلنا 
ن يزيد الفهم وحيب العربية، ويف كل أسبوع أتمر أن ينشط وقليل فقليل أ

 املعلمة لقراءة درس يف أسبوع القدمي فرضا."

البياانت احملصولة من إجراء البحث عن تنفيذ تعليم اللغة العربية  تبينت الباحثة

تولونج  7ثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ملهارة القراءة يف الصف ال

، 9104الدراسي ملنهجحية. منها هل تنفيذ تعليم مناسبة ابأجونج من بعض النا

 ملنهجوهل تنفيذ التعليم مناسبة إبعداد تنفيذ التعليم وهل مادة التعليم مناسبة اب

 الدراسي وهل كل أهداف تعليم القراءة قد حتقق مجيعا.
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نج تولونج أجو  7يف املدرسة الثانوية اإلسالمية تنفيذ تعليم اللغة العربية  األول،

منظور يف بعض  9104الدراسي ملنهجم مناسبا اب9102/9191للعام الدراسي 

البياانت احملصولة من إجراء البحث وهي املالحظة واملقابلة والتوثيق. يف املالحظة  

قد استعمل ابملدخل العلمي كان الطالب عملي وراغب يف التعليم. ويف تنفيذها 

املناقشة بني األصدقاء مع أن مل  ياتطيع الطالب على عمل. حةابلعملية الواض

هم يفرحون ويشجعون يف طرح الاؤال  يزال أن حيتاج إىل تنظيم الفصل من املعلم.

ودور املعلمة وهو   وياتطيع أن يناقش مع األصدقاء للفهم من النص املدروس

. ويكون أيضا كالوسائل يف التعليم أيضا يعطي حمرض واألثر اجليد للطالب

للطالب اجمليب من الاؤال و النصيحة  (reinforcementلمة )التقوايت من املع

  41للطالب الذي يصنع العمل غري الصحيح يف الفصل.

الطالب  9104الدراسي  املنهج يف كوكوه أن  بقول أستاذ وهذا التعليم مناسبا

ولياهل  ليزيد املعارف هلم ( من الكتب األخرىliterasi) حيتاج إىل قراءة املود

تعطي الواجبة على الطالب ليقرأ لذا أن معلمة اللغة العربية  42،فهم املود التعليمية

لتحاني معرفة دى العملية املود من املوضوع قبلها من بعض الكتب. وهذا إح

والعالمات  سوف يكون هذ األمر آثرا جيدا لعادة الطالب. وتنظيم الفكر.
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أن هذا تنفيذ التعليم وهي مناسبة إبعداد تنفيذ تعليم ملنهاج الدراسي األخرى 

وتصديق املود الذي يتبع ابلرسالة التقريرية من رئيس املدرسة أن كل املود  9104

 40مناسبا بنظام وزارة الرتبية والثقافة رقم  9104الدراسي  نهجملالدراسية يتبع اب

 9103.43الانة  010وتقرير وزير الدين رقم  9103الانة 

إن كنا ننظر من انحية تنفيذ تعليم، مطابقا على املالحظة واملقابلة، الثانية، 

أن تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية 

تولونج أجونج قد فعل جيدا وفعاال ابإلعداد املعينة مع أن  7اإلسالمية احلكوية 

ليل من النشاط مل يكن فعاال يف تنفيذه. غالبا أن التنفيذ التعليم مناسبا كان ق

اليت تتكون من نشاط األول، ونشاط  رة القراءةيم اللغة العربية ملهاإبعداد تنفيذ تعل

عداد ياتخدمهه إب األساسي ونشاط اإلغالق. أما النشاط األساسي قد إتبع

اخلطوات كما  0تتكون من  ( اليتscientific approachاملدخل العلمي )

 والتفكري والتجريب والاؤال املالحظة وهيشرحت يف الباب الثاين، وهي 

(menalar )والتواصل (mengkomunikasikan)  الذي مكتوب يف إعداد

 44.(RPPتنفيذ التعليم )
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العربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن من  ننظر أن تنفيذ تعليم اللغةالثالثة، 

. 9104الدراسي  املنهجوهي مناسبة اباملود الىت ياتعملها يف انحية املود التعليمية 

املود التعليمية اليت تاتعملها املعلمة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية وهي كتاب 

الانة  9104 ة الشؤون الدينية للمنهاج الدراسيالطالب الذي أخرجها الوزار 

والكتاب الدعامة وهي كتب اللغة العربية اليت كتبته أستادة دوي مياسرة  9100

 9104.45الدراس  ملنهجمناسبا اب (MGMPالذي يقرر من املشاورة املعلمة )

أما األخر وهي من انحية أهذاف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة.  الرابعة،

لنص أهداف تعليم مهارة الكالم من املالحظة واملقابلة وهي أن ياتطيع أن يقرأ ا

املقروء جهرا، وإن كان اخلطأ أن يعرفكيف األصح. أهداق أخراى على الطالب 

أن ياتيعب املفردات اليت تتعلق ابلقراءة ألن يااعدها على فهم املقروء. وهذا 

األهداف غالبا قد حتقق منظور من كفاءة الطالب على القراءة والرتمجة مع أن  

وقد حتقق أهداق تعليم اللغة م. كان صعب قليل من الطالب خيتاجها من املعل

العربية ملهارة القراءة سوْا مع أهداف تعليم الذي كتبت املعلمة يف إعداد تنفيذ 
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مما احملتوى من التعليم، وهي أن يقرأ النص عن املهن وأن يرتمجه وجييب كل األسئلة 

 46النص عن املهن وأن يؤخد نتيجة من النص.

من  2113الدراسي  ملنهجابنتيجة تنييذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة  .ج

 تولونج 7الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م.2112/2121( للعام الدراسي Tulungagung)أجونج 

ية اإلسالمية كان بعض األشياء املهمة يعملها كل اجملتمع يف تنفيذ الرتب

أحدى األشياء األساسي وهي تنفيذ التعليم من كل مادة الدرس. يف اللغة املدرسي. 

الطالب فيه  طوات اليت جييب عملها املعلم وية تنفيذ تعليم الذي تتكون من اخلالعرب

جراء التعليم. قد حبثت الباحثة كاملعمول، وهي األول يف اإلعداد وتنفيذ التعليم أوإ

تعلق إبعداد تعليم وتنفيذ تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة. أما نتيجة عما ت

القراءة مل يزال تتعلق من األشياء الذي جتري فيها يف ملهارة العربية تنفيذ تعليم اللغة 

( 9)الطالب التعليمية عند  اإلستجابة( 0)وهي من  تنفيذ تعليم مهارة القراءة

 من عمليةالطالب نتجه مطابقا ابلكفاءة اليت ي اونتائج تعلم الطالب الطالب وبالغ

  للتعليم ( واملزااي والعيوب3( العوامل التعليمية )4، )9104الدراسي  ملنهجاب التعليم
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الذي  التعليمية عند الطالب وهي كل الالوك أو العمل أما اإلستجابةاألول، 

فيها ياتطيع بشكل اإلستجابة  ول الدروس من املعلم. املواقفيعماها الطالب لقب

الطيبة هو املواقف عيد الطالب الذي  اما اإلستجابةالالبية.  الطيبة واإلستجابة

إجراء التعليم، وعكاها أن اإلستجابة الالبية يشمل على العمل اجليد الدعامة يف 

على العمل الالبية حتتاج العمل الذي يعملها الطالب أو الطالبة الذي يشمل  وهي

 اىل التصليح. 

 الطيبة اإلستجابة .0

أن تنفيذ تعلبم اللغة العربية  حثة بعض البياانت من املالحظة يفاانلت الب

كل الطالب أن يعمل ما لدي الطالب املواقف جيدا يف قبول شرح األستاذة.  

فردات أمام تطلبهم املعلمة، كأمر ليقلدوا ما تنطق األستاذة وحيفظوا بعض امل

الفصل. العمل اجليدة عند الطالب األخرى يقبل الطالب بقبول جيد 

كل، غالبا أن الطالب له ويعمل الوجيبة اوالوظيفة هلم. من  ويتحماون يف التعلم 

أن أحد الطالب مل يزال تكون اإلستجابة اجليدة يف تنفيذ التعليم مع  اإلستجابة

 48وهذا دعامة بقول معلمة اللغة العربية وهي أستاذة دوي : 47الالبية.
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اجليدة  . أما الغريةتهم يابب بعض اإلستجابةالطالب ومحاس ن رغبإ"
كي  اإلستجابة اجليدة وعكاها. غالبا يف التعليم أن أجتهد ؤدي اىلي

وهم يفرحون ويشجعون بطرح الاؤال إذا كان ياتجيب الطالب بقبول جيد 
املعلم يعلم بتصميم اجليد كمثل تعليم ابلفرقة، مناقشة أي زايدة يف املاابقة 

يريدون أن و  حلماسة يف التعليما مالب كل هلالط ،ونتيجتهابني األصدقاء. 
 ،يعمل ابملاؤولية وعملي يف التعليم حيث كان بذلك يصبح التعليم الفعال

وكيف املعلمة أن يعطي الدور ليصنع محاسة الطالب والرغب يف اللغة العربية 
  السيما يف مهارة القراءة."

أما من املقابلة مع أحد الطالب يف الصف الثامن  ابسم اهلام عبد هللا ، 

 49فقال:

أان وأصدقائي فارحيون إن كان كيفية التعليم جيد. ال سياما أن املعلمة "
فهم احلماسة، أان واصدقاء أخاف ال أستاطيع يف التعليم وذلك أريد أن تعلم ل

 "ملعلمة، لذا البد على إجتهاد تعلم يف الفصل مناسبة إبسراف ااملادة

 الالبية اإلستجابة .9

جبانب اإلستجابة كأحد األمر املهم يف جناح عملية التعليم يعني بدور املعلم. 

اإلستجابة اجليدة كان اإلجابة الالبية اليت يصاحب تنفيذ التعليم. انلت الباحثة 

البياانت عن اإلستجابة من املالحظة، وهي أن يف اإلستجابة الالبية قليلة من 

طالب. وهي تتعلق بالوك غري اإلهتمام يف تعليم اللغة العربية وحينما بعض ال
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جيري عملية التعليم، قليل من الطالب أن يوسوسوا أصدقائه ابلنشاط الصغري 

بنفاهم. ويف حفظ املفردات، كان أحد الطالب الحيفظ ألن يتكاسل. ابحلوار 

وهذا مطابقا بقول املعلة اللغة  50وقد كان اليكتب الدرس ونقس اإلكرتاث.

 51العربية عن املشكالت من انحية اإلستجابة للطالب وهو:

دها قليل من "اإلستجابة الالبية طبعا جتاد يف عملية التعليم، بل عد
اإلستجابة الطيبة. وقد يصبح اإلستجابة الالبية ماكلة الذي يوسوس إجراء 
التعليم. من اإلستجابة الالبية قد نعرف من عمل الوظيفة اجملموعة، قد يكون 
العمل من الوظيفة من الطالب األمهار فحاب واألخر مل يتبع أن يعملها. 

يطاول الوقت وال الطالب أن ظ املفردات كان قليل من قد يكون حينما حف
وعادة إن كان الوظيفة املنزيلية كثرية هم يقلد يف إجابة يتارعوا يف احلفظ. 

أصدقائه. وهذا كل يتعلق ابحلماسة والرغب يف العربية واملاكالة النفاية 
 أوالعائلية"

أحد ما الذي أخذهتا نتيجتها. نتيجة اليت تتعلق قد كان اإلستجابة يف تعليم 

ابة أو القبول من إجراء تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم وهي يف تقييم ابإلستج

الكفاءة املطلوب يف تقييم تعليم وهي احلماس يف التعلم، جمال الالوق أو اخللق. 
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أن كان 52وماؤوليته، واإلعتماد علي النفس، واإلخرتام بني األخر والتأديب.

 أدابه سليب فهو منقوس يف نتيجته.

م مهارة القراءة تتعلق من يئج تعلم الطالب يف تعلانتبالغ الطالب أو  الثانية،

والكفاءة األساسية لدرس اللغة العربية.  الرئيايةالكفاءة  املوضوع املدروس يناسب

غ من مؤثر البالأبهداف عملية العليم و  لك على البالغ املرجو مناسبسوى ذ

الكفاءة. أن يف معرفة الكفاءة البالغ حمتاج مبااحة اوالعيار على كل الكفاءة. 

قد  تولونج أجونج 7يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تبينت أن تنفيذ التعليم

على أخد املعيار يف نتائج تعلم املعلمة فال بد على ،  9104الدراسي  ملنهجتعني اب

سيبحث الباحثة مما قد وجد يف إجراء . 9104الدراسي  ملنهجيطابق ابملااحة اب

تولونج  7حبثها يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثاوية األسالمية احلكومية 

 أجونج.

فاءة كما يف املالحظة، انلت الباحثة بعض البياانت اليت تتعلق مبااحة الك

املااحة وهي تقييم الكفاءة.  عملت املعلمة بعض .ة لتحقيق جناح التعليماجختملا

وهي نتائج املود التعليمية وهي من املعرفية واملهارة. من الكفاءة الذي أخذهتا النتائج 

املعرفية وهي كيف تفكيلر الطالب على إجابة الاؤال املعطي صحيحا مطابقا 
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املهارة وهي كيف إستعاب الطالب على قراءة النص ابملادة املدروس وإن ما يف 

  53املقروء وفهمهه.

 54من املقابلة عن بالغ الكفاءة التعليمية :وقالت معلمة اللغة العربية 

الكفاءة املرجو متعلق بعملية التعليم ومااحتها ابلتقميم. التقييم يف التعليم وهي "
االت ملعرفة جناح التعليم، نعرف وصول إستعاب الكفاءة. كما يف العادة أن 

 ملنهجوهو مناسبة ابلكفاءة املرجوة يف نتائجها. أخدهتا مناسب اب مااحة الكفاءة
اي التقييم جلميع  (penilaian otentik)، وهي ابلتقومي األصلي 9104 الدراسي

لوك أو األداب واملعريف اإلحتبار اللاانية وغري عملية. الناحية اليت هنتمها وهي الا
 كيف بالغها مناسبا أبهداف تعليمه القراءة"، و  لاانية واملهارة تقدمي القراءة

للغة العربية مهارة القراءة، القدرة مث مكتوب يف إعداد تنفيذ التعليم لدرس ا

املرجوة املقومة مناسبا مبؤثر بالغ املاتعيب. نظام تقوميها بنظام تقومي األدب أو 

الالوك وتقومي التقدمي. تقومي الالوك آبالت املااحة وهي بورقة املالحظة للطالب 

ر املكتوب. مكتوبة من املعلمة، وأما تقومي التقدمي مهي اإلحتبار اللااين واإلحتبا

 بياهنا من كل البالغ، قدرا بنظر اىل كل كفاءهتا، منها:

 كفاءة الوضعية أوالالوك (0
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أصبح األداب األداب أفضل الناحية يف بناية جيل إندونيايا املاتقبلة. 

الدراسي  املنهجكما قال رئيس قام الدراسي أفضل الكفاءة.   ملنهجيف التعليم اب

تنفيذ تعليم اللغة العربية ابن لتطبيق التعليم. تقوم كفاءة الالوك كالر  9104

تولونج  7ملهارة القراءة يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تعمل مبالحظة األداب للطالب. املعلمة هتتم أداب التالميد إبحهمام   أجونج

دعاء كبري. كما يف املالحظة، حينما نقرأ الدعاء كان بعض الطالب يقرئون ال

بغري أداب فتصحح املعلمة إبعطاء املثال لكيفية الدعاء اجليدة ويعطي العبارات 

 55بذلك الطالب يفهم خطء ويصححون أداهبم. لصناعة نظام التفكري املطور.

 56وهي:لالوك من املقابلة وقالت املعلمة عن مااحة األداب أو ا

يف تقومي جمال الالوك أقوم ابملالحظة أبالت املالحظة الذي كتبت "
املعلمة كمااحة. إعطاء نتيجة بشكل احلروف مطابقا ابالت مكتوب يف 

اج الدور من املعلمة لتحاول أجيد يف تطبيقها حنت إعداد تنفيذ التعليم.
 "الالوك يف الفصل

من التقومي الذي عملت املعلمة على خلق الطالب يف تنفيذ تعليم مهارة 

اىل الطالب  القراءة ال يقطع يف املالحظة بل كيف املعلمة أن يزرع اخللق الطيبة

خللق اول كالعادة يف اليومية. إبعطاء املثال كما العبارة القصة وتصليح اوحت
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( 0حبصل على )ياتطيع أن ينتج العادة للطالب يف عمل جيد. ونتائجها 

ياتطيع الطالب يف بناء العالقة والصلة بني املعلم والطالب والطالب األخر، 

( إحرتام 4حان اخللق قليال فقليال ابلعمل الصغري، )حياول الطالب ( و 9)

( 3عملية التعليم، )الطالب على املعلم جيد حىت ياتطيع أن يهتم جيدا على 

 ممارسة الطالب على اإلنضبات وطاعة النظام املدرسية.

( حب الطالب على درس اللغة العربية أجيد من 0ونتائج األخري وهي)

محاسة لتحاني الغرية واحلب  قبلها ألن يف كل اللقاء التعليمي أعطيت املعلمة

الطالب يف التعليم جبانب إعطاء احلماسة اىل الطالب محات . يف اللغة العربية

وغري ابهظ. مشية البايطة يف هذاحلال يعيل يف إجراء وتلبس لباسا جيد متأداب 

 التعليم.

 كفاءة املعريف (9

قدرة حل  التفكري املعريف بايطا كالذكر حىتاملعريف يشمل على قدرة 

. انحية املعريف بتعلق ومجع بعض الفكرة أوالطريقة أو الكيفية حللها املشكالت

دماغ يتعلق ابلذكية الشحصية ألوهلا ابلفهم اىل املعارف على نشاط ال يشمل

حىت تقوميها. يف املددرسة انحية املعرفية تتعلق بقدرة الطالب على التفكري 

 وفيها احملافظة والفهم التطبيق والتخليل والتقومي وكيفية الطالب على التذكر. 
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 7إلسالمية احلكومية وية احظة يف فصل الثامن ابملدرسة الثانمن املال

كأحد أفضل عليمية املهمة  تتولونج أجونج نعرف أن املعريف هي أحد الناحية ال

األهداف. ما مدى إستعاب العلوم واملعارف يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية  تولونج أجونج خاصة يف الصف الثامن وهي ببعض اإلختبار، منها 

 57.ل اللقاء يف التعليم واإلختبار اليوميةحفظ املفردات وإعطاء الوظيفة ك

م الفصل وحيفظ أما تطبيق حفظ املفردات وهي يتقدم التلمذان أما 

ة . واحملافظايضا لكل الطالب خمافظة كان  املفردات متبادال لتقليل الوقت بل

تكون النشاط املهمة أول دخول املوضوع. إن من قد حفظ املفردات فتاتطيع 

، ألن يؤثر املفردات اهلة ممن مل خيفظوايفهم وياتعب املادة املعلمة بعدهأن 

 من كل املهارة وتعليم اللغة العربية يدرس ترتيبا حبطوات لنجاحها.

قيمة الطالب رفة أما تطبيق اعطاء الوظيفة تكون أحد التقييم املعريف ملع

مطابقا بعيار عملية التعليم الذى جار يف الفصل. الوظيفة يف هذا احلال تشمل 

تكون الوظيفة  على الوظيفة إلجابة الاؤال اليت تتعلق من النص القراءة، قد
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ألنفاهم والوظيفة مجاعة مع أعضاء اجملموعة. الوظيفة ألنفاهم يشمل على 

 58وعة يشمل على الوظيفة املناقاة.وجيبة املنزل وأما الوظيفة اجملم

إضافة إىل ذلك ختترب املعلمة بعض الطالب يف وسط عملية تعليم مهارة 

خلطوة القراءة. للدافع تطرح املعلمة بعض األسئلة اللاانية مباشرة بغتة ألول ا

ظهر بعض احلركي التعليمي كشجاعة يف  ملعرفة البالغ املعريف. وحينما ذلك

يكفي بذلك أن ينبت احلماسة طرح الاؤال عما مل يفهموا إىل املعلمة. مل 

الدراسي يف إجراء  املنهجكما قال رئيس قام  والغرية الطالب األخر يف التعلم.

 59املقابلة وهي:

"أن الطالب يف هذه املدرسة مجيعا كثريا ابلفعالة، وهم يفرحون 
ويشجعون بطرح الاؤال إذا كان املعلم يعلم بتصميم اجليد كمثل تعليم 
ابلفرقة، مناقشة أي زايدة يف املاابقة بني األصدقاء، وجب عل دور 

من كيف كيفية ليعلم أو ما مادة الدراسي األجيد  املنهجاملعلم يف 
  والوسائل وايضا يف تقايم الوقت"

أما اإلختبار اليومية يكون يف أواخر املوضوع املدروس. واإلختبار اليومية  

كما قالت معلمة اللغة العربية يف نشاط املقابلة أهنا نظام لإلختبار اليومية وهي 

عريف وهي إبجابة األسئلة واليف من مجيع مادة كل املهارة، ابل التزال يف قدرة امل
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اما القيمة اليت تاتخذمها يف عيار التدريس وهي  60قدرة إلقاء املهارة األربعة.

تولونج  7معني جبميع معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ان كان الطالب أصفل من  61يف كل الناحية. 70نج. اصفل القيمة وهي أجو 

 تلك القيمة وهلم اإلختبار التكراري لتصليح نتيجتهم قبلها.

يم وتبينت املعلمة بنظام التقومي ملعرفة البالغ املعرفية من الطالب يف تعل

 62القراءة وهي:

يف جمال املعريف هناك كمثل عادة، وهي ابحملافظة نفرين أمام الفصل "
مبراقبيت. إن احملافظة مع فال يكفي الوقت، وهي مع صديقه لبناء حان 

يتقدم اىل األمام  التعلق بني األصدقاء. أعطي الوظيفة اجملموعة ليناقش مث
لشرح ما حصوهلا كما املثال أخدت الطالب املاهر كاواكلة من الفرقة ليرتجم 
النص أمام الفصل والطالب األخر يامعون. إضافة اىل ذلك اعطي الواجبة 

وأما يف أواخر الباب نقوم املنزيلية كل اللقاء كي يذاكر الدرس يف البيت. 
د من املهارة بل مل يزال يف شكل إجابة اإلختبار اليومية تتعلق من كل املو 

 الاؤال. أما يف املهارة وهي يف نتيجة ممارسة القراءة ابجلهر"

الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية  تعلماملعريف يف  أما نتائج

وهي للطالب بعض الكفاءة والقدرة.  تولونج أجونج 7اإلسالمية احلكومية 
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وفهم املقروء ، 63ياهل إبتباع إستمرار البحث تزيد إشتعاب املفردات حىت مثل

بعالمة أن كثر الطالب أن وترمجتهم اىل اللغة إندونيايا عند الطالب جيد 

أن يطور ياتطيع الطالب ، و ونيل النتيجة الوظيفية اجليدة يعمل الوظيفة سهال

. إن كان كثر املمارسة واستعمال الدماغ والعقلي، فيحان الذكي قدرة التفكري

للطالب. وتطوير عقل الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 

أجيد التطوير. اإلستجابة اجليدة كثري من اإلستجابة تولونج أجونج  7احلكومية 

أما يف الناحية  ر التفكري قليال فقليال.يية حىت يف نظرها تصبح عالمة تطو الالب

لطالب جيدا ألن كثر اانل الطالب نتائج اإلختبار اليومي اإلحتبار اليومية 

أقل من الطالب الذي  يفهمون املود التعليمية الذي علمت املعلمة اليهم حىت

 يتبعون يف اإلختبار التكراري. 

 كفاءة املهارة (4

لتعلم ملهارة أحدى الكفائة املهمة تصبح ا 9104الدراسي  املنهجيف 

، خيتاجون األشخاص على العربية يف بناية اجليل، السيما يف درس اللغةاللغة 

معلمة اللغة إستعاب بعض املهارة اللغاوية األربعة، أحدها مهارة القراءة. وقالت 
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عن أهم مهارة تولونج أجونج  7العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 64راءة يف التعليم واحلياة اليومية وهي:الق

أن القراءة وهو مهم يف كل علم يف اي مكان كان. أن القراءة هي جار "
للناس لفهم ما مل يعلم قبلها، لذا ليس يف اللغة العربية فحاب، بل اىل 
مادة األخرى.... وهذا خاصة يف تعليم اللغة األجنبية، أن ياتطيع يف 

عربية يعلم ابملهاراة األربعة أحدها مهارة القراءة، أهداف تعليم مهارة اللغة ال
وهي أن تاتطيع أن يقرأ اجلهر نص  9104الدراسي  املنهجالقراءة عند 

العربية، ابلنقطق اجليد ويفهم املعاين من النص ابملفردات املعروفة قبلها 
يقدر على  املدرسة مل يزل اىل تعليم فهم املقروء ومل يزل أن ولكن يف

يف املعىن حنتاج إىل اإلهتمام أن بفهم الناص العريب  إستنتاج النص املقروء.
يف املاتقبل أن يابح عادة للطالب يف فهم علوم اإلسالم مطابق مبصادر 

 احلكم، القرأن والانة." 

يف عملية التعليم ملهارة القراءة يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية 

زها تولونج أجونج تقام مبمارسة القراءة إنضباط. تركي 7اإلسالمية احلكومية 

اامع را ابملخرج اجليد والنطق الاليم حىت يصنع العلى كيفية القراءة اجليدة جه

املالحظة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف واملهتم يفهم ما قرئوا. من بياانت 

أجونج تنال  تولونج 7الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 الباحثة البيانت أن نتيجة القراءة يؤخذ من بعض النشاط.

                                                           

 نفس املرجع.،64 
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 كيفية القراءة ختتار املعلمة بعض  أما يف شرح مادة القراءة أي يف تعليم 

الطالب لقراءة النص واضحا ألصدقائهم متبادال. وإن جاء اىل وقت الرتمجة أن 

األمام ويرأس التعليم  اىل واتقدميتاتطيع أن ختتار املعلمة الطالب األمهار ل

مطابقا وهذا مل يزال يف تفتيش املعلمة. لة بل مجلة ومج )قراءة النص والرتمجة(

 65أتكيدا من املعلمة يف عملية املقابلة وهي:

. طريقة " كنت تفتيش كفاءة القراءة من بعض الناحية وأكتبها يف نتيجة
اليت أستعملها متنوعة، بعض الطالب حينما الشرخ لقراءة النص، والعادة 
أختار الطالب يف قراءة أمام الفصل وعادة يف شكل ممارسة القراءة داخل 

 الفصل أة خارج الفصل متبادال مع صديقه )نفرين("
أن مكتوب فيه التعيني من قدرة هذا القول مناسبة إبعداد تنفيذ التعليم، 

ابلشرط على النطق  3حىت 0أما إعطاء النتيجة عدد راءة وأخد القيمة عليه. قال

 66ابملخرج، واألفصح، وأصح الرتمجة وإجابة الاؤال ابلتلفيذ اجليد.

الب املهمة يف تعليم مهالرة القراءة حيصل على أهم دور املعلمة والط

البياانت يف مهارة القراءة، ال سياما يف حتاني كفاءة القراءة لكل الطالب. أما 

حصول البالغ املنتج من عملة التعليم ملهارة القراءة وهي قدرة الطالب على 

ة ممارة الطالب على القراء (0، وهي )قراءة النص اجلهر بكثر املمارسة
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ن تاج اىل جهد ميف عمليته خيابإلنضباط يصنع العادة اجليدة للطالب، مع أن 

 من ى فهم املقروء( للطالب القدرة عل4)طرفني وهي من املعلمة والطالب، 

(يزيد فهم القعيدة املركز يف النص 3)ويرتمجه يف اللغة اإلندونيايا،  جيدا النص

ة النص متكامال، بل مل يزال ( وقد إستطاع الطالب على ترمج0قليال فقليال،)

أن يهتم أن قدرة الطالب مل يبلغ على إستنتاج اجلملة الرئياة مما تتعلق من 

 إن قدرة الطالب بعد أت يدرس مهارة القراءة من طريقة املقابلة 67النص.

 68وهي:

بعد تعلم القراءة أمهها كل الطالب يف الصف الثان أن ياتطيع أن يقرأ "
النص فحاب بل مل يبلغ جيدا فصيح جيد يف النطق وأن ياتطيع أن يرتجم 

 "ط املناقشة لنشا  واألخري حياول الطالب يف قدرة إستنتاج النص

املعينة والعوامل  يف نشاط التعلم والتعليم خاصة أو الرتبية عامة عوامل الثالثة،

العائقة. العوامل الذي تكون يف التعليم وهي األمر الذي يالك يف إجراء التعليم.  

الصف الثامن  من شرح املقابالت مع املعلمة اللغة العربية يفأما العوامل العائقة 

 تولونج أجونج، فقالت أستاذة دوي : 7انوية اإلسالمية احلكومية ابملدرسة الث

"العوامل العائقة يف تنفيذ تعليم مهارة القراءة جاء من فئتني ومها من املعلم 
أي يف التخطيط و التنفيذ. إن يف التخطيط وهي من  والطالب، على املعلم 
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(. RPPوس )الدراسي حىت متبادل يف تنظيم صناع خطة الدر  املنهجمتبادل 

ويف إختيار الطريقة واملادة وتصميم تعليمه. ويف تنفيذها وهي من كفاءة املعلم 
اجلهد واجلذب لرتقية قدرة التالميذ على التعلم، ويف كلمة األخرى كيف تكون 

تصميم املعلم اجلود والنهنية. إن كان املعلم أقل الذكاء وياتعمل الطريقة أو 
يف التعليم وممل وغري فعال وياتغرق وقة الدرس اجليد ميكن أن يكون صعب 

طويال، والكان يف أجية تنظيم الوقة وهي يؤثر يف فعل عملية التعليم. ومن 
يؤثر كفاءهتم يف املعريف، غري صحة، فطبعا  بالطالب هي عندما أحوال الطال

أوا املواد يف الغد قد أيمر املعلم ابحلصة األمس وهي أ الذين مل يقر  والطالب
ستعداد الطالب على تعليم. أن املود املدروسة مؤثر أيضا قليال بل ينقصو إ

كان ال حيب اىل الدرس   الدرس، إن مؤثر عميق هو من احلماسة والرغم اىل
وأهم العوامل متعلق بتصميم التعليم وكيف للمعلم أن جيعل عملية العليم غري 

رتاس ممل. والعوامل العائقة األخرى هي أقل من الطالب أن يوسوس إك
األصدقاء ابألنشطة األخري غري معلقة ابلتعليم، وهذا املوقع ان يصنع 
اصدقائهم ال يقدر على اإلكرتاس. والعوامل هي من ذكاء الطالب ونقس فهم 

ال الطالب على أمهية تعليم اللغة العربية وهلم الفكرة أن اللغة العربية صعوبة. 
بل البيئة املشاركة غري جيدة يكفي اىل فكر الطالب عن أمهية اللغة العربية 

والعائقة من اخلارج ايضا يابب اىل املشكالت عند الطالب سوف يشعرون 
من الصعوبة. واألخر هي العوامل ان الطالب ال يفهم املادة منذ أول الباب، 
فصعب يف إستمرارها مثال إن كان ال خيفظ املفردات ويصعب يف إعطاء 

 املعىن."

تنفيذ التعليم والتعلم جتد أيضا عن العوامل املعينة يف  ئقة، يفاسوى العوامل الع

مما املعينة من التعليم والتعلم يف تنفيذ تعليم مهارة  ةعلمتعليم علومهم. كما شرح امل
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من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية  9104الدراسي  ملنهجالقراءة اب

 69م 9191/ 9102للعام الدراسي  تولونج أجونج 7اإلسالمية احلكومية 

عين كفاءة العوامل املعينة كثرية منها من املعلم والتالميذ. من املعلم هي ي"
املعلم يف تنفيذ التعليم مالئمة واملثربة وقدرة املعلة على تنظيم الفصل أو 

وصا يف املشكالت اجملموعة. العوامل الواقف عند الطالب يف الفصل حص
، اركة بني الطالب واملعلم وبني الطالب والطالب األخراألخرا وهي على املش

عندما املناقشة. قدرة املعليم على إعطاء التقييم على كل الطالب خصوصا 
وهي ابملواقف القبول على تصميمو ملادة التعليم ملادة الدرس. من التالميذ 

ل كل ما أمرت املعلمة اليهم، وتعاطي التعليم املدروس، واملااعدة ويعم
تعليل جملموعة األخرى. ينشط الطالب يف املناقشة ويشجع على طرح ال

الاؤال واإلجابة. كل ما املواقف عند الطالب وهي اليت يزيد يف جناح 
 "التعليم.

 

 املنهجفيه املزااي والعيوب. وسوى من العيوب علي فيف أنشطة التعليم، الرابعة، 

ة رة القراءة من املدرسة الثانويهايف تنفيذ تعليم اللغة العربية مل 9104الدراسي 

تولونج أجونج يف هذه احلال اليت تناسب مه التوضيح من  7اإلسالمية احلكومية 

 70األستاذة دوي مياسرة، كما يلي:

ألن  ليحفظ املفردات عن املهنة معاألصدقاء، وهذا فعال "لكل طالب فرصة
وهلم دور  ن ويوسوسون حفظهم.فظ املفردات مع املعلمة فياتحيو حينما حي
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تبادل الرأي و  التعلم على تقدم املاامهة كبرية يف اجملموعة. يقدر الطالب على
. وهذا الطالب أن يفهم سرعة بشرح األصدقاءوالفكرة بينهم، وكان بعض 

 (peer teachingاء )وجد من تعليم األصدقالتنفيذ السيما من املناقاة هي 
أن يدرب الطالب على املطالعة واملشاورة ابجملموعة لتطوير املهارة املعرفية و 

  ."وفعالية حىت يكون الطالب من الناشطني والتعليم غري ممل

وسوى ذلك، انلت الباحثة احلقائق من نتائج املقابلة من أحد الطالب إبسم إهلام 

 71عبد هللا:

توجيه املعلم وذلك إنضبات لنا، ويف  "للطالب ماؤلية يف عمل الوظيفة من
التعليم معلمة محاسة حىت لنا احلماسة يف التعليم. وحماولة للقراءة املادة قبل 

 الدرس أن يصبح العمل اليومية اجليدة للطالب قبل تعليم اللغة العربية."

الدراسي  ملنهجاب يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة املزااينت قد بي

الدراسي  ملنهجيف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة ابالعيوب  ا، ووجذ أيض9104

 7من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  9104

قد قامت الباحثة على املقابلة مع م. 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي 

 72املعلمة اللغة العربية. ومنها البياانت ما يلي:
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الدراسي، حيتاج اىل الوقت الطويلة يف تطبيقه  ملنهج"كان تنفيذ التعليم اب
السيما إن كان غري صحيح يف تنفيذ تعليمه. يف إعداد املعلم ياتغرق وقتا 

علم صحة تنظيم الوقت وياتخدم خطوات طويال. وكاما يطلب من امل
التعليم. وقد ياتعمل تصميم األخرى يف خارج الفصل ابملبادرة 

(demonstrasi".ليزول اململ يف التعليم ) 


