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 الباب الرابع
 تقدمي نتائج البحث

 

ىذا الباب على نتائج البحث، وفقا دلسائل البحث السابقة يف الباب  حيتوي

( إستَتاتيجيات التكامل ٔاألول قّسمت الباحثة كل نتائج البحث إىل قسمُت، ىي )

تطبيق ( 2) ىف تعليم اللغة العربية وادلنهج الدراسي ادلعهديالدراسي الوطٍت بُت ادلنهج 

( 3) ىف تعليم اللغة العربية دلنهج الدراسي ادلعهديالتكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٌت وا

 . ىف تعليم اللغة العربيةااثر بُت ادلنهج الدراسي الوطٌت وادلنهج الدراسي ادلعهدي 

 ادلتوسطة اإلسالمية  دار احلكمةأ. تقدمي البياانت من ادلدرسة 

وفقا مبسائل  ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةمن ادلدرسة البياانت 

 كما يلي:  البحث

اسرتاتيجيات التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي  .1

 ىف تعليم اللغة العربية ادلعهدي

بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ت التكامل اسًتاتيجيا

ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة داراحلكمة الثانوية اإلسالمية 

فقال أستاذ سوكا كرئيس ادلنهج   ولكنها كانت نظيفة، اليكون يف الكتابة
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الدراسي :"الدرس األكثر امهية ىو الدرس ادلعهدي او كّلية ادلعلمُت 

، للدرسات العامة جزء من نفسو، حنن ال تضيف وال (KMI) اإلسالمية

  1ينتقص ساعات التدريس يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىنا".

 تكامالا  ادلعهد ىف الدرس أكثر (أ

الوقع يف حتديد مواعيد ليست منفصلة، ولكنها متكاملة بُت ادلنهج 

ادلنهج الدراسي الًتبية اليت  2الدراسي الوطٍت  وادلنهج الدراسي ادلعهدي.

تطبيق يف ىذه ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية وفقا على التعيُت عند 

احلكومة، مث ادلنهج الدراسي ادلعهدي للمؤيد من التنفيظ ادلنهج الدراسي 

  احلكومة. فادلنهج الدراسي الوطٍت وادلعهدي مؤثر جدا يف عملية التدريس.

كّلية ادلعلمُت اإلسالمية، خطة التعليم اكثر بسيطة   خطّة التعليم يشَت

، ولكن يف عملية تعديل (RPP)خطة تنفيذ التعليم  ال تفصيل كمثل

 .ابدلؤشرات

 ادلرتبة التعليم مبفردات التعليم خطة  (ب

"...اليت أىّم ىو روح : فقال أستاذ بوروانتو كادلدير ادلدرسة كما يلي
التشديد ادلعلم لتصميم التعليم أكثر ادلدرس، أخالقيات العمل وكذلك 

                                                           
1
 2ٕٔٓماريس  ٗدائرة ادلنهج الدراسي ادلدرسة داراحكمة الثانوية اإلسالمية يف يوم اإلثنُت مع أستاذ سوكا ادلقابلة  

 مصدرىا ابلوثيقة اجلدول التعليمية 2
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بسيطة ىي قبل ادلدرس تعليم اللغة العربية قبل اسبوع واحد تصحيح 
ألقدمية ما جيب أن يكون مستعدا يف التعليم اللغة العربية كمثل 
ادلؤشرات و ادلواد التعليمية وتقييم التعليم ولكن ليس كامل كمثل خطة 

غم من ىذا وقت التنفيذ وتشمل على الر  العامة (RPP) تنفيذ التعليم
  3أيضا".

 

وبناء على ادلالحظات من الباحثُت بينما يف ادلواقع أن حتطيط إعداد 

س اللغة العربية معّلمُت إجراءت مدرس اللغة العربية وفقا. يستخدم ادلدر 

  4ابألدوات التعليم كوسيلة  للتحقيق التعلم انفيذ.

كقالت استاذة ديوي نور ليلي مدرس اللغة العربية فصل الثاين كما 
"اإلستعداد التخطيط للتعليم اللغة العربية كمثل ادلدرس العامة، : يلي

تخطيط إستعداد أدوات التعليم كمثلي خطة العامة األوىل ال
(Silabus).5  الثاين، التخطيط يف حتديد اإلسًتاتيجية يف تدريس

الطالب وفقا ابدلواد التعليمية. الثالث، التخطيط يف حتديد وسيلة مناسبة 
  6التقييم التدريس". للطالب وفقا ادلادة التعليمية. الرابع، التخطيط

  

التخطيط اجليد ىو إختيار اإلسًتاتيجية ادلناسبة. قبل ذلك ينبغي 

التفكَت يف إسًتاتيجية مناسبة للطالب. حيت أهنم سعيد وحيب التعليم، واحد 

                                                           
3
 2ٕٔٓماريس  ٘ادلقابلة مع أستاذ بوروانتو كادلدير ادلدرسة داراحكمة الثانوية اإلسالمية يف يوم الثالاثء  
 2ٕٔٓماريس  ٙادلالحظة يف تعليم اللغة لعربية يوم الربع 4

 (Silabusمصدرىا ابلوثيقة خطة العامة )5

 2ٕٔٓماريس  ٙمدرس اللغة العربية فصل الثاين يف يوم الربع ادلقابلة مع أستاذة ديوي نور ليلي  6
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األكثر من اخلاص وفقا للمدرس اللغة العربية ىي التخطيط يف من التخطيط 

حتديد إسًتاتيجيات ووسائل التعليمية يف تعليم الطالب ابلنجح و ليس 

 ثقيل.

فقالت أستاذة رمحاين نور الفاطمة كادلدرس اللغة العربية فصل 
 األوىل كما يلى :

 

 ادلتكامل  التعليم تنفيذ ىف احلاجة (ج

 

يزال أساسا ادلفاىيمية حزل القرارات اليت جيب إسًتاتيجية ال "
إختاذىا يف تنفيذ التعليم، اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة بشكل الناجح 
يف تعليم. فادلدرس جيب أن يكون قادرا على نظر الوضع على حالة 
الطالب يعٍت جهاز التعليم. كمثل يف فصل األوىل أعطي ادلفردات 

ك )ألة ادلدرسة( حبمل سهلة مثل كرسي، مكتب، جدار غَت ذل
مستخدم للوصيلة التعليمية أم أحياان أمرت جعلت للكتابة مث 

أهللا مع مرور ٓ  وضعتها يف الفصل، لذلك يرون وقرأة كل يوم إنش
 6وقتهم سيحفظون."

 

دلالحظة وادلقابلة الباحثُت يلخص إن التخطيط فعلت من تعرض ا

مدرس و طالب جيد جدا من إعداد أدوات التعليم اللغة العربية والطالب 

 ومدرس إختيار اإلسًتاتيجية الصحيحة ووسيلة ادلواد ادلناسبة. 

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٙادلقابلة مع أستاذة رمحٍت نور الفاطمة مدرس اللغة العربية فصل األوىل يف يوم الربع 7
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حباجة دلعرفة، يف بعض األحيان شيئ دئما ادلخطط ليس ابلضرورة 

ادلدرس يبقي تنفذ وفقا لإلجراءة ادلدرس.  تنفيذىا وفقا للخطة، ولكن ك

كادلدرس الذي أكثر أمهية ىو كيفية التعليم الطالب، روح ادلدرس، روح 

ادلغامر يف التدريس. إّن احلّمسة الطالب يف تعليم اللغة العربية ولدت من 

   احلّمسة ادلدرّرس. 

  8ادلعهد العصري دار احلكمةجدول األنشطة
 

 األنشطة اليومية 

  قيام الليل 84.88 -83.88

 صالة الصبح وقراءة القرأن  84.38-85.88

 اعطاء ادلفردات )اللغة العربية و اإلجنليزية( 85.88-85.15

 استحمام  85.38 -85.15

 تناول الفطور  85.38-86.38

 زية(زلادثة )تكلم ابللغة العربية و اإلجنلي 86.38-86.88

 نشاط التعليم والتعلم  86.88-12.88

 اسًتاحة، صالة الظهر مث تناول الغداء 12.88-13.88

 نشاط التعليم والتعلم  13.88-14.38

 صالة العصر وقراءة القراءن  15.88-15.38

 اعطاء ادلفردات )اللغة العربية و اإلجنليزية( 15.38-16.88

 األنشطة مباح 16.88-16.88

                                                           
 األنشطة اليومية الوثيقة مصدرىا جدوال7
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 استحمام و استعداد اىل ادلسجد 16.88-16.38

 مذاكرة  16.38-16.45

 صالة ادلغرب و قراءة القراءن  16.45-17.45

 تناول العشاء  17.45-18.15

 صالة العشاء وادلدرسة الدينية  18.15-28.15

 الدروس يف الليل 28.15-21.38

 جرس النوم 22.88

 

دلقابلة مع مدبّرة قسم اللغة، اجلدول الزمٍت ألنشطة اللغة، وفقا اب

  إفة زلّبة ادلفيدة   أستاذة

 األنشطة اليومية (1

إعطاء ادلفردات بعد الصالة العصر والصبح، مث زلادثة قبل دخول 

الفصل. وبعد ذلك، قسم اللغة يعطي جدول او احملافظة من مجيع 

 احملادثة من قسم اللغة. 

 يوم السبت  (2

قل صحيح يف احملادثة، حيت تصبح إصالح اللغة الطالب الذي أل

 احملادثة مجلة الصحيحة، ادلثال الكلمة غَت الرمسي اىل الكلمة الرمسي. 

 يوم األحد و يوم اإلثنُت و يوم الثالاثء  (3
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ادلفردات بعد الصالة  3ادلفردات بعد الصالة العصر، منح  3 منح

 دقيقة.  ٘ٔالصبح، كلو يعطي الوقت 

 يوم األربعاء  (4

حفظ ادلفردات، ىي ادلفردات اليت تعطي من مدبّر قسم  أنشطة

 . اللغة يف منح

 األنشطة الشهرية   (5

 مشاىدة الفيلم  ( أ

خدمة األفالم العربية من يوتوب اليت ليس ذلا صوت، أي صور 

 والفيدييو. 

مشاىدة فيلم العريب مث اإلختبار الشفوي للفهم ادلعٍت القصة يف   ( ب

 الفيلم.

اع الغناء بعد أن يكتب يف كتاب اإلختبار ايل تدريب اإلستم  ( ت

 السمع والفهم للطالب.

ىف  وادلنهج الدراسي ادلعهدي لتكامل بني ادلنهج الدراسي الوطينتطبيق ا. 2

 تعليم اللغة العربية
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التطبيق تكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي 

ة يتّم يف اإلمتحان النهائي ادلدرسة القائمة يف ىذه ادلدرسة الثانوية اإلسالمي

 .(UAMBN)على الصعيد الوطٍت 

ألقول األستاذ عبد ادلناف رئيس رللس اإلدارة ادلعهد  ووفقا"
العصري دار احلكمة على ادلنهج الدراسي الوطٍت ابدلنهج الدراسي 

إذا التعليم اللغة العربية "ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية. كما يلي:
ه ليس مبا يف ذلك التكامل ادلنهج الدراسي، أن يذىب التكامل ىذ

ادلنهج الدراسي اإلمتحان النهائي ادلدرسة القائمة على الصعيد 
أن التعليم العامة وادلعهد يتوّحد ولكن   .فحسب (UAMBN)الوطٍت 

تعليم اللغة العربية دخل على ادلنهج الدراسي ادلعهدي او كّلية 
"(KMI)ادلعلمُت اإلسالمية 

8
 

 

 مباشرة لكن و مكتوبة التخطيط ليس .أ

خالل ادلالحظة الباحث ىف ادلدرسة، التنفيذ ويشَت اىل التخطيط 

تعيم اللغة ال  على رغم من أن ختطيط ليست مكتوبة ولكن مباشرة يف تنفيذ

العربية. كما قالت أستاذة إاّنس مدرس اللغة العربية: "تطبيق التعلم اليزال ىو 

نفسو، ألن التعليم اللغة العربية دخلت على ادلنهج الدراسي ادلعهدي أو كلّية 

                                                           
  2ٕٔٓماريس  2دلقابلة مع األستاذ عبد ادلناف رئيس اإلدارة ادلعهد العصرى دار احلكمة يف يوم السبت ا8
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إرتداء الكتاب دروس اللغة العربية إحتسى  ىكذا  (KMI)ادلعلمُت اإلسالمية 

 18بوسيلة حول ادلدرسة.

وسائل التعليم مهم جدا، لتسهيل عملية التعليم يف الفصول الدراسية 

حيث أن التعليم يف الفصل ميكن حبيث أىداف التعليم ميكن أن يتحقق 

 حبسن. كما قالت أستاذة ديوي عفيفة مدرس اللغة العربية :

 الدراسي ادلنهج ىف العربية اللغة تعليم الادخ .ب

لذلك مثل ىذا أخيت، التعليم اللغة العربية ىذا يدخل ادلنهج "
فالتعليمو كمثل العامة يف ادلعهد  الدراسي ادلعهدي اإلسالمي

اإلسالمي. ادلدرس احملاضرات، الطالب اإلجابة على السؤال، أعطي 
ادلدرسة ىكذا نكمل  ادلدرس الواجبات. لكن التعليم قد تنتصر مع

بوسائل التعليمية اليت تدعم عملية التدريس من السهل قبول 
 11الطالب"

من بيان ادلذكورة ىذه الصحيحة، التعليم ادلزية سوف تنتج الطالب 

لباحثون يريدون معرفة ادلزيد كما مث الباحثون ادلزية يف تعليم اللغة العربية. ا

                                                           
18

 2ٕٔٓماريس  ٘بلة مع األستاذة إانس مدرس اللغة العربية يف يوم الثالاثء ادلقا 

 2ٕٔٓماريس  ٔٔادلقابلة مع أستاذة ديوي عافيفة مدرس اللغة العربية يف يوم اإلثنُت 11
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"األستاذات عند التدريس يتخذ  مقابلة مع غَتفدا الطالب فصل األوىل :

 12أدوات وسائل التعليم لتسهيل لنا حتفيظ ادلفردات أخيت".

وفقا على  وإستنادا إىل ادلالحظة اليت لديها الباحثُت كما ىو احلال

الكالم األستاذة إاّنس واألستاذة ديوي عافيفة. األستاذان يستخدم وسائل 

التعليمية، ورقة اللون لوسائل التعليمية مث كتب ادلفردات بعد ذلك طبش يف 

جدار الفصل لكي الطالب التعّود يرى و حفظ وكذلك ميكن أن تدعم 

 عملية التدريس أن يتحقق جبيدا. 

ىف تعليم اللغة الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي  ااثر بني ادلنهج. 3

 العربية

اإلسالمية  قال األستاذ بوروانتو كادلدير ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة

عن ادلشاركة ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي تستخدم 

عليمها، ووفقا لو أن ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي أن أكثر ت ادلدرسة

التعبَت كما يلي: "ادلنهج الدراسية التعليمية أكثر مسُت ىو ادلنهج الدراسي 

 13ادلعهدي اإلسالمي، أكثر ادلواد من ادلعهد اإلسالمي".

 

                                                           
12

 المقابلة مع غيرفدا الطالب فصل األولى 
13
 2ٕٔٓماريس  ٘مع أستاذ بوروانتو كادلدير ادلدرسة داراحكمة الثانوية اإلسالمية يف يوم الثالاثء المقابلة  
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 األاثر الذهنية .أ

 ىف التعليم عملية KMI 

من خالل أستاذ سوكا دائرة ادلنهج الدراسي ادلدرسة دار احلكمة 

الثانوية اإلسالمية ادلزيد من التفاصيل من رأيو أستاذ بوروانتو مدير ادلدرسة  

مرّة حّصة دراسّية كّلية ادلعلمُت اإلسالمية  ٙٗكما يلي: "يف أسبوع يوجد 

(KMI) ب يف ادلعهد اإلسالمي أكثر من و الدروس ادلدرسة، حيت الطال

األنشطة  14األنشطتو عند ادلقرنة ابلطالب ال يعيش يف ادلعهد اإلسالمي".

 المي.  الطالب الصلبية جدا حول يف ادلدرسة ويف ادلعهد اإلس

حىت بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي أكثر 

معظم ىو ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي ألن ىذه ادلدرسة تغادر من 

دلدرسة مث بنيت ادلعهد ادلعهد اإلسالمي مث بنيت ادلدرسة، ليس من ا

 اإلسالمي.

 

 

 

                                                           
14
 2ٕٔٓماريس  ٗمع أستاذ سوكا دائرة ادلنهج الدراسي ادلدرسة داراحكمة الثانوية اإلسالمية يف يوم اإلثنُت ادلقابلة  
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 األاثر اخلارجية   .ب

 اإلسالمى ادلعهد ىف الدرسية ادلادة 

ادلقابلة مع األستاذة نور الفطمة مرة عن أتثَت التكامل ادلنهج 

الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية، إشتكي كثَت 

"الطالب طغت ألن كثَت ماّدة دراسية، إذا كان يف ادلعهد  من الطالب.

مثل احملفوظة، و  اإلسالمي العصري يوجد ادلادة ادلعهد االسالمي كذلك

ادلطالعة، والبالغة معظم الدروس ادلعهد اإلسالمي إبستخدام اللغة 

  15العربية".

ادلقابلة مع الطلبة انندا سلسابيال فصل الثاين عن التكامل ادلنهج 

اإلسالمي يف تعليم اللغة العربية. " من اّول  الدراسي الوطٍت وادلعهدي

مث متعودا لذالك  الدخول ادلدرسة أعّرف أخيت إذا ادلنهج الدراسي كذلك،

 16مشكلة".

ذلك ادلشاركة التكامل ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلعهدي 
الباحثُت وفقا ابدلالحظة وادلقابلة يف ادلوقع ادلادة  يرىو  اإلسالمي

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٓٔادلقابلة مع أستاذة نور الفاطمة مدرس اللغة العربية يف يوم األحد  15

 2ٕٔٓماريس  ٓٔادلقابلة مع انندا سلسابيال الطلبة فصل الثاين يف يوم األحد  16
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التعليمية أكثر من درس ىو ادلادة التعليمية ادلعهدي اإلسالمي أكثر 
 ىيمنة ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي.

 اإلسالمية  توسطةادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادل ىف البياانت تقدميب. 

 ن، يستويل التكنولوجي، التحصيل، النظر ادلدرسة: يطبع شّبان القراء
 مستِقّل.

  :الدعوة ادلدرسة 

 جزء٘ٔتثقيف الطالب حيفيظ القرْان و الفهم القراءن األقّل  ( أ

 تثقيف الطالب ابلعقيدة السليمة و ابألخالق الكرمية ( ب

 تثقيف الطالب يقدر ابللغة العربية و اللغة اإلجنليزية ( ت

ُت و حافز يف دائرة تيكنولوجي و العلوم تثقيف الطالب يصَت ادلبدع ( ث
 الدعوة من خالل التعليم

يف الدفًت الزمٍت ىو النظر ادلدرسة والدعوة ادلدرسة ادلدرسة الرشيد 
 للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية بويوالجنو تولونج أجونج. 

وفقا مبسائل  من ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالميةالبياانت 

 ي:البحث كما يل

اسرتاتيجيات التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي  .1

 ىف تعليم اللغة العربية ادلعهدي
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سابقا يفضل األكثر يف ىذه ادلدرسة ىي حتفيظ القرأن الكرمي ألن 

بنيت ىذه ادلدرسة لدعم ادلعهد اإلسالمي القائمة، سببا قوي يف بناء ىذه 

 ُت مديرة ادلدرسة كما يلي:ادلدرسة كما قالت األاتذة رحيم

 القرأن حتفيظ مدرسة ىف الربانمج (أ

"السبب بناء ىذه ادلدرسة حيث يعمل الربانمج التحفيظ القرأن، 

لذا حنن أوال الدروس ادلعهد اإلسالمي وبعد ذلك الدروس ادلدرسة متابعة 

مباشرة تلقاء نفسها، بُت التحفيظ واألكادمييك متقدم علي قدم 

لذا تعليم اللغة العربية تدخل اىل ادلنهج الدراسي ادلعهدي  16ادلساواة".

 اإلسالمي، لدعم ادلعرفة من اللغة األجنايب األخرى غَت اللغة القرأن. 

إسًتاتيجية التكامل بُت ظر الباحثُت الباحثُت مالحظة يف ادلوقع، ن

ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف ادلدرسة الرشيد 

للتحفيظ الثانوية اإلسالمية ينظر إليو من حيث اجلدولةيف اجلدولة اليفصل 

 17،(KMI)وكّلية ادلعلمُت اإلسالمية  (KBMأنشطة التعليم والتعلم )بُت 

 وزارة الشؤون الدينيةليس  (Diknasالًتبية الوطنية )ادلنهج الدراسي متابع 

(Kemenag) وتعليم اللغة العربية إستمر ابجلّيد. يف خالل النهار الباحثُت ،
                                                           

 2ٕٔٓفربايَت  ٔيوم اجلمعة  د للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية يفادلقابلة مع األستاذة رامحُت مدير ادلدرسة الرشي16

 2ٕٔٓفربايَت  ٔدرسة الرشيد للتحفيذ يف يوم اجلمعة ادلالحظة يف ادلوقع ادل17
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 مالحظة مع ادلديرة ادلدرسة أستاذة راحيمُت، قلت األستاذة كما يلى :

التعليم اللغة العربية تدخل يف الدروس ادلعهدي اإلسالمي حىت ال يوجد "

ولكن إذا الدروس (، Silabus)وخطة العامة ( RPP)خطة تنفيذ التعليم 

(.Silabus)وخطة العامة ( RPP)العامة يوجد خطة تنفيذ التعليم 
18
 

وىكذا تعليم اللغة العربية يستمر كما ىو احلال يف العام، التخطيط للتعليم 

 ال يزال التلخيص لكن يف تنفيذ مكرب جدا.

 التحفيظ ىف الكيفية  (ب

التعليم اللغة العربية يف ادلعهد يوجد إسًتاتيجية خاصة لكي 

للغة العربية جيدا، وبعد ذلك الباحثُت الطالب قادرين علي التحدث اب

مقابلة مع ىندون طلبة الرشيد كما اييل: "للطالبة اجليد زلدود الثلث 

شهر، مث إذا كانت أكثر من ثالثة أشهر ال يستطيع ابللغة العربية جيدا 

يوجد رخصة خاصة. أن أتخذ الكتاب يف أي مكان للتحفيظ ادلفردات 

 28أهنا مل حتفيظ"

عندما يكون الباحثُت يف ادلوقع، الطالبة على إستخدام اللغة العربية 

عندما يتكلم مع صديقها. كقالت عائشة "الطالبة واجب ابللغة العربية، 
                                                           

 2818 فربايَت ٔسالمية يف يوم اجلمعة ادلقابلة مع أستاذة رامحُت مدير ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإل18

 2ٕٔٓماريس  ٔٔندون طلبة من الرشيد يف يوم اإلثنُت ادلقابلة مع ى28



81 

إذا كانت تستخدم ابللغات اللهجة بعد يعقب أخيت... مع عمل النظم 

ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ووفقا للباحثُت  21باح يعاقب.اللغوي، ويف الص

لديها إسًتاتيجية خاصة يف اللغوية النطق يف اللغة إىتم  ادلتوسطة اإلسالمية

 جدا.

  22ادلعهد الرشيد للتحفيظجدول األنشطة
 

 األنشطة اليومية 

 الصالة الصبح و الذكر و حتفيظ   84.38-86.45

 اجبات التنظيف و تناول الفطور 86.45-86.15

 الصالة الضحي  86.15-86.38

 األنشطة يف ادلدرسة  86.38-11.35

 قيللة )النوم النهار قبل صالة الظهر( 11.35-12.88

 صالة الظهر مجاعة  12.88-12.38

 تناول الغداء و إستعداد حتفيظ 12.38-13.88

 حتفيظ 13.88-15.88

 صالة العصر و الذكر غصر 15.88-15.38

 (زلكمة )معلومات للطالب سلالفة 15.38-16.88

 نظافة 16.88-16.15

 عقاب و إستحمام  16.15-16.45

 تناول العشاء  16.45-16.88

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٖٔادلقابلة مع العائشة طلبة الرشيد يف يوم الربع 21

 اليوم مصدرىا ابلوثيقة اجلدول األنشطة 22
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 يعصب ادلالبس 16.88-16.38

 عداد صالة ادلغريب مجاعةإست 16.38-17.88

 ترمجة و حفظ ادلفردات  17.88-18.88

 حتفيظ النفسي 18.88-28.88

 التعليم العامة   28.88-28.38

 تنظيف نفسك اىل احلمام 28.38-28.45

 استعداد النوم 28.45-21.88

 إسًتاحة 21.88-83.88

 صالة الليل و استحمام و صالة الصبح مجاعة  83.88-84.38

 

 دول الزمٍت ألنشطة اللغة، وفقا ابدلقابلة مع مدبّرة قسم اللغة، أستاذةاجل

 :نيندا

  ية األنشطة اليوم

يوم السبت ىي األنشطة الرايضة الرمانية يف الوقت ادلساء مع ادلدرس  (1  

 ادلاىر يف دائرة الرمانية. 

 .( يوم الألحد ىو الّرايضة يف الوقت الصباح وبعد ذلك العمل اإلجتماعيٕ

 ( يوم الثالاثء ىو أعطاء ادلفردات اللغة اإلجنليزية بعد الصالة ادلغريب 3

و  (جزءٔ( يوم اجلمعة ىو الدراسة التعليم العامة و جزئية )خدمة التحفيظ 4

 احلديث و الًتمجة 
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 األنشطة فصل دراسي 

 اإلمتحان التحفيظ القراءن وفقا حيفظوىا  (1

 مراجعة حتفيظ ابلقراءن الكرمي (2

 تطبيق التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي .2

 ىف تعليم اللغة العربية

التكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف 

تنفيذ متنظم ىو الفصل األىل والثاين إذا الفصل الثالث الًتكيز اىل 

و اإلمتحان ( UASBN) اإلمتحان النهائي ادلدرسة على أساس الوطنية

ذلك  23ألن إذا ساعة من الدروس ال إخنفض أهنا التركيز."، (UN) الوطنية

أن الغرض حتفيض الساعة الدروس تعطيك السالم للطالبة الفصل الثالث 

 ك أهنا ليس الكثَت التحميل الدرس. لذل

ألجرى الباحثون ادلالحظات، نظر الباحثُت وفقا كقالت أستاذة 

ديٍت أنفا أهنا الفصل الثالث الدراسات ليس يف الفصول الدراسية ولكن يف 

ادلعهد اإلسالمي ألن غرفة الفصل إحتلت الصف الثالث ابلفعل 

 للإلمتحان النهائي. 

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٗٔادلقابلة مع أستاذة ديٍت ويل مدير ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية يف يوم اخلامس 23
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رامحُت عن تنفيذ التعليم اللغة العربية، يف ادلقابلة مع األستاذة 

 التعليم اللغة العربية ادلدرس إختيار الكتاب دروس اللغة للتوجيو الطالب.

 العربية اللغة تعليم تنفيذ (أ

قلت األستاذة كما يلي: "....الذي حيصل علي الدرس الدروس 
اللغة ىي الفصل األوىل والثاين للفصل الثالث لقد حصلت الدرس 

دروس اللغة أهنا الًتكيز على الدرس اإلمتحان النهائي من ادلدرسة ال
".(UASBN) على أساس الوطنية

24
ذلك الذي حيصل على دروس  

 اللغة العربية ىي الفصل األول والثاين فحسب.

 

ربية وفقا عن اإلسًتاتيجية وختطيط ادلدرس التنفيذ التعليم اللغة الع

خطة تنفيذ التعليم اللغة العربية، يف تعليم اللغة العربية ادلدرس ال تستخدم 

(RPP ) وخطة العامة(Silabus)  لكن يف تنفيذ التعليم تعظيم جدا. كما

قالت األستاذة راحيميت مدرس اللغة العربية كما يلي: "التعليم اللغة 

وخطة ( RPP)خطة تنفيذ التعليم تستخدم  ادلدرسة ال العربية يف ىذه

 25أخيت". (Silabus)العامة 

خالل ادلالحظة الباحث يف الفصول الدراسية، كقالت أستاذة 

وخطة العامة ( RPP)خطة تنفيذ التعليم تستخدم  رامحُت أنفا على الرغم ال
                                                           

24
 2112ماريس  6المقابلة مع األستاذة راحمين مدرس اللغة العربية في يوم الربع 

 ادلقابلة مع األستاذة رامحُت مدرس اللغة العربية25
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(Silabus) عليم اللغة العربية استمر جبيد، يف التنفيذىا سأل ادلدرس عن الت

أخبار الطالب مث أين وصلنا، يف أي صفحة ىذا اليوم والطالب قرأة 

ادلفردات مرارا وتكرارا بذلك الطالب حيفظون بسرعة، ادلخراج يف القرأة 

إىتّم جدا، الًتمجة تتم ابلتنواب بُت األصدقاء مث ادلدرس تعطي الواجبات، 

 حىت يعرف الطالب ختطيط ضرر.   مربر مباشرة

يف ادلعهد اإلسالمي يوجد التعليم ادلفردات تنفيذىا بعد الصالة 

ادلغرب الذي جيب دخلت ىذا الفصل ىو الفصل األوىل والفصل الثاين 

ادلدرس ىو األخت مستوى، عملية التعليم  26للفصل الثالث حكمو سّنة.

ىو كل الطالبة حيفظ اخلمسة  ادلفردات مث حيفظ اىل ادلدرس، األنشطة 

 جتري كل يوم إال اليوم اإلثنُت والسبت.

 ادلفردات تعليم ىف الكيفية  (ب

يف اليوم الثالاثء اخلاص الفصل الثالث الوقت األنشطة التعليم "

البحث الكتاب منهاج ادلسليم، التيسَت، والتوحد. للكتاب  والتعلم يوجد

ادلنهاج ادلسليم اخلاص للفصل الثالث مث للفصل الواحد والثاين البحث 

                                                           
 2ٕٔٓأبريل  ٗٔادلالحظة يف ادلعهد الرشيد للتحفيظ بعد الصالة ادلغريب يف يوم اخلاميس 26
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الفصل  ذلك من ادلقابلة مع نداء الطالبة من 26الكتاب تيسَت والتوحيد".

الثالث. التطبيق التكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلنهج الدراسي 

ادلعهدي وقد تنفيذ، البحث ىذا الكتب تنفيذ يف الوقت األنشطة التعليم 

  والتعلم. 

نيداء طلبة من فصل الثالث قالت كما :" إن يف األنشطة التعليم 

ي، أحياان مدرس أستاذ التكنولوج والتعلم يف ادلدرسة يوجد الدرس العلم و

الدرس العلم و التكنولوجي  عمار ىو ادلريب يف ادلعهد الرشيد للتحفيظ.

الذي درس التطور العلم و التكنولوجي يف منظور القراءن الكرمي. ادلثال، 

حساب ادلساقة من السماء وادلالءكة رحلة يف األرض و ادلثال الثاين ىو 

يطلب الطالبة إكتشاف  27رمي.تبحث عن جزيئات الصلب يف القراءن الك

 العلم و التكنولوجي يف الكالم هللا من خالل أية القراءن.  

 

 

 

                                                           
27

 2ٕٔٓماريس  ٕٔادلقبلة مع نيداء طلبة ادلعهد الرشيد فصل الثالث يف اليو اخلامس  

 2ٕٔٓماريس  ٕٔيف اليو اخلامس  ادلقابلة مع نيداء فصل الثالث28
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ىف تعليم ااثر بني ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي  .3

 اللغة العربية

 األاثر الذهنية .أ

يؤكد أن يريد  الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالميةة مدير ادلدرس

جيب أن تعيش يف  الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ادلدرسة يف 

 28ادلعهد اإلسالمي وحفظ القراءن الكرمي، وجيب للتدخل ادلدرسة الرمسية".

لديها مبدأ مثل ىذه ألهنا لديها األىداف، أن حفظة القرأن جيب أن 

الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة ادلدرسة التعليم الرمسي عندما خترج من 

سوف يكون الشهادة ادلدرسة الرمسية، ذلا التعليم الرمسي ادلهم  اإلسالمية

 أيضا.

 األاثر اخلارجية .ب

من ادلدير ادلدرسة قوية جدا، حىت تعطي أثرا إجابيا على األصول 

الطالبة كما قالت األستاذة ديٍت الويل ادلدير ادلدرسة كما يلي: "الطالبة اليت 

يعيشون يف ادلعهد اإلسالمي زلفوظ تلقى الكثَت من األشياء اإلجيابية ألهنا 

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٕٓية يف يوم الربع ادلقابلة مع أستاذة رامحُت كمدير ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالم28
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أنشطة التعليم والتعلم  38أكثر من الساعة التعليم، األنشطة الصلبية".

(KBM)  وبعدىا الطالبة  ٓٓ.ٕٔحيت الساعة  ٖٓ.ٚيبدأ يف الساعة

 األنشطة الفعالة يف ادلعهد اإلسالمي.

 

 

 

                                                           
 2ٕٔٓماريس  ٘ٔتاذة ديٍت ويل مدير ادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية يف يوم اجلمعة ادلقابلة مع أس38


