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 الباب اخلامس

 مناقشة البحث

 

يجيات التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي اسرتات .1

 ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة ىف  ىف تعليم اللغة العربية ادلعهدي

 اإلسالمية توسطةادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلو 

بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ت التكامل اسًتاتيجيا

العربية يف ادلدرسة داراحلكمة الثانوية اإلسالمية  ادلعهدي يف تعليم اللغة

فقال أستاذ سوكا كرئيس ادلنهج   اليكون يف الكتابة ولكنها كانت نظيفة،

الدراسي، الدرس األكثر امهية ىو الدرس ادلعهدي او كّلية ادلعلمني 

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

 ريس يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىنا. ينتقص ساعات التد

الوقع يف حتديد مواعيد ليست منفصلة، ولكنها متكاملة بني ادلنهج 

الدراسي الوطين  وادلنهج الدراسي ادلعهدي. ادلنهج الدراسي الًتبية اليت 

تطبيق يف ىذه ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية وفقا على التعيني عند 
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نهج الدراسي ادلعهدي للمييد من التنفي  ادلنهج الدراسي احلكومة، مث ادل

 احلكومة. فادلنهج الدراسي الوطين وادلعهدي ميثر جدا يف عملية التدريس. 

خطّة التعليم يشري كّلية ادلعلمني اإلسالمية، خطة التعليم اكثر بسيطة 

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

ات.وبناء على ادلالحظات من الباحثني بينما يف ادلواقع أن حتطيط ابدليشر 

إعداد معّلمني إجراءت مدرس اللغة العربية وفقا. يستخدم ادلدرس اللغة 

 العربية ابألدوات التعليم كوسيلة  للتحقيق التعلم انفيذ. 

التخطيط اجليد ىو إختيار اإلسًتاتيجية ادلناسبة. قبل ذلك ينبغي 

سًتاتيجية مناسبة للطالب. حيت أهنم سعيد وحيب التعليم، واحد التفكري يف إ

من التخطيط األكثر من اخلاص وفقا للمدرس اللغة العربية ىي التخطيط يف 

حتديد إسًتاتيجيات ووسائل التعليمية يف تعليم الطالب ابلنجح و ليس 

 ثقيل.

من تعرض ادلالحظة وادلقابلة الباحثني يلخص إن التخطيط فعلت 

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

 ومدرس إختيار اإلسًتاتيجية الصحيحة ووسيلة ادلواد ادلناسبة. 
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حباجة دلعرفة، يف بعض األحيان شيئ دئما ادلخطط ليس ابلضرورة 

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

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

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

 .احلّمسة ادلدرّرس

إسًتاتيجية التكامل بني الباحثني مالحظة يف ادلوقع، نظر الباحثني 

رسة الرشيد ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف ادلد

للتحفي  الثانوية اإلسالمية ينظر إليو من حيث اجلدولةيف اجلدولة اليفصل 

، (KMI)وكّلية ادلعلمني اإلسالمية  (KBMأنشطة التعليم والتعلم )بني 

 وزارة الشيون الدينيةليس  (Diknasالًتبية الوطنية )ادلنهج الدراسي متابع 

(Kemenag)التعليم اللغة العربية تدخل .جلّيد، وتعليم اللغة العربية إستمر اب

( RPP)يف الدروس ادلعهدي اإلسالمي حىت ال يوجد خطة تنفيذ التعليم 

ولكن إذا الدروس العامة يوجد خطة تنفيذ (، Silabus)وخطة العامة 

وىكذا تعليم اللغة العربية يستمر  (. Silabus)وخطة العامة ( RPP)التعليم 

للتعليم ال يزال التلخيص لكن يف تنفيذ  كما ىو احلال يف العام، التخطيط

 مكرب جدا.
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 تطبيق التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي .2

و  ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة ىف  ىف تعليم اللغة العربية

 اإلسالمية توسطةادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادل

الوطين وادلنهج الدراسي التطبيق تكامل بني ادلنهج الدراسي 

ادلعهدي يف ىذه ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يتّم يف اإلمتحان النهائي 

من بيان ادلذكورة ىذه الصحيحة،  .ادلدرسة القائمة على الصعيد الوطين

التعليم ادلزية سوف تنتج الطالب ادلزية يف تعليم اللغة العربية. وإستنادا 

ني كما ىو احلال وفقا على الكالم إىل ادلالحظة اليت لديها الباحث

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 حف  وكذلك ميكن أن 

 تدعم عملية التدريس أن يتحقق جبيدا.

امل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي يف التك

تنفيذ متنظم ىو الفصل األىل والثاين إذا الفصل الثالث الًتكيز اىل 

و اإلمتحان ( UASBNاإلمتحان النهائي ادلدرسة على أساس الوطنية )

ألن إذا ساعة من الدروس ال إخنفض أهنا التركيز. ألجرى ، (UNالوطنية )
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ادلالحظات، نظر الباحثني وفقا كقالت أستاذة ديين أنفا أهنا  الباحثون

الفصل الثالث الدراسات ليس يف الفصول الدراسية ولكن يف ادلعهد 

اإلسالمي ألن غرفة الفصل إحتلت الصف الثالث ابلفعل للإلمتحان 

 النهائي. 

التنفيذ التعليم اللغة العربية وفقا عن اإلسًتاتيجية وختطيط ادلدرس 

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

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

ادلالحظة الباحث يف الفصول الدراسية، كقالت أستاذة رامحني أنفا على 

 (Silabus)وخطة العامة ( RPP)خطة تنفيذ التعليم تستخدم  الرغم ال

التعليم اللغة العربية استمر جبيد، يف التنفيذىا سأل ادلدرس عن أخبار 

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

مرارا وتكرارا بذلك الطالب حيفظون بسرعة، ادلخراج يف القرأة إىتّم جدا، 

 واجبات، مربر مباشرةالًتمجة تتم ابلتنواب بني األصدقاء مث ادلدرس تعطي ال

 حىت يعرف الطالب ختطيط ضرر.  

يف ادلعهد اإلسالمي يوجد التعليم ادلفردات تنفيذىا بعد الصالة 

ادلغرب الذي جيب دخلت ىذا الفصل ىو الفصل األوىل والفصل الثاين 
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للفصل الثالث حكمو سّنة. ادلدرس ىو األخت مستوى، عملية التعليم ىو  

ادلفردات مث حيف  اىل ادلدرس، األنشطة جتري    كل الطالبة حيف  اخلمسة

ذلك من ادلقابلة مع نداء الطالبة من كل يوم إال اليوم اإلثنني والسبت.

الفصل الثالث. التطبيق التكامل بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج 

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

 . التعليم والتعلم

ىف ااثر بني ادلنهج الدراسي الوطىن وادلنهج الدراسي ادلعهدي  .3

و  ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة ىف  تعليم اللغة العربية

 اإلسالمية توسطةادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادل

قال األستاذ بوروانتو كادلدير ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية عن 

 لدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي تستخدم ادلدرسةادلشاركة ادلنهج ا

 .ووفقا لو أن ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي أن أكثر تعليمها

حىت بني ادلنهج الدراسي الوطين وادلنهج الدراسي ادلعهدي أكثر معظم 

ىو ادلنهج الدراسي ادلعهدي اإلسالمي ألن ىذه ادلدرسة تغادر من ادلعهد 

 بنيت ادلدرسة، ليس من ادلدرسة مث بنيت ادلعهد اإلسالمي.  اإلسالمي مث
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ذلك ادلشاركة التكامل ادلنهج الدراسي الوطين وادلعهدي 
ويرى الباحثني وفقا ابدلالحظة وادلقابلة يف ادلوقع ادلادة  اإلسالمي

التعليمية أكثر من درس ىو ادلادة التعليمية ادلعهدي اإلسالمي أكثر 
 ي ادلعهدي اإلسالمي.ىيمنة ادلنهج الدراس

ييكد أن يريد  الرشيد للتحفي  ادلتوسطة اإلسالميةمدير ادلدرسة 

جيب أن تعيش يف  الرشيد للتحفي  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ادلدرسة يف 

ادلعهد اإلسالمي وحف  القراءن الكرمي، وجيب للتدخل ادلدرسة الرمسية. 

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

الرشيد للتحفي  ادلتوسطة ادلدرسة التعليم الرمسي عندما خترج من 

سوف يكون الشهادة ادلدرسة الرمسية، ذلا التعليم الرمسي ادلهم  اإلسالمية

 أيضا.

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

دير ادلدرسة كما يلي الطالبة اليت الطالبة كما قالت األستاذة ديين الويل ادل

يعيشون يف ادلعهد اإلسالمي حمفوظ تلقى الكثري من األشياء اإلجيابية ألهنا 

 (KBMأكثر من الساعة التعليم، األنشطة الصلبية. أنشطة التعليم والتعلم )
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وبعدىا الطالبة األنشطة  00.77حيت الساعة  7..0يبدأ يف الساعة 

 مي.الفعالة يف ادلعهد اإلسال


