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 40.ول التايلاإىل اجلد ( ميكن أن ينظر2أما األرض حسب املصدر )م 

 مصدر األرض
 حالة امللكية

 مل تستخدم قد استخدم
 ليست شهادة ابلفغل شهادة

 - 11.790 - 11.790 احلكومة 
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 - - - - االقرتاض/اإلجيار 

 األرض حسب املصدر 4.1ل  و اجد

املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج ابإلضافة إىل 

امتالكها ألرض شاسعة، املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج 

أيًضا اليت تعطي األولوية لألنشطة  (LPI)يمية إسالمية اجونج هي مؤسسة تعل

دائًما. ابإلضافة إىل ذلك ، مع تطور العصر احلديث  ذات التفوق اإلسالمي

بشكل متزايد ، يتفوق املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج 

درسة الثناوية دائًما يف التوازن بني تطور العصر والظروف احلالية. لذلك امل

اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج قادر على التنافس يف األوساط 

 األكادميية وغري األكادميية وغري ذلك.

املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية اليت تقع يف جنوب مدينة تولونج 

ن اجونج هي املدرسة املفضلة اليت حتظى حبب كبري من قبل الناس حىت اآل

ولديها رؤية ورسالة وأهداف إسالمية حىت خللق الطالب الذين ليسوا متفوقني 

 أيضا. فقط ولكن تتفوق يف اجلوانب الدينية  يف األكادمييني
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 و الطالب املدرسة العاملني يف جمال التعليم/املعلمني عدد .4

ة الثناوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرس  العاملني يف جمال التعليم/املعلمني عدد

 41ل التايل.و اميكن أن ينظر إيل اجلدالثانية تولونج اجونج  

 معلومات املبلغ الذي موجود حالة رقم
 مرأة رجل

  33 27 ظف وزارة األداينمدرس من مو  1
  1 - مدرس من موظف 2
  13 10 مدرس فخري 3
    عامل أخرى 4

  2 3 (PNS)ون اإلداريون  أ. املوظف  
  - - (PNS)ب. أمني املكتبة   
  - - ج. مساعد خمترب  
  - - د. فين مهارة  

    موظف مؤقت 5
  5 8 أ. املوظفون اإلداريون  
  - 5 ب. موظف األمن  
  - 4 ج. بستاين/منظف  
  - - د. احلرس الليلي  

 لتعليماملعلمني/العاملني يف جمال ا عدد 4.2ل و اجد

 
 ..،نفس املاجع 41
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 42.ومية الثانية تولونج اجونجعدد الطالب ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلك

 جمموع عدد الطالب عدد الفصل فصل رقم
 مرأة رجل

 446 311 135 11 العاشر 1
 335 231 104 11 احلادي عشر 2
 458 308 150 12 الثاين عشر 3

 عدد الطالب 4.3ل  و اجد

 دمي احلقائقتق.ب

من نتائج/مجع البياانت حيث بياانت املالخظة واملقابلة والوثيقة حول تطبيق 

يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثناوية اإلسالمية  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي 

احلكومية الثانية تولونج اجونج. مث يتم وصف البياانت البحثية ابلرتتيب بناًء على 

ث، وهي بياانت البحث من مصادر البياانت اليت تتكون من املقابالت مسائل البح

املخربين واجمليبني ، وكذلك بياانت املالحظة والتوثيق. بناًء على نتائج املقابالت 

املتعمقة مع املخربين والبياانت اإلضافية من اجمليبني ابإلضافة إىل املالحظات والواثئق 

 املوجزة.

 . أقسام خمتلفة وفًقا لنقاط الرتكيز من مسائل البحثيصنف الباحث التاليون يف

 
  ..،نفس املاجع 42
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يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  (SKS) منهج نظام التعليم للفصل الدرسي .1

للعام الدراسي  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

 .م 2019/2020

ريف نظام كما أوضح املؤلف يف اجلزء التايل يف القسم النظرايت حول تع

. مما يعين أن نظام التعليم للفصل الدراسي (SKS)التعليم للفصل الدراسي 

(SKS)  هي شكل من أشكال تنظيم التعليم حيث حيدد الطالب مقدار عبء

التعلم ومادة التعلم اليت يتم متابعتها يف كل فصل دراسي يف الوحدة التعليمية 

 لم.وفًقا للمواهب والفائدة والقدرة أو سرعة التع

 رئيس املدرسة يف هذا هو نفسه تقريبا كما قال السيد عبد اللطيف كنائب

املنهج ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج الذي ينص 

 على أنه،

هي ملرحلة التعلم ، إذا كانت  (SKS) "إن نظام التعليم للفصل الدراسي

ونوا نشطني وتشجعهم على جيدة اآلن ألنه حتفز األطفال على أن يك

 43إكمال دراساهتم ، ألن الطفل نفسه هو الذي حيدد عبء التعلم".

 متشيا مع ما قاله السيد فيصل كمدرس للغة العربية ، والذي صرح بذلك ،

 
  .  2020فرباير  7املدرسة يف املنهج الدراسي يف  رئيس ستاذ عبد اللطيف كنائب األاملقابلة مع  43
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هو نظام ابملدرسة الثناوية  (SKS) م للفصل الدراسي"هذا نظام التعلي

سنوات ، حيث  3اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج عملت منذ 

يكون األطفال )الطالب( أكثر نشاطًا يف تعلمهم ألهنم أنفسهم حيددون 

 44العبء الذي سيتم متريره وفًقا لقدراهتم".

 يزيد أستاذ عبد اللطيف أيضا أنه، 

"من الصعب نوًعا ما أن الفصل إحد عشر و اثنية عشر ال تزاالن تتأثران 

 (SKS) ابلنظام السابق ، على الرغم من أن نظام التعليم للفصل الدراسي

عكس الفصل قد تطبيقه من جانبنا ، إال أنه مل يكن منتبهاً للغاية ، على 

عشر املتحمس جًدا هلذا النظام اجلديد واألسباب الكامنة وراء هذا النظام 

لتطبيق نظام  Aاتبع اللوائح احلالية اليت تتطلب من كل مدرسة اعتمادها 

 45" (.SKS)  التعليم للفصل الدراسي

املقابلة أيضا مع أحد طالب من صف العاشر الطبيعية الذين ذكروا  لقد أجريت

 ذلك،

 
   . 2020 فرباير 7غة العربية يف املقابلة مع األستاذ فيصل عمري كمدرس الل 44
  .  2020اير فرب  7املدرسة يف املنهج الدراسي يف  رئيس املقابلة مع األستاذ عبد اللطيف كنائب  45
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ال  نفسيهو نظام جديد وأان  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي" 

أفهمه حًقا، ولكن يف هذا النظام، جيب على الطالب أن يكونوا أكثر 

أنه  شعرهو الذي حيدده وأاستقاللية يف إكمال مهامهم ، ألن هذا النظام 

مع أصدقاء هذا النظام الذين يشعرون ابلقدرة على إكمال دراسته بسرعة 

 46فقط. " سنتنييف غضون 

، (SKS) بناًء على آراء املخربين أعاله حول نظام التعليم للفصل الدراسي

نستنتج أنه صحيح أن ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية ميكن أن 

اليت استمرت  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي تولونج اجونج قد تطبيقت

 سنوات وتتجه إىل السنة الرابعة. مبعىن أن نظام التعليم للفصل الدراسي 3ملدة 

(SKS) بء التعلم اخلاص  الطالب  ع خيتار  هو نظام أو شكل من أشكال الذي

 مأو سرعته مقدرهت علىالذي سيتم اختاذه خالل فصل دراسي واحد  وادوامل هبم

 يف التعلم.

هذا يساعد بشكل كبري يف  (SKS) تطبيق نظام التعليم للفصل الدراسي

عملية تنظيم التعليم يف املدرسة وواحدة من اجلهود االبتكارية واإلبداعية لرتقية 

للفصل الدراسي هذا على منهج تعليم يعد  نظام التعليمجودة التعليم. حيتوي 
 

  . 2020فرباير  7يف  1حد الطالب من صف العاشر الطبعية املقابلة مع ا 46
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 مبثابة مبدأ توجيهي يف تنفيذه ، ألنه يتم تضمني نظام التعليم للفصل الدراسي

(SKS ).كواحد من أنظمة يف منهج التعليم 

ملزيد من التفاصيل عن املنهج الذي تستخدم يف تطبيق هذا النظام التعليم 

 رئيس املدرسة يف تاذ عبد اللطيف كنائبللفصل الدراسي، لقد قابلت أس 

 املنهج، قال:

تستخدم  "ملنهج نظام التعليم للفصل الدراسي، فهو مماثل للمنهج الذي

 الذي مييز 2013منهج ابقى مع يف النظام السابق )نظام احلزمة(، وهو 

ومبادئ من نظام التعليم للفصل الدراسي والطالب  تنفيذنظام و  من

 47ا وتشجيعهم على التعلم بشكل مستقل."أيضً  األكثر نشاطًا

للفصل الدراسي،  هذا نظام التعليم فيما يتعلق املنهج تستخدم يف تطبيق

 ذكر أستاذ فيصل أيًضا،

،  2013تخدام منهج للفصل الدراسي تشمل اس  "هذا نظام التعليم

للفصل الدراسي ، ألنه  والذي خيتلف من حيث الشروط يف نظام التعليم

، أي  2013فيما يتعلق ابلتقييم ابستخدام معايري التقييم املتوفرة يف منهج 

 
  .  2020فرباير  7املدرسة يف املنهج الدراسي يف  رئيس املقابلة مع األستاذ عبد اللطيف كنائب  47
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جوانب املواقف )الروحية واالجتماعية( ، جوانب املعرفة وجوانب 

 48املهارات."

للفصل  من نتائج املقابالت حول املناهج الدراسية يف تطبيق نظام التعليم

خيتلف  ، والذي 2013الدراسي ، ميكن استنتاج أن التطبيق يتبع هيكل منهج 

من حيث تنفيذه واملصطلحات اجلديدة اليت تظهر وكذلك عملية التعلم للطالب 

 عليهم أن يكونوا مستقلني ونشطني.الذين يتعني 

يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  (SKS) إستخدام نظم التعليم للفصل الدرسي .2

للعام الدراسي  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

 .م 2019/2020

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج، استخدام نظام 

سنوات، وملزيد من التفاصيل حول  3لتعليم للفصل الدراسي تعمل ملدة ا

 لطيف ذلك ، أستاذ، أوضح النظام التعليم للفصل الدراسي ااستخدام هذ

، يتم ذلك تدرجيياً نفسه (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي "الستخدام

ين الثاو  احلادي عشر الفصل، و العاشر من السنة األوىل بدءًا من الفصل

احلادي   الفصل العاشر والفصل، و السنة الثانية ةال تزال أنظمة حزم عشر
 

  . 2020فرباير  7درس اللغة العربية يف املقابلة مع األستاذ فيصل عمري كم 48
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، يف حني أن الفصل عشر قد استخدام نظام التعليم للفصل الدراسي

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثاين عشر ال يزال مع نظام احلزم ، و 

تستخدم مجيع نفسه ابلفعل ثالث سنوات تلقائيًا  الثانية تولونج اجونج

نظام  قد تستخدم واحلادي عشر والثاين عشر العاشرمن الصف  فصلال

أواًل يسجل الطالب  وأما قبل دخول تعليم، .التعليم للفصل الدراسي

حيث ملء بطاقة  (KRS)يدواًي يف شكل ملء بطاقة اخلطة الدراسية 

ت نفسها يف وقت الحق وفًقا للمواضيع والكفاءا (KRS)اخلطة الدراسية 

، مث يتم التشاور مع أولياء األمور أو املستشارين (KD)األساسية 

األكادمييني ، بعده عملية التعلم وأخريا سيتلقى الطالب بطاقة تقرير 

ألولئك الذين مل  (KHS)ألولئك الذين أهنوا ذلك وبطاقة نتائج الدراسة 

 49ينتهوا مبعىن أهنم ما زالوا يتلقون العالج ".

نظام وأضاف أستاذ فيصل من بيان انئب املنهج الدراسية حول استخدام 

 ، وذكر أنه ،(SKS)  التعليم للفصل الدراسي

يف املدرسة يف  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي"يتم اعتماد استخدام 

حلرم اجلامعة ، ولكن ما نريده خمتلف عن احلرم اجلامعة إذا كان الواقع من ا

 
  .  2020فرباير  7املدرسة يف املنهج الدراسي يف  ئيس تاذ عبد اللطيف كنائب ر املقابلة مع األس 49
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يف احلرم اجلامعة هو األول  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي تطبيق

وكان التنفيذ طبيعيًا ، من جانبنا ، نريده أن يكون سريًعا حىت يتسىن 

ألولئك الذين يتعلمون بسرعة احلصول على سنتني من التخرج ، قد 

سنوات أيًضا ، إذا كنا يف املدارس ، فقد تكون ثالث سنوات ،  4تتأخر 

سنوات.  4سنوات( وميكن أن تتأخر أيًضا عن  3وهي سريعة وطبيعية )

"50 

الثناوية  ابملدرسة (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسيلذلك ، فإن استخدام 

تدرجييًا قبل الدخول يف التسجيل  اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

ابملواد  (KRS)بطاقة اخلطة الدراسية األول للطالب يف عملية التعلم، وملء 

، واستشارات األوصياء أو املستشارين األكادمييني ، (KD)والكفاءات األساسية 

)ألولئك ( KHS)بطاقة نتائج الدراسة تقرير و وعملية التعلم ويف هناية بطاقة ال

 الذين هم العالجات(.

 ستاذم اللغة العربية وفقا ألييف تعل (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسياستخدام 

 فيصل ، مبعىن

 
  . 2020فرباير  7املقابلة مع األستاذ فيصل عمري كمدرس اللغة العربية يف  50



72 
 

م اللغة العربية كما  ييف تعل (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي"استخدام 

حيث يقوم املعلم بوضع  أوالً  م ،يكان من قبل والذي يشري إىل خطة التعل

، واملخطط الدراسي، وبرانمج الفصل (RPP) تعليملتنفيذ الاخطة 

صفحة التدريبات الدراسي، والربانمج السنوي ، واألهم من ذلك إنشاء 

(UKBM) صفحة التدريبات . مت تصميم(UKBM)  لتحديد إجنازات تعلم

صفحة ا، ألن كل الطالب على أساس دينار كوييت واليت جيب إكماهل

يتكون من عدة دينار كوييت. إذا متكن الطالب من   (UKBM)التدريبات 

صفحة ، فيمكنهم املتابعة إىل (UKBM)صفحة التدريبات إكمال 

. وجيمع الطالب ويدرسون يف فصل دراسي التالية (UKBM)التدريبات 

خصة الذي   306يف فصل دراسي واحد  واحد، وكانت خصص التعليم

 ،خصة إثنان ومخسنييف األسبوع واحد  لوصول كل الطالب، وأماجيب ا

 51" تة عشر خصةس أما يف تعليم اللغة العربية تكون و 

 يزيد أستاذ فيصل مرة وحدة، أنه قال،  

تبدأ خطوات التعلم نفسها من م اللغة العربية يف الفصل هو نفسه، ي"تعل

( يبدأ املعلم الدرس ابلصالة مًعا؛ 2. )( املقدمة حيث يستقبل املعلم1)

 
 ..،نفس املاجع 51



73 
 

دقيقة للطالب  15( يعطي املعلم 4( حتديد حضور الطالب؛ )3)

 ساسيةالكفاءة األ إىل الطالب( يقوم املعلم 5ألنشطة حمو األمية؛ )

( بعد ذلك يدخل يف األنشطة األساسية حيث 6) م؛يوأهداف التعل

( 8للطالب لطرح األسئلة؛ )( يعطي املعلم الوقت 7يعرض املعلم املادة؛ )

لكفاءة األساسية اليت ا علىلكل طالب  صفحة التدريبات يعطي املعلم

( مث يعطي املعلم والطالب خامتة 9جيب إكماهلا كعبء تعلم يتلقونه؛ )

 52".القغاإل( 10التعلم ؛ )

 نظام التعليم للفصلميكن استنتاج نتائج املقابلة أعاله أن استخدام 

 م اللغة العربية يظل من خالل وضع خطط الدروسييف تعل (SKS) الدراسي

صفحة و واملخطط الدراسي، وبرانمج الفصل الدراسي، والربانمج السنوي 

اللغة  ميخطوات التعلوأما اليت مت إجراؤها يف بداية العام ،  (UKBM)التدريبات 

( يبدأ املعلم الدرس 2. )( املقدمة حيث يستقبل املعلم1من ) تبدأ العربية

دقيقة للطالب  15( يعطي املعلم  4( حتديد حضور الطالب؛ )3ابلصالة مًعا؛ )

وأهداف  الكفاءة األساسية إىل الطالب( يقوم املعلم 5ألنشطة حمو األمية؛ )

( بعد ذلك يدخل يف األنشطة األساسية حيث يعرض املعلم املادة؛ 6) م؛يالتعل

 
 ..،نفس املاجع 52
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صفحة  ( يعطي املعلم8للطالب لطرح األسئلة؛ )( يعطي املعلم الوقت 7)

لكفاءة األساسية اليت جيب إكماهلا كعبء تعلم ا علىلكل طالب  التدريبات

 .القغاإل(  10( مث يعطي املعلم والطالب خامتة التعلم؛ )9يتلقونه؛ )

 ابحثعمل م ، و يم من اللغة العربية وغريها من التعلييرتبط مع عملية التعل

قبل  ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج أنه املالخظة

واملضي قدما يف قراءة الكتب يف شكل  القرآن م قراءةيتعلالدخول الطالب 

 53ذلك ) أنشطة حمو األمية(. غريرواايت ، كتب حتفيزية أو 

يف تعليم اللغة العربية  (SKS) تعليم للفصل الدرسيم الاأاثر من تطبيق نظ .3

للعام الدراسي  ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

 .م 2019/2020

تطبيق نظام التعليم للفصل الدرسي يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثناوية 

ر على لى تطبيق كل من أاثله أاثر ع اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

م اللغة العربية. ملزيد من التفاصيل يواملدرسني والطالب وخاصة يف تعل ةاملدرس 

، قمت إبجراء نظام التعليم للفصل الدرسيالر الناشئ عن تطبيق هذا حول أاث

 لطيف ، وقد صرح أبنه، أستاذنهج وهو انئب املمقابلة مع 

 
  2020 فرباير 21املالخظة عن عملية التعليم يف  53



75 
 

، ةنفسه على املدرس  للفصل الدرسينظام التعليم تطبيق  من ر"إذا كان أاث

فيمكننا من املدرسة تسهيل الطالب ، إذا كان هناك سابًقا برانمج تسريع 

ال يزال إبمكاننا تطبيقه  نظام التعليم للفصل الدرسيلكنه كان مغلًقا، مع 

 سنتني فقط ألن هناك أطفااًل لديهم السرعة حىت يتمكنوا من التخرج ملدة

 54قة خمتلفة واالستجابة اجملتمعية جيدة جدا. "و ال تزال موجودة بطري

 فيصل قليال، قال ، أستاذاملنهج أعاله، أضاف انئب من بيان 

تولونج  لمدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانيةل"إن استجابة اجملتمع 

هي ما إذا كانت هناك أرصدة أم ال، فنحن ال نزال مهتمني، على  اجونج

مل تكن معروفة جيًدا بعد،  نظام التعليم للفصل الدرسي االرغم من أن هذ

 55ولكن استجابة اجملتمع ليست أقل وال أكثر."

هو أن تكون  ةللمدرس  نظام التعليم للفصل الدرسير ك ، فإن أاثلذل

قادرة على تسهيل الطالب الذين لديهم سرعة يف التعلم وميكن أن يتخرجوا يف 

فقط وتكون استجابة اجملتمع جيدة للغاية وليس أكثر أو أقل سنتني غضون 

 .ةللمدرس 
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 أستاذ أنفسهم ، قال للمعلمني نظام التعليم للفصل الدرسير تطبيق ابلنسبة ألاث

 لطيف ،

صفحة التدريبات "يعمل املعلمون جبد أكرب ألهنم يضطرون إىل جعل 

(UKBM)  صفحة العمالية لكل كفاءات أساسية إذا اعتادوا استخدام

صفحة التدريبات بشكل أكثر بساطة و يف جعل  (LKS) الطالب

(UKBM) سواء   يستخدمون املراجع من كتب احلزمة يف املكتبة، أيًضا

 56" كانت الكتب من األقسام الدينية أو الكتب اليت ال تزال بشأن املواد.

 ، يعين ةيزيد أستاذ فيصل عن أاثر ملدرس 

، لكن عندما  "املعلمون قليلون من املتاعب ويعملون جبد يف هذه العملية

يتم تسهيل تدريس الطالب ، حيتاج املعلم إىل اإلعداد ، لكنه سهل 

التنفيذ وعندما يكون قيد التشغيل ملدة عام تقريبًا لدينا ملف حيتاج إىل 

 57."فقط تقييم بسيط

االعتمادات للمعلمني على أن املدرسني لذلك ، ميكن استنتاج أثر 

صفحة التدريبات يعملون جبدية أكرب وأهنم أقل صعوبة ألهنم يضطرون إىل جعل 
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(UKBM) لكن من أيًضا لكل كفاءات أساسية و حيتاج املعلمون إىل اإلعداد ،

 .السهل تنفيذه

ف لطي أستاذللطالب قال  نظام التعليم للفصل الدرسي تطبيق ريف حني أن أاث

 ذلك ،

، يصبح الطالب أكثر نظام التعليم للفصل الدرسيال"مع تطبيق هذا 

استقاللية مبعىن أن يكونوا مستقلني يف التعلم وعندما ال يفهمون مادة 

 58جديدة قد يسألوا املعلم عن املوضوع املعين."

م اللغة العربية وفقا يتعل يف نظام التعليم للفصل الدرسي تطبيق روقال إن أاث

 فيصل كمدرس للغة العربية، ستاذأل

"الطالب متحمسون أكثر للتعلم ، عند النظر إليهم من خالل القدرة 

بسبب العالقة بني املهارات اللغوية ، أعتقد أن الصيام ميكن أن يكون 

إن شاء هللا ميكن للبطيئة اللحاق ابلركب ألهنم يرون  سريًعا ولكن

، إذا أيًضاأصدقاءهم الذين خترجوا بينما مل يتخرجوا وأهنم يطاردون اهلدف 

 
  .  2020اير فرب  7املدرسة يف املنهج الدراسي يف  رئيس املقابلة مع األستاذ عبد اللطيف كنائب  58
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يف االختبار  تبعيف االختبار، وإذا مل ي تبعمن اهلدف ميكن أن ي ينتهيمل 

 59".ميتلقائيًا، فلن ينتهي التعل

م ييف تعل نظام التعليم للفصل الدرسي تطبيق رلذلك ، ميكن استنتاج أاث

 يطاردم اللغة العربية لياللغة العربية على أن الطالب أكثر محاسة يف تعل

األهداف، بسبب املهارات اللغوية هناك طالب صامون وبعضهم بطيء ألهنم 

م التلقائي مل ياالمتحان والتعل أن يتبعاهلدف ال يستطيعون عندما ال يصلون إىل 

 ينته.

 قائقحتليل احل .ج

ابلتحديد  بحثال كانبعد أن يصف الباحث نتائج حبثه الذي أجري يف م

، يف هذا القسم  ملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونجاجملتمع اب

، وهي املالحظة قائقعدة طرق جلمع احلنتائج البحث من خالل  كاتبيشرح ال

 البحث الذي مت إجراؤه مسبًقا. سائلوفًقا مل  كاتبق. سيناقش الئاثو وال ةواملقابل

 

 

 
 .2020فرباير  7رس اللغة العربية يف املقابلة مع األستاذ فيصل عمري كمد 59
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يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثناوية  للفصل الدراسي نظام التعليممنهج  .1

 اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

فهم  عن ومن نتائج املقابالت تلنظرايا البابيف  كاتبكما أوضح ال

عن  اجلامعةلتلك املوجودة يف  تقريبا نفس  ، فإنهنظام التعليم للفصل الدراسي

 ختار وفًقا لقدرات كل منهما.املعبء الدراسة  حتمل

على أن نظام  2014لعام  158تنص الئحة وزير التعليم والثقافة رقم 

، هو شكل من SKSما بعد ابسم للفصل الدراسي ، املشار إليه في تعليمال

كل   مي يتبعهذال ادواملو  عبء الدراسةالطالب  تارأشكال تنفيذ التعليم حيث خي

 تهممواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم/سرع علىفصل دراسي يف وحدة التعليم 

  60التعلم.

، يوجد منهج يتم استخدامه  تعليم للفصل الدراسييف تطبيق هذا النظام ال

حممد زيين، فإن  اقتبس كمرجع يف تنفيذ التعليم. ابلنسبة لفهم املنهج، كما 

املنهج هو جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة ابألهداف واحملتوى واملواد 

م لتحقيق يتوجيهية لتنظيم أنشطة التعلستخدم كمبادئ تالتعليمية وكذلك الطرق 

 
60 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014. 
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لذلك، فإن جناح أو فشل التعليم يعتمد على املنهج  61أهداف تعليمية معينة.

 62املستخدم.

ستخدم يف تطبيق الذي تاستناًدا إىل نتائج البحث يف املنهج الدراسية 

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج  يم للفصل الدراسينظام التعل

الذي مييز النظام وعملية التنفيذ  ،2013مت إصالح مع منهج  اجونج هو

 2013وكذلك املصطلحات اجلديدة مع األنظمة األخرى. يعد فهم منهج 

ومنهج  2004نفسه استمرارًا لتطوير منهج قائم على الكفاءة مت إطالقه يف عام 

واليت تتضمن املواقف املتكاملة واملعارف و  2006مستوى وحدة التعليم لعام 

 63املهارات.

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية  تعليم للفصل الدراسيال نظامم عن يالتعل

 ةالكفاءم اللغة العربية ابستخدام يخاصة يف تعلاحلكومية الثانية تولونج اجونج 

، ابإلضافة إىل عملية 2013وفقاً ملنهج  (KD)األساسية  ةوالكفاء (KI)سية رئيال

 جوانب، مبا يف ذلك املواقف واملعرفة واملهارات. 3تقييم تستخدم 

 
61 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan 

Inovasi, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 7. 
62 Aman Sugiharto, Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung, Skripsi S1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 

2017), hal. 1. 
63 Alaksamana, Pengertian Kurikulum 2013, diakses dari https://alaksamana.blogspot.com, 

pada tanggal 19 Februari 2020   

https://alaksamana.blogspot.com/
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يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة  للفصل الدراسي نظام التعليمإستخدام  .2

 الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج اجونج

مبثابة جهد  ابملدرسة الثناويةسي للفصل الدرا تعليميعد تطبيق نظام ال

مبتكر للمساعدة يف حتسني جودة التعليم يف عصر تتوفر فيه خدمة للطالب 

 ا النظام التعليم للفصل الدراسيالذين لديهم اهتمامات ومواهب وقدرات. هذ

ة ومرنة تؤدي إىل اكتمال الطالب يف فهم بديلممكنة للغاية ألنه تتم بطريقة 

 لكل مادة. (KD) األساسية ةوالكفاء  (KI)سية ئير ال  ةواتقان الكفاء

نفسه مع نتائج املقابلة،  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي الستخدام

احلادي  يتم ذلك تدرجييًا من السنة األوىل بدءًا من الفصل العاشر، والفصل

 عشر والثاين عشر ال تزال أنظمة حزمة، و السنة الثانية الفصل العاشر والفصل

ادي عشر قد استخدام نظام التعليم للفصل الدراسي، يف حني أن الفصل احل

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية الثاين عشر ال يزال مع نظام احلزم، و 

نفسه ابلفعل ثالث سنوات تلقائيًا تستخدم مجيع الفصل من  تولونج اجونج

نظام التعليم للفصل  قد تستخدم واحلادي عشر والثاين عشر الصف العاشر

 .  الدراسي
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أواًل يسجل الطالب يدواًي يف شكل ملء بطاقة  وأما قبل دخول تعليم،

نفسها يف وقت  (KRS)حيث ملء بطاقة اخلطة الدراسية  (KRS)اخلطة الدراسية 

، مث يتم التشاور مع أولياء (KD)الحق وفًقا للمواضيع والكفاءات األساسية 

ادمييني ، بعده عملية التعلم وأخريا سيتلقى الطالب األمور أو املستشارين األك

ألولئك  (KHS)بطاقة تقرير ألولئك الذين أهنوا ذلك وبطاقة نتائج الدراسة 

  .الذين مل ينتهوا مبعىن أهنم ما زالوا يتلقون العالج

على التطبيق  ةمباشر  نظام التعليم للفصل الدراسي غريال اهذ استخدام

مزيًدا  و حيتاجى الكثري من اإلعداد الذي جيب إكماله م ولكن حيتوي عليالتعل

لفصل الدراسي يف ل وأما إستخدام نظام التعليم من العملية والفهم هلذا النظام.

 (RPP) لتعليما ة التنفيذيظل من خالل وضع خط عملية تعليم اللغة العربية، يعين

صفحة و  لفصل الدراسي، والربانمج السنويل، وبرانمج ةالدراسيطة واخل

اليت مت إجراؤها يف بداية العام ، الذي جعل وحدة نشاط  (UKBM) التدريبات

هي وحدة  (UKBM) صفحة التدريبات التعلم املستقلة لتعريف نتائج الطالب،

صغرية من الدراسة مرتبة ابلتتابع من السهل إىل الصعب. وحدة التعلم عبارة عن 

اليت تتضمن  صفحة التدريباتتبة يف  وصف إلتقان الطالب للمعرفة واملهارات مر 

 وحدات من وقت التعلم.
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 ةوالكفاء (KI)سية رئيال ءةالكفا (UKBM) صفحة التدريباتيتضمن  

م الفردية لتحقيق اكتمال عبء يوكذلك اسرتاتيجيات التعل (KD)األساسية 

أيًضا من بناء  (UKBM) صفحة التدريباتميكن أن تستفيد  64التعلم احملدد.

 الشخصية للطالب مثل أن تكون حامسًا يف التفكري واإلبداع وغريهم.

 جمموعات املواد إىل عدة 2013يقسم هيكل املنهج الدراسية لعام 

لعام  69تعلق بقانون وزير التعليم والثقافة رقم تجمموعات ، ويتوافق هذا البيان 

املدرسة  / الذي ينص على أن هيكل املنهج الدراسية يف املدرسة الثانوية 2013

يتكون من: )أ( جمموعات املواد اإللزامية وهي جمموعات أ و  ثناوية اإلسالميةال

اختيار جمموعات التخصص اليت تتكون   ، وهي  جب؛ )ب( اجملموعة املوضوعية  

من الرايضيات والعلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية والعلوم اللغوية والثقافية؛ و 

)ج( على وجه التحديد للمدرسة العليا ، ابإلضافة إىل اختيار جمموعات 

التخصص الثالث ، ميكن إضافتها إىل التخصصات األخرى اليت ختضع ملزيد 

 65قبل وزارة الدين.  من التنظيم من

خصص يف  (SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي يتم التعبري عن عبء تعلم

  ابملدرسة الثناوية اإلسالمية مع وجود عبء إمجايل على مستوى (JP) التعليم
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على األقل خارج احملتوى احمللي. يتكون عبء  (JP) التعليم خصص 306 يبلغ

دقيقة من األنشطة املباشرة وجًها  45عموًما من ( JP) خصص التعليم 1 دراسة

دقيقة( ألنشطة املهمة املهيكلة واملهام املستقلة  27)حوايل  ٪60ال يقل عن 

 تعليميف و  إثنان ومخسني خصة وأما يف األسبوع واحد يكون 66غري املهيكلة.

 .خصة تكون ستة عشر العربيةاللغة  

ل املعلم.  ( املقدمة حيث يستقب1من ) تبدأ اللغة العربية ميخطوات التعلوأما 

( يعطي 4( حتديد حضور الطالب؛ )3( يبدأ املعلم الدرس ابلصالة مًعا؛ )2)

 إىل الطالب( يقوم املعلم 5دقيقة للطالب ألنشطة حمو األمية؛ ) 15املعلم 

( بعد ذلك يدخل يف األنشطة األساسية 6) م؛يوأهداف التعل الكفاءة األساسية

( 8الوقت للطالب لطرح األسئلة؛ )  ( يعطي املعلم7حيث يعرض املعلم املادة؛ )

لكفاءة األساسية اليت جيب ا علىلكل طالب  صفحة التدريبات يعطي املعلم

( 10( مث يعطي املعلم والطالب خامتة التعلم؛ )9إكماهلا كعبء تعلم يتلقونه؛ )

 تخدم منهجلدى معلمي يس يف الفصل م اللغة العربيةييف ممارسة تعل .القغاإل

يتعني على الطالب أن  كذلكالذي يتم توجيهه حنو الطالب، و  2013 الدراسة

 م أو األنشطة األخرى.ييكونوا أكثر نشاطًا يف كل من أنشطة التعل
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يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة للفصل الدراسي  أاثر من تطبيق نظام التعليم .3

 اجونج الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تولونج

ر يف احلياة اليومية هو شيء حيدث مما نفعله سواء كان اثاألعن  كلمتت

ر هو النتيجة اثاألإجيابيا أو سلبيا. يف الوقت نفسه، وفًقا للخرباء، فإن تعريف 

أو التأثري أو التأثري الذي حيدث )سواء كان سلبيًا أو إجيابيًا( من فعل يقوم به 

 67يقومون أبنشطة معينة. واحد / جمموعة من األشخاص الذين

يد ر" ألن الكلمة ميكن أن يكون هلا العديستخدم الباحث الكلمة "أاث

من املعاين سواء كان إجيابيًا أو سلبيًا وميكن تفسريه على أنه مزااي أو عيوب 

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية طبيق نظام التعليم للفصل الدراسي . لقد أثر تةنشطأل

على الطالب الذين هم وكالء التغيري الذين  احلكومية الثانية تولونج اجونج

مت احلصول عليها ، وهذه املرة استغل الباحثون سيحققون التأثري أو الفوائد اليت 

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية نظام التعليم للفصل الدراسي امليزة اليت ميثلها تطبيق 

أما أاثر من تطبيق نظام التعليم للفصل الدراسي  .احلكومية الثانية تولونج اجونج

 كتشف الباحث، بينها:يالذي  
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نفسها تسهيل الطالب الذين لديهم قدرة أكرب على إكمال  ةميكن للمدرس  .أ

 .عبء التعلم

للطالب الذين لديهم مزيد من الذكاء ميكنهم التخرج بسرعة من احلد الزمين   .ب

 احملدد.

الطالب أكثر سعادة وال يشعرون ابألعباء ألهنم منذ البداية منحوا احلق  .ج

 اهتماماهتم.وفًقا لقدراهتم ومواهبهم و  الشعبةختيار ال

يشعر الطالب بتقديرهم ، ألنه ابلنظر إىل احلق يف حتديد عبء التعلم الذي  . د

 سيتم حتصيله.

 حتفيز الطالب على تعلم أعلى وتكون نشطة. .ه

 الطالب أكثر محاسا يف التعلم ألن عليهم متابعة اهلدف. .و

مدعومة بوجود  م ألهنايللمعلمني أن يراتحوا أكثر عندما حتدث عملية التعل .ز

 (.UKBM) صفحة التدريبات

 

 


