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 211122381:  رقم الطلبة

يف تعليم اللغة العربية  1321تنفيذ ادلنهج  الدراسي يبحث ىذا البحث 
الطبلب كمتاح الوسائل ك مسارنج )من ناحية استعداد ادلدرس  2مبدرسة الثانوية احلكومية 

( كيف استعداد ادلدرس يف تنفيذ 2)  لباحثة فيو ىي:. كادلسائل اليت قد متها االتعليمية(
( كيف استعداد الطبلب 1؟، ) ڠمسارا 2مبدرسة الثانوية احلكومية  1321ادلنهج الدراسي

( كيف متاح 1؟، ) ڠمسارا 2مبدرسة الثانوية احلكومية  1321يف تنفيذ ادلنهج الدراسي 
 ؟. ڠمسارا 2ة الثانوية احلكومية مبدرس 1321كسائل التعليمية يف تنفيذ ادلنهج الدراسي 

نوع ىذا البحث من كجو تقريبو ىو ْتث نوعي كمن كجو أىدافو ىو ْتث 
كصفي كأما من كجو مكانو فهو ْتث ميداين. كأما جلمع بياناتو فاستخدمت الباحثة 

االستبياف مث قامت الباحثة بتحليل البايانات باستخداـ طريقة ادلشاىدة كادلقابلة كالتوثيق ك 
 .triangulasiلتحليل ا

االستعداد كفقا دلا طُلب يف  درسجعل ادل( 2كنتائج ىذا البحث ىي:  
 الدراسي نهجادلاللغة العربية باستخداـ  تعليمبشأف االستعداد ل 1321 الدراسي نهجادل

الرقمية.  ليفتقر إىل إتقاف استخداـ الوسائ كاحد درسعلى الرغم من كجود م 1321
م جيدان قبل أف يبدأ تعلم اللغة العربية يف الفصوؿ الدراسية ، كمبا ( يعد الطبلب أنفسه1



 ز
 

ادلقدمة من  تعليمية( إف كسائل ال1. 1321 الدراسينهج ادليتفق مع ما ىو مطلوب يف 
، على الرغم من أنو ال تزاؿ  1321 الدراسينهج ادلادلدارس تليب يف الغالب ادلعايَت يف 
 ات.ىناؾ بعض الفئات غَت اجملهزة بشاش

 
 

الوسائل  ، استعداد المدرس، الطالب،3102الكلمات الرئيسية: المنهج الدراسي 
 التعليمية
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ABSTRAK 

Judul : Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran 

Bahasa Arab di MTs N 1 Semarang (Ditinjau dari 

Kesiapan Guru, Murid dan Ketersediaan Media 

Pembelajaran) 

Nama : Khoridatun Hidayah 

NIM : 133211083 

Skripsi ini membahas tentang  implementasi kurikulum 

2013 pada pembelajaran bahasa arab di MTs N 1 Semarang 

ditinjau dari kesiapan guru, murid dan ketersediaan media 

pembelajaran. Adapun masalah yang dikemukakan dalam 

skripsi ini adalah : (1) Bagaimana kesiapan guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab terhadap pelaksanaan Kurikulum 

2013 di MTs N 1 Semarang?, (2) Bagaimana kesiapan siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Arab terhadap pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di MTs N 1 Semarang?, (3) Bagaimana 

ketersediaan media pembelajaran Bahasa Arab terhadap 

pelaksanaan Kurikulum 2013 di MTs N 1 Semarang?. 

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi pendekatannya 

yaitu penelitian kualitatif, dari segi tujuannya merupakan 

penelitian deskriptif dan dari segi tempatnya yaitu penelitian 

lapangan. Adapun pengumpulan datanya, peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara, dokumetnasi dan angket, 

kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian adalah : 1) Guru melakukan 

kesiapan sesuai dengan yang dituntutkan dalam kurikulum 2013 

mengenai kesiapan dalam mengajar Bahasa Arab menggunakan 

kurikulum 2013 meskipun ada salah satu guru yang kurang 

menguasai dalam hal menggunakan media digital. 2) Murid 



 ط
 

mempersiapkan diri dengan baik sebelum pembelajaran Bahasa 

Arab dimulai dalam kelas, dan sesuai dengan yang dituntutkan 

dalam kurikulum 2013. 3) Media yang disediakan dari sekolah 

sebagian besar sudah memenuhi standar dalam kurikulum 2013, 

meskipun masih ada beberapa kelas yang tidak dilengkapi 

dengan LCD. 

 

Kata kunci: kurikulum 2013, kesiapan guru, murid, 

ketersediaan Media pembelajaran 
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 كلمة الشكر والتقدير

تنفيذ احلمد هلل رب العادلُت. قد أدتت الباحثة من كتاب ىذا البحث حتت ادلوضوع: 
 0مدرسة الثانوية الحكومية التعليم اللغة العربية ب في 3102سي منهج  الدراال

. كىذا مقدـ سائل التعليميةو الة استعداد المدرس والطالب و من ناحي ڠاسمار 
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  (S1الشركط لنيل الدرجة الليسانس ) بعضلئلكماؿ 

 .ڠمسارااإلسبلمية احلكومية  ڠعلـو الًتبية كالتدريس ّتامعة 
 ريد الباحثة إلقاء الشكر كالتقدير إىل:كت

فضيلة السيد الدكتور رىارجو ادلاجستَت، عميد يف كلية العلـو الًتبية كالتدريس  .2
 .ڠمسارااإلسبلمية احلكومية  اڠكايل ساّتامعة 

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  .1
 .ڠمسارااإلسبلمية احلكومية  ڠاكايل ساتدريس ّتامعة يف كلية العلـو الًتبية كال

فضيلة السيدة تؤيت قرة العُت ادلاجستَت، كاتبة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .1
 .ڠمسارااإلسبلمية احلكومية  ڠاكايل ساالعلـو الًتبية كالتدريس ّتامعة 

لعُت فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت كالسيدة تؤيت قرة ا .4
ادلاجستَت، مشرفتُت اللتاف كنتا ترضيا كسللصاف لوسعاف الوقت كالفكرة إلدتاـ 

 ىذا اليحث. جزامها اهلل خَت اجلزاء.
اإلسبلمية احلكومية  ڠاكايل ساادلدرسُت يف كلية علـو الًتبية كالتدريس ّتامعة  .5

 الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلم كادلعرفة.
خصوصا إىل  ڠمسارا 2األساتيذ مبدرسة الثانوية احلكومية مدير ادلدرسة كمجيع  .6

أستاذ صفوا كأستاذ عبد الوىب كأستاذ مفتوح كأستاذة نعمة ادلنورة الذين 
 أعطيوين النصائح كادلساعدة يف إدتاـ ىذا البحث.

 احملبوب أيب كأّمي فلهما الشكر كاالحًتاـ .7



 ك
 

، جليم اللغة العربية تع، كخاصة 1321عاـ  تعليم اللغة العربيةعطت عائلة أ .8
لكم ، كسوؼ كأصبحت عائلة خبلؿ الكلية ، كشكر العديد من الذكريات 
 .تكوف دائما يف قلب

يسأؿ الباحثة اهلل سبحانو كتعاىل أف جيزيهم خَت اجلزاء كأف يكوف 
 البحث نافعا كمفيدا لنا كأىلنا كديننا يف الدارين. آمُت يارب العادلُت.
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 ىدل ىذا البحث العلمي إىل:أ

 كالدّم الكرديُت أيب كماؿ عزيز ك أمي نور قمرية .٢
 العزيزة أخيت الكبَتة فيك أيلي إيفا نظيفة كأخيت الصغَتة مغفرة النور .١
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   ...”                “ 

 2( 4)الّطالق : 
 

“... Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.” (At-Thalaaq: 4) 
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 لباب األوّ ال
 المقّدمة

 خلفية البحث .أ 
عن نظاـ التعليم الوطٍت  1331لعاـ  13كما كتب يف القانوف رقم   

كالصميم  تيبات ادلتعلقة باألىداؼ، أّف ادلنهج الدراسي فهي اداكت اخلطة كالًت 
يهية لتنفيذ أنشطة التعلم كمواد الدركس كالطرؽ ادلستخدمة كمبادئ توج

أىداؼ تعليمية معينة. لتحقيق
2 

كبالعامة، ديكن تعريف ادلنهج الدراسي كوثيقة ختطيط تتضمن   
 األىداؼ اليت يتعُت حتقيقها، كزلتول ادلواد كاخلربة التعليمية اليت جيب على
الطبلب االضطبلع هبا، كاالسًتاتيجيات كالطرؽ اليت ديكن تطويرىا، 
كالتقييمات اليت هتدؼ جلمع ادلعلومات عن حتقيق األىداؼ، كما يًتتب على 

 1الوثيقة ادلصممة يف شكل حقيقي.
إىل إعداد الشعب اإلندكنيسي ليكوف  1321نهج الدراسي ادلىدؼ   

ُت يؤمنوف بأهنم منتجُت كمبدعُت لديو القدرة على العيش كأفراد كمواطن
كعاطفُت كقادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة 

 ر جتربة تعليمية توفر للطبلببتطوي 1321 ادلنهج الدراسييقـو  1العادلية.

                                            
1 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan 

struktur sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendahluan. 
2 Wina Sanjaya, Kurikulum Dan Pembelajaran Teori dan Praktik 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9 
3
 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 Tujuan Kurikulum 2013 



2 
 

إلتقاف الكفاءات للحياة يف احلاضر كادلستقبل  مع االستمرار  األكسع فرصةال
تطوير مهاراهتم كالًتاث الثقايف لؤلمة كاألشخاص الذين يف نفس الوقت يف 

 4يهتموف مبشاكل اجملتمع كاألمة احلاليُت.
اخلاص بادلعلمُت كاحملاضرين على  1335لعاـ  24يف القانوف رقم   

-Dأك  S1أنو جيب أف يكوف لدل ادلعلمُت ادلهنيُت عن مؤىبلت أكادديية 
IV  كىي الكفاءة الًتبوية كالكفاءة يكوف لديهم أربعة معايَت للكفاءةكأف ،

كاحدة من الكفاءات األربع فهي  5ادلهنية كالكفاءة الشخصية كاالجتماعية.
ادلعلم كمعلم زلًتؼ. ادلعلموف فهم معلموف زلًتفوف لديهم مهمة أساسية 
تتمثل يف تعليم كتوجيو كتدريب كتقييم كتقييم ادلتعلمُت يف التعليم يف مرحلة 

 6.لتعليم النظامي كالتعليم االبتدائي كالثانومالطفولة ادلبكرة ا
يف  درسُتاستعداد ادلدرسُت ىو اإلعداد الذم جيب أف ديتلكو ادل  

توفَت نقل ادلعرفة للطبلب يف عملية التعليم كالتعلم من أجل حتقيق األىداؼ 
 7.اليت مت حتديدىا

يتم  حتتاج أنشطة التعليم كالتعلم يف ادلدارس الكثَت من اإلستعداد.  
اإلعداد ليس من ادلعلم فقط كحده ، كلكن الطبلب الذين سيتلقوف ادلعرفة 
حيتاج أيضنا لبلستيعاب السريع للدركس اليت يقدمها ادلعلموف. بعض 

                                            
4
 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 Landasan Filosofis 

5
 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: PT. Indeks, 

2011), hlm. 28  
6
 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru.... hlm. 158 

7 M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 

180 
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ككلما زاد التحضَت للمتعلمُت ،   8التحضَتات البلزمة تشمل: النضج كالذكاء.
 .كاف ذلك أفضل يف استيعاب دركس ادلعلم

لقد دتت يف سنة  1321 للسنة 65لًتبية كالثقافة رقم النظاـ كزير ا  
كاليت يف  1326عاـ  11، كأصبح النظاـ كزير الًتبية كالثقافة رقم  1326

ىو استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت لتحسُت  21نقطة إدخاذلا رقم 
عن كسائط  23يف رقم  RPPكفاءة كفعالية التعلم. مث على نقطة حتميل  

من ادلهم  9، يف شكل مساعدات عملية تعليمية لتسليم مواد الدركس. تعليمية
للغاية دكر كسائل اإلعبلـ التعليمية يف أنشطة التعليم كالتعلم إىل أف تضعها 
احلكومة يف النظاـ كزير الًتبية كالثقافة للمعلمُت أك ادلعلمُت كتويل اىتمامنا كبَتنا 

 .سائل للطبلبالستخداـ كسائل التعلم كمسهل لتوصيل الر 
أحيانا غَت متوافق مع أىداؼ التعلم.  قد يكوف استخداـ الوسائل 

كذلك ألف الغرض من جعل كسائل اإلعبلـ )من قبل ادلنتج / الشركة( ليست 
زلددة لتحقيق أىداؼ التعلم احملددة كما ىو شائع يف الفصوؿ الدراسية، 

ا. ىناؾ العديد كلكن اذلدؼ ىو أكثر شيوعا للجمهور ادلستهدؼ العاـ أيض
من أجل أف تكوف قادرة على ادلساعدة  ن الطرؽ لبلستفادة من ىذه الوسائلم

ادلعنية  أكال ادلعلم يتعلم كسائل التعليمية يف تبسيط عملية التعلم كتبسيطها، أم
تناسب األىداؼ كادلواد. اخلطوة التالية ىي دمج  دلعرفة أم أجزاء من كسائل

دركس، مبا يف ذلك األىداؼ كادلواد كاألساليب ادلواد اإلعبلمية مع خطط ال

                                            
8
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, 

(Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 115 
9
 Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses 

(Edisi Revisi) 
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كسيعمل التعلم بشكل جيد كفعاؿ عندما  23كالوقت كالتسلسل اذلرمي للتعلم.
 يكوف استخداـ كسائل اإلعبلـ مناسبا.

من قبل احلكومة كمن مث تنفيذىا  1321يتم تنفيذ ادلنهج الدراسي  
  ڠمساراكومية على كل كحدة تعليمية. تشمل مدرسة كاحدة ادلتواسطة احل

للتعلم ادلرجعي. أصبحت ىذه  1321كادلدارس اليت نفذت ادلنهج الدراسي 
ألف ىذه ادلدرسة قادرة على تنفيذ التعلم بشكل  ڠيف مسارا 2درسة رقم ادل

جيد. بعد أف قاـ الباحثةة مبزيد من ادلبلحظات ، يعرؼ الباحثة أف ىناؾ 
 ادلنهج الدراسي عدين لتنفيذم. ادلدرسوف ليسوا مستإحراجا حيدث يف التعل

، كما زاؿ الطبلب ال يستجيبوف كثَتنا للتعلم يف الفصل الدراسي.  1321
التعلم النشط الذم يركز  1321 ادلنهج الدراسيكتوفر الدركس اليت تستخدـ 

على الطالب. ادلعلموف ىم فقط ادليسرين كادلديرين يف التعلم. لكن كيف من 
تمحور حوؿ الطالب حىت الطبلب أنفسهم فقط ادلمكن أف يقـو التعّلم ادل

باالستماع إىل ادلعلم بشرح فقط عدـ ادلشاركة بنشاط يف التعلم. كأكضح ادلعلم 
ا ال  للتو مبجرد اجللوس أماـ الصف. ىذا جيعل الطبلب الذين جيلسوف بعيدن
ديكنهم االستماع إىل ادلعلم بشكل كبَت. حىت أف الكثَتين يتحدثوف عن 

 .ا حيدث التعلمأنفسهم عندم
نظر من توافر كسائل التعلم ، يف مدرسة كاحدة ادلتواسطة احلكومية  

كافية.   كسائل التعليمية لقد دتت ڠفاطموايت مساراالذم تقع يف شارع  ڠمسارا
كلكن ال يزاؿ ىناؾ العديد من ادلعلمُت الذين مل يتمكنوا من االستفادة 

حتصل على مرافق مثل أجهزة  القصول من استخدامها. حىت أف ىناؾ فئات ال
 .العرض اليت جيب أف تكوف يف كل فصل لدعم التعلم

                                            
10

 Indah Komsiyah, Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Sukses Offset, 2012), hlm. 81 
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تنفيذ ادلنهج  الدراسي  خللفية ىذه األطركحة اليت كتبت حوؿ " من البيانات السبيقة
من ناحية استعداد  ڠامسار  2درسة الثانوية احلكومية ادليف تعليم اللغة العربية ب 1321

". التنفيذ مهم جدا ألنو يؤثر بشكل كبَت على عملية لتعليميةوسائل االادلدرس كالطبلب ك 
 التعليم كالتعلم يف ادلدرسة.

 تحديد المسألة .ب 
مبدرسة  1321الدراسيكيف استعداد ادلدرس يف تنفيذ ادلنهج  .٢

 ؟ ڠمسارا 2الثانوية احلكومية 
مبدرسة  1321كيف استعداد الطبلب يف تنفيذ ادلنهج الدراسي  .١

 ؟ ڠمسارا 2الثانوية احلكومية 
مبدرسة  1321وسائل التعليمية يف تنفيذ ادلنهج الدراسي ال كيف .١

 ؟ ڠمسارا 2الثانوية احلكومية 
 أىداف و فوائد البحث .ج 

 أىداؼ البحث .٢
 1321دلعرفة استعداد ادلدرس يف تنفيذ ادلنهج الدراسي . أ

 ؟ڠ مسارا 2مبدرسة الثانوية احلكومية 
 1321راسي دلعرفة استعداد الطبلب يف تنفيذ ادلنهج الد . ب

 ؟ ڠامسار  2مبدرسة الثانوية احلكومية 
دلعرفة متاح كسائل التعليمية يف تنفيذ ادلنهج الدراسي  . ت

 ؟ ڠمسارا 2مبدرسة الثانوية احلكومية  1321
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 فوائد البحث .١
 النظرية اجلهةمن . أ

يرجي من نتائج كالبحث ليعطى مساعدة يف التفكَت البناء. 
 عربيةخاصة يف رلاؿ تطوير تعليم اللغة ال

 العاملية اجلهةمن . ب
 مدرسلل .٢

مساعدة ادلعلمُت على معرفة النقص يف تنفيذ ادلنهج 
 يف تعليم اللغة العربية. 1321الدراسي عاـ 

فقنا دلتطلبات ادلنهج للمعلمُت حتسُت طريقة التدريس ك 
 1321 الدراسي

 للطبلب  .١

للطبلب إعداد أنفسهم أكال مع الكثَت من التعلم خارج 
 ة.الفصوؿ الدراسي

 للمدرسة .١
للمدرسة اف يعرؼ استعداد ادلعلمُت للتدريس   -

 1321باستخداـ ادلنهج الدراسي عاـ 
تعزيز ادلعلمُت ليكونوا أكثر استعدادان للتدريس من  -   

خبلؿ إشراؾ ادلعلمُت يف التدريب كاحللقات الدراسية حوؿ 
 1321 الدراسي نهجادل

 للباحثة  .4
حثة إىل التعلم أكثر نشاطا توفَت ادلعرفة للباحثة كجعل البا 

ككذلك االستعداد ليكوف ادلعلم ادلناسب
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 الباب الثاني
 النظري هيكالال

 

 وصف النظرية .أ 
 3102تطبيق المنهج الدراسي  .2

يف عملية التعليم بادلدخل العلمي  1321 الدراسي نهجادلإف تطبيق 
ف أف يبنوا الطلبة يستطيعو ىو عملية الدراسة ادلصممة بذلك ليكوف 

حيددكا ك إلجياد ادلشكلة( اىدة )لتعريف ك رات أك اخلطوات يف ادلشالفك
ت حتليل البياناكجيمعوا البيانات بكل التقنية ك يسبكوا الفرضية ك ادلسألة 

 احلكم أك ادلبادئ ادلتوافرة.كأخد اخلبلصة كعرض الفكرات ك 
 المبادئ (أ 

مبادئو  1321الدراسي  نهجادلإف لتحقيق حصوؿ عملية التعليم ب
 منها: ،التعلمدرس على القياـ بعملية التعليم ك دلوف يعتمدىا االيت تك

ليس الطبلب يعطيهم ادلدرس ادلعرفات كلكن الطبلب يبحثوف  (٢
 باحثوف ادلعارؼ

 ليس ادلدرس كحده مصادر الدراسة كلكن يكوف التعلم من (١
 ادلصادر ادلتنوعة

 دلدخل العلميمن التعليم مبوجب نّص لتكوف التعليم با (١
احملتويات أك ادلاّدة التعليم لتكوف دلعتمدة على ا من التعليم (4

 دلهاراتالتعليم با
 من التعليم اجلزئي لتكوف التعليم التكامل (5
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مقيدة  يدة باجلواب الواحد لتكوف التعليمادلق التعليمكجود  (6
 باجلواب ادلتنوع

 لتكوف مهارات تطبيقية من التعليم الشفهي  (7
 تعديلهاة ك ات البدنية كادلهارات العقليترقية ادلهار  (٣
 الدراسة ادلقدمة للطلبة كالدراسة طوؿ احلياة (9

اليت تطبق القيم بتسليم األسوة كبناء اإلرادة كجود الدراسة  (٢٣
 تنمية إبداع الطلبة يف عملية التعليمك 

 اجملتمعسة اجملرية يف البيت كادلدرسة ك كجود الدرا  (٢٢
 كجود الدراسة اليت تطبق ادلبادئ أف كل شخص مدرس  (٢١

 أم مكاف فصل.ك  ككل شخص طالب
كاالتصاؿ لًتقية فعالة التعليم كجود انتفاع التكنولوجيا   (٢١

 عاملهاك 
 2خلفية ثقافة الطلبة.التقرير على االختبلؼ ك   (٢4

 المتطلبات (ب 
 نهجادلإف خطوات ادلدخل العلمي يف عملية التعليم ب

لكل ادلرحلة أجريت باستخداـ ادلدخل العلمي  1321 الدراسي
ومات بوسيلة ادلشاىدة كالسؤاؿ ط ادلعلالذم حتتول على: استنبا

عرض البيانات مث يستمر يراعي البيانات أك ادلعلومات كي التجربة مثك 
 التنشئة مع تكوين الًتابط.ة التحليل كالتفكَت كالتخليص ك بعملي

                                            
1 Shafa, Karakteristik Proses Pembelajaran Kurikulum 2013, 

(Samarinda: Dinamika Ilmu vol.14 no. 1, 2014), hlm. 84 
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يف عملية التعليم  ل العلمي ىو مدخل التعليم الذم تطّبقادلدخك 
ج على منهج التعليم . خيتلف ىذا ادلنه1321 الدراسينهج ادلب

بكل خطوات عملية التعليم ادلصممة كاف ادلدرس  .األخر السابق
 سيقـو خطوات التعليم باستخداـ ادلدخل العلمي.

 للمدخل العلمي شليزاتو يف عملية التعليم منها:ك 
ستطيع عتمد على احلقائق ك الظواىر شلا تإف مواد الدراسة ت (٢

 اخلرافة أك القصة كحدىابياهنا بدىاء معُت ك ليس بالتخيل أك 
الطلبة رد فعل الطلبة كالتعامل الًتبوم بُت  إف بياف ادلدرس ك (١

التفكَت ادلوضوعي أك التفكَت كادلدرس حرم من الظنوف ك 
 ادلنحرؼ من التفكَت الصحيح

 صحيحا يف عمليةطلبة يف التفكَت عميقا كزللبل ك يدافع ال (١
 سةتطبيق مواد الدراالتعريف كالفهم كحل ادلشكلة ك 

نظر  يدافع الطلبة يف القدرة على التفكَت الصحيح يف (4
 الًتابط من مواد الدراسةاالختبلؼ كالتشابو ك 

التنمية يف ختطيط يف القدرة على الفهم كالتطبيق ك يدافع الطلبة  (5
 الفكر ادلعقويل لرد فعل مواد الدراسة

ادلوقع احلقيقي الذم يستطيع قبض يعتمد على الفكرة كالنظرية ك  (6
 تضامنو

 إف أىداؼ الدراسة مصممة باظاىرة ك كاف نظاـ تقدديها شلتعا (7

السلوكيات كادلعرؼ أما عملية الدراسة حتتول على ثبلثة عناصر: ك 
 KSA( "Knowledge, Skill, Attitude)"مسيت بكادلهارات ك 
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جانب السلوكيات تدكر حوؿ تغَت احملتويات أك ادلواد ادلدركسة ك  (٢
 ليكوف الطلبة يعرفوف "دلاذا".

جانب ادلهارات تدكر حوؿ تغَت احملتويات أك ادلواد ادلدركسة ك  (١
 ليكوف الطلبة يعرفوف "كيف"

جانب ادلعارؼ تدكر حوؿ تغَت احملتويات أك ادلواد ادلدركسة ك  (١
 ليكوف الطلبة "عما" يعرفوف.

ادلوازنة أك ادلعادلة بُت القدرة ك النتيجة األخَتة  ىي التنمية ك  (4
ادلعرفة إنسانا ذات الكفاءة ك انا حسنا ك على أف يكوف إنس

انب كفاءة للحياة اجليدة من نفس الطلبة شلا حيتول على ج
 ادلهارات.السلوكيات كادلعارؼ ك 

تجُت كادلبتكرين كاف إصلاز الدراسة يتولد منها الطلبة ادلنك  (5
نيُت من كسيلة تقييد السلوكيات كادلهارات الوجداكادلبدعُت ك 

لدراسة من كسيلة ادلدخل العلمي أما صورة اكادلعارؼ ادلًتابطة. ك 
 منظورة كما يلي:

 عمليات الدراسة األنشطة
ة، االستماع، النظرة، ادلشاىدة، القراء ادلشاىدة 

 دكف األلة(.كاالىتماـ )بألة ك 
عرض السؤاؿ من احلقائق إىل الفركض  عرض السؤاؿ

بدئ من مراقبة ادلدرس حىت إىل أف 
 يقـو بذات الطلبة

ُت البيانات احملتاجة من األسئلة يع مجع البيانات
ادلعركضة، يعُت مصادر البيانات 
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ة، الوثيقة، الكتاب كالتجربة( )بضاع
 مجع البياناتك 

حتليل البيانات على صورة إنشاء  التطبيق
الطبقة،  \الطبقة، تعيُت ترابط البيانات 

اخلبلصة من نتائج حتليل البيانات اليت 
-unstructuredبدئت من 

unistructure-multistructure-

complicated structure 
كرة على صورة اللساف إلقاء نتائج الف التعبَت

كالكتابة كرسم بياين كالسطر كالصورة 
 الوسائل األخرلك 

 مبلحظة: إف عملية ادلدرس يف الدراسة ىي:  

 أف يعد مصادر الدراسة (٢
 يدافع الطلبة للتعامل مع مصادر الدراسة (١
السؤاؿ ليكوف الطلبة يفكركف نتائج عرض السؤاؿ أك إبداء  (١

 التعامل
يراقب فكرات الطلبة أك عملية تفكَت الطلبة مع إعطاء  (4

scaffolding 
 يدافع الطلبة للمحادثة أك لتوزيع نتائج فكراهتم (5
 يؤكد الفهم الذم حصلواه (6
 1يدافع الطلبة إلنعكاس خربات دراستهم. (7

                                            
2
M Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam 

Pembelajaran Abad 21, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 37 
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 المميزات أو الخصائص (ج 
 بادلميزات أك اخلصائص التالية: مصمم 1321 الدراسينهج ادلإف 
تماعية كادلعرفة االجلة بُت معادلة سلوكيات العقيدة ك تنمية ادلعاد (٢

 احلركة اجلسدية.كاالبتكارات كاالشًتاكة كالكفاءة العقلية ك 
إف ادلدرسة ىي من اجملتمع الذم يعطي اخلربة الدراسية ادلصممة  (١

ىل اجملتمع درسواه يف ادلدرسة إحيث أف الطلبة يطبقوف ما قد 
 ينفع اجملتمع كمصادر الدراسة.ك 

تطبيقها يف كل حالة ادلهارات مع تنمية السلوكبات كادلعارؼ ك  (١
 اجملتمع.يف ادلدرسة ك 

تنمية بعض السلوكيات كادلعارؼ إعطاء الوقت الكايف ل (4
 ادلهاراتك 

إف ادلنافسة مقررة بصورة الكفاءة الصميمية ادلفصلة يف كفاءة  (5
 اسيةادلواد الدراسية األس

الكفاءة لصميمية يدخل يف عناصر ادلنظمة ك إف منافسة الفصل ا (6
عملية الدراسة منمة سية حيث اف كل الكفاءة ادلصممة ك األسا

 حلصوؿ الكفاءة ادلقررة يف الكفاءة الصميمية
التقايد باالعتماد على ادلبادئ احلسايب ك الكفاءة األساسية منمة  (7

 1الدراسية. ادلرحلةكاإلغناء بُت ادلواد الدراسية ك 
 4الًتكيز على الطلبة. (٣

 

                                            
3
 Permendikbud 68 thn 2013, Karakteristik Kurikulum 2013, hlm. 3 

4
 M Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam 

Pembelajaran Abad 21, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 36 
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  تعليم اللغة العربية .1
إف كلمة التعليم يعود إىل كل احلادثة ادلعدة دلدافعة أنشطة الطلبة شلا 

تنميتها للحصوؿ على األىداؼ ملية اختيار الطريقة كتقريرىا ك فيو من ع
ادلرجوكة. فيشمل التعليم أك الدراسة على معٌت كل النشاط ادلعد دلساعدة 

  5الشخص لتعليم ادلهارات أك القيم اجلديدة.
التعلم يف احلقيقة ىي عملية التعامل على كل حالة فعملية التعليم ك 

إهنا عملية مشَتة من كسيلة اخلربة. فعملية تعليم ك  ادلوجودة حوؿ الشخص
اللغة العربية  ىي كل عملية الدراسة اليت قاـ بو مدرسوا اللغة العربية كامبل 

ية تعليم ادلواد ادلعينة فعالة للحصوؿ على أىداؼ تعليم اللغة يف جعل عمل
  6العربية.
 ىناؾ أربعة جوانب  مهارات اللغة العربية ادلعلمة يف عملية التعليم:ك 

 مهارة القراءة(أ 
مل يعد الشخص أنو قادر على اللغة هنا من مهارات اللغة العربية. ك إ

ص العربية منها نصو فهم الة جيدا لو مل يقدر على القراءة ك العربي
 الكتب العربية األخرل.القرأف كالسنة ك 

راءة من جانب قراءة اللغة العربية، توجد تقسيم تنوع القراءة منها القك 
القراءة راءة السرعة كالقراءة التسلية ك القاجلهرية كالقراءة السرية ك 

فهمها  القراء اجلهرية ىي القراءة بقراءة جهرية يستطيعك  7التحليلية.
                                            

5 Naifah, Teratai (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo Semarang, 2012), hlm. 38 
6
 Acep hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, 

(bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 32 
7
 A. Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2004), hlm. 126 
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دلعرفة الرئيسية أك األىداؼ من القراءة السرية حصوؿ اخر. ك األ
هتدؼ القراءة السريعة لتحريك الطلبة على اف يقرؤكا التفصيلية. ك 

تأديب رغبة الطلبة يف أسرع من العادة. هتدؼ القراءة التسلية ل
هتدؼ القراءة التحليلية لتدريب الطلبة يف دتليك القدرة على القراءة. ك 

 من ادلواد أك النصوص ادلكتوبة. ْتث ادلعلومات
 مهارة الكتابة(ب 

( 2إف مهارة كتابة الطلبة يف اللغة العربية منظورة من اجلوانب األتية: 
اجلملة باحلركؼ اذلجائي مع تطيع أف يكتبوا اللفظ كالكلمة ك يس

( يستطيع أف يعربكا ادلعلومات كتابيا يف 1عبلمة الًتقيم جيدا. 
كفاءة باستخداـ النص الذم يشَت إىل الالكلمة البسيطة ادلناسبة ب

ح. الًتتيب الصحيملة كاحلركؼ كعبلمة الًتقيم ك اجلاللفظ كالكلمة ك 
الشعورات كتابيا شلا يشَت إىل مهاراة ( يستطيع أف يعربكا األراء ك 1

 الكتابة الصحيحة.
 مهارة االستماع(ج 

ية: إف مهارة استماع الطلبة يف اللغة العربية منظورة من اجلوانب األت
 الكلمةركؼ اذلجائية كالكبلـ )اللفظ ك ( ادلعرفة على صوت احل2

( حيصل الطلبة 1التفريق صحيحا. كاجلملة( يف النصوص بالتفويق ك 
على ادلعلومات العامة أك التفصيلية من أنواع النصوص اللسانية 

 البسيطة صحيحا.
 مهارة الكبلـ(د 

( 2اجلوانب األتية: إف مهارة كبلـ الطلبة يف اللغة العربية منظورة من 
القدرة على إلقاء ادلعلومات لسانيا بالنطق الصحيح يف الكلمة 

( القياـ بعملية احلوارات البسيطة شلا يشَت إىل كفاءة 1البسيطة. 
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الشعورات لسانيا تناسب النص ( إبداء االراء ك 1االتصاؿ الصحيح.
 ادلشَت إىل كفاءة االتصاؿ الصحيح. 

اؾ مخسة مبادئ جيب اىتمامها يف تعليم ذىب عبد احلميد إىل أف ىن
 8اللغة العربية، منها:

 الًتكيز على الطلبة(أ 
 األسوةالتدريس بالعادة ك (ب 
 تنمية الكفاءة االجتماعية(ج 
 التفكَتتنمية افطرة للتوحيد كالتعريف ك (د 
 تنمية كفاءة حل ادلشكبلت(ه 
 تنمية إبداعية الطلبة(و 
 التكنولوجياتنمية فهم القيم كاستخداـ العلـو ك (ز 
 مي الوعي كمجتمع الببلد اجليدين(ح 
 الدراسة طوؿ احلياة(ط 
 الصحبة.التناسب يف الكفاءة كادلعاكنة ك (ي 

أما األىداؼ من تعليم اللغة العربية ىي تنمية كفاءة الطلبة يف ك 
تنمية مهارة العلـو اللغوية أك اـ اللغة لسانيا كاف أك كتابيا ك استخد

ة الكبلـ كمهارة القراءة مهار ادلهارات اللغوية منها: مهارة االستماع ك 
 9مهارة الكتابة.ك 
 

                                            
8 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) 

hlm, 163 
9 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran ..., hlm 129 
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 3102متطلبات استعداد المنهج الدراسي  .3
 استعداد المدرس متطالبات  (أ 

 كما يايل:  1321معايَت استعداد ادلدرس يف ادلنهج الدراسي 
 ادلدرس كميسر كاحلافز يف عملية التعليم (٢
يبحث الكفاءات التعليم اليت حتتاج أف يقدر الطبلب يف  (١

 عليمهناية الت
بإعطئ خربة التعلم للطبلب خيّطط سًتاتيجية كبيئة التعليم  (١

 كفاءة األساسية  يف حصل
مساعدة الطبلب أخذ ادلعلومات كتنظيمها كعمليتها  (4

 الستخدامها يف حّل ادلشكبلت احلقيقة
يتعّرؼ كيقّرر النمط تقوًن احلصيلة الدراسة الطبلب ذات  (5

 ٢٣.كفاءة األساسيةكثيقا ب

عميل الًتبية مهورية عن معيار الًتبية ك قرره اجل ادلعيار الذم قدك 
ما معيار عن الًتبية قبل العمل كصبلحية البدف كالعقل مع الًتبية فإهن

 عميل الًتبوم شلا يلي:داخل العمل. كأما توصيف معيار الًتبية ك 

ينبغي للمدرس دتليك االستحقاؽ األكادديي ك الكفاءة كعميل  (٢
ينبغي دتليك الكفاءة كباطنا ك  كمث صحة البدف ظاىرا الًتبية.

 لتكوين أىداؼ الًتبية األىلية.

                                            
10 E. Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.21 
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االستحقاؽ األكادديي ىو مرحلة الًتبية األدىن اليت جيب  (١
 حتقيقها ادلدرس بداللة على الشهادة ادلناسبة بالقوانُت ادلنطبقة.

األساسية الكفاءة ىي عميل الدراسة يف ادلرحلة الًتبوية  (١
 و:مع تربية الطفل ضلكادلتواسطة ك 

 الكفاءة البيداغجية.أ 
 الكفاءة النفسية.ب 
 الكفاءة احملًتفة.ج 
 الكفاءة االجتماعية.د 

السلوكية للمدرس دتليك الكفاءة الركحية ك  من مث، ينبغيك 
 ادلتناسبة.

إف لو الكفاءة للشخص الذم مل يكن لو الشهادة بل ك  (4
احملتاجة يستطيع أف يكوف ادلدرس بعد اخلاصة ادلعتربة ك 
 االختبار البلئقية.

منظمة الكفاءة كعميل الدراسة ينميها استحقاؽ األكادديي ك  (5
 22قررهتا قانوف الوزارات.معيار أىلية الًتبية ك 

 استعداد الطلبة متطلبات  (ب 
باالستعداد الفردم إنو سيحمل إىل من يعطي رد فعلو ك 

من األحواؿ ادلوجهة بوسيلة طريقو النفسية. كما قالو سبلمت 
"Slamet"  أف االستعداد ىو مجيع األحواؿ الفردية شلا جيعلو يستعد

. إلعطاء رد فعلو أك جوابو يف الطريقة ادلعينة عن األحواؿ ادلعينة
                                            

11 E. Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 22 
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العقلية، إذ اؿ ادلعينة ىي األحواؿ البدنية ك ادلقصود من األحو ك 
اج إىل األحواؿ البدنية للحصوؿ على مرحل االستعداد الكامل حيت

االستعداد الفردم يف عملية التعليم أك  العقلية تًتابط بذلكك 
 الدراسة.

لية الدراسة يعُت جودة تعليمهم إف استعداد الفردية كالطلبة يف عم
أف استعداد  "Agus Sujanto"مفخرهتم. ذىب أغوس سويانطا ك 

صلاح الطلبة على النجاح ىف عملية الدراسة. ك  الطلبة مهم للحصوؿ
ة يعُت صلاح الطلبة يف الدراس يف عملية االستعداد قبل اشًتاكهم ىف

يؤثر إىل مفخرة الدراسة. صلاح الطلبة أك عدـ صلاح الطلبة الدراسة ك 
  21على حسب كيف كانت الدرسة اليت قا هبا الطلبة.

 كما يايل:  1321متطلبات الطبلب يف ادلنهج الدراسي 
 خيّطط الطبلب كفاءات التعليم يقدمها ادلدرس  (٢
 ليميعمل الطبلب ختطيط يف كل تع (١
تعّلم الطبلب الفعلية بادلشاىدة كعرض السؤاؿ كمجع  (١

البيانات كالتطبيق كالتعبَت مث تفكَت العلي كتحليل كتركيب 
 كتقييم فرديا أك رلموعا

أمثل الطبلب كفاءات نفسو يف أنشيطة داخلّية أك  (4
 21.إضافّية

 

                                            
12

 Konselor, Jurnal Ilmiah Konseling, Hubungan Kesiapan Belajar 

Siswa Dengan Prestasi Belajar, Volume 2 Nomor  Januari 2013 
13 E. Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013, ........ 

hlm. 50 
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على حسب المنهج  وسائل التعليميةاستعداد المتطلبات  (ج 
 3102الدراسي 

ًتبية األىلية  ل الدراسة أك التعليم مضبوطة يف معيار الإف كسائ
مكاف رافق ضلو الفصل كمكاف الرياضة ك معيار ادلكمعيار ادلرافق. ك 

ادلصادر األخرل احملتاجة ىف ك النزىة ة كادلكتبة كادلعمل كادللعب ك العباد
كاف ولوجيا للمعلومات كاالتصاالت. ك عملية الدراسة كاستخداـ التكن

قررىا نظاـ الوزارت، ا منظمة معيار الًتبية األىلية ك فق ينميهمعيار ادلرا
 منها:

 ينبغي لكل الًتبية دتليك ادلرافق اليت تشمل على األدكات (٢
الًتبوية كالوسائل التعليمية كالكتب كمصادر الدراسة األخرل 

ملية التعليم كالتعلم ادلرتبة ادلرافق األخرل احملتاجة لدعم عك 
 ادلستمرة.ك 

إدارة ك ادلرافق ضلو ادليداف كالفصل ك الًتبية دتلي ينبغي لكل (١
اجية كادلطعاـ إدارة االستنتس كادلدرس كادلعمل كادلكتبة ك الرئي

كاف األخر ادلدة كادللعب كالنزىة ك مكاف العباكمكاف الرياضة ك 
 التعلم ادلرتبة ادلستمرةلدعم عملية التعليم ك 

كمعمل ـ الطبيعة إف معيار تنوع ادلرافق ادلعملية الكمبوتَتيةعلو  (١
األدكات الدراسية األخرل يف كل اللغة كمعمل الكمبوتَت ك 

 الًتبية مقررة يف الدفتار الذم حيتول نوع األدكات ادلوجودة. 
إف معيار الكتب الدراسية يف ادلكتبة مقررة يف عدة مجلة القليلة  (4

  من الكتب لكل ادلواد الدراسية يف ادلكتبة لكل الطلبة.
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كما   1321يف ادلنهج الدراسي  د كسائل التعليميةاستعدا متطلبات
 يايل:

ليس ادلدرس يكوهنا مصادر التعلم كلكن يستطيع كسائل أف  (2
 يكوف مصادر التعلم كذالك

الوسائل الذم ديكن استخدامها لوصوؿ ادلعلومات من  (1
 اإلنًتنت

الوسائل ادلتعّدد )كسائل الذم يربط بُت كظيفة العمل  (1
 احلواّس معنا(

 رافق )الوسائل( لعملية التعليمالتأكيد م (4
 ٢4الوسائل ادلستخدمة ىي الوسائل التفاعلية. (5

 سة السابقةالدرا .ب 
يقصد كجود الدراسات السابقات لنظرة أمهية ىذا البحث ك يستطيع 

 أف يعطي دكرا إىل أرض الًتبية بوسيلة البحث اليت أجرم من قبل.
كايل جاكا   ( طالبة من جامعة سوناف21413372زانو مفتاح النعمة ) .٢

 Kesiapan Guru Bahasa Arab Dalamبادلوضوع " 

Menerapkan Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi 

Bantul Yogyakarta. :عملية 2". ك النتيجة من ىاذ البحث أف .
. يستعد ادلدارس يف تطبيق ادلنهج الدراسي 1جيد،  1321ادلنهج الدراسي 

دلقدرة. أما الكفاءة النفسية ك . ك حيصل ىذا من حتليل ادلؤسرات ا1321
دلدرسي اللغة العربية يف تطبيق  pedagogikاإلجتماعية ك ادلهنية كذلك 

                                            
14 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013, Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum SMP/MTs, hlm. 2 
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مستعدكف. ك بؤرة ىذا البحث ىي يف استعداد  1321ادلنهج الدراسي 
مبدرسة  1321مدرسي اللغة العربية على تطبيق ادلنهج الدراسي للسنة 

 25يوكياكرتا.سابضادادم اإلسبلمية احلكومية ببانتوؿ 
( طالب من جامعة سوناف كايل جاكا 39413218ادلكي شكرا شهبانا ) .١

 Implementasi Pembelajaran Bahasa Arabبادلوضوع "

Kurikulum 2013 Di Mts Mua’limin Sruweng Kebumen 

Tahun Pelajaran 2015/2016”.  نتيجة ىذا البحث أف تنفيد ك
يف مدرسة ادلعلمُت اإلسبلمية  1321 اسيتعليم اللغة العربية بادلنهج الدر 

قد جرل كلكن مل ( Sruweng Kebumenاحلكومية سرككينج كيبومن )
يكن كامبل بالدليل أف كجود حطة البحث مل تناسب بنظاـ ادلنهج الدراسي 

، ك التعليم الذم مل يناسب ْتطة البحث، ك الوسائل التعليمية اليت 1321
اليت تؤثر إىل تطبيق ادلنهج الدراسي  مل تكن كاملة. ك العوامل ادلدفوعة

 1321ىي ادلعلم الذم يسعى أف يزيد ادلعارؼ عن ادلنهج الدراسي  1321
باسًتاؾ عملية الدراسة ، ك ادلرافقة التكنولوجية، ك ادلشاكرة عن ادلنهج 

مع كجود الكتاب للمدارس ك الطلبة . اما العوامل العراقيلة  1321الدراسي 
زلددة، إحتياجو إىل تكييف  1321ادلنهج الدراسي ىي فهم ادلدارس عن 

، معمل LCDك النقصاف يف الوسائل التعليمية مثل  1321ادلنهج الدراسي 
اليت مل يكن ثابتا. زلاكلة  1321اللغة العربية، ك ترتيب ادلنهج الدراسي 

مدرسي اللغة العربية يف تنمية تنفيد تعليم اللغة العربية بادلنهج الدراسي 

                                            
15 Zanu Miftahun Nikmah, Kesiapan Guru Bahasa AArab Dalam 

Menerapkan Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta, 

(Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2016 ), hlm. xii 
 



22 
 

ا يلي: تزييد ادلعارؼ يف استخداـ التكنولوجية اخلربية. ألف ادلنهج شل 1321
ىو ادلنهج اليت حتتمل التكنولوجي، ك حياكؿ أف يصنع خطة  1321الدراسي 

الدرس اجليدة مث يطبقها، ك أف يقـو بالتعاكف مع ادلدرسة لتنمية األنشطة 
خداـ الطرائق ادلدافعة إىل معرؼ الطلبة عن اللغة العربية، ك يبدع يف است

 1321التعليمية. يف ىذا البحث يقـو البحث يف تنفيد ادلنهج الدراسي 
 رتيب عملية تعليمو مثل: صناعة خطةعموميا. كلكن، يهتم يف تنفيد ت

  26الدرس، استعداد الكتب مع كجود الوسائل التعليمية.
ْتث علمي لطالبة جامعة سوناف كايل جاكا كجيي ليستارم  .١

ذلا ادلساكة يف بعض ادلتغَتات. ك الفرؽ يف ىذا البحث ( اليت 22413324)
 Implementasi Kurikulumىو يف حتديد ْتثها. موضوع ْتثها "

2013 Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MAN 3 

Yogyakarta (Ditinjau Dari Kesiapan Guru Dan 

Ketersediaan Media Pembelajarannya)”  نتيجة ىذ . ك
ىذا بالنظرة إىل عملية مستعد. ك  1321اء ادلنهج الدراسي البحث أف إجر 

يف تعليم اللغة   1321تعليمو. ك من مشكبلت تنفيد ادلنهج الدراسي 
العالية احلكومية  يوكياكارتا منها: نوعية الطلبة، استعداد  1العربية مبدرسة 

صاف الوسائل تعليميتها زلددة بوجود نقرس يف تقنية الدراسة كتقوديو، ك ادلدا
يف ىذا البحث فرؽ. ال يبحث ىذا البحث عن رس ادلبتدعُت. ك ادلدا

 27استعداد الطلبة يف عملية التعليم.
                                            

16
Al Makkawi Syukron  Syahbana, Implementasi Pembelajaran 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 di MTs Mu’allimin Sruweng Kebumen Tahun 

Pelajaran 2015/2016, (Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 

ix  
17 Wiji Lestari,  Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran 

Bahas Arab di MAN 3 Yogyakarta (Ditinjau dari Kesiapan Guru dan 
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دراسة السبيقة ادلذكورة عن البحث الذم سيقـو بو الباحثة، الختتلف   
( أف موضوع البحث 2كالذم دييز ىذا البحث عن الدراسة السابقة ، )

( تركيز البحث على الدراسة 1ابقة )الذم يتخذ أف خيتلف عن الدراسة الس
الًتكيز على البحث. ىذه ادلراجعة  1فقط ، ىناؾ  1السابقة اليت كانت 

األدبية ىي إشارة للباحثة دلعرفة أف ال أحد قد فحص العنواف ليكوف يف 
 باحثة بعناية.

 اإلطار الفكر .ج 
ىو ادلنهج االستمرار من ادلنهج القدًن كىو  1321الدراسي  ادلنهج

أشد تركيزا على تكوين السلوكيات  1321الدراسي  . يف ادلنهج KTSP هجادلن
من الطلبة ليكوف عليهم الفردية احلسنة بل معتدلة مع ادلعلومات العامة. تنفيذ 

 ادلنهج يف ادلدرسة ال خيلو من كجود ادلدرس كمريب أكىل يف ادلدرسة.
استعداد ادلدرس زلتاج ليستطيع عليو أف يعلم علومو صحيحا 
كفعاال. كذلك ىو طالبو، ينبغي على الطلبة اف يستعدكا للدراسة يف ادلدرسة 
لتكوف العلـو ادلدركسة نالتها الطلبة صحيحا. أما للوسائل التعليمية كلعدكات 

 ادلدافعة لدراسة الطلبة ليكوف على الطلبة أف يدرس فعاال كمث شلتعا.
قيمة الطلبة  ادلراةد لتكوين 1321 الدراسي كلتحقيق أىداؼ ادلنهج

ليس ؼ. كىو يستعد أف يعلم الطلبة. ك احلسنة، حيتاج إىل كوف ادلدرس احملًت 
ملية فقط حيتاج إىل ادلدرس كإمنا ابتكار ادلدرس يف تكوين البدعة اجلديدة يف ع

 يأخد اىتماـ الطلبة ك مهنتهم.التعليم كالتعلم النافعة ك 

                                                                                             
Ketersediaan Media Pembelajaran), (Yogyakarta: FITK UIN Sunan 

Kalijaga, 2015), hlm. vii  



24 
 

 الدراسي ادلنهج ، استخدـڠسماراالثانوية احلكومية ب 2يف ادلدرسة 
مناسبا مع إشارة كزارة الًتبية احلكومية. عملية التعليم كالتعلم يف ىذه  1321

ادلدرسة تعد من أحسنها. الطلبة فيها سهل لًتتيبهم أحسن. كلكن، ىناؾ 
النقص من عملية التعليم كالتعلم يف تلك ادلدرسة. ألف ادلدرس يف تلك ادلدرسة 

ملية التعليم كالتعلم يف الفصل حىت كثر من غَت شلتع كغَت جيد يف إقامة ع
الطلبة ال يفهموف ما يعلمها ادلدرس اللغة العربية يف الفصل. يلقى ادلدرس ادلادة 

 فقط. كليس ىناؾ التعامل من الطلبة يعرب أهنم قد فهم ما يلقيو ادلدرس.
من البيانات السبيقة ، سيقـو الباحثة مبراجعة ادلزيد حوؿ تنفيذ 

من  MTs N 1 Semarangلتعلم اللغة العربية يف  1321راسي ادلنهج الد
 حيث استعداد ادلدرسُت كالطبلب كمتاح كسائل التعليمية
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الباب الثالث

 مناىج البحث
 

مناىج البجث ىي سبل احلق كىي أساليب احلق كسبل احلق كثَتة كمتعددة كختتلف 
اختبلؼ الزكايا اليت  باختبلؼ ادلوضوعات كباختبلؼ الباحثُت أم -كما سنرل-عنده

 2ينظركف منها إىل ادلوضوعات ادلختلفة.

 نوع البحث و مدخلو . أ
 نوع البحث .٢

. البيانات اليت مجعها يف البحث نوعيالبحث اليف ىذا البحث باستخداـ 
ليست يف شكل أرقاـ ، كلكن البيانات تأيت من الربامج النصية للمقابلة 

مذكرات ادلذكرة كغَتىا من كادلبلحظات ادليدانية كالوثائق الشخصية ك 
ىو كصف الواقع  نوعيالوثائق الرمسية. حىت أف الغرض من ىذا البحث ال

 التجرييب كراء ىذه الظاىرة يف العمق كالتفصيل ككاملة.
 Lexy Jالوصفي. يعّرؼ  نوعيتستخدـ ىذه البحث طريقة ال

Moleong الوصفي بأنو ْتث يهدؼ إىل فهم ظاىرة ما  نوعيالبحث ال
لو موضوع البحث ، مثل السلوؾ كاإلدراؾ كاحلافز كالعمل ، عن  يتعرض

طريق الوصف يف شكل كلمات كلغة ، يف حالة خاصة الساذج باستخداـ 
 1األساليب العلمية.

                                            
 43ادلي للفكر اإلسبلمي(, ص. ، )ىَتندف: ادلعهد الع2956، منهج البحث عند الكندمفاطمة إمساعبل،  ٢

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6 
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 field) لبحث ادليداينىو ا ادلستخدـ يف ىذا البحث إف نوع البحث

research) أك  كاف مجع بياناتو زلصولة يف ادليداين  كىو البحث الذم
 1مكاف البحث.

 مدخل البحث .١
ىو استَتاتيجية الباحثة يف تعيُت الظاىرم، ك  استخدـ ىذا لبحث ادلدخل

حقيقة اخلربات االنسانية عن ظواىر ما. الفهم على خربات حياة االنساف 
عمليتو يبلـز الباحثة أف يعلم  جيعل فلسفة الظواىر كطريقة البحث كاف

 4حثة فيو مباشرة.يفهم عن مجلة ادلفركض بوقوع الباك 
 مكان البحث ووقتو . ب

كجود األدكات ت عن استعداد ادلدارس، الطلبة، ك للحصوؿ على البياناك 
الثانوية احلكومية  2سة ر ادلدرسية، تستغرؽ كقتا مقداره شهر كاحد يف مد

 ، شارع فادتاكايت.ڠمسارا
 مكاف البحث .٢

ذه . تقع ىڠسماراالثانوية احلكومية ب 2يقع ىذا البحث يف مدرسة 
كقوع ّتاكل الوسطى. ك  ڠدتببل موليا، ڠدرسة يف الشارع فادتاكايت، سنداادل

ىذه ادلدرسة جيعلها سهلة للوصوؿ إليها بوجود احلافلة ك مكاهنا جانيب 
 الشوارع الكبَتة.

 

                                            
3 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Ed. I, cet. 10, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22 
4 John W. Cresswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif dan Mixed), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 21-22 
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 قت البحثك  .١
 من 2ىو من تاريخ شهر أبريل مقداره شهرا دتاما. ك  أجرم ىذا البحث يف

مع ىذا، فإف البحث ال يقـو . ك  1328فمرب من نو  13نوفمرب إىل تاريخ 
بكل أيامها، بل القياـ على البحث يف كقت معُت جيرم فيها عملية 

 الدراسة.
 أما اخلطوات اليت فعلها الباحثة:

التقريب إىل رئيس ادلدرسة لعرض االستئذاف للقياـ بعملية البحث ( أ
 العلمي.

قابلة عن شيء ادلبعملية البحث العلمي بادلشاىدة ك أف تقـو الباحث ( ب
 ما.

 استحبلصو.بياناتو ك القياـ على حتليل ( ت
 مصادر البيانات . ت

إف مصادر البيانات يف البحث ادليداين ىي الفرد أك اجلماعة أك ادلؤسسة 
ادلبحوثة. لو كاف األغراض يف البحث ترتبط بادلؤسسة، فكوف مجع بياناتو 

 من إدارة تلك ادلؤسسة الًتبوية. ار يتصد
ألساسية كادلصادر ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو ادلصادر امصادر البيانات 

 الثانوية. 
 مصادر البيانات األساسية .٢

ىي الكلمات كاألفعاؿ.  نوعيمصادر البيانات األساسية يف البحث ال
الكلمات كاألفعاؿ ىي حتّصل ادلصادر البيانات من ادليداف بالطريقة 

ة ادلشاىدة يف ادليداف ادلشاىدة أك ادلقابلة. قبل ادلقابلة ، فعل باحث
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استخدـ الباحثة  5للحصوؿ على معلومات عن ظركؼ ميداف البحث.
ىذه البيانات للحصوؿ على معلومات مباشرة عن تنفيذ ادلنهج الدراسي 

)من  ڠمسارا 2يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  1321
بالتحديد عن طريق  ناحية استعداد ادلدرس كالطبلب ككسائل التعليمية(

ادلادة كالطبلب من الصف  مقابلة ادلدير كنائب رئيس ادلناىج كادلدرس
 .ڠامسار  2درسة الثانوية احلكومية ادل الثامن

 مصادر البيانات الثانوية .١
البيانات الثانوية ىي البيانات اليت حتصل عليها من مصادر القراءة 

الشخصية، كاليوميات، ل اليت تتكوف من الرسائل كسلتلف ادلصادر األخر 
، إىل كثائق رمسية من سلتلف الوكاالت كزلاضر اجتماعات اجلمعيات

نات الثانوية أيضنا يف شكل رلبلت، احلكومية. ديكن أف تكوف البيا
مرفقات من جهات رمسية مثل ، نشرات، منشورات من منظمات سلتلفة

، كما خييةنتائج الدراسة، أطركحات، نتائج ادلسح، دراسات تار ، الوزارات
استخدـ الباحثة ىذه البيانات الثانوية لتعزيز النتائج  6إىل ذلك.

كاستكماؿ ادلعلومات اليت مجعها من ادلقاببلت مع ادلدير كنائب رئيس 
ادلناىج كادلدرس ادلادة كالطبلب من الصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية 

.ڠمسارا 2احلكومية 





                                            
5 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 157 
6
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif...., hlm. 158 
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 بؤرة البحث . ث
أك األشخاص الذين يعتربكف قادركف على بؤرة البحث ىو اجلانب 

توفَت ادلعلومات عن اخللفية كالظركؼ احلقيقة من موضوع البحث ديكن أف 
تكوف البيانات الناجتة دقيقة. أصبحت األحزاب اليت اختيارىا ىي بؤرة البحث 

 من بُت أمور أخرل:
الدراسي استعداد مدرس اللغة العربية يف تنفيذ تعليم اللغة العربية بادلنهج   .2

1321 
 1321استعداد الطبلب يف تعليم اللغة العربية بادلنهج الدراسي  .1
  تنفيذ تعليم اللغة العربية بادلنهج الدراسي يف استعداد كسائل التعليمية  .1

1321  
حتصل البيانات من ادلوضوع أعبله  بادلقابلة منظمة مع دليل مقابلة 

كالطبلب من الصف الثامن ، ادلادة، كادلدرس ير، كنائب رئيس ادلناىجللمد
 .سيمارانج بطريق ملء قائمة األسئلة 2ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 طريقة جمع البيانات . ج
 طريقة ادلشاىدة (٢

ادلشاىدة ىي العملية ادلركزة يف اىتماـ أغراض ما باستخداـ كل ألة 
طريقة ادلشاىدة ادلستخدمة ىي ادلشاىدة ادلشًتكة مبعٌت أف ك  7احملسوسة.

يف ىذه ادلشاىدة كانت ك  8ة تكوف يف حالة من يكوف مبحوثا.ادلشاىد
باستخداـ ىذه ادلشاىدة ؾ يف عملية األغراض ادلبحوثة. ك الباحثة تشًت 

                                            
7 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, cet. 10, 2010), hlm. 203 
8 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D,.... hlm. 204 
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دتامة حىت إىل ادلعرفة عن معاين فكوف البيانات احملصولة كاملة ك  ادلشًتكة
 9األفعاؿ ادلبحوثة ادلظهورة.

سمًّى الوضع االجتماعي، ادلتّبع م يف البحث النوعي Spradleyكفقاؿ 
 كالذم يتألف من ثبلثة عناصر، كىي

مكاف، أك مكاف حيدث فيو التفاعل يف الوضع االجتماعي (أ
 ادلباشر

 الفاعل أك األشخاص الذين ديّثل بأدكار معُت(ب
النشاط أك األنشطة اليت تقـو هبا الفاعل يف الوضع االجتماعية (ت

 ادلستمرة

ف الذم حيدث فيو أنشطة التعليم الغرض من ادلشاىدة ىو دلعرفة ادلوق
 كالتعلم كمعرفة حالة البيئة ادلدرسية بشكل مباشر.

 طريقة ادلقابلة (١
إف ادلقابلة ىي إلتقاء الشخصُت ليكونا متبادؿ األفكار عن األشياء أك 

 23الفكرات بوسيلة السؤاؿ كاجلواب، حىت تكوف منتظمة عن شيءما.
غَت ادلقابلة ادلرتبة أك ادلنتظمة ك  ةيف عملية إجراء ادلقابلة، استخدـ الباحثك 

ادلنتظمة. ادلقابلة ادلنتظمة أك ادلرتبة ىي ادلقابلة ادلرتبة تفصيليا حىت تكوف 

                                            
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 310 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed 

Methods),......hlm. 310 
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األسئلة كجدكؿ. أما ادلقابلة غَت ادلنتظمة ىي ادلقابلة اليت تتضمن النقات 
 22الكبَتة فيما يكوف مسؤكال.

نهج ادل لغرض من ادلقابلة ىو حتصل على معلومات عن تنفيذا
 ڠمسارا 2بية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية لتعلم اللغة العر  1321الدراسي

 (د ادلدرس كالطبلب ككسائل التعليميةاستعدا )من ناحية
ؾ سبع خطوات يف فيصل، ىنا Sanapiahلينكولن كجوبا يف  يعرض

 ، كىي:استخداـ ادلقابلة جلمع البيانات يف البحث النكيفي
 قابلةتكليف دلن ستجرم ادل(أ
 تنظيم اصوؿ ادلشكلة اليت ستكوف حديث(ب
 ابدأ أك افتح قناة ادلقابلة(ت
 قم بتدفق ادلقابلة(ث
 تؤكد نتائج ادلقاببلت كنظرة عامة النهاية(ج
 اكتب نتائج ادلقابلة يف السجل ادليداين(ح
 21يتعرؼ كاردؼ بتحليل نتائج ادلقابلة (خ

 طريقة التوثيق (١
ث العلمي كتابتة كانت أك انات ادلستخدمة لتكميل البحيالوثيقة ىي الب

أفبلما أك صورا أك تأليفات ادلخربات للمعلومات يف عملية البحث. طريقة 
حصوؿ التوثيق كإحدل طرائق مجع البيانات يف البحث االجتماعي لل

                                            
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 270 
12 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D,.... hlm.235 
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ة لطريقة ادلشاىدة كانت ىذه الطريقة مكاملعلى البيانات التارخيية. ك 
 21قة التوثيق.نتيجة منها صادقة بسسب دعم طريكادلقابلة. ك 

تقنية مجع البيانات ىذه اليت يستخدمها الباحثة للحصوؿ على بيانات 
عن ادلوقع اجلغرايف كاذليكل التنظيمي كعدد ادلدرسُت كادلوظفُت كعدد 

. كما ڠمسارا 2الطبلب كحالة ادلرافق اليت دتلكها ادلدرسة الثانوية احلكومية 
كادلنهج   RPPيقة مثل تستخدـ تقنيات التوثيق للحصوؿ على بيانات كث

 كأدكات التعليم كالوسائل ادلستخدمة يف عملية التعليم.
 طريقة االستبياف (4

االستبياف ىي طريقة ادلستخدمة مبجموعة من األسئلة ادلكتوبة لنيل طريقة 
كقاـ الباحثة 24البيانات من ادلستجيب منها التقرير عن نفسو كما عرفو.

عن استعداد الطبلب يف ادلدرسة  باستخداـ ىذه الطريقة لنيل البيانات
 .ڠمسارا 2الثانوية احلكومية 

 إختبار صداقية البيانات . ح
( 2كفقا دلولونغ ، ىناؾ أربعة أنواع من معايَت صداقية البيانات ، كىي: ) 

 ( اليقُت )التأكيد(.4( الثقة، )1( قابلية اإلنتقاؿ، )1ادلصداقية، )
قنية التحقق من صداقية يف التحقق من البيانات، استخدـ الباحثة ت

البيانات، أم التثليث. كفقا دلوليونغ ، فإف التثليث ىي عن تقنية للتحقق من 
صداقية البيانات اليت تستخدـ البيانات األخرل. كبصرؼ النظر عن تلك 

البيانات ألغراض التحقق أك كمقارنة للبيانات. يستخدـ الباحثة ىذه التقنية 

                                            
13 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 176 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Yogyakarta: Rineka Cipta), hlm. 120 
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لواقع ادلوجود يف سياؽ الدراسة عند مجع البيانات إلزالة االختبلفات يف بناء ا
حوؿ سلتلف األحداث كالعبلقات من النظر ادلختلفة. كبعبارة أخرل ، ديكن 
للباحثة التحقق مبقارنةىا من النتائج اليت توصلوا إليها مبصادر أك أساليب أك 

 نظريات سلتلفة.
يف استخداـ تقنيات تتمثل اخلطوة ادلستخدمة يف تقنية التثليث ىذه البيانات 

مع  triangulasiإف " Lexy J. Moleongالتثليث ادلصدر. كقالت 
ادلصادر يعٍت ادلقارنة كالتحقق من درجة الثقة يف ادلعلومات اليت حتّصل عليها 
من خبلؿ األكقات كاألدكات ادلختلفة. باستخداـ ىذه التقنية، ديكن للباحثة 

البيانات من ادلقاببلت، كمقارنة ما مقارنة البيانات اليت دتت مبلحظتها مع 
يقولو الناس يف أماكن العامة مع ما يقاؿ على انفراد، مقارف ما يقولو الناس عن 

كضع البحث مع ما يقولو كل الوقت، مقارنة الظركؼ ك من منظور شخص 
لديو آراء كنظر سلتلفة من الناس مثل الناس العاديُت كالناس كالشعب احلكومي 

 25ج ادلقابلة مع زلتويات كثيقة ذات الصلة.، كمقارنة نتائ
 طريقة تحليل البيانات. . خ

الذم حتّصل بنظامي حتليل البيانات ىو عملية البحث كجتميع البيانات  
عليها من ادلقاببلت كادلبلحظات ادليدانية كالوثائق بطريق تنظيم البيانات يف 

و مهم كما كاخًت ما ىفئات ككصفها إىل كحدات كتوليفها كتكوين إىل منط 
سيتم تعليمو كتضع استنتاجات ْتيث حىت ديكن فهمها بسهولة من نفسك 

  26كاآلخرين.

                                            
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 157 
16 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D,.... hlm. 
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حتليل البيانات النوعي ىو استقرائي، أم حتليل يستند إىل البيانات اليت  
حتّصل عليها، مث تطّور إىل فرضية. الفرضية اليت كضع على أساس البيانات، مث 

متكرر حىت ديكن استنتاج ما إذا قبوؿ  اْتث عن ادلزيد من البيانات بشكل
الفرضية أك رفضها يستند إىل البيانات اليت مجعها. إذا  تبُت أف البيانات اليت 

، ىي فرضية مقبولة، مث تتطور الفرضية triangulasiمجعها باستخداـ تقنية 
  27إىل نظرية.

 تخفيض البيانات  (2
ة عن طريق فرز ختفيض البيانات ىو نشاط لتلخيص ادلبلحظات ادليداني

 األشياء الرئيسية ادلتعلقة مبشاكل البحث ، كتلخيص ادلبلحظات ادليدانية
مث يًتّتب بنظامّي لكي يعطي تصّور قوّم كتسهيل ْتث إذا البيانات الـز 

عملية ختفيض البيانات هبدؼ تسهيل مجع  ةيستخدـ الباحث أيضا.
 البيانات يف ىذا اجملاؿ.

 عرض البيانات (1
ا لرؤية الصورة العامة لنتائج البحث ، سواء يف شكل عرض البيانات  مفيدن

مصفوفة أك ترميز ، من نتائج ختفيض البيانات كعرض البيانات ، ديكن 
للباحثة استنتاج البيانات كالتحقق منها أف يكوف البيانات ذات معٌت. 

 يستخدـ الباحثة عرض البيانات ىذا دلشاىدة صورة البحث.
 
 
 

                                            
17 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..... 

hlm. 245 
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 الخالصة والتحقق (١
ّرر اخلبلصة زلكم فيفعل التحقق من حبلؿ البحث دتاّ مع يفعل ليق

membercheck كtriangulasi  كمراجعة احلسابات، حىّت يتكّفل
    28بأمهّّية نتائج البحث. يستعمل الباحثة الطريقة لتحقق اخلبلصة زلكم.

                                            
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,......., hlm.280 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليلو

 ڠسمارا 0مدرسة الثانوية الحكومية العن  لمحة .أ 
 تاريخ تأسيس المدرسة . أ

 يف عنواهنا، PGAN 6 Tahun ادلدرسة ىذه مسيت بدايتها، يف
 PGAN 6 Tahunتغَتت 2984عاـ  . يفڠمساراشارع سيسيعامعارجا 

الدراسي  العاـ . يفإىل ادلدرسة العالية احلكومية ك ادلدرسة الثانوية احلكومية
شارع  باسم اآلف يعرؼ كالذممقّر يف شارع كتيلينج  ادلدرسة تاحتلّ  2984

 قرية يف جديدة بناية يف مكانو ماحلاج زلمد الدكتور قيادة فتموايت. حتت
 اآلف. حىت ڠدتباال منطقة يف موليو ڠسيندا قرية ( يفڠغندكموليو ) ڠسيندا

منذ ذلك احلُت ديكن فرز استبداؿ قادة ادلدارس على النحو   
 :التايل

 زلمدور احلاج تالدك يقودىا كاف  2988-2984الفًتة  (٢
 ىاريونوالدكتور احلاج  يقودىا كاف  2994-2988الفًتة  (١
 يقور احلاج زلمد عشتالدك يقودىا كاف  2997-2994الفًتة  (١
 الدكتور احلاج استحساف 1332 - 2997 ةلفترا (4
 الدكتور احلاج ناسحوف 1331-1332 الفًتة (5
الدكتور احلاج فردكس فيصاؿ  يقودىا كاف  1339-1331الفًتة  (6

 ادلاجستَت
كاف يقودىا الدكتور احلاج   1321مارس13– 1339يوليو  الفًتة (7

 امَت الدين عزيز ادلاجستَت
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الدكتور احلاجة نور كانت يقودىا  1321-1321أبريل  2 الفًتة (٣
 مازية ق ادلاجستَت

 كانت يقودىا احلاجة ىداية ادلاجستَت  1326-1321 الفًتة (9
 كاف يقود ىا احلاج مضافر ادلاجستَت  1327-1326الفًتة  (٢٣
 اآلف احلاج عسراين ادلاجستَت حىتيناير  1328الفًتة  (٢٢

السنة  ڠمسارا 2تصور العاـ عنادلدرسة الثانوية احلكومية  
 ىي كما يلي: 1329-1328الدراسي 

 ڠمسارا 2ادلدرسة الثانوية احلكومية :  اسم ادلدرسة (٢
 الوسطى الشارع فتموايت رايا، جاكل:  العنواف
 ڠمسارا:  مدينة

 الوسطى : جاكل مقاطعة
 ڠتيمباال:  منطقة
 موليو  ڠسيندا:  القرية

 53171:  لرمز الربيدم
 : االعتماد أ احلالة (١

 6726512 314:  رقم اذلاتف
 6726512 3126:  الفاكس رقم

 @gmail.commtsn1semarang:  الربيد اإللكًتكين
 : مدرسة متوسطة ادلستول

 : احلكومية احلالة
 //:mtsn1semarang.sch.idhttp:  ادلوقع

 طوابق 1:  منوذج ادلدرسة  (١
 7.314496847411587-:  خط العرض

mailto:mtsn1semarang@gmail.com
http://mtsn1semarang.sch.id/


38 
 

 223.46851646616339:  خط الطوؿ
 18:  االرتفاع

 2984:  افتتح يف السنة (4
 8/8/1335/  413/1433/31: ال. مرسـو التأسيس

 .23 1335ديسمرب  23
NSS  :13.1.21.31.21.35322.. 
NIS  :1.21.35321 

 : صباحا كقت الدراسة
 ادلاجستَت: عسراين  ادلدير ادلدرسة
 A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H): السابع  عدد الفصوؿ

 ،I ،J) 

،  A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H)الثامن  

I ،J) 

 (A ،B ،C ،D ،E ،F ،G ،H ،I)التاسع  

 
 موقع وجغرافي حالو . ب

 (:ڠ)غندك ڠايت، قرية سيندانج موليو دتبااليف شارع فتمو 
 : ملعب كرة قدـ الشمايل (0
 تسوؽ : اجلنويب (3
 العاـ ڠمسارا: مستشفى  الغريب (2
 : حقوؿ األرز الشرقي (4
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 6حوايل ، كاليت حتيط مبتوسط دارس كادلباينادلسافة بُت ادل  
، كىو مشغوؿ ڠيف مسارا 2كزير سوبينو رقم  ىو الشارع.كأماـ ادلدرسة أمتار
 ة.ية خاصة يف ساعات العمل الصباحللغا

على  ڠمسارا 2ادلدرسة الثانوية احلكومية ، حتتويبشكل عاـ  
 خصائص كظركؼ ماديةكما يلي:

 1ـ 8.898حجم األرض:  (٢
 1ـ 1.719حجم البناء:  (١

 ، تتكوف من:فصوؿ 19عدد الفصوؿ الدراسية: 
 فصوؿ 23:  الفصل السابع (٢
 فصوؿ 23: صل الثامنفال (١
 فصوؿ 9 الفصل التاسعة: (١

 لقواعد كفقنا طالبنا. 15-11يف كل فصل حيتوم على  
 كإضاءة كمركحة هتوية جهاز مع حقنا، نظيفنا فصل كل ادلكاين، التخطيط

 كافية.
يف الفصل، توجد معدات غرفة ادلذكرة، مثل ادلقاعد،  كما عدة 

كالسبورات، كمكاتب ادلدرسُت، كاإلضاءة، كصور الرئيس كنائب الرئيس، 
مثل  كرمز اجلاركدا للدكلة. ديلك كل الفصل من االختبلفات األخرل

خيتلف يف كل  ادلقاطعات كالصور اليت حتتوم على الرسائل التعليمية، الزينة
 2فصل، ألف أذكاؽ كل الصف سلتلفة. ديلك ادلدرسة الثانوية احلكومية 

األخرل ىي غرفة رئيس ادلدرسة، كغرفة نائب رئيس ادلدرسة،  غرفة ڠمسارا
، كادلكتبةكغرفة إدارة، كغرفة ادلدرسُت، كمعمل  ، كغرفة UKS، كغرفة العلـو

BK ،كادلصلى، كاحلّمامات، كمكاف الوضوء، موقف للسيارات، مقصف ،
، ىناؾ استوديو الصور. باإلضافة إىل ذلكقاعة، كاستوديو ادلوسيقى، ك 
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مبلعب كرة الصاالت ككرة السلة كالكرة الطائرة باإلضافة إىل غرؼ ختزين 
 .للمعدات الرياضية

 رسةالرؤية والبعثة واألىداف المد . ت

 ڠمسارا 2تنظيم التعليم كالتدريس يف ادلدرسة الثانوية احلكومية   

 يشَت إىل ما يلي:
 رؤية( أ

، كادلبصرة ادلاىرة كادلستقّلة على ايل اجلودة يف اإلصلاز"حتقيق التعليم الع
 أساس اإلدياف كالتقول"

 مهمة( ب
بدمج جوانب  تنفيذ التعيلم الفعاؿ كاإلبداعي كادلبتكرة كادلمتعة (٢

 التدريس كادلمارسة كاخلربة
 IMTAQك IPTEKجودة  تطوير ادلوارد لتحقيق (١

 األىداؼ ادلدرسة( ت
 ، ادلبصرة كطابع أخبلؽ الكردية.زىمخلق الطبلب الذين يتم إصلا (٢
كمسؤكؿ كفعل الصاحل يف احلياة  شلارسة االنضباط ادلعتاد كصادؽ (١

اليومية.

 أحوال المدرسين والطالب . ث
 أحوال المدرسين .2

كاحد من العوامل احملددة يف عملية التعليم ادلدرس ىو 
كالتعلم. لذا فإف توافر ادلدرسُت يف مؤسسة تعليمية ذات جودة عالية 
كإخبلص مهم للغاية. فيما يلي قائمة بادلدرسُت كادلوظفُت التعليميُت 

 :ڠمسارا 2ادلدرسة الثانوية احلكومية  يف
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 . ادلدرس كادلنظم4.2اجلدكؿ 

NO NAMA NIP 

1 Drs. H. Asroni,M.Ag 196702021993031008 

2 Drs. Kohari 196409081994031002 

3 Tarmini, S.Pd. 195908141989032001 

4 Hj. Taufiq Farida, S.Ag. 196101061989122001 

5 Agus Muhadjir, S.Pd. 197008311998031002 

6 Suwarno, S.Ag., M.Pd.I. 196008241986031004 

7 Drs. H. Purwito, M.Pd. 196307121994031003 

8 Hj. Ida Lailatur Rochmah, S.Ag. 196811201996032001 

9 Dra. Hj. Asmiah Hi Hukum, M.Pd.I. 196103251996032001 

10 H. Suyikto, S.Pd. 196702141998031001 

11 Drs. H. Sugiyarto 196509101998031001 

12 H. Sofwan, S.Ag. 196611231998031002 

13 Hj. Umi Fatkhiyah, S.Ag., M.Pd.I. 197403051998032002 

14 Hj. Tri Hastuti, S.Pd. 196012281992032001 

15 Dra. Ida Setio Dewi, M.Pd.I. 196704101999032003 

16 Suwahir, S.Pd. 197004201999031003 

17 Nur Hidayah, S.Pd. 196803141998032005 

18 Iffah Farihah, S.Pd. 197212131999032002 

19 Ihda Fitriah, S.Pd. 197809112001122001 

20 Hj. Norma Indrayani, S.Psi., M.Pd.I. 196912272003122002 

21 Roesijanti Ekaningsih, S.Pd. 197110151997022001 

22 Marjoko, S.Pd. 197106271994121002 

23 Zahrotun Nisa’, A.Md. 196808291994122004 

24 Hj. Muchtarohtun Hidayah, S.Pd. 197410072002122004 

25 Hj. Ni'matul Munawaroh, S.Ag. 197011112003122001 

26 Sri Lestari, S.Pd. 196911292005012002 

27 Widijastuti, S.Psi. 196901172005012001 

28 Diana Farahida, S.Psi. 197802182005012001 
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29 Nur Hidayati, S.Pd. 197408202005012003 

30 Salima Fridayanti, S.Pd. 197304202005012004 

31 Dra. Hj. Sulistinah Pudjirahayu 196804252005012001 

32 Dra. Rubini 196412092005012001 

33 Hermila Indah Nurini, S.Pd. 197603272005012003 

34 Hj. Muta'alimah, S.Ag., M.S.I. 197007042006042005 

35 Drs. Slamet Suharto, M.Pd.I. 196512092005011001 

36 Lisa Irwana, S.Pd. 197104242005012004 

37 Nasichin,S.Ag,M.S.I 197405212006041012 

38 Tanti Lestari, S.Pd. 197408122005012001 

39 Agus Prapto Sukoco, S.Pd. 196805282006041001 

40 Rokhmah Nuryati, S.Si. 197505062007102004 

41 H. Asyhar Ulinnuha Arif, S.Ag. 197307092007101002 

42 Lilik Widayanti, S.Pd. 198107162009012007 

43 Dra. Sulistyanti - 

44 Saptono, S.Pd.I. - 

45 Abdul Wahab, S.Pd.I. - 

46 Maftuh Abdul Aziz, S.Pd.I. - 

47 Nur Baetillah, S.S. - 

48 Fatma Minasari, S.Pd. - 

49 Ika Syamsiningsih, S.Pd. - 

50 Ratih Budi Nurani, S.Pd. - 

51 Agus Trisnoto, S.Pd. - 

52 Muhammad Mufid, S.Pd. - 

53 Siti Marzuqotul Chasanati, S.Pd. - 

54 Fitri Zuliana, S.Pd. - 

55 Fahmi Abdillah, S.Pd. - 

56 Indra  Setyowati, S.Pd. - 

57 Slamet Riyadi, S.Pd 197210082005011004 
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 أحوال الطالب .1
 19إىل  ڠمسارا 2تنقسم الطبلب مبدرسة الثانوية احلكومية 

 23فصوال من الفصل السابع حىت الفصل التاسع. الفصل السابع 
 2فصوال. 9فصوال كالفصل التاسع  23فصوال كالفصل الثامن 

 كأما عدد الطبلب فيها فهو ما يلي:
 . اجملموع االمجايّل الفصوؿ يف ادلدرسة4.1اجلدكؿ 

 الفصل رقم
 العدد

 اجلملة
 البنُت البنات

 13 26 24 ا -7 . 2
 12 26 25 ب -7 .1
 12 24 27 ج -7 .1
 11 26 27 د -7 .4
 13 24 26 ق -7 .5
 13 21 27 ك -7 .6
 11 24 29 ز -7 .7
 11 24 28 ح -7 .8
 11 24 28 ط -7 .9

 13 21 27 م -7 .23

                                            
 مسارانج 2توثيق مدرسة الثانوية احلكومية ٢
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 13 8 11 ا -8 .22
 11 29 24 ب -8 .21
 11 29 24 ج -8 .21
 14 13 24 د -8 .24
 12 28 21 ق -8 .25
 14 29 25 ك -8 .26
 11 28 24 ز -8 .27
 11 26 26 ح -8 .28
 11 29 24 ط -8 .29
 13 21 28 م -8 .13
 13 23 13 ا -9 .12
 14 26 28 ب -9 .11
 14 28 26 ج  -9 .11
 14 28 26 د -9 .14
 14 29 25 ق -9 .15
 14 27 27 ك -9 .16
 14 29 25 ز -9 .17
 11 28 25 ح -9 .18
 13 9 12 ط -9 .19
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 0المرافق العاّم والمصادر التعليم في المدرسة الثانوية الحكومية  . ج

 ڠسمارا
 المكتبة .2

تقع ادلكتبة ّتوار ادلعمل اللغة كبدال من الذىاب داخل. 
توفر ادلكتبة مجيع الكتب الدراسية مبا يف ذلك كتب اللغة العربية. 
عندما يبدأ العاـ الدراسي اجلديد ، يُطلب من كل الطبلب استعارة  
كتاب يف ادلكتبة بالكامل )مجيع ادلواد الدراسية(. جاءت الكتب 

كيتم توفَت الكتب الدينية مثل اللغة من احلكومة اليت قدمتها ادلدرسة 
. باإلضافة إىل الكتب ادلدرسية ، فإنو يوفر العربية من كزارة الدين

 أيضا الكتب األخرل إلضافة البصَتة ، بالطبع الكتب ادلفيدة.

 . ادلكتبة4.2الصورة 
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 المعامل .1
 معمل علوم الطبيعة . أ

دلمارسات تعليم العلـو  مكافمعمل علـو الطبيعة ىو 
الطبيعية مثل الكيمياء كالفيزياء كالبيولوجيا. يقع معمل علـو 
الطبيعة بُت غرفة رللس الطلبة كالفصل الثامن. باإلضافة، 
يستخدشلعمل علـو الطبيعة دلمارسة ادلواد علـو الطبيعية، ىذا 
معمل متعدد الوظائف دلمارسة التعلم احلريف. كىي رلهزة بأدكات 

 ارسة تعليم العلـو الطبيعية أك احلرؼ اليدكية.دلم

 معمل العلـو الطبيعية .4.1ة صور ال
 مبيوترمعمل الك . ب

معمل الكمبيوتر ىو مكاف دلمارسات تعليم تكنولوجيا 
ادلعلومات كاالتصاالت. حيتوم معمل الكمبيوتر يف ادلدرسة الثانوية 

 13غرؼ، يف كل منها على أكثر من  1على  ڠمسارا 2احلكومية 
جهاز كمبيوتر ألنو تكّيف عدد الطبلب يف كل فصل. يقع معمل 
الكمبيوتربُت مكتب ادلدير كغرفة التعاكنية يف ادلدرسة. ىذا ادلعمل 

 .UNBKيستخدـ أيضا المتحاف زلاكاة 
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 معمل الكمبيوتر. 4.1ة صور ال
 معمل اللغة . ت

معمل لغوم ،  ڠمسارا 2لدل ادلدرسة الثانوية احلكومية 
تالفة يف حالة  ادلكتبة. كمع ذلك ، فإف ىذا معمل اللغة ّتوار يقعو

بسبب الفيضاف، شلا جيعل ىذا ادلعمل تالفنا كال ديكن استخدامو 
 بعد اآلف.

 المصلى .3
ادلصلى ىو مكاف للعبادة، شكلو قليل من ادلسجد عدة. 

،  يقع ادلصلىقريب من موقف ڠمسارا 2ية احلكومية يف ادلدرسة الثانو 
ىذا ادلصلى ليس السيارات أك ادلبٌت األكؿ بعد دخوؿ بوابة ادلدرسة.

كاسعنا ، ألجل ال يكفي استيعاب مجيع الطبلب كادلدرسُت عند 
الصبلة اجلماعة. كبديل يستخدمو الشرفة أماـ الفصل كساحة 

سقفنا على طوؿ ساحة قامت ادلدرسة أادلدرسة للصبلة اجلماعة.
لكي التتعرض  ادلدرسة ، كاليت كانت تستخدـ للصبلة اجلماعة

للطالبات اللوايت ال حيضرف صبلة ألشعة الشمس أثناء النهار.
على مجعها أماـ الفصل  BKاجلماعة ألهنن غَت قادرين، من مدرس 

الذم اليستخدـ يف اجلماعة كتعليمات األعضاء لقراءة صلوات 
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 BKالنارية معا من خبلؿ صبلة اجلماعةكحتت قيادة مدرس 
 ادلناكب.

 للصبل ة اجلماعة ادلصلى .4.4الصورة 
 القاعة .4

القاعة ىو غرفة كبَتة ككاسعة.عادة، تستخدـ لغرؼ 
ليت افتقر إىل مساحة كبَتة.تستخدـ االجتماعات أك غرؼ األنشطة ا

 القاعة يف ىذه ادلدرسة لؤلنشطة خارج ادلنهج الدراسي مثل الدفوؼ،
غرفة ، كغَتىا. يقعو أماـ كالنادم اإلصلليزم، كفن قراءة القرآف

BK.1  

                                            
 مسارانج 2مشاىدة كتوثيق مدرسة الثانوية احلكومية ١
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  . القاعة4.5الصورة 
 تحليل البيانات عن استعداد المدرس والطالب ووسائل التعليمية .ب 

اللغة العربية في تعليم اللغة العربية بتنفيذ المنهج استعداد المدرس  .2
 3102الدراسي 
من نتائج البحوث اليت أجريت ، يعرؼ عن استعداد مدرس  

لتعليم اللغة العربية  1321ادلنهج الدرسي  مادة اللغة العربية يف تنفيذ
 كشكل استعداد نفسها ، الًتمجة ىي كما يلي:

ادلدرس ىو جانب ىاـ يف عملية التعليم كالتدريس. إف التعليم  
يعتمد  جيدا على ادلدرس الذم يدير الفصل. يف ادلنهج الدراسي 

. الوحيد، يعمل ادلدرس كميسر كحافز، كمل يعد ادلدرس 1321
ادلدرس يف الفصل يعٍت التدريس، كلكن ادلدرس ال دُينح يف  كاجب

يف توجيو الطبلب لتعلم،  الوقت احلايل سول مهمة كميّسر
حتفيز  كيطلب منهم البحث عن أنفسهم. جيب أف يكوف ادلدرسوف

الطبلب حىت ال يكونوا كساىل للتعلم كحتّصل على درجات جيد. 
باإلضافة إىل التحفيز فيما يتعلق بتعلم ادلدرس كما يوفر الدافع 

ية للحياة ككذلك تعلم اللغة العربية ليست رلرد تعلم اللغات األجنب
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ألف اللغة العربية ىي لغة القرآف كلغة اجلنة. كما قالت األستاذة 
 :نعمة ادلنورة

إنني أحفز الطالب بطريقة، أواًل كمسلم ، فإن مصدر " 
األساس القانوني ىو القرآن ويتحدث اللغة العربية ، وكيف 
يمكن للمسلمين أن يمارسوا الحياة على أساس إذا لم يتمكنوا 

بينما يتكلم القرآن اللغة العربية لذلك يجب من قراءة القرآن، 
، وىي طرق غة العربيةيمكن قراءة اللغة العربية بالطريقة تعلم الل

 يكون االستخدام الثانية التي تجعل الطالب مهتًما بحيث ال
، ىذه الطريقة مهمة لتحفيز الطالب مماًل ويجعلو مشبًعا. إذن

 "على التعلم
 ،ة قاـ بذلكابلة أف الباحثيف مق كما قاؿ األستاذ صفواف 

، الم سيعود بشكل أساسي إلى اآلخرة"أنا أوضح أن ىذا الع
وأحد اللغات المستخدمة للوصول إلى النهاية ىو اللغة 
العربية. وىذا يحفز روح الطالب بسبب اللغة العربية، لغة 
القرآن ولغة الجنة، ثم من اآلن فصاعدا يجب على الطالب 

تختلف عن اللغة  اللغة العربية.البدء غي التعرف على 
اإلنجليزية، اللغة اإلنجليزية ليست لغة اآلخرة.من خالل 
 القدرة على التحدث باللغة العربية لها يؤثر على قدرة الطالب
لقراءة القرآن. إن قراءة القرآن بنشيط ستحصل على مكافآة 
حتى تعلم اللغة العربية يجعلنا أن نحصل على الدنيوية 

 ىكذا تحفز الطالب لتعلم اللغة العربية." واألخروية.
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ا للمدرسُت،   فإف حتفيز الطبلب على التعلم ىي مهمة جدن
يف ىذه احلالة حيفز الطبلب على  لكي يتعلم الطبلب بسعادة.

تعلم اللغة العربية مهم جدا، ألنو بالنسبة دلعظم الطبلب ،يعترب 
لتحفيز من تعلم اللغة العربية صعبا للغاية يتطلب الكثَت من ا

ادلدرس. كتعلم اللغة العربية ال يتعلم للدنيا فقط بل يتعلم من 
 لآلخرة.

يبحث مراجعة الدركس الذم يعطىو ادلقدمة يف التعلم مهم،  
دلعرفة مدل استيعاب الطبلب أثناء التعلم. هبذه الطريقة ديكن 
للمدرس قياس الكفاءات اليت ديتلكها الطبلب. كعندما ال حيقق 

، عليو يف ذلك اليـوؼ الكفاءة الذم جيب احلصوؿ الطبلب ىد
سيعطي ادلدرس مهمة بدالن من ذلك لتلبية نقص الكفاءات اليت مل 

 تتحقق.
، ثم بعده التقييم. إذا كان الطالب م"سنقوم بعملية التعلي 

من حل آسئلة التقييم والحصول على درجات جيدة، فإن 
غير عملية التعليم ناجًحا. عندما تكون الطالب درجات 

، ثم سنكرر التعليم بحيث يمكن لقيم الطالب الوفاء جيدة
 كأكضح األستاذ الوىاب "لدنيابمعايير اإلنجاز ا

ف على أف يبحث الكفاءات ىو ، كافق األستاذ صفواكبادلثل 
 مهم:
يجب أن يبحث الكفاءات الطالب، قبل أن نعليم " 

الكفاءات التي ساستخدامها أوال، على سبيل المثال تعليم  
يبحثو بطريقة  يعني يبحث ما قبل التعليم مع  كفاءة القراءة.
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الطالب ويقدم شرًحا مفاده أن الغرض من تعليم كفاءة القراءة 
الب قراءتو باإلضافة إلى الكفاءات ىو ما يمكن للط

، أن يعطى تقييم لكي معرفة ما  مبعد االنتهاء من التعلياألخرى.
كان الهدف النهائي من التدريس كفاءة قراءة قد تحقق مع 

 قدرة الطالب على قراءة اللغة العربية."
حتتاج إىل إتقاهنا من من خبلؿ دراسة الكفاءات التعليمية اليت  

ستجعل ادلدرس يفهم كيفية تقدًن معلومات ادلعرفة ، قبل الطبلب
اليت جيب إعطاؤىا للطبلب. كجعل الطبلب لديهم معرفة جيدة  

 كما ىو متوقع.
ا. ديكن   ختطيط االسًتاتيجيات يف التعليم ىوحاالن مهمنا جدن

مبلحظة صلاح التعليم من خبلؿ االسًتاتيجيات اليت يطبقها 
اسًتاتيجية، جيب عليو إعداد  ليمكن أف يرتب.يف التدريس ادلدرس

العديد من األشياء، مثل جتميع ادلنهج الدراسي يف بداية الفصل 
الدراسي، كجتميع خطة تنفيذ التعليم يف كل التعليمية كمتاح كسائل 
دعم التعليمية. يعّلق اسًتاتيجيات التعليمية يف خطة تنفيذ التعليم 

جرم يف الفصل. كمن ىناؾ من ادلعركؼ أف صورة التعليم الذم ست
عندما يعد ادلدرس خطة تنفيذ التعليم تلقائينا، سيقـو ادلدرس 
بتصميم إسًتاتيجية الذيساستخدامها يف الفصل. يطلب رئيس 

من كل مدرس كضع  ڠمسارا 2ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
خطة تنفيذ التعليم لسنة كاحدة من الدراسة. كما كصفها األستاذ 

 عبد الوىاب:
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، وىي التعليمية بدون خطة "خطط تنفيذ التعلم مهمة للغاية 
طة فال يصل التدريس إلى الهدف ألنو في خ التعليم تنفيذ

، وكيفية ملء المواد للتدريس وفًقا تنفيذ التعليم، ىناك مقدمة
 "سيكون التدريس تعسفياً بدون خطة لخطة التنفيذ.

 تعليمية سيعطيباسًتاتيجية صممها ادلدرس، سيخلق بيئة  ديرّ  
اجتذابا كسعداء عندما  خربات تعليمية للطبلب. سيكوف الطبلب

يوفر ادلدرس تعلمان شلتعان كمل يتم عرضو يف الفصل، ذلك 
سيعطيخربات جديدة كلن يشعر الطبلب بادللل. كما ىو احلاؿ مع 

خربات سلتلفة  التعليم يف اذلواء الطلق أك التعليم يف ادلعمل، سيعطي
، فمن ادلؤسف جدان أف . كمع ذلكليم يف الفصلمن عند التع

معمل لغوم كلكن  ڠمسارا 2يكوف لدل ادلدرسة الثانوية احلكومية 
ال ديكن استخدامو بسبب تلفو ألف الفيضاف. كمع ذلك، فإنو ال 

 .يقلل من محاس ادلدرسُت كالطبلب للقياـ بأنشطة التعليم
للمعلومات ، أصبح ادلدرس ادلصدر الوحيد يف ادلنهج السابق 

،ليس ادلدرسوف ىم 1321للطبلب. لكن يف ىذا ادلنهج الدراسي 
ادلصدر الوحيد للمعلومات. جيب أف يتمكن ادلدرس من مساعدة 
الطبلب على الوصوؿ إىل ادلعلومات من اخلارج. توجيو الطبلب 
كتعليمهم كيفية احلصوؿ على معلومات جيدة كمفيدة. أحياننا 

بحث كصيفة من اإلنًتنيت. قبل أف يعطي ادلدرس امر الطبلب لل
يطلب الطالب ادلعلومات جيب على ادلدرس أف يشرح بالتفصيل  
كيف تكوف ادلعلومات مطلوبة أك مرغوبة من قبل ادلدرس. كعندما 

، جيب ادلعلوماتيكوف ىناؾ طبلب على خطأ يف احلصوؿ على 
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ا. بادلناسبة  أف يساعده ادلدرس يف تصحيح األمور ليكوف صحيحن
ادلدرس التعليمات ادلعطاة للطبلب حىت ال يكوف ىناؾ ادلزيد  يكرر

 من الرغبة يف الوصوؿ إىل ادلعلومات.
 مثلما شرح ادلدرسوف :

"ال ألـو مباشرة على الطبلب ، فإنو سإيقاؼ ركح الطبلب. مث   
جيب أف يشرح ْتسن، حيث إخباره بأف النتائج ادلطلوبة جيدة، 

تثٍت الطبلب كاليزاؿ لديهم كلكنها ليست صحيحة ، ْتيث ال 
 شغف بالتعلم ".

حث عن ادلادة "سأستمع إليهم مث سأشرح كيف جيب الب 
 وىاب.ال األستاذ عبدالصحيحة" ، أكضح 

جيب أف يكوف تقدًن احلرية إىل الطبلب للوصوؿ إىل ادلعلومات  
مصحوبنا مبساعدة من ادلدرس، كتنظيم ادلعلومات كمعاجلتها يف 

يث يضيف الطبلب إىل معرفة الطبلب معلومات مفيدة، ْت
 باإلضافة إىل ادلدرس.

ذا حصل يُعرؼ صلاح الطبلب من التقييم يف هناية التعليم.إ
، فيمكن تسمية ات كفقنا دلعايَت اإلصلاز الدنياالطبلب على درج

يف التقييم ىناؾ العديد من اجلوانب اليت ديكن . التعلم بنجاح
ادلهارات كالسلوؾ كادلعرفة. ألنو يف تقييمها مثل التقييم من حيث 

التعلم الينتج ادلعرفة ادلتقدمة فحسب بل ينظم أيضنا سلوؾ 
الطبلب ليصبحوا أشخاصنا متعلمُت يتمتعوف بسلوؾ جيد. كما 
جيرم التقييم كفقا لكل مهارات )الكفاءة( كما كصفو 

 .األستاذصفواف
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شفوية التي تقييمها، يعني تقييم من ال مهارات "كان الربعة 
والكتابية، يمكن أن تقييم المهارة الكالم واالستماع بشكل 
محادثة والتي تقييم عليها من اللهجة والتعبير والطلق اللسان 

مهارة القراءة. للتقييم  )فصيح( في قول ويستطيع أن تقييم
ألنني يمكن أن أجد مهارات  إمالء استخدمت مهارة الكتابة،

 الكتابة للطالب."
 عبد الوىاب احلجج اليت قدمها األستاذكما تدعمها  
تقييم معرفة لمعرفة قدرة الطالب  "التقييم ىو متنوعة، كان 

على فهم، ثم تقييم جوانب كفاءة الطالب في تطبيق اللغة 
وتقييم سلوك لمعرفة شخصية الطالب. يجب على  العربية،

 أن تتضمن ىذه الجوانب الثالثة " 3102المنهج الدراسي 
األستاذة نعمة ادلنورة نفس اجلدؿ حوؿ تقييم كما أعطى  

 التقييم يف التعليم.
"أنواع مختلفة من التقييمات، نعم، كان تقييم للعملية، وتقييم 
مكتوب أيضا. يختلف التقييم، لذلك يعتمد على المادة. إذا 
كانت المادة ممارسة يتم عليها بالممارسة، على سبيل المثال 

أن يمارس المحادثة. فالمادة المحادثة، يجب على الطالب 
تستمع، لذلك يجب على الطالب أن يمارس االستماع، وىو 
ما يعني البدء من عملية التقييم، الممارسة نفسها. في اللغة 
العربية، التي تقييمها من جوانب المعرفة، وجوانب المواقف، 

 وجوانب النفسية. يعني العاطفي المعرفي النفسي".
 مفتوح بيانو. اذ، أدىل األستكبادلثل 
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"ما يتم تقييمو ىي من جانب المعرفة بالكفاءات  
 "3102والسلوكيات التي ىي في شكل المنهج الدراسي 

ديكن مبلحظة صلاح التعليم من نتائج التقييم الذم أجراه  
ادلدرسوف يف هناية التعليم. إما يف هناية كل فصل أك يف هناية 

 كل فصل دراسي.، كالذم إجراؤه مرة يف  اسيالفصل الدر 
لذلك استنتجت أف استعداد ادلدرس يف ادلدرسة الثانوية  

قد استوفت ادلؤشرات اليت تضمينها يف ادلنهج   ڠمسارا 2احلكومية 
 ، أم ادلدرس1321الدراسي 

 كميسر كحافز -
 يبحث الكفاءات التعليم يف هناية التعليم -
خيّطط سًتاتيجية كبيئة التعليم باعطئ خربة التعلم للطبلب يف  -

 الكفاءة األساسيةحصل 
مساعدة الطبلب أف يأخد ادلعلومات كتنظيمها كعمليتها ك  -

 الستخدامها يف حّل ادلشكبلت احلقيقة
يتعّرؼ كيقّرر النمط تقومب احلصيلة التعلم الطبلب كثيقا ب   -

 1.الكفاءة األساسية

 
 
 
 
 

                                            
 رس اللغة العربية انتائج ادلقابلة مع مد1
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 4استعداد ادلدرسادلقابلة عن .  4.1 دكؿاجل
 رقم سلرب 2مؤشر  1مؤشر  1مؤشر  4مؤشر  5مؤشر 
      2 األستاذ صفواف 
     1 األستاذ عبد الوىاب 
     1 األستاذ مفتوح عبد العزيز 
     4 األستاذة نعمة ادلنورة 

اليت أدرجتها  ؤشرات ادل كفقاالبحث الذم قمت بو ، من نتائج 
ادلدرسة الثانوية  ُت يفدرس، ديكن مبلحظة أف ادل بحثكمرجع لل
د ، قد استوفوا ادلعايَت من حيث االستعدا ڠمسارا 2احلكومية 

. أما بالنسبة للمدرسُت الذين 1321 الدراسي نهجادليف  تطلباتادل
تنفيذ كينظر  شاكل يفال يزالوف صغار السن نسبيان ، فبل توجد م

من جاىزيتو ، كلكن بالنسبة  1321 الدراسيهج نادلإىل 
للمدرسُت الذين دخلوا سن الشيخوخة ، ىناؾ عقبات قليلة يف 

 درسالرقمية ، كما يتضح من شرح ادل يةمياستخداـ كسائل التعل
 باستخداـ يف تدريس ( أنو جيد صعوبةستاذ صفوافادلباشر )األ

 .اشةش
ستخدام المنهج الدراسي استعداد الطالب في تعليم اللغة العربية با .1

3102 
 الكفاءة األساسيةديكن تقييم كفاءات التعليم من قراءة  

الكفاءة  للكفاءة األساسية(. أعطى -)االختصاص األساسي
معلومات عن الغرض أك زلتول التعليم الذم ستنفيذه يف  األساسية

                                            
رس اللغة العربيةانتائج ادلقابلة مع مد 4
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الفصل،بقراءتو سيكوف الطبلب قادركف على ضبط كإعداد 
 .الكفاءة األساسيةأنفسهم لتحقيق أىداؼ التعليم ادلدرجة يف 

، كديكن مبلحظة أف نتائج االستبياف ادلمنوح للطبلب من 
كن أف يقالوا دي ڠمسارا 2الطبلب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

الكفاءة بالفعل دلعرفة الغرض من التعليم كل يـو بطريقة قراءة 
عند  الكفاءة األساسيةقبل أف يبدأ التعليم، قراءة ىذه  األساسية

الكفاءة بداية كل فصل جديد سوؼ يبدأ عادة. لذا فإف قراءة 
 ال تتم كل يـو قبل أف يتم التعليم. األساسية

الطبلب جاىز للتعليم كذلك  بالطريقة إف أحد من ادلؤّشر عن  
اليت يعدكف هبا أنفسهم قبل أف يبدأ التعليم. سوؼ يضعوف خطة 
دراسية يف ادلساء أك الصباح قبل الذىاب إىل ادلدرسة. كعندما 
حيُت موعد كصوؿ ادلعلم إىل الفصل الدراسي، يبدأ الطبلب يف 

واد أك قراءة إعداد كل ما حيتاجوف إليو أثناء التعلم مثل قراءة ادل
 ادلفردات  أك إعداد كتاب على ادلكتب.

 Eصف التاسع كما قالت خريستيا رمحة، طلبة  
"أخرج الكتاب المدرسي لدراستو وقراءتو لفترة من الوقت 

 أثناء انتظار المدرس".
 G دتاشيا مع شكيلة عمارة علِت من الصف السابعة 
قبل  "اعداد نفسو بالتعلم الليلي وتكراره في الصباح 

 الدخول في التعليم"
 Fكبادلثل مع نفيسة زلفة فوزيةمن الصف السابعة  
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"إعداد الكتب اللغة العربية ودراسة المواد التي سيبحث 
 اآلتي"فيما

ديكن أنيجذب اخلطوط القريبيةعن الطبلب يف ادلدرسة الثانوية 
 . يستعدكف عندما يبدأ التعليم ڠمسارا 2احلكومية 

أنشطة أساسية يف عملية التعليم.  1321 كاف ادلنهج الدراسي 
حيتوم النشاط األساسي على مخس أشياء، كىي ادلراقبة كالسؤاؿ 
كاحملاكلة كالتفكَت كالتواصل. عندما يستطيع الطبلب تطبيق ىذه 
اخلمسة األشياء يف عملية التعليم، ديكن مبلحظة أف عملية التعليم 

ـ هبا منبإعطاء تسَت على ما يراـ. ىذه العمليات ديكن القيا
ديكن للطبلب التفكَت  الطبلب مهاـ. إعطائو الغرض ادلهمة لكي

العايل. إذا قاموا بادلهمة فإهنم سيفكركف، حاكلوا كمىت ال يفهموف 
، يعلم ادلدرس ، من خبلؿ إنشاء رلموعاتكبادلثل أهنم سيسألوف.

، كالتفكَت العايل مثل التحليل ت معناالطبلب كيفية حل ادلشكبل
وليف كالتقييم. كما أكضح الطبلب مناالستبيانات اليت نشرىا كالت

 الباحثة،
، لمناقشة لهم مرة واحدة لتشكيل مجموعة "قال المدرس 

رعة مع األصدقاء.  األسئلة العربية حتى يتمكنوا من االنتهاء بس
نبا طباعة المهام العربية جكما يعطي المدرس مهام مثل صنع/

من الصف  "قال نفيسة، إلى جنب مع الصور ثم تلميعها
 .Fالسابعة 

عن  Gمن الصف السابع  في تناغم مع كالم الزلفة نور فضيلة

"أن المدرس طلب من إحدى المجموعات أن يقوم بالمهمة، 
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، LKSوكانت المهمة في شكل العمل على األسئلة من كتاب 
وصنع صورة على القرطاس أستورو بالكتابة العربية وجعل 

 القرطاس فوليو"مبتداء خبر على 
بصنع رلموعة كإعطاؤىم مهمة جعل الطبلب أكثر نشاطنا يف  

التعلم كجعل الطبلب الذين اعتادكا على حل مشكبلهتم اخلاصة 
 يف التعلم يف اجملموعات.

تساعد األنشطة الداخلية أك اإلضافية الطبلب على تطوير   
خطط كفاءاهتم. ألف الدرس يركز فقط على االنتهاء من ادلواد ادل

ذلا قبل الدخوؿ يف التعليم يف بداية العاـ الدراسي اجلديد. كما 
 قاؿ األستاذ صفواف.

"BTQ  ،ىي واحدة من األنشطة لتطوير مهارات الطالب
(. SDوخاصة أولئك الذين تخرجوا من المدرسة االبتدائية )

ىذا تطوير القدرة على قراءة القرآن  BTQيمكن لنشاط 
تالوة القرآن  ىناك أيًضا نشاط BTQوكتابتو. باإلضافة إلى 

الكريم، ىذه تالوة القرآن الكريم ىي أيًضا واحدة من مطوري  
 كفاءة الطالب من حيث قراءة القرآن."

جيب على الطبلب متابعة النشاط من أجل تطوير كفاءاهتم  
 باللغة العربية. اخلاصة، كزيادة تعزيز قدرهتم على تعلم اللغة العربية

أف استعداد الطبلب لتعلم قد مؤل  ادلؤّشرات عن لذالك استنتجت 
كقد كاف أف  1321استعداد يف تعلم باستخداـ ادلنهج الدراسي 

 5يقاؿ الطبلب استعدادا عنو.
                                            

 مسارانج 2الثانوية احلكومية نتائج االستبياف الذم أعطي إىل الطبلب مدرسة 5
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وسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي استعداد  .3
 ڠسمارا 0في المدرسة الثانوية الحكومية  3102
ىو  1321التعليمية يف ادلنهج الدراسي إف استخداـ الوسائل  

الشيء أفضل. ألف الوسائل ىو أحد مفاتيح النجاح يف التعليم. 
من كسائل التعليمية، ديكن احلصوؿ على معلومات أخرل ال  

 حيصل عليها من ادلدرس.
 "استخدام وسائل التعليمية ال بد منو، وخاصة تعليم اللغة. 

تلف المواد. لذلك الطالب الفعلي، يمكن أن نرى من مخ
 يجب استخدام وسائل التعليمية."

 كما قاؿ األستاذ عبدالوىاب يف مقابلتو ، 
" أفضل كل تعليم من استخدام وسائل التعليمية بحيث  

 يكون الطالب أكثر اىتماًما وأكثر حماًسا للتعلم والفهم"
ديكن القوؿ أف استخداـ كسائل التعليمية ىو الشيء أفضل  

ليما غَت ادلدرس. جعل الطبلب أكثر اىتماما لتصبح مصدر تع
ا أفضل عندما يفتقر ادلدرس إىل تقدًن  بالتعلم كديكن أف يوفر فهمن

 اإليضاحات.
، أضافت احلكومة أحكامنا 1321من خبلؿ ادلنهج الدراسي  

بشأف استخداـ اإلنًتنت. يف ىذا الزماف، يطلب الطبلب السعي 
وف عن مهاـ طلبها ادلدرس بنشاط، سواءن ْتثوا عن مواد أك يبحث

يف ادلدرسة. كمع ذلك، فإنو ال يسمح للطبلب بالضركرة بإحضار 
أجهزة االتصاؿ اخلاصة هبم )اذلاتف( ألنو القواعد يف ادلدرسة 

ىي أف الطبلب شلنوعوف من محل  ڠمسارا 2الثانوية احلكومية 
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 كما قاؿ األستاذة نعمةة.  أجهزة االتصاالت )اذلاتف( أثناء ادلدرس
 ادلنورة كمدرس باللغة العربية عند إجراء مقابلة معو:

"الينبغي أف يكوف استخداـ اإلنًتنيت لسبب أف قواعد  
ادلدرسة ال تسمح ْتمل اذلاتف، كلكن يف ذلك الوقت كانت 

إذا كاف من الضركرم الوصوؿ إىل ادلادة من  الواجبات ادلنزلية
طة كلكن انظر تكوف نشاإلنًتنت. ألنو يف الوقت احلاضر جيب أف 

 ادلادة أيضا"
قاـ بزيادة استخداـ  من ادلقاببلت، أظهر الباحثة أف ادلدرس 

كسائل التعليمية عرب اإلنًتنت بإعطاء الطبلب مهمة البحث عن 
 ادلعلومات عرب اإلنًتنت كلكن ليس خبلؿ ساعات الدراسة.

استخداـ كسائبللتعليمية الفيديو كوسائل متعددة ألف اجلمع  
البصر كالسمع ديكنو أيضنا تدريب النطق من الرؤية. إف  بُت حواس

استخداـ أسلوب اإلستماع الذم يستخدـ كسائل السماعة ىو 
كسيط كسائل متعددة ألنو جيمع بُت كظيفة عمل السمع كالعمل 
باإلضافة إىل عمل الدماغ. ألنو عند القياـ بػاإلستماع يتم الحقان  

 تابة الطبلب.كتابة النتائج لتدريب السمع ككذلك ك
"قد استخدـ ادلدرس الفيديو عندما يف الفصل، كلكن ليس   

كثَتنا. استخدـ الفيديو، من اجليد، أف تكوف قادرنا على التعلم 
أثناء التحديث، كليس االستماع إىل ادلدرسإشراحا فقط." كذلك 

 إشراحا. Fيعطئ كاحد من الطبلب صف التاسع 
ىنا باستخداـ مرافق لعملية ديكن تفسَت تأكيد مرافق )كسائل(  

التعليم. استخداـ مرافق أف جيعل عملية التعليم تعمل بشكل 
 كافية ككمثل  ڠمسارا 2يف ادلدارس الثانوية احلكومية  جيد. مرافق
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ىو كسيلة لتسهيل  شاشةألف  يف مرافق شاشة تضمُت .شاشة
ادلدرسُت يف تقدًن رسائل التعليم يف الفصوؿ الدراسية. إنو رلرد 

جود عدد من العوائق ألنو مل توفَت مجيع الفصوؿ الدراسية من ك 
قد مت تركيبها بالفعل.  شاشة، على الرغم من أف معظم شاشةقبل 

ىذا البياف يتفق مع البياف الذم أدىل بو األستاذ عبد الوىاب يف 
 ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثة:

الطبلب "كل تدريس جيد الستخداـ كسائل التعليمية، ألف  
ا بالتعلم كقادركف على الفهم، كلكن يف بعض  أكثر محاسنا كمهتمن
األحياف ىناؾ بعض العقبات، كليس كل الفصل كافية أك كاملة 

. ىناؾ عدد من الفئات أك ما ىي النسبة ادلئوية للبنية التحتية
 للفئات يف مرافق اليت ال تدعم استخدامها. "

طلب من ادلدرسُت أيضنا باإلضافة إىل كسائل من ادلدارس، يُ  
إنشاء كسائل التعليمية خاصة هبم كالبحث عنها. يف ادلنهج 

، يتعُت على ادلدرسُت أف يكونوا مبدعُت 1321الدراسي 
كمبدعُت يف خلق التعلم ادلمتع ، ألف الطبلب ديكنهم استيعاب 
الدركس بسهولة أكرب ألف قلوهبم تشعر بالسعادة كادلهتمة. ذلذا 

درسة مرافق للمساعدة يف تنفيذ كسائل التعليمية السبب، توفر ادل
 اليت أنشأىا ادلعلم. كما أكضح األستاذ عبد الوىاب ما يلي:

" عادة، ما يكوف الوسائل من ادلدرس نفسو، الذم جيعل  
مدرسو اخلاص. أكلئك الذين يساعدكف على تنفيذ كسائل 

 اليت توفرىا من ادلدرسة" شاشةالتعليمية مثل 
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التقدديي يف ادلقاببلتو، ديكن مبلحظة أف تقوية ادلرافق من العرض 
عملية التعليم أمر مهم للغاية ألنو يؤثر بشكل كبَت على مسار 

 التعليم. توفَت مرافق أف جيعل عملية التعليم تعمل بشكل جيد.
كسائل التعليمية التفاعلية تعٍت كسائل التعليمية اليت تنشط  

تعليمية، سيستجيب الطبلب الطبلب. عندمااستخداـ كسائل ال
بنشاط بالقياـ مبا يقاؿ ذلم. دتامنا مثل استخداـ الوسائل ادلرئية 
الصوتية أك الصوتية. عندما يستخدـ اإلستماع الصوت فإنو ينشط 
بشكل غَت مباشر السمع كقدرة الطبلب على الكتابة، ألنو عند 
االستماع إىل الكلمات أك اجلمل اليت يقاؿ أف الطبلب سوؼ 

 .كتب. دتشيا مع ما قالتو األستاذة نعمة منورةي
الوسائل التفاعلية، على سبيل المثال الصوت والمرئية  

والصوت، يمكن أن تكون كلها سمعية بصرية. العربية، على 
سبيل المثال "استمع واعد" ينشط الطالب أليس كذلك؟ 

 اطلب من الطالب أن يكونوا لنشط.
تدعم كسائل التعليمية بقوة أنشطة التعليم كالتعلم. يوفر  

متاح كثَت من كسائل التعليمية،  ڠمسارا 2ادلدرسة الثانوية احلكومية 
كمكربات الصوت النشطة. كاف للسبورت  شاشةمثل السبورات ك

 ليست كلها متوفرة كلكن ىناؾ شاشة يف كل الفصل، حُت أف
كتب ادلدرس. قد استخدـ غَت مثبتة كلكنها سلزنة يف م شاشة

ادلدرس اللغة العربية كسائل التعليمية إما من قبل ادلعلم أك قاموا 
 1321بإعدادىا ألف ذلك ىو بالفعل مطلب ادلنهج الدراسي 
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أف يكونوا ابتكاريّوف يف إجراء  الذم ينص عن جيب ادلدرسوف
 التعلم.

 كسائل التعليمية استعداد ادلقابلة عن .4.4 دكؿاجل
 رقم سلرب 2مؤشر  1مؤشر  1مؤشر  4مؤشر  5مؤشر 
      2 األستاذ صفواف 
     1 األستاذ عبد الوىاب 
     1 األستاذ مفتوح عبد العزيز 
     4 األستاذة نعمة ادلنورة 

  
، بو باستخداـ ادلقاببلت كالوثائق من نتائج البحث الذم قمت
التعليمية  لم باستخداـ الوسائيللتعلديكن استنتاج أف االستعداد 

قبل ادلدرسة من حيث من  يتم بشكل جيد. توفَت االستعداد
بقات، يف معظم الط شاشة من قبل كسائل تعليميةكسائل ال

، كلكن ال تزاؿ ىناؾ فئات أخرل مل يتم كخاصة يف الطبقة ادلتفوقة
 ، يزكد الطبلبالرقمية ل. بالنسبة إىل الوسائةهيزىا مع شاشجت

للوصوؿ إىل ادلعلومات عرب  لعلم باستخداـ سلترب كمبيوتر كوسيبالت
قبل مجيع  بشكل كبَت من مرافقاإلنًتنت. كبالنسبة إىل استخداـ 

 6.م اللغة العربية فقطيلتعل طبلب ادلدارس، ليس
 

                                            
 نتائج ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية6
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 باب الخامسال
 ختتاماال

 
محدا كشكرا هلل رب العادلُت قد سّهل للباحثة ىذا البحث. كبعد ْتث األبواب 
السابقة، فعلى الباحثة أف تقّدـ النتائج منو، كلذلك ستقـو الباحثة يف ىذا الباب 

 بتلخيص نتائج البحث كاالقًتاحات اليت دتكننا االستفادة منو.

 الخالصة .أ 
يف  1321نهج الدراسي ادليقـو على نتائج حتليل البيانات كمراجعة تنفيذ 

من ناحية استعداد ادلدرس  ڠمسارا 2 درسة الثانوية احلكوميةتعليم اللغة العربية مب
 إىل عّدة أشياء على النحو التايل: يستنتج الباحثة الوسائل التعليمية،الطبلب ك ك 

درسة مالفي تعليم اللغة العربية ب 3102 منهج الدراسيالتنفيذ 
حية استعداد المدرس والطالب من نا  ڠسمارا 0الثانوية الحكومية 

 وسائل التعليمية، وىي:الو 
 استعداد المدرس . أ

 من حيث: 1321استعداد ادلدرس يف تنفيذ ادلنهج الدراسي  
، يبحث الكفاءات التعليم يف هناية التعليم، ادلدرس كميسر كحافز

خيّطط سًتاتيجية كبيئة التعليم باعطئ خربة التعلم للطبلب يف حصل 
مساعدة الطبلب أف يأخد ادلعلومات كتنظيمها ، الكفاءة األساسية

يتعّرؼ كيقّرر ، كعمليتها ك الستخدامها يف حّل ادلشكبلت احلقيقة
 .الكفاءة األساسيةالنمط تقومب احلصيلة التعلم الطبلب كثيقا ب
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 استعداد الطالب . ب
ادلنهج الدراسي تعليم اللغة العربية بيف  استعداد الطبلب 

ب كفاءات التعليم يقدمها ادلدرس، خيّطط الطبل من حيث: 1321
تعّلم الطبلب الفعلية بادلشاىدة ، يعمل الطبلب ختطيط يف كل تعليم

كعرض السؤاؿ كمجع البيانات كالتطبيق كالتعبَت مث تفكَت العلي  
أمثل الطبلب كفاءات ، ديا أك رلموعاكتحليل كتركيب كتقييم فر 

 .نفسو يف أنشيطة داخلّية أك إضافّية
 وسائل التعلميمية استعداد . ت

قد استخداـ كسائل التعليمية يف التعليم كمؤّشر الذم مطلوب  
ليس ادلدرس يكوهنا مصادر التعلم :  1321يف ادلنهج الدراسي 

الوسائل ، كلكن يستطيع كسائل أف يكوف مصادر التعلم كذالك
الوسائل ، الذم ديكن استخدامها لوصوؿ ادلعلومات من اإلنًتنت
التأكيد ، ادلتعّدد )كسائل الذم يربط بُت كظيفة العمل احلواّس معنا(

الوسائل ادلستخدمة ىي الوسائل ، مرافق )الوسائل( لعملية التعليم
 التفاعلية

 االقتراحات .ب 
لتعليم  1321دراسي بعد أف أجرل الباحثة دراسة عن تنفيذ ادلنهج ال

مسارانج  من ناحية استعداد ادلدرس  2اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
كالطبلب  كمتاح الوسائل التعليمية مع تواضع  أراد الكاتب تقدًن اقًتاحات 

 للمدرس كالطبلب كأطراؼ ادلدارس:
جانب ينبغي على ادلدرسة اكتماال كسائل التعليمية يف كل فصل إىل  .0

 كسائل التعليمية اليت يعدىا ادلدرس نفسو.
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لكي يف  1321الدراسي  ادلنهجينبغي على ادلدرسُت قراءة ادلزيد عن  .1
عملية التعليم قاـ باجليدة كيتعلم ىن جعل كسائل التعليمية باجليدة 

 كادلبتكرة. 
ينبغي على الطبلب استعدادا نفسهم لكي تسهيل أنفسهم يف  .1

 استيعاب الدركس.
 ختتاماال .ج 

احلمد هلل رب الكوف الذم أعطى نعما للباحثة يف شكل الصحة 
تنفيذ  الركحية كالبدنية ْتيث ديكن  للباحثة إكماؿ البحث العلمي مبوضوع "

 1يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية  1321نهج الدراسي ادل
لتعليمية" بدكف مسارانج من ناحية استعداد ادلدرس كالطبلب كمتاح الوسائل ا

 الصعبة كالعقبة.
نظف اهلل نية الباحثة شلا يكره اهلل يف عملية تصنيف ىذا البحث 
العلمي، كالبحث العلمي الذم أجرتو الباحثة دتكن لتوفَت منافع للناس الذم 
حيبوف اللغة العربية، كالقراء الذم يرجوف دائما نعمة اهلل. البحث العلمي الذم 

ن الكماؿ كالّتماـ، كبالتايل ترجو الباحثة نصائح كانتقادات الفتو الباحثة بعيد ع
 من القراء ليكوف البحث العلمي أفضل كأحسن.
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Lampiran 1 

CATATAN LAPANGAN  

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 12 November 2018 

Jam    : 10.59 AM  

Tempat   : Loby Tamu 

Sumber Data : Bapak H. Sofwan, S.Ag. (Guru 

Bahasa Arab kelas VII & IX) 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru bahasa Arab MTs N 1 Semarang. 

Wawancara kali ini diperoleh informasi mengenai kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di MTs N 1 

Semarang. Pertanyaan yang diajukan terkait seputar kesiapan 

diri guru sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. 

Interpretasi: 

Guru Bahasa Arab memberikan data-data terkait 

implementasi kurikulum 2013 terhadapat pembelajaran bahasa 

Arab dilihat dari kesiapan Guru sebelum mengajar, proses 

mengajar dan penggunaan media pada proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Selasa, 13 November 2018 

Jam    : 08.06 AM  

Tempat   : Loby Tamu 

Sumber Data : Bapak Abdul Wahab, S.Pd. 

(Guru Bahasa Arab kelas VII & 

VIII) 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru bahasa Arab MTs N 1 Semarang. 

Wawancara kali ini diperoleh informasi mengenai kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di MTs N 1 

Semarang. Pertanyaan yang diajukan seputar kesiapan diri 

sendiri (guru) sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. 

Dan diperoleh informasi lain yang tidak diberikan oleh guru 

(informan I) lain. Dan memastikan bahwa data yang diberikan 

oleh informan lain itu valid. 

Interpretasi:  

Guru Bahasa Arab memberikan data-data terkait 

implementasi kurikulum 2013 terhadapat pembelajaran bahasa 

Arab dilihat dari kesiapan Guru sebelum mengajar, proses 

mengajar dan penggunaan media pada proses pembelajaran.  



 

Lampiran  3 

CATATAN LAPANGAN III 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Selasa, 13 November 2018 

Jam    : 09.05 AM  

Tempat   : Loby Tamu 

Sumber Data : Ibu Hj. Ni’matul Munawaroh, 

S.Ag. (Guru Bahasa Arab kelas 

VIII & IX) 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru bahasa Arab MTs N 1 Semarang. 

Wawancara kali ini diperoleh informasi mengenai kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di MTs N 1 

Semarang. Pertanyaan yang diajukan seputar kesiapan diri 

sendiri (guru) sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. 

Dan diperoleh informasi lain yang tidak diberikan oleh guru 

(informan I) lain. Dan memastikan bahwa data yang diberikan 

oleh informan lain itu valid. 

Interpretasi: 

Guru bahasa Arab memberikan data-data mengenai 

kesiapan guru sebelum mengajar di dalam kelas. Sesuai dengan 

yang ditentukan dalam kurikulum 2013. persiapan sebelum 

mengajar, proses mengajar dan penggunaan media pada proses 

pembelajaran. 

 

 



 

Lampiran 4 

CATATAN LAPANGAN IV 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 21 November 2018 

Jam    : 10.20 AM  

Tempat   : Loby Tamu 

Sumber Data : Bapak Maftuh Abdul Aziz, S.Pd. 

(Guru Bahasa Arab kelas VIII & 

IX) 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru bahasa Arab MTs N 1 Semarang. 

Wawancara kali ini diperoleh informasi mengenai kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di MTs N 1 

Semarang. Pertanyaan yang diajukan seputar kesiapan diri 

sendiri (guru) sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. 

Dan diperoleh informasi lain yang tidak diberikan oleh guru 

(informan I) lain. Dan memastikan bahwa data yang diberikan 

oleh informan lain itu valid. 

Interpretasi: 

Guru bahasa Arab memberikan data-data mengenai 

kesiapan guru sebelum mengajar di dalam kelas. Sesuai dengan 

yang ditentukan dalam kurikulum 2013. persiapan sebelum 

mengajar, proses mengajar dan penggunaan media pada proses 

pembelajaran.  



 

Lampiran  5 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 08.45.09.30 WIB 

Hari/Tanggal Observasi : 12 November 2018 

Tempat : Ruang Kelas VII D 

Observasi ini dilakukan ketika proses kegiatan belajar 

mengajar bahasa Arab sedang berlangsung di kelas VII D. 

Seperti kebiasaan sebelum kelas di mulai, ketika guru memasuki 

kelas dengan mengucap salam kemudian dengan seketika murid 

membaca basmallah secara bersama-sama. Kemudian guru 

membuka pelajaran dengan bacaan alfatihah. Sebelum masuk 

pada pembehasan, guru terlebih dahulu membiasakan kalimat-

kalimat bahasa Arab kepada mudir seperti  كيف حالكم، هناركم"
 dan lain sebagainya. Setelah itu guru sedikit mengulang  السعيد"

pelajaran yang sudah diberikan  pada minggu sebelumnya 

(melakukan apersepsi) dan menanyakan adakah tugas atau tidak 

dan setelah itu guru masuk pada pelajaran inti dengan 

penyampaian menggunakan bahasa Indonesia. 

  



 

Lampiran 6 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 08.45 - 09.30 WIB 

Hari/Tanggal Observasi : 16 November 2018 

Tempat : Ruang Kelas VIII H 

Observasi ini dilakukan saat kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung di kelas VIII H yang diampu oleh Ustadzah 

Ni’matul Munawaroh. Seperti adanya observasi sebelumnya, 

sebelum materi dimulai, guru membuka kelas dengan bacaan 

Alfatihah, kemudian melakukan sapaan-sapaan dengan 

menggunakan bahasa Arab, guru mencoba untuk menggunakan 

bahasa arab untuk pengantar pembelajarannya. Namun, ketika 

murid terlihat tidak paham dengan apa yang diucapkan guru, 

guru mengubahnya dalam bahasa indonesia. Kemudian 

melakukan apersepsi juga lalu masuk pada pembelajaran inti. 

  



 

Lampiran 7 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 13.15 – 14.00 WIB 

Hari/Tanggal Observasi :14 November 2018 

Tempat : Ruang Kelas IX H 

Observasi ini dilakukan saat kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung di kelas IX H yang diampu oleh Ustadz 

Sofwan. Sudah menjadi kebiasaan murid yang belajar di MTs N 

1 Semarang ketika guru memasuki kelas mereka semua 

langsung dengan spontan membaca Basmalah secara bersamaan. 

Sebelum materi dimulai, guru membuka kelas dengan bacaan 

Alfatihah, kemudian melakukan sapaan-sapaan dengan 

menggunakan bahasa Arab, guru mencoba untuk menggunakan 

bahasa arab untuk pengantar pembelajarannya. Namun, ketika 

murid terlihat tidak paham dengan apa yang diucapkan guru, 

guru mengubahnya dalam bahasa indonesia. Kemudian 

melakukan apersepsi juga lalu masuk pada pembelajaran inti. 

 

  



 

Lampiran 8 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 10.20 - 11.00 WIB 

Hari/Tanggal Observasi :16 November 2018 

Tempat : Ruang kelas IX G  

Observasi ini dilakukan saat kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung di kelas IX G yang diampu oleh Ustadz 

Maftuh Abdul Aziz. Ciri khas dari MTs N 1 Semarang adalah 

ketika guru memasuki ruangan kelas semua murid akan 

langsung membaca basmalah bersamaan tanpa harus diberi 

perintah oleh guru. Dan kemudian dibuka dengan bacaan 

alfatihah yang akan dipimpin oleh guru.  Kemudian melakukan 

pembiasaan sapaan-sapaan dengan menggunakan bahasa Arab, 

guru mencoba untuk menggunakan bahasa arab untuk pengantar 

pembelajarannya. Namun, ketika murid terlihat tidak paham 

dengan apa yang diucapkan guru, guru mengubahnya dalam 

bahasa indonesia. Kemudian melakukan apersepsi juga lalu 

masuk pada pembelajaran inti. 

 

  



 

Lampiran 9 

Pedoman Wawancara 

A. Guru Bahasa Arab tentang Media 

1. Kurikulum 2013 menuntut siswa aktif dalam proses 

pembelajaran, bagaimana menurut bapak jika setiap 

mengajar selalu menggunakan media guna 

mendukung pengajaran? 

2. Media atau sarana pendidikan apa saja yang 

disediakan Sekolah untuk mendukung kegiatan 

belajar mengajar? 

3. Apakah sekolah memiliki laboratorium bahasa? 

4. Bagaimana problematika ketersediaan media dalam 

pembelajaran bahasa Arab terhadap pelaksanaan 

kurikulum 2013? 

5. Apakah setiap pelajaran bapak menggunakan Media 

Pembelajaran? 

6. Media apa saja yang bapak gunakan dalam pengjaran 

bahasa Arab? 

7. Apakah bapak menggunakan media tersebut sesuai 

maharah bahasa arab ? 

8. Apakah ketika menggunakan media, pembelajaran 

menjadi maksimal, kenapa? 

9. Apakah bapak memperbolehkan siswa mengakses 

informasi melalui internet ketika di dalam kelas? 

10. Ketika siswa memperoleh informasi yang berbeda 

apakah yang akan bapak lakukan? 

11. Adakah media bersifat interaktif yang dapat 

digunakan? 

12. Media apa yang dapat mengembangkan kompetensi 

siswa? 

13. Seberapa sering bapak menggunakan media dalam 

proses pembelajaran?  

 



 

B. Guru Bahasa Arab Tentang Kesiapan Mengajar 

1. Bagaimana problematika kesiapan guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab terhadap pelaksanaan 

kurikulum 2013? 

2. Bagaimana bentuk kesiapan bapak dalam 

mengimplementasikan K-13 pada pembelajaran 

bahasa Arab? 

3. Apakah bapak pernah mengikuti seminar, workshop 

tentang K-13? 

4. Bagaimana bentuk kesiapan bapak sebelum proses 

pembelajaran ? 

5. Menurut bapak seberapa penting guru menyusun 

RPP sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? 

Apa alasannya?  

6. Buku apa yang bapak gunakan sebagai acuan 

penerapan K-13? 

7. Adakah kegiatan yang dapat mengembangkan 

bakat/minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jika ada kegiatan apa saja dan bagaimana bentuk 

kegiatannya? 

8. Bagaimana cara bapak dalam memotivasi siswa-

siswa agar lebih giat belajar? 

9. Bagaimana cara bapak mengkaji kompetensi 

pembelajaran yang perlu dikuasai siswa? 

10. Bagaimana model penilaian yang bapak gunakan 

dalam K-13? 

11. Jika di dalam pelajaran lain ada praktikum, supaya 

siswa memiliki pengalaman dalam pembelajaran 

bahasa Arab, apa yang bapak lakukan? 

12. Apakah setiap penggunaan metode pembelajaran 

bapak cantumkan di dalam RPP? 

13. Apabila pemahaman siswa berbeda dengan apa yang 

bapak jelaskan apa yang akan bapak lakukan? 

 



 

Lampiran 10 

Angket Mengenai Kesiapan Siswa Belajar Bahasa Arab 

 

Nama : 

Kelas : 

 

Petunjuk Pengisian ! 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan 

saudara dan berilah tanda silang () pada jawaban yang 

saudara anggap sesuai. 

2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport. 

3. Ketersediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan. 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Selalu  Mungkin Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Apakah kamu 

mencari materi 

pembelajaran 

sebelum masuk 

kelas? 

    

2. Apakah diskusi 

dilakukan 

ketika 

pembelajaran 

berlangsung? 

    

3. Apakah kamu     



 

mengulang 

pelajaran setiap 

selesai 

pembelajaran? 

4.  Apakah guru 

menggunakan 

media ketika 

pembelajaran 

berlangsung? 

    

5. Apakah guru 

menggunakan 

video selama 

dalam 

pembelajaran? 

    

6. Adakah 

kegiatan 

ekstrakulikuler 

yang 

mendukung 

pembelajaran 

bahasa Arab? 

    

7. Apakah kamu 

dapat 

menggunakan 

media dengan 

baik? 

    

8. Apakah media 

tersebut dapat 

membantu 

kamu belajar? 

    

9. Apakah 

kebutuhan 

kamu mengenai 

media 

    



 

pembelajaran 

bahasa Arab 

telah 

terpenuhi? 

10. Apakah kamu 

membaca 

Kompetensi 

Inti (KI) dan 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

sebelum 

pembelajaran? 

    

11. Apakah kamu 

belajar atau 

membaca 

materi sebelum 

pembelajaran? 

    

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sejujur-jujurnya ! 

1. Bagaimana kamu mempersiapkan diri sebelum 

masuk kelas kegiatan pembelajaran dimulai? 

Jawab: 

 

 

2. Dengan cara bagaimana guru dalam menyampaikan 

materi bahasa Arab?  

Jawab: 

 

 

3. Ketika kamu mendapat kesulitan belajar dikelas, apa 

yang kamu lakukan? 



 

Jawab: 

 

 

4. Ketika pembelajaran pernahkah guru membentuk 

kelompok? Apakah yang dibahas dalam kelompok 

tersebut? 

Jawab: 

 

 

5. Pernahkah guru memberikan tugas? Tugas seperti 

apa yang diberikan guru? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 11 

Hasil Angket Siswa  



 

  



 

   Gambar 1. Wawancara dengan para guru 

  



 

Instrumen Observasi 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah 

mengamati partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 di MTs N 1 Semarang meliputi: 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai 

kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan kurikulum 

2013 di MTs N 1 Semarang 

B. Instrumen Observasi 

No INDIKATOR KETERANGAN 

1 Sarana dan Prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Proses Pembelajaran 

Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Interaksi Peserta Didik 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 Guru Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pedoman Wawancara 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui  sejauh mana Kesiapan Guru dan Murid 

melaksanakan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran 

Bahasa Arab di MTs N 1 Semarang 

B. Instrumen Pedoman Wawancara 

No  Indikator Pertanyaan  Narasumber 

1 Kesiapan Guru -Bagaimana 

problematika kesiapan 

guru dalam 

pembelajaran bahasa 

Arab terhadap 

pelaksanaan 

kurikulum 2013? 

-Bagaimana bentuk 

kesiapan bapak dalam 

mengimplementasikan 
K-13 pada 

pembelajaran bahasa 

Arab? 

-Apakah bapak pernah 

mengikuti seminar, 

workshop tentang K-

13? 

-Bagaimana bentuk 

kesiapan bapak 

sebelum proses 

pembelajaran ? 

-Menurut bapak 

seberapa penting guru 

menyusun RPP 

sebelum melakukan 

kegiatan 

-Bapak Abdul 

Wahab, S.Pd 

-Bapak Sofwan, 

S.Ag 

-Bapak Maftuh 

Abdul Aziz, 

S.Pd. 

-Ibu Ni’matul 

Munawaroh, 

S.Ag 



 

pembelajaran? Apa 

alasannya?  

-Buku apa yang bapak 

gunakan sebagai 

acuan penerapan K-

13? 

-Adakah kegiatan 

yang dapat 

mengembangkan 

bakat/minat siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab? Jika ada 

kegiatan apa saja dan 

bagaimana bentuk 

kegiatannya? 

-Bagaimana cara 

bapak dalam 

memotivasi siswa-

siswa agar lebih giat 

belajar? 

-Bagaimana cara 

bapak mengkaji 

kompetensi 

pembelajaran yang 

perlu dikuasai siswa? 

-Bagaimana model 

penilaian yang bapak 

gunakan dalam K-13? 

-Jika di dalam 

pelajaran lain ada 

praktikum, supaya 

siswa memiliki 

pengalaman dalam 

pembelajaran bahasa 



 

Arab, apa yang bapak 

lakukan? 

-Apakah setiap 

penggunaan metode 

pembelajaran bapak 

cantumkan di dalam 

RPP? 

-Apabila pemahaman 

siswa berbeda dengan 

apa yang bapak 

jelaskan apa yang 

akan bapak lakukan? 

 

2  Kesiapan 

Media 

Pembelajaran 

-Kurikulum 2013 

menuntut siswa aktif 

dalam proses 

pembelajaran, 

bagaimana menurut 

bapak jika setiap 

mengajar selalu 

menggunakan media 

guna mendukung 

pengajaran? 

-Media atau sarana 

pendidikan apa saja 

yang disediakan 

Sekolah untuk 

mendukung kegiatan 

belajar mengajar? 

-Apakah sekolah 

memiliki laboratorium 

bahasa? 

-Bagaimana 

problematika 

-Bapak Abdul 

Wahab, S.Pd 

-Bapak Sofwan, 

S.Ag 

-Bapak Maftuh 

Abdul Aziz, 

S.Pd. 

-Ibu Ni’matul 

Munawaroh, 

S.Ag 



 

ketersediaan media 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab terhadap 

pelaksanaan 

kurikulum 2013? 

-Apakah setiap 

pelajaran bapak 

menggunakan Media 

Pembelajaran? 

-Media apa saja yang 

bapak gunakan dalam 

pengjaran bahasa 

Arab? 

-Apakah bapak 

menggunakan media 

tersebut sesuai 

maharah bahasa arab 

? 

-Apakah ketika 

menggunakan media, 

pembelajaran menjadi 

maksimal, kenapa? 

-Apakah bapak 

memperbolehkan 

siswa mengakses 

informasi melalui 

internet ketika di 

dalam kelas? 

-Ketika siswa 

memperoleh 

informasi yang 

berbeda apakah yang 

akan bapak lakukan? 

-Adakah media 



 

bersifat interaktif 

yang dapat 

digunakan? 

-Media apa yang 

dapat 

mengembangkan 

kompetensi siswa? 

Seberapa sering bapak 

menggunakan media 

dalam proses 

pembelajaran? 

 

  



 

Pedoman Dokumentasi 

A. Tujuan 

Untuk Mengambil beberapa arsip dokumen untuk 

memenuhi kevalidan data baik observasi maupun 

wawancara 

B. Instrumen Dokumentasi 

No INDIKATOR KRITERIA ADA/TIDAK 

1 Dokumen Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Perangkat 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Foto-Foto Kegiatan DI 

Sekolah 
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 ترجمة الباحثة

 

 : خريدة ىداية   االسم

 2995مايو  15 ،:  سيّاؾ خ ادليبلدادلكاف ك تاري

 : جايت موليا، كرينجي كاناف، سيّاؾ، رياك  العنواف احلايل

 : كماؿ عزيز   اسم األب

 : نور قمرية   اسم األـ

 211122381:   رقم الطالب

 : علـو الًتبية ك التدريس / تعليم اللغة العربية  الكلية ك القسم

 382118311721:   ذلاتفرقم ا

  khoridatunhidayah@gmail.com:  البيد اإلليكًتكين

 :  السَتة الًتبوية

-1332) 324مدرسة اإلبتدائية احلكومية  .٢
1336) 

  مدرسة الثانوية ادلعهد النور بنتوؿ، جوكجاكرتا .١
(1337- 1339) 



 

 الية ادلعهد النور بنتوؿ جوكجاكرتامدرسة الع .١
(1323-1321) 

علـو الًتبية ك  اللغة العربية بكليةقسم تعليم  .4
 (1329-1321التدريس )

 :    ادلعهد

-1337حتفيظ القرآف النور بنتوؿ جوكجاكرتا )عهد ادل .٢

1321) 

 

 

 

 

 

. 


