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  الرابع الباب

ثانوية مدرسة "النووى" الفي  على المستوى الثاني فى الصف األول للغة العربيةانهج تنفيذ م

  فروارجا برجاناإلسالمية، 

 فروارجا برجان"النووى" الثانوية اإلسالمية،  مدرسة شخصي .1

  التالميذ وبيانات مدرسةال هوية  .أ 

 003-60-30- 23-1- 13:           املدرسة إحصائي رقم )1

 فروارجا برجانالثانوية اإلسالمية، " النووى" مدرسة:     املدرسة سما )2

 322596) 0275( /3128504) 0275: (   الفاكس/ اهلاتف )3

 برجان 03: الشريع ريع رواد مشال كيلو مرت.    املدرسة عنوان )4

 : لوغاصوبو     القرية )5

 : غيباع   الفرعية الدوائر )6

 فروارجا:   جملس الوصاية على العرش )7

 الوسطى جاو:       مقاطعة )8

 54191:    الربيدي الرمز )9

 2000:    وجودها من سنة )10

 : خاصة   املدرسة حالة )11

 ب:     االعتماد حالة )12

 2009:     االعتماد سنة )13

 صباح:     التعلم وقت )14

 مت تشكيل :  املدرسة عمل جمموعة )15

 درسةامل عمل جمموعة عضاءأ :املدرسة عمل جمموعة حالة )16

 فروارجا احلكومية الثانوية مدرسة :  املدرسة عمل جمموعة اسم )17

 تشكيل مت:  املدرسة جملس /جلنة )18

/ PP/  .03 .2 /173 /001أ.Wk 5/: الدين من قسم نطقيةم مكتبة تأسيسار قر  رسالة )19

2000 
 مؤسسة:     املدرسة منظم )20



   

55 

 

 التالميذ روضة معهد تطوير مؤسسة:     املنظم سما )21

 الدينية الربامج .1 :    املقعودالقسم  )22

    االجتماعية العلوم برنامج. 2:           
  الطبيعة العلوم برنامج. 3:           

  درسةالم حساب رقم  .ب 

 6- 50-603-023-01-007:     حساب رقم .1

 BRI:     البنك اسم .2

 فوروارجيا فرع:       املكتب .3

 فروارجا برجانالثانوية اإلسالمية، " النووى" مدرسة:     اجلساب صاجب .4

 :على بناء ،المدرسة موقع  .ج 

 املنخفضة األراضي :      اجلغرافية .1

 زراعة:     العمل بيئة .2

 الريفية:       املنطقة .3

1متوسطة:   واالقتصادية االجتماعية .4
 

  رةيخاال سنوات ةثالث في التالميذ جملة  .د 

  12 الصف  11 الصف  10 الصف  المتقدمين عدد  السنة

. م

  د

. م  ر  د. م  م+ر  م  ر

  د

. م  م+ر

  د

. م  م+ر  م  ر

  د

  م+ر  م  ر

2009

 /

2010  

4  68  62  130  4  64  5

9  
12

3  
4  72  60  13

2  
3  63  58  121  

2010

 /

2011  

5  73  94  167  5  68  8

4  
15

2  
4  64  59  12

3  
4  72  60  132  

20116  92  93  185  6  84  9

8  
18

2  
5  65  82  14

7  
4  52  44  96  
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 /

2012  
  

  :علوماتامل
 الدراسة جمموعة=   د. م -

 رجل=   ر -

 مرأة=   م -

  مرأة+رجل=   م+ر -
 

  201/2012 السنة في التعليم رنامجبب مناسبت الدراسات مجموعة و التالميذ عدد  .ه 

  ومؤنث مذكر  مؤنث  مذكر  الدراسات جمموعة  الصف

X 6  84  98  182  
XI  5  65  82  147  

XII  4  52  44  96  
  

  2010/2011فى السنة  المتخرج  .و 

  جنح ال  املتخرجني  املمتحنني  االختبار نوع

  م+ر  مرأءة  رجل  م+ر  مرأءة  رجل  م+ر  مرأءة  رجل

 املدرسة ائي امتحان
  الوطنية مبعيار

48  61  122  48  61  12

2  
-  -  -  

12  61  64  125  61  64  الوطنية ائي امتحان

5  
-  -  -  

  

  

  

 

  هوغير  المعلم شخصي بيان  .ز 
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 ملدرسةا رئيس .1

 احلج املاجستري مادياين مصلحني:        والدرجة سماال  .أ 

 1968 مايو 2 فوروارجيا،:       امليالد تاريخو  كانامل  .ب 

 فوروارجيا ،ساري تيغول الشريع:         العنوان  .ج 

 رجل:         اجلنسني  .د 

 احلكومية أنديف جبامعة العليا الدراسة:         النهائ التعليم  .ه 

  هنسينج على بناء املدرسة شخص من األساسية الوظيفة .2

  جملة  مرأة  رجل  تفصيل

  2  -  2  الثابت املعلم
 موظف من املعلم
  املدنية

3  1  4  

  20  10  10  اخلص املعلم
  14  7  7  الثابت غري املعلم
  1  1  -  العقد معلم
        المعلم غير

  4  1  3  إداريني
  1  -  1  املكتبة أمني

  2  1  1  املخترب مساعد
  1  -  1  الفنيني
  3  -  3  املشورة توجيه
  2  -  2  درسةامل حرس
  -  -  -  اآلخر
  54  21  33  العدد
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 التعليم ةادمهج و المن بيان  .ح 

  درسيةامل وحداتال املستوى على الدراسي نهجامل:     املنهج املستخدم
   -واملناقشة واملوسيقي والكشاف املدرسية صحة وحدة:   الالمنهجيةأنواع األنشطة   
  سيةيجنلواإل العربية اخلطابةو  والقرأءة والرياضية        
  واملزاريب الشوارع تنظيفو  االجتماعية خدمات :  للمجتمع األنشطة  

 المادية وسيلةوال األرضوضع ملك   .ط 

 M5433 ²:   مجيعا األرض مساحة
  مؤسسة:    األرض ملك وضع

  HGB:    األرض من شهادة

  M1250 ²:   الفارغ األرض مساحة
  : موجود    رخصة البناء

  M1500 ²:     البنا مساحة جمموع
   (PLN) الدولة الكهرباء شركة:     الكهرباء مصدر

  واط 1300:     الكهربائية قوةال
   (PDAM) والبئر الكرب مياه حملية شركة:     النظيفة املياه مصادر

  2خري:       املياه جودة
 املادية املرافق حالة -

  اإليضاح   اجلملة  الوسائل نوع  الرقم
  جيد  13  فضاء التعلم  1
  جيد  1  درسةامل رئيس فضاء  2
  جيد  1  علمنيامل فضاء  3
  جيد  1   اإلدار فضاء  4
  -  -  الكمبيوتر خمترب  5
  جيد  1  اللغة خمترب  6
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  -  -  الطبيعية مو علال خمترب  7
 مزيد إىل حاجة/ جيدة  1  بةاملكت  8

  الكتب
  -  -  املطعم فضاء  9

  جيد  1  املستوضع فضاء  10
  جيد  1  درسةامل اخل طالب منظمة فضاء  11
  جيد  1  درسةامل صحة وحدة فضاء  12
  جيد  1  اإلجتماعات فضاء  13
  جيد  2  املعلم مرحاض  /احلمام  14
  جيد    التالميذ مرحاض  /احلمام  15
  جيد  ضبت 1  درسةامل رئيس مائدةو  الكرسى  16
  جيد  جمموعات 5  درسةامل رئيس وكيل ومائدة الكرسى  17
 العمل نظام مائدةو  الكرسى  18

  والعاملني
  مزيد إىل اجةح/ جيد  جمموعات 5

  جيد  جمموعات 2  الضيف مائدة الكرسى  19
  جيد  جمموعات 15  املدرسة قعدوم الكرسى  20
  مزيد إىل حاجة  موجود  التالميذ ومقعد الكرسى  21
  مزيد إىل حاجة/ جيد  جمموعات 3  اإلضبارات خزانة  22
  مزيد إىل حاجة/ جيد  1  املكتبة خزانة  23
  جيد  جمموعات 4  الكمبيوتر مائدة  24
  مزيد إىل حاجة/ جيد  جمموعات 5  الكمبيوتر  25
  جيد  جمموعات 3  احملمول الكمبيوتر  26
  جيد  جمموعات 2  اإلسقاط  27
  جيد  1  كاتبة آلة  29
  جيد  1  اهلاتف  30
  جيد  2  التلفزيون  31
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  جيد  1  الصوت نظام  32
  
  فورواريجا برجان ،الثانوية اإلسالمية "النووى" مدرسة وبعثة رؤية  .ي 

 رؤيةال  .أ 

 ىف ةالواسعو  احلسنة األخالق يف عايلوال بتكاريواإل جنازاإل يف املتفوق اإلنسان تشكيل
  تبصرال

  بعثة  .ب 
 ةاخلاص واأليام الدينية األنشطة خالل من املتقني املتعلمني تشكيل .1

 ومتعة خالقةو  املبتكرة مِ ل عَ التَـ  نشاط خلق .2

 عاليةال ماليةاجل لكوم احلسن واخللق املؤدب والشخصي املوقف تطوير .3

 العاىل التعليم ملتابعة الكافية املعرفة ميلكون الذين املتعلمني تشكيل .4

 املواقف يف تنعكس اليت احلياتية واملهارات املعرفة ميلكون الذين املتعلمني تشكيل .5
 ةاليومي والسلوك

 

  3ينموظفاسماء المعلمين وال  .ك 

  املوقف   املوّظف القيد رقم  املعلم اسم  الرمز  الرقم
 املاجستري مادياىن مصلحني  أ  1

  اجلح
  درسةامل رئيس  049960099

 ملدرسة املسكن رئيسة  060060303  النساء خري اصفى  ب  2
  البنات الدينية الثانوية

  املنهج رئيس وكيل  029920047  مكسوف فؤادى حممد  ج  3
  الطالب رئيس وكيل  029920046  سوباغيو غوسأ  د  4
 عالقة رئيس وكيل  029920048  سهال  ه  5

تمعا  
 املرافق رئيس وكيل  029980128  الرمحن توفق عريف  و  6
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  التحتية والبىن
  العامة رئيس وكيل  060090348  وحيودي جيأ  ز  7
  التوجيه اإلرشاد منسق  049960111  العزيز عبد حممد  ح  9

 يف األول املشرف  020030236  شعرىن حافظ  ط  10
  الرجال مسكن

    060020233  فرواويتانطا وحيو  ي  11
 XII الصف وكيل  040000162  حافظة  ك  12

   060040264  املعلم حسن  ل  13

  XII الصف وكيل  060030249  الفياىن توتى  م  14

 XI الصف وكيل  060020234  فيدية  ن  15

    040030245  أستوتى يوىل سري  س  16
 XI الصف وكيل  132196609  موليونو  ع  17

196702051  سوفرجييت  ف  18

997022001  
  XI   الصف وكيل

  XII الصف وكيل  060060297  وجاينيت إندة  ص  19
  X الصف وكيل  060010199  سووغنو هادي  ق  20
  XI الصف وكيل  060060292  وحيونعسيه إيكووايت  ر  21
  X الصف وكيل    أغوستنا دياه  ش  22
      ثاين جماهدين  ت  23
   02992005  فوزى توفيق حممد  ث  24

020010119  حيات نور  خ  25

0  
 XI الصف وكيل

 XI الصف وكيل  060080347  كوستياىن إس  ذ  26

 XII الصف وكيل  060060294  موجسم  ض  27

   030040259  سولياة  غ  28

 X الصف وكيل  060060293  معصومة منفردة  ظ  29

   060020230  اهللا عبد  أأ  30
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 ب  31
  ب

  060080346  اإلسالمى نور فطرى
 X الصف وكيل

 ت  32
  ت

  020070318  مرزوقي فؤاد رىأ
 

 ث  33
  ث

  040060306  ارينطا سغيت
 

  الصف وكيل  060100406  احملسونة ليلة  ج ج  34

   060900381   عرفة يرناإ  ه ه  35

   090090392  ريانىت  وو  36

   020090377  مهرة حممد  زز  37

      الفائزون خري نوف  ح ح  38
      فائزين محيم  ط ط  39
      صاحني محدأ  ي ي  40
      متقني محدأ  ك ك  41
  املشورة توجيه    وحيدا دينا  ل ل  42
  العمل نظام رئيس  060070316  يفى على   م م  43
 جمال ىف العمل ترتيب  060090381  شاهدين إروان  ن ن  44

  واإلدارة املنهج
 جمال ىف العمل ترتيب  060090378  سرافدين  ش ش  45

  والتعاونية احملفوظات
 جمال ىف العمل ترتيب  020100409  الدين شريف زبري  ع ع  36

  التالميذ
 ف  37

   ف
 جمال ىف العمل ترتيب  060080348  الدين نور

  واحلرس
 ص  38

  ص
 جمال ىف العمل ترتيب  060090380  فؤادة أنيس

  التمويل
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  احلرس    سليم نور  ق ق  39
 جمال ىف العمل ترتيب    فوزن أمحد  رر  39

  املكتبة
 

 احوال المعلمين  .ل 

 وى" الثانوية اإلسالمية يف العام الدراسيالنو "ىف مدرسة  مواعلّ املعلمني الذين       
ني وكفاءم كما كتب يف املعلموامساء  موظفا. 13 كان فيهاو  .معلما 41 2012/ 2011
 .السابق اجلدول

 واحد. معلما إثنان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة ىف العربية اللغة معلم عدد    
   :مها ،العربية اللغة قسم غري من املتخرج آخر واحد و العربية، اللغة قسمب املتخرجة امنهم

 وايل امعةجب اللغة العربيةيف كلية الرتبية بقسم  املتخرجة هي رة،بر  اإلسالمى نور فطري .1
 .مسارانج سوجنو

 جبامعة واإلسالمية الشرعية بقسم والقانون الشرعية كلية يف املتخرج هو ،معلم حسن .2
 .4املصر األزهار

 

 الصف فى 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام عند العربية اللغة منهج تنفيذ .2

  جافروار  برجان اإلسالمية، الثانوية" النووى" مدرسة في الثاني المستوى على األول

 هو فوروارجيا برجان اإلسالمية، الثانوية" النووى" مدرسة يف املستخدم املنهج  

َُطوُر واملنفذ التنفيذي املنهج وهو ،درسيةامل ةدالوح مستوى على الدراسي املنهج
يف كل  امل

 2006 ىف السنة درسيةامل ةدالوح مستوى على الدراسي املنهج إعداد بدأ تعليمية.الوحدة ال
ورقم  22رقم نظام وزير الرتبية  امهكما نشر   معيار احملتوى ومعيار كفاءة املتخرج يشريالذي 

 الوطين راياملع هيئة املدرسية ةدالوح املستوى على نهجامل تنمية هُ ج وَ يُـ و  2006سنة  23
 ةدالوح مستوى على الدراسي املنهج .(Badan Standar Nasional Pendidikan) الرتبوي

 على املنهج ةادوم هيكالو  ،املدرسية ةدالوح مستوىلل التعليم فهد على شتملي املدرسية
 ةدالوح مستوى على املنهج تنفيذ أما .التعليم ومنهج املدرسة وتقومي املدرسية ةدالوح مستوى
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 معيار و احملتوى معيار بتنفيذ 2006 سنة 24 رقم الوطين الرتبوي النظام يشريف املدرسية
 .املتخرج كفاءة

 واملرونة احلرية عطيت املدرسة هستخدمت الذي املدرسية الوحدة مستوى على نهجامل  
 يف احلكومة اَأَعدمهُ  الذي املتخرج كفاءة ومعيار احملتوى معيار هتوجّ  اليت هامنهج لتطوير

 .2006سنة  23ورقم  22نظام وزير الرتبية رقم 

 رقم الدينية الشؤون وزير عند العربية اللغة منهج تنفيذ الباحث حيل الباب، هذا يف  
 الباحث هجيري الذي البحث كائن أما. ملتخرجا كفاءة ومعيار احملتوى مبعيار 2008 سنة 2
 .الثاىن املستوى على األول الصف يف العربية اللغة منهج تنفيذ يف

 مستوى و املواد نطاق فضاء املعىن له الذي احملتوى معيار من التعريف على بناء  
 وكفاءة اإلمتحان، ةادم كفاءة املتخرج، كفاءة معيار يف يسفك الذي الكفاءة من

 الرتبية ونوع مستويات يف للمتعلمني تتحقق أن بجت اليت التعليم ومناهج املوضوعات،
 تشمل اليت املتخرج قدرة أهلية املعىن له الذي املتخرج كفاءة معيار من والتعريف. ةاملعين

 الكفاءة معيار على شتملي الذي حبثه الباحث ركز ولذلك، .واملهارات واملعارف املواقف
 .للدرس األدىن املتخرج كفاءة ومعيار ةاألساسي كفاءةالو 

 البحث هذا يف للباحث كمرجع ةستخدمامل ةاألساسي كفاءةالو  الكفاءة معيار أما    
 مبعيار وفق اليت العربية اللغة ةمعلم قبل من املؤلفُ  ةاألساسي كفاءةالو  الكفاءة معيار فهو

 كفاءة معيار أماو . العربية اللغة درس كتاب يف كتوبكامل ةاألساسي كفاءةالو  الكفاءة
 الرتبوي وزير نظام يف املكتوبك هوف للباحث كمرجع املستخدمه للدرس األدىن املتخرج
 .2006 سنة 23 رقم الوطىن

 الثاين املستوي على األول الصف ىف العربية اللغة لتعليم ستخدمامل الدرس كتاب  
 سونردي أعده الذي" 10 اإلسالمية الثانوية للمدرسة العربية اللغة" باملوضوع الكتاب هو

2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام الكتاب ذلك من احملتوى أشرو  .وآخرون
5. 

 العربية اللغة ميتعل أهداف  .أ 

                                                             

5
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 على بناء فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية اللغة ميتعل  
 اللغة ميتعل. به ىاملتساو  فاهلد هلا حد إىل ،2008 سنة 2 رقم الدينية شؤونال وزير نظام

 كفاءةال لتحقيق يستعد فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية
َعلمُ  مهارات ةأربع على شتملت اليت ساسيةاأل

ُ
 ومهارة اإلستماع مهارة وهي باملتكامل امل

  .6الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم
  :فهي اإلسالمية الثانوية مدرسة يف العربية اللغة تعليم أهداف أما

 ربعةأ على تشتمل الىت بالكتابة وأ بالسان كان سواء العربية، اللغة لاصت ىف املهارة تطورل .1
  .األستماع مهارةو  الكتابة مهارةو  القراءة مهارةو  الكالم مهارة: وهي مهارات

 يف والسيما مالتعل يف الرئيسية الوسيلة لتصبح جنبيةاأل غةللاك العربية اللغة بأمهية الوعي ينمول .2
  .اإلسالمي الدين ليمتع مصادر دراسة

 أن املتعلمني أُِملَ  هكذا، و. الثقايف فاقاآل وتوسيع والثقافة اللغة بني لتفاعلبا فهمال تطورل .3
 .الثقايف التنوع يف النفس واالخنراط ،الثقافات بني اتبصر  اميلكو 

 

  فرواريحا برجان ميةاإلسال الثانوية" النووى" مدرسة في العربية لغةل المحتويات  .ب 

 املتخرح كفاءة لتحقيق دىناأل الكفاءة من ستوىاملو  األدىن املواد على حيتوى اءةالكف معيار    
  .املعني التعليم ونوع ستوىامل ىف األدىن

َعلمُ  العربية اللغة مادة    
ُ
 الصف ىف فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية "النووى" مدرسة يف امل

:التايل النحو على الثاين ملستوىا على األول
7  

 اهلوايات حول واحلوار اإلتصالية لطريقةا ستعمالاب اهلواية حول وضوعامل على النص حيتوي )1
 وارور اجلر: القواعد. هواية حول ةاخلطابو  واياتاهل معرض ىف و فوزها و اهلواية حول والقراءة
 .ومعناه

 وتدريب العائلية احلياة مبوضوع ةاملتعلق ةواخلطاب احلياة ةيالعائل حول املوضوع على النص حيتوي )2
 .اخلرب و املبتداء: اللغوية القاعدة .السؤال
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 الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية للغة األساسية كفاءةالو  الكفاءة معيار    
  : يلى كما الثاين املستوى على األول الصف يف فروارجا برجان اإلسالمية

  :اإلستماع مهارة .1
  الكفاءة معيار -

  .هواية حول احلوار أو التعرض شكل يف اللفظية املعلومات فهم
 األساسية كفاءةال -

 يف) أواجلمل والعباراتأ الكلمات( واخلطاب اهلجائية حرف صوت على تعرف .1
 .اهلواية حول املناسبب السياق وحدة

 حول ةباملناسب ةالشفوي ةياخلطاب شكالاأل من اتختلفامل واألفكار املعىن فهم .2
 .اهلواية

 الكالم مهارة .2

 الكفاءة معيار -

  .وايةاهل حول احلوار أو التعرض شكل يف شفوية املعلومات إلقاء

  األساسية كفاءةال -
 .اهلواية حول املناسب النطق مع شفوية اآلراء أو األفكار إلقاء .1

 .اهلواية حول وسلس سباملناب السياق يف حوار .2

 القراءة مهارة .3

  الكفاءة معيار -

 من ملةاجل يكل اهلوايات حول احلوار أو  التعرض شكل يف الكتايب اخلطاب فهم
  .اجلر حروف معاىن

  
  األساسية كفاءةال -  

 .صحيح بشكل املكتوبة واخلطاباتأ واجلملأ الكلمات عال بصوت وقراءة نطق .1

 .اهلواية حول امناسب اخلطاب وموضوعات أشكال على تعرف .2

  .اهلواية حول امناسب الكتايب اخلطاب من األفكار أو ىنااملع إجياد .3
 الكتابة مهارة .4
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  الكفاءة معيار -

 ملةاجل يكل اهلواية حوليف شكل التعرض أو احلوار  ةببالكتاتعبري املعلومات   
 معاىن حروف اجلر. من

  األساسية كفاءةال -
 صحيحة الرتقيم وعالمات واهلجاء احلروف مع واجلمل والعبارات الكلمات كتب .1

 .اهلواية حول

 هيكلو  والعبارات الكلمات تخدامباس اجلملة يف املكتوبة اآلراء أو األفكار ريتعب .2
 .8اهلواية حوىل الصحيحة اجلملة

 الثانوية مدرسة يف العربية للغة األساسية كفاءةالو  الكفاءة معيار أما    
 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام يف الثاين املستوى على األول الصف يف اإلسالمية

  :فهي 2008 سنة
 اإلستماع مهارة .1

 الكفاءة معيار -

  .احلياة ةالعائل حول احلوار أو اخلطاب شكل يف شفويا املعلومات فهم
 األساسية كفاءةال -

 يف) اجلمل أو والعبارات الكلمات( واخلطاب اهلجائية حروف صوت على تعرف .1
 .اهلواية حول امناسب السياق

 ةالعائل حول امناسب الشفوي اخلطاب اشكال من الرأي أو والفكرة املعىن فهم .2
 .احلياة

 الكالم مهارة .2

 الكفاءة معيار -

  ة احلياة.أو احلوار حول العائل يف شكل التعرضتعبري املعلومات شفويا 
 األساسية كفاءةال -

 .احلياة العائلية حول اسليم النطق مع شفويا اآلراء أو األفكار إيصال .1
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 .احلياة عائلةال حول وسلسا مناسبا للسياق وفقا واراحل إجراء .2

 مهارة القراءة .3

 الكفاءة معيار -

  .احلياة ةالعائل حولفهم اخلطاب شفويا يف شكل التعرض أو احلوار 
 األساسية كفاءةال -

 ةالعائل عن صحيحة الكتابية املكاملةو  واجلمل الكلمات عال بصوت وقراءة نطق .1
 .احلياة

 . احلياة ةالعائل حول اضبط يةاخلطاب وضوعاتاملو  شكالاأل فيتعر  .2

 .احلياة ةالعائل حول اضبط الكتايب اخلطاب الرأي أو الفكرة و املعىن إجياد .3

 مهارة الكتابة .4

 معيار الكفاءة -

 اجلملة يكل احلياة العائلية حولتعبري املعلومات ِكتابًة يف شكل التعرض أو احلوار 
  ".واخلرب املبتدأ"

 األساسية كفاءةال -

 عن صحيحة الرتقيم وعالمات واهلجاء احلروف مع واجلمل والعبارات الكلمات كتابة .1
 .احلياة ةالعائل

 هيكل و والعبارات الكلمات باستخدام اجلملة يف كتابة اآلراء أو األفكار تعبري .2
 .احلياة العائلية عن صحيحةال اجلملة

 مالتعل أنشطة  .ج 

 مالتعل عملية قبل )1

 الربنامج إعداد هو معلالت ذينفت قبل املعلم قبل من يتم أن بجت اليت املراحل  
 تنفيذ كتوجيه مبثابة اليت الدراسة تنفيذ خطةو  مالتعل منهجو  السدسي والربنامج السنوي
 تشمل مالتعل عمليةل العربية اللغة معلم أعدها اليت التخطيط ذلك، سوى .الصف يف التعلم

 الوقت وختصيص مالتعل نتائج وتقييم التعليمية املواردو  هجواملن معلالت ومواد التعليم أهداف
 .التعلم أنشطةو  الكفاءات من اإلجناز ومؤشرات
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 مالتعل عملية )2

 التقييم وأدوات ساليباألو  واملواد األهداف تنظيم عملية هي التعلم عملية  
 األمثل التعلم أنشطة اتنمو  حىت البعض بعضها على وتؤثر البعض بعضها مع رتابطةامل

  .املتوقعة لألهداف وفقا همسلوك يف اتغيري  واكونت حىت أنفسهم للتالميذ
 يف اإلسالمية الثانوية" النووي" مدرسة يف العربية اللغة تعلم عملية إجراء كان  

 ،دقائق 135 وقت ختصيص مع االسبوع يف اجتماعني الثاين املستوى على األول الصف
 عملية يف املادة مصدر كان الرئيسي ابالكت .دقائق 45 مع سواء دراسية صةح وكل

 ،الدين وزارة ةقمنط كتبمب وآخرون املاجستري سوناردي األستاذ اعد الكتاب التعلم
 .تكميلية أو زيادة األخري الكتب ،2010

 تلفخت قد ولو التعلم تنفيذ خطة الصف ىف التعلم عملية يف األستاذ يسرتشد  
 عملية يف املستخدمة الطريقة .علمامل اه ىأجر  الذي املوضوع عن تبتعد ال لكن الواقعةب

  املادة أو اموضوع املعلم هاتناسب التعلم
ُ
 اللغة تعلم لدعم ةاملستخدم السهولة أما .ةَعلمامل

  .واالنرتنت الكمبيوتر وخمترب والشريط العربية اللغة القاموس هيف العربية
 مالتعل عملية بعد )3

 يف فهم املواد التالميذمهارات  تقييماملعلم  مث يقوم نتهاء عملية التعلمبعد االو   
 نوعان، العربية باللغة املتعلقة التالميذ قدرة تطوير ملعرفةاملعلم  هينفذ الذي تقييمال شاملة.

  :مها
  
  
 

 كفاءة األساسيةالتقييم  )1

  باملواد تعلقت اليت سئلةاأل شكلب جتماعا كلهذا التقييم يف  ينفذ   
ُ
 ،مُ ل عَ امل

  .هيكلةامل يفةالوظ بشكل أو
 اليومية تقييمال )2

  .فقط الكتابة ومهارة القراءة ملهارة الباب كل يف نتهاءا بعد اليومي تقييمال ذيتنف
 تقييم وهو املعلم أجرته الذي التقييم أيضا هناك ذلك، إىل وباإلضافة  

  .الدراسي نهائيال وتقييم يدسسال صفنال
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 يدسسال صفنال تقييم  )أ 

 .أشهر ثالثة كل أو السدسي نصفال يف يدسسال صفنال تقييم تنفيذ

 الدراسي هائينال وتقييم  )ب 

  .9أشهر ستة كل أو السدس آخر يف الدراسي نهائيال تقييمال تنفيذ

 بيةالعر  اللغة تعليم طريقة  .د 

 ةناسبم خمتلفة التعليم عملية يف املعلم قبل من ةاملستخدم العربية اللغة تعليم طريقة   
 مدرسة يف العربية اللغة تعلم يف ةاملستخدم الطريقة نواعأ أما .املعلم دريسهاي اليت أواملهارة باملوضوع

 :10يلي كما الثاىن املستوى على األول الصف يف اإلسالمية الثانوية" النووى"

 نتقائيةإلا طريقةال )1

 وفقا اموعة أو اتاملختلف طرائقال باستخدام املنّفذ العربية للغةا مِ تعل  طريقة وهي  
  .التالميذ حبالة

 املشكلة حلو  ناقشةامل طريقة )2

. املشكلة حلو  ناقشةامل طريقة باستخدام تنفيذها اليت يةمالتعل طريقةال وهي  
 معرفة وزيادة السؤال وإجابة املشكلة لتحليل وهي الطريقة هذه من األساسي اهلدف

  .القرار صنع و الطالب
  
 

 .الشفهية السمعية - تمرينال )3

 وحفظ احلفرو  التمرين أنشطة على بؤرة تنفيذها اليت التعلمية طريقةال وهي  
  .النصوص قراءةو  واحلوار املفردات

 التقييم  .ه 

 من وانباجل .مستمر أساسب التالميذ تعلم ونتائج والتقدم التعلم عملية ملعرفة مبثابة التقييم    
 : فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف املعلم تقيمها يتال اللغوية املهارات
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  النمرة  املهارة  جتربة التعلم  املؤشر  معيار التقييم
 تقليد -

 وتطابق
 الكلمات

 والعبارات،
 اجلمل أو
 اخلطاب يف

 الشفوي
 بالكتابة

 ورقة على
 وحتديد
 موضوع

 الكلمات قليدت -
 يف واجلمل والعبارات،

 من الشفوي اخلطاب
 .املعلم نطق أو الشريط

 الكلمات مطابقة -
 اليت واجلمل والعبارات،

 اليت لكتابةاب تنطق
 .املعلم قبل من قدمت

 العامة املعلومات حتديد -
 واملعلومات أواملوضوع

 اخلطاب من املفصل
  .الشفوي

 

 اخلطاب التالميذ ستمعي -
 أو شريطال من الشفوي

 .املعلم

 الكلمات وتطابق تقليد -
 واجلمل والعبارات
 أو بالكتابة املستمع

 .قدمت اليت الرسم

 أو كلماتال قرتانإ -
 عىنمل وفقا عباراتال

 اليت العبارة أو الكلمة
 .لعبت

 املقدمة اإلجابة اخرت -
 السؤال على املناسبة
 .لعبت الذي

 معىن عن البحث -
 والعبارات الكلمات

 .القاموسب واجلمل

  اإلستماع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1 

 جبيد تكامل -
 و اللغة

 وفقا بطالقة
 أو بالنص
  .السياق

 إجابة و التالميذ تلّفظ -
 .اهلوايات حول األسئلة

 متلك اليت اهلوايات ذكر -
 .الصديق من

 احلوار إجراء -
 بالسياق وفقا

 عن التالمذ املعلمة سألت -
 .وجتيبها اهلواية

 وفقا احملادثة إظهار -
 .بالسياق

 2 الكالم

 3 القراءة اخلطاب التالميذ قرء - التجويد مع النص قراءة - بصوت يقرأ -
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 عال،
 ببالغة
 وسلس
  .همعن وفهم

 بصوت قرء -
 عال،و
 بطالقة

 .وسالسة

  .والسلس املناسب
 واجلمل الكلمة تلفظ -

 الكتايب اخلطايب يف
  .بالصحيح

 حرف من املعىن حتديد -
  .املقروء جر

 كلمة معىن على العثور -
  .القاموس يف

 اخلطاب يف اجلمل ترمجة -
  .املكتوبز

 احلروف معىن ذكر -
 اخلطاب يف الواردة

  .املكتوب
 موضوع، حتديد -

 الرئيسية والكلمات
 على مفصلة ومعلومات

  .املكتوب اخلطاب

 الكلمات نطق -
 خطاب يف والعبارات
 بشكل مكتوب
  .صحيح

 

 .عال بصوت الكتايب

 يف واجلملة الكلمة تلفظ -
 بصوت الكتايب اخلطاب

 .عال

 حروف من عىنامل تفسري -
 يف كان الذي اجلر

 .اخلطاب

 اجلديدة املفردة عن حبث -
 الكتايب اخلطايب يف

 .بالقاموس معنها وتطلب

 اجلر حروف معىن ذكر -
 اخلطايب يف الواردة
 .الكتايب

 حول األسئلة إجابة -
 .القراءة نص مضمون

 أو صحيحة اجلمل وأعلن -
 حيث من املقدمة خاطئة
 .املعىن

 من اخلطأ البيان صححَ  -
 .املعىن حيث

 .كله النص ترجم -

 والعبارات الكلمات نطق -
 .واخلرب املبتداء منظم

 عن الفقرة كتب
 يكل اهلواية
 من اجلملة

 او الكلمات ترتيب -

 مع اجلمل يف العبارات
 .مناسب هيكل

 الكلمات التالميذ رتب -
 .كاملة مجل يف

 .فقرات إىل اجلمل ترتيب -

 4 الكتابة
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 مع جر  حرف
 الرتقيم عالمات
  املناسبة

 احلوار كتب -
 أسرة حياة حول

 اجلملة بناء مع
 واخلرب املبتدأ من
 عالمات مع

 .املناسبة الرتقيم

 او العبارات ترتيب -

 على تتوفر اليت اجلمل
 .اخلطا

 يف اخلطاب إنشاء  -
 مع الصحيح السياق

 .الرتقيم عالمات

 او الكلمات ترتيب -

 مع اجلمل يف العبارات
 .مناسب هيكل

 اجلمل او عبارات إعداد -
 على تتوفر اليت

 .اخلطاب

 وفقا اخلطاب إنشاء -
 مع الصحيح بالسياق
 الرتقيم عالمات

 ." االمالء  -

 لرتكيز األسئلة إجابة -
 اجلملة يكل الفقرة

 .املقدمة

 .باألضمار الفقرة ضبط -

 طريق عن اجلمل أكمل -
 .املناسب التعبري اختيار

 مجل يف الكلمات ترتيب -
 .كاملة

 إىل اجلمل ترتيب  -
 .فقرات

 حياة حول احلوار كتب -
 إىل االنتباه مع األسرة

 املبتدأ( اجلملة بناء
 .بالسياق وفقا) واخلرب

  
 

 

 .فروارجا برجان ،اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسةللغة العربية في ام تعلفي  مشكالتال  .و 

 :العربية اللغة تعلم يف التالميذ يوجدها اليت تكالاملش )1

 صعوب، العربية اللغة أن التالميذ ربعتي فهي التالميذ هاوجدي اليت اتالصعوب    
 الو  الشاملة، املفردات هلم ليس التالميذو  ،سواها األخري املواد من بأصع العربية اللغة ومواد
 أن وبالصعب التالميذ وجدو  ،اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية اللغة بيئة يوجد
 .اجلذاب نقص العربية اللغة مواد تقدمي ذلك، سوي .العربية اللغة تكلم وايعود

 :العربية اللغة متعل يف ملاملع يوجدها اليت تكالاملش )2

 من كان سواء املختلفة، التالميذ ةخلفي فهي ةاملعلم هاوجدت اليت اتالصعوب اما    
 املدرسة من متخارجون منهمو  ذلك، سوى .االقتصادية من وأ االجتماعية من وأ يةالرتب خلفية
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 العربية قدرةال لديهم لك،لذ .املتواسطة املدرسة من متخارجون ومنهم اإلسالمية املتواسطة

 العربية اللغة لتعليم الوقت يكفي ال هي ةاملعلم هاوجدت اليت األخري الصعوبة .املختلفة
  .11بالشاملة

 

 البحث نتائج مباحث .3

 في 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام عند العربية اللغة منهج تنفيذ  .أ 

 .فروارجا برجان ،مية اإلسال الثانوية" النووى" مدرسة

 املنهج هي فروارجا برجان اإلسالمية ويةالثان" النووى" درسةم يف املستخدم املنهج    
 أو السلطة هلا الرتبية وحدة كل هو املنهج هذا من اإلمتياز .املدرسية ةدالوح مستوى على
   .املدرسة بيئة وظروف اتمع حتياجاتلإل وفقا هجاملن وتطوير لتصميم احلرية

 ألن حسن فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف املنهج الباحث، يرى  
  .الزمن تنميةب هتتبعو  التالميذ حتياجاتبإ موافق فيها املنهج

 األهداف   .ب 

 فروارجا برجان اإلسالمية نويةالثا" النووى" مدرية يف العربية اللغة التعلم أهداف إن    
 ومهارة اإلستماع مهارة وهي مهارات، ربعةأ على تشتمل اليت العربية اللغة مهارات لتطوير هي

 هذه يف العربية اللغة تعلم من اهلدف ذلك، سوى. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم
 ليمتع مصادر استعراض يف للغاية مهمة كأداة العربية اللغة أمهية عن الوعي تنميةل هي املدرسة

  . والثقافة اللغة بني العالقة عن الفهم ولتطوير ،احلديثو  القرآن مثل ةاإلسالمي يةالدين

 ثالثة على لمشتت املدرسة هذه يف العربية اللغة تعلم فهد صياغة الباحث، يرى    

 يعين الوجداين اال الثانيةو  الفكرية، لتطوير التعلم فاهلد يعىن املعريف اال األوىل. جماالت
 والثالثة التكيف على القدرة وتنمية والقيم والتقدير واملواقف املصاحل على يرتبط الذي اهلدف
   .احلركة مهارات لتطوير يرتبط الذي اهلدف يعىن احلركية اال

 المحتوى  .ج 

                                                             

 2012 سنة فرباير 23 تاريخ يف العربية اللغة ةمعلم مع ومواجهة مقابلة11
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 وزير بنظام وفقا املدرسة هذه يف العربية اللغة تعلم يف املقدمة املواد الباحث، يرى    
 املستخدم الرئيسي الكتاب يف احلال هذا الحظي أن ميكن 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون
َ  و ،"اإلسالمية الثانوية للمدرسة العربية اللغة" بعنوان كانت اليت املواد أن الكتاب هذا يف بني 

 اتكميلي باكتال كان ،ذلك سوى. 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير بنظام وفقا فيه
 ذلك، سوى. "العربية اللغة دروس" بعنوان 2011 فوتريا، طه :الناشر ،هدايات الدكتور أعده

 يف للمساعدة العربية اللغة وفيديو تياالنرتن شبكة من الصور مثل اإلضافية املواد املعلم زاد
 الشؤون وزير نظام مع مناسبة املستخدمة املواد الرغم على .للتالميذ اإلستماع مهارة تطوير
 تتعلق يعين فيه يهتم مل املهم احلال هناك الباحث يرى ولكن 2008 سنة 2 رقم الدينية
 كأداة مبثابة ألا العربية اللغة يف ليفصت ال مهم شيئ العربية اللغة قواعد .العربية اللغة بقواعد
 .لفهما يف اخلطاء وجلنب احملادثة أو القراءة لفهم

 الطريقة  .د 

 قيقيةاحل نشطةاأل يف املقررة اخلطة لتنفيذ املستخدمة الوسائلهي  التعليميةالطريقة     
َعلمُ  املوادب مالئمة غري ةستخدمامل الطريقة كانت إذا .التعلم أهداف لتحقيق عمليةالو 

ُ
 لنف امل

  .معظما التعلم نتائج تكون
 الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية اللغة تعلم يف املستخدمة الطريقة الباحث، يرى    

 احلال هذا .ةموجود ملواد وفقا الثاين املستوى على األول الصف ىف فروارجا برجان اإلسالمية
 يف العربية اللغة تعلم تنفيذ يف املستخدمة الطرق أما. التعلم تنفيذ خطة يف يالحظ أن ميكن

 فهي الثاين املستوى على األول الصف يف فروارجا برحان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة
 عند الباحث،. املشكلة حلو  ناقشةامل طريقةو  ،والطريقة االنتقائية طريقة السمعية الشفوية،ال

  باملواد وفف قد املدرسة هذهيف  املستخدمة الطريقة
ُ
 املستخدمة ةقيالطر  كانإذا   .فيها مُ ل عَ امل

 .فعالية تكون التعلمف للمواد وفقا

 التقييم  .ه 

 املستخدم التقييم .احلايل التعليم نظام يف وأساسيا يتجزأ ال مهم جزء هو التقييم    
 الصف على ستندامل التقييم هو فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف

(Penilaian Berbasis Kelas)، التالميذ لتشجيع حماولة يفالشامل واملستمر  نظام التقييم هو 
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 تقنيات استخدام خالل من أنفسهم على والتقييم والتعاون التعلم يف مستقلني يصبحوا أن
 املوافق وتقييم الوظيفة إعطاءو ) احملافظ( الطلبة أعمال من جمموعة: املثال سبيل على. خمتلفات

  .)اختبار رصاص وقلم ورقة( كتايبال ختبارإلوا
 اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف العربية اللغة تعّلم تقييم تنفيذ الباحث، يري    

 .ستمراملو  شاملال تقييمال نظام يستخدم ألنه جناح الثاين املستوى على األول الصف يف

 التعلم أنشطة  .و 

 مقبل التعل .1

 باحلسن جيري على عمليته يف حبيث منتظم بشكل رتب التعلمهو م احلسن التعل  
 على فعلت أن اجبةو  املهمة األشياء كانت .مالتعل بأهداف مناسبة التعلم نتائج أن إىل

 الدراسي واملنهج السداسي والربنامج السنوي الربنامج إعداد وهي التعليم، لقبْ  ةاملعلم
 يري. باحلسنة ةاملذكور  أشياء أربعة العربية اللغة معلمة تأعد قد  .التعلم تنفيذ وخطة

  .وشاملة حسنة املدرسة هذه يف العربية اللغة ةمعلم قبل من أعدت التعلم خطة أن الباحث
  
  
 التعلم عملية .2

 فهد حتقيق يف النجاح أن عينمب هذ .املدرسة يف األنشطة أفضل من هو التعلم  
 على ةاملعلم من الفهم. بفعالية جتري أن كنمت التعلم عملية يفيةك على يعتمد الرتبية

  .ةاملعلم تخذهات اليت طريقةال على ؤثري مالتعلّ  تعريف
 اإلسالمية الثانوية" النووى" مدرسة يف بيةالعر  اللغة تعلم عملية الباحث، يري  

 الصف يف يـُْفَعلَ  أن يكف مل ةالعربي اللغة التعلم أن الباحث يري .ةحسن فروارجا برجان
 التالميذ على وجب املثال، سبيل على .جدا مهم أيضا هو الصف خارج يف ولكن ،فقط

 .العربية اللغة معلمة أو معلم مع يلتقئون عندما املدرسة حول العربية اللغة ايستخدمو  أن
 تعلم أن إىل ،للغاية حمدود الوقت ألن فقط فصال يف نفذت أن اليكفي العربية اللغة تعلم
َفذُ  أن أيضا حيتاج العربية اللغة   .الصف خارج يـُنـْ

 متعلّ ال بعد .3
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 املعلمة على بجت ،التالميذ متتلكها اليت الكفاءات تطوير ملعرفة النشاط هو  
 الثانوية" النووى" مدرسة يف ةاملعلم املستخدمتها قائالطر  .التعلم نتهاءإ بعد تقييمال جراءإل

 املوضوعي اإلختبار ،)مقال( ذايتال ختبارإلا هي ،التالميذ كفاءة لتقييم اإلسالمية
 كانت ،الباحث يري ).أداء( واملظهر ،)خطاء-وصحيح واالقرتان املتعدد من االختيار(

 من املستخدمة قائالطر  ألن مناسبة غري املدرسة هذه يف التالميذ لتقييم املستخدمة قائالطر 
  .العاطفية جوانب هتماما يف قليل املدرسة هذه يف العربية اللغة ةمعلم قبل
  

تعلم اللغة العربية في مدرسة "النووى" الثانوية اإلسالمية في الصف في  شكالتمال  .ز 

 .فروارجا برجان ،األول على المستوى الثاني

" النووي" مدرسة يف العربية اللغة تعلم تنفيذ يف التالميذ يواجهها اليت املشاكالت  
  كما يلي:  فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية

 ألن خرىاأل لغاتال درس من أصعب العربية اللغة درس أن التالميذ يعتقد ،أوال    
 تكونون مْ هُ فَـ  ،النحو هذا على إعتقادا التالميذ كان إذا .األخري من أمشل العربية اللغة مواد

 اللغة العربية اللغة أن  همس حيُِ  أنْ  املسألة هذه يف ةاملعلم وظيفة .قدرم على دائما امتشائم
 إىل وباإلضافة ،اآلخرة يف وأ الدنيا يف كانت سواء جدا، ومفيدة هلةاسال اللغة هي العربية
 لغةك بل فقط يةدينال اللغةك تليس العربية اللغة أنّ  صلَ وَ تُـ  أن ةاملعلم على توجب ذلك،

 ألن العربية، باللغة قادرا او يكون أن على القدرة لديهم التالميذ وكل أيضا اإلنسانية احلضارة
   .العادة هي االساس يف اللغة

 توجب املسألة هذه يف .العربية اللغة وقواعد املفردات من ضعفال زال ما ،اثاني    
  .التعلم أطبق حىت القواعد مع هاتنوبيّ  اجلملة شكلب اجلديدة املفردات  عطيت أن ةاملعلم على

 أن يريدون حينما التالميذ صعب حد إىل املدرسة يف العربية اللغة بيئة ليس ثالثا،    
 املدرسة حول العربية اللغة بيئة يصنعا أن واملعلمة املعلم على وجب. العربية اللغة ايستخدمو 

 املعلمة أو معلم مع يلتقئون عندما العربية اللغة اثو يتحدّ  أن التالميذ ملعلمةا أو املعلم وأوجب
  .العربية اللغة
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 جياذب مل املواد عرض كان إذا .جاذبية أقل العربية اللغة مواد عرض رابعا،    
 كونت أن ةاملعلم على بجتو . األقصى ليس التعلم حد إىل ،سريعا بامللل سيتم التالميذف

  .تعلمنيامل نفسية فهم على وقادرة خالقة
  : يلي كما هيف ةاملعلم اتواجه اليت املشكالت أما

 يف .املختلفة القدرة ميلكون حد إىل ،متجانسة غري من متخرجون التالميذ أوال،  
 :املثال سبيل على املسألة، هذه حللت اإلسرتاجتية لكمت أن ةاملعلم على توجب احلالة، هذه

 ةاملعلم عطيوت ،الدرس إنتهاء بعد يسأل أن يفهم مل الذي ميذالتل الفرصة ةاملعلم عطيت
  .مماثل موضوع مع همالفا ميذالتل إىل الوظيفة

 ختصيص مع مهارات ةأربع على املشتملة املواد إليصال الوقت من حمدودة ثانيا،  
 لضبط ةاملعلم على جدا الصعب من احلال، هذا .أسبوع كل يف) دقيقة 135( الوقت
 .زليةاملن األعمال بإعطاء احلال هذا حللت ةاملعلم من احلل .الوقت

 

 

 


