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  الباب الرابع

  نتائج البحث

مفتاح فى الصف الثامن بمدرسة  للمدرس غة العربيةاختيار طريقة تعليم اللدراسة تحليلية في 

  KTSPومناسبتها لمبادئ تنفيذ  ۲٠۱3 - ۲٠۱2سنة  العلوم الثانوية اإلسالمية دماك

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكبمدرسة حوال األ  .أ 

 التاريخ املوقع اجلغريف وخلفية البناء .1

أقيمت  ،دماك -  يف كرانج رجيا بونانج سالميةدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلمنطقة امل

مدرسة مفتاح العلوم إىل املوقع  اجلغراىف  رام ليجمع األوالد يف تلك املنطقة. نظ2008سنة 

غاضدة من احلكومة الاملوجودة يف منطقة بونانج اجلنوبية. بتناول املساعدة و  الثانوية اإلسالمية

 األماىن والصحيحة واملفروحة للمجتمع املدرسة. اتمع حول املدرسة إنتشر إىل املدرسةو 

املكان ىف وسط القروي وبعيد من اإلحتفال يصري إىل عوامل الغضد ىف طالقة عملية 

 .1التعليمية

 .نوية اإلسالمية دماكمفتاح العلوم الثاواألهداف ملدرسة  الرؤية واملهمة  ) أ

  ومهمة، وأهداف. رؤ��، هلا مؤسسة أو املدرسة الىت أقيمت لكل 

 دماك بونانج مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية الرؤية واملهمة ملدرسة  )1

، وله أفكار واسعة بزاد اإلميان اليت تولد خمرجات مميزة يف اإلجناز ةرساملدإجياد  الرؤية:

  كرمية.الواألخالق  ،و التقوى

  ، واإلميان والتقوىالعلوم والتكنولوجياالذى تسلط على يل اجلإعداد   -  املهمة:

 وإلتزام بقوي اإلميان الفائقة ىف اإلجناز ةرساملدتصبح  - 

 الذكر يف حالة توازن معد احتسني قوة واعتق - 
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 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكملدرسة ض اغر األ )2

اليت مت وضعها والظروف يف املدرسة يوجد األهداف  همةاملرؤية و البناء على 

 األجل املتوسطة كما يلي:

حبل من اهللا  حفاظ القانون يف سياقاألخالقية وقادرون على  التالميذتعزيز  - 

 ل من الناسوحب

وبناء ، ة على املؤمنني املخلصني وبشكل صحيحكون قادر تل التالميذتعليم  - 

 ةكد األخالقيتؤ  اليت الفكرية

لتحقيق السعادة  العلمو  النشاط على أساس اإلميان ،التالميذتدرك أن تتصرف  - 

 . 2يف الدنيا واآلخرة

 التالميذني واملوظفني و املدرسأحوال  .2

حملادثة باستخدام له دور هام ىف العملية التعليمية. هو أهم ا املدرسمن املعلوم، أن 

 16، معلما 18 مبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماك املدرستقليدية. وعدد طريقة ال

مساعد مدرس، ومدرس لغوي ىف هذه املدرسة هو صاحلني احلاج  2 ثابت ومدرس 

  وأما رئيس املدرسة هذه املدرسة األن هو االستاذ شكرا أشهري. اللسانيس.

ىف السنة الدراسية  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكدرسة مبجمموع التالميذ 

تلميذ للصف األول،  47تلميذ. وهم ينقسمون ىف ثالثة صفوف،  130 2013/ 2012

  .3تلميذ للصف الثالث 38تلميذ للصف الثاين، و  45و 

 املدرسةأحوال الوسائل  .3

هلا اإلمكانيات أو الوسائل الرتبوية.  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمدرسة 

ني، املدرسواإلمكانيات املوجودة املستخدمة ىف هذه املدرسة هي غرفة رئيس املدرسة، وغرفة 

والوسيلة  احلمام، واملسجد و امليدان الرياض�ي لكرة القدم واألنشطة األخرى.والفصول، و 
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له كتاب منهجي و   دماك بونانج  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالميةدرسة ليم اللغة العربية مبلتع

  . 4التفكي�رةكتاب 

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكملدرسة اوباإلضافة من البيان السابق، كانت 

رة واملقاعد والكرسي وساعة اجلدار والصورة وغريها من اللوازم تسهيالت أخرى مثل السبو 

  املقررة األخرى.

 املستخدمة املنهج الدراسي .4

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمدرسة  ستخدامي نحىت األ 2008من عام 

KTSP سةادر هج املاليت مجعها فريق املن )( املنهج الدراسي على مستوى الواحدة املدرسية 

. وأما الدروس ىف هذه واملؤسسات الس ةرسواملشرف املد ،ةرسني ومدير املداملدرسبتورط 

، واللغة العربية، لقرآن واحلديث، والتاريخ اإلسالمياملدرسة هي الفقة، والعقيدة واألخالق، وا

عى، والعلم والغة اإلندونيسية، واللغة اإلجنلزية، واللغة اجلاوية، والعلم الطبيعي، والعلم اإلجتما

 ووجد الدرس اإلضايف هي أهل السّنة واجلماعة و كتب. ppknالعامل، والرياضيات، والفنية، و 

  .الث حصات ىف األسبوعثله اللغة العربية و الرتاث. 
  

مفتاح العلوم الثانوية  بمدرسة اختيار طريقة تعليم اللغة العربية للمدرس فى الصف الثامن  .ب 

  ۲٠۱3 - ۲٠۱2سنة  اإلسالمية دماك

مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية درسة اللسانيس هو مدرس اللغة العربية مب احلاج صاحلني

 لغةال كمعلم. 20085 منذ عاماملدرسة  تلك بدأ التدريس يف. جامعة البغدادرج من خي. دماك

 إليه العادةيشار  ماكداللغة العربية يف  املعلميكما نوقشت من مجيع على الكالم   العربية تؤكد

MGMP )Musyawarah Guru Mata pelajaran ( .جعل املدرس اللغة العربية  يف هذه املناقشات

  .LKS(6(تالميذو كتاب اللغة العربية الرئيسية وصفاة التدريبات لل دليل الدراسيةخاصة كتاب 
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على معرفة حالة  يكون قادرأن  على املدرس جيب ،طريقة اليت تستخدماللتحديد 

 الىت تعترب كلها عوامل اليت تؤثر على اختيار املدرسقدرة و والسهولة،  واحلالة،، ، واهلدفالتالميذ

من مقابلة  لديهم فضول ونشطة يف التعلم. التالميذ. حىت هيف اختيار  اطئاخ ألن ال يكون الطريقة.

  ما يلى: ومشاهدة ميكن تفسري

 التالميذ .1

لذلك جيب على  .لتعليميذ هو اإلنسان حيتاج إىل اتلمقد صرح يف باب الثاىن 

 ومعرفة رغبةاهلمة، ، وأحرضه على على تلبية تلك االحتياجات يكون قادرأن  املدرس

لديهم رغبة عالية يف تعلم  التالميذو  اختيار طريقة املدرسبذلك احلال يستطع ألن  .التالميذ

والتنمية  كفائةاستنادا إىل  الدراسي  أن تنفيذ املنهج KTSP وفقا ملبادئ تنفيذ. اللغة العربية

  .يف جمال حتسني ذالتالمية على خدمة كون قادر أن ت للمدرس حىت واجب. التالميذوحالة 

روح عالية من  ولديهم للغة العربيةاالعلوم  همعرفيف الصف الثامن  التالميذمعظم 

مفتاح العلوم الثانوية درسة مب السهولة ولو . ألناملدرس حفرّ  صعوبة، هماليوجد الرغم . احلفظ

  .7تلقي الدروس بشكل جيدأن  التالميذيستطيع  غري مكتملة اإلسالمية دماك

 اهلدف .2

على التحدث باللغة  التالميذ قدرة أن الغرض من تعلم اللغة العربية هيمن املعلوم، 

هارة املإىل مهارة الكالم من  حىت تؤكد املؤسسات التعليمية يعرفون علم اللغة العربيةال العربية

 تعلم الكالم.على  املدرس يؤكد هناكو  .8األخرى

 حالة .3

 طريقةورغم أن الطريقة املستخدمة هي ، احلالة اليت جعل املدرس جذابة بشكل كاف

وحفظا فردا فردا يف   فرداتملا التالميذ تكرار .سائل اإلعالمس و ، أي ليالتقليدية بشكلالقرأة 

 إىل إدارة الدينية اليت ترغب إىل تأمل التالميذدرس و االهتمام امل كشكل من أشكالكل باب.  

 .9بشكل جيد التالميذ يف التحدث باللغة العربية
                                                           

7
 دماك اإلسالميا بونانج الثانويةمفتاح العلوم مبدرسة ة ىف الصف الثامن املشاهد 
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 السهولة .4

خاصة لتعلم اللغة  غري مكتملة اح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمفتدرسة السهولة مب

كتاب اللغة العربية الرئيسية وصفاة و  كتاب دليل الدراسة  املدرسحىت يستخدم  العربية.

 .10تالميذالتدريبات لل

 املدرس .5

 هي واحدة من االمور اهلامة يف للمدرسة التعليمية واخلربة يف جمال التدريس اخللفي

  اختيار الطريقة وحتديدها.

ليس لديه شهادة الطريقة. النه  يف ليس قادر أنهصاحلني اللسانيس احلاج  اعرتف

إن العلماء السابقة ميكن أن ينجح "وقال جبيد.  التالميذفهمه  الرتبية. ولكن هو متفائل ىف

يدرس  الذي العلماء . كاإلمام غزاىل. هو احددون تسهيالت وطرق متنوعة كما اليومب

ذلك،  باإلضافة إىلو استماع أوضحه.  ومستعدة للقيام مبا أمر من املدرسباإلخالص 

استعداد  و الص يف التدريساخل املدرس. التالميذالنتائج تعليم  يفالتأثري  املدرساألخالق 

  أيضا. التالميذاحد من مفاتيح لنجاح إلعطاء مثال جيد هو و 
 

سنة  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكتعليم اللغة العربية فى الصف الثامن بمدرسة عملية   .ج 

  KTSPومناسبتها لمبادئ تنفيذ  ۲٠۱3 -  ۲٠۱2

سنة  كمفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماعملية تعليم اللغة العربية ىف الصف الثامن مبدرسة  .1

۲٠۱2 – ۲٠۱3 

يف التدريس لتحقيق  تالميذوال املدرسعملية التعليمية هي جعل التفاعل بواسطة 

لكي ال  باستخدام الطرق املتنوعة. التعلمية جبيد ومتام وينبغي تنفيذ عمليةاألهداف يف اخلطة. 

نفيذ التعليم جتنب امللل يف عملية تعليمية. بناء على نتائج املشاهدة يف امليدان، هو ملعرفة ت

  :يف التعلم. ذلك األمور هو املدرسهناك األشياء اليت تقوم ا 
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يف  التالميذاألسئلة واألجوبة مقدما إلعداد ا املدرسإىل املادة، عقد  املدرسقبل وصل   )أ 

والذاكرهم على املواد اليت  ها ويهدف إىل حتديد املستوى املتقدماملواد التعليمية ليتم تسليم

 سها.تدر مت 

عن املواد اليت األمور  ويشرح املادة  اليت سيتم تدرس، معلم اللغة العربية قبل وصل إىل  )ب 

  .سها أوالسيتم تدر 

 :. ما يليطريقتان املدرساملادة اللغة العربية، يستحدم  يف تقدمي  )ج 

طريقة القراءة، وتستخدم هذه الطريقة إلنتاج اجلملة الصحيحة من ناحية كيفية قراءة،  )1

 .ل صحيححفظ املفردات بشك تالميذتركيب اللغة. حىت ميكن للو 

التالميذ قادرون على فهم  حىت يتمكنتستخدم هذه الطريقة طريقة القواعد والرتمجة،  )2

 املواد النحو والصرف، حىت هم  قادرون على قراءة وفهم معناها.

اللغة العربية الرئيسية  كتاب  تالميذ للعمل على التمارين اليت توجد يفيطالب ال املدرس  )د 

 .دائما تالميذوصفاة التدريبات لل

القواعد  يف املنزل دائما وتعزيز التالميذ، لكي يتعلم سئلةاىل األ املدرسبعد ذلك يعطى   )ه 

 وحيفظون املفردات.

 . 11إىل عملية التعليمية الىت دام املدرس، تقييم األخري  )و 

املداخل. يعين: التجربة واإلميان  املدرسستخدام باإلضافة إىل استخدام الطريقتني، ا

 إشارة التشغيلية و املدرس، وأسوة. يتم ذلك كشكل من أشكال االهتمام ظيفيةو والتعود، و 

 KTSPإعداد 

 ۲٠۱3 – ۲٠۱2سنة  العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمفتاح مبدرسة  KTSPمبادئ تنفيذ  .2

ولذلك  .جع يف تنفيذ التعليمايف تعليم الرمسي، املنهج الدراسى هو مهم جدا كمر 

املنهج الدراسي على مستوى الواحدة  ني واملوظفني يكون معرفةاملدرسمدير املدرسة و أن ينبغي 

 KTSPريقة ممكنة. ألن األساس حىت تتمكن من جتميع وتنفيذ بأفضل ط .)KTSP(املدرسية

  يم. املنهج الذي يوفر احلرية لوحدة التعلهو 
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للمدارس املتقدمات هي فرصة لتحسني نوعية التعليم يف املدارسهم لتنافس مع 

، حالة ة ميكن أن تدعم لتنفيذها. ولكنيالسهولة الكاف ألنه بطبيعة احلال املدارس األخرى،

ذه املدرسة، اليت مشلت مدرسة جديدة. اليت قامت أخرى مع املدارس القياسيات مثل ه

. ولكن ال تزال حمدودة جدا وسهولة وهي املدرسة اليت مل تكن مستقلة 2008املدرس يف عام 

على ضبط املناهج اليت سيتم تنفيذها يف مجيع املدارس. على الرغم الثقيلة  يكون قادرجيب أن 

نهج الدراسي على مستوى الواحدة املولكن حاول قدر اإلمكان حىت يستطيع أن ينفذ 

زيادة، والتالميذ ال  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  حىت النوعيةاملدرسية جبيد. 

  .مع التالميذ من املدرسة األخرى اليت أكثر تقدمايدرك 

، املدرسليم هو شيء مهم الذي ينبغي القيام به طط التعخ، KTSP مبادئىف تنفيذ 

مفتاح العلوم ىف الصف الثامن مبدرسة اللغة العربية  املدرسمهمة اليت أجريت من  أما أشياء

  : يف جعل خطة التعلم هي كما يلي الثانوية اإلسالمية دماك

 صنع برنامج سنوي  )أ 

لكل الصف. أوجعل  املدرسكل مادة الىت تطويرها هو برنامج العام يف   برنامج سنوي

راسي اجلديد. إلن هذا الربنامج أن يكون املبدأ التوجيهي هذا الربنامج قبل بدء العام الد

تعلم كل  الربنامجو  ،ربنامج نصف سنوي، والربنامج اليوميهي اللتطوير الربامج الالحقة، 

 الفصل. /مواضيع فرعية 

 سنوينصف  برنامج صنع  )ب 

 املدرسحيتوي على خمطط من األمور اليت ينبغي القيام ب سنوينصف  هذا الربنامج

هذا الربنامج هو املبادئ التوجيهية يف صنع املنهج.  التالميذ وإجنازهم يف نصف سنوي.و 

  املرفقة. مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة أما مثل منوذج املنهج التعليم 

 ليمالتع تنفيذ ططخصنع   )ج 

 لنمطية مقدما.وحدة اك ليمالتع تنفيذ ططخ داد املدرس علىقبل تنفيذ عملية التعلمية إع

قبل  املدرسواجب إحدى . وهو من بهوفقا  يةميكن تشغيل عملية التعلم ،وبذلك

تنفيذ التعليم مسرتشدة يف ذلك املنهج الذي مت إنشاؤه يف الالتدريس. صنع هذا اخلطط 
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مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  ليمالتع تنفيذ ططخمثل منوذج . أما بداية السنة الدراسية

 .املرفقة دماكاإلسالمية 

 متقومي التعليصنع   )د 

مفتاح العلوم ومدير املدرسة ني املدرسيع على أساس التشاور مج صنع تقومي التعليم، يرتبه

ملدير املدرسة تقومي التعليم أن تكون املبادئ التوجيهية  جعل. الثانوية اإلسالمية دماك

ترتيب تقومي التعليم لكي  عام. ني يف إجراء عملية التعلمية يف املدرسة ملدةاملدرسومجيع 

 يعملني تدريس بفعالية وكفاءة يف استخدام وقت التعلم حىت ميكن أن للمدرسميكن 

  .12أكمل التعلمب

مفتاح العلوم سة مبدر  KTSP املنهج الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةتشتمل 

  :الثانوية اإلسالمية دماك

مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةأهداف املنهج   )أ 

 اإلسالمية دماك

 مبدرسة مفتاح العلوم الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةأهداف املنهج 

الذي يشري إىل الغرض  KTSP وفقا لألهداف دماك بونانج الثانوية اإلسالمية بونانج

واملعرفة، والشخصية، وأخالق الكرمية, ومهارات  ,زيادة الذكاء. هو العام من التعليم

 .تعليم التكميلياتباع و احلياة املستقلة, 

مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةأساس املنهج   )ب 

 اإلسالمية دماك

هو حتقيق األمانة املنصوص عليها يف قوانني مجهورية  KTSP مؤسسة لتنفيذ

نظام تعليم الوطين والتنظيم احلكومي للجمهورية  من 2003سنة  20اندونيسيا رقم 

معايري التعليم الوطين. ويشري إىل تنظيم وزير تعليم  من 2005سنة  19اندونيسيا رقم 

من مستويات  2006 سنة 23، رقم معايري احملتوى من 2006سنة  22الوطين رقم 

من معايري اخلرجيني لوحدة التعليم االبتدائي والثانوي.  2006سنة  24الكفاءة، رقم 
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، واستنادا إىل 2006سنة  23ورقم  22الرتبية الوطنية رقم وتنفيذ على تنظيم الوزاري 

 ها هيئات املعايري الوطنية.يهية اليت تراكبهااملبادئ التوج

مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  دراسي على مستوى الواحدة املدرسيةالاملنهج  تنميةمبادئ   )ج 

 اإلسالمية دماك

مفتاح العلوم مبدرسة  الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةاملنهج تطوير 

تنمية وزيادة قدرة التالميذ من ناحية املعرفية، احلركية، يراكز إىل  الثانوية اإلسالمية دماك

مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  KTSP باإلضافة إىل ذلك. موالعاطفية يف دعم احليا

 شخصمن  اإلبداع وط��بمستعدة ملعاجلة صدمات العوملة القوية  اإلسالمية دماك

حدة التعليمية او كي الل يف األساس تطوير املنهج الدراسي مقصودألنه، أيضا.  تعاملهال

 ميكن متابعة النظرية الرتبوية مع الزمن.

مفتاح العلوم الثانوية مبدرسة  الدراسي على مستوى الواحدة املدرسيةاملنهج  تمكونا  )د 

 اإلسالمية دماك

مرتبة يف شكل  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  KTSP مكونات

األهداف واملواد و خطط تنفيذ التعليم ، واملناهج، والتقومي التعليم، واألدوات املناهج 

  .13األخرى
  

مفتاح بمدرسة  اختيار طريقة تعليم اللغة العربية للمدرس فى الصف الثامنفي  دراسة تحليلية  .د 

 KTSPومناسبتها لمبادئ تنفيذ  ۲٠۱3 - ۲٠۱2سنة  العلوم الثانوية اإلسالمية دماك

قيق هذا الغرض هم تستخدمون التقدم دائما. وليمكن حت وسيف احلياة، يريد النس

ام ، مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة احملتمع املدرسي خمتلفة. مضمون  طريقة

توصل إليهم  نوعية املدرسة  . تقدمباالتوازن التالميذحياولون لتحسني نوعية املدارس ونوعية 

نشطة املدرسية. يف حتسني نوعية التالميذ، مدير املدرسو أيف  املنهج الدراسيلنشر وتطبيق 

يقة. ألن امل اختيار اطر ومعرفة العو  KTSP ني  يسعى لتحقيقه بتطبيق مبادئ تنفيذاملدرسو 

   يف حتقيق جناح التالميذ وعملية التعليمية. ةمهم الطريقة واحدة
                                                           

13
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دها كواحدة هو اختيار طريقة وحتدي ال ميكنه خالة الذي املدرسجهود إحدى من 

ليمية ونتائج التالميذ. هذه الفكرة ليست مستحيلة من املكونات اهلامة لنجاح عملية التع

 ليس مناسبةاختيار طريقة التدريس يف بعض األحيان لكن، ولكن احلقيقي واعتقد حقا. و 

سها أو األهداف املراد حتقيقها. استخدام الطريقة الصحيحة مهم جدا تدر  مع املواد اليت

مكونات من  دور مهمي كإحدى مكونات التعليم، طريقة التدريس ه .ا حيدث التعلمعندم

  .اليت ال تستخدم الطريقة عملية التعليمية األخرى يف عملية التعليمية. ال شيء من

هداف املراد حتقيقها جيب  وفقا للمواد اليت سيتم تدريسها واأل طريقةللحصول على ال

منها: التالميذ، واألهداف، واحلالة، والسهولة،  .ملدرسااألشياء اليت جيب أن يعرف  كان

 اختيار طريقة تعليم اللغة العربية للمدرس ىف الصف الثامنيف القسم  . كما يشرحاملدرسو 

  .2013- 2012سنة  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة 

مالحظة حالة يف  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماك معلم اللغة العربية مبدرسة

 املدرس. وفقا للمادة اليت تدرسها، أيضا الطريقة حسناتار ميكن أن خي التالميذحسنا. إذن،

يف  رغمعلى الها. امل النجاح يف اختيار الطريقة وحتديعو  هجعلاليت لديهم كثري من اخلربة 

ة العربية ، ميكن مدرس اللغاملالئمة، ولكن السهولةاألساسي غري مناسسبة ألهداف التعليم 

حىت يستطيع املدرس خلق مناخ لطيف.  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة العربية 

 يكن مجيع التالميذ، على األقل معظم . ولو ملادة يف تعلم اللغة العربيةجل التالميذأن جيذب 

رتكيز يف تدريس وحياول املعلم ال خمتلفة. ميف تعلم اللغة العربية ألن قدر  متحمسون التالميذ

جيعل املعلم  وهواعيد القو الذي ال يفهم ألنه ال يزال طالبا  احملادثة ولكن مل تتحقق حبسن.

  مدغدغ للتدريس يف ذلك الوقت.

ألنه وقتا درس اللغة العربية لباحثة، التالميذ الذين هم أقل االهتمام بوفقا ملشاهدة ا

حىت واحدا واحدا،  مل يستطع أن يهتم ساملدر ميكن  ال أي ثالث فرصة ىف األسبوع. حىتقلي

وليس وسائل اإلعالم اليت تستخدم  .التالميذال وقت للمنعشة اليت ميكن أن تتخذ الرعاية 

  اللغة العربية هي واحدة من الدروس الصعب لتعلم وممارسة.  الميذالتونظر  .املدرس
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 املعلمعلى  ريكون قادجيب أن  الطريقة، عوامل اليت تؤثر على اختيار بعد معرفة

يف االساس املنهج الدراسي هو أداة لتوجيه مجيع أنشطة  ألنة KTSPبادئ تنفيذ ميتحد مع 

ال يعمل بشكل جيد فاألهداف  املنهج الدراسيم. إذا كانت املدرسة لتحقيق أهداف التعلي

وهو دليل أساسي للمؤسسات مبادئ تنفيذ لن يعمل بأكمل أيضا. وله املنهج الدراسي 

إىل ما هي  ةجيدمهمة ني، واملوظفني املدرسمدير املدرسة و ينبغي على  . حىتيةالتعليم

متكينهم من كي ل) KTSP( الدراسي على مستوى الواحدة املدرسية تنفيذ املنهجاملبادئ 

  .أن يتعلموا على أكمل وجه التالميذألنه من حق  .القيام بواجبهم بشكل صحيح

 الدراسي هجنت اسرتاتيجية تطوير املنجبيد فكا KTSP املبادئ تنفيذإذا حصل 

وفقا ملنهج  مناخ الذي خلق ني، واملوظفنياملدرساجتماعيا جيدا أيضا. ألن مدير املدرسة و 

ني لتفعيل املنهج الدراسي للمدرساملؤسسات املدرسة، وخاصة  دراسي. و هو دليل

  .همتالميذل

. 1تتميز بوجود  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  KTSPعالمة 

خالق الكرمية, ومهارات األواملعرفة، والشخصية، و  ,هو زيادة الذكاءأهداف املنهج الدراسي، 

الدراسي على مستوى الواحدة أساس املنهج . 2، تعليم التكميلياتباع و احلياة املستقلة, 

الدراسي على  املنهج تنميةمبادئ . 3، مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  املدرسية

املنهج  مكونات. 4، مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  مستوى الواحدة املدرسية

  .مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة  الدراسي على مستوى الواحدة املدرسية

KTSP  مدرسة جيدة عموما. رؤية  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة

 مدير ولكن ميكن 2008حديثا يف عام  اليت أقيمت العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمفتاح 

   إىل املدرسة االبتدائية واتمع احمليط. هوالرتوجي KTSP اجتماعية املدرسة

إعداد املواد وصياغتها اليت يف واسع إستقالل داخلي لمدرسة ليف تعلم اللغة العربية 

وتطوير املنهج  لنظامحدة مدرسية ااستقاللية أوسع و  KTSPمن املعلوم يعطى  سها.تدر 

حدة االظروف االجتماعية احمللية يف أي و  ا لإلمكانيات وخصائص املنطقة إىلالدراسي وفق

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة معلم اللغة العربية  هذه احلرية ينفعمدرسية. 
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 MGMP)Musyawarah إليه العادةيشار  ماك داللغة العربية يفني املدرسمجيع بطريق يوجد 

Guru Mata pelajaran  .(تاب اللغة العربية الرئيسية وصفاة ك  سية واالكتاب الدر  يف نظام

من الوثائق ، و املقابالت واملالحظات اليت مت احلصول علىمن البيانات . تالميذالتدريبات لل

  :الواردة، وميكن املؤلف التحليل التايل

 .هوظروف لتالميذا املنهج الدراسي يف تطوير كفائةتنفيذ  استناد  )أ 

. وينال فرصة للتعبري عن اجيدد تلقى التالميذ خدمات التعليم يف هذه احلالة ق

 أنفسهم حبرية، ودينامية، واملرح يف الفصل أو ىف اخلارج

 انه وتعاىلهللا سبحهي: تعلم ليؤمن با لتعلمالركائز امخس بتطبيق  لتنفيذ املنهج الدراسي  )ب 

لعيش معا ، وتعلم والقيام م لتكون قادرة على التنفيذتعل، و تعلم لفهم وتقدير، و  إليه ويتقى

  واملرحية ميبناء واكتشاف الذات من خالل عملية تعللتعلم ، و وتكون مفيدة لآلخرين

الثانوية  العلوممبدرسة مفتاح التالميذ حصل م، يلتعلا أركان يف التمسك مخسة

حصلوا املدرس اللغة العربية اليت تؤكد على الألخالق والقلب. فيها هم دماك اإلسالمية 

طريق توفري أمثلة من واقع باالميان التالميذ  يعطى تنوير مفيد لقويباستمرار و  املدرسيذكر 

الدرس ة على فهم كون قادر تلتعلم  بقلب إخالص. ل دائما التالميذ املدرسوأكد  .احلياة

 .اسهاملعرفة اليت مت تدر  هاوتقدير وممارستها 

اإلثراء، أو تسارع و  ,تحسنيال املنهج الدراسي متكن التالميذ للحصول على خدمةتنفيذ   )ج 

تنمية  تكاملباإلهتمام  لتالميذ، مرحلة من مراحل التنمية، وظروف اوفقا للكفائة

 .واألخالقيةواإلجتماعية  ،والفرديةمن األلوهية،  التالميذالشخصية 

قدر اإلمكان يف  املدرس، قد حاول ابلة نائب املنهج الدراسىحاصل من مق

ولكن يتم تنفيذ ختصيب خدمة أن يتم حتسني على الرغم من النتائج ليست موحدة. 

دائما للتالميذ الذين مل يتقنون الدرس اللغة العربية. بطريق إعطاء ساعة من الدروس 

ني التدريبات املدرسالذكاء، يعطى الذين لديهم أعلى من املتوسط  تالميذولل .اإلضافية
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 تالميذلسأل إذا ال يعرفون اجلواب. وبالطبع تنفيذ هذه األمور لكي ميكن اوجيوز أن ي

 .تطوير نفسه بعدا األلوهية، والشخصية، واإلجتماعية، واألخالقية

عضهم ب ونمابلون وحترت قتالذين ي درسوامل تلميذيف وجود عالقة من ال الدراسي هجاملنذ يتنف  )د 

 tut wuri handayani, ing )ئ: دا، من حيث املبهماالبعض, ودية، وصرحية، والدافئة بين

madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada )، عطاء السلطة والقوة الدافعة وراء، إ

 ىف جبهة مثلة وقدوةاألعطاء إاألوسط، و  ىف وبناء على روح واملبادرة

إىل  درسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبمعلم اللغة العربية قد شجع 

ثل بدعوة التالميذ أن ، وهو مياملادة، وتشجيع قبل بدء التالميذه ليتكلم باللغة العربية دائما

 تتكلم باللغة العربية.

ووسائل اإلعالم املتعددة، املصادر باستخدام اسرتاتيجية متعددة  املنهج الدراسيذ تنف  )ه 

 ولوجيا املالئمة، واالستفادة من البيئة كمصدر تعلموالتكن التعليم

ة مل تقدم بأكمال، مشاهدة قام ياملدرس املؤسسةأو  املدرسيف هذه احلالة ميكن 

 .املتعددة غري كافية ة يف جمال التكنولوجيا أو الوسائلاملدرسة اجلديدة أربع سنوات، السهول

 بيئة احمليطة وطريقة التعليم فقط. ملدرسااستخدام 

لثروة طبيعية، و االجتماعية والثقافيةالل االستفادة من الظروف الخب املنهج الدراسيذ تنف  )و 

  األمثل عليم بشحنة من مجيع املصادر الدراسيةاملنطقة لنجاح الت

املدرسة " بطريقةيف تعليم اللغة العربية  لسادس يستخدم املدرسينبغي هلذه املبدأ ا

ما يرونه باستخدام  ونإليهم ليكتب املدرسوقع معني مث يأمر إىل م التالميذودعي  "الطبيعية

هذه لكن  عن الدرس. ونمسؤولالميذ ولكن هم دف لكي سعداء التوهي  اللغة العربية.

 مل يعمل ىف هذالفصل. طريقة التعليم

مادة التدريس، واحملتوى احمللي، والتنمية  املنهج الدراسي اليت تغطى مجيع مكونة كفائة  )ز 

اتية يف امليزان، والرتابط، واستمرارية مناسبة وكافية بني الفصل, وأنواع، ومستويات الذ

 .التعليم
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 املدارس حتت رعاية وزارة س واحد الذي جيب أن يكون يفو العربية در  اللغة الدرس

مفتاح العلوم مبدرسة . تقاسم الوقت قليلة. على الرغم الوقت لتعلم اللغة العربية هي يةنالدي

بسبب يف هذه املستويات متوازنة، ألنه جيب أن يكون كذالك.  ية اإلسالمية دماكالثانو 

املدرسة دروس إضافية الذي يستخدم إلغراء  هذهالعديد من املوضوعات. ويوجد يف 

  ة.املدرس باء على إرسال أطفاهلم إىل تلكذب األجلا

، درسةدير املمن امل تتفق مع ما مسعت الباحثة ،اليت ترى الباحثة شاهدةنتائج امل

يف  احلزن اللغة العربية. الشكوى النائب املنهج الدراسي املدرسوالنائب املنهج الدراسي، و 

. الطريقة التالميذهي من حق املفروض ، التالميذ شهولة التعلملإجياد األموال الالزمة 

عب يف خمتلفة وفائدا. ليس التال عن طريقة املدرسالتقليدية كشكل من أشكال عدم معرفة 

املنهج الدراسي على مستوى  البيانات املقدمة من املدرسة إىل لباحثة. والتنشئة االجتماعية

 الكمال جيعل هذه املدرسة أن جيلب الرغبة األطفال واآلباء واألمهات.  الواحدة املدرسية

 مفتاح العلوم الثانوية اإلسالميةمبدرسة ر طريقة تعليم اللغة العربية على امل إختيا

يف تدريس احملادثة  الشعور بالصعوبة املعلم الرغمعلى  KTSP ملبادئ تنفيذ مناسبة دماك

ما  أي أنه ينبغي بطريقة املباشرة ولكن بالتقريبيةيعلموا بالكمال  ال أن املعلمني لذلك ميكن

كان الطريقة املستخدمة ال يتفق مع ف يزال املدرس أن يستخدمه بطريقة القواعد والرتمجة.

الطريقة اليت  وعلى الرغم تقريبا حاول املعلمقد ذلك، ك ولو ،بيةغرض من تعلم اللغة العر ال

وجمهزة يؤكد على إمكانية التالميذ وتطويرهم وهو  KTSPخيتار املعلم وفقا ملبادئ تنفيذ 

 .ملواجهة حتديات احلياة


