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 استهالل
 

 مِ ي  حِ الر   منِ ح  الر   اللِ  مِ س  بِ 

َعَها ًسا ِإال ُو س   الَُيَكلُِّف الل ُه نَ ف 

‘’...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya”...” 

(Qs.Al-Baqarah;286) 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

 اىديت ىذه الرسالة اىل:

 "تلقيت على يديو الكرمتُت اؼبعلم األول ("ىل أيب ؿببوب )شافعى( و أّمي ؿببوبة )فونتاتىإ

اللذاٌل قد دفعاٍل ودعاٍل لنجاح دراسيت، مها ربياٍل منذ الصغَت بكل مودة ورضبة وصرب، 

 عسى اهلل أن يرزقا بركة يف حياهتما.

  )اىل حبييب احملبوب )ويلي اردينشو" 

 اؼبة.و الع عسى اهلل  جيعلك من الناجحة("اخؤايت الصغَت )تري نتا ايو نينجتياس 

 يت األعزاء الذين علمواٍل علما نافعا و أرشدواٍل إرشادا طيبا.أساتذ 

  الذين رافقوٍل و دفعواٍل  1023أصدقائي احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي

 لنهاية ىذه الرسالة.

 

 المبانج،اح بتالقيام والجامعة الشريفة رادين فالدين 

 العربية ال يزال في حاجة الى االصالح و التجديدالى الذين يؤمنون بأن تعليم اللغة 
 

 

 

 



 

 شكر و تقدير

اغبمدهلل على كل حل، وأشكره على فضلو اؼبتوال، وأسألو جزيل النوال، والثبات يف اغبال و اؼبآل،  

وأصلي و اسلم على خَت الصابرين الشاكرين، و على آلو و أصحابو الغر اؼبيامُت، و التابعُت و من تبعهم 

 ن اىل يوم الدين، أما بعد.باحسا

و قد مّن اهلل على باالنتهاء من اعداد ىذه الرسالة، فلو سبحانو أؽبج باغبمد و الثناء، فلك اغبمد يا ريب  

أن أتقدم بالشكر و التقدير و -بعد ضبد اهلل تعاىل-حيت ترضي، على جزيل نعمائك و عظيم عطائك و يشرفٍت

اسبام ىذه الرسالة و مل يبخل أحدىم بشيئ طلبت، و مل يكن حيدوىم اال العرفان اىل الذين كان ؽبم فضل يف 

 العمل اعبد اؼبخلص و منهم :

اإلسبلمية  . مدير جامعةف ه د ي، اؼباجستَتنديس الفروفيسور اغبج ؿبمد سَتاز الدكتور  احة األستا ظب .2

 اؼببانج.برادينفارباغبكومية 

اإلسبلمية اغبكومية َت. عميد كلية الًتبية جامعة ظباحة األستا  الدكتور كاسنجو حارتو، اؼباجست .1

 اؼببانج.برادينفارباغبكومية 

اإلسبلمية ، اؼباجستَتة. رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة األستا ة الدكتورة يونيارظباحة .3

 اؼببانج.برادينفارباغبكومية 

ىف   خطواتو الذي أفاد الباحثة كثَتا ووجو لف األو ة. اؼبشر اؼباجستَت ظباحة األستا ة الدوكتور أندا مرشدة .4

فلو من اهلل خَت اعبزاء و من  البحث حىت اإلنتهاء منها، كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية

 ة عظيم الشكر والتقدير.الباحث



الثاٍل فحقا يعجز لساٍل عن شكره و  . اؼبشرفةاؼباجستَت , ة ادكتور أندا إنوك راحايايت ظباحة األستا  .5

يبخل بعلمو ومل يضق صدورىيوما عن التشجيع طوال فًتة اعداد ىذا البحث فلم تقديره فقد للباحثة كل 

 مٍت خالص الشكر و التقدير ومن اهلل عظيم لثواب و اعبزاء. مساعدة الباحثة و توجيهو، فلو

رئس S.Pd سرجانافنديديكانستا  حازدى، الباحثة بكل الشكر و التقدير اىل األكما تتقدم  .6

 واؼبوظفُت بإعطاء البيانات احملتاجة يف ىذه الرسالة. موديل باؼببانج 1باؼبدرسة العالية اغبكومية ،اؼبدرسة

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر و التقدير اىل أصدقاء وىن: )مرفوعة كردية، إظبي يوسنيتا، لديا  .7

 أغستينا، نكي أسًتي, إلسا ليا سري, سيبل ولن دري,أقبجي كرتيكا(ليبل  نينديا دارا ميكا,أكتفيا،

و يف ىذه اعبامعة اليت أعرفٍت،  1023اصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة أسريت أصبعُت و اىل  .8

 ؽبم صبيعا خالص الشكر و عظيم التقدير و اإلمتنان.

 1028باؼببانج                     
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كلية   ،بيةحضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة العر  ىتأقرر بأن ىذه الرسالة ال
 ح اإلسبلمية اغبكومية فاؼببانج ربت عنوان:ا تالًتبية جامعة رادين ف

 موديل بالمبانج 2الحكومية  العاليةمدخل العلمي في تعليم اللغة العربية بالمدرسة التنغيذ 
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 مستخلص البحث

 العاليةمد خل العلمي في تعليم اللغة العربية بالمدرسة التنفيذ يف مرحلة  " 23160052إظبي مفتاح اعبنة   
 ."موديل بالمبانج 2الحكومية 

 

 مد خل العلمي ال ,تعليم الكلمات األساسية : 
فإن  ,لديها العديد نقاط الضعف وجدت  1006(KTSP)التعليمية مستوى الوحدة التعليمية  منهج عمليا 

ىو زيادة 1023يف توجهم عام ,اليزال مزدضباصلبمنهج الكفاءت اؼبطورة أكثر ىيمنة علي جانب اؼبعرفة من احملتوى والريالة 
. يف  1023العلمي ىو اؼبدخل التعليم تطبيقي يف استمادة منهج  دخلاؼب. اؼبهارات وتوازن بُت كفاء اتاؼبواقف واؼبعارف و

 . التبلميذ.ألن الباحثة لذلك اؼبؤلف يهتم بأخذ العنوان  لكحبيث أكثرنشاطا ىم التبلميذتعليم و يًتكزعلى مدخل 

 1اغبكومية  العاليةدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة اؼبكيف .2أما مشكلة البحث هبذه الرسالة ىي:            

وطريقة صبع  موديل باؼببانج؟1اغبكومية  العاليةدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة اؼبكيف  تنفيذ .2؟موديل باؼببانج

زبفيض البيانات. و ربليل البيانات فتستعمل الباحثة  طريقة اؼبقابلة, طريقة اؼبرا قبة, طريقة الوثيقة. البيانات ىف ىذا البحث ىي:

 وبالتفصيل, زبلص البيانات.

موديل باؼببانج استخدام بواسطة  1اغبكومية  لعاليةباؼبدرسة االدخل العلمي يف تعليم اللغةالعربية اؼب.2نتيجة البحث  
 جدا.  ب( ديكن تصنيفها بشكل جيدو معلم )معلم اللغة العربية الصف العاشرة يعٌت معلمة )أ( و معلم )ب(. معلمة )أ( 

دخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة اؼب. تنفيذ 1خبلل اإلذبازات الىت حققها تبلميذ كل األنشطة يفعل هبا  التبلميذ.
خبلل اإلذبازات التبلميذ زيادة  .من  النتيجة فبتزموديل باؼببانج يفعل بواسطو معلمة )أ( و معلم )ب(  1اغبكومية  لعاليةاال

 البصَتة, وجعل التبلميذ شجاعا والتبلميذ قادرين على التفكَت النقدي يف عملية التعليم. 
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 األول الفصل

 اإلطرالعام

 أخلفية

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat membawa dampak 

terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk terjadinya pergeseran fungsi sekolah 

sebagai suatu institusi pendidikan.Seiring dengan timbulnya berbagai macam kebutuhan 

dan tuntutan kehidupan, beban sekolah semakin berat dan kompleks.Sekolah tidak hanya 

dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral dan 

kepribadian, bahkan dituntut agar anak didik dapat menguasai berbagai macam 

keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi dunia pekerjaan.
1
 

  :ترجمتها

 حدوث  لك دبايف ,اغبياة جوائب ـبتلف إىل تأثَت ضبل جدا بسرعة جيا التكنولو و العلم تطوير

 .ومطالباغبياة ـبتلفاإلحتياجاتنشأ مع جنب جنباإىل .تعليمية كمؤسسة اؼبدرسة وظائف ربول

 اؼبصاحل تطوير قادرةعلى لتكون فقط مقاضاة مدرسة التتم ,تعقيدا وأكثر أثقل واألضباالؼبدرسية

 من متنوعة ؾبموعة على السيطرة ديكن تبلميذ ـبتلف حىت ,والشخسية األخبلق وتشكيل ,واؼبواىب

 .العمل عامل لتحقيق زمة البل مهارات

Dalam kaitannnya dengan kondisi masyarakat, dapat disaksikan bahwa percepatan 

arus informasi, dan globalisasi telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, bahkan 

telah mengikis nilai-nilai spiritual,sehingga membuat masyarakat kehilangan identitas 

serta terasing dari diri,lingkungan, dan nilai-nilai moral yang dianutnya. Di 

                                                           
1
 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pengembangan teori dan praktek pengembangan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP), (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008),hal.5 



sini,pendidikan dihadapkan pada masalah yang sangat mendasar.Di satu sisi, dituntut 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,agar menjadi sarana untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa.  

 :ترجمتها

 اؼبفاصل العوؼبة تؤثر ,اؼبعلومات تدفق أنتسارع إىل ينظر أن ديكن ,اجملتمع بظروف يتعلق فيما

 ,النفس عن وينفصلون اؽبوية يفقدون الناس جيعل فبا ,الروحية القيم تأكل حىت ,للحياة اؼبختلفة

  ,ناحية من  .جدا أساسية مشكبلت على تعليم يواجو ىنا ربتضنها اليت األخبلقية والقيم  ,حي

 ,األمة حياة تثقيف أجل من كرامة الىت األمة حضارة و شخصية وشكل القدرة لتطوير مطلوبة

 .القاىر اهلل إىل وتقوى اإلديان انسان تصبح اؼبتعلمُت إمكانات لتطوير وسيلة لتصبح

Memahami uraian tersebut, diperlukan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM 

berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus 

menerus dan berkesinambungan.hal ini penting, terutama ketika dikaitkan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003,tentang pendidikan Nasional 

yang mengemukakan bahwa pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.
2
 

 

 

                                                           
2
 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, ( 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009) hal.6 



 :ترجمتها

 لتحسُت وقادرة مستعدة البشرية اؼبوارد تنتج أن ديكن الىت الضروري تعليم ,الوصف فهم

 إندونيسيا صبهرية قوانُت هبا ترتبط عندما خاصة ,أمرمهم ىذا .ومستدامة باستمرار

 لتطوير وسيلة لتصبح يهدف الىت الوطٍت تعليم يطرح الذي الوطٍت تعليم حول ,٠٢٢٢عام٠٢رقم

 ,الكردية والصحة األخبلق ,القاىر اهلل إىل وتقوى باإلديان االنسان تصبح اؼبتعلمُت إمكانات

 .األمة حياة تثقيف أجل من واؼبسؤل دديقراطيا اؼبواطنُت وتصبح اؼبستقبل ,اإلبداعي ,العامل,اؼبختص

Dapat  disimpulkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan 

sangat cepat memberi dampak terhadap sekolah.sekolah yang dituntut dapat mengembangkan 

minat dan bakat serta membentuk moral,kepribadian dan keterampilan peserta didik. 

 :ترجمتها

 طالبت اؼبدرسة .دبدرسة تأثَت ضبل جدا بسرعة والتكنولوجيا العلم تطوير  ,استنتاجها ديكن

 .اؼبتعلمُت ومهارات الشخصية واألخبلقية تشكيل عن فضبل واؼبواىب اؼبصاحل تطوير ديكن

Seperti yang diketahui, kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

memiliki peran penting, kurikulum dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman 

kegaiatan belajar mengajar.Perubahan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan 

kurikulum bertujuan untuk perbaikan sistem pendidikan.
3
 

 

 

 

                                                           
3
 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum ,( Bandung : Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2006)hal.3 



 

 :ترجمتها

 الدراسية منهج ,ىام دور ؽبا الىت التعليم مكونات أحد الدراسية منهج ,معروف كماىو

 يف اغبكومة أجرهتا الىت تغيَتات .تعلم و تعليم ألنشطة توجيهية اومبادئ كمرجع استخدامها ديكن

 .تعليم نظام لتحسُت اؼبستهدفة الدراسية منهج تطوير

Berkaitan dengan perubahan kurikulum tersebut berbagai pihak menganalisis dan 

melihat perlu diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter yang 

dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi.Hal tersebut penting guna 

menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat 

dan kesejahteraan social serta adaptif terdapat berbagai perubahan.
4
 

 ترجمتها:

اؼبتعلقة بتغَت اؼبناىج الدراسية ربليل ـبتلف األطراف ونرى ضرورة تطبيق اؼبنهاج الدراسي 

على أساس الكفاءة وكذلك على أساس الشخصية واليت ديكن ذبهيز اؼبتعلمُت مع ـبتلف اؼبوقف 

من اؼبهم التصدي لتحديات العوؼبة,  والقدرات الذي يناسب مطالب العصر ومطالب التكنولوجها.

 والسامهة يف التنمية اجملتمعية والرفاه االجتماعي والتكيف ىناك تغَت ـبتلفة.

Komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru berperan penting dan berjiwa 

besar. Hal ini disebabkan gurulah yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan 

pendidikan.Gurulah yang langsung berinteraksi dengan siswa untuk mentransfer ilmu 
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pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui 

bimbingan dan keteladanan sebagai seorang guru.
5
 

 

 :ترجمتها

ىذا ىوالواجب معلم  .يلعب معلم دوراىاما و و أمهية كبَتة .معلم ىو تعليم يف عنصر وىو

لنقل معلم والتكنولو جيا التبلميذ معلم الذين يتفاعلون مباشرة مع  .ىو فىطليعة ىف تنفيذ التعليم

 .فضبل عن تثقيف القيم اإلجيابية من خبلل التوجيو واؼبثالية كمعلم

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, guru juga salah satu 

tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan 

berkualitas maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Oleh karena 

itu tidak diragukan lagi bahwa peranan dan kompetensi guru memang sangat penting 

dalam keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan, dan sebagian besar ditentukan 

oleh peranana dan kompetensi guru tersebut.
6
 

 :ترجمتها

معلم ىو أسضا واحدة من الركائزللدولة م كبيث  , معلم ىورأس اغبربة يف عملية التعليم

 .موجودمعلم اؼبهنية واؼبؤىلة مث أهنا سوف تكون قادرة على طباعة أمةمن نوعيةاألطفال أيضا .تعليم

وحيدرىا إىل حدكبَت   ,وبالتايل الشك أن دور معلم وكفاء هتم مهم جدايف قباح الربامنج التعليمية

 .دور معلم وكفاءتو
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Banyaknya permasalahan dalam dunia pendidikan kita merupakan salah satu dasar 

untuk mereformasi pendidikan di sekolah yang diwujudkan dengan melakukan inovasi-

inovasi yang salah satunya adalah inovasi dalam bidang kurikulum.
7
 

 

 

 

 

 :ترجمتها

تتحقق العديد من مشكبلت يف عامل تعليم لدينا ىو األساس إلصبلح تعليم يف اؼبدرسة اليت 

 .من خبلل جعل االبتكارات واحد منهاىو االبتكار يف ؾبال منهج الدراسية

Pada kenyataannya KTSP 2006 memiliki banyak kelemahan yang ditemukan yaitu  

kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, isi dan pesan 

kurikulum masih terlalu padat, Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh, 

dan standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, dan 

pendekatan berpusat pada guru.Sehingga guru yang lebih dominan aktif daripada siswanya.
8
 

 :ترجمتها

لديها العديد نقاط   ٠٢٢٢(KTSP)التعليمية مستوى الوحدة التعليمية  هج منعمليا 

منهج فإن الكفاءت اؼبطورة أكثر ىيمنة علي جانب اؼبعرفة من احملتوى والريالة  ,الضعف وجدت
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والقياسية عملية تعليم مل يصف تسل  ,مل يطور الكفاءة بشكل كاملمنهج فإن  ,اليزال مزدضباصلب

 .ىمتبلميذحبيث يكون اؼبعلمون أكثر نشاطا من  ,التبلميذسل تعليم اؼبفصل واؼبدخل تركذ على 

Sedangkan Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan 

keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Kegiatan 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi 

yang dimiliki peserta didik agar mereka dapat memiliki kompetensi yang diharapkan 

melalui upaya menumbuhkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.Pendekatannya berpusat pada siswa sehingga yang lebih aktif adalah siswa.
9
 

 

 

 :ترجمتها

وتوجو  .ىو زيادة وتوازن بُت كفاء اتاؼبواقف واؼبعارف و اؼبهارات٠٢٠٢يف حُت أنتوجهم عام 

لتدريب صبيع اؼبتعلمُت احملتملُت حبيث ديكنأن يكون لديهم ٠٢٠٢أنشطة التعلم إىل منهج عام 

اؼبدخل تعليم و  .اؼبطلوبة من خبلل اعبهود اؼببذولة لتنمية و تطوير موقف معرفة ومهارات الكفاءة

 .التبلميذحبيث أكثرنشاطا ىم التبلميذيًتكزعلى 

Pada setiap aplikasi kurikulum mempunyai aplikasi pendekatan pembelajaran 

berbeda-beda. Demikian pada kurikulum 2013, Pendekatan saintifik adalah pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan 

ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Pada setiap langkah 
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inti proses pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai 

dengan pendekatan saintifik.
10 

 

 :ترجمتها

 ,٠٢٠٢عاممنهج الدراسية لتطبيق اؼبدخل التعليم  تباين. ىكذا ىف منهج على كل تطبيق 

وىذا اؼبدخل خيتلف عن   .٠٢٠٢عاممنهج اؼبدخل العلمي ىو اؼبدخل التعلم التطبيقيفي استمادة

سيقوم معلم بتنفيذ خطوات تعلم  ,كل خطوة أساسية من عملية تعلميف   .السابقمنهج اؼبدخل تعلم 

 .للمدخل العلمي

Salah satu prinsip dalam pendekatan saintifik adalah pembelajaran berpusat pada 

siswa. Oleh karena itu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur,meramalkan, 

menjelaskan, menyimpulkan. Dalam pelaksanaan proses-proses tersebut, bantuan guru 

diperlukan, akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin  berkurang dengan semakin 

bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa.
11

 

 :ترجمتها

دبقدارما تطبيق  .التبلميذيف اؼبدخل العلمي ىو تعليم الذي يركز على  اؼببادئ يف عداد

مثل يناظر وتتبع وتصنيف ويقيس وتكهن  ,اؼبدخل العلمي ىف تعليم ينطوي على مهارات العملية

مساعدة معلم ينبغي  ولكن, وب مساعدة معلم يف تنفيذىذه العمليات, مطل .وتفسَتي ويستنتج

  .التبلميذاو وكلما ارتفعت الفصل التبلميذ أنتنخفض مع ناضجة على كبو بالغ 
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Adapun menurut Ridwan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum 2013, peserta didik dilatih untuk belajar mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan hasil belajar yang disebut dengan pendekatan saintifik. 

Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk belajar 

mandiri dan berpikir kreatif.
12

 

 ترجمتها:

متعلم تدرج أن تعلم  1023وفقا لرصوان كي يستطيع أن تطبيق التعليم وفقا با منهج عام  

يناظر, يسأل,يفكر,جيرب و يتصل ب نتيجة تعلم مذكور بااؼبدخل العلمي. اؼبدخل مستطاع ان 

 تطوار ؾبهود متعلم ان التعلم مستقل الفكر خبلق.

Dari pendapat di atas bahwa peserta didik dilatih untuk belajar mandiri dan berpikir 

kreatif dengan menerapkan pendekatan saintifik  peserta didik dilatih belajar mengamati, 

menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rosela selaku 

guru bahasa arab di MAN 2 Model Palembang pada hari sabtu 18 november 2017 pada pukul 

08.00 WIB bahwa di sekolah tersebut sudah  menerapkan pendekatan saintifik dalam 

pelaksanaan pembelajarannya.
13

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul 

“Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MAN 2 

Model Palembang”. 

 

 ترجمتها:
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الرأي اؼبذكور أعبله أن يتم تدريب اؼبتعلمُت على التعلم بشكل مستقل والتفكَت بشكل من 

بشكل يناظر و اليسأل ويفكر و جيرب و خبلق مع تنفيذ اؼبدخل العلمي متعلمُت على التعلم 

 يتصل ب يف تعليم اللغة العربية.

استناداإىل اؼبراقبة الىت أدىل هبا اؼبؤلف مع استا ة روزببل ىي معلم اللغة العربية باؼبدرسة العلية 

 عملية تعلمية.موديل باؼببانج يف ساعة شبانية سبام أن باؼبدرسة تنفيذ اؼبدخل العلمي يف  1اغبكومية 

تنفيذ المدخل العلمي في تعليم اللغة العربية بالمدرسة  "لذلك  الكاتبة هتتم أن تأخذ العنوان 

 "بالمبانج موديل٢الحكوميةالعالية

 

 مشكلةالبحث .ب

 :استناد اإل ىاػبلفية اؼبذكورة أعبله مث صياغة اؼبشكلة يف ىذه الدراسةكمايلي

 موديل ٠ اغبكوميةالعالية  باؼبدرسة العربية العلمي يف تعليم اللغة اؼبدخلكيف .2

 ؟باؼببانج

 موديل٠ اغبكوميةالعالية  باؼبدرسة العربية العلمي يف تعليم اللغة اؼبدخلتنفيذ  كيف .1

 باؼببانج؟

 البحث أهداف .ج



 :الدراسة ىوكما يلي ىذه من والفرض اؼبشكلة اػبلفية اإىل استناد

 موديل٠ اغبكوميةالعالية  باؼبدرسة العربية العلمي يف تعليم اللغة اؼبدخلفةكيف ؼبعر  .2

 باؼببانج

 موديل٠ اغبكوميةالعالية  باؼبدرسة العربية العلمي يف تعليم اللغة كيف تنفيذ اؼبدخلفةؼبعر  ..1

 باؼببانج

 أهميةالبحث .د

والبيان منهما  .الناحية النظرية و الناحية العلمية ,كانت أمهية ىذا البحث تتكون من ناحيتُت

 :يليفيما 

 الناحية النظرية.2

 فينفع ىذا البحث لزيادة خزائن العلوم يف اللغةالعربية

 الناحية العلمية.1

وأفضل عن  ,فَتجي ىذا البحث أن يكون عونا و مراجعا للباحثُت اآلخرين يف مستقبل

 .طريقة تعليم اللغةالعربية

 تحديدالمصطلحات.و

 اؼبدخل العلمي.2



من قبل تبلميذ مع عدة مراحل من النشاط الذي الحظ اؼبدخل العلمي ىو تعليم أجرت 

 .وتطلب ومنطق وؿباولة ونقل يف تعليم

 . تعليم اللغة العربية1

تعليم اللغة العربية ىي جهد لتعليم التبلميذ لتعلم اللغة العربية مع اؼبعلم كمسهل عن 

 طريق تنظيم عنا صر ـبتلفة للحصول على األىداف اؼبراد ربقيقها.

عليها تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربيةىو ؿباولة تنفيذ ل االستدال ديكن لذلك

مع اؼبعلم كمسهل عن طريق تعليم اللغة العربية أجريت من قبل التبلميذ مع عدة مراحل من النشاط 

 تنظيم عنا صر ـبتلفة للحصول على األىداف اؼبراد ربقيقها.

 الدرسةالسبقة.س

العلمي يف االؼبدخل فاىيم وجهود معلمي اللغةالعربية حول تطبيق ىذه الدرسة ىي دراسة ؼب 

 التشابولتجنب أوجه .موديل باؼببانج1اللغة العربية بلمدرسة العالية اغبكومية 

مث يصف الباحث نتائج البحث السابق الذي مناقشة  ات صلة هبذاالبحث  ,مع البحوث السابقة

 :من بُت أمورأخرى

األول ؾبلة بعنوان تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة اإلندونيسيا تستند نص باؼبدرسة ثانوية  

نتائج البحث ترتبط ارتباطا وثيقا مع طريقة العلمي. اؼبدخل ىو خلفية أهنذىH. Udin Saubasالكاتب 



الىت توجد فيها فلسفة على موضوع لتدريسها. استيقظت النظرة النقدية من عدد من األجهزة اللفوية 

األيديولوجية والقوة. لغة لديها دورامهما كوسيلة للتعبَت عن اؼبشاعر واألفكار اعبمالية واؼبنطقية. يف 

ؾبلة ىذه لديها معادلة وفرق مع البحوث سيكون صاحب الكاتبة دقيق.معادلة ىذه ؾبلة ىو تناقش 

ولكن كاتبة سوف يكون البحث عن حول تنفيذ اؼبدخل العلمي. فرق يف تعليم اللغة اإلندونيسيا. 

 يف تعليم اللغة العربية.

 على اإلسبلمية الدينية الًتبية معلمي وجهود التصورات ربت(٠٢٠٢)بعنوان الثاٍل الرسالة

 جاكارتا مشال٢٠ اغبكومية الثانوية بلمدرسة يف٠٢٠٢  الدراسية اؼبنهج يف العلمي خل اؼبد تنفيذ

 الدينية الًتبية معلم جهد و التصورات أن إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت نغابالُت مغفرة كتبها

 اؼبناىج نشر خبلل من لك   و ,٠٢٠٢ الدراسية اؼبناىج يف العلمي خل اؼبد تطبيق يف اإلسبلمية

 التحتية والبٌت اؼبرافق من اؼبثلى واالستفادة اؼبختلفة اإلعبلم وسائل واستخدام٠٢٠٢  الدراسية

 جو أو لديو ىذاؼبقال يف .اؼبتعلمُت كبو والطابع اإلسبلمية الدينية الًتبية تعلم عملية يف اؼبدرسية

 .سيكون الذي البحث مع ختبلف واال الشبو

 الًتبية التعلم نتائج و االجتماعية اؼبوقف أىل العلميؼبدخل اال تأثَت الثبلثة تؼبدخبللبل حيق

 ىذه نتائج أن تتيٍت وار مَتا كم إيد كتبو كوتا ,ثقايف جسر اإلبتدائية بلمدرسة6 الفصل يف اؼبدنية

 علمي هنج من الدراسة يتبعون الذين التبلميذ بُت االجتماعية اؼبوقف يف اختبلفات موجد الدراسة

 الذين التبلميذ من التعلم نتائج يف اختبلفات أيضا موجد .التقلية التعليم منو ج اتباع التبلميذ مع

 يف اختبلفات موجد, ومنبو . التقلية التعليم منو ج اتباعالتبلميذ مع علمي هنج من الدراسة يتبعون



 اتباع التبلميذ مع علمي هنج من الدراسة يتبعون الذين التبلميذ بُت التعلم ونتائج االجتماعية اؼبوقف

 .التقلية التعليم منو ج

 لتنفيذ اؼبعلم من واعبهد اإلدراك حول مناقشة ىو اؼبقال ىذ يف اؼبعادلة .بعناية اؼبؤلف

 يف العلميؼبدخل اال تطبيق ىو األطروحة ىذه على اؼبوضوع معلمي يف الفرق فإن .العلميؼبدخل اال

 مواضيع يف العلميؼبدخل اال تنفيذ الطفل الباحث يدرس حُت يف , ٠٢٠٢الدراسية اؼبناىج

  .اللغةالعربية

 

 

 

 منهجيةالبحث .ذ

 اؼبدخل . أ

Pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berdasarkan 

atas fenomena yang terjadi.Yang digunakan untuk menyelidiki situasi yang masih umum.
14 

 : ترصببها

واليت تستخدم  .ىذا اؼبدخل ىو اؼبدخل الكيفي، وىو اؼبدخل قائم على الظاىرة اؼبنزلة

 .ليحقيق اإلصبال وتستخدم ليحقيق العام
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 اؼبنهخ . ب
Jenis data dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang 

menjelaskan fenomena atau pengalaman yang terjadi pada seseorang.
15 

 : ترصببها

  .البحث الظاىرة أو ذبربة اؼبنزلة يف شخص .النوع من ىذامنهج البحث وصفي الكيفي

 ـبرب . ت

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 :ترصبتها

 :اؼبخربين الذين أصبحوا مصادر اللبيانات يف ىذه البحث يلى ,يف ىذه البحث

 موديل باؼببانج1.رئس اؼبدرسةالعالية اغبكومية2

 موديل باؼببانج 1عشر دبدرسة العالية اغبكومية. معلم اللغةالعربية يف الصف 1

 طريقة صبعالبيانات.د

 .مراقبة2
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 منهجية وتسجيل بحثال الكائنقيد مباشرة اؼبراقبة خل من البيانات عبمع طريقة يى مراقبة

 و التعليم تنفيذ خطة حول على بيانات للعثور تستخدم راقبةاؼب طريقة فهذه .بحثال قيد رىالظوا

 .العربية اللغة تعليم عملية يف العلمي خل داؼب تنفيذ

 مقابلة.٢

 أساس وعلى منتظم بشكل واحد نب جا بالسؤاؼبن البيانات عبمع طريقة يى مقابلة

 التبلميذو  العربية اللغة انمعلم اىل تعطى اؼبقابلة طريقة ىذه البحث ىذا يف .البحث غرض

 يف العلمي خل داؼب تنفيذ حول بيانات على للعثور باؼببانج موديل1 اغبكوميةالعالية  اؼبدرسة

 .العربية اللغة تعليم عملية

 .وثيقة۳

 ذاى يستخدم .البحث يف يستجدم اليت البيانات عبمع طريقة إحدى يى وثيقة

 أحوال باؼببانج، موديل1 اغبكوميةالعالية  اؼبدرسة اتارخي عن البيانات عبمع األسلوب

 .التبلميذ وأحوال والوسيبلت األالت من مرافق مث ،اإلدارين ُتوظفاؼب ُتّرساؼبد

 البيانات ربليل  .ح

 :كماتايل البيانات فتحليل ,مذكور ثحب بطريقة البياناتصبع  أن وبعد

 البياناتزبفيض .أ



Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal yang tak perlu. 

 

 :ترجمتها

 البياناتزبفيض  .بعناية نكتب أن جيوز لذلك ,َتاكث عدد حقل من البيانات علىغبصول ا

 .مهمَت غ ورمي، مهمة يى اليت األشياء على كيزمعالًت  ,وضوعاؼب ذاى حددالعناصر ,تلخصٍت يع

 من زيداؼب إلجراء الكاتب وتسهيل، وضوحا أكثر بيانات توفر يضفزبمت  اليت البيانات فإن، كذاىو 

 .اغباجةعند  لك عن والبحث، البحوث

 وبالتفصيل.ب

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

 

 

 

 

 

 

 : ترجمبها

يف البحث الكيفي وديكن أن  .البيانات عرض يى التالية طوةاػب فإن ,البياناتزبفيىض  بعد

يف  ويقوم .ونسجب و فئاتُت ب وعبلقةيتم عرض البيانات يف شكل وصفا موجزا، والرسوم الببانية، 

 السردي النص وى الكيفى البحثيف  األحيان أغلب



 البياناتزبلص  . ج
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.
16

 

 

 

 : ترجمبها

 والتحقق ستنتاج ياى برمان وىو  مايلز قال الكيفى البياناتليل ربيف  األخرى خطوة

عبمع  قبلةاؼب رحلةاؼب ويدعم قوية أدلة أيدليلعلى إ اَت وسيتغهلحظة صفت األوىل بلصةاػب .بلصةاػب

 على دليل قبل من معتمد بكرةاؼبب راحليف اؼب طرحت اليت ستنتاجات كانتاال إ ا ولكن .البيانات

 األمام إىل ستنتاجات ووضعاال البياناتصبع  إىل عادالكاتب عندماو ومتناسق صحيحة رحابة

 .مصداقية نتيجة ات

 البحث هيكل.ز

 :وينقسم اؼبناقشة يف ىذالبحث إىل طبسة فصول تتكون كل منها من فصول فرعيةأي يلي

اإلطار العام فيها خلفية وأسئلة البحث وأىداف البحث وأمهية البحث  :الفصل األول

 .اؼبصطلحات والدرسة السبقة ومنهجية البحث وىي كل البحث وحدود البحث وربديد
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 سبت اليت باؼبشكبلت اؼبتعلقة النظريات اؼبؤلف يناقش ىذالفصل يف .النظرية : الفصل الثاني

 وأىدف تعليم يف العلمياؼبدخل  وجوىر العلمياؼبدخل  تعريف :العلمييلياؼبدخل  حول دراستها

تعليم اللغة  تعريفو تعليم اللغة العربية يايل:  العلمياؼبدخل  ومتنّوعة العلمياؼبدخل  مع تعليم

 العربية وامهية و أىداف تعليم اللغة العربية و تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم 

يف ىذالفصل ضبل الصورة العامة للمدرسة العالية  .الصورة العامة للمدرسة :الثالث الفصل

اؼبوقع اعبفرايف واػبلفية التارخيية اإلنشاء اؼبدرسة و الرؤية و موديل باؼببانج اليت تشمل 1اغبكومية 

الرسالة و اؽبيكل التنظيمي لربنامج العملم رافقوموظفُت وبيانات التبلميذ تعٍت مرافق الدعم والبنية 

 .لتحتية وفضبل عن حملة عامة عن عملية التعليم اللغةالعربية

ي ىذاالقسم على التقرير حول نتائج البحوث حيتو  . غرض البيانات وربليلها :الرابع الفصل

 اؼبدخل العلمياللغة العربية حول تطبيق معلم التضورات و اعبهود اليت يبدؽبا 

 اإلختتام فيو اػببلصةواالقًتاحات :الفصل الخامس

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني



 النظارية

 العلميالمدخل . أ

 العلمي .تعريف المدخل5

 27شكل منهجي خاص من كل الفكر و دراسة نسبيو.اؼبدحل العلمي ىو  Klingerوفقال

 واؼببادئ والقوانُت اؼبفاىيم ينشئون اؼبتعلمُت ذبعل بطريقة مصممة ميتعل عملية ىو العلمي اؼبدخل

 أو اؼبشاكل،اقًتاح ،صياغة  (إجيادىا أو اؼبشكبلت لتحديد) اؼببلحظة مراحل خبلل من بفاعلية

 و النتائج استخبلص  .البيانات ربليل  ـبتلفة، تقنيات باستخدام البيانات صبع الفرضيات، صياغة

 28.عليها العثور مت اليت أواؼببادئ القوانُت، و اؼبفاىيم ببلغة

شكل يف  مصممة ميتعل عمليةاؼبدخل العلمي ىو  أن ديكن أعبله اؼبذكورة اآلراء بعض من 

 االختبارو نطق و سؤالو  مراحبلؼببلحظةمنهجي خاص من كل الفكر و دراسة نسبيو من خبلل 

  العثورعليها مت اليت اؼببادئ أو والقوانُت، اؼبفاىيم ببلغةو 

 اؼبدخل باستخدام اؼبختلفة اؼبواد وفهم معرفة يف للمتعلمُت فهم توفَت إىل العلمي اؼبدخل يهدف

 عرب اؼبعلم معلومات عن النظر بغض وقت، أي ويف مكان أي من اؼبعلومات تلك تأيت علمي،حيث
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 على اؼبتعلمُت لتشجيع موجهة إنشاؤىا مت اليت اؼبتوقعة التعلم ظروف فإن ولذلك،  .اإلنًتنت

 29إخبارىم. فقط ليس و اؼببلحظة خبلل من ـبتلفة مصادر اكتشاف

 فيج ونظرية بياجيو ونظرية برونَت نظرية: للتعلم الثبلث بالنظريات وثيقة  وصلة العلمي اؼبدخل

 أن على بياجيو نظرية تنص. االكتشاف من التعلم نظرية أيضا يسمى برونر التعلم نظرية يف. وتسكي

 تسكي فيجو نظرية تنص حُت يف. اؼبعرفية اؽبياكل و العقلية اؽبياكل تطوير و بتشكيل معٍت التعلم

 يتم مل اليت اؼبهام مع التعامل كيفية يتعلمون أو اؼبتعلمون يعمل عندما حيدث التعلم أن على نظريًا

 10.اؼبعلم بو يسًتشد الذي اؼبشكبلت حل أشكال من كشكل دراستها

 أن اكتشافا تكون أن جيب التعلم نظرية أن نستنتج أن ديكن أعبله اؼبذكورة اآلراء بعض من

 تعلم أو اؼبتعلمون يعمل عندما التعلم ربدث اليت اؼبعرفية و العقلية البنية تطوير و تشكيل مع  بداعي

 .التعلم يف اؼبشكبلت حل أشكال من كشكل دراستها يتم مل اليت اؼبهام مع التعامل كيفية

جيب تقليل اؼبساعدة البلزمة من خبلل نضج التبلميذ أو الطبقات العليا. من الوصف أعبله , 

 حيتوي اؼبدخل العلمي على اػبصائص التالية:

 اؼبتعلم الًتكيزعلى. أ

 .اؼببدأ أوتطوير القانون أو اؼبفهوم يف العملية اؼبهارات على ينطوي. ب
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 اؼبتعلمُت التفكَت مهارات خاصة و الفكرية، التنمية ربفيز إىل سبيل اليت و اؼبعرفة، عملية. ج

 اؼبستوىالعالية 

 متعلمة شخصية تطوير ديكن. د

 التعليم في العلميالمدخل . جوهر 2

ىو ما الواقع تاىل اغبقيقة. ولكن وفقال طمس أقعنس جوىر ىو سواء كان ىناك شيء  جوىر

 ديكن أعبله ورد ما إىل استنادا ما بصرف النظر عما إ ا كان ىناك شيء موجود أو ال. 

 اؼبناىج يف.ال ماأم شيء ىناك إ اكان ما مشكلة ماعدا شيء األساس يف ىو جوىر أن استنتاج

  ىبية أداة ىو العلمي التعلم أن يُعتقد. ميالتعل يف العلمي النهج جبوىر كلف 1023  لعام الدراسية

 .ومعارفهم ومهاراهتم ذالتبلمي مواقف تنمية و لتطوير

 االستدالل من بدال االستقرائي االستدالل على العلماء طرح العلماءاؼبدخل العلمي,  يف 

 يف خاسبة يرسم مث معُت وضع أو ظاىرة إىل ينظر الذي   باالستدالل اؼبقصود إن .االستنباطي

 العلمي، النهج يف .األوسع اؼبثلى العبلقات يف ؿبددة أدلة يضع االستقرائي االستدالل ألن .ؾبملها

 صياغتها يتم ومفصلة ؿبددة دراسات مع نوعها من فريدة ظاىرة عام بشكل الظاىرة ىذه تضع

 .عنداالستنتاجاتالعامة

 .التقليدي ميالتعل منالعالية أكثرف نتائج علىاؼبدخل العلمي  القائم التعلم لذلك،فإن



 بعد اؼبئة يف 20 بنسبة اؼبعلمُت من اؼبعلومات استبقاء التقليدي، التعلم يف نتائج البحوث يثبت

 العلم، القائم على التعلم تعترب مناىج يف. اؼبئة يف 15 بنسبة السياقية فهم واكتساب دقيقة 25

-50 بنسبة سياقي فهم واكتساب يومُت بعد اؼبائة يف 90 بأكثرمن اؼبعلمُت من اؼبعلومات استبقاء

 12اؼبائة. يف 70

 جبوىر كلف 1023 لعام الدراسية اؼبناىج يفكورة أعبله ديكن االستنتاج أن ذ اؼبناقشة اؼبمن 

 التبلميذ مواقف وتنمية لتطوير  ىبية أداة ىو العلمي التعلم أن يُعتقد  .التعليم يف العلمي النهج

 بدالمن االستقرائي االستدالل على العلماء طرح العلماء  ,العلمياؼبدخل  يف. رفهم معا و ومهاراهتم

 فإنلك أن  . ديكن أن ينظر إليو من الشرح السابق لنتائج األحباث يثبت االستنباطي االستدالل

بثبات مع نتائج   لك التقليدي التعليم منالعالية ف أكثر نتائج على العلمياؼبدخل  القائم التعلم

 ي ًل وصفو أعبله.ذنسبة مئوية ال

 العلمي المدخل. مبادئ التعلم مع 3

 العلمي يف أنشطة التعلم: اؼبدخلبعض مبادئ  فيما يلي

 التبلميذأ. التعلم اؼبتمحور حول 

 التبلميذب. التعلم يشكل مفهوم الذات 

 ج. التعلم يتجنب اللفظية

 الستيعاب اؼبفاىيم والقوانُت واؼببادئ واستيعاهبا التبلميذ التعلم فرصةد. يوفر 
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 التبلميذه. يشجع التعلم على ربسُت مهارات التفكَت لدى 

 وربفيزىم للمعلم تبلميذو. حيسن التعلم ربفيز 

 مارسة مهارات االتصال مل تبلميذ ز. توفَت الفرص

بإنشائها يف البنية اؼبعرفية  التبلميذبادئ اليت يقوم ح. ىناك عملية ربقق من اؼبفاىيم والقوانُت واؼب

 .اػباصة هبم

 العلميالمدخل  مع التعليم أهداف .4

اؼبدخل  مع التعلم أىداف بعض يلي فيمااؼبدخل  مزايا على العلمي اؼبدخلأىدف التعليم مع  

 :العلمي

 .التفكَت قدرة تبلميذعلى وخاصة الفكرية، القدرة لتحسُت. أ

 منهجي بشكل اؼبشاكل حل على تبلميذ قدرة إنشاء. ب

 ضرورة التعلم أن تبلميذ فيها يشعر تعليمية بيئة خلق. ج

 العالية تعليمية نتائج ربقيق. د

 العلمية اؼبقاالت كتابة يف وخاصة األفكار التواصل على تبلميذ تدريب. ه

 تبلميذ تطويرشخصيات. و

 العلمي المدخل. خطوات 5



إىل ثبلثة ؾباالت ، مثل اؼبوقف واؼبعرفة واؼبهارات. تعليمات تسجيل م تتطرق يعملية التعل 

 11الدخول على النحو التايل:

 يناظرأ.  

م يم للمتعلمُت الكتشاف حقيقة أن ىناك عبلقة بُت الكائن والتعليىي عملية التعل يناظر 

 اؼبستخدم من قبل اؼبعلم.

 اػبطوات التالية:م من خبلل ازبا  يتتم مراقبة األنشطة يف التعل

 ( ربديد الكائن الذي جيب مراقبتو2

 ( إنشاء دليل للمراقبة وفقا لنطاق الكائن اؼبراد مبلحظتو1

 ( حدد بوضوح البيانات اليت جيب مراعاهتا ، األولية والثانوية3

 ( ربديد مكان الكائن اؼبراد مراعاتو4

 يلها بسهولة وسبلسةغ ( حدد بوضوح كيفية إجراء اؼببلحظات عبمع البيانات لتش5

( ربديد طريقة وتسجيل نتيجة اؼببلحظة ، مثل استخدام الكمبيوتر احملمول ، الكامَتا  6

 .مسجل الشريط ، الفيديو ، مسجل ، والقرطاسية األخرى

 ليسأ . ب

من خبلل طرح األسئلة أنشطة  .ل ىو استفهم إيّا اؼبعّلم لكي طالع ال معلوم اؼبتعلمُتيسأ

 ل مث ديكن تطوير الفضول.يسأفضول اؼبتعلمُت. األكثر تدريبا يف ال
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 ل جيديسأ. معيار 2

 ل جيد ىي كما يلي:اليسأعدة معايَت  موجود 

 أ( موجزة وواضحة

 ب( إؽبام اإلجابات

 ج( ركز

 د( ىو ربقيق أو تباعد

 ه( الصدق أو التعزيز

 يفكرج. 

 ىو هنج إعبلم مستعمل مكتوب من ظفر الفكر مّل ول حظ. يفكر

نشاط نطق يف نشاط التعليم كما ىو عملية اؼبعلومات الىت مت صبعها با لفعل طّيب من نتائج نشاط 

اختبار كذ لك من نشاط اؼببلحظة  و نشاط صبع اؼبعلومات. ىذا النشاط القيام بو للعثور على 

 أخرى و بالتايل منط الربط بُت تلك اؼبعلومات.عبلقة معلومات واحدة مع معلومات 

 د.يجرب

وىذا .مؤات تعّليم أن خصوصاجيرب  االرتكب أو معلم ما استطلع جيب متعّلم ىوجيرب  

النشاط ىو متابعة لعملية اليسأل. للحصول على نتائج التعلم األصيلة, جيب على متعلمُت ؼبعرفة ما 

 بالنسبة للمواد أو اؼبواد اؼبناسبة.يتم تعلمو أو تسجيل اختبار, وخاصة 



 ه. يتصل ب

تتمثل الكفاءة اؼبتوقعة يف ىذا  ببلغة ىو بّلغ مبلحظة عقب مكتوب أو بّلغ يتيجة فحص. 

النشاط يف تطوير موقف صادق ، ودقة ، وتسامح ، وقدرة تفكَت منتظمة ، وإبداء آراء صرحية وجيزة 

 ، وتطوير مهارات لغوية جيدة وحقيقية.

 تعليم اللغة العربية  . أ

 م اللغة العربيةيتعل تعريف .5

الذين درس مادة  تبلميذلام ىي أنشطة التدريس اليت ذبريها أقصى قدر من قبل اؼبعلم يالتعل

معينة للقيام بأنشطة التعلم بشكل جيد. وبعبارة أخرى التعلم ىو جهد من قبل اؼبعلم يف خلق 

 أنشطة تعلم ؿبددة تفضي إىل ربقيق اؽبدف. 

لغوا. و قال صاحب اػبصائص ؿبددا ؽبذه الكلمة: -يلغو-و اما اللغة فكما نعلم بأهنا من لغا

اما أىم وظيفة اللغة ىي اإلتصال بُت الدول, وأبصاهتا 13ىي اصوت يعرب هبا كل قوم عن اغراضهم.

م اإلتصالبُت الناس عن طريق الكبلم. و كل اإلتصاالت قدديا و حديثا عن أغلبها عن طريق الكبل

ألن لغة اغبديث أسرع وسيلة لئلتصال, بُت اإلنسان و جَتانو, و ىي ايضا أىم وسيلة اتصال بُت 

وىكذا، تعلم اللغة األجنبية ىو نشاط التدريس الذي يتم بو أقصى قدر من قبل اؼبعلم  14.الناس
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الذين يعلمون لغات أجنبية معينة تفعل أنشطة التعلم بشكل جيد، فبا يفضي إىل  التبلميذحبيث 

 ٢5. ربقيق ىدف تعلم لغة أجنبية

ثبلث مصطلحات ربتاج إىل فهم اؼبفهوم واؼبفهوم بشكل مناسب،  موجودم اللغة ييف تعل

تقنية" اؼبصطلحات إدواردم أنثوٍل يف مقالو "اؼبنهج والطريقة وال .وىذا ىو النهج والطريقة والتقنية

 16:الثبلث ىي كما يلي

ىو ؾبموعة من االفًتاضات اؼبتعلقة بطبيعة  اؼبدخلالنهج، الذي يسمى باللغة العربية  (2

اللغة وطبيعة تعلم اللغة. والنهج البديهي أو الفلسفي اؼبوجو كبو التأسيس والفلسفة 

 والعقيدة ىو أمر يعتقد أنو ال ديكن إثباتو بالضرورة.

اليت تسمى باللغة العربية الطريقة ىي خطة شاملة تتعلق بتقدَل اؼبواد اللغوية الطريقة  (1

بشكل منتظم أو منهجي على أساس النهج الذي يتم ربديده. إ ا كان النهج بديهي، مث 

 حىت يف هنج واحد ديكن أن يكون ىناك عدة طرق. .األسلوب إجرائي

ف يف لغتنا مع اسًتاتيجية، وىذا ىي اما التقنية  يف اللغة العربية تسمى سلوب أو معرو  (3

 .األنشطة احملددة اليت تنفذ يف الفصول الدراسية، و لك سبشيا مع النهج والطريقة اؼبختارة

التقنيات قيد التشغيل، ألهنا تعتمد اعتمادا كبَتا على خيال وإبداع اؼبعلم يف خلط اؼبواد 

 وحل وحل ـبتلف اؼبشاكل يف الفصول الدراسية. 
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من هنج واحد ديكن أعبله ديكن أن يفهم أن الكلمات الثبلث ؽبا عبلقة ىرمية.  ومن الشرح

وبدال  .أن تقدم واحدة أو عدة طرق، ومن طريقة واحدة ديكن تنفيذ واحدة أو عدة اسًتاتيجيات

 من  لك، ينبغي أن تكون االسًتاتيجية متسقة مع األسلوب، ومن مث ينبغي أال تتعارض مع النهج.

ومار مهالينج للتعلم ىو االتصاالت اليت تتألف من العناصر البشرية واؼبواد اما يف فهم أ

واؼبرافق واؼبعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداف التعلم، يف ىذه اغبالة 

 أضبد ووفقال17واؼبعلمُت وغَتىم من اؼبوظفُت. تبلميذ اإلنسان اؼبشاركة يف نظام التدريس يتكون من

 ليست التعلم عناصر من عنصر كل يف عناصر ىناك منتظمو نشاط ىو أضبديالتعلم أبو يروحانيو

 ديكن التعلم حُت ,ومستدامة ومتكاملة مًتابطة منتظمو بشكل تعمل أن جيب ولكن فصلة من

 اؼبقدم ؼبوضوع بنشاطا تعلم للتبلميذ ديكن وكيف مهمو جانب لديها اليت التعلم كعملية ىا تفسَت

 18.اجيد يتقن أن ديكن حبيث

يف التعلم حيدث التفاعل بُت اؼبعلم والطالب، من ناحية  أن تنتهي أن ديكن إنو وبالتاليف

ديكن أن تفعل سلسلة تلميذاؼبعلم القيام بنشاط أن ذبلب الطفل إىل اؽبدف، أكثر من أن الطفل أو ال

 .التعلم اليت هتدف إىل ربقيقومن األنشطة اليت مت التخطيط ؽبا من قبل اؼبعلم الذي ىو نشاط 

ويف الوقت نفسو، تعترب اللغة العربية واحدة من اللغات العاؼبية اليت شهدت التنمية 

وتشمل اللغة العربية يف الدراسات التارخيية عائلة سامية من اللغات  .االجتماعية للمجتمع والعلوم
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ول السورية وشبو اعبزيرة العربية اليت تتحدث هبا الدول اليت تعيش حول هنري دجلة وفرات والسه

 ٢9)الشرق األوسط(.

فبببلجاركان لتعلم اللغة العربية مع اؼبعلم   تبلميذوبالتايل ديكن تعريف تعلم اللغة العربية ؿباولة 

 .كمسهل من خبلل تنظيم عناصر ـبتلفة للحصول على األىداف اليت يتعُت ربقيقها

 م اللغة العربيةيتعلاهمية و اهداف  .2

للغة العرب العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل. كما أن امهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم إن 

 يف عصرنا اغباضر. و ترجع امهية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية:

لغة القرآن الكرَل. إن اللغة العربية ىي اللغة الىت نزل هبا القرآن الكرَل. و ىي بذلك اللغة  .2

مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منو اؼبسلم األوامر و النواىي و  الىت حيتاجها كل

 األحكام الشرعية.

لغة الصبلة. إن كل مسلم يريد ان يؤدي الصبلة عليو ان يؤديها بالعربية. و لذلك فإن العربية  .1

 مرتبطة بركن أساسى من أركان اإلسبلم. فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا على كل مسلم.

 اللغة العربية.  اغبديث لشريف. إن لغة أحاديث الرسول الكرَل صلى اهلل عليو و سلم ىيلغة  .3

 30اللغة العربية.و لذلك فإن كل مسلم يريد قراءةة ىذه أحاديث و استيعاهبا عليو أن يعرف 

                                                           
29

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 25. 
30

.٠٢-٠8(,انصفحح. ٠89٠انذكرىر محمذ عهي انخىني, اسانية انرذريس انهغح انعرتيح, )انرياض: انممهكح انعرتيح انسعىديح,   



وىناك حاجة إىل تعلم اللغة من أجل شخص على التواصل بشكل جيد وبشكل صحيح مع 

شفويا وخطيا. والغرض من تعلم اللغة ىو إتقان علم اللغة العربية ومهارات لغتها،  جاره وبيئتو، سواء 

كاؼبطالعة، واحملادثة، واإلنشاء، والنحو، والصرف، من أجل اكتساب اؼبهارات اللغوية اليت تشمل 

 31:أربعة جوانب من الكفاءة، وىي

 

 مهارة االستماع (2

اللغة  تلميذمهارة االستماع كمهارات لغوية مستقبلة، وتلقي اؼبعلومات من اآلخرين )اؼبتكلمُت(. 

 .األجنبية لديو صعوبة عندما انو / اهنا تبدأ تعلم لغة أجنبية لسماع وفهم احملادثة يف اللغة األجنبية

 3٢. ديكن القبض عليوحىت انو ال  .كانت تعتقد أن ؿبادثات األجانب أو مقاطع القراءة سريعة جدا

 تبلميذولتعزيز وتطوير مهارات االستماع إىل اؼبعلم ينبغي أن توفر فبارسة متكررة حبيث ديكن

يستطيعون ان يفرقو العناصر )الفونيمات( الكلمات نفسها تقريبا. على الرغم من أنو من اؼبستحسن 

ديكن أيضا ذبنب األخطاء استخدام تسجيل الشريط ألنو باإلضافة إىل زبفيف استنفاد اؼبعلمُت 

تنفيذ تدريبات ربديد اؽبوية )سبارين لتكون قادرة على ربديد )اؼبعلم يلفظ يف حُت .النطق اؼبعلم

 33.يطلب من اؼبتعلم لتقليد الصوت

وكثَت من اؼبواد  .والغرض من مرحلة االستماع ىو اغبصول على معلومات ـبتلفة واغبصول عليها

وديكن  .االستماع غالبا ما ربدث حول اؼبنازل واؼبدارس، أو من الكاسيتالتعليمية ؽبذه اؼبرحلة من 
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إجراء سبارين مستمرة حول الكفاءة يف االستماع إىل األصوات العربية من خبلل اإلرادة لبلستماع إىل 

 .ـبتلف اؼبعلومات

يف ىذه  .ال يسمع السمع فقط باستخدام األ ن، ولكن أيضا ينطوي على الذاكرة والذاكرة

غبالة، عندما نسمع، يتم سبكُت عقولنا لبلستماع إىل ما نسمعو من أجل اغبصول على أكرب قدر ا

من الفائدة. مستمع جيد وقادر ىو اؼبستمع الذي ىو جيد يف اختيار وربط ما ىو أىم ما يسمعو.  

وبعبارة أخرى، جيب أن يكون نشاط ظباع شيء ما قادرا .كما انو ديكن ذباىل ما ىو غَت ضروري

لذلك، االستماع  .لى فهم اؼبعٌت الصريح والضمٍت. وتسمى أنشطة االستماع ىذه عادة االستماعع

ىو مهارة خاصة ال ديكن أن يتحقق إال من خبلل اؼبمارسة اعبارية. والغرض الرئيسي من مهارات 

ة، وقادرة االستماع ىو أن اؼبتعلم لديهم اؼبهارات لبلستماع إىل احملادثة و لك لفهم ؿبتويات احملادث

 34على التقاط احملادثة بشكل نقدي، وقادرة على استنباط النقاط.

 الكبلم مهارة (1

اما مهارة الكبلم ىي مهارة إنتاجية أو إنتاج أو نقل اؼبعلومات إىل اآلخرين )اؼبستمع( يف شكل 

 لغة الصوت الكبلم ىو عملية تغيَت شكل أصوات اللغة يف شكل الكبل.

 .ن مهارات الكبلم ىي فبارسة ما ظبع بشكل سليب يف فبارسة االستماعالتدريبات اؼبقدمة إلتقا

وديكن يقال بأنو بدون اؼبمارسة الشفوية اؼبكثفة سيكون من الصعب ربقيق إتقان اللغة العربية 

إحدى نقاط الضعف وأوجو القصور يف نظام التدريس العريب القدَل واألساليب اليت مت  .وفهمها سباما
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إندونيسيا ىو عدم وجود تدريب مكثف عن طريق الفم حىت يتمكن عدد قليل تطويرىا يف 

 من التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم شفهيا.تبلميذمن

أو  العاليةالًتكيز الذي جيب أن يعطى عند تنفيذ تعليم اللغة من خبلل أنشطة التحدث ىو ف

ؼبشاعر والدقة يف اختيار اؼبفردات الكبلم ىو واضح يف الرباعة وسرعة التعبَت عن األفكار وا العاليةف

واعبمل اليت ىي مثَتة جدا لبلىتمام )مثَتة لئلعجاب(. طريقة واحدة من التدريب اليت تعترب فعالة 

لتكون قادرة على ربقيق اؼبهارات اللغوية الشفوية من أبسط النتائج إىل األشياء اؼبعقدة ىي فبارسة 

 35.استخدام أمناط اعبملة

يف ىذه اغبالة، يرتبط الكفاءة مع  .ات الكبلم ىي إجادة يف اللغة اؼبعقدةيف حقيقةىا، مهار 

التعبَت عن األفكار واؼبشاعر مع الكلمات واعبمل الصحيحة. يتم سبارين النطق السليمة حبيث اؼبتعلم 

ديكن السيطرة على النطق باللغة العربية بطبلقة، سواء اغبروف أو الكلمات أو اعبمل. لذلك، عند 

 ليس بُت النطق واالستماع لسلسلة. .ة النطق، يتم تضمُت سبارين االستماع تقببل تلقائيافبارس

فبارسة النطق يف اللغة العربية ىي فبارسة مهارات لغوية مهمة جدا. نظرية علم الصوت )علم 

األصوات( تقول أن صوت عنصر الكلمة الذي ىو أصغر عنصر يف الكلمة لديو القدرة أو القدرة 

ادرة على سبييز اؼبعٌت. وبعبارة أخرى، إ ا كانت الكلمة ال ديكن أن ربدث بشكل صحيح، لتكون ق

وبالتايل، ديكن أن يؤدي سوء الفهم للكلمة إىل سوء الفهم عند استخدام  .فإنو ديكن تغيَت اؼبعٌت
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لنطق وىكذا، جيب على اؼبعلم يف كثَت من األحيان إعطاء ا .اللغة العربية باستخدام لغة مقدمة ؽبا

 36.النطق الصوت للحصول على مهارات النطق جيدة

 و اىداف تعلم مهارة الكبلم ىي:

تنمية القدرة على اؼببادأة يف التحدث عند الدراسُت و دون انتظار مستمر ؼبن يبدؤىم  .2

 بذلك.

 تنمية ثروهتم اللغوية. .1

اإلحساس سبكينهم من توظيف معرفتهم با اللغة, مفردات و تراكيب فبا يشبع لديهم  .3

 بالثقة, و اغباجة للتقدم, و القدرة على اإلقباز.

 تنمية قدرة الدارسُت على اإلبتكار و التضرف يف اؼبواقف اؼبختلفة.  .4

تعريض الدارسُت للمواقف  اؼبختلفة الىت حيتمل مرورىم هبا, و الىت حيتاجون فيها اىل  .5

 فبارسة اللغة.

ب على اإلتصال الفعال مع الناطقُت ترصبة اؼبفهوم اإلتصاىل للغة و التدريب الطال .6

 بالعربية.

معاعبة اعبوانب النفسية اػباصة باغبديث. و تشجيع  التلميذ على أن يتكلم بلغة غَت  .7

 37لغتو.

 القراءة مهارة (3
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القراءة والفهم ىو إجادة اللغة تقببل، وتلقي اؼبعلومات من اآلخرين )اؼبؤلفُت( يف شكل 

الكتابة إىل شكل من أشكال اؼبعٌت. القراءة ىي رؤية وفهم القراءة ىي تغيَت يف شكل  .مكتوب

وىكذا، فإن  .ؿبتوى ما ىو مكتوب من قبل الكبلم أو يف القلب وهتجئة أو تبلوة ما ىو مكتوب

 38.القراءة تشمل اثنُت من اؼبهارات يف وقت واحد، واالعًتاف الرموز اؼبكتوبة فيو وفهم ؿبتويات

يف اللغة العربية ىي قراءة الكتب )الكتب( واجملبلت والصحف  مهارة القراءة اليت تعترب صعبة

لعدم استخدام عبلمات الًتقيم مثل حركة و شدة. فهم  -باستثناء القرآن الكرَل  -واؼبراسبلت 

وىذا يعٍت االعتماد بشكل كبَت على  .القراءة ىو هنائي جدا ويعتمد على فهم احملتوى أو اؼبعٌت يقرأ

حوية العربية اليت تشمل كبو و صرف )بناء اعبملة والتشكل(لذلك، ديكن يقال إن القاوية أو إتقان الن

فهم القواعد  -" مهارة القراءة للكتاب العريب ديكن اغبصول عليها بعد الفهم، وليس القراءة لفهم "

 ىذه ىي فبيزة اللغة العربية )احملددة( .العربية يف وقت مبكر من القدرة على قراءة جيدا سوف ربصل

 39.اليت ال توجد يف اللغات األجنبية األخرى

 الكتابة مهارة (4

مهارة الكتابة ىي مهارة اللغة اليت تعطي أو تعطي اؼبعلومات لآلخرين )القراء( يف شكل 

 .الكتابة ىي تغيَت يف شكل الفكر أو الشعور يف شكل الكتابة .مكتوب

 :يلي إن الغرض العام من تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ىو كما
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 .يقدرون ويتباىون العربية باعتبارىا واحدة من اللغات اؽبامة يف العامل للتعلم تبلميذال (2

فهم اللغة العربية من حيث الشكل واؼبعٌت والوظيفة، واستخدامها بشكل  تبلميذال (1

 مناسب وخبلق ؼبختلف األغراض واألغراض والظروف.

لديهم القدرة على استخدام اللغة العربية لتعزيز القدرة الفكرية، والنضج  تبلميذال (3

 .العاطفي، والنضج االجتماعي

 لديهم االنضباط يف التفكَت والتحدث.  تبلميذال (4

قادرون على التمتع واالستفادة من األعمال األدبية لتطوير الشخصية، وتوسيع  تبلميذال (5

 هارات اللغوية.البصَتة اغبياة، وربسُت اؼبعرفة واؼب

 40يقدرون و يطورون األدب العريب ككنز ثقايف فكري. تبلميذال (6

 وتشرح وزارة الدين أن الغرض العام من تعلم اللغة العربية ىو:

 أن تكون قادرة على فهم القرآن واغبديث كمصدر للشريعة اإلسبلمية. (2

 لغة العربية.أن تكون قادرة على فهم كتب الدين والثقافة اإلسبلمية اؼبكتوبة بال (1

 أن يكون قادرا على الكبلم والكتابة باللغة العربية. (3

 الستخدامها كأداة من اؼبهارات األخرى )التكميلية(. (4

 لرعاية عريب، الذي ىو حقا اؼبهنية. (5
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أن أمهية تعلم اللغة العربية ىي اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية اليت تستخدم على 

من العصور الوسطى أصبحت اللغة العربية لغة عاؼبية جعلتها 42.أكباء العاملنطاق واسع يف ـبتلف 

يف هناية اؼبطاف واحدة من أكرب اللغات يف العامل مثل اليونانية والبلتينية واإلقبليزية والفرنسية 

 واآلن تعترب اللغة العربية واحدة من اللغات اؼبستخدمة يف كتابة وثائق األمم .واإلسبانية والروسية

 اؼبتحدة.

من ناحية أخرى، اللغة العربية ىي أيضا لغة القرآن، وىذا ما جيعل اللغة العربية مرتبطة جدا 

باإلسبلم، ألهنا لغة الدين عبميع اؼبسلمُت يف العامل، سواء بالنسبة ألولئك الذين يستخدمون اللغة 

ال  .رآن يف األصل، يعٍت العربيةو لك ألن اؼبسلمُت يقرأون الق .العربية يف اغبياة اليومية، يوم أم ال

وباؼبثل، صلوات الصبلة  .ترصبة القرآن الكرَل يف صبيع اللغات اليت تسمح ؽبم باستبدال اللغة األصلية

 .اػبمسة والصبلة، والدعوة إىل الصبلة كل استخدام اللغة العربية فصحة

ية، وخاصة بالنسبة من اغبقائق والواقع أعبله، ديكننا أن نعرف ونفهم أمهية اللغة العرب

ولكن اؼبشكلة ىي يف تعلم األجانب )غَت العرب(،  .للمسلمُت اؼبقيمُت يف الدول العربية وغَتىا

فضبل عن تعلم اللغة العربية يف ببلدنا اندونيسيا حيث غالبية السكان ىم من اؼبسلمُت. وكبن نعلم 

يف بعض اؼبدارس يف إندونيسيا،  أيضا أن اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت تدرس

ومعظمهم، يتم تدريس اللغة العربية يف اؼبدارس  .سواء كان  لك يف اؼبدرسة يف اؼبدينة أو يف القرى

 .واؼبعاىد اؼبنتشرة يف صبيع أكباء إندونيسيا، من اؼبدرسة االبتدائية إىل الكلية
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ىناك صعوبات يواجهها يف األساس، تعلم لغة أجنبية ليست سهلة، ولكن غالبا ما تكون 

بعض ىذه الصعوبات، كما قال ؿبمد أثية العرباسي، أنو يف تعلم لغة أجنبية،  .تبلميذاؼبعلمون و ال

 41ال يزالون حيفظون اعبمل )اؼبفردات( ولكنهم غَت قادرين على فهم معناىا. التبلميذفإن معظم 

اؼبعروفة، ألهنم ليسوا وسيلة جيدة وينبغي أال يضطر اؼبعلمون إىل إجبارىم على ربمل العبارة غَت 

لتعلم لغة أجنبية. وبناء على  لك، كبتاج بالطبع إىل اسًتاتيجية دقيقة يف التغلب على الصعوبات يف 

واؼبقصود أن التعلم ديكن أن تصل إىل األىداف واألىداف  .تعلم لغة أجنبية، وخاصة اللغة العربية

 اليت مت تعيينها. 

 ميفي تعلعلمي نفيذالمدخل ال. تج

نشاط تعليم غطاء الثبلث أنشطة رئيسية, أي األولية لؤلنشطة األساسية واألنشطة اػبتامية. 

 األولية لؤلنشطة أىداف ػبلق جو من التعليم اؼببكر الفعال وسبكُت عملية التعلم بشكل جيد.

العلمي أىل بناء مفاىيم أو مبادئ من قبل تبلميذ دبساعدة  اؼبدخلهتدف األنشطة األساسية يف 

اؼبعلم من خبلل خطوات النشاط اؼبقدم يف البداية.هتدف األنشطة اػبتامية إىل نقطتُت رئيسيتُت, 

مها التحقق من اؼبفاىيم والقوانُت واؼببادئ الىت مت إنشاؤىا من قبل التبلميذ. الثاٍل اإلثراء اؼبوضوع 

 43و التبلميذ.الذي يسيطر علي
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 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 موديلبالمبانج 2 الحكوميةالعاليةتاريخ قيام المدرسة . أ

باؼببانج سابقاىي س. ف. جامعة اإلسبلمية اغبكومية موديل1اؼبدرسة العالية اغبكومية

 4. ةالدين منر  وزير)مدرسة التحضَتية جامعة اإلسبلمية اغبكومية( اليت أنشئت على أساس مرسوم 

 . اؼبؤىلُت جامعة اإلسبلمية اغبكومية التبلميذهبدف إعداد , 2967سنة 



, س. 2978مارس  26تاريخ  27منرة.يف تطورات أخرى بناء على مرسوم وزير الشؤون الدينية 

 1اغبكومية  اؼبدرسة العاليةب االستعاضة أىلباؼبباقبرادين فتح ف. جامعة اإلسبلمية اغبكومية 

مت  2978كانون األول / ديسمرب   22باؼببانج. و لك متابعة ؼبرسوم وزير الشؤون الدينية يف  موديل

تسليمو من قبل رئيس اعبامعة، رادين فتح، كطرف أول يف اؼبكتب اإلقليمي لوزارة الشؤون الدينية 

 1اغبكومية  بينما كان رئيس ؼبدرسة العالية .سانوسي أضبد كطرف ثاٍل .فبثلة بالدكتور

 باؼببانج األول ىو السيد لدكتو اغباج عبداهلل مهيمُت, ل.ج.موديل

س. ف. جامعة اإلسبلمية اغبكومية( ما  التبلميذسابق) التبلميذيف بداية ىذه اؼبدرسة لديها 

شخص. ولكن يف التنمية القادمة من سنة إىل أخرى على كبو متزايد اغبصول على  100يصل اىل 

ويتجلى  لك يف تزايد عدد .واؼبرافق واغبصول على أفضل وأكثر اكتماال االىتمام والثقة من اعبمهور

ما يصل إىل  2999/1000يف دروس السنة الدراسية  التبلميذوقد بلغ  روة عدد  .اؼبستلمُت

وىو قريب من عدد  1002/1001، يف حُت أن عدد اؼبتقدمُت حصل يف عام تبلميذ 2521

 .تلميذ 2 500اؼبتقدمُت البالغ عددىم 

حملتملُت من تبلميذا ، ال سيما الجنبا إىل حنب مع اغباجة اؼبتذايدة للمجتميع إىل اؼبدرسة

الطبقة الوسطى إىل الطبقة العليا، بدأوا يظهرون زيادة مشجعة إىل حد ما, م بدأ العام 

، ولكن بدأت الربؾبة التبلميذالدرس مل تعد ىذه اؼبدرسة تعطي األولوية لعدد  1002/1001

 :اعبودة مثلربسُت 



 التبلميذربسُت جودة  -

 اؼبعلمُت جودة ربسُت -

 ربسُت جودة اإلدارة -

 ربسُت جودة اؼبنهاج الدراسي -

 ربسُت جودة التعلم -

 ربسُت جودة مرافق التعلم -

 ربسُت جودة طاعة -

 التبلميذربسُت جودة انضباط  -

 ومن اؼبتوقع أن تؤدي ىذه الربامج إىل ربسُت نوعية ـبرجات التعلم. 

، وإعادة التبلميذ، بدأ زبفيض عدد 1002/1001ويف إطار متابعة الربنامج الذي بدأ يف 

تنظيم اإلدارة، واؼبعلمُت األقل تأىيبل من خبلل رفع مستوى الوعي، واغبلقات الدراسية، وحلقات 

ن يتم تطوير مرافق التعلم بشكل متزايد من خبلل الربنامج وعلى التعاو  .العمل، ودراسة االستئناف

 يف اؼبئة.  2.6مع عبنة اؼبدارس، يف حُت أن الفشل النسبة اؼبئوية اغبالية ليست سوى 

يف اؼبستقبل، يتم دعم صبيع اؼبكونات يف اؼبدرسة من قبل استعداد منو ج عبنة اؼبدارس ما إ ا  

ن كان نظام إدارة اغبرس، من وضع وخرج يأيت كمتابعة ؼبرسوم رئيس اؼبكتب اإلقليمي إلدارة الشؤو 

التاريخ  1003/ 2361/ 01. 03الدينية يف مقاطعة سومطرة اعبنوبية منرة وف/ كفتس/ ف.ف.



باؼببانج كواحد من اؼبدرسة اؼبوجودة يف موديل 1اغبكومية  اؼبدرسة العاليةحول تعيينها ابريل  27

 44مقاطعة سومطرة اعبنوبية.

 موقع الجغرافي  . ب

سومطرة اعبنوبية  احملافظةتقع يف  العاليةباؼببانج ىي اؼبدرسة موديل 1اغبكومية  اؼبدرسة العالية

منطقة جامعة اإلسبلمية اغبكومية  56زين العابدين فكري, منرة.  .دبدينة باؼببانج مع عنوان طريق

 363844.45(0722باؼببانج, ىاتف)رادين فاتح 

 الرؤية والرسالةج. 

 واؼبصلحة العاؼبيةكبَتة يف اعبودة و األخبلق الكردية : الرؤية

 مؤشرات رؤية اإلقباز

 

 

 وحدة
 

 اؽبدف
 

تعليق   
 

 نمرة
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 ٠٢٠9مايى  ٢مىديم تانمثاوج,  ٠مصذر وثيقح في إدارج انمذرسح انعانيح انحكىميح  



 يف اؼبئة

 

 يف اؼبئة

 

 

يف 

 الكلمات

 

 يف اؼبئة
 
 
 
 

 يف اؼبئة
 
 
 
 
 
 
 
 

111  

 

 

 

85 

 

 

300 
 

 

200 
 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

: 200اغبفاظ على نسبة النجاح 

 يف االمتحان الوطٍت التبلميذمن 

الدراسات العليا  تبلميذزيادة نسبة 

 :. 85يف جامعات الدولة إىل 

 300درجة التوفل إىل 

 .لديهم مهارات يف ؾبال الصحافة

زيادة نسبة كفاءة اؼبعلمُت 

 وموظفي التعليم يف التمكن

 .:200ا.ج.ت صار 
 

زيادة نسبة خرجيي ربفيظ القرآن 

 :85الكرَل إىل 

ة متوسط قيمة االمتحان زياد

 الوطٍت:

برنامج العلوم الطبيعية -

 45.00إىل  43.68اؼبتوسطات 

يبلغ متوسط برنامج العلوم  -
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كبَت  10-25يدخل اىل   

إىل  37.79االجتماعية من 

40.00 

نشط يف مسابقات كَت، مواضيع 

 أوؼببياد، ومسابقة اؼبعرفة العامة

 تظهر يف اػبط العريب

 ترامبيل تعمل الكمبيوتر
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 1028مايو  5, موديل باؼببانج 1اؼبدرسة العالية اغبكومية  يف الرؤيةمصدر :وثيقة 

 مهمة

 ربسُت تنفيذ التعلم النشط واالبتكاري واإلبداعي والفعال واؼبمتع. .2

 تنمو روح كيونغوالن، واالنضباط ووضع إىل األمام .1

 تزايد التجارب الدينية والدينية .3

 على التفوق يف األكادديية وغَت األكادديية.التبلميذتشجيع .4

 تنفيذ اليوم ومنطقة يتحدثون اإلقبليزية والعربية. .5

 تعزيز استخدام تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت.  .6

 تزايد اؼبوقف إدراكا للبيئة. .7

 بالمبانجموديل  2الحكومية  المدرسة العاليةنظام إدارة التعلم في  د. 



 التعلم استراتيجيات .5

وال بد من االعًتاف بأن جودة ـبرجات التعلم يف اؼبدارس ال تزال منخفضة عموما مقارنة 

باؼبدارس العامة. يف اؼبستقبل ليس أمامنا أي خيار جيب أن تتغَت الظروف مع الفهم جيب أن 

نكون قادرين على إثبات أن قيمة اؼبدارس ليست فقط ىي نفسها يف القانون ولكن ىو حقا 

 .يف اعبودة يف ىذا اجملالنفس 

من أجل ربقيق ىذه األىداف اؼبطلوبة العديد من االسًتاتيجيات وأحدىا ىو اسًتاتيجية 

التعلم. وىناك حاجة إىل اسًتاتيجية التعلم باعتبارىا واحدة من اػبطوات اغبقيقية للحاق بنا من 

قصَتة أو اخًتاقات يف  حيث جودة التعلم ونتائج التعلم. وتشمل ىذه االسًتاتيجيات زبفيضات

الشكل اغبقيقي السًتاتيجيات التعلم لدينا واليت نقوم هبا ىو كما  .بناء ىياكل ومؤسسات التعلم

 :يلي

 ىيكل اؼبنهج (2

 و كتسب 1023تنفيذ نظام التعلم مع اؼبناىج  (1

 لتبلميذلاعبدد سباما على أساس النظر يف نوعية العلوم واألخبلق  التبلميذيف قبول  (3

 احملتملُت

 نتائج التعلم من كل موضوع ىو اؽبدف الذي جيب ربقيقو (4

 ىناك اسًتاتيجية التدريس اليت جيب أن تنفذ من قبل اؼباجستَت (5



 بالمبانجموديل  2الحكومية  المدرسة العاليةفياستراتيجية تدريس المعلم  .2

اغبكومية النمو جية الثانية  اؼبدرسة العاليةيف ؿباولة لتحسُت نوعية التعلم يف البيئة  

نطلب منك أن تويل  .مع اؼبعلمُت لتبلميذباؼبباقبووجود شعور عميق باعبمع بُت اؼبعلمُت وا

 :اىتماما للمسائل التالية

جعل صادقة وحقيقية كل يوم وظيفة / واجب / واجب الواجبات.العادات النبيلة ىي  (2

 نا.تبلميذمفيدة جدا يف عملية التعليم من 

 ."لعمل "العلم العلمي دون أي ضرر ىو الضررشعار ا (1

 العاليةخلق "التعلم" بيئة التعلم من خبلل تطوير االبتكارات اعبديدة يف بناء إدارة التعلم  (3

 اعبودة خبلل عملية التعلم..

ال أقول كلمة "خطأ" أو ما شابو  لك سواء يف الفصول الدراسية أو خارج الفصول  (4

 الدراسية.

 مهذبا وبتوجيو من اؼبعايَت اإلسبلمية.جيب أن ننظر أنيق،  (5

 التدخُت سواء يف الصف أو خارج الفصول الدراسية. التبلميذأمام اؼبعلم حيظر على  (6

عقوبات شديدة  التبلميذتذكر، يتم إعطاء  !ال تعتاد على القادمة يف وقت متأخر جدا (7

 عندما يأيت متأخرا جد.

 داء اؼبهام.االستفادة من مرافق اؼبعلم بديل، عندما اضطر أل (8



م الكامل" من خبلل ازبا  كتسب باردجيما طريق طويل يعلم ملزم بتنفيذ مفهوم "التعلؼب (9

 من التدريس جيب أن تؤخذ.

اؼبعلمون غَت القادرين على التنفيذ وجها لوجو ألن القيام بواجبات رظبية أخرى  (20

 ءىا.يتحمل مسؤولية رئيس قسم اؼبناىج يف واكا إلدارة اؼبهام اليت تًتك ورا

موديل  2الحكومية  المدرسة العاليةفيالمبادئ التوجيهية لبناء منظمات التعلم للمعلم  .3

 بالمبانج

 باؼببانج موديل 1اغبكومية اؼبدرسة العاليةمعلم كل   1008/1009بداية السنة الدرسية 

 مطلوب؛

 .التبلميذلديهم اعتقاد قوي قادرة على تلبية ما ىو مطلوب من  (2

 .التبلميذخلق شعور من اؼبرح عند القيام بالعمل، مث إنشاء عبلقة جيدة مع  (1

 التعاطف والتفاىم اؼبتبادل. (3

 :نصائح لتعزيز العبلقات .وبناء عبلقات جيدة معهم التبلميذمعرفة  (4

 

 على قدم اؼبساواة مع البشر. التبلميذمعاملة  .أ 

هبا، ومشاعرىم حول ، والطريقة اليت يفكرون التبلميذضع يف اعتبارك ما حيب  .ب 

 األشياء اليت ربدث يف حياهتم.



 تعرف ما دينعهم من اغبصول على ما يريدون حقا. .ج 

 تنمو اؼبلكية اؼبتبادلة (5

ال تقول كلمات مثل: غيب، كسول، ال تعرف نفسك، بلبيان األساسية، والبحث عن  (6

 لك، والبعض اآلخر مثل.

 .أعبله دون أي حد زمٍتتعتاد على بناء تنظيم التعلم على النحو الوارد 

 بالمبانجموديل 2الحكومية  المدرسة العاليةفي  التالميذالمعلمين و  أحوالد. 

 بالمبانجموديل 2الحكومية  المدرسة العاليةين بمعلمال أحوال .5

 بالمبانجموديل 2الحكومية  المدرسة العاليةين بمعلمالقائمة األسماء 

و رقم  اسماء المعلمين/المعلمات الرقم

 التوظيف

 المادة الشهادة األخيرة الوظيفة

 S.Pdحازدى,  2

(297202141000212002) 

رئيس 

اؼبدرسة و 

 اؼبعلم

STKIP PGRI 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

1 .Draراتنا صبيلةM.Si, 

(296308142992031001) 

 Stisipol اؼبعلمة

Canradimuka 

Palembang 

 الفقو



3 Hj. Draسوحيٍت 

(295902022985211002) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 الفقو

4 Draأستا يت 

(296507297993031002) 

 الكيمياء UNSRI اؼبعلمة

5 Hj. DraريسناريتاM. Si, 

(296705052993011002) 

 Universitas اؼبعلمة

Sjakyakirti 

 التاريخ

6 Hj. DraشعيبةM.M, 

(29690614299431002) 

 Univ. Tridinanti اؼبعلمة

Palembang 

 اعبغرفية

7 Draشورياٍل 

(296522172991031002) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

تاريخ 

الثاقفة 

 اإلسبلمية

8 DraروسويتاM. Si, 

(296908062995031001) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

 s.Pdسوندارٍل 9

(296807052995031002) 

 Universitas اؼبعلمة

Muhammadiyah 

علم 

 األحياء

20 Drs.أمري م 

(296622202994032004) 

 IAIN Raden اؼبعلم

Fatah 

Palembang 

 الرياضيات



22 Hj.مسنةs.Pd 

(296207232987031004) 

 Univ. PGRI اؼبعلمة

Palembang 

 الرياضيات

21 DraحجيدةM. Si, 

(296808082994031008) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

 اعبغرفية

23 Drs.رزالM. Si, 

(296521122997042002) 

اؼبعلم و 

نائب 

اؼبدرسة يف 

قسم 

 الطبلب 

Stisipol 

Candradimuka 

Palembang 

الًتبية 

 اؼبدنية

 ,S.Ag. M.Pdأغوس ويانا 24

(296708132997042002) 

اؼبعلم و 

نائب 

اؼبدرسة يف 

قسم مناىج 

 الدراسي

Univ. PGRI 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

 ,S.Ag. M.Pd.i خليدة 25

(296103112987031001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 التاريخ

 الكيمياء UNSRIاؼبعلمة و  ,M.Pd نلي ايفريانا 26



نائبة  (297001072995011002)

اؼبدرسة يف 

قسم 

العبلقة 

 اجملتمعية

27 Hj. Draليسيت يوليتاM. Si, 

(296902292995031001) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

علم 

 األحياء

28 Dra.أفريزة مسمة 

(296704232997031001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

علم 

 األحياء

29 Draروحايٍت M. Si, 

(296322202987031001) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

علم 

 اإلجتماع

10 DraروسيلةM.Pd. I, 

(296806062996031001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 اللغة العربية

12 Draنفيسة M. Si, 

(296901262997031003) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

 الفيزياء

 ,S.Agسري فوجي نينجسح 11

(296908012997031001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 الرياضيات



13 Draربيعة 

(296506052996031001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 

 ,S.Pd., M.Siحوسنيايت 14

(297321212999031003) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

اللغة 

 اإلندونيسية

 ,S.Pd., M.M سورياٍلتيتُت  15

(296909292997031000) 

 Univ. Tridinanti اؼبعلمة

Palembang 

اللغة 

 اإلندونيسية

16 Dra.ليسماوايت رضيعة 

(296320282999031002) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 

17 Dra.رضبة وايت 

(296620182996031002) 

 IAIN Raden اإلدارية

Fatah 

Palembang 

 

 ,M.Si علي الدين 18

(296008282979032002) 

أمُت 

صندوق 

اإليصاالت 

 و النفقات

Stisipol 

Candradimuka 

Palembang 

 

19 Hj.سفاريناM.Pd., M.Si 

(297206241001211002) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

اللغة 

 اإلندونيسية

 الرياضيات IPB اؼبعلمة S.Pd., M.Siانا مرنيدا 30



(297203282999031005) 

32 Dra.نور حيايت ؿبمد 

(296522252991031003) 

مدير شؤون 

اؼبوظفُت 

 واإلدارة

IAIN Raden 

Fatah 

Palembang 

 

 ,s.Agاميل ساليم 31

(297606061003212001) 

اؼبعلم و 

نائبة 

اؼبدرسة يف 

قسم 

 سافراس

IAIN Sunan 

Kalijaga 

 اللغة العربية

 S.Pd., M.Siسوروري حاديانيت 33

(297307261002211001) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

 الكيمياء

 ,s.Ag مطمعنة 34

(297420171002211001) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

عقيدة 

 األخبلق

 ,S.Pd نور عينون 35

(2977408271003211001) 

  UNSRI اؼبعلمة

 S.Pd., M.Siاولفا ساري 36

(297808251003211004) 

 الرياضيات IPB اؼبعلمة



  ,.S.Pdروظبَتي فطريانا 37

(297605251005021008) 

علم  UNSRI اؼبعلمة

 األحياء

 ,s.Ag إندراوان 38

(297506211003212003) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

القرأن و 

 اغبديث

39 Dra.ايٍت زىرةM.Pd.I, 

(297008151005021020) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 الفقو

 ,.S.Pd سيسكا فطريانيت 40

(297709211003211001) 

 الكيمياء UNJA اؼبعلمة

 S.Pd., M.Siشوحييت 42

(297109241005021003) 

 Universitas اؼبعلمة

Sjakyakirti 

علم 

 األحياء

41 Dra.ويوين أغوستينا 

(296508261005021004) 

 IAIN Raden اؼبعلمة

Fatah 

Palembang 

 اعبغرافية

 ,.S.Pd ماراليلي 43

(298003041005021005) 

 التبية اؼبدنية UNSRI اؼبعلمة

 .SEموسدالفة 44

(297108192994031002) 

مصمم 

 الربنامج

Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang 

 

 Universitas اؼبعلمة s.Pd., M.Mيفاري أبريانت 45

Tridinanti 

 اإلقتصاد



(298204081005021008) 

 ,M.Pdبوقبامُت 45

(298009291005022001) 

اللغة  UNSRI اؼبعلمة

 اإلقبليزية

46 Hj.نور ليليS.Pd.I, 

(296708271000031002) 

 STAI اؼبعلمة

Rahmaniyah 

Sekayu 

القرأن و 

 اغبديث

 ,.S.Pd ايل ماليٍت 47

(297801081005021002) 

 Universitas اؼبعلمة

PGRI 

Palembang 

 الفيزياء

 ,.S.Pd روظبيدة 48

(297608281006041012) 

 Universitas اؼبعلمة

Muhammadiyah 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

49 H.صفيانs.Pd.I., M. Si, 

(297303202993032003) 

رئيس 

الشؤون 

 اإلدارية

Stisipol 

Candradimuka 

Palembang 

 

 ,.S.Pd كارتيكا 50

(297020201006041033) 

 Universitas اؼبعلمة

Pasundan 

اللغة 

 اإلندونيسية

 ,.S.Pd ايلفا دونا 52

(297908041006041005) 

اللغة  Univ. Jambi اؼبعلمة

 اإلقبليزية

 Universitasاؼبعلم و  ,.S.Pd اسبلم 51

PGRI 

 اإلرشاد



 Palembang اإلرشاد (297402231005022005)

 ,.S.Pd نينجرومتري موسي  53

(297922181005021005) 

اؼبعلمة و 

 اإلرشادة

 اإلرشاد 

 ,.S.Pd سوداٍل 54

(296222162984022002) 

أمُت 

صندوق 

اإليصاالت 

 و النفقات

Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang 

 

 ,A.Maيوليا صفياٍل 55

(296208322985031002) 

 IAIN Raden اإلدارية

Fatah 

Palembang 

 

 ,A.Ma ثبلثُت تابرانيت 56

(296520302987031003) 

مدير 

اإلداريُت و 

 الوثائق

IAIN Raden 

Fatah 

Palembang 

 

 ,S.Pd., M.Siنويرا اياستيكا 57

(297722011007021028) 

 Stisipol اؼبعلمة

Candradimuka 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

 ,S.Pd., M.M نانا ديانا 58

(297701101007021024) 

 Universitas اؼبعلمة

Tridinanti 

Palembang 

اإلقتصاد و 

 اجملاسبة

 IAIN Raden اؼبعلم ,S.Ag., M.Pd.Iحبرية 59

Fatah 

القرأن و 



(297801241007201001) Palembang اغبديث 

 لسان الكرمة عبدي 60

(296522242986012002) 

مدير 

اإلداريُت و 

 الوثائق

MAN 2 

Palembang 

 

 ,.M.Pd فطريانيت 62

(296522242986012002) 

 Universitas اؼبعلمة

PGRI 

Palembang 

اللغة 

 اإلندونيسية

 ,.M.Pd رزقي اػبَتية 61

(298608161009031002) 

 اإلقتصاد UNSRI اؼبعلمة

 ,S.Pd.I دحلية 63

(296721321007021323) 

 Sekolah Tinggi اؼبعلمة

Agama Islam 

عقيدة 

 األخبلق

 ,SH.Iأنديبيليتوٍلديري  64

(298502101005022001) 

جامعى 

البيانات 

 اؼبالية

Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang 

 

 ,S.Pd أري ديستيانا 65

(298321041020021023) 

 Universitas اؼبعلمة

Sriwijaya 

اللغة 

 اإلقبليزية

 ,S.Pd ليٍت نوفيانيت 66

(298102191009021004) 

 Universitas اؼبعلمة

Sriwijaya 

 اإلقتصاد



 

 ,S.Psiرضبي موستيكا ساري 67

(298506201009021022) 

 اإلرشاد UMS اؼبعلمة

 حيندرا وجيايا 68

(298209241009022020) 

اللغة   اؼبعلم

 اإلندونيسية

 ايكا سفريانا 69

(298506201009021022) 

 Universitas اؼبعلمة

Sebelas Maret 

 اإلقتصاد

 ادييليا قانتيسا 70

(298406051005021004) 

مدير شؤون 

اؼبوظفُت 

 واإلدارة

SMK Pembina 

1 Palembang 

 

 S2 Universitas اؼبعلمة ايليزا ناتاليا 72

Tridinanti 

Palembang 

الفن و 

 الثقافة

 Stisipol اؼبعلم أضبد صاغبُت 71

Candradimuka 

Palembang 

تنفيذ و 

اؼبعرفة من 

اؼبواد 

األكادديية 

التبلميذ و 



تعليم 

 اؼبشغل

 PKMB Mawar اؼبعلمة نَتديانا 76

Tlg Aman 

Palembang 

الناظافة و 

اؼبساعد 

 العام

الناظافة و   اؼبعلم جواندا 74

اؼبساعد 

 العام

 IAIN Raden اؼبعلمة حَتلينا 75

Fatah 

Palembang 

 اللغة العربية

 IAIN Raden اؼبعلمة سوتاريا 76

Fatah 

Palembang 

 اللغة العربية

 Universitas اؼبعلمة ليزا ميغاوايت 77

PGRI 

Palembang 

 الرياضيات

 Universitas اؼبعلمة ماريا أولفا 78

PGRI 

Palembang 

اللغة 

 اإلقبليزية

الناظافة و  Amik Sriwijaya اؼبعلم جوٍل فَتي 79

اؼبساعد 



 العام

 Universitas اؼبعلمة ييٍت اميايت 80

Muhammadiyah 

Palembang 

تكنولوجيا 

اؼبعلومات 

و 

 اإلتصاالت

 Univ. PGRI اؼبعلم ؾبيب الرضبن 82

Palembang 

تكنولوجيا 

اؼبعلومات 

و 

 اإلتصاالت

تكنولوجيا  UNSRI اؼبعلمة سَتيف رزقي 81

اؼبعلومات 

و 

 اإلتصاالت

 IAIN Raden اؼبعلمة ليديا أرليٍت أكتارينا 83

Fatah 

Palembang 

 اللغة العربية

 Universitas اؼبعلم رضا جايانشة 84

Muhammadiyah 

Palembang 

الناظافة و 

اؼبساعد 



 العام

 IAIN Raden اؼبعلمة ايفا فريدة 85

Fatah 

Palembang 

ورش العمل 

و ريادة 

 األعمال

 Univ. PGRI اؼبعلم ؿبمد قدري ىدية.  86

Palembang 
الًتبية 

البدنية و 

 الصحة

 Univ. PGRI اؼبعلمة فطريانا  87

Palembang 

إداراة 

التبلميذ و 

 التدريس

 IAIN Raden اؼبعلمة واليا تاالتوف 88

Fatah 

Palembang 

 اؼبكتبة

 Univ. PGRI اؼبعلم كواد الدينشة 89

Palembang 

الًتبية 

البدنية و 

 الصحةس

 Poltek اؼبعلمة ارماواسا 90

Sriwijaya 

Palembang 

 العامة

 IAIN Raden اؼبعلمة نيل فطرا 92

Fatah 

 العامة



Palembang 

 IAIN Raden اؼبعلمة يونيتا 91

Fatah 

Palembang 

 اؼبوظف

العامة و  UNSRI اؼبعلمة أيو ميَتسكا 93

 اؼبوقع

 النظافة SMP اؼبعلمة سري وارنينجسح 94

 النظافة SD اؼبعلمة عطينا 95

 Universitas اؼبعلم ؿبمد علي حنفي 96

PGRI 

Palembang 

الًتبية 

البدنية و 

 الصحةس

 Universitas اؼبعلمة أنيتا ميلينا 97

PGRI 

Palembang 

الًتبية 

البدنية و 

 الصحةس

 SMK GAJAM اؼبعلم سومادي 98

MADA  

األمن و 

 السائق

 IAIN Raden اؼبعلمة ماريا أولفا 99

Fatah 

Palembang 

العامة و 

 النظافة

 Univ. Bidar اؼبعلم بَتماوي 200

Palembangs 

األمن و 



 السائق

 1028مايو  5, باؼببانجموديل 1اؼبدرسة العالية اغبكومية يف ُت علماؼبقائمة األظباء مصدر:وثيقة 

 بالمبانجموديل  2الحكومية  المدرسة العاليةب ي الفصلفو األسماء قائمة 

 الفصل األسماء رقم

 M.Pd X MIA 1 رزقي اػبَتية, 5

2 Hj.  ,سافرناM.Pd, M.Si X MIA 2 

 S.Pd X MIA 3 ايلفا دونا, 3

 S.Ag X MIA 4, مطمعنة 4

 M.Si X IIS 1روظبَتي فاطريانا,  5

 S.Pd X IIIS 2ايكا سفرياٍل,  6

7 Dra. Hj.  ,ريسناريتاM.Si XI MIA 1 

 M.Si XI MIA 2حسنيايت,  8

9 Dra. شورياٍل XI MIA 3 

 S.Pd XI MIA 4مار ليلي,  57

 M.Si XI MIA 5شوحييت,  55

 S.Pd XI IIS 1أري ديسًتياٍل,  52



 M.Pd.I XI IIS 2نور ليلة,  53

54 Dra   ,روسويتاM.Si XI IIS 3 

 S.Pd XI IIS 4ليٍت نوفيانيت,  55

 M.Pd.I XII MIA 1هبرية,  56

57 Dra. Hj.   ,ليسيت يوليتاM.Si XII MIA 2 

58 Dra  ,نفيسةM.Si XII MIA 3 

59 Dra أستا يت XII MIA 4 

 S.Pd XII MIA 5روظبيدا,  2

25 Dra. Hj  ,شعيبةMM XII IIS 1 

 S.Pd. MM XII IIS 2تيتُت سورياٍل,  22

23 Dra.  ,روحيٍتM.Si XII IIS 3 

 M.Si XII IIS 4نورا اياستيكا,  24

 1028مايو  5, باؼببانجموديل  1اؼبدرسة العالية اغبكومية يف  الفصل يفو األظباء قائمة مصدر: وثيقة           

 بالمبانجموديل 2الحكومية  المدرسةالعاليةبالتالميذ أحوال .2

 2758/  2757لسنة ل



 الفصل
 األجناس

 الجملة
 تلميذة تلميذ

 18 27 2مييا األول 
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 ميذاتل

 

 18 27 1ييا األوؼب

 18 27 3ييا األوؼب

 18 27 4ييا األوؼب

 17 28 2إس األوإل

 18 27 1إس األوإل

 567 573 عدد 

 11 24 2مييا الثاٌل 

 ميذاتل 373

 

 16 10 1مييا الثاٌل 

 17 10 3مييا الثاٌل 

 16 10 4مييا الثاٌل 



 19 11 5مييا الثاٌل 

 13 23 2إإس الثاٌل 

 14 24 1إإس الثاٌل  

 13 24 3إإس الثاٌل 

 13 23 4إإس الثاٌل 
 

 223 557 عدد

 15 22 2مييا الثالث 

 ميذاتل345

 

 13 29 1مييا الثالث 

 11 10 3مييا الثالث 

 14 29 4مييا الثالث 

 14 28 5مييا الثالث 

 29 26 2إإس  الثالث

 29 27 1إإس  الثالث



 29 26 3إإس  الثالث

 28 26 4إإس  الثالث

 593 552 عدد

 583 475 العدد اإلجمالي
 ميذاتل988

 

 1028مايو  5 ,باؼببانجموديل 1ؼبدرسةالعالية اغبكومية ذ يف االتبلمي أحوالمصدر: وثيقة 

 

 بالمبانجموديل 2أحوال المدرسة العالية الحكومية  .3

 مرافق التعلم . أ

 جملة مرافق التعلم رقم

 غرفة 24 غرفةالتعلم 5

 5 مختبرالعلومالطبيعية 2

 5 مختبراللغة 3

 5 مختبراتالحاسوب 4
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 الفصل الرابع

 نتائج البحوث و مباحثة



 موديل بالمبانج 2الحكومية  تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالية العلمي في المدخل. 5

 باؼبدرسة العاليةىذه البحث يفعل ؼبعريفة عن تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية 

. للحصول على البيانات الىت قام هبا الباحثة تفعل مقابلة و مراقبة موديل باؼببانج 1اغبكومية 

ل و اؼبصطحب  بوثيقة. بعد الباحثة تفعل مقابلة الىت مت تعزيوىا دبقابلة عن تنفيذ اؼبدخ

 العلمي يف تعليم اللغة العربية إىل الثانبا معلمان اللغة العربية الصف العا شرة.

يف ىذه البحث موجودة الثانيا معلمان اللغة العربية الصف العاشر يعٍت معلمة )أ( و 

معلم )ب( و كذلك بعض تبلميذ الصف العاشر ديثلون اؼبخربين.ىذه البحث تفعل يف 

 4بواسطة معلمة )أ( و يف الصف العاشر العلوم الطبيعة  2اعية الصف العاشر العلوم االجتم

بواسطة معلم )ب(. يف ىذه اغبالة الباحثة سوف و صف عن نتائج البحث فعلها الباحثة 

يعٍت بطريقة معريفة صبيع العمليات الىت ذبدث حبلل الباحثة تفعل البحث على أساس 

 صياغة اؼبشكلة .

ا ىا بواسطة الباحثة يف اؼبيدان من خبلل مقابلة و مراقبة على أساس البيانات الىت مت ارب

مع معلمة)أ( و معلم )ب( كمعلم اللغة العربية الصف العاشر. الباحثة تنظر أن معلمان 

االىتمام جدا كيف موقف و تطوير تبلميذ إيا درس اللغة العربية, كي تبلميذ الصف العاشر 

متحمس جدا ؼبعرفة أكثر داخل تعليم اللغة  نجموديل باؼببا 1اغبكومية  باؼبدرسة العالية

 العربية.



ىذا ديكن أن يثبت عندما الباحثة سأل إىل معلمان اللغة العربية يعٍت معلمة )أ( و 

موديل  1ة اغبكومي تعليم اللغة العربية باؼبدرسة العالية العلمي يف اؼبدخلمعلم )ب( " كيف 

" يف تعليم اللغة العربية أنا أطبق تعليم اللغة العربية استخدام  ة )أ(باؼببانج؟" أجاب معلم

العلمي فبا يؤ   اؼبدخلبتنفيذ تعليم استخدام  1023العلمي بتنطبق مفهوم اؼبناىج  اؼبدخل

 يناظركد على تطوير القدرة على أداء )الكفاءة( اؼبهام مع معايَت أداء معينة مع باتباع نشاط 

 46.يتصل بو  جيربو  يفكرل و يسأو 

" يف تعليم اللغة العربية أنا أطبق تعليم اللغة العربية استخدام )ب( أجاب معلم 

العلمي فبا يؤ   اؼبدخلبتنفيذ تعليم استخدام  1023العلمي بتنطبق مفهوم اؼبناىج  اؼبدخل

 يناظركد على تطوير القدرة على أداء )الكفاءة( اؼبهام مع معايَت أداء معينة مع باتباع نشاط 

 يتصل ب.و  جيربو  يفكرل و يسأو 

من األنشاطة اػبمسة تبلميذ أكثر نشاطا يف تعليم. كي ديكن بالنتيجة أن يشعر 

 47اؼبتعلمون, أس يف شكل إتقان ؾبموعة معينة من الكفاءات.

 العربية التعلم عملية مراقبة منورقة توجيهية مبادئ

المؤشرات / الجوانب  رقم  المعلومات
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 تالميذال مشاركة

 يف النشطةتبلميذ ال مشاركة تنمو أ.

 التعلم
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 مل
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 1028مايو  4باؼببانج, 



مث الباحثة مقارنة بنتيجة مراقبة مباشرة عندما معلم عّلمو يف الفصل على أساس تنسيق 

مرقبة اؼبرفقة, اتضح حقيق معلمان تنفيذ تعليم وفقا للخطوات اؼبنصوص عليها يف خطة تنفيذ 

 48. 1023التعليم اؼبنهج 

و جانب لو على أساس من اؼبرقبة يفعل الباحثة  مع تنسيق اؼبرقبة أعبله أن كل مؤشر أ

حظ مت تنفيذه من قبل اؼبعلمُت على حدسواء جيد جدا. ىذا الصداد ديكن مضبوط عندما 

الباحثة تطلب إىل معلمُت اللغة العربية " ما الطريقة الىت معلم أو معلمة  استخدام يف يتعليم 

نا اللغة العربية إىل تبلميذ من نتائج تعلم يتم تكبَتىا؟" أجاب معلمة )أ( " يف تعليم أ

 49استخدام اؼبدخل العلمي و طريقة انتقائي .

يف حُت أجاب معلم )ب( " يف تعليم أنا استخدام اؼبدخل العلمي و طريقة تباين  

ولكن استخدام طريقة معلمان استخدام اؼبدخل العلمي يف  50حسون بلمواد الذي أنا يتعلم.

تعليم. ىذا الصداد ديكن مضبوط عندما الباحثة تطلب إىل معلمُت اللغة العربية" ما ا 

معلمان فعلتم خطوة األنشطة اػبمسة )يناظر و يسألو يفكر و جيرب و يتصل ب(؟" أجاب 

 نشطة اػبمسة .معلمة )أ(  " أن يف األنشطة تعلم أنا فعل خطوة األ
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من صبيع األنشطة يناظر و يسألو يفكر و جيرب و يتصل ب صبيع األنشطة تفعل 

يف حُت أجاب معلم )ب( " أن يف األنشطة  52بواسطة تبلميذ ولكن معلم فقط كحافز.

 تعلم أنا فعل خطوة األنشطة اػبمسة .

من صبيع األنشطة مبلحظة و السأل و نطق و اإلختبار و ببلغة صبيع األنشطة تفعل 

بواسطة تبلميذ ولكن معلم فقط كحافز. يف خطوة األنشطة يناظر معلمان اؼبعرفة عن 

اؼبوضوع الىت مت دراستكم. ولكن تبلميذ يناظر عن معرفة معلم . مث يف األنشطة اليسأل 

يف ىذه تشطة السؤال واعبواب حدث بُت تبلميذ و معلم.  تبلميذ ال فهم تطلب اليسأل و

لكن اؼبعلم مل جييب مباشرة يلقي اؼبعلم اليسأل على التبلميذ اآلخرين.إ ا مل جييب أي تبلميذ 

 بشكل صحيح, فسوف جييبو اؼبعلم. 

يف ىذه األنشطة دبا يف  لك أيضا يف األنشطة يفكر. ألن تبلميذ تطلب لتبحث عن 

يذ جيب التفكَت. يف خطوة األنشطة جيرب تبلميذ تطلب ؼبتظاىر اػبوار متعلق إجابات التبلم

بلموضوع. يف خطوة اآلخر يعٌت يتصل ب يقدم تبلميذ نتأئج الدراسات القائمة على اليناظر 

حول اؼبادة الىت سبت دراستها و خيتم التبلميذ النتائج واالستنتاجات شفهيا. رؤيتها من نتائج 

 51يف تعليم طيب.تعلم تبلميذ كسب 
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ىذا الصداد ديكن مضبوط عندما الباحثة تطلب إىل معلمُت اللغة العربية" كيف نتائج  

تعلم تبلميذ كسب يف تعليم اللغة العربية؟" أجاب معلمة )أ( " نتائج تعلم تبلميذ مرضية سباما 

قل ألن يف عملية تعليم  أكثر تبلميذ متحمس جدا يف تعلم رفم أن موجود بعض تبلميذ أ

 53.ضباس يف تعلم. و أيضا مشهود التقييم اآلخر الذي يأخذه اؼبعلمة يف كل تعليم

يف حُت أجاب معلم )ب(" نتائج تعلم تبلميذ مرضية سباما ألن يف عملية تعليم  صبيع 

التبلميذ متحمس جدا و أيضا مشهود من دفًت اػبضور والغياب و التقييم األخرين 

آخرى ديكن أن ينظر إليو من اػبدعة أن اؼبعلم  القييم. KKMمتودرجات التبلميذ فوق قيمة 

من النتيجة  54يعطى النجم لتبلميذ الذين يستطيعون اإلجابة على التقييم اؼبليء بالنجوم.

اؼبراقبة و اؼبعرفة أعبله تبدأ من تعليم و األنشطة جوىر تعليم و ترقية درس تعليم و اؼبدخل أو 

 ل العلمي فعلتم بالفعل بشكل جيد.اسًتتيجية تعليم و األنشطة اؼبدخ

يتم  من استخدام اؼبصادر تعلم أو وسيلة تعليم معلمة مل إستخدام وسيلة فبتع.جوانب 

تثبيت اؼبعلمة فقط ركذالسبورة فبا أدى إىل التعليم رتيب. ألن لقص وسيلة اإلعبلم موجود 

بعض تبلميذ أقل سغف يف تعلم, يصبح تبلميذ مشبعُت وأحيانا يكون موجود تبلميذ يلعبون 

اؽباتف احملمول خبلل ساعات الدوام اؼبدرسي مبشارة. يف األنشطة اػبتامية ال موجود تنفيذ 

 َت من األحايان. يف كث
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معلمة فعلت تقييم هنائي وفقا لؤلىداف.مث من نتيجة اؼبراقبة و اؼبقابلة أعبله ديكن 

تنفيذ اؼبدخل العلمي يف  و معلم 1023الباحثة  استنتاج  لك باؼبدرسة استخدام منهج 

يناظر و يسألو يفكر و جيرب من خبلل اتباع األنشطة  1023عملية تعليم  ما مفهوم منهج 

 بينما اؼبعلمة فقط كشيق. ,.يف األنشطة  تبلميذ أكثر نشاطا من معلميتصل بو 

موديل  1باؼبدرسة االلعالية اغبكومية استنتاج الباحثة  لك اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغةالعربية 

مؤكد من باؼببانج استخدام بواسطة معلم اللغة العربية الصف العاشرة يعٌت معلمة )أ( و معلم )ب( 

اؼبدرسة االلعالية ة مقابلة ومراقبة تفعل الباحثة  ديكن إثباتو أيضا من البيانات معلمان  أن نتيج

و تنفيذ اؼبدخل العلمي يف عملية  1023موديل باؼببانج قدباستخدام مفهوم منهج   1اغبكومية 

أ( و يف صنع خطة تنفيذ تعليم معلم تنفيذ اؼبدخل العلمي.  معلمة ) 1023تعليم ما مفهوم منهج 

معلم )ب( ديكن تصنيفها بشكل جيد جدا. ويستطيع ان ينظر من نتيجة مراقبة و مقابلة  الىت 

تفعل الباحثة أن ؼبا يف عملية تعليم كل األنشطة يفعل هبا التبلميذ. وتبلميذ أكثر نساطا من اؼبعلم. 

 واّما اؼبعلم يكون كا الشيق بينما اؼبعلم  فقط كشيق.

 2الحكومية  تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالية في العلمي المدخلتنفيذ . 1

 موديل بالمبانج

موديل باؼببانج معلم اللغة العربية تستخدام اؼبدخل العلمي  1يف اؼبدرسة العالية اغبكومية 

ىذا الصدادديكن مضبوط عندما الباحثة تطلب إىل معلمان اللغة العربية أي معلمة يف تعليم. 



تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية؟" أجاب معلمان" يف  )أ( و معلم )ب(" كيف

. يف صنع خطة  تنفيذ  تعليم معلم تنفيذ اؼبدخل 1023تعليم انا استخدام مفهوم منهج 

 العلمي.

ىكذا الباحثة استخدام طريقة صبع البيانات بامقابلة و الىت يتم مقارنتها بنتيجة بامقابلة 

 ومايو مع الشكل اؼبرفق على النحوالتايل: –العمق أجريت يف أبريل 

 العربية التعلمنشطة المدخل العلمي مبادئتوجيهيةمنورقةمراقبة

 المعلومات المؤشرات / الجوانب المالحظة رقم

تنغيذ المدخل العلمي في عملية  أ.

 نشطة تعليم

 

  يناظر .5

يطلب من اؼبشاركُت رؤية وظباع النص  أ

اؼبادة الذي يقرأىا معلمة حول 

 اؼبوصوفة

 

اإلجتماعية إىل شرح اؼبواد اؼبراد  ب

 مناقشتها

 



٢.   اليسأل 

مناقشة اؼبعلومات اليت مل يتم فهمها,  أ.

معلومات إضافية تريد أن تعرفها أو  

 كتصنيف

 

طرح أسئلة حول اؼبواد الىت مل يفهمها  ب.

 التبلميذ 

 

  يجرب .۳

تقسيم اؼبتعلمُت إىل عدة يتم  أ.

و يطلب وظيفة مناقشة  ؾبموعات

 احملتوى الوارد يف النص.

 

  متظاىر اؼبتعلمُت اغبوار باؼبواد  ب.

  يغكر .4

  معاعبة اؼبعلومات الىت مت صبعها بالفعل أ.

التحليل بيانات يف شكل إنشاء فئات,  ب.

اؼبعلومات  ات الصلة /ربط الظواىر

 من أجل إجياد منط.

 

  يتصل ب .5



دراسات اؼبناقشة, مراقبة عرض نتائج  .أ

 احملادثة وفقاللمواد الىت مت دراستها.

 

  يصف مطالعو ب.

سبثيل مطالعو غطاء عملية و نتائج و  ج.

 استنتاجات شفوية

 

 1028مايو  9باؼببانج,  

كما مراقبة الباحثة تفعل أن اؼبعلم تنفيذ اؼبدخل العلمي يف حطوة التعليم. أما خطوة تنفيذ 

 يعٌت يناظر و يسأل و يغكر و جيرب و يتصل ب تلي: اؼبدخل العلمي

بواسطة أستا ة روزيبل كمعلمة  2نتيجة البحث يف الصف العاشر العلوم االجتماعية  .2

 )أ(

كما نتيجة مراقبة و خطة تنفيذ تعليم أعبله موجو أن يف األنشطة مبلحظة , يتم توجيو 

اغبياة يف األسرة و قبل اؼبعلمة )أ( يعٌت عن التبلميذ من قبل اؼبعلمُت ؼبراقبة اؼبواد اؼبقدمة من 

 55يف شكل اػبوار و اؼبفردات التايل: يف سكن التبلميذ

 Setiap hari كل يوم Tempat مكان

 Minat ميول Dia(p) membantu تساعد

 Halaman sekola ساحة المدرسة Kemudahan التسهيالت
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 Tempat bermain ملعب Memenuhi سد

 Hendaknya kalian أن تحافظوا

menjaga 

 Keindahan جمال

 Untuk ألداء

melaksanakan 

 Pelajaran الدروس

 Aku sennag,suka حبأ Tertib, rapi,disiplin نظام

 Kebersihan النظافة Pertumbuhan تنمية

Kebutuh حوائج Kegiatan mereka نشاطاتهمn 

 Mudah تيسير= سهولة Terhadap نحو

 Melatih ممارسة Yang ada الموجودة

 Tentu طبعا Upacara bendera تحية العلم

 .يناظر2

يف ىذه األنشطة تطلب تبلميذ النتبو اؼبفردات موجود يف السبورة و تفسَت من اؼبعلمة )أ( 

عن اؼبواد أعبله, مث اإلجتماع تبلميذ اؼبفردات اغبفظ معلمة )أ(, بعد  لك تبلميذ غبفظ معا. 

اإلقبازات الىت مت اغبصول عليها تبلميذ من خبلل ىذه األنشطة ىي استخدام تبلميذ باعُت 

تبلميذ انتبو كتابة موجود يف السبورة و إ ن يعٌت  تبلميذ اإلجتماع اؼبفردات اللغة   يعٌت

 العربية غبفظ و أيضا تفسَت وضح  بواشظة معلمة )أ( حول اؼبواد الىت يتم دراستها. 

ىكذا نتيجةىا تبلميذ غبفظ و عرفو معٌت اؼبفردات باغبفظ  و بالتفسَت بواشطة معلمة 

معلمة )أ( جبيد يف األبلغو اؼبواد و غبفظ اؼبفردات يف اللغة العربية و  )أ(. يف ىذه األنشطة

 تلبلميذ أيضا انتبو و فعل األنشطة مبلحظة حبماس كبَت و إثارة.

  يسأل .1



أل مناسب دبفهوم التدرستها. مثل يف كبو موجود  بعد فعل غبظ, يتم اليسيف األنشطة 

إعطاء التبلميذ فرصة ؾبانية قدر اإلمكان بواسطة اؼبعلمة )أ( لطرح أسئلة ال يفهمها التبلميذ 

حىت يف تنفيذ تعليم تبلميذ بسبلسة يف التبلميذ, اليزال فقط وفقاجملموعة قدرة التبلميذ و 

الذين يسألون يف كثَت من األحيان يف حُت أن الطباقات الدنيا يف بعض ىذا ىو الطبقة العليا 

 األحيان زبتار أن تظل صامتا. 

ل اؼبقدمة اؼبوادي عن اػبوار و اؼبفردات تدرستها. مثلو يف اػبوار موجود كلمة تبلميذ اليسأ

 تبلميذ مفهم.يف ىذه  األنشطة, بعيدا تطلب تبلميذ يف يناظرمل مفهم. بعد األنشطة 

ل حول اؼبواد الىت يتم ميذ ليصبحو أكثر نشاطا من خبلل اليسأل, معلمة )أ( ظبك تبلاليسأ

دراستها. ينظر يف الباحثة اؼبراقبة يف الفصل, معلمة )أ( تفسَت شيء اؼبوادي اؽبداف ىا 

ل معلمة )أ(, لكن ال تزال  ات الصلة بااألنشطة اليسألسمك تبلميذ اعتقد و األجاب من 

ل اليسأ ازات الىت مت اغبصول عليها تبلميذ من ىذه األنشطة ىي تبلميذ شجاعاليوم. اإلقب

 عن اؼبواد مل مفهم و اؽبدافها لذلك تبلميذ مفهم  و التأّخر يف تدراستها.

 جيرب .3

مستعمل يعٌت بتنطوي تبلميذ غبفظ عودة اؼبفردات باغبفظ معلمة)أ(   جيرباألنشطة 

قبلها و معرض اػبوار موجود يف الكتب. يف األنشطة مبلحظة, كما مراقبة الباحثة , يف ىذه 

األنشطة لرأي حقيقة اغبفظ التبلميذ توجيها معلمة )أ( تطلب تبلميذ غبفظ اؼبفردات بطريقة  



ا )للفرد(. وتبلميذ اؼبضي قدما واحدا تلو اآلخر اإلجراء كبل سيكية )ؾبمعات( مث شخصي

 ؿبادثة اؼبعلمة )أ(.

وجواب بُت معلمة )أ( و تبلميذ. معلمة )أ( كلسؤال و  اليسألالذي حيتوي على  

ل و فقال للمواد الىت مت يسأتبلميذ كااإلجابو. جيب التبلميذ اإلجابة بشكل صحيح على ال

يها تبلميذ من ىذه األنشطة ىي تبلميذ مًترب يف اغبفظ تصدرىا. ان الىت مت اغبصول عل

 56اللغة العربية و تبلميذ أيضا  اكرة القطار تبلميذ ؼبعرض اػبوار دون النظر أىل الكتب.

 يفكر .4

و اعتقد حرج  يفكريف عملية تعليم سَت. معروف جزئيا تبلميذ اعتقد ب يفكر األنشطة

, معلمة يفكرل. كما اؼبراقبة الباحثة, يف األنشطة يسأعندما موجود معلمة )أ( أو تبلميذ ال

ها لذلك تبلميذ اعتقد جيد  )أ( تفسَت معٌت اؼبفردات بطريقة تعريفها يف اللغة العربية اؽبداف

عٌت اؼبفردات, خببلف  لك اؽبدافها ىي لتعتاد تبلميذ اللغة العربية معلمة )أ( أيضا دبكتشف 

 تطلب تبلميذ العتقد و ترصبة إىل اللغة العربية من منح اؼبفردات جديد مل عرفة تبلميذ حىت

 اؼبفردات جديد منح. 

من اؼبراقبة الباحثة تفعل تبلميذ حبماس اإلجابة ترصبة ولكن اإلجابة ليس صحيحا سباما. 

عندما اإلجابة اػبطع معلمة )أ(  اإلجابة صحيح. ىكذا تبلميذ شجاع و نشاطا يف  عملية 
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اغبصول بعد تفعل  ىذه األنشطة ىي تبلميذ اضافة الصَتة طيب من تعلم. اإلقبازات الىت مت 

 يف الفصل أو خارجي الفصل.

 يتصل ب .5

العلمي من خبلل تعليم اللغة العربية معلمة )أ( منح فرصة  اؼبدخليف يتصل ب األنشطة 

اغبياة يف األسرة و يف سكن عن ما تدراستها يعٌت اؼبفردات و اػبوار  يتصل بتبلميذ ل

تبلميذ غبفظ عودة و اػبوار. مث تبلميذ حاضر نتيجة ااؼبراقبة يتصل ب . يف األنشطة ذالتبلمي

اإلقبازات الىت مت اغبصول من خبلل ىذه األنشطة   عن اػبوار حول اؼبواد الىت يتم دراستها.

   ىي تبلميذ عقد ما تدراستها.

جانب لوحظ تفعل كما من اؼبراقبة الباحثة تفعل بنسق اؼبراقبة أعبله أن كل مؤشر أو 

 أيضا جيد جدا. اإلقبازات الىت مت اغبصولبواسطة معلمة )أ( جبيد ووفقالبلشارة أعبله. 

بواسطة أستا  أميل سامل كمعلم  4العلوم الطبية  العاشرنتيجة البحث يف الصف  .6

 )ب(

كما نتيجة مراقبة و خطة تنفيذ تعليم أعبله موجو أن يف األنشطة مبلحظة , يتم توجيو 

يف شكل  اؼبهنة يعٌت عن بة اؼبواد اؼبقدمة من قبل اؼبعلم )ب( التبلميذ من قبل اؼبعلمُت ؼبراق

 57:التايلقراءة النص 
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 المهنة

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة , منهم من يكون فالحا , منهم من يكون مدرسا , منهم من يكون ممرضا, 

وطبيبا , ومنهم من يكون شرطيا و خضريا و جزارا وفاكهيا و نجارا و بناء ورساما , وموظفا ومهندسا, وتاجرا , وصحفيا , 

وميكانيكيا وزبالة وكناسا ومذيعا وطباخا وسائقا وغير ذلك.فاالفال حون يذهبون إلى تزارع كل يزرز فيها , والتجار يذهبون  

ار النافعة و يكتبو نها فى الجرائد كل يوم الى السوق ويبيعون فيها البضائع المتنوعة , والصحفيون يبحثون عن األخب

والمجالت ليقراها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن األخبار فى أى مكان ويتصل بالناس على مختلف مهنهم 

 , واألطباء يذهبون كل يوم الى المستثفى ويعالجةن المرضى.

لغو معلم )ب(, يعٌت عن ظة اؼبواد يببلحؼبيتم توجية التبلميذ  معلم )ب(  يف األنشطة مبلحظة,

اؼبهنة. قبل معلم )ب( دخل اؼبواد يفعل معلم )ب( شاكر عن الدارس قبلو مث معلم )ب( التعادل 

معلم )ب(. تبلميذ جيد انتبو معرفة  باؼبواد أريد يبلغو. معلم )ب( ظبك تبلميذ زبمُت العمل ما حيدد

اإلقبازات  د الىت سوف يتعلموهنا.معلم )ب(. لكن تبلميذ قبل عرفو أن حيدد معلم )ب( ىو اؼبوا

تبلميذ استخدام عُت و إ ن يعٌت تبلميذ انتبو و  ىذه األنشطة ىي  من خبللالىت مت اغبصول 

 اإلجتماع عرفو من اؼبعلم )ب(.

ينظر يف الباحثة مراقبة صبع التبلميذ جيد األنشاطا و جيد ضباس يف التخمُت. معلم )ب(  

ض. بعد كل التخمُت و تبلميذ أيضا عرف أن اؼبواد الىت سوف حيدد بعض الوظيفة موجودة يف لن

يتعلموهنا ىي اؼبهنة. مث معلم )ب( دعا تبلميذ غبفظ النص موجود يف الكتب معا. بعد غبفظكم معا 

                                                                                                                                                                                     
 

 



معلم )ب( يطلب تبلميذ القرأة للفرد, لكن  ىذا جيعل الباحثة مهتما بنز عحيات اؼبعلم )ب( حىت 

 يلتفت اتبلميذ اآلخرون.

يقوم التبلميذ بدورىم بقراءة النص  العلم )ب( الذي سيدعو اظبو. ليس كل التبلميذ لديهم دور  

و جاىزون. .مع تكتيكات صبيع التبلميذ تعلم القراءة بشكل صحيح, ليكون جاىزا عندما يتم 

 استدعاء اظبو.كان النشاط ؾبرد مثل. مث يأخذ اؼبعلم )ب( قيمة القراءة بطريقة كما ىو مبُت يف

وقت سابق.يدعى التبلميذ باظبو ويطلب منو قراءة النص ولكن ال حىت منهك, ويستمع اتبلميذ 

اآلخرون وينتظرون الدور عندما يوجو اؼبعلم )ب( للتوقف. كان على التبلميذ اآلخرين الذين مت 

 استدعاءىم مرة أخرى مواصلة القراءة قببل. 

سيحاولون احملاولة والتعلم قبل اغبصول على ىذا التكتيك مفيد جدا للتبلميذ ألن التبلميذ 

منعطف. ليس فقط  لك ظروف الطبقة تصبح تفصي وكان تبلميذ يستتمع  أيضا جيدا حىت يعرفون 

حدود القراءة الىت يقرأىا صديقة. تبلميذ مستمسون جدا يف القراؤة ينظر يف اؼبراقبة الباحثة ىم نصل 

ن أنو ال يزال موجودد كلمة خاطئة.يف وقت النشاط, مل يكن الّلون  صوهتم أثناء القراءة على الرغم م

اؼبعلم )ب( جالسا أمامو فقط, ولكن اؼبعلم )ب( اقًتب من اؼبقعد الذي حصل على الدور لتربير 

 58قراءتو عنداػبطأيف القراءة.

بعداالنتهاء من الدرجات, يطلب اؼبعلم )ب( من التبلميذ طرح ااألسئلة والبحث عن الكلمات  

يفتقر إليها التبلميذ يف نص النص. توفر أساليب اؼبعلم التالية عشرة دقائق للتبلميذ الذين  الىت
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يبحثون عن ترصبة الكلمة يف قاموس أو تطبيق القاموس على اغبتف.ىذا مثَت جدا للباحثة. ألن 

ميذ اؼبعلم )ب( ديكنهم جذب النبلميذ الستخدام ىو اتفهم ؼبساعدهتم على التعلم. لذلك كل النبل

 لديهمقواميسهم اػباصة.

سواء كان  لك من كتاب قاموس أو تطبيق اؽبواتف. يعد انتهاء الوقت, يتم منح التبلميذ  

اػبمسة عشرة وقيقة أخرى لتعلم القراءة بشكل صحسح. فبا جيمل األمر مثَتا لبلىتمام مرة أخرى 

ن حملاولة إعطاء الفرصة ىنا. حيث يقوم اؼبعلم )ب( بدعم التبلميذ الذين ىم شجعان ومستتعدو 

للقراءة دون أن يطلق عليو اظبو.سيقوم التبلميذ الشجعان برفع أيديهم مث يقًتب اؼبعلم )ب( ويشَت 

 إىل القراءة الىت جيب قراءهتا.

مث بعد قراءة التبلميذ, يقوم التبلميذ بًتصبة اؼبقطع. مث يطلب اؼبعلم )ب( من التبلميذ تفسَت كلمة  

)ب(. عندما تعطي اإلجابة الصحيحة للمعلم )ب( النجم كقيمة إضافية واحدة  كرىا معلم 

للتبلميذ وىذه اػبدعة ذبعل اآلخرين يتنافسون على رفع أيديهم حبيث خيتاره اؼبعلم )ب( للقيام 

بالنشاط كما كان من قبل. اعبو مزدحم للغاية و التبلميذ متحمسون للغاية يف ؿباولة عبعل الباحثة 

 عن دىشتها.

ؤان على احملاولة  أن قراءهتا ما زالت خاطئة. يتم تنفيذ ىذا النشاط حىت نفاد الوقت ألن جير  

وقت التبلميذ سيتهي يف غضون بضع دقائق.مث معلم )ب( يعطي مهمة جعل الفيديو فبتعا قدر 

اإلمكان يف شكل ؿبادثات متاحة يف الكتاب. الىت يستخدمها اؼبعلم )ب( كقيمة إضافية. األنشطة 



ال ديكن تنفيذىا يف الصف. يتم صبع اؼبهمة خارج الدرس وزبصيص الوقت خبلل بضعة أيام  الىت

 عبمع اؼبهمة قبل اإلجتماع مرة أخرى مع درس اللغة العربية القادم. 

على أساس من مراقبة فعل الباحثة مع شكل مراقبة أعبله اؼبعلم )ب( قريب من الكمال يف 

ة األنشطة و ىو جيد جدا يف توفَت التكتيكات الىت ذبعل التبلميذ التوجيو يقوم التبلميذ بعمل اػبمس

متحمسُت من ساعات اؼبدرسة يبدأ إىل ما بعد ساعات الدوام. يف األنشطة التعليمية مت تنفيذ 

خطوات اؼبدخل العلمي ولكن ليس بالتسلسل. خببلف  لك ظروف الطبقة ىي مواتية للفاية. كما 

بل يذىبون إىل طاولة التبلميذ الىت تشاىد صبيع تبلميذ. خببلف  أن اؼبعلم )ب( ال جيلسون فقط

 لك كما أتيحت للمعلم )ب( فرصة ملء تقييمو, يتم تنفيذ صبيع األنشطة من فبل التبلميذ و اؼبعلم 

 )ب( فقط كحافز ومرشد أثناء التعلم.

إن اإلقبازات الىت ربققت من خبلل ىذه األنشطة الىت تبلغ اػبمسة األنشطة تصيف إىل رؤاىم. 

جعلهم جريئُت والتبلميذ قادرين على التفكَت النقدي يف عملية التعليم وكذلك التبلميذ النشطُت 

اؼبثبطة و  للغاية. بعد أن أجرى الباحثة مراقبة يف فئة الباحثة وجدوا أن موجود العديد من العوامل

 59اؼبؤيدين الىت تدعم التعلم. 

 الداعمةو  اؼبثبطة العوامل .7

موجود بعض العوامل الىت تؤثر يف تعليم يعىت : ما اؼبراقبة تفعل الباحثة بشكل أعبله, ك

.ىذا لصداد ديكن مضبوط عندما الباحثة يطلب إىل تبلميذ و اؽبداف و حالة و مرافق و معلم. 

                                                           
٢8

 ٠٢٠9مايى  ٠٢ذعهيم انهغح انعرتيح في انفصم انعاشر  مراقثح األول معهم )ب( في عمهيح  

 

 



ة معلمان" العوامل مة يف تنفيذ اؼبدخل العلمي ؟" أجابلعوامل اؼبثبطة و الداعما ا"معلم اللغة العربية 

اؼبثبطة الىت واجهتها يف تطبيق االؼبدخل العلمي أقل من اغبد األقصى و أقل رغبة التبلميذ بسبب 

 عدم اىتمام التبلميذ بالتعلم. 

الكرَل ديكنهم نطق اغبروف يف حُت أن العوامل الداعمة الىت تدعم التبلميذ قد قرأت القرآن 

العربية على الرغم من خطأيف بعض اػبطئة. ؼبعرفة ما ىي العوامل الداعمة و مثبطات تعلم اللغة 

 العربية من خبلل تنفيذ اؼبدخل العلمي, فإن الباحثة حيصلون على بعض النقاط اؽبامة كما يلي:

  . العوامل الداعمة2

 أ(. معلم اللفة العربية اختصاص

معلم موديل باؼببانج ىو معلم حتصاص ألن  1باؼبدرسة االلعالية اغبكومية للغة العربية  معلم ا

اللغة العربية  لديها القدرة و السلطة يف تنفيذ مهنة اؼبعلمتها. خببلف  لك, معلمة لديها القدرة  يف 

مهارات وفقا أداء اجباهتم, تنفيذ العملية تعلم  و التعليم بطيب, القدرة غبقيقي لديها معرفة و 

 ألفضل, و معلمة سيد جدا من اؼبواد.

 ب(. شجاعة التبلميذ لنطق اػبطأ خىت

اغبكومية  لعاليةالعلمي يف  اللغة العربية  باؼبدرسة اال اؼبدخلأحدالعوامبللداعمةاألخرىمن تنفيذ 

العربية, على  موديل باؼببانج ىوجيرؤ التبلميذ على قراءة األسئلة و اإلجابة عليها با استخدام اللغة 1

الرغم من أن بعض التبلميذ ال بزالون غَت صحيحُت يف نطقهم بسبب خلفيات التبلميذ اؼبتنوعة. 



يس بشكل أعمق حول قدرة التبلميذ على التبلوة واإلجابة الىت ذبعل اؼبعلم )ب( متحمسا يف التدر 

 اؼبواد الىت بتم دراستها. 

 ةبيطمث عوامل .1 

 للتبلميذ اؼبختلفة اػبلفية العوامل( أ

 ـبتلفة خلفيات من يت يأ باليمبانج 1مان العاديتلميذ ال أن ىوتبلميذ ل اؼبثبطة لعوامل أحدا

 الصعوبة من الكثَت لديهم اليزال الذين البعض فهناك ، أيًضا العربية اللغةتبلميذ  قدرة تنوع حبيثت

 العربية، ةباللغة اؼبألوف غَت اغبكومية اؼبدارس من مشتق بعضها وإن حىت العربية باللغة التحدث يف

 .اللغةالعربية تعلم عملية يف عقبة يشكل ىذا فإن لذا

 .التعليمية الوسائط نقص( ب

 وبالتايل التعلم، يفالتبلميذ  ضباس توليد ىو التعلم وسيط خببلف اإلعبلم وسائل وظيفة تعلم يف

 اللغة مدرسي قبل من اؼبستخدمة التعليمية الوسائط إن. التعلم يف جدا مهم اإلعبلم وسائل دور فإن

 بشكل االنتباه لفتالتبلميذ  جذب فإن لذا ، تنوًعا أقل ىي 1اؼبدرسة االلعالية اغبكومية  يف العربية

يف التعلم القرص اؼبضفوط على اؼبدرسُت استخدام  1أقل, جيب اؼبدرسة االلعالية اغبكومية 

 الكاسيت أو وسئط.

 ألقصىج(. الوقت من اغبدا 



 موجودة نشطة اػبامسة لك لذ يف تعليم اللغة العربية الوقت اؼبطلوب أقل من اغبد األقصى

 هبا يقوم اليت األنشطة بعض سوى اليتم حبيث األحيان بعض يف تنفيذىا اليتم اليت

 احملدود الوقت بسبب لة وفعا لة فعا تعليمية أىداف ربقيق الصعب من جيعل ىذاالشرطالتبلميذ.

 .األخرى اؼبثبطة العوامل ومن اؼبتاح

التحليل الذي مت اغبصول عليو من قبل الباحثة مؤيد جدا مع األساس النظري أعلبله أن عامل 

تؤثر على عملية تعلم  مثل عامل اؼبعلم, عامل التبلميذ, عامل الوسائط اؼبتاحة, و أقل من اغبد 

 األقصى للوقت. 

موديل  1استنتاج إىل ربليل الباحثة ؼبراقبة أن مدرس اللغة العربية يف مدرسة العالية اغبكومية 

باؼببانج الكفاءة يف التدريس و اؼبعلم يطلب التبلميذ على التحدث باللغة العربية. كما يوفر اؼبعلم 

 الدافع للتبلميذ لعدم الًتدد يف نطق اللغة العربية. 

 العوامل أن أنشاط يف التعليم ىو تبلميذ. لكن يف تعليم موجود ة دبقابل ىذا الصدادديكن

للتبلميذ,  اؼبختلفة اػبلفية العوامليعٌت  اؼبثبطة العواملالىت يواجهاىا اؼبعلم غالبا.أما  الداعمةو  اؼبثبطة

يعٌت معلم اللغة العربية  العوامل الداعمة  نقص الوسائط التليمية, و الوقت من اغبدا األقصى. ىكذا

 اختصاص و شجاع ة التبلميذ لنطق اػبطأاؼبعرفة أعبله. 

 1استنتاج الباحثة  لك تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة االلعالية اغبكومية 

ديكن مبلحظة مستوى موديل باؼببانج يفعل بواسطو معلمة )أ( و معلم )ب( فبتز من النتيجة. 

النجاح من قدرة التبلميذ على فعل اػبمسة األنشطة دببلحظة و السأل و اإلختبار و نطق و ببلغة 



يف األنشطة تعليم بالفعل جيد جدا.ديكن مبلحظة مستوى النجاح من خبلل اإلذبازات الىت حققها 

تبلميذ قادرين على التفكَت التبلميذ وىي زيادة البصَتة لدى التبلميذ, وجعل التبلميذ شجاعا وال

النقدي يف عملية التعليم. التبلميذ أيضا نشيطون جدا, ديكن وبالتطر من ينشط التبلميذ يف ـبتلف 

األنشطة  ويستطيع صبيع التبلميذ فهم وقادر على الًتصبة أيضا حفظ سريعا, على الرغم من وجود 

 بعض التبلميذ الذين مل يتمكنوا من الًتصبة بشكل جيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لفصل الخامسةا  

 النتائج واالقتراحات 

   أ.نتائج البحث

 استخلصت الباحث ما يلي:

من التحليل اليت هبا الباحثة يف البحث عن تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية  باؼبدرسة 

 موديل باؼببانج, فاستخلصت الباحثة كما يلي:  1االلعالية اغبكومية 

موديل باؼببانج استخدام  1باؼبدرسة العالية اغبكومية .اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغةالعربية 2

مؤكد من نتيجة مقابلة بواسطة معلم اللغة العربية الصف العاشرة يعٌت معلمة )أ( و معلم )ب( 

 1غبكومية اؼبدرسة االلعالية اومراقبة تفعل الباحثة  ديكن إثباتو أيضا من البيانات معلمان  أن 

و تنفيذ اؼبدخل العلمي يف عملية تعليم ما  1023موديل باؼببانج قدباستخدام مفهوم منهج  

يف صنع خطة تنفيذ تعليم معلم تنفيذ اؼبدخل العلمي.  معلمة )أ( و معلم  1023مفهوم منهج 

عل )ب( ديكن تصنيفها بشكل جيد جدا. ويستطيع ان ينظر من نتيجة مراقبة و مقابلة  الىت تف

الباحثة أن ؼبا يف عملية تعليم كل األنشطة يفعل هبا التبلميذ. وتبلميذ أكثر نساطا من اؼبعلم. واّما 

 اؼبعلم يكون كا الشيق بينما اؼبعلم  فقط كشيق.



موديل باؼببانج يفعل  1. تنفيذ اؼبدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية باؼبدرسة العالية اغبكومية 1

ديكن مبلحظة مستوى النجاح من قدرة التبلميذ معلم )ب( فبتز من النتيجة.  بواسطو معلمة )أ( و

على فعل اػبمسة األنشطة بيناظر و اليسأل وجيرب ويفكر و يتصل ب يف األنشطة تعليم بالفعل 

جيد جدا.ديكن يناظر مستوى النجاح من خبلل اإلذبازات الىت حققها التبلميذ وىي زيادة البصَتة 

جعل التبلميذ شجاعا والتبلميذ قادرين على التفكَت النقدي يف عملية التعليم. لدى التبلميذ, و 

التبلميذ أيضا نشيطون جدا, ديكن وبالتطر من ينشط التبلميذ يف ـبتلف األنشطة  ويستطيع صبيع 

التبلميذ فهم وقادر على الًتصبة أيضا حفظ سريعا, على الرغم من وجود بعض التبلميذ الذين مل 

 ن الًتصبة بشكل جيد.يتمكنوا م

 ب. اقًتاح

 .للرئس اؼبدرسة2

جيب أن يقيم التواصل اعبيد مع صبيع اؼبعلمُت و  يف تنفيذ و استخدام طرق أو اؼبدخل  2.2

 للتعليم, و خاصة دروس اللغة العبلبية.

 جيب أن تكون ؾبهذة باؼبعدات البلزمة, ال سيما ؾبترب الللغة. كما ىو اغبال بالنسبة لؤلدوات 2.1

األخرى مثل تسجيبلت الكاسيتالىت ربتوي على دروس يف اللغة العربية من متحدثُت أصليُت حىت 

 يتمكن معلم اللغة العربية من استخدام وسائل اإلىبلم يف العليم.

  .للمعلم الللغة العربية1



 معلمة )أ( 2.2

الوسائط أو  جيب على اؼبدرسُت استخدام األساليب الىت اختلف وفقال ؼبادة وكذلك استخدام

ألعب الىت هتم التبلميذ يف التعليم. باإلضافة إىل اللغة العربية باإلضافة إىل  لك, لتبلميذ األقل 

 تشاطا مزيدا من االنتباه مرة أخرى.

 معلم )ب( 2.1

 جيب على اؼبعلم استخدام وسائط أو ألعب مثَتة لبلىتمام عبعل طبلهبم أكثر نشاطا يف تعلم.

 عشرة. للتبلميذ الصف ال3

ينصح التبلميذ دبمارسة اللغة العربية بشكل أفضل مثل التحدث باللغة العربية. استمع إىل العربية 

عن طريقة استخدام الكاسيت أو من خبلل النظر إىل ويائل اإلعبلم األخرى. قراءة كتاب العربية 

 وكتابة اللغة العربية أسضا دراسة مع أقراهنم الذين يفهمون.
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 مقابلة مع اإلستاذة و إستاذ

 

 

 

 



 

 

 

 عملية تعليم في الفصل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Nama Sekolah        : MAN 2 Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X (sepuluh)/Gazal 

Materi : kalam tentang  الحياة في األسرة و في

 سكن الطالب

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

 
 

A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa   pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
 

2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

1.1.1. Peserta didik mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
 

2.1.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 



guru dan teman. 

 

3.1.  Mengidentifikasi bunyi kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan  الحياة في األسرة و في

 baik secara lisan سكن الطالب

maupun tertulis. 

 

3.2.  Memahami lafalkata, frase, dan 

kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : الحياة في األسرة و في سكن  

  الطالب

3.3.  Menemukan makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa arab yang berkaitan 

dengan : ي سكن الحياة في األسرة و ف 

 الطالب

 

 

 

3.1.1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks 

dengan tema    الحياة في األسرة و في سكن

 الطالب

3.1.2. Mencari arti kosa kata dalam teks 

tentang   الحياة في األسرة و في سكن الطالب  

3.2.1. Menjelaskan cara pelafalankata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : الحياة في األسرة و في سكن الطالب  . 

 

3.3.1   Menjelaskan arti dari kosakata yang 

terdapat dalam dialog tersebut 

 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

 
Melalui pembelajaran dengan menggunakana pendekatan saintifik dan menggunakan metode 

elektik diharapkan siswa mampu mendengar dan melafalkan serta menghafal kosa kata bahasa 

arab dengan santun dan kerja sama 

 
D. Materi Pembelajaran 

 
1.Faktual 

 اإلستماع : 
 الحياة في األسرة و في سكن الطالب

 : أيه ذسكه يا عمر؟ عثمان

 عمر    :أسكه في تيري مع أسرذي, ألن تيري قرية مه انمذرسح و أود, أيه ذسكه؟.

 عثمان  :أسكه في سكه انطالب
 عمر    :نمارا ذسكه في سكه انطالب, وال ذسكه مع أسرذك في انثيد؟

 ذرسرىا في تاوذووج, تيري في شرتىنعثمان  :ألن تيري تعيذ عه انمذرسح. م



 عمر    :إرن, أود ذطثخ تىفسك نهفطىر وانغذاء وانعشاء؟

 عثمان  :ال, يا أخي!

 

 

 
             2.Konseptual 

 انمفرداخ :

 Setiap hari كل يوم Tempat مكان

 Minat ميول Dia(p) membantu تساعد

 Halaman sekolah ساحة المدرسة Kemudahan التسهيالت

 Tempat bermain ملعب Memenuhi سد

 Hendaknya  kalian أن تحافظوا

menjaga 

 Keindahan جمال

 Untuk ألداء

melaksanakan 

 Pelajaran الدروس

 Aku sennag,suka حبأ Tertib, rapi,disiplin نظام

 Kebersihan النظافة Pertumbuhan تنمية

 Kebutuhan حوائج Kegiatan mereka نشاطاتهم

 Mudah تيسير= سهولة Terhadap نحو

 Melatih ممارسة Yang ada الموجودة

 Tentu طبعا Upacara bendera تحية العلم

 
 

3.Prosedur : Pengetahuan lafalkata, frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan      

 الحياة في األسرة و في سكن الطالب

 
 

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

 1. Pendekatan Scientific  

2. Metode Elektik  

 
F. Media/Alat, Bahan Pembelajaran 

1. Media/Alat 
a. Papan Tulis 

 
G. Sumber Belajar 

a. Direktorat Penmad Kemenag RI, Buku Bahasa Arab Siswa, , Jakarta : Kemenag RI, 



2014 
b. Kamus Bahasa Arab 

 
 
 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

a. Pendahuluan / Kegiatan Awal 

 Orientasi 
- Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik. 
- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai implementasi sikap disiplin. 
- Menyiapkan fisik dan psikispeserta didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

 Apersepsi 
- Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan tema semisal yang pernah dipelajari sebelumnya. 
- Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

 Motivasi  
- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari 

 Pemberian Acuan 
- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 

itu. 
- Menyampaikan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

 
b. Kegiatan Inti  

1) Mengamati 
a) peserta didik diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan 

teks yang dibacakan guru tentang الحياة في األسرة و في سكن الطالب 
b) peserta diidk menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang hiwar الحياة في األسرة و في سكن الطالب 
yang disampaikan oleh guru. 

2) Menanya 
a) Peserrta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami. 
b) Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hiwar  الحياة في األسرة

 yang disampaikan oleh guru و في سكن الطالب 
 

3) Mengasosiasi/ Menalar 
a) Peserta didik dipancing untuk berpikir kritis  
b) Peserta didik diminta untuk menyimpulkan informasi / kata baru 

dengan menterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. 
4) Mencoba 

a) Peserta didik mendemonstrasikan hiwar tentang  الحياة في األسرة و
  في سكن الطالب

b) Peserta didik diminta satu persatu maju untuk melakukan 
percakapan dengan guru. 

5) Mengkomunikasikan 
a) Peserta didik diminta untuk melafalkan kembali mufrodat yang 



telah dilafalkan guru sebelumnya. 

b) Peserta didik melakukan percakapan dengan teman sebaya. 
c. Penutup  

1) Guru memberikan penguatan materi tentang سكن في و األسرة في الحياة 

  الطالب

2) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk menghafalkan 
kosakata yang baru. 

3) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
4) Guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan membaca do’a. 
5) Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 
I. PenilaianProses dan Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian : 
a. Aspek Sikap  : Observasi 
b. Aspek Pengetahuan : Tes Tulis 
c. Aspek Keterampilan : Unjuk Kerja 

 
2. Instrumen Penilaian : 

Aspek Sikap  : Lembar observasi  sikap santun dan kerja sama 
Aspek Pengetahuan  : Soal pilihan ganda 
Aspek Keterampilan  : Lembar Unjuk Kerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Nama Sekolah        : MAN 2 Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X (sepuluh)/Gazal 

Materi : Qiro’ah tentang   المهنة و الحياة  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

 
J. Kompetensi Inti 

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

7. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan 
kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

K. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa   pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
 

2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman. 

1.2.1. Peserta didik mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
 

2.1.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

 



 

3.1.  Mengidentifikasi bunyi kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan   المهنة و الحياةbaik 

secara lisan maupun tertulis. 

 

3.2.  Memahami lafalkata, frase, dan 

kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : المهنة و الحياة   

3.3.  Menemukan makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa arab yang berkaitan dengan 

: المهنة و الحياة   

 

 

3.1.1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks 

dengan tema   المهنة و الحياة 

3.1.2. Mencari arti kosa kata dalam teks 

tentang   المهنة و الحياة  

3.2.1. Menjelaskan cara pelafalankata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : المهنة و الحياة  . 

 

3.3.1   Menjelaskan arti dari kosakata yang 

terdapat dalam dialog tersebut 

 

 
L. Tujuan Pembelajaran 

 
Melalui pembelajaran dengan menggunakana pendekatan saintifik dan menggunakan metode elektik diharapkan 

siswa mampu mendengar dan melafalkan serta menghafal kosa kata bahasa arab dengan santun dan kerja sama 

 
M. Materi Pembelajaran 

 

 المهنة 
 

كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة , منهم من يكون فالحا , منهم من يكون مدرسا , منهم من يكون ممرضا, ورساما , وموظفا 
ومهندسا, وتاجرا , وصحفيا , وطبيبا , ومنهم من يكون شرطيا و خضريا و جزارا وفاكهيا و نجارا و بناء وميكانيكيا وزبالة وكناسا 

ئقا وغير ذلك.ومذيعا وطباخا وسا  
فاالفال حون يذهبون إلى تزارع كل يزرز فيها , والتجار يذهبون كل يوم الى السوق ويبيعون فيها البضائع المتنوعة , والصحفيون 
يبحثون عن األخبار النافعة و يكتبو نها فى الجرائد والمجالت ليقراها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن األخبار فى 

.تصل بالناس على مختلف مهنهم , واألطباء يذهبون كل يوم الى المستثفى ويعالجةن المرضىأى مكان وي    

 
 

N. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

 1. Pendekatan Scientific  

2. Metode Syamiyah Syafawiyah 



 
O. Media/Alat, Bahan Pembelajaran 

2. Media/Alat 
b. Papan Tulis 

 
P. Sumber Belajar 

c. Direktorat Penmad Kemenag RI, Buku Bahasa Arab Siswa, , Jakarta : Kemenag RI, 2014 
d. Kamus Bahasa Arab 

 
 

Q. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

d. Pendahuluan / Kegiatan Awal 

 Orientasi 
- Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang 

peserta didik. 
- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai implementasi sikap disiplin. 
- Menyiapkan fisik dan psikispeserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

 Apersepsi 
- Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan tema semisal yang pernah dipelajari sebelumnya. 
- Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

 Motivasi  
- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

 Pemberian Acuan 
- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
- Menyampaikan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

 
e. Kegiatan Inti  

6) Mengamati 
c) peserta didik diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan teks yang 

dibacakan guru tentang  الحياةالمهنة و  

d) peserta diidk menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang bacaan  المهنة و الحياة yang disampaikan oleh guru. 

7) Menanya 
c) Peserrta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

d) Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hiwar المهنة و الحياة  yang 

disampaikan oleh guru 
 

8) Mengasosiasi/ Menalar 
c) Peserta didik dipancing untuk berpikir kritis  
d) Peserta didik diminta untuk menyimpulkan informasi / kata baru dengan 

menterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. 
9) Mencoba 

c) Peserta didik mendemonstrasikan hiwar tentang المهنة و الحياة 
d) Peserta didik diminta satu persatu maju untuk melakukan percakapan dengan 

guru. 
10) Mengkomunikasikan 

c) Peserta didik diminta untuk melafalkan kembali mufrodat yang telah dilafalkan guru 



sebelumnya. 

d) Peserta didik melakukan percakapan dengan teman sebaya. 
f. Penutup  

6) Guru memberikan penguatan materi tentang المهنة و الحياة 
7) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk menghafalkan kosakata yang 

baru. 
8) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
9) Guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan membaca do’a. 
10) Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 
R. PenilaianProses dan Hasil Pembelajaran 

3. Teknik Penilaian : 
d. Aspek Sikap  : Observasi 
e. Aspek Pengetahuan : Tes Tulis 
f. Aspek Keterampilan : Unjuk Kerja 

 
4. Instrumen Penilaian : 

Aspek Sikap  : Lembar observasi  sikap santun dan kerja sama 
Aspek Pengetahuan  : Soal pilihan ganda 
Aspek Keterampilan  : Lembar Unjuk Kerja 
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ALAT PENGUMPUL DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Wawancara Kepala Sekolah MAN 2 Model Palembang 

Untuk mencari data tentang sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MAN 2 Model Palembang? 

2. Siapakah pendiri MAN 2 Model Palembang? 

3. Bagaimana letak geografis MAN 2 Model Palembang? 

4. Apakah sarana dan prasarana dapat membantu proses pembelajaran BahasaArab? 

5. Bagaimana usaha sekolah dalam meningkatkan kualitas BahasaArab di MAN 2 

Palembang? 

 

Wawancara kepada Guru BahasaArab kelas X di MAN 2 Model Palembang 

Untuk mencari data tentang proses pembelajaran di kelas : 

1. Bagaimana proses pembelajaran BahasaArab di kelas X Man 2 Model Palembang? 

2. Metode apa  yang bapak/ibu gunakan dalam mengajarkan BahasaArab kepada siswa 

agar hasil belajar mereka maksimal? 

3. Apakah guru sudah melakukan langkah-langkah kegiatan, 5 M(Mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan sesuai dengan kegiatan yang ada pada 

Pendekatan saintifik? 

4. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran BahasaArab 

selama ini? 

 

Untuk mencari data tentang implementasi Pendekatan saintifik 

1. Bagaimana guru mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

BahasaArab dikelas?  



2. Apa factor pendukung dan penghambat  guru dalam mengimplementasikan 

pendekatan saintifik? 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Situasi umum MAN 2 Model Palembang 

1. Profil  MAN 2 Model Palembang 

a. Alamat sekolah 

b. Luas area sekolah 

c. Sejarah berdirinya 

d. Visi, misi, dantujuan 

2. Keadaan kepala sekolah, guru,alumni pegawai dan murid, di MAN 2 Model 

Palembang 

a. Keadaan kepala sekolah 

b. Keadaan guru 

c. Keadaan alumni 

d. Keadaan pegawai 

e. Keadaan murid 

3. Keadaan sarana dan prasarana di MAN 2 Model Palembang 

a. Letak tanah 

b. Status tanah 

c. Keadaan gedung 

d. Jumlah ruang kepala sekolah 

e. Jumlah ruang belajar 

f. Jumlah ruang TU 

g. Jumlah ruang perpustakaan 

h. Jumlah ruang UKS 

i. Jumlah ruang laboratorium 

j. Jumlah mushalla 

k. Jumlah koperasi sekolah 

l. Jumlah WC 

4. Keadaan kegiatan belajar dan mengajar 

a. Arsip RPP 

b. Arsip silabus 



c. Arsip Program Tahunan dan Semester 

d. Arsip PenilaianPengajaran 

e. Arsip RaporSiswa 

5. Foto-foto 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PedomanLembarObservasiKeadaanBangunan Yang Ada Di MAN 2 Model Palembang 

No Uraian Jumlah yang ada Kondisi 

1 Ruang Kantor   

2 Ruang Kamar Mandi   

3 Ruang TU   

4 Ruang Perpustakaan   

5 Ruang Kantin   

6 Ruang Lab. Komputer   

7 Ruang BK   

8 Ruang UKS   

9 Ruang Mushalla   

10 Ruang WC Guru   

11 Ruang WC Siswa   

12 Ruang Aula   

13 Ruang Koperasi   

14 Ruang Kelas   

15 Ruang Kesenian   

16 Ruang Gudang   

17 OHP   

 

 

 

 



 

 

Pedoman Lembar  Observasi Keadaan di MAN 2 Model Palembang 

A. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah   : 

2. Alamat Sekolah  : 

3. Waktu Berdirinya  : 

4. Siapa Pendirinya  : 

B. Lokasi MAN 2 Model Palembang 

1. Keadaan Gedung   : 

2. Luas Tanah    : 

3. Lokasi    : 

4. Ruang Belajar    : 

5. Jarak Sekolah dari Jalan Raya  : 

6. Sarana Jalan dari Sekolah  : 

C. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi 

1. Jumlah  Guru   : Orang 

2. Jumlah Tenaga Adm   : Orang 

3. Nama Kepala Sekolah   : 

4. Nama Waka Kesiswaan  : 

5. Nama Waka Kurikulum  : 

6. Nama Waka SaranadanPrasarana : 

7. Waka Penelitian dan Pengembangan : 

8. Nama  Guru   : 

9. Nama WaliKelas   : 

10. Tingkat Pendidikan    : 

11. Jabatan    : 

D. Keadaan Siswa 

1. Jumlah Siswa  : Orang 

2. Jumlah Siswa dalam Setiap Kelas : 

 



Pedoman Lembar Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  :    Tempat Observasi: 

Satuan Pendidikan :    Tempat Observasi: 

Petunjuk Pengisian Format Observasi: diberikan penjelasan pada kolom keterangan 

Untuk mencari data tentang pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup pada  RPP 

dalam proses pembelajaran dalam kelas 

No Indikator / Aspek yang diamati Keterangan 

A. Pembelajaran  

1. Membangun motivasi siswa  

2. Melakukan kegiatan aprepsepsi  

B. Kegiatan Inti Pembelajaran  

1. Penguasaan Materi Pembelajaran  

a. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 

b. Menyampaikan materidengan jelas  

c. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

 

2. Pendekatan / Strategi Pembelajaran  

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai 

 

b. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

 

c. Menguasai kelas  

d. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 

 

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

alokasi waktu yang direncanakan 

 

3. Pemanfaatan SumberBelajar /  



Media Pembelajaran 

a. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 

 

b. Menghasilkan pesan yang menarik  

c. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media 

 

4. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 

 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

 

b. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

 

c. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

 

C. Penutup  

1. Membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

 

2. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

 

3. Memberikan tugas lanjutan sebagai 

bagian remidi 

 

 

 

Pedoman Lembar Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  :    Tempat Observasi: 

Satuan Pendidikan :    Tempat Observasi: 

Petunjuk Pengisian Format Observasi:diberikan penjelasan pada kolom keterangan 

Untuk mencari data tentang kegiatan 5 M (Mengamati, menanya,mencoba, menalar,dan 

mengkomunikasikan) dalam implementasi Pendekatan Saintifik pada proses pembelajaran di 

kelas 



No Indikator / Aspek yang diamati Keterangan 

 Implementasi Pendekatan Saintifik 

dalam proses kegiatan 

pembelajaran 

 

1. Mengamati  

a. Peserta didik diminta untuk melihat 

dan mendengarkan teks yang 

dibacakan guru tentang materi yang 

sedang dijelaskan (Mendengar) 

 

b Menyimak penjelasan tentang materi 

yang akan dibahas 

 

2 Menanya  

a Berdiskusi tentang informasi yang 

belum dipahami, informasi tambahan 

yang ingin diketahui atau sebagai 

klarifikasi 

 

 

 

 

 

b Mengajukan pertanyaan tentang materi 

yang belumdimengertisiswa 

 

3 Mengeksplorasi/Mencoba  

a Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok dan diberikan tugas untuk 

mendiskusikan isi yang terkandung 

dalam teks 

 

b Peserta didik mendemonstrasikan 

hiwar tentang materi 

 

4 Mengasosiasikan/Menalar  

a Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan 

 

b Menganalisis data dalam bentuk 

membuat kategori, mengasosiasikan 

atau menghubungkan 

fenomena/informasi yang terkait 

 

 

 

 



dalam rangka menemukan suatu pola  

5 Mengkomunikasikan  

.a Mempresentasikan hasil kajian diskusi, 

pengamatan tentang hiwar sesuai 

materi yang telahdipelajari 

 

b Menyusun laporan  

c Menyajikan laporan meliputi proses, 

hasil dan kesimpulan secara lisan 

 

 

Palembang,                    2018 

      Observer 

 

      Miftahul Jannah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


