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 الرسالة

قدمت الستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 
 اللغة العربية في كلية التربية و شؤون التدريسبقسم تدريس 

 بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر

 بقلم:

 الياس

  31311000113الرقم الجامعى:

 قسم اللغة العربية كلية التربية و شئون التدريس 

 بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر
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 كلمة تمهيد

احلمد اهلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان ما مل يعلم، 
اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل أشهد أن ال إله إال 

كن من إهناء  هلداية واملعرفة والفهم حىت ميالشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق وا
الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على  كتاب هذا

سرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

دمة الرسالة لكن بفضل وخ ههذ ةلقد واجها الباحث مشكالت كثرية يف كتاب
الرسالة باجلودة.  ههذ ةابيف معاجلتها حىت انتهت كت ثخمتلف األقوام استطاع الباح

ولذا ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هاؤالء املساعدين واملشرفني 
 واملشجعني منهم: 

" واألم  "عرفة " الذين قد ملادوالدّي الكرميني العزيزين اجملوبني، األب " .1
وساعداين بقدر ربياين تربية حسنة قمرية منذ صغري إىل سّن الرشد 

طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.



 

 و
 

مدير جامعة عالء الدين .، الدكتور محدان جهانس، م.أ فضيلة األستاذ .2
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 

األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب املدير الثاين، املدير 
واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، واألستاذ الدكتور 
محدان جهانس، م.أ. نائب املدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودهم 

 وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

،.م.فد. عميد كلية الرتبية وشؤون التدريس ع. مرجوينلدكتور احلاج ا  .3
 اغ. كنائب العميد األول، الدكتورصابرعمر، م. ونوائبة الدكتور حممد

حممد رشدي،م.أغ. كنا ئبة العميد الثاين، والدكتور احلاجإلياس،م.فد.،م 
.س إ كنائب العميد الثالث، الذين قد بذالو جهودهم وأفكارهم ىف 

ية كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية ببتوج
 .بباحلكومية مكاسر 

. رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية . ، م.فد. إأغريف، س. . الدكتور4
 وشؤون التدريس. و سكرترية األستاذإمحد منور، لس.،م،فد.إ.

األوىل  و  كاملشرفاج صربالدين غرجنن، م.أ.  الدكتور احلالربوفيسور . 5
اين وأرشداين الدكتور محكا إلياس، م.ته. ا. كاملشرف الثاين الذين ساعد



 

 ز
 

الرسالة،عسى اهلل أن يتم نعمة عليهما إن شاء  ههذ ةحىت انتهيت من كتاب
 اهلل. 

األول وريّف، س. أغ.،  ة. الدكتورة احلاجة عمرة قاسم، م.أ. ،  كاملناقش6
 ى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل. م.فد. إ. كاملناقش الثاين، عس

. كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي 7
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. 

. مجيع تألصدقاء واألخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب 8
وجه عام الذين أمدويل مبا لديهم من أفكار اآلخرين من الكليات األخرى ب

 وآراء يف إعداد هذه الرسالة. 

. وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل إىل من ساعدين من األصحاب 9
والصاحبات مادة كانت أم روحية، وأخصهم بالذكر وأصحايب، إدوين، 
حممد فردوس، أدنان ساهر، وغريهم أصدقائي من قسم اللغة العربية 

2115. 
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 تجريد البحث
 : الياس  الباحثة اسم
 31311000113 :  التسجيلرقم 

 تدريساللغة العربية/: التربية وشئون التدريس القسم / الكلية
تعليم اللغة العربية في المدرسة  في 3102تنفيذ منهج عام :" موضوع

 الثانوية يسريب ليمبوماجانج سوبينج"
 

يف تعليم اللغة العربية ,  2113هتدف هذه الدراسة إىل وصف كيفية تنفيذ منهج 
معيارًا يف تطوير منهج  ه الدرسةالتعليم. هذ يف 2113امل اليت تؤثر على التنفيذ منهج والعو 

 وخاصة يف املواد العربية وزيادة جناح عملية تعلم اللغة العربية. 2113
عن حبث ميداين )إعادة البحث امليداين( باستخدام نوع النهج  هو ه الدرسةهذ

الثانوية يسريب ليمبوماجانج. أدوات مجع البيانات يف هذه درسة املالنوعي وأخذ األشياء يف 
الدراسة هي: املالحظة واملقابالت والوثائق. مواضيع هذه الدراسة هي مديرة املدارس ، 
منهج واكا ، معلم اللغة العربية ، وطالب ا. يتم حتليل البيانات عن طريق الوسائل 

 حمددة ، مث تنتهي بشكل عام.االستقاللية لتحليل البيانات اليت تبدأ حبقائق 
 م اللغة العربية ييف تعل 2113( تنفيذ منهج 1تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن )

يتكون من ختطيط وتنفيذ وتقييم. أثناء التخطيط ، أعد املعلم منهًجا وخططًا للدرس تتوافق 
، الذي يستخدم  2113. ويف عملية التنفيذ ، يتوافق مع منهج عام 2113مع منهج عام 

املنهج العلمي )املنهج العلمي( كما هو مقصود ، مبا يف ذلك: املالحظة ، وطرح األسئلة ، 
اجلمعيات ، والتواصل. يف حني أن عملية التعلم متس ثالثة جماالت ، وهي والتجربة ، و 

املواقف واملعرفة واملهارات. بينما يف عملية التقييم ، استخدم املعلمون تقييًما حقيقًيا )التقييم 
العمي( ، وهو مقياس مهم لنتائج تعلم الطالب يف اجملاالت الثالثة اليت مت تقييمها ، وهي 

يف  2113( العوامل املؤثرة يف تنفيذ منهج 2قف وتقييم املعرفة وتقييم املهارات. )تقييم املوا
م اللغة العربية الصف الثامن: هناك ثالثة عوامل: األول هو عامل املعلم ، والثاين هو يتعل

 عامل الطالب ، والثالث هو عامل املرافق والبنية التحتية.
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 األولالباب  
 مقدمة

 البحث خلفيةالفصل األول : ال .أ
رالترريبة التر  رإنسانة . رتؤدى حاج  رريبة ي  رإىل رالترراحلسناتالناس يبة ر،

راىلرفهمراملعارفريبلركانتر ررلةسترفقطرتواىئالناسر راىلررأيًضا توأى رالناسر
ر رمع ر رمل  رعلىراملعا رالترالقدرة ر ر جملؤمع. ريونا رالة  "رpaedagogike"ريبة اتؤقايةعند

يعينررpaedagoogikالةوناينرالذيريعينرالطفلروكلم ر"يبل"رمماريعينرأنينرأرتد.رحىتر
رمكا ر رإىل رنقله ريبنة  رالطفل ريرتد رالشخصرالذي ريدعى راألطفال. رتوجةه أنين

رالةونانة ر"ريبة التر رحبةثريكو رpaedagogosيباللة  رالكلم ررمزيًا رمترتفسريريذه رإذا "
رأعالررالثوحبا رذكر ركما ريورجوير رالطفرمنه ر)يفرفقطررتاى رالعوىة لرمثرإطاليه
 .1اجملؤمع(

ريفرالقسري رواحلاالترالعنفرمشاكلرحلرإىلراملةلريظهرر،رالةوم
رإندونةسةا ريفراملثالرتبةلرعلىر،رالشبابرجةلرعلىرأيًضاراالجتاهريذاريدثر.
رأ رإىلرتشريرعلمة رىرات روجوىرعدمرمنرالرغمرعلى.راجلماع رالقؤالرحاالت
ريقولو راجملؤمعروياىةرالؤعلةمرخرباءريبعضرأ رإالر،رالدرات راملنهاجرمصدرهرالعنف
رعلىرفةهرمبالغرىرات رمنهجرتطبةقريورللمشكل راجلذري راألتبابرأحدرإ 

رأيلرأنشط رمعرهبمراخلاص رالؤعلمرأنشط ريفرويةوىيمرللطالبراملعرفة راجلوانب
رللطالبرحتديا رعبءرحنورتنظةمهروإعاىةراملنهجرتوجةهرإعاىةرجيبر،رلذلك.
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رمنرمهمرجزءريوراملنهج.راحلاج ريذهرتليبرأ رميكنراليتروالؤعلمرالؤعلمرأنشط 
ر2الؤعلةم.ررتنفةذ

راملنهاجريورالؤعلةمرجوىةراخنفاضريدفريكو رمارغالباًرراليترهجاملنرأحد
ريةريرأ رجيبروزاريرتةةريركلرأ ريوراجملؤمعريفريظهررالذيراالنطباع.رالدرات 
رمترفقدر،ريبالؤساويراجؤماعةاريكنرملرالسايبقراملنهاجرأ رمنرالرغمرعلى.راملنهج

رإىلرحتؤاجرالؤعلمرأورالؤعلةمريفرايبؤكاراتركلرأ رأي.رجديدرمبنهجرفجأةراتؤبداله
راأليبعاىرفقطرلةسرذلكريفرمبار،رمسؤمرريبشكل ومسؤمررمؤساو رريبشكلرنشريا
 .3الفلسفة راملفايةمة راألتسرأيًضارولكنر،روالؤشةةلة رالعملة 

رجةلرلد روااليؤمامرالوع ريبناءرإىلرأيًضارموجًهاراملنهجريكو رأ رجيب
راإليبداعة راملشكالترحلرصةاغ رعلىرالقدرةروتعزيزرالطبةعة رالبةئ رجتاهرالشباب

رالةذائ رواألمنرالبةئة رالقضاياريف رأ رعلىرينصر1491رعامرىتؤوررافؤؤاح.
رلؤحقةق.راألم رحةاةرلؤثقةفرأخر رأمورريبنيرمنريورإندونةسةارحكوم رتشكةل
راحلكوم رتكلفر1491رىتؤوررمنر31راملاىةرمن(ر3)رالفقرةرفإ ر،راجلهدريذا

رمنرالنبةل روالشخصة روالؤقو راإلميا ريعززر،روطينرتعلةم رنظامروتنظةمريبؤنفةذ
ر1491رعامرىتؤورروالي رتنفةذرإ .رالقانو رينظمهاراليتراألم رحةاةرتثقةفرأجل
ريوروالذير،رالوطينرالؤعلةمرنظامريبشأ ر2223رلعامر22رريمرالقانو رتنريو
روالعشرينراحلاىيرالقر ريبداي ريفراألولرالؤعلةمريانو رنؤاج رالقانو ريذاريصبح.

                                                 

(ر2212)جاكرتا: 2213Landasan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Dokumenروالثقاف رالؤعلةمروزارة3 
ر.ر8ص.ر

 :اجاكرت)ر Pengembangan kurikulum PAI disekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi مهةم2 
PT.Raja Grafindo,2221ر11(ص
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رالدميقراطة رمباىئرتطبةقرخاللرمنرالوطينرالؤعلةمرلبناءرالقانوينراألتاس
راإلنسا رحقوقرتدعمراليترالؤعلةمريفرواالتؤقاللة روالالمركزي  رإعال رمنذ.
رالعديدرالوطينرالؤعلةمرنظامريانو رتهدر،ر1491رأغسطسر11ريفراالتؤقالل

 .الؤةةرياترمن
رأحدرالدرات راملنهجريعدر،رالؤعلةمة راملوارىرعناصررمنرالعديدريبنيرمن
راحملؤمل راجلوىةرتطويررعملة رحتقةقريفركبريةرمسامه رتقدمرأ رميكنراليترالعناصر
رللطالب رأتاسرعلىرتطويرهرمترالذير،راملنهجرأ رينكررمنريناكرلةسرلذلك.
رمديل ريبشري ركائنات(ر1:ر)إىلرالطالبرلؤوجةهركأىاةرللةاي رضرورير،رالكفاءات

رلهرواالتؤجايب رالؤةريرىائمرعصررحتدياترمواجه رعلىرياىرة ر2)رو. راملثقفو (
رجةدةريبصح ريؤمؤعو ر،رنبةل رتخصة رذوور،رتعاىلراهللروخيافو ريدمنو رالذين
ر3)رور؛رومسؤقل روخالي رويدرةروىراي  رومسدولنيرىميقراطةنيرمواطنني( ريعد.
رالؤعلةمرلؤطويررالوطنة راالتتاتةجةاترأحدرالكفاءةرعلىريائمرمنهجروتنفةذرتطوير
رالؤعلةمرنظامريبشأ ر2223رلعامر22رريمرالقانو ريفرعلةهراملنصوصرالنحورعلى

 9.الوطين
رمهار،رتنظةمةؤنيريبآلةؤنيرإندونةسةاريفرالؤعلةمرإىارةرتعتفر،رتطورياريف
رخيضعرالؤعلةمريبؤنفةذريؤعلقرماركلر،رمركزيرنظامريف.روالالمركزيراملركزيرالنظام
راملركزي راحلكوم ريبلرمنرالصارمرللؤنظةم رالسلط رتسلةمرمتر،رالالمركزي رأثناء.
ريفرالالمركزي رآثاررأ ريورعلةهرالؤأكةدرجيبرما.راإليلةمة راحلكوم رإىلرالؤنظةمة 

روفًقارالؤعلةمرملعاجل رواملد رللمقاطعاترأكربرتلط رإعطاءريفرتؤمثلرالؤعلةمرإىارة
رمناطقهارواحؤةاجاترإلمكانات رأتكالرمنرتكلري رالؤعلةمة راالتؤقاللة .

                                                 

 2-1ص.Op.Cit,والثقاف رالؤعلةمروزارة4 
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رصحةحريبشكلرتنفةذهرجيبرالذيراإلصالح  اجلوىةروحتسنير،راإلصالحرمع.

رإىلراإلتارةرخاللرمنرالؤعلةمة رللمدتساترالعايلراألىاءرالؤعلةمريؤطلب
راملعلمني)راملوظفنيروإنؤاجة رواإليبداعرللجوىةراملسؤمررالؤحسني رلةستراجلوىة(.

رعناصررمنرعنصررأيًضارولكنهار،(راملدخالت)راملدخالترعناصررمنرعنصررجمرى
رتلبة رأجلرمنر،راخلرجينيرأو(راملخرجات)راملخرجاترعنصرريفرخاص ر،رالعملة 
رالعمالءرتعلةمرجمؤمعرتويعات روالعملةاتراملدخالترفإ ر،رالنظامرمفهومرمع.

رلؤويعاتروفقارأورالعمالءررضارلؤحقةقرالؤأثريرمؤباىل رعالي رهلارواملخرجات
 .1اجملؤمع

.راملدرت ريسربرملفماجنريورالباحثراتؤةريهرالذيرالبحثرمنراهلدف
رالدراتة رهجاملنرمنرمزيجروي ر،رالدراتة رهجللمنرمؤكامل رإىارةراملدرت رطورت
رKemdikbud)روالثقاف رالؤعلةمرلوزارة ريسربررلرالنموذجة رواملنايجر،( املدرت 

رملفماجن ريبطريق روإثراءرتعديالترإلىخالروالثقاف رالؤعلةمروزارةرمنهجرخضع.
رالوطنة رللمعايريروفًقاراجلوىةرلضما روفًقارالكفاءاترتلبة رمنرمتكنها رإثراءريؤم.
رأفضلرتعزيزرملس رلؤعزيزاملدرت ريسربرملفماجنررلرالنموذجة رالدراتة راملنايج
روتروحر،راألمل روعباىةر،رواألخالقر،رالعقةدة:رتشملرواليتر،رإتالمة رتخصة 
راملهاراتروتطويررالعلم روالعملر،رالالمنهجة روالربامجر،رالقرآينروالؤفسرير،رالنبوي 
راليترالعام رالثانوي رتهاىةرمنهجرأيضااملدرت ريسربرملفماجنرروضعت.راحلةاتة 
رأخر رأمورريبنيرمن علةهارحتؤوي ر،راملدرتة رالثقاف ر،راملدرتة روالرتال رالرؤي :
راللة ر،رالعلم رالؤفكريرمفايةمر،راألتاتة راملاىةرمفايةمر،رالكم رالؤعلم

 .وكؤايبؤهرالقرآ رويراءةراإلجنلةزي 
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رأ رللباحثنيرالضروريرمنر،رأعالهراملوضحروالوايعراخللفة رمنرانطالًيا
رالعريبة رتعلةمرجوىةرحتسنيريفر2213عامرمنهجرتنفةذ"رعنوا رحيملوا ريفرالة 

راحلقةقة رالظروفررؤي رمنرالحًقاريؤمكنوارحىت"راملدرت ريسربرملفماجنرتويبةنج
رحتسنيريفراحلكوم رأعدتهرالذير2213رمنهاجريبؤنفةذريؤعلقرفةمار،راجملالريذاريف

 .الؤعلةمرجوىة
 البحث تالمشكالفصل الثاني : ال ب .

ريكةفر .1 ريفرر2213منهجررتنفةذؤم رالعريبة  راللة  رتعلم يفرحتسنيرجوىة
 ؟ريبرلةمبوماجانجيسرالثانوي ررت دامل

ر .2 رمنهاج رتنفةذ رعلى رتدثر راليت رالعوامل ري  يفرحتسنيرنوعة رر2213ما
 املدرت رالثاوي ريسريبرلةمبوماجانج؟الؤعلةمريفر

 .البحث ج. أهداف
ررت دامليفرحتسنيرجوىةرتعلمراللة رالعريبة ريفرر2213منهجررتنفةذرف ملعرر .1

 .يسريبرلةمبوماجانجرالثانوي 
ر .2 رملعرف  رمنهاج رتنفةذ رعلى رتدثر راليت رنوعة رر2213العوامل رحتسني يف

 .املدرت رالثاوي ريسريبرلةمبوماجانجالؤعلةمريفر
 البحث فوائد الفصل الرابع :د.

رفقطرلةسترعلةهاراحلصولرمتراليترالفوائدرفإ ر،رالبحثريذارإطارريف
رعاملريفريكافحو رالذينرأولئكروخاص ر،رالناسرلعام رأيًضارولكنر،رللباحثني
ريفرمبار،رتواءرحدرعلىروعملة رنظري ريبفوائدريذارالبحثرإطارريؤمؤع.رالؤعلةم
ر:ذلك
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رالنظري رالفوائد .1
ريباإلجنازاترمعرف رتوفريريفراأليلرعلىرمفةدةرتؤكو ر،رالدرات ريذهريف
رالحًقارحتقةقهارميكنرحبةثر2213رعامرمنهجرتنفةذريفرحتققتراليت

ريبرامجرلدعمرالؤحسةناترمنرمزيدرإجراءروتةؤمرإندونةسةاريفريبالكامل
رأفضلرتعلةمة  رمنراليتراملدتساترمنرالعديدرحالًةاريوجدرالرألنه.
ريبلرمنرإعداىهرمترملاروفًقار2213رمنهجرتنفذرأ رميكنررالنظري رالناحة 
رأيًضارمفةًدارالبحثريذاريعد.رإندونةسةارمجهوري ريفروالثقاف رالؤعلةمروزير
رجوىةرحتسنيرالحًقارميكنهرحبةثرالؤعلةمرإىارةرتنايشراليتراملعرف رتوفريريف

رتطبةقرميكنر،رأخر رويبعبارة.ر2213رمنهجرتنفةذريفروخاص ر،رالؤعلةم
ريفرللجوىةراملؤكامل راإلىارةرتنفةذريفرمالركرأسرالدرات ريذهرنؤائج

ر.الدرات ريذهريفرللكائنروفًقارالؤعلةمرونوعرمسؤو 
 العملة رالفوائدر .2

رأ رحىتر،رالبكالوريوسريبرنامجرإكمالريفرأتات ركشرطرللباحثني.
رواليتراجملالريذاريفرتؤطورراليترالؤعلةمرىينامةاترفهمرمنريؤمكنوا
رأوروكةاًلررتصبحرعندماراملسؤقبلريفرمرجًعارالحًقارتصبحرأ رميكن

 .الؤعلةمرعاملريفرتخصة 
رالؤعلةمرىينامةاترفهمرعلىرياىرينرالتيبويو راملمارتو ريكو رلك .رب

رالحًقاريؤمكنوارحىتر2213رمنهجرتطبةقروخاص ر،رتطويرياريؤمراليت
راحلكوم ريبلرمنرتنظةمهرمترملاروفًقاروكفاءةريبفعالة رتطبةقهرمن

ر.اجلوىةرعالة رمدارسرإنشاءروميكنهم
ريفرالسةاتاتروخاص ر،رالسةاتاترصنعرعنركمسدول رللحكوم .رج

رللؤعلةمروطنة رمعايرير8روحنور2213رجمنهرتنفةذ رجيبرأنهرمبعىن.
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رتواءر،راجملالريذاريفراحلقةقة ريباألريامرالظروفرفهمراحلكوم رعلى
رميكنرحىترمواجهؤهارمتتراليترالعقباترأورالؤنفةذرفعالة رتكلريف

ر.الحًقاراحللولرإجياى
رتروطروفهمراملعرف رزياىةرعلىرياىرةرلؤكو رعامريبشكلرللجمهور.رى

ريفراحلقةقة رالشروطريفر2213رمنهجرتطبةقريفرالؤعلةمرىينامةات
راحلكوم ريبلرمنرالطريق ريذهرمثلريفرتصمةمهرمترالذيراجملال

ر.الؤعلةمرحتسنيرحنوركخطوة
 المشكلة نطاق الفصل الجامس :ه.

رمتراليتراملشاكلرلصةاغ روفقارلؤصمةمرللباحثنيرتقةةدريورالبحثرنطاق
ر،رالبحثرمنراالنؤهاءرحىترالؤنسةقرمركزريفريكو رالبحوثروإجراءروضعها
رالبحثرنطاقرمع.ريبالبحثراملؤعلق ريبالؤفصةلروينايشرالباحثريبحثرحةث
رالؤحةزريسببروالراألتات رالتكةزرعلىرجيةبرأ روميكنهرالراح رحيققرأ رميكن

ر:ذلكريفرمبار،رالبحثريذارمشكل راملدلفو ريقةدر،
رالبحثرنطاقرالباحثو رحصرر،ر2213رمنهجرتطبةقرمنايش ريفر،رأوالًر

رريفر2213رمنهجرتنفةذرعلىرفقط ريسربرملفماجن رميكنرحبةثر،املدرت 
رإىلرالبحثرمشكالترحولرتفصةلة رمنايش رتقدميرالحقرويتريفرللباحثني
رتنظمهارتنفةذهرمترملاروفًقارفعااًلرر2213رمنهجرتنفةذركا رإذارمار،راألتةاء
 (.تنفةذياريفرعقب رتواجه)رالعكسرأوراحلكوم 

رتنفةذرنطاقرالباحثو رحدىر،رالؤعلةمريبإىارةراملؤعلق راملنايش ريفر،رثانةاًر
ر،املدرت ريسربرملفماجنرريفرللمدرت رالذايترالؤقةةمرأتاسرعلىراجلةدرالؤعلةم
راإلىارةرتنفةذركا رإذارمار،رتهول رأكثررمنايش رتقدميرللباحثنيرميكنرحبةث
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رنوعة رتنفةذريفراملدرتة رواخلطواترالفعالروالؤنفةذراإلىارةرملعايريروفًقاراملدرتة 
 .املدرت ريسربرملفماجنريفرالؤعلةم

رحدىر،رالؤعلةمرجوىةرحتسنيريفر2213رمنهجرتطبةقرمنايش ريفر،رثالثًا
رمنهاجريبؤنفةذرالؤجاري راملدارسريةامركةفة رحولرالبحثرنطاقرالباحثو 
 جناماجوربرملفياملدرت ريسررريفرالؤعلةمرجوىةرحتسنيرأجلرمنر2213

 النظاميات مناقشة الفصل السادس :و.
رحاج ريناكر،رالدرات رجمالرعلىرالتكةزرمعرالبحثريذارمواءم رأجلرمن

رهلذهرالنهائة رالنؤائجرإعداىريفرللمنايش راملنهج رالؤصمةم.رمنهجة رمنايش رإىل
 :الؤالة راألوصافرمعرفصولرمخس ريفرتنظةمهارتةؤمرذلكريبعد.رالدرات 

رميكنرالذيرالبحثرمنراألويلراجلزءريور،راملقدم ر،راألولرالفصل
ريبأكملهاراملنايش رفهمريفركباىئ راتؤخدامه رعدةرعلىرالفصلريذارحيؤوي.

ر،رالبحثرأيدافر،راملشكل رصةاغ ر،رخلفة رمشكل ر؛رذلكريفرمبارفرعة رأيسام
 .املنهجة رواملنايش ر،رالنطاقر،رالبحثرفوائد

رلؤحلةلركسكنيراملسؤخدمرالنظريراإلطارر،رالثاينرالفصلريؤناول
ر81Aرريمروالثقاف رالؤعلةمروزيررالئح ريفرالقانوينرواألتاسرالنظري ر،رالبةانات

رلعامر14رريمرالوطينرالؤعلةمروزيرروالئح راملنايجرتنفةذريبشأ ر2213رلعام
رواجلوىةراألتات رالؤعلةمروحدةريبلرمنرالؤعلةمرإىارةرمعايريريبشأ ر2221
راملنايجرتطبةقروحتسنيرللمدرت رالذايترالؤقةةمرعلىرالقائم روالؤعلةمة راملؤوتط 
 .2213رلعامرالدراتة 
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رومويعر،رالبحثرنوعرمنرتؤكو راليترالبحثرطريق ر،رالثالثرالفصل
ر،رالبةاناترحتلةلروتقنةاتر،رالبةاناترمجعروطرقر،رالبةاناترومصاىرر،رالبحث
 .البحثرومراحلر،رالبةاناترصح رمنروالؤحقق

رعامروصفرمنرتؤكو راليترالدرات رنؤائجرمنايش ر،رالرايبعرالفصل
رروي ر،رالبحثة رللكائنات ريسربرملفماجن روحتلةلرالبةاناترعرضر،املدرت 
رالؤقةةمرأتاسرعلىرالؤعلةمروجوىةر،ر2213رمنهجريبؤنفةذريؤعلقرفةما البةانات
 .الؤعلةمرجوىةرحتسنيريفر2213رمنهجروتنفةذرللمدرت رالذايت

.روااليتاحاترلالتؤنؤاجاترملخصرمنريؤكو رالذير،راخلامسرالفصل
ر.واملرفقاتراملراجعرمتريررويؤم
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 الثاني بابال
 دراسة النظريةال

 
 3102 منهجال الفصل األول :أ.
راملنهجرفهمر.1

ريفرىراتة رىورة"رتعينراليت"راملنايج"ركلم رمنرالدرات راملنهجرمصطلحريأيت
راجلامع رأوراملدرت  ريفراإلغريقريبلرمنراألصلريفراملنهجرمصطلحراتؤخدامرمت".
رالقدميرللعرضروفًقارأنهرحنيريف".املقطوع راملساف "رفهمرمعراألطلس راحملةطرحقل

راملعلمو ريقدمهارأ رجيبراليتراملواىرمنرجمموع رعنرعبارةراملنهجرفإ ر،(رالؤقلةدي)
رالضةقريباملعىن"راإلتالم رالؤعلةمرتطويررحولراخلطاب"رمنهج.رالطالبريؤعلمهارأو
رواألتالةبرالؤعلمرومضمو رمبحؤو راملؤعلق رالتتةباترأوراخلططرمنرجمموع ريو

رراملدارسريفروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رلؤنفةذرتوجةهة ركمباىئراملسؤخدم  راملنهاج.
رواملواىرواحملؤو ريباأليدافراملؤعلق روالتتةباتراخلططرمنرجمموع رعنرعبارة

رالؤعلةمة  رأيدافرلؤحقةقرالؤعلمرأنشط رلؤنفةذرتوجةه ركمبدأريسؤخدمرالذي.
ر6.معةن رتعلةمة 

ركلري رالدراتة راملنايجرأ رحتديدرميكنر،رأعالهراملذكورةراآلراءريبعضرمن
رلؤحقةقراألطفالريؤلقايارمنهج ريبشكلرمنظم رتعلمرخرباترأوراألنشط رأوراملعرف 
رماريدف راملنهجرتشبةهريؤمرمارغالًبار،رالبساط رأجلرمنر،رذلكرإىلريباإلضاف .

.رجةدةرلةستراملدرت رفإ ر،رجةدتنيرغريرالرئؤا ركانترإذا.راملدرت ريبرئيترالدرات 
ر.جةدةرمدرت روجوىرمؤطلباترأحدريوراجلةدرجاملنه

                                                 
 4(ص1002باندج:رسد كريا) Metode Pendidikan Agamaحج سحيرني6 
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 2213منهجررووظائفهارأيداف.2
رريمرالقانو رإىلرالرجوعريرجىر،ر2213رمنهجرووظائفريبأيدافريؤعلقرفةمارررررر
رعلىرالوطينرالؤعلةمرنظامريانو رينص.رالوطينرالؤعلةمرنظامريبشأ ر2223رلسن ر22
ريفركرمي رأم روحضارةرتخصة روتشكةلرالقدراترتطويرري راملنهاجروظةف رأ 

رمارالؤحديدروجهرعلىريصفرأ رللمدلفرميكنر،رالةرضريبةنما.رلألم رالفكري راحلةاة
 :يل 
رمنرالصعب رواملهاراتراللةن راملهاراتريبنيراملوازن رخاللرمنرالؤعلةمرنوعة رحتسني(رأ

 .املؤطورةرالعاملة رالؤحدياترمواجه رأجلرمنرواملعرف رواملهاراتراملوايفريدرةرخالل
رب رلؤنمة ركعاصم رواملبؤكرةرواإليبداعة راإلنؤاجة رالبشري راملوارىروزياىةرتشكةل(

 .إندونةسةاريفروالدول راألم 
رأعدتراحلكوم رأل ر،رالؤدريسرإىارةروإعداىراملواىرتقدميريفراملعلمنيرختفةف(رج
 .مةالؤعلريفراملسؤخدم راملدرتة روالكؤبراملنايجرمكوناترمجةعر
ريفرمؤوازن ريبطريق راملواطننيروكذلكرواإليلةمة راملركزي راحلكوم رمشارك رزياىة(رى
 .الؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجاملنرتنفةذريفر،راجلوىةرومرايب رحتديدر
ر.حتقةقهراملراىرالؤعلةمرجوىةرحولرالؤعلةمة رالوحداتريبنيرالصحة راملنافس رزياىة(ريـ
رلشروطروفًقار2213رمنايجرلؤطويررالالزم راملرون راملدارسرإعطاءريؤمرألنهرنظًرار

 1.اإليلةمة رواإلمكاناترالطالبرواحؤةاجاترالؤعلةمة رالوحدة

                                                 
المرحلة االبتدائية / ميتشيغن ، المدرسة اإلعدادية ، وتعليم في  3012implementasi kurikulumمحمد فضل هللا ، 0 

 35-34( ، ص. 3014الرس ميدياثانوي / ماجستير ، )يوجياكرتا: 
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ريناكريكو رأ رجيبر،رهجاملنرتنفةذريفرالدراتة رهجاملنرأيدافرلؤحقةقريبالنسب رررر
رمرح)رمعىنروذورفعالرمةتعلرلؤصمةمراملعلمنيرعلىرمطالب ر،رمةالؤعلروتنظةمر،(
ريبفعالة رالكفاءاتروتطويررمةالؤعلرإجراءاتروحتديدر،رالصحةحرمةالؤعلرمنهجرواخؤةار

ر.للنجاحرمعايريرووضعر،
 2213منهجرراألتاس.3
 :يل رمارعلىرجوانبرعدةرتعؤمدر،ر2213رجمنهرإعداىرعند
 الفلسفة راجلوانبأ(ر

رأتاسرعلىرالؤعلةمروي ر،ر2213رللمنهجرالفلسف راألتاسرالسةاقريذاريفرررررر
رهجاملنرتوجةهريؤم.رواجملؤمعرالطالبرواحؤةاجاتر،راألكاىمية روالقةمر،رالنبةل رالقةم

 .الكفاءاترتطويررحنورالدراتة 
 القانونة راجلوانب(رب

روتطويررإعداىريفريانونة ركمظل ريسؤخدمرالذيراألتاسريورالقانوينراجلانبرررررر
روالثقاف رالؤعلةمروزيررالئح ريوراملسؤخدم رالقانونة رالقواعدرأحد.رالدراتة رهجاملن
ر2213رجمنهريبؤنفةذراملؤعلق ر2213رلعامرأر81رريم
 املفايةمة راجلوانب(رج

رمنراملسؤخرج راألفكاررأوراألفكاررعلىريائمرأتاسريوراملفايةم راجلانبررررر
ر8.ملموت رأحداث

 2213جراملنهيةكلر.9
                                                 

، رمج رصدكريا)باندونج: ،  3012pengembangan dan implementasi kurikulumتطوير اي, مليس,8 
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روالكفاءاتر،راألتاتة رالكفاءاتر2213رلعامرالدراتة رهجاملنريبنة رتنظمرررررر
رتعلةمة روحدةركلريفرمةالؤعلروأعباءر،رواملوضوعاتر،رمةالؤعلروحمؤو ر،راألتاتة 
 .تعلةم رويبرنامج
رراإلعداىي ر رتاملدريفرالدراتة رهجاملنريةكلريفررررررر ريناكر،رالثانوي ر رتاملد/
ريفرالطالبرعدىرزاىرحبةثرتاعاتر6-9رمنراألتبوعريفرإضافة رىراتة رتاعات
رالثامنرللفصلنيرويبالنسب ر،رىراتة رتاع ر92رإىلرتاع ر38رمنرالسايبعرالفصل
رلكلرالدرات رمدةرأ رحنيريف.رىراتة رتاع ر99رإىلرتاع ر38رمنرزاىتروالؤاتع
 ىيةق ر91رىرات رتاع 

 األتاتة رالكفاءاتر(.أ
راألتاتة رالكفاءاترررر راملخؤلف راألتاتة رللكفاءاترملزماًررالدرات راملنهجريعد:
ر.املواىريبنيرأفق ركمدمجروتعملرماىةركلرىرات رخاللرمنرإنؤاجهارجيبراليت
رالكفاءات(ر1:رالؤدوينريسؤخدمر2213رمنهجريفراألتاتة رالكفاءاترصةاغ ررر

ر2ر-راألتاتة رالكفاءات(ر2ر،راملوايفريفراألتاتة رللكفاءاتر1ر-راألتاتة 
ر3ر،راالجؤماع راملويفريفراألتاتة رللكفاءات ر3ر-راألتاتة رالكفاءات(
رلكفاءةر9ر-راألتاتة رالكفاءات(ر9ر،(راملفايةمرفهم)راألتاتة راملعرف رلكفاءات
رالوطينرالؤعلةمرنظامريانو ريفرعلةهاراملنصوصراأليدافرإىلراألمرريشري .املهارات

راملوايفرمنرتؤكو رالكفاءاترأ رعلىرتنصرواليتر2213رعامرمنر22رريم
ر.واملهاراتراملعرف روالكفاءات

  رتاملدريفرالكفاءاتراألتاتة رهجاملنر2213ر(.ب
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رأ رجيبراليتراألتاتة رالكفاءاترحتقةقرعلىرالقدرةري راألتاتة رالكفاءةرررررر
رمنر32رصرحترريمراحلكومة رالالئح ريف.رالؤعلمرخاللرمنرالطالبرعلةهارحيصل
رخرباترأورالؤعلمرحمؤو رتةاقريوراألتاتة ريبالكفاءةراملقصوىريبأ ر2213رعام
ر.األتاتة رالكفاءاترإىلرتشريراليتراملوضوعاترأورمةالؤعل

رإىلراملواىرتقسةمريؤمر،رمةالؤعلرونؤائجر،راألتاتة رالكفاءاترلدعمركسلسل ررررررر
رأتاتة ركفاءات رالكفاءاترمةتعلرخاللرمنراألتاتة رالكفاءاترحتقةقريؤم.
راملوضوعاترخاللرمنراملقدم راألتاتة  .ريباملواضةعرااليؤمامرخاللرمنرتطوريا.
روخصائصر،راألولة روالقدراتر،رالطالبرخصائصراالعؤبارريفرتطويرياريأخذ

ر.لإلجنازركدعمراملوضوع
راليتراألتاتة رالكفاءاترلصةاغ روفًقارأريبع رإىلراألتاتة رالكفاءاترجتمةعريؤمرررر

روي ر،رتدعمها ر1: رىعم)رالروح راملويفري راألتاتة رالكفاءاترجمموع (.
ري راألتاتة رالكفاءاترجمموع (.ر2ر،ر1راجملموعاترأو(ر1-راألتاتة رالكفاءات
ر2-راألتاتة رالكفاءاترىعم)راالجؤماع راملويف (.ر3ر،ر2راجملموع رأو(

راجملموعاترأو(ر3ر-راألتاتة رالكفاءاترىعم)راملعرف رياعدةركفاءاترجمموعات
رأو(ر9ر-راألتاتة رالكفاءاترىعم)راألتاتة رالكفاءةرمهاراترجمموع (.ر9ر،ر3

ر.9راجملموع 
 املدرت رمواىر(.ج
رمنرالعلةارالدراتاتركفاءاترحتقةقرلدعمراألتاتة رالكفاءةرإىلرحاج ريناكرررر

راألتاتة رالكفاءاترتنظةمريؤمر،رذلكرإىلريباإلضاف .راألتاتة رالكفاءاترخالل
 .للكفاءةركمصدررتعملريبدوريارواليترخمؤلف رمواضةعريف
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ريفرالوارىةراألحكامرإىلرلالخؤصاصركمصدرراملسؤخدم راملواىرتشريرأ رجيبرررر
ريفرالوارىةراألحكامروحتديداًرر،ر2223رلسن ر22رريمرالوطينرالؤعلةمرنظامريانو 
ر.رر31راملاىة
 2213رهجاملنرمةالؤعلرتنفةذ.تكلر1
رثالثريباتؤخدامريومركلراملؤكاملراملواضةع رمةالؤعلرتنفةذرمراحلرتنفةذريؤم

ر.واخلؤامة رواجلويري راألولة راألنشط :رمراحل
 األولة راألنشط ر(.أ

ريفرللمشارك روجسديارنفسةارالطالبرإلعداىراألولراملقامريفرالنشاطريذاريؤمررررر
رالؤعلةمة راملواىروتنفةذرلطريق روفًقاراألعضاءرالدارتنيرمةتعلرىوافعر؛رمةالؤعلرعملة 
روالدولة روالوطنة راحمللة رلألتئل رومقارناترأمثل رتقدميرخاللرمنر،رالةومة راحلةاةريف
رأيدافرترحر؛رتعلمهارجيبراليتريباملواىرالسايبق راملعرف رتريبطراليتراألتئل روطرحر،
رحسبراألنشط روصفروترحراملواىرنطاقرونقلر؛رحتقةقهاراملراىرالؤعلمركفاءاترأو

 .املنهج
رلؤشجةعرمةللؤعلرأولة ريبنة رإلنشاءراألولراملقامريفرالنشاطريذارتنفةذريؤمرررر

ريبشكلرمةالؤعلرعملة رمؤايبع رمنريؤمكنوارحىترأنفسهمرعلىرالتكةزرعلىرالطالب
رتةؤمر،راملرحل ريذهريفرللؤسخنيرنشاطريوراالفؤؤاح رالنشاطرمنرتةات.رجةد
ر.للموضوعرالطفلرلؤجريب راتؤكشافرإجراء
 األتاتة راألنشط ر(.ب
رواملعرف راملوايفرتطويررإىلرهتدفراليتراألنشط رعلىراألتات رالنشاطريذاريركزرررر

رواملهارات رمرحل ريفرمةالؤعلرأنشط رمجةعرتوجةهريؤمر،راملوايفرتطويررتةاقريف.
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رتبدأراليتراحلملرعملة رخاللرمنريبأنشط رالقةامرعلىرالطالبرتشجعراليترالكفاءة
 .املمارت رمسؤو رإىلراالرتقاءر،رتقديرر،رتشةةلر،رتلق رمن

روالؤحلةلروالؤنفةذروالفهمراملعرف رأنشط رخاللرمنراملعرفة رالكفاءةرتنفةذريؤمرررررر
رخاللرمنراملهاراترعلىراحلصولريؤمر،رالكفاءةرعلىرللحصول.رواإليبداعروالؤقةةم
ر،رذلكرإلىراك.راألنشط روخلقروتقدمير،روالؤفكرير،روحماول ر،روالسدالر،راملالحظ 

رمةوالؤعلراإلفصاحرعلىرالقائمرمةالؤعلروضعريطبقرالذيرمةالؤعلرإجراءرالضروريرمن
 .عملرعنهرينؤج
رومجعراألتئل روطرحراملالحظ راألتاتة راألنشط ريفرمةالؤعلرأنشط رمجةعرتشملرررر

رر.والؤواصلروالريبطرالبةانات
 األنشط رإغالقر(.ج
رالؤقةةمات.رللؤقةةمرانعكاسروتنفةذرهتدئ ري راألنشط راخلؤام رإغالقرمنر صفرررر
راحلصولرمتراليتروالنؤائج.رالؤعلمرأنشط رمنركامل رجمموع ريفرتؤخصصرأجريتراليت
رالشراءرعملةاترنؤائجرمنرمباترةرغريرأورمباترةرفوائدرجتدرمجاعةارمثرومنرعلةها
 .اجلاري 
رونؤائجهارمةالؤعلرعملة رحولرمالحظاترتقدميرإىلرأيًضاراخلؤامة راألنشط رهتدفررر
روإيبالغر؛رواجلماعة رالفرىي راملهامرمنركلر،رمهامرتكلريفراملؤايبع ريبأنشط رالقةامر؛

 .املقبلرلالجؤماعرالدرسرخطط
رعنرالؤعبري/رراخؤؤامري رهبارالقةامرميكنراليتراخلؤامة راألنشط رعلىراألمثل ريبعضررر

رر.الؤقدير/ررواملوتةقىر،راألخالية روالرتائلر،رمترالذيرمةالؤعلرنؤائج
 الوطنة رالؤعلةمرمعايريريةكل .6
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رالنمورملعدلرضما ريورالوطينرالؤعلةمرجوىةرومعايريرالكفاءةرمعايريرحتديدرإ ررررر
رومعايريرالكفاءاترجوىةرمعايريرتطويررمترإذا.رالوطنة راإلنؤاجة روزياىةرااليؤصاىي

راملنصوصرمثر،رالوطينرالؤعلةمروأيدافرومهم ررؤي رمعريؤوافقرمبارالؤعلةمرجوىة
راملؤويعرمنر،راملهنة راملدارسرومديريراملعلمنيرمنرويبدعمر،رالدراتة رهجاملنريفرعلةها
رأزم رمنرإندونةسةارإخراجرعلىرياىرةراجلوىةرعالة ريبشري رموارىرالؤعلةمرينؤجرأ 

 4.العومل رعصرريفراملعلوماترتسارعرمؤايبع روميكنر،راألمدرطويل 
رالؤعلةمرتوحةدريفرخمؤلف رترتةباتراحلكوم رأجرتر،رالصدىريذاريفررررر رمعايري.
رمعايريرمثانة رتشملرالوطنة رالؤعلةم رالؤعلةمرمعايريرتشملر2213رعامرمنر32.
راملعلمنيرومعايرير،راخلرجينيركفاءةرومعايرير،رالعملة رومعايرير،راحملؤو رمعايريرالوطنة 

رومعايرير،راإلىارةرومعايرير،رالؤحؤة روالبنة راملرافقرومعايرير،رالتيبوينيرواملوظفني
 .الؤعلةمرتقةةمرومعايرير،رالؤمويل

راخلرجينيركفاءةرمعايري(1
رتشملرواليتراخلرجينيريدراترمبديالتراملؤعلق راملعايريري راخلرجينيركفاءةرمعايريررر

رواملهاراترواملعرف راملوايف رواملوايفراملعرف ريورمنفصلريبشكلرالكفاءةرتعريف.
.رتعلةمة روحدةريفرمةالؤعلرعملة ريفراملشارك ريبعدرالطالبراكؤسبهاراليترواملهارات

ريبعدرحتقةقهرالطالبرعلىرجيبرللكفاءةرمقةاسريورالكفاءةرمعةاررأ رحنيريف
ر12.تعلةمة روحدةريفرالعملة رمؤايبع 

 احملؤو رمعايري(2

                                                 
  26فضل هللا ، مرجع سابق. سيت. 9 

   08عنده فرونتي و صفيان امرى.مراجع .ص لولوك10 
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ركفاءاترلؤحقةقرالكفاءةرومسؤو راملاىةريبنطاقرتؤعلقرمعايريري راحملؤو رمعايريررر
رالؤعلةمرمنرمعةن روأنواعرمسؤوياتريفراخلرجيني ريبشكلراحملؤو رمعايريريبنة رتؤعلق.
راملواىرمنرالؤخلص(ر1:ر)املاىةرنطاقرتقةةمرإعاىةرخاللرمنراملواىريبؤعزيزرأتات 

راحؤةاجاترمعرتؤوافقراليتراملواىرصةان (ر2)ر،رللطالبراملهم رغريرأورالضروري رغري
ر.الدولة راملقارن ريفرمهم رتعؤربرمواىرإضاف (ر3)رور،رالطالب

 العملة رمعايري(3
رلؤحقةقرالؤعلةمة رالوحداتريفرمةالؤعلريبؤنفةذراملؤعلق راملعايريري رالعملة رمعايريررر

ر.العلةارالدراتاتركفاءةرمعايري
 التيبوينيرواملوظفنيراملعلمنيرمعايري(9

راخلدم ريبلريبالؤعلةمرتؤعلقرمعايريرالتيبوينيرواملوظفنيراملعلمنيرمعايريرتعؤربرررر
راملعلمنيرأ ريعينريذا.راملوايفيفررالؤعلةمروكذلكر،رالعقل رالؤعلةمروكذلكرواأليلة 
ريكونواروأ ر،رللؤعلمركعاملنيرأكاىميةنيرمديلنيريكونوارأ رجيبرالؤعلةمريفروالعاملني
راأليدافرحتقةقرعلىرالقدرةرلديهمريكو روأ ر،روروحًةارجسديًارجةدةريبصح 
ر.الوطنة رالؤعلةمة 

 الؤحؤة روالبنة راملرافقرمعايري(1
رواألماكنرمةالؤعلرمبساحاترتؤعلقرمعايريري رالؤحؤة روالبنة رالوتائلرمعايريرررر

روأماكنرواملالعبرالعملروورشرواملخؤرباترواملكؤباترالعباىةروأماكنرالرياضة 
رمةالؤعلرعملة رلدعمرضروري رأمورروي ر،رالؤعلمرمصاىررمنروغريياروالتفةهراإليبداع

 11.واالتصاالتراملعلوماترتكنولوجةاراتؤخدامرذلكريفرمبار،

                                                 
  38. صالمرجع نفسه ، 11 
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 اإلىارةرمعايري(6
راألنشط رعلىرواإلترافرللؤنفةذريبالؤخطةطراملؤعلق راملعايريري راإلىارةرمعايريررررر

رأجلرمنرالوطنة رأوراملقاطع رأوراملدين /رراملقاطع رأورالؤعلةمرمسؤو رعلىرالؤعلةمة 
رإرتاىاترتعلةمة روحدةرلكلريكو رأ رجيب.رالؤعلةمرتقدميروفعالة ركفاءةرحتقةق
 :حتكم
 ررومنهجرتعلةمة روحدةرلكلرمنهج.رأرررر
ررالوحدةرأنشط رفئاترمجةعريعرضروالذير،راألكاىمي /ررالتيبويرالؤقومي.ربررر

 روأتبوع روتهريرىوريريبشكلرتقسةمهرويؤمر،رعامرملدةرالؤعلةمة رررررر
 رالؤعلةمة رللوحدةرالؤنظةم راهلةكل.رجررر
 راملعلمنيريبنيراملهامرتقسةم.رىررر
 رالؤدريسريةئ رأعضاءريبنيراملهامرتقسةم.رهررر
 األكاىمية راللوائح.روررر
راملعلمنيرتلوكريواعدرعلىرالؤعلةمة رالوحدةرلتتةبراألىىنراحلدريشؤمل.رزررر
 رالؤحؤة روالبنة راملرافقراتؤخدامروكذلكروالطالبرالؤعلةمروموظف ررررر

رالؤعلةمروحدةريبةئ ريفراملواطننيرإخوا ريبنيرالعالياترأخاليةاترمدون .رحررر
 رواجملؤمعرالؤعلةمة رالوحدةرمواطينريبنيروالعالي ررررر
رالؤعلةمرلوحدةرالؤشةةلة رالؤكالةف.رطررر
 الؤمويلرمعايري(1
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رالوحداترتشةةلرتكالةفرومقدارريبالكفاءةرتؤعلقرمعايريري رالؤمويلرمعايريررررررر
رجزءري رالؤعلةمة رللوحداترالؤشةةلة رالؤكالةف.رواحدرعامرملدةرالصاحل رالؤعلةمة 

رمنرالؤعلةمة رالوحداترعملةاترلؤمويلرمعهارالؤعاملريؤمراليترالؤعلةمرصناىيقرمن
رالوطنة راملعايريرمعرتؤوافقراليترالؤعلةمة راألنشط  احلدوثرعلىرياىرةرتكو رأ رأجل

 واملسؤمرراملنؤظمرللؤعلةم
 املعلمنيرتقةةمرمعايري(8

رتقةةمروأىواتروإجراءاتريبآلةاترتؤعلقرمعايريري رالتيبويرالؤقةةمرمعايري
رالطالبرمةتعلرنؤائج ريؤعلقرفةمارمعرفؤهارجيبراليتراألتةاءريبعضررؤي رميكن.
ر،ر2213رلعامرللمنهجراالجؤماعة رالؤنشئ رمواىريفر،ريذارالؤقةةمرمعةارريبتتةب
 :الؤالة راألموررعامريبشكلرتةط رواليت
رالطالبركفاءاترحتقةقرمد رلقةاسرتنفةذياريؤمرعملة رعنرعبارةراالخؤبارررررر
 .الطالبرمةتعلرنؤائجروحتسنيرتقدمرملرايب ر،رمةالؤعلرعملة ريفرمسؤدام ريبطريق 

رالطالبركفاءاترحتقةقرمد رلقةاسرتنفةذياريؤمرأنشط ري راالمؤحانات
ر12.الؤعلةمة رالوحدةروإكمالرالؤعلمرإلجنازرتقديراًر
 2213منهجررورالؤعلةمروحدةرهجمنريفراالخؤالفات.1

رلعامرالدراتة رهجواملنرالؤعلةمروحدةرمنايجريفرلالخؤالفاتراملدلفنيرترحريبل
رالؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رمنهج.رالدراتة رهجاملنرفتيترترحرالضروريرمنر،ر2213

 13.مدرتة رتعلةمة روحدةركلريبواتط روتنفةذهرجتمةعهريؤمرتشةةل رمنهجريو

                                                 
  22-39.صالمرجع نفسه ،13 
  10( ، ص 3008، )جاكرتا: بومي أكسارا ، KTSP pengembangan dan kurikulumمنصور مصلش ، 12 
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.ر2213/2219ريفرتنفةذهريبدأرجديدرمنهجريور2213رمنهجرأ رحنيريف
رمتروالذيرالكفاءةرعلىريائمرمنهجر،رمسبًقارموجوىرمنهجرتطويرريوراملنهجريذا

رالتكةزرنقاط.ر2226رعامريفرالؤعلةمروحدةرمسؤو رجومنهر2229رعامريفرإطاليه
رواملهاراتراللةن راملهاراتريفروتواز رزياىةريناكري ر2213راملنهجريذارعلىرفقط

 .واملعرف رواملهاراترالكفاءةرموايفرمنرجوانبرتشملراليترالصعب 
روالذير،رمةالؤعلريفراحلديثرالتيبويرالبعدرعلىرأيًضار2213رمنهجريدكد
رعلمًةارمنهًجاريسؤخدم رالعلم راملنهج)رالعلم راملنهج. رإلةهراملشاررمةالؤعلريف(
 :يشمل
 ررالحظ.رأررر
 تطلب.ربررر
 ررمنطق.رجررر
 ذلكرحاول.رىررر
 رر.تبك رتشكةل.رهرر

رواملعرف راملوايفري ر،رجماالترثالث راملنهجريذاريفرمةالؤعلرعملة رتؤناول
رواملهارات رأصةلرتقةةم)رأصةاًلررتقةةًمارالؤقةةمرعملة رتسؤخدمرحنيريف. رويور،(
 .تقةةمهارمتراليترالثالث راجملاالتريفرللطالبرالؤعلمرلنؤائجرحقةق رمقةاس

 :ي رالؤعلةمروحدةرهجمنريفروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رخصائص
 واالتؤكشافراخلربة.رأررر
 ررتفاعل.ربررر
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راتصاالت.رجررر
ر19انعكاس.رىررر
  3102 التعليم اللغة العربية القائم المنهجالفصل الثاني :.ب

ر،ر2213رمنهجرعلىريبناءًررالعريبة راللة رمةتعلرحولالكاتبرريشرحرأ ريبل
 .الؤعلةمة روأيدافهارالعريبة راللة ر،رالؤعلمرفكرةرعنرالكاتبريشرحرتوف

رجلعلرفعلرأورطريق رأورعملة ريورالؤعلمر،رالكبريراإلندونةس رالقاموسريفرررر
رملاروفًقار،روياريانؤورلسويونوروفًقار،رنفسهرالويتريف.رتؤعلمراحلة رالكائناترأورالناس
رنشاطرويور،رللؤعلمراألتاتة رالكلم رمنريأيترالؤعلمرمصطلحرفإ ر،رفضةل رنقلؤه
ر،رواملوايفر،رالسلوكروحتسنير،راملهاراتروحتسنير،راملعرف رالكؤسابرعملة رأو

 11.الشخصة روتعزيز
رالفهمرنفسرلديهمريكو رعامريبشكلرالؤعلمرلؤعريفراملخؤلف راألوصافرمنرررر
رالطالبرويبنيروالطالبراملعلمنيريبنيرالؤفاعلرعملة رأير، رعملة رإجراءرميكن.

رجناحرتدعمراليترالؤعلمروموارىرالوتائطرمنرمؤنوع رجمموع رمعريذهرالؤفاعل
 .مةالؤعلريفرالطالب

ريفريبةنهمرللؤواصلركوتةل روتبهاهتمرالعربريسؤخدمهارلة ري رالعريبة راللة ررررر
راجلةرايفراملويعرأتاسرعلىرالؤفاعلرعلىرياىرةرتكو رحبةثرمعةن رأيدافرالؤعبري
 16.واحلضارةروالثقاف 

                                                 
  55-52.صالمرجع نفسه ،14 

 14( ، ص. 1995)جاكرتا:  kamus besar bahasa indonesiaمركز التنمية والتطوير ،15 
، ص. ) 3004مطبعة النور ، بندر المبونج ،  ( paradigma baru pembelajaran bahasa arabزولهانان ،16 

1  
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روي ر،رالقرآ رلة ري راللة رفإ ر،رأفنديرفداىرأللفروفًقار،رنفسهرالويتريفررررر
رمعراإلنساينرللؤواصلروتةل رىوريمريكو رالرالذينر،راملسلمنيريبنيرالؤواصلرلة 

ر،ريباهللريدمنو رالذينراألتخاصرمعرللؤواصلركوتةل ريبلر،رفحسبرالبعضريبعضهم
 11.والعباىةرطقوسرتكلريفريؤجلىروالذي
رالعباىةرولة رواحلديثرالقرآ رلة ري رالعريبة رويباملثلررررر رعلةنارجيبرلذلك.
روفهمراألصل راملصدررمنراإلتالمة رالؤعالةمرفهمرهبدفروفهمهارالعريبة راللة رىرات 
ر28-21راآلياترالزمارررتال ريف.روغدارالةومراهللركلم رأ رحةث.رواحلديثرالقرآ 
ريبشكلرالؤواصلرمنرمارتخصريؤمكنرحىتراللة رمةلؤعلرحاج ريناكررررر

روخطةارتفهةار،رويبةئؤهمراآلخرينرمعروصحةحرصحةح راللة رتعلمرمنرالةرض.
 18.العريبة راللة رومهاراتراللةوياترإتقا ريورالعريبة 
رتعبرياتريفرالعريبة راللة رمةتعلرمنراهلدفر،راأليدافريذهرإىلريباإلضاف ررررر

رحتقةقرحنورموجهرالعريبة راللة رمةتعلرأ ر،رأنورراهللرتةف.روىريوتفرطةار.رالدكاترة
رعام رأيداف)راألجلرطويل رأيداف (.رخاص رأيداف)راألجلريصريةروأيداف(
راأليدافريذهرحتقةقرالصعبرمنرألنهر،رعام رأيدافروضعريورحمدىريدفرضمن
رالعريبة راللة رمةتعلرأيداف.رحمدىرويبشكلرالؤشةةلة رالناحة رمنرحتديدياريؤمرولكن
ر:يل ركماري 
 ر.لإلتالمرالقانونة رللؤعالةمركمصدررواحلديثرالقرآ رفهمرللطالبرميكنرحبةث.رأ

 ر.العريبة ريباللة راملكؤويب رالدينة روالثقاف رالدينة رالكؤبروفهمرفهمرميكن.رب
 ر.العريبة ريباللة روالؤألةفرالؤحدثريفريبارعارتكو رأ .رج

                                                 
، )ميسيكات ، ماالنج ، metodologi dan strategi alternate pembelajaran bahasa arabفؤاد أفندي ، 10 

 18-10( ، ص. 3005

  8( ، ص. 3004، )يوجياكرتا: أسواجا ، pembelajaran bahasa arab mediaمحمد خليل هللا ، 18 
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رفإ ر،رالعريبة راللة رخرباءرلؤشجةع(رتكمةلة )رأخر رمهارةركأىاةرالتؤخدامها.رى.ر
 14.حًقاراحتافة ريعدريذاررررر
رللةاي رمثايلرنظامريورالعريبة راللة رمةتعلرأ رفهمرميكنر،راأليدافريذهرمنرررررر
ر.واالجؤماعة ر،(رالعلمة )رالعلمة رواحلةاةر،(رالدينة )راأليديولوجة ريؤضمنروالذير،

 اللغة تعليم في 3102 منهج تنفيذ في المؤثرة العواملالفصل الثالث :ج.
 العربية
ريفرمبارالؤعلمرعملة رأنشط رعلىرتدثررأ رميكنراليترالعواملرمنرالعديدريناكررررررر
 22.املؤاح روالوتائطرواألىواترواملرافقرالطالبروعواملراملعلمرعواملرذلك
 املعلمرعوامل.1

رمهماراملعلمرىو ر،رالؤعلمراتتاتةجة رتنفةذريفرللةاي رحاتمرعنصرريوراملعلم
 .االتتاتةجة رتنفةذريؤمرالريدرمثر،رمثالة رواتتاتةجة رجةدةركانت

رمهمرىوررالعريبة راللة رتعلةمرملعلمرأ رنسؤنؤجرأ رميكنر،رأعالهرالرأيرمن
رواتتاتةجةاترهجاملنروتنفةذروصفريفراحلريب ررأسريوراملعلمريكو رحةثر،رللةاي 
 .مةالؤعل
 الطالبرالعوامل.2
رالؤعلةمروجوىريفرواحدرعاملريورالطالبرررر رالطالبرموايبرتنوعرإ .

رمراحلراملعلمريفهمرأ رجيب ،رمراعاتهراملعلمرعلىرجيبرأمرروعواطفهمروايؤماماهتم

                                                 
 190( ، ص. 3009، )جاكرتا: kurikulum pembelajaranوينا سانجايا ، 19 

، )جاكرتا: بومي أكسارا ،  implementasi KTSP kemandirian guru dan kepala sekolahم. موالسا ، 30 
 46( ، ص. 3008
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رللؤطويرروفًقاراملعلمريبهريقومرالذيرالؤعلمرحتقةقرميكنرحبةثر،رالطالبرتطور
ر.نفسهرالؤعلمريفرواأليداف

 الؤحؤة روالبنة راملرافقرعوامل.3
رتبةلرعلىر،رالسلس رمةالؤعلرعملة رمباترةريدعمرت ءرأيري رالوتائلرررر

روغريياراملدرتة رواللوازمرالؤعلمروأىواترالؤعلمروتائطراملثال رالبنة رأ رحنيريف.
رعلىر،رالؤعلمرعملة رجناحرمباتررغريريبشكلريدعمرأ رميكنرماركلري رالؤحؤة 
 .ذلكرإىلرومار،رواملراحةضر،راملدرتة رواإلضاءةر،راملدرت رإىلرالطريقراملثالرتبةل
ر،رمةالؤعلرعملة رتنظةمريفراملعلمرتةساعدرالؤحؤة روالبنة راملرافقراكؤمالرإ رررر

رعملة رعلىرالؤأثريرميكنهمارللةاي رمهما رعنصرا رالؤحؤة روالبنة راملرافقرفإ رويبالؤايل
 .مةالؤعل
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 ثالثال بابال
 البحث طريقة

 نوع البحث  الفصل األول :أ.
روصف رهنجرمعرالنوع رالبحثرتالةبالبحثرريسؤخدم رالنوع رالبحث.

رالؤحلةلراتؤخدامرإىلروميةلرالوصفة رالبحوثرعنرحبثريو رالعملة رإيبرازريؤم.
راملوضوعرمنظور)رواملعىن رالنوع رالبحثريفرأكربريبشكل( راألتاسراتؤخدامريؤم.
راجملالريذاريفرللحقائقروفًقارالبحثرتركةزريكو رحبةثركدلةلرالنظري ريباإلضاف .

رالدرات رخللفة رعامروصفرتقدميريفرأيًضارمفةدرالنظريراألتاسرفإ ر،رذلكرإىل
 .الدرات رنؤائجرملنايش روكماىة

ريبشكلريعؤمدرمعنيرتقلةدرأعراضرعنرللؤعبريرتسعىرالدرات ريذهرأل 
رمنايشؤهريفراألتخاصرهبدالءرويرتبطرمنطقؤهريفرالبشري راملالحظ رعلىرأتات 

رالسبب 21Moeleongعنهرنقلتركمارومةلرركريكرجاىلركمار،رومصطلحاته
رطبةع رعرضرإىلرالدرات ريذهرتسعىر،رأوالًر : النوعة راألتالةبرالباحثو ريسؤخدم
ريفرحساتة رأكثررتكو رأ رهبدفرمباترريبشكلرواجملةبنيرالباحثنيريبنيرالعالي 
رالوايعرأرضرعلىرتواجههاراليترالقةمرأمناطرمعرالؤكةف ريذهريفرالبةاناتر،رثانةا.
رمجعريؤمر22.رالوثائقروحتلةلراملؤعمق رواملقايبالتراملالحظ رخاللرمنرمجعت الدرات 
 .النؤائجراتؤخالصرمثر،ريبالكاملراحلقائق

                                                 

 111-119(ص2222روتداكرياررايقر:يباندونغ(رenelitian KualitatifMetode Pلسي ج مو لين31 

Ilmu Sosial  Metodologi penelitian kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi danملةنارىيدي33 

Sosial  )Lainnya 111(ص2221روتداكرياررايقر:يباندونغ 
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رتكلريفري رإنشاؤيارمتراليترالبةاناترأل ر،روصف رهنجريباتؤخدام
رحال رأورظايرةرفقطرتصفرولكنهار،رالفرضةاتراخؤباررهباراملقصوىرولةسركلمات

.رويبدي رمنؤظمريبشكلرواألحداثراحلقائقرلفضحروموجه ري ركمارفحصهارمت
روي ر،راحلالة راألعراضرحال رحولرمعلوماترمجعرإىلرالوصف رالبحثريهدف
ر23.الدرات رويتريفرعلةهركانترملاروفًقاراألعراضرحال 
ررررررررالبحث موقع  الفصل الثاني :ب.

ر رعلىرللحصولرالبحثرإجراءرفةهرتةؤمرالذيراملويعريورالبحثمويع
مدرت رريفرموجوىراملويع.رالبحثرمبشكالترواملؤعلق رالالزم راملعلوماترأورالبةانات
 .تويبةنجر19رموتىريجرترعرجناماجةمبورالثانوي رمل

 البيانات مصادر الفصل الثالث :ج.
رالذيراملوضوعريورالبةاناترمبصاىرراملقصوىرفإ ر،توحرتةم راركنؤورلروفًقا

رأ راملفهومرمنر،رالفهمريذارعلىرويبناءًرر29.البةاناترعلىراحلصولرخاللهرمنريؤم
رعلىراحلصول الباحثرفةهرتةقومرالذيراملكا ريورالبةاناترمبصدرراملقصوى

رالبحثريفرمطلويب ريبةاناترتكلريفرواتؤكشافهاراملعلومات ريفرالبةاناترمصاىر.
 :ي رالدرات ريذه

 األولة رالبةاناترمصاىر.ر1
رمباترةراملصدررمنرعلةهاراحلصولرمتراليترالبةاناتروي  رومصدر.
 .املنايجرواملوظفراملسدولريوراألتات رالبةانات

                                                 
 909(ص2990جفتجاكرتا:رنيك ( Manajemen Penelitianسوحرسيمي اركنتو32 

 201(ص1001جاكرتا:رنيك جفت)Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسوحرسيمي اركنتو34 
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 الثانوي رالبةاناترمصاىر.ر2
رعالي روهلاراملوجوىةرالبةاناترمنرعلةهاراحلصولرمتراليترالبةاناتروي 

رعلىرتعملراليترالؤكمةلة رالبةاناترمصاىررأورالدرات ريةدراملشكل رمع
ريفرأخر رأمورريبنيرمن.راألولة رالبةاناتريبلرمنراملطلويب رالبةاناترإكمال
ر.وثائقرتكل

 البيانات جمع طريقة الفصل الرابع :د. 
رعدةرإىلرالبحثرمنراألخريةراملرحل رحىترالبةاناترمجعرطريق رتنقسم

 :الؤالة رالطرقراتؤخدامريؤمر،راملدلفرحيؤاجهاراليترالبةاناترعلىرللحصول.رمراحل
راملالحظ رطريق .ر1

روتسجةلرمرايب رخاللرمنرالبةاناترجلمعرتقنة ري راملالحظ رطريق 
رمنهج ريبشكلرفةهارالؤحقةقريؤمراليترالظايرة رالباحثريالحظرتوف.
ريبفعالة ريسريرالؤنفةذركا رتواءر،رتنفةذهريؤمرالذير2213رعامرمنهجرتنفةذ
راليت ي رواليتر،راملنهجة راملالحظاتري راملقدم راملالحظات.رالرأمروكفاءة
 .البحثركأىواترالؤوجةهة راملباىئريباتؤخدامرالباحثو رأجرايا

 املقايبل رطريق .ر2
رالسدالرطريق رخاللرمنرالبةاناترجلمعرطريق ري راملقايبل رطريق 
رأتاسروعلىرمنهج ريبشكلرتنفةذياريؤمرواليترواحدرجانبرمنرواإلجايب 
ركطرفراملسؤفىترمعرمباترةرمقايبل رأيًضاري رالطريق ريذه.ررالدرات رأيداف
رالرالباحثرأل راملعلن راملقايبل رطريق رينارالباحثريسؤخدم.راملعلوماتريقدم

ريفرفقطرولكنرمنهج ريبشكلرترتةبهاريؤمراليتراملقايبل رإرتاىاتريسؤخدم



39 

 

 

 

ر،رالدراتة رهجاملنرتنفةذركةفة رحولرعام رإرتاىاترأورعام رخطوطرتكل
ريفرالؤعلةمرجوىةرحتسنيريفر2213رجمنهرتنفةذروكةفة ر،رالؤعلةمرإىارةروكةفة 
رلؤشجةعرومفؤوح رمرن رالطريق ريذه.رتويبةنجرجناماجبورمةبرلييسرررمدرت 

رالكفاي رفةهرمبارومكؤمل ركامل راإلجايباترتكو رحبةثرالبحثة راملوضوعات
 21.رالباحثرأليدافروفًقارومعمق 

 الؤوثةقرطريق .ر3
رواملقايبالتراملالحظ رطرقرالتؤخدامرمكمل رالطريق ريذه ر63.
راملدارسرحولريبةاناترعنريبحثو رألهنمرالطريق ريذهرالباحثو ريسؤخدم
رتكلريفراملسائل تؤعلقرمكؤويب روثائقرخاللرمنر،رتشةةلهاريؤمراليتراإلىاري 
رالفوتوغرافة روالصوررواجملالتروالصحفرالكؤبرمنرونصوصرمذكرات
ر.وغرييا

 البيانات تحليل تقنيات الفصل الخامس :ه.
رواملقايبالتراملالحظ رخاللرمنرعلةهاراحلصولرمتراليترالبةاناترلؤحلةل

رالدرات ريذهرأ رمراعاةرمعرنوع روصف رحتلةلرتقنةاتراملدلفو ريسؤخدمر،روالوثائق
ريؤمرحبةثر،رويبسةط روموجزةرمنهجة ريبطريق رالبةاناتروتقدميروصفرإىلرتسعى
راليترالبحوثريبالنؤائجراملهؤمنيرمنرغرييمرأورالباحثنيريبلرمنرأكربريبسهول رفهمها

 .يبهرالقةامرمت

                                                 

 19(ص2226)يباندنج:افبةؤار  dan R&D Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifتويونو35 
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ر،روجتمةعهاراملوجوىةرالبةاناترجتمةعرطريقرعنرالنوعة رالبةاناتروصفريؤم
رأىل رعلىرالنوع رالبحثرطرقرتعؤمدرال.رللمسؤجةبنيرحقةقة رصورةرلؤوفريروذلك
 .ة26اإلحصائ رالطرقرأورالعدىي راملباىئرأورالرياض راملنطقرإىلرتسؤند

ر:الؤالة ريباخلطواترالباحثو رأجراياراليترالبةاناترحتلةلرعملة رتؤم
 البةاناترمنراحلد.ر1

ريبطريق رويصنفهارالبةاناتريشحذرحتلةلريورالبةاناترمنراحلد
رمنهارالؤحققرأورالنهائة رالنؤائجراتؤخالصرميكن رالبةاناتركؤايب رتؤم.
ريبعدرمنهج رويبشكلريبالؤفصةلرمباترةراحلقلرمنرعلةهاراحلصولرمتراليت

ريباخؤةارروذلكر،رتقلةلهريؤم ضروري رالؤقارير.رالبةاناترمجعرمنراالنؤهاء
رالسهلرمنريكو رحبةثرالدرات رتركةزرمعرتؤوافقراليترالرئةسة راألتةاء

 .االتؤنؤاج
 البةاناترعرض.ر2

رإمكانة رتؤةحرمنظم ريبطريق راملعلوماترأورالبةاناترامجع
راإلجراءاترواختاذرالنؤائجراتؤخالص راحلالة رالبةاناترجتمةعريؤم.
رتكلريفرأيًضاريكو رأ رميكنرأنهرجانبرإىلر،رترىيرنصريباتؤخدام
روخمططاتروتبكاتريبةانة رورتومرمصفوفات رأ ريفرالسببرمع.
رالبةاناترمنركوم ريفرالةرقروعدمرالبةاناترإتقا رميكنهمرالباحثني
 21.الؤايلرللعملروالؤخطةطرحدثرمارفهمريفرالباحثنيروتسهةل

 الؤحققرأوراالتؤنؤاجاترجذب.ر3
                                                 

 291ص,.Op.Citسوحرسيمي اركنتو 36 

 95ص,.Op.Citسوينو30 
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رالذروةرالبةاناترحتلةلرمنرتلسل ري  رتؤطلبر،رذلكرومع.
رالدرات رأثناءرالؤحققرأيًضاراالتؤنؤاجات رإنؤاجرإىلرالؤحققريهدف.
رصحةح راتؤنؤاجات رمنراالتؤنؤاجرمراجع راألفضلرمنر،رلذلك.

راألمناطرعنروالبحثرالدرات رأثناءرالسجالترمنرالؤحققرخالل
ر.اتؤنؤاجرلرتمرواملعاىالتروالعالياتروالنماذجرواملوضوعات

 البيانات صحة من التحقق الفصل السادس :و.
راتؤخدمهرالذيراألتلوبركا راالكؤشافريذارصح رمنرللؤحقق

راتؤخدام البةاناترصح رمنرللؤحققرتقنة ريورTrianggulasiرالؤثلةثريورالباحث
رتشملر28.رالبةاناترمقارن رأورمنرالؤحققرلةرضرالبةاناترخارجرآخررت ء

 :يل رمارالباحثو رأجراياراليترالفحوصات
 البةاناترتثلةث.ر1

رويبةاناتر،راملقايبالتريبنؤائجراملالحظاترمنرالبةاناترمبقارن روذلك
ريذهرنؤائجرتوحدرأ راملؤويعرمن.ريبالوثائقرالرصدرويبةاناترالوثائقرمعراملقايبل 
 .علةهاراحلصولرمتراليترالبةاناترتصوراتراملقارن 

 الؤثلةثرطريق .ر2
رعلةهاراحلصولريؤمرظايرةرحولرأخر ريبةاناترعنرالبحثروي 
روالوثائقرواملالحظاتراملقايبالتروي ر،رخمؤلف رطرقريباتؤخدام رتؤمرمث.
روإيبرامهارالطريق ريذهريباتؤخدامرعلةهاراحلصولرمتراليترالنؤائجرمقارن 

 .موثوي ريبةاناترعلىرللحصول
                                                 

 108ص,.Op.Citلسي ج ملين38 
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 الؤثلةثرمصدر.ر3
رعلةهارحصلراليترالبةاناترإىلرتسؤندرظايرةرحقةق رمبقارن روي 
ر.املصاىررمنروغرييارالزمينرالبعدرمنظوررمنرتواءر،رالباحثو 

 البحث خطوات الفصل السابع :ز.
 :منهار،رمراحلريبعدةرالباحثو رمرر،رالدرات ريذهريف
 اإلعداىرمرحل .ر1

 .القسمررئةسرإىلرالبحث رواملقتحرالعنوا رتقدمي.رأ
 .للمشرفرالؤشاوررايتاح.رب
 .البحثرلعنوا روفقاراملكؤب رالبحوثرأنشط رإجراء.رج
 .البحثرطرقرتطوير.رى
رإىلرلؤقدميهارالؤدريسريةئ رأعضاءرمن/ررإىلرالبحثرتصريحررتائلرإىارة.ره

 .البحثرموضوعريورالذيراملدير
 .ىراتؤهراملراىراجملالرحال روتقةةمراتؤكشاف.رو
 .املخربينرواتؤخدامراخؤةار.رز
 .البحثة راملعداترإعداى.رح

 الؤنفةذرمرحل .ر2
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رمجعرويؤمر،رالبةاناترومعاجل رالبةاناترمجعري راملنفذةراألنشط 
 :طريقرعنرالبةانات

 .والؤحضريرالبحثرخلفة رفهم.رأ
 .املباترةراملالحظ رامسك.رب
 .البحوثراملخربينرمعرمقايبالترإجراء.رج
 .الوثائقرخاللرمنرالداعم رالبةاناترحفر.رى
رنؤائجرمنرعلةهاراحلصولرمتراليترالبةاناترطريقرعنرالبةاناترمعاجل رتؤم

ر.حتديديارمتراليترالبةاناترحتلةلرتقنةاتريبواتط رحتلةلهارمتراليترالدرات 
 الؤسوي رمرحل .ر3

 .البحثرتقريررإطاررترتةب.رأ
 .ىائًماراملشرفراتؤشارةرخاللرمنرللدرات رالنهائ رالؤقريرريبإعداىريم.رب
 .املمؤحننيرجملسرأمامرالبحثرنؤائجرعنراملساءل راخؤبار.رج
ر.واملهؤم رهلاراملرخصراجلهاترإىلرالبحوثرنؤائجروتقدميرمضاعف .رى
ر
ر
ر

ر
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 الرابع بابال
 نتائج البحث والمناقشة

ر
 نظرة عامة على كائنات البحثأ.الفصل األول: 

املدتساتريفريذهرالدرات ر،راخؤارراملدلفو رموضوعرالبحثريفرمدتس ررررررررررر
ريثرر رالثانوي  الؤايلرتوفررحثاالبر.جناوماجةمبملربيالؤعلةمة راإلتالمة ريفراملدرت 
رجر:ناوماجةمبيصفرملفرالؤعريفريفراملدرت رالثانوي رمل

 ةمبوماجانجر:راملدرت رالثانوي رملر.اتمراملدرت 1
2.NPSNر64121161:ررر
رر121213122214:ررررررNSS.ر3
ريري رلةمبوماجانج،مقاطع رمارورياوه،رح ر48موسرريمترعرحجرر:ررالعنوا رررر.9

 رر  ر رررتويبةنجررررررررررررررررررر
 1418:.تأتسترتن ر1
 1418:رتن رالؤشةةلرر.6
ر:راململوك رر.حال راألرضر1
راملؤعلمني .8
ر:رتنوات(ر3)رثالثرآخرريفرالطالبريبةانات:ر9,1راجلدولرر
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 عدد الطالب في العام الدراسي فصل
1021-1022 1022-1029 1029-1010 

 الطالبر91 الطالبرر31 الطالبر19 تايبع
 الطالبر91 الطالبر11 الطالبر19 ثامن
 الطالبر11 الطالبر31 الطالبر91 تاتع

 الطالبر191 الطالبر123 الطالبر113 عدىراطالب
 

رالبةاناترالؤحؤة روالبنة رمرفق .4
ر:رالبةاناترالؤحؤة روالبنة رمرفقر9,2راجلدولرر

رغرف  معايري
 

 ريم
 كاف أقل ال
   2 غرف رالصف. 

    1 غرف رخمؤربراللة. 

    9 غرف راملكؤب. 

   4 وتائلراإلعالمرالؤعلم. 

   1 توفررحزم رالكؤاب. 

ر
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رةمبوماجانجال رىفراملدرت رالثانوي رل.الرؤي روالرت8
 أ.ررؤي 
راإلميا رررر رلديهم رالطالبرالذين روذكة ررحتقةق ر، رالنبةل  روالشخصة  روالؤقو ر، ،

رمايرر،رمسؤقل روعاملة رالؤفكري
 ب.راملهم 

رالؤعالةمر1 رممارت  رخالل رمن رالنبةل  روالشخصة  روالؤقو  راإلميا  ريةم  .غرس
 اإلتالمة 

 .تطويرريةمرالقةمراألخالية ريفريبةئ راملدارس2
 اى.حتسنيراإلمكاناتراألكاىمية رمنرخاللرعملة رالؤعلمرواإلرت3
 .تنفةذريبرنامجرتعلةم رنشطرومبؤكرةروخالي روفعال روممؤع 9
.تعزيزراتؤقاللة رالطالبرمنرخاللرأنشط رتنظةمراملشاريعر،روالؤطويررالذايتر1

 املخططرواملسؤمر
ر.تزويدرالطالبريبرؤ رعاملة 6

 البحث بيانات وصف الثاني : الفصل.ب
رالرؤي رمعرومتشةار،رالقائم رواملشاكلرواإلمكاناترالظروفريفرالنظررخاللرمنرررررر
املدرت رالثانوي ررتضعر،رحتديديارمتراليترللمدارسراملد رطويل رواأليدافروالرتال 

رللمعايريروفًقار2222-2214رالفتةريفرحتقةقهاريؤعنيراتتاتةجة رأيداًفاملفوماجنر
رالعملة رمعايريروحتسنير،راحملؤو رمعايريرالؤحسنيروي ر،(رمثانة )ر8رالوطنة رالؤعلةمة 
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رجمالريفروالعاملنيراملعلمنيرمعايريروحتسنير،راخلرجينيركفاءةرمعايريروحتسنير،
رمعاي روزياىةر،راإلىارةرمعايريروزياىةر،رالؤحؤة روالبنة راملرافقرمعايريروحتسنير،رالؤعلةم

ر.الؤعلةمرتقةةمرمعايريروزياىةر،رالؤمويلرر
ريفروحتديديارإعداىيارمتراليتراإلتتاتةجة راخلط ر،ريبالؤفصةلرأيًضاريناكرررررر
رركماري راجملؤمعرعملرخط ريفرعلةهارواملوافق رلةمبوماجانجريسريبرالثانوي رمدرت 
ريل ر:

 احملؤو رمعايريرزياىة(رأ
رجمالريفرالوطنة رالؤعلةمة راأليدافرجلويرروفًقاراحملؤو رمعايريرتعديلرجيبرررررر
رواملهاراترواملعرف راالجؤماعة رواملوايفرالروحة راملوايف رمعايريرتطويررمتر،رلذلك.
راخلرجينيركفاءاترمعرتؤوافقراليترالكفاءاترومسؤو رنطاقرمعايريرلؤحديدراحملؤو 

 .واملهاراترواملعرف راملوايفروي ر،رللخرجينيرالؤنافسة راملعايريريفراملوضوع ر
ريفراملواىرأ ر،رىرات راملدلفو رأجر رعندمارواملالحظاترالوثائقرنؤائجرمنررررررر
ركا رألنهر،ر2213رلعامرالدراتة راملنايجرحمؤو رمعايريرمعرمؤوافق ركانترالفصل
رخط رمنرانطالًيا.رالدينروزارةريدمؤهاراليتراملدرتة رالكؤبراتؤخدامريبالفعلريناك
 ر2213منهجرمعرأيًضاريؤوافقر،رمةالؤعلرتنفةذ
 العملة رمعايريرحتسني(رب

رللطالبرفرًصارتوفررتعلةمة رعملةاتري رالؤعلمرأنشط رفإ ر،راملبدأرحةثرمنرررررر
 .واملهاراترواملعرف راملوايفريفرمؤزايدريبشكلرتؤزايدريدراتريفرإمكاناهتمرلؤطوير
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.روالؤقةةمروالؤنفةذرالؤخطةطروي ر،رمراعاهتارجيبرثالث ريناكر،رالقةاتة رالعملة ريف
رغراررعلى.رىيريبرإسرأكربرحممدرالسةدر،رالعريبة راللة رمدرسريامر،رالؤخطةطرمن

 .الطالبرالحؤةاجاتروفًقاراملدرت ريدمتر،رمةالؤعلرموارى
رهجاملنرخلططروفًقارالؤنفةذريؤمرالر،راحلاالترمنركثريريفر،رذلكرعلىرعالوةرررررر
رووفًقارجةدريبشكلرتصمةمهرمتريدرالؤخطةطرأ رمنرالرغمرعلىر،روالدروسر2213
رغريراجملاالترمنرالعديدريناكريزالرالرالوايعريفرولكنرالدراتة رهجاملن  للشروط
رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجناملرمثلرأعجبريزالرالرالؤعلمرأير،راملناتب 
روخالي روممؤع روملهم رتفاعلة رطرقراتؤخدامراملعلمو رحاولر،رالوايعريف.رالؤعلةمة 
رأ ريوضحريبالطبعرويذار،رمؤحمسنيرغريرزالوارمارالطالبرلكنر،روحمفزةروحمفزة
رىوريريبشكلرمةالؤعلرعملة رتقةةمرويؤمر،رمةالؤعلرعملة ريفرمثبط رعواملريناك

ر.ومسؤمر
 للخرجينيرالكفاءةرمعايريرزياىة(رج 

رمدرت رخلرجي ريكو رأ راملؤويعرمنر،رمؤكامل رتعلةمة رلعملة رخضوعهريبعدرررررر
رواملهاراترواملعرف راملوايفرتشملرللخرجينيريدراترتسناوي  راجلوانبريذهرمن.
ر،راملؤويع راألكاىمية راأليدافرحتقةقرالطالبرمنرواملعلمو راملدارسرتؤويعر،رالثالث 

ر.اجملؤمعريفركأفراىرإمكاناهتمرتطويررأيًضارللطالبروميكنر
 الؤعلةمروموظف راملعلمنيرمعايريرحتسني(رى

الثانوي ريسريبرلةبوماجانجرررررمدرت ريفرالؤدريسريةئ روأعضاءراملعلمنيرمعايريرررررر
راملعايريرحققتر  ر،رالؤعلةمرجمالريفروالعاملنيراملعلمنيرمنرعدىرحتقةقروي .

رالؤعلةمريفروالعاملنيراملعلمنيروكفاءةر،رالؤعلةمرجمالريفروالعاملنيراملعلمنيرومديالت
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ر.والعقلة راجلدو رمنريبكلروتف ركافة ر
 الؤحؤة روالبنة راملرافقرمعايريرحتسني(ريـ

رالؤحؤة روالبنة راملرافقرمسؤو رفإ ر،رواملقايبالتروالوثائقراملالحظاترنؤائجرمنرررررر
رجةدةرحال ريفراملدارسرلكنر،ركافة رغريرتسناوي رلةمبوجانجريسريبرمدرت ريف

 .حتسةناترتقدمراملدارسرزالترومار،روصةانؤها
 اإلىارةرمعايريرحتسني(رو

رلةمبوماجانجرمدرت ريفراملدارسرإىارةرأىاءريعؤمد ريسريب رالعملرعلىرثانوي 
.راألطرافرمجةعريبلرمنرومعروف رواضح رورتال ريبرؤي رالقوي روالشراكاتراجلماع 

راملنايجرحتكمرتوجةهة رمباىئرأيًضارلديهارلةمبوماجانجريسريبر،رتسنايارمدرت ريف
روتقسةمر،رالؤنظةم رواهلةكلر،رالؤعلةم روالؤقومير،رومنهجروحدةرلكلرالدراتة 
رأخاليةاترومدوناتر،رالسلوكرويواعدر،راألكاىمية رواللوائحر،راملعلمنيريبنيراملهام

 .للؤعلةمرالؤشةةلة روالؤكالةفر،راملدرت ريبةئ ريفراملواطننيرزمالئهمريبنيرالعاليات
 الؤمويلرمعايريرحتسني(رز

رعلىراحلصولراملدارسرحتاولركمار،رللمعايريروفًقاراملالة راملدارسرخططترررررر
 .إضايفرمايلرىعم
 الؤعلةمرتقةةمرمعايريرحتسني(رح

رنؤائجرتقةةمروأىواتروإجراءاتريبآلةاترتؤعلقرمعايريري رالتيبويرالؤقةةمرمعايريرررررر
رنظامرجعلت ثانوي ريسريبرلةمبوماجانجرمدرت ريفراحلال ريذهريفر،رالطالبرتعلم
رعملة رعلىرتأثريرلهروالؤقةةمر،راألكاىمية روغريراألكاىمية راجملاالتريفرللطالبرتقةةم
ر.اخلاص يبأطفاهلمرالؤعلمرعملة ريفراملؤعلمو ريشاركراألموررأولةاءريبعدروالؤعلمرالؤعلةم
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رالؤعلةمريفر2213رمنهجرتنفةذ.2
ريسريبرمدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلريفر2213رمنهجرتنفةذركةفة رملعرف رررررر
رتنفةذرعنرويبةاناتر،رواملقايبالتراملالحظ رطريق راحثبالراتؤخدمر،ررجانجمالةمبور
رمنر،ريبالكاملرالعريبة راللة رتعلمرترحرتةؤمريفر2213رمنهجرتنفةذرملفهومراملعلم

ر:الؤايلرالنحورعلىروالؤقةةمروالؤنفةذرالؤخطةط
 الؤخطةطا(.

ريبلراخلططروأعدرأكربرحممدرالسةدرأعدياراليتروالوثائقراملقايبالترنؤائجرمنررررر
 مةالؤعلرتنفةذروخط رمنهجرتكلريفرالؤعلم
 الؤنفةذب(.
ريامرالذيرالؤخطةطرلؤصمةمرالؤطبةقرمرحل رأورالؤنفةذرمرحل ري راملرحل ريذهررررر
راملرحل ريذهريف.رنفسهارالؤشةةل رالؤعلمرأنشط ريورالؤنفةذرمرحل رجوير.راملعلمريبه
راملخؤلف رالؤعلمراتتاتةجةاترخاللرمنروالؤعلمرالؤعلةمرمعراملعلمريؤفاعلر،

رالوتائطرمنرجمموع رواتؤخدامر،روالؤقنةاترواألتالةب رالتؤخدامر،رذلكرومع.
 .تسؤخدمرمارناىراريزالرالرالوتائطرواتؤخدام
ريسريبر،ريبؤسناوي رمدرت ريفروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رلؤنفةذريبالنسب رررررر

رووفًقارالعقدةرىاخلرونفذيار،رأعدياراليترالؤعلمرتنفةذرخلط روفًقارتقريًبارلةمبوماجانج
روي ر،رالساع ريفرىيائقر12رنايًصار،رىيةق ر92رورىيةقؤنيرأير،رالويترألحكام
رمرتنيراملباترةراالجؤماعاترتعقدريبةنما.راالجؤماعرتاع ركلرىيةق ر32×ررىيةقؤا 

ريشرحرتوفر،رأىناه .فرعة رومواضةعرمواضةعرعدةرمنرتؤكو رواليتر،راألتبوعريف
ثانوي ريسريبرلةمبوماجانجرتؤكو ررمدرت ريفروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رتنفةذراملدلف
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ر رراألولة راألنشط من ر،راملالحظ )رمنرتؤكو راليتراألتاتة راألنشط ر،راألولة /
 اخلؤامة رأوراخلؤامة رواألنشط ر،(رالؤواصلر،راجلمعةاتر،رالؤجريبر،راألتئل رطرح
 متهةدي.ر1

رمدرت رمنرالثامنرالفصلريفراملدلفرأيبداياراليتراملالحظاترنؤائجرعلىريبناءًررررررررر
رالؤعّلمراملعلمريفؤحر،راألولة راألنشط ريفرمعؤاىريوركمار،رثانوي ريسريبرملةبوماجانج

ريبقراءةرالؤعلمريبدأرمثر،ركامالًررتقديراًررويقدريمرالطالبريبعضرمعرويصل رالؤحة رمع
راملعلمريُظهررمثر،رصحةحرويبشكلريبسالت راخلةاراتريصريةرتورةرالكرميرالقرآ 

رواجللوسرواملويفراملاليبسرىي رمنروالؤحققراحلضورروري رملءرطريقرعنراتؤعداىه
رالؤعلمرأنشط رحسبراملعّدل رتؤعلقرأتئل راملعلمريسألر،رالطالبرحتة ريبعد.

رحولريبالؤحديدروي رمنايشؤهارتةؤمراليترالفرعة رواملواضةعريباملواضةعريباالتصال
ررالطريق  رمعرف رحولرالقواعد/ رواتم رنكارة رمنرخمؤلف رأنواعرإىلراإلتارةرمع)اتم
رأمثل يمرمعرالعريبة ريباللة رواحلكم راإلتالمة رالشريع  رطرحرمنراالنؤهاءريبعد(.
ريؤعلقرفةمارحتقةقهاريؤعنيراليتراألتاتة رواأليدافرالكفاءاترنقلر،راألتئل 
رمرايب رتشملراليتراألنشط رمنرعدةرومراحلروموضوعر،رالفرعة رواملواضةعريباملواضةع
رواالتؤجايب رالؤواصلرطريقرعنروالؤواصلرومنايش راألتئل روطرحرواالتؤماع
ر.ىيةق ر11ريسؤةرقراألويل/رراألويلرالنشاط.راملنايش رمنرالنؤائجرواتؤخالص

 األتاتة راألنشط .ر2
رالؤعلةمرأنشط ريف.رحتدثراليتروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط ريوراألتات رالنشاطررررررر
رأ راملدلفو رير ر،رلةمبوماجانجريسريبرثانوي رمدرت رالثامنرالفصلريفروالؤعلم
رواالتؤماعراملالحظ رأنشط ريؤضمنرالذير2213رعامرمنهجرمعرتؤفقرالؤعلمرعملة 

ريفراملراحلراملدلفريشرحرتوفر،رالؤفاصةلرمنرملزيد.روالؤواصلرواملنايش روالسدال
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رلةمبوماجانجريسريبرثانوي رمدرت ريفرالدرات رالفصلريفرالعريبة راللة رمةتعلرعملة 
ر:الؤايلرالنحورعلى

 الحظرررررررررر
رررويشرحرأوالًرراملاىةريقدمراملعلمرأ رأيًضاراملدلفرير ر،راألنشط رمرايب ريفررررررررر
راملاىةرالطالبريالحظريبةنمار،رأمثل رمعراإلتالمة رواحلكم رالشريع رحولرالقواعد
رالشريع رمنركلريفراملخؤلف رالعالماترإىلروينؤبهو ر،رإلةهارويسؤمعو رفقط

 .اإلتالمة رواحلكم 
رالذينرللطالبرخاص ر،رالطالبرمنرالكثريرينؤبهرالر،رالنشاطريذاريفرلكنررررررر

راآلخرينرأصديائهمرمعرويدرىتو ريلعبو رإهنم.ريفهمو رال
 تطلبرررررررر
رحولروي رتقدميهارمتراليتراملاىةرحولرأتئل راملعلمريسألر،راملاىةرتقدميريبعدررررررر
 .يبالعكسروالعكسر،رالطالبروحكم راإلتالمة رالشريع روعن
 نكرةرإتحاقرعنرعبارةرويوريبعدرفهمهاريؤمروملريبعدرمعروف رغريرمواىراطلب
رللمعلمراحلكم روإعطاء .رالطالبرمنرالعديدرينشطرالر،راالتؤجوابرنشاطريف.
رعلىرجيرؤو رالذينرالطالبرمنريلةلرعدىرفقطرحبةثرمؤجانس رغريرالطالبرأل 
 .الصمترالؤزامرخيؤارو روالباي ر،رطرح

 اتؤكشاف/ررجتريب ررررررر
ر،رذلكريبعد.رجمموعاترعدةرإىلرالطالبراملعلمريقسمر،رالؤجرييبرالنشاطريفرررررر
روتقدميراملخؤلف راإلتالمة روالشريع رالقانو رأنواعرذكررالطالبرمنراملعلمريطلب
 .جمموعاترويفرفرىيريبشكلرالعريبة ريباللة راجلملرعلىرأمثل 
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رالرغمرعلىر،رالنشطو رفقطريمريفهموهنارالذينرالطالبرحىتر،راحلال ريذهريفررررر
رالذينرألولئكراألصدياءرمنرجمموع رمعرمنايش رأورأتئل رلطرحريسألراملعلمرأ رمن
رصعبرأمررالعريبة راللة رتعلمرأ ريورالسبب.رصامؤنيريظلو رولكنهمر،ريفهمو رال

 رررمجعة رررررر
راملعلمنيرأور،(رمجاعة رمنايش )روالطالبرالطالبريبنيرتفاعلريوريناراالرتباطرررررر
رينايشو رالنشاطريذاريفرلذلكر،رللمنايش رمرايبنيرأوركمةسرينرفقطراملعلمنيرأو

 .واحلكم راإلتالمة رالشريع رحولراللة ريواعد
 ررراتصاالتررررر
رالشريع رحولرالقواعدرحولرالنقاشرنؤائجريقدمو رالطالبرأ ريورينارالؤواصلررررر

رتدكدر،ركامل )ر،رالبعضريبعضهمرعرضرإىلريسؤجةبو روأهنمر،رواحلكم راإلتالمة 
راملنايش رجمموع ركلروختؤؤمر،(رتدحضر، رالطالبريقومراألحةا ريبعضريفرلكن.

رغريروماريفرنكريوهرإتحاقرحولرالنحوي راملواىرحولراملعلمرمعرأتئل ريبطرح
رالطالبريقدمهاروتعزيًزارإضافة رتفسرياتراملعلمريقدمر،رذلكرعلىرعالوة.رواضح 
ر.اإلتالمة رواحلكم رالشريع رحولرالقواعدرماىةرحول
 النهائ رالنشاط.ر3

رالقواعدرماىةرحولرالدرسرجويرروالطالبراملعلمرخيؤؤمرالنشاطرهناي ريفررررررر
رحولراللة ريواعدرلؤقةةمراخؤباًرارأيًضاراملعلمريوفر.راإلتالمة رواحلكم رالشريع رحول

ر رمعرف  رو رنكرة ررالشفه رالعملرخاللرمنموضوعر راملنزلة روالواجباتراملكؤوب/
رخاللرمنرالؤعلمرعملة روإهناءرالؤعلمريفرجمؤهدينريكونوارأ رعلىرالطالبروحيفز
رمحدله,والصالةرمعاروتنؤهىريبالؤحى.ريراءة
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 الؤقةةمج.
رتقةةًمارىيريبرإسرالدينرحمترالسةدراتؤخدمر،رالؤقةةمرأورالؤقةةمرعملة ريفرررر
رتقةةمروي ر،رجماالترثالث ريفرالطالبرتعلمرلنؤائجرمهًمارمقةاًتارميثلرأصةاًلر
 .أعدياراليترواملهاراترواملعرف راملوايف
ر،رلؤقديراتهروفًقار،روالصعويب ريباالرتباكريشعررزالرمار،رنفسهارالعملة ريفرلكنرررر
رالؤقةةمرحىترلذلكر،رومعقدةرللةاي ركثريةر2213رعامرمنهجريفرالؤقةةماترفإ 
رالصعبرمنريزالرالرلذلكرجديدةرتعالةمريناكرتزالرالرألنهر،رلهروفًقار،رمثالةاًررلةس

ر24.اآلخررتلورواحًدارالطالبرعلىرالؤعرف
 :يل ركماري رالؤعلةمرنوعة رحتسنيريفر2213رمنهجرعلىرتدثرراليترالعوامل.3

راملدرت رتبذهلاراليتراجلهوىرأل روذلكر،راملدرت ريفراألنشط رجويرريورالؤعلمرررررر
ريدرسرطالبرلكلرالؤعلمرعملة رجناحرإىلرهتدف ريفرالؤعلمرتشةةلريؤمرعندما.
روجوىريبسببرفهذار،راألمثلريكو رالروأحةانًاراألمثلرالنحورعلىراألحةا ريبعض
راألنشط ريذهرعلىرتدثررعوامل ريفر2213رمنهجرتنفةذريفرحدثرمار،رويباملثل.
 .لةمبوجانجرسريبيروي ثانرمدرت رالثامنرالفصلريفرالعريبة راللة رمةتعل

ريفرالعريبة راللة رتعلمرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذرعلىرتدثرراليترالعواملررررررر
ررالفصل رلةمبوماجانج ريسريب رثانوي  رمدرت  راألمثلرالنحورعلىرتعملرملالثامن
ر:وي ر،رأتةاءرعدةريبسبب
راملعلمرعواملا.(

                                                 
 3016 أغسطس 10 ، شخصية مقابلة39 
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رمدرت .رالثامنرالفصلريفرالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذريفررررر
رالنجاحرحتدىراليترالعناصررأحدريورالعريبة راللة رمدرسر،رلةمبوجانجريسريبروي تسن
ريسريبرلةمبوماجانج,ريفروتنفةذهرمؤايبعؤهريؤمرالذيرالؤعلمريف رتعلةمريعؤرب مدرت 

رمدرت ريفرتنفةذهريؤمرالذيرالؤعلمرلنجاحرأتاتًةارمكونًارالعريبة راللة رمعلم 
ر:العزيزرعبدرالسةدركشفركمار،ريسريبرلةمبوماجانج

رمدرت ريبؤنفةذهرتقومرالذيرالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذريعد"
رالؤنفةذرحتديدريفراملهم راملكوناترأحدرالعريبة راللة رمدرت ر،رجانجمالةمبوررسريبي
راملعلمنيرمنريمرالعريبة راللة رمعلم رأل روذلك.ر2213رهجملنرالناجحرالؤنفةذ/ر

ريرغبرالراملعلمركا رإذارينارتطبةقهارتةؤمراليترالعريبة راللة رىروسريفهمو رالذين
رفإ ر،رالعريبة راللة رتعلمرعملة ريف 2213منحجررتنفةذريفرالنجاحرحتقةقريفرحًقا

رعلىريذارأثررويد.راألمثلرالنحورعلىرتعملرالرالطموحرأورحتقةقهاراملراىراألنشط 
راليترلةمبوجانجريسريبرمدرت ريفرالعريبة راللة رتعلمرعملة ريفر2213رمنهجرتطبةق
ر32".أتوىيا
ر2213رمنهجرتنفةذريفرالعريبة راللة رتنفةذرأ رمالحظ رميكنر،رالوصفريذارمنرررر
رأيمرمنريعدر،رلةمبوجانجريسريبروي الثانرمدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريف

 .العوامل
رالرغمرعلىر،ر2213رمنهجريبشأ رمرتبًكارنفسهراملعلمريزالرالرالوايعريفرلكنرررر
ر2213رعامرمنهجريفرالؤدريبة رالدوراترمنرالعديدريفرتاركريدراملعلمرأ رمن

رالسةدركشفركمار،رصعويباترمنريعاينراملعلمريزالرالرتطبةقهريفرولكنر،رونفذيا
 :العاتررالصفريفرالعريبة رللة رماىةركمدرسرأكربرحممد
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ريبندرركةدو راحلكم ريفرالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذريف"
ر2213رمنهجريبدأر،رالؤقةةمرعندريباالرتباكرأتعررزلترمارعريبركمدرسر،رالمبونج

رالفصلريبداي ريفر،ريبالصعويباترأتعرركنترألنينر،رالنهاي رإىلرالؤعلمريبداي رمن
رالوايعريفركانتر2213رمنايجريفرالؤقةةماترأ رعنرالنظرريبصرفر،رالدرات 
ر31"الؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجاملنريفراملوجوىةرتلكرمنرأكثر
رتعلمرعملة ريفر2213رمنهج نفةذالؤريفرذلكرمالحظ رميكنر،رالوصفريذارمن
رالر،رأكربرحممدرالسةدر،ركمدرسر،رلةمبوجانجرسريبيردرت املريفرالعريبة راللة 
رالؤقةةمرعندريبالصعويباتريشعرريزال رعلىرالؤدريباتريفرتاركرأنهرمنرالرغمرعلى.

رويناكرينارتنفةذهريفرالعقباترمنرالعديدريناكريزالرالر،رذلكرومع 2213منهجر
رالدراتة رهجاملنر2213رلؤقةةمرللؤحضريراإلعداىرمثلر،

 الطاليبة رالعواملب(.
رمنهجرتنفةذريفرالعريبة راللة رمدرسريبذهلاراليتراجلاىةراجلهوىرإىلريباإلضاف ررررر

ريفريدثررحمدًىارعامالًررأيًضارالطالبريعدر،رالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريفر2213
ريؤايبعهاراليترالعريبة راللة رتعلمرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذرعلىراألحةا ريبعض
 لةمبوجانج.رسربيرمدرت رمدير

راليترالعناصررأحد يسريبرلةمبوماجانجرمدرت رطالبريعدر،رذلكرإىلريباإلضاف 
راللة رمةتعلرعملة ريفر2213رمنهجرتنفةذريفراملدرت رفشلرأورجناحرحتدىرأ رميكن
 :الؤايلرالنحورعلىر،رالعريبة رللة ركمدرسرالدينرحمترالسةدركشفركمار،رالعريبة 
رمةتعلرعملة ريفر2213رالدراتة رهجاملنرتطويررلؤعلةمرمدرًتارأنينرإىلريباإلضاف "رررر
رولكنر،راملنهجرهلذارالناجحرالؤنفةذريفرمهًمارعاماًلررأيًضارالطالبريعدر،رالعريبة راللة 
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رويبعضهمرالثانوي راملدارسرإىلريبعضهمرينؤم ر،راملؤجانس رغريرالطالبرخللفةاترنظًرا
ررالثانوي راملدارسرإىلرينؤمو  رمجةعريفهمرالرحىتر،راإلتالمة رالداخلة راملدارس/
  32".حًقارالدروسريأخذوارالرحىترالعريبة رالدروسرالطالب

رمنهجرجناحرحتديدريفرجًدارمهمرعاملرالطالبرأ رالواضحرمنر،رالؤعبريريذارمنررر
 لةمبوجانجرسريبيرمدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلريؤمرالعملة ريذهريفر2213
 الؤحؤة روالبنة راملرافقرعواملج(.
راملرافقريذهرأل روذلكر،رالؤعلةمريفرمهم رعواملرالؤحؤة روالبنة راملرافقرتعدررررر
 .أيًضارجةدةرتعلةمة رظروفرهتةئ ريبالؤأكةدرتؤدعمراجلةدةرالؤحؤة روالبنة 
رفإ ر،ر2214رأغسطسر12ريفراملدلفرأيبداياراليتراملالحظاترنؤائجرعلىريبناءًررررر
رمنرواضحرويذار،ركافة رغري يسريبرلةمبوماجانجرمدرت ريفرالؤحؤة روالبنة راملرافق
رالذيرالعريبة راللة رلؤعلمرلذلك.رموجوىرغريرويورواملخؤرباتر،رالؤعلمروتائلرنقص
راألمثلريكو رأ رالقولرميكنرالرالدراتة راملنايجر2213رخيؤلف راملرافقرلكن.
ر،راملدرتة رالكؤب)رالؤعلمرومصاىرر،راملكؤب رومساح ر،رالؤعلمرأىواترمثلراألخر 

روالقوامةس ركافة رتكو رأ رميكن( ريبإىخالرتقومراملدرت رتزالرالر،رذلكرومع.
.رالعريبة راللة رمةتعلروخاص ر،رالسلس رالؤعلمرأنشط رأجلرمنروإضافاترحتسةنات

رأ رأير،"رمزىوج رنقل "رهبا يفراملدرت رأل رنظًرارحمدوىةرالدراتة رالفصولرتزالرال
رلذلكر،رتسناوي رملدرت  12:12رالساع رحىترفقطرتسؤمرروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط 

روالبنة راألمثلريورالعريبة راللة رمةتعلريفر2213رمنهجرتنفةذريبأ رالقولرميكنرال
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راللة رتعلمريفر2213رمنهاجرتنفةذرعلىرتدثرراليترالعواملرأحدرالكافة رغريرالؤحؤة 
ر33.جانجمالةمبوررسريبيرمدرت ريفرالعريبة 

 البحوث نتائج ومناقشة .الفصل الثالث :تحليلج
رنؤائجرخاللرمنرعلةهاراحلصولرمتراليترالبةاناترحتلةلرحولرننايشرتوفريناررررر

رمنهجرتنفةذريفرالعريبة راللة رومعلم رالطالبروتوثةقرواملقايبالتراملالحظات
رلةمبوماجانجرياتربراملدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلريفر2213 رالبةاناترتؤضمن.
رواملقايبالتراملالحظاترمنر،رالعريبة راللة رمةلؤعلريفر2213رمنهجرتنفةذرعنريبةانات
رنوعةاًررأوريبالكلماترحتلةلهارتةؤمراليتروالوثائق ريؤمر،رالبةاناترحتلةلريبعد.

 .عامراتؤنؤاجريفرذلكريبعدراتؤخالصهاريؤمرحمدىةراتؤنؤاجاتراتؤخالص
رلنوعروفًقارمرةرألولرحتلةلهاريبلراملدلفرعلةهارحصلراليترالبةاناترمجعريؤمرررر

رطريقرعنرالطريق رالكاتبرحيللر،رألنواعهاروفًقارالبةاناترمجعريبعد.راملؤاح رالبةانات
رأولروي ر،رخطواترثالثريفرالبةاناترحتلةلرمت.راملوجوىةرالبةاناتروتفسريروصف
رالؤحققرمعرالبةاناترعرضراتؤمررمثر،رالبةاناترختفةضرويبعدر،رللبةاناترختفةض

ر:الؤايلرالنحورعلىراملدلفو رعلةهارحصلراليترالبةاناتروكانتر،رالبةاناترمن
رسريبيروي ثانرمدرت ريفر2213رمنهجرلؤنفةذراالتؤعداىاترتؤوافقررررررر

رللؤعلةمروفًقار،رمعايريرمثانة رتشملرواليتر،رالوطنة رالؤعلةمرمعايريرمعرلةمبوماجانج
ر،راحملؤو رمعايريرالوطنة رالؤعلةمرمعايريرتشملر2213رعامرمنر32رالؤدريسرريم

ر،رالتيبوينيرواملوظفنيراملعلمنيرومعايرير،راخلرجينيركفاءةرومعايرير،رالعملة رومعايري
رتقةةمرومعايرير،رالؤمويلرومعايرير،راإلىارةرومعايرير،رالؤحؤة روالبنة راملرافقرومعايري
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رالؤعلةم رتعوقرعقباتريناكرتزالرالرالوايعرأرضرعلىرالوايعريفريزالرالرولكن.
 .الؤنفةذ
رسريبيرثانوي رمبدرت رالعريبة راللة رتعلةمريفر2213رمنهجرتنفةذرحتلةلرررررر

 .والؤقةةمروالؤنفةذرالؤخطةطريؤضمنرالذيرلةمبوماجانج
رتةظهررالديةقرالؤخطةط.رالؤخطةطرجةدةرخط رمنراجلةدةرالؤعلمرأنشط رتبدأررررر
رالؤعلمريفراملثلىرالنؤائج رلؤحقةقرتنفةذهرتةؤمرت ءرجتمةعرعملة ريورالؤخطةط.

راحملدىةراأليداف رمعةن رفتةريفراالحؤةاجاترعلىريبناءًرراخلط رتنفةذرترتةبرميكن.
 .الؤخطةطرصانعرلرغباتروفًقا
رخرباءرمنرفريقرأوراملعلمنيرمنرفريقريبلرمنراملنهجرإعداىرميكنركا رإذارررر

رخطط.رالؤعلمرأنشط رإجراءريبلرالؤعلمرتنفةذرخط راملعلمريعدرأ رفةجبر،راملوضوع
رطالهباريفراحلال رنفسري رمدرت ركلرتكو رالرحةثر،رمشروط رأورخاص رالؤعلم

رإعداىرضبطرجيبر،رلذلك.رالؤعلةمة رموارىيارإىلريباإلضاف رالؤحؤة رويبنةؤهارومنشآهتا
 .الؤعلمروظروفرالدرات رللمنهجروفًقارالؤعلمرخطط
ر،رحتقةقهاريؤعنيراليتراألتاتة روالكفاءاتر،رالكفاءةرملعايريرترمج ريوراملنهجرررر

رحتقةقرأجلرمنرتعلمهارإىلرالطالبرحيؤاجراليتراملواىروأوصافرالرئةسة روالنقاط
راألتاتة روالكفاءةرالكفاءةرمعايري رعلىريبالفعلرحيؤويرأعدهرالذيراملنهجريف.
 .املوضوعرأورالرئةس راحملؤو رأورملخص
ريباملواىراخلاص ر2213رلعامرالدراتة رهجللمنرمةالؤعلرتنفةذرخط رأ رحنيريفرررر
:رتشملراليترالنشاطرخط روي ر،ر2213رمنهجرمعرتؤفقريدمهاراليترالعريبة 

رواملواىر،رالؤعلمروأيدافرومدتراتر،راألتاتة روالكفاءاتر،راألتاتة رالكفاءات
راإلعالمرووتائلر،رالؤعلمرواتتاتةجةاتر،رواألتالةبر،روالطرقر،رالؤعلةمة 
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ر،رأتاتة ر،رمقدم )رالؤعلمرأنشط رخطواتر،رالؤعلمرمصاىرر،رالؤعلمرواألىوات
رخؤامة  رالؤقةةم)رالؤعلمرنؤائجرتقةةمر،( رمعراملعلمرتفاعلر،رالعالج ر،راإلثراءر،(
 .األموررأولةاء
ر:ي ر2213رملنهجروفًقارمةالؤعلرعملة ريفرالؤنفةذرمؤطلباترأ رحنيريفررر
ر92ريوراملسؤو ري ثانوررمدرت ريفرلوجهروجهاًررالؤعلمرلساعاترالويترختصةص.1

 .ىيةق 
رحسبرمعّدلرمبلغريفروالفعالة رالكفاءةرلؤحسنيراملدرتة رالكؤبرتسؤخدم.2

 .الطالبراحؤةاجات
 3.الصفرإىارةرإجراءراملعلمنيرعلىرجيبر،رتعلةمة رعملة ركلريفر،رالصفرإىارة
رلوجهروجهارللؤعلمرىيةق ر92ريكو رأ رينبة ركا رالذير،رمرةرأولرختصةصرررر
رمعراملقايبالترنؤائجرمعريؤفقريذا.رىيةق ر32ركا ر،رتسناوي رمدرت رمسؤو رعلى

 ،رىيريبرإسرأكربرحممدرالسةدر،رالعريبة راللة رمدرت 
رللصفريبالنسب رأمار،رالساع ريفرىيةق ر92ريورتسناوي رملدرت رالويترختصةص"

رنظًرارولكن×.رراجؤماعا رأير،راألتبوعريفرتاعاتر9رفهناكرالعريبة ريباللة رالثامن
رإىلرىيةق ر92رمنركا روالذير،رالديائقرويتريبؤقلةلريمنارفقدر،رينارفتتنيرلوجوى
ركماراملوضعرظلرإذا.رالساع ريفرىيائقر12رمبقداررتقلةلهرمترويبالؤايلر،رىيةق ر32
  39".يو

 رموجوىرغريريزالرالرللؤعلمرويترختصةصرأ ريوراملقايبل ريذهرنؤائجرمنراالتؤنؤاج
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رتسؤخدمراليترللكؤبر،رىيريبرإسرأكربرحممدرللسةدروفًقار،راملدرتةا رالكؤايبا 
روالقوامةسرالعملرأوراقراتؤخدامرجانبرإىلر،ر2213رالعريبة راملنايجركؤبريبالفعل
 .املكؤب ريفراملؤوفرة
رالرعندماراحلالريوركمار،ريباإلىارةرالقةامراملعلمرعلىريؤعنير،رالثالثرالصفرإىارةررر

رحتويلهمرمترالذينراألذكةاءرالطالبرمنرواحدةرجمموع ريفراجملموع رتقسةمريكو 
 .صحةحروالعكسر،رواحدةرجمموع رإىلرمجةًعا
روخؤامة روجويري رأولة رأنشط ر،ريبالفعلرأعدياراليتر،رالؤعلمرتنفةذرخط رتؤضمنرررر
رالؤعلمرتنفةذرفإ رويبالؤايل.ر2213رلعامرالدراتة راملنايجرإرتاىاترمعرتؤوافقرواليتر،
 .واخلؤامة رواجلويري راألولة راألنشط رتشملرواليتر،رالؤعلمرتنفةذرخط  منرتنفةذريو

يسريبررمدرت رمنرالثامنرالفصلريفروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رتنفةذريؤوافق
ر،ر2213رمنهجرمعرتؤوافقرواليتر،رأعدياراليترالؤعلمرتنفةذرخط رمعلةمبوماجانجرر

رمنرتؤكو راليتراألتاتة رواألنشط ر،راألولة /رراألولة راألنشط رمنريؤكو رالذي
 .اخلؤامة رأوراخلؤامة روالنشاطات(رالؤواصلر،رريبطر،رجتريب ر،رطرحر،راملالحظ )

رتقةةًمارىيريبرإسرأكربرحممدرالسةدراتؤخدمر،رالؤقةةمرأورالؤقةةمرعملة ريفرررر
رتقةةمروي ر،رجماالترثالث ريفرالطالبرتعلةمرلنؤائجرمهمرمقةاسرويور،رأصةاًلر
 .أعدياراليترواملهاراترواملعرف راملوايف
ر،رلؤقديراتهروفًقار،روالصعويب ريباالرتباكريشعررزالرمار،رنفسهارالعملة ريفرلكنرررر
راألمثلريورلةسرالؤقةةمرفإ رلذار،روُمعقدةركثريةر2213رمنايجريفرالؤقةةماترفإ 
رالؤعرفرالصعبرمنريزالرالرلذلكرجديدةرتعالةمريناكرتزالرالرألنهر،رلهروفًقار،

 .اآلخررتلورواحًدارالطالبرعلى
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.رحدثرالذيرالطالبرتلوكريفرالؤةرياترلقةاسرنشاطريورالؤقةةمر،رجويرهريفرررر
ر،رالؤقةةمرمع.رمتتراليترالؤعلمرعملة رتقةةمريفراملعلمرنشاطريؤمثلر،راملرحل ريذهريف

 .الؤعلمرأيدافرحتقةقرونوعة ركمة ريةاسرميكن
رلنؤائجرمةز رذارمقةاًتاراألصةلرالؤقةةمريسؤخدمر،رالؤقةةمرأورالؤقةةمرعملة ريفرررر
رإىلريباإلضاف .رواملهاراترواملعرف راملوايفرتقةةمري رجماالترثالث ريفرللطالبرالؤعلم
رواالخؤباراتر،راحلافظ رعلىرالقائمروالؤقةةمر،رالذايتروالؤقةةمر،راألصةلرالؤقةةم
رواخؤباراتر،رالدرات رالفصلرهناي رواخؤباراتر،راملدةرمنؤصفرواخؤباراتر،رالةومة 
ر،رالوطنة رواالمؤحاناتر،رالكفاءةرمسؤو رجوىةرواخؤباراتر،رالكفاءةرمسؤو 

ر.العريبة راللة رمةتعلريفراملدارسروامؤحانات
رالعريبة راللة رمةتعلريفروالؤقةةمروالؤنفةذريباخلط ريؤعلقرأعالهرالشرحرمنراالتؤنؤاجررررر
ر،رجزئة راتؤنؤاجاترثالث رويناكر، مدرت ريسريبرلةمبوماجانجريفرالثامنرالصف
 :وي 
رالذير،ر2213رمنهجرمعرلوجهروجهاًررالساعاترأورالويترختصةصريؤناتبرال.1

رتسناوي رمدارسريفر،رواحدةرتاع ريفرعلةارملدرت رىيةق ر92ريكو رأ رجيب
 .ىيةق ر32رفقطرلةمبوماجانج

رإلرتاىاتروفًقاروالؤعلمراملنهجرتنفةذرخط رالعريبة راللة رمدرسريدمر،رالؤخطةط.2
 .2213رلعامرالدراتة رهجاملن
رالؤنفةذ.3 رمةالؤعلريف(رالعلم راملنهج)رالعلم راملنهجرمعرتقريبارتؤفقر،رالؤنفةذريف.

رومع.رالؤواصلر،راجلمعةاتر،رالؤجريبر،راألتئل رطرحر،رمرايب :راملنشوىرالنحورعلى
روعدمرالصمترالؤزامرالطالبرمنرالعديدرخيؤارر،راألتات رالنشاطريذاريفر،رذلك
رحبةثراملؤجانسنيرغريرللطالبرالؤعلةمة راخللفة رأل روذلكر،رالرأيرإيبداءريفرالرغب 
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رألهنمر،رإيبطائة رمدرت رمنرالؤعلةمة رخلفةؤهمرتكو رالذينرالطالبرإالرينشطرال
 .فقطرمسؤمعنيريكونوارأ رالعام راملدارسرطالبريفضلريبةنما.ريفهمو 

رواملعارفراملوايفرتقةةمروي ر،رجماالترثالث ريفرالطالبرتعلمرنؤائجرتقةةم.9
رمنرأيلرالؤقةةمريكو رحبةثرالؤقةةماترمنرالكثريروجوىريبسببرولكنر،رواملهارات

 .األيصىراحلد
ريفرمبارالؤعلمرعملة رأنشط رعلىرتدثررأ رميكنراليترالعواملرمنرالعديدريناكررررر
ر31.املؤاح روالوتائطرواألىواترواملرافقرالطالبروعواملراملعلمرعواملرذلك
رمدرت ريفراملدلفو ريامرواملقايبالتروالؤوثةقراملرايب رخاللرمنرالؤحلةلرعلىريبناءًر

 :وي ر،رالعريبة راللة رمةتعلريفر2213رمنهجريبؤنفةذرلةمبوماجانجريسريب
 املعلمرعامل.1 

ريكو رأ رجيبر،رالؤعلةمرجمالريفروالعاملنيراملعلمنيرمعايريرتكو ر،رعامريبشكلرررر
ريبصح ريؤمؤعو ر،رتعلةمةنيركوكالءراألكاىمية روالكفاءاتراملديالتراملعلمنيرلد 
راملدارسريفراملعلمو .رالوطنة راأليدافرحتقةقرعلىرالقدرةرولديهمر،روعقلة ريبدنة 
ررالثانوي  رهلارمعاىل رأتكالرمنرغرييارأورتسناوي رمدرت / رمنراألىىنراحلد:

رالؤعلةمرخلفة ر،(ر1رالطبق )راجلامع رالؤعلةمرأورىيبلومرأريبع رمنراألكاىمية راملديالت
راملعلمنيروتهاىاتر،رتدريسهاريؤمراليترللمواىرمناتبرتعلةم ريبرنامجرمعرالعايل
 الثانوي .رمدرت /رراإلعداىي رللمدارسراملهنة 
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ر،راملعلمريبدو ر،رالؤعلمراتتاتةجة رتنفةذريفرللةاي رحاتمرعنصرريوراملعلمرأل ررررر
رالرأمريعملرلذلك.رتطبةقهارميكنرفالر،رومثالة رجةدةراإلتتاتةجة ركانترومهما

 .املعلمرأىاءرعلىركبريرحدرإىلروممؤعرفعالرتعلمرإنشاءريعؤمدر2213تنفةدرمنهجر
رفقدر، يسريبرلةمبوماجانجرمدرت ريفرالعريبة راللة رملعلمروفًقار،رأعالهرالرأيرمن

رياتبرمدرت ريفرالعريبة راللة رمدرسرزالرمار،رالوايعريفرولكن.راملعايريريذهراتؤوىف
رنظامريفرخاص ر،ر2213رمنهجرتنفةذريفريبالصعويباتريشعرراملدرت رلةمبوجانج

 :الطالبرتعلمرخمرجاترلنؤائجرالؤقةةم/ررالؤقةةم
رأفضلرالوايعريفريور2213راملنهجرأ .رىيريبرإسرأكربرحممدرالسةدركشفركما"
رهجاملنريبنيرالوايعريفري راملاىي راملشكل ركانترإذا.رتقةةمهريفرتعقةدارأكثررولكنر،

رفإ ر،ر2213رلعامرالدراتة رهجواملنرالؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة 
.رأكثررهجاملنر2213ر،رالؤقةةمريوراالثننيريبنيرميةزرما.رنفسهاري رالعريض راخلطوط

رالفصلرإىلرالطالبرىخولرمنرالؤقةةمريبدأر،ر2213رلعامرالدراتة رهجاملنرتقةةمريف
 36".النهاي رإىلرالؤعلمرعملة ريبداي رمنرأير،
 الطالبرعوامل.2
رأحدرالطالب يسريبرلةمبوماجانجريعةدرمدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلرعملة ريف

.رالعريبة راللة رتعلةمريفر2213رهجملنراألمثلرالؤنفةذرإىلرتدىيرالراليترالعوامل
رايبؤةدي رمدرت رمنرطالبريناكر،رللطالبراملؤجانس رغريرالؤعلةمة راخللفة ريبسبب
ريفرالعريبة راللة رعلىراجلدىرالطالبريؤعرفرلذلكر،رااليبؤدائة راملدرت ريبلرحىت
رالطالبرتعلمرأنشط رتشاركرالرعندمارلذلكر،راألطرافراملؤعدىرالؤجاريرالنظام
.رصحةحريبشكلرالؤعلمرأنشط ريفرااليبؤدائة راملدارسرمنرخللفةاهتمرينؤمو رالذين
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رتعبريرمعريؤماتىرويذار،رالعريبة راللة رىروسريفهمو رالرأهنمريورذلكريفرالسبب
 :االيبؤدائة راملدرت رإىلرخلفةؤهارتنؤم راليترأوتام رمايارويمر،رالطالب

ر،رعام رمدرت ركانترتسناوي ريبلرالؤعلةمة رخلفةيترأل ر،رصعبراألمرر،ررأي ريف"
رينارالعريبة راللة روجدترفقدرلذا رالؤعلةمة رخلفةيتريفرتكمنراملشكل رفإ رلذا.

  31"العريبة رالدروسرأفهمرالرزلترمارلذلك.رالسايبق 
رأمرر2213رعامرمنهجرمعرالعريبة راللة رتعلمرأ ريورأوتام رمايارتعبريراتؤنؤاجرررر

رناتطنيريكونواريبأ رمطالبو ر2213رعامريفرالدراتة راملنايجرطالبرأل ر،رصعب
رلذلكر،رالسايبق رالؤعلةمة رخلفةؤهمريبسببرولكنر،رالفصلريفرالؤعلمرأنشط ريف
ر.العريبة راللة رىروسريفهمو رالرألهنمرالفصلريفرصامؤ رأكثررفهم
رالعريبة راللة ريفهمو رالرالذينرالطالبراملدرت رتبذهلارجهوىريناكر،رذلكرمعرحىت
ريؤعثرو ر،ريراءهتارأوراإلطالقرعلىرالقراءةريسؤطةعو رالروالذينر، ركشفركما.

 :ىيريبرإسرأكربرحممدرالسةد
ر،ريراءهتارأوراإلطالقرعلىرالقراءةريسؤطةعو رالرالذينرالطالبريناكركا رإذا"

ريناكرالسبتريومرمثر،رالقرآ رإرتاىاترذلكريفرمبار،رإرتاىاترلدينا.ريذيبو رفإهنم
  38".العريبة راللة ريفهمو رالرالذينرلألطفالرموجهرويور،رالعريبة ريباللة رختصص

 الؤحؤة روالبنة راملرافقرعوامل.3
رعلىر،رالسلس رالؤعلمرعملة رمباترريبشكلرتدعمراليتراألتةاءركلري رالوتائلرررر
رحنيريف.رذلكرإىلروماراملدرتة رواللوازمرالؤعلمروأىواترالؤعلمروتائطراملثالرتبةل

                                                 
 .3019 أغسطس 10 في مقابلة ، تسناوية مدرسة ، الثامن الصف في طالبة ، أوتامي مايا20 
 3019 سبتمبر 10 في مقابلة ، تسناوية مدارس في العربية اللغة مدرس ، S.Pd I ، أكبر محمد 28 

 



56 

 

 

 

ر،رالؤعلمرعملة رجناحرمباتررغريريبشكلريدعمرأ رميكنرماركلري رالؤحؤة رالبنة رأ 
 ذلكرإىلرومارواملراحةضر،راملدرتة رواإلضاءةر،راملدرت رإىلرالطريقراملثالرتبةلرعلى
رالدراتة رالفصولر،ري رالعريبة راللة رتعلمرلدعمرالؤحؤة روالبنة راملرافقرأ رحنيريفررر
.رالكؤبرحزمروتوافررالؤعلمرووتائطر،راملكؤباتروياعاتر،راللة رخمؤربروغرفر،

روالبنة راملرافقرأ راملدلفو رير ر،راملدلفرهباريامراليتراملالحظاترنؤائجرإىلراتؤناًىا
ريفر،رموجوىرغريرلة ركمخؤرب.ركافة رلةسترالعريبة راللة رتعلمرعملة رلدعمرالؤحؤة 
رالعريبة راللة رلؤعلمراملهم رالداعم راملرافقرأحدريوراللةاترخمؤربرأ رحني رتزالرال.

رأجهزةر،رالسائلرالكريسؤالرتاتاترمثلر،رموجوىةرغريرالعريبة رالؤعلةمة رالوتائط
 .اإلنتنتر،راحملمولرالكمبةوتر

رمةتعلريفر2213رجمنهرتنفةذرأ رنسؤنؤجرأ رميكنر،رأعالهراملوضحرالوصفرمنرررر
ر.الثانوي راملدرت رمنرالثامنرالفصلريفرالعريبة راللة 
رحةثرمنرحتسنيرإىلرحباج ريزالرالرلذلكر،رمثايلرغريريزالرالرلكنهرتنفةذهرمتررررر
 .العريبة راللة رمعلم روكمة روجوىةرالؤحؤة روالبنة راملرافق
رالعواملرأ ريسؤنؤجرأ رللكاتبرميكنر،رواملالحظاتراملقايبالترنؤائجرعلىريبناءًررررر
رمدرت رمنرالثامنرللصفرالعريبة راللة رتعلةمريفر2213رمنهجرتنفةذرعلىرتدثرراليت

 :يل ركماراألمثلري رلةسترلةمبوماجانجرياتريبرتسناوي 
ر،رالؤعلمرعملة ريفرتقةةمرإجراءريفرصعويب رجيدو رالعريبة راللة رمعلموريزالرال.1
راجملاالتريفرالؤعلمرعملة ريفرمباترةرالطالبرتقةةمراملدرتنيرعلىرجيبرألنه

 .املهاراتروتقةةمراملعرف روتقةةمراملوايفرتقةةمروي ر،رالثالث 
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ريفر2213رجمنهرتنفةذرعلىرتدثرراليترالعواملرمنرالطالبرأورالطالبريعد.2
رالعريبة راللة رمةتعل رإىلرالبعضرينؤم ر،راملؤجانس رغريرالطالبرخللفةاترنظًرا.

ر.االيبؤدائة راملدرت رمنرويبعضهمرعام رمدرت 
رووتائطراملخؤرباترأير،رموجوىةرغريرتزالروالرحمدوىةرالؤحؤة روالبنة راملرافق.3

رهبا مدرت رأل ر،رنفسهرالدرات رالفصلرإىلريبالنسب .رالدراتة روالفصولرالؤعلم
رمزىوج رنقل " رفقطرتدومروي ثانرمدرت ريفروالؤعلمرالؤدريسرأنشط رأ رأير،"

ر،رالعلةاراملدارسرتسؤخدمهارمثر،رإندونةسةاروتطرىيةق  12,12الساع رحىت
.راألمثلريورالعريبة راللة رتعلمريفر2213رمنهجرتنفةذرأ رالقولرميكنرالرحبةث
ريفرترع روأكثررمثالة رأيلرالؤلقائ رالؤعلمريكو ر،رالويترضةقرمعرألنه

 .اإلعجاب
ر
ر
ر
ر

ر
ر
ر
ر
ر
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 الخامس الباب
 الغطاء

 االستنتاج صل االول :أ.الف
 ري رالدرات ريذهراتؤنؤاجاترفإ ر،رالبةاناتروحتلةلرالبحث رالؤقريررمنايش ريبعدرررر
 العريبة راللة رمةتعلريفرمنهجر2213رتنفةذ.1

رمدرت ريفرالعريبة راللة رمةتعلريفر2213رمنهجرتنفةذريؤمر،رعامريبشكلرررر
رعلمًةارمنهًجارتسؤخدمراليتر2213رهجملنروفًقارلةمبوماجانجريسريبرالثانوي 

رعلم رمنهج) رذلكريفرمباراملنشوىرالنحورعلى( ر،روالسدالر،راملالحظ :
ر،رجماالترثالث رمتسرالؤعلمرعملة رأ رحنيريف.روالؤواصلر،روالريبطر،روالؤجريب

رواملهاراترواملعرف راملوايفروي  راملعلمو راتؤخدمر،رالؤقةةمرعملة ريفريبةنما.
رالطالبرتعلمرخمرجاترلنؤائجرمهمرمقةاسرويور،(رالعوينرالؤقةةم)رأصةاًلررتقةةًما
روتقةةمراملعرف روتقةةمراملوايفرتقةةمروي ر،رتقةةمهارمتراليترالثالث راجملاالتريف

رمعقدرالعريبة راللة رملعلم روفًقار2213رمنهجريباتؤخدامرالؤقةةمرلكن.راملهارات
رالكثريريصنعراملعلمرأل .رالطالبرىرجاترصةاغ ريفراملثالرتبةلرعلىر،رجًدا
رمثايلرغريراملعلمرأجراهرالذيرالؤقةةمريكو رأ راحؤمالرفهناكر،رالدرجاترمن
 العريبة راللة رمةتعلريفر2213رمنهجرتنفةذرعلىرتدثرراليترالعوامل.2
رأل ر،ريعلمهرمارمعرمؤماتة راملعلمرجوىةرتكو رأ رجيبر،راملعلمرعامل.رأ

ريفرحاذًياررأًتارأيًضاراملعلمريعد.رنفسهراملعلمريفريكمنرالؤعلمرفشلرأورجناح
رالراحلال ريذهريفرولكنر،رالؤعلةمريفرواالتتاتةجة راملنايجروتنفةذروصف
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ريفروخاص ر2213رمنهجرتطبةقريفروصعويب ريباالرتباكر.يشعرراملعلمريزال
 تقةةمهمرأورالطالبرتقةةم
رتسناوي رمدرت ريدخلو رالذينرالطالبرجتانسرعدمر،رالطاليبة رالعوامل.رب
ررااليبؤدائة راملدارسرمنرفقطرلةس رولكنر،راإلتالمة رالداخلة راملدارس/
ريببب.العريبة راللة ريبؤعلمرااليؤمامرعدمر،رالعام راملدارسرمنركثريو رأيًضا
ريفرألنهر،ر2213رمنهجرأتاسرعلىرالعريبة راللة رلؤعلمراملؤعلمنيرفهم

رجيعلرفإنهر،رالقراءةريفرضعفاءريزالو روالرالطالبريفهمرالرالؤعلمرأنشط 
رالؤعلمرأ ررغم.رالنهاي رإىلرالبداي رمنرتفصةل رترحرإىلرمضطرو راملعلمني

رالطالبرعلىريبلراملعلمرعلىريتكزرالر2213رلعامرالدراتة راملنايجريف
 .النشطني

رلؤعلمرالداعم رالؤحؤة روالبنة راملرافقرأل ر،رالؤحؤة رالبنة روعواملراملرافق.رج
رتعلمرخاص ًرر،رالسلس رالؤعلمرلعملة راملباترينرالداعمنيرمنرالعريبة راللة 
رالفصول)رالؤحؤة روالبنة راملرافقرحمدوىي ريبسببرولكنر،رالعريبة راللة 

رالدراتة  رتسناوي رمدرت )رالؤعلةمرمنرمسؤوينيريبلرمنراتؤخدامهاريؤم(
رعالة رومدرت  روتعلمر،رللةاي رحمدوًىارالؤعلمرأنشط رويتريكو رحبةث(
رتنفةذرفإ رويبالؤايلر،رموجوىةرغريراللةاتروخمؤرباتر،رحمدوًىاراإلعالمروتائل
راألمثلرالنحورعلىريعملرالرالعريبة راللة رتعلمريفر2213رمنهج

 ب.الفصل الثاني :اقتراحات
ريفراملسامه ريبقصدرايتاحاترتقدميرالكاتبريريدر،رالرتال ريذهرهناي ريف

 :كالؤايلرإلةهاراملشاررااليتاحات.رالؤعلةمرنوعة رحتسنيريفراألفكار
ررللمعلمنيرايتاحات(.1
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رميكنرحبةثرالعريبة راللة رتدريسريفروااليبؤكارراملزيدريبؤعلمراملعلمو ريقوم.رأ
رالطالبريشعرروالر،رالعلم رللمنهجروفًقارنشاطًارأكثرريكونوارأ رللطالب
 .العريبة راللة رمةتعلرمنريبالضةق

رالؤعلمرتنفةذريكو رحىتر2213رمنايجرفهمرتعمةقراملعلمنيرعلىرجيب.رب
 .الطالبروتخصة رالفهمرجوىةرمنركلرمنرمؤويعريوركمارالفصلريف
رالوتائطرعلىرالقائمرمةالؤعلرمنراملزيدرعنرالبحثراملعلمنيرعلىرجيب.رج

 .للفهمروأتهلرلاليؤمامرإثارةرأكثررمةالؤعلريكو رحىت
ريفرلديهمرالذينرالطالبريفراالخؤالفاترىائًماراملعلمو ريفهمرأ رجيب.رى

 .خمؤلف رخلفةاترالوايع
 .الؤفاعلريفرالبةئ رإتراكرخاللرمنريبالؤعلمرالقةامراملعلمرعلىرجيب.ره
 للمدارسرنصةح (.2
رمةلؤعلرمرافقرلدعمرااليؤمامرمنراملزيدرإيالءرأورحتسنيراملدارسرعلىرجيب.رأ

رتوتةعريؤمر،رفئ ركلريفرالعرضرأجهزةرمثلر وي ثانرمدرت ريفرالعريبة راللة 
 .العريبة راللة رتعلمرىعمرأجلرمنراملرافقرمنروغريياروالقوامةسراللة رخمؤربات

ر
ر
ر
ر

 



61 

 

 

 

 المراجع
 CV Pustaka3008يباندونغ:Metodologi Penelitianيبنئر,أمحدرتةبىن

 PT Remaja Rosda Karya1021يباندونغ:Menjadi Guru Profesional.أمسن,حممد

 State University Of:مكاترGuru Dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter.تؤةزأزيزة,ر

Makassar Press 1021 

Makassar Mulyaمكاتر:State University Of Makassar Press1001 

 ar ruzs media1002:يةةاكرتاteori belajar dan pembelajaranرينوىينر.يبروإيسرنررويةوين,

رRineka Cipta1001: جكرتاpsikologi belajar.تةفلر,هبررىمجر

 Bumiجكرتا:Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Inferensial).حسن،رإيبال

.Aksa1002 

 Bumi .Aksa1009جكرتا:Psikologi Pendidikan .,ىجل

 Pengelolaan Pengajaran Sebuah Pengantar Menuju Guru Professional.ردمحأ,رىنايوررر

 PT. Raja Grafindo Persada 1022جاكرتا:

 Sinar Baru Algesindo1004يباندونغ:Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar.تجا 

 PT. Raja Grafindoجاكرتا:Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar.ترىمن

Persada1001 

 deepublish1022:يةةاكرتا122Ice Breaker Penyemangat Belajar.تريرحرجن,ركسم



63 

 

 

 

  yuman pressindo1021تركرتا:Ice Breaker Dalam Pembelajaran Aktif,مسر 

 CV Alfabeta، 1021يباندونغ:.Metode Penelitian Pendidikan.وتوغةون
 Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmuمولةانارىيدي

 2221Sosial Lainnyaريباندونغ:رروتداكرياررايق

Metode Penelitian Kualitatif , Lexy J.Moelong2222 ريباندونغ:رروتداكرياررايق 

 اجاكرت:رر Landasan Pengembangan Kurikulum dalam Dokumen 2213 2212روالثقاف رالؤعلةمروزارة

ر 2221Pengembangan kurikulum PAI disekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi مهةم

PT.Raja Grafindo Persadaا:رجاكرت 

ر 2221Pengembangan kurikulum PAI disekolah, Sekolah dan Perguruan Tinggi مهةم

PT.Raja Grafindo Persadaرا:رجاكرت

 يباندونغ:رالفايبةؤاMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 2221 تويونو

1442 Manajemen Penelitian, Suharsimi Arikunto رRineka Ciptaا:رجاكرت 

 Rineka cipta2222Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Suharsimi Arikuntoر:

 اجاكرت

ر2211رmedia pendidikan pengertian,pengembangan dan pemanfaatannya نرورريرىجوميأرفرتد

 اجةررفندرفرتدر:رجاكرت

ر Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan : Konsep Strategi dan Aplikasiالدينرتفر

Grasindo 2222ا:رجاكرت 



62 

 

 

 

راجاكرت:رر Landasan Pengembangan Kurikulum dalam Dokumen 2213 2212روالثقاف رالؤعلةمروزارة

 

ر

 


	sampul bagus alyas.pdf (p.1-13)
	skRIPSI ALYAS BAB 1-5 inimo.pdf (p.14-76)

