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 آلداب بجامعة ماالنج الحكومية قسم األدب العربي كلية االتنفيذ في عملية تعليمية ميدانية لتخطيط و ال

 نور هدايتي ,إمام أسراري  ,فائزة الرحمة

 قسم األدب العربي كلية اآلداب بجامعة ماالنج الحكومية 

هذا البحث إلى وصف التخطيط ف: يهدالملخص ة قسم األدب العربي كليل في عملية تعليمية ميدانيةتنفيذه الو 
 8في المدرسة الثانوية الحكومية الكيفي والوصفي . وأجري هذا البحث اآلداب بجامعة ماالنج الحكومية

تعتبر مستوفية  و وصلت الباحثة الى نتيجة تقول إن الخطة .ماالنج 3والمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
الكاملة واختيار الوسائل التي تساعد توضيح فهم التالميذ للمادة وسهلة  التعليمهوية  حيث أن فيها  للشروط
حية واألساسية باستخدام الطريقة والوسائل التعليمية الطلبة باألنشطة االفتتا في تنفيذ التعليم قام و للتطبيق.

قلة مشاركة التالميذ في أنشطة تعليم اللغة العربية. وقلة  تسبب عة. ولكن قلة الحماسة في استخدامهاالمتنو
وعدم التقويم المادة بالمعارف األخرى التي تناسب بتطور العلوم  عدم تعليقهم قبل تنفيذ التعليم تسبب استعداد

األنشطة االختتامية. في   

: تخطيط التعليم، تنفيذ التعليم، عملية تعليمية ميدانية. الكلمات الرئيسة  

Abstrak:Tujuan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini 

adalah untuk mendeskripsikan perencanaaan dan pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Arab  pada PKL Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang di SMAN 8 Malang dan MAN 3 Malang. Hasilnya,  (1) RPP sudah 

lengkap tetapi pemilihan KD tidak sesuai dengan standar isi. Hal tersebut 

mengakibatkan beberapa masalah karena dalam perumusan indikator, pemilihan 

materi pembelajaran, perumusan kegiatan pembelajaran, dan penilaian merujuk pada 

KD yang tepat; (2) kegiatan pembuka dan inti menggunakan metode dan media yang 

bervariasi tetapi kurangnya semangat pengajar mengakibatkan siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran.  Materi pelajaran tidak dikaitkan dengan perkembangan IPTEK 

dan mengakibatkan ketidaksiapan  dalam melakukan penilaian pada kegiatan penutup.  

Kata Kunci: RPP, Pelaksanaan Pembelajaran, PKL 

الجامعة لها دور هام في تشكيل المدرس المؤهل. ألن من وظيفتها أن تقدر على استجابة التغيرات إن 
حدى الجامعات المشاركة في إعداد المدرس المؤهل في مجال اللغة العربية هي  وحل مشاكل التعليم. وا 

بد لهم أن يملكوا جامعة ماالنج الحكومية. ليصبح طلبة جامعة ماالنج الحكومية المدرسين المؤهلين فال
الكفاءة الشاملة في مجال التعليم. وتشمل الكفاءة على اتقان المدرس المادة األكادمية التي تخصص في 
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تعليمه واالتقان في ممارسة تطبيق التعليم. ألن المدرس الذي ال يتقن مادة تخصصه إتقانا تاما لن يكن 
، والوسائل، والطرق. وبجانب ذلك التطبيق مهم قادرا على تعليمها للتالميذ مهما اصطنع من األساليب

أيضا ألن ال يكون المدرس ذكيا في النظرية التعليمية فقط ولكن أيضا في التطبيق الحقيقي.لهذا الغرض 
 . لعملية التعليمية الميدانيةفتشرط الجامعة لطالبها القيام با

هي موضوع يطور كفاءة الطلبة في العملية  أن حقيقة هذه العملية التعليمية الميدانيةدليل و في 
 العملية التعليمية الميدانيةمؤهلين في مجال تخصصتهم. وتهدف ليم أو غير التعليم ألن يصبحوا التع تنفيذ
طالب الكفاءة في تنفيذ تطبيق التعليم الحقيقي في المدرسة. وتشمل هذه العملية على اليمتلك  (1أن )إلى 

يمتلك الطالب  ( 2و)قويم. بالتقيام الذ أنشطة التعليم في الفصل، و أنشطة تخطيط جهاز التعليم، وتنفي
 إدارةيمتلك طالب الكفاءة في فهم  (3. و )التعلم التي تناسب بتخصصهالكفاءة في دراسة حل مشكلة 

يمتلك طالب الكفاءة في أداء وظائف التربية األخرى المتعلقة )جامة ماالنج  (4التعليم في المدرسة. و )
(. لذا، هذه األنشطة مهمة للطالب الذين يتخصصون في مجال التعليم. عليهم أن 1:2010ة،الحكومي

يشتركوها ليمتلكو الخبرة ومستعدون في تطبيق التعليم بعد تنفيذها. ولمعرفة مدى تحقيق هذه األهداف 
 لطالب جامعة ماالنج الحكومية تحتاج هذه األنشطة  إلى البحث العلمي. 

العملية المذكورة يمكن القول أن من وظيفة الطلبة في  العملية التعليمية الميدانية فواعتمادا على أهدا
هي تخطيط التعليم وتنفيذه. مفهوم تخطيط التعليم عند ملياسا عبارة عن الخطط المعبرة  التعليمية الميدانية

أو الكفايات األساسية لتحقيق األهداف  العملية التعليميةعن اإلجراءات والخطوات التي سيتم تنفيذها في 
المقررة من قبل المنهج الدراسي وهو عملية تتم على األقل بثالث أنشطة هي عملية تحديد احتياجات 
الطالب، وتحديد الكفايات األساسيىة من قبل الطالب، وتنظيم البرامج التعليمية التي ستتم في إجراء 

ى التعريف السابق يعرف أن تخطيط هو عمل (. نظرا إل100:2011العملية التعليمية. )في بحر الدين، 
مهم. ولتحقيق األهداف أو الكفايات األساسية المقررة من قبل المنهج الدراسي البد للمدرس أن يصمم 
الخطة السليمة وتطبيقه في المدرسة جيدا. وألجل ذلك تهذف هذه المقالة إلى وصف تخطيط التعليموتنفيذه 

في  العملية التعليمية الميدانيةاآلداب بجامعة ماالنج الحكومية في لدى طلبة قسم األدب العربي كلية 
 المدرسة الثانوية الحكومية الثامنة ماالنج والمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج.

 المنهج
هذا البحث استخدم مدخل البحث الكيفي والمنهج الوصفي. ألنه يشتمل على الجهود لوصف المظاهر 
والحوادث والواقعات والصفات والعالقا تحول تخطيط التعليم وتنفيذه لدى طلبة قسم األدب العربي كلية 

ها وتفسيرها. والباحثة كأداة بكتابتها وتحليل العملية التعليمية الميدانيةاآلداب بجامعة ماالنج الحكومية في 
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 3البحث األساسية وكذلك تقوم بجمع المعلومات. فحضرت في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  
وتقوم بالتصميم، والتأدية، وجمع المعلومات، والتحليل،  ماالنج. 8والمدرسة الثانوية الحكومية  ماالنج

لبحث تستخدم الباحثة األداة الثانوية وهي دليل المالحظة، وتقرير البحث. بجانب األداة األساسية لهذا ا
 ودليل المقابلة، ودليل تحليل المحتوى. فقامت للحصول على البيانات بالمالحظة، والمقابلة، والتوثيق.

والبيانات هي الكلمات واألعمال التي تحتوي على معلومات عن خطة تعليم اللغة العربية وتنفيذه 
عربي كلية اآلداب بجامعة ماالنج الحكومية في العملية التعليمية الميدانية لدى الطلبة لطلبة قسم األدب ال

ومصادر البيانات في هذا البحث الوثائق  فورا أو بشكل الكتابة أو الصورة أو التسجيالت الصوتية.
( طلبة 1م )والمخبرون. الوثائق هي خطط التعليم التي استخدمها في تعلم التعليم المشترك. والمخبرون ه

في المدرسة  العملية التعليمية الميدانيةقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية الذين يشتركون في 
( والمدرس المشرف 2ماالنج، و) 8ماالنج، والمدرسة الثانوية الحكومية  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 البيانات حول تنفيذ التعليم بالمالحظة الذي يدرس اللغة العربية فيها. وقامت الباحثة للحصول على
 والمقابلة والتوثيق.

 المناقشة 
 خطة التعليم في برنامج عملية تعليمية ميدانية

في تأليف خطة التعليم استخدم الطلبة النظريات التي تعلموها في الجامعة وحاولوا أن يطبقوا 
على المكونات التالية: عنوان الدرس، للخصائص المطبقة في المدارس. وخطط التعليم لدى الطلبة تحتوي 

والكفايات الرأسية، والكفايات األساسية، مؤشرات الكفاءة، أو أهدافها، المادة، الزمن الكلي للتنفيذ، وطرق 
التعليم، واألنشطة التعليمية، ومصادر التعليم ووسائله، والتقويم. وهذه تدل على أن الطلبة قد صمموا 

 كمال مكونات الخطة.التخطيط تتوافر فيه معيار 

 الهوية والكفاءة

تدل نتيجة البحث أن الطلبة تمكنوا من كتابة هوية التعليم الكاملة ألن فقط وجدت الخطة الواحدة 
سية ب في خطة التعليم هو الكفاءة الرئيالعنصر التالي المكتو و  التي ال تشمل على الهوية الكاملة والسليمة.

واألساسية. وقامت الباحثة بتحليل الكفاءة األساسية الثالثة والرابعة لكل خطة ألنها متعلقة بالمهارة. وتعيين 
الكفاءة األساسيىة في خطة تعليم اللغة العربية يحتاج إلى فهم خصائص المهارات اللغوية. والمحاولة في 
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ة اإلستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة في تعلم تعيين الكفاة األساسية لمهارات تبدأ بمعرفة تعريف مهار 
 اللغة العربية. 

مفهوم القراءة أال وهي عملية تقوم بشكل كبير على النظر  إلى رمز المكتوب أو التعرف عليه ثم و 
(. 101:2003تفسيره. واالستماع عملية إنصات إلى الرموز المنطوق ثم تفسيرها )الناقف الطعيمة، 

دراكه، أو تفسير الرموز. ويمكن االستنتا ج أن الكفاءة المطلوبة من مهارتين السابقتين هي فهم المعنى، وا 
لذلك الكفاءة األساسية في خطة التعليم التي تناسب بالمهارتين السابقتين هي الكفاءة حول تعيين الرموز، 

من المتعلم القدرة  أما مهارة الكالم تتطلبو وفهمها والتعرف على الرموز أوالحصول على المعلومات. 
على تعبير الفكرة أو التعبير من مختلف المشاعر والمفاهم والصور مستخدما باألصوات الدقة، والكتابة  
بالكلمات المكتوبة. فيمكن اإلستنتاج أن مهارة الكالم والكتابة تتطلب من المتعلم إنتاج الكلمات، الجمل 

طق الرموز، الكلمات، لجمل أو النص، تعبير أو النص. والكفاءة األساسية المناسبة هي حول ن
المعلومات، القيام بالحوار للخطة في مهارة الكالم. وكتابة الرموز، الكلمات، الجمل أو النص، تعابير 

 المعلومات والحوار للخطة في مهارة الكتابة.
لقديمة التي ومن المقابلة تعرف أن  كيفية صياغة الكفاءة األساسية للطلبة بطريقة متابعة الخطة ا

واألخطاء في تعيين  .حصلوا عليها من المدرس أو من الخطط التي وجدوها دون تحليل صحتها بالدقة
الكفاءة األساسية تسبب المشكالت ألن صياغة المؤشرات أو األهداف، وأنشطة التعليم، والتقويم في 

 ج إلى الكفاءة األساسية السليمة. الخطة تحتاج إلى الكفاءة السليمة. وكذلك تحليل العناصر المذكورة يحتا

 المؤشرات

أو األهداف هي ترجمة الكفاءة األساسية. والخطة تحتاج إلى بيان المؤشرات الواضحة. المؤشرات 
ذا كانت المؤشرات غير واضحة، فإنها ال يمكن أن تستخدم كعالمة لتحقيق الكفاءة األساسيىة. وضوح  وا 

يتمثل في ثالثة جوانب، األول توضيح المؤشرات أو األهداف المؤشرات أو األهداف في خطة التعليم 
يناسب بالكفاءة األساسية، الثاني صياغة المؤشرات أو األهداف باستخدام كلمة األفعال السلوكية المحددة، 

على صياغة المؤشرات الواضحة والثالث عدم الغموض في الداللة. تدل نتيجة التحليل أن طلبة لم يقدروا 
تقنوا خصائص المؤشرات الواضحة. وفي الجامعة لم يتعمقوا في ما يتعلق بكيفية ترجمة الكفاءة ألنهم لم ي

األساسية إلى المؤشرات أو األهداف وكيفية استخدام كلمة األفعال السلوكية المحددة. في صياغة 
 المؤشرات يتبع الطلبة إلى المؤشرات الواردة في الخطط التي وجدوها.
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( مطالب الكفاءة التي يمكن رؤيتها من خالل األفعال المستخدمة 1حتاج إلى )تطوير المؤشرات يو 
( إمكانات التالميذ، والمجتمع، 3( خصائص الدرس، والتالميذ والمدرسة و)2في الكفاءة األساسية و)

(، لذلك في صياغة المؤشرات ال يمكن استخدام طريقة اتباع  Kemendikbud 2013والبيئة واحتياجها )
 الموجودة دون تحليل الكفاءة األساسية وخصائص المادة التالميذ، والمدرسة.الخطط 

 تطوير محتوى الدرس

والمبادئ في تطوير المادة هي مناسبة المادة بالكفاءة األساسية، والثبات بين المادة والكفاءة األساسية، 
أن  كل خطة التعليم ومن نتيجة البحث يعرف  (Priyatni ،2009:21واكتفاء مادة الدرس )فرياتني 

تشمل على المادة التي تناسب بمبادئ تطوير المادة إال في خطة واحدة. وهذه تدل على أن المادة الواردة 
الخطوات في تطوير مادة الدرس وهي مايلي )أ( تحديد و في الخطة قد توفر فيها معيار المحتوى. 

اد التعليمية، و)ب( تحديد أنواع المواد التعليمية، الجوانب الواردة في الكفاءات األساسية كمرجع اختيار المو 
و)ج( اختيار مواد تعليمية مناسبة أو مالئمة للكفاءات األساسية التي تم تحديدها في وقت سابق، و)د( 

(.من نتيجة البحث يعرف Wahyuni ،13:2012تحديد مصدر المواد التعليمية )سودراجات في واهيوني 
( األخطاء في اختيار الكفاءة األساسية مع 1المذكرة. واألسباب ما يلي ) أن الطلبة ال يمرون بالخطوة

( أنهم لم يفهموا المفاهيم عن أنواع المادة مع أن تعيين المادة 2أنها كمرجع اختيار المواد التعليمية و)
رس وقد تم تحديد مصادر التعلم من قبل المد( 3من الكفاءة األساسية يحتاج إلى معرفة نوع المادة و)

ولكن أكثر  ورغم أن المدرس يسمح الطالب لتطوير المادة أو استخدام المصادر األخرى.  المشرف
 .اواحد استخدموا مصدر الطلبة ا

 وسائل التعليم ومصادره

الوسائل التعليمية المكتوبة في خطط التعليم متنوعة. هي وسائل سمعية، وسائل بصرية، ووسائل 
ذكورة مناسبتها باألهداف المحددة. ألن من المعروف أن المعايير سمعية بصرية. وتنوع الوسائل الم

األولى هي اختيار وسائل التعليم األكثر أسهاما في تحقيق األهداف التعليمية. فال بد أن ترتبط الوسائل 
التعليمية باألهداف التي يحاول المدرس تحقيقها. ألن ما يصلح من وسائل لتحقيق أهداف معينة قد ال 

  يناسب ألخرى، لذا اختالف مناسبة الوسائل التعليمية بسبب اختالف األهداف.يصلح وال
وجدت خطة واحدة تشمل على الوسائل التي ال تناسب بأهداف التعليم.  فيها بالرغم من ذلك و 

استخدمت الطالبة البطاقة لترتيب الجمل في مهارة االستماع مع أن في االستماع تحتاج المادة إلى 
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الوسائل لتركية مهارة االستماع أي الوسائل السمعية على األقل.ومن نتيجة البحث يعرف أن استخدام 
 كل خطة تشمل على الوسائل التي تساعد في توضيح فهم التالميذ للمادة، وهي سهلة للتطبيق.

تعيين الوسائل يحتاج إلى كتابتها بالدقة و الوضوح. ومن نتيجة البحث وجدت اختالط بين الوسائل 
األدوات. مع أن تختلف وسائل التعليم عن أدوات دراسة.  هذه تدل على أن الطلبة يحتجون اتقان و 

 المفهوم بينهما.
األدوات الدراسية هي ما يستخدمه المدرس والدرس في العملية التعليمية والتعلم وليس له مهمة و 

. ومسطرة يسطرون بهاز وما التوضيح والتفهيم. والمثال لذلك طباشير يكتب بها الدارسون والمدرسون
تلك األشياء إال أدوات وآالت، فال معينة تعليم ألنما ال تساعد المدرس على تفهيم الدارس في إدراك 
يضاح مادة معينة  المواد الدراسية. وبالعكس إذا كانت األدوات يفسها يستعين بها المدرس في شرح وا 

تلك األدوات على الدارس لتوضيح معنى  أصبحت وسيلة أو معينة تعليمية كما إذا عرض المدرس
ووجدت الوسائل  (.5: 1995"طباشير" و"مسطرة" وكما استعان بها لتفهيم األشكال والأللوان )أسراري، 

في خطط التعليم فقط بكتابة أنواعها كمثل: أفالم الفيديو، تسجيالت صوتية، النماذج، بوربونت، األشياء 
ة والجيدة للوسائل في خطة التعليم أن تكون كتابتها بشكل واضح الطبيعية والصور. والكتابة الصحيح

( نماذج كتابة الوسائل هي كما في المثال التالي: أفالم 2014 :175) Priyatniودقيق. كما فرياتني 
الفيديو: الموضوع. السنة. المنهج. )متوفرة على موقع على شبكة اإلنترنت كاملة مع تنزيل التاريخ(؛ 

 : الموضوع. السنة. المنتج؛ النماذج: أسماء النماذج؛األشياء الطبيعية: أسماء األشياء.تسجيالت صوتية
كذلك في تخطيط مصدر التعلم أن يكتبه المدرس واضحا مع إلحاق مراجع مصدر التعلم في خطة و 

( أن نماذج كتابة الوسائل هي كما في المثال 2014:175) Priyatniالتعليم. كما شرحت فرياتني 
ي: كتاب التالميذ: اسم المؤلف. سنة النشر. عنوان الكتاب. مدينة النشر. الناشر. )الصفحة(؛ كتاب التال

المراجع: اسم المؤلف. سنة النشر. عنوان الكتاب. مدينة النشر. الناشر. )الصفحة(. ومن نتيجة البحث 
جع والثاني عكسها أي وجدت كتابة مصدر التعلم في شكلين. األول تعيين نوع المصادر دون كتابة المرا

كتابة المراجع دون تعيين نوع مصدر التعلم. وذلك تدل على أن التالميذ يحتاجون إلى الفهم أن أهمية 
 كتابة المراجع هي كمسؤولية األكاديمية على تأليفات اآلخرين.

 أنشطة التعليم

في خطط التعليم يكتب الطلبة أنشطة التعليم في ثالثة أجزاء. وهي أنشطة افتتاحية، وأساسية و 
أهم شيء في األنشطة االفتتاحية هو أن تشمل الخطة على وضوح بيان طريقة اإلدراك واختتامية. 
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احدة. وكل خطة تشمل على األنشطتين السابقتين إال في خطة و  وتشجيع التالميذ. Apersepsiبالترابط 
هذه تدل على أن قدرة طلبة في كتابة األنشطة االفتتاحية جيدة. وبشكل عام، األنشطة االفتتاحية للطلبة 

( تهييئ التالميذ نفسيا وجسديا لمتابعة عملية التعلم مثل تقديم تحية اللقاء، 1تشمل على األنشطة التالية: )
( تقديم تشجيع التعلم للتالميذ 2فة، و)الدعاء، تفتيس حضور التالميذ بكشف الحضور، وترتيب الغر 

سياقيا ومناسبا بفوائد التعلم مثل تقديم الكليمة الدافعة وعرض األشياء الرائعة المتعلقة بموضوع الدرس، 
( شرح أهداف 4( تقديم األسئلة التي تتعلق المعارف المسبقة بالمادة التي سيتعلمها التالميذ، و)3و)

 .التعليم أو الكفاءة األساسية
كتابة األنشطة األساسية في كل خطة التعليم تشتمل على األنشطة المالحظة، طرح األسئلة، جمع و 

المعلومات، تحليلها، وتقديم النتيجة. وتلك التصنيفات تدل على أن الطلبة حاولوا كتابة الخطة طبقا 
ولتشجيع التالميذ  م، 2013بمدخل علمي. ويفضله الطلبة ألنه المدخل المقترح في منهج الدارسي لعام 

( فمن 2013سنة  65رقم  Permendikbudعلى األعمال السياقية إما فرد أو جماعة. كما ورد في )
المستحسن استخدام المدخل العلمي الذي ينتج المنتجات بأساس حل المشكالت. بجانب ذلك يقترح 

لمي فهي الطريقة التي تهدف إلى وأما تعريف النهج الع استخدام الطريقة التعاونية واالتصالية والسياقية.
تعزيز مشاركة التالميذ وفعالهم لبناء المفهوم، الحكم أو المبدأ بواسطة مراحل المالحظة )لتعيين لمشكالت( 
وصياغتها تقديم الفرضيات جمع البيانات، تحليلها واالستنتاج وتقديمالمفهوم، الحكم، أو المبدأ الذي وجده 

 .(Kemendikbud 2013)التالميذ 
البحث ثالث خطط لم يكتبوا فيها الطلبة األنشطة بدقة ووضوح وتسلسل لوصف كل  ومن نتائج

مرحلة من مراحل تحقيق الكفاءة األساسية أو المؤشرات. والسبب األول هو ال يقدر الطلبة على تقسيم 
إلى تبسيط المفهوم  األنشطة التعليمية المناسبة بمراحل النهج العلمي وكتابتها ترتيبا. لذلك يحتاج الطلبة

وممارسة كيفية كتابة األنشطة بترتيب وال يزال استخدام النهج العلمي. والسبب الثاني ألنهم أعدوا تسجيل 
واألنشطة اإلختتامية المكتوبة في الخطط  المالحظة التي يحملونها كالتوجيه في تنفيذ العملية التعليمية.

ألسئلة التي تقيس مدى فهم التالميذ عن محتوى الدرس، التعليم لدى الطلبة تشمل على ما يلي: طرح ا
توظيف التخصيب او التعزيز، االستنتاج والقيام بالتقويم واالنعكاس عن عملية التعليم والتعلم التي قد 
نفذت، ولكن بعض الطلبة ال يكتبوا األنشطة المتابعة بتقديم التوجيه للقاء المستقبل. في هذا التوجيه 

 ظيفة.يعطى الطلبة الو 
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 التقويم
العنصر األخير المكتوب في خطة التعليمهو التقويم. والتقويم في خطط التعليم لدى الطلبة باستخدام و 

، يشرح أن التقويم الزائفي هو قيام التقويم الشامل 2013سنة  66رقم Permendikbudالتقويم الزائفي.
التقويم الزائفي هي ثالث مجالت وهي المجال للتقويم من المدخالت والعمليات والنواتج. ومحتويات 

قام الطلبة بالتقويم المعرفي باستخدام االختبار الشفوي  المعرفي، والمجال العاطفي، والمجال النفسحركي.
والكتابي. وأدوات اإلختبار الكتابي المتنوعة وهي التكوين، واإلمالء الجزئي، واختيار الصورة المناسبة، 

ورة، والجواب الصحيح، واالختيار من المتعدد، واستكمال المعلومات، وأسئلة ومواءمة الجملة والص
الصواب والخطأ. واالختبار الكتابي يحتاج إلى مفتاح إجابة األسئلة. والخطة التي تشمل مفتاح اإلجابة 

ال وقام الطلبة بالتقويم في المج هي في ثالث خطط. وفي اإلختبار الشفوي ال تشمل على أدوات التقويم.
 العاطفي والمجال النفسحركي بطريقة المالحظة ومصحوبة بإرشادات تسجيل التقويم ومقياس الدرجات.

 تنفيذ التعليم في برنامج عملية تعليمية ميدانية

أنشطة التعليم تحتوي على األنشطة االفتتاحية، األنشطة األساسية، واألنشطة االختتامية. والمناقشة 
 عنها مايلي:

 تاحية األنشطة االفت

هي إعداد التالميذ نفسيا وذهنيا للتعامل مع الدرس الجديد،  األهداف األساسية في األنشطة االفتتاحية
ثارة الرغبة، وتركيز االهتمام بالدرس الذي سوف يتعلمه التالميذ )عثمان، (. وكلما كانت 2013:91وا 

نشطة االفتتاحية في صورتين: األول فتتبلور األ األنشطة جاذبة كلما ازداد إقبال التالميذ على التعلم.
من خالل األنشطة التي تجتذب التالميذ والثاني ربط مادة الدراسة بحياة التالميذ أو إعداد التالميذ للتعلم 

 المعرفة التي قد تعلموها.
الطريقة التي استخدمها الطلبة في األنشطة االفتتاحية هي تقديم الصورة، والفيديو بجهاز العرض، و 
المحفوظات على السبورة، وعرض الصور. بجانب استخدام الطرق المذكورة قام الطلبة بتقديم كتابة 

عداد التالميذ نفسيا وذهنيا للتعامل مع الدرس الجديد  النصيحة لتشجيع التالميذ. بطرح األسئلة عن وا 
مرتبطة المفردات حول موضوع الدرس التي قد عرفها التالميذ. والمراجعة عن الموضوع الماضية ال

( أن األنشطة االفتتاحية ليس فقط 129:2015وعرفين ) Barnawiبالموضوع الجديد. وأكد برناوي 
لتركيز اهتمام التالميذ ولكن أيضا لمساعدة التالميذ لربط المعارف القديمة بالمعارف الجديدة بمعرفة 
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االفتتاحية الجيدة. والسبب األول حدودها.ولكن ليس في كل لقاء في تنفيذ التعليم قام الطلبة باألنشطة 
في عدم األنشطة التي تجتذب التالميذ هو عدم االستعداد. فليس لدى الطالب المادة التي استخدمها 
لتحفيز التالميذ لمتابعة عملية التعليم. والسبب الثاني هو األجهزة الفاسدة، لتقديم المواد البصرية المعروضة 

لى أجهزة العرض وقد أتاحتها المدرسة في لكل فصل ولكن فساد أجهزة لتحفيز التالميذ يحتاج الطلبة إ
 العرض يعرف في خالل تنفيذ التعليم. ولتحسينه يحتاج اإلصالح إلى وقت طويل.

تحفيز التالميذ هو الخطوة األولى المهمة للمدرس في عملية التعليم. إذا كان المدرس قادرا على و 
السهولة للتالميذ. وهذاه المحاولة ليست من أمر سهل. تحفيز التالميذ  تحفيز التالميذ فهو قادر على بناء 

ليس فقط بتحريك التالميذ ألن يكونو نشط في التعليم ولكن أيضا إرشاد التالميذ وجعلهم أن يتحمسوا 
( نظرا إلى أهمية األنشطة التحفيزية فال Jihad ،2013:63وجهاد  Suyatnoللتعلم المستمر )سوياتنو 

لى الطلبة أن يتركوها في األنشطة االفتتاحية ألن لها تأثير على روح التالميذ في العملية التعليمية ينبغي ع
 خالل عملية التعليم وحتى بعده.

 األنشطة األساسية

، Sanjayaاألنشطة األساسية هي سلسلة األنشطة التي تهدف إلى تنظيم التالميذ للتعلم )سانجيا و 
اكتساب المواد الدراسية واإللمام األنشطة األساسية هي ( 83: 2014)عبد المجيد (. وقال 2008:42

بها، تطبيق طرق التعليم، واستفاد نوع من مداخل الدراسة، واالنتفاع بالوسائل الموجودة، وتمام اشتراك 
طريقة التعليم بمفهومها الواسع تعني و الطلبة، وحسن االتصال بين المدرس والدارسين شفهيا وكتابيا. 

مة من األساليب التي يتم بواسطتها اإلسهام في تنظيم المجال الخارجي والداخلي للمتعلم من أجل منظو 
(. في تنفيذ التعليم استخدم الطلبة الطريقة 2010: 261تحقيق أهداف تربوية معينة )مدخور واألخرون، 

قة سمعية شفهية، وطريقة طريقة الترجمة، طريقة االتصالي، طريقة المحاضرة، طريقة القراءة، طري التالية:
(على المدرس 2003:69ناقف )قال وقد يستخدم الطلبة أكثر من طريقة في لقاء واحد. كما  التعاونية.

أن ينوع في استخدامه لطريقة التعليم وفقا للموقف التعليمي، وال يظل ثابتا على طريقة واحدة في تعليمه، 
تعليمه،  كما أن المتعلم نفسه في حاجة دائمة إلي فقد يحتاج الدرس الواحد إلي أكثر من طريقة في 

 التنوع إلثارة اهتمامه
أحد المحددات الهامة في نجاح التديس هو الدقة في اختيار الطريقة. وفي اختيارها البد على و 

العنصر الذي تالحظه الباحثة في استخدام الطريقة المدرس النظر إلى أهداف التعليم وميول التالميذ. و 
ل استخدام طريقة التعليم يتيح الفرصة للتعاون بين التلميذ مع  اآلخر، والثاني استخدام  الطريقة األو هو 
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التي تتيح الفرصة ووجدت الباحثة ست لقاءات استخدم المدرس الطريقة  يسبب إلى جو التعليم المريح.
دل األفكار وتوجيه األسئلة وفيها تسمح تبا.للتعاون بين التلميذ مع  اآلخر، وتسبب إلى جو التعليم المريح

لتخفيف ، والطريقة بشكل حر، وشرح الفرد لآلخر، ومساعدة الغير في فهم األفكار، والتعبير عن الشعور
ولكن وجدت الباحثة .من الجو السلطوي في الصف والذي يخلق جو من القلق، والتحويل إلى جو ودي

التالميذ إلى اختيار عملية التعاون، وال تسبب ست لقاءات تدل على أن استخدام طريقة التعليم ال تشجع 
إلى جو التعليم المريح. األسباب التي تؤدي إلى عدم األجواء المريحة وهي األولى قلة االستعداد، فقام 
 الطلبة بالتعليم دون التخطيط الدقيق. فاختار الطلبة الطريقة عفوية. فيسبب ذلك إلى قلة فعالية في التعلم.  

 مادة التعليم

مادة التعليم التي استخدمها الطلبة هي الكتاب الدراسي للتالميذ الذي قد تم تعديده من قبل المدرس 
المشرف. وسمح استخدام  المادة من المصادر األخرى ولكن نادرامايستخدمون المصادر األخرى.نتيجة 

الناحية النظرية ولكن  البحث تدل على أن كل طالب قدموا المادة التي تدعم الكفاءة األساسية وسليمة من
لم يعلق الطلبة المادة بالمعارف األخرى التي تناسب بتطور العلوم والتكنولوجي، فقط يعلقون بالحياة 
الواقعية والبيئة. والسبب في صعوبة تعليق المادة بالمعارف األخري ألن الطلبة ال يطورون المادة من 

غ على الطلبة تطوير لمادة المناسبة بالميول التالميذ المصدر األساسي. وال يخطر ذلك ببالهم. مع أن ينب
 وخبرتهم.      

ووجدت الباحثة الخطأ في نطق المفردات وهي في نطق َكنَّاًسا، َبنَّاًء، وُزبَّاَلًة، والمدرس ينطقها: 
عرضالمواد. قبل ِكَناًسا، ِبَناًء، وُزَباَلًة. وسبب األخطأ في النطق هو قلة اتقان مادة التعليم لعدماالستعدادفي

تنفيذ التعليم ينبغي على الطلبة استعداد نفسهم بقراءة المادة وتعلمها بالدقة والمناقشة مع الطلبة اآلخرين  
أو اشراك المدرس المرشد في المناقشة. ويهدف ذلك لزيادة ثقة النفس للطلبة ولتحسين محاولة تنفيذ 

 التعليم الجيد ونيل النجاح في تحقيق غرض التعليم.

 وسائل التعليم

من معايير اختيار الوسائل هي استخدام وسائل التعليم تساعد تحقيق أهداف التعليم، واستخدام وسائل 
، Jihad، وجهادSuyantoالتعليم وفقا لوظيفتها، وموافقة الوسائل بميول التالميذ والمدرس )سويانتو 

في ستة لقاءات استخدم الطلبة نوعين من أنواع وسائل التعليم. ونتيجة التحليل تدل  (. و 109:2013
على أن فيها استخدم الطلبة الوسائل جيدا،  ومناسبة بأهداف التعليم، ومع اشراك التالميذ. والتالميذ 
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ل التي تتوافر رغبوا في مختلف الوسائل التعليم في لقاء. وهذا تدل على أن تالميذ فيها قد صمموا الوسائ
( التعليم باستخدام وسائل التعليم المناسبة 2006:169) Sagalaفيها معايير اختيار الوسائل. رأى ساكال 

 يسبب إلى سهولة التالميذ للتجربة والفهم والفعل ويؤدي إلى الدافع األقوى من استخدام الكلمات المجردة. 
ءات وهي السبورة والشرائح. واستخدامها  بغير ومن عكسها استخدم نوع واحد من الوسائل في ستة لقا

اشراك التالميذ ألن الوسائل فقط تساعد في شرح المادة. والشرائح رغم أنها من الوسائل الحديثة ولكن في 
ثالثة لقاءات صنعها ببسيطة جدا وكذلك السبورة من أبسط الوسائل المتاحة في الفصل استخدمها الطلبة 

من فوائد استخدام الوسائل هي لجذب انتباه خرى. فيشعر التالميذ بالملل. و األدون استخدام الوسائل 
ثارة اهتماماتهم ويتم ذلك بمراعاة الخصائص الفنية للوسيلة التعليمية ومناسبة مدتها الزمنية  الطالب وا 
ثارة  لذلك يطلب من الطالب أن يملكو ابتكارا في استخدام الوسائل. فال يمكن جذب انتباه الطالب وا 

 اهتماماتهم فقط باستخدام السبورة.

  األنشطة االختتامية 

(  اختتام التعليم هو األنشطة التي قام بها المدرس إلنهاء التعليم أو أنشطة 2013:92قال عثمان )
التعليم والتعلم. ومحاولة اختتام التعليم لتقديم الصورة العامة حول ما يتعلمه التالميذ، ومعرفة مستوى 

ر األنشطة االختتامية في الصور إنجاز التالميذ، ونجاح المدرس في عملية التعليم. تأسيسا على ذلك تتبلو 
قدرة الطلبة على إتاحة الفرصة للتشجيع التالميذ في تقديم الصعوبة التى تواجههم، اوالثانية، التالية األولى: 

القدرة على إتاحة الفرصة لمساعدة التالميذ في االستنتاج عن المادة التي تعلمواها، والثالثة، القيام بالتقويم 
لصعوبات التعلم أسباب متعددة، و  المناسبة بالكفاءات األساسية والمؤشرات. باستخدام األدوات 

ومن الطبيعية أن يكون العالج متناسبا مع طبيعة الصعوبة التي يعاني منها التالميذ ودرجة خطورتها. 
لذلك يحتاج المدرس إلى معرفة صعوبات التي تواجه التالميذ بتشجيعهم لكشف صعوباتهم في التعلم 

ستطيع المدس عالجها. ولدفع التالميذ في كشف صعوبةالتعلم تقدم الطلبة األسئلة حول ما يتعلق حتى ي
بالصعوبة التي تواجه التالميذ. ومن المالحظة تدل على أن في سبعة من اثنا عشر لقاء تعليميا ال تتاح 

 الفرصة للتشجيع التالميذ في تقديم الصعوبات التي تواجههم التالميذ. 
مدى تحقيق الكفاءة األساسية ُيطلب التالميذ لتقديم التلخيص شفويا بالتناوب. كما قالت ولمعرفة 
( قيام التلخيص باشراك التالميذ لمعرفة مدى المعارف التي 2015:89)Yuniatiningsihيونياتينينجسيه

ي تحتاج إلى يفهمها التالميذ من خالل عملية التعليم. حتي يستطيع المدرس التحليل وتحديد األنشطة الت
اعدادها من قبل المدرس في المحاضرة التالية أو في األنشطة العالجية واإلثرائية. ولكن وجدت الباحثة 
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ثالثة لقاءات عدم الفرصة لمساعدة التالميذ في االستنتاج أو التلخيص عن المادة التي قد تعلمواها. 
ات لدى التالميذ في عملية التعليم ويمكن أن يعرف المدرس الصعوب. وسببها نسيان الطلبة ألداءها

باستخدام أدوات التقويم كتقديم األسئلة كتابيا أو شفويا. ووجدت الباحثة ثمانية لقاءات عدم استخدام التقويم 
كتابيا أوشويا بأدوات التقويم في االختتام. وهذه تدل على أن الطلبة ال يستخدمون الفرصة في األنشطة 

قويم هو عملية مهمة ألن به يعرف المدرس مدى نجاح التعليم وكيف يقوم االختتامية جيدا مع أن الت
( يصبح التقويم عملية مستمرة شاملة ال 197:2011المدرس باألنشطة المتابعة. كما قال بحر الدين )

نما ترتبط بإصدار أحكام على ضوء أهداف معايير محددة.  تقف عند مجرد إعطاء درجة أو تقدير وا 
قويم التي تواجه الطلبة بسبب قلة ممارسة التقويم في الجامعة لذلك يشعر الطلبة والصعوبة في الت

 بالصعوبة لتعيين أنواع أدوات التقويم لكل كفاءة والصعوبة في مناسبة التقويم بالوقت المتاح في التعليم.  

 االختتام

 االستنتاج

 في برنامج العملية التعليمية الميدانيةتخطيط التعليم  .1
في تأليف خطة التعليم تمكن الطلبة من كتابة هوية التعليم الكاملة واختيار الوسائل التي 

تساعد توضيح فهم التالميذ للمادة وسهلة للتطبيق. ولكن أكثر الكفاءة األساسيىة في خطط التعليم لم 
هداف، تناسب بمعيار المحتوي ويسبب ذلك إلى المشكالت المتنوعة، ألن صياغة المؤشرات أو األ

واختيار المادة، وأنشطة التعليم، والتقويم في الخطة تحتاج إلى تعيين الكفاءة األساسية السليمة. 
وسببها قلة اإلتقان في وصياغة المؤشرات لدى الطلبة أكثرها لم تحتو على معيار وضوح المؤشرات. 

استخدام كلمة األفعال  ما يتعلق بكيفية ترجمة الكفاءة األساسية إلى المؤشرات أو األهداف وكيفية
  السلوكية المحددة. 

 
 تنفيذ التعليم في برنامج العملية التعليمية الميدانية .2

في تنفيذ التعليم، قام الطلبة باألنشطة االفتتاحية واألساسية باستخدام الطريقة والوسائل التعليمية 
ب إلى قلة مشاركة التالميذ في المتنوعة. ولكن قلة الحماسة في استخدام الطريقة والوسائل الجذابة تسب

المادة بالمعارف  أنشطة تعليم اللغة العربية. وقلة استعداد الطلبة قبل تنفيذ التعليم تسبب إلى عدم تعليق
 وعدم التقويم في األنشطة االختتامية.  األخرى التي تناسب بتطور العلوم والتكنولوجي
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 التوصيات  .أ
 للطلبة في العملية التعليمية الميدانية  .1

م حتى تكون  2013قبل صياغة الخطة التعليمية على الطلبة أن يفهموا المنهج الدارسي لعام 
 صياغة الخطة تناسب بمتطلبات المنهج.

بجانب اتقان المفاهيم، على الطلبة أن يقدروا على تطبيق المنهج في العملية التعليمية. ال 
بيق الخطة الموجودة من قبل بدون التحليل النقدي عليها ألنه ليس كل خطة خالية من يجوز للطلبة تط

نما يجوز لهم تطبيقها  النقائص. وقد تكون الخطة صالحة لحالة معينة وغير صالحة لحالة  أخرى. وا 
 بعد تنميتها حسب متطلبات المنهج وحاالت الدارسين. 

لنجاح التعليم ألن ينقصهم الخبرة في التعليم، لذلك االستعداد قبل تنفيذ التعليم العامل المهم 
يحتاجون إلى المشاورة مع المدرسين والمشتركين اآلخرين في تنفيذ التعليم والمناقشة بهم، والتقويم 

 الفئوي في أداء التنفيذ.

 لقسم األدب العربي .2
ألولى )العملية في نظرا إلى نتائج البحث، ترجو الباحثة أن تكون العملية التعليمية الميدانية ا

م والخطة السنوية والخطة النصفية  2013الجامعة( استفاد منها الطلبة في فهم المنهج الدراسي لعام 
والخطة العامة والخطة التعليمية قبل ممارسة تطبيق التعليم، حتي يكون الطلبة متقنين في صياغتها 

 مة التالية: وتطبيقها في أداء التعليم في المدرسة. وتشديد األمور الها

 إعطاء الطلبة الفرصة لتعيين الكفاءة األساسية المناسبة بالمهارة اللغوية (أ
تدريب الطلبة على تحديد المؤشرات أو األهداف المناسبة بالكفاءة األساسية وتحتوي على كلمة  (ب

 الخالية من الغموض. Kata kerja operasionalاألفعال السلوكلة المحددة 
 لتعميق المبادئ في تطوير المادة مع خطوات تطويرها السليمة.إعطاء الطلبة الفرصة  (ج

د( إعطاء الطلبة الفرصة لتعميق مفهوم الوسائل التعليمية حتى يفهموا الفرق بين الوسائل وأدوات 
 التعليم. 

ه( إعطاء الطلبة الفرصة لتعميق مفهوم التقويم الواقعي. حتى يستطيعوا القيام بتخطيطه وتطبيقه 
وترجو فصل مادة كتب دراسية من مادة المنهج وضم مادة التخطيط  بالكفاءة األساسية.المناسب 

 التعليمي في مادة تطوير المواد.  
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