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 شعار 

 

 

 انّآ انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

 [0: يوسف]

 

فلحن فقال  قرأمسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال : عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال
 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 "أرشدو ا أخاكم"

 

 

 (املستدرك على الصحيحني احملاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص)

 

 

من أحب اهلل تعاىل أحب رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ ومن أحب الرسول العريب أحب "
من أحب العربية عىن هبا العربية، اليت نزل هباأفضل الكتب على أفضل العرب والعجم؛ و 

 "وثابر عليها وصرف مهته إليها

 

 (أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقه اللغة وسرالعربية)
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 إهداء

 

 

 .  إىل والدّي احملتمني عبد احلكيم و يوميداريت ج

املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف 
 محة الطيبة وسالمة ونقاء الضمرينفسه الس

 تقدمة إجالل واحرتام 

 

 

 إلى أساتذتي الذين أدين لهم بالكثير

 تقديرا وإجالال

 

 

 إىل أخي حكمي هدايات و حكمي وحيودي و حكمي رئيس فوزان

 واخيت سري وحيوين حكيم  

 إىل مجيع أصدقائي و صديقايت الذين يشجعون الهنا حبيث علمي

لى اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل إلى الذين يحرصون ع
 حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان
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 شكر وتقدير

 

احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل املنوال، 
والثنات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

 :امني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أمابعدوأصحابه الغري املي

وقد من اهلل علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
 –والثناء، فلك احلمد ياريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

الذين كان هلم فضل يف  أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل –بعد محد اهلل تعاىل 
خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوهم 

 :ومنهم. إال العمل اجلاد املخلص

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجي راحارجو، مدير اجلامعة موالنا مالك إبراهيم 
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

، عميد كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية مساحة األستاذ الدكتور حبرالدين
 .احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور ولدانا واركاديناتا املاجسرت ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 
الدارسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج و املشرف األول الذي أفاد الباحث 

احل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث علميا وعمليا ووجه خطواته ىف كل مر 
 . حىت اإلنتهاء منه، فله من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

مساحة الدكتور حممد وليد املاجسرت، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن شكره 
فلم يبخل وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث 

بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا 
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البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم 
 .الثواب واجلزاء

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم 
ة كلية الدارسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربي
فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم واملعارف . ماالنج

 .والتشجيع وجزاهم اهلل عىن خري اجلزاء

وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود 
 .مة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانولو بكل

 

 

 واهلل ويل التوفيق
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 البحث مستخلص

إدارة تعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ) .0782 ،حكمي كورنياوان
 إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسة كلية البحث العلمي،. (األوىل ماالنج
املشرف . املاجستري اركاديناتاو  ولدانا الدكتوراملشرف األول . جماالن احلكومية اإلسالمية
 .املاجستري وليد حممدالدكتور : الثاين

 .إدارة، تعليم املفردات :األساسية الكلمات

اإلدارة هي عملية التخطيط والتنظيم أو املراعاة ألعمال أعضاء املنظمة واالستفادة من 
عنصرا من  داتملفر تعترب ا. مجيع طاقة املنظمة للوصول إىل أعراض املنظمة اليت قررهتا

عناصر الّلغة اهلاّمة حبيث تتضّمن عليها املعاين واستخدام الكلمات يف اللغة من املتكّلم 
 .مهّما جدا لتحقيق املهارات اللغوية ملفرداتتعليم ا. نفسه أو من الكاتب

طيط تعليم املفردات قبل تعليمهم كيفية خت وصفل( 8: هذا البحث أهداف و
ذ إ تعليم كيفية تنفي  وصفل( 0. ماالنج األوىلالمية احلكومية نوية اإلسباملدرسة الثا

كيفية تقومي   وصفل( 3. ماالنج األوىل املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 .ماالنج األوىلتعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 الباحث ومجع .احلالة ةدراس مبنهج البحث وقاماستخدم الباحث املدخل الكيفي 
 البحث هذا يف البيانات حتليل وجيري. واالستبانة واملقابلة املالحظة حيث من البيانات

 .االستنتاج و البيانات وعرض البيانات، ختفيض:  مراحل ثالثة هو
املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم ختطيط مت(. 8:  البحث نتائج وأهم
 الربامجاخلطة الدراسية و  أو التعليم إعدادو  الدراسي املنهجيراجع  النجماوىل احلكومية األ

مت . اخلريج كفاءة معيارو  األساسية كفاءةو  السنة نصف أو املرحلية الربامجو  السنوية
على شكل  املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج تعليمتنفيذ 

املفردات باملدرسة الثانوية  تعليممت تقومي . التالميذ إجيابيافعال واملشاركة بني املعلمني و 
مستمرة من خالل التقومي اليومي، واالختبار العام،  اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج

 .واالمتحان الشفهي والتحريري يف كل الفصل الدراسي
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ABSTRACT 

 

Kurniawan, Hakmi. 2112. The Management of Mufradat Learning in the 

Islamic Hight School 1 of Malang. Thesis. Graduate Program, Maulana Malik 

Ibrahim the State Islamic University of  Malang. Advisor: (1) Dr. H. Wildana 

Wargadinata, Lc, M.Ag., (2) Dr. Muhammad Walid, MA. 

Keyword: Management, Learning Vocabulary.  

Management is the proses of planning, organizing, and controling the work 

of organization members and using all available organizational resources to reach 

slates organization goals. In other word that management is attainment of 

organizational goals on an efective an efficient manner through palnning, 

organizing, and controlling organizational resourch. 

Vocabulary is one the essential elements of language that includes some 

meanings in the use of sentences either from the speaker or writer. Learning 

vocabulary has a very important role to master the skill in language. 

The purpose of this study : (1) to describe the planning of learning mufradat 

in Islamic Hight School 1 of Malang, (2) to describe the implementation of 

learning mufradat in Islamic Hight School 1 of Malang, (3) to describe the 

evaluation of learning mufradat in Islamic Hight School 1 of Malang. 

Researchers used a qualitative approach and the kind of research is a case 

study. And data collected by observations, interviews, and questionnarire. The 

process of data is data reduction, data description, finally  making conclusions. 

The results of study : (1) Planning of Mufradat learning in Islamic Hight 

School 1 of Malang by making the syllabus and RPP. RPP covers about setting 

goals, determine the material, determine the methods and learning strategies, 

determine how to evaluate. (2) Implementation of the Mufradat learning in 

Islamic Hight School 1 of Malang runs effectively, and the interaction between 

teacher and student goes positive. (3) Evaluation of Mufradat learning in Islamic 

Hight School 1 of Malang is continuous such as daily evaluation, oral and written 

examination, general test held every semester. 
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ABSTRAK 

Hakmi Kurniawan. 2112. Manajemen Pembelajaran Mufradat di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Malang. Thesis. Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1). Dr. H. Wildana 

Wargadinata, Lc, M.Ag., (2) Dr. Muhammad Walid, MA. 

Kata Kunci: Menajemen, Pembelajaran Kosakata. 

Manajemen adalah pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam suatu cara 

yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan 

sumber daya organisasi. 

Kosakata adalah salah satu unsur bahasa yang penting yang mencakup 

beberapa makna dalam penggunaan kalimat baik dari pembicara maupun penulis.  

Disamping itu, pembelajaran kosakata mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk menguasai kemahiran dalam berbahasa.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan 

pembelajaran mufradat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang, (2) 

mendeskripsikan pelaksanaan atau implementasi pembelajaran mufradat di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang, dan  (3) mendeskripsikan evaluasi 

pembelajaran mufradat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan jenis 

penelitian yaitu studi kasus. Peneliti mengumpulkan data yang dihasilkan dari 

observasi, wawancara, dan kuosioner. Analisis data pada penelitian ini yaitu 

reduksi data, paparan data, kemudian pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan Pembelajaran Mufradat di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang mengacu kepada silabus, RPP, program 

tahunan, program semester, kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. (2) 

Pelaksanaan Pembelajaran Mufradat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang 

berjalan efektif. Terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswa. (3) Evaluasi 

Pembelajaran Mufradat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang dilakukan secara 

terus menerus, seperti evaluasi harian, ujian lisan dan tulis, ulangan umum atau 

ujian semester. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 المقدمة - أ

ة تعين الرتتيب والتنظيم اخلاص الذي حيقق أهدافا معينة، كما تعين اإلدارة اإلدار 
فاإلدارة الناجحة سر جناح الدول يف كل مكان و زمان، وما بادت  أو اإلنتظام، النظام

.لإلدارة تعين النظام أو االنتظام  إال بالفوضى، وهذا نقيض

  

يعن املسؤولية، وأداء  لفاظ حتملالوالية أو الرعاية أو األمانة، وكلها أ: اإلدارة
الواجب، كقوله صلى اهلل عليه وسلم  يف البخارى حدثنا عبدان أخربنا موسى بن عقبة 

كلكم راع : قال صلى اهلل عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب
1.وكلكم عن رعيته

  

يف البداية  هي ذلك النشاط : ة اصطالحااإلدار . القيام خبدمة اآلخرين: اإلدارة لغة  
: الذي يهدف إىل حتقيق نوع من التنسيق والتعاون بني جهود عدد من األفراد وهي أيضا
وظيفة واسعة املعىن تضم يف إطارها عمليات التخطيط والتنسيق والتوجيه والرقابة وإصدار 

أعمال  وتسيري توجيه: وهناك من يعرف اإلدارة بأهنا. األوامر لتحقيق أهداف املشروع
املشروع بقصد حتقيق أهداف حمددة، ويقوم شاغلو هذه الوظيفة بالتخطيط ورسم 

 2.والرقابة السياسات والتنظيم والتوجيه

اإلدارة اصطالحا يشري اال إدارة عملية تنفيذ األنشطة اجنزت بكفاءة مع أنشطة 
أجل حتقيق  اإلدارية هي القدرة يف احلصول على نتائج من  Siagian و يعرف .اآلخرين

                                                             
1
اإلمام أيب عبد اهلل حممد ابن امساعيل بن إبراهيم  ابن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي، البخارى مشكول حباشية السندى،  

  028: ص( ، بريوت، دارالفكر، دون السنةاجمللد الثالث)
2
 .http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher027el/Publesher/hend/PDF 
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و يشري إىل أن اإلدارة هي عملية منوذجية  G.R Terry 1األهداف مع األنشطة األخرى
مع أسلوهبا اخلاص من األنشطة، والتخطيط والتنظيم، والسيطرة أجريت لتحقيق 

. 4األهداف املقصودة من خالل املوارد األخرى

  

اليت تتكامل فيما بينها فإن اإلدارة تعليمية تصبح جمموعة من العمليات املتشابكة 
سواء يف داخل املنظمات التعليمية او بينها وبني نفسها لتحقيقي األغراض املنشودة من 

واإلدارة تعليمية هبذا املعىن شأهنا شأن اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة وليست . الرتبية
5.غاية يف ذاهتا

  

جرائية اليت تسري فيها فنقول وميكن أيضا أن ننظر إىل اإلدارة من خالل عمليات اإل
عليها حتديد الوظائف اليت  اوىل برتتب إن اإلدارة تعىن حتديد األهداف كخطوة: مثال

وهذه . الوظائف القيام هبذه حتقق هذه األهداف، يايل ذلك اختيار األفراد الذين يتولون
تظم إطار حتديد الوظائف واختيار األفراد ين اخلطوات الثالث وهي حتديد األهداف، و

.1عام من عالقات التنظيمية اليت حتكمها وتوجهها وتنسق بينها

  

قال حسن شحاتة إن عملية التعليم تساوى عملية التدريس، أنه يتضمن جوانب   
وتبدأ عملية التخطيط عندما جيلس املعلم يف سبحه . التخطيط، التنفيذ، والتقومي: ثالثة

والتخطيط السليم يتطلب  من . يدرسهمع نفسه يفكر ويدبر فيما سيدرسه، و كيف 
املعلم أن يكون متمكنا مما سيقوله ملما خبصائص تالميذه وحاجتهم وقدراهتم، حمددا 
أهداف درسه قادرا على صياغتها صياغة واضحة دقيقة، حملال حمتوى املادة اليت 

س من هذا كله خيرج بصورة ذهنية وخطة للدر . سيدرسها، وحمددا أفضل تتابع لتقدميها
                                                             
1 Siagin. Fungsi-fungsi manajerial. Jakarta, bumi aksara, hlm 5 
4 GR Terry. Principles of management (alih bahasa winadri: asas-asas manajemen, bandung, 1261) 

hl: 1.  
5
 807:ص( 8013القاهرة، عامل الكتب، )حممد منري موسى، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاطها  

1
 807:املراجع نفسهن، ص 
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 وأما التقومي هو مستمر يبدأ مع تدريس، ويسري معه خطوةً  .يسرتشد هبا يف مرحلة التنفيذ

خطوًة، ويأتى أيضا بعد أن أمّت عملية التعليم، ملعرفة ما مّت حتقيقة من األهداف التعليمية 
 .       1اليت سبق حتديدها

يها املعاين كانت املفردات عنصرا من عناصر اللغة اهلاّمة حبيث تتضّمن عل  
والشخص ستزيد له  .اللغة من املتكلم نفسه أو من الكتب واستخدام الكلمات يف

مهارته يف اللغة إذا ازدادت مفرداته ألّن كفائة مهارة لغة الشخص على املفردات اليت 
 .6استوعب عليها

تعليم املفردات هو معرفة املفردات وترمجتها واستطاعة لرتمجتها واستعماهلا يف   
ملة الصحيحة معناها ليس فقط حتفي  املفردات دون معرفة كيفية استعماهلا يف اجل

إذن يف تطبيق هذه املفردات جيب على الطالب أن يفهموها مث جيب . الّتصالل حفيفة
 .2على املدرسني أن يعلموهم استعماهلا يف النطق والكتابة

ن يكون التلميذ قادرا املفردات أو الكلمة العربية للتالميذ االجانب هو أ تعلم  
على الرتمجة الكلمة وحتديد معىن املفردات ونطقها السليم، وكذلك قدرهتم على استخدام 
الكلمة املناسبة يف سياق اجلملة السليمة، ألنّه ال يفيد كثريا إذ حف  التالميذ املفردات 

 بعض ويعترب. الكثرية ولكن مل يقدر على استخدامها، و باخلاصة يف حياهتم اليومية
اللغويني أن حف  التالميذ للمفردات العربية عمال غري علمى، إذا أريد التقومي قدرة 
التالميذ ملعرفة قدرهتم اللغوية عل املدّرس أن يعّد الربنامج ميكن عليهم االتصال بالعربية 

 .17والرتاكيب اليت يسيطر عليهم ويستطيع استخدامها بكفائة

                                                             
  87-0: ص( 8003الدار املصرية اللبنانية، مصر، )حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،  1

6 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2775, hlm: 21 
  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Press, hlm:141 

 .801:ص( 8010إيسكو،: مصر)رشد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليه،  17
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ة احلكومية االوىل ماالنج اإلدارة تعليم اللغة العربية املدرسة الثانوية االسالمي يف  
لرتقية تعليم املفردات مل فعالة، حيث يف العملية التعلمية يرتجم العلم املفردات مباشرة 

 السابقة، ذكرت كما البحث خلفية إىل اضافة. بدون يدعو التالميذ تفكرا و حبثا تقدميا

العربية لتنمية تعليم مفردات  عملية تعليم اللغة إدارة املتعلق البحث بإجراء يهتم فالباحث
 .باملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل ماالنج

 أسئلة البحث - ب

 :من مشكالت البحث السابقة، كتب الباحث أسئلة البحث كما يلي
 كيف ختطيط تعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل .1

 ماالنج؟

 ماالنج؟ األوىل عليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةكيف تنفيذ ت .2

   ماالنج؟ كيف تقومي تعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل .3

 أهداف البحث - ج

 :األهداف اليت يريد الباحث أن حيّققها يف هذا البحث هي

تعليمهم باملدرسة  كيفية ختطيط إدارة عملية تعليم املفردات قبل وصف .1
 .ماالنج األوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية

 وصف كيفية تنفيذ إدارة تعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .2

 .ماالنج األوىل

وصف كيفية تقومي تعليم املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .3
 .ماالنج األوىل
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 أهّمية البحث - د

أن النتيجة هلذا البحث الزدياد البحث النظري يف تعليم : النظريةاألمهية  .1
 .اللغة العربية

يرجى يف هذا البحث أن يصل أىل نتائج يعتمد عليها : األمهية التطبيقية .2
يف تنمية جودة تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .ماالنج األوىل

 الدراسات السابقة  -هـ

تعليم املفردات يف املدرسة الثانوية احلكومية : ي، البحث عن حسن عل -1
معرفة الطريقة ( أ: ، وأهدف البحث هي (0773)األوىل سريانج بينتني 

املستخدمة يف تعليم املفردات للمدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج 
معرفة استخدام وسائل اإليضاح يف تعليم املفردات للمدرسة ( بينتني، ب

معرفة نتائج التقومي من تعليم ( ثانوية احلكومية األوىل سريانج بينتني، جال
ومنهج البحث هو . املفردات للمدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج بينتني

طريقة تعليم املفردات ( أ: وأما نتائج البحث فهي . حبث الصف اإلجرائي
 سريانج بينتني تعترب كافية ألن اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل

املدرس بدأ تدريسه بقراءة املقالة مث يبحث عن املفردات الصعبة مبشاركة 
وسائل اإليضاح الىت استخدامها ( ب. الدارسني ويكتبها على السبورة

املدرس يف تعليم قليلة، وليس للمدرس سعي وتفكري يف إجياد الوسائل 
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ملفردات الذي قام به املدرس هو تقدير األخرى وتنفذ التقييم يف تعريس ا
 11.العمل وتقدير النتيجة

وحى الدين، البحث عن تعليم اللغة العربية على أساس طريقة حف   -2
دراسة وصفية حتليلية تقوميية يف برنامج تعليم اللغة العربية املكثف )املفردات 

ون جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شرب مبركز اللغات والثقافة
للحصول على معرفة : وأهدف هذا البحث (. 0783جاوى الغربية العام 

كيفية تطبيق تعليم اللغة العربية على أساس طريقة حف  املفردات للحصول 
اللغة العربية على أساس طريقة حف   على معرفة مدى فعالية تعليم

 تعليم اللغة العربية على أساس طريقة: ونتائج هذا البحث هي .املفردات
هلذا التعليم دور . اللغة العربية حف  املفردات فعال وترقية مجيع املهارات يف

بعد تعليم اللغة العربية . هام وكبري يف تشجيع التالميذ لتعليم اللغة العربية
على أساس حف  املفردات نال التلميذ ثقة النفس يف استوىل اللغة 

      .12العربية

م اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة حممد إمام مرشد، إدارة عملية تعلي -3
وأهداف البحث  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج،

التعريف على ختطيط، فّعالية وتقومي إدارة عملية تعليم اللغة العربية يف : هي
تنمية مهارة القراءة العربية لدى الطلبة الفصل األول الفصل الثاين باملدرسة 

ومنهج هذا البحث هو من . اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج ةالثانوي
( 1) :وأما نتائج البحث فهي. نوع البحث الوصفي باملدخل الكيفي

                                                             
11

جامعة موالنا ) املدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج بينتني، رسالة املاجستري، غري منشورات، حسن علي، تعليم املفردات يف 
 ( 0773مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

12
 ورةمنش غريسالة اجملستري ، ر جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون جاوى الغربية ،املفردات حف  تعليم اللغة العربية على أساسوحى الدين،  

 (.ورةمنش غري، حبث جملستري 0780 اللغة العربية ماالنج جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدرسات العليا قسم)
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إّن : النتائج يف مرحلة التخطيط يف استعداد إدارة عملية تعليم اللغة العربية 
 بسمارنج  تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل

إدارة عملية تعليم اللغة  وإنّ . يركز على تعرف الرموز ال ألجل فهم املقروء
 وإّن كتابة. العربية يساعد الطالب يف تنمية املهارة يف تعليم اللغة العربية

. إدارة عملية تعليم اللغة العربية تدل عل كيفية تنفيذ املعلم عملية تعليمه
اللغة العربية يف هذه املدرسة   إن معلمى: العملالنتائج يف مرحلة التنفيذ ( 0)

كثري منهم يستخدمون الطريقة التقليدية وهي القواعد والرتمجة وال يستخدم 
يستخدمون الطريقة  الوسائل التعليمية املتنوعة إال السبورة والقلم، وإذا كانوا

. عليموالتقنيات الربوية اجلديدة الوسائل املتنوعة سوف تنمو وترّق عملية الت
النتائج يف مرحلة ( 1) .ومل يعرب كل معلم على مجيع طاقته يف تنفيذ العمل
 يكون التقومي مقياسا لنتائج: التقومي بعد أداء إدرة عملية تعليم اللغة العربية 

 لتعليم مقياسا والتعلم، ومقياسا لنجاح املعلم ومقياسا لنجاح املعلم تعليم

لى مراجعة الدروس بغية تثبيتها يف وإن أغراض التقومي احلث ع. والتعلم
أذهاهنم والقدرة على استعماهلا واختيارما له عالقة مبا يطلب منهم يف التقومي 
من خربهتم السابقة، وأما أدء التقومي يف تلك املدرسة إاّل لنيل األرقام 

11.فحسب
 

اإلحتاد اإلسالمي  إدارة منهج تعليم اللغة العربية يف معهد السالم، برق حممد -4
(PERSIS)  لوصف ختطيط ( 1) :وأهداف البحث هي ،باجنيل فاسوران

 ،باجنيل يف فاسوروان اإلسالمي منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اإلحتاد
  اإلسالمي لوصف تنظيم منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اإلحتاد( 2)

                                                             
، رسالة بسمارنجحلكومية األوىل ا املدرسة الثانوية اإلسالميةاللغة العربية لتنمية مهارة القراءة ب تعليمإدارة عملية ، حممد إمام مرشد 13

 (2711 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،)املاجستري، 
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معهد  لوصف تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية يف( 3)باجنيل يف فاسوروان، 
لوصف مراقبة منهج تعليم اللغة ( 1)باجنيل يف فاسوروان،  اإلسالمي اإلحتاد

وأما نتائج البحث . باجنيل يف فاسوروان اإلسالمي العربية يف معهد اإلحتاد
ختطيط منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اإلحتاد اإلسالمي ( 1) :فهي

اللغة العربية هو شرط أن تعلم يشتمل على اثبات األهداف الفلسفة يعين 
إلزامي ألهل اإلسالم  واللغة العربية هي أداة هتدف إىل فهم القرآن والسنة، 
وتصميم منهج تعليم اللغة العربية يعين صنع املنهج التعليم اللغة العربية يف 
هذا املعهد ليجعل الطلبة يستطيع لفهم القواعد اللغة العربية كثريا، وتعيني 

التخطيط السنوي، والتخطيط لنصف السنة،  التخطيط الرئيسي من
والتخطيط األسبوعي، وخطة التدريس، واإلثبات التقومي يف عملية التعليم 
اللغة العربية هناك اختبار الشهرية، نصف املستوى، واخر املستوى واختبار 

تنظيم منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اإلحتاد اإلسالمي ( 0. )اجمللس
يعين املواد التعليم  تقسيم املواد التعليمي اللغة العربيةغة يشتمل على  صيا

اللغة العربية يشتمل على مادة اللغة العربية، ومادة النحو، ومادة الصرف، 
املواد  اختار حمتوى الربنامج تعليمية يعين اختارومادة البالغة، واإلمالء، و ب

اللغة العربية  تعليم تنفيذ منهج( 3). املستخدم يف  كل الفصل  التعليم
مستوى املدرسة، أن مدير املعهد هلا مسؤولية لتنفيذ ( يشتمل على أ

مستوى ( ب. األنشطة اليت يتكون منها األدوات التعليمية يف السنة واحدة
تنفيذ  الفصل، الذي ينقسم يف هذه احلالة وتعيينها مباشرة للمعلمني، أن

 .على ختطيط منهج املقررة منهج تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد مناسبة
مراقبة منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اإلحتاد اإلسالمي باجنيل ( 1)
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بالطريقة غري املباشرة ألن يف هذا املعهد تقوم املناقشة للتقيم عن األنشطة 
التعليم، واملناقشة اليت قام به مدير املعهد ومدرسي اللغة العربية يف كل 

14.األسبوع
 

الدراسات السبقة اليت عرضتها الباحث من جديد وجدت الباحث انطالقا من 
 :واإلختالف فيما يلي  أوجه االتفاقا

 وجه االختالف وجه االتفاق عنوان الباحث/ الباحث 

تعليم املفردات حسن علي، 
يف املدرسة الثانوية احلكومية 

 األوىل سريانج بينتني

تعليم املفردات يف املدرسة 
 الثانوية

ث هو حبث منهج البح
 .الصف اإلجرائ

 

 

، البحث عن وحى الدين
تعليم اللغة العربية على 
أساس طريقة حف  

دراسة وصفية )املفردات 
حتليلية تقوميية يف برنامج 
تعليم اللغة العربية املكثف 
مبركز اللغات والثقافة جامعة 
شيخ نور جاتى اإلسالمية 
احلكومية شربون جاوى 

 (0783الغربية العام 

أن الباحث ىف البحث  عن املفردات البحث
يستخدام دراسة وصفية 

 . حتليلية تقوميية

الباحث يبحث إدارة عملية إدارة عملية تعليم اللغة إدارة محمد إمام مرشد، 

                                                             
 موالنا جامعة) ، رسالة املاجستري .فاسوروان باجنيل اإلسالمي اإلحتاد معهد يف العربية اللغة تعليم منهج إدارة. السالم، برق حممد 84

 (م2715ماالنج ةاحلكومي اإلسالمية إبراهيم مالك
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عملية تعليم اللغة العربية 
لتنمية مهارة القراءة 

باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .احلكومية األوىل بسمارنج

للغة العربية لتنمية تعليم ا العربية
 . مهارة القراءة

إدارة  السالم برق محمد
منهج تعليم اللغة العربية يف 

 اإلحتاد اإلسالمي معهد

(PERSIS)   باجنيل
 فاسوران

إدارة منهج تعليم اللغة    البحث عن اإلدارة
 العربية
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 الفصل  الثاني

 اإلطار النظري
  

 إلدارة التعليمية ا :المبحث األولى 

 التعليمية  مفهوم اإلدارة -أ 

اإلدارة التعليمية هي جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء 
. يف داخل املنظمات التعليمية أو بينها وبني نفسها لتحقيق أغراد املنشودة من الرتبية

للوصول على  م عملية تعليمهوقال بافضال أن اإلدارة التعليمية هي كل حماوالت يف تنظي
  15.األهداف التعليمية الفعالة

 التعليمية  وظيفة اإلدارة -ب 

اإلدارة التعليمية فهي هتدف لتحقيق األهداف التعليمية أو منهج التعلم املوجودة 
وقد أشار قسمان من طريقة حتقيق األهداف التعليمية أو منهج التعليم هي . يف املؤسسة

كما قال مولياس أن اإلدارة برنامج التعليم حيتوى على  11.لتقوميالتخطيط، والتنفيذ، وا
 11.التخطيط، والتنفيذ، والتقومي

 ختطيط التعليم (1

التخطيط هو عملية التعني واستفادة املادية والبشرية املتاحة اليت تنبغي ملساعدة 
لس وتبدأ عملية ختطيط التعليم عند ما جي. األنشطة املوجودة للوصول اىل أهداف معينة

املعلم يف سبحه مع نفسه يفكر ويتدبر فيما سيدرسه، وكيف يدرسه، والتخطيط السليم 
                                                             
1 

 Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Disentralisasi 

(Jakarta : Bumi Aksara,0772 p 88) 
12 ibid 
1  Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung : Rosda, 0780), p 47 
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يتطلب من املعلم أن يكون متمكنا مما سيقوله ملما خبصائص تالميذه وحاجاهتم 
وقدرهتم، حمددا أهداف درسه، قادرا على صياغتها صياغة واضحة دقيقة حملال حمتوى 

 . ضل تتابعا لتقدميهااملادة اليت سيدرسها، وحمددا أف

إن ختطيط التعليم هو اجلوانب األساسية من وظيفة موظف الرتبوي أو التعليمي، 
واملراد . ولذلك ينبغي للموظف قدرة على فهم أحوال والثقافة املؤسسة اليت هو فيه
  16.بأحوال وثقافة وطبيعة املؤسسة هي الرؤية، والرسالة، والسلوك، أداب وحنو ذلك

 ليمتنفيذ التع  (2

وبنسبة إىل تنفيذ التعليم فتتم عملية التنفيذ عندما يلتقي املعلم طلبه لتبدأ مرحلة 
ويتوقف التنفيذ اجليد على إتقان مهارات التدريس، . التفاعل ولينجز ما سبق ختطيطه

مثل إثارة دافعية الطلبة، وإدارة الفصل، وتكوين عالفات إنسانية مع الطلبة، وعرض 
 12.سئلة الشفوية، والتعزيز استجاباهتمالدرس، ومهارات األ

 تقومي التعليم (3

أما التقومي فهو اجلانب الثالث من جوانب عملية التدريس أو من وظيفة اإلدارة 
التعليمية، وهو مستمر يبدأ مع التدريس ويسري معه خطوة ويأيت أيضا بعد أن تتم عملية 

  27.ق حتديدهاالتعليم ملعرفة ما حتقيقه من األهداف التعليمية اليت سب

                                                             
1 

 Hether Fry, dkk, Hand Book Teaching Strategi And Learning Strategi Peningkatan Mutu Di 

Perguruan Tinggi, Diterjemahkan Oleh Ahmad Asnawi (Riau : Zanafa Publishing, 0783), hal: 

49 
 87حسن شحاطة، ص .   1

27
  87حسن شحاطة       ص .  
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. هتدف عملية التقومي ملعرفة جناح عملية التخطيط وعملية التنفيذ يف التعليم
ولذلك البد من املدرس أن يهتم . ونتيجة التقومي سيكون معيارا يف اصالح التعليم
 .  بعملية التقومي اهتماما كبريا، ويقوم به بأحسن إقامة

 التعليمية  وسيلة أو آلة اإلدارة -ج 

فوسيلة . عريف اإلدارة فلحصول على الغاية املرجوة حيتاج إىل الوسيلةنظرا إىل ت
ولكن قد اختلف . اإلدارة هي اإلنسان، والنقود، املادة، املاكنة، الطريقة، التسويق

اإلنسان، : جاميس عن تقسيم وسيلة اإلدارة وهو يقسم هذه الوسيلة إىل ثالثة وهي 
 .وتسهيالت، والطريقة

 عليميةالت  أهداف اإلدارة -د 

ومن مث فهي تعين . إن من أهداف اإلدارة التعليمية هي لتحقيق األغراض الرتبوية
وقال سجىن  21.باملمارسة وبالطريقة اليت توضع هبا هذه األغراض الرتبوية موضوع التنفيذ

اليت نقلها سويدة أن أهداف اإلدارة التعليمية هي لتكون اإلرشاد والتوجيه يف أنشطة 
 22.يذ والتقومي يف التعليمالتخطيط، والتنف

 

 

 

 

                                                             
  81ص     (8013مل الكتب، القاهرة، عا)اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاطها حممد منري مرسى، .  21

22
 Suaidah Madeng, Manajemen Pembelajaran Agama Islam Di Attarkiah Islamiyah Narathiwat 

Thailand (Tesis Tidak Diterbitkan (Malang : Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 

0780), Hal: 01 
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 تعليم اللغة العربية: الثاني  المبحث

التعليم هو عملية ايصال العلم وملعرفة الذين يفيدان للشخص يف مستقبل حياته 
ويقول . يف احلصول على الكفاءة أو املهارة لتكوين الشخصية الراشدة جسميا وروحيا

اليت يستخدمها العرب لإليضاح عن إن اللغة العربية هي اللغة : مصطفى الغلياين 
 21.مقاصدهم وأهدافهم

 أمهية تعليم اللغة العربية  -أ 

إن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما 
 : وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية . بعد يوم يف عصرنا احلاضر

 الكرمي أن اللغة العربية لغة القرآن  (1

 أن اللغة العربية لغة الصالة  (2

 أن اللغة العربية لغة احلديث الشريف (3

 املكانة االقتصادية للعرب  (4

   24.عدد متكلمي العرب ( 

وزاد على أمحد مدكور أن عاملية الدعوة اإلسالمية وإنسانيتها جتعل من ضرورى 
 25.االهتمام بتعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني هبا والناطقني

 

 

                                                             
 0.ص. ت.املكتبة العصرية د: ية، بريوت مصطفى الغلياين، جامع الدروس العرب.  23

  07-80ص ( م  0777دار الفالح، : األردون )حممد علي اخلويل ، أساليب تدريس اللغة العربية .  24

25
  30ص ( م 0770دار الفكر العريب، : القاهرة )علي مدكور، تدريس فنون اللغة العربية .  
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 داف تعليم اللغة العربية أه -ب 

بالنسبة إىل أهداف تعليم اللغة العربية هناك األهداف العامة، واألهداف اخلاصة 
وهي اليت تتعلق باللغوي من ناحية ما حيققه هذا التحصيل من عادات ومهارات وقدرات 

 . مرتبطة بفروع اللغة العربية، واألهداف اليت قرره املؤسسة تعليم اللغة العربية

 : ثال األهداف اخلاصة يف تعليم اللغة العربية وهي وم
كالسرعة  تنمية قدرة الطالب على قراءة وشغفه هبا، ومتارسه مبهاراهتا (1

 فيها، وجودة اإللقاء، ومتثيل املعىن، وفهم املقروء وتعبري عنه

 تنمية املهارات األساسية الالزمة للتفكري  (2

 العربية  توجيه الطالب حنو القيام اجلمالية يف اللغة (3

    21.متكني الطلبة من التعبريين الوظيفي واالبداعي ومها وسيلته يف حياته (4

 طرائق تعليم اللغة العربية  -ج 

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم 
 وقال حسني الدليمي 21.اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

وعباس لبوائلي أن طريقة التدريس هي األداة أو الوسيلة النافلة للعلم واملعرفة املهارات، 
وهي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع عمر املتعلم وذكائه وقابلياته 

 26.وميوله كانت األهداف التعليمية املتحققة غريها أوسع عمقا وأكثر فائدة

                                                             
21

  32-30فخر الدين عامر،       ص .  

21
جامعة أم : مكة )د طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، اجلزء األول رشدي أمح.  

 081ص ( القرى، دون السنة

26
: عمان )طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها .  

 11ص ( م0770دار الشروق للنشر للتوزيع، 
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 ة وسائل تعليم اللغة العربي -د 

 وسائل التعليم هي كل ما يستخدمها املدرس يف تفهيم التالميذ وإكساهبم

  22.املهارات التعلمية أو كل ما يساعد الدارس على إدراك وإكساب مواد دراسية

 معايري إختيار الوسائل التعليمية  (1

 : ينبغي مراعة املعايري فاختيار الوسائل التايل 
 ةاألهداف الرتبوية اليت حتققها الوسيل (أ 

 الوقت اجلهد (ب 

 أثر الوسيلة يف التسويق  (ج 

 صحة احملتوى من الناحية العالية (د 

 17.مناسبة الوسيلة ملستويات الطلبة (ه 

وزاد أسراري أن من معايري اليت البد من اهتمامها هي مهارة املدرس يف إجرائها 
 11.وابتكارها

 أنواع الوسائل التعليمية (2

هنا ال تقتصر على الصور واألفالم، تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية، وأ
وإمنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل واألدوات والطرق اليت ال تعتمد أساسا على 

وميكن أن نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها . استخدام الكلمات والرموز اللفظية

                                                             
22

  1ص ( م8000إكيب ماالنج، : ماالنج )مام أسراري، الوسائل املعينات يف تعليم العربية إ.  

17
  812عمر الصديق عبد اهلل،   ص .  

11
 2إمام أسراري ، مرجع نفسه ، ص .  
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وكذلك قد  12.ودراستها إىل ثالثة أنواع، هي وسائل بصرية و وسائل مسعية و بصرية
م أسراري أنواع الوسائل التعليمية اىل ثالثة أقسام وهي املعينات السمعية، املعينات قس

  11.البصرية، واملعينات السمعية والبصرية

 تقومي تعليم اللغة العربية -ه 

قال حممود عالم أن التقومي هو عملية منهجية تتطلب مجع بيانات موضوعية، 
يف ضوء جمموعة من املستويات ومعلومات صادقة، باستخدام أدوات قياس متنوعة 

املتوقعة أو األهداف احملددة لغرض التوصل اىل تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند اليها يف 
اصدار أحكام، أو إختاذ فرارات مناسبة تتعلق بالطالب وبعملية التعليم ، وذلك لتحسني 

  14.ت أو األهدافنوعية األداء، ورفع درجة الكفاءة ، مبا يساعد يف حتقيق هذه املستويا

 أسس ومعايري يف عملية التقومي  (1

ينبغي للمدرس أن يعرف ويفهم أهم األسس واملعايري اليت جيب توافرها يف عملية 
 : ومن أهم هذه األسس ومعايري عامة يف عملية التقومي هي . التقومي

 ارتباط التقومي بأهداف املنهج واألغراض اليت يقدمها  (أ 

ة حىت ال تأيت املعلومات التقوميية جزئية يشمل عل كل عناصر الظاهر  (ب 
 غري متكاملة 

 تنوع أدوات التقومي  (ج 

                                                             
دار النهضة : القاهرة )أمحد خريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج .  32

 30ص( م8000العربية، 

11
 2إمام أسراري، مرجع نفسه، ص .  

14
دار املسرية للنشر : عمان )صالح الدين حممود عالم، القياس والتقومي الرتبوي فالعملية التدريسية .  

 08ص (  م0788والتوزيع، 
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 توافر شروط الصدق والثبات واملوضوعية يف أدوات التقومي  (د 

 استمرار النشاط التقوميي ومالزمته للنشاط التعليمي نفسه  (ه 

مراعة الفروق الفردية ألن االختيار اجليد هو الذي يكشف عن  (و 
 قدراهتم املختلفة 

مراعة الناحية اإلقتصادية سواء من حيث اجلهد أم الوقت أم  (ز 
 التكاليف

مراعة اجلوانب اإلنسانية ألن التقومي ليس عقابا ولكنه وسيلة  (ح 
 15.لتشخيص ظاهرة

 مواصفات التقومي اجليد (2

ومن مواصفات . كما املعروف أن االختيار من إحدى عملية إلجراء التقومي
د عبد اخلالق حممد وهي الصبات، والصدق، وسهولة االختبار اجليد قد أشار إليه حمم
وقد أشار إليها عني وآخرون بأقل مواصفات وهي  11.التطبيق، التمييز ، املوضوعية

 11.الصدق، والثبات، وسهولة التطبيق

 أنواع التقومي   (3

اإلختيار بصفته نوع من أنواع عملية التقومي، فاالختيار أنواع كثرية ختتلف 
فهناك اختبارات شفوية، وأخرى عملية، واختبارات لقياس السرعة . باختالف وظيفتها

 .     يف األداء، وأخرى لقياس بعض جوانب الشخصية كاختيار الذكاء

 

                                                             
 107-111حممود رشدي خاطر وآخرون، مرجع نفسه، ص .   3

11
 31ص ( م8002جامعة امللك سعود، :  الرياض)حممد عبد اخلالق حممد، اختبارات اللغة .  

3 
  Moh. Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat,0780,) p 81  
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 أهداف التقومي يف تعليم اللغة العربية    (4

 : ميكننا أن نلخص أهداف هذا التقومي يف األمور اآلتية 

 قياس قدرة التلميذ (أ 

 قياس مدى حتصيل التلميذ  (ب 

 تشخيص مواطن الضعف يف التلميذ  (ج 

 تشخيص نتائج عملية التعليم  (د 

 التوجيه اىل الدراسة املنتجة  (ه 

 16. البحث عن حافز للدراسة (و 

 

 المفردات تعليم: الثالث  المبحث

إن املفردات عنصر من عناصر اللغة اهلامة حبيث تتوقف عليها املعاين واستخدام 
والشخص تزيد مهارته يف اللغة إذا . كاتبالكلمة يف اللغة من املتكلم نفسه أو من ال

ألن مهارة لغة الشخص متوفقة على املفردات اليت استوعبها معانيها . ازدادت مفرداته
   12.اللفظية

ألن . إن املفردات هي أدوات محلت املعىن كما أهنا يف وقت اخر كوسيلة للتفكري
 47.كلمات ما يريداملتكلم يستطيع أن يفكر  مث يعرب ما خطر يف باله و فكره ب

                                                             
صاحل عبد العزيز، يف طرق التدريس الرتبية احلديثة مادهتا ومبادئها وتطبيقاهتا العملية، الطبعة .   3

 321-323ص ( ون تاريخدار املعارف، د: مصر )السابقة، اجلزء الثالث 
12  Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata (Jakarta : Gramedia, 1227) P 2 

47
جامعة أم القرى، : مكة املكرمة)طرق تدريسه،  –مداخلة  –أسسه : حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية بلغات اخرى  

 . 828ص ( 8010
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 تعلمها األجانب من العربية واملفردات إحدى العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة

 .املرغوبة اللغوية الكفاءة على ليحصل

 من كبري عدد ومعرفة. اللغة دارسى عند أمهية ذات هلا اللغة صلبة هي املفردات

 41.الّلغوية الثروات تنمّية إىل تؤّدي كذلك القراءة استيعاب يف هاما دورا تلعب املفردات

 املفردات من%  25 ميتلكوا أن بدّ  ال األجنبية الّلغة دارسى أن الباحثون وجد وقد

 تعلم اسرتاتيجية بذلك،. فعالية أكثر القراءة تكون حىت القرائي االستيعاب لتحقيق

 طالهبم يدّربوا أن املعلمني على فينبغي. الّلغة تعّلم اسرتاتيجيات من اجلزء هي املفردات

 ومن. اهلدف الّلغة يف كفاءهتم مستويات رفع حنو املفردات تعلم اسرتاتيجيات على

 تزويد إىل هتدف أن بدّ  ال ولكن فحسب، الكلمات تدريس على يقتصر أال املفروض

 42.املكتسبة املفردات حول معارفهم لتوسيع الاّلزمة باإلسرتاتيجيات املتعّلمني

 3 المفردات تعليم يف المهمة النقاط -أ 

 مستقلة معناها فهم 

 منها اإلستقاة طريقة معرفة 

 صحيح لغوي تركيب يف وصفها 

 املناسب السياق يف املناسبة الكلمة استخدام 

 

  المفردات أنواع  -ب 

 النشيطة املفردات و اخلاملة املفردات 

 االستخدام مفردات الفهم، مفردات 

                                                             
41 I.S.P Nation. Learning Vocbulary in Another Language.( Cambridge: Cambridge University 

Press 828ص  .144-146  2771)  ) 
42

 Lothfi Ghazal. Learning Vocbulary in EFL Contexs Through Vocbulary Learning Stratigies. Novitas Royal 

research on youth and langage. Oktober  2776.  ص:  64-21  
43

عمل مقدمة لدورة املعلمني واملعلمات يف الربنامج اخلاص للغة العربية جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية  ورقةالدين، املفردات، حبر  أريل 
   07ص  (2711-2-4 : ماالنج) احلكومية ماالنج
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   المفردات شرح أساليب  -ج 

 (قلم)كلمة بإبراز عينها أو صورهتا إن كانت حمسوسة بيان ما تدّل عليه ال 

  (فتح الباب)متثيل املعىن 

  (مريض يشكو من بطنه)متثيل الّدور 

 ذكر املتضادات 

 املرتادفات ذكر 

  (  زوج وزوجة وأوالد وأسرة: للعائلة تذكر الكلمات)تداعي املعاين 

 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا 

 شرح معىن الكلمة بالعرية 

 قراعة وتعّددها يساعد على معرفة املعىن اكثرإعادة ال 

 البحث يف املعجم 

 الرتمجة 

 

 العربية المفردات الذاتي التعلم -د 

يعرف التعليم الّذايت بأنه العملية اإلجرائية املقصودة اليت حياول فيها املتعلم أن  
 يكتسب بنفسه القدر املقنن من املعارف واملهارات عن طريق املمارسات اليت حيّددها

 45.الربنامج الذي بني يديه، من خالل التطبيقات التكنولوجية

 

 

 

 

 

                                                             
44

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية النشر : الرياض) ، الطبعة األوىلإضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن ابراهيم الفوزان،  
 . 800ص ( ه 8130

4 
 التعلم الذايترشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة،  

(http/www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Taalim027Longha/htm   81-88ص 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 ومنهجه البحث مدخل . أ

 دراسة باملنهج البحث وقام الكيفي، باملدخل البحث هنا الباحث استخدم

 على اساسا يقوم متميز منهج هي احلالة دراسة أن صابر عوض فاطمة قالت. احلالة

 حيث من اجلزئيات اىل النظر مث الكلية بصفتها االجتماعية الوحدات راسةبد االهتمام

 وحدة فردية يف املتعمق البحث من نوعا املنهج هذا أن أي حيتويها الذى بالكل عالقتها

 مؤسسة أو نظاما أو قرية أو قبيلة أو اسرة أو فردا الوحدة هذه كانت سواء اجتماعية،

  (Gall, 1221) جول قول على الباحث اعتمد وقد 41.ماعا أو حمليا جمتمعا أو اجتماعية

 إلعطاء: هي احلالة دراسة منهج اختيار اسباب أن كتابه يف الضمان منذر اقتبسه الذي

  41.الظاهرة ولتقييم حوهلا، معينة توضيحات وإلعطاء الظاهرة، عن وصف

 

 وعينته البحث مجتمع . ب

 العينة كانت إذا: " يلي كما انسورمح وينارنو برأي الباحث قام العينة، حتديد يف

 العينة تكون أن وينبغى%.   15  فالعينة مائة، من أكثر أو فوق اجملتمع على متنوعة،

 46.القليلة العينة من خري الكثرية

 و الطبيعي قسم و الديين قسم األول الفصل يف الطلبة مجيع هنا البحث جمتمع إن
 قسم األول فصل ماالنج االوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة اإلجتماعي قسم

                                                             
42

 . 21 ص( م2772 اإلشعاع، بةمكت: إسكندرية) العلمى، البحث ومبادئ أساس خفاجة، على مريقت و صابر عوض فاطمة  
4 

 800ص  (م 0770/ ه  8101دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان)عبد احلمبد الضمان، أساسيات البحث العلم،  منذر  
4  Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian Sosial, Semarang, Fak. Tarbiyah IAIN, 1261. 
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  الدراسي العام يف الطلبة جمموع كان اإلجتماعي قسم و الطبيعي قسم و الديين

 .طالبا 47=  217 من%  15  فالعينة إذن.  طالب 217 وهو 2715-2714

 

 الباحث حضور . ج

 البحث مواصفات من وهذا منه، بد ال هو البحث ميدان يف الباحث حضور

 البيانات، جيمع الذي وهو املهمة، البحث أدوات من أداة هو الباحثو . الكيفي

 الباحث به قام الذي البحث خطوات. البحث نتيجة ويستنتج عرضها، و وختفيضها،

 اإلذن رسالة اجراء( 1) البحث، مكان اختيار( 2) البحث، تصميم( 1: )هي

 مجع اجراء( 1) البحث، ميدان إىل دخول( 5) البحث، أدوات اعداد( 4) للبحث،

 .البيانات وحتليل( 1) البيانات،

 

  ومصادرها البيانات . د

 اللغة تعليم بإدارة يتعلق فيما والطالب املسؤولني آراء هي اإلنسان من البيانات

 واملوظف املدير، ونائب املدرسة، مدير: هي اإلنسان من البيانات ومصادر. العربية

 .ماالنج االوىل احلكومية ميةاإلسال الثانوية باملدرسة والطالب واملدرس

 التعليم وأنشطة عملية كل هي البحث ميدان يف والظواهر األحوال من والبيانات

 هي الوثائق من والبيانات. العربية اللغة تعليم بإدارة تتعلق اليت البحث ميدان يف

 فيما ذلك وحنو اإلعالنات القرارات، اجلدوال، الورقة، الرسم، الصور، التسجيالت،

 الثلج كرة عينة الباحث استخدم البحث هذا يف وكذلك. العربية اللغة تعليم بإدارة علقيت

 .ميكن ما أكثر بيانات على احلصول
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 البيانات تحليل أسلوب . ه

قام الباحث بتحليل وتفسري البيانات كما هو املوجودة يف ميدان البحث دون 
 Milis andميلس وهربمان  وقام الباحث بتحليل البيانات على الشكل التفاعلي. التغري

Huberman . ( 8: )رأى ميلس وهيربمان أن يف عملية حتليل البيانات ثالثة مراحل
     42.استنتاج( 3)عرض البيانات ( 0)ختفيض البيانات، 

 : وحتليل عملية التخطيط والتنفيذ والتقومي فوضع الباحث املعايري التالية  

 57معايري التخطيط -1

ار املعي املؤشرة اجلودة  الرقم 
4 1 2 1 
 وجود األهداف العامة -1    

 وجود األهداف اخلاصة  -2

 أهداف التعليم ميكن تطبيقها -3

 األهداف يوافق باملنهج -4

حتديد 
األهداف 
 التعليمية

1 

 املواد مناسبة األهداف  -1    

 تنظيم املواد التعليمية منظمة -2

 استخدام املواد وفقا باملنهج -3

 اعطاء املواد الزائدة -4

املواد 
 التعليمية

2 

 اختيار الطريقة مناسب باألهداف  -1    

 اختيار الطريقة مناسب باملواد  -2

 اختيار الطريقة مناسب بأحوال الطلبة  -3

 اختيار الطريقة مناسب بأحوال الفصل -4

طريقة 
 التدريس

1 

 

 

سائل الو  الوسائل التعليمية باألهداف  -1    4 

                                                             
4 

 Matthew B. Miles and A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan 

oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI Press,8990), p.82-81  
 1 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta : Rajawali Press,0780),p.355 
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 الوسائل التعليمية  -2

 الوسائل التعليمية -3

 الوسائل التعليمية -4

 التعليمية

 املنهج -1    

 تقومي الدرس -2

 للسنة واحدة/ الربنامج لنصف السنة  -3

 خطة التدريس -4

أدوات 
 التعليم

5 

 

  51معايري التنفيذ -2
 

 الرقم املعيار  املؤشرة اجلودة
4 1 2 1 
 بيان أهداف التعليم -1    

ارتباط املادة املدروسة باملادة  -2
 السابقة

ا إعطاء فرصة للطالب ألن يسأل مم -3
 مل يفهم من الدرس

 استنتاج املادةى ملدروسة -4

قدرة يف افتتاح 
 اختتام الدرس

1 

 وضوح الصوت والنطق -1    

حركة املدرس ال يزعج اهتمام  -2
 الطلبة

 املدرس متحمس يف إلقاء املادة -3

 املدرس ال يقف يف مكان واحد -4

موقف املدرس 
يف عملية 
 التعليم

2 

اتقان املدرس  إلقاء املواد يناسب باخلاص    -1     1 

                                                             
 1 Ibid, p.352 
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 يف بيان املواد  وضوح -2

 وضوح يف طرح النموذج -3

املدرس لديه املعلومات الواسعة يف  -4
 بيان املادة

 باملواد التعليمية

 

 

طريقة التدريس املستخدمة مناسبة  -1   
 باملواد التعليمية

املدرس لديه القدرة يف إجابة  -2
 األسئلة من الطلبة وتعزيزها

 استخدم الوقت بدقة -3

 األسئلة لدى الطلبة القدرة يف طرح -4

اجراء عملية 
 التعليم

4 

 يهتم باملبادء يف استخدام الوسيلة   -1    

 مناسبة الوسيلة باملواد -2

املدرس لديه الكفاءة يف استخدام  -3
 وسيلة التعليم

الوسيلة تساعد الطلبة يف ترقية  -4
 اهتمامهم باملادة

القدرة يف 
استخدام 

 وسيلة التعليم

5 

 

  52معايري التقومي -3
 

ةاجلود  الرقم املعايري  املؤشرة 
4 1 2 1 
 تعني أهداف التقومي -1    

 تعني أدوات التقومي -2

 تعني طريقة التقومي -3

 تعني معيار التقومي يف تفسري نتيجة -4

 1 ختطيط التقومي

                                                             
 2  Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung : RosydaKarya, 2711), p. 54 
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  (PAN/PAP)اإلختبار 
قام املدرس بالعلملية التقوميية  -1    

 مناسبة باخلطة 

 مكان االختبار مناسب -2

أال تقع الطلبة يف أن يؤكد املدرس  -3
 الغش حينما يقوم باالختبار

قام املدرس يتصحيح إجابة الطلبة  -4
 مث يؤيت تغذية راجعة

 2 تنفيذ التقومي

 إعطاء النتيجة يف كل عناصر املقّوم  -1    

 مجع النتيجة من النتاج التقومي -2

املدرس وويل الفصل جيتمع ملناقشة  -3
 نتائج التقومي

 إعالن نتيجة الطلبة -4

سري عملية التف
 نتائج التقومي

1 

 

 

إعطاء اهلدية ملن حصل الدرجة  -1   
 املتياز

 معاملة الطلبة نظرا إىل كفاءهتم   -2

الطالب الذي مل حيصل على نتيجة  -3
 فوق معيار النجاح فيكرر االختبار 

تكون النتيجة مصدر يف اصالح  -4
 عملية التعليم

استفادة نتائج 
 التقومي

4 

طريقة التقومي تناسب خبصائص  -1    
 ملوادا

 استخدام طريقة التقومي املتنوعة  -2

يقوم بالتقومي يف نصف السنة وآخر  -3

العملية العامة 
 يف التقومي

5 
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 السنة ملعرفة قدرة الطلبة

املعلومات اليت مجعه املدرس مناسبة  -4
 مبعايري الكفاءة 

 

 الباحث أدوات . و

 

 لدراسةا هذه يف واملعلومات البيانت جلمع الباحث يستخدمها اليت الطريقة وأما

 :يايل كما فهي

 (Observation) المالحظة: أوال

 ميكن معلومات وهناك البيانات، مجع وسائل من وسيلة املباشرة تعترب املالحظة 

 الظواهر لفهم عادة تستخدم املالحظة 51.املباشر بالفحص عليها حيصل أن للباحث

 احلوادث وقوع مليةوع الفردي السلوك يف والبحث طبيعيا الفرقة واتصال السلوك وأمناط

 هذه البحث ويقوم 54.الوضعية املواقف أو الواقعية املواقف يف مالحظاهتا تستطيع اليت

 والتعّلم، التعليم عملية يف الطلبة أنشطة تتعلق اليت البيانت على للحصول املالحظة

 .       والتعّلم التعليم عملية خالل من املالحظة هذه وتقام

 (Interview) المقابلة: ثانيا

 فإن اإلجابات كتابة من فبدال شفويا، استبيانا كبري حد إىل املقابلة تعترب

 باألسئلة احلالة هبذه البحث يقوم. مواجهية عالقة يف شفويا معلوماته يعطي املستجوب

 تعليم يف العربية اللغة تعليم بعملية تتعلق اليت والطالب واملعلمني املدرسة، رئيس إيل

   55. مفردات

                                                             
 3

 354 ص سابق، مرجع بدر، احمد 
 4 Nana  Sujana, 2777, Dasar-dasar Belajar Mengajar, cetakan pertama (Bandung: Sinar 

Algesindo). 172 
      349 ص سابق، مرجع بدر، احمد
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 (Questionnarire) االستبانة: ثاثال

 وألساليب الظروف عن البيانات مجع و احلقائق على للحصول أدة االستبيان

. كبري لعدد ترسل األسئلة من جمموعة إعداد على االستبيان ويعتمد. بالفعل القائمة

 اجملتمع فئات جلميع ممثلة لعينة عادة األسئلة هذه ترسل حيث) اجملتمع أفراد من نسبيا

   51.آرائها فحص املراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 340 ص سابق، مرجع بدر، احمد  2 
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 ابعر الفصل ال

 مناقشتهاعرض البيانات و تحليلها و 

درسة الثانوية عن امل موجزة األول هو حملة. أموراربعة  حيتوي هذا الباب على
 ، والثالثختطيط املعلمنيعرض البيانت هو ، والثاين سالمية احلكومية االوىل ماالنجاإل

واخلامس نتائج  تقومي املعلمنيعرض البيانات  ابعر لا، و نياملعلم عرض البيانات تنفيذهو 
 . البحث والتوضيات واملقرتحات

 :  وسيعرض الباحث كلها فيما يلي

لمحة موجزة عن المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى : البحث األول 
 ماالنجب

 المدرسة مكانو  الجغرافيالموقع  -أ 

مية احلكومية األوىل ماالنج يف منطقة ماالنج حمافظة تقع املدرسة الثانوية االسال
ترب املدرسة املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل ماالنج من تعو  .جاوى الشرقية

 17وتقع هذه املدرسة يف السارع بيدوري بوالن رقم . احدى املدارس الثانوية يف ماالنج
 .ماالنج

 أحوال المدرسة  -ب 

االسالمية احلكومية االوىل ماالنج تقع يف املنطقة الغربية من  هذه املدرسة الثانوية
، أو يف االنجمب 17بالضبط تقع هذه املدرسة يف شارع بيدوري بوالن رقم  مدينة ماالنج،
 STIE).     و هي جبانب املدرسة العايل االقتصادي  (Tlogomas)قرية تلوغوماس 

Malang) 
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 االسالميةهي إحدى املدارس  االوىل ماالنج الثانوية االسالمية احلكوميةاملدرسة 
لذا، املنهج . اليت تساوي باملدرسة العالية العامة، هذه املدرسة تابعة لوزارة الشؤون الدينية

  .  الدراسي أيضا تابع إىل تلك الوزارة

يف مرة أوىل سنة  الثانوية االسالمية احلكومية االوىل ماالنجأقيمت هذه املدرسة 
من الربنامج التحديدي للمؤسسة الرتبوية املدرسي الدين بسورابايا، حىت م وهذا  8000

تكون هذه  املدرسة يف أول مرة املعهد الرتبوية ملدرسي الدين ست سنوات للطالبات 
ت .تقع يف شارع م وهي (PGAN/Pendidikan Guru Agama Negeri)أي  االنجمب

 . ماالنج 830هارييونو رقم 
حول املعهد الرتبوي سورابايا مبعهد الرتبوي ملدرسي الدين ويف ذلك الوقت كان يت

اليت تقع  (PGAN/Pendidikan Guru Agama Negeri)أي  االنجست سنوات للطالبات مب
ماالنج، وهذا املكان ليس للمدرسة بل كان  830ت هارييونو رقم .يف شارع م

ارة وزير الشؤون وبإش. م 8011مستأجر، وستنتهي احلدود يف أواخر شهر دمسبري سنة 
 80الدينية أن ليس نفس املدينة معهدان، وأخر وزير الشؤون الدينية رسالة رمسية رقم 

ية االسالمية احلكومية لاعاملدرسة الم فأصبح املعهدان املدرستني، األول هي 8001سنة 
هي تقع و  االنجالثانية مبسالمية احلكومية ة اإلتوسطاملدرسة امل، والثانية هي االنجمبوىل األ

 .ماالنج 00يف شارع مجوروكاندانج رقم 
الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  لمدرسةومر هذا احلال حوايل سنة واحدة ل

 ملدرسةفاستحقت ا االنجمب 17فانتقل موقع املدرسة يف شارع بيدوري بوالن رقم  ماالنج
 .هبذا املكان لقضاء حاجة وسائل املدرسية ومعيناهتا
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قف، أصبحت هذا املدرسة مرموقة عند الناس كأحد املدارس ويف هذا املو 
اإلسالمية احلديثة يف هذه املدينة بل هذه البالد، ألن فيها الطلبة جاءوا من املناطق 

 .املختلفة املوجودة يف بالد اإلندونيسيا
وكذلك . كثريا  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج ملدرسةحتولت أحوال ا

 :ياسة فهنك مخسة رؤساء وهمأحوال الر 

 (م8012–م 8001: )   رميني  -1

 (م8003–م 8012) :  كسنان أ احلاج   -2

 (م0771–م 8003: ) توراس غولتوم احلاج  -3

 (م0772–م 0771) :  تومن هادي احلاج  -4

 (م2711–م 2771: )   زين احملمود احلاج  - 

 (م0781–م 07783: )    مشسودين  -2

 (آلنا–م 2714: )  امحد بارك مارزوق  - 

تقوم هذا املدرسة تسع خصص يف اليوم بدءت من الساعة السابعة اال الربع حىت 
الساعة الثانية هنارا، إال يوم السبت، انتهت الدراسة هذا اليوم يف الساعة الواحدة والربع 

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  ملدرسةفلهذه ا. ألن هلذا اليوم مثاين خصص فقط
 :نهاأهداف، م ماالنج

 تكون الناس الذين يسريون على إرشاد اإلسالم 

  تكون الناس متقني وماهرين وعاملني بالعلوم الكثرية 

 تربية الناس تربية كثافية 

 رفع الكفاءة األكادمييكية 

 األمور اجلديدة للمستقللنيل  تنمية التجريبية 

 تنمية الكفاءة الكفاءة االبتكارية عند الطلبة يف األنشطة املتنوعة 
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 سلط الكفاءة اإلنسانيةت 

  والتكنيةتشجيع الطلبة يف التعلم لتنمية العلوم الدينية 

 

 تأسيس المدرسة -ج 

، وتقصد بتأسيس هذه 8001من ينايري سنة  8أسست هذه املدرسة يف التاريخ 
وأما . الثانوية ليقبل الطالب من أهاىل القرية الذين يريدون أن يواصلوا داستهم املدرسة

 :هي كما يلي املدرسةة من تأسيس هذه األهداف األساسي
 ال تنشار دين  اإلسالم و خاصة يف تلم قرية  -

 لتكون شباب املسلمني وال ستمرار نشر دين اإلسالم يف املستقبل -

 إجابة سؤال أهل القرية عن الرتبية اإلسالمية القرية من بيوهتم -

صفوف وهي الصف األول والصف الثاين والصف الثالث ويتكون  3هناك 
 .فصول 0فصول ويتكون الصف الثاين والثالث من  0والصف األول من 

 الطالب (1

هذه،  0780-0781ويف سنة الدراسة . طالب املدرسة الثانوية سنة بعد سنوات تطور
 :تقبل عدد الطالب فيما يلي

 عدد الطالب الصف
 طالب 010  العاشر

 طالب 010 احلادي عشر
 طالب 003 الثاين عشر

 طالب 120 همعدد الطالب كل
 عدد طالب المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ماالنج (8) الجدول
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 املدّرس و موظف املدرسة (2

علماء الرتبية والتعليم أن األساس يف جناح عملية الرتبية والتعليم هو املادة قال 
تعليم هناك فلذا ألجل املرور وتقدم الرتبية وال. ريقة التدريس والوسائلط جبانبواملدرس 

هو  وما. باجلهودعدد من املدرسني الذين يدرسون الطالب واملوظفني الذين يعلمون 
 : الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجعدد املدرسني واملوظفني يف املدرسة 

 عددهم وظيفةال

 1 مدير املدرسة

 1  1 - نائب مدير املدرسة

 1 2 – نائب مدير املدرسة

 1 1 – املدرسةنائب مدير 

 12 املدرسة/ املدرس 

 12 املوظفون

 شخصا 65 عدد كلهم
 عددها الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ماالنج موظف المدرسة( 0) الجدول

 غرفة الدراسة (3

الثانوية اإلسالمية كانت للمدرسة   0780-0781هذه السنة الدراسية  يف
ديوان : ددا من الغراف األخرى مثلغرف دراسية و ع 01 احلكومية األوىل ماالنج

مركزي، ومعمل اللغة، ومعمل احلاسوب، ومعمل البيولوجيا وديوان ملنظمة الطالب، 
 .وديوان للكشفة، و مسجيد، ومكتبة، ومجام وغري ذلك
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 تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ماالنج - د

ة يف هذه املدرسة قد جرى منذ بداية تأسيس هذه يف احلقيقة تعليم اللغة العربي
ة  من هذه املدرسة غري النجحني يف استعمال اللغة العربياملتخرجون ولكن . املدرسة
اللغة  عليمت مثلهناك عوامل يف . عن اللغة العربية بل منهم من ال يعرفون شىء. كلهم

 :العربية يف هذه املدرسة، منها
من املعاهد السلفية  املتخرجونو املختلفة، منهم  املتنوعةالطالب  تعليمخلفية  -1

 .من املدرسة املتوسطة العامة نتخرجوناملومنهم 

 املعمل الغوي تعمالسة اقلّ  -2

 يتمكن بعض املدرسني التكلم باللغة العربية مل -3

 .الطريقة املستخدمة هي مملة أحيانا، ألن الطريقة غري ملونة -4

غة العربية، ولكنها أعلى يف تعليم علوم رغم أن هذه املدرسة ضغيفة يف تعليم الل
ألن الطالب هبذه املدرسة . الدين، والرياضة البدنية، والكشافة، واخلطابة و تالوة القرآن

 .مرحلة الوطنية يشرتكون يف كثري من املسابقات بني املدارس إما يف مرحلة املدنية حىت

 ت ومناقشة تخطيط المعلميناعرض البيان: الثاني  بحثمال

 ولى ماالنجسالمية الحكومية األعليم مفردات بالمدرسة الثانوية اإلت -أ 

 .املنهج الدراسي باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج -1

اإلسالمية احلكومية األوىل  الذي تطبقة للمدرسةقد عرف أن املنهج 
يطوره  ذي هو املنهج ال (KTSP)املستوى الوحدة الدراسية  املنهج ماالنج هو على

بأحوال املدرسة أو املدرسة مطابقة كل معلم على مستوى الوحدة الدراسية 
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وثقافة اجملتمع حوهلا وبأحوال الدارسني على أساس معايري وكفائتهاوخصائصها، 
   .احملتوى

إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج 
لغوية األربع، ويتضمن فيما تعليم املهارات السبوع، دراستني لكل أ يف حصتني

وأهداف تعليم املفردات يف والكالم والقراءة والكتابة،  وهي مهارة اإلستماع
تتمثل يف األهداف العامة لتعليم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج 

املتخجني ومعيار فاءة عن معيار ك 0771اللغة العربية اليت قررها املنهج الدراسي 
          . توى اللغة العربية يف املدرسة اإلسالميةحم

 .أهداف تعليم مفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج -2

فحسب، أو أصواهتا أن يتقن الطالب نطق  تعليم مفرداتمن  فداهلليس 
معيار  صحيح، إني يف تركيب لغو وصفها أو جمرد منها،  فهم معناها مستقلة

على هذا كله، باإلضافة  الطالب قادرا ، هو أن يكونتعليم مفرداتيف الكفائة 
الكلمة املناسبة يف املكان على استخدام هو أن يكون قادرا شيئ آخر على 
     .املناسب

 ترقية حياة( 8: )الطالب كثرية، وهي مفرداتإن تطوير يقول تارغان 
( 1)ترقية تطوير تصوريات الطالب، ( 3)لية، ترقية حياة العق( 0)الطالب، 

 .النظر للطالبتوسيعة وسعة  (0)ترقية التفكري الناقد لدي الطالب، 

هي أهداف تعليم املفردات  من بعض اآلراء السابق ميكن القول بأنّ 
النصوص وكالم العربية حىت يستطيع التالميذ على  على فهممساعدة التالميذ 

                                                             
51 Khaeruddin, dan Mahfud Junaedi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan 

Implementasinya di Madrasah. Yogyakarta: Nuansa Aksara. 2771: p.12  
 (8010إيسكو،: مصر)طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليه،  أمحد رشد 56
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التالميذ على استخدام الكلمة يستطيع الكاتب وكذلك  أواملتكلم فهم األفكار 
    .املناسبة يف السياق املناسب

 املواد الدراسية لتعليم مفردات -3

املستوى الوحدة الدراسية املنهج املدروسة تعتمد على  فرداتامل إن مواد
(KTSP)،  يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية وأما حمتوى تلك املواد فهو

وتتمثل تلك . األربع وهي مهارة االستماع، والكالم، والقراءة والكتابة ومهاراهتا
اللغة العربية، الكفاءات األساسية، واملؤشرات،  األهداف يف معايري الكفاءات يف

والزمان، أو احلصة الدراسية، وألنشطة التعليمية، والتقومي، واملصادر، واملواد
    .للدراسة

العامة  قفملرااو ، الشخصية البيانات: ضوعباملو تتكون  تعليم مفرداتوأما 
الطالب والعرض،  سكن الطالب، وهواياتاحلياة يف األسرة ويف و ، يف املدرسة

   .والنظام واملهنة واحلياة، واملهنة
 باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج مفرداتطرائق التعليم  -4

 ستماع إىل الكالماال (أ 

األجنبية، بإعطاء هلم  للتالميذ تعليم املفردات يفهذا من قسم الثاين 
 .املدرس، إما مستقال أو موقعها يف اجلملةليسمعوا الكلمة من الفرصة 

 نطق الكلمة  (ب 

من املدرس ويستمعون جيدا، فللتالميذ فرصة بعد إمثال الكلمة 
وميكن . كثرياألن التجرب املباشر يساعد ذكر الكلمة   نطق ما مسعهم،
 :خدم أسلوب عرض املفردات التاليةاملعلم أن يست

                                                             
52 Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 

Arab Madrasah ‘Aliyah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 

2771. Hal:121 
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إذا كان هناك )أطلب من الطالب إلقاء نظرة على كل الصور  (1
 (.صور

 .األول فقطعلى الصورة منهم الرتكيز أطلب  (2

 .نطقا واضحا، بينما يستمع الطالبانطق الكلمة ثالث مرات  (3

انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، وأطلب منهم اإلعادة  (4
 .مرةمجاعيا بعدك يف كل 

 . الكلمة فرديا، وصوب أخطاءهملنطق إخرت بعض الطالب  ( 

 شرح معىن الكلمة (ج 

بقدر ما استطاع باألساليب املفردات يشرح املدرس املعىن يف هذه املرحلة 
  .األخيارعن الرتمجة إال يف اإلختيار وجيتنب اليت سبق شرحها 

 الكلمةقراءة وكتابة  (د 

عىن، يقرأ املدرس النص الكلمة وشرح املونطق اإلستماع بعد مرحلة 
ويطالبهم  ةاءوبعد القر  .لى السبورةميتبه ع مثالذي يضعه مع التالميذ 

 ويؤخر الكلمات املكتسبة،يكتب التالميذ  وباتاىل .السليماملدرس بنطق 
أن يتم اكتساب  إال بعدألن البد تبدأ الكتابة من النطق الكتابة 

  .املفردات شفويا

 ةيف اجلملإستخدام الكلمة  (ه 

 .تالميذه تكوين مجل حول املفردات املكتسبةمن يطلب املدرس 

مثل . العاصر املدروسة التحريرية ملراجعةيعطي املدرس بعض التمرينات  (و 
 .اجلديدةتكوين مجل أو إكمل أخرى باملفردات 
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 باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج مفرداتوسائل تعليم  - 

ستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل الوسائل التعليمية امل
 يف القوي العقليةتؤثر ة وهي ما املراد بالوسائل حسي .حسية ووسائل لغوية

أو األضداد أو  و التشبيهاملعلم األمثلة أعن طريق األلفاظ عندما يعرض 
 .املرادفات

ى واأللعاب اليت تعتمد علاألوىف من التدربات وللمفردات  النصبية 
. واإلستعمالوالبطاقة، واليت تتضمن التعرف، وتنمية الثروة اللفظية الصور 
البطاقة الومضية للصور : بعضا من هذه التدريبات واأللعاب مثلوتناولنا 
ومثل تدريبات وشرحها، يف عرض املفردات وهلا معا، واليت تستعمل وللكلمة 

تعمال املوجه ملء الفراغ اليت تدرب على اساملالئمة ومثل تدريبات 
 .التصنيف واخلطرية للمفردات، ومثل بعض تدريبات

بسرعة  مفردات الطلبة على هتدف هذه وسائل التعليمية إىل مساعدة
وألجهزة احلديثة اليت تساعد . تعليميةال وسهولة ويسر ودقة لفهم حمتوى املادة

، البطاقات، السبورة، الكتاب :وفهم احملتوى منها مفرداتعلى سرعة 
 .العرض/  اسوباحل

 

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  مفرداتالتقومي واختبارات تعليم  -2
 ماالنج

 يف ضوء هذا، فإنه التعليميةمستمرة لتوجية عملية مبفهومه العلم كان التقومي و 

 :ما ياىلمنها وظائف متعددة يكون للتقومي  املدلول
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درسون ما سيتم يطالب عادة فالالتعلم،  أثناءالتقومي يوجه الطالب  (أ 
 اإلختياراتاليت تناسب أنواع فيه، بل أهنم يدرسون بالطريقة اختبارهم 

 لتوجيهوسيلة حيدة ميكن أن يكون التقومي  ومن مها .اليت تعقد هلم

 .إليها تسعىاليت باألهداف والطالب املعلمني اهتمام 

ة عادأثناء التدريس، فاملعلم يوجه جهود املعلمني التقومي  (ب 
اإلختبارات، نوعية مع اليت تناسب التدريس اسرتاتيجيات يستخدم 
إىل جوانب أخرى باإلضافة أكدت  لواإلختبارات  ذلك أنومعىن 
 .لتلك األهدافتطوبعها وقفا التدريس فإن اسرتاتيجيات  التذكر

إىل أن الدراسات  التغدية الراجعة، إذا تشريةوسيلة فعالية لتقدمي  التقومي (ج 
كما حتقيق األهداف التعليمية،  اعد على التعرف على مدى التقومي يس

فقد تبني من تلك  ،التعلمالتعليم و عملية أنه يساعد على تدعيم 
تساعده يف حتسني لدرجته يف اإلمتحان الطالب أن معرفة الدراسات 

  .التايلأدائه يف اإلمتحان 

باملدارس، وحتديد يساهم يف اختاذ القرارات الرتبوية، كالقبول  التقومي (د 
وضع الطالب، ونوع الربنامج الذي سيدرسه، وانقل يف املرحلة إىل 

القرارات الرتبوية املتعلقة مبحتوى املناهج واملواد  اذاختمرحلة، كما يفيد يف 
والتطوير الرتبوي، وفقا ملا  والتجارب،، وأساليب التدريسالتعليمية، 
                .التقوميئج تطبيق أدوات تسفر نتا

مفردات اخلطوات واملعينات قام الباحث باملالحظة أو التفتيش على ختطيط و 
وجب على املعلمني أن خيططوا قبل . قبل تعليمهمعملية التعليم للمعلمني من إدارات 

 :تعليمهم هي
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 (Program Tahunan)  السنوية الربامج (1

  (Program Semester)  السنة نصف أو املرحلية الربامج (2

 (Standar Kompetensi Lulusan)  اخلريج كفاءة معيار (3

  (Standar Kompetensi/SK)  كفاءة معيار (4

  (Kompetensi Dasar/KD) األساسية كفاءة ( 

  (Silabus)  الدراسي املنهج (2

 (RPP)  التعليم إعداد ( 

اخلطوات  تعليم مفرداتوجد الباحث على ختطيط الباحث بعد أن يبحث و 
تعليم مفردات باملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  اتإدار واملعينات للمعلمني من 

 :كما ياىل  االوىل ماالنج

 (Program Tahunan)  السنوية الربامج (1

 

KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MALANG 

Jl. Baiduri Bulan No. 41  Telp. (1341)   1  2 Psw.13 Malang 2 144 

NSM : 13113   31111 NPSN : 21 33  1  

Website : www.manmalang1.sch.id Email : man1mlg@yahoo.co.id 

 

PROGRAM TAHUNAN 

MATA PELAJARAN :  Bahasa Arab 

KELAS    :  X (Sepuluh) 

TAHUN PELAJARAN :  2114/211  

SEMESTER  :  I 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 
KOMPETENSI DASAR 

MATERI 

POKOK 

ALOKASI 

WAKTU 

(JP) 

KET 

1. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

islam. 

1. Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi 

  JP 22 البيانات الشخصية .1

http://www.manmalang1.sch.id/
mailto:man1mlg@yahoo.co.id
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2. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

perilaku jujur 

dan disiplin, 

tanggung 

jawab, peduli 

(gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran,damai), 

santun, 

responsive, 

dan pro-aktif 

dan 

menunjukkan 

sikap sebagai 

bagian dari 

solusi atas 

berbgai 

permasalahan 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan alam 

serta dalam 

menempatkan 

diri sebagai 

cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan. 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

procedural 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2. Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

3. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik  البيانات

 , الشخصية 

mendeskripsikan secara 

sederhana unsure 

kebahasaan, dan struktur 

teks 

النكرة و المعرفة بأل والضمائر و 

 اإلضافة بمعنى الالم

 

4. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait 

topik البيانات الشخصية 

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaaan, 

struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan 

sesuai dengan  

النكرة و المعرفة بأل والضمائر و 

 ى الالماإلضافة بمعن

 

1. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

المرافق العامة في  .2

 المدرسة

22 JP  
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dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, 

dan peradaban 

terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

procedural 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat 

dan minatnya 

untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, 

menalar, dan 

mengaji dalam 

ranah konkret 

dan ranah 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya 

disekolah 

secara mandiri, 

dan mampu 

menggunakan 

metode sesuai 

kaidah 

keilmuan. 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik  المرافق العامة

 , في المدرسة

mendeskripsikan secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, dan struktur 

teks (صفة) المبتداء و الخبر 

4. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait 

topik  المرافق العامة في

 dengan المدرسة

memperhatikan unsur 

kebahasaaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

dengan  

 المبتداء و الخبر (صفة)

1. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik  الحياة في

 ,األسرة وفي سكن الطالب

mendeskripsikan secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, dan struktur 

teks 

النكرة و المعرفة بأل والضمائر و 

 اإلضافة بمعنى الالم

2. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

الحياة في األسرة  .3

 وفي سكن الطالب

2  JP  
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PROGRAM TAHUNAN 

MATA PELAJARAN :  Bahasa Arab 

KELAS    :  X (Sepuluh) 

TAHUN PELAJARAN :  2114/211  

SEMESTER  :  II 

 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan terkait 

topik رة وفي الحياة في األس

 dengan سكن الطالب

memperhatikan unsur 

kebahasaaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

dengan 

فعل )والخبر ( ضمائر)المبتداء )

 ((المضارع

Cadangan 2 JP  

JUMLAH  2 JP  

KOMPETENSI 

INTI 
KOMPETENSI DASAR 

MATERI 

POKOK 

ALOKASI 

WAKTU (JP) 
KET 

1. Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

islam. 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur 

dan disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran,damai), 

santun, 

1. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2. Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli 

dalam melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman. 

هواية الطالب و  .1

 المعرض

24 JP  
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responsive, dan 

pro-aktif dan 

menunjukkan 

sikap sebagai 

bagian dari 

solusi atas 

berbgai 

permasalahan 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan alam 

serta dalam 

menempatkan 

diri sebagai 

cerminan bangsa 

dalam 

pergaulan. 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

procedural 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban 

terkait penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

procedural pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesuai dengan 

3. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan 

sikap terkait topik   هواية

 ,  الطالب و المعرض

mendeskripsikan secara 

sederhana unsure 

kebahasaan, dan 

struktur teks 

 ا المصدر، معاني حروف الجر

4. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan 

terkait topik   هواية

 dengan  الطالب و المعرض

memperhatikan unsur 

kebahasaaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

dengan  

 المصدر، معاني حروف الجر

 

1. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan 

sikap terkait topik  

 ,  المهنة و الحياة

mendeskripsikan 

secara sederhana unsur 

kebahasaan, dan 

struktur teks   ليس عندي /

  JP  2 المهنة و الحياة .2
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bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, 

menalar, dan 

mengaji dalam 

ranah konkret 

dan ranah 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya 

disekolah secara 

mandiri, dan 

mampu 

menggunakan 

metode sesuai 

kaidah 

keilmuan. 

معي و العطف   

2. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan 

terkait topik   المهنة و

 dengan  الحياة

memperhatikan unsur 

kebahasaaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

dengan  

معي و العطف/  ليس عندي   

 

1. Memahami cara 

penyampaian serta cara 

merespon, 

mengidentifikasi cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan 

sikap terkait topik  

 , المهنة و النظام

mendeskripsikan 

secara sederhana unsur 

kebahasaan, dan 

struktur teks 

خبر (+ضمائر الجمع)مبتداء 

 (المضارع)

2. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 

merespon ungkapan, 

mendemontrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap, 

menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

  JP  2 المهنة و النظام .3
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Guru Mapel Bahasa Arab, 

 

 

Yasin. SPd    

NIP. 12117171277571 

 

Malang, 15 Maret 2715 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

Drs. Achmad Barik Marzuq AA, M.Pd 

NIP. 12117121 122471 1 

 

، العاشرالذي يعلم يف الفصل  ياسنالكاتب تلك الربامج السنوية هو األستاذ 
 .سنوات عشرحنو  نوية االسالمية احلكومية االوىل ماالنجساملدرسة اليعلم  وهو

 Standar)معيار الكفاءة ألهنا ديجكانت   السنوية الربامجهذه حث عند البا

Kompetensi/SK)  األساسيةوالكفاءة (Kompetensi Dasar/KD)   عنوكذلك يكتب 
وأم نقصان من هذه الربامج السنوية مل يكتب عن القاعدة من  .للتعليمتقسيم األوقات 

  .تلك املادة

 

 

 

 

untuk mengungkapkan 

terkait topik   المهنة و

   النظام

 

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaaan, 

struktur teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai dengan 

فعل )والخبر ( ضمائر)المبتداء )

 ((المضارع

Cadangan 11JP  

JUMLAH  1 JP  
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  (Program Semester)  السنة نصف أو املرحلية الربامج (2

PROGRAM SEMESTER 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/PROGRAM  : X (Sepuluh) 

SEMESTER   : Genap 

TAHUN PELAJARAN  : 2114/211  

KD 

BULAN / MINGGU KE - 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

8 0 3   5 8 0 3   8 0 3   8 0 3   5 8 0 3   8 0 3   

1.1, 1.2, 

1.1, 1.4, 

2.1, 2.2, 

2.1, 2.4, 

1.1, 1.2, 

1.1, 1.4, 

4.1, 4.2, 

4.1 dan 

4.4 

 √                         

  √                        

   √ √                      

    √ √                     

     √ √                    

       √                   

       √                   

        √                  

           √               

             √             

              √            

                √          

                  √ √       

                    √      

                     √     

Keterangan : 

 : Libur Smester 1 

: UAMBN 

 : UTS 

: UN 

 : UAS atau UKK 

: Libur Smester 2    
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Guru Mapel Bahasa Arab, 

 

 

Yasin. SPd    

NIP. 12117171277571 

 

Malang, 15 Maret 2715 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

Drs. Achmad Barik Marzuq AA, M.Pd 

NIP. 12117121 122471 1 

 

 (Standar Kompetensi Lulusan)  اخلريج كفاءة معيار (3

 .سبعة تعليم اللغة العربية مبدرسة الثنوية هيمن  إن كفاءة اخلريج

  (Standar Kompetensi/SK)  كفاءة معيار (4

ن و الثانوية تتك لتعليم اللغة العربية يف مستوى املدرسةإن معيار الكفاءة 
 أو الكتابية اليت أصبحتكالتدربات الشفوية مارسات املوجودة   من امل

 واملهنة واحلياة، واملهنة واملعرض، الطالب هواية: باملوضوع  مكتوبة و حمادثة

 .والنظام

 Standar)حث عن معيار الكفاءة البا وكذالك من هنا مواجد

Kompetensi/SK) حسب، قبل تعليم كتب إاّل يف املنهج فكتبه املعلم  الذى
فال ينجح يف تعليمه حيث ال ينجح  إذا كان املدرس مل يقرأ املنهجلك فلذا

  .التعليمالطالب يف عملية 
 

  (Kompetensi Dasar/KD) األساسية كفاءة ( 

الثانوية، كما يف يف املدرسة  اللغة العربيةاألساسية لتعليم فاءة كانت الك
  : ثاينلسنة الالفصل العاشر يف نصف ااملثال يف : اجلدول األتية 

 Standar)  كفاءة معيار

Kompetensi/SK) 

 Kompetensi) األساسية كفاءة

Dasar/KD) 

العربية نطق األصوات  :مهارة الكالم  -1
نطقا صحيحا من الكتابة أو احملادثة 

يا شفو التعبري عن الفكرة أو الرأي  (1
 الطالب هوايةاجليدة عن  باأللف 
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 ،واملعرض الطالب هواية: باملوضوع 
 .والنظام املهنةو  ،واحلياة املهنةو 

 املهنةو  ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض

 .والنظام

مطابقة مع السياق  فعلية احملادثة (2
 الطالب هوايةوالطالقة عن باجليدة 

 املهنةو  ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض

       .والنظام

الفهم عن النسخة  :مهارة االستماع  -2
 هواية: باملوضوع الشفوية أو احملادثة 

 ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض الطالب
 .والنظام املهنةو 

املاثلة عن صوت أو نطق األحرف  (3
مثل املفردة، اجلملة، الكلمة اهلجائية 
 هوايةجيدة عن سياقة أو الفقرة 

 ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض الطالب
 . والنظام املهنةو 

والفكرة أو الرأي يف فقرة تقابل املعىن  (4
 الطالب هوايةعن  اجليدةاحملادثة 

 املهنةو  ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض

  . والنظام

من التعبري عن الكتابة  :مهارة الكتابة  -3
 الطالب هوايةالنسخة أو احملادثة عن 

 املهنةو  ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض

 .والنظام

 

  عن كتابة املفردة، اجلملة، والفقرة ( 

احلروف واهلجاء الرمسي وعالمة 
 هوايةعن  يحةالقراءة الصح

 ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض الطالب
 .والنظام املهنةو 

تعبري الفكرة أو الرأي مكتوبة يف  (2
باستعمال املفردة، اجلملة املفيدة 

اجلملة، والفقرة عن  احلروف 
واهلجاء الرمسي بالصحيحة عن 
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 املهنةو  ،واملعرض الطالب هواية

 .والنظام املهنةو  ،واحلياة

 

القراءة والفهم عن : مهارة القراءة  -4
: املكتوبة باملوضوع ادثة النسخة أو احمل

 املهنةو  ،واملعرض الطالب هواية

 .والنظام املهنةو  ،واحلياة

 

عن املفردة والكلمة التلف  والقراءة  ( 
املفيدة بصوت جهري واجلملة 

 الطالب هوايةوصحيح عن 

 املهنةو  ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض

 .والنظام

القراءة ومبحث ب املماثلة عن تركي ( 
: صحيح وسديد، باملوضوعبطريقة 
 املهنةو  ،واملعرض الطالب هواية

 .والنظام املهنةو  ،واحلياة

أو تقابل وتفهيم املعىن من الفكرة  ( 
 هوايةالرأي املكتوب صحيحا عن 

 ،واحلياة املهنةو  ،واملعرض الطالب
   .والنظام املهنةو 

املذكوران ترتكان املوضوعان : املالحظة  
 النكرة واملرقة، املبتداء واخلربب

 

من يف املدرسة الثانوية األساسية لتعليم اللغة العربية جيد الباحث الكفاءة وال 
جد العالقة بني كاتب أو مؤلف املنهج ومعلم إدارة عملية تعليم اللغة العربية حيث ال تو 

 .اللغة العربية
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  (Silabus)  الدراسي املنهج (2

 
SILABUS PEMBELAJARAN : BAHASA ARAB 

Satuan Pendidkan : MAN 1Malang  

Kelas  : X (Sepuluh) 

Semester  : II (Genap) 
 

Kompetensi Inti : 

KI 

1 

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam. 

KI 

2 

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran,damai), santun, responsive, dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbgai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

KI 

3 

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan. 

KI 

4 

: Mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1. Mensyuku
ri 

kesempata

n dapat 
mempelaj

ari bahasa 

Arab 

sebagai 
bahasa 

pengantar 

komunika
si 

1. Menjelask
an isi teks 

yang 

didengar 
yang 

berkaitan 

هواية 

الطالب و 

 المعرض

2. Menerapka

n 

percakapan 

هواية 

الطالب و 

 المعرض

Mengamati : 

 Menyimak dan 

menirukan 

pengucapan 

ujaran dengan 

tepat yang 
berkaitan dengan 

tema  

 Mendengarkan 

kata-kata yang 
pengucapannya 

mirip 

 Tugas 

 PR, tugas 
perorangan 

atau 

kelompok 

 

 Pengamata

n 

 Mengamati 

cara siswa 
berkomunika

si  dalam 

24 JP  Buku teks 

yang relevan 

 LCD/ 

Laptop 

(PPT) 

 Game 

Bahasa 

 Internet 

 Kamus 

Bahasa Arab  
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

internasio
nal yang 

diwujudka

n dalam 
semangat 

belajar. 

2. Menunjuk
kan 

perilaku 

santun dan 

peduli 
dalam 

melaksana

kan 
komunika

si antar 

pribadi 

dengan 
guru dan 

teman. 

3. Memaham
i cara 

penyampa

ian serta 
cara 

merespon, 

mengident
ifikasi 

cara 

memberita

hu dan 
menanyak

an tentang 

fakta, 
perasaan 

dan sikap 

terkait 

topik  هواية

الطالب و 

 ,المعرض
mendeskri

psikan 
secara 

sederhana 

unsur 
kebahasaa

n, dan 

struktur 

teks 

terkait 

topik  هواية

ب و الطال

 المعرض

3. Menerangk
an isi teks 

bacaan 

yang 

terkait 

topik  هواية

الطالب و 

 المعرض

4. Menyusun 
teks tulis 

yang 

terkait 

topik  هواية

الطالب و 

 المعرض

 Menyimak 

wacana sambil 
memperhatikan 

model 

guru/kaset/film 
dan menirukan 

pelafalan dan 

intonasinya yang 

berkaitan dengan 
tema. 

 Mencocokkan 

gambar dengan 

apa yang 
didengar yang 

berkaitan dengan 

tema. 

 Membaca 

wacana 

sederhana sesuai 

tema/topik yang 

berkaitan dengan 
tema. 

 Menyimak 

penjelasan guru 

tentang Masdar, 
Arti Harfu Jar, 

Struktur 

Mubtada’ 

Khabar ( 
Mubtada’ dari 

dhamir Jama’ 

dan khabar dari 
fi’il Mudhari’ ) 

dan athaf 

 Memperhatikan 

bentuk isim 
muzakkar dan 

muannas. 

 Mencari 

informasi umum 

dan rinci dari 
suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 Membaca kaidah 

tentangMasdar, 
Arti Harfu Jar, 

Struktur 

Mubtada’ 

bahasa Arab 
sesuai 

tema/topik 

 Mengamati 
sejauh mana 

siswa 

memahami 

unsur 
kebahasaan 

dan tata 

bahasa Arab 
serta  budaya 

Arab yang 

terdapat 

dalam teks 
sesuai 

tema/topik 

  

 Portofolio 

 Mengumpul

kan tugas 

portoflio 
baik secara 

individu atau 

kelompok 

(seperti 
tugas 

membuat 

kalimat dan 
mengarang) 

 

 Tes 

 Tes 
tulis/lisan 

 Ulangan 

harian  
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

المصدر، 

معاني 

 حروف الجر

4. Mensimul

asikan 
dialog 

sederhana 

tentang 

cara 
merespon 

ungkapan, 

mendemo
sntrasikan 

ungkapan 

sederhana 
tentang 

cara 

memberita

hu dan 
menanyak

an fakta, 

perasaan 
dan sikap, 

menyusun 

teks lisan 

dan tulis 
sederhana 

untuk 

mengungk
apkan 

terkait 

topik  هواية

و الطالب 

 المعرض
dengan 

memeperh

atikan 
unsur 

kebahasaa

n, struktur 
teks dan 

unsur 

budaya 

secara 
benar dan 

sesuai 

dengan  

المصدر ، 

معاني 

Khabar ( 
Mubtada’ dari 

dhamir Jama’ 

dan khabar dari 
fi’il Mudhari’ ) 

dan athaf 

 

 Membaca isi 

wacana tulis 
sesuai tema/topik 

yang 

mengandungMas
dar, Arti Harfu 

Jar, Struktur 

Mubtada’ 

Khabar ( 
Mubtada’ dari 

dhamir Jama’ 

dan khabar dari 
fi’il Mudhari’ ) 

dan athaf 

 Memperhatikan 

struktur kalimat-
kalimat yang  

terdapatisim, fi’il, 

dhamir dan isim 

isyarah dalam isi 
teks lisan sesuai 

konteks. 

 Memperhatikan 

struktur kalimat-
kalimat yang  

terdapat Masdar, 

Arti Harfu Jar, 
Struktur 

Mubtada’ 

Khabar ( 

Mubtada’ dari 
dhamir Jama’ 

dan khabar dari 

fi’il Mudhari’ ) 
dan athafdalam 

isi teks lisan 

sesuai konteks. 
 

Menanya: 

 Melakukan tanya 

jawab sederhana 

tentang 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 tema/topik yang حروف الجر
dipelajari.  

 Menjawab 

pertanyaan dalam 

wacana 
sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Melakukan tanya 

jawab 

tentangIsim 
Nakirah, 

ma’rifahdan 

Struktur 
Mubtada’ khabar 

 Melakukan tanya 

jawab tentang 

tema/topik yang 
dipelajari sesuai 

lintas budaya 

Arab dan 

Indonesia.  

 Melakukan 

dialog (hiwar) 

sesuai konteks 

tentang 
keadaan/deskrips

i sesuatu secara 

lisan. 

 

  Menjawab 

pertanyaan lisan 
yang diajukan 

lawan bicara 

sesuai 
tema/topik. 

 Menceritakan 

keadaan/kegiatan 

yang tampak 
pada gambar 

sesuai wacana 

secara lisan. 

Mengeksperiment

asi/Mengeksplora

si: 

 Melafalkan 

huruf-huruf  

1. Mensyuku

ri 

kesempata
n dapat 

mempelaj

ari bahasa 
Arab 

sebagai 

bahasa 
pengantar 

komunika

si 

internasio
nal yang 

diwujudka

n dalam 
semangat 

belajar. 

 

2. Menunjuk

kan 

perilaku 
santun dan 

peduli 

dalam 

melaksana
kan 

komunika

si antar 
pribadi 

dengan 

guru dan 

teman. 

3. Memaham

i cara 

penyampa
ian serta 

cara 

merespon, 
mengident

ifikasi 

cara 
memberita

hu dan 

menanyak

an tentang 
fakta, 

perasaan 

1. Menjelask

an isi teks 

yang 
didengar 

yang 

berkaitan 

المهنة 

 والحياة

 

 

 

2. Menerapka

n 

percakapan 
terkait 

topik  المهنة

 والحياة

3. Menerangk

an isi teks 
bacaan 

yang 

terkait 

topik  المهنة

 و الحياة

4. Menyusun 
teks tulis 

yang 

terkait 

topik  المهنة

 والحياة

المهنة و 

 الحياة 

 Tugas 

 PR, tugas 

perorangan 

atau 
kelompok 

 

 Pengamata

n 
 Mengamati 

cara siswa 

berkomunika

si  dalam 
bahasa Arab 

sesuai 

tema/topik 

 Mengamati 

sejauh mana 

siswa 
memahami 

unsur 

kebahasaan 

dan tata 
bahasa Arab 

serta  budaya 

Arab yang 
terdapat 

dalam teks 

sesuai 

tema/topik 

 Portofolio 

 Mengumpul

kan tugas 

portoflio 
baik secara 

individu atau 

kelompok 
(seperti 

tugas 

membuat 

kalimat dan 
mengarang) 

 Tes 

 Tes 

tulis/lisan 

 Ulangan 

harian 

2  JP  Buku teks 

yang 

relevan 

 LCD/ 

Laptop 
(PPT) 

 Game 

Bahasa 

 Internet 

 Kamus 

Bahasa 
Arab 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan sikap 
terkait 

topik  المهنة

 ,والحياة

mendeskri

psikan 
secara 

sederhana 

unsur 

kebahasaa
n, dan 

struktur 

teks 

/ ليس عندي 

معي و 

 العطف

4. Mensimul
asikan 

dialog 

sederhana 

tentang 
cara 

merespon 

ungkapan, 
mendemo

sntrasikan 

ungkapan 

sederhana 
tentang 

cara 

memberita
hu dan 

menanyak

an fakta, 
perasaan 

dan sikap, 

menyusun 

teks lisan 
dan tulis 

sederhana 

untuk 
mengungk

apkan 

terkait 

topik  المهنة

 والحياة

dengan 

memeperh

atikan 

hijaiyah, kata 
dan kalimat 

sesuai dengan 

yang 
diperdengarkan 

sesuai model 

ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan 

huruf-huruf 

hijaiyah 

menjadi kata 
sesuai dengan 

kaidah. 

 Menyusun 

huruf, kata, dan 
kalimat 

sederhana 

sesuai konteks  

 Merangkaikan 

huruf-huruf 
hijaiyah 

menjadi kata 

sesuai dengan 
kaidah. 

 Mencoba 

melafalkan cara 

menyapa, 

berpamitan, 
terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 
memperkenalka

n diri yang 

dilakukan oleh 
orang Arab 

dengan intonasi 

yang benar. 

 

 Mencoba 

menyebutkan 

cara 

memberitahu 
dan 

menanyakan 

tentang fakta, 
perasaan dan 

sikap, meminta, 

menawarkan 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

unsur 
kebahasaa

n, struktur 

teks dan 
unsur 

budaya 

secara 

benar dan 
sesuai 

dengan  

/ ليس عندي 

معي و 

 العطف

barang dan jasa 
dalam bahasa 

Arab dengan 

pelafalan benar. 

 Melafalkan 

kata sesuai 

dengan yang 

diperdengarkan

. 

 

 

 Mempraktikkan 

cara 
memberitahu 

dan 

menanyakan 
tentang fakta, 

perasaan dan 

sikap, meminta, 

menawarkan 
barang dan jasa 

dalam bahasa 

Arab. 

 Menentukan 

Masdar, Arti 

Harfu Jar, 

Struktur 

Mubtada’ 
Khabar ( 

Mubtada’ dari 

dhamir Jama’ 
dan khabar dari 

fi’il Mudhari’ ) 

dan athafdalam 
kalimat.  

 Menentukan 

dhamir dan isim 

isyarah dalam 

kalimat yang 
dipertanyakan. 

 Menentukan isi 

wacana lisan 

maupun tulisan 
secara 

perorangan 

maupun 

1. Mensyuku

ri 

kesempata
n dapat 

mempelaj

ari bahasa 
Arab 

sebagai 

bahasa 
pengantar 

komunika

si 

internasio
nal yang 

diwujudka

n dalam 
semangat 

belajar. 

2. Menunjuk
kan 

perilaku 

santun dan 

peduli 
dalam 

melaksana

kan 
komunika

si antar 

pribadi 
dengan 

guru dan 

teman. 

3. Memaham
i cara 

penyampa

ian serta 

1. Menjelask

an isi teks 

yang 
didengar 

yang 

berkaitan 

المهنة و 

 النظام

2. Menerapka

n 

percakapan 
terkait 

topik  المهنة

 و النظام

3. Menerangk

an isi teks 
bacaan 

yang 

terkait 

topik  المهنة

 و النظام

 

 

 

4. Menyusun 
teks tulis 

yang 

terkait 

topik  المهنة

 و النظام

المهنة و 

 النظام

 Tugas 

 PR, tugas 

perorangan 

atau 
kelompok 

 Pengamata

n 

 Mengamati 
cara siswa 

berkomunika

si  dalam 

bahasa Arab 
sesuai 

tema/topik 

 Mengamati 
sejauh mana 

siswa 

memahami 

unsur 
kebahasaan 

dan tata 

bahasa Arab 
serta  budaya 

Arab yang 

terdapat 
dalam teks 

sesuai 

tema/topik 

 

 Portofolio 

 Mengumpul

kan tugas 

portoflio 
baik secara 

individu atau 

kelompok 

2  JP  Buku teks 

yang 

relevan 

 LCD/ 

Laptop 
(PPT) 

 Game 

Bahasa 

 Internet 

 Kamus 

Bahasa 
Arab 



51 
 

Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

cara 
merespon, 

mengident

ifikasi 
cara 

memberita

hu dan 

menanyak
an tentang 

fakta, 

perasaan 
dan sikap 

terkait 

topik  المهنة

 ,والنظام

mendeskri
psikan 

secara 

sederhana 

unsur 
kebahasaa

n, dan 

struktur 
teks 

ضمائر )مبتداء 

خبر (+الجمع

 (المضارع)

4. Mensimul
asikan 

dialog 

sederhana 
tentang 

cara 

merespon 
ungkapan, 

mendemo

sntrasikan 

ungkapan 
sederhana 

tentang 

cara 
memberita

hu dan 

menanyak
an fakta, 

perasaan 

dan sikap, 

menyusun 
teks lisan 

berkelompok.  

 

 Mengumpulkan 

kata yang 

terdapat huruf 

jar dari buku 
teks, majalah, 

maupun 

internet. 

 Menyebutkan 

jenis karya 
sastra Arab, 

misalnya 

peribahasa 
Arab, syair 

Arab 

sederhana, dan 

sebagainya. 

Mengasosiasikan: 

 Membandingka

n cara 
menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 
meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalk

an diri yang 
dilakukan oleh 

orang Arab 

dengan orang 
Indonesia. 

 Membandingka

n cara 

memberitahu 
dan 

menanyakan 

tentang fakta, 

perasaan dan 
sikap, meminta, 

menawarkan 

barang dan jasa 
dalam bahasa 

Arab dan 

bahasa Arab 

 Membandingka

n ciri-ciri 

(seperti 
tugas 

membuat 

kalimat dan 
mengarang) 

 

 Tes 

 Tes 

tulis/lisan 

 Ulangan 

harian 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dan tulis 
sederhana 

untuk 

mengungk
apkan 

terkait 

topik  المهنة

 والنظام

dengan 

memeperh
atikan 

unsur 

kebahasaa
n, struktur 

teks dan 

unsure 
budaya 

secara 

benar dan 

sesuai 
dengan  

ضمائر )مبتداء 

خبر (+الجمع

 (المضارع)

huruf, isim, dan 
fi’il. 

 Menemukan 

makna kata 

dalam teks 
sesuai 

tema/topik 

 Menyimpulkan 

isi wacana lisan 

maupun tulisan. 

 Membedakan 

macam-macam 

dhamir dan 

jenis-jenis isim 
isyarah. 

 Membandingka

n isim mufrad, 

mutsanna,dan 
jamak. 

 Mencari 

informasi 

umum/tema/top

ik dari suatu 
wacana 

lisan/tulisan. 

 Mencari 

persamaan dan 
lawan kata 

dalam wacana 

 Menemukan 

makna kata 

dalam teks 

 Menyimpulkan 

isi wacana lisan 

maupun tulisan. 

 Menemukan 

huruf jar dalam 
teks-teks 

bahasa Arab 

dari berbagai 
sumber. 

 Mencari 

persamaan 

yang terdapat 

dalam salah 
satu karya 

sastra Arab 

dengan bahasa 
Indonesia, 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

misalnya 
peribahasa, 

syair 

sederhana, dan 
sebagainya. 

 Membandingka

n salah satu 

karya sastra 

Arab dengan 
salah satu 

karya sastra 

Indonesia, 
misalnya 

peribahasa, 

syair 

sederhana, dan 
sebagainya. 

 

 Menyimpulkan 

isi teks dalam 
salah satu 

karya sastra 

Arab 
sederhana, 

misalnya 

peribahasa, 

syair Arab 
sederhana, dan 

sebagainya 

dalam bahasa 
Arab dan 

indonesia. 

Mengkomunikasi

kan: 

 Menjelaskan 

cara menyapa, 

berpamitan, 
terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 
memperkenalka

n diri dalam 

bahasa Arab 

 Menjelaskan 

cara 

memberitahu 

dan 

menanyakan 



28 
 

Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

tentang fakta, 
perasaan dan 

sikap, meminta, 

menawarkan 
barang dan jasa 

dalam bahasa 

Arab 

 Menjelaskan isi 

wacana yang 
dipertanyakan 

 

 Menyampaikan 

isi wacana tulis 
sesuai 

tema/topik 

secara lisan 
atau tulisan. 

 Menyusun 

kata/frasa yang 

tersedia 

menjadi 
kalimat. 

 Menyusun 

karangan 

sederhana 
sesuai 

tema/topik. 

 Menyampaikan 

isi wacana 

sesuai 
tema/topik 

secara lisan 

maupun 
tulisan. 

 Menggunakan 

tata bahasa 

Arab dalam 
kalimat 

sederhana. 

 Melakukan 

presentasi 

tentang budaya 
Arab yang 

terdapat dalam 

teks lisan 
maupun tulis. 

 Menjelaskan isi 

teks dalam 

salah satu 
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Komptensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

karya sastra 
Arab sederhana 

yang 

dipertanyakan, 
misalnya 

menjelaskan isi 

peribahasa, 

syair Arab 
sederhana, dan 

sebagainya.. 

 Menyusun 

karangan 
sederhana yang 

didalamnya 

terdapat 

peribahasa 
Arab, syair 

Arab 

sederhana, dan 
sebagainya. 

 

  

 

Guru Mapel Bahasa Arab, 

 

 

Yasin. SPd    

NIP. 12117171277571 

 

Malang, 15 Maret 2715 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

Drs. Achmad Barik Marzuq AA, M.Pd 

NIP. 12117121 122471 1 

 

        

رسة الثانوية من إدارة عملية تعليم الدراسي يف املدالباحث املنهج  تبعد الحظ
بالدّقة، وجد الباحث النقائص، من بعضها ما  ياسنيالذي كتبه األستاذ اللغة العربية 

 :يلى
مرتبا من مهارة وال تكتب املهارات الغوية األربع يف الكفاءة األساسية  -أ 

 .االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة مث مهارة الكتابة

 .ة اللغوية فهي غري مرتبة على وفق املنهجولو كتبت املهار  -ب 
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 (RPP)  التعليم إعداد ( 

بإعداد التعليم يف هذه املدرسة مطابقة باملنهج الدراسي الح  الباحث 
 .ماالنجمية األوىل و الذي كتبه أحد معلمي املدرسة الثانوية احلك

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : MAN 1 Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : X/Satu 

Sub-Materi Pokok  : Hobi dan Pertunjukan Siswa (هواية الّطاّلب و المعرض) 

Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

Tujuan pembelajaran maharah Kalam yang terkait dengan topik Hobi dan 

Pertunjukan Siswa (هواية الّطاّلب و المعرض) adalah sebagai berikut: 

 

8) Mensyukuri anugerah Tuhan berupa bahasa Arab sebagai bahasa Agama dan 

bahasa pengantar komunikasi internasional serta diberi kesempatan untuk 

mempelajarinya yang diwujudkan dalam bentuk sikap bangga dan semangat 

belajar. 

0) Peserta didik mengenal sistem bunyi bahasa Arab (huruf, kata, frase, maupun 

kalimat), makna dan fungsi ungkapan yang terkait dengan Hobi dan 

Pertunjukan Siswa (هواية الّطاّلب و المعرض). 

3) Peserta didik memperoleh informasi dari berbagai bentuk wacana lisan 

sederhana tentang Hobi dan Pertunjukan Siswa (هواية الّطاّلب و المعرض) secara 

tepat. 

4) Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang Hobi dan 

Pertunjukan Siswa (هواية الّطاّلب و المعرض). 

 

 طة التعليم من معلمت من مالحظة الطلبة عن أنشاالبيان -ب

الح  املالحظة استجابة الطلبة من األنشطة التعليمية يف أول اللقاءات إىل 
فيها، فوجد أن بعض الطلبة هلم رغبة كبرية يف تعلم اللغة العربية،  آخرها واشرتاكهم

فاستمعوا إىل ما قله املدرس واهتموا به وعملوا مبا أمرهم املدرس وهم يفعلون ما يتعلق 
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شة راسة لتنشيط املتعلمني يف املناقطوات املعدة ويعطى املعلم يف معظم وقت الدباخل
.ومشاركتهم يف األنشطة التعليمية مع معلمهم و زمالئهم

  

 :وهذه املالحظة كما ورد يف اجلدول اآليت 

 : جدول 
 معلمالمن  المالحظة إلى الطلبة في أنشطة عملية التعليم

 املالحظة املؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 

 

1 

 

 

 

 اإلفتتاح

   اإلجابة من األنشطة التعليمية يف أول اللقاء  

   مراعاة األهداف التعليمية على الوجه العام واخلاص 

   االستعداد للمشاركة يف عملية تعليم 

   يبني القوانني يف مجيع اخلطوات التعليمية يف التعليم

يف استخدام إدارة عملية تعليم اللغة  االعهتمام بالقوانني اجلارية
 العربية من التخطيط

  

فهم القونني املتعلقة باملادة و يف استخدام إدارة عملية تعليم  احملتوى 2
 اللغة العربية من التخطيط

  

كل الطلبة بقومون باخلطوات يف استخدام إدارة عملية تعليم   
 اللغة العربية من التخطيط

  

يتقدم األسئلة واالجوبة بينهم كما يقصد يف يناقش الطلبة   
 استخدام إدارة عملية تعليم اللغة العربية من التخطيط 

  

يلقى كل الطلبة املعلومات املتعصلة كما يقصد يف  اخلطوات   
 من اسرتاتيجية إدارة عملية تعليم اللغة العربية من التخطيط

  

   إجابة األسئلة املطروحة من املعلم  
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1 

 

 الختتاما
   جييب الطلبة االختبار التحريري من املعلم 

   االهتمام بوع  املعلم 

   يعمل الطلبة جبميع األنشطة التعليمية

 

 ن يتنفيذ المعلم تاعرض البيان: البحث الثالث

، ألن العلم يدرك بالبصائر، أن يكن املعلم عامال بعلمه فال يكذب قوله فعله
فإذا خالف العمل منع الرشد، فلذ لك بعد أن يعرف ويعد املعلم  .ربصابال والعمل يدرك

 .ختطيط التعليم فعلية تنفيذه لكى ينتفع علمه حنو طالبه
وحيصل أشرف املعلم حيتاج إىل التشجيع والنقد لكي تنمو وترتق عملية تعليمه 

فلذا أوالدهم،  تعليمه بأحسن التعليم والطالب ينجحون يف تعلمهم ويسعد األباء لنجاح
 .عديدة يلك يريد الباحث أن يالح  عملية تعليم اللغة العربية من نواح

 من الطلبة الطلبة عن أنشطة التعليممالحظة الت من االبيان -أ 

ورق املالحظة أنشطة املعلم  لتنمية تعليم املفردات يف أداء عملية تعليم أ
 اللغة العربية

 0780مارس  80:  اليوم والتاريح  

 شرالع:   الفصل  

 معلم اللغة العربية :  املالحظة عليه  
 الباحث:  املالحظة  

 املالحظة املؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 

 

 

 
   يبدأ األنشطة التعليمية بافشاء السالم وقراءة الدعاء  

   يشجع املعلم طالبة يف التعليم ويدفعهم يف تعليم اللغة العربية 
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1 

 

 

 

 اإلفتتاح

   م على أهداف تعليم اللغة العربية يف تعليم املفرداتقدم املعل

   يبني القوانني يف مجيع اخلطوات التعليمية يف التعليم

   أعد املعلم املادة التعليمية الذي سيلقيها املعلم

   يصمم املعلم املادة الذى سيلقيها املعلم

   التعليمية املقدمة يربط املعلم بني املادة التعليمية السابقة واملادة

 املعلم أنشطة عملية التعليم يف تعليم املفردات بربط املنهج نييب احملتوى 2
   (RPP)وإعداد التعليم  (silabus)الدراسي 

  

مطابقاب ب املنهج يرشد املعلم للطلبة يف تعليم املفردات   
 (RPP)وإعداد التعليم ( silabus)الدراسي 

  

    يعطى املعلم الطالب  

 

 

1 

 

 

 االختتام

بقوم املعلم باإلختبار مباشرة ملعرفة كفاءة الطلبة للمادة املدرسة 
 ويعطيهم القيمة 

  

يعطى املعلم اهلدية إىل الطالب أو الفرقة املمتاز يف نيل الدرجة 
 األعلى

  

   خيتتم املعلم هناية الدرس بالسالم

 

تعليمه قد عمل ما يستلزمه من املعلم يف أنشطة  نظر إىل هذه الالحظة كان
يف مجيع " نعم"كلمة   على" √"خطة تعليمه، ومن ذلك كانت املالحظة تضع عالمة 

 .العبارات

أن املعلم يشرح املواد التعليمية باللغة العربيية وأحيانا : االضافة من املالحظة 
املرادف  وبإعطاء يشرح باللغة اإلندونيسية، ويف شرح املفردات يعطي املدرس بالصورة

واملضاد مث يستخدمها يف مجلة مفيدة كما ورد يف النص املقروء، حىت يستطيع الطلبة منها 
ويستخدم املدرس الوسائل التعليمية يف اللغة العربية،  .املدرس فهما جيدافهم ما يقصده 
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ولتقوية ما حصل عليه الطلبة من  التعليم  .البطقة، والقاموس املصور، والسبورة: مثل
 .علم، قام املدرس بالتدريباتوالت

أما نقصان تعليم اللغة العربية يف تعليم املفردات الذى وجد الباحث أثناء عملية 
التعليمية بني املادة  واليربط املعلمال يصمم املعلم املادة الذي سيعلمها : تعليمهه مها 

 .السابقة واملادة التعليمية املقدمة

  تعليم المفردات بيانات من استبانة الطلبة لمعرفة  -ب 

الذى يقوم به العلم يف تعليمهم، ويستخدم الباحث استبانة  تعليم املفرداتوملعرفة 
بتسعة  املفرداتيف هذه االستبانة قدم الباحث األسئلة إىل الطالبة تتعلق بعملية تعليم 

:سؤاال، ومن النتيجة كما يلي

  

 أين تعلمتم قبل أن تتعلموا هبذا املدرسة؟  (1
 متم اللغة العربية قبل أن تتعلموا هبذا املدرسة؟هل قد تعل (2
 هل قد تعلمتم اللغة العربية بالكفاءة والفعالية؟ (3

 هل رئيتم ان املعلم حيملون خطة التدريس؟ (4

 قبل الدراسة؟ املفرداتهل معلم يعطي  ( 

 ؟املفرداتتعليم  ماذا يفعل املعلم يف (2

 ؟ املفرداتكيف املعلم يفعل  ( 

 تعليمية؟هل معلم يستخدم الوسيلة ال ( 

 هل معلم يعطي التدريبات؟ ( 
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 نيعرض البيانت تقويم المعلم: المبحث الرابع

يعترب الباحث أن التقومي مهم جدا وإنه جزء نافع يف تنظيم املدرسة وإدارهتا، ويرى 
يف كل مدرسة قاعة للتقومي جيد يعطى هلا مكانتها وجتعلها طبيعة وحمكمة  تكون نأ

ومقياسا لنجاح لنتائج التعليم والتعلم، مقياسا لنجاح املعلم بعتبارة مقياسا مضبوطة، 
.املعلم ومقياسا تعليم والتعلم

  

، وجد الباحث عن النقائص اليت اللغة العربيةوبعد أن يالح  البحث عن تقومي عملية 
 :، من بعضها هياللغة العربيةقّوم هبا معلم 

 نادر التقومي بعد انتهاء أو آخر التعليم  -1

 التقومي العام هو يف نصف وأخر السنة الدراسة إن إقامة -2

، وجد الباحث عن كان يف كتابة األسئلة يف أداء التقومي أو االمتحان -3
 :النقائص فيما يلي

 كانت األسئلة تكتب بعد األرقام نقطة 

 كانت األسئلة الهتتم باملهارة اللغوية 

 أكثر من األسئلة تعرب عن القواعد والرتمجة 

 نظرا من النحو والصرف املفردات ء يف الكتابةوجد الباحث األخطا 

 كانت البدائل غري مرتبة 

 كانت البدائل ليس من جنس الفهم 

  كانت اخليارات(Destruktor)  بعيدة من البدائل، حيث كأهنما
 صحيحان يف االختيار

 األجوبة التوجد طريقة تقومي. 
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ية األوىل ماالنج مستمرة املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومتعليم تقومي 
من خالل التقومي اليومي، واالختبار العام، واالمتحان الشفهي والتحريري لكل الفصل 

.الدراسي

  

متحان أو االختبار من املدرسة بإندونيسية تقتضي اختبار من قال الباحث إن االو   
هل كل منرة وبة جمن تلك األمّث كيف تقييم األجوبة  متعدد االختبار املقاىل، ولذالك

ومن املعروف عن اختبار االختيار من متعدد أن املصححني ال  متساوية أو متفرفة؟
يف تصحيح ورقة اإلجابة الواحة ألن اجلواب معروف وحمدد والجمال لقبول خيتلفون 

    .إجابات متنّوعة 

 الذي يقوم به المعلم في تعليمهم بيانات من المقابلة لمعرفة التطبيق العملى -1

اليت ال يستطيع أن يعرفها اجملتمع البحث خدم الباحث املقابالت ملعرفة آراء يست 
يف هذه املناسبة، كانت املقابلة جتري لرئيس املدرسة أو نائبه ومدرسي . بواسطة املالحظة

ويستخدم الباحث هذه الطريقة لكشف احلقائق والبيانات املتعلقة بإدارة . اللغة العربية
باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  قوميه الذي قامونظام ت تعليم مفردات

 .ماالنج

 بيانت من المقابلة مع رئيس المدرسة -2

يتكلم رئيس املدرسة عن حقيقة الوقائع اليت تقوم بإدارة عملية تعليم اللغة العربية  
لم مطابقة لتخطيط اليت كتبها املعاتائج يف مرحلة نعلى مجيع معلم اللغة العربية، كانت ال

عيار كفاءة و كفاءة األساسية و املنهج الدراسي املفردات يناسب مب إّن تعليم .و صحيحة
      .إعداد التعليمو 
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 بيانت من المقابلة مع معلم اللغة العربية -3

وجد الباحث البيانات عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  
درسوا اللغة العربية يف هذه املدرسة كثري منهم يستخدمون احلكومية األوىل ماالنج أن م

الطريقة التقليدية وهي القواعد والرتمجة واليستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة إال السبورة 
 .والقلم

االستماع والكالم والقراءة والكتابة، استخدمت : ولتعليم مهارت اللغوية األربع
الذي ألف الدوكتور هدايات، " تعليم اللغة العربية"اب هذه املدرسة كتابا واحدا وهو كت

املنهج  0771سنة  (KTSP)وهذا الكتاب  باملنهج على مستوى الوحدة التعليمية 
. على معيار كفاءة املتخرجني ومعيار حمتوى اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية

  

ع الطلبة يف تعليم واملشكالت اليت تواجه املدرسة يف عملية التعليم هي أن دواف
اللغة العربية قليل حىت يتكاسلوا وميلوا، وعدم استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة إال 
الكتاب التعليمي، وكثري من الطلبة مل يقدروا على قراءة القرآن جيد ألن كثريا منهم 

.(SMP)يتخرجون من املدرسة املتوسطة العامة 

  

وال آباء الطلبة أن أكثرهم من واملوظفني وعرف الباحث أيضا البيانات عن أح
وكذلك عرف الباحث عن قدرة الطلبة يف اللغة العربية أهنم ال . والفالحني والبائعني

يزالون يف املستوى األساسي، وليس يف هذه املدرسة البيئة اللغوية لرتقية مهارهتم اللغوية، 
.    ليم اللغة العربيةوأنشطتهم يف املدرسة وخارجها التساعد على كفائتهم يف تع
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 بيانت من المقابلة مع بعض التالميذ -4

بعد أن مت الباحث يف إجراء هذه العملية التعليمية، يقدم الباحث أسئلة املقابلة من  
 : الباحث فيما يلي مبعض التالميذ، ويقد

 إن بعض الطالب يرغبون عن درس اللغة العربية 

 ة ألهنم اليفهمون هنايرغبون الطالبة عن درس اللغة العربي 

 كان معلم اللغة ال تزال شديد يف الفصل 

 يعلم معلم اللغة العربية ال ينفذ وسائل التعليم 

  ال يقوم معلم اللغة العربية بعد انتهاء التعليم ويقّوم إاّل يف نصف وأخر
 .السنة الدراسية
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 مساخالفصل ال

 نتائج البحث والتوضيات والمقترحات

 بحثئج النتا -أ 

على  يبعد أن حلل الباحث البيانات املوجودة باملدخل الكيفي واملنهج الوصف
تعليم اليت وجدها خالل إدارة  حثهنا عرض النتائج الب الباحث حدسواء فجدير

وألجل أن تتضح هذه . فردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجامل
 :أقسام الثةالنتائج ميكن الباحث تقسيمها إىل ث

 املفرداتالنتائج يف مرحلة التخطيط يف استعداد إدارة تعليم  .1

املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ختطيط تعليم  (أ 
ماالنج يراجع املنهج الدراسي وإعداد التعليم أو اخلطة الدراسية والربامج 

ية ومعيار كفاءة السنوية والربامج املرحلية أو نصف السنة وكفاءة األساس
 .اخلريج

 يف اللغوية املهارةيساعد الطالب يف تنمية  فرداتاملإدارة تعليم إّن   (ب 
  .فرداتاملتعليم 

 .تدل على كيفية تنفيذ املعلم عملية تعليمهفردات املتعليم  إنّ  (ج 
 

 النتائج يف مرحلة التنفيذ العمل .2

ة األوىل ماالنج املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميتعليم تنفيذ  ( أ
 .على شكل فعال واملشاركة بني املعلمة والتلميذات إجيابيا

إدارة تعليم جبهد كبري يف  إّن معلمى اللغة العربية يف هذه املدرسة  ( ب
 . فرداتامل
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 .فرداتالنتائج يف مرحلة التقومي بعد أداء إدارة عملية تعليم امل .3

ة احلكومية األوىل ماالنج املفردات باملدرسة الثانوية اإلسالميتعليم تقومي  ( أ
مستمرة من خالل التقومي اليومي، واالختبار العام، واالمتحان الشفهي 

 .والتحريري لكل الفصل الدراسي

احلث على مراجعة الدروس  املفرداتتعليم  إّن أغراض التقومي  ( ب
له عالقة مبا ما  بغية تشبيتها يف أذهاهنم والقدرة على استعماهلا واختيار

يف التقومي من خربهتم السابقة، وأما أداء التقومي يف تلك يطلب منهم 
  .املدرسة إالّ لنيل األرقام فحسب

 

 توصيات البحث -ب 

إدارة تعليم أوصى الباحث ملن يرغب يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف   
تعليم املفردات الوقوف على فعالية تنمية  أن يواصل هذه الدراسة إىل فرداتامل
حىّت أن يكون هذا البحث كامال وأكثر نفعا من  فرداتاملتعليم إدارة  هتماماب

       . قبل املدرسني والطالب والقارئني والباحثني

 

 مقرتحات البحث -ج 

هتمام إدارة عملية تعليم باتعليم املفردات وفقا للبيانت اليت وجدها خالل تنمية 
 :اللغة العربية، يقدم الباحث االقرتاحات كما يلي 

خصوصا يف   درسةأن تكون نتائج البحث تفيد ويهتم يف امل ثيرجو الباح .1
 .املفرداتإدارة تعليم 
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وباستمرار بالتجديد  املفرداتجيري إدارة تعليم  درسةيرجو الباحث أن امل .2
 .والتحسني

يريد الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم  .3
 .  املفرداتة تعليم خصوصا يف  إدار  بالبحوث العلمية بعدها
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  قائمة المصادر والمراجع

 املصادر

 القرآن الكرمي

 األحاديث النبوي
 العربية املراجع

اإلمام أيب عبد اهلل حممد ابن امساعيل بن إبراهيم  ابن املغرية بن بردزبة البخاري 
وت، اجمللد الثالث، بري )اجلعفي، البخارى مشكول حباشية السندى، 

  ( دارالفكر، دون السنة

 .عامل الكتب :القاهرة .اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاطها. 1221 .حممد منري موسى

  .الدار املصرية اللبنانية: مصر .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .حسن شحاتة

: مصر .اليهتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأس. 1262 .رشد أمحد طعيمة
 .إيسكو

  .دار أسامة: الرياض. البحث العلمى .1221. ذوفقان عبيدات وأصحابه

طرق  –مداخلة  –أسسه : تعليم اللغة العربية بلغات اخرى  .1265. حممود كامل
 .مكة املرمة: جامعة أم القرى .تدريسه

لناطقني هبا، ملعلمى اللغة العربية لغري اإضاءات . 1412 .عبد الرمحن ابراهيم الفوزان
 .فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية النشر: الرياض .الطبعة األوىل

 .ت.املكتبة العصرية د: بريوت  .جامع الدروس العربية .مصطفى الغلياين
  .دار الفالح: األردون  .أساليب تدريس اللغة العربية. 2777 .حممد علي اخلويل

  .دار الفكر العريب: القاهرة  .تدريس فنون اللغة العربية .2772. علي مدكور
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 .املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .دون السنة .رشدي أمحد طعيمة

 جامعة أم القرى: مكة  .اجلزء األول

طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق 
 ( م0770لتوزيع، دار الشروق للنشر ل: عمان )تدريسها 

 (  م8000إكيب ماالنج، : ماالنج )إمام أسراري، الوسائل املعينات يف تعليم العربية 
 (م8002جامعة امللك سعود، : الرياض )حممد عبد اخلالق حممد، اختبارات اللغة 

املفردات، ورقة عمل مقدمة لدورة املعلمني واملعلمات يف . 2711 .أريل حبر الدين
للغة العربية جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  الربنامج اخلاص

 .ماالنج

إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني هبا، الطبعة  .عبد الرمحن ابراهيم الفوزان
 .فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية النشر: الرياض .األوىل

ومبادئها وتطبيقاهتا العملية، يف طرق التدريس الرتبية احلديثة مادهتا صاحل عبد العزيز، 
  .دار املعارف: مصر  .اجلزء الثالث ،الطبعة السابقة

 –مداخلة  –أسسه : تعليم اللغة العربية بلغات اخرى . 1265 .حممود كامل الناقة
  .جامعة أم القرى: مكة املكرمة .طرق تدريسه

 .لمىالع البحث ومبادئ أساس .2772. خفاجة على مريقت و صابر عوض فاطمة

  .اإلشعاع مكتبة: إسكندرية

دار املسرية للنشر : عمان .أساسيات البحث العلم. 2771. منذر عبد احلمبد الضمان
 .والتوزيع
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 .جامعة اإلسالمية ماالنج .غري منشوراترسالة املاجسرت،  .2776. نور هادي

، ج بينتنيتعليم املفردات يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريان .2771. حسن علي
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج :ماالنج .رسالة املاجستري

جامعة شيخ نور  تعليم اللغة العربية على أساس حف  املفردات، .2712. وحى الدين
 .منشورة جاتى اإلسالمية احلكومية شربون جاوى الغربية، رسالة اجملستري غري

لك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدرسات جامعة موالنا ما :ماالنج
 .منشورة ، حبث جملستري غريلعليا قسم اللغة العربيةسا

إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة باملدرسة . 2711 .حممد إمام مرشد
جامعة  :ماالنج .، رسالة املاجستريالثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج
 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اإلحتاد اإلسالمي  إدارة منهج تعليم اللغة العربية يف معهد .2715. حممد برق السالم
(PERSIS)  جامعة موالنا مالك  :ماالنج .رسالة املاجستري ،باجنيل فاسوران

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

   مود كامل الناقة، التعلم الذايترشدي أمحد طعيمة و حم

(http/www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Taalim007Longha/htm ) 84-88 ص 
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