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Curriculum is a drafted plan in order to achieve the expected goals. Curriculum  

 has a long history in Indonesia is marked by its that changed continually . On this 

research the author discusses about the curriculum of 2013 in Arabic lesson for the 

elementary  school with the aims, examining the elements contained in this curriculum 

are: 1) The goal, 2) Content, 3) Method, 4) Media, and 5) Evaluation. In this research  the 

author  using a library research that  is partly  the task of  research in library, searching 

for literatur  that related to the various sources of the problem examined. The research 

is the analysis deskriftif  research. The selected  object is the result of the 

written examination which discusses about the components of  curriculum in Arabic 

lesson  for elementary   with  reviewing  books,  internet,  articles,  and the others that are 

relevant to  the title of  this thesis.  The results have found  in this research  are:  1) The 

purpose  in this   Curriculum of  2013  is  focus on improving student’s abilities 'like a 

knowledge, behavior, and attitude. As for the content of this curriculum is organized 

in order to support the achievement of goals . In goals’ setting always refer to the needs 

of students and for compliance with the goals of Arabic lesson, that is for studying Islam. 

2) In Curriculum of  2013  serves the content  that is simple for the elementary 

school. The lessons  provided  to this level is still  around  at the mention of the names 

of objects and around it. The scope of  its discussion  includes  themes  about the 

introduction, the equipments, jobs, address, family, home, garden, school, laboratorium, 

library, kitchen, hours, daily activities, and works. Next, in choosing the  content  is 

inseparable on the goals  of  Arabic lesson. 3) In curriculum of  2013 have outlined 

the systematic of learning activities that serve as a guide for teachers in the process 

of teaching and learning activities. As for the methods listed in this curriculum in 

Arabic lesson elementary school  is reading method, giving  exercises, asking and 

answering method, method of matching images and vocabularies, and method of 

translating  simple words. 4) as for the media that appears on this curriculum is a 

tool or inventory related to the lesson such as picture, card, paper, cardboard, and etc. As 

well as technology that is also used as a media of instruction, in order to support 

the achievement of goals such as a whiteboard, computer, cassette, radio, LCD, and etc. 

5) evaluation  in this curriculum  is fixed on the assessment of the competences 

of students in achieving the the goals such as  knowledge, attitude, and behavior. 

 



ABSTRAK 

Abdurrahman Wahid Abdullah, 2016, Analisis Unsur Kurikulum Pembelajaran 2013 

pada Mata Pelajaran Bahasan Arab untuk Tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia, 
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Kata Kunci : Analisis, Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab, Madrasah Ibtidaiyah 

Kurikulum adalah sebuah perencanaan yang disusun dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan. Perjalanan kurikulum pembelajaran di Indonesia memiliki 

sejarah yang panjang ditandai dengan keberadaannya yang senantiasa berganti wajah. 

Pada kesempatan ini penulis membahas tentang kebijakan pemerintah melalui Permen 

KMA sebagai bentuk kebijakan diterapkannya kurikulum madrasah 2013 dan sekaligus 

membahas unsur-unsur yang terdapat dalam kurikulum pada pembelajaran Bahasa Arab 

pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia ini. Adapun, unsur- unsur yang terdapat 

dalam kurikulum ini yaitu: 1) Tujuan, 2) Isi, 3) Metode, 4) Media, dan 5) Evaluasi. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka yang sebagian tugas 

penelitiannya berada diperpustakaan, mencari berbagai sumber literaratur berkaitan 

dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini adalah penelitian analisis 

deskriftif. Objek yang dipilih adalah hasil kajian tertulis yang membahas tentang unsur- 

unsur kurikulum pada mata pelajaran bahasa arab tingkat Madrasah Ibtidaiyah dengan 

menelaah buku buku kepustakaan, artikel, internet dan lain-lain yang relevan dengan 

judul tesis ini. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 1) Tujuan yang tertera 

pada Kurikulum Madrasah 2013 ini adalah fokus pada peningkatan kemapuan siswa 

diwilayah pengetahuan, prilaku, dan sikap. Adapun konten yang disusun dalam 

kurikulum ini untuk menunjang pencapaian tersebut. Dalam penetapan tujuan selalu 

merujuk kepada kebutuhan peserta didik dan kesesuaiannya dengan  tujuan pembelajaran 

bahasa arab, yaitu sebagai media untuk mengkaji Islam. 2) Dalam Kurikulum 2013 sudah 

menyajikan isi yang sederhana untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang diberikan 

untuk tingkatan ini masih seputar pada menyebutkan nama-nama benda dan sekitar. 

Ruang lingkup pembahasannya meliputi tema tema tentang perkenalan, peralatan 

madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, dirumah, dikebun, di madrasah, 

dilaboratorium, diperpustakaan, dikantin, jam, kegiatan sehari-hari, pekerjaan, rumah dan 

rekreasi. 3) Adapun metode yang tertera pada kurikulum madrasah mata pelajaran bahasa 

arab tingkat Ibtidaiyah adalah metode membaca, metode pemberian latihan, metode 

Tanya jawab, metode mencocokkan gambar dan kosa kata, dan metode menerjemahkan 

kata sederhana. 4) Adapun media yang tertera pada kurikulum ini adalah Alat atau 

inventaris yang berkaitan dengan materi pembelajaran seperti gambar, karton, kertas, 

kartu, dan sebagainya. Serta teknologi yang juga digunakan sebagai media untuk 

menunjang pembelajaran demi pencapaian tujuan seperti papan tulis, computer, kaset, 

radio, LCD, dan sebagainya. 5) evaluasi atau sistem penilaian dalam kurikulum 

madarasah 2013 tertuju pada penilaian kompetensi siswa dalam mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan seperti pengetahuan, sikap, dan prilaku.  



 وتقدير شكر

 أشرؼ على كالسالـ كالصالة العاؼبُت ربّ  هلل اغبمد الرحيم، الرضبن اهلل بسم
 .كبعد أصبعُت، كأصحابو الو كعلى كاؼبرسلُت األنبياء

 أف الباحث يريد كىنا للماجستَت، العلمية الرسالة ىذه كتابة انتهاء الباحث يسر
 على كساعده ساىم قد ؼبن التقدير كأشبن الشكر أجزؿ العميق قلبو صميم من يقدـ
 : كىم الرسالة، ىذه كتابة

ؼباجستَت مدير جامعة موالنا مالك الاربفيسور الدكتور اغباج موجيا راىرجو، ا (ٔ
 براىيم االسالمية اغبكومية دبالنج.إ

، اؼباجستَت مدير الدراسات العليا كالدكتور حبرالدينالاربفيسور الدكتور اغباج  (ٕ
للغة العربية جامعة موالنا ااغباج كلدانا كرغاديناتا، اؼباجستَت رئيس قسم تعليم 

 براىيم االسالمية اغبكومية دباالنج.مالك إ
أكريل ؿ. كالدكتور كّ ، اؼباجستَت  بصفتو اؼبشرؼ األالدكتور اغباج شهداء (ٖ

ن كجها الباحث كأرشداه كأشرفا عليو بكل حبرالدين، بصفة اؼبشرؼ الثاين، اللذي
 اىتماـ كصارب كحكمة ُب كتابة ىذه الرسالة.

ساتذة ُب الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاء كمن اليستطيع الباحث صبيع األ (ٗ
 أف يذكرىم صبيعا ىنا.

 اؼباجستَت رسالة كتكوف كمثابة، مقبولة أعماؽبم تكوف أف أسأؿ كاهلل ىذا،
 ربليل حوؿعرؼ الباحث أف ُب ىذه البحث  .كالبالد للعباد كمفيدة افعةن ىذه

كثَتا من النقصاف كبعيد عن  بإندكنيسا االبتدائية للمدارس العربية اللغة تعليم منهج



 بغية اؼبناقشة ىذه لتحسُت منكم كاؼبدخالت االقًتاحات الباحث فيحتاجالكماؿ، 
 .للباحث اؼبتوقعة األىداؼ ربقيق ُب

 
 

 ٕٙٔٓ ينايَت ٛ ماالنج،
 الباحث،

 

 اهلل عبد كاحد الرضبن عبد
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث -أ 

 حبقيقة مناسبة تعليمية ربقيق ُب للمساعدة يصنع هجاؼبن ،األساس ُب
 اؼبنهج على فينبغي ليم،التع أىداؼ أب للوصوؿ العملية الًتصبة ىي اؼبناىج .التعليم

 يعُت الصحيح اؼبنهج ألف ،ٔربقيقها ككيفية حجاتو معرفة على اؼبتعلم يساعد أف
 ٕ.كقتهم يضيع األخر كاؼبنهج الضركرية، حاجاهتم اشباع الطالب

 ُب التعليم تطور بتاريخ بدءان  إندكنيسيا ُب التعليمي اؼبنهج تطوير كضع قد
 اؼبنهج أف إٔب يشَت كأنو اؼبدرسة، ىناؾ اؽبولندية العصر ُب رظبيا، .إندكنيسيا
 كانت التعليمي سياؽ اؽبولندية العصر ُب كلكن .العصر ذاؾ ُب موجود التعليمي
 التعليمية ىداؼأ أك كجود أف القوؿ يبكن حيث الياباف، العصر ُب ككذلك ـبتلفة،

 غرض إٔب الوصوؿ تساعد أف يبكن ىتال البشرية اؼبوارد لتكوين كاف العصر ذاؾ ُب
 الثركة نعراتل اؼبواطنُت يسخركف اؽبولندم مستعمرين اؼبثاؿ، سبيل على .االستعمار

 3.اغبرب ُب عدّكه لتغليب اؼبواطنُت يسخركف يوفاليابان أفّ  مع ،عاؼبيةال
 ُب اغبكومة اىتماـ يتضمن ،يتطّور هافي التعليم ،إندكنيسيا إستقالؿ بعد

 ُب تغيَتات ةعشر  إندكنيسيا ُب حدث اؼباضية ُب ذلك كمع .التعليمي اؼبنهج تطوير
 نظاـ تغيَت على عاقبة ىو التعليمي اؼبنهج تغيَتات رآثا .التعليمي اؼبنهج إصالح

 اؼبنهج .4كالتكنولوجيا العلـو كتطوير ،كاالقتصادم ،الثقاُبك  جتماعياإلك  السياسي
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 مصراع عدـ ينبغي التعليم ُب رضياؼب اإلقباز لتحقيق منظم كمفهـو التعليمي
 نظران  الفعل ىذا ألف فقط اؼبعينة اجملموعات أك اؼبربح اػباص القطاع كمشركع

 من الغرض عن تافااكبر  كتوضيح السلطة استعماؿ إلساءة سبت اليت لإلجراءات
 .التعليمي اؼبنهج كضع

  ينبغي قد الوطٍت التعليم أىداؼ ربقيق ُب اؼبدخالت كأحد التعليمي اؼبنهج
 ذلك، كمع  .اجملتمع ُب متطلباتك  الحتياجات كفقا ديناميكي بشكل تطويره

 ك اػبمسة اؼببادئ ُب كردت الىت التعليمية ىداؼلأل الرجوع ينبغي اؼبناىج تغيَتات
 باسبأ دكف التعليمي اؼبنهج تغيَتات إجراء فورا يتم كٓب ،ٜ٘ٗٔ  عاـ الدستور
 .ةكاضح

 ُب أساسي  دكر ؽبا التعليمي اؼبنهج أف وكتاب ُب ارباءاػب من أحد ألف
 ُب ربدد اليت التعليم، عمليةك  ؿبتول،ك  ،التعليم جهة تحديدب تتعلق ألهنا التعليم،

 تنفيذ ك تخطيطب يتعلق الدرسية ىجاناؼب .التعليم مؤسسة من اػبريج معيار هناية
 الناس كل .الوطٍت الصعيد على أك اؼبنطقة اغبي، اؼبدرسة، الفصل، نطاؽ ُب التعليم

 رظبية غَت أك رظبية قادةك واطنُت،مك كوالدين، ألنو ،التعليمي اؼبنهج إٔب وبتاجوف
 ُب ىاـ دكر ؽبا ىجااؼبن كلذلك، .تنمية حسنأب الشباب كجيل األطفاؿ مبو يرجوا أف

 .اآلماؿ ربقيق
 ال ،بإندكنسيا التعليمي اؼبنهج ؿبتويات ربليل اؼبناسبة ىذه ُب الباحث حاكؿ

 بالقيمة للوعي كنموذج ىذا كيتم  .ابتدائية مستول على العربية اللغة ؾباؿ ُب سيما
 سيحاكؿ اليت اؼبتغَتات بعض ىناؾ ،البحث ىذا ُب .طبيعتو عن أبعد اليت الًتبوية

 تغيَت حوؿ التعليمي اؼبنهج حملتول تحليلب يتضمن كاف اؼبسألة ىذه ؼبناقشة الباحث
 التعليم، ُب اؼبناىج اسهاـ ما معرفة عن فضال ،إندكنيسيا ُب التعليمي اؼبنهج كتطوير
 كهبب البقاء على قادرة تكوف ال حىت التعليمي اؼبنهج لكل اغبصوؿ يتم ما كمعرفة

 دبثابة التعليم حاؿ لَت ل بلقلق يشعر الباحث كاف عندما ىذا، كبسبب .تتغَت أف



 ؽبذا كنتيجة .نفسو التعليم طبيعة عن جدان  أبعد كجوده كمكاف ،الكمإب السلع
 ناسال إنسانية، أزمة ُب تتأثر سوؼ اليت القطاعات ـبتلف ُب فجوة يسبب اإلجراء
 موضوع صميم ُب الباحث وباكؿ ،ذلك على كعالكة .كمتحضرة عادلة عدي ٓب الذم

 كجو على اؼبسألة ىذه ؼبناقشة ؿباكلة كُب ،االبتدائية اؼبرحلة ُب العربية اللغة مناىج
 ُب العربية اللغة ؾباؿ ُب ناىجاؼب قباح مستول ؼبعرفة البحث ىذا يعمل التحديد،

 .ناضج دراسي منهج يدعمو دكف لماك إقباز ىناؾ ليس ألف .االبتدائية اؼبدرسة
 كمع .مبكرة سن من تبدأ أف هبب اليت  ةمهارا ىي اللغوية ةهار اؼب إف ،باحثلل

 ُب العربية اللغة درس طبقي ٓب حيث للباحث العقبات أصبحت اليت ٔباغبا ُب ذلك،
 .بإندكنيسيا الوقت النفس

 بالتعليم االىتماـ أشكاؿ من شكل ىو اؼبوضوع ىذا لبحث الباحث اىتماـ
 الكفاءة ؽبم األطفاؿ رلي أف أيضا الباحث يريد ذلك إٔب كباإلضافة .إندكنيسيا ُب

 ُب للمسابقة الوسائل  إحدل يى اللغة العصر ىذا ُب ألف مبكرة، سن ذمن اللغوية
 .دكليا مستول

 بالبحث اؼبوجودة اؼبشكالت لتحليل الباحث يهتم قضايا،ال ىذه من
 .ؿبتول اؼبناىج منذ بداية التعليم بإندكنيسيا إٔب اآلف ىعل يقدر كبذلك العلمي
 هجمنال عناصر تحليل :اؼبوضوع اختيار َب الباحث ذبذب اؼبشكلة كىذه

 في االبتدائي المستوي على العربية اللغة مادة في 2031 التعليمي
 .إندونيسيا

 
 أسئلة البحث -ب 

 حدد فإنو سبق، فيما الباحث شرحها اليت البحث خلفية على فبناء
 :مايلي حوؿ البحث مشكالت ىذا

 كيف أىداؼ التعليم ُب مادة اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب إندكنيسيا؟ -ٔ



 كيف ؿبتوم التعليم ُب مادة اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب إندكنيسيا ؟ -ٕ
 االبتدائية ُب إندكنيسيا ؟كيف طريقة التعليم ُب مادة اللغة العربية على اؼبستوم  -ٖ
 كيف كسائل التعليم ُب مادة اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب إندكنيسيا ؟ -ٗ
 كيف تقوًن التعليم ُب مادة اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب إندكنيسيا ؟ -٘

 
 أهداف البحث -ج 

 عن الكشف البحث ىذا يهدؼة السابق البحث مشكلة لتحديد كفقا
 :اآلتية األمور

ُب ٖٕٔٓأىداؼ تعليم اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب اؼبنهج  -ٔ
 إندكنيسيا.

ُب  ٖٕٔٓؿبتوم تعليم اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب اؼبنهج   -ٕ
 إندكنيسيا.

ُب  ٖٕٔٓطريقة تعليم اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب اؼبنهج   -ٖ
 إندكنيسيا.

 ُب إندكنيسيا. ٖٕٔٓكسائل تعليم اللغة العربيةعلى اؼبستوم االبتدائية ُب اؼبنهج  -ٗ
 ُب إندكنيسيا. ٖٕٔٓتقوًن تعليم اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائية ُب اؼبنهج  -٘

 
 فوائد البحث -د 

بشأف  اؼبنهج التعليمي البحث عن ؿبتولأف الباحث من قبل  دبا كردكفقا 
ىذه  بحثخطوات ُب ؿباكلة ل الباحث ذكلذلك ازب القلق على كجو التعليم اغبإب.

 .يناسب بالقسم الذل درسو الباحثاؼبسألة كلكن 
 فوائد النظرية -ٔ



كتنمية  اؼبنهج التعليميُب شكل النظرم، ىناؾ فوائد لتطوير ؿبتول 
 يلى: فيما النظرية فوائد إفجودة التعليم، 

اؼببادئ  ُب اؼبفهـوىل يناسب ب مناىجنا، ُبالنظر  إلعادة مرجعي كأساس (أ 
 .ٜ٘ٗٔ عاـ كدستور اػبمسة

ؿبتول اؼبنهج التعليمي تعليم  الباحث أف يقدـ عن من ىذا البحث، وباكؿ (ب 
اللغة العربية ُب اؼبدارس االبتدائية ربت كزارة الشؤكف الدينية بإندكنيسية، 

اللغة العربية ُب اؼبدارس االبتدائية الذم سيكوف اؼبصادر للمعلمُت ُب قسم 
 بإندكنيسيا.

كمصادر لفهم اؼبنهج التعليمي تعليم اللغة العربية للمدارس االبتدائية  (ج 
 بإندكنيسيا.

 كأساس نظرم ألسخاص ؼبن أراد أف يقـو بالبحث الذم حبث الباحث. (د 
 فوائد التطبيقية -ٕ

فوائد النظرية فيما  كُب شكل التطبيقي، ىناؾ فوائد لتنمية عآب الًتبوم، كأما
 يلي:

 اللغة ؾباؿ إٔب يؤدم ؿبتول اؼبنهج التعليمي ربليل البحث عنىذا ألف  (أ 
ُب  اؼبنهج التعليمي كدكر إسهاـ يرل أف فيمكن ،ابتدائية مستول على العربية
 تأثَت ؽبا ىل سيكوف بإندكنيسيا االبتدائية اؼبدارس ُب جودة اللغة العربيةترقية 
 جودة لًتقية اؼبنهج التعليمي ُب الواردة اؼبفاىيم معرفة عن فضال. أـ الكبَت 
 .العربية اللغة خاصة اللغة،

يرجي ىذا البحث، لو دكر ىاـ لتحسُت اؼبنهج التعليمي تعليم اللغة العربية  (ب 
 للمدارس االبتدائية بإندكنيسيا.

 
 



 حدود البحث -ه 
 اغبدكد اؼبوضوعية -ٔ

مناقشة  ُب اغبقيقة، .لتوضيح ىذا البحث، وبدد الباحث ُب موضوعو.
كيستغرؽ الكثَت من مصادر أكسع  فعال اؼبنهج التعليميظهور  أكؿ حوؿ

مناىج  قليالن عن تاريخ يقدـ الباحثالبيانات. كمع ذلك، ُب ىذه اؼبناقشة 
.  ُب ىذا ٖٕٔٓعاـ  اؼبنهج التعليميحىت   ٜٚٗٔاليت بدأت ُب عاـ  تعليم

البحث، سيحاكؿ الباحث أف وبلل عن ؿبتوم كعناصر اؼبنهج خاصة ُب عاـ 
ألنو ىو منهج جديد.  االبتدائيةُب تعليم اللغة العربية للمدارس  ٖٕٔٓ

كزارة الشؤكف  هاكضعت اليتالعربية  تعليم اللغة اؼبضموف األساسي من اؼبنهجك 
 .االبتدائيةدرسة اؼبالدينية ؼبستول 

 
 السابقة الدراسات -و 

 عآب ُب جديدان  شيئا ليست العربية اللغة ؾباؿ ُب اؼبناىج ربليل عن البحث
 ُب الًتكيز كلكن.  قبل من ابدأ بو القياـ ًب فباثلة دراسات من عددا كىناؾ التعليم،

 اؼبناىج لبحث إسهاـ أخص الباحث تاريخ اؼبنهج، البحث، باإلضافة إٔب حوؿ ىذه
 .بإندكنيسيا االبتدائيةُب اؼبدارس  الطالبلغوية  ترقية جودة ُب

ؿبتول اؼبنهج التعليمي  عن ربليل السابقة البحوث إٔب بعض بالنسبة أما
ُب  السابقة البحوث بعض اؼبراجع أيضا للباحث، كما أصبح تعليم اللغة العربية

 :أدناه اعبدكؿ
 

، كعاـ  وضوع، اؼب باحثال رقمال
أصالة  االتفاؽ االختالؼ البحث

 البحث
ربليل عن يناقس عن حوؿ الًتكيز البحث مناىج شهداء صاّب نور،   -ٔ



تعليم اللغة العربية ُب اؼبدارس 
بإندكنيسيا،  االبتدائية
ٕٓٓٗ. 

 اؼبنهج التعليميؿبتول 
ٕٗٓٓ 

ؿبتوم كعناصر 
منهج تعليم 
اللغة العربية 

للمدارس 
االبتدائية 
 بإندكنيسيا

ؿبتوم 
كعناصر 

منهج تعليم 
اللغة العربية 

عاـ 
ٕٓٓٗ 

ٕ-  

منهج تعليم  ،عبد السعيد
دبدرسة "رضبنية"  اللغة العرابية

اؼبتوسطة االسالمية دبينور 
، مراقبُت دماؾ جاكا الوسطى

ٕٓٓٛ. 

تطبيق  ُب البخثتركيز 
م اللغة يهج تعلمن

العربية ُب مدرسة 
 متوسطة إسالمية

هبعل منهج 
تعليم اللغة 
العربية كًتكيز 

 البحث

ربليل 
كتقوًن 
تطبيق 

منهج تعليم 
اللغة العربية 
 ُب اؼبدرسة 

ربليل كتقوًن منهج  ، خبارل  -ٖ
 .ٕٔٔٓ، تعليم اللغة العربية

ربليل كقياس الًتكيز ُب 
نتائج تنفيذ اؼبنهج 

  التعليمي

هبعل منهج 
تعليم اللغة 
العربية كًتكيز 

 البحث

ربليل 
كتقوًن 
تطبيق 

 منهج تعليم
اللغة العربية 

 ُب اؼبدرسة
 

 تحديد المصطلحات -ز 
  البحث فينبغي ىذا اؼبطلوب للباحث ، البحث إٔب يؤدم البحث ىذا عبعل

 اللغة" قاموس ُب كرد كما  .أف يستخدـ ربديد البحث الذل مناسب باؼبوضوع
 ".اإلندكنيسية



 الفعلية اغبالة ؼبعرفة( إْب أفعاؿ، باقة،) حدث ُب التحقيق (Analisis)( ٔ:التحليل -ٔ
 الصحيح الفهم على اغبصوؿ األجزاء (ٕ؛.(إْب اؼبوضوعات، على األسباب)

ك ُب الكتاب البحث النوعي ُب الًتبية كعلم النفس قيل  5.اعبامع معٌت كفهم
الحا ذبزئة الشيء إٔب طاللغة يعٌت التجزئة كاص ُبعن مفهـو التحليل أف التحليل 
يًتكب منها، فإذا قلنا أف اؼباء يتكوف من ذرتى مكونتو األساسية كعناصره الىت 

اكسجُت كذرة ىيدركجُت، فمعٌت ذلك أف العناصرين اؼبكوناف للماء نبا 
األكسجُت زاؽبيدركجُت، كأف العناصر اؼبكونة للبناء ىي االستمنت كاغبديد 

 6كالرمل كاألبواب كالشبابيك. اْب.
( ٕإْب.  ُب ىيئة( إْب مثيل، ءإنشا ربميل،) زبيلها يبكن شيء (ٔ(Isi): احملتوم -ٕ

. احملتوم ىو ؾبموعة اػباربات الًتبوية، كاغبقائق، 7(Volume) .الغرفة حجم
كاؼبعلومات الىت يرجى تزكيد الطالب هبا. كأخَتا اؼبهارات اغبركية الىت يرد 
إكساهبا إياىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة 

 .8ُب اؼبنهج
 ٕ 9التعليمية؛ اؼبؤسسات ُب تدرس اليت اؼبواضيع(Curriculum) : اؼبنهج التعليمي -ٖ

 ُب الرياضة عآب ُب األكؿ اؼبنهج مصطلح. اػباربة؛ من خاصة منطقة ُب اؼبواضيع
 الوقت ذلك ُب. Curere أك Curir كلمة من يأٌب كالذم القديبة، اليوناف أياـ

 ٍب. عداء إٔب توصلت تكوف أف هبب اليت ىو كاؼبسافة اؼبنهج التعليمي تعريف
 ـبتلف تفسَت ؽبا التعليم خارباء. التعليم عآب ُب اؼبناىج يستخدـ مصطلح
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 يرتبط اؼبنهج أف التشابو. التشابو أيضا ىناؾ ذلك، كمع. الدراسية للمناىج
 10.اؼبنشودة باألىداؼ كفقا كفاءة الطالب لتطوير دبحاكلة ارتباطان 

، كالعمليات إندكنيسياأبسط مستول التعليم الرظبي ُب  يى:  االبتدائيةاؼبدرسة  -ٗ
سنوات، بدءان من  ٙالتعليم من  ابتدائية. مدرسة يةلدينااليت تقـو هبا الوزارة 

 يستطيع أف يواصل االبتدائيةدرسة اؼبخريج ك . الفصل السادساألكٔب إٔب  الفصل
 .ٔٔالدراستو أب اؼبستوم التإب يعٍت اؼبدرسة الثانوية

 
  

                                                           
10

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta : Kencana), hlm.3. 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_ibtidaiyah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_ibtidaiyah


 الفصل الثانى
 يطار النظر اإل

 
 المنهج التعليمي -أ 

 مفهـو اؼبنهج -ٔ
أك  اؼبنهج التعليميكثَت من الناس الذين يعتاربكف اؼبواد التعليمية اؼبتعلقة ب

 ةب، حىت يكوف تغيَت ال ينبغي أف تكوف فبلوكة من قبل الطيتال يةدرسالكتب اؼب
ليست  قضية اؼبناىج الدرسيةالكتب اؼبدرسية.  ةالتغيَت كفقا على  اؼبنهج التعليمي

اذباه  قضيةالقضايا األخرل دبا ُب ذلك ىناؾ كلكن  ة فقطدراسيالكتب قضيةال
 األخرل اؼبتصلة هبا. القضاياع، فضال عن يضااؼبو  قضيةكأىداؼ التعليم، ك 

ألكؿ مرة ُب عآب الرياضة ُب كقت  اؼبنهج التعليمياستخدـ اؼبصطلح 
ُب ذلك الوقت  .Curereك Curirة الكلممدة من اليوناف القديبة اليت كانت مست

 يصطلح .كاؼبسافة اليت هبب أف تكوف توصلت إٔب عداء  اؼبنهج التعليمييعرؼ 
 12.الناس مع جالوب أك اؽبركلة من البداية إٔب النهاية

خارباء ُب  .اؼبستخدمة ُب عآب التعليمالدرسية اؼبصطلح التإب اؼبناىج ٍب 
، ىناؾ دراسية. كمع ذلك، ُب تفسَت ـبتلفالتعليم ؽبا تفسَت ـبتلف للمناىج ال

ؿباكلة تطوير كفاءة التشابو أف اؼبنهج يرتبط ارتباطان كثيقا با .شابوأيضا الت
 .اؼبنشودألىداؼ باؼبتعلمُت كفقا 

أل منهج ُب قاموس كبسًت عاـ  Curriculumكاف أكؿ ظهور لكلمة 
 ٕٜٛٔا بأهنا مقرر دراسى، خاصة ُب اعبامعة، كاشًتطت طبعة . كعرفهٙ٘ٛٔ

من  ٜ٘٘ٔمن ىذا القاموس أف يكوف ىذا اؼبقرر معينا كؿبددا، أما طبعة عاـ 
ىذا القاموس فتقوؿ بأف اؼبقرر ينبغى أف يؤدل إٔب اغبصوؿ على درجة علمية،  
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موع كما أضيف تعريف األخر للمنهج ُب ىذه الطبعة يقوؿ بأف اؼبنهج ىو ؾب
 ٖٔاؼبقررات الىت يقدمها معهد تربول.

 كثَتة كمثلى مفهـو اؼبنهج التأب:نتكلم عن مفهـو اؼبنهج ىناؾ آراء  
من الناحية اللغول، األصل الثالثى لكلمة منهج َب اللغة ىو )هنج( ك يقاؿ  (ٔ

هنج ؿبمد األمر هنجا )أم أبانو كأكضحو(، هنج الطريق )سلكو(. كالنهج 
سلك الطريق الواضح. ككلمة "منهج" ىو مصدر دبعٌت )بسكوف اؽباء( أل 

طريق، سلوؾ، كىي مشتقة من الفعل "هنج" دبعٌت طرؽ أك اتّبع. منهج  
 ٗٔكنهج كمنهج الطريق كضحو.

اؼبناىج ىو الطريق الواضح، ك اػبطة اؼبرسومة، كمنو : منهاج  صبعهااؼبنهج ك  (ٕ
الطريق اؼبستقيم كمناىج التعليم ككبو نبا، كالنهج أيضان ىو :  ،الدراسة
كيقاؿ : هنج الطريق هنجا: أم كضح كاستباف كبقاؿ  كصبعو : هنوج لواضح

 ٘ٔ.كما يقاؿ: هنج الطريق: بينو كسلكو  ،أيضا: هنج امره
كأما مفهـو اؼبنهج اصطالحا فعرؼ على الديرم نقال عن )دكؿ( ك )رهباف(  (ٖ

اؽبيئة أك اؼبؤسسة بأف اؼبنهج ىو كل اػباربات الًتبوية اليت تتضمنها اؼبدرسة أك 
ربت إشراؼ كرقابة كتوجيو معُت، أك بعبارة أخرل أنو صبيع اػباربات الًتبوية 

. ىذه اؼبصطلحات تقرر ٙٔالىت تاتى إٔب اؼبدرسة كتعتارب اؼبدرسة اؼبسؤكلة عنها
بوضوح بأف اؼبدرسة ؽبا دكر مهم ُب تطوير اؼبنهج كتنفيذه، ككذلك البد 

داؼ ؿبددة ك ربت قيادة سليمة لتساعد للمدرسة أف تصمم اؼبنهج كفق أى
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 Marvin D. Alcom and James M. Linely, Issues in Curriculum Development (New York : 
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 .ٕٔ-ٕٓـ(، ص.ٖٜٜٔ)أربد:دار الفرقاف، مناىج الًتبية الرياضية بُت النظرية ك التطبيقعلى الديرل كأخركف، ٙٔ



على ربقق النمو الشامل من صبيع النواحي اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية 
 كالنفسية. 

اؼبناىج ىي الًتصبة العملية للوصوؿ أب أىداؼ خر يقاؿ أف ُب كتاب آ (ٗ
التعليم، فينبغي على اؼبنهج أف يساعد اؼبتعلم على معرفة حجاتو ككيفية 

ألف اؼبنهج الصحيح يعُت الطالب اشباع حاجاهتم الضركرية،  ٚٔربقيقها
 ٛٔ.كاؼبنهج األخر يضيع كقتهم

 كمعناىا اليونانية الكلمة من مستمدة منهج كلمة فأ ذكره سبق كما
 الطريق ىو اؼبنهج،العربية اللغة كُب .ما ىدؼ أب يؤدم الذم النهج أك الطريق
 على كأسسو ،" منهج"  كلمة استعمل من أكؿ ىو آرسطو أف كيبدك .الواضح
 اؼبنطقى االستنتاج طبقات أب تنتقل ٍب باؼبسلمات تبدأ منطقية األكٔب:  دعامتُت

 تنتقل ٍب ،الدقيقة باؼبشاىدة تبدأ اجرائية دعامة كالثانية ؛ بالنتائج لتنتهي الصاـر
 . األكلية اؼببادئ أب تصل حىت درجاتو تتصاعد سلم ُب التعميمات استنباط أب

 
 مفهـو اؼبنهج التقليدم ك اغبديث -ٕ

كالصلة بُت مفهـو هنج لغة كمفهومو اصطالحا كبَتة. إالّ أف الذم ينبغى 
 مُت للمنهج أحدنبا قدًن كاألخر حديث.و أف نقف عليو أّكال ىو الفرؽ بُت مفه

 19مفهـو اؼبنهج التقليدم :  (أ 
اؼبنهج دبفهومو التقليدل عبارة عن ؾبموعة اؼبعلومات كاغبقائق 

م الىت تعمل اؼبدرسة على اكساهبا للتالميذ هبدؼ اعدادىم للحياة يكاؼبفاى
كتنمية قدرهتم عن طريق اإلؼباـ خباربات اآلخرين كاالستفادة منها، كقد كانت 
ىذه اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبفاىيم سبثل اؼبعرفة جبوانبها اؼبختلفة، أل أهنا  
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غرافية كتارىبية كفلسفية كانت تتضمن معلومات علمية كرياضية كلغوية كجي
 كدينية كفنية.. أْب.

للداللة على ؾبموعة اؼبقررات الدراسية  التقليدماستخدـ لفظ اؼبنهج 
من ىذا التعريف :  ،اليت تقدـ للتلميذ ُب مادة معينة كُب صف دراسي معُت

عبارة عن ؾبموعة من اغبقائق كاؼبفاىيم تعطى التقليدم ىو يتبُت أف اؼبنهج 
انان من اؼبدرسة بأف ىذه اغبقائق كاؼبفاىيم كفيلة جبعل االنساف إيب طالبلل

فاىتمامو منصب على ناحية كاحدة  ،وبيا حياة سعيدة كمروبة ُب اؼبستقبل
فقط كىي ناحية اؼبعلومات أك اعبانب اإلدراكي أك اؼبعرُب كاليت تركز على 

 بناء العقل فقط كىو ما يعرؼ باعبانب التحصيلي.
ج التقليدم اؼبقرر الدرسى الذم يقدـ للطالب ُب كاف يقصد باؼبنه

مادة معينة أم الذم يشرحو اؼبدرس لتالميذه ُب داخل غرفة الدراسة. فهناؾ 
بع ااؼبقرر خاص للجغرافيا، كىناؾ آخر للتاريخ، كالثالث للرياضيات، كالر 

 ٕٓللغة،كىكذا.
إف اؼبفهـو اؼبنهج التقليدم ىو عبارة عن ؾبموعة نبالك كقاؿ عمر 

اؼبواد الدراسية الىت يدرسها الطلبة أك التالميذ ألجل النجاح ُب هناية السنة 
 ٕٔالدراسية أك لنيل الشهادة.

فعلى ىذا األساس يتضح لنا أف اؼبواد الدراسية ُب الدكء اؼبفهـو 
اؼبنهج التقليدم خاربات ماضية كأف أىدافها لنيل الشهادة. كقد ساد ىذ 

طويال كال يزاؿ حىت اآلف، ككذلك شاع  اؼبفهـو كما قالو س. ناسوطيوف،
 ٕٕىذا اؼبفهـو ُب بالدنا إندكنسيا، كلو أنصار كمؤيدكف.
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كحيث أف ىذه اؼبعلومات كانت تقدـ ُب صورة مواد دراسية ـبتلفة 
موزعة على مراحل الدراسة كسنواهتا فمعٌت ذلك أف اؼبنهج يبفهومو التقليدل 

تخصصوف اعدادىا كيقـو التالميذ ىو ؾبموعة اؼبواد الدراسية الىت يتؤب اؼب
بدراستها، كمن ىنا أصبحت كلمة منهج مرادفة لكلمة مقرر دراسى كدبركر 
الوقت أصبح استخداـ كلمة منهج أعم كأمشل من استخداـ كلمة مقرر حىت 
..أْب. ككاف  أصبحنا نسمع دبنهج اعبيغرافيا كمنهج التاريخ كمنهج العلـو

لكلمة منهج باؼبعٌت الذل أشرنا إليو  اؼبدرسوف أكثر الفئات استخداما
كالدليل على ذلك أهنم كانوا يكتبوف ُب أكؿ صفحة من دفًت زبضَت دركس 
اؼبادة )توزيع اؼبنهج على أشهر كأسابيع العاـ الدراسى( كاؼبقصود باؼبنهج ىنا 

 23ىو اؼبقرر الدراسى للمادة.
حىت  كبكل أسف فاف ىذا اؼبفهـو التقليدل للمنهج مازاؿ مستخدما

اآلف لدل عامة الشعب بل كلدل الكثَت من القائمُت بالعملية التعليمية 
 بالرغم من أف ىذا اؼبفهـو قد تغَت تغيَتا جوىريا.

يعتقد الكثَت من العاملُت ُب ؾباؿ اؼبناىج على أف اؼبنهج عبارة عن 
ة ؾبموعة اؼبواد الدراسية اليت يدرسها الطلبة أك التالميذ ألجل النجاح ُب هناي

 :السنة الدراسية كيتصف دبا يلي
 .األىداؼ : أىداؼ معرفية يضعها اؼبربوف كوبققها الطلبة كالتالميذ (ٔ
ؾباالت التعلم : الًتكيز على اجملاؿ اؼبعرُب دكف االىتماـ باجملاؿ االنفعإب  (ٕ

 كاجملاؿ النفس حركي.
دكر اؼبعرفة : تكوف اؼبعرفة بالدرجة األكٔب لنقل الًتاث من جيل إٔب  (ٖ

 ر.آخ
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ؿبتول اؼبنهج : يتكوف اؼبنهج من اؼبقررات الدراسية كتتدرج بصورة يبكن  (ٗ
 للطلبة أك التالميذ حفظها.

طرؽ التدريس : تستعمل طريقة التدريس اللفظية خالؿ احملاضرات  (٘
 إلعطاء اؼبعلومات خالؿ كقت ؿبدد.

 دكر اؼبعلم : ىو الذم وبدد اؼبعرفة اليت تعطى للطلبة أك التالميذ. (ٙ
 اؼبتعلم : دكره سليب كعليو حفظ ما يلقى عليو من اؼبعرفة.دكر  (ٚ
 مصادر التعلم : الكتب الدراسية اؼبقررة. (ٛ
الفركؽ الفردية : ال تراعى الفركؽ الفردية ألف اؼبواد الدراسية تطبق على  (ٜ

 اعبميع.
 دكر التقوًن : للتأكد من أف الطلبة أك التالميذ وبفظوف اؼبواد الدراسية. (ٓٔ
بالبيئة كاألسرة : ال يهتم بالعالقة أـ بُت اؼبدرسة كالبيئة عالقة اؼبدرسة  (ٔٔ

 كاألسرة.
 طبيعة اؼبنهاج : اؼبفردات مطابقة للمنهج كثابتة ال هبوز تعديلها. (ٕٔ
زبطيط اؼبنهج : يعده اؼبتخصصوف باؼبواد الدراسية ىو الذم وبقق ىدؼ  (ٖٔ

 اؼبنهاج.
 

 اؼبنهج اغبديثفهـو م  (ب 
أنواع النشاط كاؼبواقف أك  اؼبنهج دبفهومو اغبديث يشمل صبيع

التعليمية اليت يبر هبا التالميذ ربت إشراؼ اؼبؤسسة اؼبدرسية دخل جدراف 
كعرؼ عبد القدير يوسف، كما نقلو خَت الدين  ٕٗاؼبدرسة كخارجها.
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كأخركف، اؼبنهج ُب الًتبية اعبديثة بأنو ؾبموعة خاربات كذبارب تعلم األطفاؿ 
 ٕ٘ربت إرشاد اؼبدرسة.

فهومو اغبديث ىو ؾبموع اػباربات الًتبوية الىت هتيؤىا كاؼبنهج دب
اؼبدرسة للطالب داخلها أك خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل 
أل النمو ُب صبيع اعبوانب )العقلية، الثقافية، الدينية، االجتماعية، اعبسمية، 
 النفسية، الفنية( مبوا يؤدل أب تعديل سلوكهم كيعمل على ربقيق االىداؼ

 26الًتبوية اؼبنشودة.
كفقا ؽبذا التعريف يتضمن اؼبنهج خاربات تربوية أك خاربات مربية 
كمعٌت ذلك أف ىناؾ ربديدا لنوعية اػباربات الىت يتضمنها اؼبنهج اذا أف ىناؾ 
من اػباربات ما ىو ضار كمدمر للفرد كاجملتمع كمنها ما ىو مفيد كبناء ؽبما 

 معا.
ة يبر ُب حقيقة االمر بالعديد فالطفل الذل ينخرؼ كينضم لعصاب

من اػباربات الىت ذبعل منو ُب النهاية لصا ؿبًتفا خطَتا كمثل ىذه اػباربات 
الهبٌت من كرائها سوؼ التخريب كالدمار اآلخرين كبالتأب فهي مرفوضة من 
أساسها ألهنا ال توازف بُت مصلحة الفرض كمصلحة اجملتمع، كسعادة الفرد 

 كسعادة اجملتمع.
ىناؾ مفهـو جديد آخر للمنهج عند بلـو كما نقلو إدريس جوىرل 
ُب كتابو، أنو ؾبموعة اػباربات الًتبوية ك االجتماعية كالثاقفية كالفنية كالعلمية 
اليت زبططها اؼبدرسة كتعدىا للتالميذ ليقوموا على تعلمها داخل غرفة 

تعديلهم أك الدراسة أك خارجها هبدؼ إكساهبم أمباطا من السلوؾ أك هبدؼ 
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تغيَتىم أمباطا أخرل من السلوؾ كبو اإلذباه اؼبرغوب فيو. كذلك من خالؿ 
 ٕٚفبارستها عبميع األنشطة الالزمة اؼبصاحبة لتعلم تلك اػباربات.

كمن اعبدير بالذكر ىنا تعريف اؼبنهج اغبديث اؼبالئم بتعليم اللغة 
كره رشدل أضبد العربية كلغة ثانية لغَت ناطقُت هبا. كذلك كما اقًتحو كذ 

طعيمة : أف الذل يقصد دبنهج تعليم العربية كلغة ثانية ىو تنظيم معُت يتم 
عن طريقة تزكيد الطالب دبجموعة من اػباربات اؼبعرفية كالوجدانية كالنفس 

هم كسبكن،اغبركية الىت سبكنهم من االتصاؿ باللغة العربية الىت ربالف عن لغتهم
نشاط الالزمة داخل اؼبعهد التعليمى أك و المن فهم ثقافتها كفبارسة اذب

 خارجو كذلك ربت إشراؼ ىذا اؼبعهد.
 كيتميز ىذا التعريف دبا يإب:

 أخذه دببدأ التنظيم ك النظر إٔب اؼبنهج. (ٔ
 سبييزه بُت مفهـو اؼبنهج كعناصر اؼبنهج. (ٕ
 نظرتو الشاملة إٔب عملية التعليمية . (ٖ
 الناس.ربديده لوظيفة اللغة بأهنا ربقق االتصاؿ بُت  (ٗ
 ربديده غبجة اؼبسؤكلية ُب تعليم اللغة. (٘
 ٕٛالنظرة إٔب اؼبنهج على أنو كسيلة ال غاية. (ٙ

 
 إٔب اؼبدرسة تقدمها اليت الًتبوية اػباربات صبيع ىو اغبديث اؼبنهج إف

 سليمة قيادة كربت ؿبددة أىداؼ كفق خارجو أك الفصل داخل التالميذ
 كالعقلية اعبسمية النواحي صبيع من الشامل النمو ربقق على لتساعد

 .كالنفسية كاالجتماعية
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كقد عرؼ )ركز قبلي( اؼبنهج بأنو صبيع اػباربات اؼبخططة اليت توفرىا  (ٔ
اؼبدرسة ؼبساعدة الطلبة ُب ربقيق النتاجات التعليمية اؼبنشودة إٔب أفضل 

 .ما تستطيعو قدراهتم
خاربة  كعرؼ )استيفاف ركميٍت( اؼبنهج بأنو ىو كل دراسة أك نشاط أك (ٕ

يكتسبها أك يقـو هبا التلميذ ربت إشراؼ اؼبدرسة كتوجيهها سواء أكاف 
 .ُب داخل الفصل أك خارجو

كعرؼ )كيلي( اؼبنهج ىو ما وبدث لألطفاؿ ُب اؼبدرسة نتيجة ما يعد  (ٖ
 .لو اؼبدرسوف

كعرؼ )دكؿ( اؼبنهج ىو كل اػباربات الًتبوية اليت تتضمنها اؼبدرسة أك  (ٗ
 .إشراؼ كرقابة كتوجيو معُت اؽبيئة أك اؼبؤسسة ربت

كعرؼ )رهباف( اؼبنهج ىو صبيع اػباربات الًتبوية اليت تأٌب إٔب اؼبدرسة  (٘
 29.كتعتارب اؼبدرسة مسؤكلة عنها

إف صبيع التعريفات كاف اختلفت ُب مضموهنا إال اهنا تتضمن ُب ؾبموعها  (ٙ
 .كاذباىاهتا األىداؼ كاحملتول كالطرؽ كالوسائل ٍب التقوًن

 30: يلي كما يتصف اغبديث اؼبنهج مفهـو ُب
ألىداؼ : تشتق من خصائص اؼبتعلم كميولو كتصاغ على شكل  (ٔ

 .أىداؼ سلوكية
 ؾباالت التعلم : هتتم بالنمو اؼبتكامل معرفيان كانفعاليان كنفس حركيان. (ٕ
دكر اؼبعرفة : اؼبعرفة ىدفها مساعدة اؼبتعلم على التكيف مع البيئة  (ٖ

 الطبيعية كاالجتماعية
اؼبنهاج : يتكوف اؼبنهاج من اػباربات التعليمية اليت هبب أف ؿبتول  (ٗ

 .يتعلمها الطلبة أك التالميذ ليبلغوا األىداؼ
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طرؽ التدريس : تلعب طرؽ التدريس بطريقة غَت مباشرة دكران ُب حل  (٘
 اؼبشكالت اليت يتمكن اؼبتعلم من خالؽبا الوصوؿ إٔب اؼبعرفة.

طلبة أك التالميذ على اكتشاؼ دكر اؼبعلم : يًتكز دكره ُب مساعدة ال (ٙ
 اؼبعرفة.

دكر اؼبتعلم : لو الدكر الرئيسي ُب عملية التعلم، فعليو القياـ بكافة  (ٚ
 الواجبات التعليمية.

مصادر التعلم : ىي متنوعة منها األفالـ كالكتب ككسائل األعالـ  (ٛ
 األخرل.

 الفركؽ الفردية : هتيئة الظركؼ اؼبناسبة لتعلم التلميذ حسب قدراتو. (ٜ
دكر التقوًن : يهدؼ التقوًن ؼبعرفة من أف التالميذ قد بلغوا األىداؼ  (ٓٔ

 التعليمية ُب كافة اجملاالت.
عالقة اؼبدرسة : االىتماـ الكبَت ُب عالقة اؼبدرسة مع األسرة كالبيئة  (ٔٔ

 بالبيئة كاألسرة.
طبيعة اؼبنهاج : اؼبقرر الدراسي جزء من اؼبنهاج كفيو مركنة، يبكن تعديلو  (ٕٔ

طريقة تفكَت التالميذ كاؼبهارات كتطورىا كجعل اؼبنهاج متالئم مع كيهتم ب
 اؼبتعلم.

زبطيط اؼبنهاج : هبب مسانبة صبيع الذين ؽبم التأثَت كالذين يتأثركف بو  (ٖٔ
 ُب زبطيط اؼبنهاج.

 التعليمي اؼبنهج أف نستنتج أف فيمكننا السابقة التعريفات من نظرا
 يشمل ىو كإمبا فحسب، الدراسية اؼبواد على يقتصر ال اغبديث دبفهومو

 أك الفصل دخل التالميذ إٔب اؼبدرسة تقدمها اليت الًتبوية اػباربات صبيع
 النمو ربقق على لتساعد سليمة قيادة كربت ؿبددة أىداؼ كفق خارجو
 ككذلك. كالنفسية كاالجتماعية كالعقلية اعبسمية النواحى صبيع من الشامل



 التعليم، كعملية الدراسية، اؼبقررات منها العناصر عدة على اؼبنهج يتضمن
 .التقوًن ٍب التعليمية ككسائل التدريس، كطرائق كاحملتول، كاألىداؼ،

كبالنسبة لتعريف منهج تعليم اللغة العربية فيمكننا أف نلخص بأنو تنظيم 
معُت عن أىداؼ، كؿبتول كطرائق التدريس كالتقوًن الىت يبكن الطالب أف يعرفوا 

العربية كيتصلوا هبا كيفهموا ثقافتها دبمارسة أكجو النشاطات التعليمية اللغة 
 الالزمة داخل اؼبدرسة أك خارجها ربت إشراؼ ىذه اؼبدرسة.

 
 حقيقة اؼبنهج التعليمي -ٖ

 Murray Print  تقدًن، كما للطالبتعليمي اؼبنهج الباغبقيقة تصنع 

 :على تتضمن ( أف اؼبنهج التعليمئٖٜٜ)
 .ميالتعلزبطيط خاربات  (أ 
 .برنامج التعليم عرضت ضمن (ب 
 .وثيقةالثلت كفب (ج 
 .ٖٔكتشمل اػباربات الناصبة عن تنفيذ الوثيقة (د 

 
 برنامجك  م،يتعلال كخاربات ،زبطيط يتضمن التعليمي اؼبنهج أف Print رأل

 ُب.الوثائق تنفيذ نتائج عن فضال وثيقة،ال ُب يتجسد الذم تعليمال مؤسسة
 التعليمي اؼبنهج: مىك  ،اؼبفاىم أبعاد ثالثة لديها ،التعليمي اؼبنهج مفهـو

 امجنبر  تخطيطك التعليمي اؼبنهجك  ميتعلال خارباتك التعليمي اؼبنهجك  ،واضيعاؼبك
 .التعليم

 لتحقيق الطالب حاكلةدب تتعلق ىي واضيعاؼبك التعليمي اؼبنهج مفهـو ُب
 بالالط هبد كاف فإذا. الطالب قدرة يعكس الشهادة كباألساس، .الشهادة
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 قيمة ُب ةالقدر  ىذه كترد. ةالدراسي ىجاللمن كفقا الدرس يتقن مأهن دبعٌت الشهادة
 قائم قيمة على وبصل ٓب أك القدرة لكيب ال الذين الطالب .الشهادة ُب عيضااؼبو 
 اؼبنهج هتدؼ األرل ىذا ُب ،كلذلك. ةالشهاد على صلوب ٓب معُت عياردب
 تستخدـ اليت ةرساؼبد ُب ميالتعل عملية .التعليم عيضامو  أك احملتول على تعليميال

 كما.التعليم عملية ُب نهايةال ىدؼ ىو تعليميال هجاؼبن ؿبتول إتقاف ها،مفهوم
 ُب .عيضالمو ل الطالب إتقاف فتيشللت التعليم نتائج إختبار يستخدـ العادة،
 حقل على وبتوم التعليمي نهجاؼبف عيضاكاؼبو  تعليميال اؼبنهج عندما الواقع

 .الدراسة
 عملية ُب ب،الالط إتقاف على ينبغي اؼبواضيعك التعليمي هجاؼبن
 :التالية التعيينات سبلك التخطيط

امل و ع. مع مراعاة التعليمخارباء حكم  تعليميزبطيط اؼبنهج ال تاستخدام (أ 
امل ُب ؾباؿ التعليم، ربديد اػبارباء اؼبواضيع اليت ينبغي و االجتماعية كع

 .الطالب إٔبتدريسها 
إٔب النظر ُب عدد من األشياء مثل وبتاج  اؼبنهج التعليميُب ربديد كاختيار  (ب 

 .كإْبمستول الصعوبة، مصلحة الطالب، كتسلسل اؼبواد التعليمية، 
على استخداـ أساليب كاسًتاتيجيات  يركز اؼبنهج التعليميزبطيط كتنفيذ  (ج 

 أف يستطيعفي إتقاف اؼبواضيع. م اليت يبكن للطالبيالتعل
 ُب كلو التقليدية، نظرةال ىي التعليمي اؼبنهج أف تعتارب اليت النظر ةكجه فإ

 جدان  بسرعة  كالتكنولوجيا العلـو تطوير .هايطبق الناس من كثَت مازلت الواقع
 اؼبدرسة كظيفة ليربو  ذلك ُب دبا اغبياة، جوانب ـبتلف على األثر يسبب

 عبء اغبياة، كمتطلبات احتياجات من يةنمت إٔب جنبا .تعليميةال كمؤسسة
 اؼبتنوعة العلـو جهيزلت اؼبطلوب ىو اؼبدرسة .كاؼبعقدة الثقيلة اغبصوؿ اؼبدرسة

 كؼبساعدة كاؼبواىب الفواعد لتطوير أيضا اؼبطلوب ىو كلكن ،بسرعة تنمية على



 اؼبرجوة اؼبهارة إتقاف ُب الطالب يستطيع ليكوف اؼبطلوب ىو بل ،األخالقية
 .العمل بعآب للوفاء

 اؼبنهج معٌت ليربو  بسبب اؼبدرسة على جديدة متطلبات اجملتمع كتقيد
 التعليم تاخارب  يعتارب هاكلكن ،واضيعاؼبك التعليمي اؼبنهج يعتارب يعد ٓب .التعليمي

 كخارج داخل ُب الطالب اتأنشط ؾبموع ىو التعليمي اؼبنهج .بطاللل
 .اؼبدرسة مسؤكلية ربت اتاألنشط ىذهك  ،اؼبدرسة

 باإلضافةك  ،التعليم اتخارب  إٔب اؼبواضيع من التعليمي اؼبنهج معٌت ربويل
 كآراء باكتشافات أيضا كتتأثر اؼبدرسة، كمسؤكلية الوظيفة توسيع بسبب ذلك إٔب

 ليس أنو التعليم أف يعتارب النفس علم ُب .النفس علم ؾباؿ ُب سيما ال جديدة،
 قد كىكذا، .الطالب سلوؾ تغيَت عملية كلكن اؼبعارؼ، من معينة كمية صبع
 يعتارب التعلم، عملية ُب كلذلك، .همالسلوك تغيَت كاف ماحين الطالب تعلم

 .اؼبعارؼ من معينة كمية تراكم ؾبرد من أىم اػباربات
 ىو السلوؾ أشكل أف يعتارب ىناؾ النقد، على يوجد البياف ىذا كلكن

 يعتارب كلذلك، .عليها تسيطر اليت اؼبعلم يكوف ال قد اليت من ػبارباتا نتيجة
 كاسع كألف .كاسع كمفهـو اػبارباء بعض ذبربة باعتبارىا التعليمي اؼبنهج

 .كظيفية كغَت كاضحة غَت أصبحت التعليمي اؼبنهج معٌتف ،اؼبفهومو
 خارباء قبل اتباعها الدرس زبطيط أك اربنامجك التعليمي اؼبنهج مفهـوك 

، التعليمي اؼبنهج  ،(ٜٛٚٔ) B. Othanel Smith ك Donald E. Orlosky مثل اليـو
 أك زبطيط يى التعليمي اؼبنهج أف يعتاربكف ذينال ،(ٕٜٛٔ) Peter F. Olivaك

 .اؼبدرسة ُب موجهة الذم الطالب  خاربات برنامج
 كفقا التعليمي اؼبنهج خطوط مع تتعلق أيضا تخطيطك التعليمي اؼبنهج

 رقم لقانوفا يعتاربك  .التعليم نظاـ ُب أسسك ستخدـي الذم ناالتعليم قانوف على
 ىيجهاز التعليمي اؼبنهج أف يقاؿ الوطٍت التعليم نظاـ عن ٖٕٓٓ لسنة ٕٓ



 األساليب عن فضال يةالتعلم كاؼبواد باحملتول اؼبتعلقة كالًتتيبات طيخطتال
 كاؼبواد باحملتوم يقصد الذم. كالتعلم التعليم عملية تطبيق كأساس اؼبستخدمة

 التعليم كحدة تطبيق ؼاىدأ تحقيقل التعليمية واداؼبك  الًتتيب ىي التعليمية
 .الوطٍت التعليم أىداؼ ربقيق ؿباكلة ُب اؼبتعلقة

 اؽب التعليمي اؼبنهج أف القانوف يعتارب التعليمي، اؼبنهج ُب دكداغب ىناؾ
 التعليم عملية تطبيق ُب كأساس اؼبستخدمة ينبغي اليت يطخطتكال األكؿ جانباف
 اليت يطخطتال تنفيذ أساليبك  توياتاحمل تنظيم الثاينك  .باؼبعلمُت كالتعلم

 .الوطٍت التعليم أىداؼ ربقيق دبحاكلة اؼبستخدمة
 دريي الدراسية، للمناىج األساسي هـواؼبف حوؿ ةناقشاؼب ىذا إلغالؽ

 اؼبفهـو أىداؼ ألنو ،بالسهل يفهم كتوبةاؼب يططالتخك اأهن دـيق أف اؼبؤلف
 .اؼبرحبة غَت أيضا يعتارب ضيقال اؼبفهـو ذلك، كمع .ولقياس كالسهل الواضح

 النقيمك  ،التعليمي اؼبنهج لتقييم نريد كنا كإذا( ٜٙٚٔ) Zeis قدـ كىذاكما
 كلذلك، .الطالب على اؼبكتوبة اؼبناىج تنفيذ نتائج نقيم بل ،فقط التخطيط

 .التخطيط تنفيذ بأساليب تتعلق كلكن فقط بالتخطيط تتعلق ال التعليمي اؼبنهج
 أف نستطيع ال واقعةال التعليمي اؼبنهج مع يطخطالتك التعليمي اؼبنهج ،إذف

 .بينهما نفصل
 كفقا تطوري كي طالبال لتوجيو تأسست اؼبدرسة أف نفهم أف لنا البد

. الطالب ىو الدراسية للمناىج اؼبركزية النقطة أف يعٍت كىذا .نشوداؼب للهدؼ
 األنشطة صبيع خالؿ من ميالتعل خاربة كتسبي عندما إال بيتحققالطال تنمية

 كما كلذلك .األخرل األنشطة من أك الدراسية اؼبواد خالؿ من أما اؼبعركضة،
 اتخارب  اكتساب ُب يركز أف ينبغي التعليم تخطيطك التعليمي اؼبنهج ،Zeis يقاؿ

 بأف يعتارباف( ٜٙٚٔ) Harisك Skillbeck ككفقا .ؽبم عمدا مصممة الذين الطالب
 من بدالن  لكن مهايكتعل تسليم على ينبغي مستقالن  موضوعا ليس التعليمي اؼبنهج



 ُب كىكذا، .تعديلهاالك  اغبفاظ سيتم الذم الطالب يةفرد اتكثقاف خاربات ذلك
 زبطيط اكنب األنبية، من القدر لنفس كجهُت تشمل أف ينبغي التعليمي اؼبنهج

 ربقيق إطار ُب بلطالا تعليم خاربات يكوف الذل اؼبطبق التخطيط ككيفية ميلتعلا
 .نشودةاؼب األىداؼ

 من اؼبناقشة ىذه ُب ٍب ،التعليمي هجللمن اؼبختلفة فاىيماؼب نناقش بعد
 األىداؼ، ربقيق عن تولىب الذم تخطيطال كثيقة بأهنا تعريفها يبكن هجاؼبن
 يةكيفالك  كاالسًتاتيجية ،بالطال هبما يقـو الىت ميتعلال خارباتك  اؼبواد ؿبتولك 

 تنفيذ عن فضالك  أىدافها، ربقيق عن اؼبعلومات مععب صمماؼب التقييمك  ،اؼبطبقة
 صياغة تضمني التعليمي اؼبنهج تطوير كىكذا،. حقيقي بشكل صممةاؼب الوثيقة

 .اؼبنظنة الوثيقة تقييمك  الوثيقة، تنفيذك  الوثيقة،
 

 أسس منهج اللغة العربية -ٗ
تتأثر هبا عمليات اؼبنهج ُب  أسس اؼبنهج ىي كافة اؼبؤثرات كالعوامل الىت

. كاختلف رجاؿ الًتبية ُب تصنيف ىذه األساس. ٕٖمراحل التخطيط كالتنفيذ
فقاؿ بسيوىن عمَتة إف أساس اؼبنهج ىي الفلسفة كصىغة اؼبعرفة، كاجملتمع، 

. كيرل األخر أف أسس اؼبنهج ىي األساس ٖٖكالثقافة، كاؼبتعلم، نظريات التعلم
 .ٖٗ، كاألساس الفلسفي كاإلجتماعيالنفسى، كاألساس اؼبعرُب

 األسس اللغوية (أ 
إف منهج تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا بنية متعددة األبعاد إذا 
إهنا ترتبط دبجاالت كثَتة ال تتعلق باللغة العربية بوصفها نظاما فحسب كإمبا 
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تتعلق أيضا باللغة العربية بوصفها جانبا من جوانب اغبياة اإلجتماعية 
 ثقافية.كال

كمن أىم ىذه اعبوانب الىت ينبغى مراعاهتا ُب بناء اؼبنهج جوانب 
لغوية ألهنا تتعلق بشكل مباشر  باللغة العربية بوصفها نظاما، كظاىرة 
اجتماعية، كموضع الدراسة العلمية. كىذه اعبوانب اللغوية تعرؼ باألساس 

اللغوية للمنهج على اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربية. كربتول األساس 
عدة موضوعات الدراسات اللغوية نظرية كانت أـ تطبيقية، مثل : طبيعة 

 .ٖ٘اللغة، خصائص اللغة العربية، كالتقابل اللغوم، كربليل األخطاء
 األسس الًتبوية (ب 

قاؿ رشدل أضبد طعيمة أف األساس الًتبوية لبناء منهج تعليم العربية  
ائق اؼبتصلة بعناصر اؼبنهج األربعة الرئيسية، كلغة ثانية ؾبموعة اؼبفاىيم كاغبق

 .ٖٙأم األىداؼ كاحملتول كطريقة التدريس كالتقوًن
كُب ضوء األسس الًتبوية، يشتق أىداؼ تعليم اللغة العربية من عدة 
مصادر، ىي الثقافة اإلسالمية، كاجملتمع احمللى، كاالذباىات اؼبعاصرة ُب 

ؼبادة. كقدـ اػبارباء ؾبموعة اؼبعايَت التدريس كسيكلوجية الدراسُت كطبيعة ا
 الىت يبكن أف ىبتار ُب ضوئها ؿبتول اؼبنهج.

 األسس النفسية (ج 
يقصد باألسس النفسية لبناء اؼبنهج ؾبموع اؼبفاىيم كاغبقائق 
كاؼببادئ اؼبستقلة من دراسات علم النفس فيما يتصل بتعلم اللغة كتعليمها. 

يبحث فيو كثَتا عن النفسية الىت ىذا متماشيا مع حبثو علم النفس الذل 
. كقاؿ صاّب كىشاـ بأف األسس النفسية ىي ٖٚمتعلقة بأحواؿ  اإلنسانية
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اؼببادئ النفسية الىت توصلت إليها دراسات كحبوث علم النفس حوؿ طبيعة 
اؼبتعلم كخصائص مبوه كحاجاتو كميولو كقدرتو كاستعدادتو، كحوؿ طبيعة 

. كقاؿ رشدم ٖٛعند كضع اؼبنهج كتنفيذهعملية التعلم الىت وبب كراعتها 
أضبد طعيمة ُب كتابو األخر أف االسس النفسية للمنهج ىي مبادئ علم 
النفس كنتائج أحباثو تطيبقا تربويا كاصحا ُب ؾباؿ بناء اؼبنهج لتعليم اللغة 

 .ٜٖالعربية
لوضع منهج لتعليم العربية كلغة ثانية البد لنا أف نرل بعض اعبوانب 

العالقة بُت اكتساب اللغة األكٔب كتعلم اللغة الثانية، كالدكافع، اؼبهمة مثل 
كاالذباىات، العوامل الشحصية كدكرىا ُب تعلم اللغة الثانية، كخصائص 

 . ٓٗاؼبتعلم الناجح للغة الثانية
 األسس االجتماعية (د 

وبدد أضبد توفيق كؿبمد ؿبمود اغبيلة، مفهـو األسس االجتماعية 
ية اؼبؤثرة ُب كضع اؼبناىج كتنفيذه ُب الًتاث الثقاُب بأنو العاكمل االجتماع

للمجتمع، كالقيم، كاؼببادئ الىت تسوده كاالحتياجات كاؼبشكالت الىت 
 .ٔٗيهدؼ إٔب حلها كاألىداؼ الىت وبرص على ربقيقها

من ىنا يقاؿ أف األسس االجتماعية تعٍت األسس الىت تتعلق حباجات 
الت اإلقتصادية، كالعلمية التقنية، ككذلك ثقافة اجملتمع كأفراده كتطورىا ُب اجملا

 اجملتمع، كقيمة الدينية، كاألخالقية، كالوطنية، كاإلنسانية. 

 
 

                                                           
 .ٚ٘(، ص. ٜٚٛٔ، )عماف : دار الفكر، دراسات ُب اؼبنهاج كاألساليب العامةصاّب ذياب كىشاـ عامر،  ٖٛ
 .ٔٗـ(، ص. ٕٓٓٓ، )القاىرة : دار الفكرل، تعليم اللغة العربيةاألسس العامة ؼبناىج رشدل أضبد طعيمة،  ٜٖ
 .٘ٚص. : مناىجو كأساليبو،  تعليم العربية لغَت ناطقينا هبارشدم أضبد طعيمة،  ٓٗ
 .ٕ٘ـ(، ص.ٕٕٓٓ، )عماف : دار اؼبسَتة، اؼبناىج الًتبوية اغبديثةأضبد توفيق مرعي كؿبمد ؿبمود اغبيلة، ٔٗ



 عناصر المنهج التعليميتحليل  - ب
يتكوف اؼبنهج من العناصر األربع األساسية اؼبًتابطة، كىي األىداؼ كاحملتوم 

. كالعالقات بُت ٕٗالتدريس ك التقوًنأك اؼبادة الدراسية كخاربات التعليم أك طريقة 
ىذه اؼبكونات كاضحة. فاألىداؼ عندما تتحدد تكوف أساسا الختيار احملتول 

 كربديد الكريقة اؼبناسبة لتدريسو.

 تشكل أساسية عناصر أربعة من يتكوف اؼبنهج أف ىندم ذياب صاّب قاؿك 
 نفصلها كاليت. ٖٗكالتقوًن كالطريقة، كاحملتول، األىداؼ، ىي متكامال، عضويا كيانا
 :يأٌب كما

 األىداؼ  -ٔ
يقصد باؽبدؼ ُب شكل لغة ىو الغاية. كُب اجملاؿ الًتبوم اؽبدؼ ىو 
الوصف اؼبوضوعي الدقيق  ألشكاؿ التغيَت اؼبطلوب إحداثها ُب سلوؾ الطالب 

 .ٗٗبعد كركره خباربة مهينة تعليمية
حدكثها ُب شهصية كبعبارة أدؽ يقاؿ إف األىداؼ ىي التغيَتات اؼبتوقع 

الطالب بعد مركرىم خباربات تعليمية كتفاعلهم مع مواقف تعليمية ؿبددة. كىذه 
التغيَتات ربدث ُب بعض أك صبيع النمو ُب التلميذ كىي النمو العقلي كالنمو 

 .٘ٗاعبسمي كالنمو األخالقي كالنمو االجتماعي
إف األىداؼ ىو عنصر مهم من عناصر اؼبنهج، كنظريات اؼبناىج 
كمبناذجها. سواء تلك اليت تتناكؿ عناصر اؼبنهج، أك بناءه، أك تطويره. ىذه 
تشمل اؼبعارؼ كاؼبهارات كاإلذباىات كاإلىتمامات اليت يشجع اؼبعلموف التالميذ 
على اكتساهبا بتوفَت اػباربات التعليمية اؼبناسبة، كهبذا تصبح أىداؼ اؼبنهج ىي 
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ؼ ؽبا مصادر تشتق منها، تستجد من النتائج اؼبتوقعة للتعلم، كىذه األىدا
 .ٙٗالتالميذ كاجملتمع كؾباالت اؼبعرفة اؼبنظمة

فاألىداؼ ىو الغايات اليت يراد الوصوؿ إليها ُب هناية مرحلة ما. ففي 
حقل اللغة العربية ربدد األىداؼ العامة ؽبذه اؼبادة أكال، ٍب ترصد األىداؼ 

جامعي(.  -ثانوم -اعدادم -)ابتدائياػباصة بكل مرحلة من مراحل التعليم 
كبعد ذلك ربدد األىداؼ اؼبرتبطة باػبطة السنوية )الكتاب اؼبدراسي(، زتنتهي 
أخَتا عند مدرس اللغة العربية الذم يعمل على اختيار أىداؼ دركسو اليومية 

 من خالؿ النصوص اللغوية.
ا بعد كاألىداؼ السلوكية ىي نواتج تعليمية متوقع من التلميذ أداؤى

عملية التدريس كيبكن أف يالحظها اؼبعلم كيقيسها. كتظهر أنبية صياغة 
 األىداؼ السلوكية لكل معلم فيما يإب:

تساىم صياغة األىداؼ السلوكية ُب صياغة فقرات االختبار أك ربديد  (أ 
 أساليب التقوًن.

 تنظيم صياغة األىداؼ عمل اؼبعلم اليومي كتزيد ُب ىذا العمل ثقتة بنفسو. (ب 
 ياغة األىداؼ السلوكية تسهل كثَتا عملييت التعليم كالتعلم.ص (ج 
صياغة األىداؼ السلوكية ذبعل العلم يقـو بعملية ربليل احملتول للموضوع  (د 

 الدراسي اؼبقرر. 
تكشف صياغة األىداؼ السلوكية عن اإلجراءات التدريسية اؼبناسبة كطريقة  (ق 

اؿ عامة قابلة ألكثر من التدريس كالوسائل التعليمية كاألنشطة األخرل. أفع
 تفسَت يقابلها أفعاؿ خاصة سلوكية قابلة للقياس.
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إف األىداؼ الًتبوية تشتق مباشرة من الغايات كتكوف عادة أكثر ربديدا 
منها. كلكنها مصاغة صياغة عامة. كاألىداؼ الًتبوية فهي تشتق مباشرة من 

 ية أف يفعل عمالاألىداؼ كتكوف ؿبددة بأرقاـ كتواريخ كتكوف صياغتها سلوك
ما، كأف يشرح بيانا ما، كأف يقرأ كتاباما. كمن الضركرم لكل معلم أف يعرؼ 
تصنيفات األىداؼ الًتبوية، فهي اؼبفتاح الذم يستطيع بواسطتو ربديد طرؽ 
كأساليب التدريس كربديد الوسائل التعليمية اليت تساعد على ربقيق الغايات 

 ٚٗكاألىداؼ كاألغراض الًتبوية.
 

 تول حملا  -ٕ
احملتوم ىو عنصر اؼبنهج الثاين كىو نوعية اؼبعارؼ اليت يقع عليها 
االختيار كاليت يتم تنظيمها على كبو معُت سواء أكانت ىذه اؼبعارؼ مفاىيم أك 

 .ٛٗحقائق أك أفكار أساسية
كقاؿ رشدم أضبد طعيمة يقصد بااؿبتوم ُب اؼبنهج ىو ؾبموع اػباربات 

كاؼبعلومات، اليت يرجي تزكيد الطالب هبا. ككذلك االذباىات الًتبوية، كاغبقائق، 
كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، ٍب اؼبهارات اغبركية اليت يراد اكساهبا إياىا، 

 .ٜٗهبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب اؼبنهج
اسية وبتوم ُب ُب كتاب منهج اللغة العربية يكتب ىناؾ أف اؼبادة الدر 

فتستمد من ميادين كىي  أيضا.  العنصر الثاين للمنهججزء من ك ؿبتول اؼبنهج 
اؼبعرفة اؼبنظمة، كتتضمن اختيارا كتنظيما للحقائق  كاؼبفاىم كاؼببادئ، كيراعي ُب 
تنظيمها االستمرار كالتكامل كالتتابع. اليقتتصر تعريف اؼبادة الدراسية ُب اؼبناىج 

مواد التعليم كلكنو يشمل ؾبموعة اؼبعارؼ كاؼبهارات كالقيم على أنو ؾبموعة 
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كاالذبهات اليت يبكن أف ربقق بواسطتها األىداؼ كاألغراض الًتبوية. هبب أف 
يقسم اؼبادة الدراسية باالًتابط كالتكامل، كأف يكوف مرنا، كوبقق التوازف بُت 

ا كال يكوف  النظرم كالعملي، كيكوف مناسبا من حيث اغبجم، فال يكوف قصَت 
 .ٓ٘كثيفا

كتقع على اؼبعلم مسؤكلية تقدًن ىذه اؼبادة الدراسية للطالب بطريقة 
وبقق فيها األىداؼ كاألغراض الًتبوية الىت هبب أف تكوف كاضحة ُب ذىنو 
كعلي ىذا فيجب أف يتعامل مع اؼبادة الدراسية تعامل اػببَت. كدبا أف مناىجنا 

ض اغبديث عنها اآلف فيجب أف يكوف تعاين من مشاكل كثَتة لسنا ُب معر 
اؼبعلم ىو اػببَت الذم يعاِب مشاكل اؼبادة الدراسية، كعلى ىذا هبب أف يتقن 
اؼبعارؼ اؼبوجودة فيو، كيعدؿ النقص كاػبطأ الذم من اؼبمكن أف يوجد فيو، 

 كيواكب التطور السريع ُب اؼبعارؼ كالتقنيات.
حيث نرل أف بعض اؼبعلمُت كىنا البد من التنبيو إٔب أمر ضركرم جدا، 

وبولوف اغبط من قيمة اؼبادة الدراسية، كيباشركنا بانتقاده أماـ الطالب بشكل 
متكرر. ككثَتا ما نسمع عبارات التسخيف كاغبط من ىذا احملتول، ككأف ىذا 
اؼبعلم يريد أف يظهر دبظهر العآب أماـ طالبو على حساب ما يقدـ ؽبم من اؼبادة 

ألمر لو ـباطر كثَتة، أنبها أف الطالب يفقد الثقة باؼبادة اليت الدراسية. كىذا ا
تدرس لو، كىو ال يبلك اػباربة كال اؼبعلومات اليت يستطيع معها النقد كالتمييز، 

 فيقع فريسة للقلق، كقد هبعلو ىذا يفقد احًتامو للعلم كالعلماء.
كجدىا،  كىذا ال يعٍت أف يسكت اؼبعلم على اػبطأ ُب اؼبادة الدراسية إف

بل هبب عليو أف يستغل ىذا اػبطأ إف كجد ُب تكليف الكالب بالرجوع إٔب 
اؼبراجع للتأكيد من اؼبعلومة، كُب ىذا األسلوب فائدة تربوية كبَتة فهي تعلم 
الطالب أف يعمل عقلو كيبادر بنفسو للرجوع إٔب اؼبراجع كيبتلك اعبرأة على 
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كالتشخيف بل بطريقة علمية  مواجهة اػبطأ كتصحيحو دكف اػبوض ُب الشتم
ؿبًتمة. كال ننسي أف ىذه اؼبادة الدراسية اليت ندرسها رغم كجود مشاكل كثَتة 
فيها، إال أنو وبوم الكثَت من اؼبعلومات اؼبفيدة، اليت قدمها لنا علماء ـبتصوف، 
ال يبكن االستهانة هبم كجبهودىم كاؼبعلم الناجح ىو الذم هبعل ىذا احملتول 

يستفيد من نقاط القوة فيو كيعاِب نقاط الضعف بعلمية كحرفية تربوية، منطلقو، ف
تًتؾ أثرىا ُب نفوس كعقوؿ الطالب كذبنبهم الوقوع ُب الشك كالقلق كفقداف 

 الثقة.
إف أسلوب اؼبعلم ُب التعامل مع اؼبادة الدراسية تنعكس بشكل كبَت 

كظيفية، دبعٍت أف  على الطالب، كهبب على اؼبعلم أف يعرؼ كيف هبعل اؼبعلومة
تكوف كسيلة كليست غاية، فاحملتول ال هبب أف يكوف معلومات فقط، بل إف 
اؼبعلم الناجح ىو الذم يستخلص من ىذه اؼبادة الدراسية ؾباالت تربوية شاملة 
للمعرفة كاؼبهارة كالقيم حبيث يوجد الوسيلة اليت ذبعل الطالب قادرا على ادراؾ 

جودة ُب اؼبادة الدراسية كاغباجة إليها ككيفية استخدامها العالقة بُت اؼبعلومة اؼبو 
كاالستفادة منها ُب اغبياة العامة ىذا فضال عن جعلها منطلقا لزرع القيم كتفعيل 

األخالؽ كتعديل السلوكيات اؼبنحرفة كتعليم السلوكيات النهضوية الالزمة لبناء ٔ٘
 اجملتمع.

لومات ىدفهم األكؿ ىو كهبب أف ال كبوؿ طالبنا إٔب ؾبرد بنوؾ للمع
حفظ اؼبعلومة كزبزينها من أجل تفريغها فيما بعد على كرقة اإلمتحاف ألف ىذا 

 األمر لو انعكسات خطَتة على اغبياة بشكل عاـ.
من البياف السابق يتضح لنا أف احملتوم ىو اؼبقررات الدراسية اليت يضعها 

اؼبشار إليها أعاله، اػبارباء كاؼبختصوف هبذه اؼبادة كذلك ُب ضوء األىداؼ 
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كانطالقا من اػبصائص العقلية كالنفسية كاعبسدية لتالميذ كل مرحلة من مراحل 
 التعليم اؼبدرسية.

 
 الطريقة  -ٖ

كىو عنصر ثالث للمنهج يستفاد ُب توفَتىا من الفرص اجملتمعية كمن 
ؾبتمع اؼبدرسة، كالعالقات بُت اؼبعلم كالتلميذ، كطرؽ التدريس، كؿبتوم 

 .ٕ٘، مع مراعات استعداد التلميذ ؼبعايشة ىذه اػبارباتالتدريس

 أك .ٖ٘اؼبنهج ُب اؼبوجودة اؼبواد أك اؼبعلومات تقدًن كيفية ىي الطريقة
 دبفهومها التدريس كطريقة. اؼبعرفة لتوصيل كسيلة أك كيفية أهنا أخرم بعبارة

 للمتعلم اػبارجي اجملاؿ تنظيم بواسطتها يتم اليت األساليب ؾبموعة تعٍت الواسع
  .ٗ٘معينة تربوية أىدؼ ربقيق أجل من

 ليحقق اؼبدرس يرظبها اليت اػبطة ىي طريقة بأف العزيز عبد صاّب كعرؼ
 كمن جانبو من جهد بأقل كقت، أقصر ُب التعليمية العملية من اؽبدؼ هبا

 .٘٘التالميذ جانب

 لتوصيل كسيلة أـ كيفية ىي الطريقة القوؿ فيمكن أعاله التعريفات من
 طرائق كتعتمد. كقت أقصر ُب التعليمية العملية من األىداؼ هبا لتحقق اؼبعرفة

 تعلم ككيفية جهة، من اللغة ىذه خصائص على بناء العربية اللغة تدريس
 إنباؿ يعٍت ال ما طريقة اعتماد أف علما،. أخرل جهة من ؽبا كاكتساهبم التالميذ
 ابتكار ُب اؼبدرس دكر إلغلء يعٍت أف هبوز ال كما األخرل، الطرائق ؿباسن
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 بأيسر التالميذ إٔب اؼبنهج ؿبتويات تقدًن تستهدؼ اليت اؼبتنوعة، األساليب
 .كتشويقا إثارة كأكثرىا كأسرعها السبل

كيقصد بطريقة التدريس ىي األسلوب الذم يستخدمو اؼبعلم ُب معاعبة 
كأقل الوقت النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ اؼبعارؼ إٔب تالميذه بأيسر السبل 

( الطريقة اإللقائية أك ٔكاعبهد. كمن الطرؽ اليت انتشرت ُب تعليم اللغة ىي: )
( الطريقة ٕاؼبباشرة: كاليت يسمع فيها صوت اؼبعلم أكثر من صوت تالميذه، )
( الطريقة ٖالقياسية: كيتم فيها البدء بالقاعدة ٍب تأٌب األمثلة لتوضيح القاعدة، )

( الطريقة ٗاجية: كفيها تعرض األمثلة ٍب تستنبط القاعدة، )اإلستقرائية أك اإلستنت
( الطريقة ٘اعبمعية: كيتم فيها اعبمع بُت الطريقتُت اإلستقرائية القياسية، )

 اغبوارية: كيتم فيها الوصوؿ للحقائق عن طريق اغبوار كإبداء اآلراء.

ىو ُب حقيقتو طريقة ناجحة توصل الدرس إٔب التالميذ بأيسر السبل 
هما كاف اؼبعلم غزير اؼبادة كلكنو ال يبلك الطريقة اعبيدة فإف النجاح لن يكوف ف

 حليفو ُب عملو.

إف معيار التعليم ُب ىذه الرسالة ىو ماذا تستطيع أف تفعل ال ماذا تعرؼ 
كمن ىنا تظهر جدكم الطرؽ كالنظريات الًتبوية فهي تطلع معلم اؼبستقبل على 

العديدة كلكن ال يعٍت ذلك أف نقلل من قيمة األساليب اؼبختلفة كالنظريات 
غزارة اؼبادة العلمية فالطريقة توجد ػبدمة اؼبادة كال فائدة من طريقة جيدة إف ٓب 
يكن مادة تسعي الطريقة لتوصيلها للتالميذ، لذلك كانت الطريقة الصاغبة كاؼبادة 

 .ٙ٘الغزيرة عنصَتين ىامُت لنجاح اؼبعلم ُب أداء رسالتو
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 الوسائل  -ٗ
تعريف الوسيلة التعليمية ىو ؾبموعة من اػباربات كاؼبواد كاألدكات اليت 
يستخدمها اؼبعلم لنقل اؼبعلومات إٔب ذىن التلميذ سواء داخل الفصل أك 
خارجو هبدؼ ربسُت اؼبوقف التعليمي الذم يعتارب للتلميذ النقطة األساسية فيو. 

م بأنو يبكن عن طريقها كمن ىنا تاربز قيمة الوسائل التعليمية ُب عملية التعل
 إشراكأكثر من حاسة إلم إيصاؿ اؼبعلومات ُب ذىن التلميذ.

كأنبية الوسائل التعليمية تاربز ُب النقاط التالية: )أ( التغلب على اللفظية، 
)ب( جعل التعليم أشد كأبقي تأثَتا، )ج( إشباع حاجة التلميذ كإنارة اىتمامو، 

فاىيم العلمية كاالجتماعية، )ق( تسهيل )د( تؤثر ُب اإلذباىات السلوكية كاؼب
 عملية التعليم على التلميذ كالتعلم.

كىناؾ مبادئ كأسس عامة هبب مالحظتها عند استخداـ أم كسيلة 
 تعليمية منها:

إف الوسيلة التعليمية ليس الغرض منها الًتفية كالتسلية بل ىي جزء من  (أ 
 اؼبوضوع الدراسي.

معلم بل ىي مكملة كمساعدة لو ُب تنفيذ الوسيلة التعليمية ليست بديل لل (ب 
 عملية التعليم كإيصاؽبا بكل سهولة كيسر.

ليس ىناؾ كسيلة أفضل من كسيلة كلكن اؼبوقف التعليمي ىو الذم وبدد  (ج 
 مستول جودة الوسيلة من عدمو.

يبكن للوسائل التعليمية أف تلعب دكرا ىاما ُب النظاـ التعليمي. كرغم أف 
ُب اجملتمعات اليت نشأ فيها ىذا العلم، كما يدؿ على  ىذا الدكر أكثر كضوحا

ذلك النمو اؼبفاىيمي للمجاؿ من جهة، كاؼبسانبات العديدة لتقنية التعليم ُب 
برامج التعليم كالتدريب كما تشَت إٔب ذؾ أديبات اجملاؿ، إال أف ىذا الدكر ُب 

وسائل دكف ؾبتمعاتنا العربية عموما ال يتعدل االستخداـ التقليدم لبعض ال



التأثَت اؼبباشر ُب عملية التعلم كافتقاد ىذا االستخداـ لألسلوب النظامي الذم 
يؤكد علية اؼبفهـو اؼبعاصر لتقنية التعليم. كيبكن أف نلخص الدكر الذم تلعبو 

 الوسائل التعليمية ُب ربسُت عملية التعليم كالتعلم دبا يلي: 

)منذ حركة التعليم السمعي إثراء التعليم: أكضحت الدراسات كاألحباث  (أ 
البصرم( كمركرا بالعقود التالية أف الوسائل التعليمية تلعب دكرا جوىريا ُب 
إثراء التعليم من خالؿ إضافة أبعاد كمؤثرات خاصة كبرامج متميزة. إف ىذا 
الدكر للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األحباث حوؿ أنبية 

ع خاربات اؼبتعلم كتيسَت بناء اؼبفاىيم كزبطي الوسائل التعليمية ُب توسي
اغبدكد اعبغرافية كالطبيعية كال ريب أف ىذا الدكر تضاعف حاليا بسبب 
التطورات التقنية اؼبتالحقة اليت جعلت من البيئة احمليطة باؼبدرسة تشكل 
ربديا ألساليب التعليم كالتعلم اؼبدرسية ؼبا تزخر بو ىذه البيئة من كسائل 

 نوعة تعرض الوسائل بأساليب مثَتة كمشرقة كجذابة.اتصاؿ مت
اقتصادية التعليم: كيقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكارب  (ب 

من خالؿ زيارة نسبة التعلم إٔب تكلفتو. فاؽبدؼ الرئيس للوسائل التعليمية 
ربقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس دبستوم فعاؿ من حيث التكلفة ُب الوقت 

 كاؼبصادر. كمن مزايا الوسائل التعليمية ىي: كاعبهد
تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ كاشباع حاجتو  (ٔ

للتعلم. يأخذ التلميذ من خالؿ استخداـ الوسائل التعليمية اؼبختلفة 
بعض اػباربات اليت تثَت اىتمامو كربقيق أىدافو. ككلما كانت اػباربات 

ا اؼبتعلم أقرب غلى الواقعية أصبح ؽبا معٌت ملموسا التعليمية اليت يبر هب
كثيق الصلة باألىداؼ اليت يسعي التلميذ غلى ربقيقها كالرغبات اليت 

 يتوؽ إٔب إشباعها.



تساعد على زيادة خاربة التلميذ فبا هبعلو أكثر استعدادا للتعلم: ىذا  (ٕ
 االستعداد الذم إذا كصل إليو التلميذ يكوف تعلمو ُب أفضل صورة.
كمثاؿ على ذلك مشاىدة فيلم سينمائي حوؿ بعض اؼبوضوعات 

 الدراسية هتيؤ اػباربات الالزمة للتلميذ كذبعلو أكثر استعدادا للتعلم.
إف اشًتاؾ  تساعد الوسائل التعليمية على اشًتاؾ صبيع اغبواس اؼبتعلم: (ٖ

صبيع اغبواس ُب عمليات التعليم يؤدم إٔب ترسيخ كتعميق ىذا التعلم 
كالوسائل التعليمية تساعد على اشًتاؾ صبيع حواس اؼبتعلم، كىي بذلك 
تساعد على إهباد عالقات راسخة كطيدة بُت ما تعلمو التلميذ، كيًتتب 

 على ذلك بقاء أثر التعلم.
كاؼبقصود  تساعد الوسائل التعليمية على رباشي الوقوع ُب اللفظية: (ٗ

عند التلميذ الداللة اليت ؽبا  باللفظية استعماؿ اؼبدرس األلفاظا ليست ؽبا
عند اؼبدرس كال وباكؿ توضيح ىذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية 
ؿبسوسة تساعد على تكوين صور مرئية ؽبا ُب ذىل التلميذ، كلكن إذا 
تنوعت ىذه الوسائل فإف اللفظ يكتسب أبعادا من اؼبعٍت تقًتب بو من 

ب كالتطابق بُت معاين اغبقيقة األمر الذم يساعد على زيادة التقار 
 األلفاظ ُب ذىن كل من اؼبدرس كالتلميذ.

 يؤدم تنويع الوسائل التعليمية إٔب تكوين مفاىيم سليمة. (٘
تساعد ُب زيادة مشاركة التلميذ االهبابية ُب اكتساب اػباربة، تنمي  (ٙ

الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة اؼبالحظة كأتباع التفكَت 
صوؿ إٔب حل اؼبشكالت. كىذا األسلوب يؤدم بالضركرة إٔب العلمي للو 

 ربسُت نوعية التعلم كرفع األداء عند التالميذ.
تساعد ُب تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدم غلى تثبيت االستجابات  (ٚ

 الصحيحة.



تساعد على تنويع أساليب  التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية بُت  (ٛ
 اؼبتعلمُت.

 مرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ.تؤدم إٔب ترتيب كاست (ٜ
 .ٚ٘تؤدم إٔب تعديل السلوؾ كتكوين االذباىات اعبديدة (ٓٔ

 التقوًن -٘
منظمة من  التقوًن ىو ؾبموعة Bloom. Sالتقوًن ىو عنصر اؼبنهج. قاؿ 

الدالالت اليت تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغيَتات على ؾبموعة من اؼبتعلمُت، 
 .ٛ٘مع ربديد مقدار أك درجة ذلك التغيَت على التلميذ دبفرده

بألنو ربديد قيمة األشياء، كىو اغبكم مدل قباح  كعرؼ سرحاف
ضوء . كىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيئ ما ُب ٜ٘األعماؿ كاؼبشركعات

غرض ذم صلة. كُب ؾباؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية اليت وبكم هبا على 
 .ٓٙمدل قباح العملية الًتبوية ُب ربقيق األىداؼ اؼبنشودة

كيتطلب التقوًن صبع اؼبعلومات الستخدامها ُب ازباذ قرارات بشأف 
الحظات اؼبنهج، كتستخدـ فيو كسائل متعددة منها االختبارات كاؼبمقابالت كاؼب

كالتقديرات. كاف ُب عملية التعليم تقييم األداء اليت تركز معظم ؿباكالت تطوير 
التعليم على اعبوانب اإلدارية كاؼبناىج، إال أف مبادرة تطوير التعليم ُب قطر ركزت 
على عنصر ىاـ كىو التقييم كذلك للتأكيد من أف متخذم القرار لديهم 

وير التعليم ُب دكلة قطر تنص على توٕب معلومات موضوعية كدقيقة. كخطة تط
ىيئة التقييم صبع كربليل اؼبعلومات من خالؿ نظاـ آمن للبيانات الًتبوية. ربت 
مظلة اجمللس األعلى للتعليم، تتوٕب ىيئة التقييم مسؤكلية ربديد مدم ربقيق 
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 .ٜٔٔ، ص. دراسات ُب اؼبناىج كاألساليب العامةصاّب ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف،  



أف الطلبة كاؼبعلمُت ألىدافهم كعما إذا كاف الطلبة يتعلموف بالطريقة اؼبطلوبة، ك 
 اؼبدرسة تقـو بعملها كفق األىداؼ اؼبرصودة كؽبذا فللهيئة دكراف أساسياف:

مراقبة أداء اؼبدرس كالطلبة كاؼبعلمُت، كإبالغهم بنتيجة أدائهم، كمساعدهتم  (أ 
 على التطوير كربسُت األداء.

تزكيد أكلياء األمور كمتخذم القرار بامعلومات الالزمة عن مدم ربقيق  (ب 
 اؼبدرسة لدكرىا.

كىذه اؼبعلومات ستعمل على سبكُت أكلياء األمور من اختيار اؼبدرسة 
 .ٔٙاألفضل ألبنائهم، كسبكُت النظاـ من تقييم أداء كل مدرسة من اؼبدارس

إذا نظرنا إٔب ما سبق من عناصر اؼبنهج فال شك فيو أف العالقات بُت 
ساسا ىذه اؼبكونات ُب تلك العناصر كاضحة. فاألىداؼ عندما تتحدد تكوف أ

الختيار احملتول كربديد الطريقة اؼبناسبة لتدريسو. كبعد أف تأخذ العملية 
التعليمية طريقها تأٌب إٔب التقوًن. كالتقوًن ليس قاصرا على عنصر دكف آخر، 
كلكنو يشمل ـبتلف عناصر اؼبنهج. فهناؾ تقوًن لألىداؼ، كىناؾ تقوًن 

التقوًن نفسها زبذع للتقوًن.  للطريقة. كتقوًن الثالث للمحتول. بل إف إجراءات
 كاإلختاربات نفسها زبتارب. كىذا ما يسمى بإختبار اإلختبارات.   

 
 إندونيسيافي التعليمية لمناهج تاريخ ل - ج

 ُب إندكنيسيا تعليميةتاريخ تطوير اؼبناىج ال -ٕ
من  يؤخذ إندكنيسياُب  اؼبنهج التعليميتطوير  قصَتتاريخ  عن لبحثا

، نشرهتا كزارة التعليم الوطٍت ُب عاـ إندكنيسياالكتاب طبسوف عامان التعليم ُب 
اؼبنهج شهدت بعض التغيَتات ، ٜ٘ٗٔبعد االستقالؿ ُب عاـ  .ٜٜٙٔ
، ٜٛٙٔ، ٜٗٙٔ، ٕٜ٘ٔكعاـ  ٜٚٗٔ، كذلك ُب عاـ إندكنيسياُب  التعليمي
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ىذه التغيَتات  .ٖٕٔٓعاـ ُب ك  ٕٙٓٓ، ٕٗٓٓ، ٜٜٗٔ، ٜٗٛٔ، ٜ٘ٚٔ
ىي العواقب كاآلثار اؼبًتتبة على حدكث تغيَت ُب النظاـ السياسي كاالجتماعية 

( ٖٕٓٓىاماليك ) كما قيل.الثقافية، كاالقتصادية، كتطوير العلـو كالتكنولوجيا
  :أف تغيَتات اؼبناىج تتأثر بعوامل عدة، ىي

أىداؼ اؼبؤسسية اليت كأساس لصياغة   تكوفلتعليم اليت فلسفة ا ىدؼ  (أ 
 اؼبنهج التعليمي.صياغة ىدؼ لأصبحت بدكرىا األساس 

 اجملتمع.االجتماعية كالثقافة اليت تسود ُب  (ب 
 لبيئة، كالثقافة، بيوكولوجي، جيوكولوجي.ا حاؿ (ج 
 السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافة كالدفع كاألمن. احتياجات تنمية (د 
لنظاـ القيم كاإلنسانية، فضال عن ثقافة  كالتكنولوجية كفقا ـوالعل يرتطو  (ق 

 62األمة.
 لتعليما أىداؼ ربقيق ُب دخاؿاإل أدكات من كأحد التعليمي اؼبنهج

 صبيع .اجملتمع ُب ربدث اليت كالتغيَتات للمطالب كفقا ديناميكي بشكل الوطنية
 ،اػبمسة اؼببادئ القانوين أساس إٔب تشَت اؼبتقدمة الوطنية التعليمي اؼبنهج

 مدخلك  ىداؼاأل على موضوع التعليمي اؼبنهج ُب الفرؽ ،ٜ٘ٗٔ عاـ دستورالك 
 .ىجااؼبن تطبيق ُب التعليمية

 
 

 ٜٗٛٔعاـ  اؼبنهج التعليمي (أ 
عاـ  ىو ُب الواقع إقباز للمنهج الدراسيٜٗٛٔعاـ  اؼبنهج التعليمي

 ٜ٘ٚٔعاـ  اؼبنهج التعليمي. االفًتاض الذم يقـو عليو ىذا تنقيح ٜ٘ٚٔ
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اعبارل بشكل م يالتعل عمليةحاكية أك مكاف  اؼبنهج التعليميىو أف 
 ، وبتاج إٔب تقييم كتطويرىا باستمرار كفقا للشركط كتنمية اجملتمع.ديناميكية

 :كما يليٜٗٛٔ عاـ اؼبنهج التعليمي خطوات
 .Intruksionalإٔب الوجهة  يهدؼ (ٔ
 نشاط الطالب  طريقة تعليم ب من خالؿعلى الطال التعليم مدخل ركزي (ٕ

(CSBA). 
 .دكامة مدخلتعبئتها باستخداـ  اؼبادة تمت (ٖ
اؼبدركسة  ميىاهبب أف اؼبف .قبلأكالن إٔب الطالب فهـو يركز الفهم عن اؼب (ٗ

بعد  ةلتجريبيعطى الطالب الطالب استنادان إٔب فهم جديد، ٍب ل
اؼبستخدمة ؼبساعدة الطالب  يلةالدعائم كالوس مفهـودعم  .يفهموف

 .اؼبدركسةعلى فهم اؼبفاىيم 
كقد منح  .استعداد أك استقرار الطالبترد اؼبواد استنادان إٔب مستول ك  (٘

على اؼبواضيع كزبدـ الطالب عقلي استنادان إٔب مستول نضج  اؼبواضيع
، SemiKonkritملموسة،  مدخلمن خالؿ  االبتدائيةمستول اؼبدرسة 

Semi Abstrak من  .اػبالصةمثاؿ من استقرائي  مدخلؾبردة باستخداـ ، ك
 .سهل إٔب الصعب كمن البسيط إٔب اؼبعقدالاغبصوؿ على عنواف 

 .اؼبهارات اؼبعقدة مدخلباستخداـ  (ٙ
 

 ٜٜٗٔ عاـ اؼبنهج التعليمي (ب 
يساعد لتخليص اؼبتوقع أف  ٜٜٗٔعاـ  اؼبنهج التعليمياستطاع 

. كلكن األمل ال يبدك أف تتحقق كما يتضح من ةالتعليم ُب اؼبدرس قضايا
ذلك بكثَت كالتعليم إدارة الشكاكل اؼبستمرة حوؿ ـبتلف أكجو الضعف 

 .اؼبنهج التعليميكالقصور ُب 



، دبا ُب ذلك ما ٜٜٗٔعاـ الدراسى اؼبنهج  اػبطواتفي تطبيقكىناؾ 
 :يلي
ثالث السنة  باستخداـ نظاـ ةرسم ُب اؼبديتقسيم مراحل التعل (ٔ

(Caturwulan.) 
ليت صلبة جدان )التوجو إٔب ع ايضاُب اؼبدرسة على اؼبو  تركيذ التعليم (ٕ

 (.عيضااؼبو 
 .الشعبوية ٜٜٗٔ عاـ اؼبنهج التعليمي (ٖ
كُب تنفيذ األنشطة، ينبغي أف ىبتار اؼبعلم كاستخداـ اسًتاتيجيات  (ٗ

م النشط، على حد سواء عقليان كجسديا يإلشراؾ الطالب ُب التعل
 .كاجتماعيان 

أفكر ع كتنمية يضام/اؼبو يىاينبغي أف تتكيف على اؼبف تعليماؼبواضيعُب  (٘
على  التعليم تركيزف ىناؾ انسجاـ الطالب ك ، لذا نأمل أف يكو الطالب

 .حل على اؼبشاكلك فهم 
 

 ٕٗٓٓ عاـ اؼبنهج التعليمي (ج 
ُب  ٕٙٓٓحىت عاـ  ( ًب تطبيقوKBK)اؼبنهج القائم على الكفاءة 

 ةالقدر  اؼبنهج ىو فكرة من اؼبنهج القائم على، ىذا ساس.باألاؼبدارس
الكفاءة كزت على شكل النمو كالتنمية من الىت ر ( KBKDاألساسية )

م يكترتيب حوؿ الكفاءة كنتائج التعل يططزبمن ىو جهاز  KBK. الطالب
التعلم، كسبكُت موارد التعليم ك  كعملية التعليم، كالتقييمليتحقق من الطالب، 

 ٕٗٓٓ عاـ اؼبنهج التعليميًتكيز . فيما يتعلق بلتعليمياؼبنهج اُب تطوير 
فًتكيز مبادئ التعليم فيو يهدؼ إٔب الطالب الطالب،  كفاءةجانب  على 

ُب  سياقيكيستعمل مدخل بشكل العاـ فضال عن يركز بإستخداـ مدخل 



اليت تقـو بدكر مهم ىو اؼبعلم.  اؼبنهج التعليمي. ُب تنفيذ عملية التعليم
الرجل كراء سالح القذائف الفارغة. كلذلك، من ًب بإعطاء العبارة ىو اؼبعلم 

الضركرم ملء إبداع اؼبعلم أف األسلحة كيستقر النار بدقة كُب العُت. قباح 
تحدد أكثر بنوعية ككفاءة اؼبعلمُت. كلذلك، ليس من زائدة ياؼبنهج التعليمي
 .Jؼبعلم اػباص"، يؤكد كدكر ا إندكنيسيا"صورة التعليم ُب  عنإذا ُب اؼبناقشة 

Drost (ٕٕٓٓ أف مواد )خاصة بالنسبة للمواد األساسية، اؼبنهج التعليمي ،
تعليم  كلكن الفرقو ُب طريقة.شكلُب نفس  على أساسُب صبيع أكباء العآب 

 .ُب الفصلاؼبعلمُت 
 :اؼبنهج القائم على الكفاءة التاليةخطوات 

 .دة، ككذلك الكالسيكيةاغبكفاءة للطالب كال على ُب ربقيقالتركيز  (ٔ
 .( كالتنوعLearning Outcomesم )ينتائج التعلعلى يهدؼ اؼبنهج التعليمي  (ٕ
 .ميأساليب متنوعةُب التعلمداخل ك استخداـ  (ٖ
در األخرل اصاؼبأيضا ىناؾ بل  ،م ليس فقط اؼبعلمُت،يمصادر التعل (ٗ

 التعليم.عناصر ل
  .الكفاءةتحقيق إتقاف الُب اعبهد أك  التعليمنتائج ك عملية  ُبالتقييم يركز  (٘

 
 :حوؿ  KBKيتضمن كرداين األساسي لإلطار ككفقا

، كاؼبهارات كاؼبواقف كالقيم اليت تتجسد ُب ؼار الكفاءة: الكفاءة ىو اؼبع (ٔ
 .العادة من التفكَت كالعمل

على الصعيد الوطٍت  ةمعيار الكفاءة ؾبموعة من الكفاءمعيار الكفاءة:  (ٕ
 من إلدراجامعيار الكفاءة ىو نتيجة  للطالب. ميالتعلنتائج باؼبوحد 
معيار ن: عتكوف يلكفاءة ار ايالوطٍت. كضع مع ىدؼ التعليمكظيفة ك 

كمعيار الكفاءة ، اػبرهبُتر الكفاءة ايمعك ، اؼبنهج التعليميالكفاءة عارب 



لكل مواضيع كمعيار الكفاعة لل، الكفاءة للمواضيععيار م، ك للمناقشة
 .الفصل

: تقييم قائم الفصل ىو قاـ بو ٕٗٓٓعاـ  اؼبنهج التعليميالتقييم على  (ٖ
كمواد لتحسُت نوعية   الذم ميالتعلعملية من  جزءك كالداخلية، اؼبعلم، 

التعليم الذم ـ مقياس أك معيار ستخدكي، يهدؼ بالكفاءة، التعليم نتائج
 .ـبتلفة ةقييتم بطر 

تركز أنشطة التعليم على : ٕٗٓٓعاـ  اؼبنهج التعليميُب  ميتعلالأنشطة  (ٗ
متعة، كتوفَت اؼبصعبة ك الذبربة السياقية، ك ك تطوير اإلبداع، ك ، الطالب

 .م من خالؿ اؼبمارسةيالتعلك م اؼبتنوعة، يالتعل
تطور اؼبدرسة،  ثعبة: يشَت إٔب رؤية كر ٕٗٓٓعاـ  إدارة اؼبنهج اؼبدرسي (٘

كزبضَت يم امج التقينبر ك ، خطة الدرس) اؼبنهج التعليميجهاز اؼبدرسة 
(، التمكُت من إنتاج اؼبربُت كغَتىا من اؼبوارد لتحسُت نوعية الدركس

م كالتقييم لتحسُت الكفاءة كاألداء كنوعية اػبدمة للمتعلمُت، ينتائج التعل
بشكل ( ك اؼبنظمات اؼبهنية األخرلاؼبدارس ك )مع  أفقي بشكلتتعاكنك 

 (.عمودم )ؾبلس كإدارة التعليم
 وبتوم موضوع ُب  ٕٗٓٓ عاـ الدراسى اؼبنهج ُب ةالكفاء ىيكل

 يبلكها الىت اؼبرجوة كاؼبواقف اؼبواضيع (قدرة) أساسية كفاءة تفاصيل على
 .ٖٙالطالب

 
 ٕٙٓٓ عاـ اؼبنهج التعليمي (د 

أف اؼبنهج  يقدـك  (٘ٔ، آية ٔالفصل  SNP) لتعليما ر كطٍتاعيمُب 
كاؼبطبق  اؼبنظمةالتنفيذية  دراسى ( ىو منهجKTSPمستول كحدة التعليم )
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لوحدة التعليم   ٕٙٓٓاؼبنهج الدراسى عاـ  ترتيبيقـو كحدة التعليم. فيكل 
األساسية اليت  ةر الكفاءة، فضال عن الكفاءامعي كعلى أساساىتماـ ب

 ."(BSNP) لتعليمار كطٍت اكضعتها "معي
ؼبنهج عدد قليل من األشياء اليت هبب أف تكوف مفهومة بالنسبة 

 ،كما يإب:(KTSPمستول كحدة التعليم ) دراسي
ٔ) KTSP كخصائص  ،إمكاناتالتعليم، ك  ةكفقا لظركؼ كحد طوراؼبت

 .جملتمع احمللياثقافية عنإجتماعية ك ، فضال طقااؼبن
كخطة الدركسو ٕٙٓٓعاـ  اؼبنهج التعليميتها عبن اؼبدارس كتطور  (ٕ

ر الكفاءة استنادان إٔب اإلطار األساسي للمنهج الدراسي، كمعيا
كزارة ، ك فاؼبدأك  مقاطعةللللخرهبُت، ربت إشراؼ مكتب التعليم 

 ة ُب ؾباؿ التعليم.ياؼبسؤكل الشؤكف كالدينية
طور كاؼبتحدد اؼبتُب اعبامعة  مواضيعلكل  ٕٙٓٓعاـ  اؼبنهج التعليمي (ٖ

 ر الوطٍت للتعليم. يافيما يتعلق باؼبعجامعة كل ل
 بو قاـ الدراسى اؼبنهج تطوير ،ٕٙٓٓ عاـ التعليمي اؼبنهج ُب

 ؤسسةاؼب ىي اأهن .التعليم كؾبلس ،اؼبدرسة عبنةك  اؼبدرسة، كرئيس اؼبعلم،
 النواب ؾبلس ُب التعليم كقسم ،لتعليما سؤكؿؼب التداكؿ أساس على احملددة

 كالدك  التعليم، ؾباؿ ُب كالعاملُت ،ةاؼبدرس رئيسك  ،(DPRD)اإلقليمي
 اؼبدرسية سياسات صبيع ربدد اؼبؤسسة ىذه فمن .اجملتمع كقادة ،الطالب

 لصياغة درسةاؼب عبنة على ينبغى ٍب.التعليم حوؿ التعيُت إٔب تستند اليت
 األنشطة للاربامج اؼبختلف اآلثار مع اؼبدرسة كأىداؼ بعثةك  رؤية كربديد

 .اؼبدرسة أىداؼ لتحقيق التنفيذية
 :ٕٙٓٓ عاـ التعليمي اؼبنهج تنفيذ من اؽبدؼ أف سيما ال



ُب  اؼبدرسة مبادرةم من خالؿ اعتماد على الذات ك تحسُت نوعية التعليل (ٔ
 .اؼبتوفرة البشرية دارة كتنمو على سبكُت اؼبواردإل، ك اؼبنهج التعليميتطوير 

 من خالؿاؼبنهج اؼبدرسي تطويرفي كاجملتمع اؼبدرسة مواطٍت قلقزيادة ل (ٕ
 .صنع القرار اؼبشًتؾ

 .اؼبرجوالتعليم حوؿ نوعية التعليم تعزيز التنافس الصحي بُت كحدات ل (ٖ
 قبل من هتطوير  ًب تنفيذمال اؼبنهج ىوٕٙٓٓ عاـ الدراسى اؼبنهج

 لتطوير التعليم لتنفيذ التوجيهيك  اؼببادئ عن فضال التعليم، كحدة كل
 ،التعليم كمسار مستول كل ُب( كاؼبواقف كاؼبهارات رؼااؼبع) التعليم ؾباالت

 .ٗٙةرساؼبد ُب التعليمب يتعلق فيما كخصوصو
 

 ٖٕٔٓاؼبنهج الدراسى عاـ  (ق 
منهجا جديدان، للتعليم ُب اؼبرحلة  اإلندكنيسياحكومة  إستخداـ

. ٖٕٔٓة عاـ اؼبنهج التعليميباليت نعرفها  كالعالية الثناكيةك  االبتدائية
بشأف عدد من اعبوانب ُب  اجملتمعإهبابيات كسلبيات برزت بُت اؼبربُت ك 

 اؼبنهج التعليميالتغيَتات ُب باالساس، . ٖٕٔٓعاـ  اؼبنهج التعليميتنفيذ 
 .ٕٔالقرف  ُب ميتعلال ربوؿ مبوذج ألف، تاحتمي

ينبغي أف يفهم كما اؼبعتاد،  اؼبنهج التعليميالتغيَتات كالتحديثات 
اؼبنهج هبب أف تكوف  .ينبغي التكيف دائمان ُب الطبيعة اؼبنهج التعليميألف 

كمتطلبات االحتياجات،  ،البيئةتغيَتات قادرة على التكيف مع  التعليمي
كقد ًب تقدًن  .لعصرمع تطوير افضال عن التحديات اليت تتغَت دائمان كفقا 

 .التغَتات البيئية األساسية، اليت تتطلب ىذا التكيف ٕٔالقرف ُب ـبتلف 
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 :اؼبواضيع
 تعليم الديٍتال (ٔ
 تعليم اؼببادئ اػبمسة كالوطٍت (ٕ
 اإلندكنيسيةاللغة  (ٖ
 الرياضيات (ٗ
 علم اغبياة (٘
 علم اإلجتماعى (ٙ
 (الفن كالثقافة )احملتول احمللي (ٚ
 (الرياضة )احملتول احمللي (ٛ

 :االبتدائية اؼبدرسة ُب دقيقة ٖ٘, ساعة لكل الوقت زبصيص
 ،اتساع ٖٓ =األكؿ الفصل ُب ،أسبوع ُب الدركس من األكقات

 الرابع فصلال ،اتساع ٖٗ=  الثالث فصلال ،اتساع ٕٖ=  الثاين الفصل
 .اتساع ٖٙ=  كالسادس كاػبامس

 ٜٔٚ٘ عاـ من اؼبدارس ُب العربية اللغة تعليمي هجمن بدأ الواقع، ُب
 ة،ءقراال  مثل تدريسها يتم اليت اؼبواد بعض ىناؾ كاف ، ٜٔٗٛ كعاـ

 ُب العرابية اللغة تعليمي منهج بالنسبة كأما .احملفظةك  ،تادريبال ،اؼبالخظة
 مثل تدريسها ًب اليت اؼبواد ىناؾ ،ٕٖٓٔ ك ،ٕٓٓٙ ،ٕٓٓٗ ،ٜٜٔٗ عاـ

 . كالكتابة القراءة، الًتكيب، اغبوار،
  تغَتات تشهد ٓب للباحث كفقا اؼبناىج كل من اؼبستخدمة التقنيات

 اللغة علم لفهم الالزمة اؼبهارات ؽبم الطالب لتكوف تستخدـ هاكل ألف
 قواعد اؼبعلم عرض ،ةاحملادث تدريس أسلوب ،اؼبثاؿ سبيل على .هامستخديك 

 ُب شفويا مضخمة للممارسة للطالب اؼبعلم طلب ٍب باحملادثة اؼبتعلقة اعبملة
 .اغبوار أك احملادثة شكل



 التعليمي اؼبنهج تنفيذ ُب اؼبعلمُت قبل من يتم أيضا ذلك مثل
 اؼبواد قراءةل كيفية  مثالن  وفاؼبعلم أعطى  قراءة، اؼبثاؿ سبيل على ٕٓٓٗ

  تلك لو لقراءة الطالب وفاؼبعلم سأؿ ٍب كصحيح جيد بشكل التعليمية
 .واداؼب

 إعدادات أكالن؛ أساسية، مكونات أربعة الحظت التعليم ذبديد
 خصائص كالرابع؛ التجديد، خصائص كثالثان؛ ،التعليم بيئية ؛الثانية ،التعليم
 اؼبهنية التعليمي هجاؼبن تضمني أف ينبغي كىكذا، .األىداؼ أك الوجهة
 اؼبعرفة هجاؼبن تضمني أف ينبغي كلذلك، .ةالتكنولوجي اؼبهنيةك  ، العلمية
  .األساسية اللغة علـو ك الدين بعلـو اؼبتعلقة

 مع سبشيا مواضيع تقدًن إٔب حباجة هجاؼبن ذلك، إٔب ضافةإلكبا
 لطالب نهجاؼب إعداد أم .اػباربة التشكيل إٔب كأدت ةالعام العلـو التطور

 الدراسية اؼبواد تقسيم .٘ٙالعربية اللغة كعلـو الدينية العلـو ُب اػباربة لتحقيق
 الذم خاص معٌت ُب هللا إٔبالعبادة ؾباؿ ُب أكالن؛ ؛اجملاؿ إٔب يستند أف ينبغي
 اغباسوبية، كالعلـو العبادة، كفبارسة كالسنة، القرآف واضيعم على يشمل
 يشمل الذم ،العاـ ؾباؿ ُب ثانيا؛ إندكنيسيا، ُب اإلسالـ تاريخ،ك بيةاكالعر 
 .كالسنة الكرًن، القرآف مواضيع على

 الغرض ألف التعليم بأىداؼ سبشيا أيضا اؼبواد إعداد يكوف أف ينبغي
 جاؼبنه ُب مكونات من أحد ىي يةميالتعل واداؼب .اؼبواد ؾباؿ مع عالقةال لو
 عن خاصة للتعليم فلسفة بشأف افًتاضات اؼبنهج استخداـ بينما . تعليميال

 منهج عرض ذكر يتم ما عادة . ميالتعل كأىداؼ  التعليم، كعملية ، اللغة
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 تركز ما عادة "اؽبيكلية اؼبواد "تسمى مادة شكل ُب اللغة قواعد إٔب يستند
 .ٙٙالنحوية كالقواعد اعبملة أمباط من أكثر إتقاف على

 ُب اؼبوادك  ٜٔٚ٘ عاـ التعليمي هجاؼبن ُب العربية اللغة يةميتعل مواد
 مادة أف أعاله الباحث ذكر كما .مشًتكة ؽبمأٜٗٛ عاـ لتعليميا هجاؼبن
 كانت إذا .العربية اللغة تدريس ُب ؼكاؽبد اؼبدخل بُت كثيقة صالت ؽبا

 إٔب تصل ٜٔٚ٘ هجاؼبن ُب العربية اللغة  يةميتعل مواد حوؿ دراسة ىناؾ
 العربية اللغة تدريس ُب كاؽبدؼ اؼبدخل مع سبشيا ٜٔٗٛ التعليمي اؼبنهج
 .الطالب إٔب اؼبهارات لتقبل يعٍت

 ٕٓٓٙ عاـ التعليمي اؼبنهج حيت ٜٜٔٗ عاـ التعليمي اؼبنهج
  Ahmadكقاؿ .التواصل اؼبدخل باستخداـ العربية اللغة تدريس رحلةدب اؼبعركفة

Fud Effendy اؼبرحلة ىذه ُب كأنو العربية، اللغة تدريس منهجية كتاب ُب 
 نظاـ إتقاف على تشدد اليت للغةا تدريس من ،اللغة تدريس ُب تغيَت وبدث

 .كالتواصل وظيفيال نظاـ إٔب النحوية
 بقواعد اؼبتصلة اؼبواد تدرس ال يعٍت ال التواصلية  التعليمية اؼبواد

 أخرل بعبارة أك فقط التواصل مهارات دعمل اللغة واعدق تدرس كلكن .اللغة
 ىدؼ كىي أغراض أربعة لو التواصل دخلاؼب الواقع ُب ألنو كظيفي ىيكل

 .اإلسًتتيجية كفاءةك  كاػبطاب، كالتفسية، اإلجتماعية علم القواعد،
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 سوؼ الذم البحث دبنهج اؼبتعلقة القضايا بعض البحث ىذا ُب الباحث يتناكؿ

 ،وعانو أالبحث ك  مدخل على كيشتمل و،ئإجرا يتطلبها تنفيذية خطوات من كيتبعو يطبقو
 .البيانات كربليل البيانات، صبع أسلوبك  ، البيانات دراكمص

 
 مدخل البحث وأنواعه -أ 

 ،االبتدائية درسةاؼب ُب التعليمي اؼبنهج ؿبتول ربليل عن البحث ىذا ُب
 اليت البحوث ىي (Library Research) اؼبكتبية الدراسة مدخل الباحث ـستخدي

 كتقارير، كسجالت، كتب، شكل ُب أما ،(اؼبكتبات) األدب باستخداـ أجريت
 يتم مذال النوعيب ثالبح اؼبنهجية ـستخدي لكن .ٚٙالسابقة البحوث كنتائج
 ارباءاػب بو يقدـ الذم البياف كصف على ىو ،اؼبكتبية الدراسة إٔب توجيهو
 هامعظم الىت اؼبكتبية الدراسة ىو البحث اىذ ُب اؼبستخدـ البحث نوع.ٛٙالسابقة
 ُب .ٜٙالباحث بحثيس اليت باؼبناقشة كفقا صادراؼب عن بحثيك  اؼبكتبة، ُب يعمل

 كتفسَت وصفل وباكؿ الذم الوصفي التحليل ىي اؼبستخدمة األكصاؼ البحث اىذ
 التعليمي اؼبنهج ؿبتول ىو البحث ىذا ُب وضوعكاؼب .ٓٚعليو ؼبا كفقا البحث موضوع

 شبكةك  كاؼبقاالت، الكتب، باستخداـ ،االبتدائية اؼبدرسة ُب العربية اللغة تعليم ُب
 .إْب ،الدكلية
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 در البياناتامص - ب
 البيانات .البيانات اسًتداد ًب الذم اؼبصدر يى ىادر اكمص البيانات

 األرم أساس بإستخداـ النصي النوعي كصف على اؼبكتبية الدراسة ُب اؼبستخدمة
 .االبتدائية اؼبرحلة ُب العربية اللغة ميتعل ُب التعليمي اؼبنهج دبحتول تتعلق اليت العلمي

 ُب البيانات، على اغبصوؿ ًب حيث موضوع ىي البيانات دراصدب تقصد
 :قسمُت إٔب البيانات مصادر تنقسم اغبالة ىذه

 .اؼبستخدمة الباحث صوؿ عليها مباشرةعلومات ًب اغباؼب ىي ،ساسىةدر األااؼبص -ٔ
اليت ًب اغبصوؿ عليها مباشرة من اؼبصادر  ساسية ىو اؼبصادراأل صادراؼب

( شخصوضوع )اؼبشكل رأم  علىيبكن أف تكوف  اؼبصادر األساسية  .األصلية
كائنات )مادية( أك أحداث أك   الحظة علي، كنتائج اؼبةأك اجملموع الفردم

 .األصليةباؼبصادر  اؼبصادر األساسيةيعرؼ أيضا  .أنشطة، كنتائج االختبار
 البياناتالباحث أف هبمع البد علي ، ساسيةاأل صادراؼبللحصوؿ على 

  .ٔٚمباشرة
 :اليت تشَت فيما يلي ساسيةبعض مصادر البيانات األ

 اؼبصادر اسم اؼبؤلف رقم
 بإندكنيسيا كالدينية الشؤكف كزارة نظاـ كزارة الشؤكف كالدينية  ٔ

 حوؿ ٖٕٔٓ عاـ ٕٜٔٓٓٓ رقم
 مادة ُب ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج
  العرابية كاللغة الدينية علـو

 ٖٕٔٓأساس تطبيق اؼبنهج التعليمي  كزارة الشؤكف كالدينية ٕ
ُب مادة علـو الدينية كاللغة العرابية 
على اؼبستوم االبتدائية، الثناكية، 
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  كالعالية
كتب اللغة العرابية ُب اؼبنهج  كزارة الشؤكف كالدينية ٖ

على اؼبستوم  ٖٕٔٓالتعليمي 
 االبتدائية للمعلمُت

 

كتب اللغة العرابية ُب اؼبنهج  كزارة الشؤكف كالدينية ٗ
على اؼبستوم  ٖٕٔٓالتعليمي 

لطالباالبتدائية ل  
برنامج ُب السنة، برنامج ُب النصف،  كزارة الشؤكف كالدينية ٙ

خطة الدركس، زبضَت الدركس، 
ة األساسية، الكفاءة الرئيسية، الكفاء

كفاءة اػبارهبُت للطالب ُب اؼبنهج ك 
على اؼبستوم  ٖٕٔٓالتعليمي 

 االبتدائية
دكتور فوزم طو إبراىيم ال ٚ

 دكتور رجب أضبد الكلزةالك 
 اؼبناىج اؼبعاصرة

 اؼبنهج كعناصره دكتور إبراىيم بسوين عمَتةال ٛ
 اؼبنهج ُب اللغة العربية الدكتور على اظباعيل ؿبمد ٜ
 

تشمل اؼبكتبات اليت تشكل الكتب الداعمة اليت اؼبصادر  ىي، ةثانويالدر اصاؼب -ٕ
العلمية اؼبكتوبة أك اؼبنشورة من قبل ىذه الدراسة  كالبحوثكدفاتر اليومية 

، كفيما يتعلق الباحثباإلضافة إٔب اغبقوؿ اليت يتم دراستها اليت تساعد على 
 .اؼببحوثبالتفكَت 

 



 جمع البياناتأسلوب  - ج
 على ما يأٌب: بياناتال لباحث أسلوب صبعيستخدـ ابحث، ُب ىذه ال

 لوثائقربليل   -ٔ
ذا األسلوب، هب. ٕٚدبوضوع البحث اليت تتعلقالوثائق ىو قراءة األدبيات 

الكائنات اؼبكتوبة مثل الكتب كاجملالت  لفحصالبيانات با الباحث معهب
تعتارب  اليت البياناتانواع  بالتنقيلبيانات، كىي الحبث  علىاستنادان  اؼبكاالتك 

دبوضوع  كفقاامة من خالؿ السجالت كالتقارير كاألحداث السابقة البيانات اؽب
 .اؼببحوث

من خالؿ عدة مراحل  بحثأعاله، صبع البيانات ُب ىذه ال كما قدـ
 :على النحو التإب

 .بحوثدر للبيانات ذات الصلة دبوضوع اؼباصبع مواد اؼبكتبة احملددة كمص (أ 
 .مواد اؼبكتبة احملددةقراءة كاستعراض ؿبتول  (ب 
كالتسجيل  .بحوثكتبة ذات الصلة دبوضوع اؼبمواد اؼبؿبتوم  تسجيل (ج 

 .االستنتاج علىستند تال  مواد اؼبكتبةكما ىو مكتوب ُب اؼبستخدـ  
 .البحثتركيز بيانات من كتابات باإلشارة إٔب تصنيف ال (د 

 
 اؼبقابلة -ٕ

ذا هب. ٖٚكاؼبخاطباؼبقابلة  نبابُت الطرفُت،  مستخدمةؿبادثة ىي اؼبقابلة 
اؼبنهج يعٍت خارباء  إٔب اؼبخارب فيما يتعلق دبوضوع البحثيسأؿ الباحث األسلوب 
باحث مقابلة ُب الذىاب إليهم مباشرة. ُب اليستخدـ  .كمراقب التعليم التعليمي

ىذه اغبالة، حاكؿ الباحث للحصوؿ على بيانات بللقاء معهم مباشرة أك 
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اتف أكباستخداـ الاربيد اإللكًتكين أكغَتىم. أما بالنسبة اؽبدؼ من ىذا باؽب
 .االبتدائيةالتعليم اللغة العربية للمدارس  اؼبنهج التعليمياللقاء حوؿ ؿبتول 

 
 تحليل البياناتأسلوب  - ه

البيانات ربليل ذه هبُب اؼبنهج العلمي، ألف  اؼبهمربليل البيانات ىو اعبزء 
 وى البحث اربليل البيانات اؼبستخدمة ُب ىذ البحث.يستطيع أف وبل مشاكل 

كالكس    كما قاؿ  االستكشاؼ كاؼبكتبات. نتائجحملتول من مصادر اربليل 
اليت يبكن أف وبتذل  إلستخالصالتحليل  أسلوبتول ىو احملكريبيندكرؼ، ربليل 

بإشراؾ حقيقة البيانات. أما بالنسبة لتحليل احملتول من مراحل ىي: التوحيد، كأخذ 
 ٗٚركاية.كالاالستدالؿ، ك  ،تقليلكالتسجيل، كالالعينات، 

اسًتداد البيانات ُب شكل األعماؿ اؼبرتبطة مباشرة ىو  (Unitizing) التوحيد -ٔ
 .بحوثدبوضوع اؼب

ربليل البيانات حيث أف  بتحديدتبسيط البحث ىو  )Sampling(أخذ العينات  -ٕ
 اؼبنهج التعليميربليل ؿبتوم  كىو عننفس اؼبوضوع  الديهالىت البيانات اجملمعة 

 االبتدائية.رحلة ؼبم اللغة العربية يتعلُب 
يتم تسجيل صبيع البيانات اؼبطلوبة ُب ىذا البحث،  ىو )Recording (تسجيلال  -ٖ

اللغة العربية ؼبرحلة  ُب تعليم اؼبنهج التعليمي فيما يتعلق بتحليل ؿبتوم الذم
 االبتدائية.

الوضوح كربسُت حىت يستطيع أف يعطى تبسيط البيانات  ىو )Reducing( تقليلال -ٗ
 .احملصولةالبيانات 

عميقا تحليل البيانات باستنتاجات  ىو )Abductively inferring (االستدالؿ -٘
 .خالصة البياناتبيانات يبكن الربط بُت معٌت النص مع الللبحث عن معٌت 
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 يتم تعيُت بيانات البحوث لإلجابة تركيز البحوثىو  )Narating( ركايةال   -ٙ
 .اؼبصنوعة

 دبال أك ؾبموعة أك عرض طريقة ُب التشابو مقارنة ىو ؼبقارنةا ربليل من ٍب
 ىذا خالؿ من .٘ٚاألفكار أك ،األخداث ،الشخص على قضية قضية، على

 التعليمي اؼبنهج ؿبتوم بُت اؼبقارنة نتائج من استخالص الباحث يقصد األسلوب
 اللغة التعليمي اؼبنهج ؿبتومك  العرب بوطن ةاؼبطبق االبتدائية مرحلة ُب العربية اللغة

 على االطالع يبكن ذلك أف حيث بإندكنيسيا اؼبطبقة االبتدائية مرحلة ُب العربية
 .العربية اللغة ميتعل تطويرب كفقا كاالختالؼ التشابو ألكجو اؼبوقع

 على يركز الذم ىو التارىبي ربليل أيضا لباحث يستخدـ البحث، اىذ ُب
 قدر كدقيقة كاملة اؼباضي ُب حدث ما بناء إعادة وباكؿ التحليل ىذا اؼباضي،
 ُب كقعت اليت األحداث كفهم كتفسَت كصف منهجي بشكل تتمكن لكي اإلمكاف
 .ٙٚاؼباضي

 
 تحقيق صحة البيانات - و

ًب  .يستخدـ ىذا البحث اؼبصداقية كمحاكلة للتحقق صحة بيانات البحث
اليت ًب البحث ق بيانات يناسوتيوف كالتحق على ما قاؿ تأكيد مصداقية البيانات كفقا

البيانات  كموضوعاغبصوؿ عليها موضوع البحث حيث أنو يبكن ضماف األصالة 
ثالثي  أسلوبصحة البيانات باستخداـ  ربقق الباحثكىكذا،  ٚٚ.دكف أم ىندسة

شيء  الذم يستخدـق صحة البيانات يىو أسلوب لتحق ثالثي البيانات .البيانات
  .آخر خارج البيانات
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 الفصل الرابع

 مناقشتهاو  وتحليلها البيانات عرض

اللغة العربية علي المستوي االبتدائي في  2031المبحث األول: منهج تعليمي 
 إندونيسيا

  منهج تعليمي اللغة العربية ُب إندكنيسيا -د 
  التعليم ؼاىدأ ربقيق ُب اؽبامة العوامل أحد ىو كالتعليم، الًتبية بعآب اؼبرتبطة

 ٕٖٓٓ لعاـ ٕٓ رقم الوطٍت التعليم نظاـعن قانوف ال ُب كشرح . اؼبنهج التعليميُب 
 كاؼبواد، كاحملتول، األىداؼ، حوؿ نظاـك  اػبطط من ؾبموعة عن عبارةىو  اؼبنهج أف

 لتحقيق ميالتعل ألنشطة توجيهية كمبادئ استخدامها يتم اليتالطريقة  عن فضال
 .ٛٚؿبددة تعليمية أىداؼ

ؼبواضيع العلـو ُب اؼبدارس  ٖٕٔٓنهج عاـ ُب تطبيق اؼبأسباب  من أحد
م ذال  ٕٛٓٓ عاـ ٕ ُب رقم يةالدينالشؤكف ك  ةر اكز  نظاـبسبب  الدينية كاللغة العرابية

اللغة العربية مع ك  العلـو الدينيةؼبواضيع تول احمل عياركفاءة اػبرهبُت كم  معياردد وب
 .ٕٗٔٓعاـ  ٕٗ رقم  KMA عدد

اليت ًب  ُٕٓٓٛب عاـ  ٕبدالن من الئحة رقم  كزارة الشؤكف كالدينيةكنشرت 
هج نؼبابادئ محوؿ  ٕٓٔٗعاـ  ٔٙ٘الشؤكف الدينية رقم  ةكزير  ىبرجإبطاؽبا، ٍب 

 .اللغة العربيةك  العلـو الدينيةؼبواضيع  رسادُب اؼبٕٖٓٔ
يعٍت  ،ُب كقت اؼباضي ٕٓٔٗعاـ  ٔٙ٘ رقم KMA باغبقيقة، قد ظهر ىذا

 ٓب يقًتف باؼبرفق هكلكن ظهور  ُب اؼبدارس، ٕٖٓٔظهوره نفس الوقت بتطبيق اؼبنهج 
PMA . 
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 هجاؼبن ذتفيإٕب الرئيس اؼبدرسة لتمنع رسالة الوزير مع مركر الوقت، جاء 
 ٕٓٔٗعاـ  ٔٙٓرقم  Pemendikbudأكدت مرة أخرل بسبب كجود ٍب ، ك  ٕٖٓٔ

  كتنفيذنبا.  ٕٖٓٔك ٕٓٓٙاتعليمي هج حوؿ اؼبن
فبا يؤكد أف اؼبنهج  ٕٓٔٗعاـ  ٕٚٓ رقم كزيرة الشؤكف كالدينية قرار نشربعد 

ؼبادة العلـو  ٕٖٓٔاؼبنهج التعليمي ُب اؼبدرسة للحفاظ على استخداـ  التعليمي
للمواضيع بصفة  ٕٓٓٙ التعليمياللغة العربية، كعاد إٔب استخداـ اؼبنهج ك  الدينية

 العامة. 
 الًتبية كالتعليم كالثقافة لعدد صبهورية إندكنيسيا: ةكما ًب تعيُت ُب التنظيم لوزير 

اؼبذكورة كتنفيذنبا.  ٕٖٓٔك ٕٓٓٙ نهج التعليمياؼب، حوؿ ٕٓٔٗعاـ  ٔٙٓ رقم
 ٕٖٓٔاؼبنهج التعليمي اليت تنفذ  كاؼبتوسطةكاحد: كحدة التعليم األساسية  فصلُب 

 ،ٕٓٓٙ، تعد لتنفيذ اؼبنهج التعليمي  ٕٓ٘ٔ/ٕٓٔٗمنذ النصف األكؿ من عاـ 
من ، حىت يكوف ىناؾ نظاـ أساسي ٕٓ٘ٔ/ٕٓٔٗالثاين عاـ  ُب النصفبدأ ت
 .ٕٖٓٔعاـ  التعليميلوزارة لتنفيذ اؼبنهج ا

علومات القاديبة قد ظهرت اؼبت اكقبعض األُب  Permendikbudوجود ليعاِب ب
 للمدارس، ٕٖٓٔالتعليمي هج ناؼبحوؿ مصَت  يةالدينالشؤكف ك وزارة العلى سياسات 

رقم  Permendikbudبارجوع إٔب  ٕٖٓٔأف كقوؼ تنفيذ اؼبنهج التعليمي مع اإلشارة 
ؼبواضيع العامة، كأما للمواضيع اؼبطبقة ُب اؼبدارس الدينية مثل  ٕٓٔٗعاـ  ٔٙٓ

القرآف كاغبديث، كالعقيدة األخالؽ، كالعلم الفقو، كتاريخ اإلسالـ، كاللغة العرابية، 
، كلكن بطبيعة ٕٖٓٔ التعليمي عاـتستخدـ اؼبنهج كزارة الشؤكف كالدينية بقى ست

 .أك النظاـ الواضح كأساسو مع الذم ازبذه اؼبوجود اؼبتابعةىذا اغباؿ وبتاج إٔب 
الًتبية كالتعليم  زارةعلى إعداد الئحة من ك  يةالدينالشؤكف ك كزارة  اؼبتابعةقد ًب 

الشؤكف  ةر اكز من قرار النشر ب، ٕٓٔٗعاـ  ٔٙٓكالثقافة عبمهورية إندكنيسيا رقم: 



ُب  التعليميهج حوؿ اؼبن ٕٓٔٗعاـ  ٕٚٓمهورية إندكنيسيا رقم: عب الدينيةك 
 .اؼبدارس

درسة أف اؼب ٕٓٔٗ عاـ ٕٚٓالدينية رقم ك الشؤكف ة ر االقرار من كز يؤكد ىذا 
اؼبؤسسات اؼبستهدفة(،  ٕٗٓخارج التوجيو )الثناكية، كالعالية اليت ُب ، االبتدائية

العامة كاغبفاظ على  اضيعللمو  ٕٓٓٙ التعليمي عاـينبغي العودة إٔب تطبيق اؼبنهج 
ىذا بية. تنفيذ االلغة العر ك  العلـو الدينيةللمواضيع  ٕٖٓٔ التعليمي عاـ نهجاؼبتطبيق 
النصف ينطبق على الصعيد الوطٍت ابتداء من  ٕٖٓٔك  ٕٓٓٙ التعليمي عاـاؼبنهج 
 .ٕٓ٘ٔ/ٕٓٔٗ عاـ الثاين

 حوؿ ٕٓٓٛ لعاـ ٕٓرقم  إندكنيسيانظاـ كزارة الشؤكف الدينية   ُب كذكر
 اؼبدارس ُب العربية كاللغة اإلسالمية للًتبية احملتوياتمعايَت ك  للخرهبُت الكفاءة معايَت

، الثناكية، على اؼبستوم االبتدائي العربية اللغة ػبرهبُت الكفاءة معايَت أف اإلسالمية
كفاءة  تحقيقلاألقل  الكفاءة على مستول ك األقل على اؼبواد نطاؽ يغطي  كالعالية

 .ٜٚاألقل على ػبرهبُتا
 اغبكومة أصدرت اؼبواضيع، كترتيب التعليمية أىداؼالذم ىو   التخطيط ُب

 ،التعليم كمستول كحدة نوع حسب األساسيةككفاءة  الكفاءة معايَت أيضا اؼبركزية
 عملية بشأف توجيهية مبادئ أيضا اغبكومة أصدرت لتخطيط،ا اؼببادئ إٔب باإلضافة

فيو ك  ،ٕٚٓٓ لعاـ ٗٔرقم  ُب التعليم الذم تتضمن ُب نظاـ كزارة الشؤكف الدينية
ربضَت  إعداد ُب  مبادئ معاؼبرتب عن زبطيط الدرس كربضَت الدركس 

نظاـ كزارة الشؤكف  ُب أيضا َتيامعىناؾ  ذلك إٔب باإلضافة. ك ٓٛ(RPPالدركس)
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 ُب ميالتعل كأنشطة اؼبنهج ؾباؿ حوؿ أيضا كضعت أهنا ،ٕٚٓٓ لعاـ ٜٔ رقمالدينية 
 .ٔٛاؼبدارس

من  النهاية نقطةال إٔب للوصوؿ جدان  ىاـ جسر األشخاص أف اؼبنهج ىو يعتارب
 من عدد على وبتوم اؼبنهج .اؼبقصود ىنامعينة شهادة على باغبصوؿ كتتميز لرحلةا

 ىذا مع، ميتعلال كخطة اؼبنهج . اؼبعرفة اكتسابطال بلل ازباذىا يلـز اليت اؼبواضيع
ُب  كتنمية تغَتات ىناؾ أف حيث تنوعة،اؼب أنشطة التعليمية الطالبيقـو  الاربنامج،

 .كالتعلم التعليم لغرض كفقا ب،الطال سلوؾ
 كاحتياجات كاألىداؼ، الرغبات، يعكس اؼبنهج التعليمي ،األساس ُب

اؼبرجوة  الحتياجاتا الستجابة يهتم على البيئة، التعليمي اؼبنهجإدارة  ُب. اجملتمع
 إلنتاج تصفيةك  فرز، يتم أف هبب اليت تمعاجمل احتياجات من كثَتا .اؼبتنوعة للمجتمع

 .اؼبنهج التعليمي ؿبتول تطوير ُب العامة السياسة مفهـو
 

 إندكنيسياُب  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية ُب مادة  ٕٖٓٔ تعليميمنهج  -ق 
 االساسي اؼبفتاح و يكوفدكر مهم ألن لو التعليمياؼبنهج  ،ُب عآب التعليم

يبكن أف  اؼبنهج التعليمي ، مصطالحإندكنيسيالتحقيق األىداؼ ُب ؾباؿ التعليم. ُب 
تكوف جديدة شعبية منذ اػبمسينات كاليت كانت أصالن شعبية من الناس الذين ًب 

ىناؾ تطبيق كلمة زبطيط الدرس . قبل استخداـ كلمة اؼبنهج، األمريكتعليمهم ُب 
 .إندكنيسياُب 

، بإندكنيسياليس شيء جديد ُب عآب التعليم  ىو اؼبنهج التعليميُب الواقع أف 
 التغيَتاالستعمارم اؼباضي ، كقد خضعت  عصركقد حوؽبا منذ كجود اؼبدرسة ُب ال

 رغم مظهره تلقي االستجابات ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميعشر مرات، حىت ظهور 
 .اؼبتنوعة
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ادة اؼبيشمل  على اؼبستوم االبتدائي ىيكل اؼبنهج ،اؼبنهج التعليميىذا ُب 
األكؿ حىت الصف  سنوات من الصف ٙمدة لتعليم امستول كاحد اؼبدركسة ُب 

العربية اللغة اؼبواضيع  )التعليم الديٍت الذم يشمل  ٛالسادس. كيتضمن ىذا اؼبنهج 
اإلندكنيسية، كالرياضيات، كالعلـو الطبيعية، كالعلـو ، اللغة الوطٍتأيضا، التعليم 

 .ٕٛرسـو احمللية كتنمية الذاتيةالاالجتماعية، كالفنوف كالثقافة(، ك 
ؾبموعة من اؼبواضيع أيضا  ىو اؼبنهج أف يعتارب كالتخطيط،كباإلضافة اعتباره  

تعطي األكلوية  على اؼبستوم االبتدائي لطالباتعليمية  مواد ،اؼبنهج التعليمي اكؽبذ
اؼبعرُب  تنمية، "جاف"إلنشاء عقلية كالدافع ُب كل ؾباؿ من ىذه اؼبهنة. ذكر 

 تفكَته الطالب ُب اؼبرحلة التنفيذية. ُب ىذه اؼبرحلة قدرة االبتدائيةلألطفاؿ ُب سن 
 .يعتقد أف االعتماد على اإلؽباـ ىيال تزاؿ بديهية، ك 

نظاـ العمليات )كحدة خطوة ب، اكتساب الطفل قدرة يسمى ىذا العهدمُب 
عُت ُب نظاـ اغبدث اؼبمع  ىمتفكَت إلتصاؿ  لألطفاؿ ه القدرةىذتستفيد  التفكَت(. 
  " بياجيو"لموس. كدعا اؼبالعقالين ك أب جهة تفكَت الطفل  تطور. التفكَتىم

 .ٖٛللتفكَت اؼبلموسكعمليات ملموسة، كهناية التفكَت التخيلي كابدأ 
. اليت أصبحت نقاط الضعف كمزايا كل منهالو خصائص  اؼبنهج التعليميكل 
 ىناؾ فوائد، باإلضافة لو اعبدؿ ُب حضوره، ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميب ككذالك 

 :، فيما بينهالطالبدؼ إٔب اهت
طور باؼبواضيع احملددة اليت تك  أف تركز رساداؼب سبكن ٕٖٓٔعاـ  اؼبنهج التعليمي -ٔ

 .الطالبتكوف مقبولة للوفاء باحتياجات 

لوضع اؼبنهج  رساكل مدفتجب علي  وجود اغبكم الذاٌب بُب ىذه اغبالة، 
على   تركز أفاؼبدارس  سبكن ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميؽبذا اػباص بو، ك  التعليمي
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اليت تعتارب أكثر حاجة إٔب الطالب، كعلى سبيل اؼبثاؿ  احملددة بعض اؼبواضيع
ليزية أك تركيزان على اؼبواضيع اإلقب درسة السياحة لوكليست يبكن أف تكوف أكثراؼب

، ذكرك  ،عرفةؼب الطالبشراؾ إل على اؼبعلمُت ، ىنا ينبغيمواضيع ُب ؾباؿ السياحة
 .صياغة احتياجات التعلمك 

 لدكافعشراؾ ك ىو إلُب كتابو أف غرض ربديد االحتياجات  "مليسا"ذكر 
هبا كجزء من حياهتم كأهنم  يشعرعبعل أنشطة التعليم كالتعلم اليت  الطالب

التعلم  فحاؿاحتياجاهتم التعليمية،  وفعرفي. حىت إذا كاف الطالب ايشعركف بأهن
سوؼ تكوف أكثر نشاطا كأهنم سوؼ يشعركف دبزيد من الراحة. كهبعل ىذا 

ألنو إعطاء اغبرية لتطوير كفاءهتم مع ثقافة  أسهل الطالب ٕٖٓٔاؼبنهج 
 .مهمنطقت

 
 %.ٕٓعبء تعليم الطالب حوإب  زبففاؼبنهج  -ٕ

ُب انشتط العبء على تعلم الطالب ف ٕٖٓٔعاـ اؼبنهج  استخداـكمع 
كل   ُب  % أم ُب البداية على صبيع اؼبستويات، أجرلٕٓحوإب التعلم ك التعليم 

تم خفض ؼبستول ت القصة ،دقيقة، حىت ُب ىذا اؼبنهج ٗ٘مدة ىناؾ قصة درس 
 .ٗٛدقيقة ٗ٘ العالية دقيقة ك ٗٓدقيقة، كالثانوية  ٖ٘تكوف  اإلبتدائي

م ذبرًن الطالب كما سيتم زبفيض، ي، يعتارب مواد التعلالقصةباإلضافة إٔب 
يظل  ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميكاؼبواد التعليمية،  القصةعلى الرغم من زبفيض ُب 

 .لطالباكضع الضغط على تطوير كفاءة 

 قصةمنذ خالؿ ألف تعلم الطالب  قصةتتم معاعبة السبب ُب زبفيض 
أنشطة التعلم ال تزاؿ تركز اىتمامها  السيمالتعليم ُب صبيع اؼبدارس كثَتة جدان، ا

الرظبية اليت ًب  حواؿرظبي جدان. األحاؿ ، حيث يتم ُب داخل الفصلعلى أنشطة 
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اصة بو خ عاقبةطويلة سيعطي بالتأكيد  تهاقياسيمعيار قصة التعلم اليت إنشاؤىا ك 
، ككاف تعلميشعر األطفاؿ باؼبشبعة كأقل نشاطا ُب ال يتعلى نفسية األطفاؿ، ح
 مواضيعالطالب ربتاج إٔب زبفيض بقطع أف قصة تعلم ىذا األساس اؼبنطقي 

 .قليالن 

ستول اؼبعلى  ةعربياللغة الم يالتعل، ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميُب ىذا 
اللغة  البحوث ُب  .الطالبفهم  اليت كفقا على الئمالواضيع ىو اؼب االبتدائية
واضيع اؼبتشمل  ٕٖٓٔلعاـ  اؼبنهج التعليميُب  على اؼبستوم االبتدائيالعربية 

ُب أعضاء اعبسم، ك األسرة، ك العنواف، ك ، العملك التعارؼ، كآالت اؼبدرسية، عن 
 .٘ٛكالرحلةُب اؼبكتبة، ك ، عملُب اؼبك ، ةُب اؼبدرسك ُب اغبديقة، ك اؼبنزؿ، 

للغة العربية عاـ  اؼبنهج التعليميأما بالنسبة لألشياء اليت تعتارب مهمة ُب 
 :االبتدائيةستول اؼبعلى  ٕٖٓٔ

  ٕٖٓٔ عاـ اؼبنهج التعليمي الكفاءة الرائيسية كالكفاءة األساسية (أ 

 على اؼبستوم االبتدائي ٕٖٓٔ الكفاءة الرائيسية للمنهج الدراسي عاـ  (ٔ
 كالسلم رائيسةال ةكفاءعبارة  سبشيا مع فلسفة التقدمية ُب التعليم، 

على الطالب أف يبره إلتصاؿ ُب معيار كفاءة اػبارجُت ُب ينبغي  الذم
يعزل  الطالب( مع زيادة سن KI)رائيسية ال ةكفاءال. زيادة اؼبستوم العإب

 يستطيع أف ىبفط ، يبكنرائيسيةال ةكفاءالارتفاع الصف. من خالؿ 
 .(  ُب فئات ـبتلفةKD) األساسية ةالكفاء عالقة

اؼبتعددة األبعاد، ؽبا  رهبُتاػب كفاءةإٔب  هتدؼ  رائيسيةال ةالكفاء
اػبرهبُت على  تنقسم كفاءةأيضا أبعاد متعددة. للتشغيل من الراحة، 

                                                           
85

 Kementerian Agama RI, Pedoman Teknis (Domnis) Implementasi  Kurikulum Madrasah 

Mata Pelajaran PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Dan 

Madrasah Aliyah 

 



الركحي اؼبرتبط باألىداؼ  السلوؾ. األكؿ، على قسمُت سلوؾاجملاؿ 
 ، اإليباف كالتقول. كالثاين لديهمالذين  الطالب يشكلالتعليمية الوطنية 

الوطنية  يةلتعليماتعلق باألىداؼ ي الذم االجتماعي السلوؾتشكيل 
 .كؽبم مسؤكليات ،، كمستقلةاألخالؽ الكريبةالذين لديهم  الطالب

ليس لتعليم كلكن اليت سيتم تشكيلها من خالؿ  يى ىذه الكفاءة
. ُب ىذه اؼبتعلقةُب عدد من اؼبواضيع عة اؼبتنو التعلم الكفاءات األساسية 

. أيا كانت تدرس ُب موضوع الكفاءةاغبالة يتم كضع اؼبواضيع كمصدر 
اليت هبب  ة الرائيسية معينة، كالنتيجة النهائية ىي الكفاءحلة معُت ُب مر 

. كل من اؼبواضيع اليت ينبغي أف فيئةمستول ال ُب الطالب على كوفيأف 
كل اؼبواضيع اؼبدركسة اليت كضعت. كلذلك،   الرئيسية ةالكفاءعلى زبضع 

 رائيسية.ال ةإنشاء الكفاءُب نبغي أف تسهم ُب الفصل ت
ُب  تسهاـما يبكن عن ع يضالكل مو  رائيسةال ةسوؼ هتمة الكفاء

 رائيسيةال ة، الكفاءعبارهتا. الطالباليت سبتلكها  اؼبنشودة ةتشكيل الكفاء
اليت هبب أف يتم إنشاؤىا عن طريق  تنوعةاألساسية اؼب ةالكفاء مرتبطىي 

 .بُت اؼبواضيع كاؼبتعلق  ، ككذلك دبثابةاضيعدراسة كل موضوع من اؼبو 
خالية من اؼبواضيع نظران ألهنا ال  الرائيسية ةكُب ىذا السياؽ، الكفاء

الطالب، كفاءة احتياجات   رائيسيةال ةالكفاءتعارب سبثل موضوع معُت. 
دبثابة  رائيسيةال ة. كىكذا، الكفاءالكفاءات إمدادىي واضيع اؼب كأما

عنصر تنظيم األساسية. ك الكفاءة (Organising Element)تنظيم عناصر 
ة للكفاءة كاألفقي ةلعموديالكفاءة الرائيسية ىي مرتبط اؼبنظمة ا، الكفاءة

 .األساسية
األساسية فئة  ةالبراط الكفاء الكفاءة األساسية ىيمنظمة عمودية 

يفي دببادئ التعلم الذم وبدث من تراكم  اى ذلك حيث أنمع فئة عل



البراط بُت ىي األفقية  ة. اؼبنظمالطالباليت درست  الكفاءةمستمر بُت 
مواضيع  ناألساسية م ةلكفاءا مع كاحدة مواضيعُب الكفاءة األساسية 

 .التعزيز اؼبتبادؿ ةعملي حيث أهنا حدثتـبتلفة ُب نفس الفئة 
 :الرائيسية تستخدـالكفاءة صياغة 

 .الركحي السلوؾ بالنسبة الرائيسية ةللكفاء ٔ-KIأف  (أ )
 .الجتماعيا السلوؾ بالنسبة الرائيسية ةللكفاء ٕ- KIأف  (ب )
 )الفهم(. ارؼاؼبعبالنسبة  الرائيسية ةللكفاء ٖ- KIأف  (ج )
 .بالنسبة للمهارات الرائيسية ةللكفاء ٗ- KIأف  (د )

 
نظاـ التعليم  القانوف عنُب  ذكراألمر يشَت إٔب الًتتيب الذم 

 كفاءةيتكوف من   أف الكفاءة الذم يذكر ٕٖٓٓلعاـ  ٕٓالوطٍت رقم 
 .كاؼبعارؼ كاؼبهارات السلوؾ

ستوم ( اليت صيغت ؼبSKLجبانب معيار الكفاءة للخرهبُت )ٍب 
(، كاف يستخدـ لوضع الكفاءة MI) إبتدائيةمدرسة ُب كحدة التعليم 

يذكر على كاجبة لتحقيق معيار . و( الالزمة لتحقيقKDاألساسية )
صياغة تشغيلية  سهيلُب هناية كل مستول. كمحاكلة لت الكفاءة للخرهبُت

ُب كل  الكفاءة ربقيقاألساسية، الغرض الالـز بُت الذم يذكر  ةلكفاءا
ُب كل  كربقيق الكفاءة(، MI) االبتدائيةدرسة اؼبمن  فئةهناية مستول ال

من الصف األكؿ إٔب  ةفئية مستوم الهنان اؼبستول النهائي ُب كل مب
 .ٙٛيسمي بالكفاءة الرائيسية االبتدائيةالصف السادس ُب اؼبدرسة 

 

                                                           
86

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013,  Tentang  Kurikulum 

Madrasah  2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 



 على اؼبستوم االبتدائيٕٖٓٔالدراسي عاـ منهج للساسية األ ةكفاءال (ب 

اؼبواضيع اليت من م يتعلربقيق ال، رائيسيةال ةكسلسلة لدعم الكفاء
من خالؿ تعلم  رائيسية ىيال ةالكفاء. ربقيق الكفاءات األساسيةكصفت ُب 

اؼبتقدمة دبراعاة  صياغتهااألساسية اليت يتم نقلها من خالؿ اؼبواضيع.  ةالكفاء
، كالقدرة ُب كقت مبكر، فضال عن خصائص اؼبواضيع  الطالبخصائص 

 .لتحقيقا إعتمادك

طوط خبكفقا ؾبموعات اليت األساسية ُب أربعة  ةيتم ذبميع الكفاء
ة الكفاء ة( ؾبموعٔاليت يعتمدىا، إال كىي:  رائيسيةال ةلكفاءاعريضة 
 ةؾبموع (ٕ، ٔ( أك اجملموعة ٔ-KIالركحي )لدعم  بالنسبة السلوؾ األساسية

، ٕ( أك ؾبموعة ٕ- KIدعم لجتماعي )اإل السلوؾ ة بالنسبةلكفاءة األساسيا
، ٖ ة( أك ؾبموعٖ- KIدعم ل) ارؼاؼبعؾبموعة الكفاءة األساسية بالنسبة  (ٖ
( أك ؾبموعة ٗ- KIدعم لاؼبهارات ) بالنسبة األساسية لكفاءةا ةؾبموع  (ٗك 
ٗ. 

م ال يتوقف حىت يالتعلربقيق ضماف أف  ةاألساسي الكفاءةكصفان مفصالن 
ؼبهارات، كيغلي أب ا، كلكن بدالن من ذلك هبب االستمرار ارؼ فقطاؼبنتج اؼبع

ع ليس يضاالتشديد على كل اؼبو ، يتم رائيسيةال ة. من خالؿ الكفاءُب السلوؾ
فقط ربميل ؿبتول اؼبعارؼ، كلكن أيضا وبتوم على عملية مفيدة لتشكيل 

فهم لمهاراتو. كباإلضافة إٔب ذلك فإنو وبتوم أيضا على رسائل حوؿ أنبية 
. ىذا أمر ىاـ نظران للطابع الدينامي السلوؾاؼبواضيع كجزء من تشكيل 

 .ال تزاؿ دائمان يتطور ألهنا ارؼاؼبع ة بالنسبةللكفاء

بالنسبة  الكفاءةهارات سوؼ تستمر أطوؿ من اؼب الكفاءة بالنسبة
. الكفاءة بالنسبة السلوؾ يى الطالبتعلق كسيظل حباجة إٔب  كأما، ارؼاؼبع



( ٓب ٕ- KIك ٔ-KI) الرائيسية بالنسبة السلوؾ ةاألساسية ُب الكفاء ةالكفاء
تارب، كلكن كمؤشر ىب الكال وبفظ ك  الكفاءة هيكن للطالب ألنو ٓب يدرس ىذ

جدان  ةىام ناؼبواضيع ىناؾ الرسائل االجتماعية كالركحية ىعليم للمربُت أف ُب ت
 .من اؼبواد

دعم لالركحي ) السلوؾاألساسية فيما يتعلق باالكفاءة كبعبارة أخرل، 
KI -ٔ ( كالفردية كاالجتماعية )لدعمKI -ٕ( مبوان غَت مباشر )Indirect 

gTeachinارؼ( أف الوقت اؼبستفادة الطالب حوؿ اؼبع (دعم لKI -ٖ ،)
 (.ٗ- KIدعم لكاؼبهارات )

 الكفاءة بالنسبة، عملية التعلم يبدأ من ةالكفاء ُب إتقاف مرارلكفالة است
هارات ، كانتهت ُب تشكيل اؼب بالنسبة الكفاءةتستمر أب  ٍب ، ارؼاؼبع

 ة)ككيفية قراءهتا( من الكفاء. كىكذا، يبدأ عملية صياغة أك الفهم السلوؾ
األساسية  ة. كتستخدـ نتائج الصيغة من الكفاءٖاألساسية للمجموعة 

 .ٗاجملموعة ُب األساسية  الكفاءةلصياغة  ٖللمجموعة 

لصياغة  ٗك  ٖاألساسية للمجموعات  ةكتستخدـ نتائج الصيغة الكفاء
 لضماف أفستمرة اؼب. ىذه العملية ٕك  ٔاألساسية للمجموعات  ةالكفاء

حيث أف ىناؾ عالقة خطية ُب السلوؾ وقفها ؼباؼبهارات ك  تستمر أب ؼبعارؼا
 .ٚٛسلوؽؼبعارؼ كاؼبهارات كالا الكفاءة األساسية بالنسبةاقًتاب عن كثب بُت 

 ٕٖٓٔىيكل الكفاءة الرائيسية كالكفاءة األساسية للمنهج الدراسي 
 .ٛٛاالبتدائيةاللغة العربية ُب اؼبدارس 

 على اؼبستوم االبتدائيالعربية ُب مادة اللغة  ٕٖٓٔ التعليمياؼبنهج خطة درس  -ٖ
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 اضيعاإلطار اؼبرجعي إلعداد اؼبواد لكل موضوع من اؼبو  يى خطة الدرس
معيار استنادان إٔب معيار كفاءة اػبرهبُت ك  تطوير خطة الدرسالتعليمية. يتم 

كفقا كثناكية، كعالية ، إبتدائيةمدرسة مستول  ُب لتعليمااحملتويات على كحدة 
زبضَت كمرجع ُب التنمية خطة الدرس  . كيستخدـ اؼبعُتم يتعلال لنمط ُب كل سنة

 .ٜٛ(RPPالدركس )

 
  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية  ٕٖٓٔاؼبنهج التعليمي  زبضَت دركس -ٗ

جتماع كاحد أك أكثر. ال التعليمخطة أنشطة ىو  )RPP (زبضَت الدركس
ُب ؿباكلة  الطالبم يتعلأنشطة لتوجيو  خطة الدرسمن   RPP كقد كضعت

تعليمية تكوف ملزمة الُب كحدة  ُترباؼب(. كل KDلتحقيق الكفاءة األساسية )
اؼبلهم، ك كاملة كمنتظمة حيث أف التعلم وبدث بشكل تفاعلي،  RPP بوضع

ن نشطة، فضال عالعلى اؼبشاركة  للطالب الدافعية، ك فاعليةتحديا، كالكالاؼبرح، ك 
كاالستقالؿ كفقا ؼبواىبهم، كاؼبصاّب،  ،كاإلبداع ،توفَت مساحة كافية للمبادرة

استنادا على رتب اؼب )RPP (زبضَت الدركس. للطالبكمبوىم البدين كالنفسي 
 .ٜٓأك التخصص الفرعي أجريت ُب اجتماع كاحد أك أكثر الكفاءة األساسية

 

  ُب إندكنيسيا االبتدائيعلى اؼبستوم  ٕٖٓٔاؼبنهج كعبء تعليم ىيكل  -ك 
ُب شكل مواضيع،  اؼبنهج التعليميىو كضع تصور حملتول  اؼبنهج التعليمييكل 

، توزيع اؼبواضيع ُب الفصل الدراسي أك السنة، عبء اؼبنهج التعليميكضع مواضيع ُب 
 .كل أسبوععبء التعليم  للطالب ُب  للمواضيع ك  التعليم
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ىو أيضا تطبيق مفهـو تنظيم احملتول ُب نظاـ التعلم  اؼبنهج التعليميىيكل 
م اؼبستخدـ يتعلالم ُب نظم التعليم. تنظيم احملتول ُب نظاـ يكتنظيم عبء التعل

كأما تنظيم عبء التعليم ُب نظاـ التعليم  الفصل الدراسي ىو نظاـ ٕٖٓٔللمنهج 
  استنادا على قصة التعليمية ُب الفصل الدراسي.

كتطبيق ؼببادئ اؼبنهج حوؿ موقف   اؼبنهج التعليمييبكن أيضا أف تكوف ىيكل 
فكرة ىيكل اؼبنهج مستول التعليم. يصف  أك كحدةُب م يُب إقباز التعل الطالب

أف يكملوا كامل اؼبواضيع اؼبدرجة أك يعٍت ىل ينبغي ؽبن  الطالب موقف حوؿم يالتعل
. ىيكل اؼبنهج التعليميُب ىيكل  تنوعةفرصة للطلبة لتحديد اػبيارات اؼب يعطي اؼبنهج

 .ميكعبء التعل عدد من اؼبواضيع علىيتكوف  اؼبنهج التعليمي
 عبء التعليم، كما ربتاج إٔب ةع اؼبواد الالزمة إلنشاء الكفاءباإلضافة إٔب األنوا 

إٔب  التعليمعبء كل أسبوع ككل فصل دراسي أك كل سنة. ٍب يتم توزيع ىذه ُب  
كفقا ؼبتطلبات الكفاءة اليت من اؼبتوقع أف تصدر بكل موضوع من  متنوعةمواضيع 

 .اؼبوضوعات

 ةالوحد ،(الرئيسي) كشافةال أم التعليمي اؼبنهج عن اػبارجة األنشطة
 ،(Rohis) اإلسالمية الركحية األنشطة شباب،ال أضبر صليب ،اؼبدرسية ةالصح

 ،ةشخصي تشكيل دعم بغية كاآلخر اؼبسابقة العلمية، كاؼبصنفات الفنوف، الرياضة،
 كباإلضافة. السلوؾ مسألة ىو األكؿ اؼبقاـ ُب ،الطالب اجتماعي سلوؾك  ،قيادةك 

 اؼبالحظات أساس على ميالتعل تعزيز ُب كحاكية استخدامو أيضا يبكن ذلك إٔب
. اؼبلموسة ؾباؿ ُب اؼبهارات بالنسبة الكفاءة تعزيز جهود ُب اغباؿ ىو كما كذلك
 أنشطة كدعم التعليمي اؼبنهج عن اػبارجة األنشطة ىذه صممت أف يبكن كىكذا
 .التعليمي اؼبنهج

 هااحملتوى تطوير اليت اؼبواضيع من موعةؾب ىي A اؼبواضيع من ؾبموعة ككانت
 الفنوف اؼبواضيع من تتكوف اليت B اؼبواضيع من ؾبموعة كأما. اغبكومة قبل من



 كضعت اليت اؼبواضيع من ؾبموعة ىي كالرياضة سمنيةاعب الًتبية عن فضال كالثقافة،
. احمللية اغبكومة كضعتها اليت احمللي احملتولب يكمل ٍب اغبكومة قبل من احملتوىها

 أك كالثقافة الفن مواضيع مع متكاملة كحدة ُب تدريسها يبكن كما احمللية لغةال
. استبعادىا ٔبإ باغباجة شعرت احمللي احملتول اؼبنطقة ُب منفصل بشكل تدرس
 كحدة الحتياجات كفقا األسبوع ُب التعليم قصة التعليمية ةالوحد إضافة يبكن

 موضوع لكل األسبوع ُب التعليمية قصة عدد متكاملة، موضوعية كدراسة .التعليم
 ُب الطالب الحتياجات كفقا اؼبعلمُت زبصيص يبكن. النسبية ىو اضيعاؼبو  من

 األقل على اعبملة ىو الصف كل ُب يةالتعليم قصة عدد .نشودةاؼب ةالكفاء ربقيق
 .الطالب الحتياجات كفقا زيدت أف يبكن الذم

 على اؼبستوم االبتدائي ٕٖٓٔاؼبنهج م يتعلعبء  -ٔ
فصل ُب ك  ، م ىو النشاط الكامل ؼبتابعة الطالب ُب أسبوعيعبء التعل

  على اؼبستوم االبتدائي التعليمم. كأعرب عن عبء يلتعلاسنة كاحدة ُب دراسي، ك 
 :ُب األسبوع على النحو التإب يةميالتعل قصةُب 

 .يةميالتعل قصات ٖٗ ىو ، ُب الصف األكؿأسبوعُب م يعبء التعل (أ 
 .يةميالتعل قصات ٖٙ ىو ، ُب الصف الثاينأسبوعُب م يعبء التعل (ب 
 يةميالتعل قصات ٗٓ ىو ، ُب الصف الثالثأسبوعُب م يعبء التعل (ج 
قصات  ٖٗ ىم للصفوؼ الرابع كاػبامس كالسادسُب أسبوع، م يعبء التعل (د 

 .اتدقيق ٖ٘ىي  يةميالتعل قصات كللمدة ك ، التعليمية
 

 ُب كاػبامس كالرابع كالثالث كالثاين، ،األكؿ الصف ُب ميالتعل عبء لذلك،
 ٕٓ من كثراأل علىك  أسبوعا، ٔٛ من األقل على واحدال دراسيال فصلال

 األقل على الغريب الدراسي الفصل ُب السادس الصف ُب ميالتعل كعبء أسبوعا،
 الصف ُب ميالتعل كعبء أسبوعا، ٕٓ من كثراأل علىك  ، أسبوعا ٔٛ من



 من األكثر على ك أسبوعا ٔٗ من األقل على اؼبرقمة الدراسي الفصل ُب السادس
 التعليمية كاحدة سنة ُب ميتعلال عبء أف يستنتج أف يبكن أنو ٍب ، أسبوعا ٔٙ

 .أسبوعا ٗٓ من األكثر علىك  أسبوعا ٖٙ من األقل على

 اؼبدرسُت لديهم األساسية، الكفاءة حد كزبفيف التعليمية قصة كيادة كمع
 ميتعل. الطالب نشاط على يهدؼ الذم التعليم عملية لتطوير الوقت من اؼبزيد
 اؼبعلومات إيصاؿ ميالتعل عملية من أطوؿ كقت على ربتاج بالالط طانش

 اؼبعلمُت صارب اؼبتقدمة ميالتعل عملية. كالتواصل راقبةاؼب مارسةاؼب إٔب حباجة للطالب
 ما كتطبيق ميلتعلل ستعدةاؼبك  القدرة لو عرفة،اؼب تصبح حىت الطالب تعليم ُب

 قصة زيادة على يبكن ،ذلك إٔب كباإلضافة. هبا احمليطة كاألحياء رسةاؼبد ُب تعلموه
 .ميالتعل كنتائج العملية تقييم اؼبعلمُت يقـو أف التعليمية

 

 في االبتدائي المستوي على العربية اللغة تعليم منهج عناصر: الثاني المبحث
 إندونيسيا

( CBSA) ٜٗٛٔ عاـ اؼبنهج ُب العربية اللغة تعليم منهج تطبيق بدأ 
 البداية ُب. ٖٕٔٓ عاـ التعليمي اؼبنهج ُب اؼبدرجة اؼبواضيع من حدكوا كمسردا

 خاصة اؼبربُت بُت على جيدة أقل الذم استجابةٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج  حصلت
 ىناؾ اؼبنهج ىذا اؼبعلموف رد. اؼبنهج ىذا لتنفيذ اؼبطلوبة يتم الذين اؼبعلمُت

 .وفي تعديل إٔب وبتاجك  اؼبشكالت
 عاـ هناية ُب باسويداف أنيس التعليم كزير هبا يتحدث ما مع يتوافق كىذا

 يؤدم. الوطٍت اؼبنهج إٔب رظبيا ربولت قد ٖٕٔٓ اؼبنهج اسم أف كأكضح. ٕ٘ٔٓ
 نوفمارب) Kilas setahun kinerja Kemendikbud كتاب ُب تغيَتال معلومات ىذا

 تنفيذ مفهـو أيضا التعليمية الوزارة كضعت كقد(. ٕ٘ٔٓ عاـ نوفمارب -ٕٗٔٓ



 يكتمل كٓب يعمل زاؿ ما اؼبراجعة أثناء أشار، ذلك، كمع. كل بشكل الوطٍت جاؼبنه
 ٜٔ.ٖٕٔٓ اؼبنهج مصطلح اغبكومة استخدمت بعد،

 التعليمي اؼبنهج اغبكومة تستخدـ تزاؿ ال النظر بعض ىناؾ أف أنيس شرح
 التعليمي اؼبنهج اغبكومة إنشاء بأف االنطباع تثَت ال لكي ىي بينها، فيما ٖٕٔٓ

 .ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج لتنقيح نتيجة ىو الوطٍت اؼبنهج . ديداعب
 كشف كما ،ٕ٘ٔٓ ديسمارب ٜٕ ُب رظبيا أنيس قدـ خطتو أف الكتاب ُب

 ىي بينها، فيما. تنقيح إٔب وبتاج ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج أسباب من عددا عن
 هبلب لذلك كنتيجة. ضىااؼب ُب اختبار دكف مباشرة اؼبطبق ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج
. لتشغيلو رفضت اليت اؼبدارس من كثَت ،اؼبشاكل تلك ألف. اؼبشاكل من الكثَت
 ىذا ُب ألنو. اؼبشكلة تقليل ينبغي التعليمي اؼبنهج تنفيذ أف قاطعا رفضا أنيس كقاؿ
 ايةكهن ،التعليمي اؼبنهج بتصميم ذلك كبعد ،اؼبنهج أفكار من تباؼبر   اؼبنهج تنقيح

 .التعليمي اؼبنهج تنفيذ عن فضال الوثيقة،
 جوانب من العديد بأف أيضا "سوماردم" Puskurbuk من سئير  يعًتؼ

 إٔب تأت ٓب اغبإب التحسن أف على أصر لكنو. ٖٕٔٓ اؼبنهج من ربسن أك اؼبنقحة
 مرحلة تزاؿ ال اآلف. اؼبواضيع عدد من اغبد أك التعليم قصات لتخفيف االستنتاج

 .الدرس كخطة األساسية كالكفائة الرائيسية ةالكفاء تنقيح
 ُب اؼبعلم اليطبق ٖٕٔٓ  التعليمي اؼبنهج بعد طويل كقت إٔب وبتاج ال

 ؼبواضيع ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج ستخداـال يةالدينك  الشؤكف كزارة قررت ٍب ،اؼبدارس
 هبب اليت العوامل ىناؾ التعليمي اؼبنهج إعداد ُب. العربية كاللغة ـاإلسال دينال تعليم

 عن " األساسي القانوف" ُب الواردة مالتعلي بأىداؼ اؼبتصلة ىو أحدىا تتحقق، أف
 .الوطٍت التعليم نظاـ
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 ؼبواضيع ٖٕٔٓ التعليمي اؼبنهج حوؿ بيانات عن فضال اؼبستند، عرض
 ال كلكنها ،جيدة كانت أهنا الباحث يفًتض ،االبتدائية اؼبستول على العربية اللغة
 الرائيسية ةالكفاء اصةخ التفاصيل حوؿ اؼبناقشات من اؼبزيد إٔب حباجة تزاؿ

 ثقيلة يزاؿ ال نهجاؼب تولؿب الباحث رأمك . جدان  عامة اليت األساسية كالكفاءة
 .االبتدائي اؼبستوم ُب للطالب

 إستنادا اؼبنهج تصميم على فيجب العربية اللغة ميتعل ىدؼأ لتحقيق
 اللغة. واداؼب نقل ُب اؼبعلمُت إبداع تدعمها اليت الطالب اتاىتمامك  حتياجاتبإ

 الغرض كاف ٍب صعب، موضوع يزاؿ ال االبتدائية مستول على للطالب العرابية
 مروبة الطالب أف حيث متعة بطريقة العربية اللغة إدخاؿ كيفية األكؿ من األساسي

 كعبء العربية اللغة ميتعل نظري كال
 اؼبنهج كاف ،BNSP من رئيس ساندرك، بامبانج الدكتور لألستاذ فقاك 
 رئيس ،دكفر أضبد كقاؿ. العآب ُب اؼبنهج أثقل ىو إندكنيسيا ُب اؼبطبق التعليمي
 فينالديا بلغ قد اعبيد اإلنتاج إنشاء ُب التعليم قباح أف Kepanjen ُب الفلسفة جامعة

 ُب ليس العملية اؼبمارسة ُب التعليمي اؼبنهج تركيز أينما بسيطال اؼبنهج بإستخداـ
 إذا. الطالب حالة ؼبعرفة أكثر ميالتعل يكوف قد. الفصل ُب اتالنظري ستماعال تركيز
 .ذباىل يتم أف هبب الطالب جودة تنمية ُب العقبة ىناؾ كاف

 ،التعليمي اؼبنهج ُب عناصر طبسة ُب بعيدان  ليس التعليمي اؼبنهج عن ناقشةاؼب
 ُب التعليمية كزارة قرار كبعد. ًنو كالتق وسائل،الك  ،الطرائقك  كاحملتول، األىداؼ ىيك 

 ُب حىت تستخدـ ال اليت اؼبدارس من كثَت ،ٖٕٔٓ عاـ التعليمي اؼبنهج استخداـ
 التعليمي اؼبنهج ستخداـال القرار يةالدين الشؤكف كزارة ىبرج ،ذلك كمع. تطبيقو هناية

 .العربية كاللغة اإلسالـ دين تعليم ؼبواضيع ٖٕٔٓ
 
 



 ُٕٖٓٔب اؼبنهج  على اؼبستوم االبتدائياللغة العرابية  تعليمؼ اىدأ -ك 

 الوصف ىو اؽبدؼ الًتبوم اجملاؿ كُب. الغاية ىو لغة شكل ُب باؽبدؼ يقصد
 كركره بعد الطالب سلوؾ ُب إحداثها اؼبطلوب التغيَت ألشكاؿ  الدقيق اؼبوضوعي

 .ٕٜتعليمية مهينة خباربة
 شهصية ُب حدكثها اؼبتوقع التغيَتات ىي األىداؼ إف يقاؿ أدؽ كبعبارة

 كىذه. ؿبددة تعليمية مواقف مع كتفاعلهم تعليمية خباربات مركرىم بعد الطالب
 كالنمو العقلي النمو كىي التلميذ ُب النمو صبيع أك بعض ُب ربدث التغيَتات
 .ٖٜاالجتماعي كالنمو األخالقي كالنمو اعبسمي

 يكوف أف اإلندكنيسي اإلنساف إلستعداد عاـ شكل ُب التعليمي اؼبنهج يهدؼ
 اإلبداع كلديهم باهلل يؤمنوف الذين الوطٍت كاجملتمع أك كاألفراد حياهتم ُب القدرة ؽبم

 .ٜٗالعلمية حضارة  تطوير ُب كاإلسهم
 ،القدرة كتعزيز كتطوير، ،كتوجيو ،تشجيع إٔب هتدؼ عربيةال اللغة من واضيعاؼب

 القدرة يى تقبالال قدرةال. اإلنتاجية ال تقبالال العربية حسن ذباه إهبابيا سلوؾ تنميةك 
 كأداة اللغة استخداـ على القدرة ىي اإلنتاجية ةالقدر . ةالقراء كفهم احملادثة فهم على

 سلوؾ عن فضال العربية، باللغة الناطقة القدرة. مكتوبة أك شفهية سواء للتواصل
 أم اإلسالـ تعاليم مصدر فهم على اؼبساعدة ُب جدان  مهم العربية اللغة ذباه إهبايب
 .للطالب باإلسالـ اؼبتعلقة العربية اللغة الكتب عن فضال كاغبديث، القرآف

 لتحقيق استعداد على اإلسالمية اؼبدارس ُب العربية اللغة ىي الغاية، ؽبذه ربقيقا
 ال تدريسها يتم اليت اللغوية اؼبهارات من أربعة تضم اليت ،ويةاللغ األساسية كفاءةال

 التعليم مستول على ذلك، كمع. كالكتابة القراءة، ،الكالـ االستماع، أم يتجزأ،
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 ُب. للغةا كأساس الكالـك  االستماع مهارات على كضعت( Elementary) األساسي
 بطريقة األربعة اللغوية اؼبهارات تدريس يتم ،(Intermediate) الثانوم التعليم مستول
 القراءة على تركز( Advance) العإب اؼبستول على التعليم بالنسبة أماك . متوازنة

 واضيعاؼب. تنوعةاؼب العربية اؼبراجع إٔب الوصوؿ طالبلل اؼبتوقع من أنو حيث كالكتابة،
 :التالية األىداؼ ربقيق على العربية اللغة

القدرة على التواصل باللغة العربية، سواء كانت شفهية أك مكتوبة، اليت  تطوير -ٔ
 كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. اؼبهارات أم االستماع،  ةاألربععلى تشمل 

اللغات األجنبية لتصبح األداة الرئيسية من وعي بأنبية اللغة العربية كأحد ال تنمية -ٕ
 .مصادر التعاليم اإلسالمية تعليمم، كال سيما ُب يللتعل

فهم الًتابط بُت اللغة كالثقافة، فضال عن توسيع نطاؽ ثقافة. كبالتإب، تطوير ال -ٖ
 .ٜ٘ات اؼبتنوعةالثقافُب  نفسفكار الثقافات كتزج أ الطالب ؽبميتوقع 

 كجو على تصاغ ٍب أعاله العامة بشكل العربية للغةا ميتعل أساسية أىداؼ مع
 :االبتدائي اؼبستوم على العربية اللغة ميتعل أىداؼ التحديد

 تدرهبيا اؼبوجو التعليمي اؼبنهج بتطبيق االبتدائية مستول على العربية اللغة تعليم
 العربية، اللغة ذباه هبايباإل السلوؾ تنميةك  القدرة كتعزيز كتطوير، كتوجيو، ،لتشجيع

 دبثابة إهنا إذا كبَتا، دكرا تلعب فاألىداؼ تقليدالك  لالستماع احملدكدة القدرة أم
 كصف ىو فاؽبدؼ. الطالب شهصيات ُب اؼبنهج وبدثها أف نتوقع اليت التغَتات

 مع كتفاعلو التعليمية باػباربات لتزكيده نتيجة الطالب سلوؾ ُب حدكثو اؼبتوقع للتغيَت
 للتواصل( Vocabulary) فرداتاؼب اتقاف عن فضال. ٜٙاحملددة العليمية اؼبواقف
 ُب مهارات تطوير تستهدؼ كال لطالب،ا لغوية كقدرة التفكَت لطريقة كفقا شفويا،

 على العرابية اللغة تعليم أخرل، كبعبارة. اإلنشاء تعليم دبعٌت كالكتابة ،اؼبقركء فهم
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 األىداؼ من اؽبدؼ ٍب ،الوجدانية األىداؼ إٔب يستهدؼ االبتدائي اؼبستوم
 .الوجدانية األىداؼ تنمية ُب تدعم اليت اؼبعرفية األىداؼ ٍب ،ةاغبركي

 ةلكفاءا توازف أنبية على تشدد ٕٖٓٔ لعاـ التعليمي اؼبنهج من كجزء
 لو يكوف أف يبكن اؼبطلوبة العربية اللغة ميتعل ٍب كاؼبهارات، كاؼبعارؼ، ،السلوكية

 ،األكسط الشرؽ كثقافة اإلسالـ، قيم ستيعاببإ الطالب شخصية تشكيل ُب إسهاـ
 .ٜٚاإلسالـ مع يتعارض ال اليت اؼبعاصرة العاؼبية كالثقافة

ُب مادة اللغة العرابية  ٕٖٓٔيصنف أىداؼ التعليم ُب اؼبنهج التعليمي  
 على اؼبستوم االبتدائي ُب اعبوانب اؼبقيمة على ما يإب:

 تنمية اؼبعارؼ -ٔ
 اؼبفردات -
 الطالقة -
 الدقة -
 النطق أك التالفظ -
 التنغيم -
 الفهم -

 تنمية اؼبوقف -ٕ
 اإلحًتاـ -
 األمُت -
 الرعاية -
 الشعجاف -
 الثقة -
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 التواصلية -
 الرعاية االجتماعية -
 الفضوؿ -

 تنمية السلوؾ -ٖ
 التعاكف -
 يقـو االتصاالت اؼبناس -

 

 ُٕٖٓٔب اؼبنهج  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية   تعليمؿبتول   -ز 

 االختيار عليها يقع اليت اؼبعارؼ نوعية كىو الثاين اؼبنهج عنصر ىو احملتوم
 أك حقائق أك مفاىيم اؼبعارؼ ىذه أكانت سواء معُت كبو على تنظيمها يتم كاليت

 .ٜٛأساسية أفكار
 كاف كىم ،التعليمي اؼبنهج ؿبتول عند مراعاهتا هبب اليت األشياء ىناؾ

 معلومات على ربتوم ال اؼبواد كانت. التعليمية اؼبوادك التعليمي اؼبنهج ؿبتول عريفت
 .كالقيم لسلوؾكا كاؼبفاىيم، كاؼبهارات، ،اؼبعارؼ على أيضا شملت بل ،قطف كاقعية

 اؼبنهج ؿبتول عناصر من عنصرين ىناؾ كالتعلم، عليمالت عملية ُب كثانيا،
 إٔب أحيلت إذا اؽباـ احملتول يصبح. باستمرار التفاعل كالطريقة، احملتوم أم ،التعليمي
 .كالتعلم التعليم اػباربة أك األسلوب بواسطة استدعاؤىا يتم كاليت عدة، بطرؽ الطالب

 إٔب تنقسم نباكال عند كلكن جدان، قريبة كأساليب ؿبتويات بُت العالقة
 لبتار أف علينا. ـبتلفة دبعايَت عليها التقييم يبكن كل ،التعليمي اؼبنهج من عناصر

 كلكن كافة، ربديد فكا إذا مرضية أكثر سيكوف أنو من الرغم على اؼبعايَت، من أحد
 بطريقة األساليب، اختيار ُب أيضا ينطبق كىذا. الفعإب ميالتعل مبط ىو ىذا ليس
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 عملية ُب فوائد إنتاج يبكن فال اؽباـ احملتول ستخداـبإ ليس كاف إذا كلكن ةيفعال
 ميالتعل نتائج ربقيق يبكن حىت ىامة أساليب أك ؿبتويات تكوف أف هبب. ميالتعل

 .الفعإب
 من قليل عدد ىناؾ ،التعليمي اؼبنهج ؿبتويات أك اؼبناسبة اؼبواد اختيار عند

 :يلي ما ذلك ُب دبا مراعاهتا، هبب اليت األشياء
 اؼبسائل اؼبتعلقة باختيار احملتويات -ٔ

 أنبية اؼبواضيع  ( أ
 عمليةالأنبية   ( ب
 اؼبواد التعليمية  ( ت
 العقالين شكل ُب اإلختياراحتياجات   ( ث
 معارؼ الطالبكجود   ( ج

 معايَت اختيار احملتول كاؼبواد اؼبناسبة -ٕ
 الصدؽ ( أ

 نبيةاأل  ( ب
 اؼبصاّب ( ت
 ميالتعل قدرة  ( ث
 يتسق مع الواقع االجتماعي  ( ج
 ٜٜالفوائد ( ح

 أظباء ىي ما' تذكر' إٔب ؿبدكدة تزاؿ ال اؼبستول ىذا على العربية اللغة ادمو 
 قياـ أك إليها ينظر اليت كاألنشطة البيئة مع اؼبتصلة كاألمور العربية باللغة الكائنات

 .االبتدائية اؼبدارس ُب الطالب بانتظاـ
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 بعض كُب عشوانيا، إجراء احملتوم اختيار يكوف أف علي العادة جرت لقد
 فيما مفيدا يكوف أف احملتمل من أة آخر شيئ لفهم لضركرتو إما احملتوم ىبتار األخياف

 ىذا احملتوم، ؾباؿ كىي اال االعتبار، ُب توضع أف هبب عوامل ىناؾ كلكن بعد،
 زبطيط على القائمُت توجة مشكلة كىذه اؼبنهج أىداؼ نفس ىبدـ كأف البد اجملاؿ

 معايَت ىناؾ بد ال فائدة ذا احملتوم يكوف أف يتحقق كلكي. اغباضر كقتا ُب اؼبناىج
 :يلي فيما اؼبعايَت ىذه كتتمثل احملتوم اختيار عند تراعي

 أىداؼ اؼبنهج  -ٔ
 العلم -ٕ
 اؼبيوؿ -ٖ
 الفركؽ الفرضية -ٗ
 مراحل النمو -٘
 مشكالت احملتول -ٙ
 ٓٓٔتنوع احملتول -ٚ

 إستخداـ. خاصة درسك  أضاؼ عمدا أحد ال ،اعبملة هبيكل يتعلق فيما أما
  .فقط اؼبدركسة اؼبفردات التواصل لغرض  اعبملة ىيكل

 أربعة. مواد شبانية  يتضمن االبتدائي اؼبستوم على ٕٖٓٔ نهجاؼب كتاب ُب
 دراسي فصل كل كينتهي. الثاين النصف ُب أخرل كأربعة األكؿ النصف ُب مواد
 الدراسي الفصل ُب التعليمية اداؼبو  إتقاف ُب الطالب إقبازات تقييم ك ريناتبتم

 الصور، قراءةك  اؼبفردات، قراءة: ىي عناصر، أربعة من يتكوف مواد كل. اؼبناظر
 اليت اػبطوات أدناه ُب يعارب(. Training) التدريبات أك مارسةاؼبك  طاب،اػب استماعك 

 قدمت اليت اؼبواد ؿبتول ضبط يتم . الفعالية يكوف ميالتعل أف حيث بو، القياـ يبكن
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 أما .كالسلوؾ اؼبوقف، اؼبعارؼ، تنمية كىي كضعت يتال ؼاىداأل مع اؼبستول ؽبذا
 اؼبستوم على ٕٖٓٔ عاـ العربية اللغة التعليمي اؼبنهج ُب التعليم تركيز بالنسبة

 :يإب فيما االبتدائي،

 !ىيا نقرأ -ٔ
 :، نباُتاػبطوت على يتضمناؼبفردات قراءة 

من  أك لوحة ، تتم كتابتها علىاؼبقصودة اؼبفرداتيفضل أف تكوف قائمة  ( أ
 ه. يتم ىذٍب يكرر الطالب صباعةدات فر اؼباؼبعلم يقرأ ، (اشةخالؿ الش

 أف ىبفظها جيدا كصحيحا. أكثر من مرة، حىت يبكن الطالب  األنشطة
أك ُب  السبورة على، فواحد دات كاحدفر اؼببعض الطالب لقراءة  اؼبعلم سأؿي ( ب

أ ُب قراءة الطالب، أما ُب إذا كاف ىناؾ خط  اؼبعلميصحح الكتب اػباصة. 
قياـ . إلنشاء، يبكن الكلمةقصَتة ك طويلة  ةقراءـبرج اغبركؼ أك ُب 

قصد من القراءة ىنا ىو 'قراءة' كل دات تعيُت عشوائيان، كال التسلسل. اؼبفر اؼب
م قراءة حركؼ اللغة العربية يتم ي. ٍب سبشيا مع تعلاليت تتعلق باؼبواد داتفر اؼب

 .تدرهبيا
 !الصورة نقرأىيا  -ٕ

الصورة اليت  يعٍتفردات باستخداـ الصور. اؼبمعٍت كل  اؼبعلمشرح يىي 
تظهر ُب الكتب اؼبدرسية، أك تصويرىا الصورة، ٍب لصقها على بطاقة من الورؽ 

 الطالبسم(، حيث يكوف مرئيان من صبيع  ٘ٔ×  ٕٔاؼبقول باغبجم )مثالن 
 .الفصلعندما تظهر قبل اؼبعلم أماـ 

 !نستمعىيا  -ٖ

 يتم أف كينبغي ،اؼبعلم قبل من تهاقدم يتال فرداتاؼب ىو االستماع مادة
 :التالية اػبطوات باتباع ،السبورة على طرحها



طالب ألداء أماـ الصف، كيقف على اعبانب األيسر من ال اؼبعلمسأؿ ي (أ 
 بإمساؾ اؼبوشر.، السبورة

 بإىتماـ.ؼبعلم اكالـ   يستمع، بينما الطالب ةفرداؼبيلفظ اؼبعلم  (ب 
 الكلمة على السبورة كفقا على كالـ اؼبعلم. أشار الطالب (ج 
 !ىيا ندرب -ٗ

تعليم سؤاؿ بسيط، من أجل التواصل يقـو التدربات عموما ُب شكل 
ال ك فردات فقط، اؼبًتسيخ فهم لتدريبات الباستخداـ الصور، هتدؼ اؼبفردات. 

 .ٔٓٔ)قواعد( لكىيلًتيب  هتدؼ
 

على اؼبستوم االبتدائي  ُٕٖٓٔب اؼبنهج التعليمي عاـ  اللغة العربيةُب تعليم 
عملية التعلم، ك ، اد الرائيسيةاؼبو ك الوقت، ك كزبصيص  يشمل اؼبؤشر، كأىداؼ التعليم،

اؼبواد على اؼبستوم  ترتيبعالجية. أما بالنسبة ال، كالتقييم، كاإلثراء ك كاإلختتاـ
 :على النحو التإب االبتدائي،

 الصف األكؿ (أ 
 االبتدائي اؼبستوم على ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج العربية اللغة كتاب ُب

 النصف األكؿ
 الدرس األكؿ: عمل الكشف -

 :اؼبؤشر
 القراءة

 الطالب على قراءة اؼبفردات اؼبتصلة عن عمل الكشف صحيحادرة ق (ٔ
 اؼبتصلة عن عمل الكشف صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 اؼبتصلة عن عمل الكشف صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات  (ٖ
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 الكالـ

  يستخدـللحضور، ك  اغباضرةاغباضر/بكلمة  اإلجابة استخداـ درة علىق (ٔ
  ضيسبب اؼبر ب مريضة/إذا الوبضر كاستخداـ كلمة مريض ائبة/غغائبكلمة 

 شفويا على استخداـ الضمائرالطالب درة ق (ٕ
 قدرة الطالب على لفظ اؼبفردات عن عمل الكشف صحيحا (ٖ
 

 اإلستماع
 الطالب على ربديد اؼبفردات اؼبستمعة عن عمل الكشف جيدا ةقدر  (ٔ

 
 الكتابة

 كتابة اؼبفردات عن عمل الكشف صحيحاعلى  الطالب درة ق (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن عمل الكشف صحيحا  (ٕ

 
 :األساسي اؼبوضوع

 عمل الكشفوضوع دباؼبفردات  (ٔ
 ميعبارات بسيطة تتعلق دبوضوع التعل (ٕ

 التعليمية قصة ٛ/مرات ٗ ُب حل اؼبناقشة ىذه: الوقت توزيع
 

 
 رؼاالتعالدرس الثاين:  -

 :اؼبؤشر
 القراءة



 الطالب على قراءة اؼبفردات عن التعارؼ  صحيحادرة ق (ٔ
 عن التعارؼ صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن التعارؼ صحيحا (ٖ

 
 الكالـ

  اصحيح عن التعارؼ نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح اؼبستمعة عن التعارؼفردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
 اؼبستمعة عن التعارؼ صحيحا  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن التعارؼ صحيحاعلى  الطالب درة ق (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن التعارؼ صحيحا  (ٕ

 
 :األساسي اؼبوضوع

 اؼبوضوع اؼبتعلقة باؼبفردات (ٔ
 وضوعاؼبتعلقة باؼببسيطة  عبارات (ٕ

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذه: الوقت توزيع
 

 الدرس الثالث: األدكات الكتابية -
 اؼبؤشر:
 القراءة



 اؼبفردات عن األدكات الكتابيىة  صحيحا الطالب على قراءةدرة ق (ٔ
 عن األدكات الكتابية صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن األدكات الكتابية صحيحا (ٖ
 

 الكالـ
  اصحيح عن األدكات الكتابية نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح اؼبستمعة عن األدكات الكتابيةفردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
اؼبستمعة عن أدكات الكتابية  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن األدكات الكتابية صحيحاعلى  الطالب درة ق (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن األدكات الكتابية صحيحا  (ٕ

 
 العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع اؼبوضوع األساسي:

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 
 

 الدرس الرابع: األدكات اؼبدرسية -
 اؼبؤشر:
 القراءة



 الطالب على قراءة اؼبفردات عن األدكات اؼبدرسية  صحيحاقدرة  (ٔ
 اؼبدرسية صحيحاعن األدكات اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن األدكات اؼبدرسية صحيحا (ٖ
 

 الكالـ
  اصحيح عن األدكات اؼبدرسية نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح اؼبستمعة عن األدكات اؼبدرسيةفردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
اؼبستمعة عن األدكات اؼبدرسية  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن األدكات اؼبدرسية صحيحاعلى  الطالب قدرة  (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن األدكات اؼبدرسية صحيحا  (ٕ

 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 
 

 النصف الثاين
 الدرس اػبامس: إعراؼ العدد -

 اؼبؤشر:



 القراءة
 صحيحا  ٔٓ -ٔالطالب على قراءة اؼبفردات عن العدد درة ق (ٔ
 صحيحا ٔٓ-ٔعن العدد اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا ٔٓ-ٔقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن العدد  (ٖ

 
 الكالـ

  اصحيح ٔٓ-ٔعن العدد  نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح ٔٓ-ٔاؼبستمعة عن العدد فردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
 ٔٓ-ٔاؼبستمعة عن العدد  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 صحيحا ٔٓ-ٔكتابة اؼبفردات عن العدد على  الطالب درة ق (ٔ
 صحيحا  ٔٓ-ٔقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن العدد  (ٕ

 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 الدرس السادس: أظباء األياـ -
 اؼبؤشر:
 القراءة



 األياـ  صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن أظباء قدرة  (ٔ
 عن أظباء األياـ صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن أظباء األياـ صحيحا (ٖ
 

 الكالـ
  اصحيح عن أظباء األياـ نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح أظباء األياـاؼبستمعة عن فردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
 أظباء األياـاؼبستمعة عن  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن أظباء األياـ صحيحاعلى  الطالب قدرة  (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن أظباء األياـ صحيحا  (ٕ

 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 
 

 الدرس السابع: بعض أظباء الفواكو -
 اؼبؤشر:
 القراءة



 الطالب على قراءة اؼبفردات عن بعض أظباء الفواكو  صحيحادرة ق (ٔ
 عن بعض أظباء الفواكو صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 اؼبفردات عن بعض أظباء الفواكو صحيحاقدرة الطالب على ترصبة  (ٖ

 
 الكالـ

  اصحيح عن بعض أظباء الفواكو نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اؼبستمعة عن بعض أظباء الفواكو فردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ

 اصحيح
اؼبستمعة عن بعض أظباء الفواكو  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن بعض أظباء الفواكو صحيحاعلى  الطالب درة ق (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن بعض أظباء الفواكو صحيحا  (ٕ

 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 الدرس الثامن: بعض األلواف -
 :اؼبؤشر
 القراءة



 الطالب على قراءة اؼبفردات عن بعض األلواف  صحيحادرة ق (ٔ
 عن بعض األلواف صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن بعض األلواف صحيحا (ٖ

 
 الكالـ

  اصحيح عن بعض األلواف نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح اؼبستمعة عن بعض األلواف فردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
اؼبستمعة عن بعض األلواف  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 كتابة اؼبفردات عن بعض األلواف صحيحاعلى  الطالب درة ق (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن بعض األلواف صحيحا  (ٕ

 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 ٕٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 الصف الثاين  (ب 
 النصف األكؿ

 الدرس األكؿ: أفراد اؼبدرسة -
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 : اؼبؤشر
 القراءة

 قراءة اؼبفردات عن أفراد اؼبدرسة  صحيحا الطالب علىدرة ق (ٔ
 عن أفرض اؼبدرسة صحيحااؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن بعض أفرض اؼبدرسة صحيحا (ٖ
 

 الكالـ
  اصحيح عن أفراد اؼبدرسة نهاعلى نطق اؼبفردات كمع الطالب قدرة (ٔ
 

 اإلستماع
 اصحيح أفراد اؼبدرسةاؼبستمعة فردات اؼبعلى ربديد درة الطالب ق (ٔ
 أفراد اؼبدرسةاؼبستمعة عن  بسيطةال إجابة السؤاؿعلى الطالب قدرة  (ٕ

 صحيحا 
 

 الكتابة
 صحيحا أفراد اؼبدرسةكتابة اؼبفردات عن على  الطالب درة ق (ٔ
 صحيحا  أفراد اؼبدرسةقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٕ
 

 كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوعاؼبوضوع األساسي: العبارات 
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 الزم اؼبدرسيالدرس الثاين:  -

 : اؼبؤشر



 القراءة
 صحيحا الزم اؼبدرسيالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا الزم اؼبدرسيعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا الزم اؼبدرسيقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 باللغة العربية صحيحا الزم اؼبدرسيالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
ُب اللغة  الزم اؼبدرسيالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ

 العرابية
 ُب اللغة العرابية اؼبدرسيالزم على إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 صحيحا  الزم اؼبدرسيقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 ُب اللغة العربية الزم اؼبدرسيعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفالدرس الثالث:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة



 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا

 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا

 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 صحيحا

 
 الكالـ

 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 باللغة العربية صحيحا

 
 اإلستماع

اؼبشركبات كاؼبأكوالت الطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 ُب اللغة العرابية ُب اؼبقصف

اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب على إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 ُب اللغة العرابية اؼبقصف

 
 الكتابة

 اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 صحيحا 

ُب  اؼبشركبات كاؼبأكوالت ُب اؼبقصفعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 اللغة العربية

 



 العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوعاؼبوضوع األساسي: 
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 مصلي اؼبدرسةالدرس الرابع:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا مصلي اؼبدرسةالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا مصلي اؼبدرسةعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا مصلي اؼبدرسةقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 باللغة العربية صحيحا مصلي اؼبدرسةالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 الطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن األسرة ُب اللغة العرابية ةقدر  (ٔ
 على إستماع العبارات عن  األسرة ُب اللغة العرابية الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 صحيحا  مصلي اؼبدرسةقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 ُب اللغة العربية مصلي اؼبدرسةعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 



 
 النصف الثاين

 آالت اؼبواصالتالدرس اػبامس:  -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا  آالت اؼبواصالتالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا  آالت اؼبواصالتعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا اؼبواصالت آالت قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
باللغة العربية  آالت اؼبواصالتالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ

 صحيحا
 

 اإلستماع
ُب  آالت اؼبواصالتالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ

 اللغة العرابية
 ُب اللغة العرابية آالت اؼبواصالتعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 صحيحا   آالت اؼبواصالتقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 ُب اللغة العربية  آالت اؼبواصالتعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع



 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 إشارة اؼبركرالدرس السادس:  -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا إشارة اؼبركرالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا إشارة اؼبركرعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا إشارة اؼبركرقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 باللغة العربية صحيحا إشارة اؼبركرالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
ُب اللغة  إشارة اؼبركرالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ

 العرابية
 ُب اللغة العرابية إشارة اؼبركرعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 صحيحا  إشارة اؼبركرقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 ُب اللغة العربية إشارة اؼبركرعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 



 
 األدكات ُب البيتالدرس السابع:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا األدكات ُب البيتالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 صحيحا األدكات ُب البيتعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 صحيحا األدكات ُب البيتقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
باللغة العربية  األدكات ُب البيتالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ

 صحيحا
 

 اإلستماع
ُب  األدكات ُب البيتالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ

 اللغة العرابية
 ُب اللغة العرابية األدكات ُب البيتعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 صحيحا  األدكات ُب البيتقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 ُب اللغة العربية ُب البيتاألدكات على كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع



 ٖٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 
 

 الصف الثالث (ج 
 النصف األكؿ

 أظباء الدرسالدرس األكؿ:  -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 الدرس صحيحاأظباء الطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 أظباء الدرس صحيحاعن اؼبفردات  تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 أظباء الدرس صحيحا قدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن (ٖ
 

 الكالـ
 أظباء الدرس صحيحاالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 أظباء الدرس صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 أظباء الدرس صحيحاعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 أظباء الدرس صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 أظباء الدرس صحيحاعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
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 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 
 أعضاء الوضوءالدرس الثاين:  -

 :اؼبؤشر
 القراءة 

 أعضاء الوضوء صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 أعضاء الوضوء صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 أعضاء الوضوء صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 أعضاء الوضوء صحيحاالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 أعضاء الوضوء صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 أعضاء الوضوء صحيحاالطالب على إستماع العبارات عن   ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 أعضاء الوضوء صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 أعضاء الوضوء صحيحاالطالب على كتابة اؼبفردات عن  ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع



 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 الصلوات اػبمسةالدرس الثالث:  -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 اػبمسة صحيحاالصلوات الطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 الصلوات اػبمسة صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 الصلوات اػبمسة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 الصلوات اػبمسة صحيحااؼبفردات عن  الطالب على نطق ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
الصلوات اػبمسة الطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ

 صحيحا
 الصلوات اػبمسة صحيحاعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 الصلوات اػبمسة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 الصلوات اػبمسة صحيحاعلى كتابة اؼبفردات عن  الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 



 
 أظباء األمراضالدرس الرابع:  -

 :اؼبؤشر
 القراءة 

 أظباء األمراض صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 أظباء األمراض صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 أظباء األمراض صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 أظباء األمراض صحيحاعن  الطالب على اؼبفردات نطق ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 أظباء األمراض صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 أظباء األمراض صحيحاعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
  أظباء األمراض صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 أظباء األمراض صحيحاالطالب على كتابة اؼبفردات عن  ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 النصف الثاين



  أعضاء األسرةالدرس اػبامس:  -
 اؼبؤشر: 

 القراءة
 أعضاء األسرة صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 أعضاء األسرة صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 أعضاء األسرة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 أعضاء األسرة صحيحااؼبفردات عن  الطالب على نطق ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 أعضاء األسرة صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 أعضاء األسرة صحيحاالطالب على إستماع العبارات عن   ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
  أعضاء األسرة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 أعضاء األسرة صحيحاالطالب على كتابة اؼبفردات عن  ةقدر  (ٕ
 

 كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع اؼبوضوع األساسي: العبارات
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 حالة اغبديقةالدرس السادس:  -

 : اؼبؤشر



 القراءة
 حالة اغبديقة صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 حالة اغبديقة صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 حالة اغبديقة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 حالة اغبديقة صحيحانطق اؼبفردات عن  الطالب على ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 حالة اغبديقة صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 حالة اغبديقة صحيحاعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 حالة اغبديقة صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 حالة اغبديقة صحيحا على كتابة اؼبفردات عن الطالب ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 

 
 مناظر العآبالدرس السابع:  -

 : اؼبؤشر



 القراءة
 مناظر العآب صحيحاالطالب على قراءة اؼبفردات عن درة ق (ٔ
 مناظر العآب صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ
 مناظر العآب صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ

 الكالـ
 مناظر العآب صحيحانطق اؼبفردات عن  الطالب على ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 مناظر العآب صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 مناظر العآب صحيحاعلى إستماع العبارات عن   الطالب ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 مناظر العآب صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 مناظر العآب صحيحا على كتابة اؼبفردات عن الطالب ةقدر  (ٕ
 

 كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوعاؼبوضوع األساسي: العبارات 
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 أظباء اغبيواناتالدرس الثامن:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 أظباء اغبيوانات صحيحا الطالب على قراءة اؼبفردات عندرة ق (ٔ
 أظباء اغبيوانات صحيحاعن  اؼبفردات تذكَتعلى الطالب  ةقدر  (ٕ



 أظباء اغبيوانات صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٖ
 

 الكالـ
 أظباء اغبيوانات صحيحاالطالب على نطق اؼبفردات عن  ةقدر  (ٔ
 

 اإلستماع
 أظباء اغبيوانات صحيحاالطالب على إستماع اؼبفردات كالعبارات عن  ةقدر  (ٔ
 أظباء اغبيوانات صحيحاالطالب على إستماع العبارات عن   ةقدر  (ٕ
 

 الكتابة
 أظباء اغبيوانات صحيحاقدرة الطالب على ترصبة اؼبفردات عن  (ٔ
 أظباء اغبيوانات صحيحاالطالب على كتابة اؼبفردات عن  ةقدر  (ٕ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 ٗٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 

 الصف الرابع  (د 
 النصف األكؿُب 
 الدرس األكؿ: التعريف بالنفس -

 : اؼبؤشر
 القراءة
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 قدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن التعريف بالنفس صحيحا (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن التعريف بالنفس صحيحا (ٕ
 قدرة الطالب ليذكر اإلسم ُب اللغة العربية صحيحا (ٖ
 بالنفس صحيحاقدرة الطالب على قراءة ناص عن التعريف  (ٗ
 

 اغبوار
 قدرة الطالب على لفظ اغبوار عن التعريف بالنفس جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن التعريف بالنفس جيدا كصحيحا (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على عمل األنشطة كفقا جبملة مستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤؿ اؼبستمع صحيحا (ٕ
 عبملة اؼبستمعة جيداقدرة الطالب على تطبيق ا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن التعريف بالنفس باؼبفردات احملددة (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن التعريف بالنفس إٔب اللغة اإلندكنيسيا (ٖ
 الطالب على ترصبة اعبملة عن التعريف بالنفس إٔب اللغة العربيةقدرة  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 



 الدرس الثاين: االدكات اؼبدرسية -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 عن األدكات اؼبدرسية صحيحا قدرة الطالب على لفط ناص القراءة (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن األدكات اؼبدرسية صحيحا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن األدكات اؼبدرسية صحيحا (ٖ
 قدرة الطالب ليذكر األدكات اؼبدرسية بعبارات اللغة العربية صحيحا (ٗ
 

 اغبوار
 األدكات اؼبدرسية جيداقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن األدكات اؼبدرسية جيدا كصحيحا (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 الرسالة اؼبستمعة صحيحاقدرة الطالب على تبليغ  (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن األدكات اؼبدرسية باؼبفردات احملددة (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن األدكات اؼبدرسية إٔب اللغة اإلندكنيسيا (ٖ
 إٔب اللغة العربية اؼبدرسيةاألدكات قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ



 
 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع

 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 
 

 الدرس الثالث: أصحاب اؼبهنة -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 قدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن أصحاب اؼبهنة صحيحا (ٔ
 على ترصبة ناص القراءة عن أصحاب اؼبهنة صحيحاقدرة الطالب  (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن أصحاب اؼبهنة صحيحا (ٖ
 صحيحا أصحاب اؼبهنةقدرة الطالب على قراءة ناص عن  (ٗ
 

 اغبوار
 قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن أصحاب اؼبهنة جيدا (ٔ
 جيدا كصحيحا أصحاب اؼبهنةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة



 كامالقدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف   (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن أصحاب اؼبهنة باؼبفردات احملددة (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن أصحاب اؼبهنة إٔب اللغة اإلندكنيسيا (ٖ
 إٔب اللغة العربية أصحاب اؼبهنةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 النصف الثاين

 الدرس الرابع: العنواف -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 قدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن العنواف صحيحا (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن العنواف صحيحا (ٕ
 العنواف صحيحاقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 صحيحا العنوافقدرة الطالب على قراءة ناص عن  (ٗ
 

 اغبوار
 قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن العنواف جيدا (ٔ
 جيدا كصحيحا العنوافقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ



 السؤاؿ اؼبستمع جيداقدرة الطالب على إجابة  (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن العنواف باؼبفردات احملددة (ٕ
 إٔب اللغة اإلندكنيسياقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن العنواف  (ٖ
 إٔب اللغة العربية العنوافقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 الدرس اػبامس: أفراد األسرة -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 على لفط ناص القراءة عن أفراد األسرة صحيحاقدرة الطالب  (ٔ
 قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن أفراد األسرة صحيحا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن أفراد األسرة صحيحا (ٖ
 تذكَت أعضاء األسرة باللغة العربية صحيحاقدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 أفراد األسرة جيداقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ



 قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن أفراد األسرة جيدا كصحيحا (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 اؼبستمعة صحيحاقدرة الطالب على تبليغ الرسالة  (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن أفراد األسرة باؼبفردات احملددة (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن أفراد األسرة إٔب اللغة اإلندكنيسيا (ٖ
 ةإٔب اللغة العربي أفراد األسرةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 الدرس السادس: األسرة ُب البيت -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 قدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن األسرة ُب البيت صحيحا (ٔ
 القراءة عن األسرة ُب البيت صحيحاقدرة الطالب على ترصبة ناص  (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن األسرة ُب البيت صحيحا (ٖ



 تذكَت ىيكل أعضاء األسرة باللغة العربية صحيحاقدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن األسرة ُب البيت جيدا (ٔ
 جيدا كصحيحاُب البيت قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن األسرة  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 لتكوف كامالقدرة الطالب على ترتيب الكلمة  (ٔ
 قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن األسرة ُب البيت باؼبفردات احملددة (ٕ
 قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن األسرة ُب البيت إٔب اللغة اإلندكنيسيا (ٖ
 إٔب اللغة العربيةُب البيت  األسرةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 
 
 

 اؼبتعلقة باؼبوضوعاؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات 
 ٘ٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

                                                           
105

 Kementerian Agama RI, Buku Guru Kelas 4, Pendekatan Saintifik Kurikilum 2013 Madrasah 

Ibtidaiyah  (Jakarta: Kementerian Agama RI),  hlm. 1 



 
 الصف اػبامس (ق 

 النصف األكؿ
 غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةالدرس األكؿ:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 باللغة العربية صحيحا غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على تذكَت  (ٗ
 

 اغبوار
 اغبوار

 جيدا كاؼبذاكرةغرفة اعبلوس قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار  (ٔ
 جيدا كصحيحا غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 الرسالة اؼبستمعة صحيحاقدرة الطالب على تبليغ  (ٗ
 

 الكتابة



 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
باؼبفردات  غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ

 احملددة
إٔب اللغة  غرفة اعبلوس كاؼبذاكرةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ

 اإلندكنيسيا
 إٔب اللغة العربية ة اعبلوس كاؼبذاكرةغرفقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 ُب اغبديقةالدرس الثاين:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا اغبديقةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا اغبديقةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا اغبديقة قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن (ٖ
 باللغة العربية صحيحا اغبديقةتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا اغبديقةقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا اغبديقةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع



 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 كامالقدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف   (ٔ
 باؼبفردات احملددة اغبديقةقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة  اغبديقةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 إٔب اللغة العربية اغبديقةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 األلواف الدرس الثالث: -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا األلوافقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا األلوافقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا األلوافقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 باللغة العربية صحيحا األلوافتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار



 جيدا األلوافقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا األلوافقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيداقدرة  (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 باؼبفردات احملددة األلوافقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة  األلوافقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 إٔب اللغة العربية األلوافقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 النصف الثاين

 ُب الفصلالدرس الرابع:  -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ



 صحيحا الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 باللغة العربية صحيحا الكائنات ُب الفصلتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 اؼبستمعة جيداقدرة الطالب على تطبيق اعبملة  (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 باؼبفردات احملددة الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
إٔب اللغة  الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ

 اإلندكنيسيا
 إٔب اللغة العربية الكائنات ُب الفصلقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 



 
 ُب مكتبة اؼبدرسةالدرس اػبامس:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 ُب مكتبة اؼبدرسةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن الكئنات  (ٔ
 صحيحا

 ُب مكتبة اؼبدرسةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن الكئنات  (ٕ
 صحيحا

 ُب مكتبة اؼبدرسةقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن الكئنات  (ٖ
 صحيحا

 باللغة العربية صحيحا ُب مكتبة اؼبدرسةتذكَت الكئنات قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا ُب مكتبة اؼبدرسةالكئنات قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
جيدا  ُب مكتبة اؼبدرسةالكئنات قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ

 كصحيحا
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 السؤاؿ اؼبستمع جيداقدرة الطالب على إجابة  (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 



 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
باؼبفردات   ُب مكتبة اؼبدرسةالكئنات قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ

 احملددة
إٔب اللغة  ُب مكتبة اؼبدرسةالكئنات قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ

 اإلندكنيسيا
إٔب اللغة  ُب مكتبة اؼبدرسةالكئنات قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ

 العربية
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 األدكات الكتابيةالدرس السادس:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

األدكات الكتابية قدرة الطالب على لفط ناص القراءة بإستخداـ الفعل عن  (ٔ
 صحيحا

األدكات الكتابية قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة بإستخداـ الفعل عن  (ٕ
 صحيحا

األدكات قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة بإستخداـ الفعل عن  (ٖ
 صحيحاالكتابية 

 باللغة العربية صحيحااألدكات الكتابية تذكَت الفعل عن قدرة الطالب على  (ٗ
 



 اغبوار
 جيدااألدكات الكتابية قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحااألدكات الكتابية قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 الكلمة لتكوف كامالقدرة الطالب على ترتيب  (ٔ
 باؼبفردات احملددةاألدكات الكتابية قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة األدكات الكتابية قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 إٔب اللغة العربيةاألدكات الكتابية قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوعاؼبوضوع األساسي: العبارات 
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 ُب اؼبقصفالدرس السابع:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة



قدرة الطالب على لفط ناص القراءة بإستخداـ الفعل عن الكائنات ُب  (ٔ
 اؼبقصف صحيحا

عن الكائنات ُب قدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة بإستخداـ الفعل  (ٕ
 اؼبقصف صحيحا

قدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة بإستخداـ الفعل عن الكائنات ُب  (ٖ
 اؼبقصف صحيحا

تذكَت اؼبفردات عن الكائنات ُب اؼبقصف باللغة العربية قدرة الطالب على  (ٗ
 صحيحا

 
 اغبوار

 جيداالكائنات ُب اؼبقصف قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحاالكائنات ُب اؼبقصف قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 صحيحاقدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة  (ٗ
 
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ



باؼبفردات الكائنات ُب اؼبقصف قدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 احملددة

إٔب اللغة الكائنات ُب اؼبقصف قدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 اإلندكنيسيا

 إٔب اللغة العربية الكائنات ُب اؼبقصفقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 ٙٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 الصف السادس (ك 

 النصف األكؿ
 ٔٓٓٓٓ -ٔٔالدرس األكؿ: العدد  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

  اؼبدرسة كُب البيتأعمالنا ُب قدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا

  أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا

  أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 صحيحا

باللغة العربية   أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 صحيحا
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 اغبوار

 جيدا ٔٓٓٓٓ -ٔٔالعدد قدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا ٔٓٓٓٓ -ٔٔالعدد  قدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 اؼبستمعة جيداقدرة الطالب على تطبيق اعبملة  (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
  أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ

 باؼبفردات احملددة
إٔب اللغة   أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ

 اإلندكنيسيا
إٔب اللغة   أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيتقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ

 العربية
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 



 الساعةكم الساعة كُب أم الدرس الثاين:   -
 : اؼبؤشر
 القراءة

 كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن   (ٔ
 صحيحا

 كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن   (ٕ
 صحيحا

 كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن   (ٖ
 صحيحا

 باللغة العربية صحيحا كُب أم الساعةكم الساعة تذكَت  قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن   (ٔ
جيدا  كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن   (ٕ

 كصحيحا
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيداقدرة الطالب على  (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة



 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
باؼبفردات  كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن   (ٕ

 احملددة
إٔب اللغة  كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن   (ٖ

 اإلندكنيسيا
إٔب اللغة  كم الساعة كُب أم الساعةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن   (ٗ

 العربية
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 تعلم اللغة العربيةالدرس الثالث:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
باللغة العربية  تعلم اللغة العربيةتذكَت اؼبفردات عن قدرة الطالب على  (ٗ

 صحيحا
 
 

 اغبوار
 جيدا تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ



 جيدا كصحيحا تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 اؼبستمعة جيداقدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة  (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 باؼبفردات احملددة تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة  تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 إٔب اللغة العربية تعلم اللغة العربيةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 النصف الثاين

 الواجب اؼبنزٕبالدرس الرابع:  -

 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ



 صحيحا الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 باللغة العربية صحيحا الواجب اؼبنزٕبتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا قدرة الطالب (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 قدرة الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحا (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 باؼبفردات احملددة الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة  الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 اللغة العربيةأب  الواجب اؼبنزٕبقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 

 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 التعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 النزىةالدرس اػبامس:  -



 : اؼبؤشر
 القراءة

 صحيحا النزىةقدرة الطالب على لفط ناص القراءة عن  (ٔ
 صحيحا النزىةقدرة الطالب على ترصبة ناص القراءة عن  (ٕ
 صحيحا النزىةقدرة الطالب على تطبيق ناص القراءة عن  (ٖ
 باللغة العربية صحيحا النزىةتذكَت قدرة الطالب على  (ٗ
 

 اغبوار
 جيدا النزىةقدرة الطالب على لفظ ناص اغبوار عن  (ٔ
 جيدا كصحيحا النزىةقدرة الطالب على تطبيق اغبوار عن  (ٕ
 

 اإلستماع
 قدرة الطالب على قياـ األنشطة كفقا باعبملة اؼبستمعة جيدا (ٔ
 قدرة الطالب على إجابة السؤاؿ اؼبستمع جيدا (ٕ
 قدرة الطالب على تطبيق اعبملة اؼبستمعة جيدا (ٖ
 الطالب على تبليغ الرسالة اؼبستمعة صحيحاقدرة  (ٗ
 

 الكتابة
 قدرة الطالب على ترتيب الكلمة لتكوف كامال (ٔ
 باؼبفردات احملددة النزىةقدرة الطالب على تكميل اعبملة عن  (ٕ
 اإلندكنيسياإٔب اللغة  النزىةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٖ
 إٔب اللغة العربية النزىةقدرة الطالب على ترصبة اعبملة عن  (ٗ
 



 اؼبوضوع األساسي: العبارات كاؼبفردات اؼبتعلقة باؼبوضوع
 ٚٓٔالتعليمية قصة ٛك مرات ٗ الوقت ُب حل اؼبناقشة ىذهتوزيع الوقت: 

 
 ُٕٖٓٔب اؼبنهج  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية  تعليمطريقة  -ح 

. الطالباؼبواد اليت تقـو على من أسلوب لنقل رسائل  التعليم ىي طريقة
ىي احتياجات ما  كفقا على ولتعليماتطوير أساليب ل اؼبطلوبعلم اؼبكلذلك 
 .الطالب

أك بعبارة  .ٛٓٔالطريقة ىي كيفية تقدًن اؼبعلومات أك اؼبواد اؼبوجودة ُب اؼبنهج
أخرم أهنا كيفية أك كسيلة لتوصيل اؼبعرفة. كطريقة التدريس دبفهومها الواسع تعٍت 
ؾبموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اػبارجي للمتعلم من أجل ربقيق 

  .ٜٓٔأىدؼ تربوية معينة

 :كىي إال األسلوب، االستخداـ ُب كالنظر تستخدـ أف ينبغي اليت األشياء

مستول ك كفقا لطبيعة الطالب، اؼبستخدمة  ينبغي استخداـ األسلوب -ٔ
 .اجتماعية حياهتم، فضال عن ظركؼ أفكارىم تنمية

مثل القاعدة تدرهبيا من  وادلقواعد العامة ُب تقدًن اؼبااؼبعلم يهتم  -ٕ
إٔب السهل إٔب الصعب، من البسيط إٔب اؼبعقد، من األمور الواضحة 

 .ألمور اليت ربتاج إٔب تفسَتا
 .العاطفيي، ك غبرك، كانب اؼبعرُبااعبقدرة الطالب من فرؽ  اؼبعلم نظري -ٖ
س، كإذا كاف يبكن ك راحل الدر مإنشاء حالة تفضي على طوؿ بيبكن  -ٗ

 .أف تتطلب الطالب ُب اغبصوؿ على األسئلة كتقدًن اإلجابات
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 .لطالب كاستحضار اؼبوقف اإلبداعيدافع اتركيز ك  تنمية -٘
نشطة كاألتعة اؼب كاللعبةم  يعل التعلهبب اؼبستخدـ يبكن أف و األسال -ٙ

 .تعود بالفائدة
م، مثل إعطاء الثواب يتعلالسلوب تبٍت أساسيات األ على ينبغي -ٚ

عل الطالب قادران على القياـ هبك  ،تعةاؼب إعطاء التدريباتكالعقاب، ك 
 .بشيء ما

ُب الواقع، كثَت من األساليب اليت يبكن أف يستخدـ اؼبعلم ُب تقدًن اؼبواد، 
كلكن البد على اؼبعلم اف يهتم األىداؼ اؼبنشودة ألف ينبغي على اختيار األسلوب 
الذم سوؼ يستخدـ كفقا باألىداؼ التعليم اؼبصنفة ُب اؼبنهج التعليمي. كاختيار 

لق بتنمية اؼبعارؼ، اؼبوقف، كسلوؾ يتع ٕٖٓٔاألسلوب ُب اؼبنهج التعليمي 
 الطالب.

اليت هبب أف يطبقها  نظاـ مرتبىناؾ بعض  ُٕٖٓٔب اؼبنهج التعليمي عاـ 
 :ما يإب، كما ىو كالتعلم مياؼبعلموف ُب عملية التعل

 ميافتتاح أنشطة التعل -ٔ
م اليت يبكن أف تنفذىا اؼبعلم عندما بدأت يفيما يلي بعض مراحل التعل

. ا. كمع ذلك، األنشطة اؼبعركضة ُب ىذا القسم ليس شيئا خامالتعليمأنشطة 
ف استكشاؼ بعض األنشطة ذات الصلة بالظركؼ كاػبصائص لكل و ؼبعلماكيبكن 

 :ما يليا، على اليت يبكن تنفيذىي مراحل ىك رس. امد
 .التأكد من اؼبعلم قد أعد كل اؼبواد التعليمية ؽبذا اليـو (أ 
 .مرةكؿ و مبتسم عندما اجتمع مع الطالب ألالتأكد من ثقة عالية ككج (ب 
 أكداالجتماع األكؿ، ُب نظرة البهجة. كلذلك، سيكوف أفضل منذ ال  (ج 

 .ف أف الطالب يشعركف باالرتياحو اؼبعلم
 .طةيالبسالعبارات بمن االجتماع األكؿ  طالبإدخاؿ اللغة العربية لل  (د 



االجتماع  بسيطة قبلإنشاء بيئة اللغة العربية بعبارات سيكوف أفضل إذا كاف   (ق 
 .األكؿ

 ميعملية التعل -ٕ
 كفقا علىمن األساليب اليت يبكن تطبيقها من قبل اؼبعلمُت،  عددىناؾ 

ىدؼ التعليم  ، كتعديل للمواد اليت يتعُت القياـ هبا.الطالباحتياجات كمصاّب 
ُب ىذا اؼبنهج ىو إتقاف الطالب ُب اؼبفردات،  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية 

 :. على سبيل اؼبثاؿكقراءة اؼبفردات، كقراءة الصور، كاإلستماع، كالتدريبات
 اإلعداد (أ 

 أبدؼبمارسة مبوذج تعليم اللغة العربية،  . بالسالـ كالدعاءم يالتعل اؼبعلم بدأ (ٔ
 "درسنا اآلف، اللغة العربية".بعبارة  التعليم اؼبعلم

الطالب الذم يتعلق  ؾبلسنظافة اللباس، كاؼبوقف، ك ك ، اغبضوراؼبعلم  فتش  (ٕ
 بأنشطة التعليم. 

 .ميأىداؼ التعل اؼبعلمتقدًن  (ٖ
/األدكات اليت ًب إنشاؤىا، فإنو يبكن توضيح الوسائل أف يستفد اؼبعلميبكن   (ٗ

ـو مفردات ، أك استخداـ شرائح الرسللالرسم على الورؽ اؼبقول، البطاقة 
 .البصرماؼبتحرؾ 

تطبيق ، مثل اؼبهمة ُب أزكاج للعمل مباشرة ُب الطالب أنشطة إعداد اؼبعلم (٘
 ُب الفصل.أنشطة 

 التنفيذ (ب 
 الطالب لالحتفاؿ الصورة ذات الصلة دبوضوع  اؼبعلمسأؿ  (ٔ
 :خطوات لتعليم اؼبفردات (ٕ



اؼبفردات اؼبعلم الطالب الىتماـ  يقرأ اؼبعلم اؼبفردات. أكالن يوجو (أ )
 اؼبفرداتاؼبعلم يقرأ ( إستمع جيدا) لكلمةالقراءة با بدأياؼبتاحة، ٍب 

 كالعبارات كأما الطالب يهتم على اؼبواد. 
أمر اؼبعلم إٔب الطالب لتقليده، اؼبفردات، ٍب  يقرأ اؼبعلمقراءة كتقليد.   (ب )

 .. كىكذا حىت اؼبفردات النهائيةفيكرر الطالب قراءة اؼبعلم
 بعض الطالب كاحدابصوت عاؿ ككاضح. سأؿ اؼبعلم  يقرأ فرديا (ج )

على بعض  ىكذا( ك أنت يا.. إقرأ ىذه اؼبفردات)فواحد لقراءة بالكلمة 
 .راألخ الطالب

شرح معٌت الكلمة. شرح اؼبعلم معٌت كل اؼبفردات بإعطاء أمثلة من  (د )
اؼبادية، مثل الصور، أك الكائنات حوؿ الدعائم اليت ًب إعدادىا. ك 

 .بالًتصبة، يبكن القياـ فهمقد  الطالبللتأكد أف 
 

 :قراءة الصور خطوات (ٖ
على إلىتماـ إىتماما اؼبعلم الطالب  يأمراالستماع بالنظر إٔب الصور.  (أ )

كيقرأ  ، اؼبفردات اؼبعلميقرأ ( ك إستمع جيدا كانظر أب الصورةالصور )
ىم بينما  يوصبيع الطالب إلىيستميع ك اؼبعلم ُب كل اؼبفردات مرتُت 

 .الصور ينظركف على
الطالب على الصور كيكرر صباعة. يقرأ اؼبعلم اؼبفردة األكٔب، ستمع ي (ب )

ة األكٔب مرة فردكيقرأ اؼب. اؼبعلم قراءة الطالبفيكرر (، صبيعا)كيقوؿ 
اؼبقركءة من  الطالب اؼبفردات يكرر، كىكذا أخرم كيكررىا الطالب.
 .خراآل ةاؼبفرد قبل اؼبعلم حيت يصل إٔب

غالؽ إلبصوت عاؿ ككاضح. كطلب اؼبعلم الطالب الصور فرديا قراءة  (ج )
 لقراءة الصور بعض الطالب اؼبعلم طلبٍب ، ُب الكتاب التعبَت العريب



يقوؿ اؼبعلم مع الورؽ( ٍب  يغلقو، دكف النظر ُب النص )يبكن أف رتيبات
 ٍب ( لقراءة اؼبفردات،أنت يا.. إقرأ ىذه اؼبفردات) األكٔبالطالب  إٔب

مع تتعلق  هتم ٓبقراء. إذا لبالقوؿ )كاآلف أنت إقرأ( الطالب األخرمإٔب 
  فيعطي اؼبعلم الفرصة إٔب الطالب األخرم لتصحيحها.، الصور

من خالؿ الطالب يفهموف معٍت الكلمة كالعبارات أف اؼبعلم أكد  (د )
 .إذا طريقة أخرل ٓب تكن ناجحةكالًتصبة ىي أسلوب اآلخر الصور. 

 
 :اإلستماع خطوات  (ٗ

 اشة.من خالؿ الشلسبورة أك اؼبفردات ُب ا اؼبعلمعرض  (أ )
احد من الطالب طلب اؼبعلم إٔب اؼبفردات، ٍب من ينطق اؼبعلم أمثلة   (ب )

 ليشَت الكلمة اؼبستمعة.
 ُب اؼبنعطفات ٕنقطة ال اؼبعلمجعل   (ج )

 التدريبات (ج 
 تطبيق اغبوار "عمل الكشف"() ٔ التدريب

 .تدريبالعمل ل األمثلةيشرح اؼبعلم  (ٔ
 إلىتماـ جدكاؿ اغبوار "عمل الكشف" .الفرصة  الطالبعلى عطي ي (ٕ
لتطبيق اغبوار " عمل الكشف" مباشرتا، بإستخداـ  الطالبكيدعو اؼبعلم   (ٖ

 .معا الطالب وتبعيٍب عبارة متاحة ُب اعبدكؿ. يقرأ اؼبعلم أكالن 
على  القدرة الطالب لديهملتأكد أف اؼبعلم  على ينبغي، دريبُب ىذا الت  (ٗ

. كبلغ بعبارة عمل الكشف" ُب اغباضرةرة " اغباضر/اإلجابة بعبا
" ريضة/مضعبارة "مريب يستخدـ" لصديقو الذم كاف غائبا، ك ائبة/غائب"غ

  بسبب اؼبريض.لصديقو الذم كاف غائبا 
 



 (الكلمتُت نفس االتصاؿ) ٕ التدريب
 نفس لتوصيل الطالب اؼبعلم سأؿ اؼبفردات، إٔب الطالب ربديد قدرة عرفةؼب

 .باؼبوضوع الصلة ذات تُتالكلم
 عمل" وضوعدب الصلة ذات البسيطة العبارات زكج) ٖ التدريب

  "(الكشف
 كل مزكجة ةطريقب ،"الكشف عمل" اغبوار لتنفيذ الطالب اؼبعلم سأؿ

 .الصحيحة اتجاباإل مع اتكلمال
 (احةاؼبت الكلماتب اؼبناسبة الصحيحة الصور ريااخت) ٗ التدريب

 طلب ٍب اؼبتاحة، الصور ؼبراقبة طالبال اؼبعلم سأؿ ،دريبالت ىذا ُب
 (v) العالمة عطيلي منهم

 
 إختتاـ التعليم (د 

 تعلم اللغة العربية باستخداـ عباراتك  ختتاـ عملية تعليم إلاؼبعلم يبارس 
 :باللغة العربية، مثل خاسبة

 ٓٔٔمدلة.ىيا بنا لبتتم باغب
 

 اؼبنهج لمعلمل كتاب على يظهر ما إٔب استنادان  أعاله ميالتعل عملية نظر
 األساليب أف يلخص أف يبكن فإنو ،االبتدائي اؼبستوم على ٕٖٓٔ التعليمي

 ساليباأل. الطالب كاحتياجات دبوضوع تمكت مسبقان  اؼبوجودة كاف اؼبستخدمة
 السؤؿ كأسلوب التمرينة، إعطاء أسلوبك  القراءة، أسلوب ىي اؼبستخدمة
 .البسيطة ةًتصبال أسلوبك  ًتادفات،اؼب كأسلوب ، كاعبواب،
 

                                                           
110

 Kementerian Agama RI, Buku Guru Bahasa Arab,  hlm. 1- 4 



 ُٕٖٓٔب اؼبنهج  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربة  تعليمائل كس -ط 
. كغرض طالبداة أك اؼبشاىد اليت تستخدـ لنقل اؼبواد للاألكسائل ىو 
اؼبواد، فضال عن  نقلىو تيسَت كمساعدة اؼبعلمُت على  التعليميةاستخداـ كسائل 

 التعليميةم أكثر متعة. كلذلك، ىناؾ حاجة إٔب دكر كسائل يبغية جعل عملية التعل
 .يمُب ربقيق أىداؼ التعل

مع  تتعلقنبغي أف تاليت سيتم استخدامها،  كسائل التعليميةُب اختيار 
 ةاطئاػب لاختيار الوسائف ُب ك اؼبواد اليت يتعُت القياـ هبا. أل لطالباحتياجات ا

 .التعليم ىدؼم ال يؤدم إٔب يسوؼ ذبعل عملية التعل
ُب  ٕٖٓٔلعاـ  اؼبنهج التعليمياؼبستخدمة ُب  كسائل التعليميةكأما بالنسبة 

 :تعليم اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائي، على كبو التإب
بطاقات، كالواد مثل الصور كالكائنات، اليت كفقا على اؼبداة أك اؼبشاىد األ -ٔ

 .الكرتوف، الورؽ، إْب
الشروبة ك  كالشريط، ،كاؼبزياع، اسوب، اإلسقاط، كاغبالسبورةالتكنولوجيا مثل  -ٕ

 .ٔٔٔ، إْبكالشبكة الدكليةشاشة، كالاجمللس، 

 كالدعم التعليمية كسائل لدم كوفتس كالتعلم ميتعلال عملية كل ُب ،الواقع ُب
 ىنا نالحظ أف األشياء من قليل عدد ىناؾ ذلك، كمع. التعليم أىداؼ ربقيق ُب

. بالالط كحالة اؼبواد مع تتكيف أف بهب استخدامها تمتس اليت لالوسائ اختيار مثل
 ، تعةاؼب كالتعلم ميالتعل عملية ىي االبتدائية اؼبدارس ُب الطالب حاجة ،عاـ بشكل

 الطالب احتياجات على كفقا احملدد وسائلال ىبتار أف اؼبعلمُت على يجبف

 

 

                                                           
111

 Kementerian Agama RI, Buku Guru Bahasa Arab,  hlm.  2 



 ُٕٖٓٔب اؼبنهج  على اؼبستوم االبتدائياللغة العربية  تعليم تقوًن -م 

 ذلك كيتم التعلم، عملية ربقيق لنظر اؼبستخدمة أنسطة من احد ىو قوًنالت
 ىذا ُب. كالتعلم التعليم عملية ُب اؼبواد إعطاء كبعد قبل الطالب قدرة لقياس أيضا

 اػبرهبُت كفاءة معيار ُب  ينظره أف يبكن التحقيق ىدؼ ،ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج
 .لطالبل

منظمة من  التقوًن ىو ؾبموعةالتقوًن ىو عنصر اؼبنهج.    Bloom. Sقاؿ 
الدالالت اليت تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغيَتات على ؾبموعة من اؼبتعلمُت، مع 

 .ٕٔٔربديد مقدار أك درجة ذلك التغيَت على التلميذ دبفرده

 ىناؾ أسس ُب بناء عملية التقوًن، على ما يإب:

 الشموؿ -ٔ
 االستمرارية -ٕ
 التكامل -ٖ
 التعاكف -ٗ
 التناسق مع األىداؼ -٘
 أف يكوف اقتصاديا -ٙ
 .ٖٔٔأف يبٍت على أساس علمي -ٚ

 ُب رهبُتػب يرجي ،االبتدائية رساداؼب ُب للطالب اػبرهبُت كفاءة معيار ُب
 ،ميالتعل عملية خضع أف بعد كاؼبهارات اؼبعارؼ،ك  السلوؾ، لديهم االبتدائية اؼبدارس

 :كىي إال

                                                           
112

 (http://www.infpe.edu.dz/cours)أضبد عوض، ؿبتويات التقوًن الًتبوم،  

113
 .ٜٛٔ، ص. أسس بناء اؼبنهج كتنظيمتهاؿبمد أمُت اؼبفيت كحلمي اضبد الواكيل،  



 3جدوال رقم 

 االبتدائيةاؼبدرسة  

 تأىيل القدرة أبعاد

 كالنبيل، ؤمن،اؼب بالطابع موقف يعكس الذم سلوؾلديهم ال السلوؾ
 البيئة مع الفعإب التفاعل عن كاؼبسؤكلة ثقة،الك  ،اؼبستفادة

 .للعبا كمنطقة كاؼبدرسية، اؼبنزلية البيئة ُب كالطبيعية االجتماعية

 حوؿ الفضوؿ إٔب استنادان  كاؼبفاىيمية الوقائعية اؼبعرفة لديهم اؼبعرفة
 اعبنسية، اإلنسانية، البصَتة ُب كالثقافة كالفن كالتكنولوجيا، العلـو
 البيئة ُب كاألحداث باغبضارة اؼبرتبطة كالظواىر االرباد، حالة

 .اللعب كمنطقة كاؼبدرسة، اؼبنزلية،

 ؾبردة ؾباؿ ُب كخالقة منتجة كأعماؿ الفكر قدرة لديهم ةاؼبهار 
 .إليو اؼبسندة كفقا كملموسة

 

 ُب اؼببادئ تتضمن حظنال أف األشياء من قليل عدد ىناؾ ًنو التق عملية ُب
 ُب تظهر اليت ٕٖٓٔ عاـ ُب التعليمي اؼبنهج تقييم ؼببادئ بالنسبة أما. تقييمال إعطاء
 :التإب النحو على االبتدائي، اؼبستوم ُب للمعلم كتاب

 :ًنو معايَت التق

 .بنية النص ترتيبمستول الكماؿ  -ٔ
لعناصر اللغوية: النحوية كاؼبفردات، الكالـ، الضغط، التجويد، امستول دقة  -ٕ

 .خط اليدك  ءاإلمال التنغيم،



 .كتابةالمستول االمتثاؿ تنسيق   -ٖ
 

 ًنو تقالكيفية 
 األداء  -ٔ

ض ية منتجة، مثل: نشر كتابات، عر هارات اللغة العرباؼباؽبدؼ: استخداـ   (أ 
 .التقديبية، كىكذا دكاليك ىي ذات مغزل أصيلة أك إغالؽ إٔب أصيلة

 .ستقلةاؼباغبوار ك  على مادة الطالبعمل   (ب 
 .ليس فقط على اؼبنتج بل أيضا ُب ىذه العملية التقييم  (ج 
  .ًن الذاٌب كاألقرافو وف متكاملة مع تقييم اؼبراقبة كتقيبكن أف تك  (د 

 
 مالحظات -ٕ

، كاالستماع، كالـالعمل التواصلية )ال الطالب ىو تعليم اؽبدؼ: عمل (أ 
   .عقولة، كليس مقصودا للتقييماؼبكالقراءة كالكتابة( 

 .لتحقيق أفضل النيابة لكن ليس على علم إذا قيمت اؼبطلوب الطالب (ب 
 .ذ مباشرة أك غَت مباشرةيتنف (ج 
 .الذم سيتبع ُب كل كقت للمراقبة وبتاج إٔب ربديد الطالبعدد  (د 
 .ةويهارات اللغاؼبلواحدة أك أكثر من  وجواؼب التقييم (ق 

 
 ماراتاست  -ٖ

م للقياـ يكالنجاح ُب التعل ،اؽبدؼ: تقييم استمرار، كاؼبصاّب، كالتقدـ (أ 
 .باللغة العربية اتاألنشط

، تقدًن التقدـ مثلم، يؾبموعة من أعماؿ الطالب الذين يدعموف عملية التعل (ب 
 .كاألخر كجدكاؿ العمل



النص  مثلم، ينتيجة أك منتج للتعلالاليت تعكس  الطالبأعماؿ ؾبموعة من  (ج 
فيديو، كالصور، كال، كالنص اؼبقركءالذاٌب ،  اؼبقدـكالنص خ ، و نساؼب
 .قصاصات، إْبكال

 .التدريبقيمة، ك ال، ك متهافكاال ؾبموعة من نتائج االختبار (د 
القائمة تعليقات ك الًن الذاٌب كاألقراف، ُب شكل و لتقاتالحظ أك تسجيالت  (ق 

 .اؼبرجعية، كالتقييم
 

 تقييم الذاٌب كاألقراف -ٗ
 تعليم.اؽبدؼ: العملية أك نتائج ال (أ 
 .أك التقييم بشكل عاـاػباصة اؼبهارات  جانب (ب 
 ميتحسُت نوعية التعلل، Metakognitif تقييمال (ج 
اص، الذم يتألف من: اػبتنسيق اليوميات، دفًت اليومية، ك الالشكل:  (د 

 .تقييمالة ك يجعر اؼبقائمة الالتعليقات ك 
 .هبا لقياـلطالب التدريب قبل أف اؼبطلوب إعطاء ل (ق 
 (UTSاإلمتهاف ُب كسط الفصل الدراسي )  -٘
  )UAS(الفصل الدراسيُب هناية  اإلمتهاف -ٙ

 
 انب التقييمجتفاصيل 

  )Knowledge (جانب اؼبعرفة من تقييمال -ٔ
  اؼبفردات (أ 

 فبتاز =٘
 هامعنى يأثر ال كلكن خطأ ىناؾ كاف =ٗ
 هامعنى كيأثر خطأ كاف ىناؾ =ٖ



 معنىها كيأثر األخطاء، من كثَت =ٕ
 لفهمها نصعب حيت األخطاء من أكثر =ٔ

 
 الطالقة  (ب 

 فبتاز =٘
 جيد جدا =ٗ
 جيد =ٖ
 مقبوؿ =ٕ
 مردكد =ٔ

  الدقة  (ج 
 فبتاز =٘
 جيد جدا= ٗ
 جيد= ٖ
 مقبوؿ =ٕ
 مردكد =ٔ

 
 أك التالفظالنطق   (د 

 فبتاز= ٘
 ومعنى يأثر ال كلكن خطأ ىناؾ كاف =ٗ
 ومعنى كيأثر األخطاء، بعض ىناؾ =ٖ
 معنىو كيأثر األخطاء، من كثَت =ٕ
 لفهمو نصعب حيت األخطاء من أكثر =ٔ

 



 التنغيم  (ق 
 فبتاز = ٘
 ومعنى يأثر ال كلكن خطأ ىناؾ كاف =ٗ
 ومعنى كيأثر األخطاء، بعض ىناؾ =ٖ
 ومعنى كيأثر األخطاء، من كثَت =ٕ
 لفهمو نصعب حيت األخطاء من أكثر =ٔ

 
 فهم ال  (ك 

 فبتاز =٘
 جيد جدا= ٗ
 جيد =ٖ
 مقبوؿ =ٕ
 مردكد =ٔ

 
 إختيار الكلمة )صياغة األلفاظ(  (ز 

 فبتاز =٘
 جيد جدا =ٗ
 جيد =ٖ
 مقبوؿ =ٕ
 مردكد =ٔ

 
 )Attitude (من جانب اؼبوقف تقييمال -ٕ

 (Respect) االحًتاـ (أ 



 اإلحًتاـ دائماإظهار  =٘
 سبق ؽبم الوبًـت  =ٗ
 عدة مرات إظهار غَت احًتاـ =ٖ
 إظهار غَت احًتاـ مرار =ٕ
 الوبًـت دائما =ٔ

 
 )Honest(مُت األ  (ب 

  دائما مُتاألإظهار  =٘
 مُتاأل غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ
 عدة مرات مُتإظهار غَت األ =ٖ
 إظهار غَت األمُت مرار =ٕ
 غَت األمُت دائما إظهار=ٔ

 
 )Care(الرعاية   (ج 

 دائما الرعايةإظهار  =٘
 الرعاية غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ
 عدة مرات إظهار غَت الرعاية =ٖ
 إظهار غَت الرعاية مرار =ٕ
 غَت الرعاية دائما إظهار=ٔ

 
 )Brave(الشجعاف   (د 

 دائما إظهار الشجعاف =٘
 الشجعاف غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ



 عدة مرات الشجعافإظهار غَت  =ٖ
 مرار الشجعافإظهار غَت  =ٕ
 دائما الشجعافغَت  إظهار= ٔ

 
 )Confidence(الثقة  (ق 

 دائما الثقةإظهار  =٘
 الثقة غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ
 عدة مرات الثقةإظهار غَت  =ٖ
 مرار الثقةإظهار غَت  =ٕ
 دائما الثقةغَت  إظهار =ٔ

 
  )Communicative (التواصلية  (ك 

 دائما التواصليةإظهار  =٘
 التواصلية غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ
 عدة مرات التواصليةإظهار غَت  =ٖ
 مرار التواصليةإظهار غَت  =ٕ
 دائما التواصليةغَت  إظهار =ٔ

 
 )Social Awareness (الرعاية االجتماعية  (ز 

 دائما إظهار الرعاية االجتماعية =٘
 االجتماعية الرعاية غَت يظهر ؽبم سبق =ٗ
 مرات عدة االجتماعية الرعاية غَت إظهار= ٖ
 مرار االجتماعية الرعاية غَت إظهار =ٕ



 دائما االجتماعية الرعاية غَت إظهار =ٔ
 )Curiosity (الفضوؿ  (ح 

 دائما الفضوؿإظهار  =٘
 الفضوؿ غَتسبق ؽبم يظهر  =ٗ
 عدة مرات الفضوؿإظهار غَت  =ٖ
 مرار الفضوؿإظهار غَت  =ٕ
 دائما الفضوؿغَت  إظهار =ٔ

 
 )Action(السلوؾ  جانبالتقييم من  -ٖ

 )Team Work(التعاكف  (أ 
 دائمان يتعاكف = ٘
 من األحيافيتعاكف ُب كثَت  =ٗ
 ُب بعض األحياف يتعاكف =ٖ
 سبق ؽبم أف يتعاكف =ٕ
 ما سبق ؽبم أف يتعاكف =ٔ

 
 

 )Communicative Action(االتصاالت اؼبناسبة  يقـو  (ب 
 دائما اؼبناسبة اتصاالت يقـو =٘
 األحياف من كثَت ُب اؼبناسبة اتصاالت يقـو =ٗ
 األحياف بعض ُب اؼبناسبة اتصاالت يقـو =ٖ
 اؼبناسبة اتصاالت يقـو أف ؽبم سبق =ٕ
 اؼبناسبة اتصاالت يقـو أف ؽبم سبق ما =ٔ



 2 رقم جدوال
 لتقييما لشكلا مثاؿ

 الفردم التقييم تنسيق
 :األنشطة إسم

 :األنشطة تاريخ
 :إسم

 :رقم التسجيل
 

 القيمة الجوانب المقيمة رقم
 المعارف

  اؼبفردات ٔ
  الطالقة ٕ
  الدقة ٖ
  أك التالفظالنطق  ٗ
  التنغيم ٘
  الفهم ٙ

 الموقف
  اإلحًتاـ ٔ
  األمُت ٕ
  الرعاية ٖ
  الشجعاف ٗ
  الثقة ٘
  التواصلية ٙ



  الرعاية االجتماعية ٚ
  الفضوؿ ٛ

  السلوك
  التعاكف ٔ
  اتصاالت اؼبناسبة يقـو ٕ

  جملة
   
 
 

 :مالحظة
 .سعيهم ُب التعليم على للطالب. ؿباكلة إلعطاء اعبائزة ٘-ٔتقييم المقياس  -ٔ
  N/Aعالمة عليو معالضع أف ي، يبكن اؼبعلم غَت اؼبتنفذإذا ىناؾ جوانب التقييم  -ٕ

 (-Not Applicated )ٗٔٔغَت اؼبتنفذ
. 

 
 تحليل البينات ومناقشتها: المبحث الثالث

  اللغة العربية على اؼبستوم االبتدائي ٕٖٓٔاؼبنهج التعليمي ربليل  -أ 
جدؿ من ـبتلف  ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميأف كجود حبث الباحث أعاله كما 

حينما كازرة الًتبية نذكر  ىيااألحزاب، كقد توقف تطبيقو من جانب اغبكومة. 
الًتبية  ةزر انشر الئحة من ك ت، ك ٕٖٓٔعاـ اؼبنهج التعليمي تنفيذ  كالثقافة تقف

 التعليمياؼبنهج ، حوؿ سن ٕٓٔٗعاـ  ٔٙٓ رقم: اإلندكنيسيامهورية اعبكالثقافة 
رقم  الدينية،من قبل الوزارة ىذه الئحة . ٍب متابعة ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميك  ٕٓٓٙ

، كمدرسة ثناكية، كمدرسة عالية ابتدائيةمدرسة يصر على أف   ٕٓٔٗ عاـ ٕٚٓ
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لمواضيع ل ٕٓٓٙ اؼبنهج التعليميينبغي العودة إٔب تطبيق ك خارج اؽبدؼ التوجيو، 
الدين اإلسالـ كتعليمو كاللغة لمواضيع ل  ٕٖٓٔ التعليمياؼبنهج العامة كتطبيق 
 .العرابية كتعليمها

، كمن أجل ٕٓٔٗعاـ  ٕٚٓالشؤكف الدينية رقم  ةر از و ال ةمتابعة قرار كٍب  
من  الدينيةالتحكم ُب جودة نتائج التعليم كفقا للمعايَت الوطنية للتعليم، ٍب الوزارة 

حوؿ  ٕٓ٘ٔ عاـ ٛٗٔرقم  رسالة القرارللًتبية اإلسالمية نشرت  خالؿ اؼبدير العاـ
، أك أنو يبكن أف يقاؿ اؼبدرسة ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميتنفيذ ل يةدرسة التوجيهاؼب تعيُت

 .ٕٖٓٔ التعليميهج اؼبناؼبنفذة 
سنة للُب مدرسة  ٕٖٓٔمن مراحل تنفيذ اؼبنهج التعليمي  كجزء

 رسالة القرار( Dirjen Pendisللًتبية اإلسالمية )، أصدر اؼبدير العاـ ٕٓٔٙ/ٕٓ٘ٔ
 ٕٓ٘ٔعاـ  ٔٔ٘ٗاؼبدير العاـ للًتبية اإلسالمية رقم:  ٕٓ٘ٔسبتمارب  ٚ تاريخ ُب
 .ٕٖٓٔ اؼبنهج التعليميتنفيذ تعيُت اؼبدرسة ل نع

على األقل ما يصل إٔب  ٕٓ٘ٔعاـ  ٔٔ٘ٗقرار رقم التذييل رسالة ُب 
، ُب إندكنيسيا على اؼبستوم االبتدائي  اتمقاطع ٖٖ  من رساداؼب ٖٔٙٛٔ

 اؼبنهج التعليميسوؼ أك نفذت  ٕٓٔٙ/ٕٓ٘ٔ، ُب عاـ كالثناكية، كالعالية
ٖٕٔٓٔٔ٘. 

تكلم عن عناصر اؼبنهج ىناؾ العالقات بُت ىذه العناصر كاضحة. قاؿ ىيلدا 
تابا، فاألىداؼ عندما تتحدد تكوف أساسا الختيار احملتول كربديد الطريقة اؼبناسبة 
لتدريسو. كبعد أف تأخذ العملية التعليمية طريقها تأٌب إٔب التقوًن. كالتقوًن ليس قصرا 

ل ـبتلف عناصر اؼبنهج. فهناؾ تقوًن لألىداؼ. على عنصر دكف آخر، كلكنو يشم
كىناؾ تقوًن للطريقة. كتقوًن ثالث للمحتول. بل إف إجراءات التقوًن نفسها زبضع 
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للتقوًن. كاالختبارات نفسها زبتارب. كىذا ما يسمي )باختبار االختبارات(. فندرس 
 .ٙٔٔخصائصها ككبدد مدل قدرهتا على ربقيق أىدافها

أف  البحث حاكؿفمن أجل اغبصوؿ على البيانات،  الباحثأجرل مقدـ ىنا، 
كشفت "رئيس اعبامعة   ،قابلةاؼبُب  يقبل خارباء التعليم لنيل البينات حوؿ البحوث.

من قطع ىو احد اليـو  ىذاُب  اؼبنفذ أف اؼبنهج التعليمي" ضافر أضبدالفارايب السيد 
حيث أف غرض  مولنداؽبيم نظاـ تعل اؼبنفذ ىو، كىو نظاـ التعليم مولنداؽبأثرية 

إلبقاء الضاؿ ُب النظاـ كالقضاء على الطاقة اغبرجة. عندما غزا  كضع اؼبنهج التعليمي
سياسة تفضل األخالقية. اليت ب الذم ما يسميعقد ال مولنداؽبفبلكة ديباؾ تقدـ 

 .ٚٔٔمولنداؽبتطبيق ىذا مفهـو بليما كلكن تعطي اغبق األصلي تع
 

 التعليم أىداؼ -ٔ
 زيادةل كاغبديث، القرآف لدراسة كوسيلة العربية اللغة ميتعل ؼاىدأ أساس ُب

 ًب اليت إندكنيسيا ُب العربية اللغة ظهور تاريخ مع سواء كىذا. اإلسالـ عن فهمال
 على قوؿ مع تتعلق األىداؼ كىذا .اإلندكنيسيا إٔب اإلسالـ بدحوؿ عالمة كضع

 القرأف أنزؿ ىناؾ علي يقوؿ العرابية، اللغة ُب اؼبنهج دبوضوع كتابو ُب ؿبمد إظباعيل
. العرابية باللغة الناس إٔب يبلغو كسلم عليو اهلل صلى كالرسوؿ العرابية، باللغة الكرًن
 إعجاز كمن كالبشر اؼبصطفي الرسوؿ بُت الرسالة تبليغ اتصاؿ أداة إذف العرابية فاللغة
 تفسَت، من القرأف علـو إٔب وبتاج البياف كىذا الواضح، الدقيق بيانو القرأف ىذا

 كعلـو الشريعة علـو بُت عضوية إذف فالعالقة. أحكاـ كاستنباط كقراءات، كتأكيل،
 .ٛٔٔالعرابية اللغة
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 .ٕٗالقاىرة، دكف سنة(، ص.  :)مكتبة كىبة اؼبنهج ُب اللغة العرابيةعلى إظباعيل ضبحد،  



 ألف نظران  بالطال أقل ىو الذم موضوع يزاؿ ال العربية اللغة ذلك، كمع 
 ميتعل أىداؼ لتحقيق الصعب من يشعر يزاؿ ال حىت يهاعل تؤثر العوامل من العديد
 للحصوؿ كلكن فقط، تبدك اليت مشكلة على ناقشي أشخاص من كثَت. العربية اللغة
 ميتعل ؼاىدأ. اجذكرى ُب حىت كلةمش يشاىد أف لنا البد النتائج من أقصى على
 ةكاضح ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج ُب كتوباؼب االبتدائي اؼبستوم على العربية اللغة
 لتحقيق اؼبنهج تنفيذ كلكن. كالسلوؾ كاؼبوقف، اؼبعارؼ، لتنمية ىناؾ يعٍت جدان،

 أيضا كلكن اعبيد نهجاؼب من فقط ليس اعبيد اإلخراج. كافية غَت التعليم أىداؼ
 أىم ىناؾ. ٜٔٔاؼبنهج ـو مفه تطبيق ؾباؿ ُب ؼبربُتكا راقباؼب إبداع على يعتمد

 بالنمو كاؼبقصود الشامل، النمو على للطالب اؼبعلم ؼبساعدة الًتبوية األىداؼ
 اعبانب العقلي، اعبانب الديٍت، اعبانب كىي اعبوانب كافة ُب النمو ىو الشامل
 كاعبانب النفسي، اعبانب اإلجتماعي، اعبانب اعبسمى، اعبانب اؼبعرُب، أك الثقاُب
 .ٕٓٔالفٍت

 دبدخل للمعلمُت اؼبدراسي كتاب ُب اؼبكتوب التعليم غرض أف الباحث عتقدا
 ُب العربية اللغة ميتعل حوؿ عرض يتم حيث بالضبط فعال ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج
 اللغة ميتعل أب باؼبتعلمُت االىتماـ توليد بغية نتمٌت مدخل خالؿ من مبكر كقت

 فال باؼبمارسة اؽبدؼ ىذا دعم ينبغي ذلك، كمع. الفهم على اإلصرار كعدـ العربية
 .وتحقيقل اؼبستحيل من أف شيء

 
 التعليم ؿبتوم -ب 

 اؼبنهج ؿبتول أف أعاله الباحث حبث قد ،التعليمي اؼبنهج ؿبتول ترتيب ُب
 إذا جيدة تكوف سوؼ ،االبتدائية للمستوم. الطالب احتياجات على كفقا التعليمي
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 .٘ٗص. ) دكف مكاف كسنة( ، أسس بناء اؼبنهج كتنطيمتهاؿبمد امُت اؼبفيت كحلمى اضبد الوكيل،  



 احملتوم. العربية اللغة لتعليم للطالب مرة أكؿ ىذه ألف عالية ليست الكفاءة معيار
 ؽبذه كمنشودة مرتبة بأىداؼ كفقا ٕٖٓٔ عاـ التعليمي اؼبنهج ىذا ُب مكتوب الذم

 .كالسلوؾ كاؼبوقف، اؼبعارؼ، مثل اعبوانب على الطالب جودة ترقية ُب يعٍت اؼبستوم
  ابتدائية مستول على العربية اللغة هجمن بدأ اؼبنهج، ىذا ربقيق قبل كلكن

 تنميةل متعة طريقةب يعرؼ ينبغي فإنو للطالب العربية اللغة إلعًتاؼ أكؿ كشكل
 االبتدائي اؼبستوم على العربية اللغة كتاب ُب. ٕٔٔادةاؼب هىذ إٔب الطالب اىتماـ
. بسيطة ضوعيةمو  واددب قدـ الواقع ُب ،ٕٖٓٔ عاـ العلمي اؼبدخل باستخداـ يقدـ
 باؼبواد تبدأ أف ينبغي اؼبستول ؽبذا اػباصة العربية اللغة تعليم أىداؼ إٕب ينظر ،كلكن
 ؼك اغبر  كتابةك  قراءة إتقاف مع. أكال اؽبجائية اغبركؼ باعًتاؼ أك القرآف ككتابة قراءة
 .العربية اللغة ميلتعل توفَت ىو

 ناحية ُب العرابية الللغة إتقاف على وبتاج اإلسالـ الدين تعليم أف علي قاؿ كما
 ربديد ُب كلكن. ٕٕٔأحكاـ إستنباط كُب كقراءتو، كتأكيلو، كاغبديث، القرأف تفسَت

 التعليمية، األىداؼ شركط ُب. الطالب بإحتياجت يتعلق أف هبب التعليم أىداؼ
 اؼبنهج كاف كإذا الطالب طبيعة الًتبوية األىداؼ ربديد ُب يراعي أف ىناؾ مكتوب

 أيضا إعتباره ُب يأخذ الوقت نفس ُب فإنو كطركفو، كفلسفتو اجملتمع، إعتباره ُب يأخذ
 .ٖٕٔالطالب طبيعة

 
 التعليم طريقة -ج 

 اؼبعلم أف طو فوزم قاؿ التدريس، طرؽ على كبتاج التعليم أىداؼ ربقيق ُب
 ككسائل التدريس ُب طرؽ من سيتخدمو ما طريق عن اؼبنهج ؿبتوم يقـو الذم ىو

 اؼبادة ؿبتوم معاعبة كيفية ُب الطريقة أنبية كتًتكز. احملتوم معاعبة على تعينو التعليمية
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 .ٕٗ، ص. العرابيةاؼبنهج ُب اللغة على إظباعيل ؿبمد،  
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 .ٜٓٔ، ص. اؼبناىج اؼبعاصرةفوزم طو إبراىيم،  



 دراسة ُب ربقيقها، اؼبراد التعليمية األىداؼ إٔب الوصوؿ على الطالب تساعد بصورة
 . ٕٗٔاؼبواد من مادة

 ُب الطالب ألف تعةاؼب األساليب أك اؼبدخل فَتجي الطالب اىتماـ تعزيزل
 الطريقة على ينبغي  لكلذك  بسهولة، التعليم أكثر ينظر االبتدائي اؼبستوم ىذه

 .صراالعن تلك تضمنت أف اؼبستخدمة
 كتاب ُب اؼبكتوبة التعليم عملية خطوات ،ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج ُب

 ىناؾ ليس ،كلكن  اؼبكتوبة  الطرائق بعض ىناؾ الواقع، ُب. ُتلمعلمل الدراسية
 . اؼبرتبة اؼبواد تعليم ُب علموفاؼب مهااستخدإ يكوف أف ينبغي ما الطريقة عن تفاصيل

 ُب علماؼب هبا يقـو أف ينبغي اليت اػبطوات ىناؾُب كتاب الدراسي للمعلم 
 حيث جيد أسلوبب تسليمها يتم أف هبب كاف اليت اؼبواد أف كتأكيدىا للمواد نسخة

 .بارىاؽ الشعور كدكف مريح بشكل اؼبواد الطالب يتلقى أف
 ُب ةموجود تهاكصياغ العربية اللغة تعليم طريقة من كثَتة ىناؾ األساس، ُب

 يتعلق هجاؼبن تطوير يكوف أف هبب ذلك، كمع. ٜٔٗٛ التعليمي اؼبنهج تطبيق أكؿ
 :يإب فيما الطرائق بالنسبة أما. ذبديد اؼبطالب واصلي ذمال الزماف بتطوير

 القراءة الطريقة -ٔ
 طريقة إعطاء الوظيفة -ٕ
 الطريقة اإلستفهامية كاإلجابة -ٖ
 الطريقة احملاضرة -ٗ
 الطريقة اؼبًتادفة  -٘
 الًتصبة الطريقة -ٙ
 ناقشةاؼب الطريقة -ٚ
 ٕ٘ٔباشرةاؼب الطريقة -ٛ
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 على األقل على اؼبعلم وبتوم. قائالطر  إنشاء ُب عالية إبداع لو اؼبطلوب اؼبعلم

 أجل من التعليم طرائق على غنية كوفي أف ينبغي اؼبعلم أف يعٍت الطرائق ٔٓٓٔ
 الطريقة ىناؾ أف الرغم على لذلك،ك . طالبلل فبلة ليست ميالتعل عملية جعل

 استخدامها سيتم ليتا الطرائق توزيع ىناؾ يكوف أف ينبغي قبلو، التعليم ُب اؼبستخدمة
 . الطالب كإحتياجات لموادل كفقا

 بُت متدخلة عالقات ىناؾ أف شرحت اؼبنهج بعناصر التدريس طرؽ عالقة ُب
 ربقيق ككيفية بأنبيتها، إدراؾ على يكوف أف اؼبعلم على ينبغي اؼبنهج، عناصر شيت

 من لطريقة استخدامو ُب كاؼبعلم اؼبدرسي، اؼبنهج حملتوم معاعبتو ُب بينها التكامل
 ربقيقو يبنك كما كإمكاناهتا الطريقة ىذه لطبيعة مدركا يكوف أف هبب التدريس طرؽ
 .ٕٙٔخالؽبا من األىداؼ من

 
 التعليمكسائل  -د 

 إٔب باإلضافة ،الطالب احتياجات عن فهميك  مالحظ اؼبعلم كوفي أف هبب
 حيث من كمبتكرة القةػب أيضا مطلوب كأنو ،التعليم طرائق إتقاف ُب مطلوب اؼبعلم

 بالنظر كلكن فورا، يكن ٓب التعليم كسائل اختيار ُب. التعليم لكسائ كاستخداـ اختيار
 باؼبوضوع عالقتها مثل الوسائل استخداـ ناجح تدعم اليت تنوعةاؼب العوامل إٔب

 .إْب التعليم، كسائل تشغيل ُب اؼبعلم كقدرة الطالب كاحتياجات
 ،للمعلمُت ٕٖٓٔ التعليمي اؼبنهج كتاب ُب الطرائق مع اغباؿ ىو كما

. اؼبناسبة وسائلال اختيار ُب تفاصيل ىناؾ ليس كلكن الوسائل بعض ىناؾ مكتوب
 كلكن استخدامها، يبكن اليت التعليم كسائل من كثَت ىناؾ العربية، اللغة ميتعل ُب
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 ما التعليم كسائل إٔب تفاصيل أيضا أهناف. ميالتعل أىداؼ تحقيقب يتوافق ال ما كل
 .اؼبرتبة كاؼبواد للطريقة كفقا يستخدـ

 كتاب ُب كرد كما اؼبعلم هاستخدمي أف يبكن اليت التعليم كسائل بعض ىناؾ
 :مثل العربية، اللغة منهج تطوير

 التعليمكسائل  -ٔ
 اليت ال يتوقع  -ٕ
 اؼبتوقعة التعليمكسائل  -ٖ
 كسائل التعليم الفديو -ٗ
 كسائل التعليم بإعتماد اغباسوب -٘
 ٕٚٔاؼبتعددة لالوسائ -ٙ

 هاتشغيل ُب اؼبعلمُت قدرة على وبتاج ،التعليم كسائل استخداـ ُب ذلك، كمع
 أف التعليم لوسائل قائمة يستغرؽف التعليم لكسائ استخداـ ُب األخطاء لتجنبك 

. اؼبتاحة التعليم كسائل استخداـ على قدرة أقل كاف عندما للمعلمُت خياران  تصبح
 كسائل كجود إٔب ماسة حاجة ىو م،يالتعل أىداؼ ربقيق ُب اؼبعلمُت ساعدةؼبك 
 .تعليمال

 
 التعليم ًنو تق -ق 

 اغبصوؿ ًب اليت النتائج ييمكتق ؼبعرفة معلمُتلل اؼبستخدمة األنشطة ىو ًنو التق
 التعليمي اؼبنهج ىذا ُب. فيها عاشوا اليت اؼبواضيعب الصلة ذات الطالب علي
 ألداء الالزمة اؼببادئ كذبتمع طالبلل التعليمي اؼبنهج تقييم عملية ذبميع ًب ،ٕٖٓٔ

 كاؼبوقف، اؼبعارؼ، اعبوانب ُب الطالب كفاءة ؼبعرفة اؼبنهج ىذا ُب التقييم. التقييم
 ُب التعليم أىداؼ ربقيق ُب كالوسائل كاألساليب، احملتوم، نتيجة كؼبعرفة كالسلوؾ
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 الداخلي اؿاجمل ُب ثابتة فقط ليس التقييم ؿبور أصبح أف ذلك، كمع. اؼبستوم ىذا
 على اػبارجي، اؿاجمل ُب التقييم إعطاء ينبغي األمور بعض ىناؾ لكن الطالب من

 إنشاء ُب اؼبعلم إبداع كتقييم ،ُتلمعلمل التعليم كسائل استخداـ تقييم اؼبثاؿ سبيل
 ربقيق لدعم عوامل كتقييم م،يالتعل عملية تقييمك  التعليم، اؼبواد كتقييم ،التعليم طريقة

 .الطالب نتيجة على كبَتة مسؤكلية أيضا لديهم الذين الوالدم مثل التعليم أىداؼ
 جدية على عتمدت ال ميالتعل أىداؼ ربقيق ُب نتيجة على مسؤكلية ،باحثلل
 كجود ذلك ُب دبا تنوعةاؼب العاكمل على أيضا تعتمد النتيجة لكن فقط الطالب
 يتال اػبارجية كاألطراؼ ،اؼبستخدمة التعليم كسائلك  ،تقدم يتال الطريقةك  اؼبعلم،

 على ثابتة فقط ليس ًنو التق أنشطة كلذلك،. األىداؼ ربقيق ُب أيضا إسهاـ قدـت
 .التعليم أىداؼ بتحقيق اؼبتعلقة العوامل صبيع على ثابتة لكن الطالب

 ُب  مشكلة زبليص ألف الكماؿ عن يكوف ما أبعد اليـو ىذا التعليم كجو
. اؼبشكلة جذكر إٔب الوصوؿ على عميقا لنظر قلقال ىناؾ ليس فقط، اؼبشاكل سطح
 اؼبنهج أف ينبغي. تطبيقو ُب خطورة يوجد الف فقط، كمفهـو اؼبنهج ينظر عندما

 بيئة إٔب ذلك من بدالن  بل فقط باؼبدرسة احمليطة اؼبناطق على تنطبق ال التعليمي
 يعطي اليت بيئةال ىي الطالب نتيجة ُب لدعم عوامل تصبح ألف الطالب خارجية
 .الطالب ةشخصي تشكيل ُب أيضا إسهاـ

شرح الباحث كما حبث ُب كتاب أسس بناء اؼبنهج كتنظيمتها، كاف التقوًن ُب 
اؼباضي ينصب على نقطة كاحدة كىي مدل استيعاب  الطالب للمعلومات ككانت 
كسيلتو اؼبتبعة ُب ذلك ؾبموعة من اإلختاربات اؼبتنوعة اليت تقيس ربصيل الطالب ُب 

فهو ينصب على صبيع جوانب النمو ىذه اؼبعلومات. كأما التقوًن دبفهـو اغباديث 
لدم الطالب  كما يتعرض أيضا عبميع جوانب عملية  الًتبوية كالعوامل اؼبؤثرة فيمتد 
أب األىداؼ الًتبوية، اؼبنهج )اؼبقررات، الكتاب، الطرؽ، الوسائل، األنشطة، 



 . ككما قاؿٕٛٔاالمتحنات(، الطالب، اؼبعلم، التوجيو الفٌت، اؼبباين اؼبدرسية كاْب
رشدم أيضا، من ىذه ؾبالت التقوًن ىناؾ تقوًن الطالب، كتقوًن اؼبعلم، كتقوًن 

 .ٜٕٔاؼبنهج، كتقوًن الكتاب كتقوًن الوسيلة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث - أ
 كىذا ىي نتيجة البحث سيقدمها الباحث ُب الصفحات التالية:

العنصر ىناؾ بعض عناصر ُب اؼبنهج التعليمي اليت حبثت الباحث، كىي  -ٔ
 ٖٕٔٓ اؼبنهج التعليمياليت كضعت ُب  األىداؼ األّكؿ ىو األىداؼ،

هتدؼ إٔب ترقية جودة الطالب ُب اعبوانب كىي اللغة العربية  اضيعؼبو 
إستخداـ تعليم اللغة العرابية على ىذا اؼبستوم . اؼبعارؼ، كاؼبوقف، كالسلوؾ

كفقا بتحقيق أىداؼ التعليم اؼبنشودة. كاؼبواد يتعلق دبرحلة قدرة كاحتياجة 
، القراءةفيها، أكد الطالب فقط على قدرة الطالب على ىذا اؼبستوم. 

أك  على قدرة اإلنشاءمارسة كال وبتاج اؼبقراءة الصور مع زيادة اإلستماع، ك ك 
الرابع، كاػبامس، للصفوؼ . ك األكؿ، الثاين، كالثالثُب الصف عد القوا

 ، فيما يتعلق هبيكل اللغة اؼبفرداتز على مناقشة يال تزاؿ ترك كالسادس
ال ترغب أف تصبح تنمية قدرة اإلنشاء لعلى أساس إلعًتافو إٔب الطالب 

 ُب ىذا اؼبستوم. أكلوية 
تول هبب أف احملؼ أف إعداد اىدأنفس اغباؿ بالعنصر الثاين ىو احملتوم،  -ٕ

ب أف ال ربصل طالالكل على  لطالب كهبب ا اتاحتياجات كطابعب يتعلق
الذم  ٖٕٔٓ اؼبنهج التعليميكتب اللغة العربية لعلى نفس اؼبعاملة. ُب ا

، ىناؾ اؼبواد اؼبرتبة لتحقيق أىداؼ التعليم، يةالدينالشؤكف ك نشرت كزارة 
 بدأتٍب  اؼبعارؼ، كاؼبوقف، كالسلوؾ. كىي لًتقية جودة الطالب ُب جوانب

اؼبواد ُب ىذا اؼبستوم يشمل على  "عمل الكشف" باؼبوضوع ىذه اؼبواد
 .الكلمات كأظباء الكائنات البسيطة حوؿ الطالب



 التعليم عمليةُب . ىو طريقة التعليم اؼبنهج التعليميكالعنصر الثالث ُب  -ٖ
 طريقة التعليم ألهناُب جعل اإلبداع أف يكوف ؽبم  اؼبعلموف مطلوبالتعلم، ك 
ذباه اؼبوضوع   الطالب، فهم لذلك. ك الطالبإٔب  اؼبوادكسيلة إليصاؿ  يى

استخداـ كب وفعتمد اعتمادان كبَتا على الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلميكانت 
م اللغة يم. منذ بداية ظهور تعليربقيق أىداؼ التعلتعتمد ُب يدة اعبطريقة ال

ُب ربقيق  علمُتاليت يتم ترتيبها ؼبساعدة اؼب الطرائقمن  ىناؾ كثَتةالعربية 
ستول فهم دب علقأف يت الطرائقاستخداـ على ، هبب لكنأىداؼ التعليم، ك 

الطرائق ُب ىذا اؼبنهج ىي طريقة اؼبواد اليت يبكن نقلها.  علىالطالب 
القراءة، كطريقة إعطاء التمرينات، كطريقة السؤؿ كاإلجابة، كطريقة ترصبة 

 .لكلمات البسيطةا
 هببككذلك أيضا ُب إستخداـ كسيلة التعليم، العنصر الرابع ىو كسيلة،  -ٗ

. كإدراؾ اؼبعلموف ُب استخدامها حتياجات الطالببإ يتعلقأف  على الوسائل
اؼبنهج أيضا ُب  عنصر ىاـ التعليم ىوباإلضافة إٔب األسلوب، كسائل 

استخداـ الوسائل ُب ُب ربقيق أىداؼ التعليم.  كبَتؽبا دكر   الذم التعليمي
ىذا اؼبنهج ىي األدات أك اؼبشاىد اؼبناسبة لتسائد باؼبواد، على سبيل اؼبثاؿ 
الوراؽ، الكرتوف، الصورة، كإْب. فضال عن التكنوعبيا كفقا باؼبواد مثل 

 السبورة، اغباسوب، الشريط، اؼبزياع، كإْب.
ًن اؼبستخدـ ُب اؼبرحلة و ًن. كالتقو ىو التق ياؼبنهج التعليمالعنصر اػبامس ُب  -٘

أيضا على التقوًن النهائية لقياس معدؿ قباح الطالب اؼبكتسبة، كينبغي 
اليت تعتمد ُب ربقيق أىداؼ التعليم، على العوامل األخرل  قباحلقياس 

 .تقوًن اؼبعلم، تقوًن الوسائل، تقوًن الكتاب، تقوًن الطرائق، إْب سبيل اؼبثاؿ
ُب ىذا اؼبنهج يشمل على تقييم كفاءة الطالب ُب تنمية اؼبعارؼ،  التقوًن



اؼبوقف، كالسلوؾ. كىناؾ تقييم احملتوم، كالطرائق، كالوسائل ُب ربقيق 
 أىداؼ التعليم أيضا.

 
 توصياتال - ب

 تقدًن الباحث فيود الباحث عليها حصل اليت البحث نتيجة على لبناء
 اللغة تعليم دبنهج يتعلق ما خصوصا الطالب جودة ترقية ُب حق لو ؼبن التوصية
 . التعليم كخاربأ كاغبكومة، العرابية، اللغة كمعلم اؼبدرسة، رئيس منهم العربية،

 هجمن ُب اؼبعلنة األىداؼ لتحقيق العرابية، اللغة كمعلم اؼبدرسة رئيس على
 من مزيد مطلوب ،بإندكنيسا االبتدائية رسامدلل ٖٕٔٓ عاـ العربية اللغة دراسي

 الطالب اتطابعك  اتحتياجبإ كزبصيصو تنقيح إعادة تأٌب أف قلاأل على االىتماـ
 ٍب ابتدائية رساؼبد جديد درس ىي العربية اللغة تعلم ألف. التعليمي اؼبنهج إعداد ُب
 قراءة أنشطة بتقدًن أك اؽبجائية اغبركؼ اإلعراؼ عن اؼبواد بتقدًن تبدأ أف هبب أهنا

 أما بأنو انطباع إٔب يؤدم كفبا متعةاؼب كالوسيلة الطريقة بإستخداـ الكرًن القرآف ةباكتك 
 جيدا انطباعا بإنشاء يبدأ ٍب العربية اللغة إٔب الطالب حب لغرس. الطالب جعل

 .لطالبل
 مسؤكلية كأصبحت ،طالبلل حكما ىو التعليم التعليم، كخاربأ اغبكومة على

 لتحقيق. القانوف ُب جاء كما إندكنيسيا ألطفاؿ التعليم حاكيات لتوفَت للحكومة
 أف هبب لذلك،ك . اعبيد التخطيط مفهـو على وبتاج فإنو التعليم ُب قصىاأل النتائج

 بيئية ظركؼب اؼبتعلق التعليمي اؼبنهج ؿبتويات كاختيار بإعداد ومةاغبك الحظت
 .الطالب

 اؼبعلمُت بُت كفبالتعا التعليم توفَت ىدؼ لتحقيق حاجة ىناؾ للكاتب،
 دكرا ؽبم ألف طبعا كاغبكومة  التعليم خارباءك  ،اؼبدرسة كالرئيس ،الوالدمك  ،طالبكال

 دكف النوعي اإلنتاج ينشأ ال مرتب جيد مفهـو ىناؾ أف كلو. التحقيق لدعم كبَتا



 ٓب لكن دائمان  اؼبنهج تغيَتا شهدت حيث ،التعليمي اؼبنهج تاريخ إٔب ينظر. التعاكف
 عارب عندما عجب الف. فقط تهمبأنبي يهتموف اؼبعنيُت صبيع ألف منشودا إنتجا ينشأ
 ُب التعليمي اؼبنهج أثقل ىو إندكنيسيا ُب التعليمي اؼبنهج أف يقوؿ  BNSPرئيس
 .العآب

 
 

  



 والمراجع المصادر
 

 العربية المراجع
 .ٜٜٔٔ، الطبعة الثالثة،اؼبنهج كعناصره .إبراىيم بسيوىن عمَتة

، عماف: دار اؼبسَتة، اؼبناىج الًتبوية اغبديثةأضبد توفيق مرعى كؿبمد ؿبمود اغبيلة. 
 ـ.ٕٕٓٓ
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 3جدوال رقم 
( في الصف MIل الكفاءة الرائيسية  في المدرسة االبتدائية )اجدو 

 األول والثاني والثالث
 رقم
 

 الكفاءة الرائيسية
 الصف األول

 الكفاءة الرائيسية
 الصف الثاني

 الكفاءة الرائيسية
 الصف الثالث

 إستقبل الطالب على ٔ
 يتم اليت الدينية التعاليم
 هبا االلتزاـ

 إستقبل الطالب على
 اليت الدينية التعاليم

 هبا االلتزاـ يتم

 إستقبل الطالب على
 يتم اليت الدينية التعاليم
 هبا االلتزاـ

لديهم الطالب السلوؾ  ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
 مع التفاعل ُب كالثقة
 كاألصدقاء   األسرة

 كاؼبعلموف

لديهم الطالب 
 السلوؾ الصادؽ،

 كاالنضباط،
 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

 مع التفاعل ُب كالثقة
 كاألصدقاء   األسرة

 كاؼبعلموف

لديهم الطالب السلوؾ 
 كاالنضباط، الصادؽ،

 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
 مع التفاعل ُب كالثقة
 كاألصدقاء   األسرة

 كاؼبعلموف كجَتاهنم.

الطالب على   فهم ٖ
 بأسلوب الواقعية اؼبعرفة
 )اإلستماع، اؼبراقبة

 كالنظر، كالقراءة( كيسأؿ
 عن الفضوؿ إٔب استنادان 

كـبلوقات  أنفسهم، 
 اليت كالكائنات اهلل،
 كُب اؼبنزؿ ُب ؽبم كجد

الطالب على   فهم
 الواقعية اؼبعرفة

 اؼبراقبة بأسلوب
كالنظر،  )اإلستماع،

 كالقراءة( كيسأؿ
 الفضوؿ إٔب استنادان 

 أنفسهم،  عن
 كـبلوقات اهلل،

الطالب على   فهم
 بأسلوب الواقعية اؼبعرفة
 )اإلستماع، اؼبراقبة

كالنظر، كالقراءة( 
 إٔب استنادان  كيسأؿ

 أنفسهم،  عن الفضوؿ
 كـبلوقات اهلل،

 كجد اليت كالكائنات



 كجد اليت كالكائنات اؼبدرسة
 كُب اؼبنزؿ ُب ؽبم

 اؼبدرسة

 كُب اؼبنزؿ ُب ؽبم
 اؼبدرسة

 الطالب اؼبعرفة يقدـ ٗ
 اللغة ُب الواقعية

 كُب كاؼبنطقية، الواضحة
 اليت تعكس حركة

كؽبم  سليما، األطفاؿ
كاألخالؽ  اإليباف
 الكريبة

 الطالب اؼبعرفة يقدـ
 اللغة ُب الواقعية

 كاؼبنطقية، الواضحة
 اليت تعكس حركة كُب

كؽبم  سليما، األطفاؿ
كاألخالؽ  اإليباف
 الكريبة

 الطالب اؼبعرفة يقدـ
 اللغة ُب الواقعية

 كُب كاؼبنطقية، الواضحة
 اليت تعكس حركة

كؽبم  سليما، األطفاؿ
كاألخالؽ  اإليباف
 الكريبة

 
 

 2جدوال رقم 
( في الصف MIل الكفاءة الرائيسية  في المدرسة االبتدائية )اجدو 

 الرابع والخامس والسادس
 رقم
 

 الكفاءة الرائيسية
 الصف الرابع

 الكفاءة الرائيسية
 الصف الخامس

 الكفاءة الرائيسية
 الصف السادس

 الطالب إستقبل ٔ
 الدينية التعاليم على
 هبا االلتزاـ يتم اليت

 على الطالب إستقبل
 يتم اليت الدينية التعاليم
 هبا االلتزاـ

 على الطالب إستقبل
 يتم اليت الدينية التعاليم
 هبا هبا االلتزاـ

 الطالب لديهم ٕ
 الصادؽ، السلوؾ

 كاالنضباط،

 السلوؾ الطالب لديهم
 كاالنضباط، الصادؽ،

 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

 السلوؾ الطالب لديهم
 كاالنضباط، الصادؽ،

 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،



 كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
 مع التفاعل ُب كالثقة
  كاألصدقاء  األسرة

 كجَتاهنم، كاؼبعلموف
 حب عن فضال
 .الوطن

 مع التفاعل ُب كالثقة
  كاألصدقاء  األسرة

 كجَتاهنم، كاؼبعلموف
 .الوطن حب عن فضال

 مع التفاعل ُب كالثقة
  كاألصدقاء  األسرة

 كجَتاهنم، كاؼبعلموف
 .الوطن حب عن فضال

 على الطالب  فهم ٖ
 الواقعية اؼبعرفة

 اؼبراقبة بأسلوب
 إٔب استنادان  كيسأؿ

 عن الفضوؿ
 كـبلوقات  أنفسهم،

 اليت كالكائنات اهلل،
 اؼبنزؿ ُب ؽبم كجد

 كاؼبلعب كاؼبدرسة
 .لألطفاؿ

 على الطالب  فهم
 بأسلوب الواقعية اؼبعرفة
 استنادان  كيسأؿ اؼبراقبة

 عن الفضوؿ إٔب
 كـبلوقات  أنفسهم،

 اليت كالكائنات اهلل،
 اؼبنزؿ ُب ؽبم كجد

 كاؼبلعب كاؼبدرسة
 لألطفاؿ

 على الطالب  فهم
 بأسلوب الواقعية اؼبعرفة
 استنادان  كيسأؿ اؼبراقبة

 عن الفضوؿ إٔب
 كـبلوقات  أنفسهم،

 اليت كالكائنات اهلل،
 اؼبنزؿ ُب ؽبم كجد

 كاؼبلعب كاؼبدرسة
 لألطفاؿ

 الطالب يقدـ ٗ
 ُب الواقعية اؼبعرفة
 الواضحة اللغة

 كاؼبنطقية، كاؼبنهجية،
 اليت حركة كُب

 األطفاؿ تعكس
 اإليباف كؽبم سليما،

 اؼبعرفة الطالب يقدـ
 اللغة ُب الواقعية

 كاؼبنهجية، الواضحة
 حركة كُب كاؼبنطقية،

 األطفاؿ تعكس اليت
 اإليباف كؽبم سليما،

 الكريبة كاألخالؽ

 اؼبعرفة الطالب يقدـ
 اللغة ُب الواقعية

 كاؼبنهجية، الواضحة
 حركة كُب كاؼبنطقية،

 األطفاؿ تعكس اليت
 اإليباف كؽبم سليما،

 الكريبة كاألخالؽ



 الكريبة كاألخالؽ
 

 1جدوال رقم 
 الصف األول في النصف األول:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ

اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 
 العربية

إستقبل الطالب على كجود  .ٕ
اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 

 اؼبتنوعة
إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ

 كاالنضباط، الصادؽ،
 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل
 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لطالب السلوؾ، لديهم ا .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

تعريف الطالب على صوت  .ٔ الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ



 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية
كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،

 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ
 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن

 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات
 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

اؼبفردات كفقا باؼبوضوع: 
)عمل الكشف، التعارؼ، 
األدكات الكتابية، األدكات 

 اؼبدرسية(
تعريف معٌت اؼبفردات كفقا  .ٕ

باؼبوضوع: )عمل الكشف، 
التعارؼ، األدكات الكتابية، 

 األدكات اؼبدرسية(
 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )عمل الكشف، 
التعارؼ، األدكات الكتابية، 

 األدكات اؼبدرسية(
يذكر الطالب معٍت اؼبفردات   .ٕ

كفقا باؼبوضوع: )عمل 
الكشف، التعارؼ، األدكات 
 الكتابية، األدكات اؼبدرسية(

 مثل: العبارات
نعمل  -بسم اهلل الرضبن الراحيم

 -غائب -موجود -حاضر -الكشف
 -عبارة التحيات اليومية -اين فالف؟

إفتح  -تعاؿ إٔب األماـ -اجلس -قف
انظر  -افتح ىذه الصفحة -الكتاب

انظر أب  -اغلق الكتاب -إٔب الكتاب



استمع  -استمع -اظبع -السبورة
 -قل -آجب -اسعل -اعد -جيدا
 طيب. -اقرأ

 
 

 4وال رقم جد
 الصف األول في النصف الثاني:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ

اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 
 العربية

إستقبل الطالب على  .ٕ
كجود اهلل ُب خلق اإلنساف 

 كاللغات اؼبتنوعة
الطالب السلوؾ  إظهار .ٖ

 كاالنضباط، الصادؽ،
 كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

  األسرة مع التفاعل ُب
كاؼبعلموف  كاألصدقاء 

 كجَتاهنم.

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
السلوؾ،  لديهم الطالب .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 



األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

تعريف صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
، ٓٔ-ٔباؼبوضوع: )العدد 

أظباء األياـ، بعض األظباء 
الفواكو، بعض األلواف( شفاكيا 

 أك كتابيا
تعريف معٍت اؼبفردات كفقا  .ٕ

، ٓٔ-ٔباؼبوضوع: )العدد 
أظباء األياـ، بعض األظباء 

 الفواكو، بعض األلواف(
 لواقعيةا الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
، ٓٔ-ٔباؼبوضوع: )العدد 

أظباء األياـ، بعض األظباء 
 الفواكو، بعض األلواف(

يذكر الطالب معٍت اؼبفردات  .ٕ
-ٔكفقا باؼبوضوع: )العدد 

األياـ، بعض ، أظباء ٓٔ
 األظباء الفواكو، بعض األلواف(

 مثل:  العبارات
نعمل  -بسم اهلل الرضبن الرحيم

 -غائب -موجود -حاضر -الكشف
 -عبارة التحيات اليومية -اين فالف؟



افتح  -تعاؿ أب االماـ -اجلس -قف
انظر  -افتح ىذه الصفحة -الكتاب

انظر أب  -اغلق الكتاب -أب الكتاب
استمع  -استمع -اظبع -السبورة

 -قل -اجب -اسعاؿ -اعد -جيدا
 طيب. -اقرأ

 

 
 5جدوال رقم 

 الصف الثاني في النصف األول:
 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية

 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ
 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية

إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ
اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 

 العربية
الطالب على كجود إستقبل  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

فاعل مع األسرة، ُب الت
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.



لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ
كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

تعريف صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أفراد اؼبدرسة، الزم 

اؼبدرسي، اؼبشركبات 
كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 

مصلي اؼبدرسة( شفاكيا أك  
 كتابيا

تعريف معٍت اؼبفردات كفقا  .ٕ
اؼبدرسة، الزم باؼبوضوع: )أفراد 

اؼبدرسي، اؼبشركبات 
كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 

 مصلي اؼبدرسة(
تعريف اؼبفردات كفقا  .ٖ

باؼبوضوع: )أفراد اؼبدرسة، الزم 
اؼبدرسي، اؼبشركبات 

كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 
 مصلي اؼبدرسة(

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أفراد اؼبدرسة، الزم 



 فاؿاألط اليت تعكس حركة كُب
كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

اؼبدرسي، اؼبشركبات 
كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 

 مصلي اؼبدرسة( 
يذكر الطالب معٍت اؼبفردات  .ٕ

كفقا باؼبوضوع: )أفراد اؼبدرسة، 
الزم اؼبدرسي، اؼبشركبات 
كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 

 مصلي اؼبدرسة(
يقرأ الطالب اؼبفردات كفقا  .ٖ

باؼبوضوع: )أفراد اؼبدرسة، الزم 
اؼبدرسي، اؼبشركبات 

كاؼبأكوالت ُب اؼبقصف، 
 مصلي اؼبدرسة(

 مثل:  العبارات
 نَػْعَمل - الرحيم الرضبن اهلل بسم

 َغاِئب -َمْوُجْود -َحاِضر – الَكْشف
 التحيات عبارة - ؟ ُفالف أَْينَ  -

 ِإَٔب  تَػَعاؿ - ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  - اليومية
 َىِذهِ  اِفػَْتحْ   -الِكَتاب اِفػَْتحْ  - اأَلَماـ

 أَْغِلقْ   -الِكَتاب ِإَٔب  اُْنظُرْ  - الَصْفَحة
 -  الَسبػُّْوَرة ِإَٔب  اُْنظُرْ  -  الِكَتاب

ا ِاْسَتِمعْ  -ِاْسَتِمْع   -ِاظْبَع  أَِعدْ  -َجيِّدن
 طّيب - اِقػْرَأْ  - ُقلْ  -َأِجبْ  -ِاْسَأؿْ  –



 َكاآلف -  َصْوَتك ِاْرَفعْ  -نَػْقرَْأ  َىيَّا -
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ  – صبَِ

 ُأْخَرل َمرَّةن  - بالػَْمْجُمْوَعة
 

 
 6جدوال رقم 

 الصف الثاني في النصف الثاني:
 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية

 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ
 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية

إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ
اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 

 العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 



األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 على اؼبعرفةالطالب   فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

تعريف صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )اآلت اؼبواصالت، 

إشارة اؼبركر، االدكات ُب 
 كتابيا  البيت( شفاكيا أك

تعريف معٍت اؼبفردات كفقا  .ٕ
باؼبوضوع: )اآلت اؼبواصالت، 

إشارة اؼبركر، االدكات ُب 
 البيت(

تعريف اؼبفردات كفقا  .ٖ
باؼبوضوع: )اآلت اؼبواصالت، 

إشارة اؼبركر، االدكات ُب 
 البيت(

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب
كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )اآلت اؼبواصالت، 

إشارة اؼبركر، االدكات ُب 
 البيت(

يذكر الطالب معٍت اؼبفردات  .ٕ
كفقا باؼبوضوع: )اآلت 

اؼبواصالت، إشارة اؼبركر، 
 االدكات ُب البيت(

يقرأ الطالب اؼبفردات كفقا  .ٖ



اصالت، باؼبوضوع: )اآلت اؼبو 
إشارة اؼبركر، االدكات ُب 

 البيت(
 مثل: العبارات

 نَػْعَمل - الرحيم الرضبن اهلل بسم
 َغاِئب َمْوُجْود، َحاِضر،  -  الَكْشف

 التحيات عبارة - ؟ ُفالف أَْينَ  -
 ِإَٔب  تَػَعاؿ - ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  - اليومية
 َىِذهِ  اِفػَْتحْ  الِكَتاب، اِفػَْتحْ  - اأَلَماـ

 -،! الِكَتاب ِإَٔب  اُْنظُرْ   - الَصْفَحة
 - ! الَسبػُّْوَرة ِإَٔب  اُْنظُرْ  !الِكَتاب أَْغِلقْ 
ا ِاْسَتِمعْ  – !ِاْسَتِمعْ  ،! ِاظْبَع  -  !َجيِّدن
  ! اِقػَْرأْ  - ُقلْ  َأِجْب، ِاْسَأْؿ، –  أَِعدْ 
 !َصْوَتك ِاْرَفعْ  -  !نَػْقَرأْ  َىيَّا - طّيب -
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ َكاآلف -   صبَِ

 !ُأْخَرل َمرَّةن  -  بالػَْمْجُمْوَعة –
 
 
 
 
 
 
 



 7جدوال رقم 
 الصف الثالث في النصف األول:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم استقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ

اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 
 العربية

إستقبل الطالب على كجود  .ٕ
اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 

 اؼبتنوعة
إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ

 كاالنضباط، الصادؽ،
 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل
 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 

العربية من خالؿ كسيلة اللغة 
ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،

تعريف صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 
أعضاء الوضوء، الصلوات 



 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ
 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن

 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات
 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

 اػبمسة، أظباء األمراض(
تعريف معٍت اؼبفردات كفقا  .ٕ

باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 
صلوات أعضاء الوضوء، ال

 اػبمسة، أظباء األمراض(
تعريف اؼبفردات كفقا  .ٖ

باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 
أعضاء الوضوء، الصلوات 
 اػبمسة، أظباء األمراض(

فهم اؼبفردات ك العبارات  .ٗ
البسيطة  كفقا باؼبوضوع: 

)أظباء الدرس، أعضاء 
الوضوء، الصلوات اػبمسة، 

 أظباء األمراض(
 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 
أعضاء الوضوء، الصلوات 
 اػبمسة، أظباء األمراض(

يذكر الطالب معٍت اؼبفردات  .ٕ
كفقا باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 

الصلوات أعضاء الوضوء، 
 اػبمسة، أظباء األمراض(

يقرأ الطالب اؼبفردات كفقا  .ٖ



باؼبوضوع: )أظباء الدرس، 
أعضاء الوضوء، الصلوات 
 اػبمسة، أظباء األمراض(

تكرير اؼبفردات كالعبارات  .ٗ
البسيطة كفقا باؼبوضوع: )أظباء 

الدرس، أعضاء الوضوء، 
الصلوات اػبمسة، أظباء 

 األمراض(
 مثل: العبارات

 نَػْعَمػل - الػرحيم الػرضبن اهلل بسػم
 - َغاِئب َمْوُجْود، َحاِضر، - الَكْشف

 اليوميػة التحيػات عبػارة - ؟ فُػالف أَيْػنَ 
 - اأَلَماـ ِإَٔب  تَػَعاؿ - ِاْجِلسْ  - ِقفْ  -

  - الَصػْفَحة َىػِذهِ  اِفػَْتحْ  الِكَتاب، اِفػَْتحْ 
  !الِكتَػاب أَْغلِػقْ  - ! الِكتَػاب ِإَٔب  اُْنظُػرْ 
 !ِاْسَتِمعْ  ،! ِاظْبَع - ! الَسبػُّْوَرة ِإَٔب  اُْنظُرْ 

ا ِاْسػَتِمعْ    ِاْسػَأْؿ، –  أَِعػدْ  - !َجيِّػدن
 . طّيب - ! اِقػْرَأْ  - ُقلْ  َأِجْب،

 َكاآلف -  !َصْوَتك ِاْرَفعْ  -  !نَػْقَرأْ  َىيَّا 
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ  – صبَِ

   !ُخذْ  - !ُأْخَرل َمرَّةن  - بالػَْمْجُمْوَعة
 َكْقتُ  َجاءَ   –َىات أَْعِطٍِتْ، -

 هلل اغبمد  -َدْرُسَنا اِنْػتَػَهى  االْسًتَاَحة



 !ِبُسْرَعة -

 

 
 8جدوال رقم 

 الصف الثلث في النصف الثاني:
 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية

 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ
 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية

إستقبل الطالب على رضبة  .ٔ
اهلل، على سبيل اؼبثاؿ اللغة 

 العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
الكائنات كالفضوؿ على كجود 

من خالؿ كسيلة اللغة العربية 
ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.



 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  اإلستماع،)
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

تعريف صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أعضاء األسرة، 
حالة اغبديقة، مناظر العآب، 

 أظباء اغبيوانات(
تعريف معٍت اؼبفردات كفقا  .ٕ

)أعضاء األسرة، باؼبوضوع: 
حالة اغبديقة، مناظر العآب، 

 أظباء اغبيوانات(
تعريف اؼبفردات كفقا  .ٖ

باؼبوضوع: )أعضاء األسرة، 
حالة اغبديقة، مناظر العآب، 

 أظباء اغبيوانات(
فهم اؼبفردات كالعبارات  .ٗ

البسيطة كفقا باؼبوضوع: 
)أعضاء األسرة، حالة اغبديقة، 
 مناظر العآب، أظباء اغبيوانات(

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب
كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

سبثيل صوت اؼبفردات كفقا  .ٔ
باؼبوضوع: )أعضاء األسرة، 
حالة اغبديقة، مناظر العآب، 

 أظباء اغبيوانات(
يذكر الطالب معٍت  اؼبفردات  .ٕ

كفقا باؼبوضوع: )أعضاء 
األسرة، حالة اغبديقة، مناظر 



 العآب، أظباء اغبيوانات(
يقرأ الطالب  اؼبفردات كفقا  .ٖ

باؼبوضوع: )أعضاء األسرة، 
حالة اغبديقة، مناظر العآب، 

 أظباء اغبيوانات(
تكرير اؼبفردات كالعبارات  .ٗ

البسيطة كفقا باؼبوضوع: 
سرة، حالة اغبديقة، )أعضاء األ

 مناظر العآب، أظباء اغبيوانات(
 مثل: العبارات

 الَكشْ  نَػْعَمل - الرحيم الرضبن اهلل بسم
 ُفالف أَْينَ  - َغاِئب َمْوُجْود، َحاِضر، -
 -  ِقفْ  - اليومية التحيات عبارة - ؟

ػَتحْ  - اأَلَمػاـ ِإَٔب  تَػَعػاؿ - ِاْجلِػسْ   اِفػْ
 اُْنظُػرْ   - الَصػْفَحة َىِذهِ  اِفػَْتحْ  الِكَتاب،

 -  -!الِكتَػاب أَْغلِػقْ  - ! الِكتَػاب ِإَٔب 
 !ِاْسَتِمعْ  ،! ِاظْبَع - ! الَسبػُّْوَرة ِإَٔب  اُْنظُرْ 

ا ِاْسػَتِمعْ  -  ِاْسػَأْؿ، –  أَِعػدْ  -  !َجيِّػدن
 . طّيب - ! اِقػْرَأْ  - ُقلْ  َأِجْب،

 َكاآلف -!َصْوَتك ِاْرَفعْ  - !نَػْقَرأْ  َىيَّا 
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ  – صبَِ

   !ُخذْ   - !ُأْخَرل َمرَّةن  - بالػَْمْجُمْوَعة
 َكْقتُ  َجاءَ   –َىات أَْعِطٍِتْ، -



 هلل اغبمد  -َدْرُسَنا اِنْػتَػَهى  االْسًتَاَحة
 !ِبُسْرَعة -

 
 

 9جدوال رقم 
 الصف الرابع في النصف األول:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم الطالب علىإستقبل  .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 على سبيل اؼبثاؿ اللغة العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

قاء، كاؼبعلموف، األسرة، كاألصد
 كجَتاهنم.



 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

ربديد صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 
األدكات اؼبدرسية، أصحاب 

 اؼبهنة( شفويا أك كتابيا
تعيُت معٍت الكلمة، كالعبارة،  .ٕ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 
األدكات اؼبدرسية، أصحاب 

 اؼبهنة( شفويا أك كتابيا
فهم ىيكل الكلمة، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
: )التعريف بالنفس، باؼبوضوع

األدكات اؼبدرسية، أصحاب 
 اؼبهنة( شفويا أك كتابيا

فهم الكلمة، العبارة، كاعبملة  .ٗ
البسيطة شفويا ككتابيا كفقا 

باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 
األدكات اؼبدرسية، أصحاب 

 اؼبهنة( شفويا أك كتابيا
 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

يلفظ الطالب صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 



كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

األدكات اؼبدرسية، أصحاب 
 اؼبهنة( 

توصيل معٍت الكلمة، كالعبارة،  .ٕ
كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 
األدكات اؼبدرسية، أصحاب 

 اؼبهنة( شفويا أك كتابيا
إستخداـ الكلمة، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 
األدكات اؼبدرسية، أصحاب 

 اؼبهنة( 
عارب الطالب بالكلمة، كالعبارة،  .ٗ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )التعريف بالنفس، 

 األدكات اؼبدرسية، أصحاب
 اؼبهنة( 

 مثل: الًتكيب
 ؛ اؼبفرد كاالسم العلم + اإلشارة اسم

 – ىو – أنتِ  – أنت – )أنا ضمائر
 االستفهاـ اؼبفرد؛ كاالسم العلم ىي( +

 ىل -ما -من :
 



 30جدوال رقم 
 الصف الرابع في النصف الثاني:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 على سبيل اؼبثاؿ اللغة العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كجَتاهنم.كاؼبعلموف  

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  مفه .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

ربديد صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
األسرة، األسرة ُب البيت( 



 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

 شفويا أك كتابيا
تعيُت معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

فهم ىيكل الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ
لبسيطة كفقا كاعبملة ا

باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

فهم الكلمة ، كالعبارة، كاعبملة  .ٗ
البسيطة شفاكيا ككتابيا كفقا 

باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب
كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

يلفظ الطالب صوت اغبركؼ   .ٔ
كالكلمة ، كالعبارة، كاعبملة 

البسيطة كفقا باؼبوضوع: 
)العنواف، أفراد األسرة، األسرة 

 ُب البيت( 
توصيل معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

استخداـ  الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ



كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

عارب الطالب بالكلمة ،  .ٗ
كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )العنواف، أفراد 
 األسرة، األسرة ُب البيت( 

 مثل: الًتكيب
 اؼبتصلة كالضمائر ٓٔ – ٔ األرقاـ
 ُب : كاعبار ؟ أين :االستفهاـ ؛ اؼبفردة

 
 

 33جدوال رقم 
 الصف الخامس في النصف األول:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 على سبيل اؼبثاؿ اللغة العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب على السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 



كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل
 كجَتاهنم.كاؼبعلموف  

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  مفه .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

ربديد صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالكلمة، كالعبارة، كاعبملة 

البسيطة كفقا باؼبوضوع: )غرفة 
كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، اعبلوس 

 األلواف( شفاكيا أك كتابيا
تعيُت معٍت الكلمة، كالعبارة،  .ٕ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 

 كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف( 
فهم ىيكل الكلمة، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 

 ( كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف
فهم الكلمة، كالعبارة، كاعبملة  .ٗ

البسيطة شفاكيا ككتابيا كفقا 



باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 
 كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف( 

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب
كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

يلفظ الطالب صوت   .ٔ
اغبركؼ، كالكلمة، كالعبارة، 

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 

 كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف( 
توصيل معٍت الكلمة، كالعبارة،  .ٕ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 

 كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف( 
استخداـ الكلمة، كالعبارة،  .ٖ

ملة البسيطة كفقا كاعب
باؼبوضوع: )غرفة اعبلوس 

 كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، األلواف( 
عارب الطالب بالكلمة، كالعبارة،  .ٗ

كاعبملة البسيطة  شفاكيا 
ككتابيا كفقا باؼبوضوع: )غرفة 

اعبلوس كاؼبذاكرة، ُب اغبديقة، 
األلواف(  ُب ىيكل اللغة 

البسيطة اؼبتنوعة ُب شكل 
 صحيح

 مثل: الًتكيب



 الصفات( + (االسم + للمفرد شارةاإل
 
 

 32جدوال رقم 
 الصف الخامس في النصف الثاني:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 على سبيل اؼبثاؿ اللغة العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

ُب خلق اإلنساف كاللغات  اهلل
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب على السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

ربديد صوت اغبركؼ،   .ٔ الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ



 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية
كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،

 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ
 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن

 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات
 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

كالكلمة ، كالعبارة، كاعبملة 
البسيطة كفقا باؼبوضوع: )ُب 
الفصل، ُب مكتبة اؼبدرسة، 

األدكات الكتابية، ُب اؼبقصف( 
 شفاكيا أك كتابيا 

تعيُت معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
سيطة كفقا كاعبملة الب

باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 
مكتبة اؼبدرسة، األدكات 

 الكتابية، ُب اؼبقصف( 
فهم ىيكل الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 

مكتبة اؼبدرسة، األدكات 
 الكتابية، ُب اؼبقصف( 

فهم الكلمة ، كالعبارة، كاعبملة  .ٗ
البسيطة شفاكيا ككتابيا كفقا 
باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 

مكتبة اؼبدرسة، األدكات 
 الكتابية، ُب اؼبقصف(

 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .٘
 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب

 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

يلفظ الطالب صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالكلمة ، كالعبارة، كاعبملة 

البسيطة كفقا باؼبوضوع: )ُب 



كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

الفصل، ُب مكتبة اؼبدرسة، 
 األدكات الكتابية، ُب اؼبقصف( 

توصيل معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 
مكتبة اؼبدرسة، األدكات 

 الكتابية، ُب اؼبقصف( 
تخداـ الكلمة ، كالعبارة، اس .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 

مكتبة اؼبدرسة، األدكات 
 الكتابية، ُب اؼبقصف( 

عارب الطالب بالكلمة ،  .ٗ
كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )ُب الفصل، ُب 
مكتبة اؼبدرسة، األدكات 

الكتابية، ُب اؼبقصف( ُب 
اؼبتنوعة ُب  ىيكل اللغة البسيطة

 شكل صحيح
 مثل:  الًتكيب

 اؼبقدـ اػبارب ؛ )اعبهات( كاػبارب اؼببتدأ
 كاؼببتدأ

 



 31جدوال رقم 
 الصف السادس في النصف األول:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 سبيل اؼبثاؿ اللغة العربيةعلى 
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب على السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
الكائنات كالفضوؿ على كجود 

من خالؿ كسيلة اللغة العربية 
ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كالثقة 
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  اإلستماع،)
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

ربديد صوت اغبركؼ، كالكلمة  .ٔ
، كالعبارة، كاعبملة البسيطة 
كفقا باؼبوضوع: )أعمالنا ُب 

اؼبدرسة كُب البيت، كم الساعة 



 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

اللغة كُب أم الساعة، تعلم 
 العرابية( شفاكيا أك كتابيا

تعيُت معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 
كُب البيت، كم الساعة كُب أم 

 الساعة، تعلم اللغة العرابية(
فهم ىيكل الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 

بيت، كم الساعة كُب أم كُب ال
 الساعة، تعلم اللغة العرابية(

فهم الكلمة ، كالعبارة، كاعبملة  .ٗ
البسيطة شفاكيا ككتابيا كفقا 

باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 
كُب البيت، كم الساعة كُب أم 

 الساعة، تعلم اللغة العرابية(
 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .٘

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة ُبك 

كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

يلفظ الطالب صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالكلمة ، كالعبارة، كاعبملة 

البسيطة كفقا باؼبوضوع: 
)أعمالنا ُب اؼبدرسة كُب البيت،  

كم الساعة كُب أم الساعة، 
 تعلم اللغة العرابية(



توصيل معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
البسيطة كفقا كاعبملة 

باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 
كُب البيت، كم الساعة كُب أم 

 الساعة، تعلم اللغة العرابية(
استخداـ الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ

كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 
كُب البيت، كم الساعة كُب أم 

 الساعة، تعلم اللغة العرابية(
عارب الطالب بالكلمة ،  .ٗ

كالعبارة، كاعبملة البسيطة كفقا 
باؼبوضوع: )أعمالنا ُب اؼبدرسة 
كُب البيت، كم الساعة كُب أم 
الساعة، تعلم اللغة العرابية( ُب 
ىيكل اللغة البسيطة اؼبتنوعة ُب 

 شكل صحيح
 مثل: الًتكيب

    األمر كأفعاؿ اؼبضارعة األفعاؿ
 
 
 
 



 34جدوال رقم 
 الصف السادس في النصف الثاني:

 الكفاءة األساسية الكفاءة الرائيسية
 التعاليم إستقبل الطالب على .ٔ

 هبا االلتزاـ يتم اليت الدينية
إستقبل الطالب على رضبة اهلل،  .ٔ

 على سبيل اؼبثاؿ اللغة العربية
إستقبل الطالب على كجود  .ٕ

اهلل ُب خلق اإلنساف كاللغات 
 اؼبتنوعة

إظهار الطالب على السلوؾ  .ٕ
 كاالنضباط، الصادؽ،

 ُب كالثقة كالرعاية، كاؼبسؤكلية،
كاألصدقاء   األسرة مع التفاعل

 كاؼبعلموف كجَتاهنم. 

لديهم الطالب الرعاية  .ٔ
كالفضوؿ على كجود الكائنات 
من خالؿ كسيلة اللغة العربية 

ُب التفاعل مع األسرة، 
كاألصدقاء، كاؼبعلموف 

 كجَتاهنم.
لديهم الطالب السلوؾ،  .ٕ

ثقة كاالنضباط، كاؼبسؤكلية كال
على أنفسهم ُب التفاعل مع 

األسرة، كاألصدقاء، كاؼبعلموف، 
 كجَتاهنم.

 الطالب على اؼبعرفة  فهم .ٖ
 اؼبراقبة بأسلوب الواقعية

كالنظر، كالقراءة(  )اإلستماع،
 الفضوؿ إٔب استنادان  كيسأؿ

اغبركؼ، كالكلمة ربديد صوت  .ٔ
، كالعبارة، كاعبملة البسيطة 

كفقا باؼبوضوع: )الواجب 
 اؼبنزٕب، النزىة( شفاكيا أك كتابيا



 كـبلوقات اهلل، أنفسهم،  عن
 ُب ؽبم كجد اليت كالكائنات

 اؼبدرسة كُب اؼبنزؿ

تعيُت معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )الواجب اؼبنزٕب، 
 النزىة( 

فهم ىيكل الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ
كاعبملة البسيطة كفقا 
ؼبنزٕب، باؼبوضوع: )الواجب ا

 النزىة( 
فهم الكلمة ، كالعبارة، كاعبملة  .ٗ

البسيطة شفاكيا ككتابيا كفقا 
باؼبوضوع: )الواجب اؼبنزٕب، 

 النزىة(
 الواقعية الطالب اؼبعرفة يقدـ .ٗ

 كاؼبنطقية، الواضحة اللغة ُب
 األطفاؿ اليت تعكس حركة كُب

كاألخالؽ  كؽبم اإليباف سليما،
 الكريبة

يلفظ الطالب صوت اغبركؼ،  .ٔ
كالكلمة ، كالعبارة، كاعبملة 

البسيطة كفقا باؼبوضوع: 
 )الواجب اؼبنزٕب، النزىة( 

توصيل معٍت الكلمة ، كالعبارة،  .ٕ
كاعبملة البسيطة كفقا 

باؼبوضوع: )الواجب اؼبنزٕب، 
 النزىة( 

استخداـ الكلمة ، كالعبارة،  .ٖ
كاعبملة البسيطة كفقا 
نزٕب، باؼبوضوع: )الواجب اؼب



 النزىة( 
عارب الطالب بالكلمة ،  .ٗ

كالعبارة، كاعبملة البسيطة 
شفاكيا ككتابيا كفقا باؼبوضوع: 

)الواجب اؼبنزٕب، النزىة( ُب 
ىيكل اللغة البسيطة اؼبتنوعة ُب 

 شكل صحيح
 مثل: الًتكيب

   اؼباضية األفعاؿ

 

 35جدوال رقم 
  ٖٓٔعلى اؼبستوم االبتدائية ٖٕٔٓىيكل اؼبنهج التعليمي  -ٔ
 توزيع أكقات التعليم ُب األسبوع  

 ٖ ٕ ٔ اؼبواضيع
 

ٗ 
 

٘ ٙ 

     ؾبموعة أ 
       الدين اإلسالـ كتعليمو  -ٔ
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ القرأف اغبديث أ 
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ عقيدة األخالؽ ب 
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ الفقو ت 
 ٕ ٕ ٕ ٕ - - تاريخ ثقافة اإلسالمية ث 
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تعليم اؼببادئ اػبمسة   -ٕ
 كالوطنية

٘ ٘ ٙ ٘ ٘ ٘ 

 ٚ ٚ ٚ ٓٔ ٜ ٛ اللغة اإلندكنيسية  -ٖ
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ اللغة العربية  -ٗ
 ٙ ٙ ٙ ٙ ٙ ٘ الرياضية  -٘
 ٖ ٖ ٖ - - - العلم العآب  -ٙ
 ٖ ٖ ٖ - - - العلم اإلجتماعي  -ٚ

     ؾبموعة ب
 ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٗ الفاف كالثقافة  -ٔ
 ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ الرياضة  -ٕ

 ٖٗ ٖٗ ٖٗ ٓٗ ٖٙ ٖٗ صبلة األكقات ُب األسبوع
 

 :الوصف
. احمللية اللغة اليدكية الصناعات كإنشاء كالثقافة الفن مواضيع ربميل يبكن

 أعاله، اؼبذكور اؼبنهج بنية ُب كرد كما الفصل الدخل ُب أنشطة إٔب اإلضافة
 كىي اال االبتدائية اؼبستوم على الفصل اػبارج ُب األنشطة أيضا ىناؾ تشمل

 اإلسالمية الركحية كاألنشطة اؼبدرسية، الصحة الوحدة ،(كاجب) الكشافة
(Rohis )كغَتىا. 

 

 

 

 



 الذاتية السيرة
 : عبد الرضبن كاحد عبد اهلل   اإلسم

 ٜٜٛٔأبريل  ٗٔ: إنريكنج،  مكاف تاريخ اؼبيالد

 بارم سوالكيسى اعبنوبية-: بارم   العنواف

 ٕٜٖٖٕٓ٘ٛٓٔٛٓ:    ىاتف

 

 اػباربات العلمية

 (ٕٔٓٓ -ٜٜ٘ٔ)فنرانج سوالكيسي اعبنوبية  ٔرقم  االبتدائية اغبكومةاؼبدرسة  -ٔ
 (ٕٗٓٓ -ٕٔٓٓبارم سوالكيسي اعبنوبية ) -اؼبدرسة الثناكية معهد البدر بارم -ٕ
 (ٕٚٓٓ -ٕٗٓٓبارم سوالكيسي اعبنوبية ) -اؼبدرسة العالية معهد البدر بارم -ٖ
 (ٕٕٔٓ -ٕٚٓٓ)بارم سوالكيسي اعبنوبية  -جامعة اإلسالمية اغبكومية بارم -ٗ

 
 


