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 ىذه رسالة ا١تاجستَت إىل: أىدم
 

 سبب اٟتبيب إىل كالدمك  كتوجيهي، تربييت فػي جهدان  تأؿ   مل اليت الغالية كالديت 
 كاألمل اٟتياة كىبتموين أنتم، كاالحًتاـ التجلى كل اٟتياة، لك يف كجودم

 كا١تعرفة  االطالع شغف على كالنشأة
  يف كل كقت  عٍتغ رزاؿ الذم اىتم يب كرافقٍت كشج  زكجي احملبوب، ألفاف أفر 
 ٍت دائما يف كتابة ىذه كلدم احملبوب، ٤تمد مفيت ٛتيد دمياطي، الذم رافق

 منذ يف رحيمي الرسالة
  عائليت احملبوبة  ٚتيعك 
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 شكر وتقدير
بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل رب العلمُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ  
 ا١ترسلُت كعلى ألو كأصحابو أٚتعُت، كبعد.األنبياء ك 
إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كىنا تريد الباحثة أف  ةسر الباحثت

تقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر كأٙتن التقدير ١تن قد ساىم كساعده على  
 كتابة ىذه الرسالة، كىم:

مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ، األستاذ الدكتور اٟتاج عبد اٟتارس ا١تاجستَت .2
 اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.

جامعة موالنا الدراسة العليا  عميد كليةا١تاجستَت، موليادم األستاذ الدكتور اٟتاج  .1
 مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج

معة رئيس قسم تعليم اللغة العربية جاالدكتور اٟتاج كلدانا كارغاديناتا ا١تاجستَت،  .4
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج

الدكتور اٟتاج مفتاح ا٢تدل ا١تاجستَت، بصفتو ا١تشرؼ األكؿ. كالدكتور اٟتاج  .3
شهداء ا١تاجستَت، بصفتو ا١تشرؼ الثاين، اللذاف كجها الباحثة كأرشدىا كاشرافا 

 عليها بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.
 االبتدائيةمدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت درسة ك مدرسة اللغة العربية يف رئيسة ا١ت .5

ذين أعطوا ا١تعلومات كالبيانات يف البحث لكتابة رسالة الاالسالمية ماالنج 
 ا١تاجستَت.

اللذين ربياين كأدباين أحسن التأديب كأعطاين مرضية كأمي ٤تمد ٣تيب أيب  .1
حىت تستطيع الباحثة أف تكتب ىذه رسالة كدعاين كل يـو ا١تساعدة ماديا كركحيا 

 ا١تاجستَت. 
شجعٍت كساعدين كرافقي كدعاين يف كتابة الزكج احملبوب ألفاف أفرغ رزاؿ الذم  .0

 رسالة ا١تاجستَت. 
 يف قسم تعليم اللغة العربية. ٚتيع األساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاء  .8



 ح 

 

 أف تذكرىم ٚتيعا ىنا. تستطيع الباحثةككل العائلة اليت ال  .9
ىذا، كأسأؿ اهلل أف تكوف أعما٢تم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة ا١تاجستَت ىذه 

  نافعة كمفيدة للعباد كالبالد، آمُت. 
 
 

 1720 ديسمبَتماالنج،       
 الباحثة،      
  
 ريفيانا عزل عمليا      
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 مستخلص البحث
يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة هنضة  1724تنفيذ منهج ـ.  1720ريفيانا عزل عمليا، 

. رسالة )دراسة كصفية تقوٯتية( اإلسالمية ٔتاالنج االبتدائيةالعلماء بولوك٬تُت 
ا١تاجستَت. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 

ا٢تدل ا١تاجستَت،   ( الدكتور اٟتاج مفتاح2االسالمية اٟتكومية ماالنج. ا١تشرؼ: 
 ( الدكتور اٟتاج شهداء. 1

 ، دراسة كصفية تقوٯتية1724تنفيذ ا١تنهج، ا١تنهج :  الكلمات المفتاحية
. كلكن، أىم من ا١تنهج ىو تنفيذ ا١تنهج يف ا١تدرسة أك يف يةبالًت  يف مهم أمر ىو ا١تنهج 

. كبالنسبة إىل 1724ا١تنهج عملية التعليم يف الفصل. كيف االندكنيسيا كجد ا١تنهج اٞتديد ىو 
 العربية اللغة تعليم يف التخطيط عملية ١تعرفة( 2ذلك، فتبحث الباحثة ىذا البحث باألىداؼ: 

( 1.ٔتاالنج  اإلسالمية االبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس على
 العلماء هنضة ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس على العربية اللغة تعليم يف التنفيذ عملية ١تعرفة

 اليت كاجهها مدرسو اللغة العربية ا١تشكالت ١تعرفة( 4. ٔتاالنج  اإلسالمية االبتدائية بولوك٬تُت
  اإلسالمية االبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة 1724 العربية اللغة منهج فيذتن يف

 .ٔتاالنج
تقـو الباحثة نفسها بعملية وٯتية. فكيف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة دراسة كصفية تق 

. كأسلوب البحث، أم ّتمع البيانات ك ٖتليلها كتفسَت البيانات كا١تخربة عن  نتائج البحوث
ٚتع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي ا١تقابلة كا١تالحظة كدراسة الوثائق. مث 

اليت يتكوف من انقاص البيانات  وبَتمافى ك يليسيف ٖتليل البيانات، ٗتتار الباحثة طريقة ١ت
 كعرض البيانات كاالستنتاج.

يف عملية ٗتطيط التعليم على أساس ا١تنهج ( 2كأما النتائج من ىذا البحث ىي:  
يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية  ، طورت مدرسة اللغة العربية1724

عملية التنفيذ يف الفصل باستخداـ ا١تدخل العلمي.  ماالنج خطة التدريس بالًتكيز على خطوة
، فقسمت ا١تدرسة يف ا١تدرسة إىل ثالثة 1724( يف عملية تنفيذ التعليم على أساس ا١تنهج 1

األنشطة، كىي االنشطة االكلية، كاالنشطة الرئيسية، كاالنشطة ا٠تتامية، كتستخدـ ا١تدخل 
١تدرسة ا١تشكالت يف ٗتطيط التعليم، ىي: أ( يف ا ( ككاجهت مدرسة اللغة العربية4العلمي. 
، ب( كعدـ اإلشراؼ من اٟتكومة عن العلمي با١تدخل التعليم خطوة تصميم يف الصعوبة

ا١تشكالت يف عملية تنفيذ التعليم، ىي: أ( الصعوبة يف  تطبيق التعليم با١تدخل العلمي. كأما
ختالؼ األىداؼ يف التعليم بُت تطبيق كل ا١تهارات كما يف كتاب الدليل من اٟتكومة، ب( ا

، ج( الصعوبة يف تنفيذ التعليم با١تدخل العلمي يف كل اٟتصة.1724ا١تدرسة ك ا١تنهج 



 

ABSTRAK 

Rifiana Izza Amalia, 2017 M. Implementasi kurikulum 2013 dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Polowijen Malang 

(penelitian deskriptif evaluative). Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab, Kuliah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. pembimbing: 1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, 2) Dr. H. Syuhada‟. 

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Kurikulum 2013, Penelitian Deskriptif Evaluatif.  

Kurikulum merupakan sesuatu yang penting dalam pendidikan. Akan tetapi, 

yang lebih pentinng dari kurikulum adalah implementasi kurikulum di sekolah atau 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun di Indonesia, terdapat kurikulum 

baru, yakni Kurikulum 2013. Oleh karena itu, maka peneliti melakukan penelitian ini 

dengan tujuan: 1) untuk mengetahui proses perencanaan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab sesuai Kurikulum 2013 di Madrassah Ibtidaiyah  Nahdlatul Ulama (MINU) 

Polowijen Malang, 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran sesuai 

Kurikulum 2013 di MINU Polowijen Malang, 3) Untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Bahasa Arab 2013 di MINU 

Polowijen Malang. 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan analisis deskriptif evaluative. 

Maka peneliti sendirilah yang akan melaksanakan proses penelitian, yakni 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menafsirkan data serta informan dari hasil 

penelitian. Adapun  cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah 

wawancara, observassi, dan dokumentassi. sedangkan dalam analisis data, peneliti 

memilih cara “Miles & Hubberman” yang terdiri dari reduksi data, pemaparan data, dan 

menarik kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dalam proses 

perencanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013, guru Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Polowijen Malang mengembangkan RPP dengan 

focus terhadap langkah-langkah proses pembelajaran di dalam kelas dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. 2) Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum 2013, maka Guru Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 

Polowijen Malang membagi proses pembelajaran menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan 

Pendahuluan, Kegiatan Inti, dan Kegiatan Penutup, dengan mengimplementasikan 

pendekatan saintifik. 3) Masalah-masalah yang dihadapi oleh Guru Bahassa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Polowijen Malang dalam perencanaan 

pembelajaran adalah:a) kesulitan dalam mendesain langkah pembelajaran menggunakan  

pendekatan saintifik, b) tidak adanya pendampingan dari pemerintah dalam penerapan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Sedangkan massalah-masalah dalam 

pelaksanaan pembelajaran  adalah: a) Kesulitan dalam penerapan semua ketrampilan 

berbahassa sebagaimana dalam Buku Pedoman dai Pemerintah, b) Perbedaan tujuan 

pembelajaran antara sekolah dengan Kurikulum 2013, c) Kesulitan dalam menggunakan 

penddekatan saintifik dalam setiap pertemuan.    



 

ABSTRACT 

Rifiana Izza Amalia, 2017 M. Implementation of Curriculum 2013 in Arabic Learning 

in Islamic Elementary School of Nahdlatul Ulama Polowijen Malang (Studi 

Descriptive Evaluative). Thesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Kuliah Pascasarjana State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

malang. Supervisor: 1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, 2) Dr. H. Syuhada‟. 

Keywords: Implementation of Curriculum, Curriculum 2013, Study Descriptive 

Evaluative. 

 Curriculum is important things in education. But, implementation of curriculum 

in school or in learning proses more important than curriculum. Now, in Indonesia, 

there is new curriculum called Curriculum 2013. Therefore, the purposes from this  

research is: 1) to know process of planning in Arabic learning based on curriculum 2013 

in Islamic Elementary School of Nahdlatul Ulama Polowijen Malang, 2) to know 

process of learning practice based on curriculum 2013 in Islamic Elementary School of 

Nahdlatul Ulama Polowijen Malang, 3) to know the problems are faced up by the 

teacher in implementation curriculum 2013 on Islamic Elementary School of Nahdlatul 

Ulama Polowijen Malang. 

 In this research, researcher used descriptive evaluative approach. So the 

researchers themselves who will carry out the research process, namely collecting data, 

analyzing data, and interpreting data and informants from the results of research. The 

way used by researchers in collecting data is interview, observation, and documentation. 

whereas in the data analysis, the researchers chose the "Miles & Hubberman" method 

which consists of data reduction, data exposure, and conclusion. 

 The results from this research is: 1) in process of planning learning based oon 

curriculum 2013, the Arabic teacher in Islamic Elementary School of Nahdlatul Ulama 

Polowijen Malang arranged of RPP be focus on steps learning in classs used saintific 

approach, 2) in learning practice based on curriculum 2013, the Arabic teacher in 

Islamic Elementary School of Nahdlatul Ulama Polowijen Malang classify the process 

into three parts, opening activity, primary activity, and closing activity, by means of 

implementation saintific approach, 3) The problems are faced up by the teacher in 

implementation curriculum 2013 on Islamic Elementary School of Nahdlatul Ulama 

Polowijen Malang in planning of learning is, a) difficulty in arrange steps of learning 

used saintific approach, b)  nothing supervise from government about implementation 

learning used saintific approach. And the problems about practice learning is, a) 

difficulty in application all language sklills as it is book guidance from government, b) 

difference of learning aim between school and curriculum 2013, c) difficulty in using 

saintific approach in every meeting.   
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 األول الفصل
 العام راإلطا

 البحث خلفية/مقدمة  -أ 

 الرٛتن عبد حسن بُت قد كما كا١تنهج. الًتبية يف مهم أمر ىو ا١تنهج
 ا١تختلفة كا١تهارات كالقيم نظرية دراسية مواد شكل يف توضع اليت كا٠تربات ىوا١تعلومات

 الفصل داخل للتالميذ توفر كاليت ا١تختلفة األخرل النشاط كأنواع كاالٕتاىات كتطبيقاهتا
 2.إليها للوصوؿ كا١تخطط فيها ا١ترغوب الًتبوية األىداؼ ٭تقق ٦تا خارجهاك 

، ىذا كمن  لتنفيذ قواعد ك أساس ىو ا١تنهج أف ضمنيا الباجثة نظرت ا١تفهـو
 كاأللة أيضا كا١تنهج. كغَتىا الًتبوية، كا١تعاىد ا١تدرسة، يف كالتعلم التعليم عملية

 2.ددةاحمل كاألمنية األىداؼ لتحقيق كالوسيلة
 ا١تنهج يف تكتب قد اليت كاٟتسنة اٞتيدة أمنيتها أك الًتبية أىداؼ كلكن،

 التعليم عملية يف ٖتقق أف يستطيع ا١تنهج يف ا١تكتوبة األشياء أف تضمن ال الًتبوم،
 ا١تدرسُت بدكر يتعلق الفصل يف ا١تنهج ٖتقيق ألف. با١تقدر مناسبا الفصل يف كالتعلم
 مهم دكر للمدرس فلذلك. ا١تنهج ذلك تنفيذ من" ا١تسدس ءكرا اإلنساف" يكوف الذين

 ا١تنهج من التنفيذ ىي  ا١تنهج حقيقة" أف  سوكماديناتا شيوديو نانا قاؿ. ا١تنهج تنفيذ يف
 كالكاملة اٞتيدة ا١تنهج أف ا٠ترباء بعض كقاؿ. الفصل يف ا١تدرس نفذىا اليت ا١تكتوبة

 يف إما مهم، دكر للمدرس فلذلك. الفصل يف كا١تتعلمُت ا١تدرس بأننشطة نتيجتها تتعلق
 عملية يف يعُت ا١تدرس مقاـ أف يوضح البياف ذلك من." ا١تنهج كتنفيذ ا١تنهج ٗتطيط

 3.ا١تنهج تنفيذ
. الفصل يف ا١تنهج تنفيذ عن الباحثة ستبحث البحث ىذا ففي كرد، قد كما

 ألف. الفصل يف التعلم ةأنشط أك التعلم كتنفيذ التعلم ٗتطيط عملية على الباحثة كركزت
                                                           

 . 25ماف االسالمية، دكف سنة( ص )السوداف: جامعة امدر ا١تناىج كتأصيلو، حسن عبد الرٛتن اٟتسن،  2
2
 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) 

h 67 
3
 Syafruddin Nurdin, Ibid, Hlm. 68 
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 لو كا١تدرس. الناجح ا١تنهج تنفيذ عملية من ىي اٞتيد التعلم كتنفيذ اٞتيد التعلم بتخطيط
 كىو جيدا منهجا ا١تدرسة كل يستخدـ األف سيما ال. ا١تنهج لتنفيذ فيها الكبَتة الوظيفة

 منهج مث 1773 منهج السابقة، للمنهج التطوير ىو ا١تنهج كىذا. 1724 منهج
1771. 

 التدريس كأساليب كا١تدخل الوسائل كاستخداـ ا١تواد إعداد عملية ىو التخطيط
 ا١تعلموف يستخدمو التعلم كٗتطيط 4.ا١تعينة األىداؼ لتحقيق ا١تعُت الزمن يف كالتقييم
 عنده التعلم خطة ككضع. تطبقها قد اليت األىداؼ لتحقيق األنشطة كإتاىات كدليل

 للمعلمُت، كمربُت عملهم لتنفيذ التوجيهية ا١تبادئ فهي.  يذكالتالم للمعلمُت فوائد
 5.التعلم يف كمرشد استخدامو التالميذ يستطيع الذم الدركس كدليل كللتالميذ

 فتخطيط. التعلم أىداؼ كٖتقيق جيدا التعلم عملية تنفيذ ا١تعلمُت على ك٬تب
 إعداد ألف فعاال، لتعلما عملية ٕتعل اليت األسباب أحد ا١تعلمُت، بو قاـ الذم التعلم

 .درجة ألقصى التعلم أىداؼ لتحقيق التعلم خطة ا١تعلمُت
كاٟتقيقة من تنفيذ التعلم ىو أنشطة التعلم كا١تعلمُت إجراء التفاعالت بالتدريس 
كالتعلم من خالؿ تطبيق ٣تموعة من االسًتاتيجيات كأساليب التعلم ك طرائقو كاستخدـ 

  6ادر التعلم الذم قد ٥تطط.٣تموعة من كسائل اإلعالـ كمص
. التعلم تنفيذ كيف التعلم ٗتطيط يف إما السابق، با١تنهج ٥تتلف 1724 كمنهح

  ا١تدرسوف ٭تتاج كال التدريس، خطة بإعداد يتحقق 1724 منهج يف التعلم ٗتطيط أما
 األنشطة يتطور  أف ا١تدرسوف على ٬تب التعلم، تنفيذ يف ك. التدريس مفردات يعدكا أف
 ا١تعلومات،  كٚتع كاألسئلة، ا١تالحظة، عملية على تشتمل اليت  الفصل يف اصةا٠ت

 . 1724 منهج من ا٠تصائص من العملية تلك ألف. كاالتصاؿ

                                                           
4
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 17 

5
 E. Mulyasa, Kurikulum yang disempurnakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 213 

6
 Suprihadi Saputro, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran Umum: Pengembangan Proses Belajar-

Mengajar, (Malang:IKIP 2000) hlm. 12  
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 اإلبتدائية العلماء هنضة ا١تدرسة يف البحث إلجراء ا١تكاف الباحثة اختارت قد
 اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة إف. ماالنج بولوك٭تن اإلسالمية

 منذ 1724 ا١تنهج تستخدـ اليت ماالنج يف اإلبتدائية ا١تدرسة من أحد من ىي ماالنج
. العربية اللغة ٔتادة كثَتا هتتم اليت اإلبتدائية ا١تدرسة ك ،1724/1723 دراسي عاـ

 اٟتكومة، على ا١تعكزة األخَتة ا١تدرسة إمتحاف يف  الطالب  بنتيجة تأكد األمر كىذا
 يف اٞتيدة اإلمتحاف قيم نالت  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة
 الرتبة يف تقـو اليت اإلسالمية اإلبتدائية ا١تدارس من ا١تدرسة ىذه ككانت ماالنج، مدينة
 . اٟتكومة على ا١تعكزة األخَتة ا١تدرسة إمتحاف من النتيجة إىل  نظرا الثانية

 الذم الفصل ىو ا٠تامس الفصل ألف ا٠تامس الفصل يف ميذالتال الباحثة كتأخذ
 اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة يف 1724 العربية اللغة منهج يستخدـ

 يف أف الباحثة عرفت ككما. 1725/1721 الدراسي السنة منذ ماالنج اإلسالمية
 با١تنهج االختالؼ لكن ا٠تامس، الفصل يف العربية اللغة مادة كجدت قد السابق ا١تنهج

 . العربية اللغة ٔتادة 1724 ا١تنهج تنفيذ يف بالصعوبات يشعر ا١تدرس ككاف. 1724
 ٗتطيط عملية من 1724 ا١تنهج تنفيذ كيفية تعرؼ أف الباحثة تريد تقدـ، ك١تا

 يواجها اليت كمشكالت ا١تدرسة، تلك يف ا١تدرس هبا يقـو اليت التعلم كتنفيذ التعلم
  منهج تنفيذ" با١توضوع البحث الباحثة فتبحث. 1724 ا١تنهج تنفيذ يةعمل يف ا١تدرس
 العلماء هنضة اإلسالمية اإلبتدائية با١تدرسة العربية اللغة تعليم عملية يف 1724

 (." تقوٯتية كصفية دراسة) ماالنج بولوك٬تُت
 

 البحث أسئلة  -ب 
 :يلي كما البحث اسئلة الباحث يقدـ السابق البحث خلفية إىل نظرا

 ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس على العربية اللغة تعليم يف التخطيط عملية كيف -2
 ٔتاالنج؟  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة
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 ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس على العربية اللغة تعليم يف التنفيذ عملية كيف -1
 ٔتاالنج؟  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة

 العربية اللغة منهج تنفيذ يف العربية اللغة مدرسو كاجهها اليت تا١تشكال ما -4
  ٔتاالنج؟  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة 1724

 

 البحث أىداف  -ج 
 :كىي السابق، البحث أسئلة إىل بالنظر مهمة أشياء إىل البحث ىذا كيهدؼ

 ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس ىعل العربية اللغة تعليم يف التخطيط عملية ١تعرفة -2
 .ٔتاالنج  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة

 ٔتدرسة 1724 ا١تنهج أساس على العربية اللغة تعليم يف التنفيذ عملية ١تعرفة -1
 ٔتاالنج  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة

 العربية اللغة منهج تنفيذ يف العربية اللغة مدرسو كاجهها اليت ا١تشكالت ١تعرفة -4
 . ٔتاالنج  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة 1724

 
 البحث فوائد  -د 

 :التالية اٞتوانب يف مفيدا البحث ىذا يكوف أف الباحث يوجد
 نظريا -2

 عامة 1724 العربية اللغة منهج تنفيذ عن اٞتديدة كا١تعارؼ النظريات لزيادة
 يف  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة ؿاألك  الفصل يف خاصة
 .ماالنج

 تطبيقيا  -1
 با١تدرسة األكؿ للفصل العربية اللغة مادة يف مرجعا البحث ىذا يكوف أف

 للفصل العربية اللغة مادة يف للمدرسُت مساعدا البحث ىذا يكوف كأف. اإلبتدائية
 . 1724 ا١تنهج لتنفيذ اإلبتدائية با١تدرسة األكؿ
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  البحث حدود  -ه 
 كما البحث ىذا موضوع الباحث فحدد البحث ىذا يف كا١تكاف الوقت القتصار

 : يلي
 العربية اللغة تعلم يف ا١تدرسُت بعملية يتعلق ما ىو: موضوعية حدكد -2

 كتنفيذ التعليم ٗتطيط يف إما ،1724 العربية اللغة منهج باستخداـ
 .ٔتاالنج اإلبتدائية درسةا١ت يف( الفصل يف التعلم أنشطة) التعليم

 بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة يف البحث ٢تذا كا١تكاف: مكانية حدكد -1
 هنضة مدرسة يف ا٠تامس للفصل يعٍت ماالنج،  اإلسالمية اإلبتدائية

 .ماالنج  اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء

 مبَتسبتا – أغوسطوس شهر يف البحث ٢تذ الباحثة قامت: زمانية حدكد -4
 . 1728-1720 الدراسية السنة يف

 
  السابقة الدراسات - و

 سابقة ْتوث عدة العربية اللغة تعليم يف ا١تنهج ٣تاؿ يف الباحثُت بعض قاـ لقد
 :يلي فيما أذكرىا
 العربية اللغة تعليم إدارة" العنواف ٖتت بالبحث قامت اليت العابدة زكية ْتث  -2

 االبتدائية ا١تدرسة يف ةمتعدد حاالت دراسة) 1724 منهج أساس على
 ر٬توسو اٟتكومية االسالمية االبتدائية كا١تدرسة قوماف اٟتكومية االسالمية
 ("جومبانج

 اللغة تعليم إدارة عن كتوضيح ١تعرفة احملاكلة إىل الدراسة ىذه هتدؼ(أ 
 اللغة تعليم ٗتطيط على تشتمل اليت 1724 منهج أساس على العربية
 اليت ا١تشكالت ك١تعرفة كتنفيذىا، 1724 منهج أساس على العربية



1 
 

 
 

 منهج أساس على العربية اللغة تعليم إدارة يف ا١تدرسوف كاجهها
1724 . 

 النوعي ا١تدخل ىي البحث ىذا يف الباحثة استخدمت :البحث منهج(ب 
 كنتائج الرئيسية البيانات كمصادر األنساف فيها الكيفي ا١تدخل أك

 .الفعلية االتاٟت مع تطابق اليت الكلمات شكل يف البحث

 عملية يعمل العربية اللغة مدرسي( 2: ىي الدراسة ٢تذه البحث نتيجة(ج 
 من التدريس مفردات ك التدريس، خطة بإعداد التعليم ٗتطيط

 من تتتكوف التعليم ٗتطيط تصنع يف العربية اللغة مدرسي( 1 اٟتكومة،
 قد(  4 السنوم، نصف كالربنامج السنوم كالربنامج التدريس مفردات

 الرئيسية كاألنشطة األكلية األنشطة يف العربية اللغة مدرسي نفذ
 اليت كا١تشكالت( 3 ،1724 ا١تنهج أساس على ا٠تا٘تية كاألنشطة
  .التقييم تعيُت يف ك التعليم عملية تطوير يف ىي ا١تدرس يواجهها

كالفرؽ هبذا البحث ىو يف منهج البحث. إما ىذه الدراسة السابقة (د 
كدراسة اٟتالة ا١تتعددة، فهذا البحث با١تنهج الوصفي  با١تنهج الكيفي

 التقوٯتي.

 1724 ا١تنهج تنفيذ إدارة" العنواف ٖتت بالبحث قاـ الذم العزيز عبد ْتث -1
 لومبوؾ جونغات 2 اٟتكومية الثانوية با١تدرسة العربية اللغة تعليم على

 "الوسطى

  مالتنظي ك التخطيط عملية يف الوصف إىل الدراسة ىذه هتدؼ(أ 
 با١تدرسة العربية اللغة تعليم على 1724 منهج من كا١تراقبة  كالتوجيو
 .جونغات 2 اٟتكومية الثانوية

 الدراسة كىذه الوصفية الكيفية البحث ىي الدراسة ٢تذه البحث منهج(ب 
 كالتنظيم التخطيط) تنفيذ اإلدارة نعرؼ لكي أىدافو على تناسب
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 ا١تدرسة يف العربية اللغة تعليم على 1724 منهج( كا١تراقبة كالتشغيل
 .ا١تقصودة

 يف 1724 ا١تنهج تنفيذ عملية أف( 2 ىي الدراسة ٢تذه البحث نتيجة(ج 
( 1 رئيسية، ستة من يتكوف جونغات 2 اٟتكومية الثانوية ا١تدرسة
 عملية كراقبة ا١تدرسة الرئيس قبةمرا من تتكوف ا١تدرسة تلك يف كا١تراقبة
 .  التعليم

يف أىداؼ البحث، يف ىذه الدراسة السابقة  كالفرؽ هبذا البحث ىو(د 
 فهذا ،1724 منهج عن كا١تراقبة كالتشغيل كالتنظيم التخطيطْتث عن 

 .1724 ٔتنهج التعليم كتنفيذ التعليم ٗتطيط عملية عن ْتث البحث

 عملية تطبيق" العنواف ٖتت بالبحث قامت الذم الفتوحية فاطمة سيت ْتث  -4
 ا١تدرسة يف ٖتليلية كصفية دراسة) 1724 ٔتنهج يةالعرب اللغة تعليم يف التقومي

 "بباسوركاف اٟتكومية االسالمية ا١تتوسطة

 إجراء مناسب ٖتليل ك التقومي، عملية تطبيق إىل الدراسة ىذه هتدؼ(أ 
 قاـ م2اؿ العربية اللغة تعليم يف التقييم عملية صعوبات كٖتليل التقومي،

 ٔتنهج بباسركاف اٟتكومية اإلسالمية ا١تتوسطة ا١تدرسة يف ا١تدرس بو
1724 . 

 أخذت ك الكمي، ك الكيفي ا١تنهج ىي الدراسة ٢تذه البحث منهج(ب 
 . ٖتليلية دراسة ٔتنهج الباحثة

 على مطابقا التقومي عملية أف( 2 ىي الدراسة ٢تذه البحث نتيجة(ج 
 ا١تدرس يستخدـ( 1 هنايتها، ك كأثنائها الدراسة قبل الطالب استعداد

( 4 الوجداين، كالتقومي ا١تعريف كالتقومي اٟتركي التقومي التقومي عملية يف
 مراقبة يف يضع 1724 ٔتنهج التقومي عملية تطبيق يف الصعوبات كمن
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 يف ا١تالحظة كرقة لتصوير النقود كدفع فواحدا كاحدا الطالب حركية
 . اٟتركي القومي

كالفرؽ هبذا البحث ىو يف حدكد موضوعية للبحث. إما يف ىذه (د 
ك 1724ة السابقة، ْتث عن عملية التقومي على أساس منهج الدراس

 ٔتنهج فهذا البحث ْتث عن عملية ٗتطيط التعليم كتنفيذ التعليم
1724. 

 Implementasi Kurikulum 2013 “ البحث لو٬تي ليستارم، ٖتت ا١توضوع -3

dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MAN 3 Yogyakarta (Ditinjau dari 

kesiapan guru dan ketersediaan media pembelajaran)”  
 اللغة ا١تادة يف 1724 ا١تنهج تنفيذ معرفة إىل الدراسة ىذه هتدؼ(أ 

 كمعرفة يوكياكارتا،4 يوكياكارتا 4 اٟتكومية الثانوية الدرسة يف العربية
 . 1724 ا١تنهج تنفيذ عملية يف ا١تدرس يواجهها اليت ا١تشكالت

 أخذت ك الكمي، ك الكيفي ا١تنهج يى الدراسة ٢تذه البحث منهج(ب 
 .ٖتليلية دراسة ٔتنهج الباحثة

ىي كجد ا١تدرس يف مادة اللغة العربية  الدراسة ٢تذه البحث نتيجة(ج 
ا١تشكالت، منها ا١تشكلة يف ٗتطيط أداء التدريس، ك ا١تشكلة يف 
طرائق التدريس، ك ا١تشكلة يف تقومي الطالب. كا١تشكلة األخرل يعٍت 

 عليم، مل يستطيع ا١تدرس استخداـ الوسائل جيدا.يف كسائل الت

كالفرؽ هبذا البحث ىو يف تركيز البحث، إما يف ىذه الدراسة السابقة (د 
مركزة يف إعداد ا١تدرس للتعليم ك كسائل التعليم، فهذا البحث يركز 

 بعملية ٗتطيط التعليم ك تنفيذ التعليم يف الفصل.

يف تعليم  1724قومي تطبيق منهج البحث ٞتفرم نفراكيايت، ٖتت العنواف "ت -5
 اللغة العربية يف ا١تدارس االبتدائية اإلسالمية بفونوركغو". 
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 1724 منهج يف احملتول تنظيم عن الكشف إىل الدراسة ىذه هتدؼ(أ 
 بفونوركغو، اإلسالمية االبتدائية ا١تدارس يف العربية اللغة تعليم يف

 اللغة تعليم يف 1724 منهج يف الطريقة تطبيق كيفية عن كالكشف
 تطبيق عن كالكشف بفونوركغو، االسالمية االبتدائية ا١تدارس يف العربية
 االبتدائية ا١تدارس يف العربية اللغة تعليم يف 1724 منهج يف التقومي

 .بفونوركغو االسالمية

 الباحثة أخذت ك الكيفي، ا١تنهج ىي الدراسة ٢تذه البحث منهج(ب 
 .كتقوٯتي كصفي ٔتنهج

 العربية اللغة تعليم يفىي يف تنظيم احملتول  الدراسة ٢تذه البحث نتيجة(ج 
 كيف منطقيا، تنظيما يكوف بفونوركغو االسالمية االبتدائية ا١تدارس يف

 القواعد الطريقة كىي الكثَتة الطرؽ يستخدـ فيها الطريقة تطبيق
 .الشفهية السمعية كالطريقة القراءة كالطريقة ا١تباشرة كالطريقة كالًتٚتة

فرؽ هبذا البحث ىو يف أىداؼ البحث، قد ْتث يف تنظيم احملتول، كال(د 
ك تطبيق الطريقة. ك كاف االختالؼ يف مكاف البحث، إما ىذه 

للفصل  بفونوركغو االسالمية االبتدائية ا١تدارس يفالدراسة السابقة 
 .ا٠تامساألكؿ، فهذا البحث يف ا١تدرسة اإلبتدائية للفصل 

 
  المصطلحات تحديد - ز

 الفهم كلتسهيل البحص، ىذا يف ا١تهمة ا١تصطلحات بعض الباحث دـكيستخ 
 : األيت ا١تصطلحات تلك الباحث يشرح
 ٣تاؿ يف إما األثر يعطي حىت عمليا كالقرار كا١تفهـو الفكر تطبيق عملية: التنفيذ -2

 اليت الدراسي ا١تنهج لًتٚتة نتيجة ىو ا١تنهج تنفيذ. كالوجداف كا١تهارة، ا١تعرفة،
 . مكتوبة خطة كالدرس ا١تنهج خطة يف ا١تعلمُت لٖتوي يتم
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 لتحقيق الًتبويوف يسلكو أف ينبغي لطريق خطة ىو ا١تنهج: 1724 منهج -1
 دراسي عاـ يف ا١تدرسة يطبقو الذم اٞتديد ا١تنهج ىو 1724 كا١تنهج 0.أىدافهم
 .  قبلو ا١توجود ا١تنهج من متطور ا١تنهج كىذا. 1724/1723

                                                           
 59( ص 2989)الرباط: ايسيكو، ناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، تعليم العربية لغَت الرشدم أٛتد طعيمة،  0
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار
 تنفيذ المنهح  -أ 

 مفهوم تنفيذ المنهج -1
 أك السياسة، أك أكا١تفاىيم، لألفكار، تطبيقات عملية أحد من التنفيذ يتم

 كالقيم، كا١تهارات، ا١تعارؼ، تغَت يف إما أثرا، يًتؾ كي العمل إجراء يف االبتكار
 8.األثر يعطي أف على الشيئ تطبيق أك. كا١تواقف

 قاؿ. بسيطا" التطبيق"  أك"  األداء" تًتجم أف تستطيع" التنفيذ" كلمة
 كيدافسكي ك بركف كقاؿ. التقومي ىو التنفيذ أف( 2909) كيلدافسكي ك ماجوين

 أف سوبَت، من األخرل التعريف. ا١تتطابق األنشطة توسيع ىو التنفيذ أف( 2984)
 ك ،األنشطة من تصدر التنفيذ كلمة أف التعريفات ىذه تعرض. ا٠تدٯتة نظاـ التنفيذ
 فقط، األنشطة ٔتعٌت ليس التتفيذ أف تدؿ النظاـ عبارة. النظاـ أك كالعمل الفعلة،
. األنشطة أىداؼ لنيل ا١تعُت ا١تعيار أساس على باٞتد تعمل ك ٥تططة أنشطة لكنها

 يعٍت التالية بالكلمة  متأثر كلكنها نفسها،" التنفيذ" كلمة تقـو ما فلذالك،
 9".ا١تنهج"

، ىذا كمن  إىل ا١تكتوبة ا١تنهج ٖتقيق ىو التنفيذ بأف القوؿ ٯتكن ا١تفهـو
 الدراسي ا١تنهج لًتٚتة نتيجة ىو ا١تنهج تنفيذ فإف كبالتايل،. التعلم أنشطة شكل

 10.مكتوبة خطة كالدرس ا١تنهج خطة يف ا١تعلمُت ٖتويل يتم اليت
 
 

                                                           
8
 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

cetakan II hlm. 341.  
9
 Syafruddin Nurdinn dan Basiruddin Usman, Guru Profesioanal dan Implementasi Kurikulum, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002) hlm. 70  
10

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala 
Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 179 
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 مفهوم المنهج -2
يق الواضح، ذكر ابن منطور يف لساف العرب، أف كلمة "منهج" تعٍت: الطر 

كأشار لويس معلوؼ يف ا١تنجد أف ا١تنهج ٬تمع   11كأف كلمة ناىجة تعٍت: كاضحة.
 12على مناىج، ىو الطريق الواضح.

كيف ا١تعجم ا١تدرسي ذكر الفرؽ بُت نَػَهَج ك هنََِج َ_ نَػَهجنا، َك نَػَهَجةن: تتابع 
لقومي الواضح. ك: نفسو من اإلعباء أك شدة اٟتركة أك الربو. ا١تنهاج: الطريق البُت ا

ا٠تطة ا١ترسومة )٤تدث، كىو لفظ عريب ٛتل معٌت جديدا يف العصر اٟتديث(. ك 
: خطوات -اٞتمع( مناىج. ا١تنهج: ا١تنهاج. ك -منو: منهاج الدراسة ك ٨توه. )ج

منظمة يتخذىا الباحث ١تعاٞتة مسألة أك أكثر ك يتتبعها للوصوؿ إىل النتيجة. )ج 
 13اٞتمع( مناىج.

ا١تنهج من أصل اللغة الالتينية ا١تستخدمة يف الرياضة، يعٍت كلمة  إف كلمة
currere   ٔتعٌت مسافة اٞتارية، أم مسافة يلـز لكل فرد أف يقـو هبا من بدايتها

إىل النهاية، مث استخدـ ىذا ا١تصطلح يف الًتبية. كيف اللغة العربية ٔتعٌت ا١تنهج، أم 
الناس يف أداء حياتو. كيف الًتبية أف ا١تنهج ىو  سبيل ا١تنَت يعٍت سبيل منَت يسَت عليو

سبيل ا١تنَت الذم يسَت عليو ا١تعلم كالتالميذ لًتقية ا١تعلومات كا١تهارات ك القيم. ألف 
ال ينحصر على ا١تواد الدراسية كلكنو يشمل على التجارب  ناسوتيوف ا١تنهج عند 

 23.داخل الفصل كخارجو

                                                           
11

در، بال سنة(، ص دار صااٞتزء الثاين )بَتكت: لسان العرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا١تصرم،  
484 

12
 238(، ص 2900لويس معلوؼ، ا١تنجد يف اللغة األعالـ، الطبعة الثانية كالعشركف، )بَتكت،  

13
كزارة  –)دمشق: ا١تؤسسة العامة للمطبوعات كالكتب ا١تدرسية  ٤1تمد خَت أبو حرب، ا١تعجم ا١تدرسي، ط  

 . 2781(، ص 1778الًتبية، 

14 Dewi Hamidah, Manhaj al-Lughoh Al-Arabiyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hlm. 5. 
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التينية تعٍت ميداف أك حلبة السباؽ،  كإف مصطلح منهج أتى يرجع إىل كلمة
لكن عندما تستخدـ ىذه الكلمة يف الًتبية فإهنا تأخذ معٌت كداللة ٥تتلفة. بيد أنو 
تبعا للصورة التقليدية اليت كانت سائدة يف أذىاف كثَت من الناس، فإف ىذه الكلمة  

كر الزمن، كانت تعٍت قائمة با١تقررات الدراسية اليت يدرسها الطالب. كلكن مع مر 
 25.توسع ىذا التعريف متخذا عدة معاف اضافية

كيقصد با١تنهج ٔتفهومو اٟتديث ىو ٣تموع ا٠تربات الًتبوية اليت هتيؤىا 
ا١تدرسة للتالميذ داخلها أك خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل أم النمو 

، النفسية، الفنية( يف ٚتيع اٞتوانب )العقلية، الثقافية، الدينية، االجتماعية، اٞتسمية
 21.٪توا يؤدل إىل تعديل سلوكهم كيعمل على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة

ككاف مفهـو ا١تنهج يف إندكنيسيا كما ذكر يف الرسالة من كزراء الشؤكف الدينية، يف 
(Pasal 1 butir 19 UU  no 20 tahun 2003)  عن نظاـ التعليم الوطٍت، ا١تنهج ىو

ط كالًتتيبات ا١تتعلقة بالغرض كاحملتول كا١تواد  التعليمية كالوسائل ٣تموعة من ا٠تط
 17ا١تستخدمة لتوجيو تنفيذ نشاط التعلم لتحقيق أىداؼ تربوية ٤تددة.

 عناصر المنهج -3
 األىداؼ(أ 

ا٢تدؼ لغة بياف نية، كبلغة أسهل كأبسط ىو نتاج متوقع حدكثو لدل 
ة كيف بعض النسخ كقد دفع ا١تتعلمُت يف ضوء إجراءات كامكانات كقدرات معين

ا٢تدؼ التمسك عما ي فعل، كعن كيفية عمل حىت ي عرؼ إىل أم حدة يتحقق 
 28ا٢تدؼ.

 
                                                           

 ، ص  ٪توذج تصحيح امتحاف مادة ا١تناىج ا١تقرر االختيارمشوقي حساين ٤تمود،   15

 29، ص  أسس بناء ا١تنهج كتنظيمها ٤تمدأمن ا١تفىت ك حلمى اٛتد ىكيم،  21
17

 SK Kemenag, hlm. 1 
18

 Khoiruddin dan Mahmud Junaidi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Nuansa 

Aksara, 2007), hlm. 30   
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 احملتول(ب 
احملتول يشتمل األىداؼ ا١تتوخاة منو، كاألنشطة اليت ستستخدـ يف تعلمو 
كطرؽ التقييم كالتقومي كا١تتابعة كالتغذية الرابعة، أك باللغة األسهل ٘تكنك أف ت عر ؼ 
على أنو ذلك اٞتزء من ا١تعرفة الذم اختَت للمساعدة يف ٖتقيق أىداؼ تربوية. 
فالبد من اختيار ٤تتول ا١تنهج الذم يناسب ا٢تدؼ ا١تنشود، كحاجة الدارس، 

 29كعالقتو بواقع اٟتياة.
 نشاطات التعلم (ج 

ىي ٣تموعة اإلجراءات اليت يقـو هبا كل من ا١تعلم كا١تتعلم من أجل ٖتقيق 
إىل درجة اإلتقاف. األنشطة ىي ا١تكونة الثالثة من مكونة ا١تنهاج، كقد األىداؼ 

تكوف تعليمية يقـو هبا ا١تعلم، كقد تكوف تعلمية يقـو هبا ا١تتعلم، كتنظم األنشطة 
بنوعيها فتشكل ما يسمى طرؽ التعليم كىي عامة لكل فرد، لكل مستويات، كمن 

ريقة اإلستقصاء، كطريقة ا١تناقشة، أمثلتها: طريقة احملاضرة، كطريقة اٟتوار، كط
كطريقة اإلستقراء، كطريقة اإلستنتاج، كىكذا. تقـو طرؽ التعليم على مبادئ 
النفسية كتربوية يعتقد بصحتها من كجهة نظر مستخدمها، كالتخطيط غَت ٤تكم 
نفسية كتربوية يعتقد بصحتها من كجهة نظر مستخدمها، كالتخطيط غَت ٤تكم 

لتعليم، كٯتكن القوؿ أف طرؽ التعليم تتنوع بتنوع ا١تواقف غَت دقيق يف طرؽ ا
  17التعليمية ا١تختلفة.

 التقومي(د 
يتضمن الكلمة األساسية تعٌت  evaluationكلمة التقومي مشتق من إ٧تيليزية 

value  قيمة". كلمة"value ""يف اصطالح التقومي يتعلق باعتقاد أف شيء  قيمة

                                                           

 19
Uril Bahruddin, Tadwiir Manhaj Ta’lim Al-Lughoh al-Arabiyah, (Malang: UIN Maliki Press, 

2010) hlm. 55.  
 31، ص. ا١ترجع السابف   17
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ء كالقوم أك الضعيف كاليكفي أك ال يكفي اٟتسن أك السوء كالصديق أك ا٠تطا
 12كغَته.

 
 مرحلة تنفيذ المنهج -4

 مرحلة تخطيط التعلم (1
ٯتكن أف تفسر التخطيط على أهنا عملية ٟتل ا١تشكلة عن طريق إعداد 
منهجية ك ينبغي القياـ بو لتحقيق أىداؼ معينة. كال يركز ٗتطيط الدرس فقط 

١تعلمُت كالطالب معا يف ٤تاكلة على أنشطة ا١تعلم أك الطالب، كلكن أيضا ا
 لتحقيق أىداؼ التعلم اليت مت ٖتديدىا. 

أك ٯتكن القوؿ بأف التخطيط ىو عبارة عن أسلوب أك منهح حديث 
يهدؼ إىل حصر اإلمكانات كا١توارد ا١تتوفرة كدراستها كٖتديد إجراءات 

 11استغال٢تا، لتحقيق أىداؼ مرجوة خالؿ فًتة زمنية معينة.
 التعلممرحلة تنفيذ  (2

كفقا لسوبريهادم سابوترك أف تنفيذ التعلم ىو مراحل التنفيذ أك تطبيق 
على تصميم التخطيط الذم قد انشاؤىا بواسطة ا١تعلمُت. كاٟتقيقة من تنفيذ 
التعلم ىو أنشطة التعلم كا١تعلمُت إجراء التفاعالت بالتدريس كالتعلم من خالؿ 

تعلم ك طرائقو كاستخدـ ٣تموعة تطبيق ٣تموعة من االسًتاتيجيات كأساليب ال
 23من كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم الذم قد ٥تطط.

كهتدؼ ىذه ا١ترحلة إىل تنفيذ ما مت ٚتعها يف مرخلة التخطيط، كذلك 
باستخداـ عدد من التقنيات كا١توارد ا١توجودة اليت حددىا يف مرحلة التخطيط. 

١توجود. كانت التقنية ككاف أنواع األنشطة ٥تتلف، كىذا مطابقا باٟتاؿ ا
                                                           

21
  

22
 Uril Bahruddin, Maharat at-Ta’lim, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hlm. 97. 

23
 Suprihadi Saputro, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran Umum: Pengembangan Proses Belajar-

Mengajar, (Malang:IKIP 2000) hlm. 12  
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ا١تستخدمة، كاألدكات ا١تستخدمة، كطوؿ الوقت ا١ترسومة يف مراحل التخطيط، 
مًتجم إىل العملية. كيتم عملية التنفيذ من فرقة معُت، كنتيجة ٢تذا العمل ىو 
ٖتقيق أىداؼ األنشطة اليت مت تعيينها. كبصفة عامة، أف اٟتاصل ترقي النتائج 

 13كتطبيق ا١تنهج.
االختالؼ مع رأم ألبُت أمباريتا أف تنفيذ التعلم ىو أنشطة كلكن 

شاملة اليت تعكس التفاعل بُت ا١تدخالت الديناميكية كا١تدخالت الثابتة اليت 
ٖتكم بواسطة اإلدخاؿ اإلدارية. اإلدخاؿ الديناميكي تتكوف من رئيس ا١تدرسة 

دخاؿ اإلدارية ىي كا١تعلمُت كالعاملُت كا١تتعلمُت، كآباؤ ا١تتعلمُت. كأما اإل
٣تموعة من القواعد اليت تتحكم يف التفاعالت بُت اإلدخاؿ الديناميكي الثابت 

 25يف العملية، كالرؤية، كصفا ١تهمة ا١تعلم كا١تظفُت كسلوؾ ا١تدرسة كالفصل.
كتتم عملية التنفيذ عندما يتلقى ا١تعلم بتالميذه، لتبدأ مرحلة التفاعل، 

ف التنفيذ اٞتيد على إتقاف مهارات التعليم، كلينجز ما سبق قد خطط. كيتوق
مثل إثارة دافعية التالميذ، كإدارة الفصل، كتكوين عالقات إنسانية مع 

 26التالميذ، كعرض الدرس، كمهارات األسئلة الشفوية، كتعريز استجابتهم.
 

 3102المنهج   -ب 
 3102 المنهج مفهوم -0

 متعلق الًتبية ٧تاح. غايتو أك الًتبية جهة لتحديد الوسيلة احد ىو ا١تنهج
 تطور ك ٖتدد أف ٖتتاج كالثقافة الًتبية كزارة بواسطة كاٟتكومة. ا١تستخدـ با١تنهج
 للطالب، إ٬تابيا يؤثر أف يستطيع حىت ا١تنهج أحسن يصبح ا١توجودة الًتبوم ا١تنهج

 بواسطة اٟتكومة ٭تاكؿ كا١تذاكرات، ا١تداكالت تلك إىل كبالنسبة. كالبلد كاجملتمع،
                                                           
24

 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulim, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),  
hlm. 250 
25

 Alben AMbarita, Manajemen Pembelajaran, (Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Dikti), 
hlm. 78 

26
 .9صوالتطبيق،النظريةبينالعربيةاللغةتعليمشحاتة،حسن 
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 يف سيستخدمو الذم ا١تنهج ٭تدد ك كيطور ليكوف شديدة ٤تاكلة كالثقافة الًتبية كزارة
  27".1724 ا١تنهج" باسم اٟتكومة كيعرؼ. 1725\1723 الدراسية السنة

 دراسي عاـ يف ا١تدرسة يطبقو الذم اٞتديد ا١تنهج ىو 1724 ا١تنهج
 طبقو الذم نهجا١ت إما قبلو، ا١توجود ا١تنهج من متطور ا١تنهج كىذا. 1724/1723

 يف الصحافة أف إال كبالطبع. 1779 السنة يف ا١تطبق كا١تنهج ،1773 السنة يف
 جوانب تشمل الصعبة كا١تهارات. ا١تهارات بُت كالتوازف كبزيادة 1724 عاـ ا١تناىج

 األصلي اختصاص من ا١تواقف ٖتوؿ مث. كا١تعرفة كا١تهارات، كالكفاءة، ا١تواقف،
 أكثر تعلم إىل بالضافة. ا١تتقدمة االختصاص مواضيع يف ا١تواضيع من ا١تستمدة
 ىو ا١تنهج بأف القوؿ ٯتكن كبالتايل. الدراسية ا١تواد ٚتيع يف التكاملي مواضيعي

 شكل يف الصعبة ا١تهارات قدرة بُت كٖتقيقو التوازف لتحسُت اليت 1724 منهج
 28.كا١تعرفة كا١تهارات ا١تواقف،

 
  3102 المنهج سأس -3

 كالقانونية، الفلسفية، أساس على 1724 عاـ الدراسية ىجا١تنا تطوير
 29:التايل النحو على كا١تفاىيم

 الفلسفة أساس(أ 

 . التعليم تطوير يف األساسية ا١تبادئ ا١تختلفة توفر اليت بنكاسيل  الفلسفة (2

 كحاجات األكادٯتية النبيلةا٤تتمعوالقيم القيم أساس على التعليمية الفلسفة (1
 . كااجملتمع ا١تتعلمُت

 

                                                           
27

 Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, 
(Yogyajarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm. 15 
28

Fadhilah, Implementasi kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA, 
Yogyakarta: Arruz Media, 2014, hlm. 16 
29

 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi kurikulum 2013, Bandung: PT REmaja 
Rosdakarya, 2013, hlm. 64 
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 القانونية أساس(ب 

 التغيَتات عن ،1723-1727 التعليم قطاع للتنمية األجل متوسطة ا٠تطة (2
 .الًتتيبات كا١تناىج الدراسي ا١تنهج يف

 للتعليم الوطنية ا١تعايَت عن 1775 لسنة 29. ال اٟتكزمي التنظيم (1
 أكلويات تنفيذ تسريع يتعلق فيما ،1727 سنة( 2) رقم الرئيسي األمر (4

 القيم أساس على النشط التعليم كأساليب ا١تناىج كٖتسُت طنية،الو  التنمية
 .للبالد التنافسية القدرة كطبيعة لتكوين لألمة الثقافية

 ا١تفاىيمية أساس(ج 

 التعليم أ٫تية (2

 كالشخصية الكفاءة على القائم ا١تنهج (1

 السياقي التعليم (4

 النشط التعليم (3

 كشامل كامل، صحيح، تقييم (5

  3102 المنهج خصائص -2

 30:التالية ا٠تصائص مع 1724 الدراسي ا١تنهج يمتصم مت

 كاإلبداع كالفضوؿ للمواقف كاالجتماعية الركحية التنمية بُت التوازف كضع(أ 
 .كاٟتركية الفكرية قدراهتم مع كالتعاكف

 لو، ا١تخطط التعلم ٕتربة يوفر الذم اجملتمع من جزء ىي الدينية ا١تدارس(ب 
 اجملتمع كيستخدموف اجملتمع إىل ا١تدرسة يف يتعلمونو ما يطبقوف كالطالب
 .التعلم كمصدر

 يف اٟتاالت من متنوعة ٣تموعة يف كتطبيقها كا١تهارات كا١تعرفة ا١تواقف تطوير(ج 
 .اجملتمع ا١تدارس

                                                           
30

 lampiran KMA no 165, hlm. 5 
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 .كا١تهارات كا١تعرفة ا١تواقف لتطوير الكايف الوقت إعطاء(د 

 .األساسية كالكفاءات الرئيسية الكفاءات من يتكوف ا١تنهج ىذا يف الكفاءة(ق 

 األساسية الكفاءات عناصر من عنصر صارت الصف يف الرئيسية الكفاءات(ك 
 تلك لتنمية التعلم كعمليات األساسية الكفاءات ٚتيع يتطور كهبا ا١تنظمة،

 .فيها ا١تذكورة الكفاءات

 بُت يتنوع كيؤكد الًتاكمي، ا١تبدأ على يقةـ األساسية الكفاءات تطوير(ز 
 .التعليمية كا١تستويات ا١تواضيع

 1724 ا١تنهج خصائص أف الباحثة رأت السابقة ا٠تصائص إىل النظرب
 الزماف ىذا يف الطالب ألف الكثَتة، العوامل معرفة على ا١تعلم قدرة ىي األساسية

 أما. كا١تعلومات التكنولوجيا تطوير خالؿ من بالسهولة ا١تعلومات عن يبحثوف
 التعامل كمهارات البيئة، يف مسؤكلياهتم على تشجهغم ا١تعلم فأف للطلبة بالنسبة

 .االنتقادم التفكَت على قدرة كلديهم األفراد، كبُت بينهم
 3102 المنهج أىداف -3

 لديها اليت اإلندكنيسي الشعب إلعداد ىي 1724 الدراسي ا١تنهج كيهدؼ
 كالعاطفي كمبتكرة، كخالقة منتجة آمنو الذين كمواطنُت كأفراد العيش على القدرة
 31.العا١تية كاٟتضارة كالدكلة، كاألمة، اجملتمع، بناء يف ا١تسا٫تة على كقادرة

. كفعاال كمبتكرا كامال انسانا ينتج سوؼ 1724 الدراسي ا١تنهج تطوير أف
 تطوير ركزت اٟتالة، ىذه يف. ا١تندمج كا١تعرفة كا١تهارات الطلبة سلوؾ خالؿ من

 ا١تعرفة من مزيح كىو الطالب، كشخصية الكفاءة إنشاء بشأف الدراسي ا١تنهج
 ا١تفاىيم فهم أشكاؿ من كشكل الطالب برىنة ٯتكن اليت كا١تواقف كا١تهارات
 32.السياؽ يف ا١تستقادة

                                                           
31

 lampiran KMA hlm. 9, (SK Dirjen pnddikan Islam) 
32

 lampiran KMA no 165 hlm. 5 
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 ٖتقيق عملية يف للطالب التعلم نتائج تقومي ا١تدرس ٘تكن 1274 ا١تنهج كيف
 معرفة إىل الطالب ٭تتاج كلذلك،. تعلمو يتم ما كفهم اإلتقاف لتنمية التعلم، أىداؼ
 أف للطالب ٯتكن حيث التعلم، نتائج لتقومي كمعيار ستستخدـ اليت كفاءةال معايَت

 للشركع مسبق كشرط ا٠تاص، كالطابع الكفاءات من عدد عن أنفسهم يساعدكا
 33. التايل كاٟترؼ الكفاءات من التمكن مستول يف

أف "الكفاءة من ، UU No.20 Pasal 35 Tahun 2013 تفسَت إىل إشارة يف
ات ا٠تر٬تُت ا١تؤىلُت كاليت تشمل ا١تواقف كا١تعرفة كا١تهارات كفقا ا٠تر٬تُت ىم قدر 

للمعايَت الوطنية اليت مت االتفاؽ عليها". كلذا قإف تعديل ا١تناىج الدراسية هبدؼ 
موقف  1773كاليت مت البدء يف عاـ "مواصلة تطوير ا١تناىج على أساس الكفاءة 

 الكفاءة كا١تعرفة كا١تهارات بطريقة متكاملة".
عن نظاـ تعليم الوطٍت أف أىداؼ  1774سنة  17ككما كرد يف قانوف رقم 

التعليم الوطنية ىي لتطوير إمكانات الطلبة لتصبح إنسانا يؤمن باهلل كالتقول بو، 
ٮتلق بأخالؽ كرمي، كصحة اٞتسد، كعامل، كقادرة، كخالقة كمستقل كيصبحوا 

على كجو  1724ا١تناىج يف عاـ مواطُت دٯتقراتية كا١تسئولة. كفيما يتعلق بأىداؼ 
 34ا٠تاص ٯتكن كصفها على النحو التايل:

ٖتسُت جودة التعليم من خالؿ ٖتقيق التوازف بُت ا١تهارات ا١تادية كغَت (أ 
ا١تادية من خالؿ القدرة على ا١تواقف كا١تهارات كا١تعرفة ١تواجهة 

 التحديات العلمية ا١تتنامية.
كخالقة كمبتكرة مثل تنمية رأس ا١تاؿ إنشاء كٖتسُت ا١توارد البشرية منتجة (ب 

 لألمة كالبالد يف اندكنيسيا.

                                                           
33

 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (bandung: Remaja Rosdakarya, 
2014) hlm. 65. 
34

 M. Fadhillah, Implementasi Kurikulum 2013, hlm. 24-25 
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ٗتفيف ا١تربُت يف تقدمي ا١تواد التعليمية كاإلدارة كإعدادىا، ألنو قد أنشأت (ج 
اٟتكومة ٚتيع مكونات ا١تنهج جنبا إىل جنب مع الكتب ا١تدرسية 

 ا١تستخدمة يف التعليم.
احمللية ككذلك ا١تواطنُت على قدـ زيادة مشاركة اٟتكومة ا١تركزية كاٟتكومات (د 

 ا١تساكاة يف ٖتديد كجودة تنفيذ ا١تنهج كمراقبتها على مستول كحدة.
تشجيع ا١تنافسة العادلة بُت كحدة تعليمية حوؿ جودة التعليم ا١تراد ٖتقيقها. ألنو 

كفقا للشركط كحدة  1724يتم منح ا١تدارس ا١تركنة لتطوير ا١تناىج الدراسية يف عاـ 
 م كاحتيج ا١تتعلمُت ك إمكانات ا١تنطقة.التعلي

 
 3102تنفيذ منهج اللغة العربية   -ج 

 3102تخطيط التعلم على أساس منهج اللغة العربية  -1
 مفردات التدريس(أ 

ىو اإلطار ا١ترجعي إلعداد ا١تواد لكل موضوع من  مفردات التدريس
يَت استنادا إىل معا مفردات التدريسا١توضوعات الدراسية التعليمية. تطوير 

الكفاءة للخر٬تُت كاحملتويات القياسية لوحدة التعليم على مستول مدرسة 
مفردات اإلبتدائية، كفقا للنمط من التعلم يتعليمات معينة يف كل سنة. 

 يستخدـ كمرجع يف كضع خطة تنفيذ التعلم.  التدريس
يف كتاب عبد اجمليد ىو تصميم التعلم الذم ٭تتوم  مفردات التدريس

التعليم يف فصل ٔتعينة كنتائج االختبار، التجميع كالفرز، كعرض خطط ا١تواد 
مواد ا١تناىج بالنظر على أساس االحتياجات ا١تنطقة احمللية. كلكن من رأل 

ىو خطة تنفيذ التعليم كالتقييم الذم ترتيب  مفردات التدريسيوليالكيت، 
 45با١تنظمة لتحقيق إجادة الكفاءات األساسية.

                                                           
35

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Bandung: (PT Remaja Rosdakarya, 200) hal, 38-39 
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يتكوف من سبع  1724يف منهج  التدريس مفرداتعملية تطوير 
ك  1771خطوات كما يلي: الكفاءة الرئيسية أك معيار الكفاءة يف منهج 

الكفاءة األساسية ك مواد التعليمية ك أنشطة التعليمية ك تقييم الوقت كمصادر 
نمية لتقدٯتها إىل كل كحدة تعليمية ٔتراعة الكفاءة كاالحتياجات الدرس. يف الت

 41كما يلي:  1724يف منهج  مفردات التدريسخطوة تطوير  اإلقليمية.
 استعراض كٖتليل الكفاءة األساسية (2
 استعراض كٖتديد الكفاءة األساسية (1
 ٖتديد ا١تعيار ا١تادم (4
 تطوير أنشطة التعليم (3
 ٖتديد نوع التقييم (5
 ٗتصيص الوقت (1
 تعيُت مصادر الدرس (0

 خطة التدريس(ب 
ماعات كجها لوجو خطة التدريس ىي خطة أنشطة التعليم من االجت

لتوجيو أنشطة  مفردات التدريسلواحد أك أكثر. تطور خطة التدريس من 
التعلم من الطالب يف ٤تاكلة ٖتقيق الكفاءات األساسية. كل مرب يف كحدات 
التعليم ملـز بإعداد خطة التدريس كاملة كمنظمة لكي ٬تعل التعليم ٭تدث 

فقا للمصاحل كا١تواىب للتنمية بالشكل التفاعلي، كا١تلهم، كا١ترح كمناسبا ك 
العمرانية كالنفسية لدم ا١تتعلمُت. كخطة التدريس منظمة على أساس 
الكفاءات األساسية أك ا١توضوع الفرعي اليت أجريت يف اجتماع كاحد أك أكثر. 
كمن ا١تبادئ اليت ٬تب على ا١تعلمُت اتباعها، لتسهيل ا١تعلمُت يف تطوير خطة 

 ىي:، 1724التدريس يف منهج 
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 M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2014), hlm. 136 
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خطة التدريس اليت نظمها ا١تعلمُت كالًتٚتة من أفكار ا١تنهج  (2
 اليت قد تطورىا يف الصعيد الوطٍت.  مفردات التدريسكأساس 

مفردات خطة التدريس يطورىا ا١تعلمُت متناسبا بالبيانات يف  (1
 مع أحواؿ النفسية للمتعلمُت.  التدريس

 تشجيع مشاركة ا١تتعلمُت يف عملية التعلم. (4
، تطور خطة التدريس مركزة على 1724بأىداؼ ا١تنهج مناسبا  (3

 ا١تتعلمُت لتطوير ٖتريكهم.
 تطوير ثقافة القراءة كالكتابة للمتعلمُت. (5
عملية التعلم يف خطة التدريس منظمة لتطوير كلوع القراءة،  (1

 كفهمها. 
 توفَت التغدية ا١ترتدة كا١تتابعة. (0
الكفاءات  كضعت خطة التدريس مع إيالء االعتبار للركابط بُت (8

الرئيسية كالكفاءات األساسية كا١تواد التعليمية كاألنشطة التعليمية 
 كالتقييم كغَت ذلك.

 تطبيق تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت. (9
 مكونات خطة التدريس(ج 

كأما خطة التدريس على األقل تتكوف على: األىداؼ التعليمية، كا١تواد 
الدرس، كالتتقييم. كتلك ا١تكونات التعليمية، ك األساليب التعليمية، كمصادر 

 تشكل بالشكل التايل:
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 : اسم ا١تدرسة
 :  ا١تواضع

 : الفصل/ا١تستول
 : ا١تواد الرئيسية

 :  الوقت
 الكفاءة الرئيسية.أ

 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات.ب
 أىداؼ التعلم.ج
 ا١تواد التعلمية.د
 تعلمأساليب ال.ق
 كسائل التعلم كمصادرىا.ك
 خطوات أنشطة التعلم.ز

 اللقاء األكؿ.1
 األنشطة األكلية )...... دقائق(.أ

 األنشطة الرئيسية ).......دقائق(.ب
 اإلختتاـ )......دقائق(.ج

 التقييم.ح
 نوع التقييم.1
 أدكات التقييم.2
 مبادئ التسجيل.3
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 خطوات تطوير خطة التدريس(د 
يف  1724كأما خطوات تطوير خطة التدريس على أساس منهج 

 40العملية القياسية عن ٗتطبط التعلم فهي كما يلي:
 استعراض مفردات التدريس (1

ت تكوف من أربع كفاءا مفردات التدريسلكل ا١تواد الرئيسية يف 
أساسية اليت تناسب باٞتوانب يف الكفاءات الرئيسية. كلتحقيق تلك 

أنشطة  مفردات التدريسالكفاءة األساسية األربعة، قد عينت يف 
ا١تتعلمُت عامة يف التعلم على أساس العملية القياسية. كىذه أنشطة 
ا١تتعلمُت تفصيل من االستكشاؼ، ك الصياغة، كالتأكيد، كىي: 

لة، كٚتع ا١تعلومات، كالتجهيزػ كاإلتصاؿ. فيجب أف ا١تالحظة، كاألسئ
تقصل ىذه األنشطة بعميق يف خطو التدريس، بالشكل خطوات اليت 

 مفردات التدريسيقومها ا١تعلمُت يف عملية التعليم. كعملية استعراض 
 تشمل أيضا ٖتديد ا١تؤشرات من الكفائة األساسية ك التقومي.

 ٖتديد ا١تواد التعلمية( 1

ا١تواد التعلمية الرافدة يف ٖتقيق الكفاءة األساسية باعتبار  ٖتديد
على: أ( قدرة ا١تتعلمُت، ب( ا١تناسبة ٓتصائص ا١تكاف )منطقة(، ج( 
مستول تنمية ا١تتعلمُت يف اٞتسد كالعقل كالعاطفي كاالجتماع كالدين، 
د( ا١تنفعة للمتعلمُت، ق( ىيكل العلم، ك( حقيقية ا١تواد التعلمية ك 

ز( ا١تناسبة باحتياج ا١تتعلمُت ك متطلبات البيئة، ح( تعيُت  دقتها،
 الوقت. 
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 تعيُت أىداؼ التعلم( 4
تشمل أىداؼ التعلم على ٚتع الكفاءات األساسية أك يف كل 
االجتماع )اللقاء(. يرجع أىداؼ التعلم إىل ا١تؤشرات، على األقل ٭تتوم 

 .على جانبُت: ا١تتعلمُت ك السلوؾ )قدرة ا١تتعلمُت(
 تطوير األنشطة التعلمية( 3

صممت األتشطة التعليمية لتوفَت ٕتربة التعلم اليت تنطوم على 
العمليات العقلية كاٞتسدية من خالؿ التفاعل بُت ا١تتعلمُت، كا١تتعلمُت 
با١تعلم، كالبيئة، كمصادر التعلم األخرل يف إطار ٖتقيق الكفاءات 

ا١تدرسُت يف تطوير األنشطة  األساسية. كأما األمور اليت ٬تب أف يراعها
 التعلمية ىي:

األنشطة التعلمية مرتبة ١تساعدة ا١تعلمُت، يف أداء عملية (أ )
 التعلم مهنية.

األنشطة التعلمية تشمل على اجملموعة من األنشطة اإلدارية (ب )
مفردات اليت يعملها ا١تدرس، لكي يتعلم ا١تتعلمُت كما يف 

 .التدريس
ىي من خطوات ا١تعلمُت يف  األنشطة التعلمية يف كل اللقاء(ج )

جعل ا١تتعلمُت قادرين على التعلم بالنشاط. كىذه األنشطة 
 تتكوف من األنشطة األكلية، كاألنشطة الرئيسية، كاالختتاـ. 

 كضع نوع التقييم( 5
قد عُت نوع التقييم. تقييم ٖتقيق الكفاءة  مفردات التدريسيف 

. كإجراء التقييم األساسية للمتعلمُت يعلمها على أساس ا١تؤشرات
باستخداـ اإلختبار كغَت اإلختبار، بالشكل كتابة أك شفوية، كا١تالحظة، 
ك قياس ا١تواقف، كتقييم لألعمل ا١تهمة كمشاريع أك ا١تنتجات، 
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كباستخداـ بورتوفوليو، كالتقييم الذايت. كأما األمور اليت ٬تب أف يراعها 
 ا١تعلمُت يف تصميم التقييم ىي:

قياس ٖتقيق الكفاءات األساسية يف الكفائة يوجو التقييم ل(أ )
 .3، كالكفاءة الرئيسية 4الرئيسية 

 تخدـ التقييم مصادر ا١تعيار.يس(ب )
النظاـ ا١تخطط ىو نظاـ التقييم ا١تستمر. معٌت ا١تستمر ىي (ج )

ٖتصيل ٚتيع ا١تؤشرات، مث ٖتليل نتائجها لتعيُت الكفاءات 
موىا، ك١تعرفة األساسية اليت قد ٘تلكها ا١تتعلمُت أك مل يتمل

 صعوبات ا١تتعلمُت.
 ابعة.ٖتلل نتيجة التقييم لتعيُت ا١تت(د )
نظاـ التقييم ال بد أف تتناسب ٓتربة التعلم اليت قد أقامها يف (ق )

 عملية التعلم.
 ( ٖتديد الوقت 1

ٖتديد الوقت يف كل الكفاءة األساسية تأسس إىل عدد األسبوع 
عدد الكفاءة األساسية، الفعاؿ ك كقت ا١تادة يف كل األسبوع باعتبار 

دقتها، ك مستول صعبها. الوقت ا١تكتوبة يف مفردات التدريس من 
الوقت ا١تتوسط تقريبا لتعلم الكفاءة األساسية احملتاجة للمتعلمُت 
ا١تتنوعُت، فلذالك، يفصل تلك الوقت مث يناسبو ا١تدرس يف خطة 

 التدريس.
 ٖتديد مصادر التعلم( 0

كا١تفعوؿ ك/أك األلة ا١تستخدمة يف مصادر التعلم ىي ا١تراجع 
عملية التعلم، مثل الوسائل الطبعية، كاالليكًتكنيك، كالراكية، كالبيئة، 

 كالطبيعة، كاجملتمع، كالثقافة.
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 3102تنفيذ التعلم على أساس منهج اللغة العربية  -2
قسمت إىل ثالثة، ك ىم األنشطة األكلية،  1724تنفيذ التعلم يف ا١تنهج 

ساسية، كاألنشطة ا٠تتامية. كىذه األنشطة تًتكز يف كاحد من نشاط كاألنشطة األ
  48التعلم، كال ٯتكن فصلها عن بعضها البعض.

 األنشطة األكلية(أ 
األنشطة األكلية ىو األنشطة قبل الدخوؿ يف التعلم األساسية. 

دقيقة. يف ىذا النشاط ٯتكن  25عادة ٗتصيص الوقت األنشطة األكلية 
 على النحو التايل:أف تقـو بو ا١تعلم 

 إعداد الطالب نفسيا ك بدنيا للمشاركة يف التعلم (2
 إفتاح التعلم بقراءة االفتتاحية كسالـ (1
اسأؿ أسئلة حوؿ ا١تواد اليت كانت ا١تواد ا١تدركسة كذات الصلة  (4

 دراستها
إيصاؿ ا١تتعلمُت إىل ا١تشكلة أك ا١تهمة اليت يتعُت القياـ هبا  (3

علم أك الكفاءات األساسية اليت لدراسة ا١تواد كشرح أىداؼ الت
 سوؼ تتحقق

تسليم معظم التغطية للمواد كشرح لألنشطة اليت سيتم  (5
 االضطالع ا١تتعلمُت ٟتل ا١تشكلة أك ا١تهمة

ٖتفيز التعلم ا١تتعلمُت سياقيا مناسبة مع االستفادة كتطبيقات  (1
  مواد يف ظركؼ اٟتياة اليومية.

 األنشطة الرئيسية(ب 
أىم األنشطة يف عملية التعلم، ألنو سيتم األنشطة الرئيسية ىي 

تسليم مواد التعلم كقدـ للمتعلمُت. األنشطة الرئيسية ىو عملية التعلم 
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لتحقيق األىداؼ، الذم يتم بشكل تفاعلي، ا١تلهم، كا١تتعة، ك ٖتفيز 
ا١تتعلمُت. لتصبح بنشاط طاليب ا١تعلومات كتوفَت التنمية التفسية كاٞتسدية 

 للمتعلم. 
ة الرئيسية باستخداـ األساليب اليت تناسب مع خصائص األنشط

ا١تتعلمُت كا١تواضيع اليت تشمل ا١تراقبة، اسأؿ نفسك، كٚتع ا١تعلومات، 
كاالتصاالت. يف األنشطة الرئيسية اليت عملية لتنمية ا١تواقف كا١تعارؼ 
كا١تهارات للمتعلمُت. العملية التكاملية ا١توضوعية كالعلمية. ا٠تطوات يف 

 يق ىذا ا١تدخل ىي: تطب
 ا١تالحظة  (1

يف مراقبة النشاطػ، فتح ا١تعلم فرص كاسعة كمتنوعة 
للمتعلمُت إلبداء ا١تالحظات عن طريق األنشطة النظر كاالستماع 
كٝتاع كقراءة. تسَت ا١تعلمُت ا١تتعلمُت لقياـ ا١تالحظة كتدريبهم 

 على االىتماـ باألمور ا٢تامة من كائن أك كائنات.
 األسئلة( 1

يف أنشطة ا١تالحظة، ا١تعلمُت مفتوحة على نطاؽ كاسع 
للمتعلمُت ليسأؿ عن الفعل الذم قد نظر إليها، كاستمع ٢تا، ك 
قرأىا أك نظر إليها. أدلة ا١تعلم ا١تتعلمُت ليتمكن من طرح السؤاؿ، 
أسئلة نتائج ا١تالحظات ا١تلموسة كائنات حىت ٣تردة فيما يتعلق 

 ءات. باٟتقائق كا١تفاىيم كاإلجرا
 ٚتع ا١تعلومات( 4

متابعة من األسئلة ىو ٚتع ا١تعلومات من ٣تموعة متنوعة 
من ا١تصادر من خالؿ الوسائل ا١تختلفة.يستطيع ا١تتعلمُت قراءة 
الكتب، ك تويل االىتماـ ٢تذه الظاىرة أك الكائن الذم مت التحقيق 
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حىت القياـ بالتجارب. من ىذه األنشطة، يستطيع ا١تتعلمُت ٚتع 
 علومات. ا١ت
 االتصاالت( 3

األنشطة التالية ىي الكتابة اك الكالـ عن شيء موجود يف 
نشاط ْتث ا١تعلومات، كٚتعها. قدـ ا١تتعلم النتائج أماـ الفصل ك 

  صنفها ا١تعلم كنتيجة ا١تتعلم أك نتيجة ٣تموعة ا١تتعلم.
 األنشطة ا٠تتامية(ج 

ملية التعلم. األنشطة ا٠تتامية ىي األنشطة اليت هتدؼ لوضع حد لع
ىذه األنشطة ٯتكن أف يستخدمها ا١تدرسوف الستخالص استنتاجات بشأف 
التعلم ا١تادية قد اكتمل ٘تاما. قاـ ا١تعلم كا١تتعلم بالتأمل كالتقييم للنظر يف 

دقيقة  27معدؿ النجاح للتعلم، كالوقت الذم ٯتكن أف يستخدـ للتغطية 
قـو هبا ا١تعلم ك ا١تتعلم يف يف كقت متأخر. بعض األنشطة اليت ٘تكن أف ي

 اختتاـ ىذه األنشطة فيما يلي: 
استخالص النتائج على ٣تموعة كاملة من أنشطة التعلم كالنتائج  (2

اليت مت اٞتصوؿ عليها بعد ٚتاعي العصور على فائدة مباشرة أك 
 غَت مباشرة من نتائج التعلم اليت قد ٖتدث. 

 ائج التعلم.توفَت التغذية ا١ترتدة يف ىذه العملية كنت (1
 إبالغ خطة األنشطة لالجتماع القادـ للتعلم. (4
 القياـ بأنشطة ا١تتابعة يف شكل منح، التعيُت أما فرادم أك ٚتاعة. (3

 3102المدرسون في تنفيذ منهج اللغة العربية  -3
 خالؿ من الدراسي الفصل يف التعلم عملية تنفيذ عن ا١تسؤكؿ ىو ا١تدرس

 ىل ا١تنهج، ٧تاح ٖتدد ا١تدرسُت لدل ا١تهنية رةالقد ألف. فعاؿ بشكل التعلم عملية
 كأف النعومة، درجة خالؿ من الكفاءة مستول يتم. كفعالية بكفاءة تعمل ا١تنهج
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 سلوؾ يف التغَتات كجود شكل يف التعلم، عملية ٧تاح خالؿ من فعالية مستول
 39.التعلم ٖتقيق يف نعرفو كالذم الطالب،

 ا١تعارؼ الكفاءات ٖتقيق على يشدد جديدا منهج ىو 1724 منهج
 تنفيذ يف. كاللينة الصلبة مهارة الكفاءات يف مغلقة كلها اليت كا١تواقف كا١تهارات

 من األساسي أىداؼ يتحقق أف حىت جيدا بطريقة تصممو يف ينبغي أف التعلم
 40:كتشملهم التعلم تتفيذ يف ا١تعلمُت من مراقبتها ٬تب اليت ا١تبادئ كأما. التعلم

 ك ا١تتعلمُت، ىو الدراسة موضوع اليت التعلم تصميم نبغي ىو تعلما١ت ٤تلو٢تا(أ 
 . للمتعلمُت التعليمي ا١تصدر ككاحد كميسر العمل ٣ترد ىو ا١تعلم أما

 ا١تتعلُت الدكافع تنمية يكوف أف بنيغي التعلم تنفيذ ىو ا١تتعلمُت اإلبداع ٪تية(ب 
 . كالًتميز للتعلم

 ك متعة الظركؼ على ا١تتعلمُت لمالتع تنفيذ ينبغي أف ىو سعيد ظرؼ خلق(ج 
 . ٢تا ٖتديا

 ٬تب ٔتعٌت ذلك كغَت كاٞتماليات، كا١تنطق، كاألخالؽ، بالقيمة، ٤تملة(د 
 التعليمُت النفس ٘تلك أهنا يف ىو ما لتطوير طفل على اٟتركة التعلم توفَت

 .أفضل تصبح

 اسًتإتيات من كاسعة ٣تموعة تطبيق خالؿ من متعددة التعلم ٕتربة يوفر(ق 
 أساليب ك االسًتإتيات التعلم تنفيذ يتطلب ٔتعٌت متعة ليت التعلم أساليبك 

 تعطي اليت التعليمية للمواد مناسبا اليت متعددة مناسبا اليت متعددة التعلم
  .للمتعلمُت

 التعلم عملية يف العربية اللغة مدرسي إجراء اليت التعلم تنفيذ عن شركط كأما
 :يلي كما 1724 منهج يف القياسية العملية  أساس على

                                                           
39

 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 
hlm. 169-170.  
40

 M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 179-187 
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 45 اإلبتدائية مدرسة ١تستول التعلم لوجو ةجها ساعة الوقت ٗتصيص(أ 
 ،دقائق

 ٔتناسبة ٚتلتو الذم ةفعالية الكفاءة لتحسُت الدراسية الكتب استخداـ(ب 
 .ا١تتعلمُت الحتياجات

 الفصوؿ إدارة ا١تعلمُت كسلوؾ التعلم، عملية كل يف الفصوؿ إدارة(ج 
 :التالية ا١تعايَتب يتعلق فيما الدراسية

 ككاضحة كمهذبة الفهم سهلة اليت الكلمات استخداـ ا١تعلمُت ٭تب (2
 .للمتعلمُت بسهولة كمفهومة

 اليت التعلم عملية يف يف ا١تعلمُت الصوت كتنغيم الصوت حجم ضبط (1
 .للمتعلمُت تستمع أف على قادر تكوف ينيغي

 ا٠تلفيات كمذ ا١تتعلمُت التعلم كقدرة بالسرعة الدركس تكييف ا١تربُت (4
 . ا١تتنوعة

 عملية تنظيم يف كالراحة كاالنضباط، دائما، االنتظاـ ٮتلقوف ا١تربُت (3
 .     التعلم

 مدل التعلمُت التعلم كنتائج االستجابة تعزيز ك٬ترم تقومي ا١تربُت إعطاء (5
 .التعلم عملية

 الرأم جرأة كيعلن السأؿ للمتعلمُت تقديرىا عن كتعرب ا١تريب تشجع (1

 متواضعة اللباس ك ُتا١ترب نظرة (0

 مفردات عن للمتعلمُت ا١تعلم شرج ينبغي دراسي، فصل كل بداية فِت (8
 بالتفصيل التدريس

 .احملدد للوقت كفقا التعلم عملية كانتهت بدأت الـز ا١تربُت الدكاـ،   (9
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 3102 العربية اللغة منهج تنفيذ تقويم -د
 المنهج تنفيذ في التقويم تعريف -1

ة اصطالحات اليت أقرب اليها منها ا١تقياس، كالتقييم، كتوجد يف التقومي عد
كاإلختبار. كفيها متساكيات ك٘تييزات كفيها أيضا ركيزة ك٣تاال ٥تتلفة. كيف التقومي 
٣تاؿ أكسع من ا١تقياس كالتقييم قطعا. فا١تقياس كالتقييم مركزاف ١توضوع كاحد يف 

ىو نشاط  متسلسل كالتعميم  ( التقييم2993اجملاؿ. شرح ديواف الًتبوية كالثقافة )
عن عملية كنتيجة احملصوؿ لدل الطلبة. كالتعميم يدؿ على أف التقييم ليس إال 
بناحية ا١تعرفية كلكن ٔتؤثر كاٟتركية أيضا كأما التقومي ىو عملية لتصوير الطلبة 

. أف التقومي كالتقييم متساكيات 32كمقياسها من ناحية النتيجة كا١تعٌت. كيرتبط هبما
تمييزات يف ا١تعٌت. فا١تتساكيات منهما معٌت التقييم أك إعطاء النتيجة على كال

الشيء، كمتساكية يف األلة كالعملية يف ٚتع البيانات. كالتمييزات الواضحة منهما 
توجد يف اجملاؿ كاألداء، ك٭تدد ٣تاؿ التقييم على مكونة كأما التقومي ٭تتوم على 

 .31ٚتيع ا١تكونات
التقومي ىو عملية إصدار أحكاـ كالوصوؿ إىل قرارات،  كيف بعض النسخ  أف

كذلك خالؿ التعرؼ على نواحي القوة كالضعف فيها، كعلى ضوء األىداؼ الًتبية 
ا١تقبولة بقصد ٖتسُت عملية التعلم كالتعليم. هبذا ا١تعٌت فإف التقومي يصبح عملية 

ترتبط بإصدار مستمرة كشاملة كال تقف عند ٣ترد إعطاء درجة أك تقدير كإ٪تا 
 34أحكاـ على ضوء أىداؼ أك معايَت ٤تددة.
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 التربية في التقويم وظائف  -2
 44: يلي كما الوظائف ٢تا الًتبية، تطوير عملية يف التقومي

 الًتبية نظاـ ٖتسُت(أ 

 نتائج من ا١تعلومات ألف كثَتا، بناء التقومي دكر الوظيفة، ىذه يف
 .ا١تتطورة الًتبية ظاـن يف احملتاجة لتحسُت داخال تكوف التقومي

 كاجملتمع اٟتكومة إىل القابلية(ب 

 لكنو الداخل، من اٟتاجة من ا١تسؤؤلوف رأل ما الوظيفة، ىذه أما
 القابلية على تشمل الوظيفة ىذه ألف. ا٠تارج من كاجب شيء

 تطوير عملية يف كالنتائج اليت كاألخالقية كاالقتصادية، االجتماعيية،
 .الًتبية

 التطوير نتائج من تاليةال ا٠تطوة تعيُت(ج 
 السؤالُت، من اإلجابة بشكل الًتبية نظاـ تطوير نتائج من التالية ا٠تطوة

 اٞتديد النظاـ حاؿ أم يف( ب ك ال؟ أـ سينتشر اٞتديد النظاـ ىل( أ
 ككيف؟ سينتشر،

 3102 المنهج تنفيذ تقويم مبادئ  -3
كنتائج ا١تنهج،  يقاـ تقومي ا١تنهج على تطوير كثائق ا١تنهج، كتنفيذ ا١تنهج،

 35كآثار ا١تنهج. كالبياف كما يلي:

التقومي على تطوير كثائق ا١تنهج يقاـ لنيل ا١تعلومات عن االتفاؽ بُت (أ 
 مضموف كثائق ا١تنهج ك تصميم ا١تنهج.

التقومي على تنفيذ ا١تنهج يقاـ لنيل ا١تعلومات عن االتفاؽ بُت تنفيذ ا١تنهج (ب 
 ١تنهج على:ك كثائق ا١تنهج. يشمل تقومي تنفيذ ا
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 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012) hlm. 16-17 
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تقومي تنفيذ ا١تنهج احملدد، كىو التقومي على ا١تواد الدراسية يف ا١تستول  (2
 ا١تعينة أك يف ا١تدرسة ا١تعينة.

تقومي تنفيذ ا١تنهج ا١تكتمل، كىو التقومي على ا١تواد الدراسية يف كل  (1
 ا١تستول يف ا١تدرسة أك يف كل ا١تدرسة. 

ومات عن االتفاؽ بُت ٖتقيق التعلم التقومي على نتائج ا١تنهج يقاـ لنيل ا١تعل(ج 
  بالكفاءات األساسية.

التقومي على آثار ا١تنهج يقاـ لنيل ا١تعلومات عن التأثَت من الكفاءات، إما (د 
 ا١تواقف كا١تعرفة كا١تهارة للمتعلمُت على تغيَت ا١تواقف اجملتمعية حو٢تم.

١تبادئ يف كيقاـ تقومي تنفيذ ا١تنهج بتحقيق أىداؼ ا١تنهج ا١تعينة. كمن ا
 تقومي تنفيذ ا١تنهج ىي:

 مبدأ الوثيق، كىو الوثيقة بُت الًتبية كاحتياجات اٟتياة.(أ 
مبدأ الفاعلية، كىو إىل أين الشيء ا١تخطط أك ا١تراد يستطيع أف ٭تقق، مثل (ب 

 فاعلية ا١تعلمُت كفاعلية ا١تتعلمُت.
فعولة. كىذا مبدأ الفعالية، كىو ا١تقارنة بُت النتيجة احملصولة ك احملاكلة ا١ت(ج 

 ا١تبدأ متفقد من الوقت، كا٢تمة، كا١تاؿ.
مبدأ ا١تستمر، كىو االرتباط كاالتصاؿ بُت مستول الًتبية ا١تتنوعة ك نوع (د 

 الًتبية ا١تتنوعة.
 مبدأ ا١تركنة، كىو الفرصة ا١تطلق لعمل الشيء.(ق 
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 الثالث الفصل

 البحث منهجية
 اٟتقيقة عن الكشف إىل صلللتوا العقل ينهجو الذم الواضح الطريق ىو ا١تنهج 

 مستعينا ا١تعلومة حصيصة صحة على الربىنة أك إليها، الوصوؿ الباحثة تريد اليت
 46.البحث عملية يف العقل ٢تا ٮتضع العامة القواعد من ٔتجموعة
 مدخل: كىي بو تتعلق اليت باألمور البحث ىذا يف ا١تنهج تفصيل فيمكن 
 ٖتليل كطريقة البيانات، ٚتع أسلوب رىا،كمصاد البيانات الباحثة، حضور البحث،
 .البيانات

  ومنهجو البحث مدخل  -أ 

 كيقـو. التقوٯتي الوصفي با١تنهج الكيفي ا١تدخل ىو البحث ىذا مدخل
 الظركؼ بتحديد يهتم كىو كتفسَته، كائن ىو ما بوصف الوصفي الكيفي البحث

 الشائعة ارساتا١تم بتحديد أيضا يهتم كما الوقائع، بُت توجد اليت كالعالقات
 يف كطرائقها كاٞتماعات األفراد عند كاالٕتاىات، ا١تعتقدات على كالتعرؼ كالسائدة

 الكلمات شكل تأخذ أف ٕتمع اليت ا١تعلومات الوصفي ا١تنهج كأما 47.كالتطور النمو
 من اقتباسات على ٖتتوم للبحث ا١تكتوبة كالنتائج األرقاـ، من بدال الوصف أك

 ا١تقابالت، مصدرىا ٚتعت اليت كا١تعلومات العرض، قويةكت لتوضيح البيانات
 كا١تذاكرات الشخصية، كالوثائق كالفيديو كاألشرطة، كالصور، ا١تيدانية، كا١تالحظات
 48.األخرل الرٝتية كالسجالت
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 كيفسر يصف أف يستطيع حىت تقوٯتية كصفية بطريقة الكتابة ىذه الباحثة ْتث
 أكا١توصوالت بالوقائع معلقة الطريقة ىذه حولنا، يف اآلف ا١توجودة كالوقائع اٟتاالت

 كالتفكَتات، كاالعتقادات، االنساف، حوؿ تدكر اليت االجرءات: مثل ا١توجودات
 اجملتمع، أك الناس هبا يشعركف اليت كالتأثَتات االنسيانية، النشاطات ك كاألعماؿ،
 49.األف ٘تر اليت كاٟتاالت

 بقيم مقارنتها كعملية البيانات ٚتع مليةع: ٫تا عمليتاف، التقوٯتي البحث يف
 مستخدمة التقوٯتي البحث ىذا خصائص أريكونطا، سوىارسيمي عند ك 50.معينة

 التقوٯتي البحث ىذا كيستخدـ. ا١تبحوثة الربامج جودة لًتقية قصدا الربامج أنواع ٞتميع
 51.اٟتكومية القرارات تنفيذ لتقومي

 
  الباحثة حضور  -ب 

مهمة جدا، ألف يف البحث النوعي  لبحث النوعييف ا ةحضور الباحثإف 
حضور الباحثة تعترب باألداة األساسية أك أداة ا١تفتاح، أم أف الباحثة تكوف مهمة يف 
البحث النوعي. أما دكر الباحثة يف البحث النوعي يعٍت تقـو الباحثة نفسها بعملية 

 ة عن  نتائج البحوث.البحث، أم ّتمع البيانات ك ٖتليلها كتفسَت البيانات كا١تخرب 
  

 ىامصادر و  البيانات  -ج 
 :ىي البحث ىذا يف البيانات كأما

 البيانات كىذه. الفصل يف التعلم عملية قبل التعلم ٗتطيط يف ا١تدرسُت أنشطة -2
 بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة يف العربية اللغة مدرسي من ستحصل
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 التدريس مفردات مثل لمالتع ٗتطيط ككرقة من ك ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية
 . ا١تدرسُت لدل التدريس خطة ك

 كىذه. الفصل داخل التعلم عملية أم التعلم، تنفيذ يف ا١تدرسُت أنشطة -1
 من البيانات الفصل، يف التعلم عملية حينما با١تالحظة ستحصل البيانات
 ةاإلسالمي اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة يف العربية اللغة مدرسي
 بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة ا٠تامس الفصل يف الطالب ك ماالنج

 . ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية
 ستحصل البيانات كىذه. 1724 ا١تنهج تنفيذ يف ا١تدرس لدل ا١تشكالت -4

 اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة مدرسة يف العربية اللغة مدرسي من
 . ماالنج اإلسالمية

 البيانات كىذه. 1724 ا١تنهج تنفيذ يف ا١تدرس لدل مشكالتلل اٟتلوؿ -3
 .  ا١تدرسُت مع كا١تناقشة ا١تراجع كالكتب ا١تشكالت ٖتليل نتيجة من ستحصل

 مدرسو ىي البحث ىذا يف الرئيسية البيانات فمصادر األكصاؼ، ىذه كمن
 اإلسالمية يةاإلبتدائ بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة ا٠تامس الفصل يف العربية اللغة

 .ا١تدرسُت لدل التدريس خطة ك التدريس مفردات مثل التعلم ٗتطيط ككرقة ماالنج،
 
 

  البيانات جمع أسلوب  -د 
 :يلي كما البحث ىذا يف الباحثة تستخدمها الذم البيانات ٚتع أسلوب إف

 ا١تقابلة -2

 ا١تعلومات ّتمع الباحثة خال٢تا من يقـو شفهية استبانة ا١تقابلة تعترب
 من ا١تعلومات على للحصوؿ مهمة أداة كىي ا١تفحوص، من الشفوية اناتكالبي

 النفسية التعبَتات كفهم دراسة من الباحثة ٘تكن كىي. البشرية مصادرىا خالؿ
 كما يقدمها، اليت با١تعلومات كتأثَته انفعالو مدل على كاالطالع للمفحوص
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 على يساعدىا ٦تا صا١تفحو  مع كمودة ثقة عالقات إقامة من الباحثة ٘تكن أهنا
 52.ا١تطلوبة ا١تعلومات عن الكشف

 مقابلة ىي ا١تنظمة غَت كا١تقابلة. ا١تنظمة غَت ا١تقابلة نوع الباحثة كتستخدـ
 ١تدير أقرب الباحثة دكر يكوف كفيها. كعميقة مفتوحة أسئلة ذات مقننة، غَت

 دكف كسلوكو ا١تشارؾ تفكَت فهم من الباحثة ٘تكن كىذا. مقابال منو كأكثر اٟتوار
 أقواؿ من ٖتد قد كاليت عليو كتصنيفاتو السابقة البحث فرضيات إسقاط

 53.ا١تشاركُت
 العلماء هنضة مدرسة يف العربية اللغة مدرسي إىل با١تقابلة الباحثة ستقيم
 عن البيانات لنيل با١تقابلة الباحثة كتقـو. ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت

  اللغة منهج تنفيذ حينما ا١تدرس يواجهها اليت كا١تشكالت التعلم ٗتطيط عملية
 . 1724 العربية

 ا١تالحظة -1

 خرباتو اكتساب يف العادم اإلنساف يستخدمها كسيلة ىي ا١تالحظة
 كلكن عنو، نسمع أك نشاىده ما خالؿ من خرباتنا ٧تمع حيث كمعلوماتو

 ١تعرفة أساسا امالحظته من ٕتعل معينا منهجا يتبع فإهنا تالحظ حُت الباحثة
 54. معينة لظاىرة دقيق فهح أك كاعية

 أمر أك ظاىرة أك حادثة إىل العفوم االنتباه ىي البسيط ٔتعناىا كا١تالحظة
 للظاىرات كمضبوط كمنظم مقصود انتباه فهي العلمية ا١تالحظة أما. ما

 مالحظة كل ىي أم. كقوانينها اسباهبا اكتشاؼ بغية األمور أك أكاٟتوادث
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 بُت العالقات كعن ا١تدركسة الظاىرات دقائق عن الكشف إىل تؤدم منهجية
 55.األخرل الظاىرات كبُت كبينها عناصرىا
 الربامج ٚتيع يف تشارؾ الباحثة بأف تعٍت با١تشاركة، با١تالحظة الباحثة كتقـو
. األعماؿ تلك يف تدخل ال أف تسعى كلكنها البحث ميداف يف اليومية كاألعماؿ

 العربية اللغة ٔتنهج التعلم تنفيذ عملية عن البيانات لنيل با١تالحظة الباحثة ستقيم
 اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة ٔتدرسة الفصل داخل 1724
 عملية يف الفصل، يف كالطالب ا١تدرس أنشطة الباحثة كستالحظ. ماالنج
 . ا٠تتامية األنشطة حىت األكلية األنشطة منذ التعلم،

 الوثائق دراسة  -4

 دراسة ىو البحث ىذا يف البيانات ٞتمع الثالث األساسي كاألسلوب
 كاجملالت األنشطة كتقريرات كالدكريات الكتب ىي بالوثائق ا١تراد. الوثائق
 اٟتقائق لطلب البحث طريقة كىي 56.كغَتىا كا١تخطوطات الدرجات ككشف

 ا١تواد ٦تن كغَتىا كا١تذكرات كالرسائل كاجملالت كالكتب الوثائق من كالبيانات
  57.ا١تكتوبة

 لدل التعلم ٗتطيط نتيجة عن البيانات لنيل الوثائق بدراسة الباحثة ستقيم
 خلوؿ عن ا١تعلومات كلنيل. التدريس كخطة التدريس مفردات إما ا١تدرسُت،

 ٔتدرسة 1724 العربية اللغة منهج تنفيذ يف ا١تدرس يواجهها اليت ا١تشكالت
 .  ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية بولوك٬تُت العلماء هنضة
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 420(، ص 1778)دمشق: دار الفكر، أساسياتو النظرية ك٦تارستو العلمية،  –البحث العلمي رجاء كحيد دكيدرم،  

56
 .458-450(، ص 2981)الكويت: ككالة ا١تطبوعات عبد اهلل حرمي، البحث العلمي كمناىجو،  أصوؿأٛتد بدر،  

57
Suharsimi Arikunnto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002) hlm. 2. 
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 البيانات تحليل  -ه 

 االتفاعلي الطراز بالطريق الوصفي التحليل البحث ىذا يف الباحثة يستخدـ
(interactive model) ىوبَتماف ك ميليس ركده الذم الطريق ىدا ك (Miles & 

Huberman) :58، كما يلي  

 
 
 إنقاص البيانات  -2

ية التخيَت، كتركيز  األفكار، كا١تستخلص، إنقاص البيانات ىو عمل  
كلما كثرت البيانات اليت حصلت   كٖتويل البيانات األكلية من ميداف البحث.

 عليها الباحثة كلما اختلطت كاختلفت. كمن ىنا جاءت أ٫تية انقاص البيانات.
 ىذه العملية بالبحث منذ أكؿ حىت انتهاء البحث.  تقاـ الباحثةك 
 عرض البيانات  -1

يف ىذه ا٠تطوة اليت تأيت بعد انقاص البيانات ىي عرض البيانات. ك   
تقـو الباحثة على عملية التحديد، كالتصنيف، كالتنظيم، كالبياف، إما  ا٠تطوة

 منهجيا كموضوعيا كشامال، مث يأيت يف النهاية عملية التفسَت.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuanntitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 
2014) hlm. 247. 

 البيانات عرض ٚتع البيانات

 البيانات انقاص

 االستنتاج
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 ستنتاجاال -4
دالؿ من بيانات ا٠تطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ االستنباط كاالست  

كتقـو البحث، يشتمل على النتائج اٞتديدة اليت تتميز من النتائج السابقة. 
الباحثة باستنتاج ما توصل إليو البحث كفقا بتصنيفات ا١تبحوث مطابقا 

 بتفسَتاتو. 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 سالمية ماالنجاالبتدائية اإللمحة عن مدرسة نهضة العلماء بولوجين  -أ
الرؤية والرسالة واألىداف لمدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية  -1

 اإلسالمية ماالنج
ىي  اإلسالمية ماالنج االبتدائيةُت ك٬تٔتدرسة هنضة العلماء بولو أما الرؤية 

، كاألخالؽ، كاإل٧تاز، كمعرفة أىل السنة  "إبداع ا١تتخرج الذم لو اإلٯتاف، كالعلـو
 59."كاٞتماعة

 اإلسالمية ماالنج االبتدائيةُت ك٬تٔتدرسة هنضة العلماء بولو كأما الرسالة 
 17ىي:
تنمية ا١تواقف، كالسلوؾ، كالعملية بطريق العمل على أساس أىل السنة  (1

 كاٞتماعة. 
إكماؿ عملية التعليم كاإلشراؼ بطريق التعليم الفعلي، كالتجديدم، كاالبكارم،  (2

 الفعايل، كالفرحي. 
 عارؼ يف ٣تاؿ العلـو كالتكنولوجيا. تطوير ا١ت (3
تطوير ا١تعارؼ يف ٣تاؿ ا١تهارات، اللغة العربية، كاللغة اال٧تليزية، كالرياضيات،  (4

 كالفن كالثقافة، مناسبة ٔتلكة الطالب، كرغبتهم، ك قدرهتم.  
 إبتداع بيئة ا١تدرسة الصحة، كالنظيفة، كاٞتميلة، ك السليمة. (5
 تطوير موقف االحساس بالبيئة. (6
 ابتداع التعاكف ا١تتناسق بُت أفراد ا١تدرسة كالبيئة.  (7

                                                           
 1720أغوسطوس  12نتيجة الوثائق ١تدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوك٬تن ماالنج يف التاريخ  59
 1720أغوسطوس  12نتيجة الوثائق ١تدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوك٬تن ماالنج يف التاريخ  17
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 كجود ا١تدرسة األمينة يف اجملتمع. (8
 تنمية ا١تهنية لدل ا١تدرسُت. (9

 اإلسالمية ماالنج االبتدائيةُت ك٬تٔتدرسة هنضة العلماء بولو كأما األىداؼ 
 12ىي:

هلل، ا١تقصود يعٍت لو األخالؽ الكرٯتة إىل ا. تلميذ صاحل  أك تلميذة صاٟتة (1
 كالنيب، كالوالدين،  كاجملتمع.

 ا١تقصود يعٍت لو القدرة للتفكَت، كالتحليل، كاستنتاج الشيء.. ذكي (2
ا١تقصود يعٍت لو القدرة إلبداع الشيء، كٖتسينو يف بيئتو، حىت صارت . ضليع (3

 شيء أحسن كنافع. 
ا١تسؤلية  ا١تقصود يعٍت لو القدرة لفهم نفسو، كالبيئة، ك١تلناسبة بالبيئة، كلوذايت.  (4

 لنفسو كالبيئة.
 

الهيكل التنظيمي بمدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية اإلسالمية  -2
 ماالنج

اإلسالمية  االبتدائيةُت ك٬تمدرسة هنضة العلماء بولو كأما ا٢تيكل التنظيمي يف 
مدرسة هنضة العلماء من رئيس ا١تدرسة حىت أعضاء أخرل، كموقفها يف  ماالنج

 11، كما يف اٞتدكؿ التايل:اإلسالمية ماالنج بتدائيةاالُت ك٬تبولو 

                                                           
  1720أغوسطوس  12نتيجة الوثائق ١تدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوك٬تن ماالنج يف التاريخ  12

62
 1720أغوسطوس  12نتيجة الوثائق ١تدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوك٬تن ماالنج يف التاريخ مأخودة من  البياف 
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 (3.0الجدول رقم )
 3106/3107اإلسالمية ماالنج في السنة الدراسية  االبتدائيةجين ويبمدرسة نهضة العلماء بولو  الهيكل التنظيمي

 نشطة الطالبأل ةالرئيسنائب 
 SITI MAIMUNAH,S.PdI 

 للمناىج الدراسية ةنائب الرئيس
TUTIK SRIWILUJENG,S.PdI 

 ة للموظفُتنائب الرئيس

EKA SETIA WAHYUNI,S,Pd 

 ة للوسائلنائب الرئيس
 MUBIN ARDIANSYAH,S.PdI 

 متصلة اجملتمع
SITI MAIMUNAH,S.PdI 

 

 ا١تقصف ا١تدرسي
ALFIAN SYAHPUTRA 

 موظفة ا١تكتبة
YULITA DWI WIDYASARI,S.Pd 

 منسق إدارم
 FITRYATUS SHOLICHAH 

 الدينية الشؤكف كزارة
 مدينة ماالنج

 ا١تعهد الًتبوم
 ا١تعهد الًتبوم ا١تعارؼ

 رئيسة ا١تدرسة
Suharni, S.Pd 

 أمُت الصندكؽ
Umi Khoiriyah,S.Pdi 

 ٞتنة ا١تدرسة
Hj. Mardliyyah 

 ةكزارة الًتبي
 مدينة ماالنج

 السادس( –٣تلس ا١تعلمُت )من الفصل األكؿ 

 ا١تتعلمُت
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حالة المدرسين والموظفين في مدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية  -3
 مية ماالنجاإلسال

 االبتدائيةُت ك٬تمدرسة هنضة العلماء بولو أما عدد ا١تدرسُت كا١توظفُت يف 
انسانا، كيتكوف من أربعة ذكورا، ك ثالثة عشر إناثا.  20ىو  اإلسالمية ماالنج

كيتكوف من كاحدة رئيسة ا١تدرسة، ا١توظفُت، كا١تدرسوف يف الفصل. كىم متخرجوف 
مدرسا،  20يسيا خاصة يف مدينة ماالنج. كمن من اٞتامعات ا١تختلفة يف اندكن

مدرستُت منهم قد صارت كا١توظفة اٟتكومية. كينقسم ا١تدرسوف فيها قسمُت، ىو 
(. كأما مدرسة اللغة العربية فيها GTT(، كا١تدرسوف غَت ا١تثبتوف )GTا١تدرسوف ا١تثبتوف )

 من ا١تدرسة ا١تثبتة كلكنها ليست من ا١توظفة اٟتكومية. 
 

لطالب والطالبات بمدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية حالة ا -4
 اإلسالمية ماالنج

اإلسالمية  االبتدائيةُت ك٬تمدرسة هنضة العلماء بولو كأما عدد الطالب يف 
طالبا من الفصل األكؿ حىت الفصل السادس. كمعظم منهم  110ىو  ماالنج

كنوف بعيدا عن ا١تدرسة. كأما يسكنوف يف نفس ا١تنطقة با١تدرسة، كالباقي القليل يس
اإلسالمية  االبتدائيةُت ك٬تٔتدرسة هنضة العلماء بولو عدد الطالب يف الفصل ا٠تامس 

طالبة. كينقسم الطالب يف  10طالبا ك 20طالبا، الذين يتكوف من  33ىو  ماالنج
الفصل ا٠تامس إىل الفصلُت. كيف كل السنة الدراسية، كاد عدد الطالب اٞتديد يف 

. كأما يباف عدد الطالب  اإلسالمية ماالنج االبتدائيةُت ك٬تة هنضة العلماء بولو مدرس
  14كما يف اٞتدكؿ التايل:
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 1720أغوسطوس  12سة هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوك٬تن ماالنج يف التاريخ نتيجة الوثائق ١تدر مأخودة من  البياف 
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 العدد   الطالبات الطالب الفصل 

 12 10 43 األكؿ
 50 18 19 الثاين
 34 12 11 الثالث
 31 15 20 الرابع

 33 10 20 ا٠تامس
 17 9 22 السادس
 110 240 247 المجموع

 (3.3لجدول رقم )ا
اإلسالمية ماالنج  االبتدائيةجين ويحالة الطالب والطالبات بمدرسة نهضة العلماء بولو 

 3106/3107في السنة الدراسية 
 

الوسائل واإلمكانيات بمدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية اإلسالمية  -5
 ماالنج

ضة العلماء مدرسة هنكجد الوسائل التعليمية ا١تتنوعة كاالمكانيات يف 
. أما الوسائل التعليمية ا١توجودة تتكوف من اإلسالمية ماالنج االبتدائيةُت ك٬تبولو 

الوسائل اٟتديثة كالوسائل التقليدية. من الوسائل اٟتديثة ىي اٟتاسوب كالشاشة، كمن 
الوسائل التقليدية ىي السبورات، كالطباشر، كقلم جاؼ، كاألدكات الكتابية األخرل. 

ئل التقليدية موجودة يف كل الفصوؿ، كالوسائل اٟتديثة كالشاشة، ال كجدت أما الوسا
 االبتدائيةُت ك٬تمدرسة هنضة العلماء بولو يف كل الفصوؿ. كأما االمكانيات يف 

  13كما يف اٞتدكؿ التايل:  اإلسالمية ماالنج
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 ( 1720سبتمبَت  21البياف مأخوذة من ا١تالحظة كا١تقابلة )ماالنج،  
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 عدد الغرفة االمكانيات الرقم
 غرفة 22 الفصوؿ 2

ة إدارة رئيسة ا١تدرسة، كغرف 1
 الضيافة

 غرفة كاحدة

 غرفة كاحدة الغرفة للمعلمُت كاإلدارم 4
 غرفة كاحدة القاعة كا١تصلى  3
 غرفة كاحدة ا١تكتبة 5
 غرفة كاحدة غرفة الشركة 1
 غرفة كاحدة حجرة الصحية 0
 غرفة كاحدة اٟتماـ للمعلمُت 8
 غرؼ 3 اٟتماـ للطالب 9

 غرفة كاحدة ا١تطبخ 27
 (3.2الجدول رقم )

 اإلسالمية ماالنج االبتدائيةجين وياإلمكانيات بمدرسة نهضة العلماء بولو 
 

اإلنجازات في مجال اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء بولوويجين االبتدائية  -6
  اإلسالمية ماالنج

أما مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج هتتم كثَتا 
حىت حصلت على اال٧تازات يف مادة اللغة العربية. كمثل يف  با١تادة اللغة العربية.

االمتحاف األخَت للمدرسة على ا١تستول الوطٍت، ففي أربعة السنوات األخَتة، حصلت 
النتائج كالقيم العالية. فمن النتائج احملصولة يف االمتحاف األخَت للمدرسة على ا١تستول 

 الوطٍت، ١تادة اللغة العربية، فهي:
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 ا١تقاـ يف ا١تدينة النتيجة الوسطي أحسن النتيجة  الدراسيالعاـ 
 األكىل 8,89 27,77 1724/1723
 الثانية 9,17 27,77 1723/1725
 الثانية 9,74 27,77 1725/1721
 الثانية 8,89 27,77 1721/1720

 (3.3الجدول رقم )
 ة العربيةلمادة اللغ النتائج في االمتحان األخير للمدرسة على المستوى الوطني

 األخرل يف ىذه ا١تدرسة ىي: اإل٧تازاتك  
حصلت على الفائزة الثانية يف مسابقة الكليمات باللغة العربية  ٔتعرض  (1

 .1723مسابفة الفن كالرياضة للمدرسة يف مستول ا١تدينة ماالنج 
حصلت على الفائزة الثانية يف مسابقة الكليمات باللغة العربية  معرض  (2

 .1721ضة للمدرسة يف مستول ا١تدينة ماالنج مسابفة الفن كالريا
 

 وتحليلها عرض البيانات -ب
بمدرسة  3102عملية التخطيط في تعليم اللغة العربية على أساس المنهج  -1

 اإلسالمية  بماالنج االبتدائيةن ينهضة العلماء بولوويج
ٗتطيط التعليم ىو أنشطة إعداد ا١تعلمُت قبل تنفيذ عملية التعليم يف الفصل. 

طيط التعليم من األمر الواجب للمعلمُت يف كل ا١تادة، من ضمن ١تادة اللغة كٗت
العربية. كٗتطيط التعليم ال بد فيو ا١تناسبة بُت ا١تنهج ا١تستخدمة. كا١تنهج ا١تستخدمة 

اآلف، ىو ا١تنهج  اإلسالمية  ٔتاالنج االبتدائية ُتهنضة العلماء بولوك٬تيف مدرسة 
 درسة سوىارين:. كما قالت رئيسة ا١ت1724

منذ العاـ الدراسي  1724"قد نفذت ىذه ا١تدرسة ا١تنهج 
، خاصة للمواد الًتبية اإلسالمية كاللغة العربية. كلكن يف 1723/1725
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يف كل الفصوؿ. يف ذلك العاـ  1724ذلك العاـ الدراسي، مل تنفذ ا١تنهج 
 15يف الفصل األكؿ كالفصل الرابع فقط." 1724الدراسي، نفذت ا١تنهج 

 كقالت إحدل مدرسة اللغة العربية، أمي خَتية:
للمواد  1724"يف ىذا العاـ  الدراسي، قد نفذت ىذه ا١تدرسة ا١تنهج 

الًتبية كاللغة العربية يف كل الفصوؿ. كلكن، يف عملية القومي، للفصل 
، ألهنما مل 1724الثالث كالفصل السادس مل نطبق على أساس ا١تنهج 

 11."تنفذ ا١تادة ا١توضوعية
 ككما قالت مدرسة اللغة العربية، ميمونة:

للمواد الًتبية كاللغة العربية  1724"يف ىذا العاـ الدراسي، قد نفذنا ا١تنهج 
يف الفصل ا٠تامس. كقد نفذنا يف ٗتطيط التعليم، كتنفيذ التعليم، 

 10كالتقومي."
ة فمن البياف ا١تذكور، تستطيع الباحثة أف تأخذ النتيجة أف قد نفذت مدرس

للمادة اللغة العربية  1724هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج ا١تنهج 
، يعٍت منذ السنة 1723سنة  215مباشرة بعد خركج القرارات من الوزارة الدينية رقم 

يف  1724. كلكن يف تلك السنة الدراسية، قد نفذت ا١تنهج 1723/1725الدراسية 
األكؿ كالفصل الرابع. مث للفصوؿ األخرل، من ضمن الفصلُت فقط، يف الفصل 

. فاألف، 1725/1721منذ السنة الدراسية  1724الفصل ا٠تامس، تنفذ ا١تنهج 
 ١تادة اللغة العربية للسنة الثالثة.  1724تنفيذ ا١تنهج 

يف عملية التخطيط للتعليم، ٕتد األشياء اليت ال بد أف يعدىا ا١تدرس كا١تقرر 
عملية التعليم يف الفصل، إما للقاء كاحد، أك موضوع كاحد، أك مستول كالدليل لتنفيذ 

كاحدة، أك سنة كاحدة. كيف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية اإلسالمية ، 
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أعدت ا١تدرسة أربع الوثائق يف ٗتطيط تعليم اللغة العربية، كىي الربنامج السنوم، 
 طة التدريس. كما قالت ا١تدرسة: كالربنامج ا١تستوم، كمفردات التدريس، كخ

"أما كسائل ٗتطيط التعليم اليت قد أعددناىا ىي الربنامج السنول، 
كالربنامج ا١تستوم، كمفردات التدريس كخطة التدريس. كأعددنا ٚتيع 

 18الوسائل يف أكؿ السنة الدراسية"
فمن البياف ا١تذكور، فتحاكؿ مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء 
بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج أف تعد الوسائل )األجهزة( يف ٗتطيط التعليم 
٘تاما للسنة الدراسيية مباشرة يف أكؿ السنة. تبدأ من تطوير الربنامج السنوم، مث 
الربنامج ا١تستوم )النصف السنوم(، كاألخَت تطوير خطة التدريس لكل اللقاء 

 )اٟتصة( يف السنة. 
التدريس  ٞتميع اللقاء )اٟتصة( يف السنة الواحدة  يف أكؿ  كتطوير خطة

السنة الدراسيية، فتجد  الباحثة الفضيلة كالنقصاف. من الفضيلة ىي ال ٖتتاج ا١تدرسة 
مشغولة بإعداد خطة التدريس يف كل اٟتصة، فتستطيع ا١تدرسة أف تركز بإعداد ا١تواد 

أحيانا، تطور ا١تدرسة ٚتيع خطة الدراسيية أك كسائل التعليمية للطالب. كلكن، 
التدريس يف أكؿ السنة سريعا كعجلة الكماؿ الوسائل ا١تشركطة فقط، فكثَت من ا٠تطة 
التدريس اليت مل يستطيع أف تصَت كاألساس كالدليل لعملية التعليم يف الفصل. فتغَت 

 ا١تدرسة بعض خطة التدريس قبل عملية التعليم منناسبة باألحواؿ. 
دريس من الوثيقة ا١تهمة للمعلمُت يف ٗتطيط التعليم. ك مفردات مفردات الت

التدريس قد عينت قبل تطوير خطة التدريس. ألف أحد األساس لتطوير خطة التدريس 
٥تتلف بتعيُت مفردات  1724كتعيينها. فتعيُت مفردات التدريس على أساس ا١تنهج 

 سة اللغة العربية ميمونة:(. كما قالت مدر KTSPالتدريس على اساس ا١تنهج السابق )
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ال ٭تتاج ا١تدرسوف أف يعينوا كيتطورا  1724"يف ىذا ا١تنهج، أم ا١تنهج 
مفردات التدريس، ألهنا قد عينتها اٟتكومة. كىذا األمر ٥تتلف با١تنهج 

(. إذا يف ا١تنهج السابق، كجب على ا١تدرسُت لتعيُت KTSPالسابق )
   19موعة يف أكؿ العاـ الدراسي."مفردات االتدريس كتطويرىا نفسيا أك  ٣ت

أما خطة التدريس، ىي كسيلة ٗتطيط التعليم اليت  فيها تفصيل ٗتطيط 
عملية التعليم يف الفصل للموضوع الواحد أك اللقاء الواحد. كىذه الوسيلة أكسع كأكثر 
مشوال كتفصيال من مفردات التدريس. كاف يف خطة التدريس الكفاءة الرئيسية كالكفاءة 

األىداؼ التعليمية، كا١تواد التعليمية، ك األساليب التعليمية، كمصادر اسية ك األس
 . الدرس، كالتتقييم

كاختلف ٔتفردات التدريس اليت قد عينتها اٟتكومة، فخطة التدريس ال بد أف 
يتطورىا ا١تعلمُت يف كل ا١تادة. ككذالك يف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية اإلسالمية 

نج، تطور ا١تدرس خطة الدرس للمادة اللغة العربية، كما قاؿ مدرسة بولوك٬تُت ماال
 اللغة العربية ميمونة:

، فتبقي خطة 1724"إذا مفردات التدريس قد عينتها اٟتكومة للمنهج 
  07التدريس أف يتطورىا ا١تدرس يف كل ا١تادة كا١تدرسة مثل ا١تنهج السابق."

سة اللغة العربية يف مدرسة هنضة فمن البياف ا١تذكور، فتعرؼ الباحثة أف مدر 
العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج قد فهمت جيدا عن االختالؼ يف 

كا١تنهج السابق. كباعداد مفردات  1724اعداد كسائل ٗتطيط التعليم بُت ا١تنهج 
التدريس من اٟتكومة، فيستطيع أف يسهل ا١تدرسة يف ٕتهيز كسائل ٗتطيط التعليم 

 يف تطوير خطة التدريس. خاصة 
فيجب على كل ا١تدرسُت يف ا١تدرسة من ضمن مدرسة اللغة العربية أف 

، 1724يستطيعوا تطوير خطة التدريس على أساس ا١تنهج ا١تستخدمة، أم ا١تنهج 
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مدرسة هنضة العلماء قبل عملية التعليم يف الفصل. حىت تكوف مدرسة اللغة العربية يف 
فا٫تا جيدا عن تطوير خطة التدريس كخطوهتا.  ولوجُت ماالنجاإلسالمية ب االبتدائية

 ألف خطة التدريس كأساس عملية التعليم يف الفصل. 
اإلسالمية  االبتدائيةمدرسة هنضة العلماء كتطورت مدرسة اللغة العربية يف 

(. KKGفردية أك نفسية. رغم أف كجود ٣تموعة العمل للمدرسُت ) بولوجُت ماالنج
(، يستطيع أف يساعد ا١تدرسة يف ٣KKGتموعة العمل للمدرسُت )كلكن، بوجود 

 تطوير خطة التدريس. 
 كما قالت مدرسة اللغة العربية ميمونة:  

"كيف تطوير خطة الدرس،  نطورىا نفسيا أيضا، كنطورىا من مفردات 
 02التدريس اليت قد عينها اٟتكومة."

 كمت تقدمت مدرسة اللغة العربية ميمونة:
الية، كاف ٣تموعة العمل للمدرسُت يف مادة الًتبية اإلسالمية "يف ىذه الو 

كاللغة العربية. كلكن، يف تعيُت خطة الدرس ١تادة اللغة العربية، عيناىا 
نفسيا لنفس ا١تدرسة.  كىذه ٗتتلف بتعيُت خطة الدرس ١تادة الًتبية 
اإلسالمية، مثل الفقو كالقرأف كاٟتديث، كغَتىا. إما ١تادة الًتبية 

سالمية، نعُت خطة الدرس ٚتاعة، أم نقسم ا١توضوع الواحد للمدرس اإل
 01الواحد، مث ٧تمعها ك ننسج عليها كنستخدمها يف كل ا١تدرسة."

فمن البياف ا١تذكور، تشًتؾ مدرسة اللغة العربية فيي مدرسة هنضة العلماء 
. كلكن (KKGبولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج يف ٣تموعة العمل للمدرسُت )

فيها، اليهتم كثَتا يف مادة اللغة العربية، مثل يف عملية تطوير خطة التدريس. كأما 
(، يستطيع أف KKGبتطوير خطة التدريس ٚتاعة يف  ٣تموعة العمل للمدرسُت )
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يساعد عمل مدرسة اللغة العربية. رغم أف تستطيع مدرسة اللغة العربية تسأؿ عن 
 األشياء كتناقشها فيها. 

كا١تنهج السابق. كمن الفركؽ  1724الفرؽ بُت ٗتطيط التعليم با١تنهج ككاف 
ىي يف الكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية ك أنشطة التعليم األساسية.  فأنشطة 

ىي ا١تدخل العلمي. فوجب على كل مدرسة  1724التعليم ا١تستخدمة يف ا١تنهج 
التعليم بأنشطة ا١تالحظة، كاألسئلة، اللغة العربية تطوير خطة التدريس اليت فيها انشطة 

 كٚتع ا١تعلومات، كٖتليلها، كاالتصاؿ. 
 1724"كجد االختالؼ يف تطوير خطة التدريس على أساس ا١تنهج 

كا١تنهج السابق. كلكن االختالؼ قليال. االختالؼ األساس يف تطوير 
ف ، فالبد لعملية التعليم أ1724عملية التعليم يف الفصل. إذا يف ا١تنهج 

تستخدـ ا١تدخل العلمي. كاالختالؼ األخر ىو يف االصطالح "الكفاءة 
 04، الذم يف ا١تنهج السابق "مقياس الكفاءة".1724الرئيسية" يف ا١تنهج 

فمن البياف ا١تذكور، فتعرؼ الباحثة أف مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة 
يدا عن االختالؼ بُت العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج قد فهمت ج

كا١تنهج السابق. كقد حاكلت ا١تدرسة تطوير  1724خطة التدريس على أساس ا١تنهج 
. خاصة يف تطوبر خطوة عملية التعليم 1724خطة التدريس مناسبا بالدليل يف ا١تنهج 

 يف الفصل با١تدخل العلمي. 
يف البياف كالبد على ا١تدرس أف يتطور خطة التدريس با١تكونات ا١تعينة. كما 

من اٟتكومة عن العملية القياسية للًتبية االسالمية كاللغة العربية، ٠تطة التدريس تتكوف 
من ٜتسة النقاط على األقل، كىي أىداؼ التعليم، كطريقة التعليم )خطوة التعليم(، 

 كمصادر التعليم، كالتقييم. 
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االسالمية كأما خطة التدريس ا١توجودة يف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية 
بولوك٬تُت ماالنج ١تادة اللغة العربية تتكوف من اسم ا١تدرسة، كاسم ا١تادة، كالفصل، 
كا١تستول، كموضوع ا١تادة، كالوقت، كالكفاءات الرئيسية، كالكفاءات األساسية، 

  03كا١تؤشرات، كا١تواد الدراسية، كخطوة التعليم، كالتقييم، ككسائل التعليم كمصادرىا.
ة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية فتطورت مدرس 

االسالمية مالنج خطة التدريس با١تكونات الكثَتة. كلكن، ترل الباحثة أف يف خطة 
التدريس مكونة مهمة نقيصة، كىي أىداؼ التعليم. ال كتبت ا١تدرسة أىداؼ التعليم، 

ت. كترل الباحثة، بكتابة رغم أف نستطيع أف نلخص أىداؼ التعليم من ا١تؤشرا
أىداؼ التعليم يف خطة التدريس، ستصَت خطة التدريس أحسن كأكمل للدليل يف 

 تنفيذ التعليم. 
مث يف ٗتصيص الوقت، كتبت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضو العلماء 

دقيقة. كلكن يف التفصيل، كتبت خطوة  45×1بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج 
 45×1ليم يف الفصل با١تدخل العلمي للحصة الواحدة أك اللقاء الواحد فقط، أم التع

 دقيقة. فلم تفصل مدرسة اللغة العربية كامال للحصة األخرل. 
كيف اختيار ا١تواد الدراسية ا١تكتوبة يف خطة التدريس، قد اختارت ا١تدرسة 

اٞتلوس كا١تذاكرة. مث ا١تواد الدراسية أكسع من ا١توضوع. ا١تثاؿ، ا١توضوع ىو غرفة 
، غرفة  الصور ا١تختارة لعملية التعليم ىي صور كل الغرؼ يف البيت، إما غرفة النـو
االكل، اٟتماـ، كا١تطبخ. فًتل الباحثة أف ا١تواد الدراسية ا١تختارة تشمل على ا١توضوع 

كىذه ا١تواد  الدراسية ا١تناسبة، مث تزيد ا١تدرسة ا١تواد األخرل اليت رأهتا مناسبة با١توضوع.
 اليت اختارهتا ا١تدرسة من ا١تواد الدراسية ا١توجودة يف الكتاب الدراسي للمنهج السابق. 

كيف تطوير خطة التدريس، كجد ا٠تطوة القياسية ا١تكتوبة يف القرارات من 
اٟتكومة. كىذه ا٠تطوة تبدأ من استعراض مفردات التدريس، مث تعيُت ا١تواد الدراسية، 
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ؼ، كتطوير عملية التعليم يف الفصل، كتفصيل طريقة التقييم، كٗتصيص كتعيُت األىدا
الوقت، كتعيُت مصادر التعليم. كأما ا٠تطوة اليت يستخدمها مدرسة اللغة العربية يف 
مدرسة هنضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج يف تطوير خطة التدريس ال 

تطوير خطوة عملية التعليم، كما قالت مدرسة اللغة ٗتتلف كثَتا هبا. كتركز ا١تدرسة يف 
 العربية ميمونة:

، ال ٮتتلف كثَتا بتطوير 1724"يف تطوير خطة التدريس على ا١تنهج 
خطة التدريس على ا١تنهج السابق. أما ا٠تطوة ا١تستخدمة يساكم تقريبا. 
كنتطور خطة التدريس باستعراض مفردات التدريس أكال. كنركز تطوير 

لتدريس األف يف تطوير عملية التعليم اليت متخصصة با١تدخل خطة ا
العلمي، كمنقسمة إىل ثالثة األنشطة. ألهنا من ا١تميزة من خطة التدريس 

 05."1724على أساس ا١تنهج 
فمن البياف ا١تذكور، قد تطورت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء 

ا٠تطوة اٞتيدة. الهنا قالت أف خطوة يف تطوير بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج ب
الٮتتلف كثَتا ٓتطوة التطوير على أساس  1724خطة التدريس على أساس ا١تنهج 

ا١تنهج السابق. فا١تدرسة تبادؿ ا١تكونات ا١تتغَتة من ا١تنهج السابق مثل يف خطوة 
يس على عملية التعليم با١تدخل العلمي، كىذه من الًتكيز األساسي يف خطة التدر 

 . 1724أساس ا١تنهج 
قد أعدت اٟتكومة الكتاب  1724ككما عرفت الباحثة، أف يف ا١تنهج 

للمدرس كالكتاب للطالب. أما الكتاب للمدرس فيستطيع أف ٬تعلو ا١تدرس كا١تقرر 
. كلكن مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 1724كالدليل لعملية التعليم يف الفصل با١تنهج 

تدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج ال تراجع ٘تاما إىل الكتاب هنضة العلماء االب
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للمدرس يف اختيار ا١تواد الدراسي كتطوير خطوة التعليم يف الفصل، لكنها تراجع إىل 
 احتياج الطالب يف تلك ا١تدرسة. كما قالت مدرسة اللغة العربية ميمونة:

سالمية كاللغة من اٟتكومة للمواد الًتبية اال 1724"قد مت كتب ا١تنهج 
العربية منذ الفصل األكؿ حىت الفصل السادس، إما الكتب للمدرس 
كالكاب للطالب. كعدد الكتب للطالب ١تادة اللغة العربية يف الفصل 

كتابا فقط. كيف اختيار ا١تادة، ال نأخذ من تلك الكتب   17ا٠تامس 
 تطوير فقط، نأخذ أيضا من الكتاب اللغة العربية من ا١تنهج السابق. كيف

، ألف 1724خطوة التعليم ال نراجع كثَتا من الكتاب للمدرس با١تنهج 
 01نلقي ا١تواد ا١تتناسبة باحتياج الطالب."

كأما يف تفصيل التقومي، فتتناسب ا١تدرسة با١تقرر من اٟتكومة مثل ا١تواد 
 األخرل )ا١توضوعي( خاصة للفصل األكؿ حىت ا٠تامس.  

باحثة ك ٖتللها، فبكمالو، قد فهمت مدرسة فمن البيانات اليت تعرضها ال
اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج بعملية 

. كحاكلت أف ٗتطط التعليم على أساس 1724ٗتطيط التعليم على أساس ا١تنهج 
لتعليم على يف أكؿ السنة الدراسية. رغم أهنا مل تنفذ كل عملية ٗتطيط ا 1724ا١تنهج 

كامال ك٘تاما خاصة يف تطوير خطة التدريس. كعلى أساس   1724أساس ا١تنهج 
، كتركز ا١تدرسة تطوير خطة التدريس يف خطوة عملية التعليم يف الفصل 1724ا١تنهج 

 با١تدخل العلمي. 
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بمدرسة  3102في تعليم اللغة العربية على أساس المنهج  التنفيذعملية  -2
 اإلسالمية  بماالنج االبتدائية ويجينبولو نهضة العلماء 

تنفيذ التعليم ىو أنشطة التعليم يف الفصل اليت ٖتقيق عن ٗتطيط التعليم 
ا١تعُت كعملية التفاعل بُت ا١تعلم كالطالب. كعملية تنفبذ التعليم يف الفصل، تبدأ من 
دخوؿ ا١تدرس إىل الفصل، حىت انتهت الوقت ك خركج ا١تدرس من الفصل. كيف 

، قسمت عملية تنفيذ التعليم يف الفصل إىل ثالثة أقساـ، األنشطة 1724هج ا١تن
 األكلية، كاألنشطة الرئيسية، كاألنشطة ا٠تتامية. 

 قالت مدرسة اللغة العربية ميمونة:
"كما قد كتبنا يف خطة التدريس، ففي عملية تنفيذ التعليم يف الفصل، 

فتح الدرس أكال باستعداد ٨تاكؿ عن نطبق ما فيها. كفي خطوة التعليم، فن
  00الطالب، مث إلقاء ا١تواد، ك٩تتتم بإعطاء الواجب ا١تنزيل كالدعاء."

كيف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج كجدت 
االنشطة ا٠تاصة اليومية يف الصباح، قبل ابداء الدرس. كىذه االنشطة تسمى 

دقيقة تقريبا. كما قاؿ مدرسة اللغة العربية، أمي  35بالعبودية. ك٘تت ىذه االنشطة 
 خَتية:

. مث يقرؤكف   71.35"يدخل الطالب إىل الفصل يف الساعة  كل يـو
الدعاء، مث يصلوف الضحى ٚتاعة يف كل الفصل، مث يقرؤكف جز عم، 
كأٝتاء اٟتسٌت. كبعد ذلك يعمل ا١تدرس عمل الكشف، ك٬تمعوف 

  08."70.47الساعة  الصدقات. ك تنتهي ىذه األنشطة يف
يف اٟتقيقة، إذا يعمل الطالب بأنشطة العبودية، فكاف الطالب ٯتارس 
النطق اللغة العربية. ألهنم يدعوف بالدعاء من اللغة العربية، مث يقرؤكف جز عم كأٝتاء 
اٟتسٌت الذين باللغة العربية. كبغَت ا١تباشر، بتلك األنشطة، فيتعود الطالب على رأية 
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غة العربية كقراءهتا، كنطقها. كغَت ذلك، يستخدـ الطالب اللغة العربية الكتابة بالل
الستعداد الدعاء، إما يف أكؿ دخوؿ الفصل ك يف أخر ا٠تصة، أم الدعاء قبل رجوع 

 إىل البيت. فقاؿ الطالب، "استعدادا، دعاءا!". مث يدعوف ٚتاعة. 
ضة العلماء كأما ٗتصيص الوقت لعملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة هن

دقيقة للقاء كاحد يف األسبوع.  45× 1االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج ىو 
دقيقة. ككما قد كتبت يف خطة التدريس،  07فتعمل ا١تدرسة عملية التعليم يف الفصل 

أف ٚتيع الوقت ينقسم إىل ثالثة األنشطة التعليمية، كىي األنشطة األكلية كاألنشطة 
 27دقيقة، ؼ  07شطة ا٠تتامية. ككتبت يف خطة التدريس أف من الرئيسية كاألن

دقيقة لألنشطة ا٠تتامية.  27دقيقة لألنشطة الرئيسية، ك  57دقيقة لألنشطة األكلية، ك
كىذه من التفصيل لعملية التعليم يف الفصل منذ األنشطة األكلية حىت األنشطة 

 ا٠تتامية. 
يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت  كيف اٟتقيقة، نفذت مدرسة اللغة العربية

االبتدائية االسالمية ماالنج عملية التعليم يف الفصل االنشطة األكلية جيدا كما يف 
خطة التدريس، مث تستمر باالنشطة الرئيسية بكل السركر، حىت ال يشعر الطالب 

خطة  كا١تدرسة إذ قد انتهى الوقت. فتختتم ا١تدرسة سرعة أك مل تنفذ كما ا١تكتوب يف
 التدريس. كأحيانا، ترٕتل ا١تدرسة يف الفصل متوافقا باستجابات الطالب يف الفصل.  

 األنشطة األكلية(أ 
األنشطة األكلية ىي أنشطة عملية التعليم يف الفصل، منذ دخوؿ 
ا١تدرس إىل الفصل، مث فتح الدرس، كإعداد ا١تعلمُت جسميا كركحيا أك نفسيا 

ة الدراسية. كيف االنشطة األكلية، أعدت للدرس، حىت ا١تدرس سيلقي ا١تاد
ا١تدرسة حالة الفصل كالطالب، حىت يستطيعوف أف يتعلموا يف الفصل جيدا ك 
٦تتعا. كتستطيع ا١تدرسة أف تعد األنشطة ا١تتنوعة إلبداء الدرس أك إلعداد 

 الطالب يف عملية الدرس.  
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ه ا١تدرسة يف كمن األنشطة األكلية اليت عملتها مدرسة اللغة العربية هبذ
  09ابتداء الدرس، ىي:

 : السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو! األستاذة
 : كعليكم السالـ كرٛتة اهلل كبركاتو! الطالب
 : صباح ا٠تَت! األستاذة
 : صباح النور!  الطالب
 : أىال كسهال! األستاذة
 : أىال بك! الطالب
 : كيف حالكم؟ األستاذة
 افية. : اٟتمد هلل، ٓتَت كع الطالب 

كىذه ا٠تطوة أم التسليم إىل الطالب، ك النداء باللغة العربية تفعلها 
ا١تدرسة دائما يف ابتداء الدرس، ك يف الفصل األخر، تتبادؿ ا١تدرسة اٞتملة 
"صباح ا٠تَت" ب "هنارؾ سعيد"، ك "صباح النور" ب "سعيد مبارؾ". ألف 

أ بدأ الدرس يف -5صل ا١تدرسة تتناسب النداء بالوقت الدراسي. أما يف الف
ب بدأ الدرس -5. ك يف الفصل  78.37 – 70.47الصباح، أم يف الساعة 

 .  21.37 – 22.47يف النهر، أم يف االساعة 
 87ك يف نداء الطالب، تستخدـ ا١تدرسة طريقتُت:

 تنادم ا١تدرسة ٚتيع الطالب، ك٬تيبها الطالب ٚتاعة، -
الطالب ا١تختار نفسيا، تنادم ا١تدرسة طالبا كاحدا، مث أجاهبا  -

 كتنادم ا١تدرسة بعض الطالب، عشوائيا.
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كمن ىذا البياف، فًتا الباحثة أف الطالب قد تعودكا بالنداء من اللغة 
العربية. كما قد قالت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت 

ئما. كلكن، كما االبتدائية االسالمية ماالنج أهنا تفتح الدرس هبذه االنشطة دا
الحظت الباحثة، كاف الفرؽ بُت النداء إىل ٚتيع الطالب ٚتاعة ك النداء إىل 
الطالب كاحدا فواحدا. إذا تنادم ا١تدرسة إىل ٚتيع الطالب ٚتاعة، فيجيب 
الطالب بالصوت ا١ترتفع، كاٟتماسة. لكن، إذا تنادم ا١تدرسة طالبا كاحدا، ككثَت 

 شعر اٟتياء.منهم ٬تيب بالصوت ا١تنخفض، ك 
فتأخذ الباحثة النتيجة أف كثَت من الطالب يف الفصل ا٠تامس ٔتدرسة 
هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج يعتميدكف على نفسهم يف 
نطق اللغة العربية إذا ينطقوف ٚتاعة مع االصدقاء، كينقص االعتماد على 

 ٮتاؼ أف ينطق بالنطق ا٠تطيئة.  نفسهم، إذا ينطق باللغة العربية نفسيا، أم 
ك بعد نداء الطالب باللغة العربية، مث استمرت ا١تدرسة بالدعوة للغناء 
ٚتاعة. كالغناء عن ا١تفردات ا١تتناسبة با١توضوع ا١تدركسة. كالغناء تتكوف من 
ا١تفردات العربية ك ا١تعٌت يف اللغة األندكنيسية. كقبل الغناء، أعطت ا١تدرسة 

اللغة العربية مثل، "كاحد، اثنُت، ثاللث!" مث غنوا ٚتاعة باألصوات االستعداد ب
  82ا١ترتفعة. كأما الغناء عن الغرؼ يف البيت كما يلي:

 Itu ruang tamu غرفة اٞتلوس 

 Ruang Belajar غرفة ا١تذاكرة 

 Itu ruang makan غرفة األكل 

 Itu ruang tidur غرفة النـو 

 Ruang keluarga غرفة األسرة 

 Di dalam dapur يف ا١تطبخ
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 Di kamar mandi يف اٟتماـ 

 Ruangan di rumah غرؼ يف البيت

 (3.4الجدول رقم )
 الغناء عن الغرف في البيت 

كٖتاكؿ ا١تدرسة أف تعد الغناء للمفردات العربية يف كل ا١توضوع. ألف 
ة يف الدرس.  بابتداء الدرس باستخداـ الغناء، فتستطيع أف  تصَت الطالب ٛتاس

 كما قاؿ مدرسة اللغة العربية ميمونة:
"٨تاكؿ أف نعد الغناء يف كل ا١توضوع، ألف الطالب يف ا١تدرسة 
االبتدائية ٭تبوف الغناء. كإذا ا١تفردات العربيىة تستطيع أف تدخل يف 
الغناء، فالطالب أسهل لذكر ا١تفردات مع ا١تعٌت كٟتفظها. كغَت 

 81فردات، فيحافظوف بالسهولة كا١تمتعة."مباشرة، إذا يغنوف غناء ا١ت
 84كىذه الغناء األخرل اليت يغنوهنا الطالب يف الفصل ا٠تامس:

 ضيق  كاسع   صغَت  كبَت   قصَت  طويل 
 رقيق  غليظ   قليل  كثَت   قريب  بعيد 

 جاىل  ماىر   صعب  سهل  كسالف  نشيط 
 مرتفع منخفض   ثقيل  رخيص   قبيح  ٚتيل 
 أخ كبَت   أخ صغَت  أـ  أب ك ىيا ! 
 يف أسريت  عمة  عم   جدة  جد 

كىذه الغناء ٥تتلفة بالغناء عن الغرؼ يف البيت. فهذه الغناء تغٌت 
بدكف ا١تعٌت، لكن الطالب يغنوهنا باتباع حركات اليد، ألف الغناء تتكوف من 

ربة ا١تفردات ا١تتضادة. كيغٌت الطالب ىذه الغناء كما النغمة من الغناء ركب ع
 اٟتصاف. 
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كمن ىذه االنشطة ا١تسركرة، فًتل الباحثة  أف ٚتيع الطالب 
يتحمسوف يف تعلم اللغة العربية ٭تفظوف ا١تفردات. كإذا تستطيع ا١تدرسة أف تفتح 
الدرس باالنشطة ا١تسركرة كاٟتماسة، فتستطيع ا١تدرسة أف تعلم ا١تواد الدراسية 

طالب الدرس كالعلـو اٞتديد أسرع، ٦تتعة ، كيتعلم الطالب سعيدة، مث يناؿ ال
 كأسهل، كأكثر. 

ما عدا الغناء، يف كل أكؿ عملية التعليم، يقرأ الطالب ا١تفردات العربية 
كا١تعناين باللغة اإلندكنيسية دائما. كيفعلوف ىذه األنشطة إلعادة الطالب يف 

ر اشًتاؾ عملية التعليم. كبقراءة ا١تفردات إستقامة يف أكؿ الدرس، فسيتذك
الطالب عن ا١تفردات ا١تدركسة إما قليال أك كثَتا. كىذه من ا١تفردات ا١تقركءة 

 للطالب:
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Rumah  1 بيت ج بيوت 

Halaman 2 فناء ج أفنية، ساحة ج ساحات 

Pintu 3 باب ج أبواب 

Jendela  4 نافذة ج نوافذ 

Kamar 5 حجرة ج حجرات ، غرفة ج غرؼ 

Kamar Tamu 6 اٞتلوس غرفة الضيافة، غرفة 

Kamar Makan  7 غرفة األكل 

Kamar Tidur 8 غرفة النـو ، غرفة السفرة 

Kamar Mandi  9 ٛتاـ ج ٛتامات 

Tembok  10 جدار ج جدر ، حائط ج حوائط 

Lampu  11 مصباح ج مصابح ، سراج ج سرج 

Lantai   12 بالط ج أبلطة 

 (3.5الجدول رقم )
 عن الغرف في البيت ةالمفردات المقروءة في أول الحص

أما مصدر ا١تفردات ا١تقركءة ىو ا١تفردات يف كتاب اللغة العربية با١تنهج 
)ا١تنهج  1779)ا١تنهج السابق(. ألف يف كتاب اللغة العربية با١تنهج  1779

 1724السابق( كجدت ا١تفردات كا١تعاين، إما يف كتاب اللغة العربية با١تنهج 
 ، لكنها بالبيانات من الصور فقط. فوجدت ا١تفردات بدكف ا١تعاين

يف الفرصة األخرل، سألت  ا١تدرسة معٌت ا١تفردات إىل الطالب، 
١تراجعة ا١تفردات ا١تدركسة يف اللقاء السابق. أكال، سألت ا١تدرسة معٌت ا١تفردات 
إىل ٚتيع الطالب، كأجابوا ا١تعٌت ٚتاعة، مث أشارت أحد الطالب، ك سألت 

 جاب الطالب معٌت ا١تفردة كاحدا فواحدا عشوائيا.معٌت ا١تفردة إليو، كأ
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كيف كل أكؿ اٟتصة، ال تعمل ا١تدرسة عمل الكشف ١تعرفة حضزر 
الطالب. كلكن، قد تعمل عمل الكشف يف أثناء الدرس، مع األنشطة التعليمية 
األخرل. ك التشرح ا١تدرسة األىداؼ التعليمية يف بعض األحياف، كتشرح 

ستدرس، كاألنشطة اليت تكوف ا١تتعلمُت. كتعمل ا١تدرسة ىذه ا١تدرسة ا١تادة اليت 
 دقيقية يف كل اللقاء. 27األنشطة األكلية حوؿ 

كىذه من االنشطة األكلية اليت تطبقها مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 
هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج. كتستطيع الباحثة أف ترل 

افتاح الدرس بانواع األناشط ا١تمتعة كاٟتماسة، حىت يستعد أف ا١تدرسة ٖتاكؿ 
الطالب أف يعملوا عملية التعليم جسميا كركحيا، كيستعد أف ينالوا الدرس 

 جيدا.  
 األنشطة الرئيسية(ب 

األنشطة الرئيسية ىي األنشطة ا١تهمة يف عملية التعليم. يف األنشطة 
ية، أم إلقاء ا١تواد الدراسي إىل الرئيسية، كجد العملية لتحقيق األىداؼ التعليم

الطالب با٠تطوة ا١تعينة أك االسًتاتيجية ا١تعينة. كٖتتاج االنشطة الرئيسية أكثر 
 الوقت من األنشطة األكلية كا٠تتامية. 

ككجد االختالؼ يف خطوت التعليم بُت ا١تنهج السابق كا١تنهج  
يم. كيسمى ، كجد ا١تدخل ا٠تاص يف عملية التعل1724. يف ا١تنهج 1724

ا١تدخل با١تدخل العلمي. تتكوف ا١تدخل العلمي با٠تطوة التالية، كىي ا١تالحظة، 
 مث األسئلة، مث ٚتع البيانات ك ٖتليلها، مث االتصاالت. 

كأما يف ىذه ا١تدرسة، كما البيانات ا١تاخوذة من ا١تالحظة، يف األنشطة 
ملي، أم تبدأ بعملية الرئيسية، ٖتاكؿ ا١تدرسة أف تطبق التعليم با١تدخل الع

ا١تالحظة، مث األسئلة، مث ٚتع البيانات ك ٖتليلها، مث االتصاالت. كمن البياف 
 التفصيل لعملية التعليم يف ىذه ا١تدرسة ىي:
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 ا١تالحظة (1
أما ا١تالحظة، ىي ا٠تطوة األكىل يف عملية التعليم با١تدخل العلمي. 

طالب يف ْتث يف ىذه ا٠تطوة، تستطيع أف تطور ا١تدرسة كفاءات ال
ا١تعلومات، كتدقيق الطالب عن الشيء. كيف خطوة ا١تالحظة، تستطيع أف 
تطور ا١تدرسة أنشطات التعليم ا١تتنوعة، مثل القراءة، كاالستماع، كا١تشاىدة 

 )بالوسائل أك دكهنا(. 
كقد طبقت ا١تدرسة التعليم با١تدخل العلمي. ا٠تطوة االكىل ىي 

ة اليت عملتها ا١تدرسة يف عملية ا١تالحظة عملية ا١تالحظة. كإحدل األنشط
 83ىي:

عرضت الصور ا١تلونة، صور الغرؼ يف البيت، صورة غرفة  -
، صورة ا١تطبخ، صورة غرفة األكل،  اٞتلوس، صورة غرفة النـو

 كغَتىا أماـ الفصل.
مث ٟتظ الطالب تلك الصور، ك أكردكا اسم الغرفة يف الصورة   -

 كاحدا فواحدا باللغة العربية.
 اختارت ا١تدرسة صورة أم صورة غرفة اٞتلوس ك عرضتها مث  -

 إىل الطالب.
 مث ٟتظ الطالب تلك الصورة مالحظة جيدة.  -

يف اللقاء األخر، عملية التعليم اليت تطبيق األنشطة ا١تالحظة ىي 
عملية االستماع. فقرأت ا١تدرسة نص القراءة عن غرفة اٞتلوس، ك استمع 

 الطالب قراءة ا١تدرسة جيدا.

فمن ىذه االنشطة، فًتل الباحثة أف قد حاكلت مدرسة اللغة 
العربية أف تستخدـ كسائل التعليم ا١تناسب، كاجملذب البداء تعليم الدرس. 
                                                           

84
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حىت شاىد ٚتيع الطالب الصور ا١تشار إليهم جيدا. كلكن ستكوف أجذب، 
إذا تستخدـ مدرسة اللغة العربية الصور ا١تشار بالشاشة، ستكوف الصور أكرب 

 كأكضح. فقالت مدرسة اللغة العربية ميمونة عن الوسائل التعليمية:

"٨تاكؿ أف نستخدـ الوسائل التعليمية اجملذبة كالبسيطة، حىت ال 
نستغرؽ كقتا العداد الوسائل. ففي ىذه ا١تدرسة مل توجد الشاشة يف كل 
الفصوؿ، فلذالك، مل نستخدـ الشاشة كثَتا، ألهنا ٨تتاج أف نعدىا كتنقص 

 صة. كنبحث عن الوسائل اجملذبة األخرل، مثل الصور ا١تلونة."اٟت

 األسئلة (2
أما األسئلة، ىي ا٠تطوة العطاء الطالب الفرصة الكثَتة للتساؤؿ 
عن ا١تادة كتطوير شعور ا١تغيظ أك إرادة ا١تعرفة على الشيء بعد الحظوا 

ا من الشيئ من ا١تدرسة. كبعد الحظت الباحثة، كجد خطوة التعليم اليت فيه
 عملية األسئلة. 

 85فعملية ا١تدرسة اليت تطبق ا٠تطوة األسئلة ىي:
بعد عرض الصورة أماـ الفصل، سألت ا١تدرسة، "ماذا يف ىذه  -

 الغرفة؟" )السؤاؿ باللغة األندكنيسية( 
فأجاب الطالب باسم األدكات يف الصورة، إما باللغة  -

 األندكنيسية ك العربية.
 ٚتع البيانات (3

ىي ا٠تطوة الثالثة يف ا١تدخل العلمي للمنهج كٚتع البيانات 
. كيف ىذه ا٠تطوة، فيستطيع الطالب أف ٬تمع البيانات من األشياء 1724

اليت مل يعرفوا أك يريدكف أف يعرفوا بعد ا١تالحظة كاألسئلة. ك٬تمع الطالب 
البيانات من ا١تصادر األخرل أك من ا١تناقشة مع األصدقاء. يف ىذه ا٠تطوة، 
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طالب ٞتمع ا١تعلومات بصفة ذاتية، فا١تدرسة تساعدىم فقط أك يستحب ال
 تعطي ا١تساعدة حىت يستطيع الطالب أف يكشفوا البيانات نفسيا أك ذاتيا. 

فمن األنشطة اليت تطبق خطوة ٚتع ا١تعلومات يف مدرسة هنضة 
 81العلماء االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج ىي:

 فة لكل اجملموعة. أعطت ا١تدرسة الصورة ا١تختل -
كأعطت ا١تدرسة الوظيفة ليناقشوا األدكات يف الصورة، مث ٬تعلوا  -

 اٞتملة من اٝتاء األدكات يف الصورة. 
كيف ىذه عملية ا١تناقشة ٣تموعة، حثت ا١تدرسة إىل الطالب  -

لبحث معٌت ا١تفردات الصعبة أك ا١تفردات اٞتديدة يف الكتاب ك 
 يف القاموس. 

 عهم. فجمع الطالب ٔتجتم -
فكتب الطالب األٝتاء ا١توجودة يف الصورة، باللغة االندكنيسية  -

 أكال.
مث ْتث الطالب عن اللغة العربية من األٝتاء ا١توجودة فيها.   -

كاف الطالب قد علم اللغة العربية من بعض ا١تفردات. كإذا مل 
 يعرفوأ فبحثوا يف الكتاب كيف القاموس.  

 
 ٖتليل البيانات )الًتابط( (4

ليل البيانات، ىي ا٠تطوة ا١تهمة بعد الطالب ٬تمعوف كأما ٖت
البيانات. ففي ىذه ا٠تطوة، يستطيع الطالب أف يستنتج من البيانات 
احملصولة، ك يًتابطواىا. كأما عملية التعليم يف ىذه ا١تدرسة من ا٠تطوة الًتابط 

   80ىي:
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بعد البحث عن اللغة العربية من األٝتاء يف الصورة، يناقشوف  -
 معتهم ك٭تاكلوف أف يكتبوا اٞتملة من األٝتاء ا١توجودة.مع ٣ت

٬تعل بعضهم  اٞتمل باللغة العربية أكال، مث يًتٚتها باجملموعة  -
 إىل اللغة العربية. ك٬تعل بعضهم اٞتمل باللغة العربية مباشرة. 

 االتصاالت (5
، 1724كا٠تطوة األخَتة يف األنشطة الرئيسية على أساس ا١تنهج 

يف ىذه ا٠تطوة، كتب الطالب النتائج أك قرأىا أك إلقاءىا  ىي االتصاالت.
من األنشطة ٚتع البيانات كٖتليلها. كاالنشطة من ىذه ا٠تطوة مثل تدعو 
ا١تدرسة أف يطبقوا الطالب اٞتملة ا١تكتوبة، أك يلقي مضموف النس ا١تقركءة، 

 لعمل الطالب.  االستجاباتمث تعطي ا١تدرسة 
 88فهذه األنشطة ا١تنفذة يف الفصل من ا٠تطوة االتصاالت:

بعد ا١تناقشة، اختارت ا١تدرسة ٣تموعة كاحدة لتقدمي نتيجة  -
ا١تناقشة كقراءة اٞتمل ا١تكتوبة يف القرطاس. كيف ىذه الفرصة، ال 
بد لكل أعضاء اجملموعة أف يتقدموا أماـ الفصل لقراءة اٞتملة 

 متبادال.
تقدمي نتيجة ا١تناقشة، استمعت حينما إحدل اجملموعة  -

 اجملموعات األخرل. 
كيف أثناء التقدمي، أعطت ا١تدرسة االستجابات ٦تا قرأت  -

السؤاؿ عن معٌت اجملموعة. االستجابة من ا١تدرسة متنوعة، منها 
 ا١تفردات. ا١تثاؿ:

الطالب: "يف غرفة ا١تذاكرة خزانة، ككرسي، بالط، 
 مصباح،..."
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 نة؟" األستاذة: "ما معٌت خزا
 "almariiالطالب: "

 كاالستجابة لتصحيح تركيب اٞتملة. ا١تثاؿ، 
 الطالب: "أنظر! غرفة اٞتلوس نظيف ك مرتب."

 فالصحيح نظيف أك  نظيفة؟"’ غرفة اٞتلوس’األستاذة: "إذا 
 الطالب: "نظيفة أستاذة" 

 األستاذة: "مرتب أك مرتبة؟"
 الطالب: "مرتبة أستاذة"
 نث كا١تذكر للمذكر"األستاذة: "ا١تؤنث للمؤ 

 ا١تثاؿ األخر:
الطالب: "يف غرفة النـو جدار، بالط، مصباح، مكتب، 

 فراش، نافذة، صورة، كسادة، صندكؽ."
األستاذة: "إذا يف اللغة العربية، لفراؽ بُت األٝتاء، فيستخدـ 

فالصحيح يف غرفة النـو جدار، كبالط، كمصباح، ’. ك’
 دة، كصندكؽ."كمكتب، كفراش، كنافذة، كصورة، ككسا

 األنشطة ا٠تتامية(ج 
يف األنشطة ا٠تتامية، فيستنتج ا١تدرسة مع الطالب من ا١تادة ا١تدركسة 
يف األنشطة الرئيسية. كيف ىذه األنشطة أيضا تستطيع ا١تدرسة أف تعطي 
االستجابات من عملية التعليم، كتلقي الوجيبات للطالب، مث ٗتتم الدرس 

 بالسالـ. 
لعلماء االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج، من أما يف مدرسة هنضة ا

االنشطة ا٠تتامية اليت قد الحظت الباحثة ىي، تلقي ا١تدرسة النقاط ا١تهمة من 
أعماؿ الطالب، مث تعطي الوجيبات ا١تنزيل، كأحيانا تلقي ماسيعمل الطالب يف 
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مث تسلم االسبوع ا١تقبل. مث ننتهي ا١تدرسة الدرس بقراءة "اٟتمدلة" ٚتاعة. 
 ا١تدرسة كٗترج من الفصل. 

كيف بعض األحياف، ال تستنتج ا١تدرسة ا١تادة يف أخر اٟتصة، ألف  
الوقت قد انتهى. فتلقي الوجيبات ا١تنزلِت إىل الطالب مباشرة، ك يقرؤكف 
اٟتمدلة ٚتاعة، مث ٗتتتم الدرس بالسالـ. كيف كل اللقاء، تعطي ا١تدرسة الواجبة 

ا قبل اختتاـ الدرس، ألف رأت مدرسة اللغة العربية أف بعمل ا١تنزيل للطالب دائم
 الواجبات ا١تنزيل فعلى األقل، الطالب سيقرؤكف ا١تادة يف البيت. 

 
 عملية تكوين ا١تواقف يف عملية التعليم(د 

مدخلُت التعليم، كىي التعليم ا١تباشر كالتعليم  1724تطور ا١تنهج 
ملية التعليم عندما ا١تتعلموف يتطوركف غَت ا١تباشر. أما التعليم ا١تباشر، ىو ع

ا١تعارؼ، كاستطاع التفكَت، بالتفاعل ا١تباشر ٔتصادر التعليم ا١تخطط يف مفردات 
كأما التعليم غَت ا١تباشر، ىو التدريس كخطة التدريس كعملية التعليم يف الفصل. 

قرير ا١تركزة يف تطوير القيمة كا١تواقف، كما ا١تكتوب يف ملحق تعملية التعليم 
 :1723سنة  215كزارة الدينية رقم 

"التعليم غَت ا١تباشر ىو عملية الًتبية اٟتادثة يف أثناء عملية التعليم 
ا١تباشر لكنو ال ٮتطط يف األنشطة ا٠تاصة. كالتعليم غَت ا١تباشر 
متواصل بتطوير القيمة كا١توقف. اختلف با١تعرفة عن القيمة ك ا١توقف 

ا١تباشر من ا١تادة ا١تعُت، تطوير ا١توقف كعملية اٟتادثة يف عملية التعليم 
تطوير األخالؽ كالسلوؾ اليت حدثت يف كل ا١تادة ككل األنشطة يف 

 89الفصل، كا١تدرسة، كاجملتمع."

                                                           
 471 - 472صفحة  1723سنة  215مًتجم من ملحق تقرير كزارة الدينية رقم  89
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كمدرسة اللغة العربية يف مدرسة االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج، 
ناء الدرس، قبل ٖتاكؿ أف تكوف مواقف الطالب خاصة للغة العربية. كفي اث

يعمل الطالب التدريبات أك االمتحاف، فقالت ا١تدرسة، "قبل إجابة السؤاؿ، ىيا 
نقرأ البسملة ٚتاعة!". مث يف اثناء االمتحاف أك التدريبات، تنبو ا١تدرسة طالهبم 

 97للصدؽ، كقالت، "أجيبوا السؤاؿ نفسيا يا تالميذ! التسألو أصدقائكم!"
ا١تدرسة التشجيعات لكي ٭تب الطالب كيف الفرصة األخرل، تعطِت 

اللغة العربية. كما قالت ا١تدرسة كثَتا، "فكركا يف دماعكم أف اللغة العربية 
سهلة!". كذات اللقاء، حينما يقوؿ الطالب أف اللغة العربية صعبة، فقالت 
ا١تدرسة أماـ الفصل، "ال تفكركا أف اللغة العربية صعبة!". كتعطي ا١تدرسة 

 الطالب لكي يشجع كيعتمد على نفسو  أف ينطق كيتكلم التشجيعات إىل
باللغة العربية، بالقوؿ، "إرفع صوتك! ال تستحي!" ك "إرفع صوتك! ال ٗتاؼ 

  92أف ٗتطأ!".
 كاألنشطة األخرل اليت فيها عملية تكوين ا١تواقف ىي:

 : "ىل عندكم الواجب ا١تنزيل؟"  األستاذة
 : "نعم أستاذة." الطالب
ضع الواجب ا١تنزيل يف مكتب ا١تدرس! من مل يتموا : " األستاذة

 الواجب؟ تقدموا إىل األماـ! ال تكدب يا التالميذ!"

فتقدـ الطالب الذين مل يتموا الواجب، ك أعطت العقاب إليهم. 
ركبية، كالعقاب الثاين ىو  2777العقاب األكىل يعٍت بدفع الغـر 
 اعطاء صورة الشارب يف كجههم.
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منهج اللغة العربية  تنفيذفي  اجهها مدرسو اللغة العربيةالتي و  تالمشكال -3
 اإلسالمية  بماالنج االبتدائية بولوويجينبمدرسة نهضة العلماء  3102

ىو ا١تنهج اٞتديد ا١تستخدمة يف اندكنيسيا االف.  1724ا١تنهج 
السنة منذ  1724كللمواد الًتبية كاللغة العربية، فقد قررت الوزارة الدينية تنفيذ ا١تنهج 

لبعض الفصوؿ أكال. كيف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية  1723/1725الدراسية 
للمواد الًتبية االسالمية كاللغة  1724االسالمية بولوك٬تُت ماالنج قد نفذت ا١تنهج 

 . 1725/1721العربية يف كل الفصوؿ منذ السنة الدراسي 
 1724ا١تنهج ، فوجد االختالؼ با١تنهج السابق. كب1724أما ا١تنهج 

كاجو ا١تدرسوف ا١تشكالت كالصعوبات يف تنفيذىا، ال سيما مدرس اللغة العربية يف 
مدرسة هنضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوك٬تُت ماالنج. كأما ا١تشكالت 
كالصعوبات اليت تواجو مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية 

ىي يف ٗتطيط التعليم، كتنفيذ  1724نج يف  تنفيذ ا١تنهج االسالمية بولوك٬تُت ماال
 التعليم، ك عملية التقييم. كما قالت مدرسة اللغة العربية ميمونة:

١تادة اللغة  1724"نواجو ا١تشكالت كالصعوبات يف تنفيذ ا١تنهج 
العربية حتما. كاف االختالفات األساسية بُت ا١تنهج السابق كا١تنهج 

كىل ىي يف تطبيق عملية التقييم، مث يف تطوير . ا١تشكلة األ1724
خطة الدرس يف قسم تطوير خطوة التعليم، كيف عملية التعليم يف 

 91الفصل."
كتشعر مدرسة اللغة العربية بالصعوبات يف ٗتطيط التعليم خاصة يف 
تطوير خطة التدريس، ألف البد على ا١تدرسة أف تتطور خطوة التعليم با١تدخل 

مل تفهم جيدا عن ا١تدخل العلمي. كقالت مدرسة اللغة العربية  العلمي. كلكنها
 ميمونة:
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"يف تطوير خطة التدريس، نواجو ا١تشكلة األساسية يف تصميم 
، مل 1724خطوة التعليم با١تدخل العلمي. يف أكؿ تنفيذ ا١تنهج 

نفهم جيدا كيف تصميم عملية التعليم با١تدخل العلمي. كليس 
االف عن تطوير عملية التعليم با١تدخل  االشراؼ من اٟتكومة حىت

العلمي للمواد الًتكية كاللغة العربية. كالبد علينا أف نبحثها أكال، مث 
٧ترب ك نقدر خطوة التعليم با١تدخل العلمي. ك٨تاكؿ أف نبحثها 

 94(."KKGكنشورىا يف ٣تموعة العمل للمدرسُت )
 ٗتطيط كغَت ذلك، التواجو ا١تدرسة ا١تشكالت ا١تهمة األخرل يف

التعليم. ال سيما قد أعدت اٟتكومة مفردات التدريس كالكتاب للمدرس. كلكن يف 
الفصل، تواجو مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء االبتدائية االسالمية 
بولوكّتن ماالنج حينما تعمل بعملية التعليم على ا١تدخل العلمي، كيف مناسبة ا١تواد 

  الكتاب أك يف خطة التدريس. الدراسية بُت ا١تواد يف
 كما قالت مدرسة اللغة العربية ميمونة:

"مل نعتاد أف نعلم يف الفصل با١تدخل العلمي يف كل اٟتصة 
)اللقاء(، ألنو ا١تدخل اٞتديد عندنا. كلكن سنحاكؿ عن تطبيقها 

 93يف كل دخوؿ الفصل للتعليم."
الت يف تطبيق كل مث قالت أيضا مدرسة اللغة العربية ميمونة، عن ا١تشك

 من اٟتكومة: 1724ا١تواد الدراسية كا٠تطوة الدراسية من الكتب للمدرس با١تنهج 
"يف عملية التعليم، ال نأخذ كل ا٠تطوة كما يف الكتب للمدرس، 
ألف فيها كثرة ا١تهارات يف احد ا١تادة. كأما الطالب يف ىذه ا١تدرسة 

طيعوف أف يًتٚتوا يركزكف يف فهم ا١تعٌت ا١تفردات أكال، حىت يست
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النص من العربية إىل االندكنيسية أك ٥تالفتها، كيستطيعوف أف 
  95يكونوا اٞتمل."

فمن البيانات ا١تذكورة، فتستخلص الباحثة أف ا١تشكالت اليت تواجهها 
مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تن االبتدائية االسالمية ماالنج ىي 

عليم، كتنفيذ التعليم، كالتقييم. أما ا١تشكالت يف عملية ٗتطيط يف عملية ٗتطيط الت
التعليم ىي الصعوبة يف تصميم خطوة التعليم با١تدخل العلمي ألف عدـ االشراؼ من 

. مث ا١تشكالت يف 1724اٟتكومة عن تطوير خطوة التدريس على أساس ا١تنهج 
يف كتب الدليل للمدرس،  عملة تنفيذ التعليم ىي الصعوبة يف تطبيق كل ا١تهارات كما

، كالصعوبة يف 1724ألف كجد اختالؼ األىداؼ يف التعليم بُت ا١تدرسة كا١تنهج 
 تطبيق عملية التعليم با١تدخل العلمي يف كل اٟتصة. 

   
 مناقشة البيانات -ج

بمدرسة  3102عملية التخطيط في تعليم اللغة العربية على أساس المنهج  -1
 اإلسالمية  بماالنج دائيةاالبت بولوويجيننهضة العلماء 

يف ىذا القسم، تناقش الباحثة عملية ٗتطيط التعليم يف مدرسة هنضة 
العلماء بولوك٬تُت االبتدائبة االسالمية ماالنج، بالنسبة إىل النظرية كالقرارات من 

للمواد الًتبية كاللغة العربية. كبعد أف تعرض الباحثة  1724اٟتكومة عن تنفيذ ا١تنهج 
عن التخطيط يف ىذه ا١تدرسة، فتستطيع الباحثة أف تأخذ ا٠تالصة كما  البيانات

 يلي:
 :الوثائق اليت أعدىا ا١تدرسة يف عملية ٗتطيط التعليم 

 الربنامج السنوم -1
 الربنامج النصف السنوم )ا١تستوم( -2
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 مفردات التدريس -3
 خطة التدريس -4

فمن ىذه البيانات، فقد أعدت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة 
العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج الوثائق كالوسائل لتخطيط التعليم كامال 
للقاء كاحد حىت سنة كاحدة. كمن ىذه كسائل ٗتطيط التعليم، فخطة التدريس  
كا٠تطوة األكىل يف عملية تنفيذ التعليم بالنسبة إىل العملية القياسية لتنفيذ ا١تنهج 

1724 . 
اسية، كجدت مكونات خطة التدريس اٞتيد. كأما مدرسة كيف العملية القي

اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج قد 
. فهذه مكونات خطة 1724حاكلت تطوير خطة التدريس على أساس ا١تنهج 

 التدريس من اٟتكومة كمدرسة اللغة العربية:

لى مكونات خطة التدريس المركزة ع
 85الحكومة

مكونات خطة التدريس في مدرسة 
 االبتدائية بولوويجيننهضة العلماء 

 االسالمية ماالنج
  اسم ا١تدرسة -1
   ا١تواضع -2
  الفصل/ا١تستول -3
  ا١تواد الرئيسية -4
   الوقت -5
 الكفاءة الرئيسية -6
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات -7

  اسم ا١تدرسة -1
   ا١تواضع -2
  الفصل/ا١تستول -3
  ا١تواد الرئيسية -4
   الوقت -5
 الكفاءة الرئيسية -6
 ة كا١تؤشراتالكفاءة األساسي -7
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 أىداؼ التعلم -8
 ا١تواد التعلمية -9

 أساليب التعلم -10
 مصادرىاكسائل التعلم ك  -11
)يتكوف  خطوات أنشطة التعلم -12

 من(
 )...... دقائق( اللقاء األكؿ

 األنشطة األكلية )...... دقائق(
 األنشطة الرئيسية ).......دقائق(

 اإلختتاـ )......دقائق(
 التقييم -13
 

 ا١تواد التعلمية -8
)يتكوف  خطوات أنشطة التعلم -9

 من(
 )...... دقائق( اللقاء األكؿ

 األنشطة األكلية )...... دقائق(
 األنشطة الرئيسية ).......دقائق(

 اإلختتاـ )......دقائق(
 التقييم -10
 كسائل التعلم كمصادرىا -11

 

 (3.6الجدول رقم )
الحكومة ومدرسة نهضة العلماء بولوويجن االبتدائية المقارنة بين مكونات خطة التدريس من 

 االسالمية ماالنج 

فمن ىذ اٞتدكؿ، تعرؼ الباحثة أف خطة التدريس للمادة اللغة العربية يف 
مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج قد مشلت معظم 

 وجد فيها ىي أىداؼ التعليم. ا١تكونات ا١تشركطة باٟتكومة. كا١تكونة ا١تهمة اليت مل ت

أما يف تطوير خطة التدريس، قد تطورت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 
هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج، فتطورىا يف كل أكؿ السنة. 

"عمل تطوير خطة التدريس  215كىذا العمل مناسبة بالقرارات من كزارة الدينية رقم 
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١ترحلة أكؿ السنة الدراسية، كيقصد هبا قد استعدت خطة التدريس يف  يف كل أكؿ ا
 90كل أكؿ تنفيذ التعليم يف الفصل."

كأما يف خطوة تطوير خطة التدريس، قد نفذت مدرسة اللغة العربية يف ىذه 
، 215ا١تدرسة على ا٠تطوة ا١تكتوبة يف العملية القياسية يف قرارات الوزارة الدينية رقم 

 ن استعراض مفردات التدريس، حىت تعيُت مصادر التعليم ككسائلها.  يعٍت تبدأ م

مث يف تفصيل أنشطة التعليم، قد تطورت مدرسة اللغة العربية جيدا كمناسبا 
. انقسمت خطوة التعليم إىل ثالثة األقساـ ىي األنشطة 1724بأساس ا١تنهج 

طة الرئيسية قد كتبت األكلية، كاألنشطة الرئيسية، كاألنشطة ا٠تتامية. ك يف األنش
.  ككما 1724مدرسة اللغة العربية با١تدخل العلمي أم ا١تدخل ا١تستخدمة يف ا١تنهج 

(، فهذه ا٠تطوة 215يف العملية القياسيية من القرارات من الوزارة الدينية )قرارات رقم 
 ت. تتكوف من ا١تالحظة كاألسئلة كٚتع البيانات ك ٖتليل البيانات )الرابطة( كاالتصاال

كلكن يف اختيار ا١تواد الدراسية، مل تنفذ مدرسة اللغة العربية  ٘تاما على 
. كما قد كتبت يف خطة التدريس، ا١توضوع أك ا١تادة الرئيسية 1724أساس ا١تنهج 

ىي "غرفة اٞتلوس" ك "غرفة ا١تذاكرة". كلكن يف ا١تواد الدراسية كتبت مدرسة اللغة 
ولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج القراءة عن العريية يف مدرسة هنضة العلماء ب

 ، "البيت"، كالصور عن الغرؼ يف البيت، غرفة اٞتلوس، كغرفة ا١تذاكرة، كغرفة النـو
كاٟتماـ، كا١تطبخ. فاختارت ا١تدرسة ا١تواد الدراسية أكسع أك أكثر من الدليل يف 

 مفردات التدريس ك يف الكتب للمدرس من اٟتكومة. 

كتاب للمدرس من اٟتكومة، قد كتب فيو ا١تواد عن غرفة اٞتلوس أما يف ال
كغرفة ا١تذاكرة، كا١تفردات عن االٝتاء فيها. كال يوجد فيو ا١تواد عن الغرؼ األخرل يف 
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، كاٟتماـ، كا١تطبخ. فتأخذ ا١تدرسة ا١تواد الدراسية من ا١تصدر  البيت، مثل غرفة النـو
 هج السابق. األخرل، يعٌت من الكتب الدراسية با١تن

، أف "دكر ا١تدرس يف تطوير 1724قاؿ مولياسا يف كتابو عن تنفيذ ا١تنهج 
خطة التدريس قليل، تطور ا١تدرس خطة التدريس من كتب الدليل، الكتاب للمدرس 

كلكن مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت  98كالكتاب للمتعلمُت."
ال تتطور خطة التدريس على أساس كتب الدليل االبتدائية االسالمية ماالنج 

 ا١تستعدة من اٟتكومة. 

كقاؿ مولياسا أيضا أف "يعُت ا١تدرس خطة التدريس البسيطة، خاصة يف 
اختيار ا١تواد الدراسية كترتيب ا١تواد اليت سيعلمها ا١تدرس، ك الكفاءات كشخصية 

مر مولياسا، فاست 99ا١تتعلمُت، ككل األشياء قد كجدت يف الكتب للمدرس."
"فيكفي على ا١تدرس أف يفهم الكتب ا١تقررة أك كتب الدليل كاالرشاد لعملية التنفيذ 
ك يعمل ا١تدرس مطلقا يف ٗتطيط التعليم كتنفيذ التعليم ابتكاريا ك٦تتعا مناسبا 

 277بالعملية القياسية."

فمن النظرية ١تولياسا عن دكر ا١تدرس يف ٗتطيط التعليم على أساس ا١تنهج 
،ككما البياف احملصولة، ترل الباحثة أف مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة 1724

العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج مل تستخدـ كتب الدليل من اٟتكومة 
 ٘تاما. 1724على حد أعلى. فلذالك، مل تنفذ عملية التخطيط على أساس ا١تنهج 
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بمدرسة  3102عربية على أساس المنهج عملية التنفيذ في تعليم اللغة ال -2
 اإلسالمية  بماالنج االبتدائية بولوويجيننهضة العلماء 

يف ىذا القسم، تناقش الباحثة عملية تنفيذ التعليم يف مدرسة هنضة العلماء 
بولوك٬تُت االبتدائبة االسالمية ماالنج، بالنسبة إىل النظرية كالقرارات من اٟتكومة عن 

للمواد الًتبية كاللغة العربية. فبعد عملية ا١تالحظة كالتحليل،  1724تنفيذ ا١تنهج 
تأخذ الباحثة النتيجة كا٠تالصة عن خطوة التعليم يف مدرسة هنضة العلماء بولو٬تن 

 االبتدائية االسالمية ماالنج كما يلي:

 خطوة عملية تنفيذ التعليم في الفصل
 األنشطة األولية 
 السالـدخلت ا١تدرسة إىل الفصل كالقاء  -
 تنادم ا١تدرسة الطالب باللغة العربية -
 تدعو ا١تدرسة الطالب الغناء عن ا١تفردات العربية ٚتاعة -
 يقرأ الطالب ا١تفردات كا١تعٌت ٚتاعة -
 تسأؿ ا١تدرسة معٌت ا١تفردات ٞتميع الطالب أك الطالب كاحدا فوادحدا -
 

 األنشطة الرئيسية 
 أنشطة ا١تالحظة -

 يف البيت تعرض ا١تدرسة الصور عن الغرؼ 
 يالحظ الطالب الصور اليت تشارىا ا١تدرسة إليهم 
 يورد الطالب أٝتاء الغرفة كما يف الصورة 

 أنشطة األسئلة -
 تسأؿ ا١تدرسة عن األٝتاء يف الصورة 
  ٬تيب الطالب األٝتاء باللغة األندكنيسية 
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 يسأؿ الطالب عن اللغة العربية من األٝتاء يف الصورة 
 أنشطة ٚتع البيانات -

 ا١تدرسة الطالب إىل ست ٣تموعات تنقسم 
 تعطي ا١تدرسة الصورة ا١تختلفة لكل اجملموعة 
 يناقش اجملموعات عن معٌت أٝتاء ا١تفردات ا١توجودة يف الصورة باللغة العربية 
 يبحث الطالب معٌت اللغة العربية من ا١تفردات يف الكتاب ك يف القاموس 
 يكتب الطالب أٝتاء ا١تفردات باللغة العربية 

 شطة ٖتليل البيانات )الرابطة(أن -
  يناقش الطالب يف اجملموعة لتكوين اٞتملة من ا١تفردات 
 يكتب الطالب فب اجملموعة اٞتملة يف القرطاس 

 أنشطة االتصاؿ -
  تقدـ اجملموعة كاحدة فواحدة أماـ الفصل 
 يقرأ كل أفراد اجملموعة اٞتمل ا١تكتوبة يف القرطاس 
 ج الطالب )اٞتملة ا١تقركءة( يف أثناء التقدميتعطي ا١تدرسة االستجابات من نتائ 

 
 األنشطة الختامية 
 تستنتج ا١تدرسة ا١تادة ا١تدركسة )أحيانا( -
 تعطي الوجيبات ا١تنزيل للطالب -
 تلقي ما سيعمل الطالب يف اللقاء األيت )أحيانا( -
 ٗتتتم الدرس بقراءة اٟتمدلة ٚتاعة -
 تسلم ا١تدرسة كٗترج من الفصل -

 (3.7الجدول رقم )
 خطوة عملية التعليم في مدرسة نهضة العلماء بولوويجن االبتدائية االسالمية ماالنج 
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كىذه خطوة االنشطة التعليم، قد تنفذىا مدرسة اللغة العربية على أساس 
، أف 1724. كما قاؿ تيكوه تريوييانتو عن العملية القياسية للمنهج 1724ا١تنهج 

ىي عملية تنفيذ خطة التدريس، اليت  1724"تنفيذ التعليم على أساس ا١تنهج 
كىذه  272تشمل على االنشطة االكلية، كاالنشطة الرئيسية، كاالنشطة ا٠تتامية."
سنة  215ا٠تطوة مناسبة با١تقررات من الوزارة الدينية اليت تكتب يف قرارات رقم 

، أف عملية تنفيذ التعليم تشمل على األنشطة األكلية، كاألنشطة الرئيسية، 1723
 نشطة ا٠تتامية. كاأل

مث يف االنشطة االكلية، قاؿ تيكوه تريوييانتو فكتابو أف "يف األنشطة األكلية 
ينبغي على ا١تدرس أف يعد ا١تتعلمُت جسميا كركحيا لعملية التعليم، مث يشجع ا١تدرس 

ككما يف البياف،  271الطالب لعملية التعليم، مث القاء االسئلة ا١ترابطة با١تواد الدراسية."
د حاكلت مدرسة اللغة العربية ليعمل األنشطة االكلية أك افتاح الدرس باالنشطة فق

ا١تقًتحة باٟتكومة كالكتب األخرل. ا١تثاؿ يف تشجيع الطالب، تدعو مدرسة اللغة 
العربية الطالب بالغناء كقراءة ا١تفردات حيت يتحمس الطالب بعملية التعليم كينالوا 

 العلـو كالدرس.
 215الرئيسية، قد كتب يف القرارات من الوزارة الدينية رقم  أما يف األنشطة

، أف "يف االنشطة الرئيسية كجد ٜتس عملية التعليم كىي ا١تالحظة، ك 1723سنة 
ككانت  274االسئلة، كٚتع البيانات، كٖتليل البيانات )ا١ترابطة(، كاالتصاالت."

 وبة يف القرارات. مدرسة اللغة العربية قد نفذت عملية التعليم با٠تطوة ا١تكت
يف خطوة ا١تالحظة، تعرض ا١تدرسة الصور عن الغرؼ يف البيت. مث تنظركف 
الطالب عن الصور ك يالحظها. كىذه االنشطة قد نفذت عملية ا١تالحظة بالنسبة 
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إىل القرارات أف الطالب يستطيعوف أف يالحظوا بعملية ا١تشاىدة، كاالستماع، 
 لطالب أف يهتموا بالشيء ا١تهمة من األشياء. كالقراءة. كبا١تالحظة، فيتدرب ا

مث قاؿ مولياسا عن كيفية ا١تدرس يف تطوير التعليم على أساس ا١تنهج 
مؤسسة على الشخصية  1724، أف "عملية التعليم على أساس ا١تنهج 1724

كالكفاءة. فالبد على ا١تدرس أف يغَت مدخل التعليم العادة، من التعليم ا١تركزة على 
إىل التعليم  ا١تركزة على ا١تتعلمُت. كمن ا١تزايا للتعليم ا١تركزة على ا١تتعلمُت ا١تدرس 

ىي، يكوف الطالب نشاطا كمبتكرا يف عملية التعليم، ك دكر ا١تدرس كالوسائل 
 273كشريك يف التعلم، كيستخدـ مصادر التعليم ا١تتنوعة يف الفصل."

لية التعليم على بالنسبة إىل ذلك، فمدرسة اللغة العربية قد طبقت عم
جيدا يف بعض اللقاء الدراسي )اٟتصة(. تستخدـ ا١تدرسة  1724أساس ا١تنهج 

التعليم  ا١تركزة على ا١تتعلمُت، حىت يكوف الطالب نشاطا كفعليا لعملية التعليم يف 
الفصل. فيستطيع الطالب أف يبحثوا معٌت ا١تفردات بالبحث ذاتيا يف القاموس أك يف 

 اقشوف يف تكوين اٞتملة ا١تفيدة باللغة العربية.الكتب األخرل. كين
كلكن، إذا ترل الباحثة كتب الدليل من اٟتكومة، فكانت ا١تدرسة اللغة  
العربية مل تنفذ ٘تاما كل ا١تهارات اللغوية يف الفصل. قد كتبت يف الكتاب للمدرس، 

ضة العلماء أف لكل ا١توضوع أربع ا١تهارات. كلكن مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هن
بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج تركز يف ا١تعارؼ فقط، ال يف ا١تهارات. فال 

 تطبق عملية التعليم كما يف الكتب للمدرس كالكتب للمتعلمُت. 
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منهج اللغة العربية  تنفيذفي  التي واجهها مدرسو اللغة العربية تالمشكال -3
 اإلسالمية  بماالنج البتدائيةا بولوويجينبمدرسة نهضة العلماء  3102

كما قد كردت الباحثة، فتواجو مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء 
١تادة اللغة العربية.  1724بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج يف تنفيذ ا١تنهج 

كا١تشكالت يف ٗتطيط التعليم كيف تنفيذ التعليم يف الفصل كيف عملية التقييم. كمن 
 ا١تشكالت كالصعوبات ىي:

 ا١تشكالت يف عملية ٗتطيط التعليم، ىي:(أ 
 الصعوبة يف تصميم خطوة التعليم با١تدخل العلمي. (1

كما قد كردت الباحثة أف الفرؽ األساس يف تطوير ىطة التدريس 
ىي يف تصميم خطوة التعليم. فخطوة  1724بُت ا١تنهج السابق كا١تنهج 
ستخدـ ا١تدخل العلمي. فتشعر مدرسة ت 1724التعليم على أساس ا١تنهج 

 اللغة العربية تدخل ا١تدخل العلمي يف تصميم خطوة التعليم.
كقاؿ مولياسا "يعُت ا١تدرس خطة التدريس البسيطة، خاصة يف 
اختيار ا١تواد الدراسية كترتيب ا١تواد اليت سيعلمها ا١تدرس، ك الكفاءات 

 275كتب للمدرس."كشخصية ا١تتعلمُت، ككل األشياء قد كجدت يف ال
فاستمر مولياسا، "فيكفي على ا١تدرس أف يفهم الكتب ا١تقررة أك كتب 
الدليل كاالرشاد لعملية التنفيذ ك يعمل ا١تدرس مطلقا يف ٗتطيط التعليم 

 271كتنفيذ التعليم ابتكاريا ك٦تتعا مناسبا بالعملية القياسية."
 قبالنسبة إىل ذلك، البد على ا١تدرس أف تراجع إىل الكتب

للمدرس لتصميم خطوة التعليم با١تدخل العلمي إذا تواجو الصعوبات 
 كا١تشكلة. 
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 كعدـ اإلشراؼ من اٟتكومة عن تطبيق التعليم با١تدخل العلمي. (2
كما قالت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت 

١تادة  1724االبتدائية االسالمية ماالند أف منذ أكؿ السنة لتنفيذ ا١تنهج 
الًتبية األسالمية كاللغة العربية، ما كجد االشراؼ ا٠تاص من اٟتكومة عن  

. فلذالك، مل تفهم ا١تدرسة جيدا يف ٗتطيط 1724كيفية تنفيذ ا١تنهج 
 . 1724التعليم ك تنفيذىا على أساس ا١تنهج 

كلكن، رغم أف ليس االشراؼ مباشرة من اٟتكومة، كجد ا١تالحق 
عن العملية القياسية يف ٗتطيط  215الدينية رقم يف القرارات من كزارة 

. فالبد على كل ا١تدرس 1724التعليم ك تنفيذ التعليم على أساس ا١تنهج 
جيدا  1724أف يقرأ كيفهم تلك القرارات لكي يستطيع أف ينفذ ا١تنهج 

 بدكف االشراؼ ا١تباشر من اٟتكومة.  
 ا١تشكالت يف عملية تنفيذ التعليم، ىي: (ب 

  تطبيق كل ا١تهارات كما يف كتاب الدليل من اٟتكومة.الصعوبة يف (1
أما يف كتب الدليل من اٟتكومة، كجد أربع ا١تهارات اليت البد أف 
تعلمها ا١تدرسة يف كل ا١توضوع، مهارة االستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة 
القراءة كمهارة الكتابة. كلكن إذا تعلمها ا١تدرسة كلها، فال تستطيع أف 

يدا. كالطالب يف ا١تدرسة هنضة العلماء  بولوك٬تُت االبتدائية تطبقها ج
االسالمية ماالنج يعلموف كثَتا عن ا١تعارؼ اللغوية من ا١تهارات اللغوية 

 االربعة. 
 .1724اختالؼ األىداؼ يف التعليم بُت ا١تدرسة ك ا١تنهج  (2

كاف مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت 
ة االسالمية ماالنج يعلم ا١تعاارؼ اللغوية أكثر من ا١تهارات اللغوية. االبتدائي

ألف ترل ا١تدرسة أف الطالب فيها ٭تتاجوف أف يعرفوا الكلمة أك ا١تفردات 
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كا١تعٌت أكال. فًتكز ا١تدرسة أف تعلم ا١تفردات كا١تعٌت، ك٭تفط الطالب. فإما 
 يف كل ا١توضوع. ا١تهارات، ال هتهم ا١تدرسة كثَتا يف كل ا١تهارات ك 

أما ا١تواد الدراسية يف كتب الدليل من اٟتكومة، فالبد على ا١تدرسة 
يف ا١تعرفة  1724أف تعلم اربع ا١تهارات يف كل ا١توضوع. ك هتتم ا١تنهج 

اللغوية كا١تهارات اللغوية أيضا.  فبالنسبة إىل ذلك، كاف الفرؽ بُت أىداؼ 
ؼ التعليم يف ا١تدرسة. ٯتكن، إذا التعليم يف كتب الدليل من اٟتكومة كأىدا

يستخدـ ا١تدرسة كتب الدليل يف كل عملية التعليم، فتنقص ا١تشكالت 
 .1724كالصعوبات يف تنفيذ ا١تنهج 

 الصعوبة يف تنفيذ التعليم با١تدخل العلمي يف كل اٟتصة.   (3
. ففي تنفيذ التعليم على 1724ا١تدخل العلمي ىو من ٦تيزة ا١تنهج 

،  فالبد على كل ا١تدرس أف يستخدـ ا١تدخل  1724أساس ا١تنهج 
العلمي يف كل اٟتصة. كلكن كما قالت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 
هنضة  العلماء بولوك٬تُت االبتدائية االسالمية ماالنج، أهنا مل تستطيع أف 
تستخدـ ا١تدخل العلمي يف كل عملية التعليم يف الفصل. كأما ا١تدرسة ال 

ب الدليل من اٟتكومة. فإذا تراجع ا١تدرسة إىل كتب الدليل تراجع إىل كت
يف كل  1724من اٟتكومة، فيمكن أف تنفذ التعليم على أساس ا١تنهج 

 اٟتصة.   
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ
يف ىذا الفصل، ٠تصت الباحثة نتائج البحث بعد أف تعرض الباحثة البيانات 

الفصل الرابع. فقسمت الباحثة نتائج البحث إىل ثالثة أقساـ،  كٖتللها مث ناقشتها يف
يف مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت  1724كىي عملية ٗتطيط التعليم على أساس ا١تنهج 

فيها،  1724على أساس ا١تنهج  االبتدائية االسالمية ماالنج، ك عملية تنفيذ التعليم
 ها. كأما نتائج البحث كما يلي:في 1724كا١تشكلة لدل ا١تدرس يف تنفيذ ا١تنهج 

، تصنع مدرسة اللغة العربية 1724يف عملية ٗتطيط التعليم على أساس ا١تنهج  -1
كسائل )أجهزة( ٗتطيط التعليم الكامل، ىي الربنامج السنوم، كالربنامج نصف 
السنوم )ا١تستوم(، كمفردات التدريس، كخطة التدريس. كتعد مدرسة اللغة 

يف أكؿ السنة الدراسية. كيف تطوير ٚتيع أجهزة ٗتطيط  العربية ٚتيع األجهزة
التعليم، تعد مدرسة اللغة العربية نفسيا، سول مفردات التدريس اليت قد عينتها 
اٟتكومة. مث يف تطوير خطة  التدريس، تركز مدرسة اللغة العربية يف تطوير خطوة 

يزة التعليم با١تنهج عملية التنفيذ يف الفصل باستخداـ ا١تدخل العلمي، ألنو من ٦ت
. كيف تطوير خطة التدريس، تطورىا باستعراض مفردات التدريس، 1724

 كلكنها ال هتتم كثَتا بكتب الدليل من اٟتكومة. 
، فتنقسم ا١تدرسة إىل ثالثة 1724يف عملية تنفيذ التعليم على أساس ا١تنهج  -2

٠تتامية. كيف األنشطة، كىي االنشطة االكلية، كاالنشطة الرئيسية، كاالنشطة ا
االنشطة الرئيسية فتحاكؿ ا١تدرسة أف تنفذ التعليم با١تدخل العلمي. فتبدأ 
األنشطة الرئيسية باالنشطة ا١تالحظة، مث االسئلة، مث ٚتع البيانات، مث ٖتليل 
البيانات )ا١ترابطة(، مث االتصاالت. رغم أف مل تنفذىا يف كل اللقاء. كيستخدـ 

١تركز على ا١تتعلمُت" اليت تناسب بعملية التعليم على ا١تدرسة ا١تنهج "التعليم ا
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. ففي عملية التعليم، ال تستخدـ مدرسة اللغة العربية  1724أساس ا١تنهج 
كتب الدليل من اٟتكومة كالدليل االساس، فتنظر إىل احتياج الطالب فيها، 

ت كأىم االحتايج ىي معرفة معٌت ا١تفردات ا١تدركسة. فال هتتم كثَتا با١تهارا
اللغوية. مث يف اثناء عملية التعليم، ٖتاكؿ أف ٗتلل بًتبية ا١تواقف كالسلوؾ كالقيم 

 بالعمل أك القوؿ ا١تناسبة. 
كاجهت مدرسة اللغة العربية يف مدرسة هنضو العلماء بولوك٬تُت االبتدائية  -3

١تادة  1724االسالمية ماالنج بعض ا١تشكالت كالصعوبات يف تنفيذ ا١تنهج 
الصعوبة يف أ(  يف عملية ٗتطيط التعليم، ىي: ية. أما ا١تشكالتاللغة العرب

، ب( كعدـ اإلشراؼ من اٟتكومة عن تصميم خطوة التعليم با١تدخل العلمي
ا١تشاكل يف عملية تنفيذ التعليم، ىي: أ(  تطبيق التعليم با١تدخل العلمي. كأما

، ب( اختالؼ الصعوبة يف تطبيق كل ا١تهارات كما يف كتاب الدليل من اٟتكومة
، ج( الصعوبة يف تنفيذ التعليم 1724األىداؼ يف التعليم بُت ا١تدرسة ك ا١تنهج 

 با١تدخل العلمي يف كل اٟتصة. 

 المقترحات -ب

١تدرسي اللغة  العربية يف ا١تدرسة االبتدائية أف يهتموا بالدليل من اٟتكومة يف   -1
مثل الكتاب للمدرس ، 1724ٗتطيط التعليم كتنفيذ التعليم على أساس ا١تنهج 

 كالكتاب للمتعلم ك مفردات التدريس. 
ٞتميع الطالب يف قسم اللغة العربية، ال بد أف ينظركا عملية التعليم يف ا١تدارس،  -2

 يف عملية التعليم.  1724كتدقق عن ا١تنهج 
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PEDOMAN PENELITIAN 

(WAWANCARA) 

 Guru Bahasa Arab  

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Apa yang  Anda fahami dari pembuatan perencanaan pada kurikulum 2013? 

2. Apa perbedaan perencanaan pembelajaran pada KTSP dan kurikulum 2013? 

3. Apa saja perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan untuk mengajar selama 1 

tahun? (SIlabus, RPP, Prota, promes) 

4. Bagaimana proses pembuatan perencanaan pembelajaran tersebut? (Pembuatan 

silabus, pembuatan RPP, dan perencanaan yang lain) 

5. Untuk kurikulum 2013 ini, silabus sudah diberikan oleh pemerintah, guru hanya 

menyiapkan RPP saja, apakah Anda juga demikian? 

6. Untuk pembuatan RPP, Anda sendiri yang mengembangkan dari silabus, atau ada 

tim dari sekolah, atau RPP dimusyawarahkan bersama dalam MGMP? 

7. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah mengikuti pelatihan untuk pembuatan 

perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

8. Apakah Anda menemui kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran 

tersebut?  

  

Dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin muncul ketika 

sedang atau telah mengamati RPP yang telah dibuat  oleh guru. 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran di dalam Kelas 

wawancara dilakukan setelah mendapatkan hasil observasi di dalam kelas.  

 

C. Masalah (Faktor Penghambat) Implementasi Kurikulum 2013 

1. Apa saja masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013? 

baik dalam perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. 

2. Apakah masalah-masalah tersebut ada yang sudah bisa diatasi? 

3. Adakah trik trik untuk mengatasi masalah tersebut? 

 

  



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Perencanaan Pembelajaran 

Pedoman observasi Kelengkapan RPP 

NO KOMPONEN RENCANA 

PELAKSANAAN KURIKULUM 
KETERANGAN 

A. Identitas Mata Pelajaran  

1. Satuan pendidikan, kelas, semester, 

tema, sub tema, jumlah pertemuan 

 

B. Perumusan Indikator  

1. Kesesuaian dengan SKL, KI dan KD  

2. Kesesuaian penggunaan kata kerja 

operasional dengan kompetensi yang 

diukur 

 

3. Kesesuaian dengan asspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan 

 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran  

1. Kesesuaian dengan proses dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai 

 

2. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar  

D. Pemilihan Materi Ajar  

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Kesesuaian dengan karakteristik peserta 

didik 

 

3.  Kesesuaian dengan alokasi waktu  

E. Pemilihan Sumber Belajar  

1. Kesesuaian dengan KI dan KD  

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan scientific 

 

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta 

didik 

 

F. Pemilihan Media Pembelajaran  

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan scientific 

 

3. Kesesuaian dengan peserta didik  

G.  Model Pembelajaran  

1. Kesesauaian dengan tujuan  

pembelajaran 

 

2. Kesesuaian dengan pendekatan 

scientific 

 

H. Skenario Pembelajaran  

1. Menampilkan kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup dengan jelas 

 

2. Kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan scientific 

 

3. Kesesuaian penyajian dengan  



 

 

sistematika materi 

4. Kesesuaian dengan alokasi waktu 

dengan cakupan materi 

 

I. Penilaian  

1. Kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penialaian autentik 

 

2. Kesesuaian dengan indicator 

pencapaian kompetensi 

 

3. Kesesuaian kunci jawaban dengan soal  

4. Kesesuaian pedoman penskoran dengan 

soal 

 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama guru :  

Kelas  : 

Materi  : 

Waktu  : 

NO ASPEK YANG DIAMATI ADA BELUM KETERANGAN 

1 Kegiatan Pendahuluan    

 a. Memulai pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan do‟a 

   

 b. Menyiapkan peserta didik secara 

fisik dan psikis unntuk mengikuti 

pembelajaran 

   

 c. memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional 

   

 d. Mengajukan pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi 

pelajaran yang akan dipelajari 

   

 e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau KD yang akan dicapai 

   

 f. Menyampaikan cakupan materi 

dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai RPP 

   

2 Kegiatan Inti    

 Mengamati 

a. Terjadi proses mengamati 

gambar, foto, video, atau secara 

langsung peristiwa, kejadian, 

fenomena, konteks, atau situasi 

yang berkaitan dengan materi 

   

 Menanya    



 

 

b. Guru memotivasi, mendorong 

kreatifitas dalam bentuk bertanya, 

memberi gagasan yang menarik 

dan menantang untuk dialami 

 Mengumpulkan Data 

c. Mendiskusikan, 

mendeskripsikan, dan 

menjelassksan kejadian peristiwa, 

situasi, atau fenomena alam dan 

aktifitas sosial sehari-hari yang 

dapat dinyatakan melalui kalimat 

verbal, gambar, atau diagram 

   

 d. mendeskripsikan, 

menggambarkan dan  menyajikan 

materi 

   

 e. Mendiskusikan dan menjelaskan 

berdasarkan materi 

   

 f. Membahas, mengidentifikasi, dan 

menentukan masalah dalam 

materi 

   

 g. Melakukan diskusi untuk 

memecahkan masalah dalam 

materi 

   

 Mengasosiasi (menganalisis data) 

h. Menyelidiki, menganalisis dan 

membedakan, menjelaskan 

melalui contoh kejadian, 

peristiwa, situasi, atau fenomena 

alam dan aktifitas sosial sehari-

hari 

   

 i. Menyelidiki dan menguji materi    

 j. Menganalisis dan menyimpulkan 

berkaitan dengan materi 

   

 Mengkomunikasikan 

k. Menyajikan secara tertulis atau 

lisan hasil pembelajaran, apa 

yang  telah dipelajari, 

keterampilan atau materi yang 

masih perlu ditingkatkan, atau 

strategi atau konsep baru  yang 

ditenukan (menurut siswa) 

berdasarkan apa yang telah 

dipelajari pada tingkat kelas atau 

tingkat kelompok 

   

 l. memberikan tanggapan hasil 

presentasi meliputi tanya jawab 

untuk mengkonfirmasi, 

sanggahan, dan alas an, 

memberikan tambahan informasi, 

atau melengkapi informasi 

   



 

 

 m. Melakukan resume secara 

lengkap 

   

 Mencipta 

n. siswa mencipta hasil dari 

pembelajaran yang dilakukan 

   

3 Kegiatan Penutup    

 a. Siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

   

 b. siswa merefleksikan penguasaan 

materi yang telah dipelajari 

dengan membuat catatan 

   

 c. siswa saling memberikan umpan 

balik hasil evaluassi 

pembelajaran yang telah dicapai 

   

 d. guru memberikan tugas mandiri 

sebagai pelatihan keterampilam 

   

 e. siswa mendengarkan arahan guru 

untuk materi pada pertemuan 

berikutnya 

   

 

NO INDIKATOR YANG DITELITI KETERANGAN 

1 Penguasaan Guru terhadap materi   

2 Penggunaan strategi pembelajaran  

3 Penerapan pendekatan saintifik  

4 Penggunaan sumber belajar dan sarana 

pembelajaran 

 

 

C. Masalah yang dilalui dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

 



 

 

PROGRAM TAHUNAN 

 

Madrasah :  MINU Polowijen 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  V / Ganjil & Genap 

Tahun Pelajaran :  2017 / 2018 

 

SMT No. 
PEMBEL 

AJARAN 

MATERI 

POKOK 
KOMPETENSI DASAR 

ALOKASI 

WAKTU 
KET 

I 1 فى غرفة الجلوس 

- Bacaan tentang 

topik 
سفى غرفة الجلو

Pengenalan tarkib: 

اإلشارة للمفرد + االسم 
 + الصفات

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

  

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

  

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

  

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فى غرفة الجلوس  baik 

secara lisan maupun tulisan.  

  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فى غرفة الجلوس   

4  

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: فى غرفة الجلوس   

  

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: لوسفى غرفة الج   

  

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 

فى غرفة الجلوس   

  

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arabterkait 

topik: فى غرفة الجلوس   

  

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik فى غرفة الجلوس   

  



 

 

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: فى غرفة الجلوس   

dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara 

tepat 

  

 فى غرفة المذ اكرة 2

- Bacaan tentang 

topik 
رفة المذ اكرةفى غ  

- Pengenalan 

tarkib: 
اإلشارة للمفرد + االسم  

 + الصفات

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  
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1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: اكرة فى غرفة المذ  baik 

secara lisan maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فى غرفة المذ اكرة   

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: فى غرفة المذ اكرة   

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: فىغزفةالمذاكزة  

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 
فىغزفةالمذاكزة  

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 

topik: فى غرفة المذ اكرة   

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik فى غرفة المذ اكرة   

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: ذ اكرةفى غرفة الم 
dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara 

tepat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الحديقة 3

- Bacaan tentang 

topik 
 في الحديقة

-Pengenalan tarkib: 

اإلشارة للمفرد + االسم 
 + الصفات

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  
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1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: في الحديقة  baik secara 

lisan maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: في الحديقة   

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dankalimat sederhana 

terkait topik: في الحديقة   

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: فيالحديقة  

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 
  فيالحديقة

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 



 

 

topik: في الحديقة   

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik في الحديقة   

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: في الحديقة  dalam 

berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

 األلوان 4

- Bacaan tentang 

topik األلوان 

- Pengenalan 

tarkib: 
اإلشارة للمفرد + االسم 

 + الصفات

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  
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1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam berinter- 

aksi menggunakan bahasa 

Arab dengan keluarga, 

teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: األلوانbaik secara lisan 

maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: األلوان 

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: األلوان 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: األلوان 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkaittopik: 

 األلوان

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 

topik: األلوان 

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik األلوان 

4.4. Menyusun teks sederhana 



 

 

tentang topik: األلوانdalam 

berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

CADANGAN 2  

UTS 1  

UAS 1  

Jumlah Semester 1 20  

II 5 فيالفصل 

- Bacaan tentang 

topik فيالفصل
Pengenalan tarkib: 

المبتدأوالخبر،
الجهات،الخبرالمقدم

 والمبتدأالمؤخر

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

  

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيالفصلbaik secara 

lisan maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيالفصل 

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: فيالفصل 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: فيالفصل 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 

 فيالفصل 

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujarankata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 

 فيالفصل 
4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik فيالفصل 

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: فيالفصلdalam 

berbagai struktur bahasa 



 

 

sederhana secara tepat 

 فيمكتبةالمدرسة 6

- Bacaan tentang 

topik  فيمكتبةالمدرسة

- Pengenalan 

tarkib: ،المبتدأوالخبر
الجهات،الخبرالمقدم

والمبتدأالمؤخرفيمكتبة
 المدرسة

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

  

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيمكتبةالمدرسةbaik 

secara lisan maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيمكتبةالمدرسة 

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: فيمكتبةالمدرسة 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: في مكتبة المدرسة 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 
تبة المدرسة في مك   

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 

topik: فيمكتبةالمدرسة 

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik فيمكتبةالمدرسة 

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentangtopik: فيمكتبةالمدرسة
dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara 

tepat 

7 
فيمكتبةاألدوات

 الكتابية

 

 

 

 

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

  



 

 

 

 

- Bacaan tentang 

topik 

فيمكتبةاألدوات 
 الكتابية

-Pengenalan tarkib: 

المبتدأوالخبر،
دمالجهات،الخبرالمق
والمبتدأالمؤخر  

 

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيمكتبةاألدواتالكتابية
baik secara lisan maupun 

tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فيمكتبةاألدواتالكتابية 

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

 فيمكتبةاألدواتالكتابية 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: األدوات الكتابية في مكتبة  

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 
 في مكتبة األدوات الكتابية  

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 

topik: ةفيمكتبةاألدواتالكتابي  

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis terka 

-it topik فيمكتبةاألدواتالكتابية 

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: فيمكتبةاألدوات
 dalam berbagaiالكتابية

struktur bahasa sederhana 

secara tepat 

 فىالمقصف 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

  

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt. 



 

 

- Bacaan tentang 

topik فىالمقصف 
- Pengenalan 

tarkib: ،المبتدأوالخبر
الجهات،الخبرالمقدم

 والمبتدأالمؤخر

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud 

benda melaluimedia bahasa 

Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga.  

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فىالمقصف baik secara 

lisan maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: فىالمقصف 

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: فىالمقصف 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat sederhana secara 

lisan dan tertulis terkait 

topik: فىالمقصف 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: 

 فىالمقصف 

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab terkait 

topik: فىالمقصف 

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

secara lisan dan tertulis 

terkait topik فىالمقصف 

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang topik: فىالمقصف
dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara 

tepat 
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PEMBEL 

AJARAN 
MATERI  KOMPETENSI DASAR 

ALOKASI 
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Juli  Agustus  September  Oktober  Nopember  Desember  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

رفة فى غ
 الجلوس

- Bacaan 

tentang topik 
فى غرفة 
الجلوس

Pengenalan 

tarkib: 

اإلشارة للمفرد 
+ االسم + 

 الصفات

1.1 Menerima dan 

meyakini bahwa 

kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

                               

1.2 Menggunakan 

kemampuan 

berbahasa untuk hal-

hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

tersebut, 

                               

2.1. Memotivasi rasa 

ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

                               

2.2. Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan bahasa 

Arab dengan 

                               



 

 

keluarga, teman, dan 

guru 

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait 

topik: فى غرفة  
 baik secaraالجلوس

lisan maupun tulisan.  

4   x                            

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: فى غرفة  
 الجلوس

   x                            

3.3. Memahami bentuk 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

terkait topik: فى غرفة  
 الجلوس

    x                           

3.4. Memahami kata, 

frase dan kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait 

topik: فىغزفةالجلوس  

    x                           

Ulangan Harian       x                         

Remidi+Pengayaan        x                        

4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait 

topik: فى غرفة الجلوس   

                               

4.2. Menghafalkan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arabterkait topik: فى  
 غرفة الجلوس

                               

4.3. Mendemonstrasikan 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

secara lisan dan 

tertulis terkait topik 

                               



 

 

فى غرفة الجلوس  

4.4. Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik: فى غرفة الجلوس   

dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

                               

فى غرفة المذ 
 اكرة

- Bacaan 

tentang topik 
فى غرفة المذ 

 اكرة
- Pengenalan 

tarkib: 
إلشارة للمفرد ا 

+ االسم + 
 الصفات

1.1 Menerima dan 

meyakini bahwa 

kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

                               

1.2 Menggunakan 

kemampuan 

berbahasa untuk hal-

hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

tersebut, 

                               

2.1. Memotivasi rasa 

ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru 

dan tetangga.  

                               

2.2. Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan bahasa 

Arab dengan 

keluarga, teman, dan 

guru 

                               

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait 

4         x                      



 

 

topik:  اكزةفىغزفةالمذ

baik secara lisan 

maupun tulisan.  

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

فى غرفة المذ اكرة   

         x                      

3.3. Memahami bentuk 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

terkait topik: 

فى غرفة المذ اكرة   

          x                     

3.4. Memahami kata, 

frase dan kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait 

topik: فى غرفة المذ اكرة   

          x                     

Ulangan Harian            x                    

Remidi+Pengayaan             x                   

4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait 

topik: فىغزفةالمذاكزة  

                               

4.2. Menghafalkan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

فى غرفة المذ اكرة   

                               

4.3. Mendemonstrasikan 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

secara lisan dan 

tertulis terkait topik 
فىغزفةالمذاكزة  

                               

4.4. Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik: فى غرفة المذ اكرة 
dalam berbagai 

struktur bahasa 

                               



 

 

sederhana secara tepat 

 في الحديقة

- Bacaan 

tentang topik 
 في الحديقة

-Pengenalan 

tarkib: 

اإلشارة للمفرد 
+ االسم + 

 الصفات

1.1 Menerima dan 

meyakini bahwa 

kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

                               

1.2 Menggunakan 

kemampuan 

berbahasa untuk hal-

hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

tersebut, 

                               

2.1. Memotivasi rasa 

ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru 

dan tetangga.  

                               

2.2. Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan bahasa 

Arab dengan 

keluarga, teman, dan 

guru 

                               

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait 

topik: في الحديقة  baik 

secara lisan maupun 

tulisan.  

4                x               

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

                x               



 

 

terkait topik: في الحديقة   

3.3. Memahami bentuk 

kata, frase, 

dankalimat sederhana 

terkait topik: في الحديقة   

                 x              

3.4. Memahami kata, 

frase dan kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait 

topik: في الحديقة   

                 x              

Ulangan Harian                   x             

Remidi+Pengayaan                    x            

4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait 

topik: في الحديقة   

                               

4.2. Menghafalkan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 
فيالحديقة  

                               

4.3. Mendemonstrasikan 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

secara lisan dan 

tertulis terkait topik  
 في الحديقة

                               

4.4. Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik: في الحديقة  dalam 

berbagai struktur 

bahasa sederhana 

secara tepat 

                               

 األلوان

- Bacaan 

tentang topik 

 األلوان
- Pengenalan 

tarkib: 
اإلشارة للمفرد 

+ االسم + 

1.1 Menerima dan 

meyakini bahwa 

kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt.  

                               

1.2 Menggunakan 

kemampuan 
                               



 

 

-berbahasa untuk hal الصفات

hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

tersebut, 

2.1. Memotivasi rasa 

ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru 

dan tetangga.  

                               

2.2. Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya 

diri dalam berinter- 

aksi menggunakan 

bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan 

guru 

                               

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait 

topik: األلوان baik 

secara lisan maupun 

tulisan.  

4                     x          

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: األلوان 

                     x          

3.3. Memahami bentuk 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

terkait topik: األلوان 

                      x         

3.4. Memahami kata, 

frase dan kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait 

                      x         



 

 

 

Malang , 17  Juli 2017 

Mengetahui             Guru Bahasa Arab  

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Suharni, S.Pd            Siti Maimunah, S.PdI 

 

 

topik: األلوان 

Ulangan Harian                        x        

Remidi+Pengayaan                         x       

4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab 

terkaittopik:  األلوان 

                               

4.2. Menghafalkan makna 

dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 األلوان

                               

4.3. Mendemonstrasikan 

kata, frase, dan 

kalimat sederhana 

secara lisan dan 

tertulis terkait topik 

 األلوان

                               

4.4. Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik: األلوان dalam 

berbagai struktur 

bahasa sederhana 

secara tepat 

                               

CADANGAN 2                         x x     

UTS 1              x                 

UAS 1                           x    



 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : MINU Polowijen 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas        : 5 (Lima) 

Semester : 1 (satu) / Ganjil 

 

Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah swt. 

 

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa 

untuk hal-hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas anugerah Allah 

swt. tersebut, 

- - Guru menanya peserta didik 

tentang anugerah-anugerah apa saja 

yang diberikan Allah SWT. Lalu 

menjelaskan bahwa bahasa Arab 

merupakan salah satu anugerah 

yang patut dipergunakan dan 

disyukuri. 

 

- Guru menceritakan keistimewaan-  

keistimewaan bahasa Arab. 

 

- Sebagai bentuk motivasi, guru 

memberikan pujian atau hadiah 

- Pengamata

n 

- Penilaian 

diri 

- Penilaian 

antar teman 

- Jurnal 

 

8 JP - Buku paket 

- Kamus  

- Benda-benda di 

lingkungan 

Madrasah.  

- Gambar-gambar 

yang sesuai tema / 

topik 

- Alat peraga 

 2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap 

keberadaan wujud benda melalui  

media bahasa Arab dalam 

-   



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

berinteraksi  dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

 

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan keluarga, 

teman, dan guru 

kepada peserta didik yang bisa 

menyebutkan benda-benda di 

sekitar dengan menggunakan 

bahasa Arab.  

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat  sederhana 

terkait 

topik: 

 فىغزفةالجلوس
       baik secara lisan maupun 

tulisan. 
 

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait 

topik: 

 فىغزفةالجلوس

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan 

kalimat sederhana terkait topik: 

 فىغزفةالجلوس

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis 

 

- Bacaan tentang topik 

  فىغزفةالجلوس
Pengenalan tarkib: 

اإلشارةللمفزد+االسم+

 الصفات

Mengamati : 

- Mengamati gambar terkait 

topik 

- Mengajarkan kosakata 

melalui pengamatan gambar 

yang tersedia 

- Menjelaskan arti kata 

dengan memberikan contoh 

fisik, seperti gambar, atau 

benda-benda sekitar, atau 

alat peraga yang telah 

disiapkan  

- Mencocokkan gambar 

dengan apa yang didengar. 

Menanya: 

- Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

- Memastikan bahwa peserta 

didik telah memahami arti 

kata melalui gambar. Yaitu 

Bentuk 

Penilaian: 

 

Tes tulis 

Tes lisan 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

terkait topik: 

 فىغزفةالجلوس

dengan menanyakan apakah 

peserta didik benar-benar 

memahami makna 

ungkapan-ungkapan terkait 

topik. 

-  Menjawab pertanyaan lisan 

yang diajukan lawan bicara 

sesuai tema/topik. 

Mengeksplorasi: 

- Melafalkan huruf-huruf  

hijaiyah, kata dan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan melalui 

pengucapan guru/rekaman. 

- Merangkaikan huruf-huruf 

hijaiyah menjadi kata sesuai 

dengan kosakata yang 

sedang dipelajari. 

- Melafalkan kata sesuai 

dengan yang 

diperdengarkan. 

- Membaca gambar 

perindividu dengan suara 

nyaring dan jelas.  

Mengasosiasikan: 

- Menemukan makna kata 

dalam teks sesuai tema/topik 

- Menyimpulkan isi wacana 

lisan maupun tulisan. 

- Mencari informasi 

umum/tema/topik dari suatu 

Penilaian: 

- Praktek  

- Proyek 

- Unjuk 

Kerja 

Portofolio 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait 

topik: 

 فى غرفة الجلوس

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab 

terkait topik: 

 فى غرفة الجلوس

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan 

kalimat sederhana secara lisan dan 

tertulis terkait topik 

 فة الجلوسفى غر

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang 

topik: 

 فىغزفةالجلوس
dalam berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

wacana lisan  atau tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

- Guru mengajak peserta didik 

untuk mempraktikkan 

langsung menggunakan 

ungkapan yang telah tersedia 

pada tabel.  

- Menyampaikan isi wacana 

tulis sesuai tema/topik secara 

lisan atau tulisan. 

- Menyusun kata/frasa yang 

tersedia menjadi kalimat. 

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah swt. 

 

1.2 Menggunakan kemampuan 

berbahasa 

untuk hal-hal yang baik sebagai 

wujud syukur atas anugerah Allah 

swt. tersebut, 

- - Guru menanya peserta didik 

tentang anugerah-anugerah apa saja 

yang diberikan Allah SWT. Lalu 

menjelaskan bahwa bahasa Arab 

merupakan salah satu anugerah 

yang patut dipergunakan dan 

disyukuri. 

 

- Guru menceritakan keistimewaan-  

keistimewaan bahasa Arab. 

 

- Sebagai bentuk motivasi, guru 

memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang bisa 

menyebutkan benda-benda di 

sekitar dengan menggunakan 

bahasa Arab.  

- Pengamata

n 

- Penilaian 

diri 

- Penilaian 

antar teman 

- Jurnal 

 

8 JP - Buku paket 

- Kamus  

- Benda-benda di 

lingkungan 

Madrasah.  

- Gambar-gambar 

yang sesuai tema / 

topik 

- Alat peraga 

 2.1. Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap 

keberadaan wujud benda melalui  

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi  dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

 

2.2. Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, dan percaya diri 

-   



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dalam berinteraksi menggunakan 

bahasa Arab dengan keluarga, 

teman, dan guru 

3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat  sederhana 

terkait 

topik: 

 فىغزفةالمذاكزة
       baik secara lisan maupun 

tulisan. 
 

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata, 

frase, dan kalimat sederhana 

terkait 

topik: 

 فىغزفةالمذاكزة

3.3. Memahami bentuk kata, 

frase, dan 

kalimat sederhana terkait topik: 

 فىغزفةالمذاكزة

 

3.4. Memahami kata, frase dan 

kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis 

terkait topik: 

 فىغزفةالمذاكزة

- Bacaan tentang topik 

  فىغزفةالمذاكزة

- Pengenalan tarkib: 

اإلشارةللمفزد+االسم+

 الصفات

Mengamati : 

- Mengamati gambar terkait 

topik 

- Mengajarkan kosakata 

melalui pengamatan gambar 

yang tersedia 

- Menjelaskan arti kata 

dengan memberikan contoh 

fisik, seperti gambar, atau 

benda-benda sekitar, atau 

alat peraga yang telah 

disiapkan  

- Mencocokkan gambar 

dengan apa yang didengar. 

Menanya: 

- Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

- Memastikan bahwa peserta 

didik telah memahami arti 

kata melalui gambar. Yaitu 

dengan menanyakan apakah 

peserta didik benar-benar 

memahami makna ungkapan 

terkait topik. 

-  Menjawab pertanyaan lisan 

yang diajukan lawan bicara 

Bentuk 

Penilaian: 

 

Tes tulis 

Tes lisan 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Penilaian: 

- Praktek  

- Proyek 

- Unjuk 

4.1. Mempraktikkan bunyi huruf, 

kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait 



 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

topik: 

 فى غرفة المذ اكرة

4.2. Menghafalkan makna dari 

ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab 

terkait topik: 

 فى غرفة المذ اكرة

4.3. Mendemonstrasikan kata, 

frase, dan 

kalimat sederhana secara lisan dan 

tertulis terkait topik 

 فى غرفة المذ اكرة

4.4. Menyusun teks sederhana 

tentang 

topik: 

 فىغزفةالمذاكزة
dalam berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

sesuai tema/topik. 

Mengeksplorasi: 

- Melafalkan huruf-huruf  

hijaiyah, kata dan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan melalui 

pengucapan guru/rekaman. 

- Merangkaikan huruf-huruf 

hijaiyah menjadi kata sesuai 

dengan kosakata yang 

sedang dipelajari. 

- Melafalkan kata sesuai 

dengan yang 

diperdengarkan. 

- Membaca gambar 

perindividu dengan suara 

nyaring dan jelas.  

Mengasosiasikan: 

- Menemukan makna kata 

dalam teks sesuai tema/topik 

- Menyimpulkan isi wacana 

lisan maupun tulisan. 

- Mencari informasi 

umum/tema/topik dari suatu 

wacana lisan  atau tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

- Guru mengajak peserta didik 

untuk mempraktikkan 

langsung menggunakan 

ungkapan yang telah 

tersedia  

Kerja 

Portofolio 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah :  MINU Polowijen 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  V  / I (ganjil) 

Materi Pokok          :  غزفةالحلوسوالمذاكزة 
Alokasi Waktu                 :   6 x 35 menit 

  

A. Kompetensi inti  : 

 KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2  : Memiliki  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri    

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI 3  : Memahami pengetahuan faktual de-ngan cara mengamati [mendengar, melihat,        

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI 4  : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KompetensiDasardan Indikator: 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1 1.1.  Menerima dan meyakini bahwa 

kemempuan bernahasa Arab 

merupakan anugrah Allah swt 

1.2.  Menggunakan kemampuan berbahasa 

untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 

syukur atas anugrah Allah swt 

 

2 2.1.  Memotivasi rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda melalui 

media Bahasa Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

2.2. Membiasakan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, tetangga dan guru 

 

3 3.1 Mengidentiikasi bunyi huruf, kata, frasa, 

dan kalimat sederhana terkait 

Topik  

االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

3.2 Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana terkait 

Topik  

 

3.1.1 Mampu melafalkan bacaan  

Tentang  

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

3.2.1 mampu menerjemakan kalimat 

sederhana tentang  

االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َكَزة؛َواْلُمذا اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ



 

 

  االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى ذاَكَزة؛َواْلمُ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

3.3 Memahami bentuk , kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab terkait  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

3.4 Memahami , kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab terkait  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس فَةُُغزْ

 

3.3.1 Mampu memahami bentuk 

Bahasa Arab tentang  

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

 

3.4.1 Mampu memahami kata tentang,  

 َوانُاالَلْ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

 

4. 4.1Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab terkait  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

4.2 Menghafalkan makna dari ujaran , kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

4.3 Mendemonstrasikan , kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab terkait  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

4.4 Menyusun teks sederhana tentang  

topik 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ةُُغْزفَ

Dalam berbagai struktur bahasa sederhana  

 

4.1.1 Mempraktekkan bacaan teks 

qira‟ah tentang: 

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

4.2.1 Menghafalkan kosa kata 

(mufridat) tentang  

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

 

4.3.1 Mendemonstrasikan percakapan 

tentang  

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ اْلُجلُْوس ُغْزفَةُ

 

4.4.1 Membuat kalimat sederhana 

tentang  

 االَلَْوانُ  اْلَحِدْيقَِة؛ فِى َواْلُمذاَكَزة؛ ساْلُجلُوْ ُغْزفَةُ

 

 

C. Materi Pembelajaran 

 

 

 



 

 

 في البيت
مالنج  7اسمي فاطمة، انظر ذلك البيت، ذلك بيتي، ىذا البيت في الشارع جامفك رقم 

ىذا البيت كبير ونظيف و جميل، في البيت غرف كثيرة، منها غرفة الجلوس و غرفة 
ل وغرفة النوم والمطبخ والحمام. تلك غرفة الجاوس نظيفة وجميلة المذاكرة و غرفة االك

 فيها مكتب و كراسي وحزانة صغيرة وصورة جميلة ومصباح متير                 
 

D. Langkah-langkah Pembelajaran-SCEINTIFIC 

 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo‟a 

bersama dengan penuh khidmat. 

b. Peserta didik  membaca  mufrodat  secara  bersama-sama, 

untuk menjaga hafalan 

c. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa 

kehadiran,kerapihan, pakaian, tempat duduk mengajak 

bernyanyi. 

d. Guru memberikan motivasi  

e. Guru memberi informasi KI / K.D., indikator, dan tujuan 

pembelajaran. 

f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara 

berkelompok beranggotakan 4 anak.(menyesuaikan jumlah 

siswa) 

g. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman 

peserta didik dan dikaitkan dengan tema 

 

 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 

a. Mengamati 

 

1. Guru  meminta peserta didik mengamati gambar tentang 

ruangan yang ada di rumah 

 
b. Menanya 

 

Peserta didik diarahkan menanyakan beberapa hal yang belum 

dipahami dari hasil pengamatan peraga yang  dibawa oleh guru 

 

50 Menit 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

 

     Dengan cara guru bisa menanyakan kepada anak-anak tentang 

barang- barang  yang belum dimengerti dengan bertanya kepada 

guru 

 

c. Mengumpulkan Data /Explore 

 

1.Peserta didik membentuk kelompok 

2.Peserta didik mencari kata kata di buku siswa terkait 

dengan gambar. 

( Gambar 1: ruang tidur. Gambar 2 : ruang makan ) 

 

Gambar 1 

 
 

Gambar 2 

  
          

3.Peserta didik merumuskan masalah antara lain: 

Gambar : 1.   

مكتب وصورة جميلةفي غرفة النوم فراش و   
Gambar : 2.  

 تأكل اسرة في غرفة الطعام
4.Peserta Peserta didik (kelompok) maju menyampaikan 

kesimpulan pada kelompok  yang  lain 

 

d. Asosiasi 

 

Peserta didik mendiskusikan dengan teman sekelompoknya 

tentang gambar 1 dan 2 

 

Menarik kesimpulan 

 

e. Komunikasi 

 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

Peserta Peserta didik (kelompok) maju menyampaikan 

kesimpulan pada kelompok yang lain. 

 

Guru memberi penguatan dilafalkan anak secara berulang-

ulang 

 

3. Penutup 

 

1Guru bersama peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran 

yang telah dipelajari 

2.Guru memberikan tugas di rumah sesuai yg di buku siswa. 

    Terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia! 

 hal 4 perkata ( mufrodat ) boleh membuka kamus   الحور

dan mencari di buku Bahasa arab  

 

3.Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan 

berdoa dan mengucap salam. 

 

 

10 Menit 

 

E. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran (Jenis, bentuk, teknik, rubric penilaian) 

 

1. Sikap Spiritual 

a. Jenis Penilaian : Non Tes 

b. Tehnik/bentuk : Observasi/Penilaiandiri/Penilaian antar teman/Jurnal *) 

c. Instrumen : ……….. 

d. RubrikPenilaian: ………. 

 

2. Sikap Sosial 

a. Jenis Penilaian : Non Tes 

b. Tehnik/bentuk : Observasi/Penilaiandiri/Penilaianantarteman/Jurnal *) 

c. Instrumen  : SikapPeduli 

 

 

RubrikPenilaian 

 

No Diskripsi 
Pegamatan 

1 2 3 4 

1 Berbuat peduli terhadap teman kelompok     

2 Berbuat peduli dengan tugas kelompok     

 

Keterangan:  

 

4  =Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli 

3  =Pernah menunjukkan sikap tidak peduli 

2  =Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli 

1  =Sering menunjukkan sikap tidak peduli 

0  =Sangat sering menunjukkan sikap tidak peduli 

 

3. Pengetahuan 

 

a. Jenis Penilaian : Tes (Terlampir) 



 

 

 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

 ا الفراش في غرفة ... .
 ا النوم                  ب االكل                      ج الجلوس   

ىذا الكرسي ... . 3  
يا طويلة                  ب كبيرة                        ج قو   

... البيت جميل 2  
 ا ىذه                    ب ىذا                         ج ىو 

ىذه غرفة الجلوس ... . 3  
 ا واسخ                  ب نظيفة                       ج جميل

الطعام في ... .  4  
 ا الجلوس               ب النوم                        ج االكل 

    
Buatlah kalimat dengan lafal  di bawah ini! 

البيت 0  
غرفة الجلوس 3  
امام 2  
المطبخ 3  
جميلة 4  

b. Tehnik/bentuk : Tes tulis / tes lisan / penugasan *) 

c. Instrumen : 

d. RubrikPenilaian: 

e. Pedoman penskoran: 

Skor rom 1 adalah 1 jadi 1X5=5 

Skor rom 2 adalah 2 jadi 2x5=10 

Pedoman penskoran 

Skor maksimal 15  
               

  
             

 

4. Ketrampilan 

 

a. Jenis Penilaian : Non Tes 

b. Tehnik/bentuk : Praktik/Proyek/Portofolio*) 

c. Instrumen : 

d. Rubrik Penilaian: 

 

 



 

 

No. Deskripsi 
Skor 

1 2 3 4 

1. Bacaan 1 benar     

2. Bacaan 2 benar     

3 Bacaan 3 benar     

4 Bacaan 4 atau lebih benar     

 

Pedoman penskoran 

Skor maksimal4 x 4 = 18 
               

  
             

 

F. Media, Ala dan Sumber Pembelajaran 

 

1. Media 

Gambar 

 LCD  

2. Alat/Bahan 

Lembar Kerja 

3. Sumber 

Buku Siswa Kemenag K „13 

Buku Guru Kemenag K „13 

Buku Bahasa Arab KTSP 

Kamus Bahasa Arab 

 

G.Remidial dan Pengayaan 

 

Remidi.Guru memberikan remedial kepada peserta didik jika belum mencapai ketuntasan 

Sebagaimana pada Kriteria ketuntasan tersebut di atas. Materi remedial diberikan 

Hanya aspek yang tidak tuntas saja. 

Pengayaan.Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan 

Pada semua aspek penilaian 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

SUHARNI, S.Pd. 

 

 

Malang, 17 Juli 2017 

 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

SITI MAIMUNAH, S.PdI 

 



 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1  

 
 

 

 

 

 

  GAMBAR 2 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 الصور عند عملية تنفيذ التعليم في الفصل

















 

 

الصور عند عملية تنفيذ التعليم في الفصل











 





 

 

الصور عند عملية تنفيذ التعليم في الفصل

















 

 

نفيذ التعليم في الفصلالصور عند عملية ت
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 السيرة الذاتية

 : ريفيانا عزا عمليا  االسم

 : مادييوف مكاف ا١تيالد

 2991نوفمبَت  21:  تاريخ ا١تيالد

 ب بولوك٬تُت باليمبينج ماالنج  1: شارع جاكاالنج رقم   العنواف

 78514552591:  رقم ا٢تاتف

 السَتة الًتبوية:  

 (2991 – 2998 ركضة األطفاؿ ) ماالنج 23مسلمة هنضة العلماء 
 (2998 – 1773 مدرسة هنضة العلماء بولوك٬تُت االبتدائية )

 االسالمية ماالنج
 (1773 – 1770مدرسة سبيل اهلل ا١تتوسطة مااالنج ) 
 (1770 – 1727 مدرسة دار العلـو الثانوية االسالمية فيتَتكغاف )

 جومبانج
 (1727 – 1723جامعة موالنا مالك إبراىيم ا ) السالمية اٟتكومية

 ماالنج يف كلية العلـو االنسانية  يف قسم اللغة العربية كاداهبا 
 (1725 – 1720 جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية اٟتكومية )

 ماالنج يف كلية دراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 
 


