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 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 ب
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 موافقة المشرفين

اهلل الرضبن الرحيمبسم   
 بعد االطبلع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدهتا الطالبة:

 : شيبل نصيبا    االسم
 ٕٕٗٓٔٚٚٔ:    رقم القيد

اإلبتدائية  العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة تصميم منهج تعليم اللغة العربية :      موضوع البحث       
 ماالنج

التعديبلت واإلصبلحات البلزمة ليكون على الشكل قد نظرنا فيو حق النظر، وأدخلنا فيو بعض 
يف قسم تعليم اللغة  راسة واغبصول على درجة اؼباجستَتاؼبطلوب الستفاء شروط اؼبناقشة إلسبام الد

  العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

 لمشرفة الثانيةا           المشرف األول            
 
 
 اؼباجستَت الدكتورة معصمة     اؼباجستَت الدكتور أضبد مزكي       

 ٕٕٕٕٖٜٗٓٗٓٙٓٓٓٗٓٚٔرقم التوظيف:          ٕٖٜٜٕٜٜٓٓٔٓٛٔ٘ٗٓٙٔرقم التوظيف: 
 

 قسم تعليم اللغة العربية رئيس
 
 

 اؼباجستَت الدكتور ولدانا ورغاديناتا
 ٖٜٜٜٖٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف: 



 

 ج
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 اعتماد لجنة المناقشة

، اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية دبدرسةتصميم منهج تعليم اللغة العربية إن رسالة اؼباجستَت بعنوان: 
 اليت أعّدهتا الطالبة:

 شيبل نصيبا:    االسم
 ٕٕٗٓٔٚٚٔ:   رقم اعبامعي

م اللغة يقد قّدمتها الطالبة أمام عبنة اؼبناقشة وقّررت قبوؽبا شرطا للحصول على درجة اؼباجستَت يف تعل
 م. وتتكون عبنة اؼبناقشة من السادة:ٕٕٓٓ يوليو ٛ، بتاريخ األربعاءالعربية، وذلك يف يوم 

 رئيسا مناقشا     ،حليمي زىدي اؼباجستَتالدكتور 
  ٜٕٜٜٚٓٓٔٔٓٓٓٚٔٓٔٛٔرقم التوظيف: 
       ______________ 
 مناقشا أساسيا      ،سوتامان اؼباجستَتالدكتور 

 ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 
       ______________ 

 مشرفا ومناقشا     ،اؼباجستَت الدكتور أضبد مزكي
 ٕٖٜٜٕٜٜٓٓٔٓٛٔ٘ٗٓٙٔرقم التوظيف: 

______________ 
 ةومناقش ةمشرف      ،اؼباجستَت الدكتورة معصمة
 ٕٕٕٕٖٜٗٓٗٓٙٓٓٓٗٓٚٔرقم التوظيف: 
       ______________ 

 اعتماد،
 عميدة كلية الدراسات العليا

 
 

 أمي ظببلةاألستاذة الدكتورة  
ٕٕٖٜٜٕٜٓٓٓٛٔٙٛٓٔٚٔرقم التوظيف:   



 

 د
 

 إقرار أصالة البحث

 

 اؼبوقعة أدناه: أنا
 نصيبا: شيبل  االسم

 ٕٕٗٓٔٚٚٔ:  الرقم اعبامعي
 اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلمية دبدرسةتصميم منهج تعليم اللغة العربية :  العنوان 

 .ماالنج
لتوفَت شروط النجاح لنيل درجة  الذي حضرهتاأقر بأن ىذه رسالة اؼباجستَت 

جامعة موالنا مالك إبراىيم  الدراسات العليايف قسم تعليم اللغة العربية كلية  اؼباجستَت
 هج تعليم اللغة العربية دبدرسةتصميم من: االنج، رب  اؼبوضوعدباإلسبلمية اغبكومية 

 .اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية
ي أوتأليف اخآخر. وإذا أدعى من إبداع غَت  ارهتبنفسي وما زوّ  اوكتبته احضرهت

فعبل ليس من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤولية على ذلك،  اوتبيُت أهن امن تأليفه استقباال أهنا
قسم تعليم اللغة العربية كلية  ةولن تكون اؼبسؤولية على اؼبشرف أو على مسؤولي

 .براىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنججامعة موالنا مالك إ الدراسات العليا
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة وال هبربين أحد على ذلك

 ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنج، ماال
 صاحبة االقرار                                                   

                                                     
 شيال نصيب                                                    

 20012771الرقم الجامعي:                                                        



 

 ه
 

 استهالل
 

 
 

ُر   قطن()رواه طرباين و دار  النَّاِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاسِ َخي ْ
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” 

(HR. Thabrani dan Daruquthni) 

  



 

 و
 

 إىداء

 
:أىدي ىذا البحث اعبامعي  

 أبي إيسكانتو فبكنا، العلمي مشواري جعل الذي والتضحية الرجولة رمز إُف
 أميليا أّمي ،األزىار أزكى تنب  اليت القلب روضة إُف 

 حيايت رياحي إُف الربيئة والنفوس الرقيقة الطاىرة القلوب وإُف
 أفيغار خليفة الصغَت أخي

  



 

 ز
 

 شكر وتقدير
العريب األمُت.  اغبمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبُت. والصبلة والسبلم على النيب

 ومن اىتدي بسنّتو ودعاء بدعوتو إُف يوم الدين. وعلى آلو وصحبو أصبعُت، أما بعد.
 اغبمد هلل وشكرا باهلل وثناء عليو بعونو سب  كتابة ىذا البحث اعبامعي دبوضوع 

  ". وتقدماإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية دبدرسةتصميم منهج تعليم اللغة العربية "
الباحثة أصبل الشكر والتقدير والعرفان إُف الذين كانوا ؽبم فضل يف إسبام ىذا البحث إُف 

 خَت الوجود وَف تبخلوا أحدىم بشيء طلب ، منهم:
س اؼباجستَت، ؼبدير جامعة موالنا األستاذ الدكتور اغباج عبد اغبار فضيلة  .1

 راىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنجمالك إب
انا ورغادناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية ظباحة الدكتور ولد .2

 راىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج جامعة موالنا مالك إبالدراسات العليا 
ظباحة الدكتور أضبد مزكي اؼباجستَت والدكتورة معصمة اؼباجستَت، مشرفان  .3

فلم تبخل  الذان أفادت مٍت منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو،
ما يوما عن مساعد البحث وتوجيههما. فلهما مٍت خالص الشكر بعلمه

 والتقدير، ومن اهلل عظيم الثواب واعبزاء
ظباحة اػبرباء لصبلحية ىذه البحث، الدكتور عبد الوىاب رشدي اؼباجستَت  .4

 والدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت، جزاكم اهلل أحسن اعبزاء
اللغة العربية كلية الدراسات العليا ظباحة احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم  .5

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج. فلهم مٍت كل 
الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واؼبعارف والتشجيع وجزاىم اهلل 

 عٍت خَت اعبزاء



 

 ح
 

 يةاغبكوم يةاإلسبلم يمإبراى الكم اموالن عةجبام واألستاذاتة ذاألسات صبيع .6
 البحث ذاى ةكتاب  تتم حىت وإرشاداهتم همبعلوم روحي ينورون الذيدباالنق 
 .عياعبام

 العاؼبية اإلسبلميةرئيس اؼبدرسة وصبيع األساتيذ واألستاذات يف اؼبدرسة  .7
 عياعبام البحث ليةلعم ينةالثم الفرصة ٍتمنح قد اليت .اإلبتدائية ماالنج

 .فيها
موالنا  كلية الدراسات العليا جبامعة  العربيةصبيع زمبلء لقسم تعليم اللغة  وإُف .8

و خصوصا  ٕٛٔٓ مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج عام الدراسي 
 .البحث إلجراء ىذا والثقة بالفرصة ظبحوين)د( الذي لفصل 

إُف صبيع أصدقائي الذي قد تساعدين والذين َف يتعبو من تشجيعي لكتابة  .9
ق البحرين، نفيسة الفؤادة، دويتا دورا ، وىم؛ صديىذا البحث اعبامعي

فرديانا،فردا نبة العالية، أمي هنر األوُف، يوحاني  نور حبيبة، نورة اػباردة، 
شبر فبتاز رفستيا، ليلة الرمضينا، إستقامة تيكا كرانا، حنيفة طبسة، رشي 

 فراماديات فنجستو، ديف فوجي لستاري، جزاكم اهلل أحسن اعبزاء
اة اغبلوة واغبزينة سرت السعادة، وبرفقتهم يف دروب اغبيوإُف من معهم  .11

 اإلبتدائية ماالنجالعاؼبية اإلسبلمية دبدرسة وطبليب يف مدرسة  إخواينأخوايت و 

ال استطيع اعبزاء على مساعدهتم إال بدعاء عسى اهلل أن هبيزىم أحسن اعبزاء ويزيدىم 
 اؼبّن والفضل، آمُت يا رّب العاؼبُت.

 الباحثة    
                                                       

 اشيال نصيب                                                         



 

 ط
 

 محتويات البحث
 

 أ ................................................................... الصفحة
 ب ............................................................ موافقة اؼبشرفُت

 ج ........................................................ اعتماد عبنة اؼبناقشة
 د ......................................................... إقرار أصالة البحث

 ه .................................................................. استهبلل
 و ..................................................................... إىداء

 ز ...............................................................شكر وتقدير
 ط ........................................................... ؿبتويات البحث

 م ............................................... قائمة اعبداول، الصور واؼببلحق
 س ......................................................... مستخلص البحث

 ع............................................ مستخلص البحث باللغة اإلقبليزية
 ف ......................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسيا

 
 الفصل األّول
 اإلطار العام

 ٔ ................................................................ مقدمة.أ 
 ٗ .......................................................... أسئلة البحث.ب 
 ٗ ........................................................ أىداف البحث.ج 
 ٗ ......................................................... فروض البحث.د 
 ٘ ........................................................... أنبّية البحث.ه 
 ٘ ..........................................................حدود البحث.و 



 

 ي
 

 ٙ ..................................................... ربديد اؼبصطلحات.ز 
 ٚ ....................................................... اإلنتاج خصائص.ح 
 ٚ ...................................................... الدراسات السابقة.ط 

 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 ٖٔ ...................................... اؼببحث األول: منهج تعليم اللغة العربية
 ٖٔ ...................................... مفهوم منهج تعليم اللغة العربية.أ 
 ٗٔ ....................................... أسس منهج تعليم اللغة العربية.ب 
 ٙٔ ...................................... عناصر منهج تعليم اللغة العربية.ج 
 ٕٔ ....................................... أنواع مناىج تعليم اللغة العربية.د 
 ٕٗ ........................... الشخصيةاؼبنهج الدراسي القائم على أساس .ه 

 ٖٓ ...............................................اؼببحث الثاين: تصميم اؼبنهج
 ٖٓ .............................................. مفهوم تصميم اؼبناىج.أ 
 ٖٔ ...............................................مبادئ تصميم اؼبنهج.ب 
 ٖٖ ............................................. أشكال تصميم اؼبناىج.ج 
 ٖ٘ ............................................. خطوات تصميم اؼبنهج.د 

 ٖٙ .......................................... اؼببحث الثالث: تعليم اللغة العربية
 ٖٙ ............................................ مفهوم تعليم اللغة العربية.أ 
 ٖٚ ........................................... أىداف تعليم اللغة العربية.ب 
 ٖٚ ................................. اإلبتدائيتعليم اللغة العربية للمستوى .ج 

 



 

 ك
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ٕٗ ........................................................ منهج البحث.أ 
 ٖٗ .............................................. إجراءات البحث والتطوير.ب 
 ٘ٗ ......................................................... ذبربة اإلنتاج.ج 
 ٙٗ ................................................... البيانات ومصادرىا.د 
 ٙٗ ................................................ أساليب وصبع البيانات.ه 
 ٛٗ ....................................................... أدوات البحث.و 
 ٛٗ ................................................ أسلوب ربليل البيانات.ز 

 
 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
تعليم اللغة العربية دبدرسة العاؼبية اإلسبلمية اإلبتدائية اؼببحث األول:  تصميم منهج 

 ٔ٘ .................................................................. ماالنج
 ٔ٘ ................................................. ربليل االحتياجات .ٔ
 ٘٘ .................................................... تصميم اإلنتاج .ٕ
 ٛ٘ ..................................................... تطوير اإلنتاج .ٖ
 ٘ٙ ...................................................... ذبربة اإلنتاج .ٗ
 ٘ٙ ...................................................... نتاجتقوًن اإل .٘

اؼببحث الثاين: صبلحية منهج تعليم اللغة العربية اؼبصّممة دبدرسة العاؼبية اإلسبلمية  
 ٙٙ ..........................................................اإلبتدائية ماالنج

 ٚٙ ............................... نتيجة اإلستبانة من خبَت اؼبواد التعليمية .ٔ
 ٓٚ ...................................... نتيجة اإلستبانة من خبَت اؼبنهج .ٕ



 

 ل
 

 ٘ٚ ............................... نتيحة اإلستبانة من مدّرسة اللغة العربية .ٖ
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث واالقتراحات

 ٓٛ ........................................................ نتائج البحث.أ 
 ٔٛ .......................................................... االقًتاحات.ب 

 ٖٛ .............................................................قائمة اؼبراجع
 



 

 

  



 

 م
 

 والمالحق ، الصورقائمة الجداول
 

 ٓٔ .................... الدراسات السابقة حول تطوير منهج التعليم 2.2الجدول 
 ٜٖ ................................... البدء باغبروف مث الكلمات 1.2الجدول 
 ٜٗ .......................... معاير درجة االستجابات يف االستبانة 3.2الجدول 

  ٓ٘ ........................................ معاير نتيجة اإلستبانة 3.1لجدول ا
 ٕ٘ ........................... ننائج اؼبقابلة لدى معلم اللغة العربية 7.2 لجدولا
    ٓٙ ...........................اؼبتعّلمة لكل اؼبستوىاؼبواد واؼبفردات  7.1 لجدولا
  ٕٙ ............................................ الكفاءة الرئيسية 7.3 لجدولا

 ٕٙ ..... الكفاءة األساسية والعبارت التواصلي لصف الثالث آخر السنة 7.7 الجدول
 ٗٙ .................................. شكل التقييم ؼبهارات اللغوية 7.4الجدول 
 ٙٙ .......................... معاير درجة االستجابات يف االستبانة 7.6 الجدول
 ٚٙ ........................................ معاير نتيجة اإلستبانة 7.0 الجدول
 ٚٙ .........................نتيجة اإلستبانة من خبَت اؼبواد التعليمية 7.8 الجدول
 ٓٚ ............................... نتيجة اإلستبانة من خبَت اؼبنهج 7.9 الجدول
 ٘ٚ ....................... نتيجة اإلستبانة من مدّرسة اللغة العربية 7.24 الجدول
 ٜٚ .................... لخرباء من صبيع اؼبكوناتلستبانة اإلج ئنتا 7.26 الجدول

 
 2الصورة 

 ADDIE ............................................................................ 43البحث والتطوير خبطوات 
 

 2الملحق 
 ٚٛ ................. ورقة إستأذان الدراسة االستقصائية من كلية الدراسات العليا .ٔ



 

 ن
 

 ٛٛ ............................ ورقة إستأذان البحث من كلية الدراسات العليا .ٕ
 ٜٛ ......................................... ورقة إنتهاء البحث من اؼبدرسة .ٖ

 1الملحق 
 ٜٔ ......................................................... دليل اؼبقابلة .ٔ
 ٕٜ ................................................ اؼبنهجاإلستبانة للخبَت  .ٕ
 ٜ٘ ......................................... اؼبواد التعليمية اإلستبانة للخبَت .ٖ
 ٜٛ .......................................... اللغة العربيةاإلستبانة للمدرسة  .ٗ
 111 ..............................................................  اؼبادة التعليمية نتيجة اإلستبانة للخبَت .٘
 113 .............. (Google Form)بوسائل الشبكة الدولية اؼبنهج نتيجة اإلستبانة للخبَت  .ٙ
 118 .. (Google Form)نتيجة اإلستبانة للمدّرسة اللغة العربية بوسائل الشبكة الدولية  .7

 
 3الملحق 

   ٖٔٔ........................................................... السَتة الذاتية



 

 س
 

 مستخلص البحث

. اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية دبدرسةمنهج تعليم اللغة العربية . تصميم ٕٕٓٓنصيبا، شيبل. 
الدراسة العليا. جامعة موالنا مالك   قسم تعليم اللغة العربية، كليةرسالة اؼباجستَت. 

إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشريف األول: الدكتور أضبد مزكي اؼباجستَت، 
 واؼبشرفة الثانية: الدكتورة معصمة اؼباجستَت.

 تعليم اللغة العربيةتصميم، اؼبنهج، الكلمات األساسية: 

اؼبنهج ىو أداة مهّمة لنيل النجاح عند التعليم. بعدم وجود اؼبنهج اعبيد واؼبتكافئ، 
سيكون من الصعب لتحقيق الغايات واألىداف اؼبرجوة يف التعليم. عند تعليم اللغة العربية، للمنهج 
رفة دور مهم على ترقية تعليم علوم الدين للطبلب، هبدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىي ؼبع

ىي أحد من اؼبدارس اليت تقّدم  ماالنج اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلمية درسةمالقرآن ودين اإلسبلم. 
درس اللغة العربية فيها، ولكن اخآسف عند تعليم اللغة العربية فيها َف تستند على اؼبنهج اؼبؤكد اليت 

تصميم اؼبنهج على  تسبب إُف اؼبشكبلت عند التعليم. بناءا على تلك اؼبشكبلت جرب  الباحثة
 لك اؼبدرسة.لتعليم اللغة العربية لًتقية عملية التعليم يف ت

أىداف ىذ البحث ؼبعرفة خطوات تصميم اؼبنهج تعليم اللغة العربية وؼبعرفة عن صبلحية 
 .اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية دبدرسةاؼبنهج تعليم اللغة العربية اليت قد صّمم  

)ربليل وتصميم وتطوير  ADDIEنوع البحث اؼبستخدم ىي البحث والتطوير بنموذج 
منهج تعليم اللغة العربية، تقوم يف تصميم  (ٔتقوًن(. أما نتائج من ىذا البحث ىي: وذبربة و 

الباحثة ربليل اإلحتياجات باؼبقابلة مع مدرّسة اللغة العربية، تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، واألخَت 
نتاج ألن تقوًن اإلنتاج من كل خطوات تطوير. أما يف ىذا البحث ال يقوم الباحثة خبطوة ذبربة اإل

،  %ٓٛ( صبلحية اإلنتاج على خبَت اؼبواد التعليمية ٕىذا اإلنتاج يتطلب مّدة طويلة لتجربتو. 
". من تلك نتائج جيد جدا، تدل على تقدير " %ٕٛ، ومدرّسة اللغة العربية  %ٙٛخبَت اؼبنهج 

 اإلبتدائية ماالنج اإلسبلميةالعاؼبية  دبدرسةسبكن اػببلصة على أن تصميم اؼبنهج تعليم اللغة العربية 
 تستحق الستخدام عند عملية التعليم والتعّلم يف اؼبدرسة.
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ABSTRACT 

Nashiba, Sheila. 2020. Curriculum Design for Arabic Language Learning at SD 
Islamic Global School Malang. Thesis. Postgraduate Arabic Language 

Education Study Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Akhmad Muzakki, MA. (2) 
Dr. Hj. Muassomah, M.Si., M.Pd. 

Keywords: Design, Curriculum, Arabic Learning 

The curriculum is a very important tool in the success of an education. 

Without a good and proper curriculum, it will be difficult to achieve the goals and 
objectives in the education that is aspired. In learning Arabic, the curriculum has 

an important role to improve the quality of religious education for students, 
because the main purpose of Arabic itself is to understand the Qur'an and Islam. 
SD Islamic Global School Malang is one of the elementary schools that offers 

Arabic lessons in it, but unfortunately in the application of Arabic learning in this 
school has not relied on a definite curriculum so that it causes some problems 

related to Arabic learning activities. 

This study aims to determine the steps in designing Arabic language 
learning curricula and to determine the feasibility of Arabic language learning 
curriculum design that has been prepared at the Islamic Global School in Malang. 

The type of research used is development research with models ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The results of this 
study are: 1) in designing the Arabic learning curriculum, researchers conduct a 

needs analysis by interviewing Arabic teachers, designing products, developing 
products, and finally evaluating each step of design development. As for this 

study, researchers did not do the product trial step because this product requires a 
long time to be tested. 2) product feasibility test on material experts 80%, 
curriculum experts 86%, and Arabic teachers 82%, with the category "very good". 

From these results it can be concluded that the curriculum design of Arabic 
learning at SD Islamic Global School Malang it is feasible to be applied in 

learning activities. 
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ABSTRAK 

Nashiba, Sheila. 2020. Desain Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di SD 
Islamic Global School Malang. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Akhmad Muzakki, MA. (2) Dr. Hj. 
Muassomah, M.Si., M.Pd. 

Kata Kunci: Desain, Kurikulum, Pembelajaran Bahasa Arab  

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu 

pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, maka akan sulit dalam 
mencapai tujuan dan sasaran dalam pendidikan yang dicita-citakan. Dalam 

pembelajaran bahasa Arab, kurikulum mempunyai perananan penting untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi siswa, karena tujuan utama dari 
bahasa Arab sendiri adalah untuk memahami Al-Qur’an dan agama Islam. SD 

Islamic Global School Malang adalah salah satu sekolah dasar yang menawarkan 
pelajaran bahasa Arab didalamnya, namun disayangkan dalam pengaplikasian 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini belum bersandarkan pada sebuah 
kurikulum yang pasti sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan 
kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Dengan pertimbangan itulah peneliti 

mencoba untuk mendesain susunan kurikulum pembelajaran bahasa Arab untuk 
meningkatkan kegiatan pembelajaran di SD tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah dalam mendesain 

kurikulum pembelajaran bahasa Arab dan untuk mengetahui kelayakan dari 
desain kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang telah disusun di SD Islamic 
Global School Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan 
model ADDIE (Analiysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) dalam mendesain kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab, peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 
wawancara kepada guru pengajar bahasa Arab, mendesain produk, 

mengembangkan produk, dan terakhir adalah evaluasi dari setiap langkah 
pengembangan desain. Adapun pada penelitian ini peneliti tidak melakukan 
langkah uji coba produk dikarenakan produk ini membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk diuji cobakan. 2) uji kelayakan produk pada ahli materi 80%, ahli 
kurikulum 86%, dan guru bahasa Arab 82%, dengan kategori “baik sekali”. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum pembelajaran bahasa 
Arab di SD Islamic Global School Malang ini layak untuk diaplikasikan  dalam 
kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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 الفصل األّول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
كان تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا عند البداية يهدف إُف تلبية حاجة 

اإلندونيسيُت يف آداء العبادات، خاصة الصلوات واألذكار. انطبلقا من تلك اؼبسلمُت 
اغباجة، كان  اؼبادة اؼبدروسة تتعلق باألدعية يف الصلوات والسور القصَتة من القرآن 

 1الكرًن.
من اؼبدارس اإلسبلمية اليت تقوم بنشر لغة العربية يف إندونيسيا، خاصة يف 

، فتلزم ىذه اؼبدرسة صبيع ماالنج اإلبتدائية ية اإلسبلميةالعاؼب مدينة ماالنج ىي مدرسة
طبلهبا من الصف الثالث إُف صف السادس االستيعاب والسيطرة على الثروة اللغوية 

  اعبيدة وخاصة يف اللغة العربية.
تعليم اللغة الثانية ىو شيء شائع يف عّلم  ىذه اؼبدرسة اللغة الثانية، أما 

. يبكن أن تكون اللغة الثانية ىي اللغة الوطنية أو لغة الدولة اجملتمعات متعددة اللغات
الرظبية أو اللغة الرظبية يف اؼبنطقة أو أيًضا لغة أجنبية )وليس اللغة األم(. اللغة العربية ىي 

 .واحدة من اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها بشكل رظبي وغَت رظبي يف إندونيسيا
يف تعلم اللغة. يف عناصر اللغة، توجد علم ىناك عناصر ومهارات اللغوية 

األصوات، الًتاكيب، اؼبفردات والًتصبة، أما ؼبهارات اللغوية ىناك مهارة القراءة، الكتابة، 
الكبلم واالستماع. بُت ىذه العناصر واؼبهارات اللغوية ال يبكن فصلها عن بعضها 

ية التعليمية ىناك أىم ولكن جبانب العناصر واؼبهارات، عند عمل .البعض يف التعلم
يبكن أن تعمل أنشطة التعليم الشيء اليت ال هبوز أن هنملها، وىي اؼبنهج لتعليمها. 

والتعلم يف العملية التعليمية بتفاعلية حىت تكون قادرة على ربقيق األىداف التعليمية إذا  

                                                                 
1
Ahmad Fuad Efendi, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2015), 22. 
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اؼبنهج الذي يتكون من عناصر  ٕكان  تستند إُف أساس اؼبنهج الدراسي الصحيح.
ـبتلفة مًتابطة ويشكل نظاًما واحًدا، وىذا يعٍت أن كل مكون مًتابط لو ىدف تعليمي 
واحد فقط وىو ىدف من ذلك اؼبنهج. باإلضافة إُف ذلك، فإن اؼبناىج الدراسية ىي 
عبارة عن برنامج تعليمي، وىو برنامج ـبطط لو وتصميمو ويتضمن ؾبموعة متنوعة من 

م من اؼباضي واغباضر واؼبستقبل. لذلك، فإن اؼبنهج ىو اؼبواد التعليمية وخربات التعل
برنامج تعليمي وبتوي على ؾبموعة متنوعة من اؼبواد التعليمية واػبربات التعليمية اليت يتم 
برؾبتها وزبطيطها وتصميمها بشكل منهجي على أساس اؼبعايَت اؼبعمول هبا واليت تعمل 

س التعليم والطبلب لتحقيق األىداف دبثابة مبادئ توجيهية يف عملية التعلم ؼبدر 
 ٖالتعليمية.

العاؼبية مدرسة بعد إجراء مبلحظات ومقاببلت مع مدّرسة اللغة العربية يف 
م اللغة ي، نال  الباحثة اؼبعلومات بأن عند ربقيق أىداف تعلماالنج اإلبتدائية اإلسبلمية

العاؼبية مدرسة نا بأن فيها ال تزال ىناك بعض العناصر غَت متوازنة، والشيء اؼبؤسف ى
إسبلمية اليت مت تدريس اللغة العربية  ؼبدرساتكان  أحد ا  ماالنج اإلبتدائية اإلسبلمية

فيها، ولكن من اؼبعروف أن ىناك عنصرًا من عناصر التعلم غَت متوفر فيها، وىو عدم 
وجود منهج ؿبدد ؽبم لتعليم اللغة العربية. كبن نعلم بالفعل أن اؼبنهج مهم يف التعلم. إنو 

جود منهج ثاب ، زبتلف قلب التعلم اؼبدرسة للطبلب وإرشادات ؼبعلمُت. نظرًا لعدم و 
اؼبواد اليت يدرسها اؼبعلم وفًقا لرغبات اؼبعلم، وبالتاِف فإن التعلم الذي يتم تنفيذه أقل 
 ٗتنظيمًا. إذا تغَت اؼبعلم يف منتصف العام الدراسي، فسيتغَت الكتاب اؼبدرسي أيًضا.

اد اليت يتعلمها وباؼبثل، زبتلف اؼبواد اليت يتم تدريسها، وقد يتسبب ذلك يف انقطاع اؼبو 
 الطبلب يف كل مستوى.

                                                                 
2
Moh Yamin, Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, (Jogjakarta, Diva Press, 

2012), 5. 
3
Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 3. 

اإلبتدائية ماالنج، نور ضبيدة، ياناير (Islamic Global School)نتيجة اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية دبدرسةٗ
ٕٜٓٔ. 
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وجدت الباحثة أيًضا سببًا قويًا لتأخذ اؼبشكلة يف ىذه اؼبدرسة، فهناك وِف 
سأل  إُف مدرس اللغة العربية عن عدم وجود كتب ومواد ؿبددة مؤكدة لتعلم  الطبلب

لرغبة يف اللغة العربية، وما أهنا أمر مهم لوِف األمر لكي يكون إرشادا يف اؼبنزل عند ا
وىذا اغبال سببا من ليس ىناك اؼبنهج لتعليم  ٘التعليم أطفالو عن الدروس يف اؼبدرسة.

 اللغة العربية فيها.
أحد العوامل اليت كشفتها مدّرسة اللغة العربية يف اؼبدرسة عن سبب عدم 
استخدامهم على إرشادات اؼبناىج الدراسية القائمة على أساس اؼبدرسة اإلبتدائية 

مية اؼبوجودة ىي ألن دروس اللغة العربية يف اؼبدارس االبتدائية اغبكومية ليس  اإلسبل
بنفس درجة باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية، والدروس العربية يف ىذه اؼبدرسة االبتدائية 

، على عكس اؼبدارس األخرى بشكل عام. لذلك إذا أرادت ٖبدأت تدريسو يف الصف 
أسس اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية، فستكون ىناك مواد َف أن يتبع اؼبنهج والكتب على 

 يتم الوصول إليها.
من ىذا البيان يبكن القول أن اؼبشكلة األساسية يف ىذا البحث ىي عدم 
منهج تعليم اللغة العربية اؼبصّمم للمدرسة وللمعلم أو للطلبة الذي يكون مرجعا لعملية 

اؼبشكبلت ومن أجل حللها والصعوبات اليت سبق تعليم اللغة العربية وتعليمها، من تلك 
 ،ماالنج اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة ذكرىا، أرادت الباحثة أن ذبري البحث يف 

 اإلبتدائية العالمية اإلسالمية: تصميم منهج تعليم اللغة العربية بمدرسة رب  العنوان

 ماالنج.
 
 
 
 

                                                                 
(Islamic Global School)اؼبقابلة مع ولية األمر دبدرسةنتيجة ٘ اإلبتدائية ماالنج، سلفان حنداياين، مارس 

ٕٜٓٔ. 
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 أسئلة البحث  .ب 
 قدمتها الباحثة، فإن أسئلة البحث كما يلي:بالنسبة للمشكبلت اليت 

  العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة كيف تصميم منهج تعليم اللغة العربية  .1
 اإلبتدائية ماالنج؟

العاؼبية دبدرسة منهج تعليم اللغة العربية اؼبصّممة اؼبواد يف كيف صبلحية  .2
 اإلبتدائية ماالنج؟ اإلسبلمية

 
 أىداف البحث  .ج 

 تريد أن ربصل عليها الباحثة يف ىذا البحث فهي ما يلي:أما األىداف اليت 
العاؼبية دبدرسة  لوصف عن كيفية تصميم منهج تعليم اللغة العربية  .1

 اإلبتدائية ماالنج. اإلسبلمية
دبدرسة منهج تعليم اللغة العربية اؼبصّممة اؼبواد يف لوصف عن صبلحية  .2

 اإلبتدائية ماالنج. العاؼبية اإلسبلمية
 

 البحثفروض  .د 
اللغة العربية  اؼبنهج اؼبصّمم لتعليم أما الفروض ؽبذا البحث ىي: إن استخدام 

يم اللغة العربية يف ماالنج سوف وبسن عملية التعل اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة 
 ىذه اؼبدرسة
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 أىميّة البحث .ه 
 تتبُت يف ىذه البحث أنبيتان، نبا أنبية نظرية وأخرى تطبيقو:

 أنبية نظرية .1
هتدف ىذ البحث إُف إعداد ربسُت منهج لتعليم اللغة العربية، وتقدًن 
مسانبات نظرية إلعداد العمليات التعليمية عالية اعبودة اليت تناسب 
احتياجات الطبلب ومتطلبات اغبياة االجتماعية. ومن اؼبأمول أن يكون 

العربية يف ىذا اؼبنهج مفيًدا يف األحباث اؼبقدم حول تدريس اللغة 
 اؼبدارس االبتدائية.

 أنبية تطبيقية .2
 يتوقع أن تسهم نتائج ىذا البحث إسهاما تطبيقيا، وىو:

حل ما ينقص العملية التعليمية من خبلل تصميم منهج اللغة .أ 
العربية، فيما يتعلق بالتعليم والتدريس مع عبلقتو خبزائن العلوم 

 الًتبوي واللغة العريب.
اللغة العربية من خبلل مفهوم اللغة العربية حل اؼبشكبلت يف تعليم .ب 

 للمبتدئُت.
تساىم نتائج ىذه الدراسة يف ربسُت جودة عملية تدريس اللغة .ج 

وكذلك  العاؼبية اإلسبلميةالعربية يف اؼبدارس االبتدائية يف ماالنج 
 اؼبدارس االبتدائية األخرى.

 
 حدود البحث .و 

الباحثة ىذا البحث  سوف يكون ىذا البحث حبثا واضحا ومفصبل، ستحدد
 على األمور اخآتية:

 اغبدود اؼبوضوعية -
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تصميم منهج تعليم اللغة العربية ربدد الباحثة اؼبوضوع يف ىذا البحث "
 "اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة 

 اغبدود اؼبكانية -
 اإلبتدائية ماالنج.  العاؼبية اإلسبلميةاؼبدرسة زبتار الباحثة حبثها 

 الزمانيةاغبدود  -
-ٜٕٔٓأكتوبر من عام الدراسي  –منذ شهر سبتمرب زبتار الباحثة حبثها 

 تقريبا. ٕٕٓٓ
 

 تحديد المصطلحات  .ز 
 استخدم  الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة يف ىذا البحث فيما يلي:

 التصميم .1
يف القاموس اإلندونيسي الكبَت معٌت التصميم ىو صنع التصاميم، قيام 

 6بعمل مسودة مبط.
 اؼبنهج .2

ؾبموعة من اػبطط والًتتيبات اؼبتعلقة باألىداف واحملتوى واؼبواد التعليمية 
وكذلك الطرق اؼبستخدمة لتوجيو تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أىداف 

 7تعليمية معينة.
 تعليم اللغة العربية .3

تعليم اللغة العربية ىو التعليم للغة الثاين اليت تشمل على العناصر اللغة 
الًتاكب واؼبفردات( واؼبهارات اللغوية )مهارة االستماع،  )األصوات،

 مهارة الكبلم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.
 

                                                                 
6
http://kbbi.web.id/desain.html   

7
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta: 

Sinargrafika, 2008), 5.  

http://kbbi.web.id/desain.html
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 خصائص اإلنتاج  .ح 
العاؼبية دبدرسة تريد الباحثة يف ىذا البحث أن تنتج اؼبنهج التعليمية للغة العربية 

 اإلبتدائية ماالنج، وعلى الوقف اؼبواصفات اخآتية: اإلسبلمية
أخذت الباحثة األمثلة للمنهج على أسس اؼبدرسة اإلبتدائية من اؼبدارس  .1

 اإلبتدائية األىلية اؼبتنوعة يف مدينة ماالنج.
ستجعل الباحثة التلخيص من األمثلة لتكون مادة مطابقة بأربعة الصف  .2

 (.ٙو  ٘، ٗ، ٖاليت تعلم فيو اللغة العربية )الفصل 
س الشخصية اليت تناسب ستجعل الباحثة تصميم منهجو على أسا .3

 هبدف التعليم يف إندونيسيا يف ىذا الزمان.
 

 الدراسات السابقة .ط 
 قد وجدت الباحثة بعض البحوث اليت تتعلق بتطوير اؼبنهج لتعليم، وىي:

(، رب  العنوان التصور اؼبقًتح لتطوير ٕٛٓٓرسالة اؼباجستَت، معصمة ) .1
منهج اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية. ويهدف ىذا البحث إُف تطوير 
منهج اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية الًتقي ماالنج للصفوف األول 

اقًتحو  والثاين والثالث. منهج ىذا البحث ىي اؼبنهج اإلجرائي الذي
يلدان يف التصور اؼبقًتح لتطوير اؼبنهج الذي وبتوي على سبع خطط. 
وأما نتائج ىذا البحث ىي مت التصور اؼبقًتح لتطوير اؼبنهج باالطبلع 
على تعليقات واقًتاحات من قبل مدرسي اللغة العربية وخبَتين لتعليم 

لعامة اللغة العربية لؤلطفال، الدراسية والفصل الدراسي واألىداف ا
واألىداف اػباصة واؼبوضوع وتفصيلو واألسلوب والتقوًن واغبصة 

 والوسائل التعليمية اؼبستخدمة. 
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(، رب  العنوان تطوير ٕٙٔٓرسالة اؼباجستَت، أعان شيء صديق ) .2
منهج التعليم الديٍت اإلسبلمي يف مدرسة اإلبتدائية ؿبمدية جونوقبَتانج 

( ٔنج. ويهدف ىذا البحث إُف )دبحافظة القبكابورا دبدينة بندر المبو 
إنتاج اؼبنهج التعليم الديٍت اإلسبلمي يف مدرسة اإلبتدائية ؿبمدية 

( وصف نتيجة ٕجونوقبَتانج دبحافظة القبكابورا دبدينة بندر المبونج، )
التطوير من التعليم الديٍت اإلسبلمي يف مدرسة اإلبتدائية ؿبمدية 

ة بندر المبونج. منهج ىذا البحث جونوقبَتانج دبحافظة القبكابورا دبدين
( تطوير ٔىي اؼبدخل الوصفي الكيفي. وأما نتائج ىذا البحث ىي؛ )

اؼبناىج التعليم الديٍت اإلسبلمي يف مدرسة اإلبتدائية ؿبمدية جونوقبَتانج 
دبحافظة القبكابورا دبدينة بندر المبونج اليت تقوم هبا عبنة اؼبناىج 

( تبدأ عملية ٕؼبعلمُت الدائمُت وغَتىم. )اؼبسؤولة، ومديري اؼبدارس، وا
التطوير من مرحلة صياغة اؼبناىج الدراسية مث يتم مناقشتها مع مدير 
اؼبدرسة، وؾبلس اؼبعلمُت مث بعد تنفيذ االتفاقية من قبل اؼبدرسة. ونتيجة 
من ىذا البحث ىي إنتاج برامج مثل مادة ربفيظ القرآن، ربسُت القرآن، 

، برنامج األسبوععي، كراسة اؼبواصلة وكذلك برنامج األدعياء األحاديث
 عادة قراءة الكتب.

(، رب  العنوان تطوير منهج ٕٗٔٓؾبلة دورية ؿبكمة، أضبد ـبلص ) .3
اغبكومية باماكاسن. أما  اللغة العربية يف مدرسة سومرب بونغور اؼبتوسطة

أىداف ىذا البحث لوصف كيف مفاىيم ومباذج تطوير اؼبناىج الدراسية 
اغبكومية  فصول اؼبواد العربية يف مدرسة سومرب بونغور اؼبتوسطةل

باماكاسن والعوامل الداعمة واؼبثبطة لتطبيق ذلك اؼبنهج. منهج ىذا 
البحث ىي تطوير اؼبناىج اؼبستخدمة غَت مركزي، وىو عملية تطوير 
اؼبناىج الدراسية اليت ذبمع بُت هنجُت إداريُت وهنج القاعدة الشعبية 
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وتس(. والنتيجة من ىذا البحث ىي تطوير منهج تعليم اللغة )غريس ر 
من خبلل الًتكيز على  ٕٙٓٓالعربية يقوم بشكل أساسي بتطوير منهج 

 جوانب احتياجات اجملتمع واؼبعهد. تطّور مدرسة سومرب بونغور اؼبتوسطة
اغبكومية باماكاسن مناىج اللغة العربية القائمة على الفصل واليت 

 الفصل للغة العربية. نسميها دبنهج 
مبوذج (، رب  العنوان ٕٚٔٓرسالة اؼباجستَت، كورنيا أليسا فًتي ) .4

اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األول واؼبدرسة  تطوير منهج اللغة العربية يف
الثانوية اغبكومية الثاين سايف بيما نوسا تنغارا الغريب )منظور تطوير منهج 

ىي لتحديد مبوذج تطوير اؼبناىج أوليفيا(. أما اؽبدف من ىذا البحث 
العربية وليحاول ربليل طبيعة تطوير اؼبناىج من خبلل منهج بيًت أوليفيا. 
ىذا البحث من نوع البحث اؼبيداين من خبلل وصفية، وصبع البيانات 
باستخدام تقنيات اؼببلحظة، واؼبقاببلت اؼبتعمقة وكذلك الوثائق، وربليل 

وصفية تفسَتية من خبلل خطوات دورة البيانات اؼبستخدمة ىي طريقة 
تفاعلية تشمل مكوناهتا اغبد من البيانات، وعرض البيانات 

( إعداد منهج اللغة ٔواالستنتاجات. أما نتائج من ىذ البحث ىي: )
العربية يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية األول واؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

ات الطبلب واحتياجات الثاين، يتم بشكل شامل بناًء على احتياج
( تنفيذ اؼبناىج الدراسية ٕاجملتمع واألىداف العامة واألىداف اػباصة. )

يف اؼبؤسستُت الًتبويتُت وباول ربقيق أىداف اؼبواد العربية اؼبراد ربقيقها، 
 وىي ربسُت القدرة على قراءة وغرس قيم اإلمتاق.

ن تطوير (، رب  العنوإٙٔٓؾبلة دورية ؿبكمة، سخالد نسوتيون ) .5
منهج اللغة العربية يف اؼبدرسة القائم على اسس الشخصية. أما اؽبدف 
من ىذا البحث ىي لوصف طريقة تطوير منهج اللغة العربية لتشكيل 
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( اإلستفادة من ٔشخصيات الطبلب. ويتّم تطوير اؼبنهج باستخدام ؛ )
( ٕ) اؼبواد التعليمية، النصية اليت تعترب متطلبات اساسية لقيم الشخصية

(  تنظيم األنشطة الستخدام اللغة ٖتكثَت على التعلم ؿبفوظات، )
 ( الكييف لذلك اؼبهج.٘( إعطاء القدوة اغبسنة و )ٗالعربية، )

 الدراسات السابقة حول تطوير منهج التعليم 2.2 الجدول

 الرقم
الباحث 

 عنوان البحث وسنتو
أوجو 
 الشبو

أوجو 
 اإلختالف

إبتكار 
 البحث

معصمة  .ٔ
(ٕٓٓٛ) 

التصور اؼبقًتح 
لتطوير منهج اللغة 
العربية يف اؼبدرسة 
 اإلبتدائية

اؼبنهج اللغة 
العربية يف 
اؼبدرسة 
 اإلبتدائية

تطوير 
 وتصميم

 أما الباحثة
تصميم "

منهج تعليم 
اللغة العربية 
دبدرسة 
العاؼبية 
 اإلسبلمية
 اإلبتدائية

" ماالنج
اليت ال يوجد 
اؼبنهج للغغة 
العربية من 
 قبل.

أعان شيء  .ٕ
 صديق

تطوير مناىج 
التعليم الديٍت 

تصميم منهج تطوير منهج 
التعليمي للغة 

 أما الباحثة
تصميم "
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اإلسبلمي يف  (ٕٙٔٓ)
مدرسة اإلبتدائية 
ؿبمدية جونوقبَتانج 
دبحافظة القبكابورا 
 دبدينة بندر المبونج

منهج تعليم  العربية التعليمي
اللغة العربية 
دبدرسة 
العاؼبية 
 اإلسبلمية
 اإلبتدائية

 "ماالنج

أضبد  .ٖ
 ـبلص

(ٕٓٔٗ) 

تطوير اؼبنهج اللغة 
العربية يف مدرسة 
سومرب بونغور 

اغبكومية  اؼبتوسطة
 باماكاسن

تطوير اؼبنهج 
 اللغة العربية

تصميم 
اؼبنهج اللغة 
العربية يف 
اؼبستوى 
 اإلبتدائي

 أما الباحثة
"تصميم 
منهج تعليم 
اللغة العربية 
دبدرسة 
العاؼبية 
 اإلسبلمية
 اإلبتدائية

 ماالنج"

كورنيا  .ٗ
 أليسا فًتي

(ٕٓٔٚ) 

مبوذج تطوير منهج 
 اللغة العربية يف
اؼبدرسة الثانوية 
اغبكومية األول 
واؼبدرسة الثانوية 
اغبكومية الثاين 
سايف بيما نوسا 

تطوير منهج 
 اللغة العربية

تصميم 
اؼبنهج اللغة 
العربية يف 
اؼبستوى 
 اإلبتدائي

 أما الباحثة
"تصميم 
منهج تعليم 
اللغة العربية 
دبدرسة 
العاؼبية 
 اإلسبلمية
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تنغارا الغريب 
)منظور تطوير 
 منهج أوليفيا(

 اإلبتدائية

 ماالنج"

سخالد  .٘
نسوتيون 

(ٕٓٔٙ) 

تطوير منهج اللغة 
العربية يف اؼبدرسة 
القائم على اسس 
 الشخصية

تطوير منهج 
اللغة العربية 
على أسس 
الشخصية 
 )عامة(

تصميم 
اؼبنهج اللغة 
العربية يف 
اؼبستوى 
 اإلبتدائي

 أما الباحثة
"تصميم 
منهج تعليم 
اللغة العربية 
دبدرسة 
العاؼبية 
 اإلسبلمية
 اإلبتدائية

 ماالنج"

من البحوث السابقة، عرفنا أن ىذا البحث ىبتلف من البحوث السابقة، ألن 
 العاؼبية اإلسبلمية اللغة العربية دبدرسةمنهج تعليم  تصميمالباحثة تركز ىذا البحث على 

  اإلبتدائية ماالنج. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: منهج تعليم اللغة العربية

 العربيةمفهوم منهج تعليم اللغة  .أ 
تتواتر يف الدراسات اإلنسانية بعامة، ويف األدب الًتبوي على وجو اػبصوص  
كلمة منهج، وىبتلف معٌت ىذه الكلمة حبسب السياق الذي ترد فيو، وأصبع كثَت من 
الباحثُت أن اليونان ىم أول من استخدم ىذه الكلمة، فهي تعٍت بأصل وضعها 

الذي هبريو ليسرع بو إُف ربقيق  Course أو النهج اإلغريقي "الطريقة اليت يتخذىا الفرد،
 8ىدف معُت.

يف اللغات األجنبية اغبديثة إُف الكلمة البلتينية  Curriculum وتعون كلمة منهج
”Currere”  ،وتعٍت )حلية السياق( اليت يتنافس فيها اؼبتنافسون للوصول إُف نقطة الفوز

فإذا ما نظرنا إُف منهج أي مؤسسة تعليمية حبده بانو عبارة عن ؾبتمعة من اػبطط 
والنظم اليت تؤلف وحدة كبَتة هتدف إُف نقل التلميذ من ؿبطة إُف أخرى عرب سلسلة 

لىت تنفيذه يف حياتو يف اؼبستقبل، ويف داخل اؼبؤسسة من اإلرشادات واؼبعارف واؼبهارات ا
 9التعليمية حبد التبلميذ يتنافسون من أجل النجاح والتفوق يف اؼبواد الدراسية.

اؼبنهج ىو "اجملموع اػبربات الًتبوية والثقافية والرياضية واإلجتماعية والفنية اليت 
ساعدهتم على النمو السامل يف هتيئها اؼبدرسة لتبلميذ داخل اؼبدرسة وخارجها بقصد م

صبيع النواحي اعبسمية والعقلية والجتماعية واالنفعالية، وتعديل سلوكهم طبقا ألىدافها 
 11الًتبوية".

                                                                 
 .ٖٕٚ(، ٜٚٚٔ)القاىرة: دار اؼبعارف، األصول الًتبية يف بناء اؼبناىج، حسُت سليمان قورة،  ٛ

 .ٕٖ(، ٜٛٛٔ)الرياض: دار اؼبريخ، اؼبدخل يف إعداد اؼبناىج الدراسية، وليد عبد اللطيف ىوانو، ٜ 

 .ٔ(، ٜٜٓٔ)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، زبطيط اؼبنهج وتطويره، ىشام اغبسن وشفيق القيد،  ٓٔ
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اؼبنهج وىو " كل اػبربات، أو األنشطة، أو اؼبمارسات اؼبخططة واؽبادفة اليت 
اؼبنشودة بأفضل ما توفرىا اؼبدرسة ؼبساعدة اؼبتعلمُت على ربقيق التنتجات التعليمية 
 11تستطيعو قدراهتم سواء كان ذلك داخل قاعة الدرس أو خارجها.

أما مفهوم منهج تعليم اللغة العربية يرى رشدي أضبد طعيمة قال: يقصد منهج 
تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تنظيم معُت يتم طريقة تزويد الطبلب دبجموعة من اػبربات 

حركية اليت سبكنهم من اإلتصال باللغة العربية اليت زبتلف عن اؼبعرفية والوجدانية والنفس 
لغاهتم وسبكنهم من فهم ثقافتها وفبارسة أوجو النشاط البلزمة داخل اؼبعهد التعليمي أو 

 12خارجو وذلك رب  إشراف ىذا اؼبعهد.
 

 أسس منهج تعليم اللغة العربية .ب 
 األسسية الفلسفية .1

لتطوير اؼبنهج الدراسية، من خبلل وجود اؼبعرفة الفلسفة أهنا سوف توفر أساسا 
قويا الزباذ قرار مناسب وثاب . فلسفة مناقشة صبيع اؼبشاكل اليت يواجهها 
البشر، دبا يف ذلك مشاكل التعليم ودعا الفلسفة التعليمية على الرغم أن 

مشاكل التعليم، ولكن فلسفة التعليم ليس  سوى تطبيق الفكر الفلسفي حل 
بُت البلدين، وىي فلسفة اوالتعليم ىناك عبلقة وثيقة جدا، وفقا لدونالد بتلر 

Donald Butler  فلسفة توفَت التوجيو ومنهجية من اؼبمارسات الًتبوية واؼبمارسة
 التعليمية مع توفَت اؼبواد النظر الفلسفي.

                                                                 
 .ٕٔ(، ٕٓٓٓ)إريد: دار األمل، اؼبناىج )أسسها، تطويرىا، نظرياهتا(، ىاشم السامرائي وآخرون، ٔٔ

)الرياط: منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا منهجيا وأساليبو، رشدي أضبد طعيمة، ٕٔ
 .ٕٓ(، ٜٜٛٔالثقافة، والعلوم و 
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طوير اؼبنهج ال يبكن شيء واحد أن نبلحظ من قبل اؼبطورين اؼبنهج ىو أن ت
تسليط الضوء فقط فلسفتو الشخصية، ولكنها ربتاج أيضا إُف النظر يف 

 13الفلسفات األخرى، مثل فلسفة الدولة وفلسفة اؼبؤسسات التعليمية.
 األسسية النفسية .2

أن الغاية من منهج التعليم ىو الطالب نفسو، اعٌت ىو الذي يريد منو اؼبنهج 
بوسيلة واستخدام اؼبنهج وعناصره وجوانبو وغَتىا من التغَت والتطور والتحسُت 

األشياء اؼبتعلقة باؼبنهج. كما قال ابراىيم بسوىن عمَتة: إن اإلنسان كائن 
بشري لو خصائص بيولوجية ونفسية معينة يف كل مرحلة من مراحل عمره، 

 14فينبعي أن تراعي أثناء وضع اؼبناىج.
 األسسية اإلجتماعية .3

نمو وتقوم بنفسها لكن بولد وتنمو وتطوير يف اجملتمع مع أن اللغة التنشأ وت
ثقافتو، وىو يؤثر فيها وتتأثر هبا حىت يبكن القول أن اللغة تطوير يف اجملتمع 
ويتحسن اجملنمع باللغة. فلهذا فإن الدليل قائم عن العبلقة الوثيقة بُت اللغة 

. وقال عمر الصديق واجملتمع. وىذا أمر ىام قبل وضع منهج تعليم اللغة العربية
أن اللغة ظاىرة اجتماعية، ويشرح ىذه العبارة بادري التاِف: "يكتسب الكائن 
البشري اللغة من اجملتمع الذي يولد فيو بعض النظر عن ىوية تلك اللغة وال 
يبكن لو، بل من اؼبستحيل أن يكتسب إذ عزل عن ذلك اجملتمع بالرغم من 

 15جي للكبلم".فطريتو اللغوية واستعداده البيولو 
 األسسية اؼبعرفية .4

أن واضع اؼبنهج البد أن يسأل نفسو األسئلة التالية: ما طبيعة اؼبعرفة اليت هبب 
أن يشتمل عليها اؼبنهج؟ وما مصادر اغبصول عليها؟ وكيف يبكن للمنهج أن 
                                                                 

13
Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 36. 
 .ٜٔ(، ٜٜٔٔ)القاىرة: دار اؼبعارف، اؼبنهج ومناصره، إبراىيم بسوين عمَتة، ٗٔ

 .ٖٔ(، ٕٛٓٓ)اعبزيرة: دار العاؼبية، الوسائل(، -أساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا )الطرقعمر الصديق، ٘ٔ
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يلييها ووبققها؟ وماىي أنواع اؼبعارف اليت ؽبا قيمة تعليمية وتسهم يف ربقيق 
العامة لًتبية اليت يعمل اؼبنهج على ربقيقها؟ ىذه ىي األسس اليت األىداف 

 16يقوم عليها اؼبنهج دبحتوی وعناصره.
 

 عناصر منهج تعليم اللغة العربية .ج 
أن ؼبناىج التعليم اإلجزاء اؼبختلفة اليت ىي من الدعم اؼبتبادل وتشكيل 

واػبربات التعليمية والتقوًن اؼبوحدة. أما عناصر اؼبنهج الرئيسي ىي األىداف واحملتوى 
اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعضها ببعض. كما يوضح يف مبوذج بسيط لعناصر اؼبنهج يرى 
 17أن اؼبنهج يتكون من أربعة عناصر ىي األىداف واحملتوى واػبربات التعليمية والتقوًن.

 ويعرب عن ىذا النموذج بالشكل التاِف:
 األىداف .1

صد باؽبدف لغة ىي الغاية. ويف ؾبال األىداف صبع من اؽبادف ويق
الًتبوى نقصد باؽبدف الوصف اؼبوضوعى الدقيق ألشكال التغَت اؼبطلوب 

 18إحداثها يف سلوك الطالب بعد مرور پخربة تعليمية معينة.
توجد عدة مصادر ينبغي أن يشتققها اؼبعلم ألجل أىداف تعليم 

 العربية للنطقُت بالغات أخرى. فهذه اؼبصادر ىي:
ال : الثقافة اإلسبلمية، إذ ينبغي أن تنفق أىدافو مع مفاىم الثقافة أو 

 اإلسبلمية وال تتعرض معها.
ثانيا : اجملتمع احمللي، إذا تعليم اللغة العربية كلغة الثانية زبتلف من بلد إُف 

 بلد وذلك باإلختبلف ظروف كل بلد.

                                                                 
 .٘ٚ(، ٜٚٛٔ)عمان: دارالفكر، دراسات يف اؼبناىج واألساليب العامة، صاٌف ذباب ىندى وىشام عامر عليان، ٙٔ

 .ٚٙاؼبنهج وعناصره، إبراىيم بسوين عمَتة، ٚٔ

 .ٖٙتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو، رشدي أضبد طعيمة، ٛٔ
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اؼبعلم على  ثالثا : االذباىات اؼبعاصرة يف التدريس، أى ينبغي أن يكون
 وعى باعبديد يف ميدان تعليم اللغات الثانية.

راببعا : سيكولوجية الدراسُت، يقصد بذلك ضرورة تعرف اؼبعلم للجوانب 
النفسية اػباصة بالدارسُت، دوافعهم من تعليم العربية، نوع لغاهتم 
األوُف، والعبلقة بينها وبُت العربية، وغَت ذلك من جوانب 

 سيكلوجية مهمة.
سا : طبيعة اؼبادة، يقصد بذلك ضرورة وعى اؼبعّلم باؼبادة الدراسية خام

  19اليت يريد تعليمها للطبلب.
فينبغي للمعلم أن يراعى واضح اؼبنهج قبل تعيُت اؽبدف التعليم لتعليم 

 اللغة العربية، وىذه اؼبصادر ىبتص باؼبتعلمُت الناطقُت بلغات أخرى.
 احملتوى .2

اؼبعارف اليت يقع عليها اإلختبار اليت يتم يعرف باحملتوى بأنو نوعية 
تنظيمها على كبو معُت، سواء كان  ىذه اؼبعارف مفاىيم أو حقائق أو 

وقدم اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يبكن أن ىبتار يف  ٖٕأفكار أساسية 
ضوئها ؿبتوى اؼبنهج/ أما معايَت نيكوالس إلختبار احملتوى إذا إهنا أكثر 

ليم اللغة الثانية. ومن مث أكثر التصاق دبجال تعليم للناطقُت صلة بربامج تع
 بلغات أخرى.

أوال: معيار الصدق، يعترب احملتوی صادقا عندما يكون واقيا أصيبل 
 وصحيحا علميا، فضبل عن سبشيو مع األىداف اؼبوضوعية.

ثانيا: معيار األنبية، يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة يف حياة 
ب، مع تغطية اعبوانب اؼبختلفة من ميادين اؼبعريفة أو جعلها الطبل

 متاحة التعلم أو تيمية االذباىات لديو.

                                                                 
 .ٗٙ تعليم اللغة العربية...،ي أضبد طعيمة، رشدٜٔ
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ثالثا: معيار اؼبيول واإلىتمامات، يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات 
لطبلب عندىا ىبتار على أساس ىذه االىتمامات اؼبيول، فيعطيها 

 مهماؽبم.األولوية دون التضحية بالطبع سبا يعترب 
رابعا: معيار القابلية للتعلم، يکون ؿبتوی قاببل للتعلم عندما يراعي قدرات 
الطبلب متمشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا ؼببادئ التدرج يف 

 عرض اؼبادة التعليمية.
خامسا: معيار العملية، يكون احملتوُف جيدا عندما يشمل أمباط من التعليم 

افية بُت البشر، وبقدر ما يعكس احملتوى التعًتف باغبدود اعبغر 
الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب بالعاَف اؼبعاصر من 

 حولو
 اػبربات التعليمية .3

أن النظر من اػبربات التعليمية ىي تفاعل اؼبعلم يف عملية التدريس 
 اؼبتعلق بطرق تعليمية ما يستخدم يف عملية التعليم وأما النظر اغبديث إُف
طرق التدريس تعتربىا وسائل لتنظيم اجملال اػبارجي الذي وبيط باؼبتعلم  
کی سنشيط ويغَت من سلوكو، إذا فهمنا من السلوك معناه الواسع الذي 
يشمل اؼبعرفة والوجدان واألداء. واألساس الذي تقوم عليو ىذه النظر بأهنا 

فة البشرية تنوع أىداف التعليم والتقصرىا على اؼبعمومات وتعترب اؼبعر 
متجددة باستمرار، وهبعل دور اؼبعلم إهبابيا يف الكشف والتحصيل وتراعی 
الفروق الفردية بُت اؼبتعليمن وىو فوق ىذا توسيع ؾبال عمل اؼبعلم من 
حيث اخبيار اؼبادة اليت يقدمها واألسلوب الذي يتبعو يف التقوًن والوسائل 

 21اليت يستعُت هبا يف ذلك.

                                                                 
(، ٕٕٓٓ)القاىرة، دار اؼبصرية اللبانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، طبعة مزيدة ومنقحة، حسن شهاتة، ٕٓ

ٕٓ. 
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ما طريقة التعليم يف مستوى زبطيط الربنامج الشامل ويرى عبد الرازق أ
يرتبط ارتباطا وثيقا باػبطوات لتقدًن موضوع إجرائية، وليس متناقضة، 
وغَت ـبتلفة باؼبنهج. وبعبارة أخرى، فإن ىذه الطريقة خطوات عامة لتنفيذ 
النظاريات القائمة على منهج معُت. يف ىذا اؼبستوى الذي عقد اػبيارات 

ارات احملددة اليت هبب ان يدرسها، وما ىي اؼبود ليتم تسليمها حول اؼبه
 21وبأي ترتيبها.

أما الطريقة لتعليم اللغات الثانية كثَتة حيث يستلزم للمعلم أن ىبتار 
منها اليت تناسب باؼبادة اؼبدروس. واغبقيقة ينبغي أن تستقر يف الذىن ىنا 

تناسب مع كل الظروف أنو ليس شبة طريقة مثلى من طرق تعليم اللغات 
واجملتمعات والدارسُت. وهبب أن وبكمنا يف اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة 

 22ؾبموعة من العوامل ىي:
 أوال : اجملتمع الذي تدرس فيو العربية كلغة ثانية .

 ثانيا: أىداف تدريس العربية كلغة ثانية.
 ثالثا: مستوى الدارسُت وخصائصهم.

 للدارسُترابعا: اللغة القومية 
 خامسا: امکانيات تعليم اللغة.

 سادسا: مستوى اللغة العربية اؼبراد تعليمها، فصحی، عامية.
 التقوًن .4

التقوًن ىو ؾبموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها صبع بيانات خاصة 
بفرد أو دبشروع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بأسلوب علمى التأكد 

 23أجل ازباذ قرارات معينة.من مدى ربقيق أىداف ؿبمودة من 
                                                                 

21
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Reemaja 

Rosdakarya, 2011), 168. 
 .ٓٚ تعليم اللغة العربية...،رشدي أضبد طعيمة، ٕٕ

 .ٕٚ تعليم اللغة العربية...،رشدي أضبد طعيمة، ٖٕ



21 
 

 

التقوًن يف ىذا اجملال تلك العملية الًتبوية اؼبنهجية اؼبخططة، الذي 
يقوم هبا اؼبعنيون باألمر يف دائرة اللغة العربية اؼبعرفة مدى ربقيق األىداف 
العامة لتدريس اللغة العربية يف اؼبرحلة من اؼبراحل التعليمية أو يف سنة من 

كما يلجأون إليو لتقوًن اؼبناىج وأىدافها والكتب السنوات الدراسية،  
ومضامينها لًتشيدىا وتطويرىا. وىو ما يقوم بو اؼبشروف على تدريس 
اللغة العربية ؼبعرف مدی ربقيق األىداف اػباصة لفروعها أو موضوعها 
من اؼبوضوعات. وىو ما يقوم بو اؼبدرس يف غرفة الصف ؼبعرفة مدى 

 24ىا لدروسو اليومية.ربقيق األىداف اليت يرصد
وأما معايَت اعبيد يف ؾبال تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى 

 أنبها كما يلى :
 أوال: ارتباط التقوًن بأىداف اؼبنهج.

 ثانيا: مشولية عملية التقوم.
 ثالثا: استمرارية التقوم.
 رابعا: انسانية التقوًن.
 خامسا: عملية التقوًن.
 قوًن.سادسا: اقتصادية الت

التقوًن اعبيد ىو الذي يستمر اؼبعلم فيو ما لديو من إمكانيات 
 25مادام  ربقق اؽبدف اؼبنشود.

يف مكونات اؼبنهج الدراسية اليت الًتابط، مثل األىداف، واحملتوى، 
والتنفيذ تتكون من اإلسًتاتيجيات واألساليب والوسائل اليت تسهل عملية 

علم بقييم ىل يف عملية التعليم ربقيق التعليم، وآخر ىو التقييم، تعرف اؼب
 أىدف ؼبا وربسُت اؼبعلم عملية التعليم ىل فيها ثغرات وأخطاء.

                                                                 
 .ٕٗٚ(، ٜٜٛٔ)بَتوت: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف ؿبمود معروف، ٕٗ

 .ٕٚ تعليم اللغة العربية...،رشدي أضبد طعيمة، ٕ٘
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 أنواع مناىج تعليم اللغة العربية .د 
 (Grammatical syllabus)منهج النحو  .1

يستند ىذا اؼبنهج إُف مبدئُت، أوؽبما: أن اللغة نظام يشتمل على ؾبموعة 
القواعد دبثابة إتقان اللغة. وثانيها: أن لكل من القواعد، ولذلك إتقان 

معُت ترکيبا لغويا يناسبة ويعرب عنو، ولذلك تعلم الًتاكيب يساعد على 
 26نقل معان معُت أثناء عملية االتصال باللغة.

يعتمد ىذا اؼبنهج يف تقدم احملتوى على الطريقة القديبة أي طريقة القواعد 
م اللغة العربية للناطقُت بغَتىا إُف والًتصبة. وهبذه الطريقة يهدف تعلي

سبكُت اؼبتعلم من االتصال دبصادر الثقافة العربية وقراءة كتاباهتا ونصوصها. 
عن طريق اکساب مبادئ وأحکام القواعد النحوية العربية  ويتم ذلك

 27للمتعلم وترصبة النصوص العربية اللغة األم.
 (Situational Syllabus)منهج اؼبواقف  .2

نهج اؼبواقف من حقيقة أن اللغة ظاىرة اجتماعية نشأت كوسيلة ينطلق م
االتصال بُت الناس يف حياهتم الواقعية. فأية عملية التعليم و لتعلم اللغة 
البد تتماشى مع ىذه الوظيفة األساسية للغة، فبا يعٍت أن يكون تعليم 
 وتعلم اللغة من أجل االتصال ويف إطار موقف االتصال، ويتمثل ذلك يف
تصميم وتقدًن الوحدات الدراسية اليت تدور حول موقف االتصال، فهناك 
درس يف اؼبطار والسوق واؼبكتبة وغَتىا من اؼبواقف اليت يتوقع أن يأخذ 

 االتصال فيو مكانو.
يعتمد منهج اؼبواقف يف تقدم احملتوى اللغوي على الطريقة اؼبباشرة والطريقة 

على طريقة النحو والًتصبة. تعطى السمعية الشفوية اللتان ظهرتا ردا 
                                                                 

 .ٜٜ ،ة....تعليم اللغة العربيرشدي أضبد طعيمة، ٕٙ

)دون اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب: من النظرية إُف التطبيق، فتحي على يونس وؿبمد عبد الرؤوف الشيخ، ٕٚ
 .ٔٚ(، ٖٕٓٓاؼبكان: مكتبة وىبة، 
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الطريقة اؼبباشرة األولوية ؼبهارة الكبلم بدال من مهارة القراءة والكتابة، 
وتستخدم لغة وسيطة أو الًتصبة، وال تعاًف القواعد النحوية بصورة مباشرة. 
أما الطريقة السمعية الشفوية فتنطلق من حقيقة أن اللغة أساسا للكبلم، 

االىتمام يف عملية تعليم اللغة على الكبلم. وأن  لذلك هبب أن ينصب
تتسلسل عملية التعليم وفقا ؼبامر بو الطفل يف اكتساب لغتو األوُف وىو 

 28االستماع مث الكبلم وتايت بعدنبا القراءة وأخَتا الكتابة.
 (National syllabus) منهج الفكرة  .3

نقلو اؼبتكلم عرب ىذا اؼبنهج يهتم باؼبواقف اِف يدور حول اؼبعٌت أو ما ي
اللغة. فأن اختيار احملتوى اللغوي فيو يتم طبقا للمعاين اليت وبتاج اؼبتعلم 
للتعبَت عنها. وىذا يستلزم تنوع الصيغ اللغوية اليت هبب أن يتعلمها اؼبتعلم 
ويتدرب عليها إذ إن لطل معٌت أو مضمون عددا من الصيغ و ؾبموعة من 

ت كبَتة ينضوي رب  كل منها عدد من البدائل. لذا ينقسم ؿبتواه وجدا
الوحدات الصغَتة. وفبن الوحدان الكبَتة الزمن والعدد واؼبكان وفبن 

 الوحدات الصغَتة مثل األن، يوم األحد،أمس... إٍف
 (Multidimentional Syllabus) منهج متعدد األبعاد  .4

رات ويستند منهج متعدد األبعاد إُف أربع خطط دراسية اؼبقررات وىي اؼبقر 
وىي اؼبقرر اللغوي، اؼبقرر الثقايف، اؼبقرر االتصال واؼبقرر العام لتعليم اللغة. 
وقد ال يبدو يف ىذا ؼبنهج يف مكوناتو األربعة شئ جديد. يستخلص و 

 منهج متعدد األبعاد بأربعة أمور وىي:
اؼبقرر اللغوي: يركز على استخدام اللغة أي الطبلقة يف األداء اللغوي .أ 

ف اِف تستخدم فيها اللعة. و يتم إكساب ىذه الطبلقة حسب اؼبواق

                                                                 
 .ٖٕ-ٕٕ(، ٜٜٛٔ، )دون مكان ومطبعة، ٖ-طأساليب تدريس اللغة العربية، ؿبمد علي اػبوِف، ٕٛ
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اللغوية بصورة متدرجة على شكل مستويات مع ربديد أىداف 
 ومهارات يستلزم إكساهبما للمتعلم يف كل مستوى.

اؼبقرر الثقايف : يستلزم على تعبلف اؼبتعلم على ثقافة اللغة اليت يدرسها .ب 
 من حبلل مقرر مستقل فضر عن ثقافتو. واليتم ىذا بصورة مرضية إال

لتعليم الثقافة يستمد من ثقافة الناطقُت باللغة اؼبدروسة. ويهدف إُف 
أن يستمد ؿبتوى اؼبهنج ليس من بعد لغوي فحسب وامبا من بعد 
تقايف ليصبح اؼبتعلم قادرا على الوعي بثقافة غريو و يتمتع باالجادة 

 الثقافية على غرار االجادة اللغوية
 : يستهدف توفَت الفرص للمتعلم لكي يستخدم اللغة اؼبقرر االتصاِف.ج 

يف مواقف طبيعية أو يف سياق قريب من ىذه اؼبواقق. ويتم ىذا اؼبقرر 
على نقل اؼبعٌت واألداؤ الكفء ؼبطالب االتصال ومهامو. وىذا يستلزم 
طرائق التدريس واألنشطة الصفية و البلصفية اليت تشجع اؼبتعلم على 

 فعيتو للقيام بو.االتصال وتسثَت دا
اؼبقرر العام لتعليم اللغة: يهدف ىذا اؼبقرر إُف مساعدة تنفيذ اؼبقررات .د 

الثبلثة السابقة بنجاح وذلك بتزويد اؼبتعلم بقدر من اؼبعرفة عن بعض 
اؼبوضوعات اليت ؽبا صلة بتعليم اللغة و تعليمها وبالعبلقة بُت اللغة و 

الثقافات األخرى. ومن شأن ىذه ثقافتها، وبينهما وبُت اللغات و 
اؼبعلومات أن تزيد وعي اؼبتعلم باللغات، وتعلمها وتعليمها، و يدرب 
على اؼبقارنة بينهما، وزبطي حدود اؼبعرفة الضيقة إُف اؼبعرفة األوسع 

 عنها.
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 المنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية .ه 
تتعلق باهلل والذاتية الشخصية او الطبيعة البشرية ىي القيم السلوكية اليت 

يف األفكار واؼبواقف واؼبشاعر والكلمات واألفعال والبشرية والبيئة والوطنية واليت تتجلى 
وبعبارة والعادات. والثقافات واألخبلق  والقوانُتعلى أساس اؼبعايَت الدينية القائمة 
 رة بشريةسريأو  أخبلقأو  طباعةأو  عريكة ىي او الطبيعة البشرية أن الشخصيةأخرى، 

الطريقة البشرية يف النظر والتفكَت  تعتمد عليوتشكل  من استيعاب سياسات ـبتلفة 
 ٜٕ.والتصرف والتسامح

. اؼبنهج الدراسي (K-13) ٖٕٔٓيف بناء الشخصية، ينفذ اليوم اؼبنهج الدراسي 
، اؼبشهور باؼبنهج الدراسي على ٕٙٓٓىو نتيجة التطوير من اؼبنهج الدراسي  ٖٕٔٓ

، ٖٕٔٓ. وىناك أمران متكامبلن يف اؼبنهج الدراسي (KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 
. فاغبكومة اليوم تنظر اُف أن ركات ؿبو األميةواغب (PPK)نبا تعزيز الًتبية الشخصية 

اليت تعاين أزمة  الوطنحالة  ن مهمان ليتكامبل ىف اؼبنهج الدراسي بالنسبة اُفىذين أمري
 يف الشخصية وتعاين البفاض االىتمام بالقراءة.

( ٕ( الدينية )ٔىي ) (PPK)طبسة النتائج اؼبًتاكزة يف تعزيز الًتبية الشخصية 
األمية ال يبتلئ  يف حُت أن ؿبو( التعاونية، ٘( اإلنضباطية )ٗ( التكاملية )ٖالوطنية )

ؿبو  يفقط بأنشطة القراءة والكتابة كمحو األمية األساسية، فإنو يستوعب أيًضا جوىر 
اؼبعلومات والقدرة على اختيار وتصنيف اؼبعلومات اؼبفيدة يف  اغبساسية عند يعٍتاألمية، 

 عةدباػبزيادة اؼبعرفة وعدم الوقوع يف اؼبعلومات اػبادعة واؼبضللة اليت تسمى حاليًا 
(hoax) .ٖٓ 

 اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصيةتطوير  من تعريفالوبالتاِف، فإن 
 اؼباضياؼبنهج  اسبامومنهجي وشامل يهدف إُف انتقاد وذبديد و  ومنظمىو "جهد ـبطط 
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فراد ما أهنم األك  طلبةتطوير وتعزيز شخصية ال اؼبنهج الدراسي اعبديد اُف ؼبواجهة
 ٖٔ."اإلندونيسيون هنيُت واؼبواطنوناؼبو 

 أنبية تطوير اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية .1
إن قباح تأسيس الوطٍت وثقافتو يعتمد على جودة الًتبية. وأما جودة الًتبية 
تعتمد على تصميم اؼبنهج الدراسي وتنفيذه. فلذلك، كان تطوير اؼبنهج 

اُف أحسن بتكار وذبديد وتطوير اؼبنهج الدراسي اؼباضي مهمة جدا ال
بية اُف اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية اغباِف. وربتاج الًت 

لتعزيز جودة الًتبية. ىناك بعض اخآراء اليت تكون خلفية من أنبية 
 الشخصية كاألساس واؽبدف من تطوير اؼبنهج الدراسي ما يلي:

 النجاح والسرور يعتمدان على الشخصية .أ 
 والبيئةالشخصية تشكل من الًتبية .ب 
 اندونيسيا وبتاج اُف اؼبوارد البشرية القوية واؼبستفيدة.ج 

 
ألىداف واػبصائص واػبطوات من تطوير اؼبنهج الدراسي القائم على  .2

 أساس الشخصية
الشخصية" ىو  أساس القائم على الدراسي من "اؼبنهج األىداف

ى ىا وسبكينها لدربضر ( و الكريبةقيم الشخصية اإلهبابية )األخبلق ال غرس
 ، سواء كأفراد أو مهنيُت أو مواطنُت.الطلبة

تنفيذ اؼبنهج الدراسي من ىذا النوع ما ، يهدف وأما بشكل التفصيل
 :يلي
بشر ومن مواطنُت  ملتنمية إمكانات قلب او ضمَت الطلبة كما أهن.أ 

 شخصية وطنية.ؽبم قيم ثقافية و 

                                                                 
31

 Agus Salim Mansyur, Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter, 4. 



26 
 

 

يستحقون ثناء وسبشيا مع ىم لتنمية عادات وسلوك الطلبة الذين .ب 
 .القيم العاؼبية والتقاليد الثقافية الوطنية الدينية

 شبان الوطن.إلدارة روح القيادة ومسؤولية الطلبة ك.ج 
بدعُت وذوي اؼبستقلُت و اؼب منتطوير قدرات الطلبة ليصبحوا ل.د 

 العقلية الوطنية
ليئة اؼبصادقة و المنة و اخآتعلم الاغبياة اؼبدرسية كبيئة  بيئة لتطوير.ه 

 .ٕٖذوي العزة والقوةو  الوطنيةوكذلك مع الشعور  والرفيقيةباإلبداع 
الشخصية  أساس القائم على الدراسي فيما يتعلق خبصائص اؼبنهج

 الًتبيةمنشئ ىو ) ف. و. فورستَتالشخصية" من  الًتبيةمفهوم " دبناسةو 
أربع  الذي يبلك الدراسي الشخصية من أؼبانيا( ، فإن ىذا  اؼبنهج

 خصائص، وىي:
على كل عمل  الدراسي القائم على أساس الشخصيةاؼبنهج يؤكد أن .أ 

 الطلبةيقوم على القيم اؼبعيارية. أساس بناء الشخصية ىو معرفة 
 .وفهمهم للقيم األخبلقية أو القيم السيئة

ىناك سباسك أو  اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصيةيف .ب 
طلبة ال ونصبحسيجهود لبناء الثقة بالنفس والشجاعة. هبذه الطريقة 

ولن يتأثروا بسهولة وال ىبشون اؼبخاطرة يف كل مرة  الثقة بأنفسهم
 .يواجهون فيها موقًفا جديًدا

، ىناك استقبللية، اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصيةيف .ج 
أي أن الطلبة يرقون إُف قواعد وفبارسات ـبتلفة ويبارسوهنا واليت 

 .يعتقدون أهنا قيم للمشكلة
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، ىناك جهد منظم اسي القائم على أساس الشخصيةاؼبنهج الدر يف .د 
ما  ربقيققدرة الطلبة على  الشجاعة ىيوالوالء.  الشجاعةإلثبات 
 لتزام اؼبختارعلى اإلحًتام اإلبينما الوالء ىو أساس و . خَت لو ىو
 .عنده

 
من عدة مراحل وأما اػبطوات من تطوير اؼبنهج الدراسي فهي تتكون 

 :ما يلي متزامنة
 االحتياجات الًتبويةربديد .أ 
 ربليل االحتياجات الًتبوية.ب 
 تطوير التصميم من اؼبنهج الدراسي.ج 
 تصديق اؼبنهج الدراسي.د 
 تنفيذ اؼبنهج الدراسي.ه 
 ٖٖتقوًن اؼبنهج الدراسي.و 

 
 اؼبدخل يف الًتبية الشخصية .3

يف تطوير اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية يف اؼبدرسة، 
دبا يف ذلك اؼبكونات الًتبوية نفسها، أي هبب إشًتاك صبيع اؼبكونات، 

ؿبتوى اؼبنهج الدراسي، عمليات التعليم والتقييم، جودة العبلقة، معاعبة 
اؼبواد أو إدارهتا، اإلدارة اؼبدرسية، تنفيذ األعمال أو األنشطة البلصفية يف 
اؼبنهج الدراسي، سبكُت البنية التحتية والتمويل وأخبلقيات العمل عبميع 

  والبيئة اؼبدرسية.اؼبقيمُت
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ولتنمية شخصية الطلبة، ىناك العديد من مكونات الشخصية اليت 
 هبب أن يبتلكها كل الطلبة، وىي:

 الدينية.أ 
 الصديق.ب 
 التسامح.ج 
 االنضباط.د 
 اعبهد باعبد .ه 
 اإلبداع.و 
 اؼبستقلة بذاهتم.ز 
 الديبقراطي.ح 
 الفضول.ط 
 ضباسة الوطن.ي 
 حب الوطن.ك 
 تقدير اإلقباز.ل 
 التواصل.م 
 حب السكينة.ن 
 القراءةحب .س 
 العناية بالبيئة.ع 
 الرعاية باالجتماعية.ف 
 ٖٗاؼبسؤولية.ص 
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 تنفيذ اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية يف تعليم اللغة .4
يف تنفيذ اؼبنهج الدراسي القائم على أساس الشخصية يف درس معُت، 
فإن األمر األساسي وعلى األكثر يف تأثَت أنشطة التعليم اليت يقودىا 

يلزم على صبيع اؼبعلمُت فهم النظرية واػبطوات يف الًتبية مدرس. لذلك 
الشخصية حبيث يبكن أن تكون أنشطة التعليم متوافقة مع األىداف 

 اؼبرجوة.
 يبكن للمدرس أن ينفذ طريقة الًتبية الشخصية بالطرق التالية:

 األسوة.أ 
إن مشكلة الًتبية الشخصية ىي مشكلة أخبلقية وطبيعة بشرية 
وأسوتية. لذلك، أسوة حسنة من اخآباء واؼبدرسُت ىو أمر ىام يف 

. حىت تكون الًتبية الشخصية أحق ansichتنفيذه وأىم من اؼبنهج 
 اغبل ؽبذا الوطن.

 تكوين البيئة اؼبواتية.ب 
واعدادىا واستعدادىا إن ربقيق الًتبية الشخصية ىو بتنظيم البيئة 

 ؼبواجهة العواقب يف اؼبدرسة واؼبنزلة.
 اغبركية.-الوجدانية-ية، اإلدراكيم اؼبتكامليالتعل.ج 

إن اؽبدف من مبوذج ىذا التعليم ىو أن تؤدي الوسائل وطرق التنفيذ 
 يف كل مادة إُف التطور األخبلقي والشخصي.

 يفياعبوانب اؼبعتادة لئلدراك التكاملي الوظالتعويد يف .د 
إن اعطاء اؼبعرفة حول كيفية تنفيذ األخبلق اؼبرجوة ىو ليظهروا 

 أنفسهم يف اغبياة اليومية ويتموا تطبيقها.
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 تكييف عواطف الطلبة.ه 
ٝ ىي التحكم يف حياة اإلنسان.  ٛٛإن العواطف اإلنسانية حواِف 

إذا كان اؼبدرس قادرا على ؼبس عواطفم واعطاء اؼبعلومات الصحيحة، 
 .ٖ٘ىذه اؼبعلومات يف حياهتمفستبقى 

 
 المبحث الثاني: تصميم المنهج

 مفهوم تصميم المناىج .أ 
عند عمر ضبالك، فإن فكرة التصميم ىي دليل يوفر األساس والتوجيو 

 .واألىداف والتقنيات اؼبعتمدة يف بدء األنشطة وتنفيذىا
اإلقبازات ُيًتجم التصميم اؼبنتظم على أنو فن تطبيقي وعمارة والعديد من 

اإلبداعية األخرى. يف اعبملة، يبكن استخدام كلمة "تصميم" كاسم وفعل. كفعل، يعٍت 
"التصميم" "عملية إنشاء وإنشاء كائنات جديدة". كاسم، يستخدم "التصميم" لئلشارة 
إُف النتيجة النهائية لعملية إبداعية، سواء كان  يف شكل خطة أو اقًتاح أو يف شكل  

 .كائن حقيقي
يم اؼبنهج ىو نتيجة لعملية ربط األىداف التعليمية باختيار وتنظيم ؿبتوى تصم

 اؼبنهج. ىناك العديد من التعريفات لتصميم اؼبناىج وفًقا للخرباء، دبا يف ذلك:
وفًقا ألعمار نباليك، فإن مفهوم التصميم ىو دليل يوفر األساس والتوجيو  .1

 تنفيذىا.واألىداف والتقنيات اؼبعتمدة يف بدء األنشطة و 
وفًقا لنانا س. سكمادين ، فإن تصميم اؼبنهج يعٍت بنمط تنظيم عناصر  .2

أو مكونات اؼبنهج. يبكن رؤية تصميم اؼبنهج من بعدين، نبا األبعاد 
األفقية والرأسية. يتعامل البعد األفقي مع إعداد نطاق ؿبتوى اؼبناىج. يف 
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لى أساس ترتيب حُت أن البعد الرأسي ينطوي على إعداد تسلسل اؼبواد ع
 مستويات الصعوبة.

، فإن تصميم ىذا اؼبنهج ىو منهج تصميم Longstrteetوفًقا للونغسًتي   .3
يركز على اؼبعرفة مت تصميمو استناًدا إُف ىيكل التخصصات العلمية، 
وبالتاِف فإن مبوذج التصميم ىذا ُيسمى أيًضا مبوذج اؼبنهج الدراسي 

 تركيزه كبو التطور الفكري للطبلب.للموضوع األكاديبي الذي يتم توجيو 
وفًقا ؼباك نيل، يعمل تصميم ىذا اؼبنهج على تطوير العمليات اؼبعرفية أو  .4

تطوير قدرات التفكَت لدى الطبلب من خبلل التمارين اليت تستخدم 
 األفكار وإجراء عمليات البحث العلمي.

داف من الوصف أعبله، يبكن استنتاج أن تصميم اؼبنهج ىو منظمة لؤلى
واحملتوى وعمليات التعلم اليت سيتبعها الطبلب يف مراحل ـبتلفة من التطوير التعليمي. 
سيتم وصف عناصر اؼبنهج يف تصميم اؼبنهج ، والعبلقة بُت عنصر واحد وعناصر 

 36أخرى، ومبادئ التنظيم، باإلضافة إُف األشياء البلزمة يف تطبيقها.
 

 مبادئ تصميم المنهج .ب 
استخدامها يف أنشطة تصميم التعلم ىي يف األساس القواعد  اؼببادئ اليت سيتم

أو القوانُت اليت سوف ربرك اؼبناىج التعليمية. يبكن أن يستخدم تصميم التعلم اؼببادئ 
اليت تطورت يف اغبياة اليومية أو حىت إنشاء مبادئ جديدة بنفسك. لذلك، يف تنفيذ 

م اؼببادئ اليت زبتلف عن منهج اؼبنهج يف وحدة التدريب، من اؼبمكن جًدا استخدا
التعلم اؼبستخدم يف وحدات التدريب األخرى، حبيث يتم العثور على الكثَت من اؼببادئ 

 .اؼبستخدمة يف تصميم التعلم
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( أن مبادئ تطوير اؼبناىج يبكن أن تأخذ ٕٛٓٓتوضح وزارة الًتبية الوطنية )
 :يف االعتبار اعبوانب التالية

 الطبلب واحتياجاهتم ومصاغبهم وبيئتهمتركز على إمكانات  .1
مت تطوير اؼبناىج الدراسية على أساس مبدأ أن الطبلب لديهم موقع مركزي 
لتطوير كفاءاهتم ليصبحوا بشرًا يؤمنون باهلل تعاُف وىبافون منو، ولديهم 
نبيلة وصحية ومعرفة وقادرة وخبلقة ومستقلة ويصبحون مواطنُت 

 .ديبقراطيُت ومسؤولُت
 ومتكاملة متنوعة .2

مت تطوير اؼبناىج الدراسية من خبلل مراعاة تنوع خصائص الطبلب، 
والظروف اإلقليمية، ومستويات وأنواع التعليم، باإلضافة إُف احًتام 
االختبلفات يف الدين، والعرق، والثقافة، والعادات، والوضع االجتماعي 

 .واالقتصادي، واعبنس وعدم التمييز ضده
 علوم والتكنولوجيا والفنوناالستجابة لتطوير ال .3

ولوجيا والفن يتطوران مت تطوير اؼبنهج على أساس الوعي بأن العلوم والتكن
، فإن ضباس وؿبتوى اؼبنهج يوفران ذبربة تعليمية ديناميكيًا، وبالتاِف

 .للطبلب ؼبتابعة واالستفادة من التطورات يف العلوم والتكنولوجيا والفن
 ذات صلة باحتياجات اغبياة .4

م تطوير اؼبناىج الدراسية من خبلل إشراك أصحاب اؼبصلحة )أصحاب يت
اؼبصلحة( لضمان صلة التعليم باحتياجات اغبياة ، دبا يف ذلك اغبياة 

 .االجتماعية وعاَف األعمال وعاَف العمل
 شامل ومستمر .5

تغطي مادة اؼبنهج صبيع أبعاد الكفاءة وؾباالت الدراسة العلمية واؼبواضيع 
 .خطيط ؽبا وتقديبها بشكل مستمر عرب صبيع مستويات التعليماليت يتم الت
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 التعلم مدى اغبياة .6
يعكس اؼبنهج العبلقة اؼبتبادلة بُت عناصر التعليم النظامي وغَت النظامي 
والتعليم غَت الرظبي من خبلل مراعاة ظروف ومتطلبات بيئة دائمة التطور 

 .واذباه التنمية البشرية الكاملة
 صاٌف الوطنية واؼبصاٌف اإلقليميةالتوازن بُت اؼب .7

مت تطوير اؼبناىج الدراسية من خبلل االىتمام باؼبصاٌف الوطنية واؼبصاٌف 
 37اإلقليمية لبناء اجملتمع والوطنية واغبياة يف الدولة.

 
 أشكال تصميم المناىج .ج 

بناًء على ما يركز عليو التدريس، تُعرف على األقل ثبلثة أمباط لتصميم اؼبناىج، 
( تصميم يركز ٕ( تصميم موضوعي، تصميم منهج يركز على اؼبواد التعليمية، ٔ :وىي

( تصميم يركز على ٖعلى اؼبتعلم، تصميم اؼبناىج الذي يؤكد على دور الطبلب و 
ويتم بالبيان كما  .اؼبشاكل، تصميم اؼبنهج الذي يركز على اؼبشاكل اليت تواجو اجملتمع

 يلي:
 تصميم مركز على اؼبوضوع .1

منهج التصميم الذي يركز على اؼبوضوع ىو الشكل األكثر شيوًعا يعد 
واألقدم واألكثر استخداًما للتصميم. يف التصميم اؼبتمحور حول اؼبادة، 
يتمحور اؼبنهج حول احملتوى أو اؼبادة اليت سيتم تدريسها. يتكون اؼبنهج من 
ال، عدد من اؼبواد، ويتم تدريس ىذه اؼبواد بشكل منفصل. بسبب االنفص

يسمى ىذا اؼبنهج أيًضا منهج اؼبواد الدراسية اؼبنفصلة. يتطور التصميم 
الذي يركز على اؼبوضوع من مفهوم التعليم الكبلسيكي الذي يؤكد على 
اؼبعرفة والقيم والًتاث الثقايف للماضي، ويسعى إُف نقلو إُف اعبيل التاِف. 
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صميم اؼبنهج يسمى نظرًا ألنو يعطي األولوية للمحتوى أو اؼبوضوع، فإن ت
 .أيًضا موضوع اؼبنهج الدراسي

 تصميم ؿبوره اؼبتعلم .2
كرد فعل على ربسُت بعض نقاط الضعف يف التصميم اؼبتمحور حول 
اؼبوضوع، يتطور التصميم الذي يركز على اؼبتعلم. ىبتلف ىذا التصميم عن 
اؼبوضوعات اليت تتمحور حول اؼبوضوع، واليت تنحرف عن اؼبثل العليا 

اظ على الثقافة ووراثتها، وبالتاِف فإهنا تعطي األولوية لدور ؿبتويات للحف
 .اؼبناىج الدراسية

سبحور اؼبتعلم، فبا أعطى اؼبكان الرئيسي للطبلب. يف التعليم أو التدريس 
الذي يتعلم ويتطور ىم الطبلب أنفسهم. اؼبعلم أو اؼبعلم لو دور فقط يف 

وفَت التوجيو وفًقا الحتياجات خلق حالة التعليم والتعلم، وتشجيع وت
الطبلب. الطبلب ليسوا عاجزين، إنو كائن حي لديو القدرة على التصرف 
والتصرف والتعلم وتطوير أنفسهم أيًضا. يأيت التصميم اؼبرتكز على التعلم 
من مفهوم روسو للًتبية الطبيعية، مع الًتكيز على تطوير الطبلب. يعتمد 

 .الطبلب واحتياجاهتم وأىدافهمتنظيم اؼبناىج على اىتمامات 
 تصميم يركز على اؼبشكلة .3

يتجذر التصميم اؼبتمحور حول اؼبشكلة يف الفلسفة اليت تعطي األولوية 
لدور البشر )ؿبورىا اإلنسان(. على عكس اؼبتعلم الذي يركز على إعطاء 
األولوية للبشر أو الطبلب بشكل فردي، يؤكد التصميم اؼبتمركز حول 

 .البشر يف وحدة اجملموعة وىي رفاىية اجملتمعاؼبشكلة على 
اؼبفهوم التعليمي ؼبطوري مبوذج اؼبنهج ىبتلف عن االفًتاض بأن البشر  
ككائنات اجتماعية يعيشون دائًما مًعا. يواجو البشر يف ىذه اغبياة مشاكل 
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مشًتكة هبب حلها مًعا أيًضا. يتفاعلون ويتعاونون يف حل اؼبشكبلت 
 .واجهوهنا لتحسُت حياهتماالجتماعية اليت ي

تشكل ىذه اؼبفاىيم أيضًا أساس التعليم وتطوير اؼبناىج. على عكس  
الًتكيز على اؼبتعلم، يتم إعداد مناىجهم مسبًقا )ـبطط مسبًقا(. ؿبتويات 
اؼبنهج يف شكل مشكبلت اجتماعية يواجهها الطبلب اخآن ويف اؼبستقبل. 

اجات الطبلب واىتماماهتم يتم ترتيب تسلسل اؼبواد بناًء على احتي
وقدراهتم. يؤكد التصميم اؼبتمحور حول اؼبشكلة على ؿبتوى الطبلب 
وتطورىم. ىناك نوعان ـبتلفان على األقل من مبوذج تصميم اؼبناىج، ونبا 

 38ؾباالت تصميم اؼبعيشة والتصميم األساسي.
 

 خطوات تصميم المنهج .د 
 :39خطوات لتصميم اؼبنهج ىي

 .األساسية اؼبتعلقة بأىداف وؾباالت التعلمربديد األشياء  .ٔ
 ربديد ؾبال أىداف التعلم .ٕ
 التعرف على أنواع فرص التعلم اؼبمكنة .ٖ
 ربديد تصميم اؼبنهج اؼبناسب .ٗ
 إعداد تصميم اؼبنهج مبدئياً  .٘
 ربديد متطلبات التنفيذ .ٙ
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 المبحث الثالث: تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ 

تعليما، ويقال علمو  -اؼبنجد، كلمة "تعليم" يشتق من عّلم يُعّلم عند قاموس 
أما مفهوم التعليم عند بعض اؼبؤىلُت يف علم الًتبية  41الصنعة وغَتىا دبعٌت جعلو يعلم.

 يلي:
عند الدكتور ؿبمد على السمان أن التعليم ىو إيصال اؼبعلم العلم واؼبعرفة  .1

طريقة االقتصادية اليت توفر لكل من إُف أذىان التبلميذ بطريقة قديبة وىي 
 41اؼبعلم واؼبتعلم الوق  واعبهد يف سبيل اغبصول على العلم واؼبعرفة.

عند صاٌف عبد العزيز عبد اجمليد أن التعليم يقصد بو نقل اؼبعلومات من  .2
 42اؼبعلم إُف اؼبتعلم اؼبلتقي الذي لو إال أن يتقبل ما يلقيو اؼبعلم.

ي أضبد طعيمة، مصطلح  التعليم ىو أنو عند األستاذ الدكتور رشاد .3
عملية إعادة بناء اػبربة اليت يكتسب اؼبتعلم بواسطتها اؼبعرفة ومهارات 

 43واالذباىات والقيم.

وإن تعليم اللغة العربية كتعليم لغة أجنبية يعٍت أن يكون الفرد قادرا على 
ليها اللغة األم، أي استخدام لغة غَت لغتو األوُف اليت تعلمها يف صغره أو كما يطلق ع

 44قادرا على فهم رموزىا عندما يستمع إليها، ومتمكنا من فبارستها كبلما وقراءة و تابة.

                                                                 
 .ٕٙ٘(، ٜٙٚٔ)بَتوت: دار اؼبشرف، اؼبنجد واإلعبلم لويس معلوف، ٓٗ

 .ٜ٘(، ٖٜٛٔ)القاىرة: دار اؼبعارف، التوجيو يف تعليم اللغة العربية ؿبمد على السعان، ٔٗ
 .ٜ٘اجمللد األول )القاىرة: دار اؼبعارف، دون السنة(، الًتبية وطرق التدريس، صاٌف عبد العزيز عبد اجمليد، ٕٗ

 .٘ٗ تعليم اللغة العربية...،رشدي أضبد طعيمة، ٖٗ

)الرياط: منشورات اؼبنظمة ق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، طرائؿبمود كامل الناقة وسرشدي أضبد طعيمة، ٗٗ
 .ٜٔ(، ٖٕٓٓاإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية ىو إيصال اؼبعلم معلومات اللغة 
اللغة  العربية إُف أذىان اؼبتعلمُت وإعادة بناء خربة اليت يكتسب اؼبتعلم بواسطتها معرفة

 العربية ومهاراهتا واذباىاهتا.

 أىداف تعليم اللغة العربية .ب 
إن عملية التعليم حباجة ماسة إُف األىداف اليت ربدد وتركز األنشطة إُف ما 

 45زبطط. فأىداف تعليم اللغة العربية ىي :
أن يبارس الطبلب اللغة العربية بالطريقة اليت يبارس هبا الناطقون ىذه  .1

 تعليم اللغة العربية من ذلك.اللغة، أو بصورة 
أن يعرف الطبلب خصائص اللغة العربية ويبيزىا عن غَتىا من اللغات  .2

 األصوات واؼبفردات والًتاكيب واؼبفاىيم.
أن يتعرف الطبلب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  .3

 والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو.
 

 العربية للمستوى اإلبتدائي تعليم اللغة .ج 
إن تدريس اؼببتدئُت وبتاج إُف مهارات خاصة وقدر من اؼبعرفة بعلم النفس، 
والعمل مع اؼببتدئُت وبتاج إُف الصرب، وىو فبتع شائق، ألن مقدار اغبماس والدافعية 
يكون لديهم يف أعلى مستوياتو عادة، وخاصة لدى اؼببتدئُت اغبقيقيُت، حيث يقومون 

ملحوظة يبكن قياسها. لكن بعض اؼببتدئئن قد تعوزىم الثقة بعد عدة ؿباوالت  بسرعة
غرب موفقة للتعلم، ونقصد هبم اؼببتدئُت الونبيُت، ومن مث يبكن أن يصابوا باإلحباط بكل 

 سهولة.

                                                                 
 .ٜٗ تعليم اللغة العربية...،رشدي أضبد طعيمة، ٘ٗ
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وىناك آخرون من اؼببتدئئن لديهم أفكار راسخة حول الطريقة اليت يودون تعلم 
ل اؼبثال من يعتقد أن حفظ اؼبفردات كفيل أن يقوده إُف تعلم اللغة هبا، فمنهم على سبي

اللغة، كما أن كبار السن من اؼببتدئُت وبسبون أهنم ال يستطيعون تعلم اللغة بسرعة 
 والكفاءة اللتُت يتعلم هبا الصغار، وىذا ليس حقيقيا.

 سواءا أكان من الصغار أم من -معظم اؼبتعلمُت من اؼببتدئُت يف صفوف اللغة 
تكون ذاكرهتم يف اللغة األجنبية ضعيفة، فهم وبتفظون باؼبعلومة لفًتة ؿبدودة   -الكبار

جدا، وبعدىا ينسوهنا، وىناك نسبة ضئيلة منهم لديهم ذاكرة قوية. ومن مث إذا أجري  
تدريبا شفهيا مع إجابتو، فمن األفضل أن تكتب اإلجابات باختصار على السبورة، يف 

 عليم اللغة، خاصة إذا أردت الطبلب أداء التدريب كتابة فيما بعد.اؼبرحلة األوُف من ت

تعددت اإلذباىات يف كيفية البدء مع اؼببتدئُت يف تعلم اللغة، وأبرز ىذه 
 االذباىات:

  االذباه التقليدي القدًن : والذي يبدأ بتعليم حروف اؽبجاء مع اغبركات، مث
 ات.بكيفية كتابة ىذه اغبروف ووصلها لتكوين الكلم

 .االذباه اغبديث : اؼبعتمد على البدء باغبوارات 

ولكل واحد من ىذين االذباىُت فلسفتو وحججو واعًتاضاتو على اخآخر، 
 وىذا مثال لكفيو السَت يف كبل االذباىُت:

 البدء باغبروف مث الكلمات: -1
 َأ ِإ ُأ ْأ ًأ ٍإ ٌأ َب ِب ُب ْب بًا ٍب ٌب ... إٍف

 على سبيل اؼبثال: 
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 البدء بالحروف ثم الكلمات 1.2جدول 
 أ

 قرأ سأل  أكل

 بدأ دأب أخذ

 صدأ رأس أسد

 مؤل فأس أرنب

 سبأ كأس أنب

 

 البدء باغبوارات: -2
 اؼبثال: 
  وعليكم السبلم –السبلم عليكم 
  اظبي عمر -ما اظبك ؟ 
  أنا من ماالنج -من أين أن ؟ 
  46خبَت واغبمدهلل -كيف حالك؟ 

عند تقدًن اللغة العربية لؤلطفال، هبب أن تبدأ باألشياء اؼبلموسة أواًل. مث انتقل 
إُف األشياء اليت ىي ؾبردة. يف اؼبستوى األوِف ، هبب أال تعتمد فقط على الكلمات 
واللغة اللفظية، ولكن هبب أن تستكمل بأمثلة ملموسة. كثَت من األدوات أو األشياء 

كن استخدامها. األدوات اؼبوجودة حول األطفال، على سبيل اغبقيقية والصور اليت يب

                                                                 
العربية السعودية،  )الرياض: اؼبملكة إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،  عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، ٙٗ

 .ٕٛٔ-ٕٚٔى (، ٖٖٗٔ
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اؼبثال الكراسي، الباب، اػبزانة، ىم أمثلة على األشياء اؼبلموسة اليت يبكن تقديبها 
 بسهولة للطبلب باللغة العربية ويبكن عند تعليم اؼبفردات باللغة العربية إليهم.

ات اليت تستخدم الصور كبَتة سبتلئ حياة األطفال مع األلوان. األنشطة والتدريب
وملونة إُف حد ما يبكن أن ذبعلها أكثر سعادة عند الطبلب. من اؼبؤكد أن نشاط تلوين 
الصور سيتم بسعادة أثناء التعرف على األظباء باللغة العربية واألدوات اؼبوجودة يف 

 الصورة.
اين. أنشطة يف اغبياة اليومية، وبب األطفال عموًما الغناء واالستماع إُف األغ

تعليم اللغة من خبلل األغاين ؿببوبة من قِبل صبيع األطفال تقريبًا دبن فيهم األطفال 
اػبجولون. عندما يغٍت األطفال يعٍت أهنم يستخدمون اللغة العربية لنقل رسالة ذات معٌت 
إُف آخرون. األلعاب والقصص واأللغاز مثَتة لبلىتمام للمتعلمُت الصغار. من خبلل 

يبكن للطبلب الًتكيز أكثر على السياق بشكل كامل، وليس كلمة لكلمة.  القصص،
وباؼبثل، من خبلل األلعاب، يتم تشجيع الطبلب على أن يكونوا أكثر نشاطًا وحرية وأن 

( بعض ٕٛٓٓيستخدموا اللغة العربية بشكل طبيعي يف حال السعادة. يشرح موىيبان )
 :اػبصائص األخرى لؤلطفال على النحو التاِف

 لديو ميل إُف اللعب واؼبرح .1
 فهم األشياء من حولو كليًا/عاما )غَت سليم( ربليليًا .2
تعلم لغة من خبلل فًتة تسمى الفًتة الصامتة، حيث يبكن أن يسمعوا  .3

 فقط، ال يستطيعون الكبلم
سبيل إُف تعلم اللغات من خبلل اكتساب، وىو تطور مهارات اللغة  .4

 الرظبي من خبلل دراسة قواعد اللغةالطبيعية، وليس تعلم اللغة 
 يف سن اؼبدرسة االبتدائية بشكل عام يف مستوى تفكَت ملموس .5
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 (Lee) وِف  (Scott)ذكر خرباء تعلم اللغة لؤلطفال، دبا يف ذلك سكوت 
العديد من مبادئ التعلم اليت هبب مراعاهتا يف تدريس اللغة  (Borridge)وبوردغي 

 لؤلطفال، وىي كما يلي:
تعلم اللغة على عاَف األطفال أو ما يتعلق حبياة األطفال،مثل يعتمد  .1

 األسرة، اؼبنزل، اؼبدرسة، اللعب وزمبلء اللعب
ينطلق تعلم اللغة من شيء معروف بالفعل وقريب من الطبلب أو يسهل  .2

الوصول إليو إُف شيء غَت معروف أو بعيد عن متناوؽبم. على سبيل 
لية، انتقل إُف بيئة الزمبلء، مث إُف البيئة اؼبثال، من اغبي خارج البيئة اؼبنز 

 اؼبدرسية
 تعلم اللغة يرتبط باألشياء اليت تصبح مصلحة الطفل .3
إن اؼبوضوعات الرئيسية للتعلم اؼبقدم تنحرف عن اؼبعرفة اليت ال يبلكها  .4

 الطبلب، وذلك باستخدام اللغة العربية البسيطة
 شطة اغبركةالواجبات يف تعلم اللغة موجهة إُف أنشطة أو أن .5
 مواد التعلم عبارة عن مزيج من شيء خياِف وغَت خياِف/ ملموس .6
 اؼبواد التعليمية موجهة كبو تطوير اؼبهارات اللغوية .7
 يتم إدخال الثقافات الوطنية واألجنبية تدرهبيا .8
 ينبغي تعديل موضوعات التعلم والواجبات حسب عمر اؼبتعلم .9
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث

 منهج البحث .أ 
اعتمادا على مشكلة البحث وأسئلة البحث اليت كتبتها الباحثة يف الفصل 

 & Research)األول، استخدم  الباحثة يف ىذا البحث  دبنهج البحث والتطوير 

Developmen) .ٚٗوىي طريقة البحث اؼبستخدمة للحصول على نتائج معُت وذبربة فعالة 
أن منهج البحث والتطوير يف مفهومو البسيط منهج معظم يهدف لكشف منهجو أو 
مبوذج أو منهج أو استنتاجية أو طريقة أو خطوة معينة مع تعيينها وإصبلحها وتطويرىا 

  ٛٗوإنتاجها وذبريب فعاليتها لتكون جديدية وفعالة مفيدة.
ير االنتاج، حىت احتاجات الباحثة استعدادات كاملة واػبطوات الدقيقة لتطو 

يكون االنتاج انتاجا فعاال. وشكل زبطيط الوسيلة التعليمية اؼبستخدمة يف ىذا البحث 
 ADDIEوىو بكيف من شكل   Sugiyonoوالتطوير ىو شكل الذي قام بو سوكييانا 

(Analyze, Design, Development, Implemen, Evaluate)   وىذا الشكل يتبع اػبطوات
( ذبربة ٗ( تطوير اإلنتاج، ٖ( تصميم اإلنتاج، ٕربليل االحتياجات، ( ٔالتالية: 
  .( تقوًن اإلنتاج٘اإلنتاج، و 

اختارت الباحثة ىذا الشكل البحث واإلعداد ألن ىذا الشكل فيها خطوات 
دقيقة يف إجراءات االنتبلج، لذلك شعرت الباحثة سهولة لتطوير اإلنتاج وىذا الشكل 

 نتاج االعدادية اؼبطورة.اغباجات واؼبشكبلت اإل مرونة وأمكنة دبناسبة
 
 

                                                                 
47

Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 297. 
48

Nusa Putra, Research & Development Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.  



43 
 

 

 إجراءات البحث والتطوير .ب 
استخدم  الباحثة اػبطوات يف اجراءات ىذا البحث والتطوير اؼبنهج التعليم 

 ADDIE (Analyze, Design, Development, Implemen, Evaluate)اللغة العربية خبطوات 

ألن لديها خطواة إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة  وفضل  الباحثة ىذه اػبطوة
التعليمية أواؼبنهج التعليمي، فوضح  الباحث باػبطوات التالية لكي تكون اؼبنهج 

 49أوضح:
 ربليل االحتياجات .1
 تصميم اإلنتاج .2
 تطوير اإلنتاج .3
 ذبربة اإلنتاج .4
 تقوًن األنتاج .5

 
 
 
 

 

 

 

  ADDIEالبحث والتطوير بخطوات  2صورة 
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Nusa Putra, Research & Development, penelitan dan pengembangan: suatu pengantar. 

(Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 119. 

 ربليل االحتياجات

 تصميم اإلنتاج

 تطوير اإلنتاج
 

 ذبربة اإلنتاج

 تقوًن األنتاج
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 ستشرح الباحثة إجراءات البحث والتطوير شرحا كامبل كما يلي:

 ربليل االحتياجات .1
اػبطواة األوُف يف البحث التطويري ىي وجود اغباجات واؼبشكبلت. 

زيادة القيمة عند االنتشار، واؼبشكلة ىي اغباجة ىي كل األشياء لدى 
 51عدم مناسبة الشيء بُت الرجاء والواقع يف اؼبيدان.
 اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةتقوم الباحثة بتحليل االحتياجات يف مدرسة 

. استخدم  الباحثة على ربليل اغباجات باؼببلحظة ؼبعرفة  عملية ماالنج
سة اللغة العربية ؼبعرفة اؼبشكبلت مع مدرّ التعليم يف مكان البحث واؼبقابلة 

 اؼبوجودة يف عملية التعليم اللغة العربية.
 تصميم اإلنتاج .2

اػبطواة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. اؼبراد بو ىو صبع البيانات اؼبستخدم  
 51لتخطيط وتصميم اإلنتاج، الذي يرجى بو حّل اؼبشكبلت اؼبوجودة.

ء احملتاجة يف تطوير اؼبنهج لتعليم اللغة قام  الباحثة بالتخطيط عن األشيا
العربية. مث صمم  الباحثة اؼبنهج لتعليم اللغة العربية ؼبستوى الثالث إُف 

 ماالنج. اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةمدرسة اؼبستوى السادس يف 
 تطوير اإلنتاج .3

ح اػبطواة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. وىو إنتاج من التخطيط قبلو الذي ينتف
لآلخرين. يف تصميم اإلنتاج، أن تشمل بالصور أواعبدول لبيان ؿبتوياتو 

اؼبنهج  صميميف ىذا البحث، قام  الباحثة بت 52واؼبواصفات وحجمو.
 ماالنج. اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةدرسة لتعليم اللغة العربية دب

 
                                                                 

50
Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (bandung: Alfabeta, 2009), 

299. 
51

Sugiono, Metode penelitian kuantitiatif, ….. Hal 300. 
52

Sugiono, Metode penelitian kuantitiatif, ….. Hal 301. 
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 ذبربة اإلنتاج .4
ذبربية اؼبنتج ؼبعرفة جودتو نتاج. وىي عملية ىي ذبربة اإلاػبطواة الرابعة 

ولكن يف ىذا البحث ال تعمل الباحثة على ىذه اػبطواة، ألن  53وفعاليتو.
حّدذت الباحثة حبثو على التطوير اؼبنهج وليس ؼبعرفة فعالية تلك اؼبنهج 

 اؼبطّور.
 تقوًن اإلنتاج .5

اػبطواة اػبامسة أو اػبطواة األخَتة ىي تقوًن اإلنتاج. وىو عملية تقوًن 
نتاج يف نظام عملو. كان التقوًن يف ىذه اػبطوة أحيانا من نتيجة اإل

 اإلستبانة اؼبغلقة اليت وزع  إُف اؼبدّرسة اللغة العربية والطبلب.
 

 تجربة اإلنتاج .ج 
هتدف ذبربة اإلنتاج عبمع البيانات اؼبستخدمة كألة أساسية لنيل درجة الفعالية 

 على:ونتيجة اإلنتاج. وىذه ذبربة اإلنتاج ربتوى 
 تصميم التجربة .1

إن تصميم ىو من التجربة اؼبيدانية، قام  الباحثة بتجربة اؼبيدانية يف 
 .ماالنج اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةاؼبدرسة 

 أفراد التجربة .2
 قام  الباحثة بالتجربة وربتاج الباحثة إُف أفراد التجربة، كما يلي:

من ؾبال منهج تعليم اللغة أفراد التجربة من اػبرباء، اػببَت األول يعٍت .أ 
العربية، و اػببَت الثاين يعٍت من ؾبال تصميم اؼبنهج تعليم اللغة 

ومن الباحثة أن زبتار  .العربية، واػببَت الثالث من اؼبدرس اللغة العربية
 اػبرباء اليت لديهم الكفاءة واػبصائص يف ؾباؽبم.
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Sugiono, Metode penelitian kuantitiatif, ….. Hal 302. 
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التجربة ألن ال أفراد التجربة، أما يف ىذا البحث ال ربتاج إُف أفراد .ب 
 تعمل الباحثة اإلختبار من الطبلب فيها. 

 
 البيانات ومصادرىا .د 

والبيانات ىي ما  54ىي الفاعل الذي منو وبصل البيانات. مصدر البيانات
وبصل من اؼبصادر البيانات. تنقسم مصادر البيانات إُف قسمُت ونبا اؼبصادر األساسية 

 واؼبصادر الثانوية.
 اؼبصادر األساسية .1

اؼبصادر األساسية ىي البيانات من اؼبصادر اإلنسانية بوسيلة مقابلة أو 
اإلستبانة أو اإلختبار تصدر من الشخص أو فبن يعرف حقيقية اؼبشكلة 

وأخذت الباحثة بيانات من ىذه اؼبصادر ىي من  55البحث عرفا تاما.
 اؼبعلم واػبرباء. 

 اؼبصادر الثانوية .2
س  من اإلنسان، وأخدىا من الوثائق اؼبصادر الثانوية ىي البيانات لي

اؼبكتوبة وقانون اغبكومية وما أشبو ذلك. وأخذت الباحثة بيانات من ىذه 
اؼبصادر ىي من الكتب واؼبراجع واؼبنهج لتعليم اللغة العربية للمدرسة 

 اإلبتدائية األخرى يف مدينة ماالنج.
 

 أساليب وجمع البيانات .ه 
، اؼبقابلة (Observation)اؼببلحظة  استخدم  الباحثة ثبلث أدوات، منها:

(Interview) االستبانة ،(Angket) ألن كلهم يستخدمون يف صبع البيانات اليت تتعلق ،

                                                                 
54Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,(jakarta: 
PT Rineka Cipta: 2010) h. 172  
55Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001) h. 47  
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. Islamic Global School Malangاؼبنهج تعليم اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية  صميمبت
 وستشرح الباحثة إجراءات البحث والتطوير شرحا كامبل كما يلي:

 اؼببلحظة .1
اؼببلحظة ىي وسيلة يستخدمون اإلنسان العادي يف اكتساب اػبربات 
واؼبعلومات، حيث قبمع خرباتنا من خبلل ما نشهده أو نسمعو عنو 
ولكن الباحثة يبلحظ فأنو يتبع منهجا معينا هبعل من مبلحظتو أساسا 

 56ؼبعرفة واسعة أو فهم دقيق لظاىرة معينة.
  الباحثة ىذا األسلوب عبمع البيانات عن من التعريف السابق فاستخدم

 مشاركة وتفاعلهم كبو منهج التعليم للغة العربية.
 اؼبقابلة .2

ىي ؿبادثة موجهة بُت القائم باؼبقابلة وبُت شخص أو أشخاص خآخرين 
هبدف الوصول إُف حقيقة أو موقف معُت تسعى الباحثة لتعرفها من أجل 

 57ربقيق أىداف الكتاب التعليمي.
التعريف السابق فاستخدم  الباحثة ىذا األسلوب عبمع البيانات عن من 

عملية التعليم والتعلم اليت تشتمل على منهج اؼبستخدمة وطرق التعليم 
 فيها ووسائل ومشكبلت فيو.

 اإلستبانة .3
االستبانة ىي عبارة عن ؾبموعة من األسئلة اؼبكتوبة اليت تعد بقصد 

 58وثُت حول ظاىرة أو موقف معُت.اغبصول على معلومات أو آراء اؼببح
واستخدم  الباحثة االستبانة عبمع البيانات عن احتياجات اؼبدرسة إُف 

                                                                 
 .ٖ٘ٔ(، ٜٜٛٔ)عمان: دار الفكر، البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو، ذوقان عبيدات، 56

 .ٖٕٖ(، ٕٛٓٓالفكر، )دمشق: دار البحث العلمي، أساسياتو النظرية وفبارستها العلمية، رجاء وحيد دويديري، ٚ٘

)عمان: دار منهج البحث العلمي القواعد واؼبراحل والتطبيقات، ؿبمد عبيدات، ؿبمد أبو نصار، ؿبمد عقلة مبيضُت، ٛ٘
 .ٖٙ(، ٜٜٜٔوائل، 
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اؼبنهج لتعليم اللغة العربية اؼبطور، وتصديق ؿبتوى اؼبنهج، وخآراء اؼبعلم 
 وتعليقاهتم بعد تصميم منهج تعليم لغة العربية.

 
 أدوات البحث .و 

اليت احتاج   من ادوات البحث عبمع البيانات استخدم  الباحثة نوعان
 إليها، وىي:
 دليل اؼبقابلة .1

قام  الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عبمع البيانات عن عملية 
التعليم والتعّلم اليت تشمل على منهج تعليم اللغة العربية اليت يبلئم 

 باؼبدرسة وطرق التعليم فيها ووسائل ومشكبلت فيو.
 اإلستبانةدليل  .2

وزع  الباحثة أوراق االستبانة على معّلم اللغة العربية عن احتياجات 
اؼبدرسة إُف اؼبنهج تعليم اللغة العربية. أما اوراق االستبانة للخرباء ىي عن 
تصديق ؿبتوى تصميم منهج تعليم اللغة العربية. وتصحيح ىذه بنود 

لومات وبيانات االستبانة إُف اؼبشرف قبل استخدامها للجمع على مع
 اؼبنهج تعليم اللغة العربية. صميموحقايق مرتبطة بت

 
 أسلوب تحليل البيانات .ز 

بعد عمل  الباحثة صبع البيانات واؼبعاومات متوافرة لدى الباحثة من نتيجة 
اؼبقابلة واإلستبانة مث تبدأ الباحثة أن ربلل البيانات وتفسَتىا. ربليل البيانات ىو اجتهاد 

 البيانات إُف معلومات يف نتيجة البحث. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة لتغيَت
الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي. ىناك البيانات الكيفية والبيانات الكمية اليت وجب  

 فيهما التحليل.
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 البيانات الكيفية .1
ربليل البيانات من اؼبقابلة غلى اؼبدرسة اللغة العربية عن عملية التعليم 
والتعّلم اليت تشتمل على اؼبواد اؼبستخدمة وطرق التعليم فيها ووسائلو 
 ومشكبلت عملية التعليم والتعّلم يف تلك اؼبدرسة باألصلوب الوصفي. 

 البيانات الكمية .2
ء باألسلوب اإلحصاء الوصفي. ربلل الباحثة الكمية من اإلستبانة للخربا
 كما يف اعبدول اخآيت:  (Likert)حلل  الباحثة البيانات للخرباء بنظرية 

 اير درجة االستجابات في االستبانةمع 3.2 الجدول

 البيانات الدرجة
 غَت جيد جدا ٔ
 غَت جيد ٕ
 مقبول ٖ
 جيد ٗ
 جيد جدا ٘

 
 يلي:دم  الباحثة الرموز عن ربليل البيانات كما استخ

  
 

 
 111%  

 البيان:
P درجة مئوية = 
F ؾبموعة الذين ىبتارون اإلجابة اؼبعينة = 
N عدد العينة أو اجملموع = 
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يلي تفسَت البيانات من النتيجة احملصولة ؼبعرفة صدق اؼبنهج  وفيما
 59اؼبصمم، وىو كما طبسة اؼبعايَت التالية:

 اير نتيجة اإلستبانةمع 3.1الجدول 
 النسبة المئنوية التقدير الرقم

 %ٕٓ -% ٓ ناقص جدا .ٔ

 %ٓٗ -% ٕٔ ناقص .ٕ

 %-ٙ -% ٔٗ مقبول .ٖ

 %ٓٛ -% ٔٙ جيد .ٗ

 %ٓٓٔ -% ٓٛ جيد جدا .٘
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…, h. 184. 

 =نسبة اعبواب

 نتيجة من النسبة اؼبئوية
 صبلة اؼبستجيب
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 الفصل الرابع
ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها   

يف ىذ الفصل تقدم الباحثة بعرض البيانات وربليلها ومناقشتها اليت نالتها 
الباحثة من نتائج البحث. وتبحث فيو مبحثان وىي خطوات تصميم منهج تعليم اللغة 

ووصف عن صبلحية منهج تعليم  ،اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة العربية 
 .اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة اؼبصّممة اللغة العربية 

 
العالمية اإلسالمية المبحث األول:  تصميم منهج تعليم اللغة العربية بمدرسة 

 .اإلبتدائية ماالنج
اليت  ADDIEخبطوات ومن مباذج التصميم، إختارت الباحثة مبوذج التطوير 

، (Design)تصميم االنتاج  ،(Analyze)تتكون من طبس خطوات: ربليل االحتياجات 
، وتقوًن اإلنتاج (Implementation)، ذبربة االنتاج (Development)تطوير االنتاج 

(Evaluation):والبيان من تلك اػبطوات كما يلي . 
 تحليل االحتياجات .2

قبل أن يطور/يصّمم اإلنتاج، فاػبطوة األوُف ىي ربليل االحتياجات 
واؼبشكلة. ىذا شيء بارز ؼبعرفة اإلنتاج اؼبصمم ؿبتاج للناس وينفع لو. 

  العاؼبية اإلسبلميةقام  الباحثة باؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف مدرسة 
وأما نتائج ، ٕٕٓٓإُف مايو  ٜٕٔٓمنذ شهر يناير  اإلبتدائية ماالنج

 اؼبقابلة منها كما يلي:
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 ننائج المقابلة لدى معلم اللغة العربية 7.2جدول 
 نتائج المقابلة النقط المقابلة رقم
يف ىذه اؼبدرسة، يتم استخدام كتبا متنوعة.  الكتب اؼبستخدمة .ٔ

تناسب دباشئة اؼبدرس، لكل اؼبدرس زبتلف يف 
 العربية.استخدام الكتاب للتعليم اللغة 

عملية التعليم اللغة  .ٕ
 العربية

عملية التعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة كلها 
دباشئة اؼبدرس، ولكن لكل اؼبدرس أن تعّلم 
أربع مهارات اللغوية )مهارة االستماع، مهارة 
الكبلم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة( عند 

 تعليمو.
ىدف تعليم اللغة  .ٖ

 العربية
لتعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ىي اؽبدف 

لكل الطبلب أن يفهم اؼبعٌت من اؼبفردات اللغة 
 العربية ويستطيع أن يتكلم اللغة العربية.

أحوال التبلميذ عند تعّلم اللغة العربية، يوجد  أحوال التبلميذ  .ٗ
منها من لو الكفاءة للحفظ اؼبفردات بسرعة، 

عن تراكب ىناك الطبلب الذي سهلة لفهم 
اللغة عند عّلمو اؼبدرس، ولكن أكثرىم ال يفهم 
عن اللغة العربية حىت انتهى الوق  لتعليم اللغة 
 العربية إال لتعليم اؼبادة مرّة أخرى إُف الطبلب.

اؼبشكبلت عند  .٘
اؼبدرس/الطبلب يف 

عملية التعليم 
 والتعلم

 اؼبشكبلت عند تعليم اللغة العربية منها:
  نقصان الوق  لتعليم اللغة العربية، ألن يف

ىذه اؼبدرسة، عّلم  اللغة العربية منذ 
الصف الثالث إُف صف الثاين دبقدار 
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 حصتُت لكل اؼبراحل يف كل إسبوع
   ليس كل اؼبدرس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة

متخرج من تعليم اللغة العربية، ىم يقدرون 
كلهم   باستخدام اللغة العربية ولكن ليس

 يقدرون على تعليم اللغة للمستوى اإلبتدائي
  ليس للطبلب رغب يف اللغة العربية اليت

هبعلهم ال وبب مادة تعليم اللغة العربية اليت 
 يؤدي إُف نتيجة الطبلب  

برنامج تعليم اللغة  .ٙ
العربية من اؼبدرس 
لدعم تعلم اللغة 

 العربية

للمدرس تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ؽبم 
الربنامج لدعم تعّلم اللغة العربية يف ىذه 
اؼبدرسة، وىي جعل البيئة العربية يف اؼبدرسة، 
ولكن اؼبشكلة ىذه الربنامج َف يعمل بشكل 
صحيح بسبب ليس للطبلب رغب يف اللغة 

 العربية. 
إمكانات اؼبدرسة  .ٚ

إما من جهو 
ب/وِف اؼبدرس/الطبل

لدعم تعلم  لطبلبا
 اللغة العربية

لدعم تعلم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ىناك 
 بعض إمكانات وىم:

  عند اؼبدرسة، ىناك معمل اغباسوب الذي
يستطيع أن يستخدم تعليم اللغة العربية يف 

 عصرنا اغبديث
  عند اؼبدرس، لديهم الطريقة/اسًتاتيجية

يستخدمها  اؼبتنوعة عند تعليم الذي يبكن أن
 عند تعليم اللغة العربية

  ؽبذه اؼبدرسة أرباد قوي الطبلبعند وِف ،
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للوِف األمر الذي دائما يدعم 
 السياسة/الربنامج اإلهبايب لتعليم أبنائهم

طريقة التقوًن اللغة  .ٛ
 العربية

طريقة تقوًن يف ىذه اؼبدرسة بطريقة االمتحان 
ن التحريري فقط، ولكل اإلمتحان تتكون إال م

مهارة القراءة والكتابة. و ىذا نوع اإلمتحان 
يعمل أيضا للمستوي النهائي/الصف السادس 

 قبل اػبروج من اؼبدرسة.
رجاء اؼبدرس لدعم  .ٜ

 تعليم اللغة العربية
أراد اؼبدرس أن يزيد اؽبدف لتعليم اللغة العريب، 
ليس إال ؼبعرفة معٌت اؼبفردان فقط، ولكن 

مهما إال  الطبلب يقدر على الًتاكب
األساسيات فقط. ردبا لتغيَت الضمَت وغَت 

 ذلك.
 

ويتضح من العرض السابق، أن اؼبشكبلت تعليم اللغة العربية يف ىذه 
اؼبدرسة هبب أن يبحث حلّها وإذا ترك  سوف تكون ىذه اؼبشكبلت  
كبَتة. زمن ىذه نتائج اؼبقابلة، عرف  الباحثة االحتياجات لدعم تعليم 

 منها: اللغة العربية،
 من اؼبشكبلت السابقة يوجد بأن عند تعليم ةاحملدد ةالكتب اؼبدرسي .

اللغة العربية، لكل اؼبدرس لو الكتب بنفسو. وىذا يسبب إُف إنقطاع 
   اؼبواد والقدرة التعليمية اللغوية للطبلب. 

  الطريقة. كما اؼبعروف بأن أكثر الطبلب َف يفهموا وال يرغب يف اللغة
عند تعليم اللغة العربية، على اؼبدرس أن يبحث الطريقة العربية. لذلك 

  اؼبتنوعة/متفاؤال عبذب اإلنتباه من الطبلب للمستوى اإلبتدائي.
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  الوسائل التعليمية. لطلب اإلنتباه عند الطبلب، ليس إال من الطريقة
  فقط، ولكن دور وسائل التعليم، يكون دور مهم عند تعليمو. 

  اللغوية عند الطبلب يف تعليم اللغة العربية، البد التقوًن. ؼبعرفة القدرة
    أن ترقّي التقوًن لكل اؼبهارات اؼبتعّلمة.

  اؼبنهج. وكل ما سبق ذكره، تتكون يف شيء واحد مهم أو نقول بروح
تعليم الذي فيو تتكون كل أساس تعليم من األىداف، طريقة، مادة، 

 وتقوًن فيها. 
يساعد على ترقية تعليم اللغة العربية يف ىذه هبذا التقدًن، ترجى الباحثة أن 

اؼبدرسة، جريب الباحثة أن يصّمم اؼبنهج ليكون مرجعا واحدا لتعليم اللغة 
  العربية حىت وصل تعليمو إُف اؽبدف اؼبرجوة. 

 
 تصميم اإلنتاج .1

باعتماد على احتياجات ومشكبلت تعليم اللغة العربية يف تلك اؼبدرسة، 
أوال بدأت الباحثة جبمع اإلحتياجات واؼبعلومات والوثائق اؼبتعلقة إلنتاج 

. ومن اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةاؼبنهج لتعليم اللغة العربية دبدرسة 
 اؼبعلومات احملتاجة ىي:

  وثائق منهج تعليم اللغة العربية من اؼبدرسة اإلبتدائية األىلية يف مدينة
 ٜالباحثة اؼبثال من اؼبنهج يف مدرسة ؿبمدية ماالنج، فاختارت 

اإلبتدائية ماالنج. عمل  الباحثة بعض اؼبقابلة واإلستئذان لطلب 
وثايق منهج تعليم اللغة العربية إُف نائب رئيس للمنهج و إُف رئيس 

 مدرس اللغة العربية يف تلك اؼبدرسة.
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  طلب   اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة وثائق منهج الدراسة العامة .
الباحثة اإلستئذان لطلب وثايق منهج تعليم العامة لتلك اؼبدرسة، ؼبعرفة 

 ىدف اؼبدرسة والعوامل اليت تتكون يف عملية التعليم.  
  ٖٕٔٓعام  ٕٜٔٓٓٓوثائق لوزارة الشؤون الدينية إندونيسيا. النمرة 

لعربية. ؼبادة تعليم الدين اإلسبلمي واللغة ا ٖٕٔٓعن منهج اؼبدرسة 
حبث  الباحثة ىذه القرار ألن فيها تشمل عن كل عناصر اؼبنهج لتعليم 
اللغة العربية من اؽبدف، الطريقة، اؼبادة، والتقوًن اؼبناسب لتعليم اللغة 

 العربية.
  وثائق منهج التعلم(Silabus)  لوزارة الشؤون الدينية إندونيسيا لتعليم

 اللغة العربية للمستوى اإلبتدائي.
صّمم  الباحثة اؼبنهج لتعليم مث بعد نال  الباحثة عن الوثايق احملتاجة، 

 خبطوات أساسية كما يلي: اإلبتدائية العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة اللغة العربية 
 ةإختيار اؼبواد الدراسي-أ 

من اؼبواد اليت عرفتها الباحثة من اؼبنهج يف اؼبدرسة ؿبمدية التاسعة 
ماالنج ومن رسالة القرار اليت خرجتها وزارة الشؤون الدينية، اليت 
تتكون من الصف األول إُف الصف الثاين، اختارت الباحثة عن 
 اؼبواد اؼبناسب لتعليمها ؼبستوى الثالث إُف اؼبستوى السادس.  

 ة الكفاءة الرئيسيةربديد الباحث-ب 
بعد إختارت الباحثة عن اؼبواد لكل اؼبستوى، عمل  الباحثة 
الكفاءة الرئيسية لكل اؼبادة اليت يكون مرجعا رئيسيا عند عملية 
 التعليم. بنظرا إُف الكفاءة الرئيسية من اؼبرجع اليت نالتها الباحثة.
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 ربديد الباحثة الكفاءة األساسية-ج 
كفاءة الرئيسية لتعليم، بدأت الباحثة بعد إختارت الباحثة ال

إلختيار الكفاءة األساسية لكل اؼبواد لكل اؼبستوى اليت يناسب 
 بقدرة الطبلب.

 ربديد الباحثة أىداف التعليمية-د 
لدعم تعليم اللغة العربية، إختارت الباحثة عن األىداف لكل اؼبواد 
قدرة اليت سيعّلمها اؼبدرس. اليت تناسب اؼبادة وباؼبستوى وبال

 الطبلب.
 ربديد الباحثة اؼبفردات اؼبتعلمة لكل اؼبادة لكل اؼبستوى-ه 

بعد عين  الباحثة عن األىدافن الكفاءة الرئيسية، الكفاءة 
األساسية لكل اؼبادة، إختارت الباحثة عن اؼبفردات اليت البد ان 

 يستوِف هبا الطبلب عند تعليم اللغة العربية لكل مادتو.
 ة لتعبَت التواصلي اؼبتعلمة لكل اؼبستوىربديد الباحثة اعبمل-و 

عند تعليم اللغة العربية، للمدرس أن تتكلم باللغة العربية إما قليبل، 
لذلك البد ىناك التعبَت التواصلي اؼبوافق عند كل اؼبدرس 

 والطبلب لتعليمو يف عملية التعّلم. 
 ربديد الباحثة مادة الًتاكب اؼبتعلمة للمستوى اؼبعينة-ز 

تعليم اللغة العربية، ال ينفصل من تعليم الًتاكيب، أما عند 
إختارت الباحثة عن اؼبواد األساسية لتعليم الًتاكب اليت عينتها 

 الباحثة لتعليمو يف اؼبستوى اػبامس والسادس.
 إختيار الطريقة/خطوات التعليمية-ح 

عند التعليم، ىناك أنواع الكريقة واإلسًتاتيجية، وليس أحد الطريقة 
ألحد اؼبادة تستطيع أن تعاملها للمادة األخري، وعند تعليم اللغة، 
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لكل اؼبهارات كذلك ىناك الطريقة اؼبتنوعة، جرب  الباحثة 
إلعطاء بعض اػبطوات التعليم اللغة العربية اليت تستطيع أن تكون 

تطويره بأنفسهم يناسب حبالة طبلهبم يف مرجعا للمدرس ل
 الفصول.

 إختيار طريقة التقوًن-ط 
لكل تعليم البد ىناك التقوًن اليت عمل اؼبدرس ؼبعرفة قدرة 
الطبلب، ىل الطبلب قد يقدر على معرفة العلوم أم ال، لذاك 
ؼبعرفة قدرة الطبلب، يناسب باؽبدف تعليم اللغة العربية، عين  

ية التقوًن عند اؼبدرس لسهولتهم على معرفة الباحثة الوثايق لعمل
 قدرة الطبلب.

 
 تطوير اإلنتاج .3

 تصميم اؼبنهج لتعليم اللغة العربية -أ 
قام  الباحثة على تصميم اؼبنهج تعليم اللغة العربية دبدرسة  

 كما يلي:  اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية
 عرض الغبلف (ٔ
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 عرض احملتويات يف وثائق تصميم اؼبنهج (ٕ
 

 المقدمة (الفصل األول)
 خلفية البحث.أ 
 اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية  دبدرسة مهمةو  رؤية.ب 
 اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية  دبدرسةتعليم اللغة العربية أىداف .ج 

 المحتوى القياسي( الفصل الثاني) 
 ىيكل اؼبنهج وضبل التعّلم.أ 
 معايَت الكفاءة للخرهبُت .ب 
 التعليم اللغة العربيةمواد .ج 
 الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية.د 

 العملية القياسية( الفصل الثالث)
 إسًتاتيجيات التعليم اللغة العربية.أ 
 طرق التعليم اللغة العربية.ب 
 اللغة العربية تنفيذ التعليم.ج 
 األنشطة اليت تدعم تعّلم اللغة العربية.د 
 شكل اؼبنهج وخطة التعليم اللغة العربية.ه 

 )الفصل الرابع( معايير التقييم
 نوع التقييم اللغة العربية.أ 
 تقييم الكفاءة السلوكية.ب 
 تفييم مهارة اللغوية.ج 
 نتيجة التقييم.د 
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 جدول اؼبواد واؼبفردات اؼبتعلمة لكل اؼبستوى (ٖ
 المواد والمفردات المتعّلمة لكل المستوى 7.1جدول 

 الفصل المواد المفردات

ي  -َمااظْبُِك؟  -َمااظْبَُك؟   –أَْنَ   –أَنَا  -َمْن أَْنِ ؟  -َمْن أَْنَ ؟  –ِاظبِْ
 مدرس مدرسة –تِْلِمْيَذٌة  –تِْلِمْيٌذ  –أَْنِ  

 التعارف

3 

رَاٌة  –قَ َلُم الرََّصاِص  –فبَْحاٌة  –ِمْسطَرٌَة  –قَ َلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب   –ِمب ْ
 ِفْرَجارٌ  –ؿَبَْفظٌَة  –َورٌَق 

 األدوات الكتابية

َعٌة  –ِستٌَّة  –طَبَْسٌة  –أَرْبَ َعٌة  –ثبََلثٌَة  –ِإثْ َناِن  –َواِحٌد   –شَبَانِيٌَّة  –َسب ْ
 َعَشرَةٌ  –تِْسَعٌة 

 ٓٔ -ٔالعدد 

ُْتِ  –اأْلََحُد  ْبُ    -اعبُُمَعُة  –اػبَِمْيُس  –األَرْبَِعاُء  –الثُّبَلثَاُء  –اإِلثْ ن َ السَّ
ْوَم  –  أَْمِسي  –َغًدا  –الي َ

 اسماء األيام

 الفواكو َجوَافٌَة   –سَبٌْر  –أَنَانَاٌس  –ِعَنٌب  –َمْوٌز   –بِطِّْيٌخ  –تُ فَّاٌح  –بُ رْتُ َقاٌل 

 األلوان َورِْديٌّ  –رََماِدىٌّ  –َأْصَفٌر  –َأْسَوٌد  –أَْزرٌَق  –َأْخَضٌر  –أَبْ َيٌض  –َأضْبٌَر 

 –َمْقَصٌف  –َمْعَمٌل  –َمْكَتٌب  –َمْلَعٌب  –ِإَدارٌَة  –َساَحٌة  –َمْدَرَسٌة 
 َمْكَتُب الُْمَدرِِّس  –َمطَْبٌخ  –َمْكَتَبٌة  –َمْسِجٌد  –ضَبَّاٌم  –َفْصٌل 

 في المدرسة

4 

ِقطَاٌر  –َجوَّالٌَة  –َدرَّاَجٌة  –تَاْكِسي  –َشاِحَنٌة  –َحاِفَلٌة  –َسيَّارٌَة  –َشارٌِع 
َنٌة  –بَاِخرٌَة  –طَائِرٌَة  –  َعرَبٌَة  –َسِفي ْ

 وسائل النقل

ُكْرِسيٌّ   –َمْكَتٌب  –ِخزَانٌَة  –ِمْصَباٌح  –ببَِلٌط  –نَاِفَذٌة  –بَاٌب  –بَ ْيٌ  
 ِمْكَتَسٌة  –ِمَنشٌَّة  –ِسَتاٌر  –تِْلِفزْيُ ْوٌن  –

 في البيت

 –بَطٌْن  –َصْدٌر  –ُعُنٌق  –َشْعٌر  –أُُذٌن  –يٌَد  –رَْأٌس  –َوْجٌو  –رِْجٌل 
 لَِساٌن  –ِسنٌّ  –أَْنٌف  –فَمٌّ  –َعُْتٌ  –َكفٌّ   –َظْهٌر 

 أعضاء الجسم

 –ُسَعاٌل  –ُصَداٌع  –زُكاٌَّم  –َمِعَدٌة  –ُجرٌْح  –ِعْنِدْي أَفٌَ  -َماَذ ِبَك؟ 
 ُشْكرًا  –َشَفاَك اهلِل  –ضُبَّى  –َوْجُع ااْلَْسَناِن 

 األمراضاسماء 

 –طَائٌِر  –بَ َقرٌَة  –ِحَصاٌن  –ِقطٌّ  –َخُرْوٌف  –َطُوْوٌش  –صَبٌَل  –َغَنٌم 
 مَبٌْل   –أَرَْنٌب  –ِفْيٌل  –فَ رَاٌش  –َكْلٌب   –بَ ُعْوَضٌة 

 أسماء الحيوانات

 5 التعريف بالنفس –ِىَي  –ُىَو  –َذِلَك  –َىِذِه  –َىَذا  –تِْلِمْيٌذ  –أَْنِ   –أَْنَ   –أَنَا 



61 
 

 

ْوِر  –َصَباُح اػْبََْتِ  ْوِر  –َمَساَء اػبََْتِ  –َصَباُح الن ُ  –ِإَُف الِلَقاِء   -َمَساَء الن ُ
 َمَع الَسبَلَمِة  –أَْىبًل َوَسْهبًل 

 

 –َسائٌِق  –ُمَهْنِدٌس  –تَاِجٌر  –فُبَّرٌض  –طَِبْيٌب  –ُمَوظٌَّف  –ُمَدرٌِّس 
ٌح   ِخَياطَةٌ  –ُجْنِديٌّ  –ُشْرِطيٌّ  –فبلَّ

 أصحاب المهنة

َعمٌَّة  –َعمٌّ  –َجدٌَّة  –َجدٌّ  –ُأْخٌ   –َأٌخ  -ِإبْ َنٌة  –ِإبٌْن  –َأٌب  –أُمٌّ 
 رَبَُّة الْب َْي ِ  –َخالٌَة  –َخاٌل  –

 أفراد األسرة في البيت

 –َشَجرٌَة الَْمْنَجا  –شَبْرٌَة  –َشَجرٌَة  –َخْضَرَواٌت  –فَاِكَهٌة  –َحِديْ َقٌة 
فَّاِح  زَْىرَُة يَْسِمُْتِ  –زَْىرٌَة  –َشَجرَُة الَْمْوِز  –َشَجرَُة الْب ُرْتُ َقاِل  –َشَجرَُة الت ُّ

 ظَبٌَك   –ُعْشٌب  –فَ رقَْبِْيَباىِن  –ِعَباُد الشَّْمِس  –َورَْدٌة  –

 في الحديقة

ِكَتاُب   –ُمَوظََّفٌة  –أَِمُْتُ الَْمْكَتَبِة  –ؾَبَلٌَّة  –َجرِيَْدٌة  –َرفٌّ  –َمْكَتَبٌة 
 ِكَتاُب الَْقَصِص   –ِكَتاُب الَْمْدَرِسي   –التَّارِْيِخ 

 في مكتبة المدرسة

 –ُرزٌّ َمْقِليٌّ  –ُرزٌّ  –قَ ْهوٌَة  –َمْشُرْوبَاٌت بَارَِدٌة  –َشاُي  –َلََبٌ  –طََعاٌم 
ٌز   ُكرَُّة اللَّْحِم   –فَ وَاِكٌو  –ُخب ْ

 المقصف في

َوضَُّأ  ْيِقُظ  –تَ ت َ َناَوُل الِْغَداَء  –تَُذاِكُر  –تَ ْرِجُع  –تَْذَىُب  –تَْست َ  –تَ ت َ
 تَُشاِىدُ  –تَ َناُم  –تَ ْغَتِسُل  –تَ ْلَعُب   -ُتَصلِّى  –تَْسَقى 

 األعمال في البيت

6 

ُر  –تَْسَمُع  –َتْكُتُب   –ُتَصوُِّر  –ُتَصلِّ  –تَ ُزْوُر  –تَ ْقرَأُ  –تَْدُرُس  –تَْسَتِعي ْ
َعلَُّم  –ُتأَلُِّف   تَْسأَلُ  -زَبْرُُج   –تَْدُخُل  –تَ َتَكلَُّم  –تَ ْنظُُر  –تَ ْفَتُح  –تَ ت َ

 األعمال في المدرسة

السَّاَعُة  –السَّاَعُة الثَّانَِيُة  –السَّاَعُة اْلوَاِحَدُة  –َساَعُة الَْيِد  –َساَعُة اغْبَاِئِط 
السَّاَعُة  –السَّاَعُة السَّاِدَسُة  –السَّاَعُة اػْبَاِمَسُة  –السَّاَعُة الرَّابَِعُة  –الثَّالِثَُة 
السَّاَعُة  –السَّاَعُة الَعاِشرَُة  –السَّاَعُة التَّاِسَعُة  –السَّاَعُة الثَّاِمَنُة  –السَّابَِعُة 

 –َصَباًحا  –النِّْصُف  –بُْع الرُّ  –السَّاَعُة الثَانَِيَة َعْشرََة  –اغْبَاِديََة َعْشرََة 
َقٌة  -لَْيبًل   –َمَساًءا  –نَ َهارًا   َدِقي ْ

 الساعة

َقَظ  ي ْ َع  –ِإْست َ  –َكَنَس   –َسأََل  –تَ َعلََّم  –قَ رََأ  –َجَلَس  –َكَتَب   –ظبَِ
 َغَسلَ  –طََبَخ  –َساَعَد  –َصلَّى  –رَتََّب  –قَسََّم 

 الواجب المنزلي

 –الَْمطَْعُم  –الِْقطَاُر  –ؿَبَطَُّة الِْقطَاِر  –الطَّائِرَُة  –الَْمْحَتُف  –اغْبَاِفَلُة 
َنُة  ِفي ْ يَّارَُة  –السَّ  –الَْمِديْ َنُة  –الَْقرْيَُة  –رَِكَب  –الَْمَناِظُر  –َرَحَل  –السَّ

وَانَاِت  َنُة اغْبَي َ ي ْ  َمْزرََعٌة  –َجَبٌل  –َشاِطِئ اْلَبْحِر  –ُجن َ

 النزىة
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جدول الكفاءة الرئيسية، الكفاءة األساسية والعبارت  (ٗ
 التواصلي لكل اؼبستوى

 الكفاءة الرئيسية  7.3جدول 
Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi  dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan 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 disekolah 

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 

 
 صف الثالث أول السنةلالكفاءة األساسية والعبارت التواصلي  7.7جدول 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Keterampilan Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau 

dialog tentang perkenalan, 

perlengkapan sekolah, dan angka 

1-10 

1.1 

 

 

 

Mengenal bunyi kosakata terkait 

topik: 

 ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف

1.2 

 

Mengenal makna dan ujaran 

kosakata terkait topik: 

ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف  

2. Keterampilan Berbicara 

Mengungkapkan informasi 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan, perlengkapan 

sekolah, dan angka 1-10 

2.1 Menirukan bunyi kosakata terkait 

topik: 

ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف   

2.2 Menyampaikan informasi dalam 

bentuk kalimat sederhana tentang 

ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف  
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3. Keterampilan Membaca 

Memahami wacana tertulis 

dalam dialog tentang perkenalan, 

perlengkapan sekolah, dan angka 

1-10 

3.1 

 

Melafalkan huruf hijaiyyah, kata 

tertulis tentang 

 ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف

3.2 Menyebutkan makna dari kosakata 

terkait topik: 

 ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف

4. Keterampilan Menulis 

Menuliskan kata, ungkapan, dan 

teks fungsional pendek 

sederhana tentang perkenalan, 

perlengkapan sekolah, dan angka 

1-10 

4.1 Menyalin kosakata tentang  

 ٓٔ -ٔالعدد ، األدوات الكتابية ،التعارف

Kosakata yang 

diajarkan 

ي  -َمااظْبُِك؟  -َمااظْبَُك؟  أَْنَ   –أَنَا  -َمْن أَْنِ ؟  -َمْن أَْنَ ؟  –ِاظبِْ
 مدرس مدرسة –تِْلِمْيَذٌة  –تِْلِمْيٌذ  –أَْنِ   –

رَاٌة  –قَ َلُم الرََّصاِص  –فبَْحاٌة  –ِمْسطَرٌَة  –قَ َلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب   –ِمب ْ
 ِفْرَجارٌ  –ؿَبَْفظٌَة  –َورٌَق 

َعةٌ  –ِستٌَّة  –طَبَْسٌة  –أَرْبَ َعٌة  –ثبََلثٌَة  –ِإثْ َناِن  –َواِحٌد   –شَبَانِيٌَّة  –َسب ْ
 َعَشرَةٌ  –تِْسَعٌة 

: 

 

: 

 

: 

 التعارف .1
 

األدوات  .2
 الكتابية

 ٓٔ -ٔالعدد  .3

Ungkapan 

Komunikatif 
َحاِضٌر/َحاِضرٌَة، َمْوُجْوٌد/َمْوُجْوَدٌة،  -أَيَْن فبَُلن؟  –نَ ْعَمُل اْلَكْشِف  –بسم اهلل الرضبن الرحيم 
ْوِميَِّة  –َماِرٌض/َمارَِضٌة، َغاِئٌب/َغائَِبٌة  تَ َعاْل/تَ َعاَِفْ ِإَُف  –ِإْجِلْس/ِإْجِلِسْي  –ِقْف/ِقِفْي  –ِعَبارَُة التَِّحيَُّة الْي َ

 –أُنْظُْر/أُنْظُرِْي ِإَُف اْلِكَتاِب  –ِإفْ َتْح/ِإفْ َتِحْي َىِذِه الصَّْفَحُة  –ِإفْ َتْح/ِإفْ َتِحي اْلِكَتاب  –اأْلََماِم 
ْورَِة  -أَْغِلْق/أَْغِلِقي اْلِكَتاب  ب ُّ  –أَِعْد/أَِعِدي  –ِاْسَتِمْع َجيًِّدا  –ِعي ِاظْبَْع/ِاظبَْ  –أُنْظُْر/أُنْظُرِي ِإَُف السَّ

 طَيِّْب. –ِإقْ رَأْ/ِإقْ رَِئْي  –قُْل/قُِلي  –َأِجْب/َأِجيِب  –ِإْسأَْل/ِإْسَأِف 
Tarakib Tema-tema tersebut menggunakan pola kalimat yang meliputi: 

 ىذه( –ىذا  –تلك  –تعريف عن اسم اإلشارة )ذلك 
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 التقييم ؼبهارات اللغويةشكل  (٘
 شكل التقييم لمهارات اللغوية 7.4جدول 

Kelas  : 
Semester : 

Materi  : في المدرسة 
 النتيجة

 الرقم أنواع األسئلة بنية األسئلة
7 3 1 2 
 صباح الخير؟ .2    

 كيف حالك؟ .1
 ماسمك؟ .3
 من أين أنت؟ .7

 2 أسئلة التعارف

 ماسم المدرسة؟ .2    
 المدرسة؟لماذا تذىب إلى  .1
 في أي يوم تتعلم اللغة العربية؟ .3
 كيف تذىب إلى المدرسة؟ .7

 1 أسئلة الفهم

 ما رأيك عن ىذه المدرسة؟ .2    
 ما رأيك عن تعلم اللغة العربية؟ .1

أسئلة الفهم 
 الحر

3 

 ماذا تفعل قبل الذىاب إلى المدرسة؟ .2    
 ماذا تفعل بعد الرجوع من المدرسة؟ .1

 7 أسئلة التعبير

  
 اإلنتاجتصديق -ب 

انطبلقا من البيانات اؼبوجودة اليت تشَت يف عملية تصديق اإلنتاج 
إُف خبَت اؼبواد )الدكتور عبد الوىاب رشدي اؼباجستَت(، اػببَت 
اؼبنهج )الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت( و خبَت مدرسة اللغة 
العربية )نور ضبيدة(، أن اإلنتاج الذي عّدت الباحثة ربتاج إُف 

التعديل، واإلقًتاحات. صّحح  الباحثة ذلك اإلنتاج  التصحيح،
حىت صار اإلنتاج أحسن وأجيد من القبل التقييم باػبرباء وفبكن 

  اإلسبلمية العاؼبيةدبدرسة استخدامها عند تعليم يف الفصل 
 .اإلبتدائية ماالنج



65 
 

 

 تجربة اإلنتاج .7
ال يعمل الباحثة بالتجربة اإلنتاج، مهما بالفصل الصغَت  يف ىذه البحث

أو الفصل الكبَت، بسبب ربديد الوق ، ؼبعرفة عن فعالية ىذا اؼبنهج 
اؼبصّممة البد اإلنتظار إُف سنة واحدة أو السنوات. لذلك حّددت 
الباحثة منهجية حبثة إُف تصميم اؼبنهج وصبلحية اػببَت. أما ؼبعرفةم لتقوًن 

 يكون العمل اؼبستقبل بعد إنتهاء ىذا البحث.اؼبنهج 
 

 نتاجتقويم اإل .4
أما اػبطوة األخَتة ىي تقوًن اإلنتاج، بعد قام  الباحثة بتحليل 

العاؼبية اإلحتياجات واؼبشكبلت عند تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
، صّمم  الباحثة اؼبنهج لتعليم اللغة العربية اإلبتدائية ماالنج اإلسبلمية

إلعداد قبل تطويرىا، مث طّورت الباحثة اؼبنهج لتعليم اللغة العربية اليت 
( خبَت مادة التعليم ٔيستمّر بتصحيح اإلنتاج من مداخبلت اػبرباء وىم؛ 

( خبَت اؼبنهج )الدكتور دانيال ٕ)الدكتور عبد الوىاب رشدي اؼباجستَت(، 
( مدرسة اللغة العربية )نور ضبيدة(، وبعد نال  ٖاجستَت( و حلمي اؼب

الباحثة التصحيح  والتعديل واإلقًتاحات، صّحح  الباحثة ذلك اؼبنهج 
حىت صارت اؼبنهج أحسن وأجيد وفبكن استخدامها عند عملية التعليم 

، مث بسبب ربديد الوق  اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةوالتعلم دبدرسة 
 يقوم الباحثة بتجربة اإلنتاج، ورجاءا من الباحثة أن يطّور اؼبدّرس تعليم ال

اللغة العربية عن الكتب اؼبدرسي اليت تستند هبذا اؼبنهج اؼبصّمم وأن يقوم 
 اؼبدرسة واؼبدرسة جبانب تدريسو على تقوًن اؼبنهج وتطويره.  
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العالمية بمدرسة  المبحث الثاني: صالحية منهج تعليم اللغة العربية المصّممة
 .اإلبتدائية ماالنج  اإلسالمية

  العاؼبية اإلسبلميةبعد قام  الباحثة بتصميم اؼبنهج لتعليم اللغة العربية دبدرسة 
( خبَت اؼبواد التعليمية، ٔ، عمل  الباحثة منتج اؼبنهج على اػبرباء يعٍت اإلبتدائية ماالنج

. اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلمية( مدرسة اللغة العربية دبدرسة ٖ( خبَت اؼبنهج، و ٕ
عمل  الباحثة ىذه اػبطوة ؼبعرفة صبلحية اؼبنهج من اػبرباء حىت يبكن تطبيق ىذا 

 بعد عملية اإلصبلحات من اػبرباء.  اإلبتدائية ماالنج سبلميةالعاؼبية اإلاؼبنهج دبدرسة 

غبساب نتيجة اإلستبانة الذي يتكون من  (Likert)بنظرية استخدم  الباحثة 
 طبسة درجات التقوًن، أما اؼبعَت لكل درجة فهي:

 اير درجة االستجابات في االستبانةمع 7.6الجدول 
 البيانات الدرجة
 غَت جيد جدا ٔ
 جيدغَت  ٕ
 مقبول ٖ
 جيد ٗ
 جيد جدا ٘

 دم  الباحثة الرموز عن ربليل البيانات كما يلي:استخ
  

 

 
 111%  

 البيان:
P درجة مئوية = 
F ؾبموعة الذين ىبتارون اإلجابة اؼبعينة = 
N عدد العينة أو اجملموع = 
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 اير نتيجة اإلستبانةمع 7.0الجدول 
 النسبة المئنوية التقدير الرقم
 %ٕٓ -% ٓ ناقص جدا .ٔ
 %ٓٗ -% ٕٔ ناقص .ٕ
 %-ٙ -% ٔٗ مقبول .ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد .ٗ
 %ٓٓٔ -% ٓٛ جيد جدا .٘

 

 نتيجة اإلستبانة من خبير المواد التعليمية .2
رشدي اؼباجستَت، أن اػببَت من اؼبواد التعليمية ىو الدكتور عبد الوىاب 

 والنتيجة اإلستبانة كما يلي:
 نتيجة اإلستبانة من خبير المواد التعليمية 7.8 الجدول

 نتيجة اإلستبانة المعايير رقم
2 1 3 7 4 

 المحتوى جدوى أ
 الطبلب قدرات حسب اؼبواد ؿبتويات ترتيب .ٔ

 االبتدائية اؼبرحلة يف
   

  

      تدريسو مت يتال ادةاؼب مع اؼبفردات مطابقة .ٕ
قدرة  مع ترتيبها يتم اليت الًتاكب مةئمبل .ٖ

 االبتدائي ستوىاؼب يف الطبلب
   

  

      واالجتماعية واألخبلق القيم مع اؼبادة توافق .ٗ

 =نسبة اعبواب

 نتيجة من النسبة اؼبئوية
 صبلة اؼبستجيب
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 أحدث ىي اتتصميم مت اليت التعليمية اؼبواد إن .٘
 تطور مع يتكيف إعدادىا ألن التعليمية اؼبواد
 والتكنولوجيا العلوم

   
  

 التقديمي العرض أىلية ب.
      الفهم سهلة لغة استخدام .ٙ
      للعرض االمتثال .ٚ
عند  اؼبعلمُت على يسهل اؼبواد ؿبتويات عرض .ٛ

 التدريس
   

  

 التعليم جودة الدراسي اؼبنهج وبسن أن يبكن .ٜ
 ةاؼبدرس يف

   
  

 مهارات الدراسي اؼبنهج وبسن أن يبكن .ٓٔ
 العربية اللغة يف الطبلب

   
  

 مجموعة
- - - 77 - 

77 
مث  ٓٛيدل اعبدول على أن نتيجة خبَت اؼبواد التعليمية وبصل على اعبملة 

تدخل الباحثة تلك النتيجة يف الرمز ؼبعرفة نتايج تصديق اإلنتاج من اػببَت اؼبواد 
 التعليمية، والبيان:

  
 

 
 111%  

 النسبة اؼبائوية:

ٔٓٓ%  
نتيجة اإلجابة

نتيجة اإلجابة األعلى  صبلة األسئلة 
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41

51
 111%  

 ٛٓ%  
على حسب  %ٓٛاغبصول من تصديق خبَت اؼبواد التعليمية السابقة تعٍت 

. تدل ىذه النتيجة على أن اؼبنهج لتعليم اللغة العربية "جيد"التقويبات على مستوى 
 فعالة الستخدامها.

 
خبَت اؼبواد التعليمية عن اإلقًتاحات واؼبداخبلت لتصحيح ىذه اؼبنهج،  تعطي

 وىي:
 تبسيط أىداف تعليم اللغة العربية للمستوى اإلبتدائية أن .ٔ
 أن تتطابق إختيار طرق تعليم باؽبدف تعليم اللغة العربية .ٕ
 تعطي أمثلة تفصيلية ألدوات التقييم أن .ٖ
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6
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جدا  غيرجيد جدا جيد مقبول غيرجيد  جيد

 نتيجة اإلستبانة من خبير المواد التعليمية
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 نتيجة اإلستبانة من خبير المنهج .1
اػببَت من اؼبنهج ىو الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت، والنتيجة اإلستبانة  أن 
 كما يلي:

 نتيجة اإلستبانة من خبير المنهج 7.9 الجدول
 نتيجة اإلستبانة المعايير رقم
 المدرسة المؤسسة ورسالة رؤية مع والكفاءات األىداف مطابقة أ
 هبب اليت الكفاءات .ٔ

 كل وبققها أن
 لرسالة وفًقا الطبلب
 اؼبدرسة ورؤية

 
 األىداف .ٕ

اؼبصممة  والكفاءات
 لوفقيف اؼبنهج 
 تطور مستوى
  ببلالط

 المحتوى معايير ب.
 اؼبنهج يزيد أن يبكن .ٖ

 أنشطة من اؼبقرر
 التعلم
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 اؼبخطط األنشطة .ٗ
 اؼبنهج يف ؽبا

 يف مدرجة الدراسي
 ورسالة رؤية

  اؼبؤسسة
 اؼبواد تكوين .٘

 وفًقا ؽبا اؼبخطط
 الحتياجات
 الطبلب

 
 اؼبواد ترتيب .ٙ

 وفًقا ؽبا اؼبخطط
 الحتياجات
 على الطبلب
  هأعبل مستوى

 اؼبواد تكوين .ٚ
 وفًقا التعلم وأنشطة
 العصر ؼبتطلبات
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 والتعلم التدريس استراتيجيات ج.
 صياغة تتم .ٛ

 التعلم اسًتاتيجيات
 ويبكنمبلئما  وفًقا
 اإلقباز تدعم أن

 للكفاءات الناجح
 التعليمية

 

 السًتاتيجية يبكن .ٜ
 أن اؼبقًتحة التعلم
 أنشطة تشجع
 الطبلب

 يف واىتماماهتم
 التعلم

 

 التعلم اسًتاتيجيات .ٓٔ
 مستوى حسب
 الطالب تطور

 
 التعلم اسًتاتيجيات .ٔٔ

 صياغتها تتم اليت
 تخصيصب وفق
 الوق 
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 التعلم تقييم د.
 وثيق التقييم برنامج .ٕٔ

 أو باألىداف الصلة
 اليت الكفاءات
 ربقيقها يتعُت

 
 برمج التقييم .ٖٔ

 وظيفة لتحقيق
 بشكل التقييم
 وملخص تكويٍت

 
 التقييم برنامج إن .ٗٔ

 أنو دبعٌت واقعي،
 يقوم أن يبكن
 اؼبدرسونهب

 

 مجموعة
17 77 - -   - 
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 111%  

 النسبة اؼبائوية:
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ٔٓٓ%  
نتيجة اإلجابة

نتيجة اإلجابة األعلى  صبلة األسئلة 
 

  
61

71
 111%  

 ٛٙ%  
% على حسب التقويبات ٙٛاؼبنهج السابقة تعٍت  اغبصول من تصديق خبَت

. تدل ىذه النتيجة على أن اؼبنهج لتعليم اللغة العربية فعالة "جيد جدا"على مستوى 
 الستخدامها.

 
 

 خبَت اؼبنهج عن اإلقًتاحات واؼبداخبلت لتصحيح ىذه اؼبنهج، وىي: تعطي
 يف تنفيذ التعلم هبب أن يتم ترتيبو تدرهبيا حسب اؼبواد اليت يتم تدريسها .ٔ
 أن تضع االسم وىوية الباحثة .ٕ
 يف إعداد اؼبواد (KKO) إعادة فحص األفعال التثغيلية .ٖ
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 نتيحة اإلستبانة من مدّرسة اللغة العربية .3
  اػببَت من مدّرسة اللغة العربية ىي نور ضبيدة، والنتيجة اإلستبانة كما يلي:أن 

 نتيجة اإلستبانة من مدّرسة اللغة العربية 7.27 الجدول
 نتيجة اإلستبانة المعايير رقم
 المؤسسة ورسالة رؤية مع والكفاءات األىداف مطابقة أ
 هبب اليت الكفاءات .ٔ

 كل وبققها أن
 لرسالة وفًقا طالب
 اؼبدرسة ورؤية

 
 كل على يسهل .ٕ

 فهم اؼبدرس
 األىداف
 والكفاءات

 
 صياغة يتم .ٖ

 األىداف
 يف والكفاءات
 ؼبستوى وفًقا اؼبنهج
 الطالب تطور
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 الطالب تعلم خبرات ب.
 يف التعلم ذبربة .ٗ

 الدراسي اؼبنهج
 أن يبكن أو مناسبة
 رؤية ربقيق تدعم
 اؼبؤسسات ورسالة
 التعليمية

 

 التعلم ذبربة تتوافق .٘
 مع اؼبخططة
 اليت البيئة خصائص
 الطفل فيها يعيش

 
 التعلم ذبربة تتوافق .ٙ

 مع اؼبخططة
 الطبلب اىتمامات

 
 التعلم ذبربة تتطابق .ٚ

 اؼبنهج يف احملددة
 الوق  مقدار مع
 اؼبتاح
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 التقييم برنامج ج.
 ذو التقييم برنامج .ٛ

 أو باألىداف صلة
 اؼبطلوب الكفاءات
 ربقيقها

 
 قراءة للمعلم يبكن .ٜ

 اؼبنهج تقييم برنامج
 وفهمو اؼبقرر
 بسهولة

 
 التقييم برنامج .ٓٔ

 قد أنو دبعٌت واقعي
 قبل من ينفذ
 درساؼب

 

 مجموعة
27 18 3 -   - 

72 

 
  

 

 
 111%  

 النسبة اؼبائوية:
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ٔٓٓ%  
نتيجة اإلجابة

نتيجة اإلجابة األعلى  صبلة األسئلة 
 

  
41

51
 111%  

 ٕٛ%  
% على حسب ٕٛاغبصول من تصديق مدّرسة اللغة العربية السابقة تعٍت 

. تدل ىذه النتيجة على أن اؼبنهج لتعليم اللغة "جيد جدا"التقويبات على مستوى 
 العربية فعالة الستخدامو.

 
 

مدّرسة اللغة العربية عن اإلقًتاحات واؼبداخبلت لتصحيح ىذه اؼبنهج،  تعطي
 وىي:

 أن ترقي ربقيق أىداف تعليم للطبلب .ٔ
 أن تزيد مادة الًتاكب يف كل اؼبستوى .ٕ
 أن تعطى الوثائق للتقوًن تعليم اللغة العربية .ٖ

 

0
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 جيد جدا جيد جدا مقبول غير جيد غير جيد جدا

 نتيجة اإلستبانة من مدّرسة اللغة العربية
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 لخبراء من جميع المكوناتلستبانة اإلج ئنتا 7.22الجدول 

 المكون رقم
عدد 
 األسئلة

أعلى 
 النتيجة

نتيجة 
 اإلستبانة

نسبة 
 مؤوية

 تقدير

 جيد جدا %ٓٛ ٓٗ ٓ٘ ٓٔ خبَت اؼبواد التعليمية .ٔ
 جيد جدا %ٙٛ ٓٙ ٓٚ ٗٔ خبَت اؼبنهج .ٕ
 جيد جدا %ٕٛ ٔٗ ٓ٘ ٓٔ مدرسة اللغة العربية .ٖ

 - - ٔٗٔ ٓٚٔ ٖٗ ؾبموع
 

 قيمة اؼبئوية وىو:لمز ؼبعرفة نتائج اإلستبانة على واستدم  الباحثة الر 
  

∑ 

∑ 
 ٔٓٓ%  

  

∑ ٔٗٔ
∑ ٔٚٓ

 ٔٓٓ%  

 ٕٛ،ٜ%  
بنسبة  %ٜ،ٕٛدل ىذه النتيجة على أن منهج تعليم اللغة العربية على تقدير ت

" ومعٌت ذلك أن ىذا اؼبنهج لتعليم اللغة العربية يبكن استخدامو يف عملية جيد جدا"
 .اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةتعليم والتعلم دبدرسة 
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 ل الخامسصالف
 نتائج البحث واالقتراحات
صبلحية منهج تعليم اللغة لقد وصف  الباحثة عن خطوات تصميم اؼبنهج و 

وصفا واضحا يف الفصل  اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة اؼبصّممة العربية 
 السابق. فوصل  إُف الفصل األخَت وىو نتائج البحث واقًتاتو. ستبُت الباحثة فيما يلي:

 نتائج البحث .أ 
اعتمادا على ما قدم  الباحثة من الفصل األول إُف الفصل الرابع، فقد دّل  نتائج 

 البحث فيما يلي:
تخدم البحث أن خطوات التطوير اليت قام  الباحثة يف ىذا البحث تس .ٔ

( ٔاليت تتكون من طبس خطوات وىم؛  ADDIEوالتطوير على مبوذج 
ربليل اإلحتياجات ؼبعرفة عن مشكبلت التعليم اللغة العربية بطريقة اؼبقابلة 

( تصميم اإلنتاج الستعداد تصميم اؼبنهج اليت ٕمع مدّرسة اللغة العربية، 
ة، الكفاءة األساسية، إختيار اؼبواد الدراسي، الكفاءة الرئيسيتتكون من 

أىداف التعليمية، اؼبفردات اؼبتعلمة لكل اؼبادة لكل اؼبستوى، اعبملة لتعبَت 
( تطوير ٖالتواصلي، مادة الًتاكب، إختيار الطريقة، وإختيار طريقة التقوًن، 

، احملتويات يف وثائق تصميم اؼبنهج، عرض الغبلف اؼبنهج اليت تتكون من
لكفاءة الرئيسية، الكفاءة األساسية والعبارت ا، جدول اؼبواد واؼبفردات

ال يعمل  ىذه البحث يف( ذبربة اإلنتاج، بسبب ربديد الوق  ٗ، التواصلي
( تقوًن اإلنتاج من ربليا اإلحتياجات حىت تطوير ٘الباحثة بالتجربة اإلنتاج، 

 اإلنتاج هبدف غبصول اؼبنهج لتعليم اللغة العربية اعبيدة واؼبناسبة. 
  العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة اؼبصّممة صبلحية منهج تعليم اللغة العربية  .ٕ

من ثبلث خرباء ىم ستبانة نتيجة اإلالباحثة ، حصل  اإلبتدائية ماالنج
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وأما النتيجة احملصولة  اػببَت للمواد التعليمية، للمنهج وللمدرسة اللغة العربية.
تدل على تقدير  %ٓٛبة ( خبَت اؼبواد التعليمية بنسٔ؛ من اػبرباء يعٍت

( ٖ% تدل على تقدير "جيد جدا"، و ٙٛبنسبة  ( اػببَت اؼبنهجٕ"، جيد"
% تدل على تقدير "جيد جدا".  ومعٌت ٕٛمدرسة اللغة العربية بنسبة 

العاؼبية  دبدرسةذلك أن اؼبنهج لتعليم اللغة العربية اؼبصّممة يبكن استخدامها 
 .اإلبتدائية ماالنج اإلسبلمية

 
 االقتراحات .ب 

إعتمادا على نتائج البحث احملصولة، فًتجو الباحثة أن تكون مفيدة يف عملية 
. وال تنسى قدم  اإلبتدائية ماالنج العاؼبية اإلسبلميةدبدرسة التعليم اللغة العربية 

 الباحثة االقًتاحات تستند هبذه البحث، منها:
 للمدرسة .ٔ

، أن  ذبرب اإلبتدائية ماالنج اإلسبلميةالعاؼبية درسة اؼبترجو الباحثة على 
باستخدام ىذا اؼبنهج تعليم اللغة العربية غبّل اؼبشكبلت ولًتقية عملية 

 التعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة.
 للمدرس اللغة العربية .ٕ

العاؼبية دبدرسة ترجو الباحثة على اؼبدرسُت واؼبدرسات لتعليم اللغة العربية 
أن هتتم بصعوبة التعليم وتستفد اؼبنهج اؼبصممة  االنجاإلبتدائية م اإلسبلمية

وىذا اؼبنهج ربتاج إُف تطويره وتقويبو لكل سنة. حيت يكون تعليم اللغة 
 العربية يف ىذه اؼبدسة جذابة.

 للباحث التاِف .ٖ
ترجو الباحثة إُف الباحثوت التاِف أن تستمّر ىذه البحث بتقوًن وتطويره 
مناسا بالعصر اليومي. مث ترجو الباحثة من ىذا اؼبنهج أن يطور الباحث 



82 
 

 

التاِف عن الكتب اؼبدرسي، طريق التعليم، وسائل التعليم وتقوًن تعليم اللغة 
 العربية اليت تستند هبذا اؼبنهج.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
 القرآن الكرًن

)الرياط: تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا منهجيا وأساليبو، أضبد، رشدي طعيمة. 
 (.ٜٜٛٔمنشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

)القاىرة: دار الكاتب العريب، دون مشكلة تعليم اللغة العربية لغَت العرب اغبديد، علي. 
 السنة(.

)عمان: دار صفاء للنشر زبطيط اؼبنهج وتطويره، اغبسن، ىشام وشفيق القيد.  
 (.ٜٜٓٔوالتوزيع، 

)إريد: دار األمل، اؼبناىج )أسسها، تطويرىا، نظرياهتا(، السامرائي، ىاشم وآخرون. 
ٕٓٓٓ.) 

)اعبزيرة: الوسائل(، -أساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا )الطرق، عمر. الصديق
 (.ٕٛٓٓدار العاؼبية، 

إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،  الفوزان، عبد الرضبن بن إبراىيم، 
 ى (.ٖٖٗٔ)الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، 

 (.ٜٜٔٔ)القاىرة: دار اؼبعارف، ره، اؼبنهج ومناصبسوين، إبراىيم عمَتة. 

دراسات يف اؼبناىج واألساليب العامة، ذباب، صاٌف ىندى وىشام عامر عليان. 
 (.ٜٚٛٔ)عمان: دارالفكر، 

)القاىرة، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، طبعة مزيدة ومنقحة، شهاتة،حسن. 
 (.ٕٕٓٓدار اؼبصرية اللبانية، 

اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب: مد عبد الرؤوف الشيخ. على، فتحي يونس وؿب
 (.ٖٕٓٓ)دون اؼبكان: مكتبة وىبة، من النظرية إُف التطبيق، 
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، )دون مكان ومطبعة، ٖ-طأساليب تدريس اللغة العربية، علي، ؿبمد اػبوِف.  
ٜٜٔٛ.) 

 (.ٖٜٛٔاؼبعارف،  )القاىرة: دارالتوجيو يف تعليم اللغة العربية على، ؿبمد السعان. 
اجمللد األول )القاىرة: دار اؼبعارف، الًتبية وطرق التدريس، عبد، صاٌف العزيز عبد اجمليد. 

 دون السنة(.
)عمان: دار الفكر، البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو، عبيدات، ذوقان. 
ٜٜٔٛ.) 

منهج البحث العلمي القواعد عبيدات، ؿبمد ؿبمد أبو نصار، ؿبمد عقلة مبيضُت. 
 (.ٜٜٜٔ)عمان: دار وائل، واؼبراحل والتطبيقات، 

 (.ٜٚٚٔ)القاىرة: دار اؼبعارف، األصول الًتبية يف بناء اؼبناىج، قورة، حسُت سليمان. 
طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت كامل الناقة، ؿبمود وسرشدي أضبد طعيمة. 

 (.ٖٕٓٓظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة، )الرياط: منشورات اؼبنهبا، 
)بَتوت: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسها، ؿبمود، نايف معروف. 

ٜٜٔٛ.) 
 (.ٜٙٚٔ)بَتوت: دار اؼبشرف، اؼبنجد واإلعبلم معلوف، لويس. 

، )الرياض: دار اؼبريخاؼبدخل يف إعداد اؼبناىج الدراسية، ىوانو، وليد عبد اللطيف 
ٜٔٛٛ.) 

)دمشق: البحث العلمي، أساسياتو النظرية وفبارستها العلمية، وحيد دويديري، رجاء. 
 (.ٕٛٓٓدار الفكر، 
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2الملحق   
 إستأذان الدراسة االستقصائية من كلية الدراسات العليا ورقة .ٔ

 ورقة إستأذان البحث من كلية الدراسات العليا .ٕ
 ورقة إنتهاء البحث من اؼبدرسة  .ٖ
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1الملحق   
 دليل اؼبقابلة .ٔ
 اؼبنهج اإلستبانة للخبَت  .ٕ
 اؼبواد التعليميةاإلستبانة للخبَت  .ٖ
 اإلستبانة للمدرسة اللغة العربية .ٗ
 نتيجة اإلستبانة للخبَت اؼبادة التعليمية .٘
نتيجة اإلستبانة للخبَت اؼبنهج بوسائل  .ٙ

 (Google Form)الشبكة الدولية 
نتيجة اإلستبانة للمدّرسة اللغة العربية  .ٚ

 (Google Form)بوسائل الشبكة الدولية 
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Pedoman Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

 di SD Islmic Global School Malang 

 

1. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab di SD Islamic Global School? 

2. Apa tujuan pembelajaran Bahasa Arab di SD SD Islamic Global School? 

3. Apa kurikulum atau silabus yang dijadikan acuan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab? 

4. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab? 

5. Apa ada masalah yang dialami peserta didik ketika pembelajaran Bahasa 

Arab? 

6. Apakah ada potensi yang dimiliki peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa Arab yang mungkin bisa dimanfaatkan sekolah untuk 

mengembangkan kegiatan pembelajaran Bahasa Arab? 

7. Apakah ada kendala dari Bapak/Ibu Guru pengajar Bahasa Arab di SD 

Islamic Global School? 

8. Apakah Bapak/Ibu Guru memiliki kendala dalam pembelajaran Bahasa Arab? 

9. Bagaimana proses evaluasi Bahasa Arab yang dilakukan di SD Islamic 

Global School? 

10. Apakah hal yang sangat dibutuhkan oleh Bapak/Ibu Guru dan Peserta didik 

dalam pembelajaran Bahasa Arab di SD Islamic Global School agar 

pembelajaran berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan? 
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PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK DESAIN KURIKULUM OLEH 

AHLI KURIKULUM  

 

Kepada Yth 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Di  

 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Dalam rangka penulisan Tesis sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan 

pendidikan S2 Magister Pendidikan Bahasa Arab, di Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mendesain “Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Islamic Global School Malang”. 

Selanjutnya, agar produk desain ini benar-benar menjadi rujukan yang 

dapat memudahkan kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di SD Islamic Global 

School, maka kami memohon kesediaan Ibu/Bapak untuk sedikit meluangkan 

waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji Ahli Kurikulum. 

Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui 

apakah produk yang kami kembangkan sudah valid dan efektif, sebelum di uji 

cobakan dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Arab. Untuk kemudian diaplikasian 

dalam kegiatan belajar mengajar, setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data 

yang kami peroleh dari hasil validasi ini. 

Atas kesediaan Ibu/Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih Jazakumullah Ahsanal Jaza’.  

 

        Malang, 8 Juni 2020 

 

 

             Sheila Nashiba 

            NIM. 17721042 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK  

OLEH AHLI KURIKULUM  
 

Judul 
: 

Desain Kurikulum Bahasa Arab di SD Islamic Global 

School Malang 
Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Perancang : Sheila Nashiba 
Evaluator : Dr. Danial Hilmi, M.Pd 
Tanggal :  

 
I. Identitas Validator 

Nama  : Dr. Danial Hilmi, M.Pd 
Pekerjaan : Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
Alamat  : Malang 

Validator : Ahli Kurikulum 
 

II. Butir Pertanyaan 
Berilah tanda ceklist () pada skala penilaian berikut sesuai dengan 
penilaian Anda! 

1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 

3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 

No. Kriteria Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Kesesuaian Tujuan dan Kompetensi dengan Visi dan Misi lembaga 

1. 
Kompetensi yang harus dicapai oleh setiap anak 
didik sesuai dengan misi dan visi sekolah 

     

2. 

Tujuan dan kompetensi dirumuskan dalam 

kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan 
siswa 

     

B. Standar Isi 

3. 
Silabus yang direncanakan dapat meningkatkan 

kegiatan pembelajaran 

     

4. 
Kegiatan yang direncanakan dalam kurikulum 
sudah tercakup di visi dan misis lembaga 

     

5. 
Susunan materi yang direncanakan sesuai dengan 
kebutuhan siswa 

     

6. 
Susunan materi yang direncanakan sesuai dengan 
kebutuhan siswa di tingkat yang lebih tinggi 

     

7. 
Susuan materi dan kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan tuntutan zaman 

     

C. Strategi Belajar Mengajar 

8. Strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai      
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dan dapat mendukung untuk keberhasilan 
pencapaian kompetensi pendidikan 

9. 

Strategi pembelajaran yang diusulkan dapat 

mendorong aktivitas dan minat siswa untuk 
belajar 

     

10. 
Strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 

     

11. 
Strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai 
dengan alokasi waktu 

     

D. Evaluasi Pembelajaran 

12. 
Program evaluasi relevan dengan tujuan atau 

kompetensi yang ingin dicapai 

     

13. 
Evaluasi diprogramkan untuk mencapai fungsi 
evaluasi baik sebagai formatif maupun sumatif 

     

14. 
Program evaluasi bersifat realistis, dalam arti 

mungkin dapat dilaksanakan oleh tenaga pendidik 

     

 
III. Kritik 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

 
IV. Saran  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 

V. Rekomendasi  

( ) Valid 
( ) Valid, perlu direvisi 

( ) Tidak valid, perlu revisi 
 

        Malang, ..................... 

        Validator, 
 

 

                 Dr. Danial Hilmi, M.Pd   
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PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK DESAIN KURIKULUM OLEH 

MATERI PEMBELAJARAN  

 

Kepada Yth 

Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

Di  

 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Dalam rangka penulisan Tesis sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan 

pendidikan S2 Magister Pendidikan Bahasa Arab, di Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mendesain “Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Islamic Global School 

Malang”. 

Selanjutnya, agar produk desain ini benar-benar menjadi rujukan yang 

dapat memudahkan kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di SD Islamic Global 

School, maka kami memohon kesediaan Ibu/Bapak untuk sedikit meluangkan 

waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji Ahli Materi Pembelajaran. 

Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui 

apakah produk yang kami kembangkan sudah valid dan efektif, sebelum di uji 

cobakan dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Arab. Untuk kemudian diaplikasian 

dalam kegiatan belajar mengajar, setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data 

yang kami peroleh dari hasil validasi ini. 

Atas kesediaan Ibu/Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih Jazakumullah Ahsanal Jaza’.  

 

        Malang, 8 Juni 2020 

 

 

             Sheila Nashiba 

            NIM. 17721042 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK  

OLEH AHLI KURIKULUM  
 

Judul 
: 

Desain Kurikulum Bahasa Arab di SD Islamic Global 
School Malang 

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Perancang : Sheila Nashiba 
Evaluator : Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

Tanggal :  
 

I. Identitas Validator 

Nama  : Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 
Pekerjaan : Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Alamat  : Malang 
Validator : Ahli Kurikulum 
 

II. Butir Pertanyaan 
Berilah tanda ceklist () pada skala penilaian berikut sesuai dengan 

penilaian Anda! 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 

3 = Cukup 
4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No. Kriteria Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Kelayakan Isi 

1. Isi materi yang disusun sesuai dengan kemampuan 
siswa di tingkat dasar 

     

2. Kesesuaian kosakata dengan bab yang di ajarkan      

3. Kesesuaian tarakib yang disusun dengan 
kemempuan anak di jenjang sedkolah dasar 

     

4. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai, moral dan 
sosial 

     

5. Materi ajar yang disusun merupakan materi ajar 
yang mutakhir karena penyusunannya disesuaikan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

     

B. Kelayakan Penyajian 

6. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami      

7. Keruntutuan penyajian      

8. Penyajian isi materi memudahkan guru untuk 
mengajar 

     

9. Kurikulum yang disusun dapat meningkatkan      
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kualitas pembelajaran di sekolah 

10. Kurikulum yang disusun dapat meningkatkan 
keterampilan siswa dalam berbahasa Arab 

     

 

III. Kritik 
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

 
IV. Saran  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 
V. Rekomendasi  

( ) Valid 
( ) Valid, perlu direvisi 
( ) Tidak valid, perlu revisi 

 
       Malang, ..................... 

       Validator, 
 
 

      Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd   



98 
 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU 

Untuk Desain Kurikulum Bahasa Arab 
 

 

I. Identitas Validator 
Nama  : Nur Hamidah, S.Pd  

Pekerjaan : Guru Bahasa Arab  
Instansi : SD Islamic Global School Malang 
 

II. Butir Pertanyaan 
Berilah tanda ceklist () pada skala penilaian berikut sesuai dengan 

penilaian Anda! 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 

3 = Cukup 
4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No. Kriteria Penilaian 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Kesesuaian Tujuan dan Kompetensi dengan Visi dan Misi Lembaga 

1. Kompetensi yang harus dicapai oleh setiap anak 

didik sesuai dengan misi dan visi sekolah 

     

2. Tujuan dan kompetensi itu mudah dipahami oleh 
setiap guuru 

     

3. Tujuan dan kompetensi dirumuskan dalam 
kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

     

B. Pengalaman Belajar Siswa 

4. 
Pengalaman belajar yang ada dalam kurikulum 
sesuai atau dapat mendukung pencapaian visi dan 

misi lembaga pendidikan 

     

5. 
Pengalaman belajar yang direncanakan sesuai 
dengan karakteristik lingkungan di mana anak 

tinggal 

     

6. 
Pengalaman belajar yang direncanakan itu sesuai 
dengan minat siswa 

     

7. 
Pengalaman belajar yang ditetapkan dalam 

kurikulum sesuai dengan jumlah waktu yang 
tersedia 

     

10. Kurikulum yang disusun dapat meningkatkan 
keterampilan siswa dalam berbahasa Arab 

     

 

III. Kritik 
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
 

IV. Saran  
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 
V. Rekomendasi  

( ) Valid 

( ) Valid, perlu direvisi 
( ) Tidak valid, perlu revisi 

 
        Malang, ..................... 
        Guru Bahasa Arab, 

 
 

                 Nur Hamidah, S.Pd  
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Hasil Validator Kurikulum Via Google Form 
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Hasil Validator Guru Bahasa Arab Via Google Form 
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3الملحق   
 السَتة الذاتية
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 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية . أ

 شيبل نصيبا:  اإلسم
 ٜٜٗٔأبريل  ٓٔ، جماالن:  اؼبكان/تارخ اؼبولود

 العربية / قسم تعليم اللغةالدراسات العليا كلية:              كلية/قسم
 : ماالنج        العنوان

 ٜٜٖ٘ٛٓٛ٘ٚ٘ٛٓ:         رقم اعبوال
 sheila.nashiba@gmail.com:  الربيد اإليليكًتوين

 

 المستوى الدراسي: . ب
 السنة المستوى الدراسي

 مٕٓٓٓ-ٜٜٛٔ ماالنج ٓٔمسلمات هنصة العلماء روضة األطفال 

 مٕٙٓٓ-ٕٓٓٓ جكاسُت ماالناؼبدرسة اإلبتدائية  

دار السبلم كونتور للبنات األّول، ظببَتهبو مانتنجان معهد 
 قباوي جاوى الشرقّية

 مٕٕٔٓ-ٕٙٓٓ

بكلوريوس )سرجانا( قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية 
    والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية

 جماالن
 مٕٚٔٓ-ٖٕٔٓ

الدراسات العليا جبامعة موالنا قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 مٕٕٓٓ -ٕٚٔٓ

 

 


