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 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل وكفى، الذين أنعم على مجيع عباده الوىل، العلي الكبَت اذلادى من 
اىتدى. والصالة والسالم على النيب ادلصطفى، سيد األولُت واألخرين ادلصطفى، حممد 

 ومجيع إتباعو ادلهتدى. صلى اهلل عليو وسلم قائد ادلخلوقُت إىل اذلدى، وألو وأصحابو
من اهلل الباحثة بإهناء تطوير ىذا البحث، فلو جزيل الشكر والتقدير، وتتمٌت 

 الباحثة أن يرضى اهلل يف مجيع عملو، وجيعلها نافعا للباحثة وللناس أمجعُت.
عرفت الباحثة أن ىذا البحث ال ميكن أن يكمل بنفسو، ولكن مبساعدة ورعاية 

 باحثة يف إدتام ىذا البحث، ومنهم:األخرين، ادلشجعُت ال
مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  موجيا راىارجوفضيلة األستاذ الدكتور  .0

 .االنجماإلسالمية احلكومية 
األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  فضيلة .7

 .االنجمإبراىيم اإلسالمية احلكومية 
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات وارغاديناتاولدانا الدكتور  فضيلة .0

 العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
قسم تعليم اللغة العربية كلية سكرتَت ، حممد عبد احلميدالدكتور  فضيلة .4

 ، الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
األول الذي أفاد الباحثة علميا وعمليا ادلشرف لة الدكتور حممد شيخون ىو فضي .5

ووجو خطوات يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
 االنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء والربكة ومٍت عظيم الشكر والتقدير.

ين عن شكره وتقديره فضيلة الدكتور حممد والد، ادلشرف الثاين، فحق يعجز لسا .6
فقد قدم يل كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو 
ومل يضق صدره يوما عن تقدمي ادلساعدة والتوجيهات، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا 



 ط 
 

البحث أكرب األثر يف نفسي فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم 
 الثواب والنعمة.

ذة واألستاذات والطالب والطالبات ، رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة فضيلة األسات .7
االبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان وادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 
رجيوسو جومبانج  الذي أذن الباحثة ألن تقوم ىذا البحث. فتقدم ذلا الباحثة  

دلساعدة والتشجيع, كل الشكر والعرفان على ما قدموه من العلوم وادلعارف وا
 جزامها اهلل خَت اجلزاء.

مث  منهل العلم الفصل جاخلاص  7100زمالئي يف السنة وزمالئي يف اهلل:   .8
يعطيٍت الدافع اريغ " مث ديدي سوتريسنو الذي -"اريغ ادلستأجربيت زمالئي يف 

وكل من سهم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل ىذه رسالة ماجيستَت  إلدتام
حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير 

 واالمتنان. 
 

 واهلل ادلوافق إىل اقوام الطريق. 
 
 
 

 7105ماالنج،  أبريل         
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 مستخلص البحث

دراسة حاالت )البحث  7100م. إدارة تعليم اللغة العربية على أساس منهج 7105زكية العابدة، 
يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية  متعددة

(. ادلشرف األول: الدكتور حممد شيخون، وادلشرف سالمية احلكومية رجيوسو جومبانجاإل
 حممد والد روفيو الدين. الثاين: الدكتور

 7100: إدارة ، تعليم اللغة العربية ، منهج األساسية الكلمات
اليت دتلك كفاءات إدارة تعليم اجليد لكي أىداف التعلم أن ادلدرسُت ىي مدير التعلم 

، ادلدرسُت حتتاجُت أن ختطيط التعلم ادلسبقا قبل بدء أنشطة لتحقيق التعلم الفعاليتحقق فعلياً. 
 .التعليمية لكي تستطيع أن تنفيذ عملية التعليمية بالفعال

يف  7100أىداف ىذا البحث ىو لوصف عن إدارة تعليم اللغة العربية على أساس منهج 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رجيوسو 

ث يف ىذا البحث ىو كيف ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية جومبانج . كانت ثالثة تركيز البحو 
وما ادلشكالت اليت تواجو مدرسي اللغة العربية يف ختطيط وتنفيذ تعليم  7100على أساس منهج 

 اللغة العربية.
ىذا البحوث تستخدم النهج النوعي بالنوع الدراسة احلالة وتصميم دراسة احلاالت متعدد. 

وب ادلالحظة وادلقابالت والوثائق. تقنيات حتليل البيانات باحلد البيانات ومجع البيانات باألسل
وعرض البيانات واستنتاج البيانات. التحقق من صحة البيانات بادلصداقية مع التثليث ادلصادر 

 والتثليث الطريقة .
مية مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكو  عن إدراة تعليم اللغة العربية يفوأما نتائج البحث 

 7100قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج على أساس منهج 
بإعداد برنامج  7100مدرسي اللغة العربية قد تنفيذوا خطط التعلم على أساس منهج ( 0ىو )

 والربنامج النصف السنوي ) (Prota)خطة الدرس والربنامج السنوي تعليم اللغة العربية اليت تشمل 
Promes) ( ،7وخطة الدرس وحتضَت الدرس كل مستوي ) مدرسي اللغة العربية قد تنفيذوا عملية

اليت تشمل األنشطة األولية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلادتية،  7100التعلم على أساس منهج 
مثل تطوير أنشطة التعلم  7100 ال تزال ادلعلمات جتد الصعوبات وادلوافقات يف تنفيذ منهج (0)

 وحتليل كفاءات األساسية إىل ادلؤشرات. وتعيُت التقييم
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.  

School is an educational institution that is involves various parties. As an 

educational institution, education certainly requires a good program to attain the 

objectives of learning which will be implemented. Teachers, as a manager of 

learning, have to have a good learning management competence, so that the 

learning objectives can be achieved effectively. To achieve effective learning, 

teachers need a planning before starting the teaching  and learning activities in 

order that the learning process can be brought about effectively and efficiently. 

This research aims to reveal and describe Arabic learning management 

based on 2013 curriculum in state primary school (MIN) Kauman Jombang and 

MIN Rejoso Jombang which includes the implementation of planning and 

implementation of Arabic learning based curriculum of 2013. There are three 

research focus: How the planning and implementation of learning the Arabic 

language learning based on curriculum of 2013, and what barriers are found by 

teachers in the planning and implementation of learning. 

The approach used in this study is qualitative and type of the research is 

case study and the design of multi-case. Technique of data collecting is through 

interview, observation and documentation. Data analysis techniques used are data 

reduction, data presentation, and conclusion. The checking of data validity used in 

study is credibility with source and method triangulation. 

The results of research on the management of Arabic learning in MIN 

Kauman and MIN Rejoso Jombang based on curriculum of 2013. First, Arabic 

teachers have done the learning plan based on the curriculum of 2013 by 

arranging Arabic learning program, including an annual program, the semester 

program, syllabus, per semester RPP, education calendar and minimum 

completeness criteria (KKM). Second, the Arabic teachers have implemented the 

learning process based on the 2013 curriculum, including introductory, core and 

closing activities. Third, in implementing the curriculum of 2013, Arabic teachers 

are still with obstacles or difficulties in implementin it, for instance the problem of 

core activities development, assessment, and competence analysis into indicator 

form.  
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Sekolah adalah lembaga pendidikan yang terdapat berbagai pihak yang 

terlibat didalamnya. Sebagai suatu lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan 

menejemen suatu program yang baik untuk tercapaiannya tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Guru adalah menejer pembelajaran yang memiliki 

kompetensi menejemen pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif. Untuk mencapai pembelajaran yang efektik, guru 

membutuhkan perencanaan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar 

mengajar agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif 

dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan tentang 

menejemen pembelajaran bahasa arab berdasarkan kurikulum 2013 di MIN 

Kauman Jombang dan MIN Rejoso Jombang yang meliputi tentang perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran bahasa arab berdasarkan kurikulum 2013. Ada tiga 

fokus penelitian: Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bahasa 

arab berdasarkan kurikulum 2013 serta hambatan yang ditemukan guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, 

dan rancangan multi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis datanya yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan datanya 

yaitu kredibilitas dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Adapun hasil penelitian tentang menejemen pembelajaran bahasa arab di 

MIN Kauman dan MIN Rejoso Jombang berdasarkan kurikulum 2013 adalah : (1) 

guru bahasa arab telah melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 dengan melakukan penyusunan program pembelajaran bahasa 

arab yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP per 

semester (2) guru bahasa arab telah melaksanakan proses pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup, (3) dalam menerapkan kurikulum 2013 dalam proses 

pembelajaran, guru bahasa arab masih mengalami hambatan atau kesulitan dalam 

menerapkanya misalnya dalam masalah mengembangkan kegiatan inti, masalah 

penilaian dan menganalisis kompetensi dasar ke dalam bentuk indikator. 
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 األول فصلال
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
عملية التعلم  ادلكونات ادلتنوعة جزء متكامل مع الًتبية ودتتلك  ميإن التعل

يف تستطيع ان تستخدم و  ادلكوناتنتحقق جيدا لكي  تدارادلكونات أن  وىذهادلًتابطة 
 جبيدا لكيادلعلم ىو مدير التعلم الذي جيب ان ديلك إدارة التعلم و . نيل أحسن النتائج

 1. أىداف التعلم حيقق
التعلم لتحقيق التعلم يكونوا قادرين على إجراء تنظيم ادلدرسني أن  على جيبو 

أىداف  ني يف وضع عناصر التعلم لتحقيقتنظيم التعلم يعتمد على قدرة ادلدرسف .الفعال
ؤسسة الًتبية دل للغة العربية ، البد التعلم أىداف ختططيف مؤسسة الًتبية اليت و  .2التعلم

ختطيط وتنظيم وتنفيذ  لىشمل عتللغة العربية اليت  أىداف التعلم إدارة التعلم لتحقيق
 جيبلذلك لك دورا ىاما يف اجاح التعلم دتمؤسسة الًتبية أو ادلدرسة ألن  تقومي.و ومراقبة 

 إدراة التعلم . لىع تعملادلدرسة ان  على
الباحثة  زإدارة التعلم ولكن تركبحث عن كل يف ىذا البحث ، الباحثة ليس ت

  بتخطيط التعليميتحقق التعلم جيدا ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية  فقط ألن  لىع
واجبتهم  دورا ىاما يف توجيو ادلعلمني يف تنفيذ م يتخطيط التعلل ألنكمرجع يف التدريس.

تربوية ىامة ألنو وظيفة م يخطة التعل لديهم. ولذلك، جيب أن يكون ادلعلمني كمربني

                                                           
1
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Profesionalisme Guru (Jakarta: PT Raja 

Grafindo,2010), Hal.314. 
2
 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Karakteristik Dan Metodologi 

PAI Di Sekolah Umum), (Yogyakarta: Teras, 2007), Hal. 131 
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ادلنهج  أن م يشري إىلي. وختطيط التعل3تحسني نوعية ممارسة التعلم لتحفيز ادلعلمنيل
 ىو منهج جديدو . 2113ىو منهج  الدراسي ادلستخدم ادلنهج يف مدرستني هبذا البحث

ناىج للمطوير ىذا ادلنهج ىو تو . 2113/2114بتطبيقو يف العام الدراسي قد بدئ 
 .2116و منهج  2114، منهج  السابقة

ادلدخل وأساليب ادلواد واستخدام الوسائل واستخدام التخطيط ىو عملية إعداد 
يستخدمو م يختطيط التعلو  4عينة.ادللتحقيق األىداف  التدريس والتقييم يف الزمان معني

خطة التعليم ووضع قد تطبقها.تحقيق األىداف اليت لنشطة األ كدليل واجتاىاتن  ادلعلمو 
 ،للمعلمني كمربنيلتنفيذ عملهم  ادلبادئ التوجيهية فهي  عنده فوائد للمعلمني والتالميذ.

 5يف التعلم. كمرشداستخدامو   التالميذ وللتالميذ كدليل الدروس الذي يستطيع
م وفهم يخطة التعل بوضعادلنهج الدراسي  يعدوا التعليمادلعلمني أن  على جيبو 

يف الربنامج السنوي و الربنامج النصف  صّبهامث عليهم تنفيذىا  مجع الربامج التعليمية اليت
واإلعداد عملية التعليمية. اليف  الذي سيقدمونووخطة الدرس وحتضري الدرس  سنوي

وتقنيات  ميمواد التعلب التدريس و وأسالي ةوادلواد الرئيسي األىداف التعليميةحيتوي على 
 يكون قادرين على ان تطوير برامجعلمني ادل على مث جيب استخدامها ادلراد ادلراقبة

 6التدريس والتقومي.

                                                           
3
 Wawan S. Suherman, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani,( Yogyakarta : 

Fik Uny, 2001), Hal.113 
4
 Abdul Majid ,Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 

Hal.17. 
5
 E.Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2006), Hal. 213. 
6
 E. Mulyasa, Hal. 98. 
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فتخطيط أىداف التعلم جيدا وحتقيق م يتنفيذ عملية التعلعلى ادلعلمني  جيبو 
خطة التعلم علمني ألن إعداد ادل عملية التعلم فعاال اليت جتعل أحد األسبابادلعلمني ، 

 7.ألقصى درجةم يأىداف التعلاستعداد لتحقيق 
الباحثة ادلكان إلجراء البحث يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية قد اختارت 

 إن احلكومية قومان جومبانج وادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج.
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىو أحد من ادلدارس اإلبتدائية يف 

. وادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 2113بيق منهج تطاليت تعتمد جومبانج 
معهد دار العلوم . على دلدارس اإلبتدائية ادلوجودة يف رجيوسو جومبانج ىو أحد من ا

شروع يف تطبيق مل تالرغم أن مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج 
. 2113ن تستخدم ادلنهج ولكن للدرس اللغة العربية والدرس الدي 2113منهج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج ىو أحد من ادلدارس اإلبتدائية 
بدور منوذجي يف جعل خطة التعلم يف  تقومأن  الباحثة عتقدلذى تو   الرائدة يف جومبانج

 . 2113 الشكل حتضري الدرس على أساس منهج
نهج السابق ، ابتداء دروس اللغة ادليف ألن  تالميذ الفصل األولد الباحثة تأخ

وس اللغة العربية من الفصل ، ابتداء در 2113العربية من الفصل الرابع ولكن يف منهج 
اللغة  وسمدر  يضعهام اليت يخطة التعلعلى  تعريفال الباحثة تريد، لذلك فإن األول

على أساس منهج م يحتضري الدرس وتطبيقو يف أنشطة التعل العربية اليت يتحقق هبا
 للتالميذ الفصل األول يف تعليم اللغة العربية.  2113

                                                           
7
 Abdul Majid   , Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 

Hal 4. 
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تخطيط فنهج السابق. عن ادل 2113م يف منهج يختطيط وتنفيذ التعلو خيتلف 
خطة  وضعن اج ادلدرسو الحيتو يتحقق بإعداد حتضري الدرس.  2113يم يف منهج التعل

ادلدرسني   على الدرس وجيب حتضري أن يستطيعوا تطويرادلعلمني  على الدرس ولكن جيب
ومجع ادلعلومات  األسئلةالحظة و ادلشمل اخلاصة بالتعليم واليت تتطوير األنشطة كذلك 

 تصال وغري ذلك. اإلو 
عند  الصعوباتب تشعرواادلعلمني  إندرسي اللغة العربية إفادة أحد م اعتماد على

 يةمياألنشطة التعل تطويرشكل حتضري الدرس اخلاص يف يم بخطة التعل يف تطوير البداية
 يةميتطوير األنشطة التعلعلى ادلعلمني  جيببينما . 2113على أساس منهج  والتقييم

اليت تشتمل  2113على أساس منهج  يةميادلواد اللغة العربية باألنشطة التعل قدميلت
 األساسية الكفاءةكل جوانب ومجع ادلعلومات وغري ذلك مث   االسئلةأنشطة ادلالحظة و 

 . 2113الوارد يف منهج ديلك التقييم اخلاص يف التقييم ن وأ
تعليم  خططاللغة العربية  وضع معلميف عن كيفية ان تعر الباحثة  ودلا تقدم تريد

بإعداد حتضري الدرس وتنفيذه يف عملية التعلم  2113اللغة العربية على أساس منهج 
اللغة العربية على أساس منهج إدارة تعليم كتابة الباحثة ىذا البحث عن ادلوضوع   عرب

في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج والمدرسة  3102
 اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج. 
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 أسئلة البحث .ب 
 تنطلق ىذه الدراسة من األسئلة التايل :

على  وضعها معلمي اللغة العربية علىاليت  تعليم اللغة العربية ختطيطكيف  .1
درسة ادلسالمية احلكومية قومان جومبانج و يف ادلدرسة اإل 2113أساس منهج 

 ؟ اإلسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج
اللغة العربية على أساس  معلمي ادلطبق من لدنكيف تنفيذ تعليم اللغة العربية    .2

درسة ادلجومبانج و  قومان يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية  2113منهج 
 جومبانج ؟ اإلسالمية احلكومية  رجيوسو

تعليم اللغة العربية  وضع خطط يف ما ادلشكالت اليت تواجو معلمي اللغة العربية .3
المية احلكومية  قومان يف ادلدرسة اإلس 2113تنفيذه على أساس منهج و 

 درسة اإلسالمية احلكومية  رجيوسو  جومبانج ؟ادليف جومبانج و 
 أهداف البحث .ج 

 :اآلتية ىذا البحث لو األىدف  إن
تعليم اللغة العربية على أساس  خلططمعلمي اللغة العربية  وضع كيفية وصف .1

درسة ادلجومبانج و  نقوما يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية  2113منهج 
  جومبانج. رجيوسواإلسالمية احلكومية 

غة العربية على الل من لدن معلمي ادلطبقتنفيذ تعليم اللغة العربية اليت  وصف .2
درسة ادلجومبانج و  يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية قومان 2113أساس منهج 

 جومبانج. اإلسالمية احلكومية رجيوسو
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تعليم اللغة العربية  وضع خططاللغة العربية يف ادلسامهة يف وضع احللول دلعلمي  .3
يف ادلدرسة اإلسالمية  2113على أساس منهج  يف عملية التعليمية تنفيذهو 

 جومبانج. رجيوسو درسة اإلسالمية احلكوميةادلجومبانج و احلكومية قومان 
 أهمية البحث .د 

 يرجى ذلذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية:
 اجلانب النظري : .1

خطة التعلم يف  وضعظرية عن خطوات الن ادلعرفة معطيات ىذا البحث لزيادة -أ 
للغة العربية على أساس عملية التعليمية اليف تطبيقو و  حتضري الدرس شكل
 .2113منهج 

يف  تنفيذهتطوير و  خطط التعليم وضعطريقة  معطيات ىذا البحث  دلعرفة  -ب 
  .2113على أساس منهج  اللغة العربية على حنو جيد يف التعليميةاألنشطة 

 اجلانب التطبيقي، يرجى من ىذا البحث أن يفيد: .2
 الذي يناسبتعليم اللغة العربية باستخدام منوذج التعلم  تسهيلب ، الطلبة -أ 

. حىت ادلتعلمني ال يشعرون ادللل و 2113بادلنهج حالتهم ويكون متناسبا 
 صعوبات يف عملية تعليم اللغة العربية

شكل خطط تعليم اللغة العربية يف  وضعمساعدة ادلعلمني يف للمدرسني ،   -ب 
للغة العربية على أساس منهج اه يف عملية التعليمية وتنفيذ حتضري الدرس

2113 . 
 بوضع خطط التعليمادلدرسة فيما يتعلق  األداء لتحسني جودةللمدرسة ،  -ج 

 .تعليم اللغة العربيةالعملية التعليمية اخلاص به يف وتنفيذ
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 حدود البحث .ه 
 ستحاول الباحثة أن تبحث عن احلدود كما يلي:

 احلد ادلوضوعي .1
جهد معلمي اللغة العربية يف إدارة تعليم اللغة العربية  تعليم اللغة العربية :إدارة 

م اللغة العربية يتعلتعليم اللغة العربية لتحقيق أىداف اليت يشمل ختطيط وتنفيذ وتقومي 
 8.بنجحبفعالية و 
العملية يف  اتعليم اللغة العربية وتنفيذى وضع خططيف  حبثها حيث حتدد الباحثةو 

اخلطوات األوىل يف عملية ختطيط تعليم اللغة العربية يف ىذا البحث ىو ية. فإن التعليم
خطة وضع معلمي اللغة العربية  الباحثة عن كيفيةحتضري الدرس. تبحث و م باعداد يالتعل
. مث تنفيذ تعليم 2113م اليت يتحقق هبا باعداد حتضري الدرس على أساس منهج يالتعل

معلمي اللغة العربية يف شكل حتضري وضعها  اليتم يخطة التعلتطبيق اللغة العربية عرب 
  .للدروس

 احلد ادلكاين .2
يبدأ ألن قومان ورجيوسو  يف مدرسة تالميذ الفصل األول علىءة البحث يتم إجرا

 . 2113يف منهج  الفصل األول التالميذ تعليم اللغة العربية يف
 احلد الزماين .3

أبريل للمستوى الثاين من العام الدراسي جيرى ىذا البحث يف شهر مارس حىت 
2114-2115. 

 

                                                           
8 Hanry L. Sisk, Principles of Management a System Appoach to The Management Proces, 

(Chicago: Publishing Company, 1969), Hal. 10 
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 الدراسات السابقة .و 
الدراسات السابقة الىت تتعلق عن إدارة تعليم اللغة العربية على أساس منهج 

 واليت اطلعت عليها الباحثة ىي كما يلى: 2113
ختطيط و تنفيذ تعليم اللغة العربية قام بالبحث حتت عنوان " الذي حبث يسري .1

 9".يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ونوساري 2116أساس منهج على 
وأىداف ىذا البحث ىو ليبني عن االستعداد مدير ادلدرسة ، و ادلعلمني و 
الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية ونوساري يف تنفيذ على مقرر السنة 

عربية يف الفصل الثامن بادلدرسة الدراسية ، عملية تصميم و تكون التعليم اللغة ال
 .ادلتوسطة االسالمية احلكومية ونوساري

وأىم نتائج من ىذا البحث يف تكوين االستعداد مدير ادلدرسة وادلعلمني 
والطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية ونوساري يف تنفيذ على مقرر السنة 

لى كل رلتمع ادلدرسة ويعترب عاليات الدراسية بطريقة معرفة مقرر السنة الدراسية ع
وأىداف ادلدرسة ويثبت القدر الكفاءة ادلتخرج وحداة التعليم وثبت القدر الكفاءة 

 االساسية الدرس اللغة العربية .
ادلتساوية البحث عن ختطيط   ادلتشابو من ىذا البحث مع الدراسات السابقة ىو

أن ذا البحث ىو هبلدراسات السابقة وتنفيذ تعليم اللغة العربية. وأما الفرق بني ا
 2116ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  علىالدراسات السابقة 

وأما ىذا البحث تركزه عن ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة نقدية. باستخدام ادلدخل دراسة 
 باستخدام ادلدخل دراسة حاالت متعددة. 2113العربية على أساس منهج 
                                                           

مدرسة المتوسطة الفي  الدراسات النقديةبحث  3112تخطيط و تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج يسري ،   9
 .2111جوكجاكرتا ،  اإلسالمية احلكومية، جامعة سونان كاليجاكا  رسالة ادلاجستري يف كلية الدراسات العليا،  اإلسالمية الحكومية ونوساري
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حبث إناية احلسنة بالبحث حتت عنوان "إدارة تعليم اللغة العربية بادلدخل داللة  .2
 11ادلتوسطة الوطانية اإلسالمية كيبومني".يف ادلدرسة 

وأىداف ىذا البحث ىو لوصف تنفيذ عن إدارة تعليم اللغة العربية بادلدخل 
 التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي. علىداللة اليت يشمل 
ائج من ىذا البحث للمعلومات ومعرفة ادلؤسسات التعليمية و رئيس وأىم نت

 ادلدرسة و ادلعلمني و ادلتعلمني لتحسني نوعية تعليم اللغة العربية . 
عن إدارة تعليم  كال البحثني السابقة ىو الدراسةادلتشابو من ىذا البحث مع 

 ةالدراسأن  البحث ىوالسابقة و ىذا  ىذه الدراسةاللغة العربية . و أما الفرق بني 
عن التخطيط والتنظيم اليت بشمل  عن إدارة تعليم اللغة العربية بادلدخل داللة السابقة

عن  الباحثة فإنوو أما ىذا البحث حالة. باستخدام ادلدخل دراسة  والتنفيذ والتقومي
باستخدام ادلدخل دراسة  2113ختطيط و تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج 

 حاالت متعددة.
حتت عنوان " تطبيق منهج تربية اللغة العربية يف ادلرحلة  حبث عارف ويدودو .3

 11الًتبية اللغة العربية يف اجلامعة زلمدية جوكجاكرتا".
ربامج اليت قد تنفيذىا اليت ء أحد الأىداف ىذا البحث ىو دلعرفة األداء أو أداو 

حاالت التعلم وادلواد الذي يدرسو واسًتاتيجيات التعلم وأنواع االختبارات  يشمل
 ادلستخدمة.

                                                           
المتوسطة الوطانية الحالة في المدرسة الدراسات بحث إدارة تعليم اللغة العربية بالمدخل داللة  ، إناية احلسنة 10

 .2118جوكجاكرتا ،  اإلسالمية احلكومية، جامعة سونان كاليجاكا  رسالة ادلاجستري يف كلية الدراسات العليا،  اإلسالمية كيبومين
، تطبيق منهج تربية اللغة العربية في المرحلة التربية اللغة العربية الجامعة محمدية جوكجاكرتا، عارف ويدودو 11

 2112،  زلمدية جوكجاكرتا ، جامعةمقاالت 
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وأىم نتائج من ىذا البحث توفري مدخالت دلرحلة تعليم اللغة العربية يف تنفيذ 
رسو واسًتاتيجيات التعلم ادلنهج تعليم اللغة العربية بالنظر حاالت التعلم وادلواد الذي يد

 وأنواع االختبارات ادلستخدمة وغري ذلك. 
عن ختطيط تعليم  كال البحثني  السابقة ىو الدراسةىذا البحث مع  بنيادلتشابو 

 ن الدراسةأالسابقة و ىذا البحث ىو  ىذه الدراسةاللغة العربية . و أما الفرق بني 
ختطيط تعليم اللغة العربية كمثل اليت بشمل  عن تطبيق منهج تربية اللغة العربية السابقة

و أما ىذا البحث ادلواد الذي يدرسو واسًتاتيجيات التعلم وأنواع االختبارات ادلستخدمة. 
باستخدام ادلدخل  2113عن ختطيط و تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج فهو 

  دراسة حاالت متعددة.
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 (0.0):  رقم الجدول
يتميز به هذا البحث عن البحوث السابقةما   

أساليب  المتشابه الفرق
 البحث

اسم و موضوع و سنة  نتائج البحث
 البحث

 رقم

ختطيط و تنفيذ تعليم 
اللغة العربية على 

 2116أساس منهج 

البحث عن  -
ختطيط وتنفيذ 
تعليم اللغة 

 العربية 

استخدام  
ادلدخل الكيفي 

نهج الدراسة مب
 النقدية

مدير  االستعداد
ادلدرسة و ادلعلمني و 
الطالب يف تنفيذ 
على مقرر السنة 

 الدراسية

ختطيط و ،  2111يسري ، 
تنفيذ تعليم اللغة العربية على 

يف مدرسة  2116أساس منهج 
احلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية

  "ونوساري

1.   

إدارة تعليم اللغة العربية 
اليت  بادلدخل داللة

عن التخطيط بشمل 
والتنفيذ والتنظيم 

 والتقومي

البحث عن  -
إدارة تعليم اللغة 

 العربية

استخدام  
ادلدخل الكيفي 

دراسة نهج مب
 احلالة 

إدارة تعليم اللغة 
العربية بادلدخل داللة 
اليت تنفيذه اختالف 
بالتعليم ادلعريف ذي 
ادلعٌت بطريقة حفظ 

 ادلواد.

إدارة ،"2118إناية احلسنة 
تعليم اللغة العربية بادلدخل 

ادلتوسطة لة يف ادلدرسة دال
 الوطانية اإلسالمية كيبومني "

2.  

تطبيق منهج تربية اللغة 
العربيةاليت قد تطبيقو  
كمثل ادلواد الذي 
يدرسو واسًتاتيجيات 
التعلم وأنواع 
 االختبارات ادلستخدمة

البحث عن  -
تعليم اللغة 

 العربية

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام  
ادلتتتتتتدخل الكيفتتتتتتي 
و الكمي بتادلنهج 
 التحليلي التقوديي 

االستعداد مدير 
ادلدرسة و ادلعلمني و 
الطالب يف تنفيذ 
على مقرر السنة 

 الدراسية

، 2112عارف ويدودو 
"تطبيق منهج تربية اللغة العربية 
يف ادلرحلة الًتبية اللغة العربية 

 اجلامعة زلمدية جوكجاكرتا"

3.  
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البحث عن إدارة تعليم اللغة  يف أن ، خيتلف ىذا البحث عن البحوث ادلذكورة 
عن إدارة تعليم وىو منهج جديد أما البحث السابق  2113العربية على أساس منهج 

على البحث االستعداد مدير ادلدرسة و ادلعلمني و الطالب يف  اللغة العربية أكثر تركيزاً 
 تنفيذ على مقرر السنة الدراسية و إدارة تعليم اللغة العربية بادلدخل داللة.

أما يف مدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية قومان وادلدرسة االبتدائية و  
االسالمية احلكومية رجيوسو جومبانج ال أحد قد حبث عن إدارة تعليم اللغة العربية على 

. و أما بالنسبة ذلذا البحث يركز على طريقة ادلعلمي اللغة العربية   2113أساس منهج 
م اللغة يتصميم ختطيط تعلو  تعليم اللغة العربية و تنفيذه يف الفصل وصنع خططيف 

ار ادلعلمني عن اختر ادلواد و تطوير ادلؤشرات و تطوي ربع 2113العربية على أساس منهج 
 يف عملية التعلم. الذي يستخدمو ادلعلمونمدخل طريقة و أساليب و 

 تحديد المصطلحات .ز 
لتسري الفهم يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة بعض ادلصطلحات ادلهمة 

 فتشرحها الباحثة ادلصطلحات كما يلى:
ختطيط تعليم اللغة العربية ىو عملية حل ادلشكلة يف تعليم اللغة العربية بإعداد  .1

 12.عملية التعليميةال تنفيذمنهجية تعليم اللغة العربية لتحقيق األىداف معينة قبل 
تصميم  علمي اللغة العربيةم التنفيذ أو تطبيقمراحل تنفيذ تعليم اللغة العربية ىو  .2

 اللغة العربية. معلمينشاؤىا بواسطة ا مت الذي قد للتعليم التخطيط
/  2113 يةساالذي بدأ تطبيقو يف السنة الدر  اجلديدنهج ادلىو  2113منهج  .3

أو  2114منهج  للمناىج السابقة مثالىو تطوير  2113 ومنهج. 2114
                                                           

12
  Sugeng Listyo, Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran ( Pada Bidang Studi, 

Bidang Tematik , Muatan Lokal, Kecakapan Hidup Dan Bimbingan Konseling), ( Malang : Uin-

Maliki Press, 2010), Hal. 1 
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حتسني و توازن بني  ىدفىو  2113 يف منهج . و لكن ادلهم2116نهج م
وانب العاطفية اجلوانب احلركية و اجلادلهارات الناعمة وادلهارات الصلبة يف شكل 

يتصف  2113منهج يف  مياستخدام مدخل التعلوانب ادلعرفة . و اجلو 
 13.بادلوضوعية والتكامل

 
 

                                                           
13

 M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014),  hal.  

.16. 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول : إدارة تعليم اللغة العربية

 مفهوم اإلدرة .أ 
كقد ازدادت ىذه األمهية باستمرار نتيجة ازدياد رلاؿ  مةىا يةلعم تعترب اإلدارة

وع كالتن التخصص نم ادلزيد ضلوىها كاجتا  من ناحية هاالبشرية كاتساعالنشاطات 
 إىل حيتاج نشاط أم عمل أك يف ألنو اإلنساين اجملتمع بتواجد موجودة كالتفرغ، كىي

 مف كثَت يرجع احلديثة ، حيث اإلنسانية العملـو من تعد كعلم ، كاإلدارة اإلدارة
ـ. كىناؾ العديد من التعريفات  0911 كشكل عملي منظم إىل عاـ نشأهتا الباحثيف

 0دلفهـو اإلدارة كمنها:
كصلاة النابو اإلدارة على أهنا عمليو هتدؼ إىل كيعرفها كال من صالح مصطفي 

حتقيق غايات كأىداؼ ادلؤسسة سواء كانت كبَتة احلجم كالدكلة اك صغَتة احلجم  
كاجلمعيات التعاكنية. كير الدكتور سيد اذلوارم أف اإلدارة ىي تنفيذ األعماؿ بواسطة 

 آخرين عن طريق ختطيط كتنظيم كتوجيو كرقابة موجود.
 ارة التعليميةمفهوم اإلد  .ب 

 اخلطوات يف العامة اإلدارة مع تشًتؾ التعميمية العامة. فاإلدارة اإلدارة من جزء
تعرؼ  .كختتلف يف األىداؼ اإلدارية للعملية العا اإلطار يف أسلوب العمل الرئيسية يف

                                                           
 .3-4، ص جامعة أـ القرل :، كزارة الًتبية كالتعليم  مقدمة في اإلدارةأغادير سامل العيدركس،   0
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 خيدـ الًتبية كالتعليم كحتقق من األعراض  منظم عمل منسق اإلدارة التعليمية بأهنا :
 للتعلم. األساسيةاألىداؼ  مع يتمشى حتقيقا ةمييلالتعك  ةيالًتب

كيف ىذا السياؽ فإف اإلدارة التعليمية ينظر إليها على أهنا ذلك اجلهاز اإلدارل 
ادلسئوؿ عن تعبئة كافة اإلمتكانيات كالطاقات كاجلهود البشرية كالعمل على تنسيقها 

اخلالقة اليت ديكن مبقتضاىا توفَت ادلوارد كتوجيهها لتحقيق أىداؼ الًتبية. أم أهنا العلمية 
البشرية كادلادية ، كتوجيو االستفادة منها مبا حيقق األىداؼ الًتبوية حتقيق فعاال يف إطار 

 2مناخ تتوافر فيو عالقات إنسانية مواتية كتعاكف مثمر.
كاإلدارة التعليمية تتطلب جهازا منظما تندرج فيو السلطات كادلسئوليات، كيهتم 
القائموف عليها بتحديد األىداؼ مث التخطيط لتحقيق ىذه األىداؼ كمن مث اختاذ 
القرارات اليت حتكم سلوؾ الفراد كتوجههم إىل بطريقة رشيدة ديكن من خالذلا حتقيق 

 3أقصى منفعة بأقل تكلفة كجهد شلكن كيف أسرع كقت.
ادلستويات العليا يف اإلدارة التعليمية هتتم باألعماؿ اليت يقـو هبا اإلداريوف يف 

اجلهاز التعليمي )ختطيط كتنظيم كاختاد قرار كحتديد األىداؼ العامة ككضع ادلناىج 
كادلقررات الدراسية، حتديد سن القبوؿ بادلدرسة كسن االنتهاء منها، حتديد السلم 
التعليمي ، حتديد مواعيد االمتحانات يف الشهادات العامة( أم أف اإلدارة التعليمية تقع 
يف مستول ختطيطي كسياسي أم إهنا تصدر قوانُت فهي إدارة ختطيطية )رسم السياية 

 التعليمية(.
يف رللس الوزراء مهمتو تنسيق سياسة  اكيرئس اإلدارة التعليمية كزير يكوف عضو 

الًتبية كالتعليم مع السياسة العامة للدكلة كاإلشراؼ على تنفيذ السياسة القومية للتعليم 
                                                           

 .87ـ ، ص0993، القاىرة : دار النهضة ،  إدارة المدرسة اإلبتدائيةعبد الغٌت عبود كآخركف،   2
3
 .221ـ، ص 2116كلية الًتبية : جامعة أسوط ، يناير   –، مدرس أصوؿ الًتبية  إدارة العلمية التعليميةأمحد زلمد السماف،  
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باشرة أك من خالؿ أجهزتو اإلشرافية كالقيادية اإلدارية كاذليئات الفنية التابعة أما بطريقة م
 4ذلا.
 اإلدارة التعليمية خصائص .ج 

 5كمايلي :  فهي كأما خصائص اإلدارة التعليمية
 التخطيط من خالؿ كذلك ىاتنفيذ نع كاإلشراؼ يميةلالتع السياسات مرس .0

 ككضع الربامج التعليمية
لى ع كحثهم محياهتصال حتديدك  ،معينة كفق ضوابط كتوزيعهم توظيف العاملُت .2

 العطاء
 بينهم. لتحقيق التكامل فةلادلخت كارىمأد تنسيق .3
 الراجعة التغدية يف اهمن ستفادةلال التقوًن نتائج نع معلومات كتوفَت اإلدارةتقوًن  .4

 ىذه الربامج أك إلغائها أك استبداذلا. لتطوير
كثابتة  جامدة قوالب يف اىحتديد كعدـ احلركة يف نةك بادلر  يميةلالتع اإلدارة تتميز .5

 دائماف
 .ادلوقف كالظركؼ مقتضيات حسب تكيفت .6
جيب أف تتصف اإلدارة التعليمية بالكفاءة كالفاعلية كاإلفادة من كافة الطاقات  .7

 البشرية كادلادية لتحقيق األىداؼ ادلنشودة. 
 
 
 

                                                           
4
 .7، ص جامعة أـ القرل:، كزارة الًتبية كالتعليم  مقدمة في اإلدارة ، أغادير سامل العيدركس  

 .3-4ادلرجع نفسو ، ص   5
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  3102على أساس منهج  تعليم اللغة العربية المبحث الثاني:  تخطيط
 مفهوم  تخطيط التعليم .أ 

التخطيط أصلو من كلمة خطة مبعٌت صنع القرار عن ما جيب عملو لتحقيق 
كىكذا، ينبغي الشركع يف عملية التخطيط من تطبيق األىداؼ اليت ستتحقق ىدؼ . 

من خالؿ حتليل االحتياجات، فضال عن كثائق كاملة ، مث قم بتحديد اخلطوات اليت 
خيلص ادلؤلفوف إىل أف التخطيط ىو  فهم ،المن ىذا  6ينبغي اختاذىا لتحقيق األىداؼ.

 صياغة التدابَت اليت يتعُت اختاذىا لتحقيق ىدؼ معُت.
ال بُت ادلعلمُت كالطالب اليت فيها الطالب  التعاكفأف مفهـو التعلم ىو عملية ك 
ادلوارد  إمجايلمع يتفاعلوف  الطالب إمنا،  للتعلممع ادلعلم فقط كمصادر  يتفاعلوف

عٌت من ىذين ادلفهومُت، ادلالتعليمية لتحقيق أىداؼ التعلم اليت قد مت حتديدىا.  كفهم 
ايات االستدالؿ على أف التخطيط للتعلم ىو عملية اختاذ القرارات ادلتعلقة بالغ من نديك  

يذىا كمحاكلة ىي سلسلة من األنشطة اليت ينبغي تنفك  كاألىداؼ احملددة للتعليم ،
 ادلوجودة يف مصادر التعلم. ألىداؼ باستخداـ مجيع اإلمكاناتلتحقيق ا

 ميأهمية األساسية لتخطيط التعل (أ 
أف يتم جهد التحسُت ك  التعلم يف م يهدؼ إىل حتقيق حتسنيأمهية ختطيط التعل

 :التعلم مع االفًتاضات التالية
 التصميم التعليمي  كجودإىل م يختطيط التعلج ا لتحسُت نوعية التعليم أف حيت .0
  ضلتاج إىل استخداـ منهج منظملتصميم التعلم أف  .2
 يهدؼ إىل حتديد التعليم كتصميم ختطيط .3

                                                           
6
  Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, ( Jakarta : Kencana 
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 الطالب فرديان كتصميم التعليم يهدؼ  ختطيط .4
كوف األىداؼ تالتعلم ، كيف ىذه احلالة س أىداؼتحقيق ل إف تعليم موجو .5

 ة التعليمرفيق
 يسهل الطالب مهمة التعلمالتعليمي  كتصميمأىداؼ ختطيط أف  .6
 ميشمل مجيع ادلتغَتات للتعليالتخطيط للتعلم ينبغي أف  .7

كجوىر التصميم التعليمي ىو حتديد أساليب التعلم لتحقيق األىداؼ اليت مت 
 7حتديدىا.

 التعلم ةمعايير إلعداد خط (ب 
جعل التخطيط للتعلم ليس فقط كتكملة لإلدارة ، لكن رتبت كجزء من العملية 

ادلهٍت ك مبثابة مبادئ توجيهية كتنفيذ التعلم. كىكذا إعداد خطط التعلم جيب أف للعمل 
تنفيذ التعلم مناسبا باألىداؼ ك الغاية .أما بالنسبة  صلعل نظران ألنو بدافع احلاجة لكي

 8لقيمة التخطيط اليت ديكن استخدامها كمعايَت إلعداد التخطيط التالية :
 التناسب .0

يط ىو خطة صيغت لو االمتثاؿ سواء الداخلية أك اخلارجية أمهية القيمة يف التخط
ادلنهج الدراسي ادلطبق. ك أما بجيب أف دتتثل  اف ختطيط التعليم. االمتثاؿ الداخلي ىو 

 .لتناسب احتياجات الطالب التعليم مصممختطيط أف  هوفاالمتثاؿ اخلارجي 
 
 

 
                                                           

7
   Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal.3. 

8
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, ( Jakarta : Kencana 
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 حقيقة .2
كمبادئ توجيهية يف تنفيذ عملية التعلم أف ادلعٍت قيمة اليقُت يف التخطيط التعلم  

، ليس كفقا لبدائل لالختيار من بينها كلكن حيتوم على بعض التدابَت اليت ديكن القياـ 
 .بطريقة منهجية اهب

 تكيفية .3
قاسية . مثل : التخطيط  تنة ليسك التخطيط للتعلم ينبغي أف يرتب يف مر 

ا مل يتم توفَت ىذه الشركط فتخطيط ال ديكن تنفيذىا مع كجود شركط معينة ، إذ للتعليم
 ال ديكن استخدامها. للتعليم
 بساطة .4

بسهولة  اخلطة لعمل ترمجة إمكانية جيب أف تكوف بسيطة مبعٌتإف خطط التعليم 
لن خيدـ كدليل للمعلمُت يف إدارة  تنفيذهفالتخطيط ادلقعد كالصعب كسهلة التنفيذه . 

 م.يالتعل
 التنبؤية .5

طاقة تنبؤية قوية ، مبعٌت التخطيط ديكن  واجليد جيب أف يكوف لدي ختطيط التعليم
 أف تصف "ماذا سيحدث أك غَت ذلك . أف قوة التنبؤ مهم جدان لتوقع رلموعة متنوعة

 استباقها.ادلدرسُت  ليسهل على حدث ، حىتتس اليت االحتماالت من
   ميخطة التعلالخطوات إلعداد  (ج 

م ، خطوات يف إعداد الدراسة التخطيط ىي  يالتعلعلى أساس ادلكونات يف نظاـ 
 9كما يلي :
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 صياغة األىداؼ .0
يف تصميم الدراسة، ادلهمة األكىل للمعلم صياغة أىداؼ تعليمية معينة مع ادلواده 
. كيهدؼ ادلعلم ىو ترمجة الغرض العاـ من التعلم لتكوف ىدفا زلددان ككضعت ىدفا 

 .زلددان كمؤشر لنتائج التعلم
 التعلمجتربة  .2

كاخلطوة الثانية يف ختطيط التعلم ىي اختيار جتربة تعلم اليت جيب أف يتم الطالب 
كفقا ألىداؼ تعليم . التعلم ىو ليس تسجيل كحتفيظ، لكن عملية التجربة . كلذلك، 
جيب أف تدفع الطالب بنشاط يف القياـ بأنشطة معينة ، على الرغم من أف أىداؼ 

 قائق فقط.التعلم فهم البيانات أك احل
 أنشطة التعليم ك التعلم .3

اخلطوة الثالثة يف رسم خطة تعلم مع هنج نظم ىو تعيُت يف أنشطة التعليم ك 
التعلم . تعيُت أنشطة التعليم ك التعلم ادلناسبة ، ضلن نستطيع أف تصميمو من خالؿ 

 رلموعة أك فردية 
 األشخاص ادلعنيُت .4

 ساعدياألشخاص الذين سوؼ  تعيُتختطيط التعليم يف هنج منظم مسؤكلة عن 
 م. ييف عملية التعل كجودىم

 دكاتاألواد ك ادل .5
حتديد ادلواد التعليم كيف  اسبة كاألدكات جزء من نظاـ ختطيطاختيار ادلواد ادلن

 :كاألدكات كديكن النظر يف األمور على النحو التايل
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 تنوع قدرة الفكرية للطالب  (0
 الطالب لدل ققحتأف  ادلطلوبة عدد كتنوع أىداؼ التعلم اخلاصة (2
 تنتج كتستخدـ حصرا اليت كسائل اإلعالـ نوع (3
 لتحقيق أىداؼ التعلم ادلتاحة للتعليمتنوعة من ادلمارسات البديلة ادلرلموعة  (4
 ادلواد كاألدكات اليت ديكن استخدامها (5
 التسهيالت ادلادية ادلتاحة (6
 ادلرافق ادلادية .6

م . كتشمل ادلرافق يصلاح عملية التعلادلرافق ادلادية ىو أحد عوامل اليت تؤثر على 
ة اليت الكبَت أك غرفة  القاعاتالفصوؿ الدراسية، كمركز كسائل اإلعالـ، مباين  ادلادية

معا، باستخداـ مواد التعلم، كاستخداـ عند العمل  كالطالبيستخدمها ادلعلموف 
 األدكات، كادلناقشات ك غَت ذلك.

 التقييم ختطيط .7
 من خالؿك م . ييف نظاـ ختطيط التعل مهماعامالن  تعد التقييم إجراءات

للطالب يف حتقيق  يف مدل إدارة التعليم كيف صلاح التقييمات ، ضلن نستطيع أف ننظر
 :وفر معلومات حوؿيتعلم الطالب سوؼ لالنتائج  تقييمك أىداؼ التعلم. 

 .للتعلم، ك مواد الدرس كاستخداـ مدخالت، ختطيط زلتول التعليمالضعف يف  (0
 دلتابعة جتربة التعلم  الطالب استعدادات طأ تشخيصخ (2
 اصةاخلتعليمية الىداؼ األاكتماؿ  (3
 .ضعف األداة ادلستخدمة لقياس قدرة الطالب على حتقيق أىداؼ التعلم (4
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  3102على أساس منهج تخطيط تعليم اللغة العربية  .ب 
الكفاءات األساسية  أكالسيظهر 2103 منهجاللغة العربية يف تعليم  ختطيط

. ةيف ادلناىج الدراسية السابق يةكفاءة األساسية ىو تغيَت األشكاؿ من الكفاءات ادلعيار ك 
مث الكفاءات األساسية ادلبينة يف الكفاءة األساسية للموضوع ، من ادلواضيع اليت سيتم 

تعليم خطيط تلعملية القياسية الحبثها مث بتعيُت ادلؤشر إىل أف يتحقق على أم حاؿ . أما 
 كمايلي:فهي    2103اللغة العربية على أساس منهج 

 3102م على أساس منهج يتخطيط التعللعملية القياسية ال (أ 
ختطيط الدراسة اليت صممت يف شكل خطة الدرس ك حتضَت الدرس باادلرجع 

إعداد خطط تنفيذ التعلم ك إعداد الوسائل  ميإىل زلتويات القياسية ، تشمل ختطيط التعل
إعداد خطة الدرس ك حتضَت الدرس ك  قييم التدريس ك سيناريو التعلمصادر التعلم تك م

 01ادلستخدمة . مبداخل التعليمكفقا 
 خطة الدرس .0

خطة الدرس ىو اإلطار ادلرجعي إلعداد ادلواد لكل موضوع من ادلوضوعات 
تطوير خطة الدرس استنادان إىل معايَت الكفاءة للخرجيُت كاحملتويات  .الدراسية التعليمية

القياسية لوحدة التعليم على مستول مدرسة اإلبتدائية ، كفقا للنمط من التعلم بتعليمات 
 معينة يف كل سنة. خطة الدرس يستخدـ كمرجع يف كضع خطة تنفيذ التعلم .

ىو تصميم التعلم الذم حيتوم خطط ادلواد  يف كتاب عبد اجمليد خطة الدرس
عينة كنتائج االختيار، التجميع كالفرز، كعرض مواد ادلناىج باالنظر مبفصل يف  ميالتعل
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ك لكن من رأم يوليالكيت، خطة الدرس ىو  على أساس االحتياجات ادلنطقة احمللية.
 00كفاءات األساسية.الم كالتقييم الذم ترتيب بادلنظمة لتحقيق ِإَجاَدة يتنفيذ التعل ةخط

يتكوف سبع خطوات كما يلي :  2103ية تطوير خطة الدرس يف منهج عمل
كفاءة األساسية ك مواد الك  2116كفاءة األساسية أك معيار الكفاءة يف منهج ال

لتقدديها إىل كل يف التنمية كقت ك مصادر الدرس . مية ك أنشطة التعليمية ك تقييم التعلي
راعة الكفاءة ك االحتياجات اإلقليمية. خطوات تطوير خطة الدرس يف كحدة تعليمية مب

 02كما يلي :  2103منهج 
 كفاءة األساسية الاستعراض كحتليل  .0
 كفاءة األساسيةالاستعراض كحتديد  .2
 حتديد ادلعيار ادلادم .3
 ميتطوير أنشطة التعل .4
 حتديد نوع التقييم .5
 الوقتختصيص  .6
 تعيُت مصادر الدرس .7
 تحضير الدرس .3

م من االجتماعات كجها لوجو لواحد أك يحتضَت الدرس ىو خطة أنشطة التعل
أكثر. تطور حتضَت الدرس من خطة الدرس لتوجيو أنشطة التعلم من الطالب يف زلاكلة 

بإعداد حتضَت الدرس    ة. كل مرب يف كحدات التعليم ملـزلتحقيق الكفاءات األساسي

                                                           
11

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Bandung : (PT Remaja Rosda Karya, 2007) 

Hal .38-39. 
12

 M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014),  hal.  

136. 



24 
 

كفقا  اتفاعلي، ادللهم، كادلرح ك مناسبالم حيدث بشكل يالتعل جيعل لة كمنتظمة لكيكام
حتضَت الدرس منظم على ك ادلتعلمُت.  لدل للمصاحل كادلواىب للتنمية العمرانية ك النفسية

 أساس الكفاءات األساسية أك ادلوضوع الفرعي اليت أجريت يف اجتماع كاحد أك أكثر.
طوير ادلعلمُت يف ت على لتسهيلل،  اعلمُت اتباعهادل على بادئ اليت جيبادلأما ك 

 : يى 2103حتضَت الدرس يف منهج 
حتضَت الدرس ادلنظم ادلعلمُت كًتمجة من أفكار ادلنهج ك أساس خطة الدرس اليت  .0

 قد تطور يف الصعيد الوطٍت.
 خطة الدرس ك نفسية ادلتعلمُت. متناسبا معتطوير ادلعلمُت حتضَت الدرس  .2
 مشاركة ادلعلمُتتشجيع  .3
 إلنتاج ادلتعلمُت ادلستقلة .4
 تطوير ثقافة القراءة ك الكتابة .5
 توفَت التغذية ادلرتدة كادلتابعة .6
ة كفاءالار للركابط  بُت معيار الكفاءة ك كضعت حتضَت الدرس مع إيالء االعتب .7

 نشطة التعليمية ك التقييم ك غَت ذلك.األاألساسية ك ادلواد التعليمية ك 
 يا ادلعلومات كاالتصاالتتطبيق تكنولوج .8
 مكونات تحضير الدرس .2

واد ادلىداؼ التعليمية ك األمكونات حتضَت الدرس على األقل يتكوف على 
 تقييم . كأما مكونات حتضَت الدرس الساليب التعليمية كمصادر الدرس ك األالتعليمية ك 

 03يف الشكل التايل : ادلبُت شرحوب 2103على أساس منهج فهو 
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 (3.0): رقمالجدول 
 3102مكونات تحضير الدرس على ٍأساس منهج 

 :            اسم ادلدرسة
 :                 ادلواضيع

 :      الفصل أك مستوم
 :                 ةادلواد الرئيسي

 الزمن                   :
 كفاءة الرئيسيةال .أ 
 ؤشراتادلكفاءة األساسية ك ال .ب 

0.  ...............KD 1)  كKI)  
2.  ...............KD 2)  كKI) 
3.  ...............KD 3)  كKI) 

 مؤشرات :
 
4.  ...............KD 4)  كKI) 
 ؤشرات :ادل
 

 ميأىداؼ التعل .ج 
 ميمواد التعل .د 
 ميأساليب التعل .ق 
 ميكسائل كمصادر التعل .ك 
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 ميخطوات أنشطة التعل .ز 
 اجللسة األكىل .0

 األنشطة األكلية ).... دقائق( (0
 دقائق(األنشطة األساسية  )....  (2
 اإلختتاـ ).... دقائق( (3

 
 اجللسة الثاين .2

 األنشطة األكلية ).... دقائق( (0
 األنشطة األساسية  ).... دقائق( (2
 اإلختتاـ ).... دقائق( (3

 
 تقييمال .ح 

 تقنية التقييم .0
 أدكات التقييم .2
 مبادئ التسجيل .3
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 خطوات تطرير تحضير الدرس .4
يف عملية القياسية  2103كأما خطوات تطوير حتضَت الدرس على أساس منهج 

 04كمايلي:  فهي عن ختطيط التعلم
 استعراض خطة الدرس (0

األساسية ادلناسبة  من الكفاءات 4لكل ادلواد الرئيسية يف خطة الدرس أف تكوف 
أنشطة كفاءات أساسية يف خطة الدرس بتوضيح   4لتحقيق للكفاءه  الرئيسية. باجلوانب

ادلتعلمُت  مهمة األنشطة هة القياسية. يف ىذلى أساس العمليادلتعلمُت بالعاـ يف التعلم ع
مث  (konfirmasi)كتأكيد  ( elaborasi)كصياغة  ( eksplorasi)ىي توزيع لالستكشاؼ 

احملدد يف األنشطة  كجود ىذهجيب ك التواصل.  اسألة كمجع ادلعلومات كجتهيزمالحظة ك 
 التعليم.على عملها يف ف و يعمل ادلعلم اليتطوات اخلحتضَت الدرس يف شكل 

 حتديد ادلواد التعلم (2
حتديد ادلواد التعليمية اليت تدعم حتقيق الكفاءات األساسية بادلرجع احملتملة 
 ادلتعلمُت ك األمهية للخصائص اإلقليمية ك مستول تنمية ادلادية، كالفكرية، كالعاطفية

 .كاالجتماعية كالركحية ادلتعلمُت
 اللغة العربية مواد تعليمتطوير  (3

ترتيب ادلوضوع بشكل منهجي ، الذم  مواد تعليم ىي( 0995من رأم فانُت )
. ك إذا رأم كيب التعليم بشكل منهجي ادلعلمُت كالطالب يف عملية ادلستخدمة من

 .مزيج من ادلعارؼ كادلهارات كادلواقف على أهنا( ادلواد 0977)
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كحتسُت يف إضافة  جدان مهمة مواد كمصدر للمعلومات يف كسائل اإلعالـ ك 
م تكوف مفيدة أك ال يف عملية التعلم يعتمد كثَتا على قدرة يفعالية التعلم. أف مواد التعل

اليت يدة ك اجل، حيت توجد اخلطوات تطوير ادلواد  منها كاالستفادت ىاادلدرسُت على تطوير 
  05التحكم يف التأىل. ذلا يفاحلاجة صلد

 ة إىلادلواد حىت ادلدفوعتطوير ادلواد اليت أظهرت لتحديد مدل ك عمق من 
الرئيسية  عطاء التغذية ادلرتدة للطالب بشأف القضاياإلم، يتصميم التعلعند  ادلدرسُت

 : يهفتطوير ادلواد  ادلتعلقة. ك أما خطوات
 نظر يف أعمدة حتليل الكفاءة األساسيةلا .0
  ةادلواد الرئيسيتسجيل  .2
 ادلوادكصف  الكشف عن .3

 ؤشراتادلتعيُت  (4
الكفاءة األساسية تسمى عالمة احلد األدىن . كتسمى عالمة كحد ادلؤشرات يف 

 06كل ىذه التنبيهات.  قد أتقنوايكوف الطلبة  بأف أدىن ألف تكوف سلتصة ، على األقل
 تطوير ادلؤشرات كفقا للسياؽ كاخلصائص، إعطاء ادلعلمُت مسؤكلية يف تطوير ادلؤشرات 

 :هيفلتدابَت اليت ديكن اختاذىا للطالب أك ادلدارس . أما بالنسبة ل اليت لدل
 صياغة الكفاءات األساسية .0
 حتليل الكفاءات األساسية .2
 اتقدر ال كصف تصحيح .3
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 ؤشراتادلحترير  .4
 تعيُت األىداؼ (5

شمل األىداؼ مجع الكفاءات األساسية يف كل اجتماع. األىداؼ ادلرجع إىل ت
 .الطلبة مؤشرات ، على األقل حيتوم على جانبُت : ادلتعلمُت كجوانب قدرة

 يميةتطوير األنشطة التعل (6
يف ىذا ادلعٌت ، أف  .أف التعلم ىو تعديل أك تعزيز السلوؾ، من خالؿ التجربة

 07الغرض . تفينتائج  نشاط لوالتعلم  ىو عملية أك 
م مصممة لتوفَت جتربة تعلم الذم ينطوم على العمليات العقلية يأنشطة التعل

الطالب مع ادلدرسُت ك البيئة، كمصادر  ادلتعلمُت كبُت  من خالؿ التفاعلكاجلسدية 
التعلم األخرل يف إطار حتقيق الكفاءات األساسية. كأما األمور اليت جيب مراعاهتا يف 

 :فهي أنشطة التعليمتطوير 
بطريقة التعليم ك  علمُت كادلعلمُت يف تنفيذ عمليةادلت التعليم دلساعدةترتيب أنشطة  .0

 .مهنية
 ف لكيو مل ادلعلمع  يػ  وعة من األنشطة اإلدارية اليت م رلميتشمل أنشطة التعل .2

 يف خطة الدرس. مثل ما ىياألنشطة  عملف و ستطيعيادلتعلمُت  جيعلوا
 قادرين على خطوات ادلعلمُت يف جعل ادلتعلمُت يم لكل اجتماع ىيأنشطة التعل .3

األنشطة تتكوف األنشطة األكلية كاألنشطة األساسية ك  هشط. يف ىذالتعلم الن
 األنشطة اخلادتية.
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 كضع نوع التقييم (7
يف خطة الدرس قد تعُت نوع التقييم. تقييم لتحقيق الكفاءات األساسية 

إجراء تقييم باستخداـ اختبارات كغَت ادلتعلمُت أف تعملو على أساس مؤشرات. 
تقييم اختبارات  يف النماذج اخلطية كالشفوية، كادلالحظات، كقياسات األداء ادلوقف، 

كأما األمور اليت كمشاريع أك ادلنتجات، استخداـ احلافظة، كالتقييم الذايت.  لألعمل ادلهمة
 08جيب مراعاهتا يف تصميم التقييم كما يلي:

 3إصلاز اختصاص ىو كفاءة األساسية إىل كفاءة الرئيسية  تقييم موجو لقياس .0
 .4ككفاءة األساسية إىل كفاءة الرئيسية 

التقييم باستخداـ معايَت مرجعية ىو ما الذم يستطيع أف يعمل ادلتعلمُت بعد  .2
 .عملية التعلم كليس لتعيُت موقف الشخص ضد مجاعتو

ادلستمر ىو حتصيل مجيع  ادلقصود من .نظاـ ادلخطط ىو نظاـ التقييم ادلستمر .3
ادلؤشرات مث حتليل نتائجو لتعيُت كفاءة األساسية اليت قد دتتلك كمل دتتلك دلعرفة 

 صعوبات ادلتعلمُت
حتليل النتائج التقييم لتعيُت ادلتابعة ، ادلتابعة  يف حتليل النتائج التقييم يف شكل  .4

 .حتسُت عملية التدريس ادلقبل
 ادلناسبة بالتجربة التعلم الذم قد درس يف عملية التعليمية.أف ينبغي نظاـ التقييم  .5
 تعيُت الوقت (8
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تعيُت الوقت يف كل الكفاءات األساسية على أساس مجلة يف األسبوع ك تعيُت 
الوقت الدرس كل األسبوع بالنظر كفاءات األساسية ك مستول الصعوبة ك مستول 

 األمهية الكفاءات األساسية.
 تعيُت مصادر الدرس (9

مصادر الدرس ىو ادلواد ادلستخدمة يف األنشطة التعلم، كمثل : كسائل اإلعالـ 
 .ادلطبوعة كالبيئة كالطبيعة كاالجتماعية

 مدخل تعليم اللغة العربية  (01
مدخل يف عملية التعلم ىو رلموعة من االفًتاضات اليت بُت كاحدة كأخرل ذات 

 عملية التعليمية . صلة. كىذه االفًتاضات تتعلق باحلرؼ للغة كاحلركؼ يف
طريقة ك  اب "تعليم اللغة العربية )مدخلأما مدخل تعلم اللغة العربية  يف كتك  

 09ىم :كأسلوب ("
 مدخل انسانية .0
 مدخل اذلندسية .2
 مدخل التحليل ك غَت التحليل .3
 مدخال التواصل  .4
 طريقة تعلم اللغة العربية  (00

يتضمن األسلوب كسيلة لعرض ادلواد الدرس مث الدقة يف تعيُت األسلوب ، تعيُت 
مدل صلاح استخداـ أساليب التعلم .  قبل ادلعلمُت اختيار الطريقة اليت ستستخدـ يف 

( األساليب اليت سيتم 0التعلم ، ىناؾ بعض األمور اليت ينبغي االىتماـ ادلعلمُت ىم : 
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( ادلعلم اىتماما للقواعد العامة يف تقدًن الدركس 2ب ، استخدامها كفقا للحرؼ للطال
( النظر يف الفرؽ يف قدرة الطالب جيدة 3مثل القاعدة تدرجييا من السهل إىل الصعبة ، 

( أساليب  5( ينمي الًتكيز كاحلافز للطالب ، 4اجلوانب ادلعرفية كاحلركية كفعالة ، 
أما  األسلوب الذم مت تطويره ك غَت ذلك. ادلستخدمة أف تكوف التعلم مثل اللعبة متعة ك 

 يف تعلم اللغة العربية ىم :
 طريقة ضلو ك ترمجة .0
 طريقة مباشرة .2
 طريقة مسعية شفوية .3
 طريقة قراءة .4
 21طريقة معرفية .5

 3102على أساس منهج  المبحث الثالث:  تنفيذ تعليم اللغة العربية
 التعلممفهوم تنفيذ  .أ 

تنفيذ التعلم ىو مراحل  أف( Suprihadi Saputroسابوترك ) سوبريهادلكفقا ل
نشاؤىا بواسطة ادلعلمُت. ك حقيقة التنفيذ أك تطبيق على تصميم التخطيط الذم قد ا

إجراء التفاعالت بالتدريس كالتعلم من تنفيذ التعلم ىو أنشطة التعلم ك ادلعلمُت من 
ـ رلموعة خالؿ تطبيق رلموعة من االسًتاتيجيات ك أساليب ك طريقة التعلم ك استخدا

 20من كسائل اإلعالـ  ك مصادر التعلم  الذم قد سلطط.
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أف  تنفيذ التعلم ىو ( Alben Ambaritaكلكن اختالؼ مع الرأم ألبُت أمباريتا )
أنشطة شاملة اليت يعكس التفاعل بُت ادلدخالت الديناميكية ك مدخالت ثابتة  اليت 

من رئيس ادلدرسة ك ادلعلمُت ك  حتكم بواسطة اإلدخاؿ اإلدارة. إدخاؿ ديناميكي تتكوف
العاملُت، كادلتعلمُت، كاآلباء ادلتعلمُت . ك أما اإلدخاؿ اإلدارة ىو رلموعة من القواعد 
اليت تتحكم يف التفاعالت بُت اإلدخاؿ الديناميكية كالثابتة يف عملية، رؤية، مهمة، 

 22كصفان للمهمة ادلعلم ك ادلوظفُت  ك سلوؾ ادلدرسة ك الفصل.
على عدد ( عن تقنيات تنفيذ التعلم Masnur Muslich)منصور موسليتش رأم ك 

 23:من األشياء، ىي
 إدارة مكاف للدراسة/الفصوؿ الدراسية .0
 إدارة ادلواد .2
 إدارة األنشطة كالوقت  .3
 إدارة الطالب .4
 إدارة مصادر التعلم .5
 إدارة تعليم السلوؾ .6
 3102عملية القياسية عن تنفيذ التعلم على أساس منهج  .ب 
على  يف عملية التعلماليت إجراء مدرسي اللغة العربية كأما شركط عن تنفيذ التعلم   

 24كمايلي :  2103أساس عملية القياسية يف منهج 
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 دقائق. 35ختصيص الوقت ساعة كجها لوجو التعلم دلستول مدرسة اإلبتدائية  .0
استخداـ الكتب الدرس لتحسُت كفاءة كفعالية الذم مجلتو مبناسب  .2

 ادلتعلمُت الحتياجات
إدارة الفصوؿ يف كل عملية التعلم ، سلوؾ ادلعلمُت إدارة الفصوؿ الدراسية فيما  .3

  :يتعلق بادلعايَت التالية
جيب ادلعلمُت استخداـ الكلمات اليت سهلة الفهم كمهذبة ككاضحة  (0

 كمفهومة بسهولة للمتعلمُت
ينبغي أف ضبط حجم الصوت كتنغيم الصوت ادلعلمُت يف عملية التعلم اليت  (2

 .تكوف قادرة على أف تستمع للمتعلمُت
ادلربُت تكييف الدركس بالسرعة كقدرة التعلم ادلتعلمُت ذكم اخللفيات  (3

 ادلتنوعة
 ادلربُت خيلقوف دائمان االنتظاـ، كاالنضباط، كالراحة يف تنظيم عملية التعلم (4
مدل  إعطاء ادلربُت تقوية كجيرم تعزيز االستجابة كنتائج التعلم ادلتعلمُت (5

 عملية التعلم.
 تشجع ادلريب كتعرب عن تقديرىا للمتعلمُت الساؿ كيعلن جرأة الرأم (6
 نظرة ادلربُت كاللباس متواضعة (7
يف بداية كل فصل دراسي، ينبغي شرح ادلعلم للمتعلمُت عن خطة الدرس  (8

 بالتفصيل 
 الدكاـ ، ادلربُت الـز بدأت كانتهت عملية التعلم كفقا للوقت احملدد (9

 3102في منهج تنفيذ تعليم اللغة العربية  .ج 
ىو منهج جديدا يشدد على حتقيق الكفاءات ادلعارؼ كادلهارات  2103منهج 

يف تنفيذ التعلم أف  .كادلواقف اليت كلها مغلفة يف الكفاءات مهارة الصلبة كمهارة اللينة
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ينبغي  يف تصممو بطريقة جيدا حيت أف يتحقق أىداؼ األساسي من التعلم. ك أما 
 35 :ادلبادئ اليت جيب مراقبتها من ادلعلمُت يف تنفيذ التعلم كتشملهم 

زلولرىا ادلتعلم ىو نبغي تصميم التعلم اليت موضوع الدراسة ىو ادلتعلمُت ، ك أما  .0
 .التعليمي للمتعلمُتادلعلم ىو رلرد العمل كميسر ككاحد ادلصدر 

منية اإلبداع ادلتعلمُت ىو تنفيذ التعلم ينبغي أف يكوف تنمية الدكافع ادلتعلمُت  .2
 للتعلم ك الًتميز .

خلق ظرؼ سعيد ىو أف ينبغي تنفيذ التعلم ادلتعلمُت على الظركؼ متعة كحتديا  .3
 ذلا.

فَت التعلم زلملة بالقيمة، األخالؽ، ادلنطق، اجلماليات ك غَت ذلك مبعٌت جيب تو  .4
 احلركة على طفل لتطوير ما ىو يف أهنا دتلك النفس ادلتعلمُت تصبح أفضل

يوفر جتربة التعلم متعددة من خالؿ تطبيق رلموعة كاسعة من اسًتاتيجيات  .5
كأساليب التعلم اليت متعة مبعٍت يتطلب تنفيذ التعلم االسًتاتيجيات ك أساليب 

 .يمية اليت تعطي للمتعلمُتالتعلم متعددة اليت مناسبا للمواد التعل
كقسمت إىل ثالثة، كىم األنشطة األكلية  2103تنفيذ التعلم يف ادلنهج 

كاألنشطة األساسية كاألنشطة اخلتامية . ك ىذه األنشطة تًتكز يف كاحد من نشاط 
 26التعلم، كال ديكن فصلها عن بعضها البعض.
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 أنشطة األولية  .0
األكلية قبل الدخوؿ يف التعلم األساسية . عادة األنشطة األكلية ىو  األنشطة 

دقيقة. يف ىذا النشاط ديكن أف تقـو بو ادلعلم على  05ختصيص الوقت األنشطة األكلية 
 النحو التايل :

 إعداد الطالب نفسيا كبدنيان ادلشاركة يف التعلم (0
 إفتاح التعلم بقراءة االفتتاحية ك سالـ  (2
 ادلواد ادلدركسة كذات الصلة دراستهااسأؿ أسئلة حوؿ ادلواد اليت كانت  (3
إيصاؿ ادلتعلمُت إىل ادلشكلة أك ادلهمة اليت يتعُت القياـ هبا لدراسة ادلواد كشرح  (4

 أىداؼ التعلم أك الكفاءات األساسية اليت سوؼ تتحقق
تسليم معظم التغطية للمواد ك شرح لألنشطة اليت سيتم االضطالع ادلتعلمُت  (5

 حلل ادلشكلة أك ادلهمة.
فيز التعلم ادلتعلمُت بسياقيان مناسبة  مع االستفادة كتطبيقات مواد يف ظركؼ حت (6

 .احلياة اليومية
 أنشطة األساسية .3

األنشطة األساسية ىو أىم األنشطة يف عملية التعلم ألنو سيتم تسليم مواد 
التعلم كقدـ للمتعلمُت. األنشطة األساسية ىو عملية التعلم لتحقيق األىداؼ ، الذم 

بشكل تفاعلي، ادللهم، كمتعة، كحتفيز ادلتعلمُت . لتصبح بنشاط طاليب ادلعلومات ك يتم 
 .توفَت التنمية النفسية كاجلسدية للمتعلم

األنشطة األساسية باستخداـ األساليب اليت تتناسب مع خصائص ادلتعلمُت 
يف األنشطة  .كادلواضيع اليت تشمل ادلراقبة، اسأؿ نفسك، كمجع ادلعلومات، كاالتصاالت
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األساسية اليت عملية لتنمية ادلواقف كادلعارؼ كادلهارات للمتعلمُت. العملية التكاملية 
 27:ادلوضوعية كالعلمية . اخلطوات يف تطبيق ىذا ادلدخل ىم 

 مالحظة (0
يف مراقبة النشاط، فتح ادلعلم فرص كاسعة كمتنوعة للمتعلمُت إلبداء ادلالحظات 
عن طريق األنشطة النظر كاالستماع كمساع كقراءة . تيسَت ادلعلمُت ادلتعلمُت لقياـ 

 .كتدريبهم على االىتماـ باألمور اذلامة من كائن أك كائناتادلالحظة 
  أسئلة (2

حة على نطاؽ كاسع للمتعلمُت أف اسأؿ عن ما يف األنشطة مراقبة، ادلعلمُت مفتو 
الفعل ينظر إليها، كاستمع، قراءة أك ينظر. أدلة ادلعلم ادلتعلمُت ليتمكن من طرح السؤاؿ 
، أسئلة نتائج ادلالحظات ادللموسة كائنات حىت رلردة فيما يتعلق باحلقائق كادلفاىيم 

 .كاإلجراءات
 مجع ادلعلومات (3

ادلعلومات من رلموعة متنوعة من ادلصادر من خالؿ متابعة من األسئلة ىو مجع 
الوسائل سلتلف. ادلتعلمُت يستطيع قراءة الكتب ، كتوىل اىتماما ذلذه الظاىرة أك الكائن 
الذم مت التحقيق حىت القياـ بالتجارب.  من ىذه أنشطة ، ادلتعلمُت يستطيع مجع 

 ادلعلومات
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 االتصاالت (4
كالـ عن شيئ موجود يف النشاط يف ادلعلومات األنشطة التالية ىي الكتابة أك  

كالبحث عن منط . النتائج ادلعركضة يف الفئة كتصنيفها ادلعلمُت لنتيجة التعلم للمتعلمُت 
 .أك رلموعات

ال  .يف ىذه األنشطة التعلم ، ادلعلمُت يستطيع أف يفعلو مبباشرة أك غَت مباشرة
تعلمُت كلكن ديكن أف يتم التعلم ادلرغوب ينبغي تنفيذ التعلم كجها لوجو بُت ادلعلم كادل

  .يف أم مكاف ك كنقل أثناء التخطيط، كعلى أساس الكفاءة
 النهائيةأنشطة  .2

ىذه األنشطة .  يت يهدؼ لوضع حد لعملية التعلمىو أنشطة ال النهائيةاألنشطة 
ديكن أف يستخدمها ادلدرسوف الستخالص استنتاجات بشأف التعلم ادلادية قد اكتمل 

ادلعلم كادلتعلمُت القياـ بالتأمل كالتقييم للنظر يف معدؿ النجاح للتعلم، كالوقت  .دتاما
بعض األنشطة اليت ديكن  .دقيقة يف كقت متأخر 01الذم ديكن أف يستخدـ للتغطية 

 28أف يقـو هبا ادلعلم كادلتعلم يف هناية ىذا النشاط فيما يلي :
أنشطة التعلم كالنتائج اليت مت احلصوؿ استخالص النتائج على رلموعة كاملة من  (0

عليها بعد مجاعي العثور على فائدة مباشرة أك غَت مباشرة من نتائج التعلم اليت 
 .قد حتدث

 .توفَت التغذية ادلرتدة يف ىذه العملية كنتائج التعلم (2
 إبالغ خطة أنشطة لالجتماع القادـ للتعلم (3
 .ما فرادل أك مجاعةالقياـ بأنشطة ادلتابعة يف شكل منح، التعيُت أ (4
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 الثالث الفصل
 و إجراءاته منهجية البحث
 

العقلهللت صلهإىلهالكشفهعنهاحلقيقةههيهنججههالطريقهال اضحهالذيهنج هو هادل
اليتهتريدهالباحثةهال ص لهإليجا،هأوهالربوهنةهعلىهصحةهحقيقةهادلعل مةهمستعيهناهمبجم عةه

هٔمنهالق اعدهالعامةهخيضعهذلاهالعقلهيفهعمليةهالبحث.
هتتعلقهبههوهو ه همدللهالبحثهفيمكنهتفصيلهمهنج هوذاهالبحثهباألم رهاليت

ه، هالبحثه، همصادرورلتمع هالبياناتهوههاالبياناتهو هأسل بهحتليل هأدواتهالبحثه، ،
هطريقةهالتأكيدهمنهصدقهالبياناتهوهثباهتاه.

 ثمدخل البح  . أ
أودافهوذاهالبحثهو هزلاولةهدلعرفةهوت ضيحهعنهإدارةهتعليمهاللغةهالعربيةهعلىه

هعلىهأساسههوتهنفيذهعلىهختطيطهاليتهتشتملهٖٕٔٓأساسهمهنج ه هالعربية هاللغة تعليم
ه هه.ٖٕٔٓمهنج  هادلدلل هالبحثهفج  هوذا هيف هُيستخدم هالذي هادلدلل هأوهالوأما هن ع 

هالكيف  ههادلدلل هككلهاإلفيجا هيف هأاحاثه هونتاي  هالرييس  هالبيانات همصدر هو  نسان
هالفعلية هاحلالة همع هتتطابق هاليت هالكلمات هاخللفيةه. هالطبيعية همن همجعجا همت هاليت البيانات

ه.همباكرةه)اإلعدادهالطبيعية(هكمصدرهبيانات
هالبحثه عنههادلت قعهأنهتك نهقادرةهعلىهإجيادهووصفهالبياناتهالشاملةيفهوذا

ه همهنج  هأساس هعلى هالعربية هاللغة هتعليم هوتهنفيذ هالتعليميةههٖٕٔٓختطيط هادلؤسسات يف
همتف قة هاإلسبلمية ه، هودفا هأصبحت هاليت همتف قة هاإلسبلمية هو هادلؤسسة هالبحث ذلذا

هاإلسبلميةه هاإلبتدايية هومدرسة هج مبان  هق مان هاحلك مية هاإلسبلمية هاإلبتدايية مدرسة
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هج مبان  هرجي س  هاحلك مية هاألكاددي هأفضل هعلىهاإلصلاز هنظرة هالدارسهاإلبتداي ه. من
ه .مهنطقةهج مبانهيفهغريواههاحلك مية

هالبحثه نيهههالدراسةهادل اضيعألنهتبحثهوذهدراسةهحالةهمتعددةهبتصميميستخدمهوذا
ولذلك،هوفقاهالقًتاحه.هأوهختزينهالبيانات.هكانهم ض عهالبحثهأكثرهمنهواحدةهأوهأكثر
وتبحثهدراسةهحاالتهمتعددةهعنهٕ دراسةهحالةهمتعددة.هاستخدمتهالباحثةب غدان،ه

هادل ض عبعضهم ض عهمعنيه همقارنةهأوجههه.ومقارنةهأوهنزاعهبعضهمنهوذا ويشملهوذا
ألنهههٖ.الشبههوااللتبلفهوالقاعدةهعم ما،هويهنبغ همقارنةهم ض عهشلاثلهوقابلةهللمقارنة

هالفردية هلدراساتهاحلالة هالبحثهتستطيعهأنهكلهمكانهديكنهأنهتك نهم ض عا هووذا
ههٗدراسةهحاالتهمتعددة.تصميمههتستخدم

ه هتألذ هأن هولذلك، هادلالباحثة هادلؤسساتنفس همن هاإلسبلميةههدرسة التعليمية
ه هفحصجا العليا.احلك مية همت هعلىههاحلاالتهاليت هالعربية هاللغة هتعليم هوتهنفيذ هختطيط و 

هللفيةههيفهمؤسساتهٖٕٔٓأساسهمهنج ه هاليتهذلا هالعليا هاحلك مية هاإلسبلمية التعليمية
هتصميمسلتلفة همتعددةهدراسةه. هيتعلقههحاالت هفيما هالعلمية هادلسؤولية هكجج د تهنفيذوا
هالبح ثبالع هبنيهالًتكيز هادلهنطقية وحتليلهالبياناتهنتاي ههومجعهالبياناتهذاتهالصلةهبلقة

ه.البحث
تطبيقهتصميمهدراسةهحاالتهمتعددةهبدأتهمنهاحلالةهاألوىلهمثهيستمرهيفهاحلالةه
هالبحثهو هدراسةهحالةهمتعددةه.مثهاخلط اتهاليتهستتخذه الثانية.هوبسببهتصميمهوذا

                                                           
2
 Bogdan, et.al. menyatakan sebagai berikut: “When reseachers study two or more 

subjects, settings, or depositories of data they are usually doing what we call multi-case studies”. 

Lihat Robert C. Bogdan, et.al., Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and 

Methods(London: Allyn and Bacon Inc.,1998), hlm. 62 
3
 Abdul Wahab, Menulis Karya Ilmiah(Surabaya: Airlangga University Press, 1999), 

hlm.92. 
4
 Robert K. Yin, “Case Study Research: Design and Methods”, diterjemahkan oleh M. 

Djauzi Mudzakir, Studi Kasus: Desain dan Metode(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 

hlm. 54  



04 
 

مدرسةهاإلبتداييةه(هإجراءهمجعهالبياناتهعنهاحلالةهاألوىلهيفهٔ)يفهوذاهالبحثهكماهيل ه ه
اإلسبلميةهاحلك ميةهق مانهج مبان هوقدهمتهإجراءهالبحثهحىتهالبياناتهمست ىهالتشبعه

عنهختطيطهوتهنفيذههالقيامهبههيفهتصهنيفهادل اضيعهإلجيادهتص رهمبدي هولبللهوذاهال قت
هالثانيةإجراءهمجعهالبياناتهعنهاحلالةه(هٕ.ه)ٖٕٔٓتعليمهاللغةهالعربيةهعلىهأساسهمهنج ه

هاإلبتداييةهاإلسبلميةهاحلك ميةهيفه و هاحلص لهعلىههاألودافهوههج مبان هرجي س مدرسة
 .ٖٕٔٓختطيطهوتهنفيذهتعليمهاللغةهالعربيةهعلىهأساسهمهنج هعنههاستهنتاجاتهمفاويمية

 ةر الباحثحضو    . ب
جيبهأنهيك نهحض رهالباحثةهيفهوهة.هالبحثهو هالباحثهااألداةهالرييسيةهيفهوذ

هالبحثهالبحثهالكيف ه هوادلقابلةأألنهيفهوذا هادلبلحظة هعملهفضل هالباحثةههتاليتهقد جا
علىهفجمهتركيزهالبحثهبالعمقه.هولذلكه،هقدرةهادلبلحظاتهالباحثةهكأدواتهيفهالبحث
هبتكثيفك نهحض رهالباحثةههدلراقبةهالظ اورهي.هجيبهأنههاألمثلهو هيفهإجيادهالبيانات

هالباحثةهيفهمكانهالبح ث.ههحض ر
ه هيفهمكان هالباحثة هالباحثحض ر هالبياناتههةالبح ثهلزيادة همصادر همع التفاعل

يهنبغ هأنهتك نههةالباحثلذلكهوهه ٘.تركيزهالبح ثهعنمعل ماتهصحيحةهعلىهللحص له
ه هعلىهبهناءهعبلقةهأكثر هأنهالباحثقادرة هالثقة هعلىهبهناء هوقادرة هنتاي ههةدراية لنهتستخدم

ه.هثتْهوهإيذاءهاآللرينهأوهادلؤسساتهاليتهاحُههةاط اخللؤلودافههالبح ث
ه

ه هفمهنجاهماهيأيتتهالباحثةهوهأماهيفهادلمارسةهاليتهأجره

                                                           
5
 Muhadjir, Neng. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990), hal. 

46 
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همع .ٔ همشاورات هاحلك ميةههإجراء هاإلسبلمية هاإلبتدايية هادلدرسة هيف هادلدرسة رييس
هللت صيله هج مبان  هرجي س  هاحلك مية هاإلسبلمية هاإلبتدايية هوادلدرسة ق مان

 األودافهوهأودافهالبحث.
ها .ٕ هوهإجراء هادلدرسة هرييس همع ههمعلم جتماع هيف هالعربية اإلبتداييةههدرسةادلاللغة

هاحلك مية هادلوههق مانهاإلسبلمية هرجي س هدرسة هاحلك مية هاإلسبلمية اإلبتدايية
 لتعينيهاخلط اتهعنهتهنفيذهالبحث.هج مبان 

هيفهءإجرا .ٖ هالبيانات ههاسًتداد هادليدان هيف هاادلمباكرة هاإلسبلميةهدرسة إلبتدايية
 ج مبان هدرسةهاإلبتداييةهاإلسبلميةهاحلك ميةهرجي س ادلوههاحلك ميةهق مان

اإلبتداييةههدرسةادليفهعلم هاللغةهالعربيةهمإجراءهمقابلةهمباكرةهمعهرييسهادلدرسةهوه .ٗ
هاحلك مية هرجي س هادلوههق مانهاإلسبلمية هاحلك مية هاإلسبلمية هاإلبتدايية درسة

ه.ج مبان 
 مصادر البيانات   . ج

ه هالفرد هالبياناتهو  هالبيانات.هادلتهناولادلقص دهمبصادر هالبياناتههٙمهنه إنهمصادر
هعلىالبحثهو هالبياناتهالىتهحصلهايفهوذ ههتههبا هوههمنالباحثة هادلقابلة هو ادلبلحظة
تتهناولهوذههادلصادرهمنهادلقابلةهبنيهالباحثةهوهرييسهادلدرسةهيفهادلدرسةهوهال ثايقه.ههدراسة

هاإلسبلم هاحلك مية هاإلبتدايية هادلدرسة هق مانهج مبان هو هاإلسبلمية هاحلك مية يةهاإلبتدايية
هالعربيةهيفهالفصلهاألولهيفرجي س هج مبان هوم هادلدرسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهعلم هاللغة

هاإلسبلميةهق مانهج مبان هوهادلدرسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س هج مبان .

                                                           
6
 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek : Edisi Revisi V, ( 

Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 107. 
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تعلقهعنهإدارةهتعليمهاللغةهيفهوذاهالبحثهو هالبياناتهاليتهتهالبياناتهاليتهحيتاج
ه همهنج  هأساس هعلى ههٖٕٔٓالعربية همكت بة. هغري هأو هادلكت بة هالبيانات هبامن لهنسبةهأما

ه:مهاهانوهناكهن عهادلكت بةهفإنهللبيانات
ه .ٔ هاليت هالبياناتهمباكرة هو  هالباحثجتالبياناتهاألولية ههمباكرةهةمعجا صادرهادلمن

نتاي ههعليجاهمنهحصلهقدالبياناتهاألوليةهاليتهوهو هه،يفهوذاهالبحثهٚ.يةاألول
هرييسهادلدرسة همع ههعلم موههمقابلة هيف هالعربية هاحلك ميةهادلاللغة هاإلبتدايية درسة

ه هو هج مبان  هق مان هرجي س ههدرسةادلاإلسبلمية هاإلسبلمية هاحلك مية اإلبتدايية
 ج مبان 

و هالبياناتهالهناجتةهمعهمقاببلتهمنهاألكخاصهالذينهكان اهيفهوهةه يالبياناتهالثان .ٕ
ههالبي ة هأيضا هالصدد هويفهوذا ه. هالباحثتادلدرسية هالبياناتهمثلههةهنظر هال ثيقة من

هيفه هالرمسية هوال ثايق هالشخصية، هوال ثايق هاحملف ظات هومصدر هالعلمية، اجملبلت
هاإلسبلميةدرسادل هاحلك مية هاإلبتدايية همدرسهق مانهة هو هاإلبتداييةهج مبان  ة

 .ج مبان هرجي س هاحلك ميةهاإلسبلمية
ه هال ثايقهالتاليةهأنهادلصادرهادلكت بةهاليتهاستخدمتهيفهوذاهالبحثهيتك نهمن

هاحل .ٔ هاإلبتدايية هتأسيسهادلدرسة هوهتاريخ هج مبان  هق مان هاإلسبلمية مدرسةهك مية
 اإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س هج مبان .

هوأوداف .ٕ هوالبعثة هاحلهالرؤية هاإلبتدايية هج مبان هادلدرسة هق مان هاإلسبلمية ك مية
 مبان .مدرسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س هج هوه

يفهك ميةهاإلسبلميةهق مانهج مبان هوهادلدرسةهاإلبتداييةهاحليفههالتهنظيم ًتتيبهال .ٖ
 درسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س هج مبان .ادل
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 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hal. 84. 



00 
 

ه .ٗ هختطيط هيف هالعربية هاللغة هق مانتعليم هاإلسبلمية هاحلك مية هاإلبتدايية هادلدرسة
هادليفهوهج مبان ه هاحلك مية هاإلبتدايية هرجي س درسة ه هههج مبان هاإلسبلمية كمثل

 اللغةهالعربية.هيفهلطةهالدرسهوهحتضريهالدرس
هالبحثهمنهوذههاألوصاف،همصادرهالبيانا اللغةهه امعلمهو تهالرييسيةهيفهوذا

وههٖٕٔٓعلىهأساسهمهنج هههتهنفيذوهمهاللغةهالعربيةهيتعلهختطيطهيفه نيعملهنالعربيةهالذي
هاله امعلم هالعربية حيتهمجعهكلهالبياناتههنآللريت صياتهللمخربينهاله نعطيهذيناللغة

 ة.البلزمةهوفقاهالحتياجاتهالباحث
 أسلوب جمع البيانات . د

هالبياناتهاليتهتستخدمإنه هالبحثههةالباحثهأسل بهمجع هالبياناتهيفهوذا جلمع
هو هكماهيل  

 ههادلقابلة .ٔ
احمعهادلعل ماتهوهالبياناتههةنةهكفجيةهيق مهمنهلبلذلاهالباحثتعتربهادلقابلةهاستبا

الشف يةهمنهادلفح صه،هوهو هأداةهمجمةهللحص لهعلىهادلعل ماتهمنهلبللهمصادرواه
هٛالبشريةه.

معلم هاللغةهالعربيةهيفههالباحثةهادلقابلةهجلمعهادلعل ماتهعنهطريقهاستخدمتوقده
هاحل هاإلبتدايية هوهادلدرسة هج مبان  هق مان هاإلسبلمية هاإلبتداييك مية هاحلك ميةهادلدرسة ة

ههٖٕٔٓاإلسبلميةهرجي س هج مبان هالذيهيتعلقهعنهتصميمهادلهنج ه

                                                           
8
(هصه هٜٛٔ"،ه)هعمانه هدارهالفكره،ههأساليبه –أدواته  –، البحث العلمي مفهومه ذوقانهعبيداتهوهآلرونه"ه  

هٖ٘ٔ
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مهييفهتعلهنالهادلعل ماتهمنهادلعلمنيهعنهختطيطهوهتهنفيذهتهالباحثةهأنهتأرادفقدهه
هالعربيةهعلىهأساسهمهنج ه هختطيطهعمليةادلدرسةهلشرحههيفوهوَِكيلهادلهنج ههٖٕٔٓاللغة

هه.هٖٕٔٓتهنفيذههعلىهأساسهمهنج هوههالتعليم
 بلحظةهادل .ٕ

هاإلنسانهالعاديهيفهاكتسابهخلرباهت هيستخدمجا حيثههوهمعل ماتهههو هوسيلة
اهبلحظهفإهنتحنيههةمنهلبللهماهنشاودههأوهنسمعهعهنهه،هوهلكنهالباحثهصلمعهلرباتهنا

ههٜ.واعيةهأوهفجمهدقيقهلظاورةهمعيهنةهدلعرفةهاأساسهاعلهمنهمبلحظاهتتبعهمهنججاهمعيهناهجتي
هاألنشطةهتمستخدا هالبياناتهعن هالبحثهجلمع هوذا هيف هادلبلحظة هيفهالباحثة

هق مان هاإلسبلمية هاحلك مية هاإلبتدايية هادلدرسة هيف هاألول هللفصل هالعربية هاللغة هتعليم
نشطةهاألهمنهميةهاإلسبلميةهرجي س هج مبان ه،هإبتداءًهج مبان هوادلدرسةهاإلبتداييةهاحلك ه

هاألاألإىلههاألوىل هيالتعلىهيفهعمليةهلرهنشطة هالعربيةهيفهمهوهدلعرفة مشاكلهمعلم هاللغة
هتطبيقهلطةهالدرسهوهحتضريهالدرسهيفهالفصله.

  ال ثايقهدراسة .ٖ
وهو هطريقةهالبحثهلطلبهاحلقايقهوهالبياناتهمنهال ثايقهوهالكتبهوهاجملبلته

ههٓٔوهالرسايلهوهادلذكراتهوهغريواهمنهادل ادهادلكت بةه.
هاستخدمت هدراسةهوقد هالبياناتهعنههالباحثة هالبحثهلتحصيل هوذا هيف ال ثايق

هصياغ هة هادلدرسهٖٕٔٓادلهنج  هيف هاإلسبلمية هاحلك مية هاإلبتدايية هوهة هج مبان  ق مان
هوه هج مبان  هرجي س  هاإلسبلمية هاحلك مية هاإلبتدايية هوهادلدرسة هالدرس هلطة حتضريهوضع

                                                           
3
 ٖٓٔادلرجعهنفسهه،هصه  

10
 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  hal. 2. 
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ميةهق مانهج مبان هاللغةهالعربيةهللفصلهاألولهيفهادلدرسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلهدرس
هوهادلدرسةهاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س هج مبان .

 تحليل البيانات . ه
بحثهالهن ع ه،هوهو هاليتهتعط همرحلةهحتليلهالبياناتهو هادلرحلةهاحلامسةهيفهال

هوه هميزته، هالهن ع هذلذا هرلاال هجتعله هو هشلتعا هو هلاصا هطعما هوهتعطيه هالتحليل هيف لئلبداع
هوو ه هاليتهتالًتكيب. ه هالباحثادلرحلة هفيجا هاليتهاعنهغريوهةاخلبريههةتميز هادلرحلة هأهنا .هكما

هالبحثهالكم ه هفف  هواضح، هبشكل هالبحثهالكم  هعن هالبحثهالهن ع  ختتلفهفيجا
هكانتهم هبسيطة هالتحليلهباألساسهعلىهالعلمياتهاإلحصايية، هادلت سطاتهوهيعتمد ثل

 اعهه،هوهالقياساتهادلتكررةهوهضل وا.هبيهنماهدةهمثلهحتليلهالتباينه،هبأنعقّهالتكرارات،هأوهم
هٔٔالتحليلهيفهالبحثهالهن ع هأكثرهعمقاهوهأبعدهيفهسربهأغ ارهالظاورةهادلرادهاحثجا.

هالباحثةهجاتمجعهقدمعٌتهللبياناتهاليتهالبياناتهو هلط اتهإعطاءهتأويلهوهحتليله
هٕٔلئلجابةهعلىهادلشاكلهيفهالبحث.هاستخدمجتحىته

.هوهالطريقةههان عيهالباحثةهمدلبلهتوذاهالبحثهاستخدمهتحليلهالبياناتهيفول
هلط اته هأربعباستخدامهتحليليةه،هال صفيةهالطريقةهالاليتهتستخدمجاهالباحثةهو ه

ههجاتاستعراضهمجيعهالبياناتهالىتهقدهمجع .ٔ بلحظةهوادلهقابلةادلهالبياناتهمنهوو ،
 .دراسةهال ثايقوه

هه بياناتهويفهالهاحلد .ٕ همجعهوحتديد ههالبياناتبالتصار، وههامعاجلتجادلهناسبهمث
 .مهنجاهجاهواستهنت

                                                           
.ه)هعمانه هدارهادليسرةهللهنشرهوههأسس بناء المناهج و تنظيمهاحلم هأمحدهال كيلهوهزلمدهبنهأمنيهادلفيته..هه ٔٔ

همه(هٕٓٓالت زيعهوهالطباعةه.ه
12

 Amirul, Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 

hal.141. 
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هلتهنظيمهوعرضعرضها .ٖ للحص لهعلىهص رةهههللبياناتهكاملهلبياناتهو هزلاولة
 كاملة

هو اجل .ٗ هوالتحقق ههمع هتهنفيذتهنفيذ هو هالبيانات هادلدلبلتهتفسري هعلى هاحلص ل
 ٖٔ.هتاجاحلاجةهإليجاهيفهاالستهنالعث رهعلىهبياناتهجديدةهب

ه هيف هالبيانات هالبحثحتليل هوذا هلهالباحثةهستخدمته، هالبيانات هادلرتبطةتحليل
.ههٖٕٔٓمهاللغةهالعربيةهعلىهأساسهمهنج هيتعلمهاللغةهالعربيةهوهتهنفيذوهمعلم تخطيطهب

ه.مبلحظاتهمكثفةهوهقراءةهال ثايقهادل ج دةوههمتعمقةهتقاببلادلهالباحثةهوقدهأجرت
هلروبرتهيني هوفقا ه،ههه(Robert K.Yin)همث هحاالتهمتعددة هالبحثهدراسة هيف ،

هاليته هالبياناتكانتهلط تان هيفهحتليل هتعملجا ههجتبهأن هالبياناتهللحاالتهمها حتليل
هٗٔوحتليلهعربهحاالت.هالفردية
 حتليلهالبياناتهللحاالتهالفردية .ٔ

يفهوذاهالبحثهو هحتليلهكلهحالةهاليتهكانتههحتليلهالبياناتهللحاالتهالفردية
هاإلسبلميةه هاإلبتدايية هق مانهج مبان هومدرسة هاحلك مية هاإلسبلمية هاإلبتدايية يفهمدرسة
احلك ميةهرجي س هج مبان همثهمجعهبنيهحالتنيهمعهلط اتهحتليلهعربهحاالت.هلت ضيحه

هيف هب صفجا هتستطيع هاليت هالفردية هللحاالت هالبيانات هحتليل هالبيانيةهاخلط ات هرس م
ه فيمايل 

ه
ه

                                                           
13

 Sutrisno, Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta:Psikologi UGM Press,1987), 

hal. 38. 
14

 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, penerjemah M.Djauzi Muzakir, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 61  
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ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

ه

 (3.1الرسوم البيانية رقم : )
 خطوات تحليل البيانات الحاالت الفردية

 

 

 

 

 

 

 

ه

هحاالتهالفردية

مدرسةهاإلبتداييةهاإلسبلميةه
 احلك ميةهق مانهج مبان 

يرتبهنظريةهادل ض عيةهاحلاالته

 الثاينالفرديةه

 

 حتليلهادلفاويميةهاالستقرايية

يرتبهنظريةهادل ض عيةهاحلاالته

 الفرديةهاألوىل

 يرتبهاإلقًتاحهكهنتاي هادلفاويم 

هحاالتهالفردية

مدرسةهاإلبتداييةهاإلسبلميةه

 ج مبان هرجي س هاحلك مية

 
 حتليلهادلفاويميةهاالستقرايية

 يرتبهاإلقًتاحهكهنتاي هادلفاويم 

 مقارنةهودم هاحلاالتهالفرديةهاألوىلهوالثاين

 حتليلهعربهحاالت
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 حتليلهعربهحاالت .ٕ
حتليلهعربهحاالتهدلقارنةهالهنتاي همنهكلهحالةهوعمليةهدرلجا.هوأماهلط اتهعنه

هحتليلهعربهحاالتهفيمايل ه 
ه
ه

ه
ه
ه
ه

 (3.2الرسوم البيانية رقم : )
 تحليل عبر حاالتخطوات 

      طريقة التأكيد من صدق البيانات و ثباتها . و
ك نهتعليجاه،هأنههةص لاحملالتحققهمنهصحةهالبياناتهالبلزمةهإلثباتهالبياناته

ه و أنهوهناكهأربعةهمعايريه(Moleong)ه.هوقالهم لي ن همسؤوالًههبياناتاحلقايقهمعهحتققه
ه : هالهنقله،(هKredibilitas)ادلصداقية هاالعتماديةه،(Transferabilitas)هإمكانية
(dependabilitas)ه ههه ههك نفريمابيلييتو (konfirmabilitas.)ٔ٘ ه هالباحثة هولكن تستخدمهأن

ه ه وهادلعايريهاألربعةمنههواحدا
 (هKredibilitas)هادلصداقية .ٔ

هببعضهاألنشطة هالبحثهادلشم لة هوذا ههيف هعن، ههجتعل هاإلستهنتاجاتاألنشطة
ه،هت سيعهوقتهادلراقبةهيفهاحلقلهأوال،هويتك نهمنه هم ث قةاحملص لةهعليجاهوهتفسرياتهالوه

                                                           
15

 Lexy J. Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), Hal. 326. 

 حاالتهمتعددةههبيانهادلفاويم هيرتب مقارنةهودم هبنيهحالتني

هبيانهادلهناسبةالهإعادةهاإلعمار

 لل قايعهكلهحاالت

 تقييمهبيانهادلطابقةهبال قايعهادلشارهإليه
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هبتخطيطه هيتعلق هالعربيةالذي هاللغة هههتهنفيذوههتعليم هأساسهمهنج  هدراسةههٖٕٔٓعلى (
همدرسةهادلهتاحلاال هج مبان هو هق مان هاإلسبلمية هاحلك مية هاإلبتدايية هادلدرسة هيف تعددة

هج مبان (ه.هاإلبتداييةهاحلك ميةهاإلسبلميةهرجي س 
هالباحثهثانيا هإجراء ه، هادلبلحظاتهادلتعمقة ههةتهنفيذ هادلستمرة هحص لهحىتهادلراقبة
ه.مب ض عهالبحثوهذاتهالصلةهههادلجمةادلشاكلهادلتعمقهدلعرفةهاجل انبههةفجمهالباحث
هالتثليثهثالثا هالبحثه(Triangulasi)هتهنفيذ هيفهوذا هالتثليثهباستخدامهوهه، تهنفيذ

هاحملص لةمصادرهوأساليبهونظرية.هتثليثهادلصادرهادلستخدمةهعنهطريقهمقارنةهالبياناته
همنه هوهيناآللرههقياساهادلخربينهإىلهسلربينعليجا عنهطريقههادلستخدمةهساليباألهتثليث.
ه.  كمثلهمقابلةه،همبلحظةهودراسةهال ثايقههمجعهالبيانات

هالبحثه هايفهوذا هو ههتستخدم، ههتثليثهادلصادرالباحثة ،ههساليباألهتثليثو
هالرأي هفيصلههسانابية"هلدىهكما "(Sanapiah Faisal)همصداقيةه همعيار نتاي ههلتحقيق
هٙٔ.هساليباألهتثليثوههعلىهاألقلهباستخدامهتثليثهادلصادرهالبحث

 

                                                           
16

 Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasinya, ( Malang : 

Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), Hal. 12 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات ونتائج البحث

مع  ميدان الدراسة وعرض بيانات البحثػلتوي ىذا الفصل على عرض حملة عن 
 وىي كما البيانات التالية: نتائج البحث،

 لمحة عن ميدان الدراسة -أ 
 مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج .1
 اإلسالمية الحكومية قومان جومبانجمدرسة اإلبتدائية ب تأسيستاريخ  (1

إن مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان دبدينة جومبانج. و يقع يف 
جومبانج و موقعتو قريب من طريق وقرية والسكن  A ٛالشارع عبد الرضبن صاحل رقم 

 وليس بعيداً عن ادلتاجر واألسواق جومبانج.
. ٖٜٓٔة قومان جومبانج يف السنة أسس مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومي

قبل أن يصبح مدرسة اإلسالمية اإلبتدائية احلكومية امسو مدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء 
كمثل احلاج أضبد قومان واحلاج رضوان  قومان جومبانج . مؤسسها ىو العلماء واجملتمعية

سامبونج   بيهاقيزيز بصري واحلاج عواحلاج زلسُت إدريس واحلاج أضبد بصري واحلاج 
 وغَت ذلك.

، نظام التدريس الذي تنفيذه وفقا بالتنمية ٜٓٙٔحىت سنة  ٜٓ٘ٔمث سنة 
أوقات. يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان باإلضافة إىل الدرس الديٍت و 

 تعطي الدرس العام أيضا كمثل الرياضيات واللغة اإلندونيسية والتاريخ وغَت ذلك.
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 ٜٓٛٔويف سنة  "تيالدان"ذه ادلدرسة مدرسة اإلبتدائية احلكومية ى ن يكونأو 
ان تكون مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان حىت اآلن. ىذه ادلدرسة ىو 

 ٔخدمات العلماء يف ادلعركتو يف احلياة الفكرية لألمة إندونيسيا.
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانبالرؤية والمهمة  (2

ربقيق ىي  جومبانج درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومانادل الرؤية .ٔ
 2 .عالية درسة ادلصداقية يف اجملتمع و قوة تنافسيةادل

 3 كمايلي :  جومبانج درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومانادلادلهمة  .ٕ
 .التكنولوجيا وعلوم القرآن القراءة الكتابة يفعلوم  زيادة ادلعرفة ادلتعلمُت يف (ٔ
 .ربسُت ادلوارد البشرية النشطة واخلالقة وادلبتكرة وفقا لألوقات (ٕ
 تعريف ادلتعلمُت التصرف والتكلم بأدب وأخالق الكرؽلة (ٖ
ربقيق جودة اخلرغلُت وموثوق هبا من سنة إىل سنة واستعداد التنافس مع  (ٗ

 .اخلرغلُت من غَتىا
التحصيل و  فيما يتعلق بإصلازات ادلتعلمُت زيادة القدرة التنافسية للمدرسة (٘

 .الدراسي األكادؽلي وغَتىا
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانبهيكل التنظيمي  (3

جومبانج  درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومانوأما ىيكل التنظيمي يف ادل
إلبتدائية اإلسالمية احلكومية درسة امن رئيس ادلدرسة حىت أعضاء أخرى وموقفها يف ادل

 ٗ: كما ىف اجلدول التاىلجومبانج   قومان

                                                           
1
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانجادلالحظة من وثائق  البيانات مأخودة عن 

2
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلرجع  

3
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلرجع  
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 (4.1) رقم : الرسوم البيانية
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانفي ال هيكل التنظيمي

 2114/  2113العام الدراسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانجوثائق ال نتيجة 

 منسق إداري
Endah Susilawati, S.Pd.I 

 
 نائب رئيس ادلدرسة

Siti Muzayyanah, S.Ag 
 

 رئيس ادلناىج الدراسية
Mashudi, S.Pd.I 

 

  رئيس سنهم
Kodirin, S.Pd.I 

 

 البنية التحتيةرئيس 
Siham Muharromah, S.Ag 

 

 رللس ادلعلمُت

التوجيو اإلرشاد 
(BK) 

  أنشطة إضافية

 

 معلم الفصل KKGمعلم 

 معلم الفصل األول

 معلم الفصل الثاين

 معلم الفصل السادس معلم الفصل الثالث

 معلم الفصل اخلامس

 معلم الفصل الرابع

 ادلتعلمُت

نةجالل  

 

 

  ادلدرسة رئيس
H. M. Zainut Tamam, S. Ag, M.Pd.I 
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اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية مدرسة ال حالة المدرسين والموظفين فى (4
 جومبانج قومان

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان أما ادلدرسون وادلدرسات ىف 
موالنا مالك اإلسالمية  كجامعةيف إندونيسيا  اجلامعات ادلرتلفة  يفتررجون جومبانج  ادل

جامعة الًتبية جومبانج وجامعة احلكومية دار العلوم جومبانج و  ماالنج احلكومية إبراىيم
مدرسا وىو شبانية عشر الذكور وأربعة  ٕٙ ىؤالء ادلدرسون وادلدرساتوغَت ذلك. وعدد 

ادلدرسون وادلدرسات ىف أوضاع  ٘وأربعون اإلناث كما اجلدول األول يف ادلالحق. 
 ادلعلمُتادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج اجملموعة إىل قسمُت علا 

 .(GTT) ادلثبتُتوادلعلمُت غَت  (GTY) ادلثبتُت

 مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانب حالة الطالب والطالبات (5
 جومبانج

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج معظم من ىف  ةالطلب  
ومعظم  ذلك غَتديويك و و  تيمبيالنج وفَتاكو فيلوسو وموجو أجونج جومبانج كمثل من 

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  . كل السنة الدراسية اجلديدةكيديري  بعيدًا من
 ٙكما ىف اجلدول التاىل: وقد زادت دائماً قومان جومبانج 

 
 
 

                                                           
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜاحلكومية قومان جومبانج يف التاريخ ادلالحظة يف إدارة ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية البيانات مأخودة عن   ٘
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف  سييت مزينة كمساعدة ادلدير يف قسم نائب ادلناىج الدراسياحلوار مع البيانات مأخودة عن  6

 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔقومان جومبانج يف التاريخ 
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 (4.1رقم : )الجدول 
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانال فى ةحالة الطلب

 م 2114-م 2113السنة الدراسية 

 الصف
 الجنس

 مجموع
 أنثى ذكر

 ٕٙٓ ٜ٘ ٜٜ (ٔاألول )
 ٕٛٔ ٓٔٔ ٕٓٔ (ٕالثاىن )

 ٕ٘ٓ ٖٛ ٖٜ (ٖالثالث )
 ٕٛٔ ٕٓٔ ٔٓٔ (ٗ) الرابع

 ٘ٚٔ ٜٔ ٕٛ (٘اخلامس )
 ٖٛٔ ٓٛ ٕٛ (ٙالسادس )

 ٕٔٔٔ ٕٙ٘ ٜ٘٘ صبلة
 

 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانب واإلمكانيات الوسائل (6
جومبانج  درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان ادلأما الوسائل التعليمية ادلوجودة يف

واألجهزة التعليمية احلديثة كالشاشة  غرفة اإلدارةىي ثالثة وعشرين غرف لغرفة التعلم و 
من الوسائل التعليمية التقليدية   وىي وىناك أيضا وسائل أخرىواحلاسوب وغَتىا، 

كما وأما من اإلمكانيات يف ىذه ادلدرسة ىي   ورات والدوالب والطباشَت وغَتىا.كالسب
 ٚ:ىف اجلدول التاىل

 
                                                           

7
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج البيانات مأخودة عن طريق الوثائق  
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 (4.2رقم : )الجدول 
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانالفى  اإلمكانيات
 عدد الغرفة الوسائل الرقم

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 

 تعلمُتغرفة ادل
 ادلشرفُت و ادلدبرينغرفة 

 غرفة ادلدرسُت
 تعلمُتضبام ادل

 ضبام ادلعلمُت
 القاعة

 ادلكتبة
 غرفة الشركة

 ادلصلى
 ادلطبخ

 حجرة الصحية
 سلترب

 غرف ٖٕ
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 غرف ٙ
 غرف ٗ

 غرف واحدة
 غرف واحدة

 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
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 جومبانج ريجوسواإلبتدائية اإلسالمية الحكومية مدرسة  .2
 جومبانج ريجوسومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ب تأسيستاريخ  (1

جومبانج. ويقع يف دبدينة  مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسوإن 
الذي يستطيع بالتوصل إىل الوسائل  العلوم بيتَتوصلان جومبانجالشارع رغلوسو دبعهد دار 

 . تاريخ تأسيس مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسوالعام من اذباه سورابايا
جومبانج أولو من مؤسسة الًتبية االسالمية اليت تدار من قبل ادلعهد دار العلوم دبدينة 

 .ٜٓٗٔيف سنة  نجبيتَتوصلان جومبااليت تعطي اإلسم ادلدرسة اإلسالمية دار العلوم 
يف تاريخ  ٕٕٗللدين رقم  وزارةعلى أساس الرسالة قرار من ال ٜٛٙٔيف سنة 

، تبدلت مدرسة اإلسالمية دار العلوم امسها دبدرسة اإلبتدائية ٜٙٔأكتوبر  ٕٔ
لكي ىذه  ألن تطوير أوجو التقدم يف عامل الًتبيةاإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج 

 ٛ.الزمان و ربديات العودلةبع تطوير ادلدرسة تستطيع أن تت
 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانبالرؤية والمهمة  (2

تتحقق ىي  رغلوسو جومبانجدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ادل يف الرؤية .ٔ
وعمل صاحلا باألعمال أساس دار  ادلستفادةو  الذين يعتقدونرسة خرغلي ادلد

 العلوم.
 9 رغلوسو جومبانج كما يلي:درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ادل يف ادلهمة .ٕ

 اعتماد ادلتعلمُت اإلستقامة يف العبادة وطاعة اهلل ورسول اهلل (ٔ

                                                           
4
 م ٕ٘ٔٓمارس  ٔٔيف التاريخ  جومبانج رغلوسوادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ادلالحظة من وثائق  البيانات مأخودة عن  

4
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜيف التاريخ  ادلرجع 
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سن احلب قراءة وفهم وشلارسة زلتوى مضمون القرآن حب دلتعلمُتجعل ا (2
 .وصحيح

 .ربسُت نوعية اخلرغلُت من سنة إىل سنة (ٖ
 التعلم وادلتميزينادلتعلمُت اجتهادا يف جعل  (ٗ
 خلق الوعي االجتماعي على ادلتعلمُت للمساعدة األخرى (٘
 الذين ػلبون اهلل تعلمُتهتيئة ادل (ٙ
 تعويد ادلتعلمُت اآلداب للمعلمُت واآلباء وآلخرون (ٚ

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ال حالة المدرسين والموظفين فى (3
 ريجوسو جومبانج

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو أما ادلدرسون وادلدرسات ىف 
موالنا مالك اإلسالمية  كجامعةيف إندونيسيا  اجلامعات ادلرتلفة  يفتررجون جومبانج  ادل

ىؤالء وغَت ذلك. وعدد معة احلكومية دار العلوم جومبانج وجا ماالنج احلكومية إبراىيم
اإلناث كما اجلدول  ستة عشر الذكور وأربعة عشرمدرسا وىو  ٖ٘ادلدرسون وادلدرسات
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ادلدرسون وادلدرسات ىف أوضاع ٓٔاألول يف ادلالحق.

وادلعلمُت  (GTY)  ادلثبتُتادلعلمُت جومبانج اجملموعة إىل قسمُت علا  رغلوسواحلكومية 
 .(GTT) ادلثبتُتغَت 
 جومبانج ريجوسومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية بهيكل التنظيمي  (4

رغلوسو جومبانج درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية وأما ىيكل التنظيمي يف ادل
 :ادلدرسة حىت أعضاء أخرى وموقفها. كما يف اجلدول التايل من رئيس

                                                           
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٜجومبانج يف التاريخ  رغلوسوادلالحظة يف إدارة ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  البيانات مأخودة عن  ٓٔ
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 (4.2) رقم : الرسوم البيانية
 ريجوسو جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكوميةفي ال هيكل التنظيمي

 2114/  2113العام الدراسي 

 نائب رئيس المدرسة في قسم الوسائل والدعاية
MAHAJID, S.Ag 

 التعليمالوزارة لخدمة 
KEMENDIKNAS)) 

 
 

 

 معهد دار العلوم

 

 الدينيةزارة الشؤون و
KEMENAG)) 

 

 المدرسة  ةرئيس
,M.Pd.IDra. LILIK NASFIATIN 

NIP. 196610121994032002 

 المناهج نائب رئيس المدرسة في قسم
M. ALI GHUFRON, S.PdI 

NIP. 197310282007101002 

M. ALI MUDHOFAR, SS 

 نائب رئيس المدرسة في قسم تلمذة األولى
ZAINUL ARIFIN, S.PdI 

 نائب رئيس المدرسة في قسم تلمذة الثاني
SHOFIYUL IBAD,S.Pd.I 

NIP. 197604232007101002 

 اللجنة

ITE أمين الصندوق 
ISWAHYUDI, S.PdI 

 المجال الديني 
1. Misbahul Munir, S.Ag 

  الصحةقسم 
1. M. Zainuri, S.Pd.I 

2. Miftahus Sa’adah 

3. Laila 

 قسم التعاونية 
1. Miftahus Sa’adah 

  الفن والثقافةقسم 
1. Ahdianillah, S.PdI 

 قسم الرياضية 
1 Agus Budi Hartono, M.Pd 

 قسم اإلداري

 M. Ziaul Haq 

 Luluk Ilyana, S.Sos 

 Wahyuningsih 

 Usman Yusuf 

 M. Ali Udin 

 Saiful Munir (Satpam) 

 Endang Srilestari MH 

حتى السادسمعلم الفصول األولى   

 

 مجلس المعلمين

 

 المتعلمين
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ريجوسو مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ب حالة الطالب والطالبات (5
 جومبانج

جومبانج معظم من  رغلوسوادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ىف  ةالطلب
.  ذلك غَتو جومبانج و  أغنج فيتَتونغان وسوموبيتو وجوكوروتو وموجوجومبانج كمثل من 

وقد جومبانج رغلوسو ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  كل السنة الدراسية اجلديدة
 . زادت دائماً 

 جومبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومانب واإلمكانيات الوسائل (6
جومبانج  رغلوسودرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  ادلأما الوسائل التعليمية ادلوجودة يف

واألجهزة التعليمية احلديثة كالشاشة  غرفة اإلدارةو غرف لغرفة التعلم عشرون ىي 
من الوسائل التعليمية التقليدية   وىي وىناك أيضا وسائل أخرىواحلاسوب وغَتىا، 

كما وأما من اإلمكانيات يف ىذه ادلدرسة ىي   كالسبورات والدوالب والطباشَت وغَتىا.
 ٔٔ:ىف اجلدول التاىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٕٔيف التاريخ  جومبانج رغلويوادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  البيانات مأخودة عن طريق الوثائق  
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 (4.3رقم : )الجدول 
 جومبانج ريجوسومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الفى  اإلمكانيات

 عدد الغرفة الوسائل الرقم
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 
ٜ 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 

 تعلمُتغرفة ادل
 ادلشرفُت و ادلدبرينغرفة 

 غرفة ادلدرسُت
 تعلمُتضبام ادل

 ضبام ادلعلمُت
 القاعة

 ادلكتبة
 غرفة الشركة

 ادلصلى
 ادلطبخ

 الصحيةحجرة 
 سلترب

 لسيارات للمعلُتا موقف
 غرفة ادلنظمة

 غرف ٕٓ
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 غرف ٗ
 غرف ٕ

 غرف واحدة
 غرف واحدة

 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
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 ث و نتائج البحعرض البيانات و  -ب 
 اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج عرض البيانات في المدرسة اإلبتدائية .1

إدارة تعليم اللغة العربية على أساس  يف ىذا ادلبحث تعرض الباحثة البيان عن
إدارة التعلم اليت ة يف ىذا البحث، شرحت الباحثة عن ولكن ربدد الباحث ٖٕٔٓمنهج 
استردامو لدى  ٖٕٔٓزبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  تشمل

وادلدرسة  الفصل األول يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج طلبة
، وصبعت الباحثة ىذه البيانات اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج 

 نها ادلالحظة وادلقابلة والوثائق فيما كمايلي :باألساليب ادلتنوعة م
في المدرسة اإلبتدائية  2113 تخطيط تعليم اللغة العربية على أساس منهج (1

 اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج
زبطيط التعلم ىو إعداد ادلعلمُت قبل تنفيذ ادلعلمُت األنشطة التعلم يف الفصل. 

ب للمعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج صبع غلَ 
عملية التعلم. زبطيط التعلم البد فيو ادلناسبة بُت اخلطوات الذي سيتم معاجلتو قبل 

. كما رائت نائبة ادلديرة يف قسم ادلناىج الدراسي ٖٕٔٓادلنهج وادلستردمة ىو منهج 
 سييت مزينة :

أن ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج قد نفذت منهد 
عن تسريح  ولكن يوجد اخلرب ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓمنذ العام الدراسي  ٖٕٔٓ
 مرة ثانية (KTSP مث نستردم ادلنهج السابق أي منهج ) ٖٕٔٓادلنهج 
اإلبتدائية ومدرسة  ٖٕٔٓعن ادلنهج  ادلشروع النهائيأن ادلوجود  وحقيقة
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اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىي مدرسة من ادلدارس اإلبتدائي يف 
 ٕٔ .ٖٕٔٓجومبانج كمشروع ادلنهج 

 ل ادلدرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة :ومّت تقدم أيضا من خال
أن ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج قد نفذ ادلنهج يف 

يف ادلستوى األول والثاين. وتنفيذه يف الفصل  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالعام الدراسي 
  ٖٔ .ٖٕٔٓاألول والرابع فقط كمشروع ادلنهج 

أن ادلدرسة  ناطقُتالمن  ن تأخذ اخلالصةمن البيان ادلذكور، تستطيع الباحثة ا
-ٕٗٔٓاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج قد نفذ ادلنهج يف العام الدراسي 

تطبقها يف سولكن يف السنة القادمة  وتنفيذه يف الفصل األول والرابع فقط . ٕ٘ٔٓ
 الفصل الثاين واخلامس.

اليت  إليها يف شكل تعلم األجهزةزبطيط تعليم اللغة العربية يستطيع أن ينظر 
 (Promes)نصف السنوي والربنامج ال (Prota) الدرس والربنامج السنويتشمل خطة 

التدريس بتصنيع ربضَت الدرس اليت ُتَطوِّر بالتفصيل من ادلواد الرئيسي ادلراجعة إىل وإعداد 
ربية أن تصنع خطة ، ال ربتاج مدّرسة اللغة العزبطيط تعليم اللغة العربيةخطة الدرس.يف 

ادلدّرسة اللغة العربية ىي تطوير خطة الدرس  وأما واجبات. اليت وضعتها احلكومةالدرس 
. تصنع مدّرسة اللغة العربية ربضَت الدرس يف كل ٖٕٔٓإىل ربضَت الدرس يف ادلنهج 

 بداية السنة الدرسية.  
اللغة  مدّرسة تانإذا كبأعمال مدّرسة اللغة العربية اخلاصة.  تطوير ربضَت الدرس

، تستطيع أن  ٖٕٔٓعلى أساس منهج  ربضَت الدرستطوير العربية ذبد صعوبة يف 
ؽللك  كل الفصول. (KKG) دبوجود الفريق العامل للمعلمُتتساعد ادلدّرسة اللغة العربية 

                                                           
12

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف  ادلناىج الدراسي ةمساعدة ادلدير يف قسم نائبسييت مزينة كاحلوار مع  البيانات مأخودة عن 
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔقومان جومبانج يف التاريخ 

13
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج يف يف درسة اللغة العربية كم  نور احلميدةاحلوار مع  البيانات مأخودة عن ن 

 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔالتاريخ 
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الفريق . إجراءت مدّرسة اللغة العربية الفصل السادس إىلمن الفصل األول  (KKG)ادلعلم 
بعد التدريس . وكما قالت  يف كل يوم االثنُت حىت اخلميس (KKG) للمعلمُتالعامل 

 مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:
، ادلعلمُت ال ػلتاج ان تصنع خطة الدرس ألن قد تعيُت ٖٕٔٓأن يف ادلنهج  

احلكومة ولكن مهمة ادلعلم ىي تطوير خطة الدرس يف ربضَت الدرس، يف 
والتواصل  ادلالحظةمثلة األنشطة التعلم  كمثل : خطة الدرس أن تكون أ

  ٗٔ وغَت ذلك. ومعاجلة ادلعلومات
 ومّت تقدم أيضا من خالل نائبة ادلديرة يف قسم ادلناىج الدراسي ىي سييت مزينة: 

غُلب ادلعلمُت لصنع الترطيط كل بداية السنة الدراسي قبل تنفيذ التعلم  
والربنامج  (Prota) ج السنويالدرس والربنامكمثل ربضَت الدرس وخطة 

(  KKG) الفريق العامل للمعلمُتغَت ذلك. كان و  (Promes )نصف السنوي ال
الفريق العامل تنفيذ ادلعلمُت ليساعد ادلعلمُت  يف تطوير ربضَت الدرس ، 

يف كل اليوم االثنُت حىت اخلميس بعد التدريس وكل  (KKG) للمعلمُت
 ٘ٔ . (KKG)الفصول ؽللك ادلعلمُت 

يعٌت غلب  ناطقُتالمن خالصة ن تأخذ اإلأمن البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة 
يف كل بداية السنة الدراسية قبل عملية  تعلمالعل خطيط للمدّرسة اللغة العربية أن غل

التعلم. واالىم من مدّرسة اللغة العربية ىي تطوير خطة الدرس يف ربضَت الدرس كما يف 
أن ربضَت الدرس ىو خطة   ٖٕٔٓالتعلم على أساس منهج  عملية القياسية عن زبطيط

التعلم الذي تطّوره بالتفصيل من ادلواد الرئيسي يف خطة الدرس، ومدّرسة اللغة العربية 
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يف تطوير ربضَت ( KKG) الفريق العامل للمعلمُتتستطيع ان تصنعو بنفسو دبوجود 
. إذا مدّرسة (KKG) للمعلمُتالفريق العامل أن يكون ادلعلم  ألن  كل الفصول الدرس

، مدّرسة اللغة  ٖٕٔٓاللغة العربية سبلك مسألة من صعوبات عن زبطيط التعلم ادلنهج 
 إذا كانت ىذه ادلسألة ال ؽلكن حلهاولكن  تسأل ادلعلمُت األخرىالعربية تستطيع أن 

 فهم يسألون مباشرة إىل الرئيس ادلدرسة. 
بادلنهج السابق ىو زبتلف  ٖٕٔٓة يف ادلنهج الفرق بُت زبطيط تعليم اللغة العربي
. تطوير مدّرسة اللغة وأنشطة التعلم األساسيةيف كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية 

 ومعاجلة ادلعلوماتوالتواصل  ادلالحظةالعربية األنشطة التعلم باستردام ادلدخل العلمي ب
 (eksplorasi) استكشافمن  الىت تطورىا يف ادلنهج السابقة ٖٕٔٓوغَت ذلك يف ادلنهج 

دَ  (elaborasi) و ِإْسًتْسال  .(konfirmasi) و َأكَّ
اليت تُبدأ يف الفصل  اخاص اأصبحت دروس ٖٕٔٓدرس اللغة العربية يف منهج 

ولكن يف ادلنهج السابق الدرس تبدأ  التكاملي ادلواضيعياألول اإلبتدائي باستردام التعلم 
بالطريق اليت تبدأ يف الفصل الرابع اإلبتدائي  احملتوى احملليالدروس اللغة العربية يف 

 . التسليم  أربعة مهارات
 وكما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:

ؽلكن سواء فقد  ٖٕٔٓإذا كانت مسألة زبطيط تعليم اللغة العربية يف منهج  
ُت زبطيط من زبطيط تعليم اللغة العربية يف منهج السابق ولكن اختالف ب

وزبطيط تعليم اللغة العربية يف منهج  ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية يف منهج 
السابق يف احلال ربضَت الدرس ىي الفرق يف كفاءات الرئيسية وكفاءات 

بالطريق التسليم  أربعة األساسية. الدرس اللغة العربية يف ادلنهج السابق 
ات األساسية اخلاصة بو وكل ادلهارات ؽللك معيار الكفاءات وكفاء مهارات
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التكاملي باستردام التعلم  ٖٕٔٓولكن الدرس اللغة العربية يف ادلنهج 
ألن واحدة من كفاءات  بالطريق التسليم  أربعة مهاراتليس  ادلواضيعية

الرئيسية يشمل صبيع كفاءات األساسية. مث مسألة تطوير األنشطة التعلم ،  
فقد ومهمة ادلدّرسة اللغة  لم العاميف خطة الدرس قد شرح عن األنشطة التع

العربية ىي شرحت ادلدّرسة اللغة العربية بالتفصيل عن األنشطة التعلم يف 
 ٙٔ ربضَت الدرس.

 ومّت تقدم أيضا من خالل رئيس ادلدررسة ىو زين التمام:
بدأت يف الفصل األول اإلبتدائي . يف  ٖٕٔٓدرس اللغة العربية يف ادلنهج 

ؽلكن اختالفا بالترطيط التعلم السابق ألن عملية  مسألة زبطيط التعلم
وغلب ادلدّرسة اللغة العربية أن  أكثر تفصيالً  ٖٕٔٓأنشطة التعلم يف منهج 

 ٖٕٔٓتكون أكثر تفصيل اخلطوات عملية التعلم الذي يناسبة بادلنهج 
 ٚٔ لتسهيل ادلتعلمُت يف التعلم.

 ناىج الدراسي ىي سييت مزينة: ومّت تقدم أيضا من خالل نائبة ادلديرة يف قسم ادل
ىو ؽلكن يف كفاءات  ٖٕٔٓإذا مسألة عن اختالف زبطيط التعلم يف ادلنهج 

 ادلالحظةالرئيسية وكفاءات األساسية مث عملية أنشطة التعلم باستردام 
وغَت ذلك يعٍت تطوير من عملية أنشطة التعلم  ومعاجلة ادلعلوماتوالتواصل 

 السابقة. 
أن الفرق بُت  من ناطقُت ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصةمن البيان 

وزبطيط تعليم اللغة العربية يف ادلنهج السابق  ٖٕٔٓزبطيط تعليم اللغة العربية يف ادلنهج 
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وادلنهج السابق فاختالفهما من جوانب  ٖٕٔٓىو إذا ننظر من ربضَت الدرس يف ادلنهج 
اسية ، يف ادلنهج السابق اخلاص تعليم اللغة العربية ىي  الكفاءة الرئيسية والكفاءة األس

ىو واحد من كفاءات  ٖٕٔٓكل ادلهارات ؽللك معيار الكفاءات ولكن يف ادلنهج
الرئيسية يشمل كل كفاءات األساسية مث تطوير مواد يف عملية التعلم، غلب مدّرسة اللغة 

عن ماذا فقد بعمل التالميذ العربية ان تكتب أنشطة التعلم بالتفصيل يف ربضَت الدرس 
يف ىذا األنشطة مثل األنشطة ادلالحظة واألنشطة الرابطة واألنشطة اإلتصال وغَت ذلك. 

من  تالميذ، غلب ادلعلم أن تقدم تقييما للٖٕٔٓمث يف ادلسألة تقييم على أساس منهج 
 يف كل كفاءات األساسية. حيث الروحية واالجتماعية وادلعرفية واحلركية

ال  ٖٕٔٓربضَت الدرس على أساس منهج  وعلم تصنيف كتابةدلكونات وأما ا
 على األقل ادلكونات اليت غلب أن تكون يف ربضَت ٕٙٓٓتكون سلتلفة كثَتا بادلنهج 

التعلم  أغراضو  مواقعصل و أمساء الفو  ادلواد اليت تدرسو  ىو اسم ادلدرسةالدرس 
 ة اللغة العربية ىي نور احلميدة: وغَت ذلك. وكما قالت مدّرس وأساليب التعلم مؤشراتو 

يف ؽلكن سواء فقد مع ربضَت الدرس اآلخر، أوال غلب أن تكون ادلكونات 
الدرس ىو كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية ومؤشرات ومواد التعلم  ربضَت

 ٛٔ وأساليب التعلم ومصادر التعلم وسائل التعلم وأنشطة التعلم وغَت ذلك.
 وقالت مدّرسة اللغة العربية ادلزيد عن ادلكونات ربضَت الدرس كما يلي : 

ليس ان يكون اختالفا بُت ادلكونات ربضَت الدرس على أساس منهج 
ولكن اختالفا  ٕٙٓٓوادلكونات ربضَت الدرس على أساس منهج  ٖٕٔٓ
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يف تغيَت االسم  فقط من معيار الكفاءات وكفاءات األساسية أصبحت  
 لرئيسية وكفاءات األساسية.كفاءات ا

ادلدّرسة اللغة  من ناطق من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
، أن تكون ادلكونات ٖٕٔٓالعربية عن ادلكونات ربضَت الدرس على أساس منهج 

ربضَت الدرس على األقل يشتمل الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية ومؤشرات 
أساليب التعلم ومصادر التعلم وسائل التعلم وأنشطة التعلم وغَت ذلك.  ومواد التعلم و 

، ان  يشتمل ربضَت ٖٕٔٓكما يف عملية قياسية زبطيط التعلم على أساس منهج 
التعلم  أغراضو  مواقعصل و أمساء الفو  ادلواد اليت تدرسو  اسم ادلدرسةالدرس  على األقل 

 وتقييم. وأساليب التعلم مؤشراتو 
سة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان غلب للمدرّ 

يف ربضر الدرس العداد  ٖٕٔٓجومبانج أن تستطيع تطوير خطة الدرس ادلنهج 
األنشطة التعلمية قبل التنفيذ يف عملية التعلم. حىت يكون ادلّدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 

ومبانج فاىم جيدا عن تطوير ربضر الدرس. مث اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان ج
اخلطوات األول يف تطوير ربضَت الدرس اللغة العربية ىي استعراض خطة الدرس،  ألن 

 يف خطة الدرس يوجد كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية .
وأن تكون أربعة كفاءات األساسية اليت نتاسب باجلوانب الكفاءات الرئيسية  

عية وجوانب الدينية وجوانب ادلهارات وجوانب ادلعرفية. يف خطة ىي جوانب اإلجتما
 استكشافالدرس وقدشرح عن أنشطة ادلتعلمُت يف تعليم اللغة العربية الىت تطوره من 

(eksplorasi) وِإْسًتْسال (elaborasi)  َد  أنشطة التعلم يف خطة الدرس . (konfirmasi) وَأكَّ
اليت غلب مدّرسة اللغة العربية ان تستطيع بتطويره بالتفصيل يف ربضَت الدرس بالشكل 
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ادلدّرسة اللغة العربية يف التعلم لكي ادلتعلمُت بنشاط يف أنشطة  اليت ازبذهتاخطوات 
 التعلم. 

 وكما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:
اءات الرئيسية والكفاءات األساسية يف أوال ، نظرت ادلدّرسة اللغة العربية الكف

خطة الدرس مث مدّرسة اللغة العربية تستطيع ان تكتبهما يف ربضَت الدرس . 
ومسألة عن تطوير األنشطة التعلم ، تستطيع مدّرسة اللغة العربية أن ينظر يف 

تعلم بالتفصيل مثل مراقبة، والتواصل، الشرح اخلطوات  خطة الدرس مث
 ٜٔ وغَت ذلك يف ربضَت الدرس. دلعلوماتوذبهيز، وذبهيز ا

 ومّت تقدم أيضا من خالل رئيس ادلدررسة ىو زين التمام:
لتطوير ربضَت الدرس، مّدرسة اللغة العربية تستطيع ان تنظر خطة الدرس. يف 
خطة الدرس قد شرح عن كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية وعملية التعلم 

دلّدرسة اللغة العربية ىو تطوير خطة ومصادر الدرس وغَت ذلك مث مهمة ا
 ٕٓ الدرس يف ربضَت الدرس.

ناطقُت ان خطوة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
استعراض خطة األوىل الذي يعمل ادلدّرسة اللغة العربية يف تطوير ربضَت الدرس ىو 

ءات األساسية وأنشطة ألن خطة الدرس أن يكون الكفاءات الرئيسية والكفا الدرس
. وىذه األنشطة ادلتعلمُت ٖٕٔٓادلتعلمُت يف التعلم على أساس عملية القياسية ادلنهج 
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اليت ينبغي سلصص يف ربضَت الدرس يف الشكل اخلطوات الذي يعمل ادلدّرسة اللغة 
 العربية يف التعلم.

العربية يف ، اخلطوات الثاين اليت يعمل ادلدّرسة اللغة  استعراض خطة الدرسبعد 
، كما عرفت  جزء من اختصاصتطوير ربضَت الدرس ىو تطوير ادلؤشرات. ادلؤشرات 

الباحثة ان أصغار الشكل يف اختصاص ىو كفاءات األساسية. إذا تريد مدّرسة اللغة 
العربية ان تعريف كفاءات األساسية يف مواد اللغة العربية تستطيع أن يتحقق فينبغي 

ان تصنع ادلؤشرات دلعرفة الكفاءات األساسية قد ربقق. تصنع مدّرسة اللغة العربية 
ادلؤشرات ىو مسؤولية ادلدّرسة اللغة العربية وينبغي ادلدّرسة اللغة العربية أن تقدم مؤشرات 

 بعد تنفيذه عملية التعلم. يف ربقيق الكفاءة
عن  تطور ادلؤشرات من كفاءات األساسية . أن ينبغي مدّرسة اللغة العربية معرفة

اختصاص قبل تطويره يف الشكل ادلؤشرات. يف تطوير ادلؤشرات على أساس منهج 
، كل كفاءات األساسية من كفاءات الرئيسية ؽللك مؤشرات اخلاص ولكن إذا  ٖٕٔٓ

كفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية األوىل وكفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية الثاين 
كال علا أن ربقق من خالل عملية التعلم غَت ألن  ال غلب أن توضع يف ادلؤشرات،

مباشرة. غلب ادلؤشرات بتطوير كفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية الثالث وكفاءات 
 األساسية وكفاءات الرئيسية الرابع أن ربقق من خالل عملية التعلم مباشرة يف الفصل.

 وكما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:
بيشمل صبيع الكفاءات  ٖٕٔٓلتطوير ادلؤشرات على أساس منهج  

 ٕٔ .الكفاءات األساسيةمث بتطوير من  األساسية
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ناطق ادلدّرسة اللغة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
العربية أن ادلدّرسة اللغة العربية تطوير الكفاءات األساسية يف تطوير ادلؤشرات. رأي 
الباحثة عن ناطق ادلدّرسة اللغة العربية ؽلكن مل مناسب إذا تطوير ادلؤشرات بالتطوير 

 علا ادلؤشرات صنعتقنيات يف  تتكونالكفاءات األساسية. يف التقنية إعداد ادلؤشرات 

 .أصغر يكونوحل زلتوى الكفاءات  حل الفعل االختصاص يكون مزيد من التفاصيل
وعندما نظرت الباحثة  ربضَت الدرس الىت صنع مدّرسة اللغة العربية عن ادلواد 

، نظرت الباحثة  بُت كفاءات األساسية ومؤشرات غَت مناسب كمثل كفاءة  ٕٕالفواكو
صنع مدّرسة اللغة تمث ادلؤشراتو اليت  يتعلق بالفواكو فردات الذيادلأذكر معٌت األساسية : 

. وأما  ي قادرًا على طرح واإلجابة بسيطة استردام كلمة الذي يتعلق بالفواكوالعربية ى
حىت الصعب لشرح يف الشكل  تنفيذية جداً قد  يف ادلثال" أذكر"كلمة اختصاص 

ية اشتقاق مباشرة من  اخلاص. فمؤشرات من ىذه الكفاءة تستطيع مدّرسة اللغة العرب
 كفاءة األساسية كمثل : أذكر مفردات عن الفواكو مع معناىا. 

يعمل مدّرسة اللغة العربية يف تطوير ربضَت الدرس ينبغي أن اليت التالية  اتواخلطو 
ربقيق  تستطيع اناجلوانب اليت ىي تعيُت األىداف التعلم. يف أىداف التعلم أن يكون 

حىت يف تصنع  ٖٕٔٓادلتعلمُت يف ربقيق الكفاءة األساسية على أساس منهج  وإصلاز
 األىداف التعلم أن ينبغي مدّرسة اللغة العربية مرجع إىل ادلؤشرات.  
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 كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:و 
 يتم العربية ادلواد اليتلتصنع األىداف التعلم اللغة العربية ، تنظر مدّرسة اللغة 

 ٖٕ مثل ادلواد عن الفواكو ، أذكر ادلتعلمُت عن أمساء الفواكو. تدريسها
دّرسة اللغة ناطق م من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة

اليت يتم األىداف التعلم بالنظر ادلواد  تعيُتالعربية أن طريقة مدّرسة اللغة العربية يف 
ىداف يستطيع أن األىو لقياسية بشرح عن تعيُت األىداف . ولكن يف العملية اتدريسها

كفاءة األساسية لكل اجتماع ومرجع إىل ادلؤشرات بالنظر ادلتعلمُت وكفاءة تتضمن كلها  
ادلتعلمُت. يف ربضَت الدرس الذي تصنع ادلدّرسة اللغة العربية مل تكتب عن األىداف 

. ؽلكن مدّرسة ٕٗيف ربضَت الدرس مدّرسة اللغة العربية ادلؤشرات فقطكتبت التعلم ،  
اللغة العربية تستطيع أن تكتب من أحد ادلؤشرات يف ربضَت الدرس كمثل  أحد 

دّرسة ن الفواكو مع معناىا" مث تستطيع مادلؤشرات عن ادلواد الفواكو "أذكر مفردات ع
 ادلتعلمُت قادرين على تذكراللغة العربية أن تصنع األىداف التعلم من ادلؤشرات "

يف  التالميذدّرسة اللغة العربية عن قدرة مغلب أن نرى فردات عن الفواكو مع معناىا". م
 تعيُت األىداف التعلم اللغة العربية. 

بعد تعيُت األىداف التعلم اللغة العربية مث اخلطوات التالية يف تطوير ربضَت 
حد من ادلكونات أىو  يةادلواد التعليمأو ادلواد الرئيسي.  ربديد ادلواد التعليمية الدرس ىي

دّرسة اللغة العربية يف مادلواد اللغة العربية. وطريقة  ىداف التعلم يفاألتحقيق لاذلامة 
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دّرسة اللغة العربية مادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىو نظرت 
 .ادلواد ذلك األساسية أن يتحقق يفالكفاءة 

 ية ىي نور احلميدة : كما قالت مدّرسة اللغة العرب
ألن  األساسيةلتعيُت ادلواد التعليمية يف ربضَت الدرس، ضلن ننظر يف الكفاءة 

ادلتعلمُت ادلتعلمُت عند  غلب ربقيقوقد شرح عن ما  األساسيةيف الكفاءة 
 ٕ٘ .الذين يدرسون ىذا ادلواد

ناطق ادلدّرسة اللغة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
العربية أن طريقة ادلدّرسة اللغة العربية يف تعيُت ادلواد التعلم ىو بالنظر الكفاءة األساسية 

الذي أن تتحقق ادلتعلمُت. يف اليت قد شرح يف خطة الدرس عن وضع الكفاءة الرئيسية 
بية يف ، أحد من طريقة ادلدّرسة اللغة العر  ٖٕٔٓعملية القياسية على أساس منهج 

اليت  العربية رؤية األىداف التعلمتعيُت ادلواد ىي أىداف التعلم. تستطيع مدّرسة اللغة 
قد أدلىها. ولكن من رأي الباحثة عن تعيُت ادلواد ىي سواء فقد إذا  ترى مدّرسة اللغة 

يشمل صبيع الكفاءات  العربية الكفاءة األساسية أو أىداف التعلم ألن يف أىداف التعلم
احلال اليت غلب أن تكون  الكفاءات األساسية ويف  سية  مث وضعت يف ادلؤشراتاألسا

 ادلتعلمُت.أن يكون إصلاز 
. أحد مكونات ىامة جداً يف التعلميف التعلم ػلتاج األسلوب ألن األسلوب ىو 

غلب ادلدّرسة اللغة العربية تستطيع أن زبتار األسلوب التعلم ادلناسب لتسهيل ادلتعلمُت 
ىذا ادلواد اللغة العربية. وأما األسلوب ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية من رأي  يف فهم

 مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة كما يلي : 
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ألن لتوضيح  تعلم األساليب اليت ال ؽلكن أن تًتك ىو أسلوب ادلناظرات
 بيان العمليأسلوب الاحملتوى ادلواد مث ادلدّرسة اللغة العربية ادلستردمة أيضا 

(Metode Demonstrasiوأساليب ) لعب دور"" (Metode Role Playing) 

ىو األسلوب ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية دائما ألن  وأسلوب الغناء
كفاءة ادلتعلمُت   ولكن ضلن ننظر.  تسهيل ادلتعلمُت يف ربفيظ ادلفردات

 ٕٙ وأىداف التعلم و كفاءة األساسية.
ناطق ادلدّرسة اللغة  من ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصةمن البيان 

أن مدّرسة اللغة  العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج   العربية
يستردم األسلوب التعلم اللغة العربية سلتلفة دبناسبة باحلاجة ادلدّرسة اللغة العربية يف 

 أسلوب البيان العمليو  سلوب ادلناظراتتردم ادلدّرسة اللغة العربية األالتوصيل ادلواد. تس
(Metode Demonstrasi )لعب دور وأساليب"" (Metode Role Playing ّو مدر )ة اللغة س

ألن تسهيل ادلتعلمُت الفصل األول لتحفيظ  سلوب الغناءاأل  األكثر استرداماً العربية 
، نظرت ادلدّرسة اللغة العربية الكفاءة الرئيسية  ادلفردات. يف تعيُت األسلوب التعلم

 وكفاءة األساسية وكفاءة ادلتعلمُت.
نظرت الباحثة عن الكفاءة الرئيسة والكفاءة األساسية يف ربضَت الدرس اللغة 

إذا  ،العربية كمثل الكفاءة األساسية عن ادلواد الفواكو : أذكر معٌت من ادلفردات الفواكو
أذكر  اللغة العربية لتحقيق الكفاءة يف القدرةالذي عملو مدّرسة لم رأيت من أنشطة التع

 Metodeاألسلوب ادلناظرات وأسلوب البيان العملي ) شلكن ببساطة باستردامواشرح 

Demonstrasi)  ولتوصيل اجلوانب الدينية واإلجتماعية، مدّرسة اللغة العربية ال تستطيع ان
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ولكن  (Metode Demonstrasiالبيان العملي )األسلوب ادلناظرات وأسلوب تستردم 
التعلم اليت ( ألنو ىو أنشطة  Metode Role Playing) ""لعب دورباستردام األسلوب 

تستردمو عند إعطاء . تستطيع مدّرسة اللغة العربية أن  بادلطالب اليت تقدم شيئا مثال
 .الصحيح ادلفردات أمثلة للنطق

ّرسة اللغة العربية يف إيصال احملتوي الدرس وسائل التعلم ىو أدوات لتسهيل مد
مدّرسة اللغة ادلناسبة دلساعدة . ربتاج مدّرسة اللغة العربية وسائل التعلم التالميذعلى 
اللغة العربية لدعم إيصال  مدّرسةادلستردمة وسائل بعض أنواع . يف التدريس العربية

ّرسة اللغة العربية من رأي مدّرسة اللغة العربية. وأما وسائل التعلم ادلستردمة مد ادلواد
 اللغة العربية ىي نور احلميدة كما يلي: 

وصور  دلشاىدة األفالم العربية (LCD)شاشات تستردم مدّرسة اللغة العربية 
 .الفصل الذي يتعلق بادلواد مثل عن ادلواد الفواكو مث تصميغ الصور يف أمام 

ٕٚ 

ناطق ادلدّرسة اللغة  من تأخذ اخلالصةمن البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان 
دلشاىدة  (LCD)شاشات العربية ان وسائل التعلم اليت تستردم مدرسة اللغة العربية ىي 

وصور الذي يتعلق بادلواد مثل عن ادلواد الفواكو مث تصميغ الصور يف أمام  األفالم العربية
، وكانت عملية األنشطة متنوعة ٖٕٔٓ. إذا كانت نظرت الباحثة عن ادلنهج  الفصل

اليت أجريت التالميذ مثل مالحظة واسأل و صبع ادلعلومات وغَت ذلك. ؽلكن ادلدّرسة 
تستطيع استردام مدّرسة اللغة العربية وسائل مباشرة مثل ضبلت مدّرسة اللغة العربية 

بالصورة لكي التالميذ تستطيع ان ينظر مباشرة عن  أحد الفواكو احلقيقي يف الفصل ليس
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شكل الفواكو وتسهيل التالميذ يف ادلالحظة ،  إذا ضبلت مدّرسة اللغة العربية مثل 
 الفواكو احلقيقي. 

. وكثَت من مصادر ىداف التعلماألتحقيق لمصادر التعلم كدعم للمعلمُت 
 قاموسو  كتاب ادلعلمو  الطالب ىم كتابالتعلم ادلستردمة ادلعلمُت يف عملية التعلم 

وغَت ذلك كمدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان  البيئةو 
والصورة  كتاب ادلعلمالتالميذ و كتاب جومبانج ادلستردمة مصادر متعدد من البيئة و 

 ميدة:واخلروج من الفصل وغَت ذلك.كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احل
ليس من كتاب التالميذ فقط  ٖٕٔٓمصادر التعلم على أساس منهج  

ولكن تستطيع مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة البيئة والصورة وخروج الفصل 
. كمثل التالميذ يتعلم عن متعدد يف أي وقت ويف أي مكانمثل مصادر 

بالتقوًن أمساء األيام ، ؽلكن ان مدّرسة تستطيع ادلستردمة مصادر التعلم 
 ٕٛ مباشرة ليس من كتاب التالميذ فقط.

التعلم ىو واحد من األنشطة الذي غلب أن تفعل ادلعلم جلعل  أنشطة تطويرمث 
. ال تزال مدّرسة اللغة ادلادة أكثر إثارة لالىتمام ليس ال تشعر بادللل لدراسة التالميذ

، كما أنو تشعر مدّرسة ٖٕٔٓالعربية لديها مشكلة يف ىذه األنشطة على أساس منهج 
اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج. مدّرسة اللغة 

لعربية العربية تستردم مدخل التعلم ادلتنوعة وتركز على التالميذ. أولو مدّرسة اللغة ا
واألنشطة  ادلالحظةتشعر صعوبات يف تطوير ادلواد اللغة العربية وتطبيقو يف األنشطة 

 .ٖٕٔٓاالسأل واألنشطة االتصال وغَت ذلك على أساس منهج 
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 كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:
 ٖٕٔٓأولو ليس مدّرسة اللغة العربية اليت تشعر صعوبات يف تطبيق ادلنهج 

 ٖٕٔٓلكن التالميذ أيضا. لصعوبات مدّرسة اللغة العربية يف تطبيق ادلنهج و 
الفريق العامل يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ؽللك 

يف اليت تواجهها ، مدّرسة تستطيع ان تسأل عن ادلشاكل  (KKG) للمعلمُت
 ٖٕٔٓاس منهج مثل يف جعل ربضَت الدرس على أس ٖٕٔٓتطبيق ادلنهج 

 ٜٕ وتنفيذه.
سبلك مدّرسة اللغة العربية اسًتاتيجية اخلاص يف تطوير األنشطة التعلم لكي 

 التالميذ ليس بادللل يف عملية التعلم. كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة :
مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج 
. نظرت مدّرسة اللغة العربية قدرة التالميذ قبل تطوير األنشطة التعلم. كل 
التالميذ ؽللك قدرة سلتلفة ، كان التالميذ الذين يسارعون يف تعلم ادلواد الذي 

. للتالميذ الذين ن بطيئة يف قبول ادلوادالتالميذ الذين تكو قد إرساذلا وكان 
يسارعون يف تعلم ادلواد ، ادلعلم اليزال يشعر بصعوبة يف تطوير ادلواد يف 

. لذا كل اجتماع ؽللك األنشطة ٖٕٔٓاألنشطة التعلم على أساس منهج 
 ٖٓ سلتلفة.

ناطق ادلدّرسة اللغة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
لعربية يف تطوير األنشطة التعلم ، مدرسة اللغة العربية تنفيدىا يف األنشطة األولية ا

. تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم دلساعدة التالميذ يف النهائيةواألنشطة الرئيسية واألنشطة 
يف تطوير ادلواد إىل  ليست اإلبداعيةعملية التعلم. إذا كانت ادلدّرسة اللغة العربية 
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فإنو سيكون من األفضل إذا   التعلم فالتالميذ بادللل بسرعة يف عملية التعلم.األنشطة 
غلعل زبطيط التعلم يف األنشطة التعلم متنوعة مثل األنشطة  غة العربيةسة اللادلدر  تكان

ادلدّرسة مث للجلسة  اليت تعُت الصورة تالميذال يالحظىي  للجلسة األوىل، ادلالحظة
مث للجلسة  صحيحاالتالميذ عن طريقة ادلدّرسة يف النطق ادلفردات  يالحظالثاين ىي 

 تالميذ الفيديو عن الفواكو يف الشاشات.ال يالحظالثالث ىي 
، كل كفاءات األساسية ؽللك التقييم ٖٕٔٓيف التقييم على أساس منهج 

فة اخلاص لقياس ربقيق الكفاءات مثل جوانب االجتماعية وجوانب الروحية وجوانب ادلعر 
وجوانب احلركية. يف مسألة التقييم ، مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

استردمت  احلكومية قومان جومبانج ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة .
يف االمتحانات اليومية واإلجابة على التمارين  اختبارات الكتابة درسة اللغة العربيةم

 اختبار غَت الكتابة رسة اللغة العربيةاستردمت مدتالميذ وغَت ذلك. و ة يف كتاب الاليومي
 ربفيظ ادلفردات. يف

 كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة :
، ادلدّرسة ادلستردمة اختبار الكتابة  ٖٕٔٓلتقييم على أساس منهج  

والروحية، ادلدّرسة ال  واختبار غَت الكتابة ولكن لتقييم اجلوانب االجتماعية
التدريس حىت ادلعلمُت يف توفَت تقييم للجوانب تستطيع ان يعطي قيمة مع 

االجتماعية والروحية يف األنشطة اخلتامية بالنظر إىل موقف التالميذ يف كل 
 ٖٔ .يوم 

ناطق ادلدّرسة اللغة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة
العربية يف التقييم. ان مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة. 

ويف التقييم  التقييم موجو لقياس ربقيق الكفاءاتوأما يف العملية القياسية عن التقييم، ان 
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اسية اليت قد سبتلك ومل صبيع ادلؤشرات اليت طلبت مث نتائجو بتحليل لتعيُت كفاءات األس
سبتلك. ولكن التقييم يستردم مدّرسة اللغة العربية ىو اختبار الكتابة واختبار غَت 
الكتابة الذي يشمل اجلوانب ادلعرفة فقط مل كل اجلوانب. مدّرسة اللغة العربية يف إعطاء 

يت والتقييم بُت ادلستردمة مراقبة والتقييم الذاتقييم اجلوانب الروحية واجلوانب االجتماعية 
تقييم ادلعلم على الكفاءات التالميذ يف القرأة . مث جوانب احلركية ادلستردمة األصدقاء

أصدقاء االستماع بالطريقة  والتقييم بُت األصدقاءمث  تجويد والسلسالبالنظر الفهم و 
 . كيفية قراءة  على

دائية في المدرسة اإلبت 2113تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  (2
  اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج

ىو أنشطة التعلم األساسية يف الفصل كعملية تفاعل ادلعلم مع تنفيذ التعلم 
غلب ادلعلمُت أكثر لتحقيق األىداف التعلم.  من أجل تسليم ادلواد للطالب الطالب

إىل ثالثة . تنقسم تنفيذ التعلم ٖٕٔٓيف تسليم ادلواد على أساس منهج  إبداعية ومبتكرة
 . النهائيةواألنشطة  واألنشطة األساسية األنشطة األوليةي أنشطة ى

إعداد ادلعلمُت الطالب نفسيا وجسديا اليت أجريت ادلعلم ىي  األنشطة األولية
واسأل أسئلة حول ادلواد اليت مت دراستها وتتصل بادلواد اليت يتعُت  دلتابعة عملية التعلم

اليت أجريت ادلعلم ىي عملية التعلم لتحقيق  طة األساسيةاألنشوغَت ذلك. مث  دراستها
األنشطة األساسية باستردام ،  أجريت يف التفاعلية وادلرح وربفيز ادلتعلمُتاألىداف اليت 

اليت أجريت  النهائية. واألنشطة األساليب اليت تتناسب مع خصائص ادلتعلمُت وادلواضيع
 إجراء تقييم لألنشطة اليت أجريتو  ت درساجعل ادلعلمُت والطالب استدالالادلعلم ىي 

 وغَت ذلك. باالستمرار والسلكية
تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج 

اليت أجريت  األنشطة األولية.  تطبيق زبطيط  ادلقدمة ادلدّرسة اللغة العربية  قبلوىو 
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ىي دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل مع  بل البدء يف التعلمقادلدّرسة اللغة العربية 
إعطاء السالم مث الدعاء معا وتقرأ األمساء احلسٌت وصورات القصَتة كمثل صورة 

تعويدهتم لاإلخالص و صورة الفلق وغَت ذلك. مث تدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت 
 . َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة لكمثالدرس باستردام اللغة العربية   عند فتح

 كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة :
يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  األنشطة الروتينية اليت يقوم هبا الطالب

احلكومية قومان جومبانج ىي تقرأ األمساء احلسٌت وصورات القصَتة كمثل 
مع األغاين صورة اإلخالص و صورة الفلق وغَت ذلك مث استعداد ادلتعلمُت 

دّرسة اللغة العربية التحقق من عن ادلواد اليت قد درسهم مث م العربية وبات
 ٕٖ.واسأل عن ادلواد اليت يتعُت دراستهاادلتعلمُت  احلضور

  ومّت تقدم أيضا من خالل نائبة ادلديرة يف قسم ادلناىج الدراسي ىي سييت مزينة:  
يف الساعة السابعة إال الربع ، ادلتعلمُت صالة الضحى يف األنشطة الروتينية 

، ادلصلى مث تقرأ األمساء احلسٌت وصورات القصَتة حول الساعة السابعة سباما
. ولكن للفصل األول مع الفصل الثاين ال غلب صالة يبدأ الطالب يف الدرس

 ٖٖ الضحى ألن مل تستطيع يف مسألة الطهارة.
األنشطة ناطقُت أن  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة  

ان جومبانج اليت أجريت مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية قوم األولية
ىي دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل، قالت مدّرسة اللغة العربية السالم والدعاء 

الدرس باستردام اللغة العربية   عند فتحتعويدهتم لبتدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت 
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 ونظافة اللباس احلضور منادلدرسة  وربقق َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة كمثل
مع  قبل البدء يف ادلواد التالية زبصيص الفصل مث وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم

 وغَت ذلك. األغاين العربية وبات
األنشطة ، ان ٖٗولكن عندما تتبع الباحثة يف عملية التعلم اللغة العربية يف الفصل  
ألن أحد من  مل تفعل سبامايف ربضَت الدرس  اللغة العربية مدّرسة تكتباليت  األولية 

ىداف األادلعلمُت مل سبارس ادلدّرسة اللغة العربية يف الفصل كمثل حّولت  األنشطة األولية
 وطرحت مدّرسة اللغة العربية وادلعلمُت ربية الطالب بتقدًن نفسك للمتعلمُت التعلم

غي مدّرسة اللغة العربية أن تكون ُت اليت تتعلق عن الفواكو. ينبخربة ادلتعلمعن األسئلة 
تنفيذ كل الترطيط اليت قد كتابتها يف ربضَت الدرس، إذا كانت مدّرسة اللغة العربية ال 

 تستطيع ان تنفيذه أن ينبغي مدّرسة اللغة العربية مل تكتبو يف ربضَت الدرس. 
لغة قبل أن تصنع مدّرسة اللغة العربية ربضَت الدرس، غلب أن تكون مدّرسة ال  

 xٖٕ٘العربية الوقت ادلرصص للمواد اللغة العربية كمثل الوقت للدرس اللغة العربية 
 ثالثةالتقسيم الوقت ب علىدقائق.ذبب أن تكون مدّرسة اللغة العربية أن تستطيع 

ىي إعطاء  ٖٕٔٓباألنشطة على أساس منهج  دقائق ٓٔلألنشطة األولية ، نشطةاأل
حبفظ  نفسيا وجسديا دلتابعة عملية التعلم داد الطالبوإعالسالم مث الدعاء  ادلعلمُت

 ونظافة اللباس وادلعلم التحقق من احلضورمث  األغاين العربية وباتبا اليت درستادلفردات 
مث طرحت مدّرسة اللغة العربية األسئلة حول  وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم
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ينقل ادلعلمون مث  العربية غرض التعلمشرحت مدّرسة اللغة مث  ادلواد اليت علمت مسبقاً 
 .نطاق ادلواد وشرح عن األنشطة اليت يكون أداء ادلتعلمُت

اليت يتم فيها تسليم يف األنشطة األساسية ىو عملية التعلم لتحقيق األىداف،   
ىذا ادلواد.يف األنشطة  ليتعلملكي ادلتعلمُت الراغبُت  بالتفاعلية والتحدي ادلعلمُت ادلادية

بالنظر  ادلواد تسليمل األسلوب ادلناسب ادلستردمةاسية، غلب أن يكون ادلعلمُت األس
 .خصائص الطالب وادلواضيع

اإلسالمية  اإلبتدائية يف ادلدرسة مدّرسي اللغة العربية األنشطة الرئيسية اليت نفذت  
دلالحظة با وتتضمن عملية التعلم ٖٕٔٓعلى أساس منهج  احلكومية قومان جومبانج

مدّرسة اللغة العربية يف  تطبيق.وكيف ل وصبع ادلعلومات واجلمعيات واالتصاالتسأاو 
  . عملية التعلمعن ىذا  اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج اإلبتدائية ادلدرسة

 كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:   
 التالميذ ينبغي أن يكون،  ٖٕٔٓلألنشطة األساسية على أساس منهج 

تالميذ كمثل لألنشطة وادلعلمُت توفَت التعليم لليف عملية التعلم  أكثر نشاطا
ومدّرسة عن الفواكو  يطلب من االتالميذ أن نالحظ الصورة ىي ادلالحظة

السأل ىي يعطى مث لألنشطة ا اللغة العربية الشائكة الصور يف السبورة
 ٖ٘ .شيئا حول ما يعتربالتالميذ الفرصة ليسأل 

ناطق مدّرسة اللغة  من من البيان ادلذكور ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اخلالصة  
العربية أن األنشطة األساسية مراكز على ادلتعلمُت. تطوير مدّرسة اللغة العربية األنشطة 
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، توفَت ادلعلمُت االرشادات عن األنشطة اليت  ٖٕٔٓاألساسية على أساس منهج 
عن  يطلب من االتالميذ أن نالحظ الصورة ىي ادلالحظةتالميذ كمثل لألنشطة ستنفذ ال

السأل ىي يعطى مث لألنشطة ا ومدّرسة اللغة العربية الشائكة الصور يف السبورةالفواكو 
 .شيئا حول ما يعتربالتالميذ الفرصة ليسأل 

ية وتتبع ولكن عندما نظرت الباحثة ربضَت الدرس اليت صنع مدّرسة اللغة العرب  
. نظرت الباحثة ان مدّرسة اللغة العربية مل تنفيذ كل ٖٙالباحثة عملية التعلم يف الفصل

 الطالب بالتعاون مع رلموعةىي  كمثل يف األنشطة استكشافاألنشطة اليت قد كتبتها  
وقدمت كل رلموعة االتصال ىي  األنشطةيف مباراة أمساء الفواكو يف اللغة العربية مث 

 يف الفصل.  فرز أمساء الفواكوعن  قشةنتائج ادلنا
لألنشطة ادلالحظة ، نظرت الباحثة أحد من األنشطة اليت أجريت التالميذ يف   

، ؽلكن ىي الطلبة مطالبون بالغناء عن مفردات الفواكو بالتوجيو ادلدّرسأنشطة ادلالحظة 
لية القياسية ىذه األنشطة مل مناسب لألنشطة ادلالحظة ألن األنشطة ادلالحظة يف العم

للمتعلمُت فرص واسعة ومتنوعة جلعل ادلالحظات من  مدّرسة اللغة العربية ىي فتحت
النظر واألنشطة اإلستماع واألنشطة القراءة. ؽلكن يف األنشطة ادلالحظة،  خالل األنشطة

مراقبة التالميذ الصورة اليت  استردام بعض األنشطة التاليةمدّرسة اللغة العربية تستطيع 
ادلدّرسة عن مفردات الفواكو كيفية قراءة  ادلدّرسة عن فواكو مث يستمع التالميذ عن  معُّت 

 بالصحيح.
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ىي عملية العمل يف تيسَت عملية التعلم  (mengeksplorasi) ألنشطة استكشاف  
.ولكن عندما نظرت الباحثة ربضَت الدرس أن تعرف تعرف شيئا التالميذ من تالميذ لل

 وجدت الباحثة أنشطة التعلم اليت تتطلب التالميذ، ٖٚاللغة العربيةاليت صنع مدّرسة 
العمل يف رلموعة وادلناقشة دلطابقة مفردات الفواكو بالصورة. إذا كانت الباحثة معرفة 
حالة التالميذ وقدرة التالميذ الفصل األول فيمكن غَت مناسب ألن التالميذ ػلتاج 

، استكشافع األنشطة. ؽلكن يف األنشطة إحاالت مدّرسة اللغة العربية يف عمل صب
تالميذ يطلب ادلعلم من ال استردام بعض األنشطة التاليةمدّرسة اللغة العربية تستطيع 

بالتذكر التالميذ عن مفردات الفواكو يف اللغة العربية ومعنو مث إظهار التالميذ الصورة 
 الفواكو إىل السبورة اليت ذكرت مدّرسة اللغة العربية.  

، أحد (asosiasi)تبت مدّرسة اللغة العربية ربضَت الدرس عن األنشطة الرابطة ك  
 العربية على الكتاب التالميذمن األنشطة الرابطة ىي تقرأ التالميذ أمساء الفواكو باللغة 

. ؽلكن مدّرسة اللغة ترصبة تالميذ أمساء الفواكو باللغة العربية على الكتاب التالميذو 
مث  أن رسم الفاكهة يف قرطاس تالميذيطلب التردام األنشطة مثل العربية تستطيع اس
 ونظرا لوصف اسم الفواكو باللغة العربية. على ادلقص ولصق

ىي كتابة شيء ما وجدت يف األنشطة استكشاف واألنشطة االتصال ألنشطة   
االتصال اليت صنع مدّرسة اللغة العربية ىي يطلب من كل رلموعة ألنشطة . الرابطة

وإعطاء ادلتعلمُت الفرصة سليم مناقشة يف ترتيب أمساء الفواكو يف أمام الفصل لت
، ٖٛعندما نظرت الباحثة يف عملية التعلم .للمجموعات األخرى تقدًن تعليقات أو أسئلة

                                                           
37

 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٖٕادلرجع يف التاريخ   
34

ادلدرسة يف درسة اللغة العربية كم  نور احلميدةمع  ادلالحظة الباحثة عند الباحثة تتبع يف عملية التعليمية ا البيانات مأخودة عن  
 م. ٕ٘ٔٓمارس  ٖٕاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج يف التاريخ 



42 
 

غَت  ألن األنشطة اليت قد إنشاؤىا مدّرسة اللغة العربيةان ىذه األنشطة مل تفعل سباما 
حالة التالميذ وقدرة التالميذ الفصل  إذا رأيتمناسب مع حالة التالميذ وقدرة التالميذ. 

األول وإعطاء ادلعلم عمل يف رلموعة وادلناقشة ؽلكن تشعر مدّرسة اللغة العربية صعوبات 
ألن التالميذ ػلتاج إحاالت مدّرسة اللغة العربية يف عمل صبع  تالميذيف زبصيص ال

يطلب من ؽلكن مدّرسة اللغة العربية تستطيع استردام األنشطة مثل  .  األنشطة
اكتب اسم الفواكو باللغة العربية الطالب أن أنقل نتائج ادلهمة الشائكة الصور الفواكو و 

 .الفرصة لتقدًن تعليقات األخرى وادلتعلمُتيف أمام الفصل 
 ىي األنشطة النهائية اليت أجريت ادلدّرس يف عملية التعلم. النهائيةاألنشطة   

جعل استدالالت دّرس مع التالميذ معا مثل اليت اضطلعت هبا ادل النهائيةوىذه األنشطة 
قد تنفيذه وغَت ذلك.  مصنوعة من ادلواد اليت يتم تدريسها وإجراء تقييم لألنشطة اليت

اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  اليت أجريت مدّرسة النهائيةاألنشطة وأما 
 احلكومية قومان جومبانج كما قالت مدّرسة اللغة العربية ىي نور احلميدة:

عادة زبلص الدروس اليت قد درسهم وإعطاء مهمة مث تدعوا  النهائيةلألنشطة 
 ٜٖ .يف هناية الدرس بقراءة ضبدلةالتالميذ 

ناطق مدّرسة اللغة  من الباحثة ان تأخذ اخلالصةمن البيان ادلذكور ، تستطيع   
اليت أجريت مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  النهائيةالعربية أن األنشطة 

اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىي مدّرسة اللغة العربية مع التالميذ زبلص الدروس 
يف هناية الدرس مث تدعوا التالميذ  ةإعطاء ادلدّرسة التعزيز بادلهممعا اليت قد درسهم و 

. ولكن عندما نظرت الباحثة العملية القياسية عن تفيذ تعليم لألنشطة بقراءة ضبدلة
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وتوفَت قد تنفيذه إجراءت ادلدّرسة تقييم لألنشطة اليت  ىي النهائية، يف ألنشطة النهائية
طة التعلم يف اجللسة وتسليم ادلدّرسة خ التغذية ادلرتدة على عملية التعلم والنتائجو

ؽلكن يف ربضَت الدرس اليت صنع مدّرسة اللغة العربية ، تستطيع مدّرسة اللغة  .القادمة
العربية أن تزيد ذلك األنشطة لكي ادلناسبة مع العملية القياسية عن تفيذ تعليم على 

 .ٖٕٔٓأساس منهج 
اللغة مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم  (3

  العربية في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج
ىي إعداد  يف أنشطة التعلممدرسي اللغة العربية ادلشاكل اليت كثَتا ما تواجو 

ادلنهج  ال سيما يف تنفيذ، الكفاءاتربضَت الدرس بالدقيق دلساعدة التالميذ على ربقيق 
وأما ادلشاكل اليت تواجو  ٖٕٔٓاجلديد. كما تشعر مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ ادلنهج 

عن زبطيط  مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانجمدرسي اللغة العربية يف 
 . ٖٕٔٓعلى أساس منهج  وتنفيذ تعليم اللغة العربية

 احلميدة :كما تقول مدرسة اللغة العربية ىي نور 
ليس يشعر ادلعلمُت فقط ولكن يشعر  ٖٕٔٓالصعوبات يف تنفيذ ادلنهج 

 اليت تنظمها ٖٕٔٓولكن كان التدريب عن منهج  التالميذ والوالدين أيضا
من حيث  ٖٕٔٓادلدرسة، مساعدة مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ ادلنهج 

لفريق العامل امث كان  ٖٕٔٓزبطيط وتنفيذ وتقييم التعلم على أساس منهج 
دلناقشة ادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت يف الفصول ( يف كل KKG) للمعلمُت

تبحث عن حلول ادلناسبة لذلك  يف عملية التعلم مع ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج 
 ادلشاكل.
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ىي تطوير األنشطة  دلشكلة زبطيط تعليم اللغة العربية بإعداد ربضَت الدرسا 
وأنشطة اإلتصال وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت  ادلالحظةأنشطة التعلم مثل 

لكي  كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير  معلمي اللغة العربية أن غلب ذلك ألن
أكثر  ٖٕٔٓألن التقييم يف منهج التالميذ ال بادللل مث مسألة عن التقييم 

كل أنشطة يضطلع هبا الطلبة ، ادلدرسُت غلب أن تفصيال وصعب للمعلمُت.  
وادلعلمُت ينبغي أن تويل اىتماما دلوقف  م بعد عملية التعلميعطي التقيي

. بسبب صعوبة فيما يتعلق تالميذ واحدا فواحدا مع التدريس يف الفصلال
واسترالصو من احلياة  بالتدريس وتقييم التقييم ادلباشر واختتمت يف هناية

 ٓٗتالميذ.اليومية لل
ناطق مدّرسة  من اإِلْسِتْرالصمن البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ 

اليت تواجو مدرسي اللغة العربية عن زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة ادلشكالت  اللغة العربية أن
ىي تطوير أنشطة التعلم  درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج مالعربية يف

. هبا ادلعلمُت التعليمية اليت تضطلعيف األنشطة  .ٖٕٔٓوالتقييم على أساس منهج
كمرجع يف تنفيذ   ٖٕٔٓمنهج  بالتأكيد مشكلة كثَتا ما يواجهها ادلعلمُت يف تنفيذ

ادلشاكل اليت كثَتا ما يواجهها ادلعلمُت يف عملية التعلم من خالل زبطيط وتنفيذ . التعلم
قد . ولكن يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج وتقييم التعلم

. رلموعة أنواع ٖٕٔٓمنهج  موظفي التعليم اجليد لتكون قادرة على تطبيق تعهدات
 .  (KKG) الفريق العامل للمعلمُت مثل تدريب وبناء المضطلع بهااألنشطة 

 :كنائبة ادلديرة يف قسم ادلناىج الدراسيكما تقول سييت مزينة  
للحصول بدأت ادلعلمُت أولو ادلعلمُت يشعرون صعوبات ولكن اآلن ادلعلمُت 

. يعمل ادلعلمُت التدريبات عن ٖٕٔٓمنهج  على استردامها يف تطبيق
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الذي يشمل عن زبطيط وتنفيذ وتقييم على أساس منهج  ٖٕٔٓمنهج 
الذي يستردم مناقشة حول  (KKG) الفريق العامل للمعلمُت بناءمع  ٖٕٔٓ

عن تصنع ربضَت الدرس وتنفيذه  ٖٕٔٓالصعوبات ادلعلمُت يف تطبيق منهج 
مشكلة ،  يف عملية التعلم مع التقييم. أكثر يشعر صعوبة ادلعلمُت ىو التقييم

التقييم اليت تنفيذه بالتفصيل . كل اجتماع ينبغي أن يكون ادلعلمُت ؽللك 
تقييم على واحد فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي ادلعلمُت التقييم 

   ٔٗ ادلباشرة.
أن تأخد اخلالصة أن ليس ىناك ما الكمال يف ىذا البحث، تستطيع الباحثة  

. يزال مشكالت اليت تواجو ادلدرسُت يف تنفيذ يف عملية التعلم  باستردام ادلنهج اجلديد
   ربضَت الدرس مع تنفيذه يف الفصل . ال سيما يف صنع ٖٕٔٓمنهج 

كادلدرسُت وينبغي أن ضلاول كل شيئ لتعلم وشلارس يف وضع خطة التعلم إبداعا 
وأنشطة صبع  ادلالحظة. مثل أنشطة ٖٕٔٓيف تطوير أنشطة التعلم على أساس منهج 

 .وأنشطة اإلتصال وغَت ذلك األسئلةادلعلومات وأنشطة 

 بانجعرض البيانات في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جوم .2
يف ىذا ادلبحث تعرض الباحثة البيان عن إدارة تعليم اللغة العربية على أساس 

إدارة التعلم اليت ولكن ربدد الباحثة يف ىذا البحث، شرحت الباحثة عن  ٖٕٔٓمنهج 
استردامو لدى  ٖٕٔٓزبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  تشمل

طلبة الفصل األول يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج وادلدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ، وصبعت الباحثة ىذه البيانات 

 دلقابلة والوثائق فيما كمايلي :باألساليب ادلتنوعة منها ادلالحظة وا
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في المدرسة اإلبتدائية  2113تخطيط تعليم اللغة العربية على أساس منهج  (1
 اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج

إلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىي أحد من ادلدرسة اليت مدرسة اإلبتدائية ا
ىو تطوير ادلنهج  ٖٕٔٓنية. منهج لتعليم اللغة العربية وتعليم الدي ٖٕٔٓتطبق ادلنهج 

مدرسة السابق و األىدافو لتحسُت ادلنهج السابق يف حال الترطيط والتنفيذ والتقوًن. 
يف العام الدراسي  ٖٕٔٓإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج تطبيق ادلنهج اإلبتدائية ا

ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘. 
 إمام غفران:  يف قسم ادلناىج الدراسينائب ادلدير  كما تقول

 ٖٕٔٓإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج تطبيق ادلنهج مدرسة اإلبتدائية ا
ألن  ٖٕٔٓأيضا يف تطبيق ادلنهج  ، ادلدرسون سعداءٖٕٔٓمنذ السنة 

توقف  تولكن كان. الذين ينشطون تالميذوال ادلعلمُت غليبون بأكثر إبداعاً 
عليم اللغة العربية و تعليم إال ت وضلن ال تنطبقو مرة ٖٕٔٓادلنهج  لتطبيق

 ٕٗالدينية.
 كما أنو يقال أن مدرسة اللغة العربية ىي نورول:

ألنو كان توقف  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓيف العام الدراسي  ٖٕٔٓادلنهج  بدأنا تنفيذ 
الفصل األول  ٖٕٔٓولكن  الذي تنفيذ ادلنهج  ٖٕٔٓيف تطبيق ادلنهج 

  ٖٗ والفصل الرابع فقط.
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ُت أن ناطق من تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالصمن البيان ادلذكورة ، 
يف العام  ٖٕٔٓإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج تطبيق ادلنهج مدرسة اإلبتدائية ا

إال الفصل األول  ٖٕٔٓليس كل الفصول اليت تنفيذ ادلنهج . ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراسي 
 . والفصل الثاين

العملية القياسية ىي زبطيط التعلم يف  ٖٕٔٓزبطيط التعلم على أساس منهج 
. غلب أن يكون ادلعلمون معرفة عن ادلكونات اليت ذبعل باألنشطة إلعداد ربضيَت الدرس

. ٖٕٔٓادلوجودة يف ربضَت الدرس قبل جعل ادلعلمُت ربضيَت الدرس على أساس منهج 
ضَت . ربال ؼلتلف كثَتا عن ادلنهج السابق ٖٕٔٓادلنهج  ربضَت الدرسادلكونات يف 

الدرس على األقل ربتوي على أىداف التعلم ومواد التعلم ومصادر الدرس وأسلوب 
 التعلم وتقييم.  

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول:  كما تقول
مع ادلنهج  سواء فقط ٖٕٔٓإذا مسألة ادلكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج 

 ٖٕٔٓ وادلنهج السابق ىو منهج ٖٕٔٓالسابق. وكان الفرق بُت ادلنهج 
أكثر تفصيال من منهج السابق من حيث األنشطة والتقييم. ادلكونات 
ربضَت الدرس ىو اسم ادلدرسة واسم ادلواد والوقت وكفاءة األساسية وكفاءة 
ادلدرسة ومؤشرات وأىداف التعلم وأسلوب التعلم ومصادر التعلم وأنشطة 

 ٗٗ التعلم وتقييم وغَت ذلك.
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 ىي ليليك: اللغة العربيةكما أنو يقال أن مدرسة 
ىو كفاءة األساسية وكفاءة  ٖٕٔٓمكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج  

الرئيسية ومؤشرات وأىداف التعلم ومصادر التعلم وأسلوب التعلم وغَت 
سواء مع  ٖٕٔٓذلك ؽلكن ىكذا. ادلكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج 

 ٘ٗ ادلنهج السابق.
ُت مدرسي ناطق من حثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالصمن البيان ادلذكورة ، تستطيع البا

ال ؼلتلف كثَتا من ادلكونات  ٖٕٔٓاللغة العربية أن ادلكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج 
يف العملية  ٖٕٔٓربضَت الدرس السابق. ادلكونات ربضَت الدرس على أساس منهج 

لدرس وأسلوب القياسية على األقل ربتوي على أىداف التعلم ومواد التعلم ومصادر ا
 التعلم وتقييم. 

كما تقول مدرسي اللغة العربية أن ادلكونات ربضَت الدرس على األقل ربتوي 
اسم ادلدرسة واسم ادلواد والوقت وكفاءة األساسية وكفاءة ادلدرسة ومؤشرات وأىداف 
التعلم وأسلوب التعلم ومصادر التعلم وأنشطة التعلم وتقييم وغَت ذلك. وىذا يدل أن 

ي اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج يفهمون مدرس
 .ٖٕٔٓجيدا عن ادلكونات ربضَت الدرس على أساس منهج 

اخلطوات األوىل بعمل مدرسة اللغة العربية يف صنع ربضَت الدرس ىو استعراض 
ألن خطة الدس  ٖٕٔٓخطة الدرس. ال ربتاج ادلدرسة جلعل خطة الدرس يف ادلنهج 

مباشرة من احلكومة ولكن ادلهمة ادلدّرسة ىي تطوير خطة الدرس يف ربضَت الدرس. وأما 
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بية يف صنع ربضَت الدرس يف ادلدرسة اإلبتدائية اخلطوات األوىل بعمل مدرسة اللغة العر 
 اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج كما يلي:

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول: كما تقول
قبل مدرسة اللغة العربية يف صنع ربضَت الدرس، نظرت مدرسة اللغة العربية  

وكفاءة كانت أمثلة عن األنشطة التعلم  خطة الدرس ألن يف خطة الدرس
األساسية وكفاءة الرئيسية وتقييم مث مدرسة اللغة العربية تطويره يف ربضَت 

 ٙٗ الدرس.
 ىي ىانيك: كما أنو يقال أن مدرسة اللغة العربية

خطوات األوىل يف تصنع ربضَت الدرس ىو نظرت مدرسة اللغة العربية  
م على خطة الدرس من احلكومة. مهمة مدرسة اللغة العربية يف زبطيط التعل

 ٚٗ ىي تطوير ربضَت الدرس وتطوير األنشطة التعلم. ٖٕٔٓأساس منهج 
 أيضا ىي ليليك :  كما أنو يقال أن مدرسة اللغة العربية

كانت خطة الدرس األمثلة عن األنشطة التعلم مث نضعها يف ربضَت الدرس   
وخباصة أنشطة التعلم مثل مالحظة واتصال واسأل وصبع ادلعلومات وغَت 

 ٛٗ ذلك.
ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص

اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
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جومباتج يف تصنع ربضَت الدرس ىي استعراض خطة الدرس. كانت خطة الدرس أنواع 
األساسية واألنشطة التعلم وتقييم والوقت وغَت ذلك. يف  األمثلة األنشطة مثل كفاءة

، مدرسة اللغة العربية ال حاجة جلعل خطة الدرس ألن خطة الدرس ٖٕٔٓادلنهج 
مباشرة من احلكومة. اخلطوات تطوير ربضَتالدرس يف العملية القياسية ىي استعراض 

 . ة يف التعلموضعت أنشطة ادلتعلم بصورة عامربضَت الدرس ألن يف خطة الدرس، 
كل كفاءات األساسية ؽللك مؤشرات من جوانب الروحية وجوانب اإلجتماعية 

أن غلعل ادلدرسُت غلب  .ٖٕٔٓوجوانب معرفة وجوانب احلركية على أساس منهج 
مؤشرات مساعدة ادلدرسُت على ربديد النجاح . لتحقيق الكفاءات األساسية اتمؤشر 

قدرات ادلتوقعة اليت ؽللكها ادلتعلمُت بعد أهنا تتبع يف  يى اتاألنشطة وادلؤشر يف تنفيذ 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  وأما جعلت مدرسة اللغة العربية ادلؤشرات يف .التدريس

 احلكومية رغلوسو جومبانج كمايلي :

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول: كما تقول
ات األساسية و ضلن نرى الكفاء،  كفاؤاتجلعل مؤشرات التعلم يف كل   

عن للتعرف على صوت يف خطة الدرس. مثل كفاءة األساسية  ادلواد
. مث مؤشرات مع الشفوية أو اخلطيةاليت يتعلق باألمساء الفواكو  موفرادات

اليت تستردم لتحقيق كفاءات األساسية ىي قادرة على النطق عن أمساء 
 ٜٗ الفواكو وفهم ادلعٌت بالصحيح.
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 أيضا ىي ليليك:  مدرسة اللغة العربيةكما أنو يقال أن 
خطة الدرس ألن يف خطة الدرس موجود  ضلن نرىجلعل مؤشرات التعلم، 

إذا ضلن أمثلة عن مؤشرات مث نظرت مدرسة اللغة العربية عن قدرة التالميذ. 
تعليم الطالب الذين لديهم قدرة منرفضة  فنحن طلتار ادلؤشرات اليت 

 ٓ٘ كفاءة األساسية.  تالميذ لتحقيقصممت خصيصا لل
ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص

اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف جعل مؤشرات بالنظر كفاءة األساسية وادلواد يف 
ىو إعداد الكفاءات األساسية ووضع مؤشرات زلددة  يف  اتوادلؤشر خطة الدرس. 

. يف العملية القياسية عن زبطيط التعلم ، أن الكلمة صريح وتستطيع أن تقاس بالتقييم
ألن  كفاءات األساسية ؽللك مؤشرات إال كفاءات األساسية األوىل و كفاءات األساسية 

ولكن كفاءات األساسية الثالث  .كالعلا يتم إصلازه من خالل عملية التعلم غَت مباشر
وكفاءات األساسية الرابع يف جوانب ادلعرفة وجوانب احلركية غلب إلنشاء مؤشرات يف 

 عملية التعلم يف الفصل أو غَت الفصل.
وعندما نظرت الباحثة ربضَت الدرس يف مسألة مؤشرات، كتبت مدرسة اللغة 

سية . مؤشرات اليت تصنع العربية مؤشرات يف ربضَت الدرس لتحقيق كفاءات األسا
مدرسة اللغة العربية ثالثة مؤشرات فقد ولكن ؽللك كفاءات األساسية أربع كفاءات 

. ٖٕٔٓاألساسية ألن غلب كل كفاءات األساسية أن ؽللك مؤشرات على أساس منهج 
مع اليت يتعلق باألمساء الفواكو  للتعرف على صوت موفراداتمثل كفاءات األساسية عن 

، الكلمة للتعرف ىنا مازالت غَت زلددة ومل تنفيذية حىت غلب ىذه  و اخلطيةالشفوية أ
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وغلب مدسة اللغة العربية أن تعرف عن أنشطة التالميذ لكي تستطيع  هتجئتها الكلمة
. مع الشفوية أو اخلطيةاليت يتعلق باألمساء الفواكو  على صوت موفراداتالتالميذ معرفة 

تستطيع ادلستردمة مؤشرات ىي ويبُت كتابة ادلفردات ؽلكن مدرسة اللغة العربية ان 
 ادلناسبة ان يسمع عن أمساء الفواكو.

يعمل ادلدّرسة اللغة العربية يف تطوير ربضَت ينبغي أن اليت التالية  اتواخلطو 
 تستطيع اناجلوانب اليت الدرس ىي تعيُت األىداف التعلم. يف أىداف التعلم أن يكون 

حىت يف  ٖٕٔٓادلتعلمُت يف ربقيق الكفاءة األساسية على أساس منهج  ربقيق وإصلاز
 كما تقول.تصنع األىداف التعلم أن ينبغي مدّرسة اللغة العربية مرجع إىل ادلؤشرات

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول: 
لتصنع األىداف التعلم ،نظرت مدرسة اللغة العربية على مؤشرات وكفاءات 

ادلتعلمُت قادرين على تقليد ن تكتمل التالميذ مثل األساسية اليت غلب أ
ادلفردات اليت يتعلق باألمساء الفواكو مث قادرة على التواصل يف األنشطة 

 ٔ٘ .أسئلة وأجوبة بسيطة
 ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ليليك: 

بعد تستردم أىداف التعلم التالميذ لكي تعريف التالميذ عن قدرهتم 
 ٕ٘ بالنظر كفاءات األساسية. درس ىذه ادلوادت
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 إمام غفران: يف قسم ادلناىج الدراسينائب ادلدير  كما تقولو 
غلب ادلعلمُت يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج  

. غلب ادلعلمُت جعل غَتىا اليت زبتلف من ادلدارسجعل أىداف التعلم 
 ٖ٘ بو اليت مناسبة بادلؤشرات. األىداف التعليمية اخلاص

ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
مؤشرات وكفاءات  اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف تصنع أىداف التعلم بالنظر

ة األساسية اليت غلب أن تكتمل التالميذ. أن غلب مدرسة اللغة العربية يف ادلدرس
اليت اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج  جعل األىداف التعليمية اخلاص بو 

 . غَتىا زبتلف من ادلدارس
يف العملية  يشمل صبيع الكفاءات األساسيةلتعيُت األىداف، األىداف 

ػلتوي على اجلوانب التالميذ ألن أىداف األىداف إىل مؤشرات الذي  . مرجع القياسية
باستردام ادلستهدف تالميذ هم أن تذكر بوضوح ال. فادلاليت تتمحور على التالميذالتعلم 

. مث من اجلوانب ادلتعلمُت قادرين على تقليد ادلفردات اليت يتعلق باألمساء الفواكوالكلمة 
بعد اتباع  تالميذوصف ادلهارات اليت يتعُت على ال معرفة ألن أىداف التعلم ىو

. مثل أىداف التعلم عال التواصلية أن ويظهر السلوك ادلالحظباستردام األف التعليمات
الذي جعل مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

. الكلمة ادلتعلمُت قادرين على تقليد ادلفردات اليت يتعلق باألمساء الفواكوجومبانج ىو 
. ؽلكن صلية أن ويظهر السلوك ادلالحظأفعال التواىو  قادرين على تقليد ادلفردات
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فقط مدرسة اللغة العربية تستطيع ان تكتب أىداف التعلم يف كل مؤشرات ليس واحد 
 .الستردامها يف كل اجتماعات

لكي عملية التعلم مزاح.  ىو أحد من أداء ادلعلمُت اذلاملتعيُت أسلوب التعلم 
ىو غلب أن  (saintifik) ادلستردمة ادلدخل العلمي ٖٕٔٓأسلوب التعلم يف منهج 

. وأما أسلوب التعلم الذي تطبق مدرسة اللغة يكون التالميذ أكثر نشاطا من ادلتعلمُت
 العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج كمايلي:

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول : كما تقول
تستردم مدرسة اللغة العربية أسلوب التعلم بادلدخل العلمي ادلناسبة ادلنهج  

، األسلوب ادلستردمة مدرسة اللغة العربية يف عملية التعليمية ىو ٖٕٔٓ
ولكن ( metode drillأسلوب احملاضرات وأسلوب اللعب وأسلوب احلفر )

ألنو تسهيل التالميذ يف  و أسلوب الغناءاألسلوب ادلستردمة دائما ى
لتكرار ادلواد حىت يفهم ربفيظ ادلفردات وأسلوب احلفر ادلستردمة 

 ٗ٘تالميذ.ال
 :٘٘ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ليليك 

 أسلوب التعلم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية ىو أسلوب احملاضرات ألنو 
مث أسلوب الغناء لتسهيل التالميذ يف ربفيظ  لتسليم ادلواد يف التالميذ

 ( .  Metode Demonstrasi)  أسلوب البيان العمليادلفردات مث 
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ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
ئية اإلسالمية احلكومية رغلوسو اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدا
 Metode)  أسلوب البيان العمليجومبانج ادلستردمة أسلوب احملاضرات وأسلوب الغناء و 

Demonstrasi   )( وأسلوب اللعب وأسلوب احلفرmetode drill)  إذا مدرسة اللغة العربية .
. أسلوب احملاضراتتريد أن تنقل جوانب ادلعرفة فمدرسة اللغة العربية يكفي أن يستردم 

يكفي أن الفمدرسة اللغة العربية احلركية  أن تنقل جوانبولكن مدرسة اللغة العربية يريد 
طريقة ألن  ( metode drillولكن باستردام وأسلوب احلفر ) يستردم أسلوب احملاضرات

 التدريس بإعطاء سبارين ضد ما مت تعلمو حىت أن التالمسذ احلصول على مهارات معينة
 اسلوب الغناء لتسهيل التالميذ يف ربفيظ ادلفردات وغَت ذلك.مث 

يف تعيُت أسلوب التعلم، غلب مدرسة اللغة العربية الكتابة ادلدخل ادلستردمة يف 
العلمي اليت ؽلكن أن تولد أنشطة التعلم بادلالحظة واالتصال ىو مدخل  ٖٕٔٓمنهج 

أسلوب التعلم  يع ان تستردممدرسة اللغة العربية تستط .وصبع ادلعلومان وغَت ذلك
ألن يواجو ( problem solving) مثل أسلوب التعلم حلل ادلشكلة ٖٕٔٓادلناسبة بادلنهج 

ىي كمثل أنشطة التعلم   تحقيق أىداف التعلمل التالميذ يف القضية غلب أن ربل تالميذال
ادلعلم تقسيم الطالب إىل عدة ( او power point) شرح مدرسي ادلواد باستردام

 metode) أسلوب التحقيقمث مدرسة اللغة العربية تستطيع ان تستردم  رلموعات

inquiry) وغَت ذلك. صبع ادلعلوماتتالميذ بتوفَت حافز لل 
وسائل التعلم ىو أدوات لتسهيل مدّرسة اللغة العربية يف إيصال احملتوي الدرس 

مدّرسة اللغة ادلناسبة دلساعدة التعلم لغة العربية وسائل على ادلتعلمُت. ربتاج مدّرسة ال
اللغة العربية لدعم إيصال  مدّرسةادلستردمة وسائل بعض أنواع . يف التدريس العربية
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مدّرسة  كما تقولاللغة العربية. وأما الوسائل التعلم ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية   ادلواد
 نورول : اللغة العربية ىي

لغة العربية ىو سبورة وعالمات وورقة وسائل التعلم ادلستردمة مدرسة ال 
ألن شاشات يف  (LCD)الكرتون للرسم. أحيانا ضلن نستردم شاشات 

ومقص وغَت ذلك  يطلب من الطالب أن ربمل ورقةأو  ادلدرسة زلدودة
 ٙ٘ اللتصاق وادلقطع.للرسم وقص و 

 ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ليليك وىانيك: 
وسائل التعلم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية ىو سبورة وعالمات وصورة 

 ٚ٘ .مث لصق يف السبورةعن ادلواد 
ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص

اللغة العربية أن وسائل التعلم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية 
سالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو سبورة وعالمات وورقة الكرتون للرسم ، اإل

زلدودة لذا ألن شاشات يف ادلدرسة  (LCD)مدرسة اللغة العربية ادلستردمة شاشات 
 .األخرى فصولينبغي التناوب مع ال

. وكثَت من مصادر ىداف التعلماألتحقيق لمصادر التعلم كدعم للمعلمُت 
 قاموسو  كتاب ادلعلمو  ىم كتاب الطالبالتعلم ادلستردمة ادلعلمُت يف عملية التعلم 

رغلوسو وغَت ذلك كمدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  البيئةو 
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ب كتاو  التالميذكتاب ىي مصادر متعدد من قاموس اللغة العربية و جومبانج ادلستردمة 
 والصورة واخلروج من الفصل وغَت ذلك. ادلعلم

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول:  كما تقول
مصادر التعلم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية ىو كتاب التالميذ وقاموس 
اللغة العربية اليت تستردم لبحث ادلفردات الصعب مث ضلن ظللك الكتابة 

( ػلتوي على سبارين KKG) الفريق العامل للمعلمُتاخلاصة اليت تصنع 
 ٛ٘ تالميذ.لل

 ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ىانيك : 
 ٜ٘دلصادر التعلم باستردام كتاب ادلعلم وكتاب التالميذ من احلكومة . 

ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
علم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية ىو كتاب ادلعلم وكتاب اللغة العربية أن مصادر الت

الفريق العامل التالميذ من احلكومة وقاموس اللغة العربية وكتابة اخلاصة اليت تصنع 
 تالميذ.( ػلتوي على سبارين للKKG) للمعلمُت

التعلم ىو واحد من األنشطة الذي غلب أن تفعل ادلعلم جلعل أنشطة تطوير مث 
. ال تزال مدّرسة اللغة العربية أكثر إثارة لالىتمام ليس تشعر بادللل لدراسة التالميذادلادة 

، كما أنو تشعر مدّرسة اللغة ٖٕٔٓلديها مشكلة يف ىذه األنشطة على أساس منهج 
. مدّرسة اللغة العربية جومبانج رغلوسوالعربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
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علم ادلتنوعة وتركز على التالميذ. مدّرسة اللغة العربية تشعر صعوبات تستردم مدخل الت
واألنشطة االسأل واألنشطة  ادلالحظةيف تطوير ادلواد اللغة العربية وتطبيقو يف األنشطة 

سهولة يف خاصة للمتعلمُت اليت ؽللك  ٖٕٔٓاالتصال وغَت ذلك على أساس منهج 
 .فهم ادلواد

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول:  كما تقول
يشعر مدرسة اللغة العربية الصعوبات يف تطوير أنشطة التعلم اخلاصة 

مثل تطوير أنشطة ادلالحظة وإتصال  سهولة يف فهم ادلوادللمتعلمُت اليت 
. لتطوير أنشطة التعلم، ذلك لالجتماع القادموصبع ادلعلومات واسأل وغَت 

مراقبة نظرت مدرسة اللغة العربية قدرة التالميذ مثل أنشطة ادلقابلة ىي 
مراقبة ادلتعلمُت الثاين  لالجتماعاألول مث  لالجتماع فواكوال صورادلتعلمُت 

يف بعض . الفواكو يف اللغة العربية عن ادلفردات أمثلة على استعمال
. ال بادللللكي التالميذ  مُت الصورةاألحيان، يعمل ادلعلمُت لعبة زب

 ٙٓ 
 ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ىانيك:

الذين اختالف بتعليم التالميذ  الذين لديهم قدرة منرفضةتالميذ لتعليم ال 
الذين . إذا ادلعلمُت يتعلمون التالميذ لديهم قدرة على فهم ادلواد بسرعة

 حىتيزالون يشعرون بصعوبة يف تلقي ادلواد ُت فادلعلم لديهم قدرة منرفضة
. ال تنسى لكي التالميذأن ادلعلم ينبغي تكرار ادلواد ادلسترلصة من كل يوم 

األخرى مثل مراقبة  ادلالحظةسواء كان باألنشطة  ادلالحظةلألنشطة 
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التالميذ الصورة مث مراقبة التالميذ عن كيفية ادلعلم يف نطق ادلفردات وغَت 
 ٔٙ ذلك.

ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف تطوير أنشطة التعلم ىو بالنظر قدرة التالميذ ألن 

تعلم ادلضطلع هبا دلساعدة التالميذ اخلاص ادلعلمُت يف تنفيذ أنشطة التعلم ىو أنشطة 
درسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو م. عملية التعلم

مازالت تشعر الصعوبة يف تطوير أنشطة التعلم. أنشطة التعلم اليت يعمل  جومبانج
الذين لديهم قدرة على فهم ادلواد بالتالميذ  الذين لديهم قدرة منرفضةادلعلمُت للتالميذ 

فينبغي أن يكون  ن لديهم قدرة على فهم ادلواد بسرعةالذيسلتلفة. إذا التالميذ  بسرعة
الثاين. مثل  لالجتماعاألول و  لالجتماع ادلعلمون أكثر إبداعًا يف تطوير أنشطة التعلم

الثاين ىي  لالجتماعو  فواكوال صورمراقبة ادلتعلمُت األول ىي  لالجتماعأنشطة ادلالحظة 
و إذا التالميذ  الفواكو يف اللغة العربية عن ادلفردات مراقبة ادلتعلمُت أمثلة على استعمال

أن  حىتيزالون يشعرون بصعوبة يف تلقي ادلواد فادلعلمُت  الذين لديهم قدرة منرفضة
 . ال تنسى لكي التالميذادلعلم ينبغي تكرار ادلواد ادلسترلصة من كل يوم 

، كل كفاءات األساسية ؽللك التقييم ٖٕٔٓ التقييم على أساس منهج يف
اص لقياس ربقيق الكفاءات مثل جوانب االجتماعية وجوانب الروحية وجوانب ادلعرفة اخل

وجوانب احلركية. يف مسألة التقييم ، مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
اختبارات ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة .  جومبانج رغلوسواحلكومية 

ى التمارين ة اللغة العربية ادلستردمة يف االمتحانات اليومية واإلجابة علالكتابة دلدرس
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دلدرسة اللغة العربية ادلستردمة تالميذ وغَت ذلك. واختبار غَت الكتابة اليومية يف كتاب ال
 ربفيظ ادلفردات وقراءة النص يف كتابة التالميذ. يف

 مدرسة اللغة العربية ىي نورول :  كما تقول
لكتابة االختبارات اليت مدرسة اللغة العربية ادلستردمة اختبار وغَت اختبار. 

بعد النهائي وسبرينات  امتحاناتو  (UTS)يؤديها عندما اختبار النصف 
 اختبار ادلشروعو  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  االنتهاء من ادلواد

(proyek) .اختبار يف (portofolio مثل يطلب  )إلرفاق  ادلعلم من التالميذ
و. لتقييم من اجلوانب الكتابة باللغة العربية ومعن تالميذصورة يف كتاب مث ال

مهارات يف ادلهارة، مدرسة اللغة العربية ادلستردمة جوانب التقييم عن 
 ٕٙ .القراءة وتأليف اجلمل

 ومت تقدمها أيضا من قبل مدرسة اللغة العربية ىي ليليك:
التقييم ادلستردمة مدرسة اللغة العربية ىو اختبار الكتابة وغَت الكتابة .  

 امتحاناتو  (UTS)اليت يؤديها عندما اختبار النصف لإلختبار الكتابة 
. واختبار غَت الكتابة لتحفيظ بعد االنتهاء من ادلوادالنهائي وسبرينات 

من جوانب الروحية  (، لتقييمportofolio)ادلفردات واختبار العمل واختبار 
 ٖٙ .وتقييم ادلعلم والتقييم بُت التالميذواإلجتماعية بادلالحظة 

ُت مدرسي ناطق من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
اللغة العربية أن مدرسة اللغة العربية يف التقييم ادلستردمة اختبار وغَت اختبار . لإلختبار 

بعد النهائي وسبرينات  امتحاناتو  (UTS)اليت يؤديها عندما اختبار النصف الكتابة 
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 يف. (proyek) اختبار ادلشروعو  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  االنتهاء من ادلواد
 تالميذإلرفاق صورة يف كتاب مث ال (  مثل يطلب ادلعلم من التالميذportofolio) اختبار

و. لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة العربية ادلستردمة الكتابة باللغة العربية ومعن
ل مث للجوانب الروحية واإلجتماعية مهارات يف القراءة وتأليف اجلمجوانب التقييم عن 
 .وتقييم ادلعلم والتقييم بُت التالميذباستردام ادلالحظة 

األساسية ؽللك التقييم من اجلوانب ، كل كفاءات ٖٕٔٓالتقييم يف منهج 
اجلوانب احلركية. وأما كل أنشطة  اجلوانب ادلعرفية و الروحية واجلوانب اإلجتماعية و

التعلم ؽللك التقييم أيضا الذي يشمل أنشطة ادلالحظة وأنشطة الالسأل وأنشطة الرابطة 
(asosiasi)  وأنشطة االستكشاف(mengeksplor )شطة وأنشطة اإلتصال.مثل أن

تالميذ مراقبة الادلالحظة، مدرسة اللغة العربية تستطيع ان تستردم التقييم ادلالحظة مثل 
 ( mengeksplor)مث أنشطة الالسأل وأنشطة االستكشاف  كيفية نطق ادلفرداتعن  

مثل صبع ادلعلومات التالميذ  (portofolio)باستردام التقييم اختبار العمل واختبار 
باستردام   وأنشطة اإلتصال (asosiasiمث أنشطة الرابطة ) ات ومعنهاباجلمع قائمة ادلفرد

 .اختبار الكتابة واختبار شفوي 
في المدرسة اإلبتدائية  2113تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  (2

 اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج
. تنفيذ التعلم على ادلعلم يصنع التعلم ىو أعمال زبطيط التعلم الذيتنفيذ 
ينقسم إىل ثالثة األنشطة، األنشطة األولية واألنشطة الرئيسية  ٖٕٔٓأساس منهج 

. األنشطة األولية ىي األنشطة اليت تضطلع ادلعلم قبل تنفيذ األنشطة النهائيةواألنشطة 
 سالممدرسي اللغة العربية يقول ادلدرسُت تنفيذ ىي  األنشطة األولية اليت. النهائية
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مدرسي اللغة تسليم والدعاء معا مث فحصت مدرسي اللغة العربية حضور التالميذ مث 
وغَت  كشف الرسوم التوضيحية عن طريق وسائل اإلعالممث   ىداف التعلمالعربية األ

 ذلك.
 كما تقول مدّرسة اللغة العربية ىي نورول : 

رس مث األنشطة األولية اليت أجريت ادلتعلمُت ىي الدعاء قبل البدء الد
مث فحصت مدرسي اللغة  الذي درس ادلتعلمُت فرداتتكييف مع ربفيظ م

. ومّت تقدم  التالميذ مث زبصيص التالميذ الستقبال الدرسالعربية حضور 
األنشطة الروتينية اليت :  ٗٙأيضا مدّرستان اللغة العربية ىي ليليك وىانيك

ذ ونظافة اللباس تالميال حضورربقق من التالميذ ىو الدعاء معا مث يضطلع 
م التالميذ مصممة خصيصا ألنشطة التعلونظافة الفصل وتنظيم اجللوس 

 ٘ٙ وتسأل عن الدروس اليت قد درسهم مسبقا.
ناطقُت مدرسي  من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص

الذي  فرداتربفيظ م اللغة العربية أن األنشطة األولية اليت أجريت التالميذ ىي الدعاء مث
التالميذ مث زبصيص التالميذ مث فحصت مدرسي اللغة العربية حضور  درس ادلتعلمُت

.ولكن عندما تتبع ىداف التعلممدرسي اللغة العربية األتسليم مث  الستقبال الدرس
الباحثة يف عملية التعلم ونظرت الباحثة ربضَت الدرس اليت أجريت مدرسي اللغة العربية 

مث   ىداف التعلممدرسي اللغة العربية األتسليم مل تنفيذ مدرسي اللغة العربية سباما مثل 
وضوع ادل عن وأعطى ادلعلم مقدمة كشف الرسوم التوضيحية عن طريق وسائل اإلعالم

 .هارات للمتعلمُتادل
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ىو األنشطة األولية األنشطة مدرسي اللغة العربية يف تسليم األىداف التعلم  
لكي معرفة التالميذ عن ما غلب  اليت ينبغي مدّرسي اللغة العربية أن ترسل إىل التالميذ

كشف الرسوم التوضيحية عن أن يتحققو بعد دراسة ىذا ادلواد. لألنشطة األولية عن  
ؽلكن ادلقصود من مدّرسي اللغة  العربية ىي تعرض مدرسي اللغة  ل اإلعالمطريق وسائ

وأعطى مث األنشطة األولية عن  يتم تسليمها عن طريق وسائل اإلعالمالعربية ادلواد الذي 
ؽلكن ادلقصود مدرسي اللغة العربية ىي  وضوع ادلهارات للمتعلمُتادل عن ادلعلم مقدمة

 ألنشطة اليت أجريت التالميذ.تشرح مدّرسي اللغة العربية ا
يف ادلدرسة ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  زبصيص وقت لتعلم اللغة العربية

اجتماع واحد . دقائق مع ثالث مرات االجتماع xٖٙ٘احلكومية رغلوسو جومبانج ىو 
دقائق لتسليم  ٓٔ. تعطى مدرسي اللغة العربية الوقت xٕٖ٘ىو لتعلم اللغة العربية 

ألولية على التالميذ. يف العملية القياسية عن تنفيذ التعلم على أساس منهج األنشطة ا
 نفسيا وجسديا دلتابعة عملية التعلم تالميذإعداد ادلعلمُت اللألنشطة األولية ىي  ٖٕٔٓ

 ىداف التعلماأل ادلدرسُتوأوضح  األسئلة حول ادلواد اليت علمت مسبقاً  ادلدرسُتوطرح 
. ؽلكن مدرسي اللغة العربية تستطيع اليت تكون أداء ادلتعلمُتادلدرسُت األنشطة  وشرح

ان تستردم األنشطة األولية اليت مناسبة مع العملية القياسية مثل تقول مدرسة اللغة 
إعداد مسبقا مث  الذي درس ادلتعلمُت فرداتربفيظ مالعربية السالم والدعاء معا مث 

تالميذ مث حضور ال ية التعلم بالطريق التحققنفسيا وجسديا دلتابعة عمل تالميذادلعلمُت ال
مدرسي اللغة  وشرح األسئلة حول ادلواد اليت علمت مسبقاً  مدرسي اللغة العربيةوطرح 

 التالميذ.اليت تكون أداء العربية األنشطة 
اليت يتم فيها تسليم يف األنشطة األساسية ىو عملية التعلم لتحقيق األىداف، 

ىذا ادلواد.يف األنشطة  ليتعلملكي ادلتعلمُت الراغبُت  علية والتحديبالتفا ادلعلمُت ادلادية
بالنظر  ادلواد تسليمل األسلوب ادلناسب ادلستردمةاألساسية، غلب أن يكون ادلعلمُت 

 .خصائص الطالب وادلواضيع
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اإلسالمية  اإلبتدائية يف ادلدرسة مدّرسي اللغة العربية األنشطة الرئيسية اليت نفذت
دلالحظة با وتتضمن عملية التعلم ٖٕٔٓعلى أساس منهج  جومبانج رغلوسواحلكومية 

مدّرسة اللغة العربية يف  تطبيق.وكيف سأل وصبع ادلعلومات واجلمعيات واالتصاالتاو 
 . عملية التعلمعن ىذا  جومبانج رغلوسواإلسالمية احلكومية  اإلبتدائية ادلدرسة

 كما تقول مدّرسة اللغة العربية ىي نورول :
 معلمي اللغة العربية ال يزالون يشعرون بصعوبة يف تطوير أنشطة التعلم 

سأل وصبع ادلعلومات واجلمعيات االالحظة و لألنشطة الرئيسية مثل ادل
 نشطة التعلم بالوضع. إذا ادلنهج السابق يف تطوير األواالتصاالت

(elaborasi)  االستكشافو (eksplorasi) وتأكيد (konfirmasi .) صعوبات
بتستردم  تطوير أنشطة التعلم أكثر إبداعاً  ىي ىذه األنشطة تنفيذ يف

. لألنشطة ادلالحظة ىي مراقبة التالميذ الصور مث أسلوب الغناء واأللعاب
يفهموا التالميذ مث مل ذين اسأل الطالب ادلفردات الاألنشطة االسأل ىي 

التالميذ  تابيعملون يف التمارين يف ك تالميذالىي  صبع ادلعلوماتاألنشطة 
 ٙٙ وغَت ذلك.

 كما تقول مدّرسة اللغة العربية األخرى أيضا ىي ليليك : 
أن غلب ادلدّرسة اختيار األسلوب ادلناسب ادلستردمة ادلدرسة يف تسليم 
ادلواد بالنظر خصائص التالميذ وادلواد يف األنشطة األساسية . أنشطة 
األساسية اليت تنفيذ يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
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الحظة دلحىت عملية التعلم  باألنشطة ا ٖٕٔٓجومبانج باستردام منهج 
 ٚٙ .سأل وصبع ادلعلومات واجلمعيات واالتصاالتاالو 

ناطقُت مدرسي  من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
دلالحظة اللغة العربية أن األنشطة الرئيسية ىو عملية التعلم لتحقيق األىداف، باألنشطة ا

لألنشطة ادلالحظة ىي مراقبة التالميذ . سأل وصبع ادلعلومات واجلمعيات واالتصاالتاالو 
يفهموا التالميذ مث مل ذين اسأل الطالب ادلفردات الالصور مث األنشطة االسأل ىي 

التالميذ وغَت ذلك.  يعملون يف التمارين يف كتاب تالميذالىي  صبع ادلعلوماتاألنشطة 
ة وتتبع الباحثة ولكن عندما نظرت الباحثة ربضَت الدرس اليت صنع مدّرسة اللغة العربي

. نظرت الباحثة ان مدّرسة اللغة العربية مل تنفيذ كل األنشطة ٛٙعملية التعلم يف الفصل
األنشطة اإلتصال باألنشطة معلمُت قادرين يف عرض نتائج  كمثلاليت قد كتبتها  

 . انحيقدم الطالب بنتائج االمتباألنشطة  اجلمعياتالتمرينات واألنشطة 
الوقت ، ولكن دقائق xٖٙ٘الللغة العربية  دروسللوأما الوقت ادلرصص  

للواحد االجتماع.  xٕٖ٘لألنشطة التعلم اللغة العربية يف ربضَت الدرس ادلرصص 
. مثل احملدد لالجتماعات الثالثةتستطيع مدرسي اللغة العربية ان تستردم الوقت 

فواكو مث االجتماع االجتماع األوىل يف األنشطة ادلالحظة ىو مراقبة التالميذ الصورة ال
مث  االستماع إىل نطق ادلفردات مع االىتمام بالنطق ادلعلم وتقليد النطقو تالميذال،الثاين

. لألنشطة االسأل ىو وفقا دلا مسع كتابةمطابقة الصور مع   تالميذالالث، الثاالجتماع 
أسئلة وأجوبة ، ادلعلم الثاينمث االجتماع  ادلفردات اجلديدة اليت يتم فهمها التالميذاسأل 
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مفردات اللغة الث، تسأل ادلدّرسة الثمع التالميذ عن ادلواد اليت قد درسهم مث االجتماع 
 بادلساعدة الصور وغَت ذلك. العربية

ىذا النشاط ىو التمرينات.  نتائج تالميذال تقدًن( ، asosiasi)لألنشطة الرابطة 
تقدًن وفريق العمل و  للمناقشات تالميذزبصيص الألن  من األنشطة اليت مل تنفذ أحد

ً للمعلمُت واللتمرينات يف الفصل نتائج ا تالميذ. ؽلكن مدّرسة اللغة قد تكون صعبة جدا
العربية تستطيع ان تستردم األنشطة األسهل ادلناسبة بقدرة التالميذ وحالة التالميذ. 

بتعطي شلارسة مثل  (asosiasi)تستطيع مدّرسة اللغة العربية ان تستردم األنشطة الرابطة 
 .يؤلف الكلمات يف صبلةادلناسبة بادلواد أو  ربط احلروف تكون الكلمة

. التمرينات ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج، (menkomunikasikan)لألنشطة اإلتصال 
أيضا، األنشطة اإلتصال  من األنشطة اليت مل تنفذ أحدىذا النشاط ىو 

(menkomunikasikan يف العملية )ىي كتابة أو حّدث عن ما وجدت من  القياسية
( مث  تسليم التالميذ النتائجو يف asosiasi)األنشطة صبع ادلعلومات و األنشطة الرابطة  

. األنشطة اإلتصال تعلم للمتعلمُت أو رلموعات من ادلتعلمُتالأمام الفصل لنتيجة 
(menkomunikasikanاليت صنع مدرسة اللغة العربية ) على  لعملية القياسيةاامتثاال ب

وإعطائهم  عن حالة التالميذ للفصل األول إذا كنا ننظر. ولكن ٖٕٔٓأساس منهج 
. مدّرسة اللغة العربية ؽلكن ذبد صعوبة يف زبصيص هبموعمل اجملموعة،  أنشطة للمناقشة

تستطيع ان تستردم األنشطة أسهل مصممة لقدرة التالميذ وحالة التالميذ مثل يظهر 
 الذي ذكر ادلعلم يف الفصل. الكائنات

 يف عملية التعلم. ةىي األنشطة النهائية اليت أجريت ادلدّرس النهائيةاألنشطة 
جعل استدالالت دّرس مع التالميذ معا مثل اليت اضطلعت هبا ادل النهائيةوىذه األنشطة 
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قد تنفيذه وغَت ذلك.  مصنوعة من ادلواد اليت يتم تدريسها وإجراء تقييم لألنشطة اليت
اليت أجريت مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  النهائيةاألنشطة وأما 

 احلكومية رغلوسو جومبانج كما تقول مدّرسة اللغة العربية ىي نورل: 
عادة زبلص الدروس اليت قد درسهم وتقدًن ادلدرسة التعزيز  النهائيةلألنشطة 

مث تعطى ادلدرسة ادلشورة على التالميذ  ادلسترلصة على التالميذ عن ادلواد
تسليم ادلعلمُت خطة التعلم يف لتعلم يف البيت ومساعدة الوالدين مث 

ٜٙ .مع أي شيء ينبغي أن ربمل التالميذ للمواد غدا االجتماع ادلقبل
 

 تقول مدّرسة اللغة العربية األخرى أيضا ىي ىانيك :كما 
مث تعطى م تلريص مدرسة اللغة العربية والتالميذ نتائج ادلواد اليت تدريسه 

مث إغالق ادلدرسة والتالميذ أنشطة التعلم بالقرأة  ادلدرسة التعيينات يف ادلنزل
 ٓٚ احلمدلة والدعاء معا.

ناطقُت مدرسي  من ن تأخذ اإِلْسِتْرالصمن البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ا
الىت تنفيذ مدرسي اللغة العربية ىي عادة زبلص الدروس  النهائيةاللغة العربية أن األنشطة 

مث تعطى  ادلسترلصة اليت قد درسهم وتقدًن ادلدرسة التعزيز على التالميذ عن ادلواد
تسليم ادلعلمُت خطة ادلدرسة ادلشورة على التالميذ لتعلم يف البيت ومساعدة الوالدين مث 

إغالق  مث مع أي شيء ينبغي أن ربمل التالميذ للمواد غدا التعلم يف االجتماع ادلقبل
يف العملية القياسية على أساس منج  النهائية. األنشطة معا ضبدلةادلعلمُت الدرس بالقول 
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مثل زبلص الدروس اليت قد درسهم  بعض األنشطة ادلضطلع هبا ادلعلم، كانت  ٖٕٔٓ
 وغَت ذلك. تقييم وادلعلم يعطي تغذية مرتدة على عمليىة التعلم ونتائج التعلموإجراء 

اليت ذبعل مدرسة اللغة العربية يف  النهائيةولكن إذا نظرت الباحثة عن األنشطة 
حلكومية رغلوسو جومبانج بالعملية القياسية تنفيذ التعلم ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ا

يف  ىي كانت األنشطة ادلضطلع هبا مدرسة اللغة العربية ٖٕٔٓعلى أساس منهج 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج مل تكتب يف العملية القياسية 

النشاط لغرس فيد ادلدرسة ىذا . تنادلدرسة ادلشورة األخالقية على التالميذمثل تعطي 
منذ صغَت. إذا تنفيذ التالميذ ىذا  تالميذعلى ال التالميذ وتشكيل احلرفعلى  األخالق

ىذا النشاط على نفسية التالميذ. ىذا النشاط سواء من  فسيتم تضمُتالنشاط كل يوم 
ىو ليس أفضل من جوانب ادلعرفة فقط ولكن جوانب العاطفية.  ٖٕٔٓج هتركيز ادلن

 .النهائيةمدخال لعملية قياسية عن تنفيذ التعلم يف األنشطة ؽلكن ىذا النشاط أن يكون 
مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة  (3

  العربية في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج
ىي إعداد  يف أنشطة التعلممدرسي اللغة العربية ادلشاكل اليت كثَتا ما تواجو 

ادلنهج  ال سيما يف تنفيذ، الكفاءاتربضَت الدرس بالدقيق دلساعدة التالميذ على ربقيق 
وأما ادلشاكل اليت تواجو  ٖٕٔٓاجلديد. كما تشعر مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ ادلنهج 

عن  جومبانجرغلوسو ة احلكومية مدرسة اإلبتدائية اإلسالميمدرسي اللغة العربية يف 
. كما تقول مدرسة اللغة ٖٕٔٓزبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج 

 العربية ىي نورل:
إعتمادا على ادلدرسُت. ولكن كل  ٖٕٔٓللصعبات يف تنفيذ منهج 

قد تنظيم دورات تدريبية عن تطبيق تستطيع تعلمو مث من ادلدرسة ادلدرسُت 
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اليت تطبق احلكومة مثل تنفيذ ، ضلن نتابع فقط دلدرسُتكا. ٖٕٔٓمنهج 
يف عملية التعلم  ٖٕٔٓ. ولكن ضلن ضلاول لتنفيذ منهج ٖٕٔٓمنهج 

الصعوبة اليت تواجو ادلدرسُت، عادة يف تطوير أنشطة  لتسهيل التالميذ.
، على فهم ادلواد بسرعةالتعلم مث خاصة بالنسبة للتالميذ الذي لديو القدرة 

عل أنشطة التعلم اإلبتداعية لكي التالميذ ال بادللل. ادلدرسُت أن ذبوينبغي 
مث غلب ادلدرسُت أن تستطيع تطوير األنشطة األساسية مثل أنشطة 

وأنشطة اإلتصال وأنشطة االسأل وغَت ذلك. يف خطة الدرس قد  ادلالحظة
الجتماع وغلب ادلدرسُت تطوير شرح عن مثال تلك األنشطة ولكن لواحدة 

 ٔٚاألنشطة لالجتماع القادم يف شكل ربضَت الدرس.ىذه 
 كما تقول مدّرسة اللغة العربية األخرى أيضا ىي ىانيك :

ليس مدرسي اللغة العربية فقط ولكن  ٖٕٔٓالصعوبات يف تنفيذ منهج 
ادلدرسُت يف تنفيذ منهج  التالميذ ووالدين أيضا. أحد الصعوبات اليت تواجو

يف تطوير أنشطة اخلاصة أنشطة ىي تطوير أنشطة التعلم والتقييم.  ٖٕٔٓ
األساسية، مدرسُت مازال الصعوبات لإلجراء التالميذ ألن الفصل الذي 

يف األنشطة األساسية  حىتأقوم بتدريس ىو الفصل لديو قدرة منرفضة 
ادلدرسُت ادلناسيب  . غلبسأل واآلخرينوأنشطة اال ادلالحظةأنشطة مثل 

  بقدرة فهم التالميذ.
وأما مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج يستردم التقييم 

كثَت مشكالت عن التقييم من   ألن السابق ٖٕٔٓعلى أساس منهج 
التالميذ مل مستعدة  من ادلدرسُت مازال صعوبة يف تنفيذ التقييم ووالدين

بسبب كثَت من التقييم حىت يف مسألة التقييم، يستردم ادلدرسُت متنوعة. 
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 portofolioتقييم أحيانا مثل  ٖٕٔٓاستردام ادلدرسُت التقييم يف منهج 

 72.وغَت ذلك

 درسة ىي ليليك :ادل ةكما تقول رئيس
ىو تقييم ألن  ٖٕٔٓادلشاكل اليت تشعر كثَتا ادلدرسُت يف تطبيق منهج 

تعطي التقييم من جوانب ادلؤشرات  أن ينبغي صبيع ٖٕٔٓالتقييم يف منهج 
 يف بطاقات التقريرادلواقف وجوانب ادلعرفة وجوانب ادلهارة. مث كتابة التقييم 

ليس بالشكل الرقم ولكن يف الشكل السرد حىت غلعل الوالدين من التالميذ 
 ٖٚاللبس يف القراءة التقييم من التالميذ.

ناطقُت مدرسي  من من البيان ادلذكورة ، تستطيع الباحثة ان تأخذ اإِلْسِتْرالص
ليم اللغة أن ادلشاكالت اليت تواجو مدرسي اللغة العبية عن زبطيط وتنفيذ تع اللغة العربية

العربية ىي تطوير أنشطة التعلم. أن ينبغي ادلدرسُت إبتداعي يف تصنع خطة أنشطة 
عن معٌت لكي التالميذ ليس بادللل يف عملية التعلم. مث ادلدرسُت مل يفهم جيدا التعلم 

وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت  األسئلةوأنشطة اإلتصال وأنشطة  ادلالحظةمن أنشطة 
، باإلضافة إىل ادلدرسُت الذين ما زال  ٖٕٔٓيم على أساس منهج ذلك. مث يف التقي

ووالدين من التالميذ يشعر مل  ٖٕٔٓغامضا يف تنفيذ التقييم على أساس منهج 
ووالدين من التالميذ يريد أن يعرف عن أيضا ألن  ٖٕٔٓمستعدة بالتقييم يف منهج 

 الدرجة التالميذ فقد ليس عملية التالميذ يف التعلم.
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 البحوثنتائج  -ج 
النتائج من التعرض البيانات اليت قد البحوث على أساس  نتائجذبميع ىذا 

يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق وجدت الباحثة
قومان جومبانج وادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج. نتائج البحث 

 بالًتكيز البحث كمايلي: الذي يتعلق
في المدرسة اإلبتدائية  2113تخطيط تعليم اللغة العربية على أساس منهج  .1

 اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج.
إلسالمية احلكومية قومان جومبانج قبل مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية ا

إجراء عملية تعليم اللغة العربية جبعل خطة التعلم يف الشكل ربضَت الدرس. ال غلب 
مدرسة اللغة العربية جلعل خطة الدرس ألنو يوجد من احلكومة حىت مهمة مدرسة اللغة 

الدرس ىو َت العربية ىي تطويره يف ربضَت الدرس. تفّكر مدرسة اللغة العربية أن ربض
يف وعي عالية . ؽللك مدرسة اللغة العربية اخلطوات األولية قبل تنفيذ التعلم يف الفصول

 وضع ربضَت الدرس 
أن ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج قد تنفيذه يف العام 

ولكن يف السنة  وتنفيذه يف الفصل األول والرابع فقط . ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالدراسي 
 سوف بتطبيقها يف الفصل الثاين واخلامس. قادمة  اليتال

إلسالمية احلكومية قومان جومبانج قبل مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية ا
إجراء عملية تعليم اللغة العربية جبعل خطة التعلم يف الشكل ربضَت الدرس. ال غلب 
مدرسة اللغة العربية جلعل خطة الدرس ألنو يوجد من احلكومة حىت مهمة مدرسة اللغة 

الدرس ىو َت العربية ىي تطويره يف ربضَت الدرس. تفّكر مدرسة اللغة العربية أن ربض
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يف وعي عالية . ؽللك مدرسة اللغة العربية اخلطوات األولية قبل تنفيذ التعلم يف الفصول
دراسة من اذباىي  ألن كان ربضَت الدرس. مستوى كما التزاموضع ربضَت الدرس لكل 

 لتحقيق األىداف التعلم بصحيح.  ومنهجي
اللغة  مدّرسة تإذا كان. بعملو مدّرسة اللغة العربية اخلاصة تطوير ربضَت الدرس

، يستطيع أن  ٖٕٔٓعلى أساس منهج  ربضَت الدرستطوير العربية ذبد صعوبة يف 
ؽللك  كل الفصول. (KKG) دبوجود الفريق العامل للمعلمُتتساعد ادلدّرسة اللغة العربية 

. إجراءت مدّرسة اللغة العربية من الفصل األول حىت الفصل السادس (KKG)ادلعلم 
 .بعد التدريس يف كل يوم االثنُت حىت اخلميس (KKG) العامل للمعلمُتالفريق 

ال  ٖٕٔٓربضَت الدرس على أساس منهج  وعلم تصنيف كتابةوأما ادلكونات 
 على األقل ادلكونات اليت غلب أن تكون يف ربضَت ٕٙٓٓتكون سلتلفة كثَتا بادلنهج 

التعلم  أغراضو  مواقعو  صلأمساء الفو  ادلواد اليت تدرسو  ىو اسم ادلدرسةالدرس 
 .وغَت ذلك وأساليب التعلم مؤشراتو 

 ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةيف قرار من كما 
، أن ربضَت الدرس ىو خطة التعلم اليت تطور بالتفصيل من ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج  عن

ادلواد الرئيسي وادلواد ادلعُت الذي يشَت إىل خطة الدرس. ربضَت الدرس يشمل إىل 
بيانات ادلدرسة وادلواد والفصل وادلواد الرئيسي وتعيُت الوقت وأىداف التعلم وكفاءة 

تعلم وأسلوب التعلم ووسائل التعلم ومصادر التعلم األساسية وادلؤشرات وادلواد ال
وخطوات أنشطة التعلم وتقييم. ربضَت الدرس على األقل يشمل إىل أىداف العلم وادلواد 

 .التعلم وأسلوب التعلم ومصادر التعلم وتقييم
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إلسالمية ادلدرسة اإلبتدائية ا اللغة العربية يف األوىل اليت تعمل مدّرسةخطوات ان 
ألن أن يكون  استعراض خطة الدرستطوير ربضَت الدرس ىو قومان جومبانج ل احلكومية

خطة الدرس الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية وأنشطة ادلتعلمُت يف التعلم على 
. وىذه األنشطة ادلتعلمُت اليت ينبغي سلصص يف ٖٕٔٓأساس عملية القياسية ادلنهج 

 مل ادلدّرسة اللغة العربية يف التعلم.ربضَت الدرس يف الشكل اخلطوات الذي يع
كما يف العملية القياسية عن زبطيط التعلم يف خطوات تطوير ربضَت الدرس أن 

ألن يف خطة الدرس اخلطوات األوىل يف تطوير ربضَت الدرس ىي استعراض خطة الدرس 
 يوجد كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية . وأن تكون أربعة كفاءات األساسية اليت

مناسبة باجلوانب كفاءات الرئيسية ىي جوانب اإلجتماعية وجوانب الدينية وجوانب 
 .ادلهارات وجوانب ادلعرفية

، كل كفاءات األساسية من  ٖٕٔٓيف تطوير ادلؤشرات على أساس منهج 
كفاءات الرئيسية ؽللك مؤشرات اخلاص ولكن إذا كفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية 

ألن  ال غلب أن توضع يف ادلؤشرات،اسية وكفاءات الرئيسية الثاين األوىل وكفاءات األس
تطوير كفاءات لتعلم غَت مباشرة. غلب ادلؤشرات يف كال علا أن ربقق من خالل عملية ا

األساسية وكفاءات الرئيسية الثالث وكفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية الرابع أن ربقق 
ادلدرسة وأما طريقة مدرسة اللغة العربية يف  .من خالل عملية التعلم مباشرة يف الفصل

إلسالمية احلكومية قومان جومبانج لتصنع مؤشرات ىي بالنظر كفاءات اإلبتدائية ا
 األساسية وادلواد الذي قد درس التالميذ.

ليس تطوير ادلؤشرات دّرسة اللغة العربية، أن الباحثة عن ناطق م ترأيعند 
رأي سوكيغ كما التقنية إعداد ادلؤشرات   ولكن كانت فقط الكفاءات األساسيةبالنظر 
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حل ىي  تقنيات إلعداد ادلؤشرات، أن يف كتاب زبطيط التعلم (Sugeng Listyo) ليستيو
 .أصغر يكونوحل زلتوى الكفاءات  الفعل االختصاص يكون مزيد من التفاصيل

 ٗٚاللغة العربية عن ادلواد الفواكو تصنع مدّرسيوعندما نظرت الباحثة  ربضَت الدرس الىت 
مناسب كمثل كفاءة األساسية :  مل، نظرت الباحثة  بُت كفاءات األساسية ومؤشرات 

مث ادلؤشراتو اليت صنع مدّرسة اللغة العربية  أذكر معٌت من مفردات الذي يتعلق بالفواكو
كلمة . وأما  وي قادرًا على طرح واإلجابة بسيطة استردام كلمة الذي يتعلق بالفواكى

حىت الصعب لشرح يف الشكل اخلاص.  تنفيذية جداً قد  يف ادلثال" أذكر"اختصاص 
فمؤشرات من ىذه الكفاءة تستطيع مدّرسة اللغة العربية اشتقاق مباشرة من كفاءة 

 األساسية كمثل : أذكر مفردات عن الفواكو مع معناىا. 
ن يف ربضَت الدرس . من ادلكونات اليت غلب أن تكو أحد ىو أىداف التعلم 

 تالميذالرئيسي للمعلمُت يف إيصال ادلواد لل األىداف ينبغي أن يكون أىداف التعلم
 أن طريقة ادلدّرسة اللغة العربية يفإنتهاء كفاءات األساسية.  دلعرفة قدرة الطالب يف

نظر لاألىداف التعلم با لتعيُت إلسالمية احلكومية قومان جومبانجادلدرسة اإلبتدائية ا
 يف كفاءات األساسية. اليت يتم تدريسهاادلواد 

األىداف التعلم اللغة العربية مث اخلطوات التالية يف تطوير ربضَت  بعد تعيُت
احد من ادلكونات ىو  ادلواد التعليميةأو ادلواد الرئيسي.  ربديد ادلواد التعليمية الدرس ىي

ربية. وطريقة ادلدّرسة اللغة العربية يف ادلواد اللغة الع ىداف التعلم يفاألتحقيق لاذلامة 
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 .م ٕ٘ٔٓمارس  ٛٔاريخ يف الت
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ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىو نظرت ادلدّرسة اللغة العربية 
 .ادلواد ذلك األساسية أن يتحقق يفالكفاءة 

. أحد مكونات ىامة جداً يف التعلمالتعلم ػلتاج األسلوب ألن األسلوب ىو يف 
ربية تستطيع أن زبتار األسلوب التعلم ادلناسب لتسهيل ادلتعلمُت غلب ادلدّرسة اللغة الع

أن مدّرسة اللغة  العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية . يف فهم ىذا ادلواد اللغة العربية
احلكومية قومان جومبانج يستردم األسلوب التعلم اللغة العربية سلتلفة دبناسبة باحلاجة 

 سلوب ادلناظراتيف التوصيل ادلواد. تستردم ادلدّرسة اللغة العربية األادلدّرسة اللغة العربية 
 Metode Role) ""لعب دور وأساليب( Metode Demonstrasi) أسلوب البيان العمليو 

Playing ّألن تسهيل ادلتعلمُت  سلوب الغناءاأل  األكثر استرداماً ة اللغة العربية س( و مدر
الفصل األول لتحفيظ ادلفردات. يف تعيُت األسلوب التعلم ، نظرت ادلدّرسة اللغة العربية 

 الكفاءة الرئيسية وكفاءة األساسية وكفاءة ادلتعلمُت.
التعلم ىو أدوات لتسهيل مدّرسة اللغة العربية يف إيصال احملتوي الدرس وسائل 

مدّرسة اللغة ادلناسبة دلساعدة اللغة العربية وسائل التعلم على ادلتعلمُت. ربتاج مدّرسة 
اللغة العربية لدعم إيصال  مدّرسةادلستردمة وسائل بعض أنواع . يف التدريس العربية

شاشات ىي  اللغة العربية. وأما الوسائل التعلم ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية ادلواد
(LCD) مثل عن ادلواد الفواكو مث  وصور الذي يتعلق بادلواد دلشاىدة األفالم العربية

 .الفصلتصميغ الصور يف أمام 
. وكثَت من مصادر ىداف التعلماألتحقيق لمصادر التعلم كدعم للمعلمُت 

 قاموسو  كتاب ادلعلمو  ىم كتاب الطالبالتعلم ادلستردمة ادلعلمُت يف عملية التعلم 
ة يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان وغَت ذلك كمدّرسة اللغة العربي البيئةو 
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والصورة  كتاب ادلعلمو  التالميذكتاب مصادر متعدد من البيئة و جومبانج ادلستردمة 
 واخلروج من الفصل وغَت ذلك.

سبلك مدّرسة اللغة العربية اسًتاتيجية اخلاص يف تطوير األنشطة التعلم لكي 
لم. يف تطوير األنشطة التعلم ، مدرسة اللغة العربية يف التالميذ ليس بادللل يف عملية التع

تنفيدىا يف األنشطة األولية   ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج
. تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم دلساعدة التالميذ يف النهائيةواألنشطة الرئيسية واألنشطة 

يف تطوير ادلواد إىل  ليست اإلبداعيةة العربية عملية التعلم. إذا كانت ادلدّرسة اللغ
فإنو سيكون من األفضل إذا   األنشطة التعلم فالتالميذ بادللل بسرعة يف عملية التعلم.

غلعل زبطيط التعلم يف األنشطة التعلم متنوعة مثل األنشطة  غة العربيةسة اللادلدر  تكان
ادلعُت ادلدّرسة مث للجلسة الثاين ىي  الصورة تالميذمراقبة الىي  للجلسة األوىل، ادلالحظة

مراقبة التالميذ عن طريقة ادلدّرسة يف النطق ادلفردات بالصحيح مث للجلسة الثالث ىي 
 تالميذ الفيديو عن الفواكو يف الشاشات.مراقبة ال

، كل كفاءات األساسية ؽللك التقييم ٖٕٔٓ التقييم على أساس منهج يف
مثل جوانب االجتماعية وجوانب الروحية وجوانب ادلعرفة اخلاص لقياس ربقيق الكفاءات 

وجوانب احلركية. يف مسألة التقييم ، مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
اختبارات ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة .  احلكومية قومان جومبانج

ى التمارين يف االمتحانات اليومية واإلجابة عل الكتابة دلدرسة اللغة العربية ادلستردمة
دلدرسة اللغة العربية ادلستردمة تالميذ وغَت ذلك. واختبار غَت الكتابة اليومية يف كتاب ال

 ربفيظ ادلفردات. يف
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لتوضيح عن زبطيط تعليم اللغة العربية اليت تصنع مدرسي اللغة العربية يف مدرسة 
، تستطيع أن ٖٕٔٓومان جومبانج على أساس منهج اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ق

 فيما كمايلي : إىل الصورةتنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4.3) رقم : الرسوم البيانية
 2113على أساس منهج تخطيط تعليم اللغة العربية 

 في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج
 

تخطيط تعليم اللغة العربية 
2113على أساس منهج   

غلب ادلدرسُت أن تصنع أجهزة التعلم قبل  -
 البدء ادلدرسُت عملية التعليمية.

 تصنع ادلدرسُت أجهزة التعلم يف كل مستوي -

 شكل زبطيط التعلم

 (Prota) الدرس والربنامج السنويخطة 

  نصف السنويال والربنامج
( Promes) 

 وإعداد ربضَت الدرس 

تصميم خطة وإعداد خطة الدرس، 
الدرس احلكومة ولكن مهمة ادلدرسُت 

 .ىي تطويره يف ربضَت الدرس
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ىو زبطيط ،أن اخلطوات األول يف التعلم  ٖٕٔٓوأما زبطيط التعلم يف منهج 
تستطيع أن التعلم الذي يتحقق باألنشطة إعداد ربضَت الدرس. غلب على ادلدرسُت 

س من خطة الدرس قبل عملية التعليمية. كانت العملية القياسية عن تطوير ربضَت الدر 
تطوير ربضَت الدرس ىي استعراض خطة الدرس خطة التعلم الذي يشرح عن خطوات 

وتعيُت األىداف وتعيُت األسلوب التعلم وتعيُت مصادر التعلم وتعيُت التقييم وتعيُت 
 األنشطة التعلم وغَت ذلك. 

اللغة العربية يف تطوير ربضَت الدرس دبدرسة اإلبتدائية  لتوضيح عن كيفية مدرسي
كمثل كيفية مدرسي   ٖٕٔٓاإلسالمية احلكومية قومان جومبانج  على أساس منهج 

اللغة العربية يف تعيُت األىداف وتعيُت األسلوب التعلم وتعيُت مصادر التعلم وتعيُت 
 أن تنظر إىل الصورة فيما كمايلي :األنشطة التعلم والتقييم قبل عملية التعليمية، تستطيع 
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مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية في  2113تنفيذ تعليم اللغة على أساس منهج  .2
 الحكومية قومان جومبانج.

ىو أنشطة التعلم األساسية يف الفصل كعملية تفاعل ادلعلم مع تنفيذ التعلم 
غلب ادلعلمُت أكثر لتحقيق األىداف التعلم.  من أجل تسليم ادلواد للطالب الطالب

. تنقسم تنفيذ التعلم إىل ثالثة ٖٕٔٓيف تسليم ادلواد على أساس منهج  إبداعية ومبتكرة
 .النهائيةأنشطة و  أنشطة األساسيةو  أنشطة األوليةي ى النشاط

 أنشطة األولية (1
مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج يف 

إلستعداد متابعة وتلقى درسا من االستعداد البدين أنشطة التعلم كإعداد التالميذ 
. وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف عملية األنشطة األولية  والنفسي

 كمايلي:
 ة العربية إىل الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء معادخلت مدّرسة اللغ .ٔ
الدرس باستردام اللغة  عند فتحتعويدهتم لتدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت  .ٕ

 . َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة كمثلالعربية  
 نشطة التعلموموضع اجللوس مصممة أل ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق .ٖ
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم  .ٗ
 ويتعلق بادلواد الفواكو سؤال كتجربة التواصلية ادلتعلمُت طرحت ادلدرسة .٘
 أنشطة األساسية (2

  ٖٕٔٓوأما أنشطة األساسية اليت أجريت مدرسة اللغة العربية على أساس منهج 
 كما يلي :
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 المالحظةأنشطة  .1
وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 احلكومية قومان جومبانج لألنشطة ادلالحظة كمايلي : 
 ادلدرسةادلشار إليها التالميذ الصورة  يالحظ (ٔ
 .أمساء الفواكو بالتوجيو من ادلعلمالتالميذ ادلفردات عن  تغٌت (ٕ
 األسئلةأنشطة  .2

مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  تعملوأما اخلطوات اليت 
 كمايلي :  األسئلة احلكومية قومان جومبانج لألنشطة 

  .ما ىو يف الصورة التالميذ يسأل (ٔ
 . يسأل التالميذ عن ادلفردات اليت مل تفهموا التالميذ يف قراءة أمساء الفواكو (ٕ
 ( mengeksplor )أنشطة اإلستكشاف  .3

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  ( mengeksplor )اإلستكشاف احلكومية قومان جومبانج لألنشطة 

 يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو دبعنها (ٔ
 .باللغة العربيةيطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو  (ٕ
 (mengasosiasi)أنشطة الرابطة  .4

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  ( mengasosisi ) الرابطةاحلكومية قومان جومبانج لألنشطة 

بالتناوب بُت  التالميذالنص أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب  تالميذال يقرأ (ٔ
 األصدقاء
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 .ترصبة التالميذ أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب للطالب (ٕ
 أنشطة اإلتصال .5

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  اإلتصال احلكومية قومان جومبانج لألنشطة

 التالميذتقدًن تعليقات أو أسئلة على سائر  التالميذ (ٔ
 بشكل عشوائي يف أمام الفصول لًتتيب أمساء الفواكوكل رلموعة يناقش   (ٕ
  النهائيةأنشطة  (3

اليت أجريت مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  النهائيةأن األنشطة 
 اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج كما يلي:

 ادلواد أمساء الفواكو تالميذاختتم ال .ٔ
أمساء الفواكو باللغة العربية  ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل إعطاء ادلهمة لكتابة .ٕ

 .على البطاقة حفظها
: َىَيابَِنا طَلَْتِتُم ضبدلة يف اللغة العربيةإهناء الدرس بقراءة  تالميذادلعلم يدعو ال .ٖ

 .َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة احلَْْمَدلَةِ 
تعليم اللغة العربية اليت تصنع مدرسي اللغة العربية يف مدرسة  تنفيذلتوضيح عن 

تستطيع أن  ،ٖٕٔٓاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج على أساس منهج 
 إىل الصورة فيما كمايلي : تنظر
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 (4.11) رقم : نيةالرسوم البيا

 تعليم اللغة العربية التي تصنع مدرسي اللغة العربية تنفيذ
 2113في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج على أساس منهج 

2113تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج   

 األنشطة األولية األنشطة األساسية األنشطة النهائية

  المالحظة أنشطة 
 ادلدرسةادلشار إليها يالحظ التالميذ الصورة  -
من أمساء الفواكو بالتوجيو تغٌت التالميذ ادلفردات عن  -

 .ادلعلم
  األسئلةأنشطة 
  .ما ىو يف الصورة التالميذ يسأل -
يسأل التالميذ عن ادلفردات اليت مل تفهموا التالميذ يف  -

 . قراءة أمساء الفواكو
 ( أنشطة اإلستكشاف mengeksplore ) 
يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو  -

 دبعنها
يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو  -

 .باللغة العربية
  أنشطة الرابطة(mengasosiasi) 
النص أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب  تالميذال يقرأ -

 بالتناوب بُت األصدقاء التالميذ
ترصبة التالميذ أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب  -

 .للطالب
  اإلتصالأنشطة 
 التالميذتقدًن تعليقات أو أسئلة على سائر  التالميذ -
بشكل عشوائي  لًتتيب أمساء الفواكوكل رلموعة يناقش   -

 يف أمام الفصول
-  

ادلواد أمساء  تالميذال استنتج -
 الفواكو

توفَت ادلعلمُت التعزيز من خالل  -
أمساء  إعطاء ادلهمة لكتابة

الفواكو باللغة العربية على 
 .حفظهاالبطاقة 

ادلعلم يدعو التالميذ إهناء الدرس  -
بقراءة ضبدلة يف اللغة العربية: 
َىَيابَِنا طَلَْتِتُم َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة 

 احلَْْمَدَلةِ 
 

دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل  -
الفصل مع إعطاء السالم مث 

 الدعاء معا
تدعو ادلدّرسة اللغة العربية  -

 عند فتحتعويدهتم لادلتعلمُت 
الدرس باستردام اللغة العربية  

َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا بِِقرَاَءِة  كمثل
 .الَبْسَمَلة

 من احلضور ادلدرسة حقق -
وموضع اجللوس  ونظافة اللباس

 مصممة ألنشطة التعلم
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
سؤال كتجربة  طرحت ادلدرسة -

ويتعلق  التواصلية ادلتعلمُت
 بادلواد الفواكو
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مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة  .3
 مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج.العربية في 

ىي إعداد  يف أنشطة التعلممدرسي اللغة العربية ادلشاكل اليت كثَتا ما تواجو 
ادلنهج  ال سيما يف تنفيذ، الكفاءاتربضَت الدرس بالدقيق دلساعدة التالميذ على ربقيق 

وأما ادلشاكل اليت تواجو  ٖٕٔٓاجلديد. كما تشعر مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ ادلنهج 
عن زبطيط  مدرسي اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج

 كمايلي :  ٖٕٔٓعلى أساس منهج  وتنفيذ تعليم اللغة العربية
 التعلم تطوير أنشطة .ٔ

غلب ادلدرسُت لتطوير أنشطة التعلم اخلاص أنشطة األساسية اليت تشمل عن 
معلمي  غلبأنشطة ادلالحظة وأنشطة اإلتصال وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت ذلك ألن 

لكي التالميذ ال بادللل  كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير  اللغة العربية أن تستطيع عن
ة التعلم اإلبتداعية. مث كثَت من ادلدرسُت مل يفهمون وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل أنشط

وأنشطة اإلتصال وأنشطة االسأل وأنشطة صبع  ادلالحظةجيدا عن معٌت من أنشطة 
 ادلعلومات وغَت ذلك.

 تعيُت التقييم .ٕ
كثَت من مشكالت عن التقييم اليت تواجو ادلدرسُت ىي ادلدرسُت مازال صعوبة 

التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من التقييم حىت يف مسألة يف تنفيذ التقييم ووالدين من 
التقييم، يستردم ادلدرسُت التقييم متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسُت ؽللك تقييم على واحد 

يعطي ادلعلمُت التقييم ادلباشرة يف كل واحد التالميذ بعد عملية التعلم ولكن ف
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وغَت  portofolioانا مثل تقييم أحي ٖٕٔٓاجتماع.استردام ادلدرسُت التقييم يف منهج 
 .ذلك

اليت تواجو مدرسي اللغة العربية عن زبطيط وتنفيذ تعليم مشكالت  لتوضيح عن
إلسالمية احلكومية قومان جومبانج على أساس منهج اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية ا

 تستطيع أن تنظر إىل الصورة فيما كمايلي : ، ٖٕٔٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.11) رقم : يةالرسوم البيان
 مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية 

 2113في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج على أساس منهج 

مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية في تخطيط وتنفيذ 
 تعليم اللغة العربية

 تطوير أنشطة التعلم

 

 تعيين التقييم

 

 معلمي اللغة العربية أن تستطيع عن غلب -
لكي  كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير 

التالميذ ال بادللل وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل 
أنشطة التعلم اإلبتداعية. مث كثَت من 
ادلدرسُت مل يفهمون جيدا عن معٌت من 
أنشطة ادلراقبة وأنشطة اإلتصال وأنشطة 

 االسأل وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت ذلك.
 

 

كثَت من مشكالت عن التقييم اليت  -
 تمازال تواجو ادلدرسُت ىي ادلدرسُت

صعوبة يف تنفيذ التقييم ووالدين من 
التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من 

ادلدرسُت التقييم  استردمتالتقييم حىت 
متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسُت ؽللك تقييم 
على واحد فواحد التالميذ بعد عملية 
التعلم، يعطي ادلعلمُت التقييم ادلباشرة 

 . يف كل اجتماع
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من ادلقابلة  ناتمن التعرض البياالبحوث اليت قد حصلت الباحثة  نتائجوأما 
اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج. نتائج مدرسة اإلبتدائية يف  وادلالحظة والتوثيق

 البحث الذي يتعلق بالًتكيز البحث كمايلي:
في المدرسة اإلبتدائية  2113تخطيط تعليم اللغة العربية على أساس منهج  .1

 اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج
ج مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبان

قبل إجراء عملية تعليم اللغة العربية جبعل خطة التعلم يف الشكل ربضَت الدرس. ال غلب 
مدرسة اللغة العربية جلعل خطة الدرس ألنو يوجد من احلكومة حىت مهمة مدرسة اللغة 

الدرس ىو العربية ىي تطويره يف ربضَت الدرس. تفّكر مدرسة اللغة العربية أن ربضَت 
يف وعي عالية . ؽللك مدرسة اللغة العربية ل تنفيذ التعلم يف الفصولاخلطوات األولية قب

 وضع ربضَت الدرس.
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىي أحد من ادلدرسة اليت 

ىو تطوير ادلنهج  ٖٕٔٓلتعليم اللغة العربية وتعليم الدينية. منهج  ٖٕٔٓتطبق ادلنهج 
سُت ادلنهج السابق يف حال الترطيط والتنفيذ والتقوًن. مدرسة السابق و األىدافو لتح

يف العام الدراسي  ٖٕٔٓاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج تطبيق ادلنهج 
ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘. 

ال ؼلتلف كثَتا من ادلكونات  ٖٕٔٓأن ادلكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج 
. أن  ٖٕٔٓعلى أساس منهج ربضَت الدرس السابق. ادلكونات ربضَت الدرس 

ادلكونات ربضَت الدرس على األقل ربتوي اسم ادلدرسة واسم ادلواد والوقت وكفاءة 
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األساسية وكفاءة ادلدرسة ومؤشرات وأىداف التعلم وأسلوب التعلم ومصادر التعلم 
 وأنشطة التعلم وتقييم وغَت ذلك.

الدرس ىو استعراض  اخلطوات األوىل بعمل مدرسة اللغة العربية يف صنع ربضَت
خطة الدرس. أن مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
جومباتج يف تصنع ربضَت الدرس ىي استعراض خطة الدرس. كانت خطة الدرس أنواع 
األمثلة األنشطة مثل كفاءة األساسية واألنشطة التعلم وتقييم والوقت وغَت ذلك. يف 

، مدرسة اللغة العربية ال حاجة جلعل خطة الدرس ألن خطة الدرس ٖٕٔٓادلنهج 
مباشرة من احلكومة. اخلطوات تطوير ربضَتالدرس يف العملية القياسية ىي استعراض 

 . وضعت أنشطة ادلتعلم بصورة عامة يف التعلمربضَت الدرس ألن يف خطة الدرس، 
ة وجوانب اإلجتماعية كل كفاءات األساسية ؽللك مؤشرات من جوانب الروحي

أن غلعل ادلدرسُت غلب  .ٖٕٔٓوجوانب معرفة وجوانب احلركية على أساس منهج 
مؤشرات مساعدة ادلدرسُت على ربديد النجاح . لتحقيق الكفاءات األساسية اتمؤشر 

قدرات ادلتوقعة اليت ؽللكها ادلتعلمُت بعد أهنا تتبع يف  يى اتيف تنفيذ األنشطة وادلؤشر 
ن مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو . أالتدريس

 جومبانج جلعل مؤشرات بالنظر كفاءة األساسية وادلواد يف خطة الدرس.
يعمل ادلدّرسة اللغة العربية يف تطوير ربضَت الدرس ينبغي أن اليت واخلطوة التالية 

ربقيق  تستطيع اناجلوانب اليت ىي تعيُت األىداف التعلم. يف أىداف التعلم أن يكون 
حىت يف تصنع  ٖٕٔٓادلتعلمُت يف ربقيق الكفاءة األساسية على أساس منهج  وإصلاز

دلؤشرات. أن مدرسة اللغة األىداف التعلم أن ينبغي مدّرسة اللغة العربية مرجع إىل ا
العربية يف تصنع أىداف التعلم بالنظر مؤشرات وكفاءات األساسية اليت غلب أن تكتمل 
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التالميذ. أن غلب مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
 . غَتىا اليت زبتلف من ادلدارسجومبانج  جعل األىداف التعليمية اخلاص بو 

لكي عملية التعلم مزاح.  ىو أحد من أداء ادلعلمُت اذلاملتعيُت أسلوب التعلم 
ىو غلب أن  (saintifik) ادلستردمة ادلدخل العلمي ٖٕٔٓأسلوب التعلم يف منهج 

. وأما أسلوب التعلم الذي تطبق مدرسة اللغة يكون التالميذ أكثر نشاطا من ادلتعلمُت
إلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو أسلوب احملاضرات العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية ا

وأسلوب اللعب (   Metode Demonstrasi)  أسلوب البيان العمليوأسلوب الغناء و 
ألنو  ولكن األسلوب ادلستردمة دائما ىو أسلوب الغناء(  (metode drillوأسلوب احلفر )

لتكرار ادلواد حىت يفهم دمة تسهيل التالميذ يف ربفيظ ادلفردات وأسلوب احلفر ادلستر
 تالميذ.ال

وسائل التعلم ىو أدوات لتسهيل مدّرسة اللغة العربية يف إيصال احملتوي الدرس 
مدّرسة اللغة ادلناسبة دلساعدة على ادلتعلمُت. ربتاج مدّرسة اللغة العربية وسائل التعلم 

عربية لدعم إيصال اللغة ال مدّرسةادلستردمة وسائل بعض أنواع . يف التدريس العربية
اللغة العربية. وأما الوسائل التعلم ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية ىو وسائل التعلم  ادلواد

ىو أدوات لتسهيل مدّرسة اللغة العربية يف إيصال احملتوي الدرس على ادلتعلمُت. ربتاج 
. يف التدريس ربيةمدّرسة اللغة العادلناسبة دلساعدة مدّرسة اللغة العربية وسائل التعلم 

اللغة العربية. وأما  اللغة العربية لدعم إيصال ادلواد مدّرسةادلستردمة وسائل بعض أنواع 
 الوسائل التعلم ادلستردمة ادلدّرسة اللغة العربية.

. وكثَت من مصادر ىداف التعلماألتحقيق لمصادر التعلم كدعم للمعلمُت 
 قاموسو  كتاب ادلعلمو  ىم كتاب الطالبالتعلم ادلستردمة ادلعلمُت يف عملية التعلم 
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وغَت ذلك كمدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو  البيئةو 
ب كتاالتالميذ و كتاب جومبانج ادلستردمة ىي مصادر متعدد من قاموس اللغة العربية و 

والصورة واخلروج من الفصل وغَت ذلك مث ؽللك ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  ادلعلم
( KKG) الفريق العامل للمعلمُتاحلكومية رغلوسو جومبانج الكتابة اخلاصة اليت تصنع 

 تالميذ.ػلتوي على سبارين لل
التعلم ىو واحد من األنشطة الذي غلب أن تفعل ادلعلم جلعل أنشطة تطوير مث 

. أن مدرسة اللغة العربية دلادة أكثر إثارة لالىتمام ليس ال تشعر بادللل لدراسة التالميذا
تعلم يف تطوير أنشطة التعلم ىو بالنظر قدرة التالميذ ألن أنشطة التعلم ىو أنشطة 

مدرسة اللغة العربية . ادلضطلع هبا دلساعدة التالميذ اخلاص ادلعلمُت يف تنفيذ عملية التعلم
مازالت تشعر الصعوبة يف  رسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانجيف ادلد

الذين لديهم قدرة تطوير أنشطة التعلم. أنشطة التعلم اليت يعمل ادلعلمُت للتالميذ 
الذين سلتلفة. إذا التالميذ  الذين لديهم قدرة على فهم ادلواد بسرعةبالتالميذ  منرفضة

فينبغي أن يكون ادلعلمون أكثر إبداعًا يف تطوير  د بسرعةلديهم قدرة على فهم ادلوا
 الثاين. لالجتماعاألول و  لالجتماع أنشطة التعلم

أن مدرسة اللغة العربية يف التقييم ادلستردمة اختبار وغَت اختبار . لإلختبار 
بعد النهائي وسبرينات  و امتحانات (UTS)اليت يؤديها عندما اختبار النصف الكتابة 

 يف. (proyek) اختبار ادلشروعو  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  االنتهاء من ادلواد
 تالميذإلرفاق صورة يف كتاب مث ال (  مثل يطلب ادلعلم من التالميذportofolio)اختبار 

و. لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة العربية ادلستردمة الكتابة باللغة العربية ومعن
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ل مث للجوانب الروحية واإلجتماعية مهارات يف القراءة وتأليف اجلمنب التقييم عن جوا
 .وتقييم ادلعلم والتقييم بُت التالميذباستردام ادلالحظة 

تعليم اللغة العربية اليت تصنع مدرسي اللغة العربية يف مدرسة  زبطيطلتوضيح عن 
تستطيع أن  ،ٖٕٔٓجومبانج على أساس منهج  رغلوسواإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 تنظر إىل الصورة فيما كمايلي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (4.7) رقم : يةالرسوم البيان
 2113على أساس منهج تخطيط تعليم اللغة العربية 

 في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج
 

تخطيط تعليم اللغة العربية 
2113على أساس منهج   

غلب ادلدرسُت أن تصنع أجهزة التعلم قبل  -
 إبتداء ادلدرسُت عملية التعليمية.

 تصنع ادلدرسُت أجهزة التعلم يف كل مستوي -

 شكل زبطيط التعلم

 (Prota) الدرس والربنامج السنويخطة 

  نصف السنويال والربنامج
( Promes) 

 وإعداد ربضَت الدرس 

تصميم خطة وإعداد خطة الدرس، 
الدرس احلكومة ولكن مهمة ادلدرسُت 

 .ىي تطويره يف ربضَت الدرس
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طيط التعلم اليت تنفيذ باألنشطة العملية القياسية قد شرحت أن زب كانت  وأما
حىت غلب على ادلدرسُت تستطيع ان تطوير أوربليل خطة الدرس  إعداد ربضَت الدرس

ب إىتمام مدرسي درس. كانت اخلطوات يف تطوير ربضَت الدرس اليت ذبإىل ربضَت ال
اللغة العربية قبل تصنع ربضَت الدرس مثل تعيُت ادلؤشرات وتعيُت األىداف التعلم وتعيُت 

درسة دب وكيف طريقة مدرسي اللغة العربيةالوسائل التعلم وتعيُت الوقت وغَت ذلك. 
يف تطوير ربضَت الدرس من خطة الدرس اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج 

   قبل عملية التعليمية .
لتوضيح عن كيفية مدرسي اللغة العربية يف تطوير ربضَت الدرس دبدرسة اإلبتدائية 

كمثل كيفية مدرسي   ٖٕٔٓجومبانج  على أساس منهج  رغلوسواإلسالمية احلكومية 
للغة العربية يف تعيُت األىداف وتعيُت األسلوب التعلم وتعيُت مصادر التعلم وتعيُت ا

 األنشطة التعلم والتقييم قبل عملية التعليمية، تستطيع أن تنظر إىل الصورة فيما كمايلي :
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في اإلبتدائية اإلسالمية  2113تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  .2
 ريجوسو جومبانجالحكومية 

ىو أنشطة التعلم األساسية يف الفصل كعملية تفاعل ادلعلم مع تنفيذ التعلم 
غلب ادلعلمُت أكثر لتحقيق األىداف التعلم.  من أجل تسليم ادلواد للطالب الطالب

. تنقسم تنفيذ التعلم إىل ثالثة ٖٕٔٓيف تسليم ادلواد على أساس منهج  إبداعية ومبتكرة
 .النهائيةأنشطة و  أنشطة األساسيةو  األولية أنشطةي ى النشاط
 أنشطة األولية  (1

جومبانج  رغلوسو مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
إلستعداد متابعة وتلقى درسا من االستعداد البدين يف أنشطة التعلم كإعداد التالميذ 

العربية يف عملية األنشطة األولية   . وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغةوالنفسي
 كمايلي:

 دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء معا .ٔ
 وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق .ٕ
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم .ٖ
 كشف الرسوم التوضيحية عن طريق وسائل اإلعالم .ٗ
 وضوع ادلهارات للمتعلمُتادل عن ادلعلم مقدمةأعطى  .٘
 أنشطة األساسية (2

كما   ٖٕٔٓوأما أنشطة األساسية اليت أجريت مدرسة اللغة العربية على أساس منهج 
 يلي :
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 الحظةأنشطة الم .1
وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 كمايلي :   ادلالحظةاحلكومية رغلوسو جومبانج لألنشطة 
 التالميذ الصورة عن أمساء الفواكو يالحظ (ٔ
 الفواكو يف اللغة العربية أمثلة على استعمال ادلفردات التالميذ يالحظ (ٕ
 أنشطة اإلسأل .2

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  اإلسألجومبانج لألنشطة  رغلوسواحلكومية 

 يسأل التالميذ ادلفردات اجلديدة اليت مل تعرف ادلعنو (ٔ
 ويسأل التالميذ على ادلدرسة عن ادلفردات الفواكو اليت مل تعريف (ٕ
 ( mengeksplor )أنشطة اإلستكشاف  .3

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  ( mengeksplor )جومبانج لألنشطة اإلستكشاف  رغلوسواحلكومية 

 التمرينات فهم معٌت ادلفردات اجلديدةإنتهاء التالميذ  (ٔ
 (mengasosiasi)أنشطة الرابطة  .4

وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  ( mengeksplor )جومبانج لألنشطة اإلستكشاف رغلوسو احلكومية 

 الطالب تقدًن نتائج التمرينات (ٔ
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 أنشطة اإلتصال .5
وأما اخلطوات اليت أجريت مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 جومبانج لألنشطة اإلتصال كمايلي : رغلوسواحلكومية 
 ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج سبرينات (ٔ
 النهائيةأنشطة  (3

اليت أجريت مدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  النهائيةأن األنشطة 
 إلسالمية احلكومية قومان جومبانج كما يلي:ا

 جعل ادلدرسة والتالميذ استنتاجات الدروس (ٔ
 تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على األنشطة اليت تنفيذىم (ٕ
 ونتائج التعلم على العمليةالتغذية ادلرتدة تعطي ادلدّرسة  (ٖ
 خطة التعلم يف االجتماع ادلقبلادلدّرسة تسليم  (ٗ
 على التالميذ الرسالة األخالقية تعطي ادلدرسة (٘
 .معا دلةالدرس بالقول ضب ادلدرسة إغالق (ٙ

يف مدرسة  الذي يعمل مدرسي اللغة العربية تعليم اللغة العربيةتنفيذ لتوضيح عن 
، تستطيع أن  ٖٕٔٓجومبانج على أساس منهج  رغلوسواإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 تنظر إىل الصورة فيما كمايلي: 
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 (4.9) رقم : يةالرسوم البيان
 2113على أساس منهج  تعليم اللغة العربيةتنفيذ 

 جومبانج  ريجوسوفي مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 
 

 

دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل  -
الفصل مع إعطاء السالم مث 

 الدعاء معا
 من احلضور ادلدرسة ربقق -

وموضع اجللوس  ونظافة اللباس
 مصممة ألنشطة التعلم

 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
كشف الرسوم التوضيحية عن  -

 طريق وسائل اإلعالم
وضوع ادل عن أعطى ادلعلم مقدمة -

 للمتعلمُتادلهارات 
 

2113تنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج   

 األنشطة األولية األنشطة األساسية األنشطة النهائية

  المالحظةأنشطة 
 التالميذ الصورة عن أمساء الفواكو يالحظ -
 أمثلة على استعمال ادلفردات التالميذ يالحظ -

  الفواكو يف اللغة العربية
  األسئلةأنشطة 
 يسأل التالميذ ادلفردات اجلديدة اليت مل تعرف ادلعنو -
يسأل التالميذ على ادلدرسة عن ادلفردات الفواكو  -

 واليت مل تعريف
 أنشطة اإلستكشاف (mengeksplore) 
التمرينات فهم معٌت ادلفردات إنتهاء التالميذ  -

 .اجلديدة
  أنشطة الرابطة(mengasosiasi) 
 التمريناتالطالب تقدًن نتائج  -
 أنشطة اإلتصال 
 ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج سبرينات -

جعل ادلدرسة والتالميذ  -
  استنتاجات الدروس

تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على  -
 األنشطة اليت تنفيذىم

التغذية ادلرتدة على تعطي ادلدّرسة  -
 ونتائج التعلم العملية

خطة التعلم يف ادلدّرسة تسليم  -
 ادلقبلاالجتماع 

 الرسالة األخالقية تعطي ادلدرسة -
 على التالميذ

الدرس بالقول  ادلدرسة إغالق -
 معا دلةضب
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مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة  .3
 جومبانج. ريجوسومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية العربية في 

ىي إعداد  يف أنشطة التعلممدرسي اللغة العربية ادلشاكل اليت كثَتا ما تواجو 
ادلنهج  ال سيما يف تنفيذ، تالكفاءاربضَت الدرس بالدقيق دلساعدة التالميذ على ربقيق 

وأما ادلشاكل اليت تواجو  ٖٕٔٓاجلديد. كما تشعر مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ ادلنهج 
عن  جومبانجرغلوسو مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية مدرسي اللغة العربية يف 

 كمايلي :  ٖٕٔٓزبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج 
 أنشطة التعلمتطوير  .ٔ

للمسألة يف تطوير أنشطة التعلم ، للفصل األول ؽللك ستة فصول اليت تتكون 
مث خاصة الذي ليس ؽللك القدرة على فهم ادلواد بسرعة.  من الفصل ادلدروس والفصل

بالنسبة للتالميذ الذي لديو القدرة على فهم ادلواد بسرعة، وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل 
اعية لكي التالميذ ال بادللل. مث غلب ادلدرسُت أن تستطيع تطوير أنشطة التعلم اإلبتد

وأنشطة اإلتصال وأنشطة االسأل وغَت ذلك.  ادلالحظةاألنشطة األساسية مثل أنشطة 
وغلب  فقط يف خطة الدرس قد شرح عن مثال تلك األنشطة ولكن لواحدة الجتماع

 . كل ربضَت الدرسىذه األنشطة لالجتماع القادم يف ش ه يفادلدرسُت تطوير 
 تعيُت التقييم .ٕ

كثَت مشكالت عن التقييم من ادلدرسُت مازال صعوبة يف تنفيذ التقييم ووالدين 
من التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من التقييم حىت يف مسألة التقييم، يستردم 

أحيانا مثل تقييم  ٖٕٔٓادلدرسُت متنوعة. استردام ادلدرسُت التقييم يف منهج 
portofolio تعطي التقييم أن ادلدرسُت أن ينبغي ٖٕٔٓألن التقييم يف منهج  .وغَت ذلك 
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صبيع ادلؤشرات من جوانب ادلواقف وجوانب ادلعرفة وجوانب ادلهارة. مث كتابة التقييم يف 
ليس بالشكل الرقم ولكن يف الشكل السرد حىت غلعل الوالدين من  يف بطاقات التقرير

 التالميذ اللبس يف القراءة التقييم من التالميذ.
مشكالت اليت تواجو مدرسي اللغة العربية عن زبطيط وتنفيذ تعليم لتوضيح عن 

يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو  ٖٕٔٓاللغة العربية على أساس منهج 
 : فيما كمايلي جومبانج، تشتطيع أن ينظر من ىذه الصورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئ

 (4.11) رقم : يةالرسوم البيان
 مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

 2113جومبانج على أساس منهج  ريجوسوفي مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

مشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربية في تخطيط وتنفيذ 
 تعليم اللغة العربية

 تطوير أنشطة التعلم

 

 تعيين التقييم

 

تطوير  معلمي اللغة العربية أن تستطيع عن غلب -
لكي التالميذ ال بادللل  كل اجتماعأنشطة التعلم  

وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل أنشطة التعلم 
اإلبتداعية. مث كثَت من ادلدرسُت مل يفهمون جيدا 
عن معٌت من أنشطة ادلراقبة وأنشطة اإلتصال 
وأنشطة االسأل وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت 

 ذلك.
 

كثَت من مشكالت عن التقييم اليت  -
 تتواجو ادلدرسُت ىي ادلدرسُت مازال

صعوبة يف تنفيذ التقييم ووالدين من 
التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من 

ادلدرسُت استردمت التقييم حىت يف 
التقييم متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسُت 
ؽللك تقييم على واحد فواحد التالميذ 

يعطي ادلعلمُت التقييم بعد عملية التعلم، 
 .ادلباشرة يف كل اجتماع
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 األولى والثاني عبر حاالت البياناتتحليل  -أ 
 إدارةيف ىذه البيانات دراسة حالة، سيتم عرض أوجو التشابو واالختالف من 

زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج اللغة العربية اليت تشمل تعليم 
يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج وادلدرسة ادلدرسة  ٖٕٔٓ

 .ية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانجاإلبتدائ
 نتحصل من نتائج البيانات في مدرستيالمعادلة التي  .1

يف إعداد ربضَت الدرس يف مدرستان زبطيط تعليم اللغة العربية  عن أوجو التشابو
زبطيط التعلم  وشكل وتنفيذىا يف األنشطة التعلم ىي الوقت يف تصنع زبطيط التعلم

 وادلكونات يف ربضَت االدرس وخطوات األول يف تصنع ربضَت الدرس كمايلي :
 الوقت يف تصنع زبطيط التعلم (ٔ

مدرسى اللغة العربية يف مدرستان خطة التعلم  تصنعقبل إجراء عملية التعليمية، 
نع . تصاعداد مدرسى اللغة العربية ربضَت الدرس كل مستوىيف الشكل ربضَت الدرس.  

 . قبل تنفيذ التعلم يف الفصولمدرسى اللغة العربية ربضَت الدرس كرطوات األول 

 شكل ربطيط التعلم (ٕ
الشكل خطة ب مدرسى اللغة العربية يف مدرستان زبطيط التعلم الذي جعل

وإعداد ربضَت ( Promes ) والربنامج النصف السنوي( Prota)الدرس والربنامج السنوي 
وخطة الدرس . ولكن ال ربتاج مدرسة اللغة العربية يف خطة الدرس ألنو يوجد  الدرس

 من احلكومة حىت مهمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان ىي تطويره يف ربضَت الدرس .
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 ادلكونات يف ربضَت الدرس (ٖ
ال ؼلتلف كثَتا من ادلكونات  ٖٕٔٓأن ادلكونات ربضَت الدرس يف ادلنهج 

ابق. وأما ان تكون ادلكونات ربضَت الدرس اليت على األقل ربتوي ربضَت الدرس الس
اسم ادلدرسة واسم ادلواد والوقت وكفاءة األساسية وكفاءة ادلدرسة ومؤشرات وأىداف 

 التعلم وأسلوب التعلم ومصادر التعلم وأنشطة التعلم وتقييم وغَت ذلك. 
 اخلطوات األول يف تصنع ربضَت الدرس (ٗ

أجراء مدرسى اللغة العربية يف تصنع ربضَت الدرس ىو  اخلطوات األول اليت
أنواع األمثلة األنشطة مثل كفاءة  يف خطة الدرس ان تكون استعراض خطة الدرس ألن

 األساسية واألنشطة التعلم وتقييم والوقت وغَت ذلك.
 بين نتائج البحوث من تعرض البيانات في مدرستان الفرق .2

أن الفرق عن إدارة تعليم اللغة العربية اليت تركز زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية 
 تعيُت ادلؤشرات وتعيُت األىداف وتعيُت ادلواد التعليمية ويف مدرستان اليت يشمل عن 

وسائل التعلم ادلستردمة ادلدرسة و  أسلوب التعلم ادلستردمة ادلدرسة يف عملية التعليمية
ادلستردمة ادلدرسة يف عملية التعليمية وتطوير  مصادر التعلمالتعليمية و يف عملية 

 وتنفيذه يف عملية التعليمية. األنشطة التعلم والتقييم
 تعيُت ادلؤشرات (ٔ

طريقة مدرسى اللغة العربية لتعيُت ادلؤشرات من كفاءات األساسية ؽللك اختالفا. 
دائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج إذا طريقة مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبت

لتعيُت ادلؤشرات ىي بالنظر كفاءات األساسية فقد ألن كل كفاءات األساسية ؽللك 
 مؤشرات اخلاص إال كفاءات األساسية عن جوانب الروحية وجوانب اإلجتماعية.
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رغلوسو ة إذا طريقة مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكوميولكن 
 وادلواد يف خطة الدرس. جومبانج لتعيُت ادلؤشرات ىي بالنظر كفاءات األساسية

 تعيُت األىداف (ٕ
أن الفرق طريقة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان لتعيُت األىداف كمايلي : إذا 
طريقة مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج 

. ولكن إذا طريقة مدرسة اللغة العربية اليت يتم تدريسهاىي بالنظر ادلواد  األىدافلتعيُت 
 ومبانج لتعيُت األىداف ىي بالنظردائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جيف ادلدرسة اإلبت

 .مؤشرات وكفاءات األساسية اليت غلب أن تكتمل التالميذ
 تعيُت ادلواد التعليمية (ٖ

أن الفرق طريقة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان لتعيُت ادلواد التعليمية كمايلي : 
رسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج إذا طريقة مدرسة اللغة العربية يف ادلد

لتعيُت ادلواد التعليمية بالنظر الكفاءة األساسية اليت قد شرح يف خطة الدرس عن وضع 
 .الذي أن تتحقق ادلتعلمُتالكفاءة الرئيسية 

ولكن إذا طريقة مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
خطة الدرس من احلكومة. ادلواد رغلوسو جومبانج لتعيُت ادلواد التعليمية ىي بالنظر 

من احلكومة من األول ومهمة مدرسة اللغة العربية ىي تطويره يف التعليمية قد تعيُت 
 األنشطة التعلمية.

 مدرسى اللغة العربيةالتعلم ادلستردمة أسلوب  (ٗ
أن الفرق أسلوب التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان كمايلي : 
إذا أسلوب التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
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البيان  وبأسللتوضيح احملتوى ادلواد و  أسلوب ادلناظراتاحلكومية قومان جومبانج ىو 
 أسلوب( وMetode Role Playing) ""لعب دوروأسلوب (Metode Demonstrasi) العملي

 .الغناء ادلستردمة ادلدرسة لتسهيل التالميذ يف ربفيظ ادلفردات
إذا أسلوب التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو أسلوب احملاضرات لتسليم ادلواد يف التالميذ 

أسلوب الغناء ادلستردمة ادلدرسة و(   metode demonstrasi) أسلوب البيان العملي و
 .أسلوب اللعبو (metode drill)أسلوب احلفر و ادلفرداتلتسهيل التالميذ يف ربفيظ 

 يف عملية التعلم وسائل التعلم ادلستردمة ادلدرسة (٘
أن الفرق وسائل التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان كمايلي : 
إذا وسائل التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

وصورة اليت يتعلق  دلشاىدة األفالم العربية (LCD)شاشات  احلكومية قومان جومبانج ىو
التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  وسائل إذاو بادلواد. 

ألن شاشات  (LCD)ىو أحيانا نستردم شاشات  اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج
للرسم وقص ومقص وغَت ذلك  من الطالب أن ربمل ورقةيطلب و  يف ادلدرسة زلدودة

 اللتصاق وادلقطع.و 
 ادلستردمة ادلدرسة يف عملية التعليمية  مصادر التعلمو  (ٙ

أن الفرق مصادر التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان كمايلي : 
إذا مصادر التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 مصادر إذا. و البيئةو  قاموسو  كتاب ادلعلمو  كتاب الطالباحلكومية قومان جومبانج ىو  
ة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو التعلم ادلستردمة مدرسى اللغ
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وكتاب التالميذ من احلكومة وقاموس اللغة العربية وكتابة اخلاصة كتاب ادلعلم ىو  جومبانج
 تالميذ.ػلتوي على سبارين لل (KKG) الفريق العامل للمعلمُتاليت تصنع 

 تطوير األنشطة التعلم  (ٚ
علم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان  أن الفرق تطوير األنشطة الت

كمايلي : إذا تطوير األنشطة التعلم ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية 
 :اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ىو

يف تطوير األنشطة التعلم ،مدرسة اللغة العربية تنفيدىا يف األنشطة األولية  .ٔ
 .النهائيةواألنشطة الرئيسية واألنشطة 

تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم دلساعدة التالميذ يف عملية التعلم لكي التالميذ  .ٕ
 ليس بادللل يف عملية التعليمية.

عل األنشطة التعلم متنوعة كل طريقة ادلدرسة يف تطوير األنشطة التعلم جب .ٖ
 اجملموعات.

ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  التعلم ةتطوير األنشط إذاو 
 ىو : اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج

يف تطوير األنشطة التعلم ،نظرت مدرسة اللغة العربية قدرة التالميذ ألن أنشطة  .ٔ
لع هبا دلساعدة التالميذ اخلاص ادلعلمُت يف تنفيذ تعلم ادلضطالتعلم ىو أنشطة 

 عملية التعلم
 مدرسة اللغة العربية مازالت تشعر الصعوبة يف تطوير أنشطة التعلم .ٕ
بالتالميذ  الذين لديهم قدرة منرفضةأنشطة التعلم اليت يعمل ادلعلمُت للتالميذ  .ٖ

الذين لديهم قدرة سلتلفة. إذا التالميذ  الذين لديهم قدرة على فهم ادلواد بسرعة
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فينبغي أن يكون ادلعلمون أكثر إبداعًا يف تطوير أنشطة  على فهم ادلواد بسرعة
الذين لديهم قدرة الثاين. وإذا التالميذ  لالجتماعاألول و  لالجتماع التعلم

أن ادلعلم ينبغي  حىتيزالون يشعرون بصعوبة يف تلقي ادلواد فادلعلمُت  منرفضة
 عن الدروس. ال تنسى لكي التالميذتكرار ادلواد ادلسترلصة من كل يوم 

 التقييم  (ٛ
ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف مدرستان كمايلي : إذا  التقييمأن الفرق 

ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان  التقييم
 جومبانج ىو:

لعربية ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة. تستردم مدّرسة اللغة ا .ٔ
اختبارات الكتابة ادلدرسة اختبار غَت الكتابة لتقييم حفظ التالميذ عن ادلفردات و 

دلدرسة اللغة العربية ادلستردمة يف االمتحانات اليومية واإلجابة على التمارين 
 تالميذ وغَت ذلك.اليومية يف كتاب ال

مراقبة والتقييم الذايت ادلدرسة يف التقييم اجلوانب الروحية واإلجتماعية ادلستردمة  .ٕ
 . والتقييم بُت األصدقاء

ادلستردمة مدرسى اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  التقييم إذاو 
 ىو : احلكومية رغلوسو جومبانج

مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة اختبار الكتابة واختبار غَت الكتابة. لإلختبار  .ٔ
النهائي وسبرينات  وامتحانات (UTS)اليت يؤديها عندما اختبار النصف الكتابة 

 اختبار ادلشروعو  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  بعد االنتهاء من ادلواد

(proyek).  
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لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة العربية ادلستردمة جوانب التقييم عن  .ٕ
ل مث للجوانب الروحية واإلجتماعية باستردام مهارات يف القراءة وتأليف اجلم

 .وتقييم ادلعلم والتقييم بُت التالميذادلالحظة 
 تنفيذه يف عملية التعليمية. (ٜ

تطبيق عن زبطيط التعلم يف الشكل ربضَت وأما تنفيذ تعليم اللغة العربية ىو 
قومان ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية اليت إجراء مدرسى اللغة العربية  يف  الدرس

 كمايلي :  جومبانج
 أنشطة األولية .1
 دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء معا -
الدرس باستردام اللغة  عند فتحتعويدهتم ل تدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت -

 .َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة كمثلالعربية  
 وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق -
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
 ويتعلق بادلواد الفواكو سؤال كتجربة التواصلية ادلتعلمُت طرحت ادلدرسة -
 أنشطة األساسية .2

 المالحظةأنشطة  (1
 ادلدرسةادلشار إليها التالميذ الصورة  يالحظ -
 .التالميذ ادلفردات عن أمساء الفواكو بالتوجيو من ادلعلم يتغٌت -
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 األسئلةأنشطة  (2
  .ما ىو يف الصورة التالميذ يسأل -
 أمساء الفواكويسأل التالميذ عن الكلمات اليت مل يفهم النص عن  -
 ( mengeksplore )أنشطة اإلستكشاف  (3
 يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو دبعنها -
 .باللغة العربيةيطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات أمساء الفواكو  -

 (mengasosiasi)أنشطة الرابطة  (4
بالتناوب بُت  التالميذالنص أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب  تالميذال قراءي -

 األصدقاء
 .ترصبة التالميذ أمساء الفواكو باللغة العربية يف الكتب للطالب -
 أنشطة اإلتصال (5
 التالميذتقدًن تعليقات أو أسئلة على سائر  التالميذ -
 بشكل عشوائي يف أمام الفصول لًتتيب أمساء الفواكوكل رلموعة يناقش   -

 النهائيةأنشطة  .3
 ادلواد أمساء الفواكو تالميذم الااختت -
أمساء الفواكو باللغة العربية  ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل إعطاء ادلهمة لكتابة -

 .على البطاقة حفظها
طَلَْتِتُم َدْرَسَنا ادلعلم التالميذ إهناء الدرس بقراءة ضبدلة يف اللغة العربية: َىَيابَِنا يدعو  -

 ِبِقرَاَءِة احلَْْمَدَلةِ 
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وأما تنفيذ تعليم اللغة العربية ىو تطبيق عن زبطيط التعلم يف الشكل ربضَت 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو يف و اليت إجراء مدرسى اللغة العربية الدرس 

 كمايلي :  جومبانج
 أنشطة األولية. 1
 العربية إىل الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء معادخلت مدّرسة اللغة  -
 وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق -
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
 كشف الرسوم التوضيحية عن طريق وسائل اإلعالم -
 وضوع ادلهارات للمتعلمُتادل عن أعطى ادلعلم مقدمة -

 . أنشطة األساسية2
 المالحظةأنشطة  (1
 التالميذ الصورة عن أمساء الفواكو يالحظ -
  الفواكو يف اللغة العربية أمثلة على استعمال ادلفردات التالميذ يالحظ -
 اإلسألأنشطة  (2
 يسأل التالميذ ادلفردات اجلديدة اليت مل تعرف ادلعنو -
 ويسأل التالميذ على ادلدرسة عن ادلفردات الفواكو اليت مل تعريف -
 (mengeksplore)أنشطة اإلستكشاف  (3
 .التمرينات فهم معٌت ادلفردات اجلديدةإنتهاء التالميذ  -
 (mengasosiasi)أنشطة الرابطة  (4
 الطالب تقدًن نتائج التمرينات -
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 أنشطة اإلتصال (5
 ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج سبرينات -

 النهائية. أنشطة 3
  جعل ادلدرسة والتالميذ استنتاجات الدروس -
 تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على األنشطة اليت تنفيذىم -
 ونتائج التعلم التغذية ادلرتدة على العمليةتعطي ادلدّرسة  -
 خطة التعلم يف االجتماع ادلقبلادلدّرسة تسليم  -
 على التالميذ الرسالة األخالقية تعطي ادلدرسة -
 معا دلةالدرس بالقول ضب ادلدرسة إغالق -

مدرسة اإلبتدائية يف  اليت ربصل من نتائج البيانات والفرقبُت التشابو لسهولة 
اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

 : يليفيما جومبانج 
 (4.4الجدول رقم : )

 عبر حاالتتحليل 
 الفرق

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  التركيز الفرعية المعادلة
 ريجوسو جومبانجالحكومية 

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 الحكومية قومان جومبانج

طريقة مدرسة اللغة العربية يف 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية رغلوسو جومبانج لتعيُت 
ادلؤشرات ىي بالنظر كفاءات 

 األساسية وادلواد يف خطة الدرس.

 

طريقة مدرسة اللغة العربية يف 
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية قومان جومبانج لتعيُت 
ادلؤشرات ىي بالنظر كفاءات 

األساسية فقد ألن كل كفاءات 
األساسية ؽللك مؤشرات اخلاص 

إال كفاءات األساسية عن 

طريقة مدرسة اللغة العربية يف 
 ستُت يف تعيُت ادلؤشراتمدر 

ىي بالنظر كفاءة األساسية 
  ا سبلك ادلؤشرات اخلاص ألهن

 تعيين المؤشرات
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جوانب الروحية وجوانب 
 اإلجتماعية.

طريقة مدرسة اللغة العربية يف  -
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية رغلوسو جومبانج 
لتعيُت األىداف ىي بالنظر 

مؤشرات وكفاءات األساسية اليت 
 غلب أن تكتمل التالميذ.

طريقة مدرسة اللغة العربية يف  -
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية قومان جومبانج 
لتعيُت األىداف ىي بالنظر 

 اليت يتم تدريسهاادلواد 

طريقة مدرسة اللغة العربية يف 
مدرستُت بالنظر  كفاءات 

األساسية اليت غلب أن 
عملية  يتحقق التالميذ بعد

  التعليمية

 تعيين األهداف

طريقة مدرسة اللغة العربية يف  -
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية رغلوسو جومبانج 
لتعيُت ادلواد التعليمية ىي بالنظر 
خطة الدرس من احلكومة. ادلواد 

التعليمية قد تعيُت من احلكومة 
من األول ومهمة مدرسة اللغة 
العربية ىي تطويره يف األنشطة 

 التعلمية.
 

لغة العربية يف طريقة مدرسة ال -
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

احلكومية قومان جومبانج 
لتعيُت ادلواد التعليمية بالنظر 

الكفاءة األساسية اليت قد شرح 
يف خطة الدرس عن وضع 

الذي أن الكفاءة الرئيسية 
 .تتحقق ادلتعلمُت

 

طربقة مدرسة اللغة العربية يف 
واد مدرستُت يف تعيُت ادل

التعليمية  بالنظر خطة الدرس 
أن تكون كل أنشطة ألهنا 

التعليمية كمثل كفاءات 
األساسية و مثال أنشطة 

 التعلم وغَت ذلك.

 المواد التعليمية تعيين

 

أسلوب احملاضرات لتسليم ادلواد  -
 يف التالميذ

) أسلوب البيان العملي و   -

metode demonstrasi  ) 

أسلوب الغناء ادلستردمة و  -
ادلدرسة لتسهيل التالميذ يف 

 ربفيظ ادلفردات

 metode)أسلوب احلفر و  -

drill)  أسلوب اللعبو 

أسلوب ادلناظرات لتوضيح  -
 احملتوى ادلواد 

وأسلوب البيان العملي  -
(Metode Demonstrasi) 
 Metode) "وأسلوب"لعب دور -

Role Playing) 
أسلوب الغناء ادلستردمة و  -

ادلدرسة لتسهيل التالميذ يف 
 ربفيظ ادلفردات

أسلوب التعلم ادلستردمة 
مدرسة اللغة العربية يف 

مدرستُت ىو احملاضرات 
وأسلوب البيان العملي 

(Metode Demonstrasi   )
 أسلوب الغناءو

أسلوب التعلم 
المستخدمة مدرسى 

 اللغة العربية

 

كتاب ادلعلم وكتاب التالميذ من  -
احلكومة وقاموس اللغة العربية 

الفريق وكتابة اخلاصة اليت تصنع 

 كتاب ادلعلمو  كتاب الطالب -
 البيئةو  قاموسو 

مصادر التعلم ادلستردمة  
مدرسي اللغة العربية ىو    مصادر التعلمو 
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ػلتوي ( KKG) العامل للمعلمُت
 تالميذ.على سبارين لل

 كتاب ادلعلمو  كتاب الطالب
 قاموسو 

يف تطوير األنشطة التعلم ،نظرت  -
مدرسة اللغة العربية قدرة التالميذ 

ألن أنشطة التعلم ىو أنشطة 
تعلم ادلضطلع هبا دلساعدة 

التالميذ اخلاص ادلعلمُت يف تنفيذ 
 عملية التعلم

مدرسة اللغة العربية مازالت  -
تشعر الصعوبة يف تطوير أنشطة 

 التعلم
أنشطة التعلم اليت يعمل ادلعلمُت  -

الذين لديهم قدرة للتالميذ 
الذين لديهم بالتالميذ  منرفضة

 قدرة على فهم ادلواد بسرعة
الذين لديهم سلتلفة. إذا التالميذ 

 قدرة على فهم ادلواد بسرعة
فينبغي أن يكون ادلعلمون أكثر 

 إبداعاً يف تطوير أنشطة التعلم
 لالجتماعاألول و  لالجتماع

الذين لديهم الثاين. وإذا التالميذ 
يزالون فادلعلمُت  قدرة منرفضة

يشعرون بصعوبة يف تلقي ادلواد 
أن ادلعلم ينبغي تكرار ادلواد  حىت

لكي ادلسترلصة من كل يوم 
 عن الدروس. ال تنسى التالميذ

يف تطوير األنشطة التعلم  -
،مدرسة اللغة العربية تنفيدىا 

ة يف األنشطة األولية واألنشط
 .النهائيةالرئيسية واألنشطة 

تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم  -
دلساعدة التالميذ يف عملية 

التعلم لكي التالميذ ليس 
 بادللل يف عملية التعليمية.

طريقة ادلدرسة يف تطوير  -
األنشطة التعلم جبعل األنشطة 

 ت.عاالتعلم متنوعة كل اجملمو 
 

مدرسي اللغة العربية  -
مازالت تشعر صعوبات 
يف تطوير أنشطة التعلم 

 ٖٕٔٓعلة أساس منهج 
مثل أنشطة ادلالحظة 
وأنشطة األسئلة وغَت 

 ذلك.
يف تطوير األنشطة التعلم  -

،مدرسة اللغة العربية 
تنفيدىا يف األنشطة األولية 

واألنشطة الرئيسية 
 .النهائيةواألنشطة 

 تطوير األنشطة التعلم 

 



144 
 

أحيانا نستردم شاشات  -
(LCD) ادلدرسة  ألن شاشات يف

  زلدودة
يطلب من الطالب أن ربمل و  -

للرسم ومقص وغَت ذلك  ورقة
 اللتصاق وادلقطع.وقص و 

دلشاىدة  (LCD)شاشات  -
  األفالم العربية

 وصورة اليت يتعلق بادلواد -

وسائل التعلم ادلستردمة 
مدرسي اللغة العربية يف 

صورة اليت يتعلق مدرستُت ىو 
بادلواد مث زبتار مدرسُت اللغة 

ربية الوسائل التعلم بالنظر الع
 ادلواد والوقت ادلعينة

 وسائل التعلم

مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة  -
اختبار الكتابة واختبار غَت 

اليت الكتابة. لإلختبار الكتابة 
يؤديها عندما اختبار النصف 

(UTS) النهائي  وامتحانات
 بعد االنتهاء من ادلوادوسبرينات 

مث اختبار العمل واختبار 
(portofolio)  اختبار ادلشروعو 

(proyek).  
لتقييم من اجلوانب ادلهارة،  -

مدرسة اللغة العربية ادلستردمة 
مهارات يف جوانب التقييم عن 
ل مث القراءة وتأليف اجلم

للجوانب الروحية واإلجتماعية 
وتقييم ادلعلم باستردام ادلالحظة 
 .والتقييم بُت التالميذ

مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة  -
اختبار الكتابة واختبار غَت 

 الكتابة. 
تستردم ادلدرسة اختبار غَت  -

الكتابة لتقييم حفظ التالميذ 
اختبارات عن ادلفردات و 

الكتابة دلدرسة اللغة العربية 
ادلستردمة يف االمتحانات 

اليومية واإلجابة على التمارين 
 تالميذ وغَتاليومية يف كتاب ال

 ذلك.
ادلدرسة يف التقييم اجلوانب  -

الروحية واإلجتماعية 
مراقبة والتقييم ادلستردمة 

 الذايت والتقييم بُت األصدقاء

مدّرسة اللغة العربية  -
ادلستردمة اختبار الكتابة 

 واختبار غَت الكتابة. 
تستردم ادلدرسة اختبار  -

غَت الكتابة لتقييم حفظ 
التالميذ عن ادلفردات 

الكتابة دلدرسة اختبارات و 
اللغة العربية ادلستردمة يف 

االمتحانات اليومية 
واإلجابة على التمارين 

تالميذ اليومية يف كتاب ال
 وغَت ذلك

 

 تعيين التقييم

 
العربية  أوجو التشابو واالختالف يف إدارة تعليم اللغة ىذا ىو نتائج البحوث عن

يف ادلدرسة  ٖٕٔٓاليت يشمل عن زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية علي أساس منهج 
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية درسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج وادل
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 مشًتكة نتائجرغلوسو جومبانج. ىذا نتائج البحوث تستطيع أن ينظر يف اجلدول 
عن زبطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على  دراسات احلالة األوىل ودراسات احلالة الثاين

يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج وادلدرسة  ٖٕٔٓأساس منهج 
 ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج كما يلي :

 ( 4.5رقم : ) الجدول 
 دراسات الحالة األولى ودراسات الحالة الثاني رنةمقا نتائج

 تركيز البحث
في المدرسة اإلبتدائية نتائج البحوث 

 ريجوسواإلسالمية الحكومية 
 (دراسات الحالة الثاني)جومبانج

في المدرسة اإلبتدائية نتائج البحوث 
 اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج

 (دراسات الحالة األولى)

دراسات الحالة ) ةنتائج المشترك
 ثاني(دراسات الحالة ال و األولى

تخطيط تعليم 
اللغة العربية 
على أساس 

 2113منهج 

  الخطوات في تطوير تحضير الدرس 
اخلطوات األوىل ىي استعراض خطة  -

الدرس ألنو أن تكون كفاءات األساسية 
وكفاءات الرئيسية وأنشطة التالميذ يف 

 التعلم
اخلطوات الثاين ىي تطوير مؤشرات،  -

طريقة ادلدّرسة يف تطوير مؤشرات ىي 
بالنظر كفاءة األساسية وادلواد يف خطة 

 .الدرس 
اخلطوات التايل ىي تعيُت األىداف  -

التعلم، طريقة ادلدرسة يف تعيُت األىداف 
التعلم ىي بالنظر مؤشرات وكفاءات 

 األساسية اليت غلب أن تكتمل التالميذ
ت التايل ىي تعيُت ادلواد التعليمية، اخلطوا -

طريقة ادلدرسة يف تعيُت ادلواد التعليمية 
 من احلكومة.ىي بالنظر خطة الدرس 

  أسلوب التعلم المستخدمة المدرسة
 في عملية التعليمية

 ٖٕٔٓأسلوب التعلم يف منهج  -

  الخطوات في تطوير تحضير الدرس 
اخلطوات األوىل ىي استعراض خطة  -

ألنو أن تكون كفاءات األساسية  الدرس
وكفاءات الرئيسية وأنشطة التالميذ يف 

 التعلم
اخلطوات الثاين ىي تطوير مؤشرات،  -

طريقة ادلدّرسة يف تطوير مؤشرات ىي 
بالنظر كفاءات األساسية ألن كل  

كفاءات األساسية ؽللك مؤشرات اخلاص 
إال كفاءات األساسية عن جوانب 

 ة.الروحية وجوانب اإلجتماعي
تعيُت األىداف اخلطوات التايل ىي  -

، طريقة ادلدرسة يف تعيُت األىداف التعلم
 اليت يتم تدريسهابالنظر ادلواد التعلم ىي 

اخلطوات التايل ىي تعيُت ادلواد التعليمية،  -
طريقة ادلدرسة يف تعيُت ادلواد التعليمية 

ىي بالنظر الكفاءة األساسية اليت قد 
الكفاءة شرح يف خطة الدرس عن وضع 

 .الذي أن تتحقق ادلتعلمُتالرئيسية 

  الخطوات في تطوير تحضير
 الدرس

اخلطوات األوىل ىي استعراض  -
خطة الدرس ألنو أن تكون  

وكفاءات كفاءات األساسية 
 الرئيسية وأنشطة التالميذ يف التعلم

اخلطوات الثاين ىي تطوير  -
مؤشرات، طريقة ادلدّرسة يف تطوير 

مؤشرات ىي بالنظر كفاءات 
 األساسية.

اخلطوات الثاين ىي تطوير   -
مؤشرات، طريقة ادلدّرسة يف تطوير 

مؤشرات ىي بالنظر كفاءة 
 .األساسية وادلواد يف خطة الدرس 

تعيُت ايل ىي اخلطوات الت -
، طريقة ادلدرسة األىداف التعلم

يف تعيُت األىداف التعلم ىي 
 اليت يتم تدريسهابالنظر ادلواد 

تعيُت األىداف التعلم، طريقة  -
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 (saintifik) ادلستردمة ادلدخل العلمي
لتسليم ادلواد يف أسلوب احملاضرات  -

  التالميذ
 metode)  أسلوب البيان العملي -

demonstrasi  ) 
أسلوب الغناء ادلستردمة ادلدرسة   -

 لتسهيل التالميذ يف ربفيظ ادلفردات
 (metode drillأسلوب احلفر ) -
 أسلوب اللعب -
   وسائل التعلم المستخدمة المدرسة

 في عملية التعليمية
ألن  (LCD)أحيانا نستردم شاشات  -

  زلدودة شاشات يف ادلدرسة
 يطلب من الطالب أن ربمل ورقة -

للرسم وقص ومقص وغَت ذلك 
 اللتصاق وادلقطع.و 
 المستخدمة المدرسة  مصادر التعلم

 في عملية التعليمية
كتاب ادلعلم وكتاب التالميذ من  -

احلكومة وقاموس اللغة العربية وكتابة 
الفريق العامل اخلاصة اليت تصنع 

ػلتوي على سبارين  (KKG) للمعلمُت
 تالميذ.لل
 تطوير األنشطة التعلم 
مدرسة يف تطوير األنشطة التعلم ،نظرت  -

قدرة التالميذ ألن أنشطة اللغة العربية 
تعلم ادلضطلع هبا التعلم ىو أنشطة 

دلساعدة التالميذ اخلاص ادلعلمُت يف 
 تنفيذ عملية التعلم

مازالت تشعر مدرسة اللغة العربية  -

  أسلوب التعلم المستخدمة المدرسة
 في عملية التعليمية

 لتوضيح احملتوى ادلواد أسلوب ادلناظرات -
 Metode) البيان العملي أسلوب -

Demonstrasi) 
 Metode Role) ""لعب دورأسلوب -

Playing)  
أسلوب الغناء ادلستردمة ادلدرسة  -

 يف ربفيظ ادلفرداتلتسهيل التالميذ 
   وسائل التعلم المستخدمة المدرسة

 في عملية التعليمية
دلشاىدة األفالم  (LCD)شاشات  -

 العربية
 صورة اليت يتعلق بادلواد  -
 المستخدمة المدرسة  مصادر التعلم

 في عملية التعليمية
 قاموسو  كتاب ادلعلمو  كتاب الطالب -

 البيئةو 
 تطوير األنشطة التعلم 
مدرسة اللغة األنشطة التعلم ،يف تطوير  -

العربية تنفيدىا يف األنشطة األولية 
 .النهائيةواألنشطة الرئيسية واألنشطة 

تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم دلساعدة  -
لكي التالميذ  التالميذ يف عملية التعلم

 ليس بادللل يف عملية التعليمية.
 طريقة ادلدرسة يف تطوير األنشطة التعلم -

جبعل األنشطة التعلم متنوعة كل 
 اجملموعات.

 التقييم 
مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة اختبار  -

. تستردم الكتابة واختبار غَت الكتابة

ادلدرسة يف تعيُت األىداف التعلم 
ىي بالنظر مؤشرات وكفاءات 

األساسية اليت غلب أن تكتمل 
 التالميذ

اخلطوات التايل ىي تعيُت ادلواد  -
التعليمية، طريقة ادلدرسة يف تعيُت 

ىي بالنظر الكفاءة ادلواد التعليمية 
األساسية اليت قد شرح يف خطة 

الدرس عن وضع الكفاءة الرئيسية 
 .الذي أن تتحقق ادلتعلمُت

تعيُت ادلواد التعليمية، طريقة  -
ادلدرسة يف تعيُت ادلواد التعليمية 

من خطة الدرس  ىي بالنظر
 احلكومة.

  أسلوب التعلم المستخدمة
 المدرسة في عملية التعليمية

 Metode) البيان العملي أسلوب -

Demonstrasi) 
 Metode) ""لعب دورأسلوب -

Role Playing) 
أسلوب الغناء ادلستردمة ادلدرسة  -

لتسهيل التالميذ يف ربفيظ 
 ادلفردات

 metodeأسلوب احلفر ) -

drill) 
 أسلوب اللعب -
  وسائل التعلم المستخدمة

 المدرسة في عملية التعليمية
دلشاىدة األفالم  (LCD)شاشات  -

 العربية
 صورة اليت يتعلق بادلواد -
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 تطوير أنشطة التعلمالصعوبة يف 
أنشطة التعلم اليت يعمل ادلعلمُت للتالميذ  -

بالتالميذ  الذين لديهم قدرة منرفضة
 الذين لديهم قدرة على فهم ادلواد بسرعة

الذين لديهم قدرة سلتلفة. إذا التالميذ 
فينبغي أن يكون  على فهم ادلواد بسرعة

ادلعلمون أكثر إبداعاً يف تطوير أنشطة 
الثاين.  لالجتماعاألول و  لالجتماع التعلم

 الذين لديهم قدرة منرفضةوإذا التالميذ 
يزالون يشعرون بصعوبة يف تلقي فادلعلمُت 

أن ادلعلم ينبغي تكرار ادلواد  حىتادلواد 
ال  لكي التالميذادلسترلصة من كل يوم 

 عن الدروس. تنسى
 التقييم 
مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة اختبار  -

واختبار غَت الكتابة. لإلختبار الكتابة 
اليت يؤديها عندما اختبار النصف الكتابة 

(UTS)  النهائي وسبرينات  امتحاناتو
مث اختبار العمل  بعد االنتهاء من ادلواد

 اختبار ادلشروعو  (portofolio)واختبار 

(proyek).  
لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة  -

العربية ادلستردمة جوانب التقييم عن 
ل مث مهارات يف القراءة وتأليف اجلم

للجوانب الروحية واإلجتماعية باستردام 
وتقييم ادلعلم والتقييم بُت ادلالحظة 

 .التالميذ

ادلدرسة اختبار غَت الكتابة لتقييم حفظ 
اختبارات الكتابة ادلفردات و التالميذ عن 

دلدرسة اللغة العربية ادلستردمة يف 
إلجابة على االمتحانات اليومية وا

تالميذ وغَت التمارين اليومية يف كتاب ال
 .ذلك

سة يف التقييم اجلوانب الروحية ادلدرّ  -
مراقبة والتقييم واإلجتماعية ادلستردمة 

 . الذايت والتقييم بُت األصدقاء

 يطلب من الطالب أن ربمل ورقة -
للرسم وقص ومقص وغَت ذلك 

 اللتصاق وادلقطع.و 
 المستخدمة  مصادر التعلم

 المدرسة في عملية التعليمية
 كتاب ادلعلمو  كتاب الطالب -

 البيئةو  قاموسو 
الفريق وكتابة اخلاصة اليت تصنع  -

ػلتوي  (KKG) العامل للمعلمُت
 .تالميذعلى سبارين لل

 تطوير األنشطة التعلم 
مدرسة يف تطوير األنشطة التعلم ، -

اللغة العربية تنفيدىا يف األنشطة 
األولية واألنشطة الرئيسية واألنشطة 

 .النهائية
تطوير ادلدّرسة األنشطة التعلم  -

 دلساعدة التالميذ يف عملية التعلم
لكي التالميذ ليس بادللل يف عملية 

 التعليمية.
طريقة ادلدرسة يف تطوير األنشطة  -

التعلم جبعل األنشطة التعلم متنوعة 
 .كل اجملموعات

أنشطة التعلم اليت يعمل ادلعلمُت  -
الذين لديهم قدرة للتالميذ 
الذين لديهم بالتالميذ  منرفضة

سلتلفة.  ادلواد بسرعةقدرة على فهم 
الذين لديهم قدرة على إذا التالميذ 

فينبغي أن يكون  فهم ادلواد بسرعة
ادلعلمون أكثر إبداعاً يف تطوير 

األول  لالجتماع أنشطة التعلم
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الثاين. وإذا التالميذ  لالجتماعو 
 الذين لديهم قدرة منرفضة

يزالون يشعرون بصعوبة فادلعلمُت 
دلعلم ينبغي أن ا حىتيف تلقي ادلواد 

تكرار ادلواد ادلسترلصة من كل يوم 
عن  ال تنسى لكي التالميذ

 الدروس.
 التقييم 
مدّرسة اللغة العربية ادلستردمة  -

اختبار الكتابة واختبار غَت 
اليت الكتابة. لإلختبار الكتابة 

يؤديها عندما اختبار النصف 
(UTS)  النهائي  امتحاناتو

 بعد االنتهاء من ادلوادوسبرينات 
مث اختبار العمل واختبار 

(portofolio)  اختبار ادلشروعو 

(proyek).  
لتقييم من اجلوانب ادلهارة،  -

مدرسة اللغة العربية ادلستردمة 
مهارات يف جوانب التقييم عن 
ل مث القراءة وتأليف اجلم

للجوانب الروحية واإلجتماعية 
وتقييم ادلعلم باستردام ادلالحظة 
 .والتقييم بُت التالميذ

ادلدّرسة يف التقييم اجلوانب  -
الروحية واإلجتماعية ادلستردمة 

مراقبة والتقييم الذايت والتقييم بُت 
 . األصدقاء
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تنفيذ تعليم 
اللغة العربية 
على أساس 

 2113منهج 

 . أنشطة األولية1
دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل  -

 مع إعطاء السالم مث الدعاء معا
 ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق -

 وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
كشف الرسوم التوضيحية عن طريق  -

 وسائل اإلعالم
وضوع ادل عن أعطى ادلعلم مقدمة -

 ادلهارات للمتعلمُت
 . أنشطة األساسية2
  المالحظةأنشطة 
التالميذ الصورة عن أمساء  يالحظ -

 الفواكو
أمثلة على استعمال  التالميذ يالحظ -

  الفواكو يف اللغة العربية ادلفردات
  األسئلةأنشطة 
يسأل التالميذ ادلفردات اجلديدة اليت مل  -

 تعرف ادلعنو
يسأل التالميذ على ادلدرسة عن  -

 وادلفردات الفواكو اليت مل تعريف
 أنشطة اإلستكشاف 

(mengeksplore) 
التمرينات فهم معٌت إنتهاء التالميذ  -

 .اجلديدةادلفردات 
  أنشطة الرابطة(mengasosiasi) 
 الطالب تقدًن نتائج التمرينات -
 أنشطة اإلتصال 
ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج  -

 سبرينات

 . أنشطة األولية 1
دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل  -

 مع إعطاء السالم مث الدعاء معا
تدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت  -

الدرس باستردام  عند فتحتعويدهتم ل
َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا  كمثلاللغة العربية  

 .ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة
 ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة ربقق -

 وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
سؤال كتجربة التواصلية  ةطرحت ادلدرس -

 ويتعلق بادلواد الفواكو ادلتعلمُت
 . أنشطة األساسية2
  المالحظةأنشطة 
ادلشار إليها التالميذ الصورة  يالحظ -

 ادلدرسة
التالميذ ادلفردات عن أمساء  يتغٌت -

 .الفواكو بالتوجيو من ادلعلم
  األسئلةأنشطة 
  .ما ىو يف الصورة التالميذ يسأل -
الكلمات اليت مل  يسأل التالميذ عن -

 النص عن أمساء الفواكو وا التالمييفهم
 أنشطة اإلستكشاف ( 

mengeksplore ) 
يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات  -

 أمساء الفواكو دبعنها
يطابق التالميذ مع رلموعتهم ادلفردات  -

  باللغة العربيةأمساء الفواكو 
 

 . أنشطة األولية1
دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل  -

الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء 
 معا

تدعو ادلدّرسة اللغة العربية ادلتعلمُت  -
الدرس  عند فتحتعويدهتم ل

 كمثلباستردام اللغة العربية  
 .الَبْسَمَلةَىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا بِِقرَاَءِة 

ونظافة  من احلضور ادلدرسة ربقق -
وموضع اجللوس مصممة  اللباس

 ألنشطة التعلم
 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم -
سؤال كتجربة  طرحت ادلدرسة -

ويتعلق بادلواد  التواصلية ادلتعلمُت
 الفواكو

كشف الرسوم التوضيحية عن  -
 طريق وسائل اإلعالم

وضوع ادل عن أعطى ادلعلم مقدمة -
 ات للمتعلمُتادلهار 

 أنشطة األساسية. 2
  المالحظةأنشطة 
ادلشار التالميذ الصورة  يالحظ -

 ادلدرسةإليها 
التالميذ ادلفردات عن  يالحظ -

 .أمساء الفواكو بالتوجيو من ادلعلم
التالميذ الصورة عن  يالحظ -

 أمساء الفواكو
أمثلة على  التالميذ يالحظ -

الفواكو يف  استعمال ادلفردات
  اللغة العربية
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 النهائية. أنشطة 3
جعل ادلدرسة والتالميذ استنتاجات  -

  الدروس
تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على  -

 األنشطة اليت تنفيذىم
ادلرتدة على التغذية تعطي ادلدّرسة  -

 ونتائج التعلم العملية
خطة التعلم يف ادلدّرسة تسليم  -

 االجتماع ادلقبل
على  الرسالة األخالقية تعطي ادلدرسة -

 التالميذ
 دلةالدرس بالقول ضب ادلدرسة إغالق -

 معا
 
 

 

  أنشطة الرابطة(mengasosiasi) 
النص أمساء الفواكو  تالميذقراء الي -

 التالميذباللغة العربية يف الكتب 
 بالتناوب بُت األصدقاء

ترصبة التالميذ أمساء الفواكو باللغة  -
 .العربية يف الكتب للطالب

 أنشطة اإلتصال 
تقدًن تعليقات أو أسئلة على  التالميذ -

 التالميذسائر 
 لًتتيب أمساء الفواكوكل رلموعة يناقش   -

  الفصول بشكل عشوائي يف أمام
 النهائية. أنشطة 3
 ادلواد أمساء الفواكو تالميذاختتم ال -
ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل إعطاء  -

أمساء الفواكو باللغة  ادلهمة لكتابة
 .العربية على البطاقة حفظها

ادلعلم يدعو التالميذ إهناء الدرس  -
بقراءة ضبدلة يف اللغة العربية: َىَيابَِنا 

 َدْرَسَنا بِِقرَاَءِة احلَْْمَدَلةِ طَلَْتِتُم 
 

  األسئلةأنشطة 
  .ما ىو يف الصورة التالميذ يسأل -
يسأل التالميذ عن الكلمات اليت  -

 مل يفهم النص عن أمساء الفواكو
يسأل التالميذ ادلفردات اجلديدة  -

 اليت مل تعرف ادلعنو
يسأل التالميذ على ادلدرسة عن  -

 وادلفردات الفواكو اليت مل تعريف
  أنشطة اإلستكشاف

(mengeksplore) 
التالميذ مع رلموعتهم يطابق  -

 ادلفردات أمساء الفواكو دبعنها
يطابق التالميذ مع رلموعتهم  -

  باللغة العربيةادلفردات أمساء الفواكو 
التمرينات فهم إنتهاء التالميذ  -

 معٌت ادلفردات اجلديدة
  أنشطة الرابطة

(mengasosiasi) 
النص أمساء الفواكو  تالميذال قراءي -

 التالميذباللغة العربية يف الكتب 
 بالتناوب بُت األصدقاء

ترصبة التالميذ أمساء الفواكو باللغة  -
 العربية يف الكتب للطالب

 الطالب تقدًن نتائج التمرينات -
 أنشطة اإلتصال 
تقدًن تعليقات أو أسئلة  التالميذ -

 التالميذعلى سائر 
لًتتيب أمساء كل رلموعة يناقش   -

بشكل عشوائي يف أمام  الفواكو
  الفصول

ادلتعلمُت قادرين على تقدًن نتائج  -
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 سبرينات
 النهائية. أنشطة 3
جعل ادلدرسة والتالميذ استنتاجات  -

  الدروس
تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على  -

 األنشطة اليت تنفيذىم
التغذية ادلرتدة على تعطي ادلدّرسة  -

 ونتائج التعلم العملية
خطة التعلم يف ادلدّرسة تسليم  -

 االجتماع ادلقبل
 الرسالة األخالقية ادلدرسةتعطي  -

 على التالميذ
الدرس بالقول  ادلدرسة إغالق -

 معا دلةضب
ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل 

أمساء الفواكو  إعطاء ادلهمة لكتابة
 .باللغة العربية على البطاقة حفظها

مشكالت 
التي تواجه 

معلمي اللغة 
 اللغة العربية 

  تطوير أنشطة التعلم -
العربية أن تستطيع عن  غلب معلمي اللغة

تطوير أنشطة التعلم كل اجتماع لكي 
التالميذ ال بادللل وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل 

أنشطة التعلم اإلبتداعية. مث كثَت من 
ادلدرسُت مل يفهمون جيدا عن معٌت من 
أنشطة ادلراقبة وأنشطة اإلتصال وأنشطة 

  االسأل وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت ذلك.
  يمتعيين التقي -

كثَت من مشكالت عن التقييم اليت تواجو 
صعوبة يف  تادلدرسُت مازال ادلدرسُت ىي

  تطوير أنشطة التعلم -
غلب معلمي اللغة العربية أن تستطيع عن 

تطوير أنشطة التعلم كل اجتماع لكي 
وينبغي ادلدرسُت أن ذبعل التالميذ ال بادللل 

أنشطة التعلم اإلبتداعية. مث كثَت من 
ادلدرسُت مل يفهمون جيدا عن معٌت من 
أنشطة ادلراقبة وأنشطة اإلتصال وأنشطة 

  االسأل وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت ذلك.
  تعيين التقييم -

كثَت من مشكالت عن التقييم اليت تواجو 
يف  صعوبة تادلدرسُت مازال ادلدرسُت ىي

  تطوير أنشطة التعلم -
اللغة العربية أن تستطيع غلب معلمي 

عن تطوير أنشطة التعلم كل اجتماع 
لكي التالميذ ال بادللل وينبغي 

ادلدرسُت أن ذبعل أنشطة التعلم 
اإلبتداعية. مث كثَت من ادلدرسُت مل 

يفهمون جيدا عن معٌت من أنشطة 
ادلراقبة وأنشطة اإلتصال وأنشطة 

االسأل وأنشطة صبع ادلعلومات وغَت 
  ذلك.
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تنفيذ التقييم ووالدين من التالميذ مل 
مستعدة بسبب كثَت من التقييم حىت 

ادلدرسُت التقييم متنوعة مث أن  استردمت
ينبغي ادلدرسُت ؽللك تقييم على واحد 

فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي 
  ادلعلمُت التقييم ادلباشرة يف كل اجتماع.

 
 

تنفيذ التقييم ووالدين من التالميذ مل 
مستعدة بسبب كثَت من التقييم حىت 

ادلدرسُت التقييم متنوعة مث أن  استردمت
ينبغي ادلدرسُت ؽللك تقييم على واحد 

فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي 
 .ادلعلمُت التقييم ادلباشرة يف كل اجتماع

  التقييم تعيين -
كثَت من مشكالت عن التقييم اليت 

 تادلدرسُت مازال تواجو ادلدرسُت ىي
صعوبة يف تنفيذ التقييم ووالدين من 
التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من 

ادلدرسُت  استردمتالتقييم حىت 
التقييم متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسُت 

ؽللك تقييم على واحد فواحد 
التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي 

ادلعلمُت التقييم ادلباشرة يف كل 
 اجتماع
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 خامسالفصل ال
 تحليل البيانات ومناقشتها

عرض بيانات حتليل البيانات ومناقشاهتا من نتائج ػلتوي ىذا الفصل على 
يف مدرسة  ٖٕٔٓعن ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج  البحث

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 وىي كما البيانات التالية:رغلوسو جومبانج ، 

مدرسة اإلبتدائية في  3102العربية على أساس منهج تخطيط تعليم اللغة  .أ 
سمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية اإل

 ريجمسم وممبانج
يف مدرسة اإلبتدائية   عن ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية لبياناتامن التعرض 

اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
.تستطيع الباحثة أن تأخد استنتاج أن عملية التعلم ىي مهمة ومسؤولية جومبانج

ادلعلمُت وتنفيذه يف عملية التعليمية ألن التدريس مؤثر على التالميذ. األنشطة األولية 
والربنامج ادلضطلع ادلعلمُت قبل عملية التعليمية ىي إعداد حتضَت الدرس وخطة الدرس 

 .(Promes )ف السنوي نصوالربنامج ال (Prota) السنوي
 تنفيذ واجبات يستطيع أنأن ادلعلمُت  (Sudjana) سودجاناكما قال 

فادلعلمُت ادلطلوبة لفهم خطة الدرس وحتضَت الدرس وتعليمات  وادلسؤوليات التدريس
 ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG) الشؤون الدينية وزارةيف قرار من كما  تنفيذه .

عن عملية قياسية عن ختطيط التعلم ىو اخلطوات األوىل يف عملية التعلم ىو ختطيط 
 التعلم الذي يتحقق باألنشطة إعداد حتضَت الدرس. 
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 وزارةو  (Sudjana) سودجاناالباحثة بالنظرية بُت نتائج البيانات وجدت ارتباط 
عن عملية قياسية عن ختطيط  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم ( KEMENAG)الدينية الشؤون 

 التعلم ىي إعداد ادلدرسُت خطة التعلم قبل عملية التعليمية مثل إعداد حتضَت الدرس. 
 تنفيذ عملية التعلم ادلدرسُت األوىل قبل اخلطواتلسهولة يف رؤية االرتباط بُت 

سنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الدينية الشؤون  وزارةو  (Sudjana) سودجانابالنظرية 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  يف عن عملية قياسية عن ختطيط التعلم ٕٗٔٓ

 كمايلي :  قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج
 (1.0الجدول رقم : )

 أعماه بالنظرية المذكمرةالتعلم عملية  في المدرسين تنفيذ قبل عن خطمات األولى نتائج البحث ارتباط بين
في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 

 وممبانج

 تركيز البحث

 (Sudjana) سمدواناالنظرية 
الشؤون الدينية  وزارةو 

(KEMENAG)  061رقم 
عن عملية قياسية  3102سنة 

 عن تخطيط التعلم

 قبل نتائج البحث عن خطمات األولى
في   عملية التعلم في المدرسين تنفيذ

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

 اإلسمامية الحوممية ريجمسم وممبانج

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
ممان وممبانج الحوممية ق

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 الحوممية ريجمسم وممبانج

خطوات األوىل قبل 
تنفيذ ادلدرسُت عملية 

 التعلم

أن  (Sudjana) سودجاناقال  -
تنفيذ  يستطيع أنادلعلمُت 

 وادلسؤوليات التدريس واجبات
فادلعلمُت ادلطلوبة لفهم خطة 

الدرس وحتضَت الدرس 
 . وتعليمات تنفيذه

الشؤون  وزارةقرار من يف  -
رقم  (KEMENAG) الدينية

عن عملية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔ

 إعداد حتضَت الدرس -
 إعداد خطة الدرس -
  (Prota) والربنامج السنوي إعداد -
 .(Promes )نصف السنوي والربنامج ال -

 

 إعداد حتضَت الدرس -
 إعداد خطة الدرس -
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قياسية عن ختطيط التعلم ىو 
اخلطوات األوىل يف عملية 

التعلم ىو ختطيط التعلم الذي 
يتحقق باألنشطة إعداد حتضَت 

 .الدرس

 
 عن ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةيف قرار من 

، أن حتضَت الدرس ىو خطة التعلم اليت تطور بالتفصيل من ادلواد ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج 
حتضَت الدرس يشمل إىل بيانات  الرئيسي وادلواد ادلعُت الذي يشَت إىل خطة الدرس.

ادلدرسة وادلواد والفصل وادلواد الرئيسي وتعيُت الوقت وأىداف التعلم وكفاءة األساسية 
وادلؤشرات وادلواد التعلم وأسلوب التعلم ووسائل التعلم ومصادر التعلم وخطوات أنشطة 

التعلم وأسلوب  التعلم وتقييم. حتضَت الدرس على األقل يشمل إىل أىداف العلم وادلواد
 التعلم ومصادر التعلم وتقييم.

مكونات حتضَت  من نتائج البحث عن قد حصلأساس البيانات اليت على 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان  الدرس اليت قد تطبق ادلدرسي اللغة العربية يف

نع حتضَت جومبانج يف تص جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو
كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية ومؤشرات ومواد التعلم وأساليب التعلم  الدرس ىي

 تقييم وغَت ذلك.ومصادر التعلم وسائل التعلم وأنشطة التعلم و 
الشؤون الدينية  وزارةقرار من عالقة بُت نتائج البيانات وجدت الباحثة ب

(KEMENAG)  كفاءات مكونات حتضَت الدرس ىي   عن ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم
الرئيسية وكفاءات األساسية ومؤشرات ومواد التعلم وأساليب التعلم ومصادر التعلم 

 .تقييموسائل التعلم وأنشطة التعلم و 
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الشؤون  وزارةقرار من مكونات حتضَت الدرس بلسهولة يف رؤية االرتباط بُت 
مدرسة اليت تطبق مدرسي اللغة العربية يف  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الدينية 

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 كمايلي :  رغلوسو جومبانج

 (1.3الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن مومنات تحضير الدرس  ارتباط بين

اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية 
 وممبانج

 تركيز البحث

الشؤون الدينية  وزارة
(KEMENAG)  سنة  061رقم

 3102في تنفيذ منهج  3102
 عن مومنات تحضير الدرس

مومنات تحضير عن نتائج البحث 
في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية  الدرس

الحوممية قممان وممبانج ومدرسة 
اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 

 وممبانج 

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 نجالحوممية ريجمسم وممبا

مكونات حتضَت 
 الدرس

حتضَت الدرس يشمل إىل بيانات  -
ادلدرسة وادلواد والفصل وادلواد 

الرئيسي وتعيُت الوقت وأىداف 
التعلم وكفاءة األساسية وادلؤشرات 

وادلواد التعلم وأسلوب التعلم 
ووسائل التعلم ومصادر التعلم 

وخطوات أنشطة التعلم وتقييم. 
حتضَت الدرس على األقل يشمل 

إىل أىداف العلم وادلواد التعلم 
وأسلوب التعلم ومصادر التعلم 

 .وتقييم

 كفاءات الرئيسية -
 وكفاءات األساسية  -
 ومؤشرات  -
 ومواد التعلم  -
 وأساليب التعلم  -
 ومصادر التعلم  -
 وسائل التعلم   -
 وأنشطة التعلم  -
 وتقييم  -

 كفاءات الرئيسية -
 وكفاءات األساسية  -
 ومؤشرات  -
 ومواد التعلم  -
 وأساليب التعلم  -
 ومصادر التعلم  -
 وسائل التعلم   -
 وأنشطة التعلم  -
 وتقييم -

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يعمل مدرسي اللغة العربية يف اخلطوات األوىل اليت 
يف  احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج



861 
 

 
 

الكفاءات  تتكونخطة الدرس تطوير حتضَت الدرس ىي استعراض خطة الدرس ألن 
وىذه األنشطة ادلتعلمُت اليت ينبغي فاءات األساسية وأنشطة ادلتعلمُت. الرئيسية والك

اللغة العربية يف  س يف الشكل اخلطوات الذي يعمل مدّرسيسلصص يف حتضَت الدر 
 التعلم.

 عن ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)ية الشؤون الدين وزارةيف قرار من 
، ان اخلطوات األوىل يف تطوير حتضَت الدرس ىي استعراض خطة ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج 

ألن يف خطة الدرس يوجد كفاءات الرئيسية وكفاءات األساسية . وأن تكون الدرس 
ناسبة باجلوانب كفاءات الرئيسية ىي جوانب اإلجتماعية تأربعة كفاءات األساسية اليت 

وجوانب الدينية وجوانب ادلهارات وجوانب ادلعرفية. يف خطة الدرس قدشرح عن أنشطة 
 و ِإْسًتْسال (eksplorasi) استكشافادلتعلمُت يف تعليم اللغة العربية الىت تطوره من 

(elaborasi)  َد اليت غلب ادلدّرسة  لم يف خطة الدرسأنشطة التع . (konfirmasi) و َأكَّ
 اليت اختذهتااللغة العربية ان تستطيع بتطويره بالتفصيل يف حتضَت الدرس بالشكل خطوات 

 مدّرسة اللغة العربية يف التعلم لكي ادلتعلمُت بنشاط يف أنشطة التعلم.
الشؤون الدينية  وزارةقرار من عالقة بُت نتائج البيانات وجدت الباحثة ب

(KEMENAG)  خطوات األوىل يف تطوير التعلم ىو  عن ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم
فاءات األساسية الكفاءات الرئيسية والك تتكونخطة الدرس استعراض خطة الدرس ألن 

وىذه األنشطة ادلتعلمُت اليت ينبغي سلصص يف حتضَت الدرس يف وأنشطة ادلتعلمُت. 
  ة يف التعلم.الشكل اخلطوات الذي يعمل ادلدّرسة اللغة العربي

قرار من خطوات األوىل يف تطوير حتضَت الدرس بلسهولة يف رؤية االرتباط بُت 
اليت تطبق مدرسي اللغة  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارة
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مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية العربية يف 
 كمايلي :  رغلوسو جومبانجاإلسالمية احلكومية 

 (1.2الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماه في تطمير تحضير الدرسنتائج البحث عن خطمات األولى  ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تركيز البحث

الشؤون الدينية  وزارةو 
(KEMENAG)  061رقم 

عن عملية قياسية  3102سنة 
 عن تخطيط التعلم

في  نتائج البحث عن خطمات األولى
في مدرسة   تطمير تحضير الدرس

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 

 الحوممية ريجمسم وممبانج

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 الحوممية ريجمسم وممبانج

يف  خطوات األوىل
 تطوير حتضَت الدرس  

ان اخلطوات األوىل يف تطوير  -
حتضَت الدرس ىي استعراض 

خطة الدرس ألن يف خطة 
الرئيسية الدرس يوجد كفاءات 

 .وكفاءات األساسية

اخلطوات األوىل اليت يعمل مدرسي اللغة  -
العربية يف تطوير حتضَت الدرس ىي 

استعراض خطة الدرس ألن خطة الدرس 
تتكون الكفاءات الرئيسية والكفاءات 

 األساسية وأنشطة ادلتعلمُت. 

اخلطوات األوىل يف تطوير   -
خطة الدرس ىو استعراض 

 خطة الدرس

 
أىداف التعلم وادلؤشرات اليت سيتم اخلطوات الثاين يف تطوير حتضَت الدرس 

من ادلؤشرات ال تشمل أحد ادلؤشرات ال يوجد دائما يف حتضَت الدرس ألن . حتقيقها
حتضَت الدرس. أحد ادلكونات حتضَت الدرس يف عملية القياسية عن ختطيط  ادلكونات

ىي أىداف التعلم وادلواد التعلم وأسلوب التعلم  ٖٕٔٓالتعلم على أساس منهج 
ومصادر التعلم والتقييم ألن ادلعلمُت يستطيع ان ينظر ادلؤشرات يف خطة الدرس. وأما 
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يف كتاب ختطيط  (Sugeng Listyo) يومن رأي سوكيغ ليست تقنيات إلعداد ادلؤشرات
 ٔالتعلم كمايلي :

 يكون اخلاصأن حل الفعل الكفاءات  (ٔ
 أصغر تكون أن حل زلتوى الكفاءات (ٕ

، كل كفاءات األساسية من  ٖٕٔٓيف تطوير ادلؤشرات على أساس منهج 
كفاءات الرئيسية ميلك مؤشرات اخلاص ولكن إذا كفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية 

ألن  ال غلب أن توضع يف ادلؤشرات،األوىل وكفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية الثاين 
مباشرة. غلب ادلؤشرات بتطوير كفاءات كال علا أن حتقق من خالل عملية التعلم غَت 

األساسية وكفاءات الرئيسية الثالث وكفاءات األساسية وكفاءات الرئيسية الرابع أن حتقق 
 من خالل عملية التعلم مباشرة يف الفصل.

تطوير ادلؤشرات يف مدرسة  وأما نتائج البحث عن طريقة مدرسي اللغة العربية يف
ة قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية اإلبتدائية اإلسالمية احلكومي

رغلوسو جومبانج ىو بالنظر كفاءات األساسية ألن كل كفاءات األساسية ميلك 
مؤشرات اخلاص إال كفاءات األساسية عن جوانب الروحية وجوانب اإلجتماعية وادلواد 

 .يف خطة الدرس
يف تطوير ادلؤشرات بالنظرية من نتائج البحث عن طريقة مدرسي اللغة العربية 

يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ( أن مدرسي اللغة العربية Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو 
يف   احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج

. قال سوكيغ ليستيو  بالنظرية عن تطوير ادلؤشرات مل يكن مناسبا تطوير ادلؤشرات
                                                           

1
 Sugeng Listyo, Faridah Nurmaliyah,  Perencanaan Pembelajaran (Pada Bidang Studi, 

Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan Dan Konseling, 2010), 

(Malang : Uin-Maliki Press) Hal 46. 
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(Sugeng Listyo ، يف كتابو أن مؤشرات من كفاءة األساسية مث من كفاءة األساسية )
 . أصغر تكون حل زلتوى الكفاءاتالكفاءات يكون اخلاص و  غلب ادلعلمُت حل الفعل

وعندما نظرت الباحثة  حتضَت الدرس الىت صنع مدّرسة اللغة العربية عن ادلواد 
لباحثة  عن ادلؤشرات مل يشمل كفاءات األساسية الشاملة مثل :  الفواكو، نظرت ا

كفاءات األساسية الثالث عن "تعرف على صوت ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو 
" مث ادلؤشرات اليت صنع مدرسي اللغة العربية ذلذه كفاءات األساسية ىي بشفويا أو كتابيا

ألرقام بصحيح".إذا ضلن نظرنا من ىذه على نطق أمساء الفواكو ومعرفة ا التالميذ "قادر
الكفاءاة فالتالميذ ادلختصة، إذا التالميذ قادرون على تعرف عن صوت ادلفردات. كلمة 

حىت الكلمات الفعل من كفاءات األساسية لقياس جوانب ادلعرفة كلمة تعرف ىو  
وأشار إىل يدركػلقق ادلعرفة أو  مدرسي اللغة العربية ىي التشغيلية اليت ميكن استخدامها

 وأذكر وغَت ذلك.
على يدركفتستطيع مدرسي اللغة العربية أن تستخدم الكلمة ذلذه ادلؤشرات مثل 

أذكر . مث كفاءة األساسية عن بشفويا أو كتابياصوت ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو 
ي ى مث ادلؤشراتو اليت صنع مدّرسة اللغة العربية معٌت من مفردات الذي يتعلق بالفواكو

كلمة . وأما  قادرًا على طرح واإلجابة بسيطة استخدام كلمة الذي يتعلق بالفواكو
حىت الصعب لشرح يف الشكل اخلاص.  تنفيذية جداً قد  يف ادلثال" أذكر"اختصاص 

فمؤشرات من ىذه الكفاءة تستطيع مدّرسة اللغة العربية اشتقاق مباشرة من كفاءة 
 فواكو مع معناىا.األساسية كمثل : أذكر مفردات عن ال
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إعطاء الباحثة توصيات لتحسُت ادلؤشرات من كفاءات ألساسية ادلناسبة بالكتاب 
سوكيغ ليستيو عن ختطيط التعلم اليت تركيزه عن تطوير ادلؤشرات باستخدام النظرية 

 كمايلي :(Taksonomi Bloom)تكسونومي بلوم 
 : مثل كفاءات األساسية الثالثة عن ادلواد بعض الفواكو 
 شفويا أو كتابيابعلى صوت ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو  التالميذ تعرف (ٔ
 ادلعٌت من ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو التالميذ تعرف (ٕ
 : مث مؤشرات من كفاءات األساسية الثالثة 
 شفويا أو كتابيابعلى صوت ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو  يدرك التالميذ (ٔ
 دات عن بعض أمساء الفواكوادلفر  يدرك التالميذ معٌت (ٕ
 : مثل كفاءات األساسية الرابعة عن ادلواد بعض الفواكو 
 إقتدى على صوت ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو (ٔ
 أذكر معٌت من ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو (ٕ
 : مث مؤشرات من كفاءات األساسية الثالثة 
 عن ادلفردات بعض أمساء الفواكو  ادلدرسُتطريقة نطق  يتبع التالميذ (ٔ
 أذكر معٌت من ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو  (ٕ

 Sugeng)بالنظرية سوكيغ ليستيو نتائج البيانات وجدت الباحثة  ارتباط بُت

Listyo) لسهولة يف رؤية االرتباط بُت تطوير ادلؤشرات ىو بالنظر كفاءة األساسية.  عن
 (Sugeng Listyo)بالنظرية سوكيغ ليستيو  ادلؤشراتتطوير  طريقة مدرسي اللغة العربية يف

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يف 
 كمايلي :  احلكومية رغلوسو جومبانج

 



861 
 

 
 

 (1.2الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن تطمير مؤشرات  ارتباط بين

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم في 
 وممبانج

 تركيز البحث
نظرية سمكيغ ليستيم 

(Sugeng Listyo) عن 
 تطمير المؤشرات

في   المؤشراتتطمير نتائج البحث عن 
مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 

قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 
 اإلسمامية الحوممية ريجمسم وممبانج 

بالنظرية نتائج البحث  ارتباط بين
في مدرسة  المذكمرة أعماه

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 انجوممب

 تطوير ادلؤشرات

ان اخلطوات األوىل يف تطوير  -
بالنظر كفاءة ىي  مؤشرات

األساسية مث كان تقنيات يف 
تصنع ادلؤشرات من كفاءة 

األساسية ىو حل الفعل 
الكفاءات يكون اخلاص 

 تكون حل زلتوى الكفاءاتو 
 . أصغر

اخلطوات األوىل اليت يعمل مدرسي اللغة  -
بالنظر   ادلؤشرات ىوالعربية يف تطوير 

 يف خطة الدرس. كفاءة األساسية وادلواد

اخلطوات األوىل يف تطوير   -
مؤشرات ىو بالنظر كفاءة 

 األساسية

 
وأما حتسُت ادلؤشرات من الباحثة عن مؤشرات اليت تصنع مدرسي اللغة العربية 

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يف 
 كمايلي :  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو باستخدام نظرية  احلكومية رغلوسو جومبانج
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 (1.1الجدول رقم : )
 (Sugeng Listyo)باستخدام نظرية سمكيغ ليستيم تحسين المؤشرات 

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

كفاءة األساسية عن المماد 
 بعض الفماكو

مؤشرات من كفاءة األساسية  
مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية في 

 الحوممية قممان وممبانج

مؤشرات من كفاءة األساسية  
مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية في 

 الحوممية قممان وممبانج

تحسين المؤشرات باستخدام نظرية 
 (Sugeng Listyo)سمكيغ ليستيم 

 كفاءات األساسية الثالثة -
(KD 3) 

على صوت  التالميذ تعرف .ٔ
ادلفردات عن بعض أمساء 

 بشفويا أو كتابياالفواكو 
 معٌت  التالميذ تعرف .ٕ

ادلفردات عن بعض أمساء 
 الفواكو

 رابعةكفاءات األساسية ال -
(KD 4) 

على  التالميذ إقتدى .ٔ
صوت ادلفردات عن بعض 

 أمساء الفواكو
معٌت من  التالميذ أذكر .ٕ

ادلفردات عن بعض أمساء 
 الفواكو

 على نطق ين التالميذقادر  -
معرفة و  بعض أمساء الفواكو

 .صحيحااألرقام 
على حتديد  ين التالميذقادر  -

اليت مسعت  بعض أمساء الفواكو
 .بشكل صحيح

على طرح  رين التالميذقاد -
واإلجابة بسيطة باستخدام 

ادلفردات ادلتصلة مبوضوع 
 .التعلم

على نطق  التالميذين قادر  -
أمساء فاكهة وفهم ادلعٍت 

 بشكل صحيح
أمساء الفواكو  التالميذ حتديد -

 .اليت مسعت بشكل صحيح
على طرح  ين التالميذقادر  -

واإلجابة بسيطة باستخدام 
ادلفردات ادلتصلة مبوضوع 

 .التعلم

 كفاءات األساسية الثالثةمؤشرات   -
(KD 3) 

على صوت يدرك التالميذ  .ٔ
ادلفردات عن بعض أمساء الفواكو 

 بشفويا أو كتابيا
ادلعٌت من ادلفردات يدرك التالميذ  .ٕ

 عن بعض أمساء الفواكو
 مؤشرات كفاءات األساسية الرابعة -

(KD 4) 
م عن اتبع طريقة نطق ادلعل .ٔ

 ادلفردات بعض أمساء الفواكو
معٌت ادلفردات عن  التالميذ أذكر .ٕ

 بعض أمساء الفواكو

 
نتائج التعلم اليت تتطور يف ادلعارف قال عمر حاملك أن أىداف التعلم ىو 

اليت يتوقع ادلعلمُت يستطيع أن يتحقق التالميذ   اجلديدة وادلهارات وادلواقف اجلديدة
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أن تركيز مفهوم أىداف التعلم ىو سلوك  (Mager)وأما رأي ماجر  ٕكنتائج ادلتعلمُت.
التالميذ، واليت تستطيع مالحظة وأشار إىل على جدت كنوع من اإلخراج اليت و التالميذ  

ال تظهر السلوك قبل التعلم، مث  التالميذإذا كان  . أنشطة التعلم تالميذ يفأداء ال أن
عن ( Mager)ووفقا ماجر  .فالتالميذ قد أكمل عملية التعلم أن تظهر التالميذ تستطيع

 يف تعيُت األىداف التعلم كمايلي : ادلكونات الرئيسية
 لتحديد ما سيتم مراقبة وقياسالسلوك ،  .ٔ
 معايَت لتقييم أثر التعلم .ٕ
 ظروف خارجية إلقناع أن السلوك يعزى إىل أنشطة التعلم ليس بسبب األخرى .ٖ

 األساس يف حتديد زلتوى وأساليب تكوناليت  أىداف ىي األساس لنتائج التعلم
، فينبغي أن يكون تعيُت األىدف كمقياس للنجاح يف التدريساألىداف  التعلم ألن 

بالشكل السلوك اليت تستطيع  مكونات ىي وصف عن كيفية قياس السلوكالتعلم أربعة 
مباشرة وللسلوك الذي ال ميكن مالحظتو، وميكن استخدام إجراءات مالحظتها 

يف عملية  ٕٗٔٓ سنة ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةقرار من .و االختبار
كفاءة أن تتضمن كلها   ىدافاأل ىو يستطيعقياسية بشرح عن تعيُت األىداف 

 األساسية لكل اجتماع ومرجع إىل ادلؤشرات بالنظر ادلتعلمُت وكفاءة ادلتعلمُت.
ونتائج البحث من التعرض البيانات عن كيفية مدرسي اللغة العربية يف تعيُت 

ائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتد األىداف التعلم يف مدرسة
نظر وال اليت يتم تدريسهااإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج بالنظر ادلواد 

 . مؤشرات وكفاءات األساسية اليت غلب أن تكتمل التالميذ

                                                           
2
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003), Hal. 108 
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الشؤون  وزارةو  (Mager)ماجر  بالنظريةبُت نتائج البيانات وجدت الباحثة ارتباط 
 عن ادلكونات الرئيسية قياسيةيف عملية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الدينية 

نظر مؤشرات وكفاءات وال اليت يتم تدريسهاادلواد يف تعيُت األىداف التعلم ىي بالنظر 
طريقة مدرسي لسهولة يف رؤية االرتباط بُت .   األساسية اليت غلب أن تكتمل التالميذ

الشؤون الدينية  وزارةو  (Mager)ماجر  بالنظرية تعيُت األىدافاللغة العربية يف 
(KEMENAG)  مدرسة اإلبتدائية يف  ٖٕٔٓيف تنفيذ منهج  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم

اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
 فيما كمايلي :  جومبانج

 (1.6الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن تعيين األىداف  ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تركيز البحث
الشؤون  وزارةو  مع (Mager) نظرية ماور

سنة  061رقم  (KEMENAG) الدينية
 في عملية قياسية 3102

تعيين نتائج البحث عن 
في مدرسة اإلبتدائية   األىداف

اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 الحوممية ريجمسم وممبانج

 تعيُت األىداف 

 نظرية ماور (Mager)  
 لتحديد ما سيتم مراقبة وقياسالسلوك ،  -
 معايَت لتقييم أثر التعلم -
ظروف خارجية إلقناع أن السلوك يعزى  -

 ليس بسبب األخرىإىل أنشطة التعلم 
  الشؤون الدينية وزارةو (KEMENAG) 

 3102سنة  061رقم 
كفاءة أن تتضمن كلها   ىدافاأل يستطيع -

  اليت يتم تدريسهابالنظر ادلواد  -
 مؤشرات  -
وكفاءات األساسية اليت غلب  -

  التالميذأن تكتمل 
  بالنظر كفاءة التالميذ -

 مؤشرات بالنظر   -
وكفاءات األساسية اليت غلب  -

  أن تكتمل التالميذ
 بالنظر كفاءة التالميذ -
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األساسية لكل اجتماع ومرجع إىل 
 .ادلؤشرات بالنظر ادلتعلمُت وكفاءة ادلتعلمُت

 
خطوات التالية اليت غلب أن تطوير بعد الكفاءات األساسية وادلؤشرات ىو ادلواد 
التعليمية . تعيُت ادلواد التعليمية على أساس من نتائج البحث ىو ادلعلمُت تفضل كفاءة 

التالميذ وادلناسبة باحتياجات التالميذ وادلناسبة بالوقت وبالنظر اتساع ادلواد وغَت ذلك.  
مام ادلعلمُت يف تطوير ادلواد ىو تنمية التالميذ وإمكانات التالميذ وأعلية وأما غلب بإىت

بالنسبة للخصائص اإلقليمية واذليكل العلمي وتوقيت وعمق واتساع للمواد كما يف 
 ٖالكتاب ختطيط التعلم . 

 تنمية التالميذ (ٔ
ألن  إمكانات تنمية التالميذ ىو شيئ مهمة للمعيار عند ادلعلمُت تطوير ادلواد 

كان اختالف قدرة يف عملية التفكَت يف تطوير التالميذ . كما يف النظرية جان بيجيت 
(Jean Peaget)  سنوات ىو مرحلة  ٔٔ-ٚعن تطوير التالميذ ، عمر األطفال من

العمليات ادللموسة لقادرة على حل مشكلة زلددة منطقيًا وفهم احلفظ والتصنيف والفرز 
 (.Reversibilitasوفهم ريفَتسيبيليتاس )

 إمكانات التالميذ (ٕ
 أعلية بالنسبة للخصائص اإلقليمية (ٖ

تطوير ادلواد على أساس الكفاءاة اليت ميكن سواء من ادلنطقة واحدة بادلنطقة 
األخرى ولكن ينبغي اىتمام النوع يف كل ادلنطقة. الدرس عن اللغة العربية دقيقة جدا إذا 
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دلنطقة حىت التالميذ تفهم جيدا عن ادلواد تأخد ادلواد وادلثال اليت يتعلق بإختصاص ا
 وقادراً على استخدامها يف احلياة اليومية.

 اذليكل العلمي (ٗ
 توقيت وعمق واتساع ادلواد (٘

توقيت ادلواد مبعٌت مستوى التميز للمواد. جتربة ادلعرفة اجلديد من خالل عملية 
دورية وجتربة تطوير والبحث والتفكَت ادلنطقي وعملية تطوير ادلعرفة بصفة ال ادلالحظة

دائما. عمق واتساع ادلواد ىو عدد العلموم ادلعرفة الذي غلب دراسة التالميذ. أن غلب 
ادلعلمُت تعيُت مستوي عمق واتساع ادلواد الذي غلب دراسة التالميذ ادلناسبة بادلستوي 

 تطوير التالميذ.
عملية تطوير ادلواد وعالقة بالكفاءة األساسية وادلؤشرات تستطيع وصفها على 

 النحو التايل :
 
 

 
 

 
 

أن ينبغي يف عملية تطوير   تطوير ادلواد على أساس كفاءة األساسية ومؤشرات.
ادلواد ىو اىتمام النوع الكفاءات اليت ميكن حتقيقها مثل كفاءة ادلعرفة وكفاءة العاطفية 

 وكفاءة النفسي احلركي.

كفاءة 
 األساسية  

   المؤشرات

 إمكانات التالميذ 
 ادلناسبة باحتياجات التالميذ 
 ادلناسبة باخلصائص اإلقليمية 
 ىيكل العلمي 
  توقيت وعمق واتساع

 وادادل
 

   المماد
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الشؤون الدينية  وزارةو  وأما تعيُت ادلواد لدعم الكفاءات األساسية يف
(KEMENAG)  ىو تنمية التالميذ  خلطة التعلم عملية القياسية سنة عن ٘ٙٔرقم

وإمكانات التالميذ وأعلية بالنسبة للخصائص اإلقليمية واذليكل العلمي وتوقيت وعمق 
 واتساع ادلواد وادلناسبة باحتياجات التالميذ وتعيُت الوقت وغَت ذلك.

وأما نتائج البحث من التعرض البيانات عن كيفية مدرسي اللغة العربية يف تعيُت 
رسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية ادلواد التعلم يف مد

بالنظر الكفاءة األساسية اليت قد شرح يف خطة اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو 
 .التالميذالذي أن تتحقق الدرس عن وضع الكفاءة الرئيسية 

حتديد  ادلدرسُت يستطيع حىت التالميذ تسليماىتماما بعمق للمواد اليت  ادلدرسُت
تالميذ الوقت الذي سيلزم لتسليم ادلواد. إذا كانت ادلواد اليت ينبغي نقلها صعب جدًا لل

. ادلعلم اىتماما لقدرة الطالب أيضافادلدرسُت اليت تسليم ادلواد ألربع مرات اجتماعات. 
 الفصولنت سلتلفة. إذا كا التعلم تفوقة مع الفصول العادية قد يكون طرقادل الفصول

العادية غلب أن تتكرر  الفصول ولكنتفوقة ميكن بسهولة احلصول على ادلواد بسرعة ادل
ادلعلمُت تقدمي األمثلة اليت سهلة للوصول إىل التالميذ وتسهيل . حىت أهنم يفهمون حقاً 

 .العثور عليها يف احلياة اليومية التالميذ
 Sugeng)سوكيغ ليستيو  ةبالنظريعالقة بُت نتائج البيانات وجدت الباحثة 

Listyo)  الشؤون الدينية  وزارةو(KEMENAG)  عن منهج  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم
بالنظر الكفاءة األساسية اليت قد تعيُت ادلواد التعلم ىي عن  قياسيةيف عملية  ٖٕٔٓ

التالميذ وبالنظر الذي أن تتحقق شرح يف خطة الدرس عن وضع الكفاءة الرئيسية 
 ادلواد وادلناسبة باحتياجات التالميذ وتعيُت الوقت وغَت ذلك. توقيت وعمق واتساع
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طريقة مدرسي اللغة العربية يف تعيُت األىداف لسهولة يف رؤية االرتباط بُت 
رقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو  بالنظرية

اإلسالمية احلكومية  مدرسة اإلبتدائيةيف  ٖٕٔٓيف تنفيذ منهج  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔ
 كمايلي :  قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج

 (1.5الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن تعيين المماد التعلم  ارتباط بين

اإلسمامية الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 
 وممبانج

 تركيز البحث
 مع( Sugeng Listyo)سمكيغ ليستيم نظرية 

رقم  (KEMENAG) الشؤون الدينية وزارةو 
 في عملية قياسية 3102سنة  061

تعيين نتائج البحث عن 
في مدرسة اإلبتدائية   األىداف

اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج 

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 انجالحوممية ريجمسم وممب

تعيين المماد 
 التعلم

  نظرية سمكيغ ليستيم(Sugeng Listyo ) 
 تنمية التالميذ -
 إمكانات التالميذ -
 أعلية بالنسبة للخصائص اإلقليمية -
 اذليكل العلمي -
 توقيت وعمق واتساع ادلواد -
  الشؤون الدينية وزارةو (KEMENAG) 

 3102سنة  061رقم 
 تنمية التالميذ  -
 إمكانات التالميذ  -
 أعلية بالنسبة للخصائص اإلقليمية  -
 واذليكل العلمي  -
 توقيت وعمق واتساع ادلوا -
 وادلناسبة باحتياجات التالميذ -

بالنظر الكفاءة األساسية اليت  -
قد شرح يف خطة الدرس عن 

الذي وضع الكفاءة الرئيسية 
  التالميذأن تتحقق 

بالنظر ادلواد يف خطة الدرس  -
 من احلكومة

توقيت وعمق واتساع بالنظر  -
 ادلواد

 وادلناسبة باحتياجات التالميذ  -
 وتعيُت الوقت  -

بالنظر الكفاءة األساسية اليت   -
قد شرح يف خطة الدرس عن 

الذي وضع الكفاءة الرئيسية 
 التالميذ أن تتحقق 

توقيت وعمق واتساع بالنظر  -
 ادلواد

 باحتياجات التالميذ وادلناسبة  -
 وتعيُت الوقت  -
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 .وتعيُت الوقت -

 
من ىذا الشرح، تستطيع الباحثة أن تأخذ استنتاج أن مدرسي اللغة العربية يف 

 وزارةو ( Sugeng Listyo)تعيُت ادلواد التعلم كاف ادلناسيب بالنظرية سوكيغ ليستيو 
. على ٖٕٔٓيف تنفيذ منهج  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية 

. رمبا تستطيع مدرسي اللغة احلال يف تعيُت ادلوادمدرسي اللغة العربية إىتمام بعض الرغم 
 و تنمية التالميذالعربية اىتمام احلال يف تعيُت ادلواد التعلم اليت مل تطبق قبلو مثل 

 وغَت ذلك.أعلية بالنسبة للخصائص اإلقليمية واذليكل العلمي و  إمكانات التالميذ
اخلطوات التالية اليت غلب إىتمام مدرسي اللغة العربية يف تطوير حتضَت الدرس 

ىو عملية اليت يتعلق بتسليم ادلواد يف حتقيق   ، أسلوب التعلمأسلوب التعليميةىي 
علا نوع الكفاءات ونوع  التعليمية حباجة إىل االىتمام بأمرينكفاءات. يف تعيُت أسلوب 

ادلعرفية ولتعليم الكفاءات العاطفية ولتعليم الكفاءات ادلهارات لتعليم الكفاءات ادلواد. 
 ٗ ػلتاج أسلوب التعلم سلتلفة.

نتائج البحث من التعرض البيانات أن أسلوب التعلم اليت تستخدم مدرسي وأما 
اللغة العربية يف عملية التعليمية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج 

بتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو أسلوب التعلم يف منهج ومدرسة اإل
لتوضيح احملتوى ادلواد  أسلوب ادلناظرات (saintifik) ادلستخدمة ادلدخل العلمي ٖٕٔٓ

 Metode Role) ""لعب دورسلوبوأ (Metode Demonstrasi) البيان العملي أسلوبو 

Playing) الغناء ادلستخدمة ادلدرسة لتسهيل التالميذ يف حتفيظ ادلفردات و  وأسلوب
 أسلوب اللعب.  (metode drill)أسلوب احلفر 

                                                           
4
 Sugeng Listyo,Faridah Nurmaliyah,  Perencanaan Pembelajaran (Pada Bidang Studi, 

Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan Dan Konseling, 2010), 

(Malang : Uin-Maliki Press), Hal. 91 



816 
 

 
 

نظرت الباحثة عن الكفاءة الرئيسة والكفاءة األساسية يف حتضَت الدرس اللغة 
إذا  ،العربية كمثل الكفاءة األساسية عن ادلواد الفواكو : أذكر معٌت من ادلفردات الفواكو

أذكر  اللغة العربية لتحقيق الكفاءة يف القدرةالذي عملو مدّرسة رأيت من أنشطة التعلم 
 Metodeاألسلوب ادلناظرات وأسلوب البيان العملي ) شلكن ببساطة باستخدامواشرح 

Demonstrasi)  ولتوصيل اجلوانب الدينية واإلجتماعية، مدّرسة اللغة العربية ال تستطيع ان
ولكن  (Metode Demonstrasiوب ادلناظرات وأسلوب البيان العملي )األسلتستخدم 

التعلم اليت ( ألنو ىو أنشطة  Metode Role Playing) ""لعب دورباستخدام األسلوب 
تستخدمو عند إعطاء . تستطيع مدّرسة اللغة العربية أن  بادلطالب اليت تقدم شيئا مثال

ألن طريقة  ( Metode Drillوب احلفر )واستخدام أسل الصحيح ادلفردات أمثلة للنطق
 .احلصول على مهارات معينة يذالتدريس بإعطاء دتارين ضد ما مت تعلمو حىت أن التالم

أن أساليب اليت يتم تطبيقها واستخدامها يف عملية  (Fadillah)كما تقول فضيلة 
 ٘فيما كمايلي : ٖٕٔٓىذا ادلنهج التعلم اليت تتكيف مع الظروف واخلصائص 

 أساليب زلاضرات (ٔ
 شفويا بادلعلمُت يف تقدمي ادلوادبالتعلم اليت أجريت  أسلوب ىو أسلوب احملاضرة

 مثل أنشطة األنشطة كلأساليب زلاضرات استخدام ادلعلمُت يف  على التالميذ. 
وغَت ذلك. للتعلم يف مرحلة الطفولة ، ميكن  األسئلةوأنشطة  ومجع ادلعلومات ادلالحظة

ولكن ال يضر عند استخدام ىذا األسلوب يف بعض يب أقل جاذيبة األسئلةىذا 
ألنو يف بعض  يف استخدام أساليب أخرى متكملةزلاضرة ك سلوبأاستخدام . األحيان
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حول ادلواد اليت يتم تدريسها أو اللعبة اليت تالميذ أن شرح لل ادلدرسُت األحيان غلب
 .سيتم استخدامها

 أسلوب ادلناقشة  (ٕ
كيفية توصيل زلتوى التعليم بإتاحة الفرصة للمتعلمُت ليطرح ىي   أسلوب ادلناقشة

. لتطبيق اآلراء ومشروع االستنتاجات و العثور على استكشاف األخطاء وإصالحها
ادلدرسُت. كل ادلواد التعلم و اإلبداع يف التعلم ػلتاج استعداد التالميذ  أسلوب ادلناقشة

 تستطيع ان تسليمو هبذا األسلوب.
 األسئلة واألجوبةأسلوب  (ٖ

 .من خالل عملية االستجواب ىو كيفية ادلواد التعلم أسلوب األسئلة واألجوبة
يعطي ادلعلم الفرصة للتالميذ إلزالة أي ادلسائل ادلتصلة بادلواد. مث اسأل التالميذ آخر 

 رلرد ميكن أن توفر ادلدرسُتغلدون صعوبة يف اإلجابة،  التالميذاإلجابة السؤال. إذا كان 
 .كمال األجوبةإل إجابة 

 أسلوب التجرييب (ٗ
 اليت تتطلب من ادلتعلمُت زلاولةكيفية التسليم لتعلم ادلواد أسلوب التجرييب ىو  

. ىذا األسلوب ادلناسيب للتعلم يف وتقييم األنشطة احملددة ادلتصلة مبوضوع التعلم مراقبةو 
تسليمها يف استخدام  اليت قدولكن أن ينبغي اىتمام إىل مادة مناسبة ، ٖٕٔٓمنهج 

 .ىذا األسلوب
 حل ادلشكلةوب أسال (٘

تحل أسلوب حل ادلشكلة ىي كيفية تسليم ادلواد بتوفَت ادلدرسُت مشكلة معينة ل
 غلب ادلشكالت أن يتعلق بادلواد اليت تدرسو.  التالميذ.
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 أساليب ادلثال (ٙ
أساليب ادلثال ىو أساليب التعلم بادلثال السلوك اليت تواجو الدرسُت. توفَت 

 التالميذ يف حياة اليومية.أن ػلتذى هبا ادلدرسُت مثال السلوك جيدا حىت تستطيع 
 Sugeng)بُت نتائج البيانات وجدت الباحثة بالنظرية سوكيغ ليستيو  ارتباط

Listyo وفضيلة )(Fadillah) م ادلواد باستخدام أسلوب التعلم ىي بالنظر عن كيفية تسلي
. أسلوب التعلم اليت تستخدم مدرسي اللغة العربية يف مدرستان ادلواد اليت يتم تدريسها

 .أساليب زلاضراتو  ىو أساليب ادلثال (Fadillah)اليت تناسبة بالنظرية فضيلة 
تستخدم أسلوب مدرسي اللغة العربية يف  كيفيةلسهولة يف رؤية االرتباط بُت  

مدرسة اإلبتدائية يف  (Fadillah)وفضيلة  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو  بالنظرية التعلم
اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

 كمايلي :  جومبانج
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 (1.5الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماه التعلمأسلمب نتائج البحث عن  ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 (Sugeng Listyo)بالنظرية سمكيغ ليستيم  تركيز البحث
 عن أسلمب التعلم (Fadillah) وفضيلة

تطمير نتائج البحث عن 
في مدرسة  أسلمب التعلم

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة 

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
 ريجمسم وممبانج

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 جالحوممية ريجمسم وممبان

تطوير أسلوب 
  التعلم

  نظرية سمكيغ ليستيم(Sugeng Listyo ) 
لتعليم الكفاءات ادلعرفية نوع الكفاءات  -

ولتعليم الكفاءات العاطفية ولتعليم 
الكفاءات ادلهارات ػلتاج أسلوب التعلم 

 .سلتلفة
 ونوع ادلواد.   -
  نظرية فضيلة(Fadillah) 
 أساليب زلاضرات -
 أسلوب ادلناقشة -
 األسئلة واألجوبةأسلوب  -
 حل ادلشكلةوب أسال -
 أسلوب التجرييب  -
 أساليب ادلثال  -

لتوضيح  أسلوب ادلناظرات -
 احملتوى ادلواد

 البيان العملي أسلوب -
(Metode Demonstrasi) 

 Metode) ""لعب دورأسلوب -

Role Playing)  
أسلوب الغناء ادلستخدمة  -

ادلدرسة لتسهيل التالميذ يف 
 حتفيظ ادلفردات

 metodeاحلفر )أسلوب  -

drill) 
 أسلوب اللعب -

 

 أساليب ادلثال  -
 .أساليب زلاضراتو   -

 
ستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج ىي قبل مدرسي اللغة ، تمن ىذه ادلناقشة

فاءة وأنواع أنواع الك عن ، غلب مدرسي اللغة العربية اىتمامختتار أسلوب التعلم العربية 
لن  يب الذي يستخدماألسئلةفإذا ضلن ليس اىتمام ىذا األمور  ادلواد الذي يدرسها ألن
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التعلم ادلناسيب ُت اختار أساليب . تستطيع ادلدرس  يكون احلد األقصى يف استخدامو
مثل  الكفاءة ادلقصودةومناسيب عن أنواع  وادلواد اليت يتم دراستهاباحلال التالميذ 

 الروحية وكفاءة ادلعرفة وكفاءة ادلهارة.كفاءة ادلواقف وكفاءة استخدام ىذا األسلوب ل
كل أن مصادر التعلم ىو  ( Sudjana dan Rifa’iوأما تقول سودجانا وريفاع )

و تقول يوسف أن مصادر ٙ.أن تستخدم لتوفَت الراحة لشخص يف التعلم يستطيعشيء 
ن مجيع أنواع الوسائل، الكائنات، بيانات، حقائق، أفكار، الناس الذين ميكالتعلم ىو 

 ٚتالميذ.تيسَت عملية التعلم لل
أن تستطيع الباحثة أن تأخذ االستنتاج من بعض شروح عن مصادر التعلم ، 

وغَت  الوسائل، الكائنات، بيانات، حقائق، أفكار، الناسمصادر التعلم ىو أي شيئ )
الذي ميكن أن يؤدي يف عملية التعلم مثل : موديوالت وكتاب التالميذ وكتاب ذلك( 

 وعملية التعلم ينبغي تعظيم استخدام وسائل التعلم ادلتنوعة. ادلعلمُت والبيئة وغَت ذلك
 وغَت ذلك. صورة والبيئة احمليطة وجهاز اإلسقاط (LCD)مثل سبورة ووسائل 

عن وسائل التعلم، أن تنقسم وسائل  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو وتقول 
 ووسائل السمعية ادلطبوعةووسائل  السمعية وسائلالتعلم إىل يكون رلموعة الوسائل ىم 

ووسائل اإلسقاط  (Proyeksi Visual Diam) اإلسقاط البصرية صامتوسائل وادلطبوعة و 
ادلرئية  وسائل(  و Proyeksi Visual Diam Dan Audio) البصرية صامت مع الصوت

مصادر البيئة كائنات ووسائل وسائل  مع الصوت و  ادلرئية ادلتحركة وسائلو  ادلتحركة
  . ووسائل اإلعالم الكمبيوتر

                                                           
6
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2007), Cet. V, Hal. 77. 
7
 Pamit M.Yusuf, Komunikasi Instruksional,(Jakarta:Bumi Aksara,2010), Hal. 250. 
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تشتمل وسائل السمعية ىي راديو ومسجل صوت والشريط. وتشتمل وسائل 
. وخرائط وسلطط النشرات واجملالتادلطبوعة ىي الكتاب وصورة وورقة عمل الطالب و 

. وتشتمل ىي كتاب شلارسة مع كاسيت أو صورةوادلطبوعة  وسائل السمعيةتشتمل و 
ىي شاشات وتشتمل  (Proyeksi Visual Diam) اإلسقاط البصرية صامتوسائل 

ىي  (Proyeksi Visual Diam Dan Audio) وسائل اإلسقاط البصرية صامت مع الصوت
دون وسائل ادلرئية ادلتحركة ىي أفالم  . وتشتملالشرائح مع الصوت وأفالم مع الصوت

.  VCDو DVDمع الصوت ىي أفالم و  ادلرئية ادلتحركة وسائل وتشتمل. الصوت

ىي  وسائل مصادر البيئة وتشتمل. ظلوذج مصغرو  النماذجىي  كائناتوسائل   وتشتمل
 متنوعة.ىي  وسائل اإلعالم الكمبيوتر. وتشتمل هنرو  الربكةو  أعضاء ادلهنة

مدرسي  وسائل التعلم ادلستخدمة وأما نتائج البحث من التعرض البيانات أن
العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اللغة 

 دلشاىدة األفالم العربية (LCD)شاشات اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو 
ومقص وغَت ذلك  أن حتمل ورقة للتالميذ ادلدرسُت يطلبو  وصورة اليت يتعلق بادلواد

  .اللتصاق وادلقطعللرسم وقص و 
اإلسالمية العربية يف مدرسة اإلبتدائية مدرسي اللغة  ادلستخدمة مصادر التعلمو 

احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج ىو  
و وقاموس اللغة العربية وكتابة اخلاصة اليت  البيئةو  قاموسو  كتاب ادلعلمو  كتاب الطالب

 .تالميذػلتوي على دتارين لل (KKG) للمعلمُتالفريق العامل تصنع 
يف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

لألنشطة ادلواد اليت تستخدم أو ىو مرجع والكائن  مصادر التعلمعن خطة العلم أن 
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 ادلاديةفضال عن البيئة  وخبَتة واإللكًتونيةيف شكل وسائل اإلعالم ادلطبوعة  التعلم
 .الطبيعية واالجتماعية والثقافية

 Sugeng)نتائج البيانات وجدت الباحثة بالنظرية سوكيغ ليستيو  ارتباط بُت

Listyo ) الشؤون الدينية  وزارةو(KEMENAG)  يف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم
 ىي مصادر التعلم ووسائل التعلم اليت تستخدم مدرسي اللغة العربية يف مدرستانعن 

و  البيئةو  قاموسو  كتاب ادلعلمو  كتاب الطالبمدرسي اللغة العربية يف مصادر التعلم مثل  
ػلتوي  (KKG) الفريق العامل للمعلمُتوقاموس اللغة العربية وكتابة اخلاصة اليت تصنع 

شاشات  . ووسائل التعلم اليت تستخدم مدرسي اللغة العربية ىوتالميذعلى دتارين لل
(LCD)  أن  للتالميذ ادلدرسُت يطلبو  وصورة اليت يتعلق بادلواد األفالم العربيةدلشاىدة

  .اللتصاق وادلقطعللرسم وقص و ومقص وغَت ذلك  حتمل ورقة
كيفية مدرسي اللغة العربية يف تستخدم أسلوب لسهولة يف رؤية االرتباط بُت  

 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو  بالنظريةالتعلم 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔ رقم

 كمايلي :  قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج
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 (1.5الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماه مصادر التعلم ووسائل التعلمعن  نتائج البحث ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تركيز البحث
( Sugeng Listyo)بالنظرية سمكيغ ليستيم 

رقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 
مصادر التعلم عن 3102 سنة  061

 التعلمووسائل 

مصادر التعلم نتائج البحث عن 
في مدرسة  ووسائل التعلم

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة 

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
 ريجمسم وممبانج 

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 الحوممية ريجمسم وممبانج

مصادر التعلم 
 ووسائل التعلم

  نظرية سمكيغ ليستيم(Sugeng Listyo ) 
 التعلم إىل يكون رلموعة  أن تنقسم وسائل

 ىمالوسائل 
  السمعية وسائل -
  ووسائل ادلطبوعة -
 وادلطبوعة  ووسائل السمعية -
 اإلسقاط البصرية صامتووسائل  -

(Proyeksi Visual Diam) 
ووسائل اإلسقاط البصرية صامت مع  -

 Proyeksi Visual Diam Dan) الصوت

Audio ) 
  ادلرئية ادلتحركة ووسائل  -
 مع الصوت  ادلرئية ادلتحركة وسائلو  -
 كائناتووسائل   -
 ووسائل مصادر البيئة   -
  .م الكمبيوترووسائل اإلعال -
  الشؤون الدينية  وزارةو(KEMENAG) 

 3102سنة  061رقم 

  المستخدمة وسائل التعلم
مدرسي اللغة العربية في 

 مدرستان :
دلشاىدة  (LCD)شاشات  -

 األفالم العربية
 وصورة اليت يتعلق بادلواد  -
أن  للتالميذ ادلدرسُت يطلبو  -

ومقص وغَت ذلك  حتمل ورقة
اللتصاق للرسم وقص و 

 . وادلقطع
  ومصادر التعلم المستخدمة

مدرسي اللغة العربية في 
 مدرسان :

 كتاب الطالب -
  كتاب ادلعلمو   -
  قاموسو  -
  البيئةو  -
وكتابة اخلاصة اليت تصنع  -

 الفريق العامل للمعلمُت

  وسائل التعلم المستخدمة
مدرسي اللغة العربية في 

 مدرستان :
دلشاىدة  (LCD)شاشات  -

 األفالم العربية
 وصورة اليت يتعلق بادلواد  -
أن  للتالميذ ادلدرسُت يطلبو  -

ومقص وغَت ذلك  حتمل ورقة
اللتصاق للرسم وقص و 

 . وادلقطع
  ومصادر التعلم المستخدمة

مدرسي اللغة العربية في 
 مدرسان :

 كتاب الطالب -
  كتاب ادلعلمو   -
  قاموسو  -
  البيئةو  -

الفريق وكتابة اخلاصة اليت تصنع 
ػلتوي ( KKG) العامل للمعلمُت
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ادلواد أو مرجع والكائن مصادر التعلم ىو  -
يف شكل  لألنشطة التعلماليت تستخدم 

 وخبَتة وسائل اإلعالم ادلطبوعة واإللكًتونية
الطبيعية واالجتماعية  فضال عن البيئة ادلادية

 .والثقافية

(KKG)  ػلتوي على دتارين
 تالميذ.لل

 
 

 تالميذ.على دتارين لل

 
ومصادر  التعلم تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن وسائل، من ىذه ادلناقشة

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية الذي يستخدم مدرسي اللغة العربية يف  التعلم
جومبانج قد يكفي لدعم قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

جبيدا. تستخدم مدرسي اللغة العربية أنواع مصادر التعلم ووسائل التعلم اليت  عملية التعلم
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو  (Sugeng Listyo)سوكيغ ليستيو  قد ذكر يف النظرية

. ولكن اليت حتتاج أن تكون مصادر التعلم ووسائل التعلمعن ٕٗٔٓ سنة  ٘ٙٔرقم 
سة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج مدر زيادة مدرسي اللغة العربية يف 

عندما يريد ادلدرسُت أن ىي  جومبانجومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
تحقيق لادلناسبة  فوسائلواجلوانب الروحية  ساسية تشمل الكفاءة االجتماعيةينقل األ

االجتماعية  تسليم جوانب فعالة جدًا إذا ادلدرسُتألن ادلدرسُت ىي  األىدافىذا 
 .على فعل اخلَت التالميذوالروحية لتشجيع 

سنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG) الشؤون الدينية وزارةو  طوير األنشطة التعلم يفت
التعلم اليت تنطوي  مصممة لتوفَت خربات ٖٕٔٓالقياسية ادلنهج  عملية عن ٕٗٔٓ

مع ادلعلمُت والبيئة ومصادر  ادلدرسُتبُت  على العملية العقلية والبدنية من خالل التفاعل
األمور اليت غلب مراعاهتا يف . وأما يف إطار حتقيق الكفاءات األساسيةذلك التعلم وغَت 

 : ما يليكتعلم  النشاط األتطوير 
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تستطيع أن تنفيذ عملية لكي  التعلم لتقدمي ادلساعدة للمعلمُتترتيب أنشطة  (ٔ
 .التعلم بطريقة مهنية

لكي  التعلم ىي سلسلة من األنشطة اإلدارية اليت إجراء ادلعلمُتتشمل أنشطة  (ٕ
 تستطيع ادلتعلمُت ان تنفيذ األنشطة مثل خطة الدرس

التعلم  خطوات للمعلمُت يف جعل ادلتعلمُت ىوأنشطة التعلم لكل اجتماع  (ٖ
ولية وأنشطة األساسية وأنشطة األوينقسم ىذا النشاط إىل أنشطة النشط. 

 ستكشافاالبالتفاصيل من أنشطة األساسية اليت تشرحها . أنشطة اخلادتية
(eksplorasi)  صياغةأنشطة الو (elaborasi)  تأكيدأنشطة الو (konfirmasi)  :وىي

أىداف التعلم ىو إتقان  .مراقبة، اسأل ، مجع ادلعلومات،رابطة ، والتواصل
سون أو ، أنشطة التعلم ميكن أن تكون ظلذجة/مظاىرة ادلدر الداخلي إلجراء شيء

والتدريب  علمُتللم التحقق وإعطاء التغذية الراجعةو  االنتحال بادلتعلمُتو  اخلرباء
 .ادلتقدم

أنشطة التعلم اليت تستخدم مدرسي وأما نتائج البحث من التعرض البيانات عن 
اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية 

 مدرسي اللغة العربية سلسلة األنشطةىي إنشاء  جومبانجاإلسالمية احلكومية رغلوسو 
من اخلادتية .  وصفها إىل ثالثة األنشطة ىي أنشطة األولية وأنشطة األساسية وأنشطة

يف ادلدرسُت والتالميذ ستنفذ  ما األنشطة اليت عن األنشطة، خطة ادلعلمُت ثالثة ىذه
 ستكشافاالأنشطة اليت تطوره من  من أنشطة األولية وأنشطة األساسية عملية التعلم

(eksplorasi)  صياغةأنشطة الو (elaborasi)  تأكيدأنشطة الو (konfirmasi)  ،وىي: مراقبة
وغَت ذلك مث أنشطة اخلادتية. إىتمام ادلدرسُت  اسأل ، مجع ادلعلومات،رابطة ، والتواصل
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تعيُت أنشطة األساسية اليت ستنفيذ ادلدرسُت يف يف قدر مجع التالميذ وحالة التالميذ يف 
 عملية التعلم.

الشؤون الدينية  وزارةمع  نتائج البيانات وجدت الباحثة بُتارتباط 
(KEMENAG)  كيفية مدرسي اللغة   عنيف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم

مدرسي اللغة إنشاء  ىي تطوير أنشطة التعلم اليت تستخدمهم يف مدرستان العربية يف
وصفها إىل ثالثة األنشطة ىي أنشطة األولية وأنشطة األساسية  العربية سلسلة األنشطة

ستنفذ  ما األنشطة اليت عن شطة، خطة ادلعلمُتاألن ثالثة من ىذهاخلادتية .  وأنشطة
اليت تطوره من  من أنشطة األولية وأنشطة األساسية يف عملية التعلمادلدرسُت والتالميذ 

 تأكيدأنشطة الو  (elaborasi) صياغةأنشطة الو  (eksplorasi) ستكشافاالأنشطة 
(konfirmasi) وغَت ذلك مث  وىي: مراقبة، اسأل ، مجع ادلعلومات،رابطة ، والتواصل

أنشطة اخلادتية. إىتمام ادلدرسُت يف قدر مجع التالميذ وحالة التالميذ يف تعيُت أنشطة 
 األساسية اليت ستنفيذ ادلدرسُت يف عملية التعلم.

كيفية مدرسي اللغة العربية يف تطوير األنشطة التعلم  لسهولة يف رؤية االرتباط بُت  
يف  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔ رقم (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةب

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 كمايلي :  احلكومية رغلوسو جومبانج
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 (1.01) الجدول رقم :
 بالنظرية المذكمرة أعماه تطمير أنشطة التعلمنتائج البحث عن  ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تركيز البحث
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

تطمير عن 3102 سنة  061رقم 
 التعلمأنشطة 

تطمير أنشطة نتائج البحث عن 
في مدرسة اإلبتدائية التعلم 

اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج 

بالنظرية نتائج البحث  ارتباط بين
في مدرسة  المذكمرة أعماه

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

تطمير أنشطة 
 التعلم

   الشؤون الدينية  وزارةو
(KEMENAG)  سنة  061رقم

3102 
األمور اليت غلب مراعاهتا يف تطوير وأما 

 : ما يليكتعلم  النشاط األ
التعلم لتقدمي ادلساعدة ترتيب أنشطة  -

تستطيع أن تنفيذ عملية لكي  للمعلمُت
 .التعلم بطريقة مهنية

تشمل أنشطة التعلم ىي سلسلة من  -
لكي  األنشطة اإلدارية اليت إجراء ادلعلمُت

تستطيع ادلتعلمُت ان تنفيذ األنشطة مثل 
 خطة الدرس

خطوات  ىوأنشطة التعلم لكل اجتماع  -
التعلم  للمعلمُت يف جعل ادلتعلمُت

وينقسم ىذا النشاط إىل أنشطة النشط. 
ولية وأنشطة األساسية وأنشطة األ

. أنشطة األساسية اليت تشرحها اخلادتية
 ستكشافاالبالتفاصيل من أنشطة 

(eksplorasi)  صياغةأنشطة الو 

العربية سلسلة مدرسي اللغة إنشاء  -
وصفها إىل ثالثة األنشطة  األنشطة

ىي أنشطة األولية وأنشطة 
 األساسية وأنشطة اخلادتية . 

األنشطة، خطة  ثالثة من ىذه -
 ما األنشطة اليت عن ادلعلمُت

يف ادلدرسُت والتالميذ ستنفذ 
من أنشطة األولية  عملية التعلم

وأنشطة األساسية اليت تطوره من 
 ستكشافاالأنشطة 

(eksplorasi)  صياغةأنشطة الو 
(elaborasi)  تأكيدأنشطة الو 
(konfirmasi)  ،وىي: مراقبة

اسأل ، مجع ادلعلومات،رابطة ، 
وغَت ذلك مث أنشطة  والتواصل

 اخلادتية.
إىتمام ادلدرسُت يف قدر مجع   -

التالميذ وحالة التالميذ يف تعيُت 
أنشطة األساسية اليت ستنفيذ 

مدرسي اللغة العربية إنشاء  -
وصفها إىل  سلسلة األنشطة

ثالثة األنشطة ىي أنشطة األولية 
وأنشطة األساسية وأنشطة 

 اخلادتية .
األنشطة، خطة  ثالثة من ىذه  -

 ما األنشطة اليت عن ادلعلمُت

يف ادلدرسُت والتالميذ ستنفذ 
من أنشطة األولية  عملية التعلم

وأنشطة األساسية اليت تطوره من 
 ستكشافاالأنشطة 

(eksplorasi)  صياغةأنشطة الو 
(elaborasi)  تأكيدأنشطة الو 
(konfirmasi)  ،وىي: مراقبة

اسأل ، مجع ادلعلومات،رابطة ، 
وغَت ذلك مث أنشطة  والتواصل
 اخلادتية. 

إىتمام ادلدرسُت يف قدر مجع  -
التالميذ وحالة التالميذ يف تعيُت 
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(elaborasi)  تأكيدأنشطة الو 
(konfirmasi)  ، وىي: مراقبة، اسأل

 .مجع ادلعلومات،رابطة ، والتواصل
أىداف التعلم ىو إتقان الداخلي إلجراء 

، أنشطة التعلم ميكن أن تكون شيء
 ظلذجة/مظاىرة ادلدرسون أو اخلرباء

التحقق وإعطاء و  االنتحال بادلتعلمُتو 
والتدريب  علمُتللم التغذية الراجعة

 .ادلتقدم

 .علمادلدرسُت يف عملية الت
 

 

أنشطة األساسية اليت ستنفيذ 
 ادلدرسُت يف عملية التعلم.

 

  
، تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن كيفية مدرسي اللغة من ىذه ادلناقشة

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج العربية يف تطوير أنشطة التعلم يف 
من قد ادلناسبة بالعملية القياسية  جومبانجومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

. تطوير أنشطة التعلمعن ٕٗٔٓ سنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 
يف تطوير األنشطة، تنقسم مدرسي اللغة العربية إىل ثالثة األنشطة ىي أنشطة األولية 
وأنشطة األساسية وأنشطة اخلادتية. مدرسُت تنتظم ىذه األنشطة بالتفصيل لتسهيل 

يف تعيُت  ادلعلمُت أيضا  تستطيع حىتادلدرسُت يف تنفيذ عملية التعلم يف الفصل. 
  .يف أنشطة التعلم مدرسي اللغة العربية ستخدمةادلالتعلم  أساليب ووسائل 

تعلم يف حتضَت الدرس السيما أنشطة أنشطة الإىتمام ادلدرسُت قبل تصف 
األساسية ىي معرفة مدرسُت عن كفاءة مجع التالميذ وحالة التالميذ عن ما التالميذ 
قادرون لتنفيذ ىذه أنشطة مثل يف أنشطة مراقبة ومجع ادلعلومات وغَت ذلك. أن غلب 

 خاصة بالنسبة التالميذ ال ادللل السريعأكثر إبداعا يف تصنع أنشطة التعلم لكي ادلعلمُت 
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يضطلع ادلدرسُت لكي لألطفال الفصل األول ادلدرسة اإلبتدائي ألن ىذه األنشطة التعلم 
 تستطيع التالميذ أن تنفيذ أنشطة التعلم مثل خطة الدرس. 

يف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارة
يم. تقييم اإلصلاز كفاءة األساسية التالميذ يف خطة الدرس قد تعيُت أنواع التقيتقييم  عن

. تقييم أجرى باستخدام اختبار وغَت االختبار يف شكل مكتوب على أساس مؤشرات
 أو ادلنتجات وادلشروع ومراقبة األداء وقياس ادلوقف وتقييم ألعمال مهمة وشفوي

يف كل  والتقييم الذايت. ادلتعلمُت يتم تشجيعهم إلنتاج الورق portofolioواستخدام ا
ادلعلمُت دلستوى التعليم ىو طريقة تقييم ان ينبغي إجراء  portofolioفعرض  التعلم،

 االبتدائي والثانوي.الواجب مراعاهتا يف تصميم تقييما كما يلي :
لرئيسية الثالث تقييم موجو لقياس إصلاز كفاءة ىو كفاءة األساسية على كفاءة ا (ٔ

 وكفاءة الرئيسية الرابع
عملية بعد اتباع  التالميذ فعلو يستطيعماذا التقييم باستخدام معايَت مرجعية ىو  (ٕ

 التعلم
 مثنظام ادلخطط ىو نظام تقييم ادلستمر. ادلستمر مبعٌت مجيع ادلؤشرات بتقييم.  (ٖ

مث  قد دتتلك فضال ومل  تحليل لتحديد الكفاءات األساسية اليت قد دتتلكنتائج ال
 ادلتعلمُت. عرفة صعوبةدل

 ادلتابعة يف شكل حتسُت عملية التدريس ادلقبل، ادلتابعةلتعيُت نتائج التقييم  (ٗ
 أن ينبغي نظام التقييم ادلناسبة مع جتربة الدرس. (٘

وأما نتائج البحث من التعرض البيانات عن تقييم اليت تستخدم مدرسي اللغة 
العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية 
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ىي مدرسة اللغة العربية ادلستخدمة اختبار وغَت  جومبانجاإلسالمية احلكومية رغلوسو 
 و امتحانات (UTS) يؤديها عندما اختبار النصف لكتابة االختبارات اليتاختبار. 

اختبار و  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  بعد االنتهاء من ادلوادالنهائي ودترينات 
إلرفاق صورة  (  مثل يطلب ادلعلم من التالميذportofolio)اختبار  يف. (proyek) ادلشروع

و. لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة الكتابة باللغة العربية ومعن تالميذيف كتاب مث ال
تستخدم  .مهارات يف القراءة وتأليف اجلملالعربية ادلستخدمة جوانب التقييم عن 

يف التقييم اجلوانب و ادلدرسة اختبار غَت الكتابة لتقييم حفظ التالميذ عن ادلفردات 
 .  راقبة والتقييم الذايت والتقييم بُت األصدقاءمب ادلدرسُت الروحية واإلجتماعية ادلستخدمة

الشؤون الدينية  وزارةمع  نتائج البيانات وجدت الباحثة ارتباط بُت 
(KEMENAG)  كيفية مدرسي اللغة   عنيف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم

مدرسة اللغة العربية ادلستخدمة اختبار  ىي اليت تستخدمهم يف مدرستان تقييم العربية يف
 و امتحانات (UTS)لكتابة االختبارات اليت يؤديها عندما اختبار النصف وغَت اختبار. 

اختبار و  (portofolio)مث اختبار العمل واختبار  بعد االنتهاء من ادلوادالنهائي ودترينات 
إلرفاق صورة  ادلعلم من التالميذ(  مثل يطلب portofolio)اختبار  يف. (proyek) ادلشروع

و. لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة اللغة الكتابة باللغة العربية ومعن تالميذيف كتاب مث ال
تستخدم  .مهارات يف القراءة وتأليف اجلملالعربية ادلستخدمة جوانب التقييم عن 

التقييم اجلوانب  يفو ادلدرسة اختبار غَت الكتابة لتقييم حفظ التالميذ عن ادلفردات 
 .راقبة والتقييم الذايت والتقييم بُت األصدقاءمب ادلدرسُت الروحية واإلجتماعية ادلستخدمة

 وزارةب  تعيُت تقييمكيفية مدرسي اللغة العربية يف لسهولة يف رؤية االرتباط بُت  
يف مدرسة  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية 



818 
 

 
 

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 : رغلوسو جومبانج كمايلي

 (1.00الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن تعيين التقييم  ارتباط بين

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة 
 وممبانج

 تركيز البحث
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

تطمير عن 3102 سنة  061رقم 
 أنشطة التعلم

تطمير أنشطة نتائج البحث عن 
في مدرسة اإلبتدائية التعلم 

اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج 

بالنظرية نتائج البحث  ارتباط بين
في مدرسة  المذكمرة أعماه

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تعيُت التقييم

   الشؤون الدينية  وزارةو
(KEMENAG)  سنة  061رقم

3102 
 ة الدرس قد تعيُت أنواع التقييم.خط -
تقييم اإلصلاز كفاءة األساسية التالميذ  -

 .مؤشراتعلى أساس 
تقييم أجرى باستخدام اختبار وغَت   -

 االختبار يف شكل مكتوب وشفوي
ومراقبة األداء وقياس ادلوقف وتقييم 

 أو ادلنتجات وادلشروع ألعمال مهمة
 ييم الذايت.والتق portofolioواستخدام ا

يف   ادلتعلمُت يتم تشجيعهم إلنتاج الورق -
ىو  portofolioفعرض  كل التعلم،

ادلعلمُت ن ينبغي إجراء طريقة تقييم ا
 دلستوى التعليم االبتدائي والثانوي.

الواجب مراعاهتا يف تصميم تقييما كما  -
 يلي :

مدرسة اللغة العربية ادلستخدمة  -
 اختبار وغَت اختبار. 

لكتابة االختبارات اليت يؤديها  -
و  (UTS)عندما اختبار النصف 

بعد النهائي ودترينات  امتحانات
  االنتهاء من ادلواد

مث اختبار العمل واختبار  -
(portofolio)  اختبار ادلشروعو 

(proyek). اختبار  يف
(portofolio)   مثل يطلب ادلعلم

إلرفاق صورة يف كتاب  من التالميذ
الكتابة باللغة العربية  تالميذمث ال

 و. ومعن
لتقييم من اجلوانب ادلهارة، مدرسة  -

اللغة العربية ادلستخدمة جوانب 
مهارات يف القراءة التقييم عن 

 . وتأليف اجلمل

مدرسة اللغة العربية ادلستخدمة  -
 اختبار وغَت اختبار. 

لكتابة االختبارات اليت يؤديها  -
و  (UTS)ندما اختبار النصف ع

بعد النهائي ودترينات  امتحانات
  االنتهاء من ادلواد

مث اختبار العمل واختبار  -
(portofolio)  اختبار ادلشروعو 

(proyek) .اختبار  يف
(portofolio)   مثل يطلب

إلرفاق صورة  ادلعلم من التالميذ
الكتابة  تالميذيف كتاب مث ال

 و. باللغة العربية ومعن
لتقييم من اجلوانب ادلهارة،  -

مدرسة اللغة العربية ادلستخدمة 
مهارات يف جوانب التقييم عن 

 . القراءة وتأليف اجلمل
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تقييم موجو لقياس إصلاز كفاءة ىو   .ٔ
كفاءة األساسية على كفاءة الرئيسية 

 الثالث وكفاءة الرئيسية الرابع
التقييم باستخدام معايَت مرجعية ىو  .ٕ

بعد اتباع  التالميذ فعلو يستطيعماذا 
 التعلمعملية 

نظام ادلخطط ىو نظام تقييم ادلستمر.  .ٖ
ادلستمر مبعٌت مجيع ادلؤشرات بتقييم. 

تحليل لتحديد الكفاءات نتائج ال مث
قد  فضال ومل  األساسية اليت قد دتتلك

 ادلتعلمُت. عرفة صعوبةمث دل دتتلك
ادلتابعة يف ، ادلتابعةلتعيُت نتائج التقييم  .ٗ

 التدريس ادلقبلشكل حتسُت عملية 
أن ينبغي نظام التقييم ادلناسبة مع  .٘

 جتربة الدرس.

تستخدم ادلدرسة اختبار غَت  -
الكتابة لتقييم حفظ التالميذ عن 

 ادلفردات 
ويف التقييم اجلوانب الروحية  -

واإلجتماعية ادلستخدمة ادلدرسُت 
راقبة والتقييم الذايت والتقييم بُت مب

 . األصدقاء

تستخدم ادلدرسة اختبار غَت  -
الكتابة لتقييم حفظ التالميذ عن 

 ادلفردات 
ويف التقييم اجلوانب الروحية  -

واإلجتماعية ادلستخدمة ادلدرسُت 
والتقييم بُت  راقبة والتقييم الذايتمب

 . األصدقاء

 
، تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن كيفية مدرسي اللغة من ىذه ادلناقشة
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة العربية تعيُت التقييم يف 

 وزارةو قد ادلناسبة بالعملية القياسية من  جومبانجاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
تعيُت التقييم. مدرسي اللغة عن ٕٗٔٓ سنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية 

العربية يف مدرستان ادلستخدمة اختبار وغَت اختبار بالشكل مكتوبة وشفوية ومالحظة 
نتجات واستخدام األداء وقياس ادلوقف وتقييم األعمال التالميذ بادلهمة وادلشروع أو ادل

portofolio .والتقييم الذايت 
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يف العملية  ٕٗٔٓسنة ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو من  
تعيُت بعض االجتماع أو يف بعض األحيان ادلواد اليت يتم  تعيُت الوقت أنعن القياسية 

وختصيص تعيُت الوقت يف كل الكفاءة األساسية على أساس عدد أسبوع فعالة ب تدريسها
 واتساع وعمق وقت للمواضيع أسبوعيا بالنظر يف العدد من الكفاءات األساسية

الوقت . الوقت يف خطة الدرس ىو ختصيص ومستوى الصعوبة وأعلية الكفاءة األساسية
. ولذلك،  ادلطلوبة من ادلتعلمُت ادلتنوعة يف مجيع أضلاء الكفاءات األساسية ادلقدر إلتقان

 حتضَت الدرس. ختصيص زلدد وتعديلها مرة أخرى يف
اليت تستخدم مدرسي  تعيُت الوقتوأما نتائج البحث من التعرض البيانات عن 

اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية 
مستوى الصعوبة للمواد اليت يتم بالنظر ىي  جومبانجية رغلوسو اإلسالمية احلكوم

ليت وادلواضيع ا جدًا للمتعلمُت. إذا كانت ادلواد اليت تعترب صعبة التالميذ تسليمها على
 استخدامها ألربع أو ست مرات تستطيع ادلواد واحدةف سيتم تدريس مواد كثَتة جداً 

 بوقت واحد االجتماع ىي العربية يف أسبوع، تعلم اللغة اجتماعواحدة مرة . رلموعات
 .مخسة وثالثُت دقيقة
الشؤون الدينية  وزارةمع  نتائج البيانات وجدت الباحثة ارتباط بُت

(KEMENAG)  كيفية مدرسي اللغة   عنيف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم
الصعوبة للمواد مستوى بالنظر  ىي تعيُت الوقت اليت تستخدمهم يف مدرستان العربية يف

 جدًا للمتعلمُت. إذا كانت ادلواد اليت تعترب صعبة التالميذ اليت يتم تسليمها على
استخدامها ألربع أو  تستطيع ادلواد واحدةف ليت سيتم تدريس مواد كثَتة جداً وادلواضيع ا
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واحد  ىي ، تعلم اللغة العربية يف أسبوعاجتماعرلموعات. واحدة مرة  ست مرات
 .مخسة وثالثُت دقيقة وقتب االجتماع

 وزارةبتعيُت الوقت كيفية مدرسي اللغة العربية يف لسهولة يف رؤية االرتباط بُت  
يف مدرسة  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية 

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 : رغلوسو جومبانج كمايلي

 (1.03الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهنتائج البحث عن تعيين التقييم  ارتباط بين

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج 
 وممبانج

 تركيز البحث
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

تطمير عن 3102 سنة  061رقم 
 أنشطة التعلم

تطمير أنشطة نتائج البحث عن 
في مدرسة اإلبتدائية التعلم 

اإلسمامية الحوممية قممان 
وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج 

بالنظرية نتائج البحث  ارتباط بين
في مدرسة  المذكمرة أعماه

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 جوممبان

 الوقتتعيُت 

   الشؤون الدينية  وزارةو
(KEMENAG)  سنة  061رقم

3102 
تعيُت بعض االجتماع أو يف  الوقت أن -

 بعض األحيان ادلواد اليت يتم تدريسها
بتعيُت الوقت يف كل الكفاءة األساسية 

وختصيص على أساس عدد أسبوع فعالة 
وقت للمواضيع أسبوعيا بالنظر يف العدد 

 األساسية واتساع وعمقمن الكفاءات 
ومستوى الصعوبة وأعلية الكفاءة 

 . األساسية

ليت مستوى الصعوبة للمواد ابالنظر  -
. إذا  التالميذ يتم تسليمها على

كانت ادلواد اليت تعترب صعبة جداً 
وادلواضيع اليت سيتم  للمتعلمُت

 واحدةف تدريس مواد كثَتة جداً 
استخدامها ألربع أو  تستطيع ادلواد

رلموعات. واحدة مرة  ست مرات
اجتماع، تعلم اللغة العربية يف 

 بوقت واحد االجتماع ىي أسبوع
 .دقيقة مخسة وثالثُت

 

مستوى الصعوبة للمواد بالنظر  -
. التالميذ اليت يتم تسليمها على

إذا كانت ادلواد اليت تعترب صعبة 
وادلواضيع اليت  جداً للمتعلمُت

 سيتم تدريس مواد كثَتة جداً 
 تستطيع ادلواد واحدةف

 استخدامها ألربع أو ست مرات
اجتماع، رلموعات. واحدة مرة 

 ىي بوعتعلم اللغة العربية يف أس
مخسة  بوقت واحد االجتماع

 .وثالثُت دقيقة



815 
 

 
 

الوقت يف خطة الدرس ىو ختصيص  -
 الكفاءات األساسية الوقت ادلقدر إلتقان

يف مجيع أضلاء ادلطلوبة من ادلتعلمُت 
. ولذلك، ختصيص زلدد  ادلتنوعة

 .حتضَت الدرس وتعديلها مرة أخرى يف
 

يف  من ىذه ادلناقشة، تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن مدرسي اللغة العربية
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

لتعيُت الوقت يف تسليم ادلواد للتالميذ، إىتمام ادلدرسُت احلكومية رغلوسو جومبانج 
مستوى الصعوبة للمواد اليت يتم تسليمها على التالميذ. إذا كانت ادلواد اليت تعترب صعبة 
جدًا للمتعلمُت وادلواضيع اليت سيتم تدريس مواد كثَتة جدًا فواحدة ادلواد تستطيع 

من األشياء اليت غلب أن عدد الرغم  استخدامها ألربع أو ست مرات رلموعات. على
 واتساع النظر يف العدد من الكفاءة األساسيةبمثل الوقت  تعيُتيف  ادلدرسُت مراعاهتا

 وأعلية الكفاءة األساسية. ادلواد بصعوبة ومستوى وعمق
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في المدرسة اإلبتدائية  3102ية على أساس منهج تنفيذ تعليم اللغة العرب .ب 
الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية اإلسمامية 

 ريجمسم وممبانج
عملية  عن ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةيف 

ىي تنفيذ التعلم الذي يشمل عن أنشطة  يف عملية التعلمادلرحلة الثانية أن القياسية 
 .األولية وأنشطة اخلادتية وأنشطة األساسية

 األنشطة األولية .0
أنشطة األولية على أساس نتائج ىذا البحث ىو أنشطة األولية اليت أجريت   

ادلعلمُت قبل عملية التعليمية مثل دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل مع إعطاء 
السالم مث الدعاء معا وتقرأ األمساء احلسٌت وصورات القصَتة كمثل صورة اإلخالص و 

الدرس  عند فتحتعويدهتم لسة اللغة العربية التالميذ صورة الفلق وغَت ذلك. مث تدعو ادلدرّ 
من ادلدرسة  وحتقق َىيَّابَِنا نَ ْفَتِتُح َدْرَسَنا ِبِقرَاَءِة الَبْسَمَلة كمثلباستخدام اللغة العربية  

قبل  ختصيص الفصل مث وموضع اجللوس مصممة ألنشطة التعلم ونظافة اللباس احلضور
 وغَت ذلك. غاين العربية وباتمع األ البدء يف ادلواد التالية

أن  ٖٕٔٓكما موضح يف عملية القياسية عن تنفيذ التعلم على أساس منهج   
نفسيا وجسديا دلتابعة  تالميذإعداد ادلعلمُت ال ىوأنشطة األولية اليت أجريت ادلدرسُت 

 ستهااسأل أسئلة حول ادلواد اليت تعلمت وادلرتبطة بادلواد اليت يتعُت دراعملية التعلم، 
ويشرح ادلواد وتسليم سلطط تفصيلي عن نطاق  أىداف التعلم اليت ميكن حتقيقها يشرحو 

 .أوادلهمة التالميذاألنشطة اليت ستضطلع هبا حلل مشاكل 
أن إدارة الفصل  (Winzer)يف األنشطة األولية ىي إدارة الفصل. كما تقول وينزير   

ال حتدث الفوضى و يعطي الفرصة لكي  يف خلق بيئة الفصولىو طريقة ادلعلمُت 
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احلال وادلرافق يف الفصل أنشطة ادلدرسُت يف وضع  ٛ.للتالميذ حتقيق أكادمييًا واجتماعياً 
 .اجللوس واللوازم وادلواد والبيئة الفصولمثل : الذي ػلتاج يف عملية التعليمية 

 بُت حىت يتيح ظهور التفاعل النشطتنظيم غرفة الفصول ػلتاج إعداد جيدا   
أما بالنسبة للمبادئ اليت حباجة ادلعلمُت يف تنظيم التالميذ وادلدرسُت وبُت التالميذ. 

ال  التنسيب وترتيب العناصر يف الفصولىو  (Loisell)من رأي لويسيل  البيئة الفصل
 من خالليأخذ العناصر الالزمة ل يسهل التالميذو ادلكاين تالميذ تتداخل مع عرض لل

وضعها يف قائمة االنتظار الفصل  البضائع يف ويستطيع والراحة واجلمال عملية التعلم
 .ونقلها وفقا ألنشطة التعلم

يف عملية التعلم اخلاص يف  تالميذىو ادلرافق اليت ػلتاجها المث اجللوس التالميذ   
الحتياجات با شكلو وفقابسهولة على تغيَت  التالميذ وينبغي أن غللس. عملية التعلم

استخدام رلموعة متنوعة من مواقع ادلقاعد اليت ميكن  . يستطيع ادلدرسُتتعلمأنشطة ال
ووجها لوجو  واجللوس شكل نصف دائرةمثل اجللوس إىل الوراء استخدامها يف الفصول 

اجللوس إىل الوراء استخدام يف الفصل باألسلوب زلاضرات وتستطيع  وغَت ذلك.
 يف ىيكلة. وجها لوجوأو  دائرةاجللوس شكل نصف أسلوب ادلناقشة أن يستخدم 

 ػلتاج ولكن فقطو تستخدمالذي باألساالب التعلم  ال تتكيفتالميذ. لوس الاجل
 تالميذ.النظر يف خصائص الفردية الادلدرسُت ب

الشؤون الدينية  وزارةمع  بُت نتائج البيانات وجدت الباحثة ارتباط
(KEMENAG)  تنفيذ التعلم لألنشطة  عنيف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان األولية اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف 

                                                           
8
 Lif Khoiru Ahmadi, Sofan Amri, Pengembangan Dan Model Pembelajaran Tematik 

Integratif , ( Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya), Hal. 183. 
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إعداد ادلعلمُت  جومبانج ىيجومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 
علمت اسأل أسئلة حول ادلواد اليت تو  نفسيا وجسديا دلتابعة عملية التعلم تالميذال

 . أىداف التعلم اليت ميكن حتقيقها يشرحو  وادلرتبطة بادلواد اليت يتعُت دراستها

 وزارةب  أنشطة األولية اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية لسهولة يف رؤية االرتباط بُت
عن تنفيذ  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية 

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية مدرسة التعلم يف 
 : اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج كمايلي

 (1.02الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهأنشطة األولية ن ع نتائج البحث ارتباط بين

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة 
 وممبانج

 تركيز البحث
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

في العملية  3102 سنة  061رقم 
 أنشطة األوليةعن القياسية 

أنشطة األساسية نتائج البحث عن 
في  التي تنفيذ مدرسي اللغة العربية

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج ومدرسة 

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
 ريجمسم وممبانج 

بالنظرية نتائج البحث  ارتباط بين
في مدرسة  المذكمرة أعماه

اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 جوممبان

 أنشطة األولية

   الشؤون الدينية  وزارةو
(KEMENAG)  سنة  061رقم

3102 
 أنشطة األولية -

يا وجسديا نفس تالميذإعداد ادلعلمُت ال .ٔ
 دلتابعة عملية التعلم

اسأل أسئلة حول ادلواد اليت تعلمت  .ٕ
 وادلرتبطة بادلواد اليت يتعُت دراستها

أىداف التعلم اليت ميكن  يشرحو  .ٖ

دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل  .ٔ
الفصل مع إعطاء السالم مث 

 الدعاء معا
 من احلضور ادلدرسة حتقق .ٕ

وموضع اجللوس  ونظافة اللباس
 مصممة ألنشطة التعلم

 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم .ٖ
كشف الرسوم التوضيحية عن  .ٗ

 طريق وسائل اإلعالم

 نفسيا  تماميذإعداد المعلمين ال
 ووسديا لمتابعة عملية التعلم

دخلت مدّرسة اللغة العربية  (ٔ
إعطاء السالم  إىل الفصل مع

 مث الدعاء معا
 من احلضور ادلدرسة حتقق (ٕ

وموضع اجللوس  ونظافة اللباس
 مصممة ألنشطة التعلم

تنظيم اجللوس التالميذ مع  (ٖ
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 حتقيقها
ادلواد وتسليم سلطط تفصيلي عن نطاق  .ٗ

ويشرح األنشطة اليت ستضطلع هبا حلل 
 .أوادلهمة التالميذمشاكل 

 

وضوع ادل عن أعطى ادلعلم مقدمة .٘
 ادلهارات للمتعلمُت

سؤال كتجربة  طرحت ادلدرسة .ٙ
ويتعلق بادلواد  التواصلية ادلتعلمُت

 الفواكو

ظلاذج سلتلفة مثل يف الشكل 
موقف اصطف و  Uاحلرف 

وغَت  اجللوس إىل اخللف
 ذلك.

  اسأل أسئلة حمل المماد التي
تعلمت والمرتبطة بالمماد التي 

 دراستها يتعين
كشف الرسوم التوضيحية عن  (ٔ

 طريق وسائل اإلعالم
 عن أعطى ادلعلم مقدمة (ٕ

 وضوع ادلهارات للمتعلمُتادل
سؤال كتجربة  طرحت ادلدرسة (ٖ

ويتعلق  التواصلية ادلتعلمُت
 بادلواد الفواكو

  أىداف التعلم التي  يشرحو
 يمون تحقيقها

 تسليم ادلدرسة أىداف التعلم (ٔ
 

تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن مدرسي اللغة العربية يف من ىذه ادلناقشة، 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

أن أنشطة األولية اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف مدرستان  احلكومية رغلوسو جومبانج
يف عملية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةب ببساطة تناسب

نفسيا وجسديا دلتابعة عملية  تالميذإعداد ادلعلمُت العن تنفيذ التعلم مثل  القياسية
 حتققمث  ، دخلت مدّرسة اللغة العربية إىل الفصل مع إعطاء السالم مث الدعاء معاالتعلم

تنظيم مث  التعلموموضع اجللوس مصممة ألنشطة  ونظافة اللباس من احلضور ادلدرسة
وموقف اصطف اجللوس إىل  Uاجللوس التالميذ مع ظلاذج سلتلفة مثل يف الشكل احلرف 

 .ادلفردات مع األغاين، مث بات جاىزةوغَت ذلك وإجراء أنشطة التكييف حبفظ  اخللف
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من كثَت من األنشطة اليت تفعل ادلدرسُت ويكون بعض األشياء الذي اليزال 
لكي معرفة   ىداف التعلم اليت ميكن حتقيقهااأل يشرح ىو نادرا ما فعلت ادلدرسُت

 .معرفة ما حصل من دراسة ىذه ادلوادو التالميذ عن أىداف التعلم يتعلمون 
 األنشطة األساسية .3

 ٖٕٔٓاألنشطة األساسية يف عملية القياسية عن تنفيذ التعلم على أساس منهج 
حتفيز و  التحديو  ادلرحو  ادللهمو  تفاعليبشكل  ، الذيلتحقيق األىدافىي عملية التعلم 

 . ادلتعلمُت
يب اليت تتناسب مع خصائص ادلتعلمُت األسئلةاألنشطة األساسية باستخدام 

 .واالتصاالت واجلمعيات وأسأل ومجع ادلعلومات ادلالحظةوادلواضيع اليت تشتمل عملية 
تيسَت ادلعلمُت حيث أن لتعلم فيما يتعلق بالكفاءة األساسية باإلجراء لعمل شيئ. 

ادلتعلمُت ادلتعلمُت ميكن القيام مبراقبة ظلذجة/مظاىرة من جانب ادلعلمُت أو اخلرباء. 
والتدريب ادلتقدم  مث ادلعلم القيام ببعض التدقيق وإعطاء التغذية الراجعة ػلاكي

مثل يف كل أنشطة ادلعلمُت ينبغي أن تعًتف كفاءة اليت يتعلق بادلوقف  .للمتعلمُت
يف خطة  احًتام آراء اآلخرين طاعة القواعد واالنضباط والتعاون والتسامح دقيقو  صادقة

 الدرس وحتضَت الدرس. 
بعض ادلعلمُت يزالون  .أن ادلعلم يزال يعاين صعوبة يف تطوير ىذه األنشطة

، يف عملية القياسية قد شرح ادلالحظةسلطئون يف فهم قصد ىذه األنشطة. مثل األنشطة 
يفتح ادلعلم فرص واسعة ومتنوعة  ادلالحظةىي يف األنشطة  ادلالحظةطة عن األنش

تيسَت ادلعلمُت والقراءة.  أمسعو  للمتعلمُت جلعل ادلالحظات من خالل األنشطة: انظر
ادلالحظات. تدريب ذلم أن ننظر إىل )انظر، قراءة، مساع( الشيء ادلهم  إلجراء تالميذال

 .لكائن أو الكائنات
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مراقبة التالميذ مثل  يستخدمون بعض األنشطة، مدرسُت ادلالحظةيف األنشطة 
الفواكو يف اللغة  أمثلة على استعمال ادلفردات التالميذمراقبة  و الصورة عن أمساء الفواكو

ىي مراقبة كائن أو عرض الكائنات اليت  ادلالحظة. يفهمون مدرسون أن األنشطة العربية
 االستماعأنشطة شهدت فقط ولكن  ليس ادلالحظة يف حُت أن األنشطة. أمامنا مباشرة

باألنشطة  ادلالحظة. يستطيع ادلدرسُت ان يستخدم األنشطة أيضا القراءة يتضمن مراقبةو 
أو  كاسيتأو   إىل نطق ادلفردات مع مراعاة ظلوذج معلم التالميذ استماعاالستماع مثل 

 .فقا دلا مسعومطابقة الصور مع الكلمات و  وزلاكاة النطق والتجويدأفالم 
يستطيع ادلعلمُت ان يستخدم وسائل التعلم يف ىذا األنشطة مثل صورة وكتابة 

وأسلوب التعلم الذي يستخدم  (LKS) وورقة عمل الطالبالتالميذ وشاشات وسبورة 
. يف  (Demonstrasi)  ظاىرةادلسلوب ادلعلمُت ىو أساليب احملاضرات وأسلوب احلفر وأ

دلراقبة الكائن الذي يشاىد التالميذ يف السبورة  ادلعلمُت التالميذىذه األنشطة، تيسَت 
 وشاشات وكتاب التالميذ وغَت ذلك. 

، يستطيع ادلعلمُت ان يفعل ىذه األنشطة ادلتكررة أسلوب احلفرباستخدام 
 ىو وبينما أساليب لعب دورباألنشطة سواء لكي التالميذ يفهمون عن ما ىو ادلالحظ 

مثل اىتمام التالميذ   ادلعلمُت توفَت أمثلة مقدما للطالب مث يتابع التالميذ. يلعب الدور
 كيفية النطق ادلعلمُت عن مفردات الفواكو. 

 ، يف األنشطة ادلالحظة يفتح ادلدرسُت الفرصة للمتعلمُتاألسئلةمث األنشطة 
 ليتمكن من طرحلتسأل حول ما قد شهدت واستمع وقراءة. ادلدرسُت يرشد التالميذ 

إىل خالصة فيما يتعلق باحلقائق،  سؤال حول ادلالحظات ادللموسة الكائن:  األسئلة
من حالة ادلتعلمُت استخدام األسئلة من ادلعلم، تزال احلاجة إىل . وادلفاىيم، واإلجراءات
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مساعدة ادلعلم يف طرح األسئلة إىل مستوى حيث ادلتعلمُت قادرين على طرح األسئلة 
 .مبستقل

ما  التالميذ يسألمثل  يستخدمون بعض األنشطة، مدرسُت األسئلةيف األنشطة 
.يف يسأل التالميذ عن الكلمات اليت مل يفهم النص عن أمساء الفواكوو  ىو يف الصورة

 . ولكن يف األنشطةستقلمب السأل تالميذال يف األنشطةتركيز ادلعلمُت ىذه األنشطة، 
طرح األسئلة حول ما مت إصلازه يف أنشطة ليتمكن من  التالميذ ُتادلعلم يوّجو، األسئلة

. إذا نظر حالة التالميذ يف الفصل األول مدرسة واالستماع والقراءةمثل انظر  مراقبة
لذا يف ىذا . يزال معظم منهم صعوبات فيما يتعلق باالستجواب مبستقلاالبتدائية. 

ادلتعلمُت النشاط، ادلعلم يستطيع أن يقدم ادلساعدة طرح السؤال إىل مستوى حيث 
قادرين على طرح األسئلة بشكل مبستقل، مثل : يفعل ادلعلمُت أسئلة وأجوبة عن ادلواد 

والطالب اإلجابة على األسئلة يف ىذا ادلوضوع  شفويا من  اليت يتم دراستها مع التالميذ
 .ادلدرسُت

ادلعلمُت تستطيع ان يستخدم صورة مرفقة يف السبورة وكتاب التالميذ وشاشات 
أساليب وأسلوب التعلم اليت يستخدم ادلعلمُت يف ىذه األنشطة ىو  األسئلةيف األنشطة 

 ىو أسلوب احملاضرة.  (Role Playing)دور لعبة وأسلوب لعبة وأسلوب  زلاضرات
أساليب على التالميذ.  لمُت يف تقدمي ادلوادويا بادلعشفبالتعلم اليت أجريت  أسلوب

 ومجع ادلعلومات ادلالحظة مثل أنشطة األنشطة كلزلاضرات استخدام ادلعلمُت يف  
يب أقل األسئلةوغَت ذلك. للتعلم يف مرحلة الطفولة ، ميكن ىذا  األسئلةوأنشطة 

 سلوبأاستخدام . ولكن ال يضر عند استخدام ىذا األسلوب يف بعض األحيانجاذيبة 
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 ألنو يف بعض األحيان غلب زلاضرة كتكملة ومكمل يف استخدام أساليب أخرى
 .حول ادلواد اليت يتم تدريسها أو اللعبة اليت سيتم استخدامهاتالميذ أن شرح لل ادلدرسُت

إذا كان الباحثون معرفة عيوب ومزايا أساليب احملاضرات، والضعف يف ىذا 
 عنادلعلمُت ال يعرفون و  السليب تالميذيصبح ال: مزيا مثل  األسلوب زلاضرة أكثر من

ىذا  حىت ادلدرسُت عند استخدام قد درسهم وغَت ذلك فهم ادلواد اليت  يفقدرة الطالب 
احملاضرة ينبغي أن ختفض وادلزيد من ادلدرسُت توفَت الفرص للمتعلمُت أن تكون  األسلوب

أسلوب ، يستطيع ادلعلمُت أن يستخدم األسئلةيف األنشطة  .أكثر نشاطا يف التعلم
 .من خالل عملية االستجواب ىو كيفية ادلواد التعلم أساليب االستجواب. االستجواب

أن  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG) الدينية الشؤون وزارةكما يف قرار من 
تدريسها  لطرح األسئلة حول ادلواد اليت تالميذ، يعطي ادلعلم الفرصة للاألنشطة االتصال

  إذا كان ادلتعلمُت غلدون صعوبة يف اإلجابة. اآلخرين اإلجابة عليو تالميذمث أطلب من ال
 .أن توفر حوافز اليت ميكن أن حتفز ادلتعلمُت استكمال وصقل ُتادلعلميستطيع 

إعطاء ادلثال عن طريق  يستطيعمث ادلعلمُت األسئلة  صعوبة يف يزالإذا ادلتعلمُت 
وإذا يطلب ادلعلمُت التالميذ إلجابة  مث الطالب اإلجابة عليهاميذ. تالطرح مسبقًا لل

لقاء األسئلة على الطالب السؤال ولكن التالميذ غَت قادرين فيستطيع ادلعلمُت إل
 .اآلخرين

ادلصادر ادلختلفة من خالل  ادلعلومات، مجع ادلعلومات من مث األنشطة مجع
تستطيع ادلدرسُت قراءة الكتاب، اىتماما ظاىرة أو إجراء  .رلموعة متنوعة من الطرق

 مثل التالميذ يستخدمون بعض األنشطةالتجربة.يف األنشطة مجع ادلعلومات، مدرسُت 
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بالتعاون مع اجملموعة  والتالميذ الذين يبحثون عن تطابق بعض أمساء الفواكو باللغة العربية
 .تطابق بعض أمساء الفواكو باللغة العربية

الشؤون  وزارةيف قرار من . السالمن األنشطة نشطة مجع ادلعلومات ىو متابعة أ
ىذه ىو ينفذ أن أنشطة مجع ادلعلومات  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG) الدينية

 مراقبةو   خرى باإلضافة إىل الكتب ادلدرسيةقراءة مصادر أو  من خالل التجريباألنشطة 
تيسَت  ادلعلمُت األنشطة ميكن. يف ىذه ادلتكلممقابلة مع أو أنشطة  احلدثأو  الكائن

ترديد ما يلخص  التالميذقراءة مصادر أخرى باإلضافة إىل الكتاب ادلدرسي، التالميذ يف 
مراقبة و  يتم تشغيلها عن طريق نطق ادلعلمكما أنو يشرح الكلمة أو اجلملة اليت ادلعلمُت  

 وغَت ذلك.  الكائن أو احلدثالتالميذ 
إلتصال ، كتابة أو حدث عن شيئ يوجد يف النشاط للبحث عن مث األنشطة ا

ادلتعلمُت قادرين على تقدمي نتائج . يف األنشطة اإلتصال الرابطة وإغلاد أظلاطو  ادلعلومات
 طوير ادلوقف الضمَتيتىذه اإلنشطة ىي  يفأما بالنسبة للكفاءات ادلتوقعة . دترينات

وتطوير  تعبَت عن الرأي مع قصَتة وواضحةوال نهجيادل والقدرة التفكَت وصادقة والتسامح
أو قول  كتابة خالل من ىذه األنشطةأن يتم  . يستطيعالكفاءة اللغوية اجليدة واحلقيقية

 .والبحث عن النمط ادلعلومات األنشطة البحثما ىو موجود يف 

 أنشطة الخاتمية .2
أجريت أنشطة اخلادتية على أساس نتائج ىذا البحث ىو أنشطة اخلادتية اليت 

ادلعلمُت قبل عملية التعليمية مثل مدّرسة اللغة العربية مع التالميذ ختلص الدروس معا 
يف هناية الدرس بقراءة مث تدعوا التالميذ  إعطاء ادلدّرسة التعزيز بادلهمةاليت قد درسهم و 

وعادة ختلص الدروس اليت قد درسهم وتقدمي ادلدرسة التعزيز على التالميذ عن  محدلة
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سة ادلشورة على التالميذ لتعلم يف البيت ومساعدة مث تعطى ادلدرّ  ادلستخلصة دادلوا
مع أي شيء ينبغي أن حتمل  خطة التعلم يف االجتماع ادلقبل ادلدرسُتتسليم الوالدين مث 

 . التالميذ للمواد غدا
يف   ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG) الشؤون الدينية وزارة كما شرح

جعل  التالميذمع  ادلدرسُتعملية القياسية عن تنفيذ التعلم يف األنشطة اخلادتية ىي 
استنتاجات الدروس ادلستفادة وإجراء تقييم وتوفَت التغذية ادلرتدة حول العملية ونتائج 
التعلم و ختطيط أنشطة ادلتابعة يف شكل التعلم رمييدي وإعطاء ادلهمة ادلهام الفردية 

خطة التعلم يف االجتماع  تسليمى حد سواء وفقا لنتائج ادلتعلمُت التعلم و واجلماعية عل
 . ادلقبل

الشؤون الدينية  وزارةمع  نتائج البيانات وجدت الباحثة ارتباط بُت
(KEMENAG)  تنفيذ التعلم لألنشطة  عنيف عملية القياسية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان اخلادتية اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف 
مع  ادلدرسُت جومبانج ىيجومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو 

جعل استنتاجات الدروس ادلستفادة وإعطاء ادلهمة ادلهام الفردية واجلماعية على  التالميذ
 . خطة التعلم يف االجتماع ادلقبل تسليمحد سواء وفقا لنتائج ادلتعلمُت التعلم و 

  اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية اخلادتيةأنشطة  لسهولة يف رؤية االرتباط بُت
عن  يف عملية القياسية ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةب

دائية مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتتنفيذ التعلم يف 
 : اإلسالمية احلكومية رغلوسو جومبانج كمايلي
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 (1.02الجدول رقم : )
 بالنظرية المذكمرة أعماهأنشطة الخاتمية  عن نتائج البحث ارتباط بين

في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج

 تركيز البحث
 (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةو 

في العملية  3102 سنة  061رقم 
 الخاتميةأنشطة عن القياسية 

أنشطة األساسية نتائج البحث عن 
في التي تنفيذ مدرسي اللغة العربية 

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية 
قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية 

اإلسمامية الحوممية ريجمسم 
 وممبانج 

نتائج البحث  ارتباط بين
في  بالنظرية المذكمرة أعماه

مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
الحوممية قممان وممبانج 

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 الحوممية ريجمسم وممبانج

 الخاتميةأنشطة 

   الشؤون الدينية  وزارةو
(KEMENAG)  سنة  061رقم

3102 
 الخاتميةأنشطة  -

جعل  التالميذمع  ادلدرسُت (ٔ
 استنتاجات الدروس ادلستفادة

 وإجراء تقييم   (ٕ
تدة حول العملية توفَت التغذية ادلر  (ٖ

 ونتائج التعلم
أنشطة ادلتابعة يف شكل التعلم  خطة  (ٗ

رمييدي وإعطاء ادلهمة ادلهام الفردية 
واجلماعية على حد سواء وفقا لنتائج 

 ادلتعلمُت التعلم
خطة التعلم يف االجتماع  تسليمو   (٘

 . ادلقبل
 
 
 

جعل ادلدّرسة والتالميذ استنتاجات  (ٔ
 الدروس

ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل  (ٕ
أمساء الفواكو  إعطاء ادلهمة لكتابة

 .باللغة العربية على البطاقة حفظها
تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على  (ٖ

 األنشطة اليت تنفيذىم
التغذية ادلرتدة على تعطي ادلدّرسة  (ٗ

 ونتائج التعلم العملية
خطة التعلم يف ادلدّرسة تسليم  (٘

 االجتماع ادلقبل
 الرسالة األخالقية تعطي ادلدرسة (ٙ

 على التالميذ
إهناء  تالميذيدعو ال ادلدرسُت (ٚ

محدلة يف اللغة الدرس بقراءة 
: َىَيابَِنا طَلَْتِتُم َدْرَسَنا بِِقرَاَءِة العربية

 احلَْْمَدَلةِ 
 

 

 وعل  التماميذمع  المدرسين
استنتاوات الدروس 

 المستفادة
جعل ادلدّرسة والتالميذ  (ٔ

 استنتاجات الدروس
  تمفير التغذية المرتدة حمل

 العملية ونتائج التعلم
تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا  (ٔ

 على األنشطة اليت تنفيذىم
التغذية ادلرتدة تعطي ادلدّرسة  (ٕ

 ونتائج التعلم على العملية
 أنشطة المتابعة في  خطة

لم ريميدي وإعطاء شول التع
المهمة المهام الفردية 

والجماعية على حد سماء 
 وفقا لنتائج المتعلمين التعلم

ادلعلمُت توفَت التعزيز من  (ٔ
 خالل إعطاء ادلهمة لكتابة

أمساء الفواكو باللغة العربية 
 .على البطاقة حفظها
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  خطة التعلم في  تسليمو
 .االوتماع المقبل

خطة التعلم ادلدّرسة تسليم  (ٔ
 االجتماع ادلقبليف 

 
من ىذه ادلناقشة، تستطيع الباحثة ان تأخذ االستنتاج أن مدرسي اللغة العربية يف 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

اليت تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف مدرستان  اخلادتيةأن أنشطة  احلكومية رغلوسو جومبانج
يف عملية  ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔرقم  (KEMENAG)الشؤون الدينية  وزارةب ببساطة تناسب

 جعل استنتاجات الدروس ادلستفادة التالميذمع  ادلدرسُت عن تنفيذ التعلم مثل القياسية
جعل ادلدّرسة والتالميذ استنتاجات  مع ىذه األنشطةمدرسي اللغة العربية  حتقيق، 

مدرسي اللغة العربية  حتقيق ،رتدة حول العملية ونتائج التعلمتوفَت التغذية ادل. مث الدروس
تعطي ادلدّرسة و  تعطي ادلدرسة مثاال بسيطا على األنشطة اليت تنفيذىم مع ىذه األنشطة

أنشطة ادلتابعة يف شكل التعلم رمييدي  خطة. مث ونتائج التعلم التغذية ادلرتدة على العملية
 حتقيق، وإعطاء ادلهمة ادلهام الفردية واجلماعية على حد سواء وفقا لنتائج ادلتعلمُت التعلم

ادلعلمُت توفَت التعزيز من خالل إعطاء ادلهمة مع  ىذه األنشطةمدرسي اللغة العربية 
خطة التعلم يف  تسليممث  .أمساء الفواكو باللغة العربية على البطاقة حفظها لكتابة

خطة التعلم ادلدّرسة تسليم  مع ىذه األنشطةمدرسي اللغة العربية  حتقيق، االجتماع ادلقبل
 .يف االجتماع ادلقبل

يف ىذه األنشطة، كان بعض األشياء الذي مل تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف 
إلبتدائية اإلسالمية مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة ا

. يف التقييم على ىو توفَت تقييمات بعد تنفيذ عملية التعلم احلكومية رغلوسو جومبانج
يف عملية ادلدرسُت للتالميذ مراقبة تدريس ادلدرسُت ،  باإلضافة ٖٕٔٓأساس منهج 

 عملية تعلماتبع التالميذ يف  التالميذ منذ تطويروعملية جوانب ادلواقف  مثل التعلم
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أن تفعل التقييم مع  ولكن ادلدرسُت ما زالت تشعر الصعوبة ألن ادلدرسُت ال تستطيع 
التدريس مباشرة حىت يعطى ادلدرسُت التقييم يف النهاية بعد االنتهاء ادلواد باالختتام 

 األنشطة الشاملة اليت تؤديها التالميذ.
ادلدرسُت مل تكتب يف العملية القياسية مثل تعطي كانت األنشطة ادلضطلع هبا 

على  النشاط لغرس األخالق. تنفيد ادلدرسة ىذا ادلدرسة ادلشورة األخالقية على التالميذ
منذ صغَت. إذا تنفيذ التالميذ ىذا النشاط كل  تالميذعلى ال التالميذ وتشكيل احلرف

النشاط سواء من تركيز ادلنهج  ىذا النشاط على نفسية التالميذ. ىذا فسيتم تضمُتيوم 
ميكن ىذا ىو ليس أفضل من جوانب ادلعرفة فقط ولكن جوانب العاطفية.  ٖٕٔٓ

 مدخال لعملية قياسية عن تنفيذ التعلم يف األنشطة اخلادتية.النشاط أن يكون 
وتنفيذ تعليم اللغة مشومات التي تماوو مدرسي اللغة العربية عن تخطيط  .ج 

مدرسة و  تدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانجمدرسة اإلبالعربية في 
 اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج

وأما مشكالت اليت تواجو مدرسي اللغة العربية عن ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة 
العربية يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج ومدرسة اإلبتدائية 

 كمايلي :  احلكومية قومان جومبانجاإلسالمية 
 تطوير أنشطة التعلم .ٔ

غلب ادلدرسُت لتطوير أنشطة التعلم اخلاص أنشطة األساسية اليت تشمل عن 
معلمي  غلبوأنشطة اإلتصال وأنشطة مجع ادلعلومات وغَت ذلك ألن  ادلالحظةأنشطة 

 لكي التالميذ ال بادللل كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير  تطيع عناللغة العربية أن تس
. مث كثَت من ادلدرسُت مل يفهمون درسُت أن جتعل أنشطة التعلم اإلبتداعيةوينبغي ادل
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وأنشطة مجع  األسئلةوأنشطة اإلتصال وأنشطة  ادلالحظةجيدا عن معٌت من أنشطة 
 ادلعلومات وغَت ذلك.

 تعيُت التقييم .ٕ
ي ادلدرسُت مازال صعوبة كثَت من مشكالت عن التقييم اليت تواجو ادلدرسُت ى

يف تنفيذ التقييم ووالدين من التالميذ مل مستعدة بسبب كثَت من التقييم حىت يف مسألة 
متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسُت ميلك تقييم على واحد  التقييم التقييم، يستخدم ادلدرسُت

فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي ادلعلمُت التقييم ادلباشرة يف كل 
وغَت  portofolioأحيانا مثل تقييم  ٖٕٔٓجتماع.استخدام ادلدرسُت التقييم يف منهج ا

أن ينبغي مجيع ادلؤشرات تعطي التقييم من جوانب  ٖٕٔٓالتقييم يف منهج  .ذلك
ليس بالشكل  يف بطاقات التقريرادلواقف وجوانب ادلعرفة وجوانب ادلهارة. مث كتابة التقييم 

الرقم ولكن يف الشكل السرد حىت غلعل الوالدين من التالميذ اللبس يف القراءة التقييم 
 من التالميذ.

احلصول  قدمن البيانات اليت  ةالحظ الباحثتالباحثة بعد أن ولكن من رأيت  
، تستطيع أن تستنتج الباحثة أن ادلدرسُت ليس لديو صعوبات فيما يتعلق بتطوير عليها

ولكن ادلدرسُت تشعر الصعوبات يف حتليل كفاءة األساسية شطة التعلم والتقييم فقط أن
مل تشتمل مجع   . وىذا يتضح من ادلؤشرات اليت وضعتها معلمي اللغة العربيةإىل ادلؤشرات

ؤشرات لتحقيق كفاءة األساسية وتصنع ادلصعوبات حتليل  ادلدرسُت  كفاءة األساسية.
 تنفيذ تعليم اللغة العربية. الكفاءات لتصميم التعلم و 

أن توفر احللول اليت  تستطيع الباحثةاللغة العربية،  مدرسيادلشكالت اليت تواجو 
 كمايلي :  قد تساعد ادلدرسُت للغة العربية يف التصدي ادلشاكل
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 يف تطوير أنشطة التعلم  -ٔ
 حل ادلشكلة اليت توفر الباحثة عن تطوير أنشطة التعلم كمايلي: أما بالنسبةو 

ومدّرسة اللغة العربية تستطيع  (KKG) الفريق العامل للمعلمُتيف كل مدرسة ميلك  (ٔ
 يف تطوير حتضَت الدرس( KKG) الفريق العامل للمعلمُتان تصنعو بنفسو مبوجود 

. إذا مدّرسة (KKG) الفريق العامل للمعلمُتأن يكون ادلعلم  ألن  كل الفصول
، مدّرسة  ٖٕٔٓاللغة العربية دتلك مسألة من صعوبات عن ختطيط التعلم ادلنهج 

إذا كانت ىذه ادلسألة ال ولكن  تسأل ادلعلمُت األخرىاللغة العربية تستطيع أن 
 فهم يسألون مباشرة إىل الرئيس ادلدرسة.  ميكن حلها

 التالميذمجيع  لمعلمُت، حىت القدرة وادلعرفة ليف الواقع، نظرًا لالختالفات يف (ٕ
دلراقبة الظواىر اليت  التالميذقادرين على تطوير أنشطة التعلم اليت ميكن أن تسهل 

األنشطة دراسة الدرس  مدارس. ولذلك، عقدت كل حدثت ادلتصلة مبواد الدرس
(Lesson Study)  اليت تبحث عن كيفية تدريس أنشطة التعلم على أساس منهج

ىي زلاولة واحدة أن دراسة الدرس  (Sudrajat). كما يقول سودراجات ٖٕٔٓ
. ادلدرسُتتنفيذ تعاوين وحلقت مبجموعة من  اليتلتحسُت العملية ونتائج التعلم 

التالميذ. تعليم  وكيفية التالميذادلتعاونُت ادلعلمُت قادرة على تطوير كيفية تعلم ب
وباإلضافة ادلدرسُت ميكن اكتساب ادلعرفة من ادلدرسُت األخرى أو ادلتحدثون من 

حىت قدرة ادلدرسُت ىو احلصول  .خالل ردود الفعل من األعضاء لدراسة الدرس
 .مثال مث نقد أو من مالحظة األمثلة مث نقدبالتنفيذ  على يوم جيد على ضلو متزايد

. يف ىذا االجتماع ، مجع مجيع ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج  قدس اليت االجتماع بُت ادلدار  (ٖ
لتقييم ادلراحل األوىل لتطبيق أظلاط  ٖٕٔٓادلدارس الذي يؤدي يف تنفيذ منهج 
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ادلدارس  بعضىذا االجتماع مهم جدًا ألنو . التعلم اجلديدة يف الشهر ادلاضي
حىت يف ىذا . جبيدا ولكن األخرى صعوباتاجلديدة  ادلنهجقادرة على تنفيذ 

 .يف كل ادلدارس ٖٕٔٓادلنتدى سيتم تبادل اخلربات عن تنفيذ ادلنهج 
تستطيع ادلدرسُت قراءة الكتب عن كيفية تطوير أنشطة التعلم على أساس منهج  (ٗ

مثل ما ادلقصود  ٖٕٔٓوتفهم جيدا عن أنشطة التعلم على أساس منهج  ٖٕٔٓ
 ومات وغَت ذلك.وأنشطة االتصال وأنشطة مجع ادلعل ادلالحظةأنشطة 

 تعيُت التقييم -ٕ
تقييم أجرى باستخدام اختبار وغَت ، ٖٕٔٓكان التقييم على أساس منهج 

وعمل تقييم  ادلوقف وقياسات األداء وادلالحظات والشفوية الكتابية الشكل االختبار يف
. والتقييم الذايت Portofolioاستخدام و  ادلنتجاتأو ل تعيينات ومشاريع يف شك

بالتحسُت فهم ىذا ادلفهوم التقييم وشلارسة إعداد عن أداة التقييم يف تعليم اللغة العربية 
أو يف الفصل تتكون من . ٖٕٔٓمن خالل التوجيو وخرباء التقييم على أساس منهج 

مدرستان، مهمة من مدّرسة واحد ىي تدريس الدرس ومهمة من مدّرسة ثاين ىي مراقبة 
ن تشغيل عملية التعلم واتية وادلدرسُت تستطيع ان تركيز يف التالميذ حىت تستطيع ا

 .التالميذدون التفكَت يف تقييم لكل التدريس 
 حتليل كفاءة األساسية إىل ادلؤشرات -ٖ

ادلعلمون مدعوون إىل التعرف عن حتليل معايَت التخريج وكفاءة األساسية وكفاءة 
. حتليل ادلدرسُت كفاءة األساسية لتحقيق كفاءة قبل إعداد حتضَت الدرس الرئيسية

 التالميذ التالميذ وكفاءة األولالكفاءات األساسية ادلتقدمة مبراعاة خصائص الرئيسية. 
 معايَت التخريج وكفاءة األساسية وكفاءة الرئيسيةوادلواد. بعد ادلدرسُت تستطيع ان حتليل 
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حتديد الكفاءات و  اختيار ادلواضيعو  يةالكفاءات األساس تعيُت يف مث كيفية خطة التعلم
 مث إعداد حتضَت الدرس. األساسية يف مؤشرات

مشكالت وحلول ادلشكالت من مشكالت اليت عن  لسهولة يف رؤية االرتباط
مدرسة اإلبتدائية يف  تواجو مدرسي اللغة العربية عن ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

ومدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رغلوسو اإلسالمية احلكومية قومان جومبانج 
 : جومبانج كمايلي
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 (1. 01الجدول رقم : )
 مشومات التي تماوو مدرسي اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

الحوممية ريجمسم في مدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
 وممبانج

مشومات التي تماوو مدرسي اللغة العربية  تركيز البحث
 عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

حلمل المشومات من مشومات التي تماوو مدرسي اللغة 
في مدرسة  العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

ومدرسة اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية قممان وممبانج 
 اإلبتدائية اإلسمامية الحوممية ريجمسم وممبانج

مشومات وحلمل 
المشومات عن 

تخطيط وتنفيذ تعليم 
 ةاللغة العربي

   مشومات التي تماوو مدرسي اللغة
العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة 

 العربية
 تطمير أنشطة التعلم  .0
 معلمي اللغة العربية أن تستطيع عن غلب -

لكي  كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير 
التالميذ ال بادللل وينبغي ادلدرسُت أن جتعل 

أنشطة التعلم اإلبتداعية. مث كثَت من 
ادلدرسُت مل يفهمون جيدا عن معٌت من 

وأنشطة اإلتصال وأنشطة  ادلالحظةأنشطة 
 وأنشطة مجع ادلعلومات وغَت ذلك. األسئلة

 تعيين التقييم .3
اليت تواجو  كثَت من مشكالت عن التقييم -

ادلدرسُت ىي ادلدرسُت مازال صعوبة يف تنفيذ 
التقييم ووالدين من التالميذ مل مستعدة 

بسبب كثَت من التقييم حىت يف مسألة 
التقييم، يستخدم ادلدرسُت التقييم متنوعة مث 

أن ينبغي ادلدرسُت ميلك تقييم على واحد 
فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي 

 . تقييم ادلباشرة يف كل اجتماعادلعلمُت ال
 تحليل كفاءة األساسية إلى المؤشرات .2

  حلمل المشومات من مشومات التي تماوو مدرسي
 اللغة العربية عن تخطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية

 تطمير أنشطة التعلم  (0
 (KKG) الفريق العامل للمعلمُتيف كل مدرسة ميلك  -

ومدّرسة اللغة العربية تستطيع ان تصنعو بنفسو مبوجود 
 يف تطوير حتضَت الدرس (KKG) الفريق العامل للمعلمُت

 الفريق العامل للمعلمُتأن يكون ادلعلم  ألن  كل الفصول
(KKG) إذا مدّرسة اللغة العربية دتلك مسألة من صعوبات .

، مدّرسة اللغة العربية  ٖٕٔٓعن ختطيط التعلم ادلنهج 
إذا كانت ىذه ولكن  تسأل ادلعلمُت األخرىتستطيع أن 

فهم يسألون مباشرة إىل الرئيس  ادلسألة ال ميكن حلها
 ادلدرسة. 

 Lesson)عقدت كل مدارس األنشطة دراسة الدرس  -

Study)  اليت تبحث عن كيفية تدريس أنشطة التعلم على
ىي زلاولة واحدة ألن دراسة الدرس  ٖٕٔٓأساس منهج 

تنفيذ تعاوين وحلقت  اليتلتحسُت العملية ونتائج التعلم 
 ادلدرسُت.مبجموعة من 

. يف ىذا ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج  قداالجتماع بُت ادلدارس اليت  -
يف تنفيذ منهج  االجتماع ، مجع مجيع ادلدارس الذي يؤدي

ادلدارس قادرة  بعضىذا االجتماع مهم جداً ألنو  .ٖٕٔٓ
. جبيدا ولكن األخرى صعوباتاجلديدة  ادلنهجعلى تنفيذ 
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ادلدرسُت مل تشتمل مجع كفاءة األساسية يف  -
 تصنع ادلؤشرات.

 
 
 
 

حىت يف ىذا ادلنتدى سيتم تبادل اخلربات عن تنفيذ ادلنهج 
 .يف كل ادلدارس ٖٕٔٓ

تستطيع ادلدرسُت قراءة الكتب عن كيفية تطوير أنشطة  -
وتفهم جيدا عن أنشطة  ٖٕٔٓمنهج التعلم على أساس 

أنشطة مثل ما ادلقصود  ٖٕٔٓالتعلم على أساس منهج 
وأنشطة االتصال وأنشطة مجع ادلعلومات وغَت  ادلالحظة

 ذلك
 تعيين التقييم (3
بالتحسُت فهم ىذا ادلفهوم التقييم وشلارسة إعداد عن أداة  -

التقييم يف تعليم اللغة العربية من خالل التوجيو وخرباء 
 .ٖٕٔٓتقييم على أساس منهج ال

أو يف الفصل تتكون من مدرستان، مهمة من مدّرسة   -
واحد ىي تدريس الدرس ومهمة من مدّرسة ثاين ىي مراقبة 

التالميذ حىت تستطيع ان تشغيل عملية التعلم واتية 
دون التفكَت يف التدريس وادلدرسُت تستطيع ان تركيز يف 

 .التالميذتقييم لكل 
 األساسية إلى المؤشراتتحليل كفاءة  (2
ادلعلمون مدعوون إىل التعرف عن حتليل معايَت التخريج  -

 وكفاءة األساسية وكفاءة الرئيسية قبل إعداد حتضَت الدرس
معايَت التخريج وكفاءة بعد ادلدرسُت تستطيع ان حتليل  -

 تعيُتمث كيفية خطة التعلم يف  األساسية وكفاءة الرئيسية
حتديد الكفاءات و  اختيار ادلواضيعو  الكفاءات األساسية

 مث إعداد حتضَت الدرس. األساسية يف مؤشرات
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 سادسالفصل ال
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

بعد أن حبثت الباحثة البيانات يف الفصل الرابع، تقدم الباحثة الفصل األخري. 
وحيتوى الفصل األخري على نتائج البحث، التوصيات واإلقًتاحات ادلرتبطة بالبحث يف 

 ىذا ادلوضوع.
 نتائج البحث  - أ

ئج البحوث من التعرض ادلواصفات أعاله، فإدارة تعليم وأما بالنسبة على نتا
  3102ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة العربية على أساس منهج اليت تشتمل عن  اللغة العربية 

 كمايلي :
مدرسي اللغة العربية يف تصنع ختطيط تعليم اللغة العربية على أساس منهج  .0

بإعداد حتضري الدرس، مدرسي اللغة العربية ال حاجة وضع خطة الدرس  3102
ألن خطة الدرس مباشرة من احلكومة مث مهمة مدرسي اللغة  3102يف منهج 

شكيل لتعلم كدليل عملية تالعربية ىي تطوير خطة الدرس إىل حتضري الدرس  
الذي يشري إىل عملية قياسية عن ختطيط وتنفيذ تعليم التالميذ  االختصاصات

 . 3102ادلنهج  باخلطوات ادلناسبة اللغة العربية
الدرس مدرسي اللغة  العربية يف تصنع ختطيط تعليم اللغة العربية تتكون من خطة  .3

التدريس وإعداد  (Promes )نصف السنوي والربنامج ال (Prota) والربنامج السنوي
بتصنع حتضري الدرس اليت ُتَطوِّر بالتفصيل من ادلواد الرئيسي ادلراجعة إىل خطة 

 الدرس.
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تنفيذ مدرسي اللغة العربية يف األنشطة األولية  يف عملية التعليمية لإلعداد  .2
. وأما لكي تكون مهتمة يف الدروس اليت قد تسليموالنفسية التالميذ باجلسدية 

بالنسبة جيب أن يهتم مدرسي اللغة العربية كخطوات األول يف عملية التعلم ىي 
جعل حالة الفصل مث  التالميذ عن ادلواد اليت ميكن استخالصهازراعة مصلحة 

ىي  يف عملية األنشطة األساسيةبادلريح. أن تكون إىتمام مدرسي اللغة العربية 
األنشطة ادلالحظة واألنشطة االتصال  جيب مدرسي اللغة العربية أن تطوره يف

. أن تكون 3102واألنشطة مجع ادلعلومات وغري ذلك على أساس منهج 
إجراءت ادلدّرسة إىتمام مدرسي اللغة العربية يف عملية األنشطة اخلادتية ىي 

 وتوفري التغذية ادلرتدة على عملية التعلم والنتائجوقد تنفيذه تقييم لألنشطة اليت 
 .دّرسة خطة التعلم يف اجللسة القادمةوتسليم ادل

يف مسالة ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة مشكالت اليت تواجو مدرسي اللغة العربية  .4
جيب ادلدرسني لتطوير ىي تطوير أنشطة التعلم  3102العربية على أساس منهج 

أنشطة التعلم اخلاص أنشطة األساسية اليت تشمل عن أنشطة ادلالحظة وأنشطة 
معلمي اللغة العربية أن  جيبنشطة مجع ادلعلومات وغري ذلك ألن اإلتصال وأ

لكي التالميذ ال بادللل وينبغي  كل اجتماعأنشطة التعلم  تطوير  تستطيع عن
. مث مسألة تعيني التقييم ألن كثري من ادلدرسني أن جتعل أنشطة التعلم اإلبتداعية

مشكالت عن التقييم اليت تواجو ادلدرسني ىي ادلدرسني مازال صعوبة يف تنفيذ 
التقييم ووالدين من التالميذ مل مستعدة بسبب كثري من التقييم حىت يف مسألة 
التقييم، يستخدم ادلدرسني التقييم متنوعة مث أن ينبغي ادلدرسني ميلك تقييم على 
واحد فواحد التالميذ بعد عملية التعلم، يعطي ادلعلمني التقييم ادلباشرة يف كل 



412 
 

 
 

 قدمن البيانات اليت  ةالحظ الباحثتالباحثة بعد أن ولكن من رأيت  اجتماع.
، تستطيع أن تستنتج الباحثة أن ادلدرسني ليس لديو صعوبات احلصول عليها

ولكن ادلدرسني تشعر الصعوبات فيما يتعلق بتطوير أنشطة التعلم والتقييم فقط 
. وىذا يتضح من ادلؤشرات اليت وضعتها يف حتليل كفاءة األساسية إىل ادلؤشرات

صعوبات حتليل  مل تشتمل مجع كفاءة األساسية. ادلدرسني  معلمي اللغة العربية
تنفيذ ؤشرات لتحقيق الكفاءات لتصميم التعلم و كفاءة األساسية وتصنع ادل

 ة.تعليم اللغة العربي
 التوصية - ب

لكي ادلدرسني  دلدرسني ومن نتائج البحث ادلذكورة، ركزت الباحثة التوصية
تستطيع يف تصنع ختطيط وتنفيذ التعلم يف إعداد حتضري الدرس على أساس منهج 

ومعرفة عن ادلكونات ادلوجودة يف حتضري الدرس وتستطيع أن حتليل كفاءة  3102
ادلدرسني كمنفذين عملية التعلم ، ينبغي أن  األساسية إىل مؤشرات مع أىداف التعلم.

  التعلم جيدا بشكل حتضري الدرس.عملية التعلم وجعل إعداد  إتقان إدارة وينتفيذ 
 اإلقتراحات -ج 

 إقًتاحات للباحثة وتطوير العلوم ىي إدارة التعلم اخلاص إدارة التعلم على أساس
ادلسألة حتتاج إىل تعقد ىذه مشكلة واسعة وعميقة جدا. ولذلك، ىي  3102منهج 

أن ختدم كمرجعية  يستطيعونأمل من ىذا البحث ، دراسة علمية أو حبثية أخرى
 العلمية التالية، من أجل التقدم للتعليم يف ىذا الوطن احلبيب اتللخطو 

 



1 
 

 مصادر والمرجع
 مصادر

 القرآن الكرمي 
Ahmad Warson Muawwir.1997.Kamus Al-Munawwi: Kamus Arab-

Indonesia;Ditelaah Oleh KH.Ali Maksum, KH.Zainal Abidin. Surabaya : 

Pustaka Progressif 

 المرجع العربية

كلية الرتبية :   –أمحد حممد السمان، إدارة العلمية التعليمية ، مدرس أصول الرتبية  
 م.6002جامعة أسوط ، يناير 

 أغادير سامل العيدروس، مقدمة يف اإلدارة ، وزارة الرتبية والتعليم :جامعة أم القرى . 
. ) عمان :  .. أسس بناء املناهج و تنظيمهاحلمي أمحد الوكيل و حممد بن أمني املفيت 

 م ( 600دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة . 
"، ) عمان :  أساليبه –أدواته  –، البحث العلمي مفهومه ذوقان عبيدات و آخرون " 

 (891دار الفكر ، 
 (8992حث يف الرتبية اإلسالمية )رئية مغايرة، عبد الرمحن النقيب، مشروع منهجية الب

 م (8991عبد الغىن عبود وآخرون، إدارة املدرسة اإلبتدائية ، )القاهرة : دار النهضة ، 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



2 
 

 األجنبيةالمرجع 
Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

 

Abidin, Yunus. 2014. Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 

2013. Bandung : PT Refika Aditama. 

 

Ahmadi, Lif Khoiru, Sofan Amri, Pengembangan Dan Model Pembelajaran 

Tematik Integratif , Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya 

 

Ambarita, Alben, Manajemen Pembelajaran, (Departemen pendidikan nasional 

Dirjen Dikti). 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek : Edisi 

Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta. 

 

Djumbe Ransjah Indar. 1990. Perencanaan Pendidikan ( Strategi Dan 

Implementasinya), Surabaya : Karya Abditama 

 

Donal Ary. 2002. An Invtation To Research In Social Education, Baverly Hills : 

Sage Publication 

 

E. Mulyasa.2006. Kurikulum Yang Disempurnakan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Faisal, Sanapiah . 1990.  Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasinya. 

Malang : Yayasan Asih Asah Asuh. 

 

Hadi , Amirul. 1998. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia 

 

Hadi, Sutrisno. 1987.  Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta:Psikologi UGM 

Press. 

 

Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Hamalik, Oemar. 2003. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem,. 

Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Ibrahim dan Nana Syaodah. 1996. Perencanaan Pengajaran , Jakarta : Rineka 

Cipta. 

 

KEMENAG.2014. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan 

Bahasa Arab Pada Madrasah. Jakarta : KEMENAG. 

Lam.SK-Dirjen No.266-2013-KI-KD PAI-BHS ARAB-KURMA 13.pdf 



3 
 

Lexy J. Moleong. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya 

 

Listyo, Sugeng,Faridah Nurmaliyah.2010.  Perencanaan Pembelajaran (Pada 

Bidang Studi, Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, 

Bimbingan Dan Konseling, Malang : Uin-Maliki Press. 

 

M. Fadillah. 2014. Implementasi Kurikulum 2013, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media 

Masnur, Muslich, Sertifikasi Guru Menuju  Profesionalisme Pendidik, Jakarta: 

Bumi Aksara 

 

Muhadjir, Neng. 1990. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Sarasin 

 

Nazarudin. 2007. Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Karakteristik Dan 

Metodologi PAI Di Sekolah Umum). Yogyakarta: Teras. 

 

Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran Profesionalisme Guru. Jakarta: PT 

Raja Grafindo. 

 

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.  

Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu 

 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2007. Teknologi Pengajaran, Bandung: Sinar 

Baru Algesindo. 

 

Suprihadi, Saputro. 2000. Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran 

Umum:Pengembangan Proses Belajar-Mengajar. Malang: IKIP  

 

 Suryabrata, Sumardi. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo 

 

Wawan S. Suherman.2001.Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani. 

Yogyakarta : Fik Uny. 
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 أنشطة األولية قبل عملية التعليمية
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 العربية بين التالميذ ومدرسة اللغة األجوبةباألسئلة و أنشطة األساسية  
 في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية قومان جومبانج
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التعليمية في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو أنشطة 

 جومبانج
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو  أنشطة األساسية في

 جومبانج

 
 

  

  
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو جومبانج أنشطة األساسية في مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية ريجوسو  أنشطة األساسية في 

 جومبانج

 
 

 
 
 
 



Fokus 

penelitian 

Sumber data Pertanyaan Metode 

pengumulan data 

Perencanaan 

pembelajaran 

Kepala Sekolah 

1. Apakah guru menyusun perangkat pembelajaran 

setiap tahun ajaran baru?  

2. Bagaimanakah kesiapan guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013? Bagaimana 

kesiapan Silabus dan RPP sebelum proses 

pembelajaran?  

3. upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk 

mempermudah guru dalam menerapkan kurikulum 

2013? 

4. apa saja kesulitan guru dalam menerapkan 

kurikulum 2013 terutama dalam hal pembuatan 

perangkat pembelajaran? Dan bagaimana solusinya? 

5. Menurut anda, apakah dengan adanya pergantian 

kurikulum ini mampu meningkatkan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar? Mengapa?  

6. Menurut anda, apakah guru mampu melaksanakan 

kurikulum 2013?  

7. Apakah anda sebagai Kepala Sekolah 

menginstruksikan suatu hal dalam pelaksanaan 

pembelajaran baik dari segi persiapan, pelaksanaan, 

kegiatan akhir dan juga evaluasi pembelajaran?  

8. Adakah hambatan yang dialami sekolah dari 

pelaksanaan kurikulum 2013? Bagaimana solusinya?  

 

- Wawancara 

 

Wakil Kepala 

Sekolah 

1. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 

2013?  

2. Bagaimanakah Sosialisasi Kurikulum 2013 

yang dilakukan oleh sekolah?  

3. Apa sajakah persiapan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah sebelum melaksanakan kurikulum 

2013?  

4. apa saja kendala yang dihadapi guru dan pihak 

sekolah sendiri dalam menerapkan kurikulum 

2013? 

5. apakah semua guru sudah mengikuti pelatihan 

tentang kurikulum 2013? 
 

- Wawancara 

 

Guru bahasa arab 

1. Apa yang anda fahami dari kurikulum 2013? 

2. Kelas apa saja yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013? 

3. Apa perbedaan perencanaan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 dengan KTSP 

dalam mata pelajaran bahasa arab? 

4. Apakah kurikulum 2013 sudah benar-benar 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab? 

5. Apakah sebelum mengajar anda mempersiapkan 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

 



program tahunan, semesteran, mingguan dan 

harian, remidi dan pengayaan?  

6. Apakah anda membuat silabus sendiri atau 

hanya mengutip dari depdiknas kemudian 

dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? 

Atau silabus dibahas dalam MGMP kemudian 

disekolah disesuaikan dengan kondisi peserta 

didik?  

7. Apakah manfaat dari silabus yang anda buat? 

8. Apakah anda menemui hambatan dalam 

pembuatan silabus? Dan bagaimana solusinya? 

9. Apakah yang anda ketahui tentang RPP?  

10. Apakah ada hambatan dalam pembuatan RPP? 

Bagaimana Solusinya? 

11. Bagaimana anda memasukan unsur dari 

kurikulum 2013 di dalam RPP yang anda buat?  

12. bagaimana cara guru menganalisis KD kedalam 

indikator? 

13. bagaimana cara guru membuat indikator 

kedalam tujuan pembelajaran? 
 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 
Guru bahasa arab 

1. Apa yang anda lakukan di awal kegiatan 

pembelajaran?  

2. kegiatan apa saja yang anda lakukan dalam 

kegiatan inti yang sesuai dengan kurikulum 2013 

seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data 

dan lain-lain? 

2. Metode apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran?  

3. Apa Buku Pegangan yang digunakan?  

4. Media apa yang anda gunakan dalam kegiatan 

pembelajaran?  

5. Apa yang anda lakukan dalam kegiatan akhir 

pembelajaran? 

- Wawancara 

- Observasi 

- dokumentasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحظة عن تنفيذ تعليم اللغة العربيةورقة 
 

 :  إسم المدرسين
 :  إسم المدرسة 
 :  موضوع المواد

 

 جوانب من المالحظة

 

 أنشطة األولية 

 تصور والدوافع
 رقم

 1 ختصيص الدولة التعلم املرح 
مناقشة عن كفاءات اليت قد دراهتا وتطوير قبلها فيما يتعلق بالكفاءة  

 اليت سيتم دراستها وتطويرها

2 

 3 يف احلياة اليومية اوفائدهت هاتسليم كفاءات اليت حتقيق 
 4 تسليم نطاق املواد وأنشطة اليت ستنفذ 
 سليم الكفاءات وخطة األنشطةت 

 1 توفري القدرات اليت حتقيق التالميذ 
تسليم خطة األنشطة املثال أنشطة الفرادى وأنشطة جمموعة العمل  

 وإجراء املالحظة

2 

 أنشطة األساسية 
 اتقانها المواد الدراسي

 1 القدرة على مناسبة املواد باألهداف التعلم 
 2 القدرة على ربط املواد باملعارف األخرى 
 3 يعرض املدرسني عن املواد التعلم املناسب 
 4 )من السهل إىل الصعب ( نهي بامل عرض املادة 
 تطبيق استراتيجيات التعلم 

 1 اليت حتقيقهاتنفيذ التعلم املناسبا بالكفاءات  

 2 تنفبيذ التعلم باملتكاسيك 

 3 إتقان الفصل 

 4 تنفيذ التعلم املناسب بالوقت 



 5 تنفيذ التعلم بالسياق 
 6 تنفيذ التعلم لتعديد التالميذ على العمل اإلجايب 
يعرض املدرسني أنشطة اليت تشمل املكونات على أساس منهج  

 ذلك.مثل مراقبة وإسأل ومجع املعلومات وإتصال وغري  2113
7 

 (saintifik)تطبيق المدخل العلمي  

 1 .إعطاء املدرسني السؤال ملاذا وكيف 
 2 تعط  املدرسني الفرصة على التالميذ السأل 
 3 تعط  املدرسني الفرصة على التالميذ ملراقبة 
 4 تعط  املدرسني الفرصة على التالميذ لتيرييب 
 5 لتحليلتعط  املدرسني الفرصة على التالميذ  

 6 تعط  املدرسني الفرصة على التالميذ للتفكري منطقياً ومنهييا 

 7 يعرض املدرسني أنشطة التالميذ التواصل 

 تطبيق التعلم التكاملية 
 1 يعرض املدرسني التعلم املناسب باملواد 
وعلم  الرياضيات مثليعرض املدرسني باالندماج جمموعة الدراس   

 الدينية وغري ذلك.
2 

 3 يعرض املدرسني بالرائع واملزاح  
 مصادر التعلم وواسائل التعلم 
 1 تؤدي املهارة يف استخدام مصادر التعلم 
 2 تؤدي املهارة يف استخدام وسائل التعلم 
 3 مصادر التعلم ينطوي على املتعلمني يف استخدام 

 4 وسائل التعلم ينطوي على املتعلمني يف استخدام 

 التالميذ في أنشطة التعلمينطوي  

لتفاعل بني املعلمني تعزيز املشاركة الفعالة للمتعلمني من خالل ا 
 .مصادر التعلمو  واملتعلمني

1 

 2 .يتبىن الفرح أو احلماس للمتعلمني يف التعلم 

 3 ويبني موقف منفتح من استيابة املتعلم 

 4 الرد باإلجياب على املشركة التالميذ 

 الخاتميةأنشطة  



 1 جعل املتعلمني واملعلمني االستنتاجات الدروس 
 2 أنشطة االنعكاس على أنشطة املضطلع هبا جعل املتعلمني واملعلمني 

 3 توفري املعلمني واملتعلمني التغذية املرتدة يف هذه العملية ونتائج التعلم 
 4 إجراء التقييم 
 5 تقدمي خطة التعلم يف االجتماع املقبل 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan   : MIN REJOSO 

Mata Pelajaran  : B. Arab 

Kelas/ Semester  : I/II 

Materi pokok  : أسماء الفواكهبعض 

Jam Pertemuan : 6 X 35 menit 

 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 

I. KompetensiInti (KI) 

1 Menerima dan menjalankan ajaran  agama yang dianutnya. 

2 Menunjukkan perilaku jujur,disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, 

dan percaya diri dalamberinteraksi dengan keluarga,teman, guru, 

dantetangganya 
3 Memahami pengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati, 

menanya danmencobaberdasarkan rasa ingintahu tentangdirinya, 

makhlukciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan benda-benda 

yangdijumpainya di rumah, di sekolahdan tempat bermain 
4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.  

II.KompetensiDasar (KD) Dan Indikator 

N

o

. 

KOMPETENSI  DASAR 

1.  1.1 Menerima danmenyakinibahwa bahasa 

ArabmerupakananugrahAllah SWT 

1.2 

Menjalankandanmengamalkanbahasaarabsebagaiwujudsyu

kuranugrah Allah SWT  

2. 2.1 Memotifasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman dan guru 

2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

dan guru 

3 3.1 Mengenal bunyi mufradat terkait topik : 

 بعضأسماءالفواكه

Baik secara lisan maupun tulisan  

3.2 Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik :  

 بعضأسماءالفواكه

3.2.1 Mampu mengucapkan “nama-nama buah” dan memahami 



artinya dengan benar 

3.2.2Mengidentifikasi “nama-nama buah” yang diperdengarkan 

dengan benar. 

4 4.1 Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

 أسماء الفواكهبعض

4.2 Menghafalkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait 

topik: 

الفواكهأسماءبعض   

4.2.1 

Mampubertanyajawabsederhanamempergunakanmufra

datterkaittopik. 

 

III. Tujuan Pembelajaran 

Pesertadidikmampumenirukankosakataterkaittopik بَ ْعُض أْسَماِء
danmampumengkomunikasikannyadalamkegiatantanyajawabsالَفَواِكه

ederhana. 

IV. Materi Pembelajaran 

 فَ َرْوَلة -ِبطِّْيخ  – تُ فَّاح – بُ ْرتُ َقال 
اَفة -َتْمر  –أنَانَاس  – ِعَنب- َمْوز    َجوَّ

   V. MetodePembelajaran 

Menggunakanpendekatan scientific 

Ceramah, Metode Drill dan game 

VI.Sumber/ Media Pembelajaran 

1. Media:gambarبعضأسماءالفواكه 

2. Alat/Bahan:papan tulis, Spidol dan kertas karton 

3. Sumber Pembelajaran: Bukubahasa dan KamusBahasa Arab 

VII.Proses Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama2X 35 Menit): 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihankelasposisi 



tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Memaparkanilustrasimelalui media /alat peraga /alat bantu bisa berupa 

tulisan manual dipapan tulis, kertas kartonatau slide. 

5) Guru memberikanpengantartopikketerampilankepada peserta didik. 

b. Kegiatan Inti 20 menit : 

 Mengamati 

  Peserta didik mengamati gambarbuah-buahan 

 Pesertadidikmengamaticontohpemakaiankosa katabuah-

buahdalambahasaarab. 

 Menanya  

 Pesertadidikmenanyakankosa kata baru yang 

belumdiketahuimaknanya. 

 Pesertadidikmenanyakankepada guru kosakata  buah-buahan  yang 

belum di ketahuinya. 

 Mengeksplorasi/eksperimen 

 Pesertadidikmenyelesaikanbeberapalatihanpemahamanmaknakosa 

kata baru. 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik mengemukakan hasillatihan. 

 Mengkomunikasikan  

 Pesertadidikmampumempresentasikanhasillatihan 

 Penutup5 menit  

 Guru danpesertadidikmembuatsimpulanpelajaran 

 Guru memberirefleksisederhanaterhadapkegiatan yang telahdilakukan 

 SGurumemberikanumpanbalikterhadap proses danhasilpembelajaran 

 Guru menyampaikanrencarapembelajaranpadapertemuanberikutnya 

 Guru memberipesan-pesan moral kepada siswa 

 Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama 

VIII. Penilaian 

1. Non tes Bentuk:  

a. Observasi 

b. Penilaian antar peserta 

2. Tes 



a. Tulis 

b. Tes unjuk kerja, portofolio, dan proyek  

     
Rubrikpenilaian 

 

 

No. 

 

NamaPesertaDidik 

AspekPenilaian  

 

T

o

t

a

l

 

S
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Ketu

n

t

a

s

a
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T

i

n

d

a
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L
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P
el
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K
o
sa
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at

a 

P
em

ah
am

an
 

JML T 
T

T 
R 

Pemutus

an 

1 Abdul 

Abaginasiri 

          
2 AchmadAbyyu U           
3 AdheadraAr-

Rahmatul 

          
4 ahmadAlfan Alfa           
5 Ahmad 

maulanaSyifa' 

          
6 Ahmadsyauqimub

arok 

          
7 Ahmad 

ZulfikarAzmi 

          
8 Aim NurisFatih A           
9 Akmal Ahmad 

arifudin 

          
10 Annisasalsabila R           
11 AzwaAnfusyaRos

yid 

          
12 DhanyRadityaFir

daus 

          
13 FarhanRahmad R           
14 HajarNurlathifah           
15 M .B. Ulum           
16 M. HadiNaufal           
17 M. Iqbal Budi 

Abdillah 

          
18 Muhammad Daffa 

F 

          
19 Muhammad 

Kalanda Z 

          
20 NafisaRahma M           
21 NailaAlfiRahma 

A 

          
22 NajwarizkaSoraya 

R 

          
23 Qurrota 'Ayunin 

M 

          
24 RahmahAdinda 

Alma 

          
25 SafitriDiesha W           
26 SaichunNiswaApr

illia 

          
27 SayyidahNafisatul           
 28 VanindyaAulia 

Pemutusan 

          
29 Zam'ahFazaNurif

ah Q 

          
30 ShafiraKamila           

 

 



Deskripsi 

AspekPenilaian Deskripsi Skor 

Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 

 Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 

 Ada masalah pengucapan yang membuat 

pendengar harus konsentrasi penuh dan kadang-

kadang ada kesalah pahaman 

3 

 Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, 

sering diminta mengulangi 

2 

 Masalah pengucapan serius sehingga tidak bias 

dipahami 

1 

Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5 

 Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh 

masalah bahasa 

4 

 Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa 

3 

 Seringragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 

bahasa 

2 

 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga 

percakapan tidak mungkin terjadi 

1 

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti 

penutur asli 

5 

 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang 

tidak tepat 

4 

 Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 

percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan 

kosa kata 

3 

 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa 

kata terbatas sehingga sulit dipahami 

2 

 Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan 1 



tidak mungkin terjadi 

Pemahaman Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5 

 Memahami hamper semuanya, walau ada 

pengulangan pada bagian tertentu 

4 

 Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila 

bicara agak diperlambat walau ada pengulangan 

3 

 Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2 

 Tidak bias memahami walaupun percakapan 

sederhana 

1 

 

a. Keterampilanmembacanyaring. 

 

 

No. 

 

NamaPesertaDidik 

AspekPenilaian 
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Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el

an
ca

ra
n
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In
to

n
as

i 

T TT R Pemutusan 

1 Abdul Abaginasiri          
2 AchmadAbyyu U          
3 AdheadraAr-Rahmatul          
4 ahmadAlfan Alfa          
5 Ahmad maulanaSyifa'          
6 ahmadsyauqimubarok          
7 Ahmad ZulfikarAzmi          
8 Aim NurisFatih A          
9 Akmal Ahmad arifudin          

10 Annisasalsabila R          
11 AzwaAnfusyaRosyid          
12 DhanyRadityaFirdaus          
13 FarhanRahmad R          
14 HajarNurlathifah          
15 M .B. Ulum          
16 M. HadiNaufal          
17 M. Iqbal Budi Abdillah          
18 Muhammad Daffa F          
19 Muhammad Kalanda Z          
20 NafisaRahma M          
21 NailaAlfiRahma A          
22 NajwarizkaSoraya R          



23 Qurrota 'Ayunin M          
24 RahmahAdinda Alma          
25 SafitriDiesha W          
26 SaichunNiswaAprillia          
27 SayyidahNafisatul          
 28 VanindyaAulia P          
29 Zam'ahFazaNurifah Q          
30 ShafiraKamila          

 

Deskripsi 

AspekPenilaian Deskripsi Skor 

Kelancaran Sangat lancer 4 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi Semua ucapan dipahami 4 

 Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami 3 

 Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami 2 

 Semuaucapantidakdapatdipahami 1 

Pelafalan Semuaucapanbenar 4 

 Sebagianbesarucapanbenar 3 

 Sebagiankecilucapansudahbenar 2 

 Hampirsemuaucapantidakbenar 1 

Intonasi Tekanan/iramasemua kata, frasa, kalimatbenar 4 

 Tekanan/iramasebagianbesar kata benar 3 

 Tekanan/iramasebagiankecil kata benar 2 

 Tekanan/iramasemua kata salah 1 

b. Keterampilanmenyusunkalimat. 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kesesuaian isi Menanggapi tugas dengan sempurna; 

pembahasan sempurna; informas 

irelevan dan tepat; interpretasi sangat 

kuat dan mendukung. 

4 



 Mampu menanggapi tugas; pembahasan 

mampu; informasi umumnya relevan 

dan tepat; interpretasi umumnya 

mendukung. 

3 

 Kurang mampu menanggapi tugas; 

pembahasan dapat diterima tapi kadang 

tidak konsisten; informasi kadang tidak 

relevan/tidaktepat; interpretasi kadang 

tidak konsisten dengan fakta. 

2 

 Tidakbisamenanggapitugas; 

pembahasantidaklengkapdantidakkonsi

sten; 

informasiseringtidakrelevan/tidaktepat; 

interpretasitidakkonsistendenganfakta. 

1 

 Mengabaikan atau kurang memahami 

tugas; minim pembahasan; informasi 

dan interpretasi tidak relevan. 

 

Kesesuaian langkah 

retorika 

Komunikasi efektif, sangat konsisten 

dengan bentuk teks khusus, ungkapan 

tertata dengan baik dan teratur, 

hubunganan tarbagian teks jelas 

4 

 Komunikasicukupefektif, 

umumnyakonsistendenganbentuktekskh

usus, 

organisasidanurutanungkapanumumnya

tertatadenganbaikdanteratur, 

hubunganantarbagianteksumumnyajelas 

3 

 Komunikasi kadang cukup efektif, 

konsisten bentuk teks khusus kadang 

terabaikan, 

2 



penataanungkapankadangsulitdiikuti, 

hubunganantarbagiantekskadangtidakje

las 

 Komunikasitidakefektif, 

maksudtidakjelas, 

tidakmengikutibentuktekskhusus, 

penataandanurutanungkapanantarbagia

ntekstidakjelas. 

1 

 Tidakbisadipahamisamasekali, 

mangabaikanbentuktekskhusus, 

tidakadapenataanteks. 

 

Kesesuaianbahasa Bahasa yang 

digunakansangatsesuaidenganbentuktek

s yang diberikandankontekskomunikasi 

4 

 Umumnya bahasa yang digunakan 

sesuai dengan bentuk teks yang 

diberikan dan konteks komunikasi 

3 

 Bahasa yang digunakan tidak konsisten 

dengan bentuk teks yang diberikan dan 

konteks komunikasi 

2 

 Bahasa yang digunakan tidak sesuai 

dengan bentuk teks yang diberikan dan 

konteks komunikasi 

1 

 Bahasa yang digunakan sangat buruk  

 

 

 

 

 

 

 



Tugas. 

 Testulis (menjodohkan gambar dengan kosa kata bahasa arab)  

 
Latihan 

1. Hubungkanlah dengan gambar yang tepat ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Hubungkan antara dua kosakata yang serupa! 

 
 
 
 
 
 

 بُ ْرتُ َقاٌل 

 

 ِبطِّْيخٌ 

 َمْوزٌ 

 أَنَانَاس
Gambar 

Pisang 

 
 

Gambar 
Semangka 

 
 

Gambar 
Jeruk 

 
 

Gambar 
Nanas 

 
 
 

 ِعَنبٌ 

 ِبطِّْيخٌ 

 َمْوزٌ 

 بُ ْرتُ َقالٌ 

 ِعَنبٌ 

 ِبطِّْيخٌ 

 َمْوزٌ 

 بُ ْرتُ َقاٌل 



 
3. Letakkan nomor yang tepat pada gambar sesuai nama buah, lalu warnailah 

gambar tersebut ! 

 بُ ْرتُ َقال فَ َرْوَلة َمْوز ِبطِّْيخ
1 2 3 4 

 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

Skorpenilaiansebagaiberikut. 

a.  Jikapesertadidikdapatmengumpulkantugasnyatepatpadawaktu yang 

ditentukandanmempunyaisikapperilaku yang baik, nilai 4,00 

b.  Jikapesertadidikdapatmengumpulkantugasnyasetelahwaktu yang 

ditentukandanmempunyaisikapperilaku yang baik, nilai 3,00 

c.  Jikapesertadidikdapatmengumpulkantugasnyasetelahwaktu yang 

ditentukandanmempunyaisikapperilaku yang kurangbaik, nilai 2,00 

 

 

 

 

 

Gambar 
Pisang 

 
 

Gambar 
semangka 

 
 

Gambar 
jeruk 

 
 

Gambar 
Strawberi 

 
 



Mengetahui,                                                                                    Jombang,3Juni 

2014 

Kepala MadrasahGuru Bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas Madrasah : MIN KAUMAN UTARA 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi pokok  : :بعض أسماءالفواكه 

Kelas/ Semester : I A, B, C, D dan E / Genap 

Alokasi waktu  : 8  TM (4 x 35) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-KI 

1 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-KI 

2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI-KI 

3 

Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingintahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI-KI 

4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 
B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1. Menerima anugerah Allah Swt berupa bahasa Arab 

1.2. Menerima keberadaan Allah Swt atas penciptaan manusia dan bahasa 

yang beragam 

2.1. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa Arab   dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman dan guru 

2.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 



3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik:بعض أسماءالفواكهbaik secara 

lisan maupun tulisan 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: بعض

 أسماءالفواكه

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik:بعض أسماءالفواكه 

4.2. Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: بعض

 أسماءالفواكه

C. Indikator 

a. Mampu mengucapkan “sebagian nama-nama buah-buahan” dan mengenal 

angka-angkanya dengan benar. 

b. Mampu mengidentiikasi “sebagian nama-nama buah-buahan” yang 

diperdengarkan dengan benar. 

c. Mampu bertanyajawab sederhana menggunakan kosakata terkait topik 

pembelajaran. 

 
E. Materi Pembelajaran 

Kosakata dan ungkapan terkait topic بعض أسماءالفواكه 
 

 
F. Metode Pembelajaran  

 Demonstrasi 

 Role Playing 

 Ceramah 

 
G .Sumber/ Media Pembelajaran 

 Buku Siswa 

 Gambar nama-nama buah-buahan 

 
H. KegiatanPembelajaran 

Proses Pembelajaran (Pertemuan 1) 

a. Pendahuluan/appersepsi 

 Guru dan siswa saling mengucapkan salam dan berdoa bersama.  



 Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan Bahasa 

Arab berupa ucapan basmalah :           لبَْسَملَتِ هَيَّابِنَا نَْفتَتُِح َدْرَسنَا بِقَِراَءِة ا  

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian,posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman peserta didik dan 

dikaitkan dengan tema بعض أسماءالفواكه 

 

b. Kegiatan Inti 

PERTEMUAN 1 

Mengamati 

 Siswa diminta mengamati gambar yang ditunjukkan guru (gambar nama-nama 

buah-buahan). 

 Siswa diminta menyanyikan teks mufrodat sebagian nama-nama buah-buahan 

dengan bimbingan guru. 

 Siswa diminta megamati teks urutan nama-nama buah-buahan dibuku siswa. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan  apa yang ada didalam gambar. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks teks urutan nama-nama buah-buahan. 

Mengeksplorasi 

 Siswa diminta mencari pasangan untuk mencocokkan sebagian nama-nama 

buah-buahan dalam bahasa arab. 

 Siswa bekerjasama dengan kelompoknya dengan penuh semangat dan percaya 

diri mencocokkan sebagian nama-nama buah-buahan dalam bahasa arab. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks nama-nama buah-buahan dengan 

bahasa arab pada buku siswa secara bergantian antar teman. 

 Siswamenerjemahkan  nama-nama buah-buahan dengan bahasa arab pada buku 

siswa. 

Mengkomunikasikan 



 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan nama-nama buah-buahan yang masih acak di 

depan kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

PERTEMUAN 2 

Mengamati 

 Siswa diminta mengamati guru melafalkan mufrodat nama-nama buah-buahan 

 Siswa diminta menirukan membaca teks mufrodat sebagian nama-nama buah-

buahan dengan bimbingan guru. 

 Siswa diminta megamati dan menirukan membaca teks urutan nama-nama 

buah-buahan dibuku siswa. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatanmenanyakan  apa yang ada didalam buku siswa. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks teks urutan nama-nama buah-buahan. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamencari pasangan untuk mencocokkan sebagian nama-nama 

buah-buahan dalam bahasa arab. 

 Siswa bekerjasama dengan kelompoknya dengan penuh semangat dan percaya 

diri mencocokkan sebagian nama-nama buah-buahan dalam bahasa arab. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks nama-nama buah-buahan dengan 

bahasa arab pada buku siswa secara bergantian antar teman. 

 Siswamenerjemahkan  nama-nama buah-buahan dengan bahasa arab pada buku 

siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan nama-nama buah-buahan yang masih acak di 

depan kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

PERTEMUAN 3 



Mengamati 

 Siswa diminta mengamati gambar yang ditunjukkan pada slide. 

 Siswa diminta menyanyikan teks mufrodat sebagian nama-nama buah-buahan 

dengan bimbingan guru. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatanmenanyakan  apa yang ada didalam slide yang 

ditunjukkan guru. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks slide urutan angka yang ditunjukkan guru. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamencocokkan angka dengan nama angka bahasa arab di papan 

tulis. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks nama-nama buah-buahan dengan 

bahasa arabpada papan tulis. 

 Siswamenerjemahkan  nama-nama buah-buahan dengan bahasa arab tanpa 

melihat buku. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan nama-nama buah-buahan yang masih acak di 

depan kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

PERTEMUAN 4 

Mengamati 

 Siswa diminta menyanyikan teks mufrodat sebagian nama-nama buah-buahan 

dengan bimbingan guru. 

 Siswa diminta megamati teks urutan nama-nama buah-buahan dibuku siswa. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks teks urutan nama-nama buah-buahan. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamewarnai kotak sesuai dengan jumlah bilangannya. 



Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks nama-nama buah-buahan dengan 

bahasa arab pada gambar yang diwarnai siswa. 

 Siswamenerjemahkan  nama-nama buah-buahan dengan bahasa arab pada buku 

siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing individu diminta  untuk menyampaikan (mempresentasikan) 

gambaran warna di depan kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

 

c. Penutup  

1. Peserta didik menyimpulkan  pelajaran بعض أسماءالفواكه. 

2. Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas menulis nama-nama 

buah-buahan dalam bahasa arab pada kartu untuk di hafal. 

3. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dipandu dalam bahasa Arab :          

 هَيَابِنَا نَْختَتُِم َدْرَسنَا بِقَِراَءِة اْلَحْمَذلَتِ                      

I. Penilaian 

1. Pengetahuan 

Tuliskan arti kata-kata berikut pada kolom yang tersedia! 

No Nama buah Mufradat 

1 Mangga  … 

2 Pisang  … 

3 Anggur  … 

4 Jeruk  … 

5 Nanas  … 

6 Kurma  … 

7 Jambu  … 



8 Papaya  … 

9 Apel  … 

10 Semangka  … 

 

2. Sikap 

Tema: بعض أسماءالفواكه. 
 

a. Lembar Pengamatan Sikap (penilaian guru) : 

No Nama Peserta didik Perilaku yang diamati Jumlah skor 

A B C  

1      

2      

3      

 

Keterangan : 
 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Percaya diri A 

Disiplin B 

Bekerjasama  C 
 

 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

b. Penilaian antarpeserta didik : 

Teman penilai: … 

No Nama teman Perilaku yang diamati Jumlah skor 

Bekerja sama Menghargai teman Jujur   

1      

2      

3      

 

Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan : 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

c. Penilaian Diri: 

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai 

dengan keadaan dirimu! 



Nama : … 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 
Selama melakukan tugas kelompok  

saya bekerja sama dengan teman satu 

kelompok 

  

2 
Saya mencatat data dengan teliti dan 

sesuai dengan fakta 

  

3 
Saya melakukan tugas sesuai dengan 

jadwal  yang telah dirancang 

  

4 
Saya membuat tugas terlebih dahulu 

dengan membaca literature yang 

mendukung tugas 

  

 

3. Keterampilan 

a. Penilaian guru 

Tema :   بعض أسماءالفواكه 
Aspek : Qira’ah 

No Nama Peserta didik 
Perilaku yang diamati 

Kelancaran Intonasi Pemahaman 

1N   A     

22  D       

Dst    [      
   

Keterangan : 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Kelancaran  A 

Intonasi B 

Pemahaman  C    

Kriteria Penilaian: 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Sangat baik 3 

Baik  2 

Cukup  1 

 

b. Penilaian antar teman 
 

Simaklah dengan baik perkenalan  dari setiap anggota kelompok. Isilah format 

berikut ini sesuai dengan pendapatmu  dengan memberikan tanda cek () pada 

kolom . 
 

Nama Peserta Didik (penilai) : ________________________ 

 

N Yang Suara Gaya Isi 



                                                                            Jombang, 2 Januari 

2015 

          Mengetahui,   

     Kepala Madrasah                  Guru 

Kelas 1 

 

 

  H.M.Zainut Tamam, S.Ag, M.Pd.I            Nur Hamidah, S.Pd.I 

Nip.19751206 199903 1 002                 Nip. 19721115  200501 2 

003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN 

Identitas Madrasah : MIN KAUMAN UTARA 

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Materi pokok  : بعض األلوان 
Kelas/ Semester  : I A, B, C, D dan E / Genap 

Alokasi waktu  : 6 TM (3 x 35) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-KI 1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI-KI 3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingintahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI-KI 4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1. Menerima anugerah Allah Swt berupa bahasa Arab 

1.2. Menerima keberadaan Allah Swt atas penciptaan manusia dan bahasa 

yang beragam 

2.1. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa Arab   dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman dan guru 

2.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 



3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik:بعض األلوانbaik secara lisan 

maupun tulisan 

3.2. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik:بعض األلوان 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik:بعض األلوان 

4.2. Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: بعض

 األلوان
C. Indikator 

a. Mengucapkan Jenis-jenis warna yang disediakan dengan benar 

b. Mengidentiikasi Jenis-jenis warna  yang diperdengarkan dengan benar 

c. Menghafal Jenis-jenis warna 

d. Bertanya jawab tentang Jenis-jenis warna dengan menggunakan pertanyaan  

E. Materi Pembelajaran 

Kosakata dan ungkapan terkait topic بعض األلوان 
 

 
F. Metode Pembelajaran  

 Demonstrasi 

 Role Playing 

 Ceramah 

 
G .Sumber/ Media Pembelajaran 

 Buku Siswa 

 Gambar aktifitas Jenis-jenis warna 

 
H. Kegiatan Pembelajaran 

Proses Pembelajaran (Pertemuan 1) 

d. Pendahuluan/appersepsi 

 Guru dan siswa saling mengucapkan salam dan berdoa bersama.  

 Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan Bahasa 



Arab berupa ucapan basmalah :            َْرَسنَا بِقَِراَءِة البَْسَملَتِ هَيَّابِنَا نَْفتَتُِح د  

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian,posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman peserta didik dan 

dikaitkan dengan tema بعض األلوان 
e. Kegiatan Inti 

PERTEMUAN 1 

Mengamati 

 Siswa diminta mengamati gambar yang ditunjukkan guru (gambar aktifitas 

Jenis-jenis warna). 

 Siswa diminta menyanyikan teks mufrodat terkait topik Jenis-jenis warna. 

 Siswa diminta megamati teks Jenis-jenis warna.  

Menanya 

 Siswa diberi kesempatanmenanyakan  apa yang ada didalam gambar. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks teks Jenis-jenis warna. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamencari pasangan untuk mencocokkan Jenis-jenis warna dalam 

bahasa arab. 

 Siswa bekerjasama dengan kelompoknya dengan penuh semangat dan percaya 

diri mencocokkan Jenis-jenis warna dalam bahasa arab. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca Jenis-jenis warnabahasa arab pada 

buku siswa secara bergantian antar teman. 

 Siswamenerjemahkan  Jenis-jenis warnadengan bahasa arab pada buku siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan Jenis-jenis warna yang masih acak di depan 

kelas. 



 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

PERTEMUAN 2 

Mengamati 

 Siswa diminta mengamati guru melafalkan mufrodat Jenis-jenis warna 

 Siswa diminta menirukan membaca teks mufrodat Jenis-jenis warnadengan 

bimbingan guru. 

 Siswa diminta megamati dan menirukan membaca teks urutan Jenis-jenis 

warnadibuku siswa. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatanmenanyakan  apa yang ada didalam buku siswa. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks teks urutan Jenis-jenis warna 

 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamencari pasangan untuk mencocokkan Jenis-jenis warna dalam 

bahasa arab. 

 Siswa bekerjasama dengan kelompoknya dengan penuh semangat dan percaya 

diri mencocokkan Jenis-jenis warna dalam bahasa arab. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks Jenis-jenis warnadengan bahasa 

arab pada buku siswa secara bergantian antar teman. 

 Siswamenerjemahkan  Jenis-jenis warnadengan bahasa arab pada buku siswa. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan Jenis-jenis warna yang masih acak di depan 

kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

PERTEMUAN 3 

Mengamati 

 Siswa diminta mengamati gambar yang ditunjukkan pada slide. 



 Siswa diminta menyanyikan teks mufrodat Jenis-jenis warna dengan bimbingan 

guru. 

Menanya 

 Siswa diberi kesempatanmenanyakan  apa yang ada didalam slide yang 

ditunjukkan guru. 

 Siswa diberi kesempatan menanyakan kata-kata yang belum difahami dalam 

teks slide urutan angka yang ditunjukkan guru. 

Mengeksplorasi 

 Siswa dimintamencocokkan angka dengan nama angka bahasa arab di papan 

tulis. 

Mengasosiasi 

 Siswa diberi kesempatan untuk membaca teks Jenis-jenis warna dengan bahasa 

arabpada papan tulis. 

 Siswamenerjemahkan  Jenis-jenis warna dengan bahasa arab tanpa melihat 

buku. 

Mengkomunikasikan 

 Masing-masing kelompok/pasangan diminta  untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) mengurutkan Jenis-jenis warna yang masih acak di depan 

kelas. 

 Peserta didik diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

f. Penutup  

4. Peserta didik menyimpulkan  pelajaran Jenis-jenis warna 

5. Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas menulis Jenis-jenis 

warna dalam bahasa arab pada kartu untuk di hafal. 

6. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dipandu dalam bahasa Arab :          

 هَيَابِنَا نَْختَتُِم َدْرَسنَا بِقَِراَءِة اْلَحْمَذلَتِ                      

II. Penilaian 

4. Pengetahuan 

Tuliskan arti kata-kata berikut pada kolom yang tersedia! 

No Nama  Warna  Mufradat 

1 Warna … 



2 Putih  … 

3 Kuning  … 

4 Biru  … 

5 Hijau  … 

6 Merah  … 

7 Hitam  … 

8 Coklat  … 

9 Abu -abu … 

10 Ungu  … 

 

 

 

 

5. Sikap 

Tema: األلوان بعض. 
 

d. Lembar Pengamatan Sikap (penilaian guru) : 

No Nama Peserta didik Perilaku yang diamati Jumlah skor 

A B C  

1      

2      

3      

 

Keterangan : 
 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Percaya diri A 

Disiplin B 

Bekerjasama  C 
 

 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

e. Penilaian antarpeserta didik : 



Teman penilai: … 

No Nama teman Perilaku yang diamati Jumlah skor 

Bekerja sama Menghargai teman Jujur   

1      

2      

3      

 

Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan : 

Baik 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

f. Penilaian Diri: 

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai 

dengan keadaan dirimu! 

Nama : … 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 
Selama melakukan tugas kelompok  

saya bekerja sama dengan teman satu 

kelompok 

  

2 
Saya mencatat data dengan teliti dan 

sesuai dengan fakta 

  

3 
Saya melakukan tugas sesuai dengan 

jadwal  yang telah dirancang 

  

4 
Saya membuat tugas terlebih dahulu 

dengan membaca literature yang 

mendukung tugas 

  

 

6. Keterampilan 

c. Penilaian guru 

Tema :   األلوان بعض 
Aspek : Qira’ah 

No Nama Peserta didik 
Perilaku yang diamati 

Kelancaran Intonasi Pemahaman 

1N   A     

22  D       

Dst    [      
   

Keterangan : 

Kemampuan yang dikembangkan : 

Kelancaran  A 

Intonasi B 

Pemahaman  C    

Kriteria Penilaian: 



Kemampuan yang dikembangkan : 

Sangat baik 3 

Baik  2 

Cukup  1 

 

d. Penilaian antar teman 
 

Simaklah dengan baik perkenalan  dari setiap anggota kelompok. Isilah format 

berikut ini sesuai dengan pendapatmu  dengan memberikan tanda cek () pada 

kolom . 
 

Nama Peserta Didik (penilai) : ________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                            Jombang, 2 Januari 2015 

          Mengetahui,   

     Kepala Madrasah                           Guru Kelas 1 

 

 

  H.M.Zainut Tamam, S.Ag, M.Pd.I            Nur Hamidah, S.Pd.I 

Nip.19751206 199903 1 002                  Nip. 19721115  200501 2 003 
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 لباحثةالسيرة الذاتية ل
 

 زكية العابدة :   االسم 
 1991يويل  11، المنيان:  مكان / تاريخ الوالدة 

 جاترييغو غيالغا المنيان:   عنوان 
 185747354527:    هاتف 

 العلمية مراحلال
 غيالغا المنيان االبتدائية احلكومية  من املدرسة ةمتخرج -
اإلسالمية احلكومية املتوسطة من املدرسة  ةمتخرج -

 2117سنة   غرييسيك السعادة بونغاة
اإلسالمية احلكومية دينانيار  الثانوية من املدرسة ةمتخرج -

 2119جومبانج 
اإلسالمية احلكومية من جامعة سونان كاليياكا  ةمتخرج -

الرتبية قسم تعليم اللغة العربية سنة كلية   جوكياكرتا 
2113 
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