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ة ادلاجستري يف درجأقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على 

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
حد دعى أبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا اهتا من إج، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زور ماالن

مل ادلسوولية على ذلك، ولن حتاستقباال أهنا من تأليفو وتبني اهنا فعال ليست من حبثي فأنا أ
جبامعة موالنا مالك إبراىيم  ن ادلسوولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العلياو تك

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 أحد على ذلك.غبيت اخلاصة ومل جيربين ، وحررت ىذا اإلقرار بناء على ر ىذا
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 ،ادلقر ةالطالب
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 ووإدليتإ ىل وإدلي 

 اللذين ربياين وأّدباين أحسن التأديب 
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 تقديرالشكر و كلمة ال

 

احلمد هلل رب العرش العظيم، والصالة والسالم على رسولو الكرمي، ، بسم اهلل الرمحن الرحيم
سهم وأمواذلم خالصا لو وأصحابو الذين بذلوا أنفآعلى سيدنا وموالنا زلمد رؤوف رحيم، و 

 لوجو الكرمي.
تعليم اللغة العربية يف  " وضوع:رسالة حتت ادلالالباحثة من امتام الكتابة ذلذه قد انتهت 

لتكميل بعض "، للمبتدئيني يف مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج  1724منهج 
 ، ويف ىذه ادلناسبة البديعة قدمت الباحثة شكرا جزيال إىل:ادلاجستريالشروط لنيل درجة 

الدكتور احلاج موجيا راىرجو، ادلاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  الربفيسور .2
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، ادلاجستري مدير الدراسات العليا والدكتور احلاج رالدينهبالربفيسور الدكتور احلاج  .1
ولدانا وارغاديناتا، ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 

 براىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.إ
الربفيسور الدكتور احلاج مهيمن، ادلاجستري بصفتو ادلشرف األول. والدكتور احلاج  .4

 اوأرشدامه عبد احلميد، ادلاجستري بصفتو ادلشرف الثاين، اللذان وجها الباحثةزلمد 
 .بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه الرسالة ماشرفا عليهوأ

مدرسة يف الدكتوراندوس زلمد عارف حسني، ادلاجستري بصفتو مدير ادلدرسة  .3
ذة اللغة العربية يف مدرسة السالم اتتدائية اإلسالمية مباالنج، واألسالسالم االب



 ط

 

يف مدرسة السالم االبتدائية االبتدائية اإلسالمية مباالنج والطالب يف الصف األول 
 رسالة.الن ساعدوا الباحثة يف كتابة ىذه الذياإلسالمية مباالنج 

ومن  مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملًتمني، واألصدقاء يف قسم اللغة العربية .1
 ذكرىم مجيعا ىنا.أن تستطيع الباحثة الت

 
ىذا، واهلل أسأل أن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة ادلاجستري ىذه 

 د، آمني.نافعة ومفيدة للعباد والبال
 

 م.1721ماالنج، يونيو 
 الباحثة،

 
 زلسنة الصافية
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 مستخلص البحث
للمبتدئني حبث حتليلي يف مدرسة السالم االبتدائية  1724مبنهج م. تعليم اللغة العربية 1722زلسنة الصافية، 

اإلسالمية مباالنج، رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جامعة موالنا مالك 
 زلمد ( الدكتور1ادلاجستري ( األستاذ الدكتور مهيمن 2: اشرافإبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 .ادلاجستري حلميدعبد ا
 

 تعليم اللغة العربية، 1724منهج : الكلمة المفتاحية
 
 1724. ومبادئ التعليم يف ادلنهج تاقف وادلهار اإىل ادلو  وجو الطالبي ذيادلنهج ال ىو 1724ن ادلنهج إ

 يى مع ادلناىج السابقة 1724منهج  والفرقمتساو مع ادلنهج قبلو. ألن يف أساسو ىو تطوير من ادلناىج السابقة. 
 واقفيسعى إىل اجلمع بني ادل 1724أن ادلنهج  يعرفكما   .النقطة للتعلم، وكذلك للمواد اليت تعطي للمتعلمني

  ىناكوعلى الرغم أن . كون أولوية عليا أكثر من ادلعرفةتخرى، ادلوقف وادلهارات الالزمة لوبعبارة أ. وادلهارات وادلعارف
 1724 ادلنهجفقد تقرر أن يستخدم ىذا ادلنهج،  يكون تطبيق ات والسلبيات فيما يتعلق بإمكايناإلجيابيمن كثري 

ادلنافسة  خضم للمنافسة يف وذلك رفع مستواهلو  أكثر تقدما يف ىذا البلد التعليم يكونأيدهتا مجيع األطراف، حىت و 
 .العادلية

يف الصف األول مدرسة  1724اللغة العربية يف منهج حتليل تنفيذ تعليم أىداف من ىذا البحث، أوال: 
السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج، والثاين: حتليل جوانب ادلساعدة وادلعوقات/العائقة يف تعليم اللغة العربية على 

  يف الصف األول مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية ماالنج. 1724أساس منهج 
ث باادلقابلة وادلالحظة و بحث ادلنهج الوصفي التحليلي. مع األدوات البحمت الباحثة يف ىذا الاستخد

 . يقةسة الوثاوالدر 
مخسة أقسام، ىو: األىداف أو الكفاءة  الديه 1724أما نتائح البحث فيو تنفيذ تعليم اللغة العربية مبنهج 

من واحد بني  صعبايوجد  1724إن شعيد معلم اللغة العربية مبنهج األساسية واحملتوى والطريقة والوسائل والتقومي. 
جوانب ادلساعدة يف تعليم اللغة العربية الكفاءة األربعة و التقومي يف أولو. ولكن يف تنفيذ األخرى قد تفعل جيدا. و يف 

 تعليم اللغة العربية جوانب ادلعوقات يف خطة الدرس لكل ادلواد والكتب للطالب والكتب للمعلم، وأما: 1724مبنهج 
 تغاير وجيعل العوائق للتعليم اللغة العربية.طالب الذي احلالة ادلزاجية للكما ادلعلم غريه ىو عن التقومي و : 1724مبنهج 
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ABSTRACT 

Shofiyah, Muchsinatus. 2016. The Study of Arabic Language with Curriculum 2013 

for Children (Applying at Elementary School Islam Assalam Malang). 
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Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 1) Prof. Dr. H. Muhaimin, MA, 2) 

Dr. H. M. Abdul Hamid,MA. 
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Curriculum 2013 is the curriculum which directs students to the attitudes and skills. 

The principle of the curriculum in 2013 same as the previous curriculum.Because basically 

the curriculum in 2013 is the development of curriculums before. The difference between the 

curriculum in 2013 and curriculums before is the pressure point in the lesson, as well as in 

the materials provided by the teacher. As you know, that curriculum 2013 is more leads to 

attitudes, skills and knowledge. Supposing, attitudes and skills components more highlighted 

than the knowledge component.However, there are approved and against the implementation 

of this curriculum, but certainly the curriculum 2013 must be carried out and should be 

supported by all the parties, so education in Indonesia more advanced and increase the quality 

so as to compete in the midst of global competition. 

The purpose of this research is; 1) analyze the implementation of learning Arabic 

language with the curriculum 2013 in the class one SDI Assalam Malang, 2) analyze aspects 

of aid and hindrance in learning Arabic in class one SDI Assalam Malang  

This research used qualitative research methods with research an instrument such as 

interviews, observation, and documentation. And this research used the theory of Miles and 

Huberman. 

The results of this research are; in the implementation of curriculum 2013, there are 

five components, that is: The Purpose, The Subject, The Media’s The Methods, and 

Assesment. And, there is difficulty from one of purposes and Assesment in the beginning. 

But from the other component is already carried out carefully. Meanwhile, aspects of the 

hindrance that happened in learning Arabic language such as mostly subjects even the 

teachers mostly are about the assessment that it is still difficult, also the mood of students that 

unpredictable.  
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Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengarahkan peserta didik kepada sikap 

dan ketrampilannya. Prinsip dari kurikulum 2013 sama dengan kurikulum sebelumnya. 

Karena pada dasarnya kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum-kurikulum 

sebelumnya.Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya dalah 

pada titik tekan dalam pembelajarannya, begitu pula pada materi yang diberikan oleh 

guru.Seperti yang diketahui, bahwa kurikulum 2013 lebih mengarah kepada sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan.Ibaratnya, komponen sikan dan ketrampilan lebih ditonjolkan 

daripada komponen pengetahuan. Namun, terdapat pro dan kontra mengenai penerapan 

kurikulum ini, tapi yang pasti kurikulum 2013 wajib dilaksanakan dan perlu didukung ole 

semua pihak, agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan meningkat kualitasnya 

sehingga mampu bersaing ditengah-tengah persaingan global. 

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) menganalisis pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Arab dengan kurikulum 2013 di kelas satu SDI Assalam Malang, 2) menganalisis aspek 

bantuan dan penghalang dalam pembelajaran bahasa Arabdi kelas satu SDI Assalam Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrume penelitian 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Miles 

and Huberman. 

Adapun hasil penelitian ini adalah; bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

terdapat lima komponen, yaitu: tujuan, materi, metode, media, dan penilaian. Dalam 

pelaksanaannya terdapat kesulitan bagi guru, yaitu salah satu dari tujuan yang dirasa cukup 

sulit dan penilaian pada awalnya. Akan tetapi pada komponen-komponen yang lain sudak 

terlaksana dengan baik. Pada aspek bantuan yang diterima oleh mata pelajaran bahasa Arab 

adalah silabus pada setiap materi dan buku panduan siswa juga guru, sedangkan pada aspek 

penghalang yang terjadi dalam pembalajaran bahasa Arab seperti kebanyakan bahkan guru-

guru kebanyakan yaitu tentang penilaian yang dirasa masih sedikit menyulitkan, dan juga 

suasana hati siswa yang tidak bisa diperkirakan. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 
 مقدمة -أ 

 التعليم والثقافة من خالل وزارة احلكومةات واحدة من سياس 3102 منهج
سيتم تطبيق ىذا ادلنهج اجلديد يف و . يف إندونيسيا نوعية التعليم من أجل حتسني

.  لذلك، البد 3102/3102 السنةوقت واحد يف مجيع أحناء وطن إندونيسيا يف 
األطراف ادلنخرطني يف التعليم اإللزامي معرفة  كلو تعليمية،  ووحدةمريب، يف كل 

من اإلجيابيات كثري   ىناكوعلى الرغم من أن . 3102 على حنو عام دلنهجوفهم 
فقد تقرر أن يستخدم ذا ادلنهج، ى يكون والسلبيات فيما يتعلق بإمكانية تطبيق

 ي ىذا البلدأكثر تقدماالتعليمف يكونأيدهتا مجيع األطراف، حىت و  3102 ادلنهج
 .0ادلنافسة العادلية خضم للمنافسة يف وذلك رفع مستواهلو 

 إىل ادلوقف ادلنهج اليت توجو الطالب ىو 3102كما عرفت، أن ادلنهج 
)ادلنهج  قبلوالذي ادلنهج  متساومع 3102ئ التعليم يف ادلنهج مباد. و تاوادلهار 

3112 "KBK 3112" و ادلنهج "KTSP" .) ىو تطوير من  يف أساسومنهم ألن
النقطة للتعلم،  يى مع ادلناىج السابقة 3102منهج  والفرقىج السابقة. اادلن

يسعى إىل اجلمع  3102 أن ادلنهج يعرفكما   .وكذلك للمواد اليت تعطي للمتعلمني
                                                             

1
M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 3102 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

& SMA/MA. (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 3102), hal 7 
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وبعبارة أخرى، ادلوقف وادلهارات الالزمة ليكون . وادلهارات وادلعارف وقفبني ادل
 .3أكثر من ادلعرفةأولوية عليا 

تغيريات أساسية يف عملية التعلم تطول سيحدث  3102تطبيق ادلنهج 
تغيريات يف األساسية، نوعني من التغيريات كحد أدنىهناكيتم إجراء. التعليم ادلدرسي

 يف سياق نظم التعلمت نأ التعلم . التغريات يفميقو نظام التتغيريات على التعلم و نظام 
اكتساب  لتمكني الطالب من اذلدف الرئيسي مع فعلويلديو ما  3102ادلنهج

 3102هج ادلن يف سياق، التعلم يف اجملتمع. لذلك والعيش الالزمة للحياة الكفاءات
، مت التعلم نظام التغريات يفمع يف عملية التعلم. و  ادلنهج العلمي أساس علىجيري 
 مي احلقيقيو التق ادلتوقعاحلقيقي. ومن  التقييميكون ل لتقوميا ىدف نظامتغيري 

 يف احلياة اليومية. وميكن أيضاألداء ادلطلوب وفقا  قدرة الطالب القياس الستخدامو
 .2مي نتائج التعلمو تقلو تطوير التعليم ل ووسيلة كأساس احلقيقي ميو التق أن تستخدم

، رفع للمريب واألشخاص يف التعليم 3102يف تطوير ادلنهج، اخلاص منهج 
، مث يستطيع ان 3102لكفائة األساسية ومعايري الكفائة يف ادلنهج ليفهمون عن ا

يصنع ويطور عن خطة الدرس، ويستطيع ان يقييم التعلم باستخدام التقومي الذي 
 .31022يوجد يف ادلنهج 

لمي ومنوذج  التعليم مها: منوذج التعليم العيوجد منوذجني،  3102ادلنهج يف 
 بنشاط بناء ادلتعلمني حبيث التعلم عملية صميمي. منوذج التعليم العلمي ادلوضوعي

                                                             
2
M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 3102 …. hal: 01 

2
 Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 3102, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 3102) 
4
Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran……. Hal: 00-03 



3 
 

 
 

 يقًتحو ، ادلشاكل صياغة، ويالحظ فيو ادلراحلالقوانني وادلبادئ من خالل ادلفاىيم و 
 البيانات، وحتليل مجموعة متنوعة من التقنياتمبالبيانات ، ومجع الفرضياتيصيغ أو 

 2.سسواأل ادلبادئالقوانني، أو ادلفاىيم و ل يصتو واستخالص النتائج و 
هنمجا  يستخدم متكامل التعلم هو منوذجف ادلوضوعي منوذج التعلمأما  
للطالب.  غزىادلذات  اخلربات لتوفري العديد من ادلوضوعات تنطوي على موضوعيا

 من خالل التمجربةوه تعلم ذيال سيفهمون الطالب أنالتعلم يف موضيعادلقصود و 
 .2فهمهاقد ذياألخرى ال ادلفاىيم مع يتعلقو  ادلباشرة

سنة  111903رقم إندونيسيا يف  وزارة الشؤون الدينيةكما شرح يف الئحة 
لدرس اللغة العربية أن تنفيذ تعلم اللغة العربية  3102عن منهج ادلدرسة  3102

ادلواقف كفاءات وىيينبغي أن تشري إىل الكفاءات الثالثة  3102على أساس منهج 
الغرض الرئيسي  مراعاةاإلعداد  يفرات حىت يف تنفيذ التعلم ينبغي وادلعارف وادلها

ن يف تنفيذ التعلم ، و ادلعلم أن يراعيهايتحقق. و أما ادلبادئ اليت جيب  حىت.للتعلم
ع لدى ينبغي أن يكون زلور التعلم على ادلتعلمني و تنمية اإلبدا ما يلي :  فهي 

والقيم و تقدمي خربات التعلم ادلتنوعة األخالق  ديهمل ادلتعلمني و خلق ظروف نتمين
 .7ادلمتعةمن خالل تنفيذ عدة اسًتاتيمجيات وأساليب التعلم 

                                                             
5Imas Kurniasih, Berlin Sani.Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 3102. 

Kata Pena. Cetakan kedua, 3102. Hal: 32 

1
 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan AjarTematik, (Jakarta: KENCANA, 

3102), hal 23 
7
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 3102,tentang 

Kurikulum Madrasah 3102 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
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ادلدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج ىو احدى ادلدارس اليت تستخدم 
 ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية،تكون يف . اليت متلك األىداف اليت 3102ادلنهج 

 والتحصيل الدراسي كرميةال ألخالق االذين ذلمالشباب  لوالدة هبا ةوثوقادلو  تفوقةادل
 التكاتف. وىذه ادلدرسة ترفع شعار حتديات ادلستقبل دلواجهة وعلى استعداد

 8.ادلهرةو  ذكيو  خيشون الذي الشباب تشكيلو 
 3102وىكذا، ادلوضوع ذلذا البحث ىو تطبيق تعليم اللغة العربية يف ادلنهج 

يف الصف األول مبدرسةالسالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج. ستبحث الباحثة عن  
مباالنج  اإلسالميةكيفية التنفيذ و الطريقة اليت تستخدم يف مدرسة السالم االبتدائية 

 . 3102باألساس ادلنهج 
 حثأسئلة الب -ب 

درسة يف الصف األول ادل 3102نهج كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية مب -0
 السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج؟

يف  3102نهج ما اجلوانب ادلساعدة وادلعوقات يف تعليم اللغة العربية مب -3
 اإلسالمية مباالنج؟ درسة السالم االبتدائيةالصف األول ادل

 أهداف البحث -ج 
 كما يلى : اىدف وديفإّن ىذا البحث ل

الصف األول ادلدرسة يف  3102منهج حتليل تنفيذ تعليم اللغة العربية يف  -0
 السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج.

                                                             
8www.sdiassalam.blogspot.com/tentangkami, Jum’at, 0231233102, pukul: 

01.11 

http://www.sdiassalam.blogspot.com/tentangkami
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على أساس  تعليم اللغة العربيةادلعوقات/العائقة يف وانب ادلساعدة و اجل حتليل -3
 ماالنج.الصف األول مبدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية يف  3102منهج 

 أهمية البحث -د 
 يرجي ذلذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية:

 اجلانب النظري -0
على  تعليم اللغة العربيةأوال: أن يكون ىذا البحث حبثا وصفيا حتليليا يف 

 3102أساس منهج 
ثانيا: أن يكون ىذا البحث تشمجيعا للمدرس واخلرباء يف تعليم اللغة العربية 

 من متطلبات ىذا ادلنهج يف التعليم مبا يوضحو للمعلم
ثالثا: وللمجامعة أن يكون البحث للمجامعة زيادة يف ادلراجع وادلدخالت يف 

 حتزين العلوم خاصة يف ترقية تعليم اللغة العربية
 اجلانب التطبيقي -3

من جهة اذلدف،  3102أوال: للمدرسة، أن يكون معرفة وخربة دلنهج 
 التطبيق، والطريقة.

م، أن يكون لو مزيدا من ادلعرفة وادلعلومة، ومساعدا للمعلم يف ثانيا: للمعل
 اختيار اذلدف والطريقة يف تعليم اللغة العربية.

 حدود البحث -ه 
 حتدد الباحثة يف ىذا البحث كما يايل:

 يف تعليم اللغة العربية، تتناول: 3102احلدود ادلوضوعية: تطبيق منهح  -0
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 3102 تنفيذ التعليم اللغة العربية يف ادلنهج -
 جوانب ادلساعدة وجوانب ادلعوقات -

 .3102مايوا  32إىل  9احلدود الزمانية: ينعقد ىذا البحث يف التاريخ  -3
الصف األول مدرسة احلدود ادلكانية: حتدد الباحثة ادلكان ىذا البحث يف  -2

 السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج.
 دراسات السابقةال -و 

 منهم:قد قامت الباحثة يف نطاق البحث، 
منهج تعليم اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا فونورغو جاوا الشرقية ، مبوروا -0

  )حبث وصفي تقوميي يف ادلدرسة الثانوية للبنني
تعليم اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا ( معرفة أىداف 0 أهداف البحث:

تعليم اللغة العربية مبعهد وايل  ( معرفة زلتويات3، فونورغو جاوا الشرقية
تعليم اللغة العربية مبعهد وايل  ( معرفة طرق2، صاجنا فونورغو جاوا الشرقية
منهج تعليم اللغة ( معرفة مدى جودة 2، و صاجنا فونورغو جاوا الشرقية

من نواحي األىداف واحملتوى  العربية مبعهد وايل صاجنا فونورغو جاوا الشرقية
 ظيم وجناح تعليم اللغة العربية.والطرق حلمجات تن

ادلنهج الكمي الكيفي الذي ذلدف إىل معرفة منهج تعليم  منهج البحث:
اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا فونورغو جاوا الشرقية، وأيضا مدى اجلودة يف 

 منهج تعليم اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا فونورغو جاوا الشرقية.
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ى ادلعلمني االىتمام أكثر مبنهج تعليم اللغة أن الباحث عل نتائج البحث:
العربية حبيث ميكن مالحظة جودة منهج تعليم الطالب، وتقومي ادلنهج دائما 
يف أوقات معينة من أجل معرفة األعراض من الطالب يف تعليم اللغة العربية، 
أو إجراء التحسينات اليت تعترب أكثر مالءمة دلساعدة التعليم من لدن 

 والطالب يف التعليم اللغة العربية.ادلعلمني 
منهج تعليم اللغة العربية يف معهد تنكو شيك عمر ديان ، أنا صفيا جهاد -3

 العصري أتشيو )حبث وصفي تقوميي(
منهج تعليم اللغة العربية يف معهد تنكو  طورعن تكشف أهداف البحث: 

و، وعرض نوع منهج تعليمها والوصول إىل شيك عمر ديان العصري أتشي
 معرفة إجيابيات و سلبيات منهج تعليمها. 

ادلنهج وصفي تقوميي لوصف وتقومي منهج تعليم اللغة العربية منهج البحث: 
يف معهد تنكو شيك عمر ديان العصري أتشيو من خالل األىداف، 

 واحملتوى، والطريقة، والتقومي.
هج وزلتواه ادلستعمل يف معهد تنكو شيك ( عناصر ادلن0 نتائج البحث:

عمر ديان العصري أتشيو يتكون على مخسة عناصر ادلنهج ىي األىداف، 
( التوافق بني عناصر ادلنهج 3احملتوى، الطرائق، والوسائل، والتقومي. 

ادلستعمل يف معهد تنكو شيك عمر ديان العصري أتشيو مناسبا، نظريا كان 
( 2الباحثة أن تلك التناسب غري كامل.  أو تطبيقا، ومهما ذلك وجدت
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تناسب ادلنهج بتنفيذه يف ميدان التعليم والتعلم مبعهد تنكو شيك عمر ديان 
 العصري أتشيو مل يكم كامال.

دار القرآن  معهديف اللغة العربية  تعليمتطوير ، سارة نوفيانتي التوكنسينا -2
م )حبث وصفية 3101 –م 0922نورية بتوليهو مالوكو الوسطى من سنة ألا

 حتليلية(
إىل وصف مشأة معهد دار القرآم األنورية، وتطوير تعليم  أهداف البحث:

اللغة العربية من ناحية ادلنهج التعليم، واحملتوى، والطربقة التعليمية، والوسائل 
 التعليمية، وكذلك التقومي.

سة ادلدخل الكيفي بنوع البحث دراادلنهج وصفي تقوميي و  منهج البحث:
 .وصفية حتليلية

ىناك تطور يف التعليم اللغة العربية من أول بنية احلديقة  نتائج البحث:
التعليم القرآن "نور اللطيف" بتولبهو إىل ادلعهد دار الفرقان األنورية مبقياس 
أو ادلعايري بالتقومي الربارلي بنموذح . ولكن مل يكن ىناك تطور يف تعليم 

طريقة، مع أن مل يستخدم الطريقة السروعان يف اللغة العربية من ناحية ال
تعليم اللغة العربية من أول بنية احلديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" حىب 

 .اآلن، ألن مل يتعلم الطالب الكتب األصفرية
تطوير منهج اللغة العربية يف جامعة أنتساري ، شريف فتح رحمة اهلل -2

 .اجلنوبية )دراسة وصفية تقوميية(اإلسالمية احلكومية بنمجرماسني كلمنتان 
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( لوصف عناصر التطرير يف منهج تعليم اللغة العربية 0 أهداف البحث:
( 3، اإلسالمية احلكومية بنمجرماسني كلمنتان اجلنوبيةجبامعة أنتساري 

إىل  3112لوصف مالئمة منهج تعليم اللغة العربية ادلتطور )يف ادلدة من 
 مية احلكومية بنمجرماسني كلمنتان اجلنوبيةاإلسالم( جبامعة أنتساري  3100

( لوصف عوائق تطوير منهج 2مبنهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقيم هبا، 
اإلسالمية احلكومية بنمجرماسني  جامعة أنتساري  تعليم اللغة العربية يف

 .كلمنتان اجلنوبية
 ادلنهج الوصفي التقوميي لوصف وتقومي تطور منهج تعليم منهج البحث:

كلمنتان  اللغة العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنمجرماسني
 من خالل األىداف، واحملتوى، والطريقة، والتقومي. اجلنوبية

قد تطورت مجع عناصر منهج تعليم اللغة العربية يف مركز ( 0 نتائج البحث:
وجود االتفاق بني تطور ( 3، 3100-3112اخلدمة اللغوية منذ السنة 

منهج تعليم اللغة العربية لغري  هج اللغة العربية يف مركز اخلدمة اللغوية منمن
الناطقني هبا، ولكن يرحع تطور منهج تعليم اللغة العربية فيو إىل فهم اللغة 

أنتساري  إن عوائق التطور منهج تعليم اللغة العربية يف جامعة( 2، التقليدي
تنحصر إىل: )أ( العوائق  نوبيةكلمنتان اجل اإلسالمية احلكومية بنمجرماسني

اليت تتصل بادلعلم وادلتعلم، )ب( العوائق اليت تتصل بالًتبية واإلدارة )ج( 
  .العوائق اليت تتصل بادلباين والوسائل والتمجهيزات
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استفاداة الباحثة من البحوث السابقة ىي البحوث السابقة لكم عن  -
وىذ البحث عن تعليم منهج تعليم اللغة العربية وتطوير ذلك ادلنهج 

 .3102اللغة العربية على أساس منهج 
وتأكيد أن ىذا البحث غري مسبوق أن ىذا البحث عنتعليم اللغة العربية  -

الذي ادلنهج اجلديد يف أندونيسيا والذي فيها  3102على أساس منهج 
اإلجيابيات والسلبيات. وفيها يوجد جوانب ادلساعدة والعائقة أو 

 .وزارةالتعليم والثقافةخالل ادلعوقات من
 تحديد المصطلحات -ز 

وادلهارات  وقفيسعى إىل اجلمع بني ادل: ادلنهج اجلديد الذي 3102منهج  -0
وبعبارة أخرى، ادلوقف وادلهارات الالزمة ليكون أولوية عليا أكثر . وادلعارف

 .من ادلعرفة
التعليم  وزارةكما قالت   3102جوانب ادلساعدة اليت تطبق يف منهج  -3

ادلنهج ادلعلمني و  اختصاص مدى مالءمة حتديد( 0نوعان، ىو ) فةالثقاو 
مصادر التعليمية و  وادلواد الكتب توفر( 3، و)والكتب ادلدرسية الدراسي
 التدريب دور احلكومة يف، وتعزيز هجمعايري ادلن تشكيل اليت تدمجالتعلم 

 .ادلدرسةاإلدارة و  تعزيز ثقافة، وكذلك واإلشراف
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 أمني ادلظامل يفكما قال   3102منهج يف ق اليت تطبوقات عجوانب ادلو  -2
تكون عشر سنوات ل، واستغرق وإندونيسيا عدة لتطبيقىو  مجهورية إندونيسيا

 .جاىزة للتنفيذ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 المبحث األول: مفهوم المنهج

 المفهوم التقليدي عن المنهج -أ 
هنجا األمر: أبانو وواضحو، الطريق:  –إن أصل مادة كلمة "منهج" ىي "هنج"

 1سلكو، ج مناىج: الطريق الواضح.
يستخدمون بعض الًتبويُت تعريفا ليمثل الفهم العام دلصطلح ادلنهج، فيكون 

اخلطط ادلوضوعة لتوجيو التعلم يف ادلدرسة، ةويتك حتقيق ىذه اخلطط يف ىو 
الصف الدراسي، كما يعيشها ادلتعلمون جتريبا، وحتصل ىذه اخلربات يف بيئة 

 2تعليمية تؤثر بدورىا فيما يتعلم.
ويقول اآلخرون إن ادلنهج ىو خطة لطريق ينبغي أن يسلكو الًتبويون 

 3لتحقيق أىدافهم.

                                                             
 841(، ص: 1986)دار ادلشرق: بَتوت،  ادلنجد يف اللغة واألعالملويس مألوف،  1
)عمان: دار الشروق  اللغة العربية مناىجها وطرق تدريسيهاطو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوانلي،  2

 (، ص:2005للنشر والتوزيع، 
)الرباط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة(،  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أمحد طعيمة،  3

 85ص:



 
 

بُت مفهوم ادلنهج لغة ومفهوم اصطالحا كبَتة ومن ادلفاىيم الكثَتة والصلة 
 فيها مفهومان ينبغي الوقوف عليو أحدمها قدمي واآلخر حديث.

الذي يقدم للطالب يف  syllabuمان يقصد بادلنهج قدديا ادلقرر الدراسي 
 مادة معينة فهناك مقرر للجغرافيا وىناك آخر للتاريخ ةثالث للرياضيات ورابع

 4للغة...... وىكذا.
وىكذا بالتأكيد مفهوم ضيق ادلنهج ألنو يستبعد منو كل نشاط ديكن أن يتم 
خارجا حجرة الدراسي. وديكن أن ينمي مهارات التلميذ احلركية ويزيد من ثقتو 
بنفسو. بل إن التصور التقليدي للمنهج يستبعد تنمية االجتاىات النفسية 

علمية ألنو يكاد يقتصر على حتفيظ التالميذ السليمة واكتساب طرق التفكَت ال
 5ادلعلومات واصطناع الوسائل اليت تكشف من مقدار ما حفظو عنو.

 المفهوم الحديث عن المنهج -ب 
يتكون ادلنهج مبفهوم احلديث ىو من األنشطة التعليمية اليت تستخدمها 

غوب فيها. ادلدرسة لتهيئة خربات تعليمية للتالميذ، حتقق النتائج التعليمية ادلر 
وتضمن ىذه األنشطة الدراسية داخل الفصل، والنشاط ادلدرسي عامة، 
وخدمات اإلرشاد النفسي واالحتماعي، وادلشروعات ادلشًتكة بُت ادلدرسة 

 6واجملتمع احمللي.

                                                             
 123)جامعة أم القرى: اجلزء األول(، ص:  جع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَت أخرىادلر رشدي أمحد طعيمة،  4
)دار النهضة العربية: القاىرة: الطبعة الثالثة،  أساسها، ختطيطها، تقوديها–مناىج حيي محيد ىندام وجابر عبد احلميد جابر،  5

 9(، ص: 1976
 18(، ص: 1986-1407)مكتبة الفالج: الكويت،  يط ادلناىج الدراسية وتطويرىاختطفكري حسن ريان،  6



 
 

 أساس منهج تعليم اللغة العربية -ج 
 األسس الفلسفية للمنهج -1

ابن سينا إن رجال الًتبية فالسفة، فسقراط وأفالطون وأرسطو و 
والفارايب وروسو وجون ديوي ىم فالسفة ومربون يف أن واحد. وشلا يؤكد 
ىذه العالقة ذلك الًتابط القائم بُت الغاية من الًتبية والغاية من احلياة، 
فالفلسفة تقرر غاية احلياة، الًتبية تقًتح الوسائل الكفيلة لتحقيق ىذه 

ف أنواع الًتبية اليت الغاية. وإن اختالف الفلسفات يؤدي إىل اختال
 شهدىا العامل من قبل ويشهدىا اليوم.

وتنعكس فلسفة الًتبية على فلسفة ادلدرسة ورسالتها، وكلما اتفقت 
فلسفة ادلدرسة مع فلسفة العامة للمجتمع كلما كان ذلك أدعى إىل 

 7وحدة وتكامل بناء اجملتمع وحتقيق أىدافو.
 األسس االجتماعية للمنهج -2

القوى االجتماعية ادلؤثرة يف وضع ادلنهج وتنفيذه ىذه األسس ىي 
وتتمثل يف الًتاث الثقايف للمجتمع، والقيم وادلبادئ اليت تسوده، 
واحلاجات وادلشكالت اليت يهدف إىل حلها، واألىداف اليت حيرص 

 على حتقيقها.
وىذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية أو النظام 

تمعات، و يف ضوءىا حتدد فلسفة الًتبية االجتماعي ألي رلتمع من اجمل
                                                             

 32-31)دار الفكري للطباعة والنثر والتوزيع(، ص:  دراسات يف ادلناىج واألساليب العامةصاحل ذياب ىندي،  7



 
 

اليت بدورىا حتدد زلتوى ادلنهج وتنظيمو واسًتاتيجيات التدريس والوسائل 
واألنشطة اليت تعمل كلها يف إطار مستق لبلوغ األىداف االجتماعية 

 8ادلرغوب يف حتقيقها.
 األسس النفسية للمنهج -3

وث علوم النفس ىي ادلبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات وحب
حول طبيعة ادلتعلم وخصائص منوه وحاجاتو وميولو وقدرتو واستعدادتو 

 وحول طبيعة عملية التعلم اليت جيب مراعاهتا عند وضع ادلنهج وتنفيذه.
و من ادلعروف أن زلور العملية الًتبوية ىو الطالب الذي هتدف إىل 

ادلنهج ىي تنميتو وتربيتو عن طريق تغيَت وتعديل سلوكو، ووظيفة 
إحداث ىذا التغيَت يف السلوك: يقول علماء النفس الًتبوي: إن السلوك 

وما ينتج  –ىي زلصلة عاملُت مها الوراثة والبيئة، ومن تفاعل الوراثة 
حيدث السلوك  –ومع ينتج عنها من تعلم  –مع البيئة  –عنها من منو 

 9الذي نرغب فيو يف الطالب ادلتعلم.
 للمنهجاألسس ادلعرفية  -4

إن الذكاء من ادلميزات األساسية للكائن اإلنساين، وادلعرفة ىو نتائج 
ىذا الذكاء، ودلا كانت ادلعرفة أساسية يف النمو اإلنساين حيث المنو 

                                                             
 41ادلرجع نفسو، ص:  8
 57ادلرجع نفسو، ص:  9



 
 

بدوهنا، فقد اعتربت أحد أىداف الًتبية الرئيسة، كما اعتربت أساسا 
 ىاما من األساس اليت جيب أن يراعيها ادلنهج الدراسي.

ساس ادلعرفة من ادلعارف ذلا أبعاد ذاتية، وذلا أبعاد موضوعية، وذلا إن أ
انعكاساهتا على ادلنهج، ومن واجب ادلنهج أن يهتم بذاتية اإلنسان 
العارف ونفسيتو وانفعاالتو، كما أن عليو أن يهتم مبوضوع ادلعرفة ورلاذلا 

 10أي بتوضيح األشياء اليت يكلف الطالب مبعرفتو.
 ليم اللغة العربيةأنواع مناهج تع -د 

تتعد أنواع مناىج تعليم اللغة الثانية. ولكل منهج منها تصور خاص لتعليم 
 ىذه اللغة وتقدمي مهارهتا وسنعاجل بعضها فيما يأيت: 

 (Grammatical Syllabusمنهج النحوي ) -1
يقصد بادلنهج النحوي تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل زلاور عامة تدور 

استنادا إىل منطقلُت مؤدى أوذلما: أن لغة  حول موضوعات القواعد
نظام. والنظام يشتمل على رلموعة من القواعد اليت لو تعلمها الفرد 
أصبح قادرا على استخدام اللغة. ومؤدى ادلنطلق الثاين ىو أن لكل 
معٌت تركيبا لغويا يناسبو. وعلينا أن حنصر الًتكيب ادلختلفة اليت تنقل 

 ان االتصال باللغة.معاين معينة تيسَت لإلنس
يبدأ واضعو ادلنهج إذن بتحديد ادلعاين اليت يريد الفرد التعبَت عنها، 
مث حتديد الًتاكيب اللغوية اليت تعطي لكل معٌت من ىذا ادلعاين. مث 
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اختيار ادلوضوعات النحوية اليت تنتمي ذلا ىذه الًتاكيب. مث توتيب ىذا  
ي فيقدم ما يعترب كلو يف شكل منطقي يتمشى مع موضوعات النحو 

 11شرطا الزما لغَته.
 (Situational Syllabusمنهج ادلواقف ) -2

كمحاولة لتطوير ادلنهج النحوي السابق درج بعض معدي ادلناىج 
على تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل مواقف ديارسها الفرد يف الفصل، 

يف ويتعلم من خاللو الًتاكيب اللغوية ادلنشودة. فبدال من تدريس اجلمل 
فراغ، يتم تقدديها يف مواقف يؤدىا ادلعلم. كأن يأيت بعض احلركات عند 
نطق األلفاظ أو أن يستعُت باألشياء ادلوجودة يف الفصل مديرا حوذلا 

 أشكال احلديث.
إذا كانت ادلنهج النحوي يستند إىل حقيقة مؤداىا أن اللغة نظام. 

ف يستند إىل وتعلم النظام شرط الستخدام اللغة. فإن منهج ادلواق
حقيقة تقف على نفس ادلستوى من الصدق واألمهية. وىي أن اللغة 
ظاىرة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بُت األفراد. والبد لإلنسان كي 
يفهم عناصر اللغة، أصواتا ومفردة ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي 

و وليس وردت فيو. زلور االىتمام ىنا إذن ىو ادلتعلم حباجتو ومطالب
 12احملتوى اللغوي.
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 (Notional Syllabusمنهج الفكرة ) -3
ويعتمد ىذا ادلنهج على أساس ادلعايَت الداللية الذي طرحو ويلكنز 

"Wilkins وتكون ادليزة اليت ينفرد هبا منهج الفكرة ىي تنمية الكفاءة ."
 االتصالية شلا يضمن استمرار دافعية الطالب يزيد منها. 

 (Multidimensional Syllabusاألبعاد )ادلنهج متعدد  -4
" على ىذا ادلنهج متعدد األبعاد، ويقف ىذا ادلنهج  Sternأطلق شًتين "

كمقابل "للمنهج أحادي األبعاد" . ظهرت احلاجة إىل ىذا ادلنهج 
حيث جيمع فيو أكثر من طريقة وأسلوب يف تعليم اللغات األجنبية. إذا 

أو أسلوب منفرد. كما بدا  ظهر عجز االعتماد على طريقة واحدة
للمتخصصُت يف تعلينم اللغات األجنبية أن النظرة اللغوية الضيقة دلنهج 

 التعليم تضر أكثر شلا تنفع.
 ويستند ادلنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية، أو مقررات وىي: 

(: يتبٌت ىذا ادلنهج الفرق بُت Language Syllabusادلقرر اللغوي ) (أ 
للغة واستعماذلا . حيتوي ىذا ادلقرر دراسة منهجية للغة استخدام  ا

 13من حيث مستوى الًتاكيب.
(: يعٍت ىذا ادلقرر أال يستند Cultural Syllabusادلقرر الثقايف ) (ب 

اختيار زلتوى ادلنهج على أساس لغوي حبت. وأمنا حيتوي باحملتوى 
 الثقايف.
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: (Communicative ActiviesSyllabusادلقرر االتصايل ) (ج 
يستهدف ىذا ادلقرر توفَت الفرص للدارس لكي يستخدم اللغة يف 

 مواقف طبيعية أو يف سياق قريب من ىذه ادلواقف.
 General Language Educationادلقرر العام لتعليم اللغة ) (د 

Syllabus ىذا ادلقرر يكوم مساعدا على تنفيذ ادلقرر الثالثة :)
رفة عن بعض ادلوضوعات السابقة على أن يزود الدارس بقدر من ادلع

 ادلتصلة بتعلم اللغة وتعليمها.

يصلح ىذا ادلناىج كذلك لتعليم أية لغة كلغة ثانية، حيث أشار كرل  
كراىنكي  إىل ستة أنواع من مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى 

 منها ادلناىج ثالثة األوىل ادلذكورة باإلضافة إىل ىذه ادلناىج:

 (Skill-Based Syllabusهاري )ادلنهج ادل (ه 
إن ادلنهج ادلهاري ىو الذي يشتمل فيو تعليم اللغة جبمع  
كفاءة ادلهارات األساسية، وعسى أن يطبق بعضها يف استخدام 
اللغة. وادلهارة ىي كل ما يكون الشخص مقتدرا باجلرية وادللكة يف 

 أي حال وزلال. ديكن فيو أن يطبق اللغة.
دلهاري فيها التلفيظ وادلفردات تتضمن كفاءة ادلنهج ا

والًتكيب يف اللغة وعلم اللغة االجتماعي واخلطابة ادلناسبة لنوع 
اذليئة. ومثال ذلك كاستماع إىل متكلم اللغة عن الفكرة ادلهمة، 



 
 

وكتابة اجليدة على شكل الفقرة، وأداء االمتحان الشفهي الفعايل 
 ادلهمة وما شابو ذلك.وأداء امتحان اللغة وقراءة ادلقالة عن الفقرة 

أما اذلدف يف وضع ادلنهج ادلهاري ىو لتعلم اللغة اخلاصة، 
وديكن اذلدف الثاين ىو لتطوير أكثر يف كفاءة اللغة والتعلم غَت 

 14عمد إليو عن ادلعلومات ديكنها تطبيق مهارة اللغة.
 (Task-Based Syllabusادلنهج الوظيفي ) (و 

كالمها يف التعليم وليس إن ادلنهج الوظيفي وادلعريف متساو  
منظما حول جوانب علم اللغة ادلطبق بل عالقتها بتنظيم األساسي 
يف وضع ادلنهج الوظيفي فيو ىو بتعليم التتابع وادلركب. أما اذلدف 
احلقيقي ىنا أن يكون لدى الطالب عزدية ليستعرض اللغة اليت 

 تعلموهنا.
علم أما التعريف بالوظيفي ىنا نشاط لو ىدف آخر من ت

اللغة ألهنا من مادة ادلنهج. أم االستعراض بالوظيفي يكون ادلدخل 
عمدا إىل تطوير مادة اللغة الثانية. أن تعليم اللغة يتوقف على األداء 
الوظيفي ذلا، ويوجد تعليم اللغة حسب احلاجة ادلطلوب مادم 
استعراضو وظيفيا. واذلدف من ادلنهج الوظيفي يف التعليم أن يصور 

 مايصورون حسب أنواع شكل اللغة وفوائده ومهارتو.الطالب 
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ودائما جيد يف األشخاص أو األفراد غَت ضابطُت يف تأدية 
وظائفو. أما الوظائف اليت ديكن أم يستخدمها يف تعليم اللغة ىو أن 
يتحقق ادلتعلم عرض لغتو من قلتها. ومثال ذلك تطبيقها يف العمل، 

البيوت بوسيلة اذلاتف ومجع  يتخاطب بعمل اجملتمع ويتناول إعالم
ادلعلومات عما يتعلق باستعداد الدراسة ليختار مدرسة أبنو 

 15وباإلضافة إىل استعداد ادلقالة وقراءة الكتب وأشبو ذلك.
 16(Content-Based syllabusادلنهج ادلعريف ) (ز 

إن منهج ادلعريف ليس ىو حقيقي كمنهج تعليم اللغة ألنو يهدف 
مات حسب اللغة اليت تعلما الطالب. فإن إىل احملتوى أو ادلعلو 

زلتوى ادلواد ىو أمهها وتعليم اللغة من غَت عمد تتعلق بادلعلومات 
التعليمية وىو غَت منظم حول تعليم اللغة بل متعاكسة عنها. تتعلق 
ادلنهج ادلعريف بادلعلومات وأما ادلنهج الوظيفي تتعلق باالتصال 

 وتطبيق ادلعلومات.
ق، ديكن وضع أكثر من منهج دلادة واحدة أو توحيد ويف رلال التطبي

 17ادلنهجُت أو أكثر واستخدامها تكامليا وفقا احلاجة إىل ذلك.
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  3102منهج : الثانيالمبحث 

 3102أهداف منهج  -أ 
 2013هج ادلن من خالل أن التنمية، وسائل اإلعالم ادلختلفة كما لوحظ يف

ذلك من و . الوجدانية، ومبتكرة وخالقة منتجة:ىي اندونيسيا اجملنونة حنن ستنتج
 .ادلتكاملةادلعرفة وادلهارات و  ادلواقفخالل تعزيز 

شخصية الكفاءة و  بشأن إنشاء هج الدراسيادلن تطوير، ركزت فيهذه احلالة
 للطالب ديكن الربىنةادلواقف اليت ادلعارف وادلهارات و  دليل يف شكل، الطالب

 دتكن 2013 منهج. السياق ادلستفادة يف فهم ادلفاىيم كشكل من أشكال
، األمر الذي أىداف التعلم عملية حتقيق للطالب يف نتائج التعلم تقييم ادلعلمُت
معايَت  إىل معرفة حيتاج الطالب ولذلك،. يتم تعلموما وفهم إتقانيعكس 
حبيث ، سلرجات التعلم معيار تقييم الستخدامها الطابع والتمكن من الكفاءة
الطابع عدد الكفاءات و  التمكن من من خالل يعدوا أنفسهم للطالبديكن 

 .احلرف التايلالكفاءة و  إتقان مستوى للشروع يف كشرط مسبقاخلاص،  
األخرى،  سلتلف اجلوانب تغيَتات على يتطلب ولتحقيق ىذه األىداف

أحد قال و  من الطالب التعلم يف عملية. التنفيذ على أرض الواقع يف سيماال
 التقييم ادلعرفة من خالل من الًتكيز على عملية التقييم،، بينما يف دلعرفة الطالب



 
 

 واإلخراج، واحملافظ عملية التقييم االنتاج من خالل قدرة يكون على أساس
 18.دراسة إضافية ساعاتبدقة، شلا يتطلب دتاما و  تقييم

 مفهوم تنفيذ التعليم -ب 
تنفيذ التعلم ىو مراحل  ( أنSuprihadi Saputroسوبريهادىسابوترو )وفقا ل

نشاؤىا بواسطة ادلعلمُت. و التنفيذ أو تطبيق على تصميم التخطيط الذي قد ا
إجراء التفاعالت بالتدريس تنفيذ التعلم ىو أنشطة التعلم و ادلعلمُت حقيقة 

والتعلم من خالل تطبيق رلموعة من االسًتاتيجيات و أساليب و طريقة التعلم و 
 .19ائل اإلعالم  و مصادر التعلم  الذي قد سلططاستخدام رلموعة من وس

( أن  Alben Ambaritaألبُت أمباريتا )األول يرى ولكن سلتلف مع الرأي 
و ة يعكس التفاعل بُت ادلدخالت الديناميكياليت  تنفيذ التعلم ىو أنشطة شاملة

تتكون  إدخال ديناميكياإلدارة. مدخالت ثابتة  اليت حتكم بواسطة اإلدخال 
و أما .  و العاملُت، وادلتعلمُت، واآلباء ادلتعلمُتئيس ادلدرسة و ادلعلمُت من ر 

دخال اإلدارة ىو رلموعة من القواعد اليت تتحكم يف التفاعالت بُت اإلدخال اإل
الديناميكية والثابتة يف عملية، رؤية، مهمة، وصفًا للمهمة ادلعلم و ادلوظفُت  و 

 .20سلوك ادلدرسة و الفصل
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على عدد تقنيات تنفيذ التعلم  نأ( Masnur Muslich) حلصم منصوررأي و 
 21:من األشياء، ىي

 لدراسة/الفصول الدراسيةاإدارة مكان  .1
 إدارة ادلواد .2
 إدارة األنشطة والوقت  .3
 إدارة الطالب .4
 إدارة مصادر التعلم .5
 إدارة تعليم السلوك .6

 310233على أساس منهج  تعليم اللغة العربيةتنفيذ  (أ 
ىو منهج جديد يشدد على حتقيق الكفاءات  2013منهج  

ة يف الكفاءات مهارة الصلبة و قلعوادلهارات وادلواقف اليت كلها م ادلعارفو 
يف تنفيذ التعلم أن ينبغي  يف تصممو بطريقة جيدا حيت  .ومهارة اللينة

. و أما ادلبادئ اليت جيب مراقبتها من ساسي من التعلمىداف األتتحقق األ
 :ادلعلمُت يف تنفيذ التعلم وتشملهم 

و أما ، تصميم التعلم اليت موضوع الدراسة ىو ادلتعلم ألنزلورىا ادلتعلم  .1
 .ادلصدر التعليمي للمتعلمُت ألنوجرد العمل كميسر يقوم مب هوفادلعلم 
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نبغي أن يكون تنمية تنفيذ التعلم ي أن ىوو ادلتعلمُت لدى  مية اإلبداعتن .2
 .الدوافع ادلتعلمُت للتعلم و الًتميز 

خلق ظرف سعيد ىو أن ينبغي تنفيذ التعلم ادلتعلمُت على الظروف  .3
 .متعة وحتديا ذلا

زلملة بالقيمة، األخالق، ادلنطق، اجلماليات و غَت ذلك مبعٌت جيب  .4
توفَت التعلم احلركة على طفل لتطوير ما ىو يف أهنا دتلك النفس 

 ادلتعلمُت تصبح أفضل
يوفر جتربة التعلم متعددة من خالل تطبيق رلموعة واسعة من  .5

اسًتاتيجيات وأساليب التعلم اليت متعةمبعٍت يتطلب تنفيذ التعلم 
االسًتاتيجيات و أساليب التعلم متعددة اليت مناسبا للمواد التعليمية 

 .اليت تعطي للمتعلمُت

إىل ثالثة، وىي األنشطة األنشطة قسمت  2013 نهجمب ميتنفيذ التعل
األولية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية. و ىذه األنشطة تًتكز يف واحد 

 .23من نشاط التعلم، وال ديكن فصلها عن بعضها البعض

 

 

 
                                                             

12
Lam.SK-Dirjen No.155-1022-KI-KD PAI-BHS ARAB-KURMA 22.pdf 



 
 

 نطةة األوليةاأل (0
. قبل الدخول يف التعلم األساسيةاألنشطة األولية ىو  األنشطة 

يف ىذا النشاط ديكن أن . دقيقة 15ألولية عادة ختصيص الوقت األنشطة ا
 : قوم بو ادلعلم على النحو التايلي

 إعداد الطالب نفسيا وبدنياً ادلشاركة يف التعلم (1

 افتتاحية التعلم و سالم بدأ بقراءة ي (2
اسأل أسئلة حول ادلواد اليت كانت ادلواد ادلدروسة وذات الصلة  (3

 دراستها

ادلهمة اليت يتعُت القيام هبا لدراسة إيصال ادلتعلمُت إىل ادلشكلة أو  (4
ادلواد وشرح أىداف التعلم أو الكفاءات األساسية اليت سوف 

 تتحقق

ألنشطة اليت سيتم االضطالع اسليم معظم التغطية للمواد و شرح ت (5
 .ادلتعلمُت حلل ادلشكلة أو ادلهمةهبا من لدن 

ة مع االستفادمناسبة ات بسياق للتعلم حتفيز التعلم ادلتعلمُت (6
 .يف ظروف احلياة اليومية الدراسة وتطبيقات مواد

 نطةة األساسيةاأل (2

سيتم ا ألهن يف عملية التعلم أىم األنشطة يى األنشطة األساسية
عملية ىي   يةاألنشطة األساس .للمتعلمُت هاديقدتتسليم مواد التعلم و فيها 

تعطي ادللهم، و لتكون تم بشكل تفاعلي، ت يت، الالتعلم لتحقيق األىداف



 
 

. لتصبح بنشاط طاليب ادلعلومات و توفَت التنمية تعة، وحتفيز ادلتعلمُتادل
 .النفسية واجلسدية للمتعلم

األنشطة األساسية باستخدام األساليب اليت تتناسب مع خصائص 
مجع ادلعلومات، اادلتعلمُت وادلواضيع اليت تشمل ادلراقبة، اسأل نفسك، و 

عملية لتنمية ادلواقف  ىي األساسية اليتيف األنشطة  .االتصاالتأجر و 
. وادلعارف وادلهارات للمتعلمُت. العملية التكاملية ادلوضوعية والعلمية

 :ياخلطوات يف تطبيق ىذا ادلدخل ى
 راقبةادل (1

يف مراقبة النشاط، فتح ادلعلم فرص واسعة ومتنوعة 
للمتعلمُت إلبداء ادلالحظات عن طريق األنشطة النظر واالستماع 

تيسَت ادلعلمُت ادلتعلمُت لقيام ادلراقبة وتدريبهم على .  اع وقراءةومس
 .االىتمام باألمور اذلامة من كائن أو كائنات

 اسأل نفسك (2
يف األنشطة مراقبة، ادلعلمُت مفتوحة على نطاق واسع 
للمتعلمُت أن اسأل عن ما الفعل ينظر إليها، واستمع، قراءة أو 

من طرح السؤال، أسئلة نتائج  وامكنادلعلم ادلتعلمُت ليت يدل. ينظر
رلردة فيما يتعلق باحلقائق  ليستادلالحظات ادللموسة كائنات 

 .وادلفاىيم واإلجراءات
 



 
 

 مجع ادلعلومات (3
و مجع ادلعلومات من رلموعة  يتنقيبى من األسئلةمتابعة 

ادلتعلمُت ة لتمكُت فختلادلمتنوعة من ادلصادر من خالل الوسائل 
وتوىل اىتماما ذلذه الظاىرة أو الكائن الذي مت ، قراءة الكتب من

ن ادلتعلمو يستطيع نشطة األمن ىذه يق حىت القيام بالتجارب. التحق
 ادلعلومات مجع

 االتصاالت (4
النشاط التايل ىو للكتابة أو أقول ما ىو موجود يف النشاط 

عروضة يف الفئة وتصنيفها يف ادلعلومات والبحث عن منط . النتائج ادل
 .مجموعاتلللنتيجة التعلم للمتعلمُت أو  ادلعلم

أن يعلموا ، ادلعلمُت  يكون يوسعيف ىذه األنشطة 
ال ينبغي تنفيذ التعلم وجها لوجو بُت .مباشرة أو غَت مباشرةبطرق

و  ادلعلم وادلتعلمُت ولكن ديكن أن يتم التعلم ادلرغوب يف أي مكان
 .ونقل أثناء التخطيط، وعلى أساس الكفاءة

 نطةة التتامية األ (2
. هدف لوضع حد لعملية التعلمياألنشطة التيتاألنشطة اخلتامية ى

 ىذه األنشطة ديكن أن يستخدمها ادلدرسون الستخالص استنتاجات بشأن
ادلعلم وادلتعلمُت القيام بالتأمل والتقييم  .التعلم قد اكتمل دتاماالوصول إلىأن 



 
 

ي ديكن أن يستخدم للتغطية ، والوقت الذُتللنظر يف معدل النجاح للتعلم
 .دقيقة يف وقت متأخرال 10

بعض األنشطة اليت ديكن أن يقوم هبا ادلعلم وادلتعلم يف هناية ىذا 
 النشاط فيما يلي :

استخالص النتائج على رلموعة كاملة من أنشطة التعلم والنتائج اليت  (1
مت احلصول عليها بعد العثور على فائدة مباشرة أو غَت مباشرة من 

 .نتائج التعلم اليت قد حتدث
 .توفَت التغذية ادلرتدة يف ىذه العملية ونتائج التعلم (2
 إبالغ خطة أنشطة لالجتماع القادم للتعلم (3
 .القيام بأنشطة ادلتابعة يف شكل منح، التعيُت أما فرادى أو مجاعة (4

، ال عن التنفيذ وحده، بل عن الطريقتو اىتمام أيضا. وىنا، 2013يف ادلنهج 
 الباحثة سأشرح عنو؛

 3102طريقة منهج  -ج 

 يوجد طرق التعليم يف استخدامها، وىي: 2013يف ادلنهج 
 (Contextual Teaching Learning) التعلمو  التدريسيف  السياقية (1

اليت  ادلواد بُت على الربط ادلعلمُت اليت تساعد التعلم ىو مفهوم
 تشجع الطالب على اليت حلاالتباالعامل احلقيقي و  للطالب جيري تدريسها

 .يف احلياة اليومية تطبيقهاديتلكوهنا و اليت  بُت ادلعرفة إجراء اتصاالت



 
 

 وىي رئيسية سبعة عناصر يتضمن التعلمو  التدريسيف  السياقية
 يعاجتماال والتعلمكتشاف ال واالستفسار وا البنائيةو  ادلنتجة؛ التعلم

 ىي الفلسفة التعلمو  التدريسيف  السياقية. التقييم الفعليو والنمذجة 
ألن ، فقط الحيفظ أن التعلم تؤكد الفلسفة اليت تعلم، وىي للبنائيةية األساس

 .منعقوذلم ادلعرفةبناء لالقدرة  الطالب لديهم
 يف اليت جيب مراعاهتا عناصر، وىناك مخسة كما قال زىارك

 :السياقية التعلم شلارسات
 تفعيل ادلعرفة القائمة  .أ 

 لدراسة يف ادلقام األول بالفعلموجود  اكتساب ادلعرفة .ب 
 التفاصيل اىلا كله  والطريق

 مفهوم ادلعرفة .ج 
 التدرب على ادلعرفة واخلربة .د 
 24.ادلعرفة اسًتاتيجية لتفكَت يفا .ه 

 (Inquiryالتحقيق ) (3
 حتفيز لتكون قادرة على من قبل ادلعلمُت ىو أسلوب يستخدم

 على حلمراجعة أنفسهم و  بنشاط أكرب السعي الطالب على
 .اليت يتمدراستها ادلعرفة مشكلة
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 القائمة على أنشطة التعلم جزء أساسي من العثور على
رلموعة معينة  أال يؤدي ومن ادلتوقع. التعلمو  التدريسيف  السياقية

ادلعارف وادلهارات أنفسهم بيجدوا نتيجة ل، ولكن الوقائع من
اليت  األنشطة دائما تصميم ادلعلمُتعلى  جيب. الطالب ادلكتسبة
 .أنشطة على إجيادتساعد 

 دورة حتقيق مايلي:
 مالحظة .أ 
 ادلطلوب .ب 
 ادلطلوب ادلزعومة .ج 
 مجع البيانات .د 
 ستداللالا .ه 

 اخلطوات من التحقيق، ىي:

 صياغة ادلشكلة .أ 
 تنفيذ ادلراقبة .ب 
 الرسومالنصوص والصور و  النتائج يف تقدمي حتليل أو .ج 

 وأكثر من ذلكالبيانية، واجلداول، 



 
 

وادلدرسُت  زمالء الدراسة موجودة على أعمال التواصل أو .د 
 .25أوغَتىماجلمهور و 

 (Project Based Learning) التعليم القائم على ادلشاريع (3
. وسيلة ادلشروع أو النشاط الذي يستخدم التعلم ىو أسلوب

التفسَت، والتوليف، والتقييم و  االستكشاف إجراء ادلتعلمُت
 من سلرجات التعلم. سلتلفة إلنتاج أشكال وادلعلومات

اليت  التعلم ادلشروع ىو عبارة عنطريقة التعلم القائم على
على  ادلعرفة اجلديدةدمج يف مجع و  كخطوة أوىل قضية تستخدم

 .النشاط احلقيقي يف أساس اخلربة
 ىو: ادلشروع التعلم القائم علىادلزايا من 

زيادة دافعية ادلتعلمُت للتعلم، وتشجيع قدرهتا على أداء  .أ 
 ظيفة أساسية، وأهنا حباجة إىل أن يكون موضع تقديرو 

 حتسُت القدرة على حل ادلشكلة .ب 
جعل الطالب على أن يصبحوا أكثر نشاطا  .ج 

 ودتكنت من حل ادلشاكل ادلعقدة
 حتسُت التعاون .د 
 تشجيع ادلتعلمُت على تطوير ادلهارات وشلارسة االتصاالت .ه 
 حتسُت مهارات ادلتعلمُت يف إدارة ادلوارد .و 
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اخلربة للطالب التعلم وادلمارسة يف تنظيم ادلشاريع، توفَت  .ز 
وجعل ختصيص الوقت وادلوارد األخرى مثل معدات إلكمال 

 ادلهمة
توفَت خربات التعلم اليت تشرك ادلتعلمُت معقدة  .ح 

 ومصممة لتطوير وفقا للعامل احلقيقي
تنطوي على ادلتعلمُت للتعلم ألخذ ادلعلومات  .ط 

 ىا مع العامل احلقيقيوإظهار ادلعرفة، ومن مث تنفيذ
جعل التعلم جو من ادلرح، حىت يتمكن الطالب  .ي 

 .وادلعلمُت التمتع عملية التعلم

 :ىو ادلشروع التعلم القائم علىالضعف من 

 حلل ادلشكلة الكثَت الوقت يتطلب .أ 
 تكاليف كبَتة يتطلب .ب 
 مع الذين يشعرون بالراحة العديد من ادلدربُت .ج 

يف  ادلدرب دورا رئيسيا حيث، الفصول الدراسية التقليدية
 الصف

 شراؤىا ادلعدات اليت سيتم كمية .د 
مجع ، وسوف يف التجربة العيوب اختيار ادلتعلمُت الذين .ه 

 جيدون صعوبة ادلعلومات



 
 

العمل  يف أقل نشاطا الذين ىم من ادلتعلمُت ىناك احتمال .و 
 اجلماعي

رلموعات  إىل كل من ىذا ادلوضوع عندما يتم إعطاء .ز 
 26.العام ادلوضوع فهم منحازة ادلتعلمُتأنو  وخيشى، سلتلفة

 التعلم التعاوين مناذج (4
يعطيو و  الطالب إىل رلموعات صغَتة يضع التعلم التعاوين

. مهمة أوعمل رلموعةكمال بعضها البعض إل  تساعد اليت مهمة
 وتساعد وادلعارف واخلربات يف وجهات النظر، والتنوع دعم األقران
 27.التعلم التعاوين على حتقيق
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 الثالث فصلال

 منهجية البحث

 

 ي. منهجية البحث ىادلنهج ىو طريقة اليت تتم التوصيل لتحقيق األىداف ادلعينة
 1. اجملموعة من األنظمة، واألنشطة، واإلجراءات اليت استخدمها اجلناة من االنضباط

  تتعقق بو و ىي   مدلل البحثفيمكن تفصيل منهج ىذا البحث باألمور اليت
من  وفحصأسقوب حتقيل البيانات و  أدوات البحثو البيانات و مصادره و رلتمع البحث و 

 .صدق البيانات
 مدخل البحث ومنهجه -أ 

 تعقيم القغة العربية عقى أساسىذا البحث ىو زلاولة دلعرفة وتوضيح عن " 
 (. مباالنجبتدائية اإلسالمية اال السالممدرسة حبثتحقيقي)لقمبتدئني  3112منهج 

مت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحقيقي. يهدف ىذا استخد
البحث إىل وصف ظواىر أو أحدث أو أشياء ويهم أيضا بتقرير ما ينبغي أم 
تكون عقيو األشياء والظواىر اليت يتناول البحث، وذلك ضوء قيم أو معايري 

                                                             
1
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ضى إىل ما معينة. واليقتصر البحث الوصفي عقى مجع البيانات وتبويتها، وإمنا مي
 . 3ىو أبعد من ذلك ألنو يتضمن قدرا من التفسري ذلذا البيانات

أما مدلل ىذا البحث فهو ادلدلل الكيفي، ألن الباحثة يف ىذا البحث 
عقى  تعقيم القغة العربيةجوانب إىل جانب العرض والوصف والتحقيل دلعرفة 

 . لقمبتدئني 3112أساس منهج 
 حضور الباحثة -ب 

جيب أن حضور حيث . انفسهة يف ىذ البحث ىو الباحثلرئيسية األداة ا
اليت قد  ألن يف ىذا البحث تفضل ادلالحظة وادلقابقةالبحث يف البحث كيفي. 

عقى فهم تركيز ةالباحث كأدوات يف البحث وذلك لقدرة مالحظاتعمقو الباحث  ت
اىر أن حضور الباحث دلراقبة الظو  كما.  البحث بالعمق يف إجياد البيانات األمثل

 ث. ة يف مكان البحالباحث حضوربتكثيف
كثافة التفاعل مع مصادر البيانات البحث لزيادة  يف مكان  ةحضور الباحث

ينبغي أن تكون  ةلباحثفا، و لذلك 2.الًتكيز بعدمعقومات صحيحة عقى لقحصول 
أن الباحث لن تستخدم  قادرة عقى بناء عالقة أكثر دراية وقادرة عقى بناء الثقة

 . ثت  لاطئ و إيذاء اآللرين أو ادلؤسسات اليت حبُ و عقى حنو أىدافو  ثنتائج البح
 يف ادلمارسة اليت أجريت من لدن الباحثة يف حبثها فيها  و أما 
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رئيس ادلدرسة يف مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية  إجراء مشاورات مع .1
 مباالنج لقتوصيل األىداف و أىداف البحث.

بتدائية اال السالمإجراء اسًتداد البيانات يف احلقل  مباشرة يف مدرسة .3
 مباالنج.اإلسالمية 

يف مدرسة إجراء مقابقة مباشرة مع رئيس ادلدرسة و معقم القغة العربية  .2
 مباالنج.بتدائية اإلسالمية االالسالم

 أسلوب جمع البيانات -ج 
أن أساليب مجع البيانات تتكون من طريقة الوثائق وادلقابقة  4ذكر زلصون

وادلشاىدة أو ادلالحظة واالستبانة. ولقحصول عقى البيانات احملتاجة، 
 ايل  لباحثة الطرق جلمع البيانات كما تاستخدمت ا

 قابقةادل -1
استبيانة شفهية يقوم من لالذلا الباحث حبمع تعترب ادلقابقة 

ادلعقومات و البيانات الشفوية من ادلفحوص ، و ىي أداة مهمة لقحصول 
 5عقى ادلعقومات من لالل مصادرىا البشرية.

لقغة يف تعقيم اطريقة ادلعقم عن  ومات معنال ادلعقة أن تالباحث تريد
 .3112العربية عقى أساس منهج 
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 ادلالحظة -3
ة ىي أساليب البحث اليت تفعل عقى سبيل الًتتيب ادلالحظ

باستعمال العني حلصول الوقائع اليت حدثت يف ميدان البحث وترتبط 
( ىي ادلالحظة والكتابة عقى observasiمبشكقة البحث. وقال زلاجر إن )
 6سبيل الًتتيب يف كل مظاىر البحث.

استخدمت ىذه الطريقة لنيل صورة يف تنفيذ تعقيم القغة العربية أو 
 عمقية ادلدرس والطالب. 

 دراسة الوثائق -2
ىي منهج مجع البيانات بوسيقة طقب البيانات ادلتعققة بادلسائل من 

 7الرسائل والكتب واجلرائد واجملالت وغريىا.
يانات البحث لتحصيل الب استخدام الباحثة دراسة الوثائق يف ىذا

السالم  يف مدرسة 3112تعقيم القغة العربية باستخدام ادلنهج عن طرق 
 االبتدائية اإلسالمية مباالنج.

 مصادر البيانات -د 
إن مصادر البيانات  .8ادلقصود من مصادر البيانات ىي الفرد من ادلتناول

ادلالحظة و  عقى بيانات غريها الباحث ىذه البحث ىي البيانات الىت حصل منيف 

                                                             
6
 N.Muhajir, MetodologiPenelitianKualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin، 1990) hal: 42 

7
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البيانات يف ىذا البحث حتتوى عقى تتناول ىذه ادلصادر . ادلقابقة و دراسةالوثائق
( مجيع طقبة من مدرسةالسالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج لصوصا يف الصف 1)

 ( ادلعقم ادلشارك مع الباحثة. 3األول، و )
القغة البيانات اليت حيتاج يف ىذا البحث ىي البيانات اليت تتعقق بتعقيم 

 من البيانات ادلكتوبة أو غري مكتوبة. 3112العربية عقىأساس ادلنهج 

أن ادلصادر ادلكتوبة اليت استخدمت يف ىذا البحث يتكون من الوثائق 
   التالية
 .مباالنجاإلبتدائية اإلسالمية  السالم مدرسةتاريخ تأسيس  .1
 .مباالنجمية اإلبتدائية اإلسالالسالم مدرسة يف الرؤية و البعثة واألىداف  .3
 .السالم ماالنجاذليكل التنظيمي ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  .2
السالم ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية تنفيذ التعقيم القغة العربية يف  ختطيط و .4

 .ماالنج
القغة  ادلعقممن ىذه األوصاف، مصادر البيانات الرئيسية يف ىذا البحث ىو 

حيت مجع كل البيانات الالزمة وفقا  لرتعطي توصيات لقمخربين اآل اليتالعربية 
 .الحتياجات الباحث

 تحليل البيانات -ه 
حتقيل البيانات الكيفي اليستخدم الصيغة اإلحصائية، ولكن يستخدم  إن

 humanالعقل وكفائة تفكري الباحثة، ألن الباحثة ىي أداة التحقيل البيانات )
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asinstrument.)9  اءات لتحقيل البيانات من ىذا البحث ىي من نوع وأما اإلجر
 ( كما يف رسم البياين التايل Miles and Hubermanميقس وحوبريمان )

 

 
 
 
 
 
 

 
(  بتخفي  البيانات سوف تكون Data Reduction) في  البياناتخت -1

البيانات، وألذ البيانات الرئيسية وادلهمة، وتصنيف  الباحثة بتقخيص
األنواع من حيث احلروف الكبرية والصغرية والعدد من البيانات. وكذلك 

 ختقص البيانات ليست مهمة ادلكتوبة بالرموز اخلاصة.
(  يستطيع أن يكون عرض البيانات يف Data Displayعرض البيانات ) -3

أو العالقة بني الفئات، وغري ىذا البحث بوصفي، أو رسم البيان، 
 ذلك.

                                                             
9Musfiqon.Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 

2012). Hal: 152 

 مجع البيانات 
 عرض البيانات

 ختفي  البيانات

 ص يتقخ
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(  Conclusion drawing/verificationتقخيصالنتائج أو فحص البيانات ) -2
تقخيص النتائج األول صحيحة وىناك أدلة قوية وصاحلة، فيكون 
اإلستنتاج موثوقا. فقذلك، اإلستنتاج يف البحث الكيفي ميكن أن يكون 

شكالت البحث التزال اجلواب عقى مشكالت األوىل أو ال، ألن ادل
 مؤقنة. ويرجي اإلستنتاج من ىذا البحث أم يكون اكتشافا جديدا.

 فحص صحة البيانات -و 
البد لقباحثة فحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتقل وتفسري البيانات. يف 

 ىذا البحث استخدمت الباحثة إىل التثقيت. 
والتثقيث  طريقةالالتثقيث و  ادلصدر التثقيث :، وىيىناك أربعة التثقيث تقنية
ىو ، التثقيث نوعني من ستخدم يفة تالباحث ولكن ىنا. نظرية والتثقيث الباحث
 .نظرية والتثقيث طريقةالالتثقيث 

 طريقةالالتثقيث  ( أ
. ادلالحظةادلقابقة و  مثل القضية، لقتحقيق يف سلتقفةطريقة  استخدام
يف  ادلراقبة قبلمن  أسقوب ادلقابقة اعتمادة بالباحثت ، قاميف ىذه الدراسة

 .ادلقابقة وقت
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( 1 ، ومهااسًتاتيجيتنيىناك ( Patton) باتونقال  طريقةالالتثقيث 
 البيانات، تقنيات مجع بع  الثقة اكتشاف البحوث درجات التحقق من

 11.نفس األسقوب مع بيانات متعددة مصادر الثقة درجة التحقق من( 3و
 التثقيت النظرية ( ب

البيانات اليت  من أن لقتأكد النظريات ادلختقفة رلموعة متنوعة من استخدام
 النظريات ادلختقفة وقد وصفت، بحثال ايف ىذ. ادلتطقباتتناسب  مت مجعها
 11.بيانات االلتبار ومجع الستخدامها الفصل الثاين يف
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

 المبحث األول: مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية بماالنج

 نشأة مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية -أ 
 مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مؤسسات التعليم رمسيا قبل أن يصبح

 السيدة كان يرأسو الذي،  يةاإلسالمالسالم  ادلتكاملة مع رياض األطفاليبدأ 
 سالمالات بدأت كمؤسس. السالم مؤسسة حتت رعاية، حرديانيت صوفيا راتنا
ديكن ية اإلسالم السالم متكاملة أطفال روضةبعد يتخرج من  راتنا السيدةمع 

من  اقًتاح أوفكرة، احلمد هلل. و سالميةاإلبتدائية اال السالم مدرسة يف أن يستمر
مدرسة ، نشأة ٕٓٔٓمارس  ٙالتاريخ  يف و ادلؤسسة.ا مع وافقت راتناالسيدة 

بيندوعان وانارجيا رقم  شارع اليت تقع يفمع رمسيا  السالم االبتدائية اإلسالمية
ٔA   .االبتدائية السلم ، الطالب من مدرسة إنشائها كان يف بدايةمباالنج

 عدد إىل من سنة بارك اهلل فيكمادلعلم ، األربعة من  او طالب ٛٔاإلسالمية 
 ا.طالب٘ٚٔالطالب يف ىذه ادلدرسة ، واآلن اليت تشهد منوا الطالب من
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ادلوقع جغرافيا من ادلدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية يف الشاريع بيندوعان 
 ادلدارس اليت ادلدرسة ىي واحدة منىذه و أ سكون مباالنج. ٔوانارجيا الرقم 

 .ماالنج يف مدينة تعول
 الرأية واألهداف
 تلد. وموثوق هبا، متفوقة اإلسالمية مؤسسات التعليم جعلرأية ادلدرسة: 

 دلواجهةالتحصيل الدراسي، وعلى استعداد و باألخالق اجلارية ادلسلمُت  الشباب
 .حتديات ادلستقبل

( ٕ، وتقوم على اإلسالم األساسي الذي التعليم تنظيم( ٔأىداف ادلدرسة: 
 األخالق كردية الرامية اىل تشكيل الشخصية والتعليم الشامل التدريب إجراء

 عدد الطلبةومجموعات الدراسة -ب 
من  يف عدد أحرزت تقدما ،ٕٓٔٓ السنةيف  ادلدرسة ىذهالعمليات  منذ
وصلت اآلن  ،ٕٓٔٓ السنةيف  فقط الطالب ٕٓ يف البداية من ذلك. الطالب

ذلك مبا يف ، ىذه ادلدرسة وىذا يثبت أن. ٕ٘ٔٓ السنةيف الطالب  ٛٚٔ إىل
 مدارس جيدة ومؤىلة لتكون واردة.
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 ورلموعات الدراسة الطالب منمجلة اجلدول 
 السنة التعليم الفصل الرقم

ٕٓٔٓ-ٕٓٔٔ ٕٓٔٔ-ٕٕٓٔ ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ-ٕٓٔٗ ٕٓٔٗ-ٕٓٔ٘ 

موعااجمل اجلملة  
ت 

 الدراسة

موعااجمل اجلملة
ت 

 الدراسة

موعااجمل اجلملة
ت 

 الدراسة

موعااجمل اجلملة
ت 

 الدراسة

موعااجمل اجلملة
ت 

 الدراسة

ٔ I ٔٓ ٕ ٘ٔ ٕ ٕ٘ ٕ ٘٘ ٕ ٘٘ ٕ 
ٕ II ٔٓ ٕ ٘ٔ ٕ ٕ٘ ٕ ٘ٓ ٕ ٜٗ ٕ 
ٖ III - - - - ٕٓ ٕ ٕٓ ٕ ٕٗ ٕ 
ٗ IV - - - - ٔٓ ٔ ٔٓ ٔ ٔ٘ ٔ 
٘ V - - - - ٔٓ ٔ ٔ٘ ٔ ٔٛ ٔ 

 ٛ ٛٚٔ ٛ ٘٘ٔ ٛ ٗٗٔ ٗ ٔٓٔ ٗ ٕٓ اجلملة

 

 وموظف عدد المعلمين -ج 
ية مباالنج اإلسالم م االبتدائيةالالسادلدرسة  يف ادلدرسُت عدد من مت نقل
مبا  فقط ثالثة معلمُت أن ٕٓٔٓ السنة ىبدأت يفالسنة. سنة إىل  بسرعة من

يف  موظفي الدعم جنبا مع ادلعلمُت ٕٕ، واآلن ىناك مدير ادلدرسة يف ذلك
من  اخلرجيُت، ومعظم تعليمية سلتلفة وجود خلفية كل. ىذه ادلدرسة
 البكاالريوس. 
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 :وموظفي الدعم عددادلعلمُتعن  اجلداول التالية
 ادلتخرج  الرقم

 الدكتور ادلاجستَت بكاالريوس ثانويةادلدرسة ال ادلدرسة ادلتوسطة

  ٔ    مدير ادلدرسة ٔ
   ٓٔ   تبقىادلعلميناألساس ٕ
  ٕ ٘ٔ   ادلعلمينادلؤقتُت ٖ
   ٔ ٔ  اإلدارة ٗ
    ٔ  عامل ٘
ٙ  ٔ     
 

 الدعم ووسائل الكتب توافر عدد -د 
ادلرافق  أوغَتىا من رلموعة من الكتب، وكالمها من وسائل الدعم بعض
 .ادلساندة

 مكتبة مجع (ٔ
وقراءة الكتب  التعليمية( الكتب) الرئيسية الكتبىناك ادلكتبة،  يف

 . الكتب ادلرجعيةو ، (قصةمثل الكتب )
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 :اجلدول التاليفي مجعمكتبة
 الوحدة اجلملة نوع الكتبأ الرقم

 منوذج ٖٓ النص الرئيسي كتب ٔ
 منوذج ٓٙ قراءة الكتب ٕ
 منوذج ٗٔ ادلراجعكتب  ٖ

 
 ادلعدات التعليمية (ٕ

 األحياء وكذلكية. ميالتعل للمساعدة مهمة جدا عدات تعليميةادل
 مثل الدعائم الالزمة باألعضاء البشرية من الدعائم دلعرفة التفاصيل. التدريس

 عداتعن ادل اجلدول التايل. وىذا يف اجلهاز اذلضمي اإليدز أو الرئتُت
 مباالنج: اإلسالمية ةم االبتدائيالالسية يف ادلدرسة التعليم
 احلالة الوحدة اجلملة نوع ادلعدات الرقم

 جيد وحدة ٔ الرئتُت الرقم ٔ
 جيد وحدة ٔ اجللدالرقم  ٕ
 جيد وحدة ٔ اذلضم الرقم ٖ
 جيد وحدة ٔ القمر خسوف الرقم ٗ
 جيد وحدة ٕ كرة ٘
 جيد وحدة ٕ فًتة ٙ
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 جيد وحدة ٔ العلوم الطبيعية رلموعة ٚ
 جيد وحدة ٔ كيت الرياضيات ٛ
 جيد وحدة ٜ التعلم األشرطة ٜ

 جيد وحدة ٔ ىيكل عظمي بشري ٓٔ
 جيد وحدة ٙ الرقم أمي ٔٔ

 

 الوسائل التعليمية (ٖ
التعليمية مع وسائل ة. ميالتعلللمساعدة  مهم جدا وسائل التعليمية

عن اجلدول التايل و . يف التدريس األفكار اإلبداعية تطوير التحيز ادلعلمُت
 ادلدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج: يفالتعليمية وسائل 

 احلالة الوحدة اجلملة أنواع الوسائل الرقم
 جيد وحدة ٗ الكمبيوتر أجهزة ٔ
 جيد وحدة ٕ طابعة ٕ
 جيد وحدة ٔ السائل لكريستال شاشاتا ٖ
 جيد وحدة ٔ شاشة العرض ٗ
 جيد وحدة ٔ السماعات احملمولة ٘
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 لاحلالة الفص (ٗ
اإلسالمية مباالنج  االبتدائية مالالس مدرسةيف  ل الدراسيةالفص

 ىي منها فصول ، يفالفصل األول من أمثلة. قدر اإلمكان مرحية ترتيب
 ترتيب وقد مت. اليسارعلى اليمُت و نافذتان  كلويف   كبَتةوىو  نوافذ أربعة 

ىي  السبورة مع مركز أو دائرية U ، وعلى شكل حرفالطاوالت والكراسي
 .بشكل واضح منحازة رؤية حىت يتمكن الطالب فئة

  مستوى الدراسة، التيلم يشارك اجملموعتُت يفاألول الفصل  وتنقسم
 مع ألنو،. منهما على قدم ادلساواة، ولكن كل الطالب أو نشاط الذكاء
أكثر  ديكن لو عند رؤية منحازة ومحاسة أقل نشاطا روح األطفال ىم ذلك

 .نشاطا
 اإلصلازاتاألنشطة و  (٘

 إجيابية أنشطةيف ادلدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج لديها 
، سواء اإلصلازات أيضاكان ذلعدد ال حيصى من ىذه ادلدرسة. خارج ادلدرسة

 حتققت ادلقاطعات؛ مستوى الطريق السريع ادلؤدي إىل ماالنج من مستوى
 ة مباالنج:اإلسالمي االبتدائية مالسالة رسادلديف طالب  من اإلصلازات التالية

، والفائز ٕٗٔٓ السنةيف  الفئةالثاين صل الف، االصلليزية ادلنافسة .ٔ
 صحية سيئة بوليتكنك الثاين

، وادلناطق ٕٗٔٓ السنةيف  ابنة نسابقة التالوة القرآنادلادلنافسة  .ٕ
 األوىل الفائزة
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 الفائز، وادلناطق ٕٗٔٓ السنةيف  ابنو القرآنالًتتيل  ادلنافسة .ٖ
 الثاين

الفائز  ،ٕ٘ٔٓيف السنة ( Afestالرمحن ) القرآنالًتتيل  ادلنافسة .ٗ
 جاوة الشرقية يف مجيع أضلاءالطبقة مدرسة ابتدائية  الثالث

يف مدرسة ابتدائية  ٖ-ٔ فئة، القصة القصَتة لكتابة ادلنافسة .٘
 ماالنج مدينة مكتبة الوصيف، ٕ٘ٔٓالسنة 

يف مدرسة ابتدائية  ٖ-ٔ فئة، القصة القصَتة لكتابة ادلنافسة .ٙ
مكتب الًتبية  من الكأس لرؤساء األوىل، والفائز ٕ٘ٔٓالسنة 
 ادلؤسفة ادلدينة والتعليم

يف السنة  ابتدائيةة طبقة مدرسة اإلسالمي الدينيةالًتبية ادلنافسة  .ٚ
 تفوح منها روائح كريهة القرآنالفائز األوىل حفظ  ٕٗٔٓ
 ماالنج اخلبز ادلناطق

 الفائز ٕٗٔٓيف عام  التلوين طبقة مدرسة ابتدائية ادلنافسة .ٛ
 ماالنج األول
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 3102تنفيذ تعليم اللغة العربية بمنهج المبحث الثاني: 

يف مدرسة السالم  ٖٕٔٓالباحثة البيانات عن تعليم اللغة العربية مبنهج ستعرض 
االبتدائية اإلسالمية مباالنح. ىذه العرض البيانات، الباحثة مناسبة بالًتتيب من ادلنهج 

. وىي كما يلي: األىداف أو الكفاءة األساسية واحملتوى والطريقة والوسائل ٖٕٔٓالدراسي 
 والتقومي.

 في األهداف والكفاءة األساسية  3102تنفيذ منهج  -أ 
معلم اللغة العربية عن األىداف مبنهج احثة بادلالحظة و ادلقابلة مع قامت الب

ة العربية يف ىذه ادلدرسة تعليم اللغىداف من . قالت استاذة فيكا أن األٖٕٔٓ
ف الطالب مع اللغة األجنبية إال اللغة اإلجيليزية وليعرف الطالب أن ير ىي لتع

 ٔالعربية ىي اللغة ليستطيع وليفهم القراءة القرآن. اللغة
التعليمية يف مدرسة السالم االبتدائية إىل عندما الباحثة تنظر ادلباشرة 

وترتيبا.   اانضباط مجيع الطالباإلسالمية مباالنج، وحتديدا يف الصف األول، 
ديلك من الكفاءة األساسية الثاين ىي ادلوقف االجتماعية.  طلوبادلكما ىو 

 مع يف التعامل وثقةورعاية،  السلوك الصدق واالنضباط وادلسؤولية واألداب
 .ادلعلمُتواألصدقاء و  األسرة
خصائص الكفاءة و  بشأن إنشاء ادلنهج الدراسي تطوير، ركزت ىذه احلالة يف

 للطالب ديكن الربىنةادلواقف اليت ادلعارف وادلهارات و  دليل يف شكل، الطالب

                                                             
 ٕ٘ٔٓمايو  ٖٔستاذة فيكا قومناساري يف التاريخ األنتمجة ادلقابلة مع ٔ
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 دتكن ٖٕٔٓ منهج. السياق ادلستفادة يف فهم ادلفاىيم كشكل من أشكال
، األمر الذي أىداف التعلم عملية حتقيق للطالب يف نتائج التعلم تقييم ادلعلمُت
 .مايتم تعلمو وفهم إتقانيعكس 
 ال دتثل ألن التعليمية ادلواد خالية من األساسية، الكفاءات احلقيقة يف

 أما، الطالب ءاتكفاالحتياجات ال األساسية ئةالكفا وذكرت. ددةاحملواضيع ادل
كعنصر  الكفاءات األساسية خيدم، لذلكو . كفاءة توفَت ىي وضوعاتادل

 .كفاءةال معايَت من أساسي
 الطابع والتمكن من معايَت الكفاءة إىل معرفة حيتاج الطالب ولذلك،
 أنفسهميعدوا  حبيث ديكن للطالب، سلرجات التعلم معيار تقييم الستخدامها

 للشروع يف كشرط مسبقالطابع اخلاص،  التمكن منعدد الكفاءات و  من خالل
 ٕ.احلرف التايلالكفاءة و  إتقان مستوى

( الكفاءة األساسية ٔ: التدوين مستخدي وفي الكفاءات األساسية صياغة
( الكفاءة األساسية الثاين ىو ادلوقف االجتماعية، ٕاألول ىو ادلوقف الروحية، 

( الكفاءة األساسية الرابع ىو ٗاألساسية الثالث ىو ادلعارف، و  ( الكفاءةٖ
 الوطٍت رقم التعليم نظامال قانون ادلذكور يف ألمر ادلسلسلىذا  يشَت ادلهارات.

 ادلواقف اتكفاء يتكون من الكفاءة الذي ينص على أن ٖٕٓٓ سنة ٕٓ
 .وادلعارف وادلهارات

 
                                                             
2
E. Mulyasa. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 3102. Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, cetakan kelima 3102. Hal:56 
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 يةاالبتدائاءة األساسية يف ادلدرسة ل الكفجدو 
 الكفاءة األساسية يف الفصل األول

 دينهم ليملتعتعيش ل و الستقبا .ٔ
 ورعاية األدبو  يةوادلسؤول واالنضباطديتلك السلوك الصادق  .ٕ

 ادلعلمُتواألصدقاء و  األسرة يف التفاعل مع ثقةو 
( ، والقراءةيةوالنظر  ية،السمع) من خالل مراقبة واقعية ادلعرفة فهمت .ٖ

، توواألنشط سللوقات اهلل ،معنه الفضول على أساسأل ويس
 ادلدرسة أو يف يةيف ادلنزل اليت واجههاالكائنات و 

يف ، اجلمالية يف عملمنطقية، واضحة و  بلغة الواقعية ادلعرفة تقدمي .ٗ
على  الطفل إجراءاتتعكس و ، الطفل السليم اليت تعكس حركة
 والنبيلة ادلؤمنُت سلوك

 

األربعة اليت أصعب لتطبيقها ىي من للمعلم، من بُت الكفاءة 
الكفاءة األربعة. ألن ادلعلم قد تشعروا كيف ليستطيع ان جيعل الطالب 
ادلوقف الروحية وادلوقف االجتماعية وديتلك ادلعرفة الواسعة وديتلك 

 ٖادلهارات.

                                                             
-ٜٔنتيجة ادلقابلة مع أستاذة سوسي وجيايانيت، نائبة مدرس ادلدرسة مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج، يف التاريخ ٖ

 ٕ٘ٔٓ-مايو
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وللباحثة، من بُت الكفاءات األربعة اليت أصعب لتنفيذه يف الصف 
الصف األول( ىي الكفاءة الثانية، يعٍت ادلوقف األول )بعد ادلالحظة يف 

ا وترتيبا، ولكن يف البداية التعليمية انضباطاالجتماعية. حقيقة، الطالب قد 
فقط. إذا يبدأ الطالب أن يشعر التعب ىم يبدؤون حيول الفصل ليحذف 

 التعب. أحيانا، يصعب الطالب ان يطلب لتعاون مع أصدقاء غَته.  
 المحتوى -ب 

السالم  مدرسة يف ٖٕٔٓ نهجمب العربية اللغة احملتوى يف عن البيانات دلعرفة
علم اللغة العربية يف ادل مع ادلقابلة الباحثة جترياالبتدائية اإلسالمية مباالنج، 

 جترياحملتوى.  ذلذا يةمالتعلي ليةمالع عن الفصل ذلك وادلالحظةالصف األول 
مع األستاذة فيكا  ادلقابلة وأّول ،ألولعلم اللغة العربية يف الصف اادل مع ادلقابلة

 :يلى شلا البيانات الباحثة وستعرضيكا للصف "ب". للصف "أ" واألستاذة إ
 عند والكتاب الطالب عند الكتاب وىو كتابُت من الكتاب ىذا يتكونو 
 ادلعلم عند الكتاب وأما ية،ميالتعلد ادلوا حيتوى ىو الطالب عند الكتاب .ادلعلم

 اسباب من الطالب عند الكتاب زلتوى تقدمي يف ادلعلمد إلرشا ىوالكتاب
 ليةمالع يف اخلطوات ادلعلم عند الكتاب وحيتوى .يمالعل بادلدخل ٖٕٔٓ ادلنهج
 .يةميالتعل

 الكتاب ىو األول للصف ٖٕٔٓ ادلنهج أساس على العربية اللغة كتاب
 ادلدرسة يف األول الصف يف يستخدم الذي العربية اللغة لتعليم الطالب عند

 يف إندونيسيا الدينية الشؤون وزارة قبل من الكتاب ىذا تأليف وجاء. االبتدائية
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 نظام إىل اداستنا الذي ٖٕٔٓ ادلنهج على الكتاب ىذا تستند. ٖٕٔٓ  سنة
 اللغة كتاب أول ىو الكتاب وىذا. إندونيسيا مجهورية الدينية الشؤون وزارة من

 نهجملل سبق مل ألن العربية اللغة لتعليم بادلنهج مناسبا رمسيا يطبعو الذي العربية
 ادلدخل يقدم الكتاب وىذا. األول الصف يف للطالب العربية اللغة تعليم القدمي

 .تودما عرض يف يمالعل
 واإلستجواب ادلالحظة يةمالتعلي األنشطة من يمالعل ادلدخل لميشت

 والقراءة ادلالحظة يف األنشطة ىي ادلالحظة. واإلتصال والربط والتجريب
 السؤال من السؤال يعطي يف األنشطة ىو واإلستجواب اع،مالستاو  عموالس

 البيانات تعيُت على لميشت ىو والتجريب الطالب، عند اإلفًتاضي أم احلقيقي
 ٗ.الطالب عهاعندموجت رىادومصا
 ىي فصلُت إىل ينقسم الذي روسد ىثمانية عل حيتوى الكتاب ىذا أن
 ادلستوى يف العربية اللغة وتعليم. الثاين الدراسي والفصل األول الدراسي الفصل

 ٘:يلى امك موضوعات يتناول ٖٕٔٓ نهجملل األول للصف االبتدائي
 

 ادلوضوع/ادلادة السنة الفصل
 واتداأل الكتابية؛ واتداأل التعارف؛ الَكْشف؛ لمع ٔ 

 ادلدرسية
                                                             

4
M. Fadlilah, Implementasi kurikulum 3102 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/MA, hlm. 075 
5
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 111003 tentang kurikulum Madrasah 

3102 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab 
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 الفواكو؛ أمساء بعض األيام؛ أمساء؛ ٓٔ-ٔد العد ٕ
 األلوان بعض

 
 يةمالتعلي ليةمالع للتقومي العامة ريناتمالت يوجد الدراسي الفصل أواخر ولكل

 الكتاب ىذا يف الدروس ولكل. هامتعل قد اليتد ادلوا فهم يف الطالب عند
 لنطقاو  اعمواالست الصورة وقراءة اتدادلفر  قراءة وىي مكونات أربع من تتكون

 .والتدريبات
 مبوضوع ادلناسبة ةدادلوجو  ةمالكل لقراءة ىو اتدادلفر  قراءة نشاط يهدف

 اذلجائية احلروف قراءة يف الطلبة بكفاءة يهتم النشاط وىذا. الدروس لكل
 قراءة نشاط يف أما. اتدادلفر  لكل معٌت تعريف ندو  وصرحيا صحيحا سلرجا

 مبساعدة اتدادلفر  لكل الطالب عند ادلعٌت وفهم لتعريف النشاط وىو الصورة
 ونشاط. مًتافتُت مها الصورة وقراءة اتدادلفر  قراءة مكونة بُت اتدوادلفر . الصورة
 الطلبة كفاءة دلعرفة كالمو من ادلدرس ينطق ما اعمالست ىي لنطقاو  اعماالست
 اتدادلفر  فهم إىل هتدف الكتاب ىذا يف التدريبات وكل.  لةمادلتع اتدبادلفر 
 عند العربية اللغة لتعليم األساسية الكفاءة يف يوجد امك القواعد فهم يف وليس

 .األول الصف يف الطالب
قد ترتيبا وفقا ألساتيذة الصف األول.  ٖٕٔٓيف زلتوى اللغة العربية مبنهج 

ألن منذ أول احملتوى الطالب قد تعارف إىل كيف يواجب عندما ادلعلم 
من ادلوضوع  يكشفهم. ىل الطالب حياظرون إىل الفصل أو ادلريض. وذلك
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استمراره، بعد يفهم الطالب إىل كيف يواجب عندما ادلعلم يكشفهم، يطلب 
 ٙالطالب للتعارف الذاتيهم أو مع األصدقائهم.

ىي عندما جيب  بالالطتعقداليت قد من بعض احملتوى يف ادلوضوعات، 
الطالب ان يستطيع يفّرق بُت مذكر ومؤنث. البد الطالب ان يستطيع الكلمة 
جتمع من ادلذكر أو ادلؤنث. ألن حقيقة، يف ادلعايَت الكفاءة للصف األول 

مل يذكر شيئا عناالختالفات فيالكلمات أوادلقاطعباللغة العربية مدرسة االبتدائية 
 يعون ان أجّوب من األسئلة عن الفرقهما.للمذكر أو ادلؤنث. ولو ىم يستط

قد توافق معلم اللغة العربية يف الصف األول عن الفرق الكلمة ادلذكر 
والكلمة ادلؤنث. قوذلم قد جيد الذي يوجد الفرق بينهما، ولكن أحيانا 
الطالب قد حتَت لفرق بينهما. دلاذا "ىذا وذلك" يف اللغة العربية ىناك يوجد  

ث لفرق بُت مذكر ومؤنث يزال ان يصعب لفهم الطالب كلماتان. ألن يبح
 ٚيف الصف األول مدرسة االبتدائية.
لفهمها إىل يسهل  ىذا الكتاب يف توياتاحملووفقا مع معلم اللغة العربية 

يف الصف األول مدرسة االبتدائية. ىم يستطيعون ان حيفظ ادلفردات  طالبال
 مل ادلدرسةىذه ألن  شيئا فشيئا. ولو أحيانا جيب ان تعّلم ادلذكورة فيالكتاب

كمثل الفصل "أ" الطالب مجيعها نشاطا وماىرا، أما يف   التخويف نظامالتتبع 
. نشاطا إال نشاطا أو كل شيء ادلختلطةالفصل "ب" طالبو متوسط، ولكن 

                                                             
 يجة ادلقابلة مع األستاذة فيكاتن ٙ
 نتيجة ادلقابلة مع أستاذة إيكاٚ
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ب . لكي الطالشيئا فشيئاماىرا إال ماىرا. ولذلك، ينبغي ادلعلم ان يدرس 
 يستطيع ان يفهموا ذلك احملتوى/ادلوضوعات. 

 الطريقة -ج 
الطريقة اليت  معلم اللغة العربية عنقامت الباحثة بادلالحظة و ادلقابلة مع 

تستخدم لتنفيذ التعليم اللغة العربية. ستعرض وستحّلل الباحثة البيانات عن 
ول مبدرسة الطريقة اليت استخدمها لتنفيذ التعليم اللغة العربية يف الصف األ

 السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنح 
يف الفصل األول "أ" مدرسة السالم  ٖٕٔٓنهج مبتعليم اللغة العرية تنفيذ  .ٔ

 االبتداية اإلسالمية مباالنج
يوم  فيكا ستاذةاألمع  علمتاليت  "أ"يف الفصل األول  ةتبع الباحثت

. وىم يفعل أنشطة التعليم ذلك الوقت يف ٕ٘ٔٓ مايو ٖٔ االربعاء
كما  فيكا . أستاذةادلدرسة أوشرفة األمامية خارج الفصل الدراسي

 .لفة الطالباصلت و  مع التحية الطبقة بدأت ادلدرسُت اآلخرين
الذي جييب الطالب  السالممع  دلعلمابدء ي األنشطة األولية يف

 يسأل ادلعلم إىل، ىنا ادلعلم هبا حتيات أجريت. حتية بدأيو باحلماسة 
ليل يف الوصليدا نائما  ما إذا كان الطالب، الطالب حالة نعب طالال

 سوف تدرس ادلواد اليت عن أىداف إلعطاء ادلعلم بدأي مث. غَتهو ، ادلاضي
 .ميالتعل الغرض من جنبا مع
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إذا  . اليوم فعلسي اخلطوات اليت ادلعلم إبالغ ،أيضا يف ىذه ادلرحلة
. وفيو أيضا، ماذا وكيف مثل اللعبة سوف جتعلو  اللعبة سنفعلكان 

الكفاءة األساسية األول يعٍت ادلوقف الروحية سننظر. ىل الطالب 
 االنضباط أم ال.

من الذين الذي  يسأل ادلعلم بدأي، األساسية ةأنشط يف مرحلة مث
 الفواكو ذكر كيف الطالب يعرفون وعما إذا كان،  واكوالسوق الف يزورو

 السوق إىل أبدا يقول البعض. ادلتنوعة مع الطالب وأجاب. باللغة العربية
 األنشطة هىذ يتم تنفيذ .اكوو الف إىل القصريقول البعض  حىت ، واكوو الف

ىذا ثبت يو . درسا جيدا الطالب حبيث يتلقى االحًتار اضلياز مبثابة
 .الدرس بدءلت احلماسة لطالبا علجت ليتا ةنشاطاأل

 ويبدأ ادلعلم يلفظ ادلفردات. يف شرحية لعرض الصور ادلعلم بدأي مث
 لتسجيل وادلعلم الطالب مث .مرارا وتكرارا ادلفردات لتقليد يطلب الطالب

 حتفيز . الغناء يستطيعادلعلم مع مت إعدادىاسابقا اليت غناءال مع ادلفردات
 فيكا . تستخدم أستاذةذه الظروفذل مباشرة أن تستجيب نظام احملرك

 .بسرعة حيفظون ادلفرداتعل الطالب جل الغناء
". ادلفردات رئالستا" مع ادلفردات حتفيظ لتسهيل ادلعلم وعرضت

العناصر الذي يكون  ةالباحث تقييم ة.احلماسب عليو فسلم الطالب
 ماباستخد وىي. اللغة العربية يف تعلم ب متحمسةالطال جتعل اإلجيابية
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 ديكن احلركية يذال لغناءا ويستخدم "ادلفردات رئالستا" اسًتاتيجية
 ا.تعمل جيد الطالب

 ادلعلم يعطي حيث ىي اسًتاتيجية" ادلفردات رئالستا" اسًتاتيجية
 :كمثالومعنو"   واللغة العربيةالصورة " عبارة بيضاء مع ورقة

 معنو اللغة العربية الصورة
   

 
 االسم األول اختيار مع إىل أربع رلموعات الطالب  تقسيممث

 بعض األوراق خيتبئ ادلعلم قد ىناك، .من الطالب أجبديا ادلناسب
 تعليمات مع. (خارج الفصليف  يتعلم الذي) ادلدرسة يف رلال الصغَتة

 بعد ذلك ماكتشف. أوراق عن يطلب الطالب فواحدا واحدا من ادلعلم
". ادلثال: إذا جيعل الصورة التفاحة، مث ادلفردات رئالستا" ورقةيف  سجلت
الصورة إىل القرطاس األعمال ويطلب الطالب ما للغة العربة من يضع 

 ىذه الصورة، وبعد ذلك يكتب الطالب ادلعنو.
 تقالو . ادلفردات حلفظ بطالال يسهل ىذه االسًتاتيجية مع

، منذ فًتة طويلة ىي اسًتاتيجية ادلفردات رئالستا االسًتاتيجية" :فيكا ستاذةاأل
. ليس ادلفردات بسرعة فظيستطيع حل طالبال ادلفردات رئىذه ستاولكن مع 

 ٛ".ادلفردات أيضا ىذه تصورمنيستطيع  الطالبولكن  فقط،حفظ ادلفردات 
                                                             

 ٕ٘ٔٓ-مايو  -ٖٔادلقابلة مع أستاذة فيكا فرمناساري، ادلعلم اللغة العربية يف الفصل األول أ، يف التاريخ: 8
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(. Drill Method) احلفرطريقة ىي تستخدم ادلستخدمة،  وللطريقة
 اليت مت على ادلواد لتدريب الطالب التدريس ىي طريقة احلفر طريقة

 ٜ.تعلمو قدما  من أومهارة الرباعةجل احلصول أل أو تدريسها
 وأىداف الطريقة احلفر ىو:

والكتابة  ادلفردات حفظادلثال، احلركة،  مهارات أن يكون لديو (أ 
 .الرياضة احلركة يف أو تنفيذ، األدواتاستخدام و 

، وعالمات الًتقيمتوزيع ويضيف  :مثل الفكرية ادلهارات تطوير (ب 
 .وغَتىا

 السببيةفإن  :، ادلثالالدولةبُت  القدرة على االتصال أن يكون لديو (ج 
 واألصوات، بُت احلروف، إغراق يكون ىناك من ادلطر ةالكثَت 

 .وغَتىا
 كونت تعليم جيدال، ألن مع ةتزايدادل الفكرة استخدام يستطيع (د 

 .ذاكرتو يف دفعتكون حذرا و  تنظيماالطالب 
على  ويكتسب الطالب من سلتلف اجلوانب تزيدس الطالب معرفة (ه 

 ٓٔ.وأعمق فهم أفضل
 التحقيق تقنيات: مبا يف ذلك متعددة، احلفرطريقة  أنواع من

م يالتعل وحداتوتقنيات  اجلزئي أساليب التدريسو  االكتشاف تقنياتو 

                                                             
9
Nana Sudjana, Dasa-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Algesindo, 0006 

11
Arief Armai, Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Intermasa, 3113 
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 تقنية ستخدمت يكافأستاذة  يف ىذه احلالةٔٔ.م الذايتيالتعلتقنيات و 
 تقنيةالىي  ىذه التقنية حيث. االكتشافة وتقني التحقيق
ادلعلمُت  أكثر من". وقالت األستاذة فيكا: العثورو  اجملموعة/بالتعاون
 رونةادل ىو طريقةال ألن ىذا ،أفعلكما  التقنية مع طريقة احلفرال استخدام

 ٕٔ".ادلعلمُت أنفسهم وأللطالب ، للعمل كفاءةالو 
 التقنية ولكن يف اسًتاجتيتو يستخدم احلفر يرتدي ادلعلم طريقة وىنا،

 طريقة التحقيق أن الثاين الفصل يف واالكتشاف.كما ادلكتوب التحقيق
ادلعلمأن يستخدم كالمها يسبب . جياد والعمل مع اآلخرينىو طريقة إل

 مساعدة مع اآلخر.بذكاء و  التفكَت إىل الطالب يريد ادلعلم .بسيطة
 ،منوذج العلمي وضعوا األول يف الصف العربية يف الكتاب اللغة مبعٌت،و 

 ادلعلم إىليريد  معاجلة ادلعلومات.مراقبة و  الطالب على تدريباليت 
يف  مع األصدقاءالصورة  أو معاجلة ادلعلوماتو  بذكاء التفكَت الطالب

 رلموعتها.
وادلعلم  ،وظفتهمالطالب  معجي، عمل كل الواظفاتتانتهاء  بعد

 مث .ادلفردات رئالستايف  وادلفردات الطالب يف إرفاق الصورة تحقق مندقةت
 ظفاتوا كليف   احق اليت عةو موكل رل، ألعمالا النتائج تقييم يضع ادلعلم

                                                             
11

Nana Sudjana, Dasa-Dasar........ 
 ....ادلقابلة مع أستاذة فيكا12



21 
 

 
 

يف  نشاطا الطالب جلعل مكافأة يستخدم"النجم الفائزة".  احلصول على
 .ميالتعل

أن  ، لذلكغناءال مع الدرس ارالتكر  ادلعلم اخلتامية، وآخريف األنشطة
 .بسهولة الطالب التنسى

يستطيع  لغناءامع ىو:فصل األول أ اليف  اخلالصة من التعليم
 الطالب ر ادلفرداتئالستامع و  وبسرعة، بسهولة ادلفردات حيفظ الطالب

 .احلقيقية أيضا تصور، ولكن  فقط بسرعةو  بسهولة ادلفردات ليس حيفظ
 الطالب ىي عندماة للباحث طبقاالصعوبات من ىذه االسًتاجتية 

 أن الطالب وينبغي. األوراق للبحث عن ساحة ادلدرسة حول جيري
 ىذه األلعابب أنتلك األوراق. ولو،  للعثور ائهاقصدأ مع السباقات

جيعل الطالب احلماسة ليعمل الواجبات  و أنشط الطالب جلعل فعالية
 شاىدةمب األلعاب الًتفيهية كيفا  بأنفسهة الباحث ىر . تمن قبل ادلعلماليت 

 رلموعتها شجعتاء اآلخر قصدأاألوراق و  عن لبحث يركضونالطالب 
 .األوراقأين وضع  خيربهو 

ديلك ان يشعر  عندمالتعمل صعوبة  ىناك تليس ،ةللباحث طبقا
 .للمعلم الطريقة اليت يستخدمها يفة الباحث دجتما  وذلذاالتعاون. 

يف الفصل األول "ب" مدرسة السالم  ٖٕٔٓنهج مبتعليم اللغة العرية تنفيذ ال .ٕ
 االبتداية اإلسالمية مباالنج
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يوم إيكا  مع أستاذة علمتاليت  بيف الفصل األول  ةتبع الباحثت
الفصل . وىم يفعل أنشطة التعليم ذلك الوقت يف ٕ٘ٔٓمايؤٕالثالثاء

 مع التحية الطبقة بدأت ادلدرسُت اآلخرينكما  يكاإ . أستاذةالدراسي
 .لفة الطالباصلت و 

الذي جييب الطالب  السالممع  دلعلمابدء ي األنشطة األولية يف
 كشف احلضورل ادلعلم مث .مسبقا الطالب دعاءاطلب ي، و باحلماسة
وفيو  .اليوم الدرسما  ادلعلم وتعلم ،اآلخَت حىتفواحدا واحدا  الطالب

أيضا، الكفاءة األساسية األول يعٍت ادلوقف الروحية سننظر. ىل الطالب 
 االنضباط أم ال.

، ىنا. من الفواكو مع الصور تبدأ ادلعلم األنشطة األساسية،مث يف 
. ادلعلم يشرح إىل الطالب يستمع اليت الطريقة اخلطابة مع علمادل يعمل

 الكسالن ايشعرو  الطالب ليسولو يستخدم الطريقة اخلطابة ، ومع ذلك
 ليس احلماس يف التعليم والتعلم.و 

التناسب  ادلستخدمة ىي الطريقة اخلطابة اليت كانت الطريقة
 .طريقة أخرىمع  مصحوبان و اال أن يكيقة لألطفال الصغَتة حق

مع  لتدريب احملرك للطالب األسئلة واألجوبة طريقة ادلعلم ىنا ويستخدم
اإلجابة  الذي ديكن الطالب أن يستطيع فكرة سؤال أو بعض يعطي

"ليس ادلشكلة وقالت األستاذة إيكا:  وبدقة. بسهولة أهنذا السؤال
ولو بالطريقة اخلطابة  .فيتنفيذه مهمة االسًتاتيجية، ولكن الطريقة ادلستخدمةالتي
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 فصلاله ىذ خاصة، متعةف اإلبداعالتعليم  التحيزتطوير  ادلعلميستطيع  ولكن إذا
 ٖٔ".اللعبةأهنم حيبون األطفال، و  ةضو ر من ، وخترج األول

 ادلعلم يوفر الذي". لعبة احلزورات" اسًتاتيجيات ستخدم ادلعلم، تىنا
و لون لدي. جكروية  أنا؟ أنا: "ما ادلثال. الكلمات مع الطالبإىل  يالاخل

اسم ذلك ختمُت مايستطيع  ديكن للطالب من ىناك". و حلوو أصفر 
 .الفاكهة

 ادلتعلقة بعض األسئلة وبإعطاء واضحة. األسئلة واألجوبة وىنا طريقة
 اليوم. مبوضوع
يف الكراسة ويكتب لسمو يف طالب لرسم لا يطلب ستاذة إيكاألمث ا

ىذه  إيكا أستاذة توفَتو، ب التحيز ودترمسطاليستطيع البعد، إندونيسيا
 أن يكتبوا من الطالب إيكا أستاذة طلبتمث  .اللغة العربية يف ادلفردات
الطالب  حيفظ حىت تواصل. وىذه األنشطة للغة العربية كاملة مفردات

 لاياخل جيعليستطيع ات لعبة احلزور " :إيكاأستاذة  . وقالتالتحيزتصور و 
بسرعة ادلفردات  فظيستطيع الطالب حي أيضا، لعبة احلزورات مع. أبعد الطالب

 لطالبيستطيع االيت  صورةولكن بال، هر يتصو  يففقط  الكلمات ليس معه. تصور و 
 ٗٔ".هر يتصو ل
 

                                                             
 ٕ٘ٔٓ-مايو  -ٕٔادلقابلة مع استاذة سيت مسلحا، ادلعلم الفصل األول ب يف مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج، يف التاريخ 13
 مسلحاادلقابلة مع استاذة سيت 14
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وحتاكي  فرداتادل يقرأ ادلعلم الكائنات التخمُت انتهاء الطالب بعد
استخدام  اليت الوسائلادلفردات.  حفظ حىت امتكرر  ادلفرداتالطالب 

فيهذه الفصل متساويا معوسائل اليت استخدامهاإىل الفصل األول أ 
 ىووسائل التجارية.
 سواء، و ليوما ميالتعل مراجعة إيكا استاذة اخلتامية، ويف األنشطة

، "أنا  إيكا أستاذةسألت  :ادلثال و.اللغة العربييف  ختمُت  الطريقة ولكن
 ."برتقال"ب طالالوجيب  ".حلوأنا و  أصفر ولون لديجو  كروية.

 رمسما قيل الطالب على يكون عندما صعوبةالة رى الباحث، تىناويف 
 ادلعلمقبلو، و . مصورهت احلقيقة راقبةادليكون الطالب  جيب أن. ادلعلم
البد  لعبة احلزوراتسًتاتيجية االلتطبيق مث . شرحيةال صورة يف يعرض

الواحد اللقاء يف . سابقا ادلعلم اليت تظهرة الصور  ذكريجيب أن  الطالب
ىذه  ستخدامما يعندادلًتدفات.  ٘-ٖ ينقلأن ادلعلميستطيع 

 ٘ٔ.االسًتاتيجية
 بسرعةتذكر يأن  يستطيعاو  فهمويقد ب من الطال أكثرألن ، ولكن

 أن يكونشللة قليال. تدعو أستاذة إيكا  يبدو سًتاتيجيةىذه االمع  ميتعلال
 م اسًتاتيجيةستخدت أو. اللقاء يف كلديدة اجل سًتاتيجيةيجعل االل أذكياء

 ٙٔ.موضوع سلتلف يف اليت استخدمت

                                                             
 نتيجة ادلقابلة مع أستاذة إيكا٘ٔ
 نتيجة ادلقابلة مع أستاذة إيكا16
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 الوسائل -د 
دور الوسائل مهمة جدا للعملية التعليمية. دور الوسائل كأداة وادلصدر 

وسائل الإن ، فادلواد التعليميةتوضيح لالتعليمية للطالب. كأداة دور الوسائل 
؛ أما  ادلواد التعليمية التباينمن  شرحت شفهيا كما ادلعلمُت إىل ادلستخدمة

 الطالب أن يتعلموا جيب ادلواد اليت يتضمنسائل و كمصدر التعلم للطالب، ال
 فرديا أو رلموعة.

، الوسائل اليستطيع أن تبادل ميللتعلمصدر و  كأداة جتدر اإلشارة أنولكن 
ادلعلم. وهبذا، الوسائل دون ادلعلم اليستطيع أن تنمية نوعية التعليم، ألن 

 لوسائل ليس أىداف التعليمية.ا
 ٖٕٔٓأنواع الوسائل التعليمية اليت تناسب مع ادلنهج الدراسي  -

يوجد أنواع الوسائل التعليمية وجيعل اخلرباء التصنيف الوسائل التعليمية 
 :التالية الوسائل التعليمية بُت. والتمييز لكل منهممراجعة للبناسب 

ت او ديستطيع أن يشًتي يف األوسائل اليت الىو  وسائل التجاريال .ٔ
 أنفسهم ادلعلمإىل  جعلتوسائل اليت الو ، كتبال

 السمعية والبصرية، وبصارىا، ودتكن ديكن مساعها وسائل اليتال .ٕ
 ٚٔاللعبة. .ٖ

                                                             
17

M.Taher. MEDIA YANG RELEVAN DALAM PEMBELAJARAN 

KURIKULUM3102http://sumut.kemenag.go.id/. Tanggal: 0361563106, pukul: 06:11 

http://sumut.kemenag.go.id/


26 
 

 
 

يتعلق مع الكفاءة األساسية أعاله، الوسائل اليت احتاج، خاصة للكفاءة 
األساسية الرابع، ىي ادلهارات. ويف احملتوى أيضا. حتتام الوسائل يف احملتوى، 

 أعاله. باللغة العربية ل الكتباثادل، التؤدي دورىاألن دون الوسائل احملتوى 
ووسائلو كما يف تخدم الورقة. الوسائل التعليمية اليت تستخدم ىنا ادلعلم يس

. وسائل التجاريةىو  ٖٕٔٓاليت تناسب مع ادلنهج الدراسي  وسائل ال األنواع
 إىل جعلتوسائل اليت الو ، كتبال تاو ديف األ يستطيع أن يشًتيوسائل اليت ال

 اليت، واأللعاب للصف األول "أ" مع األلعاب وباستخدام أيضا .ادلعلم أنفسهم
الصف األول مدرسة ابتدائية احلماسة لتتبع  خصوصا األطفال ديكن أن جتعل

 التعليم.
م ألهن للمعلم يف وسائل ادلستخدمة من قبل كبَتةالصعوبات ال ال توجد

 )عندما تتبع الباحثة تعليم اللغة العربية(. التعلم فقط لفعالية رقة و مستخدي
 التقويم -ه 

قبل ستحلل عن التقومي الذي يستخدم إىل ادلعلم يف الصف األول، تريد 
 ادلواقف كفاءة ميو لتق واألدوات ادلستخدمة التقنياتالباحثة ان تعرض عن 

 كالتايل:  ٖٕٔٓيف ادلنهج الدراسي  ادلهاراتو  رفاوادلع
 التقومي الكفاءة ادلواقف .ٔ

، يم الذايتيالتقادلالحظة و من خالل يفعل ادلريب التقومي الكفاءة ادلواقف 
 والتقييم للمراقبة األداة ادلستخدمة. واجملالتطالب الإىل  النظراء تقييمالو 
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التصنيف  أو مقياس االختيار الطالب ىو الئحة إىل النظراءوتقييم  الذايت
 .ادلعلم مالحظاتت ىي الاجمليف و ، عنوانرافقمع 
 باستخدام مستمر اليت أجريت على طريقة التقييمادلراقبة ىي  -أ 

اليت حتتوي  ادلالحظة دليل استخدامب غَت مباشر، أو مباشر، احلواس
إىل  ادلالحظة ادلباشرةيت الالطالب  لسلوك عدد من ادلؤشرات على

 ية.ميالتعل عملية يف ادلعلم
أن يطلب عن طريق  ميو التق أسلوبالتقومي الدايت ىو  -ب 

 حتقيق سياق يف عيوبالو  ازايادل التعبَت أنفسهم على الطالب
 الذي حيتوي على الذايت ميو التقيف  األدوات ادلستخدمة. الكفاءة
 .الشخصية ادلرجعية جوانب

أن يطلب عن طريق  ميو ب التقو أسلطالب ىو الإىل  النظراء ميو تقال-ج 
 األدوات ادلستخدمة. الكفاءةتحقيق األخرى ل كل ميو لتقالطالب 
 قائمة من الذي حيتوي على الطالب استمارة تقييم يف شكل

 .اليت قيمت اجلوانب
اليت  ل الدراسيةالفص وخارجأداخل يف  سجل ادلريباجملالت ىي  -د 

 فيما يتعلق للطالبة فيوالضعية حول القو  حتتوي على معلومات
 .السلوكادلواقف و 
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 التقومي الكفاءة ادلعارف .ٕ
االختبارات  ادلعرفة من خالل تحققالطالب يف ال كفاءةالعلم تقييم ادل

التقومي الكفاءة  قبل تنفيذ. الواجباتو  الشفوية واالختبارات التحريرية
 :اليت تشمل مو أدوات التقي يصلدلعلم ا، وضعت ادلعارف

، صحيح اجلواب القصَتاالختبار التحريري؛ االختبار ادلتعددة  -أ 
. واألدوات الوصف تشمل على والوصف، وادلطابقة، خطاء

 .التهديف التوجيهية
طالب ال علىيطلب اليت ساألسئلة  قائمةاالختبار الشفوي؛  -ب 

 التهديف التوجيهيةمع 
؛ األعمال ادلنزيل أو ادلشارع اليت تفعل فردية أو رلموعة الواجبات-ج 

 تناسب اخلصائص الواجبات اليت ستفعل إىل الطالب.
 التقومي الكفاءة ادلهارات .ٖ

من ة ادلهارات ليعرف الكفاءة ادلهارات جيب ادلعلم التقومي الكفاء
 األداء، يعٍت التقومي الذي يطلب الطالب على إثبات اختصاص تقييم خالل
وتقييم بورتوفوليو.األدوات ، وادلشاريع، اختبار ادلمارسة باستخدام معُت

 .رلهزة عنوانمع  مقياس التصنيف أو االختيار قائمة ىي ادلستخدمة
 وشرح كل األدوات التقومي ادلهارات ىو:

 السلوك أو مهاراتمن  طلب استجابةت ليتادلمارسة؛ ااالختبار  -أ 
 الكفاءةمتطلبات الذي يناسب مع 
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ادلشارع؛ الواجبات التعليمية الذي يتضمن إىل اخلطة والتنفيذ  -ب 
 زمنية معينة يف شفويا أو كتابيا واإلبالغالتعليم 

 أعمال اجملموعة الكاملة من اليت يقوم هبا التقييمالتقومي بوتوفوليو؛ -ج 
دلعرفةادلصاحل وتطور التكاملي -انعكاس بعض اجملاالت يف الطالب
على األعمال . ذلك معينة يف زمنية الطالب من اإلبداع أو واإلصلاز

 .على البيئة الطالبتعكس  اليتشكل إجراءات 
 ( ادلادةٔ الشروط التالية: جيب أن تستويفالتقومي الكفاءة ادلهارات األدوات 

تناسب مع  لفنية الشروطا تستويف الذي البناء( ٕ، ادلقررة الكفاءة اليت دتثل
ستوى دل تناسبالتواصل و ( تستخدم اللغة اجليدة ٖ، ادلستخدمة تاو األدشكل لا
 ٛٔللطالب.تطور ال

 الواجبات عن طريق ادلعارف مي الكفاءةو تق إىل ادلعلم ىو اليت أجريت ميو التق
 ادلشارع اليت تفعل فردية أو رلموعةأو  للطالب. الذي ىو من الواجبات ادلنزلية

يف هناية   ىذا التقييم ويتمتناسب اخلصائص الواجبات اليت ستفعل إىل الطالب. 
أو  فرديا للطالب الواجبات تعطي ادلعلم كل هناية من ادلوضوع. ويف  دلوضوعاك

 .مدىيفهم الطالبقياس ما رلموعة ل
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 العائقةالمبحث الثالث: الجوانب المساعدة والجوانب 

 ولكن، وكثَت ان يرفض ليستمر. ٖٕٔٓ ادلنهجيف  إجيابيات وسلبيات وقعت، اقبله
 .التعليمية يف إندونيسيا تقدمادلنهج ل يستمر احلكومة ىذا

 :نوعان، وىناك ٖٕٔٓمنهج  حنجلي العوامل الرئيسية الثقافةالتعليم و  وزارةوجتعل 

 والكتب ادلدرسيةادلنهج الدراسية ادلعلمُت و  اختصاص مدى مالءمة حتديد ( أ
اليت مصادر التعلم التعليمية و  وادلواد الكتب توفر، وىي ثالثة عناصر اليت تتألف من ( ب

، وكذلك واإلشراف التدريب دور احلكومة يف، وتعزيز معايَت ادلناىج تشكيل تدمج
 .التعليم والثقافة عن وزارة أعربادلدرسة، كما اإلدارة و  تعزيز ثقافة

كما ىو  ادلعلم إعداد اسًتاتيجيات تصميم التعليم والثقافة وزارة كانت،  امنه وعالقة
على  إعداد ادلعلم تطوير ادلنهج الدراسي فريق اليت تنطوي على ادلخططات موضح يف

، وادلعلمُت زلاضر، عناصر منوزارة التعليم مدرب من التدريب ويتكون. ادلستوى ادلركزي
 ادلعلمُت نواة من معلمي ادلرحلة االبتدائية تشمل. ادلدارس ومدير وادلشرفُت األساسية

مدرسة لل ختضع وادلعلمُت معلمي الصفوف يتكون من ومعلمُت .ادلدارس مديروادلشرفُت و 
 .درسة مهنيةوادل الثانويةوادلدرسة  ادلتوسطةوادلدرسة بتدائية الا

يف خطة  خاص اىتمامينبغي إيالء  اجلوانب اليت أربعة يوجدواىناك لمعلمُت، ول
 األكادديي االختصاص ؛الًتبية من اختصاص وىي ،ٖٕٔٓ دلنهج الدراسيبا وااللتزام التنفيذ

رأس احلربة يف ىم ادلعلمُت  .القيادية أوالكفاءات اإلدارية و  ؛الكفاءة االجتماعية؛ (العلم)
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متعددة مفتوحة على احتماالت و  يكون مستعدا ومن ادلتوقع أن ادلنهج الدراسي، تنفيذ
 .تغيَتلل

 ادلنهج ألن؟ دلاذا ،ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسي تطوير أمهية من ىو أكثر استعداد ادلعلم
 والتواصلواجلدال وادلنطق  راقبةادل على ليستطيع تشجيع ادلتعلمُت إىل يهدف ٖٕٔٓ

 ٜٔ.التعليميةادلواد  بعد تلقي أهنم يعرفون أو يكسبون كان ضد ما، ناقشة(ادل)

متساويا  تقارير، مجهورية إندونيسيا أمُت ادلظامل يفمث من جوانب العائقة وفقا إىل 
 التقييميف  تطبيقال عليو صعبي، وادلعلم ةغَت متوفر التي كتبال نعمن كل الواليات، ىو 

 من لكثَتاتطلبات االعتماد يف األسبوع دلات ساع ٕٗ لتدريس حتقيق أىداف عليو صعبيو 
 ٕٓ.الشكاوى األخرى

ىذه  ة اليت حتصلساعدادلاجلوانب وقالت ، سوسي ستاذةاألمع الباحثة قامت و 
نشطة األ ساعد علىت اليت هممن اتمساعد ولكن مع .العامة ادلساعدات ىي ادلدرسة

ىي  ٖٕٔٓ ادلنهجاليت قدمت ادلساعدة اجلوانب إذا كان "قالت األستاذة سوسي:  .ميالتعل

إذا  نتبع  وضلن ،ٖٕٔٓن ادلنهج الدراسي دلالحق عا، للطالب وادلعلمُت الكتب. العامة ادلساعدات
 ٕٔ".ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسين عات تدريب كان ىناك
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لكتب ا. الكتب ادلدرسية ادلساعدة يف تمقدالذي  ٖٕٔٓ ، ادلنهج الدراسيكما قوذلا
 ميالتعل لتوجيو دلساعدة ادلعلمُت الكتب من احلكومةحيصل و . لمعلمل بب والكتاللطل

  كان ىناكأكثر ادلدرسة اليت تستخدم الكتب ادلختلفة.  ، مبعٌت. و نفس الكتاب يستخدم يف
جيعل  كتاب  وىناك الذي سيكون، ىدايت الدكتور كتاب، واليت ستكون  كرسة التدريبات

ختتلف م يموضوع التعلختتلف فوألن الكتب . لنفسوادلعلم جيعل أو  أنفسهم ادلدرسةمن 
احلكومة ادلتوقع أن تساعد ادلعلمُت  من ٖٕٔٓ هجادلنكتب ذلك، مع موجود ال معو . أحيانا

 .ٖٕٔٓيف كل ادلدرسة ادلوضوعو متساويا على األساس منهج يف التدريس، و 

 يف. و ٖٕٔٓادلنهج الدراسي بشأنىي ادلالحق خرى األمساعدات أما بالنسبة لل
جيعل اخلطة  السابقة هجادلن يف علمُتإذا ادل. و لكل مادةتوجد خطة الدرس ادلالحق  تلك

. درسةادليف كل الذي أصبح تواضحا ومتساويا  ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسيالدرس لنفسو يف 
وقالت األستاذة  غَت ذلك.و تو وقو و مؤشراتومع ذلك، ىيكل التعليم واضحا ألىداف ىو 

 يعرفأن  ادلعلموبادلالحق يستطيع . مياألساس للتعل يف"تلك ادلالحق اليت تساعد سوسي: 
. وخطة الدرس اليت ٖٕٔٓ منهج باستخدام يف إندونيسيابية على الًت  احلكومةمن  دلرجوةا ما
اليت وغَته ، خدمةالكتب ادلستو  وومؤشراتا واضح وأىداف ىناك ،ٖٕٔٓ ادلنهجمن صول حت

 ٕٕ".ٖٕٔٓ دلنهج الدراسيبام يلتعللادلعلم  تسهل

ات التدريب. ومع ٖٕٔٓلنجاح ادلنهج  احلكومة  قدمتيتالات التدريبن عواألخَت 
 هج الدراسيادلنعن و  يف إندونيسيابية الًت  عن فهمأن يعلى  ادلعلمُت ساعدتمتوقع أن اليت 
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ولذلك، ، مع فًتة قصَتة ي نشرىاذال ادلنهج اجلديد ىو ٖٕٔٓ ألن ادلنهج. نفسو ٖٕٔٓ
 دائماات التدريب يفتتبع أن نشكر "ضلن : وقالت األستاذة سوسيات اليت حتتاج جدا. التدريب

ادلنهج  ىذا، ولو معذلكو . أيضا هيف تنفيذ دلساعدتناو  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  فهملي، 
 ٖٕا".صلاح سيكون، إن شاء اهللف، مع مرور الوقت ولكن اجلديد

هج ادلنيف مي و تقال. ميو التق من حيث ىو سوسيألستاذة  وفقاالعائقة انب و يف جو 
. وانباجلجلميع ، جيب ادلعلم أن يستطيع قوم اىناك ألن. تطبيقويف صعوبة  ٖٕٔٓالدراسي

 هجادلنة. أكثر ادلدارس اليت يرتدي وادلهار االجتماعية وادلعرفة و  اجلوانب الروحية
 ادلنهجيف  ميو تق"ال وقالت األستاذة سوسي:ها. ديو التق وقتاليف صعوبة  ٖٕٔٓيدراسال

 من ادلعلم . أكثرلطالبال اليومي نالحظ أن كمعلمالذي  ، مي احلقيقيو التق يرتدئٖٕٓ
كان يستخدم   ونرمبا ال. يشكو أن قليال احلمد هللاآلن، ولكن . ميو ىذا التقعن  يشكو

 ٕٗ.ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسي

ادلواد، ىذه يناسب لة. الطالب يصعب و سلتلف من الطالبإذا ، ادلعلم من ذلكو 
يف م يتعلالسوسي،  ستاذةفقا ألو ة. كثَت ظيفتها  و و  القفز ٖٕٔٓ الدراسيادلواد يف ادلنهج ألن 

ة. حينظم بدقة ووضي، ألن كل شيء ٕٙٓٓهج متعة من ادلن ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسي
 وا للتعليمو.صعبختَتوا وي، ادلواد ىو القفز الذي جيعل الطالب ولكن
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األطفال ديكن نظم، ولكن يكل شيء   ٖٕٔٓ الدراسيادلنهج "يف وقالت األستاذة سوسي: 
التعليم يف  احلالة الذي جيعلأمثلة . أحيانا صعوبة يف تقبل الدرس ، ىماللعب حيب

عن األوىل الوحدة الباب األول الرياضيات(؛ يف ادلعلمي سسو  ألن أستاذةالرياضيات )
حىت  وغَته، ٓٔ-ٙالثاين استمر الضرب من  الوحدةو  ٕٙٓٓيف ادلنهج  ٘-ٔالضرب من 

ىناك ا ، وفقا ذلليس كذلك ٖٕٔٓ دراسيادلنهج الولكن يف  .فظويستطيع حلالطالب 
 الوحدةالوحدة الثاين، أو جيب أن  األول لوحدة األوىل يقع يفم ادلوضوع يتعلالادلفًتض 

تغيَت إىل موضوع مث على موضوع واحد  ي، ومل تنتهاألوىل الوحدةالثالث ولكن قدمت يف 
 ٕ٘و".فظةحلبو صعختَتاتو جيعل الطالب  ى الذيآخر 

يف الصف األول  ٖٕٔٓوادلعوقات يف التعليم اللغة العربية مبنهج اجلوانب ادلساعدة  -
 مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج

 اجلوانب ادلساعدة . أ
 اللغة العربية، ميتعلال نظرلي ومالحظة مع ادلعلمان اللغة العربية مقابلة بعد

 ميتعلالإىل  ٖٕٔٓ ادلنهج الدراسي ادلمنوحة يف أن ادلساعدات ةالباحث توجد
ادلنهج الدراسي  ادلساعدات اليت تقدمها الدراسي. كما الكتب ىي اللغة العربية

اللغة  ميالتعل الكتب، ىذهألن ولكن  .من ذلك شيء خاص ال يوجد. ٖٕٔٓ
للتعليم اللغة  الكتب"ضلن ضلصل وقالت األستاذة سوسي:  .امنظماليت  العربية
الكتب فقط التعليم اللغة العربية  ضلصل، ولو ولكن. لمعلملللطالب و  العربية
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الذي  ن ادلوادالفصل األول ب ععلم ادل مع متحيزةة مناقشستطيع ، وأةنظمم
 ٕٙو متساويا".وحتقيقفيو متساويا  ألن يف الكتابيوجد 
كما قالت أستاذة –خطة الدرساللغة العربية و  كتبىو ال ادلساعدات نحودي

 ألن. تدريسها اليت سيتم التحيز ادلوادعن  مناقشة ادلعلميستطيع ، - أعاله يكاف
ان ادلعلمجيعل دون  ا أيضا.منظمعن اخلطة الدرس و متساويا. الكتاب  زلتويات

 يف األىداف تريد حتقيقو ما فقط لرؤية وىم يعيشون. اخلاصةخطة الدرس 
 و.يستغرق وكم من الوقت وادلؤشرات،
ىي تقول و  اقابلته عندما ادلعلم الفصل األول ب ىي أستاذة إيكا وقال

. ٖٕٔٓ"ىذه اإلجيابيات من ادلنهج الدراسي : متساويا كما قالت أستاذة فيكا
خطة دلناقشة و يستطيع  كمعلمضلن  خطة الدرس من الكتب و ات ساعدمع ادلو 

 ٕٚ".معا منحازةتعليمية 
 ا.ادلوضوعاهتتعليمو وتلك و  مفيد للمعلمُت ادلساعدة إنوبالتايل، 

 اجلوانب العائقة . ب
 للتعليم اللغة العائقة انبو أن اجلقالت ، و اللغة العربية الباحثة مع معلمقامت 

، مدرسة السالم بداية منذ .ميو التق ىو ٖٕٔٓادلنهج  على األساس العربية
وقالت . ٖٕٔٓ ادلنهجالتقومي على األساس  اختاذ االبتدائية اإلسالمية مباالنج

                                                             
 ادلقابلة مع أستاذة فيكا فورمناساريٕٙ
 ادلقابلة مع أستاذة سيت مسلحإٚ
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ادلنهج مع األساس  ميو عن طريق تق، ضلن نتخد منذ بداية"األستاذة إيكا: 
 ٕٛ".صعبة ومعقدةيف البداية  كانتولو  ، ٖٕٔٓ

التقومي الذي استخدام يف الفصل األول ىو حيمل التقومي الشفوي والتقومي 
التحرير. التقومي التحرير كمثل بورتوفوليو للتقومي اليومية من الطالب. ومع ذلك 

 الذي جيعل صعوبة للتنفيذه.
الذي  طالبلا ىوعدم اضليازىا العائقة الكبَتة جيعل الذي كمل وفقا ،ولكن

 جييب حىتمحاسة  بلطاليف أول التعليم اكان ،أحيانا .احلالة ادلزاجية يقدرال
على  َتتغي همدثحي الصغَت الذي احلادثولكن بعد من ادلعلم  األسئلة على مجيع

 البدايةيف  ،يف الفصل األول أ الباحثة حضرت عندما دثحيكما . حتيزىم الفور
ولكن  وظيفة يف ذلك الوقت، انتهاء أوالتكون و  احلماسة جدا -أ الطالب–

 ىو الطبقة لفًتةبا وى . حيذف احلماسأسفل على التوايل ادلزاج محاةادل يفقد ألن
يف مي و تقالإن ": اليت تعلهم فيكا إىل أستاذة يربره. وىذا توشلحا يطلب مشغوال

احلالة ي ىحيعل من العائقة الذي  األول الصفعلم كم، ولكن  صعوبة ىذا ادلنهج
يذفع  ألنحيذف محاسو -أ طالب– ىو كيفترى السابق  و . طالبادلزاجية لل

 ٜٕاحلماسة". لتجديد قدر اإلمكان جيبب ضلن كمعلم، ولكن شلحاة

                                                             
 ادلقابلة مع أستاذة سيت مسلحا28

 ادلقابلة مع أستاذة فيكا فورمناساريٜٕ



37 
 

 
 

و الذي جيعل العائقة يف ادلنزل ادلدللةوديكن  اللعب حيباألطفال ديكن رمبا 
من  خاصةطالب لااحلالة ادلزاجية  فهملأمهية  تعلمت ومن ىناك. للمعلمُت

 مدرسة االبتدائية. األول الفصل
 جدول نتائج البحث

 نتيجة البحث البحث الرقم
 التنفيذ: ٔ

 األىداف .أ 
 
 
 
 

 احملتوي .ب 
 
 
 
 
 

 و االسًتاجتية الطريقة .ج 
 

 
 

 
من بُت الكفاءة األربعة يوجد يصعب  .أ 

األربعة. ألن ادلعلم قد ىي من الكفاءة 
تشعروا كيف ليستطيع ان جيعل الطالب 
ادلوقف الروحية وادلوقف االجتماعية 

 وديتلك ادلعرفة الواسعة وديتلك ادلهارات.
 وزارة قبل من الكتاب يستخدمىم  .ب 

 ٖٕٔٓ سنة يف إندونيسيا الدينية الشؤون
الذي قد تناسب احملتوى مع الطالب 

وى مع ولكن يوجد الفجوة بُت احملت
 ادلعايَت الكفاءة

 
اللغة  ادلعلمإىل  ستخدمهاتالطريقة اليت  .ج 

 مع احلفر استخدام الطريقة يى العربية
لفصل التحقيق االكتشاف و  تقنيات

األول أ، ويف الفصل األول ب يستخدم 
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 الوسائل .د 
 
 

 التقومي .ه 
 
 

الطريقة اخلطابة مع تقنيات األسئلة 
 واألجوبة واالكتشاف. 

ويف الفصل األول أ يستخدم االسًتاجتية 
الستائر ادلفردات والغناء ليسهل ويسرع 
حفظ ادلفردات، ويف الفصل األول ب 

 لعبة احلزوراتيستخدم االسًتاحتية 
ه ر يتصو و ليسهل ويسرع حفظ ادلفردات 

 ة.الصور  دون
، القراطس وسائل اليت تستخدمها ىيال .د 

ادلعلم  إىل جعلتوسائل اليت الىذه و 
 أنفسهم

التقومي الذي يستخدم يف الصف األول  .ه 
مع األدوات  التقومي الكفاءة ادلعارف ىو

؛ األعمال ادلنزيل أو الواجباتالتقومي 
ادلشارع اليت تفعل فردية أو رلموعة 
تناسب اخلصائص الواجبات اليت ستفعل 

 إىل الطالب
 اجلوانب ادلساعدة اليت حتصل ادلدرسة:  اجلوانب ادلساعدة ٕ

 ٖٕٔٓي هج الدراسادلنن عادلالحق  .أ 
 خطة الدرس لكل ادلواد .ب 
 الكتب للطالب والكتب للمعلم .ج 
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التدريبات لنجاح ادلنهج الدراسي  .د 
ٕٖٓٔ 

  اجلوانب ادلساعدة اليت حتصل التعليم اللغة
 العربية:

 خطة الدرس لكل ادلواد . أ
 الكتب للطالب والكتب للمعلم. . ب

 ادلدرسة:اجلوانب العائقة يف   اجلوانب العائقة ٖ
 يذال عن التقوميمن جانب ادلعلم:  .أ 

 .ومعقدة جدا ةبو صع تكان
 صعوبةمن جانب الطالب: يشعروا  .ب 

 اليت ٖٕٔٓ هج الدراسيواد ادلنادل يف
 ووظيفتو كثَتا قفزة

 :اجلوانب العائقة يف التعليم اللغة العربية 
 كما ادلعلم غَته ىو عن التقومي  .أ 
تغاير طالب الذياحلالة ادلزاجية لل .ب 

 وجيعل العوائق للتعليم اللغة العربية.
 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

يف الصف  3102ويشتمل الفصل األخري هلذا البحث عن تعليم اللغة العربية مبنهج 
األول يف مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية مباالنج على: ملخص نتائج البحث وتوصيات 

منهج واالقرتاحات البحث املفيدة للمشتغلني بتعليم اللغة العربية وللباحثني الالحقني يف 
3102. 

 ملخص نتائج البحث - أ
يف مدرسة السالم االبتدائية اإلسالمية  3102إن تعليم اللغة العربية مبنهج  .0

من واحد بني الكفاءة األربعة والتقومي يف أولو. ولكن يف ماالنج يوجد صعبا 
 تنفيذ اآلخر قد تفعل جيدا.

س لكل خطة الدر : 3102اجلوانب املساعدة يف تعليم اللغة العربية مبنهج  .3
يف تعليم اللغة  العائقةجوانب  املواد والكتب للطالب والكتب للمعلم، وأما

احلالة املزاجية معلم غريه ىو عن التقومي و كما : 3102العربية مبنهج 
 تغاير وجيعل العوائق للتعليم اللغة العربية.طالب الذي لل

 التوصيات واالقتراحات - ب
 :إىل واالقرتاحات التوصيات الباحثةي تعط البيانات، بعرض ناسبت



 االبتدائية للمرحلة العربية اللغة معلم .0
 باستخدام يهتم أن االبتدائية للمرحلة العربية اللغة معلم على ينبغى

 حمتوى يبدع أن املدرس ويستطيع كتاب، حمتوى يف التعليمية املواد وتوصيل
 للمعلم والينبغي .طالبو وحاجات وكفاءة وشخصية بطبيعة مناسب كتاب

 يف طالبو ماحاجات أي يعرف ىو املعلم ألن الكتاب، يف كما يعلم أن
 .التعليم

 التالية البحوث .3
ألن تنفيذ  3102عن املنهج  تبحث أن التالية للبحوث ستطيعت

أكثر من مشكلة واسعة وعميقة  3102التعليم أو يف إدارة التعليم مبنهج 
جدا. ولذلك، ىذه املشكلة حتتاج إىل دراسة العملية أو حبثا آخر. وتأمل 
من ىذا البحث تستطيع املراجع للخطوات العلمية التالية، لكي التعليم يف 

 ىذا الوطن أحسن.
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KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) KELAS  

 

 

KELAS I SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima dan meyakini bahwa bahasa 

Arab merupakan anugerah Allah SWT. 

1.1 Menjalankan dan mengamalkan bahasa 

Arab sebagai wujud syukur anugerah 

Allah SWT 

1. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya 

1.1 

 

 

 

 

1.1 

Memotivasi rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda melalui media 

bahasa arab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangga  

 

Membiasakan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, dan percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan bahasa arab 

dengan keluarga, teman, dan guru 

 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan, dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah  

3.1

. 

Mengenal bunyi mufradat terkait topik: 

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ )عَمل

 املدرسية( األدوات

baik secara lisan maupun tulisan 

3.1

. 

Mengenal makna dari ujaran kata 

(mufradat) terkait topik: 

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ )عَمل



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 املدرسية( األدوات

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 

4.1

. 

Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 
 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ )عَمل

 املدرسية( األدوات

4.1

. 

Menghafalkan  makna  dari ujaran kata 

(mufradat) terkait topik:  

 الكتابية؛ األدوات التعارف؛ الَكْشف؛ )عَمل

 املدرسية( األدوات

Ungkapan 

Komunikatif 

Seperti: 

 - فُرنن  أَيْرنَ  – َغائِر  َمْوُجرْود  َياِضرر  - الَكْشرف نَرْعَمرل – الررييم الرمحن اهلل بسم

 َهِذهِ  اِفْرَتحْ  الِكَتاب  اِفْرَتحْ  – اأَلَمام ِإَل  تَرَعال -ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  - اليومية التحيات عبارة

َحة ْْ  ِاْْسَر  - !الَسربروْوَرة ِإَل  اُْنظُررْ  -!الِكتَراب َأْغلِر ْ  - ! الِكتَراب ِإَل  اُْنظُررْ   - الَصر

 .طّي  - ! اِقْررَأ - ُقلْ  َأِجْ   ِاْسَأْل  –  َأِعدْ  - !َجيًِّدا ِاْسَتِم ْ  ! ِاْسَتِم ْ !

 

 

KELAS I SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menerima dan meyakini bahwa bahasa Arab 

merupakan anugerah Allah SWT. 

1.1 Menjalankan dan mengamalkan bahasa Arab 

sebagai wujud syukur anugerah Allah SWT 



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 

1.1 

 

 

 

 

1.1 

 

Memotivasi rasa ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud benda melalui media 

bahasa arab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangga 

Membiasakan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, dan percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan bahasa arab 

dengan keluarga, teman, dan guru 

 

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah  

3.1. Mengenal bunyi mufradat terkait topik: 
 أْساءالْواكه؛ بعض أْساءاأليام؛ ؛ٓٔ - ٔ)العدد

 األلوان( بعض

baik secara lisan maupun tulisan 

3.1. Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) 

terkait topik: 

 أْساءالْواكه؛ بعض أْساءاأليام؛ ؛ٓٔ - ٔ)العدد

 األلوان( بعض

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 

4.1. Menirukan bunyi mufradat terkait topik: 

 أْساءالْواكه؛ بعض أْساءاأليام؛ ؛ٓٔ - ٔ)العدد

 األلوان( بعض

4.1. Menghafalkan  makna  dari ujaran kata 

(mufradat) terkait topik:  

 

 أْساءالْواكه؛ بعض أْساءاأليام؛ ؛ٓٔ - ٔ)العدد



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 األلوان( بعض

Ungkapan 

Komunikatif 

Seperti: 

فُرنن  أَيْرن – َغائِر  َمْوُجرْود  َياِضرر  - الَكْشف نَرْعَمل – الرييم الرمحن اهلل بسم ََ - 

 َهرِذهِ  اِفْررَتحْ  الِكتَراب  اِفْررَتحْ  – اأَلَمرام ِإَل  تَرَعرال -ِاْجلِرسْ  - ِقفْ  - اليومية التحيات عبارة

َحة ْْ  !ِاْسَتِم ْ  -! ِاْْسَ  ! الَسبروْوَرة ِإَل  اُْنظُرْ  -الِكَتاب! َأْغِل ْ  - !الِكَتاب ِإَل  اُْنظُرْ   - الَص

 .طّي  - ! اِقْررَأْ  - ُقلْ  -َأِجْ   –ِاْسَألْ  –  َأِعدْ  -!َجيًِّدا ِاْسَتِم ْ  –

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

NO INDIKATOR Jawaban 

1 Apakah guru mengajar sesuai dengan rpp dan 

silabus kurikulum 3112? 

 

 

3 Apakah guru menggunakan metode-metode 

kurikulum 3112 dalam mengajar? 

 

 

2 Apakah guru menggunakan berbagai jenis strategi 

dalam mengajar? 

 

 

4 Apakah siswa bersemangat dalam pembelajaran 

didalam kelas? 

 

 

5 Bagaimana siswa menanggapi ketika guru mengajar 

didalam kelas? 

 

 

6 Media apa saja yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(STAFF PENGAJAR BAHASA ARAB KELAS 1 SEKOLAH DASAR ISLAM ASSALAM 

MALANG) 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di kelas satu ini? 

2. Adakah kendala dalam mencapai tujuan tersebut? 

3. Adakah kesulitan bagi siswa kelas satu dalam menerima materi bahasa Arab? 

4. Buku apa yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab? 

5. Metode/startegi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? 

6. Alat/media apa yang digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran? 

7. Seberapa antusias siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar? 

8. Bagaimana proses penilaian untuk mata pelajaran bahasa Arab dilakukan? 

9. Pernahkah anda mendapat keluhan dari orang tua murid tentang pembelajaran 

disekolah khususnya ttg bahasa arab? (mulai diterapkannya Kurikulum 2213) 

12. Dalam Kurikulum 2213 terdapat beberapa bantuan, bantuan apa saja yang 

diterima mata pelajaran bahasa arab? 

11. Apakah bantuan-bantuan yang diberikan oleh kurikulum 2213 tersebut membantu 

dalam melakukan proses pembelajaran? 

12. Adakah penghalang yang terjadi ketika menerapkan Kurikulum 2213 dalam 

pembelajaran bahasa arab, baik dari guru/dari siswa? 

13. Pendapat anda, kurikulum 2213 dan KTSP lebih efisien yang mana? Mengapa? 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(WAKIL KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM ASSALAM MALANG) 

 

Pertanyaan: 

1. Menurut Ibu, apa itu Kurikulum 3112? 

3. Apakah sudah layak dikembangkan mengingat sedikitnya pelatihan yang dilakukan? 

2. Apakah Kurikulum 3112  berhasil diterapkan disekolah ini? 

4. Apakah pernah ada keluhan dari pihak guru/ orang tua siswa? 

5. Dalam Kurikulum 3112 terdapat beberapa bantuan, bantuan apa saja yang diterima oleh 

sekolah ini? 

6. Adakah penghalang/kontra yang terjadi ketika menerapkan Kurikulum 3112? 

7. Pendapat Ibu, Kurikulum 3112 dan KTSP lebih efisien yang mana? Mengapa? 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Islam As Salam 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : I / 2 

Pokok Bahasan : الفواقة / Buah-buahan 

Alokasi Waktu : 4x35 menit 

Standar Kompetensi : Mengetahui dan Menghafal beberapa kosakata bahasa Arab tentang 

buah-buahan dalam ungkapan bahasaa Arab sederhana 

Kompetensi Dasar : 1- Mengenal mufrodat tentang nama buah-buahan 

2- Mendemonstrasikan  mufrodat tentang nama buah-buahan 

Indikator    : 1- Melafalkan 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan 

lafal yang benar 

2- Membaca 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan lafal yang 

benar 

3- Menulis 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan kaidah 

penulisan yang benar  

4- Menghafal 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan lafal yang 

benar 

I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa mampu melafalkan, membaca, menulis dan hafal 

mufrodat tentang nama buah-buahan, sesuai dengan kaidah pelafalan dan penulisan 

yang benar 

II. Materi Ajar  : 5 mufrodat tentang nama buah-buahan 

III. Metode Pembelajaran : Oral method, Drill, Asosiasi & Visualisasi/peragaan 

IV. Langkah-langkah pembelajaran: 

 



 

 

no Kegiatan pembelajaran 

1 a. Kegiatan awal: 

- Guru membuka dengan salam dan sapaan 

- Guru memulai memberikan apersepsi tentang 

materi yang akan diajarkan 

- Guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran 

2 b. Kegiatan inti: 

- Guru menanyakan siapa yang pernah 

mengunjungi supermarket/pasar buah? Apakah 

siswa tahu bagaimana kita menyebutkan buah-

buahan dalam berbahasa Arab? 

- Siswa menjawab pertanyaan guru 

- Siswa memperhatikan gambar-gambar yang 

ditunjukkan guru dalam slide. Siswa 

mendengarkan guru melafalkan kosakata 

beberapa contoh buah-buahan dalam bahasa 

Arab. 

- Siswa menirukan kosakata dengan tepat dan 

berulang-ulang 

- Siswa bersama guru menghafalkan kosakata 

baru dengan lagu 

- Para siswa menyanyikan secara bergantian 

- Guru menjelaskan untuk mempermudah hafalan 

kita bias memakai tirai kosakata 

- Siswa memperhatikan bagaimana petunjuk 

membuat tirai kosakata 

- Siswa secara berpasangan membuat tirai 

kosakata 



- Siswa mengumpulkan hasil kerja dan guru 

mengecek ketepatan siswa dalam menempelkan 

gambar dan kosakata pada tirai 

- Guru melakukan penilaian 

3 c. Kegiatan akhir: 

- Guru dengan siswa mengadakan refleksi dengan 

menyanyikan kembalai lagu tentang kosakata 

buah-buahan 

- Guru menutup dengan salam 

 

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar : Kertas HVS, Buku bahasa Arab kelas 1 

VI. Penilaian   : Teknik : Lisan dan  tertulis, Bentuk : Objektif    dan non 

objektif, Instrumen : portofolio/daftar ceklis 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SD Islam As Salam 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : I / 2 

Pokok Bahasan : الفواقة / Buah-buahan 

Alokasi Waktu : 4x35 menit 

Standar Kompetensi : Mengetahui dan Menghafal beberapa kosakata bahasa Arab tentang 

buah-buahan dalam ungkapan bahasaa Arab sederhana 

Kompetensi Dasar : 1- Mengenal mufrodat tentang nama buah-buahan 

2- Mendemonstrasikan  mufrodat tentang nama buah-buahan 

Indikator : 1- Melafalkan 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan lafal yang 

benar 

2- Membaca 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan lafal yang 

benar 

3- Menulis 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan kaidah 

penulisan yang benar  

4- Menghafal 5 mufrodat tentang nama buah-buahan dengan lafal yang 

benar 

I. Tujuan Pembelajaran  : Siswa mampu melafalkan, membaca, menulis dan hafal 

mufrodat tentang nama buah-buahan, sesuai dengan kaidah pelafalan dan penulisan 

yang benar 

II. Materi Ajar  : 5 mufrodat tentang nama buah-buahan 

III. Metode Pembelajaran : Oral method, Drill, Asosiasi & Visualisasi/peragaan 

IV. Langkah-langkah pembelajaran: 

 



 

 

no Kegiatan pembelajaran 

1 a. Kegiatan awal: 

- Mengajak semua siswa berdo’a menurut 

agama  

- Melakukan komunikasi  tentang kehadiran 

siswa 

- Menginformasikan yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang “buah-buahan” 

2 b. Kegiatan inti: 

- Guru memberikan rangsangan dengan 

memulai pertanyaan “apakah saya? saya 

berbentuk bulat. Saya berwarnya orange dan 

rasa saya manis”. 

- Guru meminta siswa menggambar apa yang 

dideskripsikan tadi beserta artinya dalam 

bahasa Indonesia. 

- Guru melafalkan kosakata tersebut 

- Siswa mendengar dengan seksama nama-nama 

buah  yang disebutkan dalam bahasa Arab 

- Siswa menirukan bacaan guru yang meyebutkan 

nama-nama yang disebutkan dalam bahasa 

Arab 

- Siswa menyebutkan nama-nama buah yang 

disebutkan dalam bahasa Arab yang lain 

mengikuti bacaannya 

- siswa mengerjakan tanya jawab tentang 

nama-nama buah dalam bahasa Arab dengan 

permainan tebak kata 

 



3 c. Kegiatan akhir: 

- Guru membimbing siswa untuk mereview 

dan menyimpulkan hal yang didapat hari itu 

- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

doa dan salam 

 

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar : Buku bahasa Arab kelas 1, LCD, gambar buah 

VI. Penilaian   : Teknik : Lisan dan  tertulis, Bentuk : Objektif    dan non 

objektif, Instrumen : portofolio/daftar ceklis 
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