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ABSTRACT 

Nailan Nascha, Jihara. 2015. The Curriculum Management of Arabic language at 

Islamic Junior High School Hidayatul Mubtadiin  Malang, Thesis, Arabic for 

Education Departement of Post Graduate Program. Islamic State University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisors: (1) Dr. H.  Miftahul Huda, 

M.Ag, (2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, MA 

 

Keywords: Management Curriculum, Learning Arabic 

Management is the process of managing learning curriculum which includes 

planning, organizing, controlling (directing) and evaluation activities related to 

curriculum management process by including a variety of factors into achieve the goal. 

Learning Arabic done a good learning management will greatly affect the success of their 

students. In this case, management is needed and should be owned by every school. Lots 

found problematic Arabic learning management in schools. One of them in MTs 

Hidayatul Mubtadiin Malang to know the curriculum management system of Arabic 

Language.  

The purpose of this study is to describe the curriculum planning process of learning 

Arabic Language, describes the process of organizing the curriculum of learning Arabic 

Language, describes the process of implementation of the curriculum Arabic Language, 

describes the process of evaluating the curriculum learning Arabic in MTs. Hidayatul 

Mubtadiin Malang. This research is a qualitative descriptive study. Data collection 

techniques in this study using observation, interview, and documentation. Data were 

analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion. 

From the research has been done, obtained some results of the research, namely (1) 

curriculum implemented in MTs. Hidayatul Mubtadiin still using KTSP. The planning of 

the curriculum with the study of previous discourse analysis, load analysis of material, 

analysis graduate competence standard, formulate standards and basic competencies, 

formulate syllabus, and make a lesson programe. (2) organizing activities curriculum 

Arabic Language is done in MTs. Hidayatul Mubtadiin with the formulation of lesson 

time according to the needs of material, scheduling lessons and teachers in charge of 

teaching, analyzing the material to be submitted in accordance with the degree of 

difficulty. (3) the implementation of curriculum activities conducted in Arabic Language 

MTs. Hidayatul Mubtadiin focused on teachers who are doing the learning activities in 

the classroom, teacher is teaching material has been determined at each grade level, 

teacher prepare materials and media, teachers convey the material begins to discuss 

vocabulary, teachers together with students undertake mutual reciprocal learning by 

asking questions and giving opinions. (4) Arabic language curriculum evaluation that is 

done in MTs Hidayatul Mubtadi’in is to do a few things, namely by conducting studies 

formative and sumative evaluation result, do policy analysis in curriculum planning, and 

documenting the result of evaluations that have been done. 

 

 

 
 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Nailan Nascha, Jihara. 2015. Manajemen Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin Malang, Tesis, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, pembimbing (1) Dr. H.  Miftahul Huda, M.Ag, (2) Dr. H. Nur Hasan 

Abdul Bari, MA 

 

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Pembelajaran Bahasa Arab 

Manajemen kurikulum merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan 

yang berkaitan dengan proses pengelolaan kurikulum dengan mengikutsertakan berbagai 

faktor di dalamnya guna mencapai tujuan. Pembelajaran bahasa Arab dengan dilakukan 

manajemen kurikulum pembelajaran yang baik akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswanya. Dalam hal ini, manajemen sangatlah dibutuhkan dan harus 

dimiliki oleh setiap sekolah. Banyak sekali ditemukan problematika manajemen 

kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di berbagai sekolah/madrasah. Salah satunya di 

Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin Kota Malang yang perlu diketahui sistem 

manajemen kurikulum pembelajaran Bahasa Arab. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses perencanaan 

kurikulum pembelajaran Bahasa Arab, mendeskripsikan proses pengorganisasian 

kurikulum pembelajaran Bahasa Arab, mendeskripsikan proses pelaksanaan kurikulum 

pembelajaran Bahasa Arab, mendeskripsikan proses pengevaluasian kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab di MTs. Hidayatul Mubtadiin Kota Malang. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penggumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa hasil dari penelitian, yakni 

(1) kurikulum yang diterapkan di MTs. Hidayatul Mubtadiin masih menggunakan KTSP. 

Adapun dalam melakukan perencanaan kurikulumnya yakni dengan studi analisis wacana 

terdahulu, analisis beban materi, analisis hari efektif, analisis SKL, merumuskan SK/KD, 

merumuskan silabus, membuat RPP, dan merumuskan evaluasi pembelajaran; (2) 

kegiatan pengorganisasian kurikulum pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan di MTs. 

Hidayatul Mubtadiin dengan melakukan perumusan waktu jam pelajaran sesuai dengan 

kebutuhan materi, menyusun jadwal pelajaran dan guru yang bertugas mengajar, 

menentukan strukutur SKL yang sesuai, membuat rumusan SK/KD, merumuskan silabus 

berdasarkan kompetensi yang diinginkan, membuat RPP berdasarkan tingkat kesulitan 

materi; (3) kegiatan pelaksanaan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan di 

MTs. Hidayatul Mubtadiin terfokus pada guru yang sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas, yakni guru mengajar materi yang telah ditentukan di masing-

masing tingkatan kelas, guru menyiapkan materi dan media pembelajaran, guru 

menyampaikan materi diawali dengan membahas kosakata (mufrodad) yang akan 

dipelajari, guru bersama siswa melakukan imbal balik pembelajaran dengan saling 

bertanya dan memberi pendapat; (4) Evaluasi kurikulum pada pembelajaran Bahasa Arab 

yang dilakukan di MTs. Hidayatul Mubtadiin adalah dengan melakukan beberapa hal, 

yakni dengan melakukan kegiatan studi hasil evaluasi formatif dan sumatif, melakukan 

analisis kebijakan dalam perencanaan kurikulum, dan pendokumentasian hasil evaluasi 

yang telah dilakukan.
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 مقّدمة - أ

ادلنهج ىو رلموعة من ادلقررات واخلربات يكتسبها التالميذ حتت توجيو 
وبعبارة أدق أنو مجيع أنواع النشاط اليت يقوم التالميذ هبا، أو  1ادلدرسة أو الكلية.

مجيع اخلربات اليت ديرون فيها حتت إشراف ادلدرسة وبتوجيو منها سواء أكان ذلك 
وادلنهج ىو النظام الذي حيتوي على العناصر   2ل أبنية ادلدرسة أم يف خارجها.داخ

ادلًتابطة وادلتداعمة بعضها ببعض. فهذه العناصر حتتوي على األىداف وادلواد 
التعليمية وطريقة التعليم واالختبار. بشكل ىذا النظام فيتجو ادلنهج إىل اذلدف 

ادلوجودة. إذا كان أحد ادلتغَت للمنهج ال  الًتبوي بوجود التعاون بُت فروع النظم
 3يعمل بشكل صحيح ، سيتم تشغيل نظام ادلنهج سيئة والقصوى.

دلنهج تعليم العربية كلغة ثانية تنظيم معُت يتم عن طريقة تزويد الطالب 
مبجموعة من اخلربات ادلعرفية والوجدانية والنفس حركية اليت دتكنهم من االتصال 

يت ختتلف عن لغتهم األم، ودتكنهم من فهم ثقافتها وشلارسة أوجو باللغة العربية ال
 4النشاط الالزمة داخل ادلعهد التعليمي أو خارجو وذلك حتت إشراف ىذا ادلعهد.

أصبح ادلنهج جانبا متأثرا يف صلاح الًتبية الوطنية ويكون مكونا اسًتاتيجيا يف 
 ا حيصل ادلراعاة من العلماءالنظام الًتبيوي. حىت الدراسة عن إدارة ادلنهج يوم

                                                 
 .29م(، ص: 1991، )القاىرة: دار ادلعارف، 3، ط ادلنهج وعناصرهبسوين عمَتة،  إبراىيم  1
 .17ص: (، 1987)عمان: دارالفكر،  دراسات يف ادلناىج واألساليب العامة،ذياب ىندي وىشام عامر عليان،  صاحل  2

3
 Kiswan Iwan, Manajemen Kurikulum, http://kiswankurikulum.blogspot.com/, (diakses 

tanggal 09 Mei 2015) 
، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىج وأساليبطعيمة،  امحدرشدي   4

 .66(، ص: 1989والعلوم والثقافة، 

http://kiswankurikulum.blogspot.com/
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واخلرباء الذين يسعون يف ادلنهج، واإلدارة الًتبوية، التقنيات الًتبوية. استنتجت أن 
ىذا ادلنهج حيتل أىم جزء من مؤسسة تربوية. وأصبح طبيعيا بعودلة العصر وكثرة 

 5التغيَت لكل أضلاء احلياة ويؤثر إىل العامل الًتبوي.
 ىذا الزمان بالنسبة إىل احد فوادد اللغة كأدة إن تعليم اللغة سلتاجة يف

االتصال. وإمنا التعلم عن اللغة، خاصة يف اللغة العربية ليس أمرا ىينا. فإنو يكون 
 صعبا أو سهال حسب شخصية ادلتعلم نفسو أو كيفية موقفو يف تعلم اللغو.

ليكون  .احدىا اإلدارة ادلنهجإدارة التعليم كانت سلتاجة لكل عملية التعليم. 
العملية متوجها ومنظما تنظيما جيدا من البداية إىل النهاية. وكذلك منهج تعليم 
اللغة العربية. يرجى من تنفيذ ىذه العملية عن حتليل ادلشاكل ادلوجودة حول تعليم 
اللغة العربية. وأحد ادلشكلة ىي يف سياسة الًتبية والتعليم يف ادلدارس وادلعاىد 

 6اللغوية.
اللغة العربية ذلا كفاءة لدعم صلاح تعلم  ة التالية، إدارة منهجمن ادلشكل

الطالب. مبساعدة جودة التنظيم أو اإلدارة ومعرفة كفاءة طالبو. فدور ادلعلم يف 
يف ىذا اجملال كان أصحاب . عملية التعليم ىو شيء أساسي بادلشاركة مع طالبو

صلاح إدارة التعليم ادلنفوذة، التحكيم يف إدارة منهج التعليم ذلم دور ىام لتعيُت 
 حىت عند تطبيقها إذا صلح إدارة ادلنهج فصلحت النتيحة فيها.

يف ادلنهج الدراسي تتكون من عدة العناصر ادلكونات ادلًتابطة يف النظام. 
يتحرك نظام ادلنهج الدراسي يف الدورات تدرجييا، متناوبا، ومستدامة. لذلك، 

 دلنهج ينبغي أن يستعمل ادلدخل النظامي. نظامبسبب ىذا االعتقاد، فإن إدارة ا

                                                 
5
 Adie Setiawandi,go Konsep Manajemen Kurikulum, http://makalahku-

adiesetiawandi.blogspot.com/2013/09/makalah-konsep-manajemen-kurikulum.html, (diakses 

tanggal 09 Mei 2015) 
6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm: 95. 

http://makalahku-adiesetiawandi.blogspot.com/2013/09/makalah-konsep-manajemen-kurikulum.html
http://makalahku-adiesetiawandi.blogspot.com/2013/09/makalah-konsep-manajemen-kurikulum.html
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ادلنهج ىو النظام ادلوحد الذي يتضمن بعض العناصر ادلتعلقة وادلتعمدة عند تكلف 
 العمل للوصول إىل ىدف معُت.

فلذلك أن إدارة منهج اللغة العربية إذا عمل باإلدارة اجليدة يؤثر كثَتا بنجاح 
الب ذلا دور ىام يف صلاح طالبو. فاإلدارة طالبو. ادلدرسة كادلؤسسة يف تربية الط

ادلنهج زلتاجة على كل ادلدرسة. كثَتا من مشكلة تعليم اللغة العربية موجودة يف 
أضلاء ادلدرسة. وأحيانا ادلشكلة يف عدم بلوغ اذلدف يف التعليم ويوجد فيما خيرج 

دم من اذلدف األساسي. وىذه كلها بسبب ضعف إدارة منهج اللغة العربية، كع
 ادلالدمة بُت ادلواد والطريقة ادلطبوقة

يتبع الباحثة عن إدارة تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة احلكومية أو الدينية، 
ناصر يف إدارة منهج مل يزال خيتاج مطالعتهما. ألهنم أساسيون يف صلاح اإلدارة. 

ؤثر إىل وعندما كان التخطيط جيدا، ولكن التنظيم والتنفيد مل تكونا مناسبا، في
عند ختطيط التعليم كتحليل معيار كفاية  ادلثالخالء نتيجة التقييم. على سبيل 

التعليم، وحتليل معيار كفاية النجاح، ومنط التعليم ادلستعملة يف مادة ما بأحسن 
التصميم، ولكن يف عملية التنظيم كًتكيز ادلدرسُت الناقصُت يف ادلهنة بتنوع أحوال 

حسب قدرة الطالب. مث عند تنفيده صعب على ادلعلم يف الطالب وتنظيم ادلواد 
تعليمو، ألن ادلواد ال تطابق بقدرة طالبو فتؤثر إىل نتيجة وصلاح تعليم اللغة العربية 

فلذلك، البد أن تكون إدارة منهج اللغة العربية مرتبا وصاحلا للقياس. ومع . نفسو
والتنفيذ كما تعد يف البداية. ادلستمرة لتحكيم عملية التنظيم  ادلراقبةذلك حتتاج 

فتجعل إىل صلاح تعليم اللغة العربية. مبعٌت أن التعليم ادلستعملة متوجهة إىل النجاح 
 و ذو معٌت للطالب يف تعليم اللغة العربية.

من ادلشكلة السابقة، فالباحثة تود أن تبحث حبثها بالنظر إىل  انطالقا
ادلتوسطة مباالنج بوجود تنوع اإلدارة  ُتىداية ادلبتددادلظاىر ادلوجودة يف مدرسة 

 يف ىذه ادلدينة. ىذا البحث يتعلق بتطبيق إدارة منهج ادلوجودة فيها وبعد ادلوجودة
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 ىداية ادلبتددُتاللغة العربية يف مدرسة  ذلك تكتبو حتت ادلوضوع "إدارة منهج
 ادلتوسطة ماالنج"

 أسئلة البحث - ب
مشكالت ىذا البحث كما اعتماد على خلفية البحث فحددت الباحثة 

 يلي :
كيف ختطيط ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة  .1

 ماالنج؟
 كيف تنظيم ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة ماالنج؟ .2
 كيف تنفيذ ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة ماالنج؟ .3
 ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة ماالنج؟كيف تقومي  .4
 أهداف البحث - ج

لكشف عن كيفية ختطيط ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت  .1
 ادلتوسطة ماالنج.

لكشف عن كيفية تنظيم ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت  .2
 ادلتوسطة ماالنج.

نفيذ ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت لكشف عن كيفية ت .3
 .ادلتوسطة ماالنج

لكشف عن كيفية تقومي ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة ىداية ادلبتددُت  .4
 ادلتوسطة ماالنج.
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 فوائد البحث  - د
 نظرية .1

لزيادة النظريات وادلعارف اجلديدة عن إدارة منهج تعليم اللغة العربية عامة 
  .ة ىداية ادلبتددُت ماالنجخاصة يف مدرس

 تطبيقية .2
يرجو الباحثة أن ىذا البحث يعطي إرشادا ومداولة يف عملية تعليم اللغة 

 العربية.
 حدود البحث - ه

 :حتدد الباحثة ىذا البحث يف
 احلدود ادلوضوعية .1

ىف مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلوضوع يف ىذا البحث "إدارة منهج اللغة العربية 
حددت الباحثة موضوع ىذا البحث على التعليم اللغة ادلتوسطة ماالنج". 

 يفالعربية عن التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والتقومي ادلنهج اللغة العربية 
 يف الفصل السابع.  مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة ماالنج

 احلدود ادلكانية .2
 .مدرسة ىداية ادلبتددُت ادلتوسطة ماالنجىف  مكان البحث

 يةاحلدود الزمان .3
من حيث احلدود الزمانية، حتددت الباحثة ذلذه عملية البحث يف السنة 

 .2615مايو م، يف الشهر  2615-2614الدراسية 
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 تحديد المصطلحات - و
عند تعليم اللغة  إدارة ادلنهج: عملية التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة .1

 العربية حسب اذلدف ادلعينة. 
يم يقصد بو لًتبية الطالب إىل تغيَت ختطيط ادلنهج: ختطيط فرصة التعل .2

 السلوك ادلرجودة.
تنظيم ادلنهج: ىيكلية برنامج ادلنهج بشكل إطار عام لربامج التعليم الذي  .3

 سيلقي بو للمدرس إىل طالبو
تنفيذ ادلنهج: زلاولة تنفيذ ادلنهج يف ادلدرسة الذي تطبق بشكل عملية  .4

 دلتطور قبلو.التعليم والتعلم حسب قواعد ومتطلبات ادلنهج ا
تقومي ادلنهج: العملية ادلنظمة من مجع وحتليل وتفسَت معلومة الوثادق بشكل   .5

 كلى لتعيُت مواقع الطالب من األىدا.
 

 الدراسات السابقة  - ز
م )رسالة ادلاجستَت، جامعة موالنا مالك إبراىيم  2614عبد احلكيم،  .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج( 
ادلوضوع: إدارة تعليم اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف  (أ 

 العايل باجلامعة احملمدية ماالنج.
( لكشف عن ختطيط تعليم اللغة العربية ومدى   1ىدف ادلنهج: ) (ب 

( تقومي تعليم 3( تنفيذ تعليم اللغة العربية ومدى جودتو. )2جودتو. )
 اللغة العربية ومدى جودتو.

ذا البحث تستخدم مدخل كيفي على منهج دراسة منهج البحث: ى  (ج 
 احلالة
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ختطيط تعليم اللغة العربية: ادلنهج   ادلستخدم  نتيجة البحث: ىي أن (د 
ىو ادلنهج الذي يستخدمو معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا 
يف قسم اإلعداد اللغوي وىناك تغَتات اليت قامت هبا اإلدارة ادلركزية 

سيا اخلَتية، خطة التدريس يوافق ادلنهج ادلستخدم، دلؤسسة مسلمي آ
ادلواد التعليمية من كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية الذي طبعو جامعة 
اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، جودة التخطيط شلتازة. تنفيذ تعليم 

ينطلق تنفيذ التعليم من منهج الدراسي وخطة التدريس،  :اللغة العربية
التعليمية يوافة ادلنهج، استخدام ادلدرس الطريقة نظرا إىل  تنفيذ ادلواد

أحوال الطالب، وأحوال الفصل. واستخدام ادلدرس الطريقة ادلباشرة 
أكثر استخداما، الوسادل التعليمية اليت استخدامها ادلدرس ىي 
اجلهاز، والتلفاز، وادلعمل اللغوي، والبطاقة، واللعب اللغوي، فيديو، 

 رة، القلم.اخلريطة، السبو 

مالحظة البحث: اعتماد إىل ادلوضوع واألىداف وادلنهج فهناك  (ه 
التشابو و ادلخالفة. فمن وجو التشابو ىو أن البحث يتعلق بإدارة 

( الباحثة تقوم ببحثها 1تعليم اللغة العربية. وأما وجو ادلخالفة ىي: )
( 2يف مرحلة ادلتوسطة و عبد احلكيم يقوم ببحثو يف مرحلة اجلامعة. )

ركز عبد احلكيم حبثو على التخطيط والتنفيذ، والتقومي يف تعليم اللغة 
 التخطيط، التنظيم، التنفيذ، وادلتابعة عن العربية، و ركزت الباحثة على

 ادلنهج تعليم اللغة العربية.

سيكيت )رسالة ادلاجستَت، جامعة سنن كاليجوغو اإلسالمية احلكومية  .2
 جبغجاكرتا(

يم اللغة العربية يف معهد علي بن أيب طالب ادلوضوع: إدارة تعل (أ 
 باجلامعة احملمدية جبغجاكرتا.
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 ىدف البحث: دلعرفة كيفية استعداد إدارة مؤسسة ، وكيفية إدارة (ب 

التخطيط، وتنفيذ، وتقومي التعليم. وكذلك دلعرفة العوامل اليت تساعد 
 التعليم وتعيقو.

 إلداري. منهج البحث: ادلنهج ادلستخدم ىو ادلدخل يف علم ا (ج 

نتيجة البحث ىي: استعداد يف إدارة مؤسسة يعتمد اىل النظام الذي  (د 
 قرره، وكذلك يف ختطيط منهج التعليم. الطريقة ادلستخدمة يف عملية

التعليم ىي السؤال واجلواب وادلدرس يستخدم اللغة اإلندونيسيا. 
 بنسبة اىل التقومي ينقسم اىل ثالثة اقسام: اليومية، نصف السنة وآخر

 السنة الدراسية. وىناك العوامل اليت تساعد التعليم وتعيقة.

مالحظة الباحثة: اعتماد على ادلوضوع واألىداف وادلنهج فهناك  (ه 
التشابو وادلخالفة. وجو التشابو ىو أن البحث يتعلق بإدارة  تعليم 

( مدخل البحث الذي 1اللغة العربية. وجو ادلخالفة ىو: )
اإلداري، وأما الباحثة تستخدم  استخدمتها سيكيت ىو ادلدخل

( ركز سيكيت حبثها على التخطيط والتنفيذ، 2ادلدخل نوعي. )
التخطيط،  والتقومي يف تعليم اللغة العربية، و ركزت الباحثة على

 ادلنهج تعليم اللغة العربية. التنظيم، التنفيذ، وادلتابعة عن

م اإلسالمية عبد سعيد )رسالة ادلاجستَت، جامعة موالنا مالك إبراىي .3
 احلكومية ماالنج(

ادلوضوع: منهج اللغة العربية مبدرسة رمحنية ادلتوسطة اإلسالمية مبنور  (أ 
 مراصلُت دماك جاوى الوسطى
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ىدف البحث: يهدف ىذا البحث إىل معرفة اتساق منهج تعليم  (ب 
اللغة العربية مبدرسة رمحنية ادلتوسطة اإلسالمية مبنور مراصلُت دماك 

 جاوى الوسطى.
 ج البحث: ادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج الوصفي التقوديي.منه (ج 
نتيجة البحث: يتضح من نتادج ىذا البحث أن ادلدرسُت يؤدون دورا  (د 

مهما يف تنفيذ منهج اللغة العربية هبذه ادلدرسة. وثادق ادلنهج اجليدة، 
اخلطط الدراسية الواضحة، والوسادل التعليمية ال تعٍت بالضرورة اتساق 

 العربية هبذه ادلدرسة مع احتياجات الطالب. منهج اللغة
مالحظة الباحثة: اعتماد على ادلوضوع واألىداف وادلنهج فهناك  (ه 

التشابو وادلخالفة. وجو التشابو ىو أن البحث يتعلق مبنهج  تعليم 
( منهج البحث الذي استخدمتو 1اللغة العربية. وجو ادلخالفة ىو: )

ي، وأما الباحثة تستخدم ادلنهج عبد سعيد ىو ادلنهج الوصفي والتقودي
( ركز عبد سعيد حبثو على ادلنهج يف تعليم اللغة العربية، 2الوصفي. )

ادلنهج  التخطيط، التنظيم، التنفيذ، وادلتابعة عن و ركزت الباحثة على
 تعليم اللغة العربية.

زلمد حارس الدين خليل )رسالة ادلاجستَت، جامعة موالنا مالك إبراىيم  .4
 ة احلكومية ماالنج(اإلسالمي

ادلوضوع: تنفيذ منهج دراسة اللغة العربية بادلدرسة العالية اإلسالمية  ( أ
 احلكومية علواء كرطاصانا غنجوك واحملاولة يف ترقية مستوى طالهبا.

ىدف البحث: وصف نتادج خطة ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية طبقا  ( ب
ة، ووصف الدوافع لقواعد تعليمها اليت حددهتا وزارة الشؤون الديني

والعوادق يف منهج دراسة اللغة العربية، ووصف التخطيطات اليت 
 خططتها ادلدرسة لًتقية مستوى طالهبا يف درس اللغة العربية.
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منهج البحث: ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث العلمي ىو ادلنهج  ( ج
 الوصفي.

لعالية نتادج البحث: أن تنفيذ منهج دراسة اللغة العربية يف ادلدرسة ا ( د
احلكومية عالواء كرطاصانا مطابق مبقتضى خطوط التعليم سنة 

من حيث ادلواد. ومن حيث توجيهات التعليم تبلغ درجة  1994
%، أن يف تنفيذ ادلنهج دوافع وعوادق، أنو قد  91،66مناسبتها إىل 

خطت ادلدرسة مؤسسة واألساتذة خطوات يف ترقية مستوى الطالب 
   يف رلال اللغة العربية.

مالحظة الباحثة: اعتماد على ادلوضوع واألىداف وادلنهج فهناك      ( ه
التشابو وادلخالفة. وجو التشابو ىو أن البحث يتعلق مبنهج  تعليم اللغة 

( منهج البحث الذي استخدمتو عبد 1العربية. وجو ادلخالفة ىو: )
سعيد ىو ادلنهج الوصفي والتقوديي، وأما الباحثة تستخدم ادلنهج 

( ركز زلمد حارس الدين خليل حبثو على تنفيذ ادلنهج يف 2في. )الوص
التخطيط، التنظيم، التنفيذ،  تعليم اللغة العربية، و ركزت الباحثة على

 ادلنهج تعليم اللغة العربية. وادلتابعة عن
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المنهج  إدارةألول: المبحث ا

 المنهج إدارةمفهوم  - أ
األصل الثالثي لكلمة منهح ىو "هنج" كيقاؿ هنج ؿبمد األمر هنجا )أبانو 

كالنهج )بسكوف اؽباء( أم سلك الطريق  1كأكضحو(، كهنج الطريق )سلكو(.
كىي مشتقة من الفعل  . ككلمة "اؼبنهج" ىو مصدر دبعٌت طريق، سلوؾ،2الواضح

كذكر ُب  3"هنج" دبعٌت طرؽ أك سلك أك اتبع. منهج كنهج كمنهج الطريق كضحو.
اؼبنهج إذف خطة لطريق  4التنزيل قولو تعاىل: )لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا(.

 ينبغي أف يسلكو الًتبويوف لتحقيق أىدافهم. 
يمية، إف مل يكن عنصر أساسي من عناصر العملية التعل curriculumاؼبنهج 

صلبها. كالسبب ُب ذلك أنو يقدـ تصورا شامال ؼبا ينبغي لديو من قيم كاذباىات.  
كما أف اؼبنهج يًتجم بالفعل األىداؼ العامة للًتبية، ك يقًتح اػبطوات اليت تيسر 

 استخدـ كلمة "منهج" هبذا اؼبعٌت 5للمجتمع أف ينبغي أفراده بالطريقة اليت يريدىا.

                                                 
 .682(، ص: .2112، )مصر: مكتبة الشركؽ الدكلية، اؼبعجم الوجيزابراىيم مدكور كأصدقاء،   1
 .4554، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، دكف سنة(، ص: لساف العرب، منظورابن   2
)بَتكت: دار صادر اؼبكتبة الشاملة اإلصدار الثاين(،  1، ط. ربلساف العؿبمد بن مكـر بن منظور األفريقي اؼبصرم،   3

 .383ص: 
 48اؼبائدة،  سورةالقرآف،   4
 .59ص: ، رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق  5
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اللغة الالتينية اؼبستخدمة ُب الرياضة دبعٌت مسافة اعبرم، أم مسافة  ألكؿ مرة من
 6يلـز لكل فرد أف يقـو هبا من البداية إىل النهاية ٍب نقل ُب مصطلح الًتبية.

مفهـو اؼبنهج اصطالحا فعرؼ علي الديرم نقال عن )دكؿ( ك)رجياف(  كأما
رسة أك اؽبيئة أك اؼبؤسسة ربت بأف اؼبنهج ىو كل اػبربات الًتبوية اليت تتضمنها اؼبد

إشراؼ كرقابة كتوجيو معُت، أك بعبارة أخرل أنو طبيع اػبربات الًتبوية اليت تأٌب إىل 
 كمفهـو اؼبنهج القدًن ُب اصطالح الًتبية  7اؼبدرسة كتعترب اؼبدرسة مسؤكلية عنها.

صورة  كالتعليم ىو ؾبموع اغبقائق كاؼبفاىيم كاألفكار اليت يدرسها التالميذ ُب
 8مواد دراسية.

ىناؾ مفهـو جديد للمنهج عند بلـو كما نقلو إدريس جوىرم ُب كتابو 
مبادئ علم التعليم، أنو ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاالجتماعية كالثقافية كالفنية 
كالعلمية اليت زبططها اؼبدرسة كتعدىا للتالميذ ليقوموا على تعلمها داخل عرفة 

إكساهبم أمناط من السلوؾ أك هبدؼ تعديلهم أك الدراسة أك خارجها هبدؼ 
تغيَتىم أمناطا أخرل من السلوؾ كبو االذباه اؼبرغوب فيو. كذلك من خالؿ 

  9فبارستها عبميع األنشطة الالزمة اؼبصاحبة لتعلم تلك اػبربات.
إدارة اؼبنهج ىي نظاـ إدارة اؼبنهج تعاكين شامل كمنهجية كمنتظمة من أجل 

ىداؼ من اؼبنهج الدراسي. ُب اؼبمارسة العملية، كاإلدارة اؼبدرسية  ربقيق إقباز األ
 . كلذلك، فإف اغبكم الذاٌب تعطى للمؤسساتكالتعليم اؼبنهج مستول كحدة

                                                 
6
 Muhaimin, pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di, Madrasah dan Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: Rajawali press, 2005), hlm: 1. 

 
 .21-21 :ـ(، ص1993، )أربد: دار الفرقاف، مناىج الًتبية الرياضية بُت النظرية كالتطبيقكآخركف،  الديرمعلي   7
 .11 :نفس اؼبراجع، ص  8
 .4 :(، ص2115، )باريندككاف مادكرا: مطبعة األمُت، مبادئ علم التعليمؿبمد إدريس جوىرم،   9
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التعليمية ُب إدارة اؼبناىج مستقل لتحديد أكلويات االحتياجات كربقيق األىداؼ 
  لوطنية اليت ًب كضعها.ُب رؤية كمهمة اؼبؤسسات التعليمية ال تتجاىل السياسة ا

كهتدؼ مشاركة اجملتمع احمللي ُب إدارة اؼبناىج لتكوف قادرة على فهم 
كمساعدة كمراقبة تنفيذ اؼبناىج الدراسية، حبيث اؼبؤسسة التعليمية األخرل من 
تعاكنية اؼبطلوبة قادرة على التعرؼ بشكل مستقل احتياجات اؼبناىج الدراسية، 

كاإلبالغ عن مصدر كنتائج اؼبنهج، سواء للجمهور  كتصميم اؼبناىج، كمراقبة
 كاغبكومة أيضا.

 إدارة اؼبنهج ؾباؿ - ب
إدارة اؼبنهج ىي جزء ال يتجزأ من اؼبنهج مستول الوحدة التعليمية كاإلدارة 

إدارة اؼبنهج زبطيط كتنظيم كتنفيذ كتقوًن اؼبنهج  ؾباؿالقائم على اؼبدرسة. كيشمل 
تول كحدة أكلوية لتحقيق بُت اؼبنهج الوطٍت )معايَت الدراسية. ُب أنشطة اؼبنهج مس

الكفاءة / قاعدة الكفاءة( مع احتياجات كظركؼ اؼبدرسة كاؼبعنية احمللية، حبيث 
 اؼبنهج ىو اؼبنهج أف سالمة اؼبتعلمُت ككذلك البيئة اليت تقع فيها اؼبدرسة.

 عناصر اؼبنهج  -ج
من أربعة عناصر  يتكّوف –كما قالو صاّب ذياب ىندم   –إف اؼبنهج 

أساسّية تشكل كيانا عضويا متكامال، ىي األىداؼ، كاحملتول، كالطريقة 
 . كاليت نفصلها فيما يأٌب :11كالتقوًن

 األهداف .1
يقصد باؽبدؼ لغة "الغاية". كُب اجملاؿ الًتبوم نقصد باؽبدؼ الوصف 

 رهاؼبوضوعي الدقيق ألشكاؿ التغَت اؼبطلوب إحداثها ُب سلوؾ الطالب بعد مرك 

                                                 
 .85 :ياف، اؼبرجع السابق، صصاّب ذياب ىندم كىشاـ عامر عل 11 
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( أف اؽبدؼ ُب 1981 :39) Webster. كعرؼ كيبستار 11خبربرة معينة تعليمية
 األساس ىو الذم يطلب كقوعو من األشياء. 

كُب ؾباؿ الًتبية تعترب معرفة األىداؼ كربديدىا من األمور بالغة األمهية 
كالعمل الًتبوم أك العملية التعليمية ُب شيت مستوياهتا كمداخلها ُب أسس اغباجة 

ىل كضوح األىداؼ اؼبنشود ربقيقها، فبقدر كضوحها تكوف اعبودة ُب العمل إ
 12الًتبوم.

كبعبارة أدؽ يقاؿ إف األىداؼ ىي التغَتات اؼبتوقع حدكثها ُب شخصية 
الطالب بعد مركرىم خبربات تعليمية كتفاعلهم مع مواقف تعليمية ؿبددة. كىذه 

ذ كىي النمو العقلي كالنمو التغَتات ربدث ُب بعض أك صبيع النمو ُب التلمي
. فاألىداؼ إذا، ىو الغايات اّليت 13اعبسمي كالنمو األخالقي كالنمو االجتماعي

يراد الوصوؿ إليها ُب هناية مرحلة ما. ففي حقل الّلغة العربّية ربّدد األىداؼ العاّمة 
)ابتدائي ؽبذه اؼباّدة أّكال، ٍبّ ترصد األىداؼ اػباّصة بكّل مرحلة من مراحل الّتعليم 

جامعّي(. كبعد ذلك ربّدد األىداؼ اؼبرتبطة باػبطّة  –ثناكّم  –أعدادّم  –
الّسنويّة )الكتاب اؼبدرسي(، كتنتهي أخَتا عند مدّرس الّلغة العربية اّلذم يعمل 

 على اختيار أىداؼ دركسو اليومّية من خالؿ الّنصوص الّلغويّة.
 المحتوى .2

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

 . كقاؿ رشدم أضبد طعيمة يقصد باحملتول ُب اؼبنهج ؾبموع14أفكار أساسية

                                                 
   63 :نفس اؼبرجع، ص  11
   .111 :(، ص2111)االسكندرية: مطبعة نوراالسالـ،  اؼبناىج اؼبعاصرة،فوزم طو إبراىيم ك رجب أضبد الكلزة،   12
 . 21:، )أـ درماف : دار جامعة أـ درماف للطباعة كالنشر، صدراسات ُب اؼبناىج كتأصيلهاحسن عبد الرضبن اغبسن،   13
14

  .111صاّب ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابق، ص:   



15 
 

اػبربات الًتبوية، كاغبقائق، كاؼبعلومات، اليت يرجى تزكيد الطالب هبا. ككذلك 
اىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، ٍب اؼبهارات اعبركية اليت يراد اكساهبا االذب

إياىا، هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب 
. من البياف السابق يتضح لنا أف احملتول ىو اؼبقّررات الّدراسية اّليت يضعها 15اؼبنهج

ة كذلك ُب ضوء األىداؼ اؼبشار إليها أعالىا، اػبرباء كاؼبختّصوف هبذه اؼبادّ 
كنطالقا من اػبصائص العقلّية كالنفسّية كاعبسديّة لتالميذ كّل مرحلة من مراحل 

 الّتعليم اؼبدرسّية
 الطريقة .3

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

 .16التالميذ
 أنواع الطريقة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية : 

لقد أّدل التطور التارخيي ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية إىل ظهور 
 عدد كبَت من طرؽ تدريس اللغات، كىي على النحو اآلٌب : 

 ( grammar-translation method) طريقة النحو كالًتصبة ( أ

تعترب ىذه الطريقة من أقدـ طرؽ تعليم اللغات الثانية كتعود إىل عصر 
  17النهضة ُب البالد األكربية.

 

                                                 
 . 66رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص:   15
ـ(، 1969، )القاىرة: دا اؼبعارؼ، 3، جز تطبيقتها العملية –مبادئها  –مادهتا  –الًتبية اغبديثة صاّب عبد العزيز،   16

  .196ص: 
 .131لسابق، ص: رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع ا  17
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 ( direct method)الطريقة الباشرة   ( ب

جاءت ىذه الطريقة شبرة غبركة الرفض الواسعة لطريقة النحو كالًتصبة 
تعليم  اليت ظهر فشلها ُب االستجابة لألىداؼ اليت استجدت ُب حقل

 . 18اللغات. كتستند ىذه الطريقة إىل عدد من اؼبداخل أمهها
أف الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة  (1

 اليت تعلم الفرد هبا لغتو األكىل. 
يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس  (2

 اؼبًتابطُت. 
: االستماع،  الًتتيب الطبيعي ُب تعلم مهارات اللغة ىو (3

 فالكالمػ فالقراءة فالكتابة. 
  (audio-lingual method)الطريقة السمعية الشفوية  ( ج

ظهرت ىذه الطريقة استجابة ألمرين مهمُت ُب طبسينات كستينات، 
كمها قياـ عدد من علماء النفس كاللغويُت بدراسة اللغات اؽبندية غَت 

كسائل االتصاؿ بُت اؼبكتوب بالواليات اؼبتحدة األمريكية، كتطور 
 19الشعوب فبا قّرب اؼبسافات بُت أفرادىا

 (reading method)د( طريقة القراءة 

يعود التفكَت ُب ىذه الطريقة إىل عدد من اؼبتخصصُت ُب تعليم اللغات 
األجنبية ُب الربع األكؿ من القرف العشرين. كاف ؿبور العمل فيها تقدًن 

للدارس من بداية تعلمو ؽبذه اللغة دكف  اؼبادة اؼبطبوعة ُب اللغة األجنبية
 21ؿباكلة لًتصبتها. كعليو أف يقرأ الدارس حىت حيصل على اؼبعٌت

                                                 
: الدار العلمية  –األساليب  –، الطرؽ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد اهلل،   18 الوسائل، )اػبرطـو

 .33(، ص: 2118للنشر كالتوزيع، 
 . 133رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص:   19
  .136، اؼبرجع السابق، ص: طعيمةرشدم أضبد   21
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 التقويم  .4
ىو ؾبموعة منظمة  BLOOM.Sالتقوًن ىو عنصر اؼبنهج الرابع. كقاؿ بلـو : 

من الدالالت اليت تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغَتات على ؾبموعة من اؼبتعلمُت، 
 . 21مغدار أك درجة ذلك التغَت على التلميذ دبفردهمع ربديد 

كعرؼ سرحاف بأنو ربديد قيمة األشياء، كىو اغبكم مدل قباح األعماؿ 
كاؼبشركعات. كىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيئ ما ُب ضوء غرض ذم 
صلة. كُب ؾباؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية اليت حيكم هبا على مدل قباح 

. نظرا إىل بياف السابق، فالتقوًن ُب 22الًتبوية ُب ربقيق األىداؼ اؼبنشودة العملية
ؾباؿ الًتبية ىي العملّية الًّتبويّة اؼبصاحبة للّتطبيق اؼبيدايّن، لقياس )كتقدير( مدل 
ما ربّقق من األىداؼ اؼبراد الوصوؿ إليها ُب كّل فقرة من فقرات اؼبنهج. كيكوف 

م تقـو بو دائرة الًتبويّة كالّتعليم، مركرا بتقوًن اؼبشرفُت ذلك، بدءا من التقوًن اّلذ
 على نتفيذه، كانتهاء باؼبعلمُت كاؼبتعلمُت.

 المنهج إدارة أنواع - ج

 (Gramatical Syllabus)المنهج الّنحوى  .1

يقصد باؼبنهج الّنحول تقدًن احملتول الّلغوم ُب شكل ؿباكر عاّمة تدكر 
منطقُت مؤدل، أّكؽبما : أّف الّلغة نظاـ، حوؿ موضوعات القواعد استنادا إىل 

كالّنظاـ يشتمل على ؾبموعة من القواعد لو تعلمها الفرد أصبح قادرا على 
استخداـ الّلغة. كمؤّدل اؼبنطلق الثّاين ىو أّف لكّل معٌت تركيبا لغويّا يناسبو. كعلينا 

 االّتصاؿ أف كبصر الًتاكيب اؼبختلفة اّلىت تنقل معاين معّينة تيّسر لإلنساف

                                                 
مأخوذة من اإلنًتنيت،  (، http://www.infpe.edu.dz/cours)، ؿبتويات التقوًن الًتبومض، أضبد عو  21 

 ( 2115أبريل  11تاريخ 
  .119صاّب ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابق، ص:   22

http://www.infpe.edu.dz/cours
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. اؼبعٌت كالّشكل إذف مرتبطاف، كحيّدد أحدمها اآلخر فالّتعّجب مثال لو 23باللغة
صيغتاف. كاالستفهاـ صيغ معّينة كىكذا. كعلينا أف نقّدـ للطّالب ؾبموعة الّصيغ 
اؼبناسبة اّليت تفي دبتطّلباتو. مثال إذا كّنا نريد تعليم الطّالب صبلة: ))أعددت 

ا(( لـز ربليلها كربديد الًّتتيب الّلغوم اّلذم تنتمى إليو )فعل + الّدرس إعدادا جّيد
فاعل + مفعوؿ بو + مفعوؿ مطلق + صفة( كىذا بالطّبع يتدرّج ربت كحدة 
اؼبفعوؿ اؼبطلق. كيشيع ُب اؼبنهج الّنحول استخداـ طريقة الّنحو كالًّتصبة، كىي 

الّلغة ؾبموعة من القواعد  الطّريقة اّليت تنطلق من نفس اؼبنطلق الّسابق. كىو أفّ 
اّلىت إف تعلمها الفرد استطاع استخداـ الّلغة. كاّلىت تزكد الطّالب حبصيلة ىائلة من 
اؼبنفردات على أساس معجمي كليس على أساس اغباجة الفعلّية للطّالب. كيشيع 
ىذا اؼبنهج مع ىذه الطّريقة ُب كثَت من البالد اإلسالمّية جبنوب شرؽ آسيا حيث 

 .م الّلغة لالّتصاؿ بالًتاث اإلسالمي كليس لالّتصاؿ مع الّناس ُب مواقف حّيةتعلّ 
 ( Situational Syllabus)منهج المواقف  .2

ينطلق منهج اؼبواقف من حاجات الفرد لالتصاؿ اللغوم ُب مواقف اغبياة. 
كىذا أساس لبناء مواد تعليمية جديدة زبتلف ُب ىدفها كنظامها على تلك اليت 

. يعتمد منهج اؼبواقف ُب تقدًن احملتول اللغوم على طريقة 24منهج النحومتبٌت لل
اؼبباشرة كالطريقة السمعية الشفوية اللتاف ظهرتا ردا على طريقة النحو كالًتصبة. 
تعطى الطريقة اؼبباشرة األكلية ؼبهارة الكالـ بدال من مهارة القرأة كالكتابة، 

اؼبوقف الذم استخدـ فيو بدال من استخداـ كتستخدـ االقًتاف اؼبباشر بُت اجمللة ك 
اللغة الوسيطة أك الًتصبة، كال تعاِب القواعد النحوية بصورة مباشرة. أما الطريقة 
السمعية الشفوية فتنطلق من أف اللغة أساس الكالـ، لذلك جيب أف ينصب 

 ا مراالىتماـ ُب عملية تعليم اللغة على الكالـ، كأف تتسلسل عملية التعليم كفقا ؼب

                                                 
 . 99رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص:   23
  . 112نفس اؼبراجع، ص:   24
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بو الطفل ُب اكتساب لغتو األكىل كىو االستماع ٍب الكالـ كتأٌب بعدىا القراءة 
 . 25كأخَتا الكتابة

إّف منهج اؼبواقف يستند إىل حقيقة تقف على نفس اؼبستول من الّصدؽ 
كاألمهّية، كىي أّف الّلغة ظاىرة اجتماعّية نشأت لتحقيق الّتواصل بُت األفراد. كالبّد 

هم عناصر الّلغة، أصواتا كمفردات كصبال، أف يرجعها إىل الّسياؽ لإلنساف كي يف
اّلذم كردت فيو. كؿبور االىتماـ ىنا إذف ىو اؼبتعّلم حباجتو كمطالبو كليس احملتول 
الّلغوم. كُب ىذا اؼبنهج حيرص اػبرباء على التنبؤ باؼبواقف اّلىت قد حيتاج الفرد فيها 

ر يزيد من دافعّية الطّالب على مواصلة الّدرس إذ لالّتصاؿ بالّلغة. كمثل ىذا الّتصوّ 
جيعل ؼبا يتعّلمو معٌت. فاؼبتعّلم كليس اؼبادة ىو مركز االىتماـ. كمن ٍّب زبتفي 

 أشكاؿ الّتمييز بُت لغة الفصل كلغة اغبياة.
 ( National Syllabus)منهج الفكرة  .3

اف الّسابقاف يستند منهج الفكرة إىل منطلق خيتلف عّما يستند إليو اؼبنهج
. 26من اؼبنطلق، إّف منطلق منهج الفكرة ىو أخذ القدرة االّتصالّية كنقطة بداية

ىذا اؼبنهج ُب كتاب لو صدر عن جامعة أكسفورد سنة  Wilkinsكقد طرح 
كاستعار كلمة الفكرة من اللغويات اليت يعتمد فيها تصنيف النحو على  1976

يسمى "بنحو اؼبضموف" ُب مقابل "كبو  أساس العايَت الداللية، كمثل ىذا النحو
 الشكل". حيث يصنف النحو على أساس الصيغة أك شكل اعبملة. 

إّف اؼبّيزة اّليت ينفرد هبا منهج الفكرة ىي تنمية الكفاءة االّتصالّية فبّا يضمن 
استمرار دافعّية الّطاّلب كيزيد منها. زُب ىذا اؼبنهج يتّم اختيار احملتول الّلغوّم 

 لمعاىن اّليت حيتاج الّدرس الّتعبَت عنها أك اؼبطالب الّداللّية كما يعرب عنهاطبقا ل

                                                 
 . 23-22ـ(، ص:  1989، )بدكف مطبعة، 3، ط. اللغة العربية يدريسأساليب ؿبمد علي اػبويل،   25
 .114رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص:   26
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فاؼبضموف اّلذم يريد الّدارس الّتعبَت عنو كليس  semantics demandsكيلكًت 
الًّتاكيب أك اؼبواقف، ىو اّلذم حيّدد احملتول الّلغوم. كىذا يستلـز تنوع الّصيغ 

الّدارس، كمن ٍّب تتمّيز اؼبواّد الّتعليمّية ُب ىذا اؼبنهج  الّلغويّة اّلىت جيب أف يتعّلمها
 (heterogenous linguistically)بالّتغاير 

 ( Multidimensional Curriculum)المنهج متعّدد األبعاد  .4

 : ACTFLعندما عقدت رابطة  1981يرجع تاريخ ىذا اؼبنهج إىل سنة 

American Council on The Teaching of Foreign Language   مؤسبرا ُب بوسطوف
لتحديد األكليات القومّية ُب تعليم الّلغات األجنبّية للثمانينات، كُب ىذا اؼبؤسبر 
قّدمت طبس أكراؽ عمل ُب عبنة اؼبناىج كاؼبواّد التعليمّية. كنوقشت كانتهت إىل 
 إعداد كرقة شاملة تلّخص ما انتهى إليو اػبرباء ُب ىذه الّلجنة، كتقّدـ تصّورا

جديدا ؽبم لبناء منهج تعليم الّلغة األجنبية. كظبّيت ىذه الورقة بورقة بوسطوف 
Boston Paper  كطرحت فيها فكرة ))اؼبنهج متعّدد األبعاء((. ككاف من بُت ما

أطلق عليو من مصطلحات ))اؼبنهج متعّدد البؤر أك منهج التعّدد البؤرم(( كيقف 
 . unidimensional curriculumد( ىذا اؼبنهج كمقابل )اؼبنهج أحادم البع

كيستند ىذا اؼبنهج إىل أربع خطط دراسية أك مقررات كىي اؼبقرر اللغوم 
كاؼبقرر الثقاُب كاؼبقرر االتصايل كاؼبقرر العاـ لتعليم اللغة كاعبديد ُب ىذا اؼبنهج 

 يتلخص ُب ثالثة أمور ىي : 
تعاِب ُب اؼبنهج  إف اؼبقررات الثالثة األخرل الثقاُب كاالتصايل كالعاـ (أ 

 اعبديد بشكل منتظم على غرار اؼبقرر اللغوم. 
أف صبيع اؼبقررات ربظى بقدر متوازف من االىتماـ عند تصميم اؼبنهج   (ب 

 اعبديد.
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 27أف اؼبقررات األربعة تتكامل ُب اؼبنهج اعبديد (ج 

 تخطيط المنهج - د
 مفهوم تخطيط المنهج .1

الختالؼ كاضح قبل أف نتحدث عن مفهـو التخطيط، جيب أف ندرؾ أف ا
، كلعل ذلك مرّده الذم يتمثل ُب االختالؼ حوؿ مفهـو  حوؿ ىذا اؼبفهـو
اؼبنهج، كلسنا ىنا بصدد اغبديث عن ىذه االختالفات، ككل ما يهمنا أمره ىو 
ربديد مفهـو التخطيط ُب ضوء اؼبفهـو الشامل للمنهج، كديكن أف نصل إىل ىذا 

 على التساؤالت اآلتية.  من خالؿ اإلجابة-مفهـو التخطيط-اؼبفهـو
ما اؼبرامي أك األغراض اليت تسعى اؼبدرسة إىل ربقيقها من خالؿ   -1

 اؼبنهج؟
ما اػبربات الًتبية اليت ديكن أف تسهم ُب ربقيق ىذه اؼبرامي أك   -2

 األغراض؟
 كيف تنظم ىذه اػبربات بفاعلية كبَتة؟   -3
 كيف ديكن ربديد اػبربات اػباصة؟   -4

تساؤالت السابقة ديكن أف نصل إىل مفهـو كمن خالؿ اإلجابة على ال
التخطيط كىو يعٍت: نوع من التصور، ؼبا ينبغي أف يكوف عليو اؼبنهج، مع ربط 
ىذه اجملاؿ التصورم دبجاالت التطبيق، كالتنفيذ، مع تقدير احتماالت النجاح 
كالفشل، كالعمل على تالشي احتماالت الفشل، كذلك بعد أف يتم الربط بُت 

اإلمكانيات كالوسائل، ٍب التفكَت ُب طرؽ التنظيم كالتنسيق ككذلك  األىداؼ ك
 ُب أساليب التنفيذ كاؼبتابعة.  

                                                 
  . 116رشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص:   27
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عملية مستمرة يسبقها التنبؤ دبا سيكوف عليو اؼبستقبل مع  التخطيط
االستعداد ؽبذا اؼبستقبل. كيعٍت: كضع تصور عاـ للمنظمة التعليمية دبكوناهتا 

التعليمية للوصوؿ اىل األىداؼ اؼبنشودة، كأيضا ال  اؼبختلفة كالعناية باؼبؤسسات
خيرج عن كونو عملية منظمة كاعية إلجتار أحسن اغبلوؿ اؼبمكنة للوصوؿ اىل 

 28أىداؼ معينة.
 مستويات تخطيط المنهج .2

 التخطيط علي اؼبستوم القومي (1
كيتم ذلك عن طريق اؼبؤسبرات العامة كاللجاف العليا لتخطيط اؼبنهج، كؽبذه 

أمهيتها: حيث إهنا تضم أفضل اػبرباء ُب ميداف اؼبناىج، ككذلك  اللجاف
اؼبتخصصُت كرجاؿ اعبامعات الذين يسهموف بدكف فعاؿ ُب تنظيم اؼبناىج كفقا 

 لالذباىات اؼبعاصرة ككفقا لألحباث كالدراسات اليت تتم ُب اجملاؿ.
 التخطيط علي اؼبستوم احمللي (2

عريضة فإف التخطيط علي اؼبستوم كإذا كاف اؼبستوم األكؿ بضع اػبطوط ال
احمللي)اؼبديريات( ديكن أف يربط بُت اؼبنهج كالبيئة، علي اعتبار أف اؼبدرسة مؤسسة 

 اجتماعية أم توجد ُب بيئة تؤثر فيها كتتأثر هبا.
 التخطيط علي اؼبستوم اؼبدرسي (3

كيقـو بعملية التخطيط علي اؼبستوم ىيئة تتكوف من اؼبدرسُت كالتالميذ 
اػبرباء، كلكن التخطيط علي اؼبستوم اليتم إال ُب ظل تنظيمات منهجية كمعهم 

 معينة كمنهج التكامل أكالًتابط. 
 
 

                                                 
 .51نفس اؼبراجع. ص:   28 
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 تنظيم المنهج - ه
التنطيم على مدخالف، ىي من ناحية الًتكيبية على حسب اإلدارة  نرم

  29كالوظيفي من ناحية اؼبنهج.
 اف اؼبنظمة حيتاج إىل تنفيذ عملية اإلدارة، ىي:  .1
 اؼبنظمة زبطيط اؼبنهج، الذم يستخد اؽبيئة التطوير اؼبنهج. .2
اؼبنظمة من أجل تنفيذ اؼبنهج سواء على مستول الدآئرة كمستول  .3

 اؼبدرسي كاؼبؤسسة اليت تنفيذ اؼبنهج.
 اؼبنظمة على تقييم اؼبنهج، الذم يشمل األطراؼ اؼبختلفة. .4
 ا يلي:، تطوير تنظيم اؼبنهج على أشكاؿ اؼبنظمة كمالوظيفيكاف 

 منهج اؼبواد التعليمية. .1
 منهج اجملاؿ الراسية. .2
 منهج التكاملية. .3

 مبادئ التنظيم اإلدارم التعليمي
كيقًتح دارسو اإلدارة اؼببادئ اآلتية للتنظيم اإلدارم كىي مبادئ مستعارة 

 31من ادارة األعماؿ كاإلدارة العامة:
على اف العمل اإلدارم ديكن تنظيمة على احسن قدر من الكفائة  .1

كىذه ىي فكرة اك عقيدة )الوحدة( اليت  functionأسس الوظيفة 
تقـو على أساس توحيد السلطة لكل العملُت ُب انواع معينة من 

 العمل مثل ميادين الصحة كالتعليم كاػبدمة العامة.
 اف التوجيو اؼبوحد جيب أف يضمن ُب التنظيم. .2

                                                 
29

 Omar Hamalik, Manajemen Pengembangan kurikulum (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm: 138. 
 .46 :ص، (1984، )القاىرة : مطبع اعببالكم، اإلدارة التعليمية أصوؽبا كتطبيقاهتاؿبمد منَت مرسي،    31
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 ديكن أف يكوف التنظيم على أساس الغرض. .3
 أساس التسلسل اؽبرمي. التنظيم على .4
 ال ديكن الفصل بُت التنظيم كاألغراض اإلجتماعية. .5
 ليست ىناؾ صورة كاحدة للتنظيم. .6

 اإلىتماـ دبدل اإلشراؼ ُب تركيب التنظيمي. ينبغي
 تنفيذ المنهج   - و

يتم دراسة كيفيات تنفيذ اؼبنهج اك تطبيقاتو الزباذ القرارات االدارية اؼبناسبة 
ليو اك االستمرار اك االيقاؼ عن التنفيذ. ُب تنفيذ اؼبنهج، ؼبراقبتو كاالشراؼ ع

يطلب اعبهد الصادؽ كالرغبة القوية لتنفيذىا، سوؼ ربدث مشاكلة كبَتة إذا 
 عكس تنفيذ فيها. 

 ىناؾ بعض األشياء اؼبكونات ُب إدارة تنفيذ اؼبنهج فيما يلي:  
ف أسئلة األىداؼ، ىذا اؼبكونات هتيئ أسئلة األىداؼ الذم ا .1

 يتحقق اك يتمٌت ربقيقو بعد تنفيذ اؼبنهج.
حديد اؼبصادر، ىذا اؼبكونات يتضمن تفصيل اؼبصادر احملتاج  .2

 لتنفيذ اؼبنهج.
دكر األطراؼ اؼبعينة، ىذا اؼبكونات ربميل العناصر الذم يقـو  .3

باؼبنفذ اؼبنهج، على سبيل اؼبثاؿ، اؼبعامل ك اؼبشرؼ كاؼبسئوؿ ٍب 
 الطالب. 

اؼبهنية، ىذا اؼبكونات ربميل أجهزة  اؼبهارة اؼبطلوبة تطوير اؼبهارات  .4
 على كل عناصر اؼبعامل اؼبتعلق بتنفيذ اؼبنهج.

جدكاؿ األنشطة التنفيذة، ىذا اؼبكونات ربميل التعليقات عن  .5
 اعبدكاؿ تنفيذ اؼبنهج.
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عنصر الدعم، ىذا اؼبكونات ربمل التعليقات عن صبيع العنصر  .6
 نفيذ اؼبنهج. الدعم الذم يدؿ على يدعم الت

اإلتصاالت، ىذا اؼبكونات نظاـ التخطيط كإجراء اإلتصاالت ُب  .7
 تنفيذ اؼبنهج.

الرقابة، ىذا اؼبكونات يتضمن التفصيل كالشموؿ  عن زبطيط  .8
 األنشطة الرقابة ُب بداية التنفيذ اؼبنهج.

تسجيل كتقرير، ىذا اؼبكونات ربمل كل شيئ يتعلق عن تسجيل  .9
 ميل التقرير اؼبتعلق عن التنفيذ اؼبنهج.البيانات كمعلومات، كرب

 تقويم المنهج - ز
فبا يتعلق باؼبتابعة ُب اؼبنهج ال يغلو من مراقبة اؼبنهج نفسو، ألف قصد الرقابة 
لتيسَت مركر كتلقد اؼبنهج كفها للخطة دبراعاة اؼبدرسُت إذ يوجد األخطاء فازبذت 

 على الفور فرارا كإجراءات لإلصالح بعده.
يوؿ الرقابة ىي أحد مؤسسي مدرسة اإلدارة العلمية أف كيرل ىنرم فا

الرقابة ىي: التأكد من أف كل شئ ُب اؼبنظمة يتم كفق اػبطط اؼبوضوعة، 
كالتعليمات الصادرة، كاؼببادئ اؼبعتمدة (، كذلك هبدؼ كشف مواطن الضعف 
كتصحيحها، فاؼبرأ ال يستطيع اف يوجو العمل بدكف أف يكوف متحكما ُب القوم 

 31نشطة لو، أك العوامل األخرل اؼبرتبطة بو.اؼب
كتعرؼ كظيفة الرقابة بأهنا قياس أعماؿ اؼبرؤكسُت كتصويبها بغرض التأكد 

 من أف أىداؼ اؼبشركع كاػبطط اليت كضعت لتخقيقها قد اقبزت. 
  

 
                                                 

  .99ؿبمد منَت مرسي،اؼبرجع السابق، ص:   31
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 المبحث الرابع:  تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية - أ

الًتبية كىي إيصاؿ اؼبعلومات إىل الذىن كصّك إف التعليم عامل من عوامل 
.  32حوافظ النشؤ دبسائل الفنوف كالعلـو

ىو كل أنشطة اليت تنظم الظركؼ ك تنسق األحواؿ كهبما إجادة  التعليم
إيصاؿ اؼبعلومات إىل أذىاف التالميذ. التعليم قد يهدؼ إىل ربصيل اؼبعرفة، أك 

األدبية، أك قانوف من القوانُت مهارة، أك حفظ نص من النصوص  علىالتدريب 
 33الرياضية أك الطبيعية.

تعليم اللغة العربية ىي عملية تعليم اللغة العربية للطالب كمنسبة اؼبعلم  
ُب   سيون ؿبمود. أما كاؼبرافق بتنظيم كل العناصر للوصوؿ اىل األىداؼ اؼبعينة

ليم التالميذ التكلم بلغة فأنو يرل أف تعليم اللغة العربية ىو تع كالتعليمكتابو الًتبية 
بعيدة عن اػبطأ، كيرل كذلك أنو من أعماؿ تعليم التالميذ الكتابة  صحيحة

الراقية كاألسلوب اؼبتُت. فلهذ اختالؼ علماء اللغة ُب تعبُت الطريقة اؼبثلي لتعليم 
 اللغة العربية على حسب القدرة اؼبطلوبة فهمها.

 أهداف تعليم اللغة العربية - ب
 34لغة العربية كسيلة لتحقيق األىداؼ اآلتية:تدريس ال فإف

 أف يكتسب الطالب القدرة على استعماؿ اللغة العربية الفصحى. .1
أف يكتسب الطالب القدرة على القراءة اإلستعابية الصامتة كذلك ُب  .2

 حدكد منوه الفكرم اللغوم.

                                                 
 .33القاىرة: دار الفكر العرىب(، ص: على أضبد مدكور، منهج الًتبية َب التصور اإلسالمى، )  32
  نفس اؼبرجع  33
 .22(، ص: 1991، )بَتكت: دارالنفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهاناسق ؿبمد معركؼ،  34
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أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط كاضح مقركء. أف  .3
ى تذكؽ النصوص األدبية كؿباكلة ادراؾ ما فيها من   مواطن يتدرب عل

 اعبماؿ كالقيم اإلنسانية.
 أف ينمو ميلو إىل اؼبطالعة كُب ؾبالسة الكتب العربية. .4
أف يكوف لديو الدافع للبحث أك أف يندرج على استخداـ اؼبعاجم  .5

 كالفهارس اؼببسطة، ليعود إليو حينما تدعو اغباجة إىل ذلك.
  35الًتبوية ُب البالد العربية أىدافا مرحلية كما يلي: ىجاؼبنا حددت
القدرة على استعماؿ اللغة العربية الفصحى استعماال    يكتسبأف  .1

 ناجحا ربدثا كاستماعا كُب اؼبستوم متالئم مع تطوره العقلي كاللغوم.
أف يكتسب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتو، كذلك ُب حدكد منوه  .2

 للغوم.الفكرم كا
أف يكتسب القدرة على القراءة اعبهرية السليمة، كاليت تتمثل ُب األداء  .3

السليم، نطقا للحركؼ من ـبارجها، ضبطا للحركات ُب مواقعها، كؽبجة 
 مناسبة، سبثيال للمعٌت، مراعاة للوقف ُب مواقعها.

 طريقة تعليم اللغة العربية - ج
منها جداؿ طويل، كما  إف اللغة العربية طرؽ تعليمها، كلقد جرل حوؿ كل

انتصر لكل طريقة بعض اؼبختصُت، فأبرزكا مزايا طريقة ما كعيوب الطرؽ األخرل. 
كمن أىم ىذه الطرؽ أربع ىي: طريقة القواعد كالًتصبة، كالطريقة السمعية 

  36الشفوية، كالطريقة االنتقائية. كسنعطي فيما يلي كصفا موجزا لكل طريقة.
 

 

                                                 
 33نفس اؼبرجع،  35
 .21ص: ، علي اػبويل، اؼبرجع السابق ؿبمد 36
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 طريقة القواعد والترجمة .1
على نظريات اؼبلكات العقلية أك التدريب   الطريقة ىذهىذه اعتمدت 

الشكلي ُب علم النفس، كتركز ىذه الطريقة إىل قواعد اللغة كحفظ تصريفات، 
كالعناية باؽبجاء كاإلمالء كالًتصبة الدقيقة للنص األجنيب باللغة القومية، كينحصر 

نا، كتسميع معاين اؼبفردات دكر اؼبدرس ُب شرح القواعد باللغة القومية أحيا
  37كتصحيح الًتصبة،

 الطريقة المباشرة .2
الطريقة اؼبباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر اؼبعلم فيها الشيئ بلغة التلميذ أثناء 

 .التدريس بل بلغة األىداؼ فال تستعمل لغة التلميذ  بصدد التدريس بتة
ر كقت إىل التفكَت كاستهدفت الطريقة اؼبباشرة إىل أف يصل اؼبتعلم ُب أقص

باللغة األجنبية دكف حاجة إىل الًتصبة من كإىل اللغة القومية كذلك عن طريق تعلم 
اللغة ُب موافق ؿبسوسة ؽبا معٌت حبيث يربط بُت الرمز اللغوم كؿبتواه مباشرة دكف 
كساطة من لغة قومية. كالًتكيز على تدريب اؼبتعلمُت على نطقها كاستخدامها، 

ىذه الطريقة باإلشارة إىل األشياء اؼبوجودة ُب حجرة الدراسة ٍب كاستعاف مدرس 
ينتقل تدرجيا إىل أشياء اليت توجد ُب اؼبدرسة ٍب ُب البيئة احمللية ُب خارج اؼبدرسة، 

 38كاستعاف أيضا اؼبدرس باغبركة كالتمثيل كالصور كالرسـو لتوضيح معاين اؼبفردات.
يجة تعليم اللغة بطريقة القواعد ظهرت ىذه الطريقة لعدـ االقتناع عن نت 

كالًتصبة بػجانب مطلوب حاجة اجملتمع، فانتشرت اؼبداخل اغبديثة اليت تفتح طريق 
من علماء اللغة  –( Francois Gouin)ظهور الطريقة اؼبباشرة. كاف فرنكوس كوين 

 يقـو بتنمية طريقة تعليم اللغة على مالحظتو اكتساب األكالد اللغة األـ. –

                                                 
الطبعة األكىل. مكتبة لبناف، بَتكت، ، )كالتطبيق تعلم اللغات اغبية كتعليمها، بُت النظريةصالح عبد اجمليد العريب،  37

 . 41(، ص: 1981
   .41، ص: نفس اؼبرجع 38
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ذه الطريقة ُب أكركبا كأمريكا ُب القرف العشرين. كُب القرف نفسو، شهرت ى
تستخدـ ىذه الطريقة ُب تعليم اللغة العربية ُب اعبزيرة العربية كبلداف اؼبسلمُت ُب 

 39آسيا كمنها إندكنيسيا.
كمل تنج الطريقة اؼبباشرة من االنتقادات، كىي: عندما ال تستخدـ ىذه 

يم اللغة األجنبية فإف كثَتا من اعبهد يبذؿ كالوقت يضيع، الطريقة اللغة األـ ُب تعل
كإف استبعاد ىذه الطريقة لألحكاـ النحوية من التعليم حيـر اؼبتعلم من إدراؾ ماىية 

األصوار  41القوالب النحوية اليت تنظم فيها الكلمات ُب اللغة لتكوف صبلة،
ُب الصورة أشياء  كاالشارات مل تكن دائما مساعدا عامال ألف كل متعلم يقرأ

 41ـبتلفة حسب رفاىيتو كحاجاتو كخرباتو.
 الطريقة السمعية الشفهية .3

ىذه الطريقة باستماع األصوات الكالمية ُب الكلمات ٍب تلفيظها قبل 
 42.القراءة كالكتابة، كىذه الطريقة مؤسسة على نظرية القواعد الكالمية اؼبنظمة

ة ُب ثالثة أنشطة كاضحة، حددت ىذه الطريقة دكر معلم اللغات اغبي كقد
األكؿ أف يكوف اؼبدرس منوذجا لطلبة ُب النطق السليم كاالستخداـ الصحيح للغة، 
كالثاين أف حيكم اؼبعلم على أداء الطالب كيصحح أخطاءه ديجرد حدكثها، أما 
النشاط الثالث فأف يقـو اؼبعلم ُب اغبجرة الدراسة بتنظيم ترديد الطلبة لألمناط 

لب منهم إجزاء بعض التعديل كالتغيَت فيهاحسب ما يزكدىم بو من اللغوية، كيط

                                                 
39

 Ahmad Fuadi Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat: Malang, 2003), 

hlm: 19. 
 .23 :ؿبمد علي اػبويل، اؼبرجع السابق، ص 41
 .42 :، صصالح عبد اجمليد العريب، اؼبرجع السابق 41
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توجيهات، كيستمر ُب تشجيعهم على احملاكاة كالًتديد حىت يشعر أهنم قد أتقنوا 
 43.النمط اعبديد قبل االنتقاؿ إىل منط اآلخر

االنتقادات، ك ظهرت بعض انتقادهتا فيما  منكمل تكن ىذه الطريقة خالية 
 44يلي: 

ـ ليس الشكل الوحيد للغة، فهناؾ الكتابة أيضا، كىناؾ أف الكال (1
ؾبلدات مكتوبة مل سبر دبرحلة الكالـ قبل أف تكتب، بل ىي تعبَت لغوم 

 مباشر.
اكتساب اللغة األجنبية خيتلف اختالفا جوىريا عن اكتساب اللغة األـ،  (2

 ألف عند اكتساب اللغة األحنبية ال يكن لدم الطالب ارتباط عاطفي.
اللغة األجنبية بالتكرار فبكن كلكن ىذا االكتساب يكوف أسرع  اكتساب (3

 لو رافق التكرار بإدراؾ ؼباىية اللغة.
فمعلم اللغة األجنبية من الناطق األصلي قد ال يعرؼ مشكالت الطالب 
مع اللغات اليت يتعلموهنا بل يكوف اؼبعلم من نفس جنسية الطالب الذم يتقن 

 ىذا اجملاؿ. اللغة األجنبية أفضل معلما ُب
 الطريقة االنتقائية .4

ردا على الطرؽ الثالث السابقة. كاالقًتاضات الكامنة  االنتقائية الطريقة تأٌب
 كراء ىذه الطريقة ىي :

كل طريقة ُب التدريس ؽبا ؿباسنها كديكن االستفادة منها ُب تدريس  (1
 اللغة األجنبية.

                                                 
 .49 :صالح عبد اجمليد العريب، اؼبرجع السابق، ص 43
  .24 :ؿبمد على اػبوىل، اؼبرجع السابق، ص 44
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قة مزايا كعيوب ال توجد طريقة مثالية سباما أك خاطئة سباما كلكل طري (2
 كحجج ؽبا كحجج عليها.

من اؼبمكن النظر إىل الطرؽ الثالث السابقة على أساس أف بعضها  (3
يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك 

 متناقضة.
ال توجد طريقة تدريس كاحدة تناسب صبيع األىداؼ كصبيع الطالب  (4

 تدريس اللغات األجنبية. كصبيع اؼبعلمُت كصبيع أنواع برامج
اؼبهم ُب التدريس ىو الًتكيز على اؼبتعلم كحاجاتو، كليس الوالء لطريقة  (5

 تدريس معينة على حساب حاجات اؼبتعلم.
على اؼبعلم أف يشعر أنو حر ُب استخداـ األساليب اليت تناسب طالبو 

تار النظر عن انتماء األساليب لطرؽ تدريس ـبتلفة. إذ من اؼبمكن أف خي بغض
اؼبعلم من كل طريقة األسلوب أك األساليب اليت تناسب حاجات طالبو كتناسب 

 45اؼبوقف التعليمي التعلمي الذم جيد اؼبعلم نفسو فيو.
 تقويم تعليم اللغة العربية  - د

 مفهوم التقويم: .1
يقصد بالتقوًن "ؾبموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها صبع بيانات خاصة 

كدراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدل  بفرد أك دبشركع أك بظاىرة
 ربقيق أىداؼ ؿبدكدة سلفا من أجل ازباذ قرارات معينة".

 
 

                                                 
 . 26 :ؿبمد علي اػبويل، اؼبرجع السابق، ص 45
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 معايير التقويم: .2
كالتقوًن ُب ضوء اؼبفهـو السابق لو معايَت معينة. كفيما يلي بعض معايَت 

 التقوًن ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا:
ىداؼ اؼبنهج: ينبغي أف يعتمد التقوًن على ربليل موضوعي ارتباط التقوًن بأ (أ 

ؼبنهج اللغة العربية، سواء من حيث األىداؼ العامة أك اػباصة أك من حيث 
 اؼبوضوعات الرئيسة كالفرعية.

مشولية عملية التقوًن: تعليم اللغة العربية ال يستهدؼ تزكيد الطالب  (ب 
كإمنا يستهدؼ فوؽ ذلك  دبجموعة من اغبقائق اللغوية أك األدبية فقط،

 ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل للطالب عقليا ككجدانيا كمهاريا.
 استمرارية التقوًن: التقوًن عملية تسبق العملية التعليمية كتلزمها كتتابعها. (ج 
إنسانية التقوًن: التقوًن اعبيد يقـو على أساس احًتاـ شخصية اؼبعلم  (د 

 التعليمية.كالطالب إذ كل منهما شريك ُب العملية 
علمية التقوًن: إف التقوًن اعبيد ىو الذل يلتـز أسلوبو كأدكاتو خبطوات  (ق 

 األسلوب العلمي كاألسس العلمية.
اقتصادية التقوًن: إف التقوًن اعبيد أيضا ىو الذل يساعد على اقتصاد اعبهد  (ك 

 كالوقت كاؼباؿ ُب إعداده كتطبيقو.
 االختبارات اللغوية .3

من أىم أدكات تقوًن الطالب ُب ؾباؿ تعليم اللغة تعد االختبارات اللغوية 
العربية إذ ديكن بواسطتها ربديد مستول الطالب ُب اؼبهارات اللغوية كتقدمهم 

   فيها.
 مواصفات االختبارات اعبيدة:  (أ 

 إف االختبارات اللغوية اعبيدة ىي اليت تتصف دبا يلي:



33 
 

قياسو. كيقصد بو أف االختبار يقيس ما كضع ل (Validity)الصدؽ  -1
فاختبار النحو الذل ديتلىء بكلمات صعبة تتطلب فهم الطالب ؽبا 
ال يعترب اختبارنا صادقنا، ألنو يقيس تعرؼ اؼبفردات إىل جانب 

 القواعد النحوية.
أف االختبار يعطي نفس النتائج بو كيقصد  (Reliability)الثبات  -2

د إذا ما طبق ُب نفس الظركؼ، كبع  لنفس اجملموعة من األفراد
 مسافة قصَتة.

كيقصد هبا عدـ تأثَت شخصية اؼبصحح  (Objectivity) :اؼبوضوعية -3
 على كضع أك تقدير عالمات الطالب ُب االختبار.

كيقصد هبا أف االختبار ال يتطلب من اؼبعلم  (Practicality) العملية -4
 جهدا كبَتا سواء ُب كضعو أك تطبيقو أك تصحيحو.

بو أف االختبار يستطيع أف يربز  كيقصد (Discrimination) التمييز -5
 الفركؽ بُت الطالب.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه - أ

ىو ادلدخل الكيفي، وىو من منهج البحث يف ىذا البحث  تستخدم الباحثة
يف العلوم اليت تركز على وصف الظواىر والفهم واألعماق ذلا، ويعتمد على دراسة 

 الباحث يستخدمالظاىرة يف ظروفهل الطبيعة باعتبارىا مصدرا مباشرا للبيانات. 
 دافو لنعرفيف ىذه الدراسة بنوع البحث الوصفي، وىذه الدراسة تناسب على أى

يف ادلدرسة  النظرية التوليدية التحويلية إجرآءات الربنامج ادلطبوق أو تنفيذ
 . 1ادلقصودة

دعت استخدام ادلنهج ادلسحي لتحليل ودلا كانت الدراسة وصفية فقد است
، وادلنهج 3ادلتغريات ، واكتشاف العالقات الكامنة بني2وتفسري وعرض واقع احلال

تقدمي وصف شامل وتشخيص دقيق لواقع  منالوصفي الذي ديكن الباحث 
،فهو يصور الواقع الراىن وحيدد  4ادلشكلة وتقدمي أدلة تربىن سلوكيات واقعية
 .5العالقات اليت توجد بني الظواىر واالجتاىات

 
 

                                                 
1
 Arif Widodo, Implementasi Kurikulum  Pendidikan Bahasa Arab (Yogyakarta : 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2013), hlm: 5. 
أساسيات البحث العلمي يف الًتبية والعلوم اإلنسانية: عناصره ومناىجو  امحد سليمان عودة، فتحي حسن ملكاوي،  2

 .111 (، ص:1987)الزرقاء : مكتب ادلنار، والتحليل اإلحصائي لبياناتو 
 .117: (، ص1983، 2)عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط البحث العلمي احلديثامحد مجال ظاىر ،   3
 .22(، ص: 1993)بغداد : وزارة التعليم العايل البحث العلمي ،  وطرائق البحث العلمي ومناىجوجيو حمجوب،   4
 .3(، ص: 1988)بغداد: مطبعة مديرية التعليم العايل ،منهج البحث التارخيي  خليل سعيد عبد القادر، 5
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 حضور الباحثة  - ب
يف ميدان البحث ىو ال بد منو، وىذا من مواصفات البحث  لباحثةاحضور 

الكيفي. والباحثة ىي أداة من أدوات البحث ادلهمة. وىي اليت جتمع البيانات، 
وختفيضها، و عرضها، ويستنتج نتيجة البحث. خطوات البحث اليت قامت هبا 

للبحث،   الباحثة ىي تصميم البحث، اختيار مكان البحث، اعداد رسالة اإلذن
اعداد أدوات البحث، دخول إىل ميدان البحث، إجراء مجع البيانات، وحتليل 

 البيانات. 
 مصادر البيانات  - ج

 يف البحث الكيفي حتصل الباحثة على البيانات من ادلصادر اإلنسانية
(Human Resource)  بوسيلة ادلالحظة و ادلقابلة. وىناك توجد كذلك مصادر

، منها من الوثائق (Non Human Resource) اإلنسان البحث اليت ليست من
ادلكتوبة، وقانون احلكومة، و الرسائل الرمسية، و ما أشبو ذلك. و مصادر البحث 

 (.Natural Setting) الصحيحة ىي احملصول عليها يف حالة طبيعية
البيانات من اإلنسان ىي آراء ادلسؤولني والطالب فيما يتعلق بإدارة منهج تعليم 

للغة العربية. والبيانات من األحوال والظواىر يف ميدان البحث ىي كل عملية ا
وأنشطة التعليم يف ميدان البحث اليت تتعلق بإدارة منهج تعليم اللغة العربية. 
والبيانات من الوثائق ىي التسجيالت، الصور، الرسم، ورقة، اجلدوال وهنو ذلك 

 .بيةفيما يتعلق بإدارة منهج تعليم اللغة العر 
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 سلوب جمع البياناتأ  - د
 مقابلة .1

ادلقابلة أداة ىامة من أدوات مجع ادلعلومات والتعرف إىل مشكالت األفراد 
 6واجتاىاهتم حنو القضايا ادلطروحة. وتعترب ادلقابلة نوعا من االستبيان الشفهي.

. يعين غري ادلنظمةعند عملية ادلقابلة، استخدمت الباحثة الطريقة ادلقابلة 
حيث يسأل إىل ادلقابلة أي شيئ حر، ولكن بالنظر أيضا الذىاب إىل البيانات 
اليت سيجمع. ويف إجراءىا ال حيمل ادلقابل بادلبادئ الوظائفية للتطبيق ما 

فالباحثة ال تستخدم ادلقابلة ادلركبة ادلنظومة عند مجع ادلعلومات. وىذه   7سيطلب.
العملية هتدف ليجعل ادلعلومات اليت تناذلا الباحثة كامال ودقيقا عند حتفريىا من 

 مقابلة ادلخرب.
وادلدرس نائب رئيس جملال ادلناىج، ادلخرب ذلذا البحث ىو رئيس ادلدرسة، 

اللغة العربية، والطالب. تنعقد ادلقابلة بالتأين وال االتنظام ليستقبل ادلخرب األسئلة 
  من الباحثة بقبول حسن.

ات عن ادلعلومنيل . وبعد اإلدارة ادلنهج اللغة العربية ادلقابلة تقصد دلعرفة
اإلدارة ادلوجودة يف ادلدرسة مث دتيل الباحثة إىل ختطيط، تنظيم تنفيذ، وتقومي ىذه 
ادلنهج. وعند ادلقابلة دما يتعلق باالتخطيط، التنظيم والتنفيذ، حتاول الباحثة على  
كشف ادلعلومات الدقيق عن كيفية طريقة إدارة ادلواد، والطالب، وطرق التدريس، 

وتعيني منط التقييم، وغري ذلك دما يتعلق بالتنظيم يف تعليم واألدوات ادلدرسية، 
 اللغة العربية. و حتاول الباحثة يف كشف ادلعلومات عن منط التعليم  ادلستعملة يف

                                                 
 .54(، ص: 1999عمان، )األردن: عد الوي  ، يف مناىج البحث العلمي وأساليبوسامي عرفج وآخرون  6

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm: 155. 
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الفصل، وكيفية العملية التعليمية للمدرسني، وكيفية التقييم، و غري ذلك. حىت 
  دلتوسطة ماالنج ناجحة.تكون العملية التعليمية يف مدرسة ىداية ادلبتدئني ا

 مالحظة .2
والطريقة جلمع ادلعلومات بعده ىي الطريقة ادلالحظة. ادلالحظة ىي أسلوب 

ىذه األنشطة على أو طريقة جلمع البيانات بأداء ادلالحظة إىل األنشطة ادلباشرة 
وديكن  .طريقة تدريس ادلعلم، ويتعلم التالميذ، مدير ادلدرسة الذي يعطي االجتاه

  8.م يف ادلالحظة بطريقة ادلالحظة االشًتاكية أو ادلالحظة غري االشًتاكيةأن يت
تقوم الباحثة بادلالحظة االشًتاكية. ومن مزايا ادلالحظة  البحثويف ىذا 

، أهنا تعطي معلومات غزيرة للباحث وإدلاما بالظاىرة ومصداقية أكرب يف باإلشًتاكية
ادلعلومات، ولكن يعاب عليها، أن دتيز الباحث فيها دمكن يف استخالصو ومجعو 

هبذه ادلالحظة ىي أن الباحثة تشًتك مباشرة باألنشطة التعليمية  ادلراد 9للبيانات.
 اليومية بادلوضوع أو الشخص ادلبحوث فيو أو مضوع وثائق البحث.

واألنشطة يف ادلالحظة ادلشاركة ىي مالحظة ادلباشر بادلزاولة يف العملية 
ة التعليمية التعليمية، أو احلوار دلدرسي ادلواد التعليمية عند احملاورة عن األنشط

 ادلنعقدة، واحلوار التقييمي األسبوعي.
لكشف الوثائق احملتاجة ذلذا البحث فالباحثة ال تتوقف مبجرد ادلقابلة، بل  
كذلك حتتاج باستعمال الطريقة ادلالحظة. وهتدف ىذه الطريقة دلالحظة األشياء 

ة من ادلقابلة ما شرحو ادلخرب من القابلة السابقة، ىل البيانات اليت تناذلا الباحث
 مطابقا بالواقع أم ال؟.

                                                 
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  )Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm: 22. 
 .321(، ص: 2111)دمشق: دار الفكر،  البحث العلمي أساسياتو النظرية ودمارستو العمليةرجاء وحيد دويدري،   9
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عند ادلالحظة، حتاول الباحثة بادلشاركة ادلباشرة مبوضوع البحث دلعرفة 
الباحثة عن كيفية عملية ختطيط، تنظيم وتنفيذ اإلدارة ادلنهج. الباحثة ال تتوقف 
  مبالحظة ادلدرس فحسب، بل تالحظ الباحثة على ادلقرر يف التقرير عن التنظيم

ىا دما يتعلق بتنفيذ التعليم، أي منسق ادلدرس دلواد اللغة العربية ومناوب قسم وغري 
 ادلنهج.

 الوثائقية .3
الوثائق ىي احدى طرق مجع معلومات الوثائقية الكيفية بنظر أو حتليل 
ادلوثقات ادلوجودة من ادلوضوع نفسو أو من شخص آخر عن ادلوضوع. وادلراد 

 عند كل التعليم، أو الوثائق الرمسية عن منهج بالوثائق ىي كالكراسة للمدرسني
تعليم اللغة العربية من احلكومة، أو ادلنهج الدراسي، أو إعداد التعليم، أو نتيجة 

 احلوار دلدرسني عن إدارة تعليم اللغة العربية.
تنعقد الوثائقية ألجل حتقيق الوثائق ادلوجودة، وادلراد بو عند عملية ادلقابلة 

ن عملية التوثيق أو الوثائقية بالوثائق ادلوجودة، فيحتاج ىذا البحث وادلالحظة بدو 
عن حتفري الوثائق دقيقا. ومبطالعة ىذه الوثائق ادلتعلقة باإلدارة التعليمية، ترجو 
الباحثة على فهم منط التنظيم و منط العام عن تنفيذ اإلدارة التعليمية يف مدرسة 

 ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة ماالنج.
 أسلوب جمع البيانات 3.1ول رقم جد

 البيانات الالزمة مصادر البيانات أسلوب
 تاريخ ادلدرسة - رئيس ادلدرسة ادلقابلة

إدارة منهج يف  -
 ادلدرسة
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إدارة منهج يف  - الرئيس جملال ادلناىجنائب 
 ادلدرسة

 ختطيط تعليم -
 تنظيم منهج -
 تنفيذ تعليم -
 تقومي منهج -

 ختطيط تعليم - ةمدرس اللغة العربي
 تعليم تنفيذ -
 تقومي تعليم -

 تعليم تنفيذ - طالب
نتائج خمضر  - اجتماع ادلعلم ادلالحظة

 اجتماع
 اجتماع القرارات -
 ردود ادلعلم -

اجواء التعلم يف  - أنشطة التعليم
 الفصل

اجواء التعلم  -
 خارج الفصل

ظروف البيئة  -
 ادلدرسة

 نظام التعليم  -
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دليل ادلناىج  - الرئيس جملال ادلناىج نائب الوثائقية
 الدراسية

 بيانات ادلعلم -
 بيانات الطالب -
 قائمة الدروس -

 ادوات التعليم - مدرس اللغة العربية
 

 تحليل البيانات - ه
وبعد عملية مجع البيانات ال بد للباحث أن يقوم بعلمية التحليل، وحتليل 

يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات. البيانات ادلوجودة يف البحث يتوقع 
فتحليل البيانات يف ىذا البحث يشمل على ثالثة عناصر، وىي ختفيض البيانات 

 وعرض البيانات واالستنباط والتحقيق.
 ختفيض البيانات  .1

ويف ىذا البحث ختتار الباحثة البيانات احملتاجة باالعتماد على أىداف 
 . مث قامت الباحثة بعرض البيانات ادلختارة.البحث ويًتك البيانات غري حمتاجة

 وعرض البيانات  .2
يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب البيانات يف 
اجلداول. وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة، والفصيلة 

 ادلعينة أو إىل ادلوضوع ادلعني.
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 االستنتاج .3
ىذا ىو اخلطوات اآلخرة يف حتليل البيانات، قامت الباحثة إستنتاج، و 

بإستنتاج بعد ختفيض و عرض البيانات. ورجا الباحثة ىذه النتيجة تكون 
االكتشاف اجلديدة مل تكن قبلها، وىذا كما أشار سوجيونو يف كتابو أن نتيجة 

ق ليكون البيان فيما يتعل 11البحث الكيفي ىي شيئ جديد مل يكن قبلها.
  بأسلوب حتليل البيانات واضحا. 

 تحليل البيانات 3.2جدول 
 األعمال التي تّم القيام بها طريقة تحليل البيانات

بأكثر ما ديكن من مصادر البيانات احملتاجة مجع البيانات  - مجع البيانات
 إليها

 إجراء ادلقابلة مع ادلخربين حول عملية إدارة ادلنهج -
إجراء دراسة الوثائق ادلتعلقة بوثائق نظام منهج ادلدرسة،  -

 واجلدول الدراسي، وختطيط التعليم، ووثائق تقومي ادلنهج
تماع لتخطيط إجراء ادلالحظة ادليدانية ادلتعلقة بتنفيذ االج -

 األنشطة التعليمية يف ادلدرسة
اختيار البيانات احملصولة من خالل عملية البحث وإعطاء   - ختفيض البيانات

 كل منها رمزا 
 عرض نتيجة ادلقابلة يف صورة سجل نتيجة ادلقابلة -
 حتديد نتيجة ادلقابلة ادلناسبة مبوضوع البحث -
 ول والرسم البياينعرض نتيجة دراسة الوثائق يف صورة اجلد -
عرض نتيجة دراسة الوثائق بعد اختيارىا وفق موضوع  -

                                                 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm: 301. 
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 البحث
 عرض نتيجة ادلالحظة ادليدانية وصفيا وفق موضوع البحث -

 عرض البيانات اليت مت ختفيضها - االستنباط
 عرض اليانات حقيقيا  -
 استنباط تنيجة البحث بعد عرض البيانات مرتّبة -
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 الفصل الرابع
 اقشتهاعرض البيانات وتحليلها ومن

 
 مدرسة هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج لمحة إلىالمبحث األول : 

 تاريخ تأسيس مدرسة هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج -أ

مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج ىي إحدى اؼبدارس التابعة ؼبعهد 
يف شارع   ىداية اؼببتدئني السلفي العصري بتاسيكمادو دباالنج. يقع ىذا اؼبعهد

بقرية تاسيكمادو دباالنج جاوى الشرقية. ويبعد عن  1كياىي اغباج يوسف رقم 
كيلومًت يف االذباه الشمايل، وتبلغ مساحتو حوايل   5،6مدينة ماالنج حوايل 

 .8كم  4823
أّسس الشيخ اغباج أغوس سامل ؿبفوظ يوسف معهد ىداية اؼببتدئني يف 

فيو تسعة طالب وسكنوا يف بيتو م، ويف بداية تأسيسو درس  1798السنة 
م أّسس  1727البسيط، مث تطّور ىذا اؼبعهد جبهده تطّورا سريعا.  ويف السنة 

الشيخ اغباج أغوس سامل ؿبفوظ يوسف مؤسسة ىداية اؼببتدئني للتعليم 
 اإلسالمي.

وؼبا مّت تأسيس مؤسسة ىداية اؼببتدئني للتعليم اإلسالمي أسِّست بعد ذلك 
بتدئني اؼبتوسطة ماالنج. ويف بدايتها كانت ؽبا غر  تعليمية قليلة مدرسة ىداية اؼب

وذلك لقّلة اؼبباين لدى اؼبؤسسة، وبعد أن مّرت اؼبدرسة عدة سنوات نالت اؼبدرسة 
 مساعدة مالية لبناء اؼبباين للفصول واؼبصلى واؼبعمل.
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 هوية المدرسة -ب

اؼبعتمدة من قبل رئيس فيما يلي نبذة مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة 
اؼبؤسسة ومكتب وزارة الًتبية دبدينة ماالنج، ويتّم ذبديدىا عند اجراء اعتماد 

 اؼبدرسة.  
 : مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج  اسم اؼبدرسة

 181846943317:  الرقم االحصاء اؼبدرسة 
 : مدين  وضع اؼبدرسة

 1: شارع كياىي اغباج يوسف رقم    العنوان
 : تاسيكمادو   دائرة القرية
 : لووكوارو   ناحية
 : أ   اعتماد

 الرؤية والرسالة -ج
إن تأسيس مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج ليس ألجل احملاولة يف 
إجراء األنشطة التعليمية، بل ؽبا رؤية ورسالة وىد  معنّي. فيما يلي رؤية اؼبدرسة 

 ورسالتها:
جيال اؼبّتقني، واؼبتقنني يف العلوم، واؼبتحلني الرؤية: تكوين األ .1

 باألخالق الكريبة
 الرسالة: .8

 تنمية الوعي يف العبادة يف اغبياة اليومية ( أ
 جعل النشطة الدينية يف اؼبدرسة واجملتمع يف صورهتا األمثل  ( ب
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 إجراء التعليم واؼبراقبة والدورات التدريبية يف صورهتا األمثل ( ج

 ودة اػبرهبنيتنمية ج ( د

 غرس السلوك اإلسالمي يف اغبياة اليومية ( ه

 األنشطة األساسية -د

إن األنشطة التعليمية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج ذبري من 
يوم اإلثنني إىل يوم السبت، وأما اؼبواد التعليمية تتكون من اؼبواد العامة واؼبواد 

 الدينية.
: اعبنسية، الرياضيات، اللغة االندونيسييا، العلوم، تسعة اؼبواد العامة .1

 علم االجتماع، اللغة اعباوية، اللغة االقبليزية.
ستة اؼبواد الدينية: القرآن اغبديث، عقيدة األخالق، فقو، اللغة  .8

 تاريخ الثقافة اإلسالميةالعربية، اىل السنة واعبامعة، 
  األنشطة اإلضافية -ه

فة يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، ويبكن ىناك أنشطة إضافية ـبتل
للطلبة اختيار األنشطة اؼبناسبة برغباهتم وميوؽبم. وىذه األنشطة تُعقد بعد 
ساعات الدراسة وىي بداية من الساعة الثانية ظهرا. وأما أنواع األنشطة اإلضافية 

 يف اؼبدرسة كما يلي:
 الكّشافة .1
 اؼبسعاقات األولية للمراىقني .8
 القصيدة .4
 موسيقى .3
 اؼبسرحية .6
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 الهيكل التنظيمي -و
يرأس ىذه اؼبدرسة رئيس اؼبدرسة ويساعده نائب الرئيس جملال اؼبناىج، 
ونائب الرئيس للمجال الطاليب، ونائب الرئيس جملال اؼبرافق والبنية التحتية، 

مدرسا،  89وعددىم واؼبستشار النفسي، وأولياء الفصول، واؼبشرفون، واؼبدرسون 
واؼبوظفون وعددىم طبسة موظفني، وخادم. والذي يتوىل اؼبنصب األعلى يف ىذه 
اؼبدرسة ىو رئيس اؼبؤسسة. فيما يلي اؽبيكل التنظيمي ؼبدرسة ىداية اؼببتدئني 

 اؼبتوسطة ماالنج:
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مؤسسة

 اللجنة المدرسة رئيس المدرسة

 التنظيم
 

 قسم مناهج الدراسة  قسم شؤون الطالب قسم التعليم قسم اإلدارة

 إشراف إجتماعي
 

 مدرس

 طالب
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 أحوال الطلبة  والمدّرسين -ز
انطالقا من البيانات احملصولة عليها يُعر  أن عدد الطلبة اعبدد ؼبدرسة 

عدد الطلبة ؽبذه  ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة يزداد كل السنة. فيما يلي جدول
 اؼبدرسة يف طبس سنوات األخرية:

 عدد الطلبة لهذه المدرسة في خمس سنوات األخيرة 1.4جدول رقم 
8313/8311 8311/8318 8318/8314 8314/8313 8313/8316 

846 823 436 413 431 
 

 الممتحنين 1.4جدول رقم 
  رقم

 السنة الدراسية
 عدد اؼبمتحنني

عدد  
 اؼبمتحنني

عدد 
 الناجحني

متوبة 
 الناجحني

متوبة 
الناجحني 
الذين 
يستمرون 
 الدراسة

متوبة 
الناجحني 

الذين ال 
يستمرون 
 الدراسة

1. 8318/8314 23 23 133 % 133 % - 
8. 8314/8313 76 76 133 % 133 % - 
4. 8313/8316 72 72 133 % 133 % - 
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ية اؼببتدئني اؼبتوسطة تدل كال اعبدولني على زيادة يف عدد الطلبة ؼبدرسة ىدا
% من 133ماالنج يف طبس سنوات األخرية. وأما اعبدول الثاين يدل على أن 

 خّرهبي ىذه اؼبدرسة قبحوا والتحقوا باؼبستوى األعلى.
وأما اعبدول الذي يليو يبنّي أحوال اؼبدرسني ؼبدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة 

 حيث ؽبا عشرون مدّرسا:
 المعلمون والمعلماتعدد  1.4جدول رقم   

 المواد الدراسية اسم الرقم

 عقيدة األخالق، تاريخ الثقافة اإلسالمية الدكتوراندوس ؿبمد سريزي 1
 اللغة اإلقبليزية S.Pd سوغج ىارييونو 8
 اللغة العربية الدكتوراندوس سيف العرفني 4
 الرياضة سوىاريينتوالدكتوراندوس  3
 اعبامعةاىل السنة و  BAامام دسوكي،  6
 القرآن واغبديث، تاريخ الثقافة اإلسالمية الدكتوراندا دورين نافسة 5
 اللغة االندونيسييا الدكتوراندا انيك وهباينيت 9
 الرياضيات S.Pd سيق االمني  2
 علم اعبغرافيا الدكتوراندا سونارمي 7
 علم اعبغرافيا، علم االحياء الدكتوراندا اظبرينة  13
 علم فيزياء S.Pd تيتني بودي 11
 اللغة االندونيسييا S.Pdوهبي لستاري  18
 الفقو S.Agنور ليلى  16
 الرياضيات S.Pdعرضية ميارة،  15
 االقتصاد SEاليف نور بيت،  19
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 علم االحياء، علم اعبغرافيا S.Siاغوس ستيفان،  12
 تاريخ الثقافة اإلسالميةاللغة العربية،  S.Pdتغوه فرستيو،  17
 علم الفيزياء، الرياضيات SSىايف رارا سوريانينايت،  83
 الفقو، عقيدة االخالق، الفنون S.Pd. Iغادييونو،  81
 اللغة االقبليزية، الفنون تري درة النفيسة 88

 
 لمرافق الداعمةا -ج

بصفتها مدرسة على معيار الًتبية الوطين فتحاول مدرسة ىداية اؼببتدئني 
رافق الداعمة للتعليم. وأما اؼبرافق الداعمة يف مدرسة ىداية اؼبتوسطة يف زيادة اؼب

 اؼببتدئني اؼبتوسطة كما يلي:
 الفصل .1
 اؼبكتب اؼبدرس .8
 الكمبيوتر .4
 معمل اللغة .3
 اؼبكتبة .6
 ميدان الكرة .5
 ميدان الكرة اليد .9
 ميدان الكرة السّلة .2
 مصلى .7
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 ماالنج مخطط مدرسة هداية المبتدئين المتوسطة -ط
  

 
 
 
 

 
 

 
 مخطط المدرسة هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج 1.1جدول رقم 

 . معمل اللغة16 . إدارة رئيس اؼبدرسة 1

 . معمل اللغة15 . غرفة اؼبدرس8

 . معمل الكمبيوتر19 . غرفة التنظيم4

 . معمل الكمبيوتر12 . اؼبطعم3

 ب 7. غرفة الفصل 17 أ 9. غرفة الفصل 6

 ج 7. غرفة الفصل 83 ب 9. غرفة الفصل 5

 . غرفة الصحة81 ج 9. غرفة الفصل 9

 . غرفة إشرا  إجتماعي88 أ 2. غرفة الفصل 2

 . قاعة اؼبدرسة84 ب 2. غرفة الفصل 7
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 . قاعة اؼبدرسة83 ج 2.غرفة الفصل 13

 . اؼبيدان86  أ 7. غرفة الفصل 11

 . أوقف85 .مصلى18

 . اؼبركز 89 . مصلى14

  . غرفة الفنون13

 

في مدرسة  اللغة العربيةوتحليلها عن تخطيط منهج  المبحث الثاني: عرض البيانات

 هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج

 تخطيط المنهج -أ

 أهداف  -4

اؼبنهج يف مدرسة  أىدا   قال نائب الرئيس جملال اؼبناىج "إن زبطيط
ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة يبدأ بدراسة األحداث أوال، كمثل دراسة نتيجة تقومي 
اؼبياىج السابق، ودراسة االحتياجات يف التعليم، ودراسة اؼبشاكل عند التعليم، 

ج نقوم بتخطيط أىدا  اؼبنهج التعليمي للسنة الدراسة وانطالقا من تلك النتائ
 1اؼبقبلة".
وأيّد على ذلك أستاذ تيغوه بصفتو مدّرس اللغة العربية يف مدرسة ىداية  

ا  اؼبنهج يف ىذه اؼبدرسة لتخطيط أىدااؼببتدئني اؼبتوسطة بقولو: "إن 
                                                 

 8316مايو  84، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ نجنتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغي  1
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وباػبصوص ؼبادة اللغة العربية، اجتمع صبيع مدرسوا اللغة العربية لتخطيط التعليم 
واؼبواد اؼبدرسة يف السنة الدراسية اؼبقبلة، كما نقوم بتحليل بنود التوجيهات من قبل 
نائب الرئيس جملال اؼبناىج ألجل ستخطيط اؼبنهج الذي سنستخدمو يف ىذه 

 8."اؼبدرسة
 تستهد  مادة اللغة العربية إىل ما يلي:

تنمية الكفاءة االتصالية باللغة العربية شفويا أو ربريريا، وتشمل اؼبهارات اللغوية  -أ 
 ماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.األربع؛ االست

إنشاء الوعي على أىيمة اللغة العربية بصفتها أداة للتعّلم وخاصة يف  -ب 
 دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.

تنمية الفهم عن العالقات بني اللغات والثقافات وتوسيع اؼبعرفة الثقافية. فبذلك  -ج 
  ون يف تنوّع الثقافات.يبلك الطالب معرفة عرب الثقافات كما يشًتك

 المحتوى -4

وأّكده األستاذ تيغوه بقولو: "إن اؼبواد اؼبقرَّرة للفصل السابع ىي نتيجة 
التحليل ومشاورة مدرسي اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة. وبعد ذلك حّددنا اؼبواد 
 اؼبرادة إلقاءىا إىل الطالب، راجيا أن تكون ىذه اؼبواد قادرة على توجيو الطالب
كبو الفهم اعبديد واػبربة اعبديدة يف اللغة العربية، مث قمنا بتكوين بعض معيار 

 4الكفاءة والكفاءة األساسية يف سنة دراسية واحدة".
 

                                                 
مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ تيغوه، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، يف التاريخ   8
8316 

 8316مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع األستاذ تيغوه، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني، يف التاريخ   4
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اءة الخريجين فصل السابع )نتيجة الوثائق في التاريخ معيار كف 1.5جدول رقم 
 (4145مايو  44

 الكتابة القراءة الكالم االستماع
القدرة على فهم 

القروء لسانيا بوسيلة 
نشاطة االستماع 
)شكل ابداء االراء 
أو احملادثة البسيطة( 

عن التعار ، 
والسكن، واألسرة، 
والسؤال عن العنوان، 
والساعة، واألنشطة 

اؼبدرسة،  يف
واألنشطة يف البيت، 
واؼبهن، واآلمال، 
واألنشطة الدينية، 
 والبيئة احمليطة

القدرة على تعبري 
االفكار واألراء، 
والشعور، واػبربة، 
واؼبعلومات بوسيلة 
نشاطة القصة 

واالستجواب عن 
والسكن، التعار ، 

واألسرة، والسؤال عن 
العنوان، والساعة، 
واألنشطة يف 
نشطة اؼبدرسة، واأل

يف البيت، واؼبهن، 
واآلمال، واألنشطة 
 الدينية، والبيئة احمليطة

القدرة على فهم انواع 
النصخة اؼبكتوبة على 
شكل األراء واحملادثة 
البسيطة بوسيلة نشاطة 
القراءة والتحليل وإهباد 

والسكن، عن التعار ، 
واألسرة، والسؤال عن 
العنوان، والساعة، 

واألنشطة يف اؼبدرسة، 
نشطة يف البيت، واأل

واؼبهن، واآلمال، 
واألنشطة الدينية، والبيئة 

  احمليطة

القدرة على تعبري 
االفكار، واألراء، 
والشعور، واػبربة، 
واؼبعلومات، بوسيلة 
نشاطة كتابة االفكار 

عن التعار ، 
والسكن، واألسرة، 
والسؤال عن العنوان، 
والساعة، واألنشطة 
يف اؼبدرسة، واألنشطة 

واؼبهن،  يف البيت،
واآلمال، واألنشطة 
 الدينية، والبيئة احمليطة

 

انطالقا من نتيجة مالحظة زبطيط اؼبنهج اليت قامت هبا الباحثة ظهر أن 
ربليل معيار كفاءة اػبرهبني ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية يتّم عند اجتماع 

 كفاءة والكفاءةاؼبدرسني، حيث يناقش اؼبدرسون يف ىذا االجتماع لتعيني معيار ال
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األساسية اؼبرادة استخدامها. فتكون معيار الكفاءة والكفاءة األساسية اؼبّتفق 
 3عليها دليال للمدرسني يف تعيني اؼبواد الدراسية واألنشطة التعليمية يف الفصل.

األساسية فصل السابع مدرسة هداية المبتدئين  معيار الكفاءة و كفاءة 1.6جدول 
 (4145مايو  44)نتيجة الوثائق في التاريخ المتوسطة ماالنج 
 كفاءة األساسية معيار الكفاءة

 االستماع
اؼبكاملة الشفوي القدرة على فهم  .1

 باالستماع عن التعار  

ربديد اغبرو  واألصوات الكالم  1.1
( يف سياق )الكلمات والعبارات، أو اعبمل

اػبطاب الشفوي عن التعار  عن طريق 
 مطابقة وتفرق بشكل مناسب

 
عثر على معلومات عامة عن أشكال  1.8

ـبتلفة من اؼبكاملة الشفوي وبيط كلمة 
)إلقاء التحيات(، للمفرد اسم الضمري،اسم 

 اإلشارة، أدوات اعبر
 
رد على األفكار يف اؼبكاملة الشفوي 1.4

مة )إلقاء التحيات(، أو حوار يستخدم كل
وضمري اؼبفرد )اسم الضمري للمفرد( اسم 

 اإلشارة، وحر  اعبر )أدوات اعبر(
 كالم .8

التعبري عن األفكار، واألفكار، واؼبشاعر، 
 حوار  البسيط عن التعار  8.1

ري اؼبفرد باستخدام )إلقاء التحيات(، وضم

                                                 
 8316يوين  11نتيجة اؼبالحظة يف اجتماع اؼبدرسني يف التاريخ   3
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واػبربات أو اؼبعلومات عن طريق القص 
 وطرح األسئلة حول التعار 

 

)اسم الضمري للمفرد(، اسم اإلشارة، 
 وحر  اعبر )أدوات اعبر(

 
يوصل اؼبعلومات شفويا مع اللفظ  8.8

الصحيح يف صبل بسيطة يف كلمة )إلقاء 
التحيات(، وضمري اؼبفرد )اسم الضمري 

للمفرد، اسم اإلشارة، وحر  اعبر )أدوات 
 اعبر(

 كتابة .4
واػبربات  التعبري عن األفكار، واؼبشاعر

واؼبعلومات اػبيالية وغري اػبيالية أو من 
 خالل تلخيص والكتابة عن التعار 

 

يكتب و يكّمل حر  اؽبجائية،  4.1
الكلمة، واعبملة عن التعار  بعالمة 

 الصوتية مصيب
 
 

يعرب اؼبعلومات يف الكتابة يف صبل  4.8
بسيطة عن التعار  باستخدام كلمة )إلقاء 

ؼبفرد )اسم الضمري التحيات(، وضمري ا
للمفرد(، اسم اإلشارة، وحر  اعبر 

 )أدوات اعبر(
 

 قراءة .3
فهم ؾبموعة واسعة من النصوص 
اؼبكتوبة يف شكل أفكار أو حوار 

بسيط، سواء اػبيالية وغري اػبيالية أو 

القراءة بصوت رنان، و يلفظ حر   3.1
مة، باستخدام كلمة )إلقاء اؽبجائية، الكل

التحيات(، وضمري اؼبفرد )اسم الضمري 
للمفرد(، اسم اإلشارة، وحر  اعبر 
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من خالل قراءة وربليل وتقصي 
 موضوع مدرسىت

 )أدوات اعبر( والصفات )النعت( 
 
 

ربديد على الكلمات والعبارات، أو  3.8 
صبل بسيطة يف اؼبكاملة اؼبكتوب تشمل  

كلمة )إلقاء التحيات(، وضمري اؼبفرد اسم 
إلشارة، وحر  اعبر الضمري للمفرد، اسم ا

 )أدوات اعبر( والصفات )النعت( 
عثر على اؼبعلومات العام من اؼبكاملة  3.4 

 البسيطة عن مدرسيت.
 

 
 الطريقة -4

وأّكد األستاذ تيغوه بقولو: "أن التخطيط الذي قمت بو أي قمنا بتخطيط 
باؼبكونات تنفيذ التعليم منذ البداية. كما قمنا بتكوين التخطيط الدراسي مستعينا 

اؼبوجودة. ويف كل بداية فصل دراسي قد أعددنا وقتا ـبصصا لعقد ورشة عمل 
حول ما هبب الوصول إليو. ونتيجة تلك الورشة العمل ىي االستعدادات لوثائق 
تعليمية للفصل الدراسي اؼبقبل. وهبب أن يكون كل شيء كامال وكل نسخة 

  بقي لنا تكوين خطة التدريسإلكًتونية دخلت بالفعل يف اؼبنهج الدراسي. حىت
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ؼبادة اللغة  KTSPاؼبناسبة باؼبواد التعليمية. ومازلنا حىت اآلن نستخدم منهج 
 6العربية".

سة عند زبطيط اؼبنهج يف تنمية جودة التعليم وإضافة إىل ذلك رباول اؼبدر 
من جهة اؼبدرسني، وذلك كما قالو رئيس اؼبدرسة "إن اػبطوات اليت أخذناىا ىي 
لتشجيع الطالب لتنمية كفاءهتم العلمية حىت يقدرون على الدراسة يف خارج 
ق، البالد. ؼباذا؟ ألن من واجبنا تربية الطالب يوما بعد يوم ليكونوا أحسن فبا سب

وذلك بالتخطيط اعبيد وربسني اإلدارة. ورجاءنا أن تسري الربامج اليت مت تكوينها 
دائما كي يكون للطالب اؼبنظور العاؼبي. واؼبدرسني ىنا هبب عليهم اغبصول على 
درجة البكالوريوس يف ؾباؽبم على األقل، كما هبب عليهم االحًتا  يف التعليم. 

كل بداية عام دراسي لتكوين زبطيط اؼبنهج   وإضافة إىل ذلك نعقد ورشة عمل يف
 5الدراسي الذي سينفَّذ فيما بعد".

 4145يوني 44نتيجة المالحظة في التاريخ  1.7جدول رقم 

 البيان األمور المالحظة نوع األنشطة

تخطيط االجتماع ل

 اؼبنهج الدراسي

عقد اجتماع زبطيط اؼبنهج يف التاريخ  .1
يونيو، حضر فيو رئيس اؼبدرسة  11

 وصبيع اؼبدرسني 
ىناك عدة مداخالت إلصالح نظام  .8

 التعليم يف اؼبستقبل

 

                                                 
مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ تيغوه، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، يف التاريخ   6
8316 

 8316مايو  84نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغينج، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ   5
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يوّجو نائب الرئيس جملال اؼبناىج إىل  .4
اؼبدرس للًتتيب اؼبواد على أساس 

 قدرة الطالب
س اؼبدرسة ىي من سياسات رئي .3

أصالح نظام التعليم بالتغيري من 
 K-13إىل منهج  KTSPمنهج 

ىناك استجابات إهبابية من اؼبدرسني  .6
كبو سياسة رئيس اؼبدرسة وأيدوا على 

 تطبيقو يف ىذه اؼبدرسة
 

مخطط اللغة العربية في مدرسة هداية المبتدئين ماالنج فصل السابع  1.8جدول 

 (4145مايو  44اريخ )نتيجة الوثائق في الت

النشاط  المواد التعليمية كفاءة االساسية
 التعليمية

موارد  الوقت تقويم مؤشرة
 التعليم

ربديد اغبرو  
واألصوات الكالم 

)الكلمات 
والعبارات، أو 

اعبمل( يف سياق 
اػبطاب الشفوي 
عن التعار  عن 

طريق مطابقة وتفرق 

 تعار 
 حوار .1
اسم  .8

 الضمري
انواع  .4

 اؼبهنة
استفهام: .3

 ما، من، 

.يسمع 1
 اؼبكاملة
.التلفظ 8

 اؼبفردات
.سؤال 4

وجواب 
 عن اؼبواد.

 

تلفيظ 
أو تكرار 
الكلمة 
أو 

اعبملة 
للسموع

 ة
. ذكر 8

.امتحان 1
 شفوي
.امتحان 8

 ربريري

4x  
33 

. الشريط 1
 عن
. وسائل 8
 ميةالتعلي
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الكلما بشكل مناسب
ت أو 
اعبملة 
 اؼبسومة
اؼبثال: 
التهنئة 
 أو اؼبهنة

عثر على معلومات 
عامة عن أشكال 
ـبتلفة من اؼبكاملة 
الشفوي وبيط كلمة 
)إلقاء التحيات(، 
اسم الضمري 
للمفرد، اسم 

اإلشارة، أدوات 
 اعبر
 

.امتحان 1   
 شفوي
.امتحان 8

 ربريري

1x 
33 

. الشريط 1
عن 

 التعار 
. وسائل 8

 التعليمية

رد على األفكار يف 
اؼبكاملة الشفوي أو 

تخدم  حوار يس
كلمة )إلقاء 

التحيات(، وضمري 
اؼبفرد )اسم الضمري 

.امتحان 1   
 شفوي
.امتحان 8

 ربريري

1x
33 

. الشريط 1
عن 

 التعار 
. وسائل 8

 التعليمية
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للمفرد( اسم 
اإلشارة، وحر  
 اعبر )أدوات اعبر(

 

 ختباراإل -1
 والبيانات التالية عن نظام التعليم اؼبخططة يف مدرسة ىداية اؼببتدئني
اؼبتوسطة اإلسالمية. بنّي السيد سوغينق "إن نظام التقومي الذي خططناه ىو 
التقومي التكويين والتقومي التلخيصي. فالتقومي التكويين فوضناه إىل اؼبدرسني ليقوموا 
بتقومي طالهبم ؼبعرفة مستوى كفاءة الطالب. وأما التقومي التلخيصي ففي صورة 

وللحصول  9ائي، واالختبار النتقال الفصل".االختبار النصفي، واالختبار النه
على اؼبعرفة أكثر، حاولت الباحثة يف دراسة زبطيط تعليم اللغة العربية للفصل 

 السابع.
مايو  44ي التاريخ )نتيجة الوثائق ففصل السابع لخطة التدريس  1.9جدول 

4145) 
 اؼبادة     : اللغة العربية                            

 : االستماع                        مهارة    
 اؼبدرسة  : ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج

 : السابع  الفصل   
 دقائق  x 4 33الزمن      : 

 معيار الكفاءة . أ

                                                 
 8316مايو  84نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغينق، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ   9
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م القروء لسانيا بوسيلة نشاطة االستماع )شكل القدرة على فهاالستماع ) .1
 ابداء االراء أو احملادثة البسيطة( عن التعار . 

 كفاءة األساسية . ب
 ربديد اغبرو  واألصوات الكالم )الكلمات والعبارات، أو اعبمل( يف سياق)

 اػبطاب الشفوي عن التعار  عن طريق مطابقة وتفرق بشكل مناسب(
 ج. أهداف التعليم

 سمع اؼبكاملة عن التعار ي. 1
 . التلفظ اؼبفردات8
 . سؤال وجواب عن اؼبواد.4

 المواد التعليمية د.
 التعارف
 النص احملادثة .1
 اسم الضمري .8
 انواع اؼبهنة .4
 اسم االستفهام: ما، َمن، ِمن  .3
 يبيز بني مذكر و مؤنث .6

 ه. الطريقة التعليم
 شاط التعليم لألنشطة األول.ؿباضرة: وتستخدم ىذه الطريقة ليبدأ ن. 1
 . عمل ؾبموعة: يستخدم ىذا النشاط عبمع اؼبعلومات عن التعار 8
 . مناقشة: وتستخدم ىذه الطريقة للتعبري عن موضوع اؼبتعلقة يهم أنشطة التعليم.4
 خطوات التعليم. و

  الوقت النشاط
   13 مقدمة . أ
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 التوجيو والدافع:
 عار  القاء السؤال إىل التالميذ عن الت .1
 شرح ىد  التعليم والدوافع يف اغبياة .8
 مضمون االنشطة . ب

. اؼبناقشة بني الطالب يف وضع الكلمة العشوائية 1
 عن التعار  )الكشف(

. الطالب انواع للمصادر عن التعار  8
 )الكشف(

 . اإلصالحات 4
. االستجواب بني اؼبدرس والطالب عن االحوال 3

 اػبامضة لديهم.
 التقوية عن نتائج التعار اعطاء اؼبدرس 
 ج. النشاط اػباسبة

 . تنفيذ اؼبدرس االستنتاج اللساين 1
 . اعطاء اؼبدرس الواجبة اؼبكثفة8

 
 
 
 
 
 
 
63 

 
  ز. التقييم

 مثال االسلوب اشكال التقييم انواع التقييم مؤشرة الكفاية
.تلفيظ أو تكرار 1

الكلمة أو اعبملة 
 للسموعة

. ذكر الكلمات 8
 عبملة اؼبسومةأو ا

 اختبار ربريري
 
 

 اختبار ربريري
 

 حل
 
 
 حل

فرق االصوات من 
األحر  اؽبجائية  
يف الكلمة أو اعبملة 
يف النص التعار  
ضابطا! اذكر 
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اؼبثال: التهنئة أو 
 اؼبهنة

الكلمات او اعبملة 
 عن التهنئة واؼبهنة!

 
في مدرسة هداية ة المبحث الثالث: عرض البيانات وتحليلها عن تنظيم منهج العربي

 المبتدئين المتوسطة ماالنج

 األهداف -4

وانطالقا من نتيجة اؼبقابلة مع األستاذ سوغينق: "أن اؼبنهج اؼبطبق يف 
مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج يستخدم خطوات تنظيم اؼبنهج اليت 
ات. تستخدم ربليل أنشطة الكبار، والوظيفة االجتماعية، والرغبات واالحتياج

وكلها ترتبط بعضها بعض، ألن الكبار جزء من اجملتمع وأما رغبات الطلبة 
 2واحتياجاهتم كثريا ما تكون من نتيجة مالحظتهم لألنشطة اليت يقوم هبا الكبار".

ا معّلق بتنظيم منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة وقال األستاذ سوغينق أيض
ىداية اؼببتدئني ماالنج: "عندما نعمل تنظيم اؼبنهج، كباول يهتّم حبالة اؼبدّرس 
والطالب حينئذ. و نعمل تنظيم اؼبتعلق باؼبواد يف كل الدراسة، ؼبادة اللغة العربية 

 7وبة".نتبنّي مدرس اللغة العربية ليألف اؼبادة على أساس الصع
 
 
 

                                                 
 8316مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغينج، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ   2
  8316مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغينج، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ   7
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 نتيجة المالحظة  1.41جدول 

 البيان األمور المالحظة نوع األنشطة

االجتماع لتخطيط وتنظيم 

 اؼبنهج الدراسي

 

عقد اجتماع زبطيط اؼبنهج يف التاريخ  .1
اؼبدرسة يونيو، حضر فيو رئيس  11

 وصبيع اؼبدرسني 
ىناك عدة مداخالت إلصالح نظام  .8

 التعليم يف اؼبستقبل
نائب الرئيس جملال اؼبناىج  قرأ عليو  .4

شيئا  الدراسية اؼبرتبطة توجو السياسة 
العامة للمعلم لتحديد اؼبواد على 

 .أساس مستوى قدرة الطالب
نائب الرئيس جملال اؼبناىج  يقّرر  .3

 مة يف الواحد الدور.جدول اؼبستخد
 

 

 

 المحتوى -4
وقال أستاذ سيف العارفني "جبانب أن مادة اللغة العربية نالت وقتا أكثر فإن 
مدرسي اللغة العربية وبتاجون إىل بعض اؼبداخل عند تنظيم اؼبواد. وأما اؼبداخل 
اؼبستخدمة ىي مدخل استجابة الطالب، واؼبدخل الثقايف اؼبدرسية، ومدخل اؼبواد 

ليت سيتمُّ إلقاءىا. رجاءا من ذلك أال هبد اؼبدسني صعوبة يف تقدمي اؼبواد إىل ا
الطالب، كما ال يكون الطالب مكّلفني باؼبواد اليت يقدمها اؼبدّرس، كي يسري 

 التعليم هبذا التنظيم سريا حسنا وفقا ؼبا قد خططو اؼبدّرس.
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 الطريقة -4
، ىو يشرح: " ؼبادة اللغة للجدول الدراسي، وخاصة ؼبادة اللغة العربية

العربية، ونضيف ساعة من الدروس ساعة واليت مت ربديدىا من اؼبنهج اؼبركزي 
 عمدا. ىدفو أن يتمكن الطالب من فهم أفضل اؼبواد يعمق أكثر".

 نتيجة الوثائق   1.44جدول رقم 
 توزيع أوقات التعليمية األسبوعي اؼبواد الدراسية 
 4 الفصل 8الفصل  1الفصل   

 اجملموعة األوىل
    الًتبية االسالمية .1
 8 8 8 أ.  القرآن اغبديث 
 8 8 8 عقيدة األخالق . أ 
 8 8 8 ج. الفقو 
د. تاريخ الثقافة  

 اإلسالم
8 8 8 

 4 4 4 اعبنسينية .8
 5 5 5 اللغة االندونيسية .4
 1 1 4 اللغة العربية .3
 6 6 6 الرياضيات .6
 6 6 6 العلوم .5
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 3 3 3 العلم اإلجتماعية .9
 3 3 3 اللغة االقبليزية .2

 اجملموعة الثانية
 4 4 4 الفنون  .1
 4 4 4 رياضة .8
 8 8 8 حرفة يدوية .4

عدد توزيع أوقات التعليمية 
 األسبوعي

35 35 35 

 

 ختباراإل -1
تعليم يف نظام التقومي اللغة العربية األستاذ تغوه يشرخ "لدينا عادة يف تقومي ال

يف أي وقت بعد االنتهاء من اؼبواد اليت هبري دراستها او يف تعليم النهائي. التقومي  
كدليل بيانات التقومي التكويين واما التقومي التلخيصي، اؼبدرسة هبعل تكوين 

 13."امتحان جنة دائما. والوقت لضبط التقومي األكاديبي
يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة  التقوميوقال أستاذ سوغينج: "نظام 

 ماالنج نقوم بو مبوذجني للتقومي. يعين التقومي التكويين و التقومي التجميعي. التقومي

                                                 
مايو  85غة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، يف التاريخ نتيجة اؼبقابلة مع سيف العارفني، أحد مدرسي الل  13
8316 
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اؼبواد اليت مت تسليمها. واما التقومي التجميعي التتكويين، نشجع اؼبعلمني لتقومي فهم 
 11كبن دائما على عبنة فريق للنصفية والنهائية االمتحان".

مدرسة في المبحث الرابع: عرض البيانات وتحليلها عن تنفيذ منهج اللغة العربية 

 هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج

 األهداف  -4

يف تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة قام 
مدرسو اللغة العربية بتنفيذ إدارية التعليم اليت مّت تكوينها من قبل. وذلك بداية من 

ام هبا كي ال زبرج معيار كفاءة اػبرهبني حىت خطة التدريس، والبد من االىتم
 18القَيم للمادة عن سياقها الذي يلزم تدريسو إىل الطالب.

وبنّي رئيس مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة عن تنفيذ اؼبنهج الدراسي فيها 
سادسة صباحا حىت فقال " يدرس الطالب يف ىذه اؼبدرسة بداية من الساعة ال

الساعة الواحدة وأربعون دقيقة هنارا من اليوم اإلثنني إىل يوم اػبميس، وأما يف يوم 
اعبمعة يدرسون من الساعة السادسة صباحا حىت العاشرة والربع، ويف يوم السبت 
يدرسون من الساعة السادسة حىت الساعة الواحدة وعشر دقائق هنارا. وتنتهي 

ت يف الساعة اغبادية عشرة وعشرون دقيقة، وتلحقها األنشطة الدراسة يف يوم السب
اإلضافية حىت موعد الرجوع من اؼبدرسة. ويف الفًتة ما بني السادسة والسابعة 
 13صباحا يعّود الطالب أنفسهم بصالة الضحى وتالوة القرآن قبل بداية الدرس".

                                                 
 8316مايو  86نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ سوغينج، نائب الرئيس جملال اؼبناىج، يف التاريخ   11
 8316يوين  11نتيجة اؼبالحظة يف اجتماع اؼبدرسني يف التاريخ   18
 8316مايو  85ني اؼبتوسطة، يف التاريخ نتيجة اؼبقابلة مع السيد شريازي، رئيس مدرسة ىداية اؼببتدئ  14
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وأّكد مدرس اللغة العربية بقولو "لقد أرشدنا رئيس اؼبدرسة يف تنفيذ منهج 
 تعليم اللغة العربية إىل النظر والرجوع إىل الرؤية وراسالة وأىدا  اؼبدرسة. ويف أثناء

عملية  التدريس البد للمدرس االىتمام بأدوات التدريس اؼبعّدة سابقا كي تكون
 13التعليم متجهًة واؼبواد اؼبقّدمة إىل الطالب ذا فوائد".

وقال أستاذ سوغينج: "ومن جانب نشاط اؼبدرس فإن اؼبدرس يطبِّق ما قد 
خطيط الدراسي، وال يرتكز إىل إهناء اؼبادة فقط بل البد أن يهتّم خططو يف الت

 16بقدرة الطلبة على فهم اؼبادة حىت يستطيعوا شرحها بعد ذلك".
يمية يف الفصل يبدأ بتحيات والقيام عندما يقوم اؼبدرس باألنشطة التعل

الدافع قليال. ن بني الدوافع ىو إعطاء االضباء قبل أن يبدأ التعلم، وترتيب 
اؼبقاعد، واؼبعلم يشرح اؼبادة باستخدام الطرائق. ، مثل طريقة السؤال واإلجابة، مث  
ن قد يأخذ الطالَب إىل ساحة اؼبدرسة إذا ىناك مادة ذبذب اىتمام الطالب ليكو 
التعليم ذا قيمة وجذابا لدى الطالب. وذلك كما رأتو الباحثة عند عملية اؼبالحظة 
أّن ىناك مدرس دّرس موضوع التعار  فأخذ الطالب إىل ساحة اؼبدرسة ومّثل 

 15للطالب طريقة التعار ، فقّلده الطالب أمام الفصل.
كة الطلبة يف التعليم، مدرس اللغة العربية يشرح: "كبن ومن أجل ترقية مشار 

ىنا يُطلب أن يكون أكثر إبداعا يف ربفيز الطلبة. والطريقة اليت يستخدمها 
اؼبدرسون يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ىي توضيح اؽبد  اؼبرجوة قبل بداية 

واد التعليمية اؼبناسبة الدرس، وربط اؼبواد التعليمية باحتياجات الطلبة، واختيار اؼب
 دبستوى الطلبة، وتطبيق بعض طرائق التعليم منها فريق العمل واؼبناقشة. يهد 

                                                 
مايو  85نتيجة اؼبقابلة مع سيف العارفني، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، يف التاريخ   13
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 ىذه الطريقة إىل أن يكون الطلبة أكثر نشاطا يف دراسة العلوم اليت وبصلون عليها
من اؼبدّرس والكتاب التعليمي كما وبصلون عليها من األصدقاء. ففي ىذا اجملال 

 19كاؼبشر  فقط".  يكون اؼبدّرس
 نتيجة مالحظة  1.44جدول 

عملية تنفيذ منهج تعليم 

 اللغة العربية

يلقي اؼبدرس السالم على الطالب عند الدخول  .1
ث دافعيتهم يف إىل الفصل، ووبيِّيهم بتحّية تبع

 الدراسة
قبل بداية الدرس قد يراجع اؼبدرس اؼبادة السابقة  .8

 بطريقة فبتعة وبالغناء
عند إجراء األنشطة التعليمية يعطي اؼبدرس  .4

توجيهات وبنود اؼبادة اليت سُتدَرس، مث يشرح 
 اؼبادة ـبتصرا ويليو يدرس الطالب فرقة فرقة

كبو التعليم  إصباليا إن استجابات الطالب جيدة .3
الذي يقوم بو اؼبدرس، إال أن اؼبدرس قد يغضب 

 إذا ىناك بعض الطالب اليهتم بالدرس
 ختباراإل -4

وذلك كما قالو السيد سيفول أحد مدرسي اللغة العربية "صحيح أننا عندما 
قمنا بالتقومي لبعض اؼبواد وجدنا أن ليس كل الطالب حصلوا على الدرجة اعبيدة. 

وا هبدون صعوبة يف مادة االستماع والكالم ألهنما ربتاجان إىل  ومعظمهم مازال
 كفاءة خاصة بالنسبة إىل مواد اللغة العربية األخرى. فأساسا على ذلك قمنا

                                                 
 8316مايو  85نتيجة اؼبقابلة مع  تيغوه، مدرس اللغة العربية مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة، يف التاريخ   19
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 ببعض اإلصالحات من حيث الطرائق واألنشطة التعليمية، مثال ذلك أخذنا
و ثقة الطالب إىل خارج الفصل عند دراسة الكالم راجيا أن يكون الطالب ذو 

 12بالنفس وشجاعة يف الكالم أمام أصدقائهم."
وأّكد على ذلك أيضا نائب الرئيس يف ؾبال اؼبنهج الدراسي بقولو: "إن 

اؼبدرسة ال ىبتلف عن التقومي اؼبستخدمة يف اؼبدارس التقومي الذي قمنا بو يف ىذه 
األخرى، مع مراعاة بعض األمور اؼبهّمة اليت جعلناىا فيما بعد توصيات إصالحية 
للسنة الدراسية اؼبقبلة. مثال، ؼبادة اللغة العربية قمنا بالتنسيق مع ارباد مدرسي 

يني بعض التوصيات اؼبواد الدراسية ؼبادة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة لتع
اإلصالحية بداية من معيار كفاءة اػبرهبني، ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية، 
واؼبخطط الدراسي، وخطة التدريس، حىت نوع التقومي اؼبستخدم. وقمنا هبذه كلها 
بعد التقومي لتلك اؼبادة راجيا بأن نتغري إىل ما ىو أحسن وفقا الحتياجات 

 17اجملتمع."
وبعد ذلك قامت الباحثة باؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة وسألت عن دوره يف 
وضع سياسة بعد أداء التقومي، فقال:"كبن كرئيس اؼبدرسة ال نقّيد اؼبدرسني يف 

 خدمة من أجل قباح رؤية اؼبدرسة ىذه اؼبدرسة، ألننا نريد خدمتهم خري
ورساالهتا. وأما ما يتعلق بالتقومي واؼبتابعة يف إدارة اؼبنهج كبن نقوم بالتنسيق دائما 
بعد معرفة تنيجة التقومي لنعر  ىل ىو حباجة إىل التغيري أو اإلصالح. وكبن كبّلل 

 اؼبخططدائما معيار كفاءة اػبرهبني، ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية، و 

                                                 
مايو  43تنيجة اؼبقابلة مع السيد سيفول، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة يف التاريخ   12
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الدراسي ىل ىناك ما مل يناسب عندما نقّدم اؼبواد إىل الطالب. وبعد معرفة 
 83موضع النقصان فنحن نعطي توصيات لإلصالحات اؼبستقبلية."

البحث، الباحثة يالحظ اػبطوة مراقبة رئيس  يف اؼبالحظة اؼبعمول يف اثناء
اؼبدرسة يف كل الفصل. اؽبد  من اؼبراقبة ىو يقّدر معلق بتطوير عمل اؼبدرس يف 
التعليم. وأما للمدرس يف عمل التقومي إىل الطالب، احيانا يف آخر التعليم ويف 

 81نصف الفصل و الفصل النهائي
وقبل أن يقوم رئيس مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج دبتابعة اؼبنهج، 
وباول الرئيس يف ربليل الشكوات واالقًتاحات من اؼبدرسني وأولياء الطالب. مث 
 يقوم رئيس اؼبدرسة مع اؼبدرسني بالتقومي مقّدما حول األنشطة التعليمية اعبارية.

درسون بعض األمور اؼبهّمة اليت هبب ربسينها ومتابعتها إصالحا وفبا يليو وبّلل اؼب
ؼبا سبق.  وأما عملية اؼبتابعة وتقومي التعليم الذي مت القيام بو ىي التعّر  باؼبشاكل 
اغبقيقية كاؼبتطلبات ؼبعرفة األىدا  من التعليم، وصبع اغبقائق واؼبعلومات 

األمثل واؼبتوقع، وأخريا زبطيط اإلجراء  اإلضافية، واقًتاح اغبلول اؼبمكنة مع القرار
 .88اؼبطلوب لتنفيذ اغبلول

 يوني  44نتيجة المالحظة في التاريخ  1.44جدول رقم 
تقومي منهج تعليم اللغة 

 العربية

اؼبدرس يف تقومي التعليم بطريقة يعطي  .1
 إىل الطالب بعد تعليم. السؤال 

 يسأل الطالب إىل اؼبدرس يتعلق بالسؤال.   .8
يف أثناء الدراسة معظم الطالب نشيطون  .4

                                                 
 8316مايو  43نتيجة اؼبقابلة مع السيد شريازي، رئيس مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ، يف التاريخ   83
 8316مايو  85خ نتيجة اؼبالحظة أنشطة التعليم يف التاري  81
 8316يوين  11نتيجة نتيجة اؼبالحظة يف اجتماع اؼبدرسني يف التاريخ   88



   98 
 

يف اؼبناقشة والتعّلم الذايت، فاؼبدرس فقط 
يوّجو الطالب إىل التعّلم الذايت ويقبل 
األسئلة من الطالب إذا ىناك أمور غري 

 مفهومة.
، رئيس يف اجتماع مع مدير اؼبدرسة .3

اؼبدرسة يقّدر نتيجة العمل يف اثناء عملية 
 التعليم.

عندما قام رئيس اؼبدرسة باؼبالحظة يف  .6
العملية التعليمية يستجيب اؼبدرسون 
استجابة جيدة، كما يقدِّمون لو تقرير 

 حول مبّو الطالب
 

في س: عرض البيانات وتحليلها عن تقويم منهج اللغة العربية خامالمبحث ال

 ة هداية المبتدئين المتوسطة ماالنجمدرس

 تقومي أىدا  الًتبية  - أ
سألت الباحثة عن أىدا  تعليم اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني، 
وقال السيد تيكوه "تستهد  مادة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة إىل ما يناسب 

لوثائق الرئيسية برؤية اؼبدرسة ورسالتها. فوضع اؼبدرسون األىدا  أساسا على ا
 للمدرسة. وبعد وضع األىدا  يفهم اؼبدرسون ماذا سيفعلو عند أداء التعليم.
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ومن مث يقوم اؼبدرسون دبالحظة تنمية شخصية الطالب، والنتيجة اؼبرجّوة ىي 
 84وجود التنمية".

وبناء على نتيجة مالحظة الوثائق حول مدى مناسبة أىدا  التعليم 
 وبياهنا كما يف 83اؼبستخدم يف ىذه اؼبدرسة، دلت النتيجة أن ىناك مناسبة عالية،

 الرسم البياين التايل:
 
 
 
 
 
 

نظرا من الرسم البياين السابق يعر  أن مناسبة أىدا  التعليم يف ىذه 
. وذلك الستعداد الربنامج التعليمي اؼبطّبق يف 5-3من  6،5اؼبدرسة وصلت إىل 
 مدرسة ىداية اؼببتدئني.

 تقومي ؿبتوى اؼبنهج  - ب
بناء على نتيجة اؼبقابلة حول ؿبتوى مادة اللغة العربية اؼبدروسة يف مدرسة 
ىداية اؼببتدئني يعر  أهنا تناسب دبحتوى اؼبادة الوطنية. وذلك كما قالو السيد 
تيكوه أحد مدرسي اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة حيث قال: "إن ؿبتوى مادة اللغة 

                                                 
 86توسطة اإلسالمية، يف التاريخ اؼبقابلة مع أستاذ تيغوه، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼب نتيجة  84
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ادة التابعة للمنهج اؼبقرر من قبل الوزارة ومع العربية يف ىذه اؼبدرسة تتناسب مع اؼب
الكتاب التعليمي اؼبستخدم. وبقي للمدرس ربليل اسًتاتيجية التعليم اليت 

 86سيستخدمها بعد االطالع على ىذه اؼبواد".
وأضا  السيد سيف العارفني "إننا نقوم بتحليل الكتاب التعليمي وقبعلو 
مناسبة بأحوال الطالب، مثالو ما يتعلق باذباىات الرياح والشوارع قبعلها كما 

ووجدت الباحثة من نتيجة دراسة الوثائق  85وجد حول اؼبدرسة وحول بيوهتم".
 اؼبتعلقة بالكتاب التعليمي اؼبستخدمة يف ىذه اؼبدرسة أن اؼبواد الدراسية مصّممة

اية من موضوع "التعار " حىت "أفراد على أساس احتياجات الطالب، وذلك بد
 89األسرة".
 
 
 
 
 
 

يعر  من الصورة السابقة أن التقومي لتخطيط اؼبواد التعليمية  يف السنة 
 الية. تدل ىذهوىي من الدرجة الع 5،5الدراسية السابقة حصل على الدرجة 

                                                 
 86يف التاريخ تيغوه، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة اإلسالمية،  أستاذنتيجة اؼبقابلة مع   86

 8316مايو 
سيف العارفني، أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة اإلسالمية، يف التاريخ  نتيجة اؼبقابلة مع  85

 8316مايو  85
 الوثائق من كتاب اللغة العربية للمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية للفصل السابع دراسةنتيجة   89
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النتيجة أن اؼبدرسة مستعّدة من ناحية اؼبواد الدراسية، فتكون ىذه اؼبواد صاغبة 
 للتطبيق يف السنة الدراسية القادمة.

 التعليم  طريقةتقومي   -ج
من أجل أداء تقومي إسًتاتيجية التعليم، قام نائب الرئيس جملال اؼبناىج 

ذلك كما  82شطة اؼبدرسني عند التعليم.باؼبالحظة يف الفصول الدراسية ؼبعرفة أن
قالو السيد سيف العارفني "صحيح، لقد قام نائب الرئيس جملال اؼبناىج ورئيس 

تعليمية اعبارية، اؼبدرسة باؼبتابعة يف الفصول أسبوعيا من أجل مراقبة األنشطة ال
 87ومن مث كتب نائب الرئيس جملال اؼبناىج تقريرا حول ىذه األنشطة".

األنشطة التعليمية مرة يف قال نائب الرئيس جملال اؼبناىج "كبن نقوم دبتابعة 
األسبوع، واؽبد  منها ابتكار اسًتاتيجية تعليمية جديدة يستخدمها اؼبدرسون.  
كما نسأل اؼبدرسني الذين يدّرسون يف الفصل حول شكواهتم اؼبتعلقة باسًتاتيجية 
التعليم. وانطالقا من البيانات اليت حصلنا عليها نقوم بإصالحات مع اؼبدرسني 

 43اتيجية تعليمية جديدة".البتكار اسًت 
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وانطالقا من النتيجة احملصولة، يعر  أن استخدام إسًتاتيجية وطرائق التعليم 
وتعين أن إسًتاتيجية . 9،5رسة حصلت على الدرجة بعد مالحظة رئيس اؼبد

التعليم اؼبطبقة ناجحة. ومع ذلك مل تكن مقنعة لوجود بعض اإلسًتاذبية اليت 
 . 5-3من   1،5حصلت على الدرجة اؼبنخفضة وىي 

 تقومي الربنامج التقييمي - د
 الربنامج التقييمي اعباري يف مدرسة ىداية اؼببتدئني ىو التقومي التكويين
والتقومي التلخيصي، ذلك كما بيّنو السيد شريازي بقولو: "إن الربنامج التقييمي 
الذي طبقنا ىو الكويين والتلخيصي. فالتكويين نؤديو يف كل أنشطة تعليمية، وأما 
التلخيصي نؤديو يف وقت معنّي وىو االختبار النصفي، واالختبار النهائي، 

 41واالختبار النتقال الفصل".
وأيّده نائب الرئيس جملال اؼبناىج بقولو: "كبن نقوم بتلخيص نتائج التقومي 
ونستخرج منها اؼبعدل لكل طالب يف كل الفصل الدراسي، ؼبعرفة مدى مبّو 
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األنشطة التعليمية خالل فصل دراسي واحد. فإذا الطالب بعد اؼبشاركة يف 
البفضت النتيجة فبحاجة إىل بعض اإلصالحات يف األىدا ، فهل ال تناسب 
أىدافها باحتياجات الطالب؟، وإذا ارتفعت النتيجة فنحن أيضا نقوم ببعض 
اإلصالحات يف بعض اعبوانب لتتجدد أىدا  التعليم وفقا الحتياجات 

 48الطالب".
وأساسا على البيان من رئيس اؼبدرسة كما ذكر سابقا، طلبت الباحثة معدل 
درجات الطالب ؼبادة اللغة العربية. وفيما يلي ملخص درجات الطالب ؼبادة اللغة 

 44العربية خالل سنة واحدة.
 4141-4144قيمة معّدل المادة اللغة العربية السنة الدراسية  1.41جدول  

نصف 
السنة 
 الدراسية

 معّدل عدد قيمة كل الكفاءة األساسية
كفاءة 
األسا
 1سية 

كفاءة 
األساسية 

8 

كفاءة 
األساسية 

4 

 كفاءة
األساسية 

3 

كفاءة 
األساسية 

6 

كفاءة 
األساسية 

5 

كفاءة 
األساسية 

9 

  

الفصل 
 األول

91.9 51 57 58.4 68.96 52.96 58.56 332.
16 

53 

الفصل 
 النهائي

91.8 57.64 57.5 58.1 56.79 56.54 53.44 352.
45 

59 
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 الدراسةالمبحث السادس: مناقشة  نتائج  

 منهجالتخطيط  .4

 أول نشاط يف أي عملية إدارية، وال يستثين ذلك إدارة التخطيط ىو إن
اؼبنهج. وزبطيط اؼبنهج ىو زبطيط فرص التعّلم الذي يقصد بو تعزيز الطالب كبو 
تغريات يف السلوك واؼبعار  اؼبطلوبة، كما يقّوم مدى حدوث التغريات يف نفوس 

 الطالب. 
رشادات حول نوع ىبدم زبطيط اؼبنهج كدليل أو أداة اإلدارة اليت تقدم إ

الوسائل التعليمية اؼبستخدمة، واإلجراءات اليت يتعني ,ومصدر فردي ضروري، 
القيام بو، ومصادر التكلفة والقوة والوسائل الالزمة، ونظام اؼبراقبة والتقومي، ودور 
عناصر القوى العاملة لتحقيق اؽبد  من اؼبؤسسة التعليمية. باإلضافة إىل ذلك، 

أيضا كقوة دافعة لتنفيذ نظام التعليم وذلك لتحقيق أفضل  يقدم زبطيط اؼبنهج
 النتائج. 

إّن يف إعداد منهج تعليم اللغة العربية سبنح اؼبؤسسة اؼبدرسة حقا لتطويره. 
فاؼبؤسسة ربّدد اؼبواد اليت البّد إعدادىا، وىي اليت تناسب برؤية اؼبدرسة ورسالتها، 

 .ا يرادمث تطّورىا اؼبدرسة لتكون مادة مناسبة ؼب
وجبانب ذلك، يتّم زبطيط اؼبنهج يف ىذه اؼبدرسة من خالل االطالعات 
على األحوال مثل االطالع على نتيجة تقومي اؼبنهج سابقا، واحتياجات التعليم، 
والعوائق أثناء التعليم، واحتياجات اجملتمع. وبعد اغبصول على نتائج االطالعات 

نهج، وىو يشمل تعيني معيار كفاءة تقوم اؼبدرسة بتعيني معيار احملتوى للم
اػبرهبني، وتعيني معيار الكفاءة والكفاءة األساسية، وإعداد التخطيط الدراسي، 

 وخطة التدريس اؼبستخدمة.
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ىو نتيجة ربليل مدرسي معيار كفاءة اػبرهبني ىو  3.5ومن جدول رقم 
و اختار اللغة العربية اعتمادا على معيار كفاءة اػبرهبني لدى اغبكومة. ويلي

اؼبدرسون من اؼبعايري ما يناسب باحتياجات اؼبادة الدراسية اليت يراد تعليمها، كي 
يبلك كل مدّرس الدليل العام للقيام بالتعليم يف الفصل. ومثال معيار كفاءة 
اػبرهبني الذي استخدمتو الباحثة ىو اؼبعيار للفصل السابع. اختار اؼبدّرس لطاّلبو 

ىذا اؼبعيار الذي يناسب باحتياجاهتم من حيث اؼبواد بعض معيار الكفاءة من 
 اؼبتعلقة بالبيانات الشخصية، والسكن، واألسرة، والسؤال عن العنوان، والساعة،
واألنشطة يف اؼبدرسة، واألنشطة يف البيت، واؼبهن، واآلمال، واألنشطة الدينية، 

 والبيئة احمليطة هبم.
 مدرسة ىداية اؼببتدئني بداية من وأما تركيب منهج تعليم اللغة العربية يف

اؼبعيار كفاءة اػبرهبني، ـبطط الدراسي، معيار الكفاءة ةالكفاءة األساسية، وخطة 
. ومن مث يعر  من البيان KTSPالتدريس فقد مناسبة بًتكيب منهج يف منهج 

مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة يهدد دبنهج السابق أن يف زبطيط اؼبنهج يف 
KTSP. 
طالقا من النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف اؼبيدان، أن اؼبدرسة وان

حاولت يف خدمة اجملتمع الذي وىل اؼبدرسة لًتبية أبنائهم يف ىذه اؼبدرسة خري 
خدمة. وذلك ألن اؼبدرسة خططت اؼبنهج من خالل صبع البيانات من نتائج 

اؼبنهج اؼبستخدم االطالعات على األحوال اليت تكون فيما بعد أساسا إلعداد 
فيما بعد. وذلك موافق ؼبا قالو روظبان أّن زبطيط اؼبنهج يشمل اعبمع، واإلعداد، 
والًتكيب، واختيار اؼبعلومات اؼبناسبة من عدة مصادر. مث ُتستخدم تلك 
 43اؼبعلومات لتصميم خربات تعّلم الطالب كي يصلوا إىل أىدا  اؼبنهج اؼبرجّوة.
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وىد  زبطيط اؼبنهج يطّور يف شكل اإلطار النظري والبحوث يف القوى 
االجتماعي، وتطوير اجملتمع، واالحتياجات، وأسلوب تعّلم الطالب. والبد من 

ن تتجو إىل أخذ بعض القرارات عند زبطيط اؼبنهج وتلك القرارات الزمة أ
اؼبواصفات اؼببنية على اؼبعايري. وزبطيط التعليم من أىم األمور يف زبطيط اؼبنهج 

 46ألن التعليم أثره على الطالب أكرب من أثره على اؼبنهج نفسو.
ومن مّث يعر  من البيان السابق أن يف زبطيط اؼبنهج خطت مدرسة ىداية 

قوية يف إعداد اؼبنهج وفقا لالحتياجات حينئٍذ. مث من نتيجة  اؼببتدئني خطوة
البحث يف االحتياجات يف اؼبيدان قامت اؼبدرسة بإعداد ؿبتوى اؼبنهج ليكون 

 دليال يف التعّلم للطالب.
 معّلق خبطة التدريس، فيما يلي جدول بيانات نتيجة ربليل خطة التدريس:

 نتيجة تحليل تخطيط تنفيذ التعليم
 : اللغة العربية  ػبطةاسم ا

 : إىل الفصل السابع اؼبستوى الدراسي
 النتيجة والدرجة مكونات زبطيط تنفيذ التعليم رقم

 اؼبالحظة
  1 8 4 

 اال المواد الدراسية  .أ 
غير 
 موجود

غير  
  كامل

  كامل

وحدة التعليم، الفصل، اؼبرحلة،  .1
اؼبوضوعات، اؼبوضوعات الفرعية، عدد 

 اللقاءات

  
√ 
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 النتيجة والدرجة مكونات زبطيط تنفيذ التعليم رقم
 اؼبالحظة

  1 8 4 

 تحديد المؤشرات  .ب 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

اؼبناسبة دبعيار كفاءة اػبرهبني والكفاءة  1
 اعبوىرية والكفاءة األساسية

 
√ 

  

استخدام الكلمات التشغيلية مناسبة  8
 بالكفاءة اؼبقاسة

 
√ 

  

   √  اؼبناسبة بناحية السلوك واؼبعرفة واؼبهارة 4

 متحديد أهداف التعلي  .ج 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

اؼبناسبة بعملية التعليم والتحصيل  1
 الدراسي اؼبستهد 

 
√ 

  

  √   اؼبناسبة بالكفاءة األساسية 8

 اختيار المواد التعليمية  .د 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

  √   اؼبناسبة بأىدا  التعليم 1
   √  اؼبناسبة بشخصية الطالب 8
   √  دبدة الدرساؼبناسبة  4

 اختيار المصادر التعليمية  .ه 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

اؼبناسبة بالكفاءة اعبوىرية والكفاءة  1
 األساسية

  
√ 
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 النتيجة والدرجة مكونات زبطيط تنفيذ التعليم رقم
 اؼبالحظة

  1 8 4 
اؼبناسبة باؼبواد الدراسية واؼبدخل   8

 العلمي
 

√ 
  

   √  اؼبناسبة بشخصية الطالب 4

 اختيار الوسائل التعليمية  .و 
غير 
 مناسب

أقل 
 اسبةمن

  مناسب

  √   اؼبناسبة بأىدا  التعليم 1
اؼبناسبة باؼبواد الدراسية واؼبدخل   8

 العلمي
 

√ 
  

   √  اؼبناسبة بشخصية الطالب 4

 طرائق التعليم  .ز 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

   √  اؼبناسبة بأىدا  التعليم 1
اؼبناسبة باؼبواد الدراسية واؼبدخل   8

 العلمي
 

√ 
  

 تخطيط التعليم H .ح 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

تقدمي األنشطة التمهيدية، واألنشطة  1
 اعبوىرية، واالختتام واضحة

  
√ 

 

اؼبناسبة باؼبواد الدراسية واؼبدخل  8
 العلمي

 
√ 

  

   √  مناسبة التقدمي بنظاميات اؼبادة 4
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 النتيجة والدرجة مكونات زبطيط تنفيذ التعليم رقم
 اؼبالحظة

  1 8 4 
   √  مناسبة مدة الدرس بشمولية اؼبادة 3

 مالتقيي  .ط 
غير 
 مناسب

أقل 
 مناسبة

  مناسب

    √ اؼبناسبة بتقنية التقييم الذايت 1
   √  اؼبناسبة باؼبؤشرات  8
  √   مناسبة مفتاح األجوبة باألسئلة 4
   √  مناسبة دليل التقييم باألسئلة 3

 المجموع
 
 

 

 منهجالتنظيم  .4

ىل تسهيل إن تنظيم اؼبنهج ىو مبط أو تصميم مادة اؼبنهج الذي يهد  إ
الطالب يف تعّلم اؼبواد التعليمية، وتسهيل الطالب يف أداء األنشطة التعليمية 
للوصول إىل ىد  التعليم فعاال. وىد  الًتبية اؼبعنّي يؤثر على مبط أو تصميم 
اؼبنهج، ألن اؽبد  قادر على تعيني النمط أو اؽبيكل الختيار، وزبطيط، وتنفيذ 

 45نشطة التعليمية يف اؼبدرسة.صبيع اػبربات التعليمية واأل
وانطالقا من تنيجة اؼبقابلة مع السيد سوغينق أن اؼبنهج اؼبطّبقة يف مدرسة 

تستخدم ربليل أنشطة الكبار، ىداية اؼببتدئني يستخدم إجراءات تنظيم اؼبنهج 
عضها بعض، ألن والوظيفة االجتماعية، والرغبات واالحتياجات. وكلها ترتبط ب
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الكبار جزء من اجملتمع وأما رغبات الطلبة واحتياجاهتم كثريا ما تكون من نتيجة 
 49.مالحظتهم لألنشطة اليت يقوم هبا الكبار

ري يف تطوير اؼبنهج ىو مرونة وىذا كما قالت نانا شاووديو أن أحد اؼبعاي
اؼبنهج يف معاعبة الفروق يف الكفاءة، والرغبة، واحتياجات الطالب واؼبستخدمني. 
وربّقق ىذه اؼبرونة يف شكل تنظيم اؼبنهج. واؼبنهج اؼبرن ىو الذي يعطي البدائل 
حىت يبكن للطالب اختيار الربنامج، واؼبواد الدراسية، وطريقة التعّلم، والتمرينات 

 42اؼبناسبة بكفائتهم، ورغبتهم، واحتياجتهم.
وجبانب النظر إىل أحوال الطالب، إن تنظيم اؼبنهج يف مدرسة ىداية 
اؼببتدئني يتّم بتوزيع أوقات اغبصة لكل مادة دراسية، وخاصة ؼبادة اللغة العربية. 

. وانطالقا من نتيجة دراسة الوثائق ومنو إكثار اغبصة ؼبادة اللغة العربية لكل فصل
اؼبتعلقة باعبدول الدراسي يف اؼبدرسة، وجدت الباحثة أن مادة اللغة العربية للفصل 
السابع ؽبا ثالث حصص يف األسبوع، وللفصل الثامن والتاسع لكل أربع حصص 

 47يف األسبوع.
دراسة الوثائق اؼبتعلقة باؼبواد الدراسية يف مدرسة ىداية  وانطالقا من نتيجة

اؼببتدئني أن اؼبدرسة طّبقت تنظيم اؼبنهج على أساس اؼبواد الدارسية اؼبنفصلة. 
يهد  إىل أن يتعّر  الشباب شبرة الثقافة ومعار  الناس اجملموعة منذ وىذا النوع 

 33جيال القدماء.قرون، كي ال يبحثون مرة أخرى ؼبا قد توّصل إليو األ
إن عملية التعليم ؽبذا اؼبنهج سبيل إىل عدم االىتمام إىل أنشطة الطالب، 
 ألن اؼبعترب ىو قبول الطالب وحفظهم للمعلومات اليت حصلوا عليها. وكذلك
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اؼبواد الدراسية ؽبذا اؼبنهج ليست حديثة وال تناسب باحتياجات اجملتمع 
 31.وتطورىم

ومن مّث نفهم أن مدرسة ىداية اؼببتدئني استخدم نوع تنظيم اؼبنهج على 
أساس اؼبواد الدراسية اؼبنفصلة، وذلك جبعل مادة اللغة العربية مادة منفصلة. وأما 
. اؼبواد الدراسية اؼبعلوماتية كثريا ما وبصل عليها الطالب من الكتاب الدراسي

لومات اؼبنفصلة حىت ال تنمو كفاءهتم كما ال فبذلك يُكثر الطالب حفظ اؼبع
 تكون إمكانياهتم يف أمثل صورهتا

 منهجالتنفيذ  .4

إن التعليم يف الفصل ىو اؼبكان لتنفيذ اؼبنهج واختباره. ففي األنشطة 
التعليمية كل من اؼبفاىيم، واؼبعايري، والقيم، واؼبعار ، والطرائق، واألدوات، وكفاءة 

مل، والذي سيحقَّق بو صورة اؼبنهج اغبقيقي. وربقيق اؼبفاىيم، اؼبدّرس زُبترب بالع
واؼبعايري، وجوانب اؼبنهج يعتمد إىل كفاءة اؼبدرس بصفتو مطّبق اؼبنهج. فلذلك، 
اؼبدّرس ىو مفتاح  تنفيذ اؼبنهج وقباحو. واؼبدّرس ىو اؼبخطِّط، واؼبنفِّذ، واؼبقّوم، 

ج أن يعطي أساسا، وؿبتوى، ودليال ومطّور اؼبنهج اغبقيقي. ويُتطّلب من اؼبنه
 38لتنمية كفاءة الطالب وفقا للمتطلبات، واحتياجات الطالب، واآلباء، واجملتمع.

وإذا الحظنا دقيقا، قبد أن بناء اؼبنهج يف مدرسة ىداية اؼببتدئني راجع إىل 
ة العربية للفصل الثامن ، إال أن ىناك زيادة يف اغبصة ؼبادة اللغKTSPمنهج 

والتاسع. وذلك إلن مادة اللغة العربية تعّد من اؼبادة اليت البد االىتمام هبا أكثر  
 كي يتخرج يف ىذه اؼبدرسة اؼبؤىلني يف ىذا اجملال.
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فهذا الواقع يتماشى مع فكرة روظبان الذي قال أن تنفيذ اؼبنهج ينبغىي أن 
عاب اؼبواد الدراسية. ففي ىذا الصدد هبعل تنمية كفاءة الطالب أكثر من استي

هبعل اؼبنهج الطالب كالفاعل يف العملية التعليمية. واالتصال اؼبتعدد االذباه يف 
التعلم ينبغي أن يطّور كي يبكن لتعليم اؼبعار  أن ينّمي كفاءة الطالب يف التفكري 

ما يطوَّر  وال ؾبرد استيعاب اؼبواد الدراسية. وجبانب ذلك، إن تعليم التفكري خري
بالًتكيز إىل نشاط الطالب لفهم اؼبوضوع، وربليلو، وإعادة بناءه حىت تتشّكل 
معرفة جديدة يف نفوس الطالب. فلذك، التعليم ليس نقل اؼبعلومات فقط، بل 

  34اخًتاع بيئة يبكن للطالب التفكري النقدي وتشكيل اؼبعرفة.
السابق، إن مدرسي مادة اللغة العربية وباولون أيض يف  وانطالقا من البيان

تشكيل الطالب اؼبفّكر الناقد يف تشكيل معرفة. ويؤّكد اؼبدرس يف تنفيذ اؼبنهج 
باستخدام أنواع طرائق التدريس  اؼبناسبة باؼبادة وأحوال الطالب عندئٍذ. مثالو، 

قط، بل قد يأخذ الطالب عند تعليم اؼبواد اؼبعينة فاؼبدرس ال يعّلمها يف الفصل ف
 إىل ساحة اؼبدرسة كي تكون عملية غرس الشخصية وخربة الطالب ذات معان.

 Taba’sولكن عند رأي الباحثة، إن اؼبدرس يبيل إىل استخدام طريقة 

Inverted Model  يف تنفيذ اؼبنهج، وىو تغيري اؼبنهج تقليديا الذي يقوم بو عبان
يات الوظيفية وتطوير صيغة االتفاقية الوظيفية، ( دراسة الوال1ـبتارة ووظيفتهم: 

( بناء وحدات 4على أساس االتفاقية اؼبصاغة،  ( صياغة تصميم اؼبنهج ؾبمال8
  33( تنفيذ اؼبنهج.3اؼبنهج وفقا ؽبيكل التصميم، 

منهج ونظرا من اػبطوات يف طريقة ىيلدا تابا، رأت الباحثة اؼبدرس قد نّفذ 
 تعليم اللغة العربية يف مدرسة ىداية اؼببتدئني خري تنفيذ يف اغبالة التقليدية وتصميم
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التعليم كتعليم اللغة العربية عموما. وىذا التنفيذ بطريقة ربليل االحتياجات، 
وصياغة اؽبد  اػباص، واختيار احملتوى، وتنظيم اؼبواد، واختيار خربات تعّلم 

تعّلم، والتقومي، وأخريا متابعة توازن كل منها والتزام كل الطالب، وتنظيم خربات ال
 خوطة حسب الًتتيب. فيما يلي نتيجة ربليل حملاكاة التعليم: 

 قائم التحليل لمحاكاة التعليم 
 :تيغوه براسيتيو اسم اؼبدرس .1
 : مدرسة ىداية اؼببتدئني اؼبتوسطة ماالنج اسم اؼبدسة .8
تماعية، وىيكل الكلمة والعناصر اللغوية : فهم الوظيفة االج اؼبوضوع .4

اؼبتعلقة بالتعريف بالنفس وبالعاملني يف اؼبدرسة مناسبا بسياق 
 استخدامها

 
 المالحظة ال نعم الجوانب المالحظة

    األنشطة التمهيدية
    البيان عن الدرس وتشجيع الطالب 
   √ إعداد الطالب جسدا وروحا يف بداية األنشطة التعليمية  .أ 
ربط الدرس خبربات الطالب عند الذىاب إىل اؼبدرسة أو   .ب 

 √  باؼبوضوعات السابقة 
 

   √ طرح األسئلة اؼبتعلقة باؼبوضوع اؼبدروس  .ج 
  √  دعوة الطالب إىل القيام بعمل يتعلق بالدرس  .د 

    األنشطة الجوهرية

    استيعاب اؼبدرس للمادة يف اؼبوضع 
   √  تكّيف اؼبادة يف اؼبوضوع بأىدا  التعليمالكفاءة يف  .أ 
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 المالحظة ال نعم الجوانب المالحظة
ة بتطور العلوم   .ب  َدؾبَّ

ُ
الكفاءة يف ربط اؼبادة باؼبعار  األخرى اؼب

   √ واغبياة الواقعية

   √ تقدمي اؼبادة يف اؼبوضوع اؼبدروسة تقديبا جيدا  .ج 
تقدمي اؼبادة يف اؼبوضوع اؼبدروسة  منظما ومتدرجا )من    .د 

   √ ىل الصعب ومن اؼبلموس إىل اجملرد(السهل إ

    تطبيق االستراتيجية التعليمية
   √ القيام بالتعليم مناسبا بالكفاءة اؼبستهدفة  .أ 
   √ .القيام بالتعليم مًتتبا  .ب 
  √  السيطرة على الفصل  .ج 
   √ القيام بالتعليم اؼبوضوعي  .د 
  √  اإلهبابيةالقيام بالتعليم اؼبنمي للعادات   .ه 
   √ القيام بالتعليم مناسبا بالزمن اؼبخطط  .و 

 
    تطبيق المدرس للمدخل العلمي

   √ طرح أسئلة "ما" و "كيف"  .أ 
   √ الطلب من الطالب لطرح األسئلة  .ب 
   √ تقدمي األنشطة ؼبهارة اؼبالحظة للطالب  .ج 
   √  تقدمي األنشطة ؼبهارة التحليل للطالب  .د 
   √ تقدمي األنشطة ؼبهارة االتصال للطالب  .ه 

    قيام المدرس بالتقييم الذاتي 
   √ مالحظة سلوك الطالب وأخالقهم أثناء الدرس  .أ 
القيام بالتقييم ؼبهارات الطالب يف القيام باألنشطة الفردية أو   .ب 

 √  اعبماعية
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 المالحظة ال نعم الجوانب المالحظة
  √  م ومهاراهتمتوثيق نتيجة مالحظة سلوك الطالب وأخالقه  .ج 

 

استفادة المدرس من المصادر والوسائل التعليمية في 
 التعليم

   

   √ إظهار اؼبدرس كفاءتو يف استخدام اؼبصادر التعليمية  .أ 

   √ إظهار اؼبدرس كفاءتو يف استخدام الوسائل التعليمية  .ب 

   √ انتاج الرسالة اعبذابة  .ج 

  √  دة من اؼبصادر التعليميةإشراك الطالب يف االستفا  .د 

  √  إشراك الطالب يف االستفادة من الوسائل التعليمية  .ه 

 
    يبعث المدرس مشراكة الطالب في التعليم

تنمية مشاركة الطالب اإلهبابية من خالل معاملة اؼبدرس،   .أ 
  √ والطالب، واؼبصادر التعليمية

 

   √ باالستجابة اإلهبابية ؼبشاركة الطال  .ب 

   √ إظهار اؼبدرس االنفتاح كبو استجابات الطالب  .ج 

  √  إظهار العالقة اغبارة بني األفراد  .د 

   √ إنشاء السرور ورغبة الطالب يف الدراسة  .ه 

 
    استخدام المدرس اللغة الصحيحة عند التعليم

   √ استخدام اللغة الكالمية واضحة وطالقة  .أ 

   √ للغة الكتابية جيدة وصحيحةاستخدام ا  .ب 

   √ إلقاء الكالم باألسلوب اؼبناسب  .ج 

 اختتام التعليم
    يختتم المدرس الدرس فعاال 
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 المالحظة ال نعم الجوانب المالحظة
   √ كتابة اؼبلخصات وإشراك الطالب فيها  .أ 

   √ اؼبتابعة وإعطاء اإلرشادات أو األنشطة أو الواجبات للمراجعة  .ب 

 

 منهجالتقويم  .1

النتائج احملصولة عليها يف اؼبيدان، يعر  أن مدرسة ىداية انطالق من 
اؼببتدئني يؤدي التقومي بدراسة اؼبداخالت والشكوات من قبل أصحاب اؼبصلحة، 
ومن مث وبّلل رئيس اؼبدرسة تلك اؼبداخالت مع اؼبدرسني لتكون أساسا 

جودة لإلصالحات. وبناء على نتيجة التقومي أوصت اؼبدرسة بعض توصيات لًتقية 
 التعليم يف اؼبستقبلة.

وذلك يف رأي الباحثة مثل أداء التقرير إىل ذوي اؼبصلحة. واؼبقصود منو أداء 
التقرير على ما قد مّت القيام بو خالل عملية التخطيط حىت تنفيذ اؼبنهج إىل من 
يكون ىد  اؼبنهج، ويشمل اغبكومة واجملتمع، وأولياء الطالب، والًتبويني، وصبيع 

 ك يف تطوير اؼبنهج.من يشًت 
اؼبسؤولية االجتماعية،  يشملوىذا أمر ال يبكن أن قبتنب عنو ألنو 

واالقتصادية، واػبُلقية بصفتها نتيجة منطقية يف التجديد الًتبوي. وعند اؼبساءلة 
عن النتائج احملّققة، البد ؼبطوِّر اؼبنهج أن يعرض قوة اؼبنهج اؼبطور وضعفو، واحملاولة 

 36ة الضعف.احملتاجة ؼبعاعب
وبعد اغبصول على البيانات من نتائج التقومي أوصت اؼبدرسة بعض ال 
 التوصيات اؼبتعلقة باؼبتابعة اإلصالحية فيما بعد. وبناء على النظرية لتعيني متابعة
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: نتيجة التطوير ىناك ارتكازان أساسيان اليت تأسست عليهما متابعة اؼبنهج، أوال
ىل اؼبنهج اعبديد سينشر أو ال ينشر إىل النظام اؼبوجودة؟ ثانيا: يف أي حالة 

 سينشر اؼبنهج اعبديد إىل النظام اؼبوجودة، وكيف طريقتو؟
من البيان السابق حاولت الباحثة يف إجابة تلك األسئلة بناء على اؼبفهوم 

ذا وقع ىذا فنحن العلمي. فالسؤال األول نظرية لو إجابتان؛ نبا نعم أو ال. وإ
سنواجو حالة صعبة وىي اغبالة اؼبخسرة، ألن التكالف والقوى والزمن اؼببذولة 
أصبحت بال جذوى، والطالب الذين يستخدمون اؼبنهج اعبديد أي يف أثناء 
تطويره يكونون يف خسارة، واؼبدرسة اليت ينّفذ فيها التطوير البد أن ترجع إىل 

التشكك من قبل أولياء الطالب واجملمتع كبو  اؼبنهج القدمي، وسيبدو بعد ذلك
  35التجديد الًتبوي يف أية صورتو.

ورأت الباحثة أن السؤال الثاين جدير طرحو يف اؼبرحلة األخرية من تطوير 
اؼبنهج. ويتوّلد منو ثالثة أسئلة فرعية؛ ما ىي اعبوانب اليت ربتاج إىل اإلصالحات؟ 

ًتاتيجية نشره؟ وما اؼبتطلبات اليت البد استيفاءىا يف النظام اؼبوجود. تعّد ما اس
ىذه األسئلة من أسئلة بنائية ومقبولة من الناحية االجتماعية، واالقتصادية، 
واػبلقية، والتقنية. وإلهباد اؼبعلومات احملتاجة إلجابة ىذه األسئلة فبحاجة إىل أداء 

 التقومي.
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 الفصل الخامس
 والمقترحاتملخص نتائج البحث والتوصيات 

 
 ملخص نتائج البحث -أ

يف مدرسة هداية ادلبتدئني ادلتوسطة ماالنج  ادلستخدم الدراسي ادلنهج أن .1
. وأما يف التخطيط ادلنهج يبدأ بدراسة األحداث أوال،  KTSPخيضع دلنهج 

كمثل دراسة نتيجة تقومي ادلناهج السابق، دراسة االحتياجات يف التعليم، 
األيام الدراسية الناشطة، حتليل معيار كفاءة  وعدد احلصص، وحتليل

اخلرجيني، حتديد معيار الكفاءة والكفاءة األساسية، حتديد خمطط اللغة 
 العربية، حتديد خطط الدراسية، حتديد تقومي التعليم.

تنظيم ادلنهج اللغة العربية بتحديد الوقت ادلادة اللغة العربية وفقا باحتياجات  .9
 وفقا دلستوى صعوبة ادلادة. حتليل ادلواد دول الدرس، ادلادة، يأّلف اجل

تنفيذ منهج اللغة يف مدرسة هداية ادلبتدئني ماالنج يركز على ادلمعلم يف  .3
تعليم يف الفصل، يعين يعلم ادلدرس ادلادة يف طبقات الفصل، و يعّد ادلدرس 

ت، ادلادة و وسائل التعليمية، يعطي ادلدرس ادلادة بيبدأ ببحث ادلفردا
يف تنفيذ االستجواب بني ادلدرس والطالب عن االحوال الغامضة لديهم. 

 ،Taba’s Inverted Model ادلنهج، ادلدرسة هداية ادلبتدئني يستخدام طريقة
التنفيذ بطريقة حتليل االحتياجات، وصياغة اذلدف اخلاص، واختيار 

خربات احملتوى، وتنظيم ادلواد، واختيار خربات تعّلم الطالب، وتنظيم 
التعّلم، والتقومي، وأخريا متابعة توازن كل منها والتزام كل خوطة حسب 

 الرتتيب.
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إجراء دراسة تقومي ادلنهج اللغة العربية يف مدرسة هداية ادلبتدئني ماالنج هو  .4
التقومي التكويين والتجميعي، حتليل السياسة يف ختطيط ادلنهج، و توثيق 

 نتائج التقومي اليت مت حتديدها.
 التوصيات -ب

إن نتائج هذا البحث العلمي ميكن أن يفيد ادلدرسة يف تنمية و ترقية عملية 
التعليم والتعلم يف مادة اللغة العربية وترقية التحصيل الدراسي لدي التالميذ 

 فيها.
 المقترحات -ج

الباحثة فيما يأيت عددا من ادلقرتحات اليت حتتاج دلزيد من البحوث  اقرتحت
 ة منهج تعليم اللغة العربية منها: حول إدار 

بنسبة إىل اجراءات إدارة منهج تعليم اللغة العربية ادلطبوقة يف ادلدرسة هداية  .1
ادلبتدئني ادلتوسطة ماالنج كافيا ومجيال، ولكن بوحد بعض األمور الذي البد 
أن يهتم يف تنفيذ أنشطة إدارة ادلنهج، ويعين بإعطاء ادلراقبة ادلكثفة يف كل 

 . اجراءات انشطة
الباحثة إىل التوصيات أو االنتقادات الدافعة ادلبنية الباحثة، ألن هذا  حتتاج .9

 البحث معمول يف مكان، فال يصلح التعميم إىل مجيع ادلؤسسة ادلوجودة.
يرجو الباحثة أن تكون هذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث 

 الباحثنيالعلمي ادلتعلق هبذا ادلوضوع لغريه من 
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 مهنشورات ادلهنظمة اإلسالمية للرتبية عالعلوم عالثقصفة.
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 عمصن: دارالفكر.
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 –، الطرق تعليم اللغة العربية للهنصطقني بغريهص.  2118عمر الصديق عبد اهلل. 
 الوسصئل، )اخلرطوم: الدار العلمية للهنشر عالتوزيع. –األسصليب 

االسكهندرية: مطبعة ادلهنصه  ادلعصررة. .  2111فوزي طه إبراهيم ع رجب أمحد الكلزة. 
 االسالم.نور 

 . بصريهندععان مصدعرا: مطبعة األمني.مبصدئ علم التعليم.  2115حممد إدريس جوهري. 
، بريعت: دار رصدر ادلكتبة . لسصن العربحممد بن مكرم بن مهنظور األفريقي ادلصري

 الشصملة اإلردار الثصين، دعن سهنة.
 .. بدعن مطبعةأسصليب يدريس اللغة العربية.  1989حممد علي اخلويل. 
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Nama Madrasah        :    MTs. Hidayatul Mubtadi’in  

Mata pelajaran          :    Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan    :    Madrasah Tsanawiyah  

Kelas                           :    VII 

 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

1. Menyimak 

Mampu memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang identitas diri, rumahku, keluargaku, 

menanyakan alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, profesi, cita-

cita,  kegiatan keagamaan      dan   lingkungan sekitar kita. 

2. Berbicara 

Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta 

informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang identitas diri, 

rumahku, keluargaku, menanyakan alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas 

di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan dan lingkungan sekitar kita. 

3. Membaca 

Mampu memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana, melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 

pokok pikiran  tentang identitas diri, rumahku, keluargaku, menanyakan 

alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan 

keagamaan dan lingkungan sekitar kita 

4. Menulis 

 Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  

informasi melalui kegiatan menulis pikiran  tentang identitas diri, rumahku, 

keluargaku, menanyakan alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, 

profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan dan lingkungan sekitar kita 



JADWAL PELAJARAN MTS HIDAYATUL MUBTADI’IN MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C KODE PELAJARAN

0 06.00 - 07.00

1 07.00 – 07.40 H.6 O.10c P.10A E.1 C.5 N.8 K.9B A.2 J.10B 1. AL-QUR’AN HADITS

2 07.40 – 08.20 H.6 O.10c P.10A E.1 C.5 N.8 K.9B A.2 J.10B 2. AQIDAH AKHLAK

3 08.20 – 09.00 O.10c P.10A N.8 K.9B H.6 E.1 C.5 J.10B A.10A 3.  FIQIH

4 09.00 – 09.40 O.10c P.10A N.8 K.9B S.11 E.1 C.5 J.10B A.10A 4.   SKI

09.40 - 10.00 5.   BHS. ARAB

5 10.00 - 10.40 P.10A F.7 E.1 B.13 N.8 A.10A J.10B H.6 K.9B 6.    PPKN

6 10.40 - 11.20 P.10A F.7 E.1 B.13 N.8 A.10A J.10B H.6 C.5 7.    BHS. INDONESIA

7 11.20 - 12.00 R.9B F.7 H.6 O.10c J.9A S.11 B.13 K.9B C.5 8.     MATEMATIKA

12.00 - 12.30 9.     IPA

8 12.30 - 13.05 R.9B E.1 H.6 N.8 B.13 J.10B A.2 C.5 K.9B             A.BIOLOGI

9 13.05 - 13.40 R.9B E.1 H.6 N.8 B.13 J.10B A.2 C.5 K.9B              B.FISIKA

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C 10.  IPS

0 06.00 - 07.00              A.SNI

1 07.00 – 07.40 E.1 Q.4 F.7 D.12 H.6 A.2 M.3 K.9B C.5              B. GEOGRAFI

2 07.40 – 08.20 E.1 Q.4 F.7 D.12 H.6 A.2 M.3 K.9B C.5               C.EKONOMI

3 08.20 – 09.00 F.7 H.6 Q.15 A.2 D.12 C.5 K.9B M.3 E.1 11. SENI BUDAYA

4 09.00 – 09.40 F.7 H.6 Q.15 A.2 D.12 C.5 K.9B M.3 E.1 12. PENJASKES

09.40 - 10.00 13. BHS. INGGRIS

5 10.00 - 10.40 M.3 H.6 K.9B O.10c S.11 F.7 B.13 A.10A J.9A 14. ASWAJA

6 10.40 - 11.20 M.3 Q.15 K.9B H.10B J.10B F.7 B.13 C.5 A.10A 15.  TIK

7 11.20 - 12.00 P.9A Q.15 K.9B H.10B J.10B S.11 B.13 C.5 A.10A 16.  PRAKARYA

12.00 - 12.30

8 12.30 - 13.05 H.6 M.3 S.2 F.7 O.15 B.13 C.5 A.10A J.9A

9 13.05 - 13.40 Q.5 M.3 S.2 F.7 O.15 B.13 C.5 H.6 K.9B KODE GURU

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C A.  Drs. M. SAEROZI,S.Pd

0 06.00 - 07.00 B.   Drs.SUGENG HARIYONO

1 07.00 – 07.40 T.13 K.9B D.12 F.7 S.3 H.6 I.14 E.1 J.9A C.  Drs. SAIFUL  ARIFIN

2 07.40 – 08.20 T.13 K.9B D.12 F.7 S.3 H.6 I.14 E.1 L.7 D.  Drs. SUHARIANTO

3 08.20 – 09.00 D.12 D.12 F.7 I.14 C.5 H.6 A.10A J.9A L.7 E.  Dra. DURIN NAFISATIN

4 09.00 – 09.40 D.12 D.12 O.10c I.14 C.5 K.9B A.10A J.9A L.7 F.  Dra. ANIK WIDJAYATI

09.40 - 10.00 G. SAIQUL  AMIN, S.Pd

5 10.00 - 10.40 G.8 K.9B I.14 H.6 F.7 C.5 L.7 J.9A E.4 H. Dra. SUNARMI

6 10.40 - 11.20 G.8 T.11 I.14 S.3 F.7 C.5 J.9A L.7 E.4 I.  IMAM DASUKI,BA

7 11.20 - 12.00 G.8 T.16 N.8 S.3 I.14 J.9A R.8 K.9B L.7 J.  Dra. ASMARIANAH

12.00 - 12.30 K. TITIN BUDI R, S.Pd

8 12.30 - 13.05 I.14 G.8 N.8 C.5 K.9B E.4 H.6 L.7 R.8 L.  WIJI LESTARI,  S.Pd

9 13.05 - 13.40 I.14 G.8 N.8 C.5 K.9B E.4 H.6 L.7 R.8 M.  NURLAILA, S.Ag

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C N.  ARDIAH MIAROH,S.Pd

0 06.00 - 07.00 O.  ALIF NUR BAIT  S.SE

1 07.00 – 07.40 Q.15 F.7 P.10B C.5 E.4 D.12 L.7 B.13 I.14 P.  AGUS STIVAN, S.Si

2 07.40 – 08.20 Q.15 F.7 P.10B C.5 E.4 D.12 L.7 B.13 I.14 Q.  TEGUH P PUTRO, S.Pd

3 08.20 – 09.00 G.8 Q.5 P.9A E.4 B.13 K.9B D.12 I.14 L.7 R.  HAPPY RARA S, S.Pd

4 09.00 – 09.40 G.8 Q.5 O.10c E.4 B.13 K.9B D.12 I.14 L.7 S.  NGADIONO, S.PdI

09.40 - 10.00 T.  TRI DUROTUN N, M.Pd

5 10.00 - 10.40 F.7 G.8 Q.5 J.9A K.9B I.14 E.1 R.8 B.13

6 10.40 - 11.20 F.7 G.8 Q.5 J.9A K.9B I.14 E.1 L.7 B.13

7 11.20 - 12.00 F.7 G.8 Q.5 J.9A I.14 K.9B R.8 L.7 B.13

12.00 - 12.30

8 12.30 - 13.05 Q.4 I.14 T.13 K.9B J.9A F.7 O.10c B.13 R.8

9 13.05 - 13.40 Q.4 I.14 T.13 K.9B J.9A F.7 O.10c B.13 R.8

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C

0 06.00 - 07.00

1 07.00 – 07.30 S.2 T.13 P.9A B.13 N.8 J.9A A.4 O.10c R.8

2 07.30 – 08.00 S.2 T.13 P.9A B.13 N.8 J.9A A.4 O.10c R.8

3 08.00 – 08.30 T.11 P.9A F.7 N.8 O.10c B.13 R.8 D.12 D.12

4 08.30 – 09.00 T.16 P.9A F.7 N.8 O.10c B.13 H.6 D.12 D.12

09.00 - 09.15

5 09.15 - 09.45 P.9A S.2 T.13 O.15 F.7 N.8 J.9A R.8 B.13

6 09.45 - 10.15 P.9A S.2 T.13 O.15 F.7 N.8 J.9A R.8 H.6

HARI JAM PUKUL VII-A VII-B VII-C VIII-A VIII-B VIII-C IX-A IX-B IX-C

0 06.00 - 07.00

1 07.00 – 07.40 Q.5 P.10B T.16 H.6 A.10A O.10c L.7 R.8 M.3

2 07.40 – 08.20 Q.5 P.10B T.11 H.6 A.10A O.10c L.7 R.8 M.3

3 08.20 – 09.00 P.10B T.13 Q.4 A.10A E.1 M.3 L.7 R.8 O.10c

4 09.00 – 09.40 P.10B T.13 Q.4 A.10A E.1 M.3 R.8 L.7 O.10c

09.40 - 10.00

5 10.00 - 10.40 T.13 P.9A M.3 S.11 A.2 O.15 R.8 E.4 H.6

6 10.40 - 11.20 T.13 Q.5 M.3 S.11 A.2 O.15 R.8 E.4 H.6

7 11.20 - 12.00

12.00 - 12.30

8 12.30 - 13.10

SE
NI

N

Istirahat

Sholat Dhuhur

Sholat Dhuha dan Mengaji

Sholat Dhuha dan Mengaji

SE
LA

SA

Istirahat

Sholat Dhuhur

Sholat Dhuha dan Mengaji

RA
BU Istirahat

Sholat Dhuhur

Sholat Dhuha dan Mengaji

Sholat Dhuha dan Mengaji

KA
M

IS

Istirahat

Sholat Dhuhur

Sholat Dhuha dan Mengaji

JU
M

'A
T

Istirahat

SA
BT

U

Istirahat

EXTRA KURIKULER

Sholat Dhuhur

EXTRA KURIKULER

Mengetahui, Malang, 1 Juli 2014

Kepala Madrasah WaKa Kurikulum



SK DAN KD BAHASA ARAB MADRASAH TSANAWIYYAH 

HIDAYATUL MUBTADI’IN MALANG 

KELAS VII SMT 1 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

MENYIMAK/ISTIMA' 

1. (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan 

mendengarkan baik berbentuk gagasan 

ataupun dialog sederhana tentang  تعارفال ) 

 

1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hija-iyah dan 

ujaran (ka-ta, frasa, atau kali-mat) dalam suatu 

kon-teks waca-na lisan tentang تعارفال  dengan 

ca-ra menco-cokkan dan  membedakan secara 

tepat 

1.2. Menemu-kan infor-masi umum dan  atau rinci 

dari berbagai bentuk wa-cana lisan  sederhana 

yang meli-puti kata sapaan (إلقاء التحيات), 

kata ganti tunggal اسم الضمير للمفرد), kata 

tunjuk ( ارةاسم اإلش )   dan kata depan   ( أدوات

  (الجر

1.3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana yang mengguna-kan 

kata sapaan (إلقاء التحيات), kata ganti tunggal  

اسم ) kata tunjuk , (اسم الضمير للمفرد

)   dan kata depan   (اإلشارة الجرأدوات  ) 

BERBICARA/KALAM 

2. (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, 

pengalaman  atau  informasi melalui kegiatan 

bercerita dan bertanya jawab tentang تعارفال ) 

2.1. Melakukan dialog se-derhana dengan tepat ten-

tang taaruf dengan menggunakan ( إلقاء

اسم  للمفرد)  kata ganti tunggal ,(التحيات

 dan kata   (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(الضمير

depan  أدوات الجر) )  

2.2. Menyam-paikan in-formasi secara lisan dengan 

lafal  yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai 

kon-teks yang mencerminkan keca-kapan ber-

bahasa yang santun meliputi kata sapaan ( إلقاء

اسم  للمفرد  kata ganti tunggal ,(التحيات

 dan kata   (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(الضمير

depan   (أدوات الجر) 

MENULIS/KITABAH 

3. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, 

pengalaman dan informasi  baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan meringkas dan 

menulis tentang تعارفال ) 

3.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, 

frasa, dan kalimat tentang taaruf dengan tanda 

baca yang tepat 

3.2 Mengung-kapkan informasi secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang تعارفال  dengan tepat 

menggunakan kata sapaan (إلقاء التحيات), kata 

ganti tunggal  اسم الضمير للمفرد), kata tunjuk 

 (أدوات الجر)   dan kata depan   (اسم اإلشارة)



BERBICARA/KALAM 

 

4. (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, 

pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 

bercerita dan bertanya jawab tentang مدرستى) 

4.1 Melakukan dialog sederhana dengan lancar 

dengan tepat dan benar menggunakan kata 

sapaan (إلقاء التحيات), kata ganti tunggal  

اسم ) kata tunjuk ,(اسم الضمير للمفرد

 dan  (أدوات الجر)   dan kata depan   (اإلشارة

kata sifat (النعت)  termasuk warna. 

4.2 Menyampaikan informasi secara lisan dengan 

lafal  yang tepat dalam kalimat sederhana 

meliputi kata sapaan (إلقاء التحيات), kata ganti 

tunggal  اسم الضمير للمفرد), kata tunjuk ( اسم

 dan (أدوات الجر)   dan kata depan   (اإلشارة

kata sifat  (النعت)  termasuk warna 

MEMBACA/QIRA'AH  

5. (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam 

bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik 

fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca , menganalisis dan menemukan 

pokok pikiran tentang مدرستى 

5.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, 

kata, frase, kalimat dengan ucapan, tekanan dan 

intonasi yang berterima yang menggunakan kata 

sapaan ( ء التحياتإلقا ), kata ganti tunggal  

اسم ) kata tunjuk ,(اسم الضمير للمفرد

 dan    (أدوات الجر)   dan kata depan   (اإلشارة

kata sifat (النعت) termasuk warna 

5.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis sederhana meliputi kata sapaan 

اسم  للمفرد  kata ganti tunggal ,(إلقاء التحيات)

 dan kata   (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(الضمير

depan   (أدوات الجر)    dan kata sifat (النعت) 
termasuk warna 

5.3 Menemu-kan informasi umum dan atau rinci dari 

wacana sederhana  tentang “مدرستى” dengan 

tepat dan benar   

MENULIS/KITABAH  

6. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, 

pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan menulis tentang 

 (مدرستى

6.1. Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, 

frasa, dan kalimat tentang “مدرستى” dengan 

tanda baca yang tepat 

6.2. Mengung-kapkan in-formasi/ gagasan secara 

tertulis dalam kalimat sederhana tentang 

 dengan  menggunakan kata sapaan  “ مدرستى“

اسم  للمفرد  kata ganti tunggal ,(إلقاء التحيات)

 dan kata   (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(الضمير

depan   (أدوات الجر) dan kata sifat (النعت) 
termasuk warna 



KELAS VII SMT 2 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

MENYIMAK/ISTIMA')  

7. Memahami wacana lisan  

melalui kegiatan 

mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog 

sederhana) tentang    بيتى 

7.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hija-iyah dan ujaran (ka-

ta, frasa, atau kali-mat) dalam suatu kon-teks waca-na 

lisan tentang “بيتى”  dengan ca-ra menco-cokkan dan  

membedakan secara tepat 

7.2. Menemu-kan infor-masi umum dan  atau rinci dari 

berbagai bentuk wacana lisan  sederhana tentang 

 dengan mengguna-kan kalimat berstruktur ”بيتى“

 نعت + خبر مقدم + مبتدأ مؤخر

7.3. Memberi-kan tang-gapan/res-pons pada ide/gagasan 

yang terda-pat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang “بيتى”   dengan menggunakan 

kalimat berstruktur برخ مقدم + مبتدأ مؤخر  نعت + 

BERBICARA/KALAM   

8. (Mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, 

pengalaman  dan  informasi 

melalui kegiatan bercerita 

serta  bertanya jawab tentang 

 (بيتى

8.1. Menyampaikan infor-masi secara lisan tentang “بيتى”  

dengan lafal dengan tepat dengan mengguna-kan 

kalimat berstruktur  خبر مقدم + مبتدأ مؤخر + 

 نعت/صفة

8.2. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang 

kecakapan berkomunikasi dengan tepat dengan 

mengguna-kan kalimat berstruktur مقدم + مبتدأ مؤخر 

 نعت/صفة + خبر

8.3. Bercerita tentang  “بيتى” dengan menggunakan 

kalimat sederhana dengan  tepat dan benar  dengan 

menggunakan kalimat berstruktur مقدم + مبتدأ مؤخر 

 نعت/صفة + خبر

KITABAH/MENULIS  

9. (Mengungkapkan pikiran, 

gagasan,  perasaan, 

pengalaman dan  informasi  

baik fiksi dan atau non fiksi 

melalui kegiatan menulis 

tentang    بيتى) 

9.1 Menulis dan meleng-kapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 

dan kalimat tentang “ بيتى”  dengan tanda baca yang 

tepat 

9.2 Menulis paragraf sangat sederhana tentang بيتى dengan 

menggunakan kalimat berstruktur مقدم + مبتدأ مؤخر 

 نعت/صفة + خبر

9.3  Menulis tentang  بيـتىdengan menggunakan media 

gambar/alat peraga gambar/foto yang dilihat  dengan 

menggunakan kalimat berstruktur مقدم + مبتدأ مؤخر 

 نعت/صفة + خبر



BERBICARA/KALAM    

10. (Mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, 

pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita 

dan bertanya jawab tentang  

 (أسرتي

10.1 Menyampaikan in-formasi se-cara lisan dengan la-fal  

yang tepat da-lam kali-mat seder-hana tentang  

 mengguna-kan kalimat berstruktur  meliputi أسرتي

mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari 

mufrad) 

10.2 Bercerita tentang أسرتي dengan mengguna-kan 

media gambar /alat peraga  dan menerapkan  struktur 

kali-mat meli-puti: mubta-da dan kho-bar (berupa 

kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

10.3 Melakukan tanya jawab tentang  أسرتي dengan 

menerapkan   kalimat berstruktur  meliputi: mubtada 

dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

MEMBACA/QIRA'AH    

11. (Memahami berbagai  ragam 

teks tulis  dalam bentuk 

gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan 

membaca,  menganalisis dan 

menemukan tentang أسرتي) 

11.1 Membaca nyaring, me-lafalkan huruf hija-iyyah, 

kata, frase, kali-mat seder-hana dengan ucap-an, 

tekanan dan intonasi yang bertema tentang أسرتي 
dengan menerapkan kalimat berstruktur mubtada dan 

khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

11.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat sederhana 

dalam wacana tertulis sederhana tentang أسرتي 
mengunakan kalimat berstruktur: mubtada dan 

khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

11.3 Menemu-kan informasi umum dan atau rinci dari 

wacana tulis sederhana  tentang أسرتي dengan 

menerapkan kalimat berstruktur mubtada dan khobar 

(berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

KITABAH/MENULIS     

12. (Mengungkapkan pikiran, 

gagasan,  perasaan, 

pengalaman dan  informasi 

baik fiksi dan atau non fiksi 

melalui kegiatan meringkas 

dan menulis tentang أسرتي) 

12.1 Menulis paragraph sederhana tentang أسرتي dengan 

menerapkan kalimat berstruktur mubtada dan khobar 

(berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

12.2 Menulis cerita sederhana tentang أسرتي yang 

mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frase 

dan kalimat dengan menerapkan kalimat berstruktur: 

mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari 

mufrad) 

MEMBACA/QIRA'AH    

13. (Memahami berbagai  ragam 

teks tulis  dalam bentuk 

gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan 

13.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, 

frase, kalimat sederhana dengan ucapan, tekanan dan 

intonasi yang berterima tentang العنوان dengan 

menerapkan hitungan 1 s/d 100 

13.2 Mengiden-tifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis sederhana meliputi  bilangan 1 s/d 

100 



menemukan pokok pikiran 

tentang العنوان) 
13.3 Menemu-kan infor-masi umum dan atau rinci dari 

waca-na tulis sederhana  tentang sebuah 

lokasi/alamat 

MEMBACA/QIRA'AH    

14. (Memahami berbagai  ragam 

teks tulis  dalam bentuk 

gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan 

menemukan pokok pikiran 

tentang العنوان) 

14.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, 

frase, kalimat sederhana dengan ucapan, tekanan dan 

intonasi yang berterima tentang العنوان dengan 

menerapkan hitungan 1 s/d 100 

14.2 Mengiden-tifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis sederhana meliputi  bilangan 1 s/d 

100 

14.3 Menemu-kan infor-masi umum dan atau rinci dari 

waca-na tulis sederhana  tentang sebuah 

lokasi/alamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هداية المبتدئين المتوسطة ماالنج يس المدرسةرئ  
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