
 
 

3102املنهج  تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس  
تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية    

 

 رسالة املاجستري

 
 

 إعداد
 مايليسا أكتافريا

 02741011رقم التسجيل: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 العليا الدراسات كلية

 ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م
3106 



 
 

3102املنهج  تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس  
تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية    

 
 رسالة املاجستري

 

 الرسالة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج هذه
 إلستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املادستري

 يف تعليم اللغة العربية
 

 إعداد
 مايليسا أكتافريا

 02741011رقم التسجيل: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 العليا الدراسات كلية

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا 
3106 



 أ
 

 



 ب
 

 



 ج
 

 



 د
 

 االستهالل

 
 

 *﴾فَإِنََّمايَسَّْرنَاُهبِِلَسانَِكلَعَلَُّهْميَتَذَكَُّرْونََ﴿
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-___________________ 
 .15، اآلية: الدخانالسورة: القرآن الكرمي، * 

 



 ه
 

 إهداء
 

 إيل:أهدي هذه الرسالة 
 

 أيب وأمي اللذين ربياين وأّدباين أحسن التأديب
 املعلمني األولني اللذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

 وعرفت يف نفس كل منها السماحة وسالمة الطويلة ونقاء الضمري 
 .تقدمة إجالل واحرتام

 
 احلياة. الذي يشاجعىن وبرك له رازوجي احملبوب صاحب األذكإىل 

 
إىل طفلي كان يف رمحي الذي يتعاونين طول عملية هذه الرسالة وأعطى هللا السالمة حىت 

 ولد 
 

إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة 
 أسهمت وتسهم يف خدمة اإلسالم.
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 البحث مستخلص
 

للمدرسة  4102اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس املنهج تطوير م. 4106، مايليسا أوكتافريا
نور حسن عبد ( الدكتور 4 أمحد مزّكي( الدكتور 0. املشرف: تورين ماالنج 0الثانوية احلكومية 

 .الباري
 .4102املنهج ،  اخلطة الدراسية: املفتاحيةالكلمات 

اللغة العربية مبدرسة الثانوية. وبعد املالحظة وجدت الباحثة أّن قد بدأ هذا البحث من اإلهتمام الباحثة بتعليم 
أّن ثةمثوجدتالباح .هذد املدرسة التزالتحافظعلىاللغةالعربيةمع أنّاملدرسةالثانويةاألخرىلمتعداحملافظة على هذاالدرس

تدافعالباحثة لتطويراخلطة هذه املشكالت .مدرساللغةالعربيةيف صعبةتعليممعمختلفاخللفياتالتعليميةواإلختالفالدينية
الدراسيةحيتويعلىاملوضوعالذييضبط باعتبارأحوااللتالميذوالمييزالتقييم بينالتالميذ املسلمينوغرياملسلمينحصلتعلىنفسوضعية 

 .معدروسلغةاألجنبيةاألخرى
عربية مواصفات منتج اخلطة الدراسية لتعليم اللغة ال فاألهداف البحث املطروحة يف هذا البحث هي: ملعرفة

تورين ماالنج، ملعرفة خطوات يف تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة  0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102على املنهج 
مدى صالحية من اخلرباء اخلطة  ملعرفةتورين ماالنج،  0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102العربية على املنهج 

 تورين ماالنج. 0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102الدراسية لتعليم اللغة العربية على املنهج 
وإلمتام هذا البحث استخدمت الباحثة املدخل الكيفي و املدخل هذا البحث من نوع البحث والتطوير 

أسلوب حتليل  يف ت الباحثة. واخرت ائق واإلستبانةالوثحتليل املقابلة واملالحظة و  وحصلت البيانات عن طريقالكمي. 
 وكمي.ليل وصفي كيفى هي حت البيانات

للمدرسة  4102( تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على املنهج 0الباحثة النتائج املستفادة:  عرضت
تورين ماالنج باخلطوات: حتليل احلاجات واملشكالت، حتليل البيانات، تصميم املنتج، تصديق  0الثانوية احلكومية 

تورين ماالنج. أما  0اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية  املنتج اخلرباء، حتسني املنتج، التصحيح، التوزيع إىل مدرس
اخلطوات يف تصميم املنتج هي: تعيني الكفائة املطلوبة، تعيني الكفائة املطلوبة، تعيني املواد التعليمية، تعيني أنشطة 

( إّن املوصفات 4 التعلم، تعيني املؤشرات، تعيني التقييم، تعيني التخصيص األوقات،و تعيني مصادر التعلم.
واخلصائص املنتج يف هذا البحث والتطوير برتكيز تعليم العناصر اللغوية وتعليم املهارات اللغوية بألساس املنهج 

( بعد قيام التطوير تقدمت الباحثة تصديق املنتج إىل اخلرباء واملدرس واحملاضر ورئيس وحدة مدرس اللغة 2. 4102
 .جة اخلطة الدراسية املصممة من اخلرباء يف املستوى جيد جداالعربية جباوى الشرقية. أما نتي
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ABSTRACTION 

 

Maylisa Oktavira, 6102 M.  Syllabus Development for Teaching  Arabic Language 

Based on Curriculum 6102 in First Public High School Turen, Malang. Thesis, 

the Study Program of Arabic Language Education, the State Islamic University Master 

of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 0) Dr. Ahmad Muzakki, MA. 6) Dr. 

Nur Hasan Al-Bari, M.Ed, Ph.D. 

 

Keywords:Syllabus, Curriculum 6102. 

This research was started from student learning interest to learn Arabic in senior high 

school. The observations that has been done at senior high school 0 Turen, researcher found if 

this schools still maintain Arabic as other senior high schools no longer include to this lesson. At 

senior high school 0 Turen, Arabic is taught with the aim of being one of the pamphlets for 

students' skills, in order to compete in the era of globalization. Thus, dismissed the notion of 

Arabic language as a religious language. Then researchers found the difficulty of Arabic teachers 

in teaching students with different educational backgrounds and religious differences that soften 

their knowledge of Arabic. In addition, non-Muslim students faces difficulty in following arabic 

lesson. This issue motivated researchers to develop a syllabus that contains subjects that focused 

on worry about students' knowledge situation, and does not distinguish between Muslim and non-

Muslim students, and Arabic lessons will get the same status as other foreign language lessons. 

In relation to these problems, the objectives of this research are: first, to find out the 

specification of syllabus product of Arabic lesson based on curriculum 6102 in SMA N 0 

Turen.Second, to know the steps in developing syllabus of Arabic lesson based on curriculum 

6102 in SMA N 0 Turen. the third, to know the opinion of expert about syllabus of Arabic lesson 

based on curriculum 6102 in SMA N 0 Turen, Malang. 

This research was development research, to complete this research researcher used 

quantitative approach and qualitative approach. the  data collection used in this study are 

interview guides, observation guides, questionnaires and document analysis. Researchers use 

qualitative data analysis methods and quantitative data analysis. 

The result of this research are: 0) Syllabus development to teach Arabic language based on 

curriculum 6102 in  first public high school Turen Malang, the steps are: the needs and problems 

analysis, analyzing the data, designing the product, the experts validation for product, improving 

the product, legalization, socialization to the Arabic language teacher in first public high school 

Turen Malang. The steps in the designing product are: deciding of core competency, deciding of 

basic competency, deciding of learning materials, deciding of learning activities, deciding of 

indicators, deciding of assessment, deciding of lesson hours, deciding of learning resources. 6) 

The specifications and characteristics of product in this research and development is focus on 

teaching linguistic elements and teaching language skills based on curriculum 6102. 2) . After 

the development the researcher look up validation for the product from the experts, the teacher, 

lecturers and head of Association Arabic teacher in East Java. And the result from the experts 

from this syllabus is very good. 
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ABSTRAK 

 

Maylisa Oktavira, 6102 M. Pengembangan Silabus Bahasa Arab Berasas Kurikulum 6102 di 

SMA N 0 Turen, Malang. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 0) Dr. 

Ahmad Muzakki, MA. 6) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA 

 

Kata Kunci:Silabus, Kurilulum 6102 

Penelitian ini diawali dari ketertarikan peneliti terhadap pembelajaran bahasa Arab di 

SMA. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMA N 0 Kec. Turen Kab. Malang peneliti 

menemukan bahwa sekolah ini masih mempertahankan bahasa Arab ketika sekolah menengah 

atas lainnya sudah tidak lagi mencantumkan pelajaran ini. Bagi sekolah ini, bahasa Arab 

diajarkan dengan tujuan sebagai salah satu keterampilan yang dibekalkan kepada muridnya agar 

mampu bersaing di era globalisasi. Sehingga, menepis anggapan bahasa Arab sebagai bahasa 

agama. Kemudian peneliti menemukan kesulitan guru bahasa Arab dalam  mengajar murid 

dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan perbedaan agama sehingga menyebabkan 

lemahnya pengetahuan mereka akan bahasa Arab. Di samping itu, murid non muslim juga selalu 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran ini. Permasalahan ini memotivasi peneliti untuk 

mengembangkan silabus berisikan materi pelajaran yang memperhatikan situasi pengetahuan 

murid dan tidak membedakan penilaian antara murid muslim dan non muslim agar pelajaran 

bahasa Arab mendapat kedudukan yang sama seperti pelajaran bahasa asing lainnya.    

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 0) 

Untuk mengetahui spesifikasi produk silabus pelajaran bahasa Arab berasas kurikulum 6102 di 

SMA N 0 Turen, Malang 6) untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengembangkan silabus 

pelajaran bahasa Arab berasas kurikulum 6102 di SMA N 0 Turen, Malang, 2) untuk mengetahui 

pendapat para pakar tentang silabus pelajaran bahasa Arab berasas kurikulum 6102 di SMA N 0 

Turen, Malang. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan untuk menyempurnakan penelitian 

ini maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman 

observasi, kuesioner dan analisis dokumen. Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif 

dan analisis data kuantitatif. 

Selanjutnya, peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya, yakni: 0) Pengembangan 

silabus pembelajaran bahasa Arab berdasarkan kurikulum 6102 di SMA N 0 Turen, Malang 

dengan langkah: a) analisis masalah dan kebutuhan, b) pengumpulan data, c) pengembangan 

produk, d) validasi produk, e) revisi produk, f) pengesahan, g) sosialisasi ke guru bahasa Arab di 

SMA N 0 Turen, Malang. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan silabus adalah: a) 

menentukan kompetensi inti, b) menentukan kompetensi dasar, c) menentukan materi 

pembelajaran, d) menentukan kegiatan pembelajaran, e) menentukan indicator pembelajaran, f) 

menentukan penilaian, g) menentukan alokasi waktu, h) menentukan sumber belajar. 2) setelah 

mengembangkan produk kemudian peneliti memvalidasi produk hasil design ke beberapa ahli, 

guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab dan ketua MGMP Bahasa Arab se-Jawa Timur. Hasil 

validasi dari para ahli tersebut menyatakan bahwa silabus yang dikembangkan sangat baik. 
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 كلمة الشكر والتقدير

 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء بسم هللا الرمحن الرحيم، 

 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.
إىل ما حيبه ويرضاه  ابنعه الوفرية اليت ال حتصى ووفقه اوغمره ةقد من هللا على الباحث

بيد املعونة يف كل حال، فله سبحانه وتعاىل احلمد والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت  اوأخذه
ترضى ولك احلمد مبا رضيت، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك فلك احلمد من قبل 

 ومن بعد ولك احلمد والفضل والثناء احلسن يف كل حال وحني.
ري، وهنا تريد الباحثة أن تقدم تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجست 

من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على كتابة هذه 
 الرسالة، وهم :

مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  ،الربفيسور الدكتور موجيا راهرجو -0
 كلية الدراسات العليا.احلكومية مباالنج والربفيسور الدكتور حبر الدين، بصفته مدير  

جامعة  كلية الدراسات العليا  ا، رئيس قسم تعليم اللغة العربيةولدانا وركاديناتالدكتور  -4
 . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

الدكتور نور حسن عبد الباري املشرف الثاين، واملشرف األول، الدكتور أمحد مزّكي.  -2
اها وأشرفا عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه اللذان وجها الباحثة وأرشد

 الرسالة.

مجيع األساتذة يف كلية الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة  -2
 أن تذكرهم مجيعا هنا.

الثانوية كما تطيب الباحثة أن توجه الشكر والتقدير مجيع األساتذة يف املدرسة  -1
 . فلهم عظيم الشكر والتقدير.النجتورين ما 0احلكومية 



 ي
 

هارون وال تفوت الباحثة أن تقدم بكل احلب والود والشكر والتقدير لوالديها السيد  -6
اللذان غرسا يف نفس الباحثة حبا للعلم، الصرب واإلخالص  أوكتافياين جرييو  الرشيد

ة شاجعها بالطاقة والشدة حىت وصلت الباحثالذي يولزوجها احملبوب  يف كل عمل.
 إىل الغاية املرجوة. 

 
هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه نافعة 

 ومفيدة للعباد والبالد، آمني.
 
 

 م. 4106 مايو 21ماالنج، 
 الباحثة،

 
 

 مايليسا أوكتافريا
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 الفصل األول
 اإلطار العام و الدراسات السابقة

 مقدمة -أ
اخلطة يف منهج الدراسي وجدناهناك بعض مصطلحات الكثرية.منها مايسمى ب

ة املرتبة يف األنشطة الدراسية كماتوجد يف الفرتة الدراسي املوادهي تعين ب الدراسية،
املرتبة يف الفرتة  املوادا أعد املقرر إعدادا كامال تصبح ذاألوىل والثانية و الثالثة. وإ

تتكون من اغراض الدراسي و انواع اإلمتحانات  اخلطة الدراسيةاملعينة. واملعلوم ان 
 0وطريقة حتضري النتائج يف الواجبات و حتديدها.

ي يشمل ذيف وحدة املادة بعنوان املعني العداد التدريس إهو  اخلطة الدراسية
 ،ميو الدراسية، و املؤشرات، و التق املوادو  ،و القدرة األساسيةالتالميذ،مستوى قدرة 

 4.ريد ترقيتها مداكل وحدة التدريسأو املراجع التدريس اليت األوقات،و توزيع 
تمثل عند إعداد يل ترقية عملية التدريس وهو يإو كان اخلطة الدراسية توجيه 

هو املراجع  الكذوعين بريس و تنمية ختضري النتائج.دنشطة التأالتدريس، وترتيب 
ساسية.و يصبح قدرة األعداد التدريس ملعرفة  قدرة مستوى و إويل يف ترتيب األ
 .رشادا لتخطيط إدارة التعلم الكالسيكية وجمموعة صغرية، أو التعلم الفرديإ

يف املقرر.واملقرر فإن أنشطة التعليم املختارة تشريإىل املصدر و املواد املعيينة 
ىل معيار القردة و القردة األساسية واملؤشرات إمي النتائج اليت تشري هبا و ينظم كيفية تق
 .الواردة يف املقرر

غراض العام درسني حيث يوفرفيه توجيه أل توجه امليتال يه ةاخلطةاملفيدفإن 
يوفر أيضا عن أنشطة التعليم  . ودرسنيونطاق املواد اليت جيب أن يتعلمها من قبل امل

ن يكون أيرجى تستخدم يف العملية التدريس. فبهذه اخلطةي ينبغي أن ذمتحان الواإل

                                                           
1A. Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatan Komunikatif-

Interaktif, (Bandung: Refika Aditama, 0212), hlm: 47. 
0E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosda, 0224), hlm: 192. 
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غرض التدريس،نطاق مواد وطريقة أدون أن تقلق عن خروج من  س أفضل،التدري
 .مهية هامة يف عملية التدريسأالتقييم. وهكذا، فإن املقرر له  التدريس، أو من نظام

 ملدرسة الثانوية احلكوميةتعليم اللغة العربية يف ا ،وجدتالباحثة تالحظما عد ب
تورين ماالنج مع أن وجود خمتلفة ديانة التالميذ فيها.  ويشعر املدرس بالصعوبة   0

هذا التنوع. مل تناسب املادة املتاحة للتالميذ املتنوعة وحتتاج املادة وجود يف التعليم ب
املادة  حية مهارمت وكذالك مستوى الصعوبةاملناسبة واملدعمة بأحواهلم.  يعين من نا

 ة معرفتهم عن اللغة العربية من أية الناحية..اليت تناسب بقل
يسبب إىل ضعف معرفتهم عن اللغة العربية. يشعر  دياناألفختالإوجود و 

التالميذ غري املسلمني أّن اللغة العربية لغة الدين مع أّن رجى ريئس املدرسة بوجود 
املادة اللغة العربية يكون زيادة املهارات هلم لكي يقادرون أن يواجهوا 

اللغةالدو كمنهااللغةالعربيةإحدىختلفةحتتتصرفهم،امللغويةالعصرالعوملةمعماتقدمهمنمهارات
اللغة مهاراتاللغةالعربيةولكنأيضامعبهتالميذههذهاملدرسةليسفقطتجهيز .لية

 .مثالللغةاإلجنليزيةواللغةاليابانية. مناللغاتاألجنبيةاألخرى
ويف  4102املنهج احلايل الذي يستخدمها املدرس يف هذه املدرسة هو املنهج 

املشاركني  تالميذحتسني وتطوير ال يقصد منهاملناهج الدراسية إعداد اكل هذا املنهج  
 ن يقوم مبسؤوهلاتعلم بفضل التوجيه واإلرشاد، ويكون هلا معندالومجيعاخلربة املكتسبة 

. ولذالك البد للباحثة أن هتتم هذا املنهج يف أثناء لدينيةا ةأو املدرس ةرساملدمن قبل 
 تطوير اخلطة الدراسية من كل جوانبه.

رغم أن  تورين ماالنج بتعليم اللغة العربية 0قامت املدرسة الثانوية احلكومية
 ةاملفضل ةكاملدرس  ذه املدرسةوهاألخرى هذا الدرس  الثانوية احلكوميةتركت املدرسة 

وكان إحدى من املدرس اللعة  دد التالميذ املتزايدة من سنة إىل سنةمن األخريات بع
وهذا هو سبب العربية يف هذه املدرسة رئيسا لوحدة مدرس اللغة العربية جباوا الشركية 

 إختارت الباحثة هذه املدرسة ملكان البحث.
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اللغة العربية للمادة  اخلطة الدراسيةطوير على ت ةالباحث تاستنادا إىل الوقائع رغب
حيث يف  تورين ماالنج 0ملدرسة الثانوية احلكومية اللمرحلة الثانويةالفصل العاشريف 

الذي  4102ة املنهج احلايل يعين املنهج الباحث تاستخدم اخلطة الدراسيةهذا 
، و التالميذل اإلمكانات اليت متتلكها كل ايهدف  هبا إىل حتقيق االستخدام األمث

 حتقيق نتائج تعليمية املرضية وفقا للخصائص الشخصية.  ميذالتالميكن جلميع 
عنت الباحثة أن اخلطة احلالية مل تناسب بدراسة السابقة عند التالميذ، حيث 
املادة فيها مل يراعي أحوال مهارة التالميذ، وهلذ ا أرادت الباحثة تطوير هذه 

يف  درسنيأن يسهل امل ةرجو الباحثتنهج، و ونظرا هلذا املاخلطة،حيت تكون املادة   
يف التعلم.  التالميذعملية التدريس. حبيث يصبح التعليم متعة، وكذلك لتسهيل 

 هبده نتائج الدراسة ميكن أن تستخدم يف تعليم اللغة العربية. ةرجو الباحثتو 
أرادت الباحثة أن تطورت اخلطة الدراسية وليس بتطّورة املواد بسبب رأت أّن 

شمل من تعليم املهارات اللغوية ونظرا إىل أحوال التالميذ هم اخلطة الدراسية فقط ت
استنادا  حيتاجون إىل تعليم عناصر اللغوية أيضا اليت مل جتد الباحثة يف اخلطة الدراسية.

يف وقت سابق، فإن  ةها الباحثتإىل املشاكل واحلقائق والنظريات اليت مت عرض
لتعليم اللغة العربية  اخلطة الدراسيةتطوير " رغب يف دراسة البحث بعنوان،ةتالباحث
 "تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية  3102املنهج أساس على على 

 أسئلة البحث -ب
 استنادا للمشكالت اليت قدمتها الباحثة، فتكون أسئلة البحث كما يلي:

 4102يتم تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساساملنهج كيف  .0
 ؟تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية 

 4102ما مواصفات املنتج اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية علىأساس املنهج  .4
 ؟تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية 
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 علىما مدى صالحية من اخلرباء عن اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية  .2
 ؟تورين ماالنج 0وية احلكومية للمدرسة الثان 4102أساساملنهج 

 أهداف البحث والتطوير -ج
 أهداف اليت تريد أن حيصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي: أما
أساساملنهج علىملعرفة عن كيفية تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية  .0

4102. 
ىأساس املنهج ملعرفة مواصفات املنتج اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية عل .4

 تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102
على لكشف مدى صالحية من اخلرباء عن اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية  .2

 .4102أساس املنهج 
 فروض البحث -د

للمدرسة  4102أساس املنهج  علىإن اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية 
يكون مساعدة للمدرس أثناء التدريس ويسهل  تورين ماالنج 0الثانوية احلكومية 

املدرس يف إلقاء املواد التعليمية املعينة. ويكون اخلطة الدراسية التوجيه للمدرس طول 
على مستوى الدرس. وتفسرت الباحثة أن اخلطة الدراسية الذي تصممته الباحثة 

 تعليم اللغة العرابية لدى التالميذ مهارة كانت أم جيدة يف 4102أساس املنهج 
 عناصرا.

 فوائد البحث -ه
 أمهية هذا البحث فهي كما يلي: أما

 نظرياجلانبال -0
سوف تكون نتائج هذا البحث مسامهة نظرية للدراسة العلمية والباحثني 

اخلطة واألساتذ وكل ممن يشتغل يف حقل تعليم اللغة العربية يف كيفية إنتاج 
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للمدرسة الثانوية احلكومية  4102أساساملنهج  علىالدراسية لتعليم اللغة العربية 
 .تورين ماالنج 0

 تطبيقياجلانبال -3
 .اخلطة الدراسيةتطوير يكون هذا البحث ميدان تدريب الباحثة يف  (أ

سوف يعني املدرسني على القيام  اجليد املناسب اخلطة الدراسيةطوير إن ت (ب
 بالتعليم للوصول إىل األهداف املرجوة احملددة يف املنهج.

 .تالميذرجي أن يكون هذا البحث معينا لرتقية مهارات اللغوية للت (ج
 حدود البحث -و

 حتدد الباحثة يف حبثها على احلد التايل:
 احلدود املوضوعية  -0

اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية طوير حددت الباحثة موضوع حبثها يف ت
إنتاج الذي أردته الباحثة ستتكون من دليل  أما. 4102أساس املنهج على 

 استخدام الكتاب والكفاءة األساسية واملؤشرات.

 احلدود املكانية -3
اخلطة الدراسية لتعليم اللغة يقتصر هذا البحث التجرييب على استخدام 

تورين  0درسة الثانوية احلكومية للفصل العاشرمب4102أساساملنهج  علىالعربية 
 .ماالنج

 احلدود الزمانية -2
 4107-4106 الدراسي عامري هذا البحث يف الجي

 حتديد املصطلحات -ز
تستخدم الباحثة بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث، وأيسر ما يصل إىل 

 الفهم فتشرحها الباحثة هذه املصطلحات:
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عملية ترمجة التصميم إىل شيئ أو وجود حقيقي. أما هذه الرتمجة تشمل التطوير،  .0
 على: حتديد املشكلة و وضع أغراض التعليم و تطوير اسرتاجتية و املواد التعليمية.

املنتج الرئيسي لتطوير املناهج الدراسية باعتبارها خطة مكتوبة يف ،اخلطة الدراسية .4
لتطوير املناهج الدراسية من املنتجات وحدة التعليم الذي جيب أن يكون املهمة 

هي تعبريات خاصة وعملية التطبيق عن جوانب و .األخرى، وهي عملية التعلم
الدراسة والتعليم وهي ترمجة الفلسفة املنهج الدراسي إىل عدة خطوات معينة 

 للحصول على اهلدف املقرر للمستوى املعني
العملية اليت يتم عن طريقها تصور العالقات بني التالميذ  وه اخلطة الدراسيةتطوير  .2

واملدرس، واملواد واحملتوى، ونشاطات التعليم والتعلم والتقييم والزمن. أو الطريقة اليت 
تنظم هبا مكونات اخلطة الدراسية لتسهيل التعلم، وملساعدة األساتذة على وضع 

 .جداول يومية وأسبوعية مناسبة
ملناهج إعداد اكل نهج احلايل الذي يستخدمها املدرس وهو  ، امل4102املنهج 

املشاركني ومجيعاخلربة املكتسبة  تالميذحتسني وتطوير ال يقصد منهاالدراسية اليت 
أو  ةرساملدمن قبل  ن يقوم مبسؤوهلاتعلم بفضل التوجيه واإلرشاد، ويكون هلا معندال
 .الدينية ةاملدرس

 الدراسات السابقة -ح
 للمادة العربية قد قام كثري من الباحثني، منهم:  الدراسية اخلطةإن تطوير 

( : اخلطووة الدراسووية ملهووارة الكووالم بالطريقووة االتصووالية لطلبووة  0991نووور املرتضووى :   -0
اخلطووة الدراسووية  الوويت تطورهووا يف هووذا البحووث  أموواقسووم العربيووة  رسووالة املاجسووتري(. و 

هووووي اخلطووووة الدراسووووية االتصووووالية. وكانووووت نتيجووووة البحووووث هووووو وجووووود تركيووووب اخلطووووة 
 الدراسية ملهارة الكالم للمستوى اجلامعي.

( : هووي تطوووير اقوورتاح اخلطووة الدراسووية لغووة اإلجنليزيووة كمووادة 4112ميووا مرلينووا فوورينيت   -4
االبتدائيووووة يف منطقووووة كاملنتووووان اجلنوبيووووة.  رسووووالة  ( للموووودارسMulokحمتوووووى احمللووووى  
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املاجسووتري(. وكانووت نتيجووة هووذا البحووث هووي تقوودمي ثووالد جمموعووات اخلطووة الدراسووية 
للمادة اللغة اإلجنليزية ملستوى املدرسوة االبتدائيوة  للفصول الرابوع واخلوامس والسوادس( 

لوظيفيووة، والتعبووريات الوذي حيتوووي علوى : الكفوواءة األساسوية، واملوضوووعات، واملهوارة ا
 االتصالية، وعملية الدراسة والتعليم والوسائل املعينات، واملفردات.

يف روضوووة تطووووير اخلطوووة الدراسوووية للموووادة العربيوووة (: هوووي 4116  نوووور أنيسوووة رضووووان -2
توودل  رسووالة املاجسووتري(. وكانووت نتيجووة هووذا البحووث هي. األطفووال "الكوووثر" مبوواالنج

علووى أّن خطووة دراسووية تعتموود علووى مبووادئ تعلوويم العربيووة لألطفووال تووؤثر جوهريووا علووى 
يفووورح األطفوووال ويسووورهم يف التعلووويم. وتكوووون عمليوووة تعلووويم اللغوووة العربيوووة لألطفوووال.  

طريقووووة تعليمهووووا جذابووووة هلووووم حووووىت يكونوووووا مهتمووووني بالوووودرس ينشووووطون ويفرحووووون يف 
لغوة يزيود قلويال فقلويال بوثالد مفوردات عنود التعليم، فريجى أن يكوون اكتسواهبم  يف ال
 كل حصة ثالد ويلفظوها لفظا صحيحا.

ملادة لغووة اخلطووة الدراسوويةومون الدراسووات السووابقة نورى أن البحووث عوون تطووير 
رسة لمدلالبحث عن تعليم اللغة  أماو . ملدرسة الثانوية احلكوميةاالعربية مل تعقد في
. فلووذلك، أرادت الباحثووة اخلطووة الدراسوويةمل تركووز علووى تطوووير  الثانويووة احلكوميووة

يف هذا البحث أن تركز البحث عن األمور الويت مل متسوها البحوود السوابقة، 
 رسة الثانوية احلكوميةملدا لتعليم العربية يفاخلطة الدراسيةوهي تطوير 

 0. 0اجلدول 
 ات بني الدراساتاالختالفوجه التشابه و وجه 

 

 مالحظات الباحثة اتاالختالفوجه  وجه التشابه الباحث م

نور  0
َاملرتضى

اخلطة الدراسية َاخلطة الدراسية تطوير
االتصالية لطلبة  

اخلطة تطوير 
سة ملدر ا يفالدراسية
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 ةالثانوية احلكوميَقسم العربية
 على أساس املنهج

4102 

ميا مرلينا  4
َفرينيت

اخلطة تطوير َمدارس االبتدائيةللَاخلطة الدراسية تطوير
سة ملدر ا يفالدراسية

 ةالثانوية احلكومي
 على أساس املنهج

4102 

نور أنيسة  2
َرضوان

اخلطة تطوير َروضة األطفالَتطوير اخلطة الدراسية
سة ملدر ا يفالدراسية

 ةالثانوية احلكومي
 على أساس املنهج

4102 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 املبحث األول : اخلطة الدراسية

 اخلطة الدراسيةتعريف  -أ
املنتج الرئيسي لتطوير املناهج الدراسية باعتبارها خطة مكتوبة  يه اخلطة الدراسية

يف وحدة التعليم الذي جيب أن يكون املهمة لتطوير املناهج الدراسية من املنتجات األخرى، 
/  املثايل  كمااملثالألعلى  اخلطة الدراسيةوميكناعتبار . وهي عملية التعلم

 2(.احلقيقي/  املنهجالفعلي  ،فيحينأنعمليةالتعلمهياملنهجالفعلي(تملنياملناهجاحمل
الذي يشمل الكفاءات األساسية  املعني أو املوضوع املدةاملنهج هو خطة الدرس حول 

ت، اوقوالتقييم وختصيص اال يةمينشطة التعلواأل، يةميواد التعلاملو  ملطلوبةوالكفاءات ا
كما ة  يإعداد إطار التعلم لكل مادة من مواد الدراس اإلشارةيفاملنهج هو و  ومصادر التعلم.

قائم على هو  تطوير املنهج واما  (. 4102لسنة  61رقم نظام وزارة التعليم والثقافةنسخ
وفقا ألمناط التعلم يف أي  ةوالثانوي ةاالبتدائيية التعليم ةوحديةمعايري الكفاءة ومعايري احملتو 
 2ز.املنهج كمرجع يف تطوير خطة الدرس سنة دراسية معينة. يستخدم

اخلطة 
نتيجةأوتطويروتصميماملنتجاتالتعليمية،مثلتعليماألساسيوأمناطالتعلموبرناجمالتعلمغارياالدراسيةهي

اخلطة في.خلطوطالعريضة
إلجراءاختباراملناهجالتييتمتنف.حيتويعلىمكوناتاحلداألدنىمناملناهجالدراسيةفيوحدةالتعليمالدراسية

اخلطة منمراجعة.يذهاعلىوحدةتعليمية،وميكنأنيتممنخاللدراسةاملنهجالذيتمتطويرهوتطبيقه
اخلطة ميكنأنتوفرجمموعةمتنوعةمناملعلومات،والتييمكنأننرىماإذاكانتالدراسية

                                                           
3  Basuki dan Retno Widyaningrum, Langkah-langkah Mengembangkan Silabus (Yogyakarta: 

Felicha, 0211), hlm4-10 
7 Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 0213, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 0212), hlm. 131 
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اخلطة ميكناستكشاف.كنظريةترمجتبشكلصحيحالدراسية
ختصاصلتحقيقه،واملوادالتيسيتمتطويرها،وهيالعمليةالتيمناملتوقعأمنخالملعايريالكفاءةواالالدراسية

 اخلطة الدراسيةمن.نتحدد،وكيفيةقياسالنجاحفيالتعلم
 اخلطة الدراسيةبسببموقف. منشأهنأيضاتبدوالعالقةبينمكوناتالتوافقيةمعاملكوناتاألخرىأمال

 5.فيالتعليمأمرمهمجدا
 اخلطة الدراسيةفوائد  -ب

. هواملرجعالرئيسيفينشاطالتعلماخلطة الدراسيةساسااحتفاالالتعريفالسابق،أ
 6:بعضالفوائدمنهذااملنهج،مبافيذلك

/  كمبدأتوجيهي .0
مرجعيةملزيدمنالتعلم،وبالتحديدفيإعدادخططالدروس،وإدارةأنشطةالتعلم،وتوفريمصادرال

 .تعلموتطويرنظامالقيمة
 .تقدميلمحةعامةعنالنقاطالرئيسيةللربناجماملرادحتقيقهافياملوضوع .4
 .كمقياسلتقييمنجاحربناجمالتعلم .2
 .وثائقمكتوبةعناملساءلةمنربناجمالتعلم .2

 يد اخلطة الدرسيةاجل خصائص -ج
 7كما تلي:يدة  اخلطة الدرسيةاجل خصائصها هي ذا

ذا يعين أن املباراة بني الكفاءات املتوقعة وخربات التعلم مع احلياة يقصد هباملالءمة،  .0
 .اليومية

ة عنمايوجد يف جيب أن تكون متسقة أو ثابت الدرسيةاخلطة واتساقا، وهذا يعني .4
  اخلطة الدرسية.املكونات الواردة يف 

                                                           
2 Basuki dan Retno Widyaningrum, Langkah-langkah Mengembangkan Silabusَ,hlm4-10 
6 Basuki dan Retno Widyaningrum, Langkah-langkah Mengembangkan Silabus, hlm4-10 
4 Kuswari, “Pengembangan Silabus dan Rpp Pembelaaran Bahasa Dan Sastra Sunda”,  

httpfile.upi.edu, diakses pada tanggal 31 Mei 0216 
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 .مع الكفاءات املطلوبة التعليمية كافية، وهذا يعين االكتفاء أو كفاية املواد .2
تطوير عن واالهتمام  ةعلمي كانت اخلطة الدرسيةمسؤلية، وهذا يعين  ةالعلمي .2

 .تالميذواحتياجات ال
 .وهذا يعين أن كل مادة هلا صلة التكامليةمنتظمة،  .1

 اخلطة الدراسيةمبادئفيتطوير  -د
اخلطة الدراسية فيتطوير 

هناكالعديدمناملبادئالتي.واملبدأهوالقاعدةالتيتبثعلىتنفيذاملناهجالدراسية.بعضاملبادئحيتاج
 5:ينبغيأنتستخدمكأساسلتطويرهذااملنهج،وهي

جيب أن تكون ةو املسؤولاخلطة الدرسيةال بد أن تكون املواد واألنشطةيف . كل العلمية .0
توي على اخلطة الدرسيةحتصحيحة وميكن التحقق منها علميا. وبالنظر إىل يف 

يجب علىمحتوى التعلم ف، تالميذ الاخلطوط العريضة للمواد احملتوىسوف يتعلم 
ينطوي  ةاملقرتح اخلطة الدرسيةاإلبداعي تلبية احلقيقة العلمية. لذلك، يف إعداد 

 .اجملال العلمي من كل مادة من املواد التعليمية اليت لديها صالحية عالية
ذات الصلة، يعين أن نطاق وعمق ومستوى الصعوبة وترتيب عرض االقتضاء أو  .4

البدين من جهة التالميذجيب أن يكون وفقا ملستوى تطور  اخلطة الدرسيةاملواد يف 
 .والفكري واالجتماعي والعاطفي والروحي

جيب أن تكون  اخلطة الدرسيةذا يعين أن املكونات املوجودة يف يقصد هبمنهجي،  .2
 انظام، وبالتايل فإهن هي يف األساس اخلطة الدرسيةلتحقيق الكفاءة.  ةمرتابطة وظيفي

 .جيب أن يتم إعدادها بشكل منهجي

                                                           
8Maria Dominika Niron,َModul Pengembangan Silabus Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam Ktsp, (disampaikan padaPendidikan Dan Latihan Profesi Guru Dalam Jabatan Pengawas 

Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 0229) 
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جيب أن تظهر عالقة ثابتة  ثابتة  اخلطة الدرسيةذا يعين أنيقصد هبواتساقا،  .2
مصادر و علموخربات الت واملوضوعتسقة( بني الكفاءات األساسية واملؤشرات وم

 تقييمالونظم  التعلم
ذا يعين أن مؤشرات التغطية، واملوضوع، وخربات التعلم، مصادر يقصد هب، كافية .1

 التعلم، ونظم تقييم كافية لدعم حتقيق الكفاءات األساسية اليت وصلت إىل الكفاءة
 .املطلوبة

ذا يعين أن مؤشرات التغطية، واملوضوع، وخربات يقصد هبالفعلية والسياقية، ،  .6
تقييم تويل اهتماما لتطوير العلوم والتكنولوجيا والفن الالتعلم، مصادر التعلم، ونظم 

 .املتطورة يف احلياة احلقيقية، واألحداد اليت وقعت
ميكن أن تستوعب  اخلطة الدرسية من مكوناتجهة ذا يعين أن كل يقصد هبمرنة،  .7

، والتغريات الديناميكية اليت تشهدها املدارس ومطالب درسنيوامل التالميذتنوع 
 .اجملتمع

 املعرفية، اتجمال من الكفاء اخلطة الدرسيةيشمل كلشامل، يعين أن مكونات  .5
 ة(الوجدانية واحلركي

 اخلطة الدراسيةإجراءاتتطوير  -ه
اخلطة للحصولعلى

اخلطة اجلودةوفقاللمبادئكماهوموضحأعاله،اإلجراءاتالالزمةلتطوير الدراسية
 9:هيمنخاللستمراحل،وهياخلطة الدراسيةاإلجراءاملقرتحتطوير .املناسبالدراسية

                                                           
9Maria Dominika Niron,َPengembangan Silabus Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dalam 

Ktsp, (disampaikan padaPendidikan Dan Latihan Profesi Guru Dalam Jabatan Pengawas Sertifikasi 

Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 0229) 
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األساسية  ةوالكفاءةالكفاءتحديد األنشطة املعايري ب تبدأ هذه املرحلة. مرحلةالتصميم .0
أنشطة التعلم، ومؤشرات  و وع التعلم،ملوضا، تليها وضع ياتتو احملالواردة يف املعايري 

 و ضروري.الت، ومصادر التعلم اوق، ونوع التقييم، وختصيص االةاإلجناز الكفاء
فضل أن تكون شكل وامن املنهج لكل مادة   هي خططاملنتجات هذه املرحلة 

 العالقة بني مكونات( النظر تسهيللمصفوفة 
حباجة  ماملنهج الذي وضع أ تناسبخطط هذه املرحلة لتحديدمرحلةالتحققمنصحة.  .4

،أو جمال ومضمون املسألةأوترتيب العرض، جال،أما يتعلق مبإحتسني وصقل، اىل 
ممن لديه ملاعترب املسأل عن األطراف ثبيتبمضموناألخرى للمنهج. و يتم مرحلة ت

زال االمور حتتاج إىل مل توضوع العلمي. وإذا ململتخصص ا اخلربة لذلك، مثل
اهزة للتنفيذ. اجلل على املنهج يحصتتصميم لالد يعيسن أو حيينبغي أن فإصالح، 

حىت يكون  يد فريق ممثلني من العديد املدارس ميكن إجنازه علىهذا تطوير 
 .درست يف إعداد خطة الدرسنياستخدامه كمرجع من قبل امل

لحصول على موافقة لتتم هذه املرحلة قبل تنفيذ املنهج النهائي . مرحلةاملصادقة .2
استخدام املنهج بعدها  يمكنيةحيثرمسالعالمة  هياجلهات املختصة. هذه املرحلة 

 .س، وتنفيذ عملية التعلم، والتقييمير تدني يف إعداد خطة الدرسلتوجيهامل
على مستوى أوسع  دراسيةتطوير خطة الالرحلة متتم هذه مرحلةالتنشئةاالجتماعية.  .2

مت  الدىنتجة ملدراسيةاخطة الو  تطويره.و املعترب  صصاملتحونفذت من قبل فريق 
 املنهج الدراسية يمنفذك  درسنياجتماعيا للمتوزيعها حتاج إىل حيحهيصت

 دراسيةملراحل السابقة اليت بدأت يف إعداد خطة العلىاأهذه املرحلة مرحلةالتنفيذ.  .1
 والتنفيذ وتقييم التعلم

يصل إىل اهلدف أو  ه هلوضعى مت الذهذه املرحلة لتحديد املنهج . مرحلةالتقييم .6
 ةوهذا التقييم ميكن أن ينظر مدى مستوى معايري اإلجناز الكفاء.و من العكس
 .دراسيةخطة السن ن حيأذا، فإن ميكن هباألساسية اليت مت وضعها.  ةالكفاء
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 3102املنهج املبحث الثاين:
 تعريف املنهج -أ

منهج هو  هنج( ويقال هنج حممد، األمر هنجا  أي أبانة  األصل الثالثي لكلمة
وأوضحه(، وهنج الطريق  سلكه(. والنهج  بسكون اهلاء( أي سلك الطريق 
الواصح. املنهج إذن خطة لطريق ينبغي أن يسلكه الرتبوين لتحقيق أهدافهم. 

هج. والصلة بني مفهوم املنهج لغة ومفهومه اصطالحا كبرية. وقد وضحتها كتب املنا
إال أن الذي ينبغي أن نقف عليه أوال هو الفرق بني مفهومني للمنهج أحدمها قدمي 

 00وقال إبراهيم بسوين عمرية عن املنهج بثالثة تعريفات هي:01واآلخر حديث.
جمموعة من املقررات، أو الدراسية اليت تلزم للتخرج، أو احلصول على درجة  .0

مثل منهج املواد االجتماعية، أو علمية يف ميدان رئيس من ميادين الدراسة، 
 منهج الرياضيات.

خطة عامة شاملةللمواد اليت ينبغي أن يدرسها التلميذ باملدرسة ليحصل على  .4
 درجة علمية  شهادة( تؤهله للعمل مبهنة أو حرفة.

 جمموعة من املقررات واخلربات يكتسبها التلميذ حتت توجيه املدرسة أة الكلية. .2
لدة أّن املنهج هو جمموعة من املعلومات واحلقائق ورأى حممد حممود اخلوا

واملفاهيم واملبادئو القيم والنظريات اليت تقدم إىل املتعلمني يف مرحلة التعليمية بعينها، 
. هو املنهجأذن 04وحتت اإلشراف املدرسة الرمسية وإدارهتا

جاملدرسةعلمجيعاألنشطةواخلرباتاحملتملةالتيتمإعدادهاعلميا،سواءفيالفصواللدراسيةوخار 
 .ىمسؤوليةاملدارسلتحقيقاألهدافالرتبوية

                                                           
(، 0959 مصر: عميد كلية الرتبية جاممة املنصورة: ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجها وأساليبهارشدي أمحد طعيمة، 12

َ. 19ص

 21-49(، ص0990،  القاهرة: دار املعرفة، املنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية، 00
،  جوردن: دار املسرية: أسس البناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميةحممد حممود اخلوالدة، 04
 05( ص 4100
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 3102تعريف املنهج  -ب
ان  الضيقاملعىن أما واسعة.ال ضيقة واملعانيال وميكن تفسري املناهج الدراسية يف

كتوبة، أو جمرد جمموعة املوثيقة الاملناهج الدراسية يشمل األنشطة الالصفية، أو 
ملناهج الدراسية اليت إعداد ايعين كل  الواسع عىن.أما املاملوضوعاتو مناملوادالدراسي 

تعلم بفضل عندالاملشاركني ومجيعاخلربة املكتسبة  تالميذحتسني وتطوير ال يقصد منها
الدينية.  ةأو املدرس ةرساملدمن قبل  ن يقوم مبسؤوهلاالتوجيه واإلرشاد، ويكون هلا م

وذكر أن املنهج عبارة بشأن نظام التعليم الوطين.  4112لسنة  41يف القانون رقم 
املواد التعليمية واألساليب املستخدمة ب عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات احملتويات 

تلتزم  4102املنهج . ددةاحملتعليمية اللتوجيه تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف 
لسنة  41للمنهج وفهم املناهج الدراسية وفقا للقانون رقم  املعىن الواسعبشكل 
أن نظام التعليم الوطين. وميكن أن يفهم من خصائص املنهج يف عام بش 4112
02:، وهي4102

 

توازن بني املواقف الروحية والتنمية االجتماعية.  تطوير .0
 .الفضولوالتعاوناإلبداعمعقدراهتمالفكريةواحلركية

جزء من اجملتمع الذي يوفر جتربة التعلم املخطط  الدينية املدرسة أو املدرسة .4
ما علمه يف املدرسة يف اجملتمع واالستفادة من اجملتمع لتالميذ حيث تنطبق ا

 باعتبارها مصادر التعلم
 ةوقف واملعارف واملهارات وتطبيقها يف خمتلف احلاالت يف املدرساملتطوير  .2

 واجملتمع
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Kontemporer di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Malang: UIN-Maliki Press, 0216), h 13-

12 

 



06 
 

 رة لتطوير املواقف واملعارف واملهاراتفرص احلإعطاء  .2
 ةيف الكفاء ويفصلهااحملدد  يف الفصل ةةاملطلوبكفاءيربهنب بال الكفاءة أما .1

 .للمواد الدراسيةاألساسية 
 حيث األساسية ةعناصرلتنظيم الكفاء هي احملدد يف الفصل ةةاملطلوبالكفاء .6

ات لتحقيق الكفاء يةعمليات التعلمالفيهاتطوير مجيع الكفاءات األساسية و 
 .ةةاملطلوبيف الكفاءاملوجودة 

يعزز بعضها بعضا يعين رتاكمي التطوير الكفاءة األساسية على أساس مبدأ  .7
  املنظمات األفقية والرأسية( املواد الدرايسي و املراحاللتعليمية وإثراء بني

على موافق 4102املنهج  إىل أن ريشيالثانية والثالثة املذكورة أعاله  نقطةيف ال
انب ذلك ميكن أن يفهم من عقلية حتسن جبواسع. املعىن ال فكرةتعريف املنهج على 

 02:، وهي4102نهج امليف 
 يذمتالاليصبح التعلم املتمركز حول  درسمنط التعلم اليت تركز على امل .0
 -البيئة الطبيعية  -يذ متالال-درستعلم اجتاه واحد  التفاعل بني املالمنط  .4

 وسائل اإلعالم األخرى( -صادير واملواجملتمعات احمللية 
اكتساب  يذمتالللشبكة  ميكن على منهج الم ييف التعل معزولمنط التعلم  .2

 ميكنحصوهلا من شبكة اإلنرتنت.،و املعرفة من أي شخص ومن أي مكان
 املعرفةتعلم مبدخل الصبح التعلم النشط نفعلةيمنط التعلم امل .2
 القائم على فريق يماعالتعلم اجلصبح املنفرديمنط التعلم  .1
 ى أساس األجهزةصبح أدوات الوسائط املتعددة علالوسيلة الواحدةي منط التعلم .6
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حتياجات العميل التعلمحسب اإل صبحيمنط التعلم القائم على الكتلة  .7
 تلميذ املستخدم( لتعزيز تطوير إمكانيات خاصة من كل 

 الكثرية تعلم علوميصبحالواحد  االنضباط أحادية( المنط التعلمعلم  .5
  ختصصات متعددة( 

 امسةاحلالتعلم نفعليصبح منط التعلم امل .9
إصدارها سبق أن  من كما وصف،4102أسباب إصدار املنهج  بالنسبة أما
لعوملة، والقضايا يعنيفي ايف املستقبل. ندونيسنياإلأثار حتديات  4102يف عام 

االقتصاد القائم على املعرفة العلمية و  البيئية، والتقدم يف جماالملعلومات تكنولوجيا ،
ري حتول القوة االقتصادية العاملية الصناعات اإلبداعية والثقافية. وتأثو والتكنولوجية، 

الكفاءة يف بالتحديات تواجهها  هذه وميكن أن يكون. وتأثري حتول قطاع التعليم
املستقبل يتكون من القدرة على التواصل والقدرة على التفكري بشكل واضح وحاسم 

 ،علافتالقدرة على النظر يف اجلوانب األخالقية للمشكلة. القدرة على املواطن امل
القدرة على  ،من خمتلف وجهات النظر تسامحالالقدرة يف حماولة فهم والقدرة على 

حىت هلم اهتمام واسع يف احرتام احلياة. م لديهحيث العيش يف اجملتمع العاملي
 هم.ستعداد للعمل ويتمتع بذكاء وفقا ملواهباال

السلبية اليت  اهرو ندونيسيا ال تزال تواجه الظإلألمة ، التحدياتتلك ملواجهة
واملخدرات  ميذتالمشكلة حتارب ال ، كمثلظهرت يف اجملتمع من بني قضايا أخرى

أن التصور العام للتعليم رغم االضطرابات االجتماعية، و الغش يف االمتحانات، و 
 .شخصية ذ بأثقل من  تعليم الميتالللاجلوانب املعرفية مركز اىل يف اندونيسيا أيضا 
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 3102املنهج جمال  -ج
املنهج هي أجزاء املتاحة يف املنهج اليت فيه أشكال العام للمواد اليت تلزم  جمال

تدريسها للتالميذ. و التايل يتطور املنهج إىل شكل ختطيط الدرس لتكون أكثر 
، أن املنهج يشمل الكفاءة املطلوبة ، و الكفاءة 4102حتديدا. وذكر يف املنهج 

ة التعلم والتقييم وختصيص االوقات، ومصادر األساسية للمواد الدراسية وأنشط
املنهج اليت وضعتها احلكومة. رغم أن يتم تطويره مفوض  جمالالتعلم. وكل هده هي 

اىل كل وحدة التعليمية ، مع مراعاة الكفاءة واحتياجات املنطقة احمللية. وفيما يتعلق 
 01:املنهج ميكن تفصيله على النحو التايل جمال

 الكفاءة املطلوبة .0
الكفاءة املطلوبة هي القدرة على الوصول إىل مستوى معايري الكفاءة اخلرجني الىت 

 .ال بد حصوهلا للتالميذ يف أي مستوى الصف أو ختصص
 الكفاءة األساسية .4

الكفاءة األساسية هي القدرة على حتقيق الكفاءة األساسية اليت ال بد حصوهلا 
 للتالميذ عن طريق التعلم

 املواد الدراسية .2
املواد الدراسية هي املواد اليت يتم تسليمها للتالميذ يف أنشطة التعلم. و ال بد أن 
تستند هذه املواد على الكفاءة املطلوبة والكفاءة األساسية احملددة. لذلك، و املواد 

 الدراسية مصممة لتحقيق معايري الكفاءة اخلرجني
 أنشطة التعلم .2

ميذ، وبني التالميذ و املدرس ومصادر أنشطة التعلم هي عملية التفاعل بني التال
التعلم يف بيئة التعلم. مث تشري أنشطة التعلم إىل ختطيط التدريس الذي مت إنشاؤه من 

 .أجل حتقيق مستوى الكفاءة احملددة
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 تقييم .1
التقييم هو عملية مجع البيانات و املعلومات لقياس حتقيق نتائج تعلم التالميذ 

يم من جمموعة التقنيات، و ذلك: االختبارات بشكل مستمر. و يتم هذا التقي
 .التحريرية، واملراقبة، جتارب عملية، فردية أو جمموعة

 ختصيص االوقت .6
ختصيص االوقت هو تكليف االوقات التعلم حبسب الكفاءة اليت البد حتقيقها. يتم 

 املواد.  جمالحتديد الوقت حبسب 
 مصادر التعلم .7

واملواد املستخدمة يف أنشطة التعلم. ميكن أن  مصادر التعلم هي إشارات، واألشياء،
يكون املطبوعة أو وسائل اإلعالم اإللكرتونية، أو املتكلمني، وكذلك البيئة املادية 

 .والطبيعية واالجتماعية، والثقافية
 3102 أسس تطوير املنهج الدراسي -د

على أساس الفلسفة والقانون  4102تطوير املناهج الدراسية  أسسوأما 
 06واملفاهيم على النحو التايل:

 الفلسفة أساس -0
 الفلسفة بنكاسيال اليت توفر املختلفة املبادئ األساسية يف تطوير التعليم  (أ

الفلسفة التعليمية على أساس القيم النبيلة، والقيم األكادميية وحاجات  (ب
 املتعلمني واجملتمع

 أساس القانونية -4
، عن 4102-4101اخلطة متوسطة األجل للتنمية قطاع التعليم  (أ

 التغيريات يف املنهج الدراسي واملناهج الرتتيبات
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 عن املعايري الوطنية للتعليم 4111لسنة  09التنظيم احلكومي ال.  (ب
، فيما يتعلق تسريع تنفيذ أولويات 4101( سنة 0األمر الرئاسي رقم   (ج

وحتسني املناهج وأساليب التعليم النشط على أساس  التنمية الوطنية،
 القيم الثقافية لألمة. 

 3102 مبادئ تطوير املنهج -ه
ألحوال البالد، واحتياجات اجملتمع وخمتلف التطورات  فقاو إن املنهج الدراسي م
حباجة الىالنظر يف املبادئ 4102 هج عاماملنيف تطوير .و اليوموالتغريات اليت حتدد 

 07:التالية
 م الوطنية يلتعلاتطوير املنهج يتم على أساس املعايري حتقيق األهداف  .0
ع وحدة ا نو كل املبدأ   فقاو ممجيع املستويات التعليم وضعت يف ملنهج اتطوير  .4

 .ذميتالوالتعليمية، وإمكانات التعليم 
 .وسيلة لتحقيقالكفاءة يهاد الدراسي املو  .2
لتعليم لر الكفاءة اخلرجيني وضعت مستمدة من األهداف الوطنية امعي .2

 .حتياجات اجملتمع، والدولة، وكذلك التطورات العامليةالو 
 وضعت مستمدة من معايري الكفاءة اخلرجيني احملتويات رامعي .1
 ياتتو احملعملية وضعت مستمدة من معايري ال رامعي .6
، ياتمعايري الكفاءة اخلرجيني ومعايري احملتو  من تقييم وضعت مستمدةالر امعي .7

 عمليةالو معايري 
 األساسية ةمعيار الكفاءة اخلرجيينرتجم إىل الكفاءا .5
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 اد الدراسياملو  من األساسية اليت مستمدةةترجم إىل الكفاء طلوبةاملةالكفاء .9
 وحدة وطنية وإقليمية والتعليم ياتمستو الىاملنهج التعليمية على ينقسم  .01

 الوطين اليت وضعت من قبل احلكومةاملستوى  (أ
 وضعت من قبل احلكومة اإلقليمية ةاملستوى اإلقليمي (ب
 يةوحدة التعليمالستوى الوحدة التعليمية وضعت من قبل امل (ج

، مما يشكل ةحي، واملر ة، وامللهمةالتفاعليعلى اساس  عقدت يةعملية التعلم .00
كافية لالبتكار الفرصةالعلى املشاركة بنشاط وإعطاء  تالميذال شجعحتديا، وت

ية واإلبداع واالستقالل وفقا ملواهبهم واهتمامهم، والنمو البدين، وكذلك النفس
 .ذميالتال

 العمليات واملنتجات  من تقييم نتائج التعلم مستمدة .04
 العلمي  دخلاملمن نشطة التعلم أ .02

فالبد  4102كما حبثت الباحثة السابق عن املبادئ يف تطوير املنهج 
 ألن هتتم جيد هذا األمر أثناء تطوير اخلطة الدراسية. للباحثة

 310208هيكل املنهج  -و
لتنفيذ فكرة التماثل بني املدرسة الثانوية ومناهج التعليم الثانوية املهنية مت 

املواد  .تطويرها تتكون من جمموعة املواد الدراسية  إلزامية و املواد الدراسية اإلختيارية
 .ساعة يف األسبوع 05 تسعة( املوضوعات مع استهالك  9الدراسية إلزامية 

مضمون املناهج   الكفاءة املطلوبة  و الكفاءة السخصية ( والتغليف املضمون و 
عالمة املضمون  من املواد الدراسية( للمواد الدراسية إلزامية لتالميذ املدارس الثانوية 

يكل يضع مبدأ أن التالميذ هو موضوع التعلموهلم احلق يف هذا اهل .واملهنية هوسواء
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اختيار وفقا ميوهلم. وتتكون املواد الدراسية اإلختيارية من اختيار األكادميي  املدرسة 
الثانوية(وكذلك اختيار األكادميي والتعليم املهين  املدرسة املهنية( وتوفر هذه املواد 

 .مية حيث فيه اختيار وفقا ميول التالميذالدراسية االختيارية لون على وحدة تعلي
 22التكليف الدراسي يف املدرسة الثانوية للعام العاشر واحلادي عشر، والثاين عشر 

 .09دقيقة 21ساعة واحدة الدراسة هي  ،ساعة يف األسبوع
يف املواد الدراسية إلزامية تعطى تساوى قدرة الكفاءة املطلوبة  بةالكفاءة املطلو 

رسة الثانوية ومناهج التعليم الثانوية املهنية. بالنسبة ألولئك الذين عند خريج املد
خيتاروناملدرسة الثانوية هناكاخليارات املتاحة جملموعة التخصص  بدال من القسم( 

اسم جمموعة التخصص  أما.واالختيار بني جمموعة التخصص و جمموعة احلرة
بينما اسم القسم حيث   ،ةاستخدمت ألن لديهم االنفتاح على تعلم خارج اجملموع

يدل على اسم يقتصر على ما هو متاح يف القسم، وقد مينع أخذ موضوعات خارج 
هيكل جمموعة التخصص األكادميي فياملدرسة الثانوية يوفر املرونة للتالميذ  .القسم

مت تغيري اسم  .ولكن على أساس الرأي بأن مجيع التخصصية هي  سواء يف منصبه
العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واللغة إىل الرياضيات   جمموعة التخصص من

ال يعد تفسري هذه األمساء باسم جمموعة التخصصات  .والعلوم واالجتماعية، واللغة
العلمي إلختالف فلسفة التجمعات التخصصات العلمي. واستنادا إىل فلسفة 

علق على اسم اإلعمار االجتماعي فان اسم املنظمة املناهج الدراسية ليست ت
 .41التخصصات العلمي
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 3102املنهج يف ضوء  اخلطة الدراسيةتطوير املبحث الثالث : 
 3102املنهج يف ضوء اخلطة الدراسية مبادئ تطوير  -أ

تطوير املنهج وضعت وفقا ألمناط التعلم يف سنة الدراسية املعينة. يستخدم املنهج  
 40:كمرجع يف تطوير خطة الدرس مع املبادئ التالية

يف اإلطار األساسي  4102عام  65نظام وزير الرتبية والتعليم والثقافة رقم  .0
 69واهليكل املنهج للمدرسة املتوسطة و املدرسة املتوسطة اإلسالمية. و رقم 

عام  71للمدرسة الثانوية و املدرسة الثانوية اإلسالمية. ورقم  4102عام 
 .للمدرسة الثانوية املهنية 4102

يف معايري عملية التعليم  4102عام  61الرتبية والتعليم والثقافة رقم ظام وزير ن .4
 يف  مستوى األساسي و الثانوي.

 .4102، أ، يف تنفيذ املنهج  50نظام وزير الرتبية والتعليم والثقافة رقم  .2
 .املالحظة اىل تطور العلم واملعرفة والتكنولوجيا، والفن .2
 الفعلية والسياقية .1
 املرونة .6
 الشمول .7
تطوير إمكانات التالميذ عامة يف جمال اختصاص املعارف واملواقف  تشمل .5

 .واملهارات
 الكتب املدرسية و الكتب املدرسنيإعطاء املراجع ومساحة األوسع للمؤلف  .9

 إعطاء املراجع ومساحة األوسع للمدرسني إلعداد ختطيط التدريس. .01
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 3102تطوير اخلطة الدراسية يف ضوء املنهج  -ب
الوفاء ا و اليت جيب إنشاؤه إحدىإدارة التعليم ، هناك4102ييف منهج الدراس

املنهج  ألن،يف أنشطة التعلم االساساملنهج. املنهج هو درس، هو املهبامن قبل 
كيف أداء   درسملايعرف  بهيف الفصول. تعلم مرجع يف إنشاء وتطوير خطةتنفيذ ال

 عايري الكفاءةجمموعة ميرحى من مايمكن أن يتحقق حتية يوفعال يداجلالتدريس 
 اخلرجيينبالإلمتياز

ن قبل ولكن مإعدادها يقم ب أن املدرسني مل4102املنهج  تطويريف 
 فريقاملطورين املناهج الدراسية. سواء على املستوى املركزي وكذلك املنطقة، وبالتايل

و كتب  التالميذ، كتب املدرس بكتوضع خطط الدرس على أساس   يقوماملدرسني
املناهج اليت  نطورياملل من جماالت الدراسة اليت أجراها فريق لكل جماااملصادر 

 44:ة، مع خمتلف األنشطة يليتشمل أنواع خمتلفة من املؤسسات التعليمي
 ع الكفاءة وأهداف كل جمال من جماالت الدراسةا نو عيينأت .0
رف والفهم والقدرات اها وفقاملعميقستطوير الكفاءة واألساس املواضيع وت .4

 واملواقف  مهارات( القيم
 ها وفقا لنطاققسيموصف الكفاءة وت .2
 ؤشرات لكل كفاءة ومعايري حتقيقهااملتطوير  .2

، ومكونات اجلهاز اليت مجعتها 4102املنهج إىل  يعتمدالوطنيج منهنسبة وب
املناهج  وأمااهليئة املركزية للبحود وتطوير املناهج الدراسية. وزارة التعليم والثقافة.

من  املطورين املناهج الدراسيةالدراسية ملنطقة ، وقد مت تطوير املناهج من قبل فريق 
 الدراسيهج املنإعدادعلى  ةلديها القدرة مستقل ملا مناطق، إال أن املدرسة
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وفقا للظروف واالحتياجات بعد موافقة سلطات التعليم والثقافة احمللية  إعدادهاميكن
أو املدينة(. وميكن أن يتم منهج مبشاركة خرباء أو هيئات خاصة، ة قطن املقاطعة، امل

مبا يف ذلك الوكاالت احلكومية والشركات أو الكلية. ميكن تقدمي املساعدة والتوجيه 
 الفين إلعداد مجيع املناهج املطلوبة حسب املنهج املركزي.

 3102املنهج يف ضوء اخلطة الدراسية تطوير خطوات يف  -ج
َ، حنتاج اىلملبادئ كما هو املوجود أعالهاوفقا اخلطة الدراسيةللحصول على 

 42وهي كما يلى:جراءات املناسبة. اإل
األساسية  ةوالكفاءةالكفاءتحديد األنشطة املعايري ب تصميم. تبدأ هذه املرحلةال .0

أنشطة التعلم،  و ملوضوع التعلم،ا، تليها وضع ياتتو احملالواردة يف املعايري 
ت، ومصادر التعلم اوق، ونوع التقييم، وختصيص االةالكفاءومؤشرات اإلجناز 

فضل أن وامن املنهج لكل مادة   هي خططاملنتجات هذه املرحلة  و ضروري.ال
 العالقة بني مكونات( النظر تسهيللتكون شكل مصفوفة 

حتسني اىل حباجة  م وضع أيتال اخلطة الدراسيةتناسب . هذه املرحلة لتحديدثبيتتال .4
،أو جمال ومضمون املسألةأوترتيب العرض، جال،أيتعلق مبما إوصقل، 

ممن لديه ملاعترب املسأل عن األطراف ثبيتبمضموناألخرى للمنهج. و يتم مرحلة ت
زال االمور حتتاج إىل مل توضوع العلمي. وإذا ململتخصص ا اخلربة لذلك، مثل

اهزة اجلل على املنهج يحصتتصميم لالد يعيسن أو حيينبغي أن فإصالح، 
حىت  يد فريق ممثلني من العديد املدارس ميكن إجنازه علىللتنفيذ. هذا تطوير 

 .درست يف إعداد خطة الدرسنياستخدامه كمرجع من قبل امليكون 
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لحصول على موافقة ل. تتم هذه املرحلة قبل تنفيذ املنهج النهائي صديقتال .2
استخدام بعدها  يمكنيةحيثرمسالعالمة  هياجلهات املختصة. هذه املرحلة 

 .س، وتنفيذ عملية التعلم، والتقييمير تدني يف إعداد خطة الدرسلتوجيهاملاملنهج 
على مستوى أوسع ونفذت من  دراسيةخطة التطوير الرحلة م. تتم هذه التوزيع .2

مت  الدىنتجة ملادراسيةخطة الو  تطويره.و املعترب  صصاملتحقبل فريق 
 املنهج الدراسية يمنفذك  درسنيللماجتماعيا توزيعها حتاج إىل حيحهيصت

 دراسيةملراحل السابقة اليت بدأت يف إعداد خطة العلىاأالتنفيذ. هذه املرحلة  .1
 والتنفيذ وتقييم التعلم

يصل إىل اهلدف أو  ه هلوضعى مت الذالتقييم.هذه املرحلة لتحديد املنهج  .6
 ةوالكفاءهذا التقييم ميكن أن ينظر مدى مستوى معايري اإلجناز .و من العكس
 .دراسيةخطة السن ن حيأذا، فإن ميكن هباألساسية اليت مت وضعها.  ةالكفاء
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 شكل البحث والتطوير -أ
 & Researchيستخدمهذا البحث على منهج البحث والتطوير 

Development وإلمتام هذا البحث  تستخدم الباحثة املدخل الكيفي .Qualitative 

Approach    و املدخل الكميQuantitative Approach منهج البحث والتطوير .
ستقوم 42هو طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معينة وجتربة فعالة.

املدخل الكيفي هو  أماتاح لتجريبها. نعملية التجربية يف حدود الوقت املالباحثة بال
ريقة وجيمع منهم البيانات بط مع جمتمع البحث ةاملدخل حيث يتعامل الباحث

واملدخل الكمي هو املدخل الذي  41.ة أو الوثائقستبياناملالحظة أو املقابلة أو اإل
يقصد 

نتفسراألساليبالكميةكوسيلةمنوسائاللبحثاستناداإلىفلسفةالوضعية،ويستخدملفحصاأل
أو بحثوحتلياللبياناتالكميةال جلمعبياناتوات لسكانأوعينةمعينة،وذلكباستخدامأدا

 46.ةنمعي،هبدفاختبارفرضيةاإلحصائيةالبيانات 
 إجراءات البحث والتطوير -ب

 يلتطوير االبحث منوذج إجراءات  .0
اليت استخدمته الباحثة يف إجراءات فهو منوذج اليت شرحه  نموذجوأما ال

سوغيونو يف كتابه وحدد فيه خطوات إجراءات البحث التطويري، وهي كما 
 47يلي:

                                                           

م(،ص. 0994 عمان: دار الفكر ،  البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون، 42
454. 

02Syamsuddin AR dan Damaianti, Vismaia S. Metode Penelitian Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 0224), hlm. 43. 
06Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 0210), hlm 

11 
04Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, hlm 098 
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 إجراءات البحث والتطوير: منوذج 0رسم البيان 

  
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتليل احلاجات واملشكالت

 تصميم اإلنتاج

 مجع البيانات

 تصديق اإلنتاج

 0جتربة اإلنتاج  حتسني اإلنتاج

 حتسني اإلنتاج
 

 3جتربة اإلنتاج 
 

 حتسني اإلنتاج املنتاجات النهاية
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 45يلي البيان لكل خطة من اخلطوات العشرة:وفيما 
 حتليل احلاجات واملشكالت (أ

ينطلق البحث من املشكالت املوجودة يف ميدان البحث. واملشكالت هي 
احنرف أحوال الواقع من األحوال املرجوة. نستطيع أن نعني عالج املشكالت 

 من خالل حتليل احلاجات واملشكالت.
 مجع البيانات  (ب

ت واملشكالت، حتتاج إىل مجع البيانات واملواد اليت بعد حتليل احلاجا
ستستخدمها الباحثة لتصميم اإلنتاج املعني. ويرجو يف املنتج املصمم أنه 

 سيستطيع أن حيل املشكالت املوجدة. 
 تصميم اإلنتاج (ج

وتفيد املنتاجات النائشة من خالل البحث والتطوير يف جمال التعليم 
التعليم. ومن املنتجات اليت تنتج املناهج الدراسية  لرتقية الفعالة واإلنتاجية من

اخلاصة ألغراض التعليمية املعينة، وطرق التدريس، ووسائل اإلعالم، واكتب 
املدرسية، ومناذج اإلدارية، وهلم جرا. وتنبغي على الباحثة أن تعرض كل عمل 

 وفهمه.تصميم اإلنتاج يف الرسم البياين، أو الشرح ليسهل على اآلخرين قراءته 
 تصديق اإلنتاج (د

تصديق اإلنتاج هو عملية لتقسيم أو لتحكيم املنتج املصمم، هل ذلك 
املنتج سيكون أكثر فعالية من املنتجات القدمية أم ال. وميكن أن يؤدي هذا 
التصديق بإحضار بعض اخلرباء يف جمال التعلم، مث يطلب من أم يقيموا املزايا 

أيضا حتقيق التصديق من خالل املناقشة بني والعيوب من هذا املنتج. وميكن 
 الباحثة واخلرباء.

 حتسني اإلنتاج (ه

                                                           
08Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, hlm 098 
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بعد تصديق اإلنتاج على الباحثة أن تقوم بتحسني املنتج املصمم مناسبا 
حبصول التحكيم من اخلرباء، لتقليل نقاط الضعف أو العيوب اليت يف إنتاج 

 التصميم.
 0جتربة اإلنتاج  (و

اإلنتاج هي بتحكيم جودة استخدام هذا  وميكن التجربة األوىل هلذا
املنتج. وبعد التحكيم أن تقوم الباحثة بتجربته على جمموعة حمدودة. ملعرفة ما  

 كثرة فعالية املنتج من القائمة من قبل.
 حتسني اإلنتاج (ز

إذا اتضح وجود نقائص أو بعض نقاط الضعف يف هذا اإلنتاج يف 
 التجربة، فإنه حيتاج إىل التحسني.

 4اإلنتاج  جتربة (ح
اخلطة التالية هي جتربة املنتج وتطبيقه يف املؤسسة الرتبوية املعينة ملعرفة 

 فعاليته.
 حتسني اإلنتاج (ط

ومادام يوجد نقاط الضعف أو النقص غي هذا املنتج، فإنه يظل حيتاج 
إىل التحسني حىّت حيصل إىل أحسن منتج جدير باالستخدام يف املؤسسات 

 الرتبوية األخرى.
 جات النهايةاملنتا (ي

إذا حصل أن كان اإلنتاج املصمم يف عملية التعليم ذو فعالية يف 
املؤسسةالرتبوية املعينة، فمن املمكن أن يطبق يف عدو املؤسسات الرتبوية 

 األخرى.
بناء على ذلك، تستخدم الباحثة هذا تامنوذج يف قيام هذا البحث بتغبرّي 

نة والتاسعة بالنظر اإلنقاذ وتعديل على حسب احلاجة، وتركت اخلطة الثام
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الوقت وتكتفي بتلك اخلطوات السابع، وتركت أيضا اخلطة العاشرةألن هذا 
 .تورين مباالج 0اخلطة الدراسيةاملصمم خاصة ملدرسة الثانوية احلكومية 

 اخلطة الدراسيةإجراءاتتطوير منوذج  .3
اخلطة للحصولعلى

اخلطة اجلودةوفقاللمبادئكماهوموضحأعاله،اإلجراءاتالالزمةلتطوير الدراسية
 49:هيمنخاللستمراحل،وهياخلطة الدراسيةاإلجراءاملقرتحتطوير .املناسبالدراسية

 مرحلةالتصميم (أ
 مرحلةالتحققمنصحة (ب
 مرحلةاملصادقة (ج
 مرحلةالتنشئةاالجتماعية (د
 مرحلةالتنفيذ (ه
 التقوميمرحلة (و
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 اخلطة الدراسيةتطوير  .2
 اخلطة الدراسيةتطوير  خطوات: 3البيان رسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقومي معيارالكفاء  والكفاء  األساسية

 تعيني املواد التعليمية

 تعيني الكفاء 
 

 تطوير أنشطة التعلم

تصميم معيار الكفاء  من مؤشرات اإلجناز 
 الكفاء 

تقييمتعييننوع   

 تعيني اخلصص الدروس

 تعيني مصادر التعلم
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 21:على النحو التايلاخلطة الدراسية تطوير خطوات البيان عن 
 تقومي معيارالكفاءة والكفاءة األساسية (أ

تقومي معيار الكفاءة والكفاءة األساسية  يف املواد الدراسية كما ورد 
 :فيمعيار احملتوى، مع مراعاة األمور التالية

التسلسل اهلرمي من التخصصات العلمي أو ويستند النظام على مفهوم  (0
 .مستوى صعوبة املواد، وليس بالضرورة الرتتيبمعيار احملتوىفي معدل

 الربط بني معيار الكفاءة والكفاءة األساسية يف املواد الدراسية؛ (4
 الربط بني الكفاءة األساسية يف املواد الدراسية؛ (2
 .ملواد الدراسيةالربط بني معيار الكفاءة والكفاءة األساسية بني ا (2

 املواد التعليمية تعيني (ب
املواد التعليمية اليت تدعم حتقيق الكفاءة األساسية مع مراعاة  تعيني

 :األمور التالية
 .إمكانات التالميذ (0
 :خصائص املواد الدراسية (4

 أمهية اخلصائص اإلقليمية (أ 
مستوى تنمية التالميذيف اجلسدي والفكري والعاطفي واالجتماعي  (ب 

 والروحي،
 .جدوها عند التالميذ (ج 
 .هيكل العلوم (د 
 .وقوع األمر، وعمقها، واتساع املواد التعليمية (ه 
 .أمهيتها الحتياجات التالميذ ومتطلبات البيئة؛ وختصيص الوقت (و 
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 الكفاءةتعيني  (ج

 معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية واملواد التعليمية تعيني (0
 التعليميةيصميم معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية واملواد  (4
 وضع معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية وفقا للعالقة (2

 تطوير أنشطة التعلم  (د
تصميم أنشطة التعلم لتوفريخربة التعلم اليت تنطوي على العمليات العقلية 
واجلسدية من خالل التفاعل بني التالميذ  و املدرسني والبيئية ومصادر التعلم 
األخرى ألجل حتقيق الكفاءة األساسية. خربة التعلم هو أن تتحقق من 

ليمية اليت تركز متنوعة من األساليب التع املداخلخالل استخدام جمموعة 
على التالميذ. وتشمل خربة التعلم املهارات احلياتية اليت حتتاج التالميذ إىل أن 

 .يتقنها
 :20األشياء اليت جيب أن يهتم يف تطوير أنشطة التعلم هي

اعداد أنشطة التعلم ملساعدة املدرسني. ألجل تنفيذ عملية التعلم بطريقة  (0
 .مهنية

نشطة اليت ينبغي أن تضطلع هبا التالميذ وتشمل أنشطة التعلم سلسلة األ (4
 .لتحقيق الكفاءة األساسية

تسلسل أنشطة التعلم وفقا التسلسل هرمي من  تعينيجيب أن يكون  (2
 .مفهوم املواد التعليمية

صياغة البيان يف أنشطة التعلم حيتوي على عنصرين على األقل أن  (2
 .التالميذ واملوادتعكس إدارة اخلربة التعليمية للتالميذ ، وهي أنشطة 

 تصميم معيار الكفاءة من مؤشرات اإلجناز الكفاءة  (ه
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املؤشرة هي عالمة اإلجناز الكفاءة األساسية اليت تتميز التغريات 
املؤشرة  .السلوكية اليت ميكن قياسها واليت تشمل السلوك واملعرفة واملهارة

ية، إمكانات وضعت وفقا خلصائص التالميذ ، املواد الدراسية ، وحدة التعليم
املنطقة. تصميم معيار الكفاءة يف األفعال التنفيذية حيث ميكن قياسهاو 

األفعال التنفيذية  .مالحظتها. وتستخدم املؤشرة كأساس لوضع أداة التقييم
هي املؤشرة مستوى التفكري من السهل إىل صعبة. من والبسيط إىل اجملمع ، 

رد  وليس العكس( و األفعال من األقرب إىل األبعد، ومن حقيقة إىل اجمل
التنفيذية يف الكفاءة األساسية متثل وختترب دقتها يف معيار األساسية املتاحة يف 

 .املؤشرة عند األفعال التنفيذية 
 تقييمنوع تعيين (أ

ويتم  .الكفاءة األساسية التالميذ على حتقيق املؤشرات تقييمويستند 
أو شفوية، ومراقبة األداء،  تقييم باستخدام اختبار وبدون اختبار حتريرية

 .وقياس السلوك، وتقييم العمل يف شكل الواجبة أو املنتجة، والتقييم النفسي
التقييم هو عبارة عن جمموعة من األنشطة الكتساب وحتليل وتفسري البيانات 
حول العملية ونتائج التعلم من التالميذ الذين أدوا بطريقة املنتظمة واملستمرة، 

 .علومة املفيدة يف أخذ القرارحبيث تكون امل
 تعيني اخلصص الدروس (ح

تعني خصص الدروس يف كل الكفاءة األساسية مستند إىل عدد أسبوع 
الفعالة و تعني خصص املواد الدراسية يف األسبوع من خالل النظر إىل عدد 
من الكفاءة األساسية، واتساع وعمق وقدرة الصعوبة، ومستوى اهتمام 

هي االوقات اخلطة الدراسيةالكفاءة األساسية .خصص الدروس املتاحة يف 
 .مكنة إلتقان الكفاءة األساسية املطلوبة من قبل التالميذ املتنوعةامل
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 تعيني مصادر التعلم (خ
مصادر التعلم هي املراجع واملوضوعة أو املواد اليت تستخدم يف أنشطة 
التعلم، يعين يف شكل  وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية، ومصادر،و البيئة 

وجيب كتابة مصادر الكتب موافق  .والثقافيةاملادية والطبيعية واالجتماعية، 
تعيني مصادر التعلم مستند إىل معيار  .للقواعد اليت تنطبق يف اللغة اإلندونيسية

األساسية والكفاءة األساسية واملوادالتعلمية، وأنشطة التعلم، ومؤشرة اإلجناز 
 .الكفاءة

 جتربة املنتج -ج
 التجربةصميم تأ( 

ب املعملية والتجارب مع الناس. تتم األوىل داخل يتكون تصميم التجربة بالتجار 
املخترب أو املعمل يف ظروف صناعية خاصة، تصمم األغراض التجارب، تضبط فيه 
و تثبت وتعزل العوامل اخلارجية، مما ميكن من إدخال املتغري التجرييب وقياس آثاره 

وإمكانية ونتائجه على املتغري التابع، وتتميز هذه التجارب بالضبط والتحكم 
التكرار، أما الثانية فالباحثة تضع فرضه بوساطة جتميع املعلومات من الظاهرات 
الطبيعية  جمموعات من األفراد خارج املخترب( بدال من اصطناعها، مما جيعلها أقل 

جترب الباحثة باإللقاء املنهج   24دقة وأكثر صعوبة، لصعوبة ضبط العوامل املؤثرة.
املتور لدى التالميذ الفردية اليت هتدف ملعرفة نتيجتهم بعد أن تقوم الباحثة 

 بالضبط.
 أفراد التجربة (ب

 تقوم الباحثة بالتجربة وحتتاج الباحثة إىل أفراد التجربة، كما يلي: 

                                                           
( 4115سورية، دار الفكر:  –وحيد دويري، البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية،  دمشق  رجاء30

426َص 
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وتطورها، لتفتيش اخلبري يف جمال احملتوى واإلنتاج خاصة يف تعليم اللغة العربية  (0
 وحتسني اخلطة الدراسية املتطور الذي طورهتا الباحثة.

اخلبري يف جمال ختطيط اإلنتاج، لتفتيش وحتسني اخلطوات الذي سارهتا  (4
 الباحثة.

 مدرس اللغة العربية، لتحسني وتلخيص اخلطة الدراسية املتطور (2
 االجتورين مب 0ويل األمر والتالمذة يف املدرسة الثانوية احلكومية  (2

 
 واملعلومات البيانات -د

 البيانات ومصادرها يف هذا البحث تتكون من:
 (Quantitative Dataالبيانات الكمية )  (0

 تشتمل هذه البيانات على :
جودة املنتج حسب معايري اختيار املواد ومعايري تنظيمها وأسس اعدادها  (أ

 ومضمون احملتوى من اخلرباء.
تالميذواليت تعرف من نتائج رغبة الو املوضوعات واملواقف اليت حيتاج إليها  (أ

االستبانة، ومصادر هذه البيانات والة التالميذ ومدرس اللغة العربية يف 
 .تورين مباالج 0املدرسة الثانوية احلكومية 

نتائج االستبانة عن إمكان تطبيق هذا اخلطة الدراسيةيف املدرسة الثانوية  (ب
تورين مباالج، ومصادر هذه البيانات رئيس  املدرسة الثانوية  0ة احلكومي

 .تورين مباالج ومدرس اللغة العربية فيها 0احلكومية 
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 (Qualitative Dataالبيانات الكيفية )  (4
 تشمل هذه البيانات على :

املواد، ما يتعلق باملواد املعدة. مصادر هذه البيانات هي الكتب  (أ
لتعليم اللغة اخلطة الدراسيةمية عن كيفية اعداد والوثائق والبحود العل

 العربية والكتب املستخدمة لتعليم اللغة العربية.
اخلطة واملدخالت العامة حول حمتوى التعليقات واالقرتاحات  (ب

الدراسيةاملصمم، ومصادر هذه البيانات هم اخلرباء يف جمال تعليم اللغة 
 العربية فيها.العربية، ورئيس املدرسة ومدرس اللغة 

اخلطة املعلومات عن عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على  (ج
لكالم و املستخدمة وخطة التعليم وطرق ووسائل تعليم مهارة االدراسية

 درس. مصدر هذه البيانات هو املدرسمشكلة اللغة العربية عند امل
 .تورين مباالج 0يف املدرسة الثانوية احلكومية  اللغة العربية

 ب أو املراجع اليت تتعلق هبذا التصميم.الكت (د
 أدوات مجع البيانات -ه

الباحثة حسب إحتياجها أدوات  ستعملتللحصول على البيانات السابقة 
 البيانات الىت تتكون من:

 (Observationاملالحظة   (أ
املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 

واملالحظة خالل ما نشاهده أو نسمع. ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من
 أماهي املالحظة املباشرة، و اخلطة الدراسيةاليت قامت هبا الباحثة يف إعداد 

األمور اليت تالحظها الباحثة فهي مجع البيانات واملعلومات عن كيفية إعداد 
البحث، املالحظة يف ميدان  أمايف تعليم اللغة العربية. اخلطة الدراسية
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الرتبوية واالجتماعية، مث سجلت الباحثة  تالميذحثة خصائص التالحظها البا
 البيانات املهمة أثناء املالحظة.

وأما األداة املستخدمة جلمع البيانات من خالل عملية املالحظة فهي 
وستستخدم  الباحثة دليل املالحظة كأداة لتسهيل مجع  22دليل املالحظة.

ليم وتعلم اللغة العربية يف البيانات من خالل املالحظة عن عملية التع
 املدرسة وكل ما يتعلق هبا من املواد والطرق والوسائل املستخدمة وغريها.  

 (Interview  املقابلة (ب
تعد املقابلة أدة جلمع البيانات اللزمة للبحث، وميكن تعريف املقابلة 
بأهنا تفاعل لفظيي يتم عن طريق موقف موجهة حياول فيه شخص القائم 

أن يستشري معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو  باملقابلة
تعترب املقابلة استبانة 22أشخاص آخرين واحلصول على بعض البيانات.

جبمع معلومات وبيانات شفوية من  ةقوم من خالله الباحثتشفوية 
املفحوص، واملقابلة أداة مهمة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها 

حثة دليل املقابلة الذي تدون فيه األسئلة املكتوبة وتستخدم البا 21البشرية.
 ملساعدهتا أثناء تنفيذ املقابلة.

 ودليل املقابلة املستخدم يف هذا البحث جلمع البيانات عن:
تورين مباالج  0أوال: املعلومات من مدير املدرسة الثانوية احلكومية 

تقريرهم عن جمال املنهج الدراسي ملعرفة سبب وكذالك نائب مدير املدرسة
 وجود مادة اللغة العربية.

                                                           
33Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 0212), h. 101 

 السعودية: مكتبة اجملتمع العريب،  البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسأصحابه، غباري و  أمحدثائر 22
 .415(، ص: 4100
،  الرياض: دار أسامة للنشر -مفهومه أداته واساليبه–البحث العلمي ، عبيدات وآخرون ذوقان32

 021(، ص 0997والتوزيع، 
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ثانيا: تعليقات اخلرباء يف جمال اخلطة الدراسية من حمتوى اخلطة 
وإرشاداهتم لتحسني هذا اخلطة  4102الدراسية املصمم على املنهج 

الدراسية املصمم يف صورة أحسن حىّت يصل إىل فعالية تطبيقه يف عملية 
 .تعليم اللعة العربية يف هذه املدرسة

ومدرس اللغة العربية عن األهداف األساسية من تعليم اللغة ثالثا: 
تورين مباالج، ومن عملية تعليم وتعلم  0العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 

اللغة العربية فيها حول اخلطة الدراسية واملواد التعليمية والطرق التدريس 
 والوسائل املستخدمة وكذلك التقومي.

 اإلستبانة (ج
حاجات التالميد تستخدم الباحثة اإلستبانة جلمع البيانات عن 

ورغبتهم يف مواقف وموضوعات مواد التعليم اللغة العربية، وهو بقائمة 
(، وتستخدم الباحثة االستبانة املقيدة واملفتوحة ملعرفة checklistالتدقيق  

 عن آراءهم حول ذلك املقرر الدراسي.
 الوثائق (د

 الوثائق ملعرفة اخلطة الدراسية املستخدمة. حتليل تستخدم الباحثة
 حتليل البيانات -و

عليم اللغة حتليل ما يتعلق باملواد من الكتب والوثائق عن حمتوى الثقافة وكتب ت .0
 (.ContentAnalysisبأسلوب حتليل املضمون   العربية 

حتليل نتائج مقابلة عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على املواد التعليمية  .3
مشكلةتعليم والتعليقات اللغة العربية و املستخدمة و طرق ووسائل تعليم 

واالقرتاحات العامة عن املواد املعّدة من حمتوى الثقافة احمللية لدى الطلبة من 
 .(DescriptiveAnalysisاحملاضر باألسلوب الوصفي  

 حتليل البيانات الكيفية (أ
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. واستخدم حتليل نتائج حتكيم اجلودة الرتبوية للمواد الدراسية املعدة من اخلبري
التعليقات واالقرتاحات عن هذا األسلوب لتصنيف املعلومات الكيفية مثل 

. سيكون هذا التحليل تعديال يف تطوير املعد من اخلرباءاخلطة الدراسية
 اإلنتاج املعد.

 البيانات الكمية حتليل (ب
عملية التعليم والتعلم  مها ىفاباملواد املعدة بعد استخد االستبياننتائج حتليل 
بأسلوب التحليل اإلحصائي الوصفى  تالميذمن ال

 DescriptiveAnalysisStatistic.) 
 باستخدام الرمز: االستبيانفتشت الباحثة نتائج 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖 × 𝑎

𝑛  ×  𝑏
 × 0111 

   البيان:
P     :  القيمة املئوية 
xi∑ََ:ال من األسئلةؤ جمموع إجابة املعنيني لكل على س 
n : جمموع األسئلة 
a : قيمة لكل سؤال 
b : أعلى قيمة لكل سؤال 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات البحث وحتليلها ومناقشاهتا

 التمهيد

 0الثانوية احلكومية ملدرسة لقد قامت الباحثة بتحليل البيانات اليت حصل عليها يف ا 
ومناقشاهتا فيما يتعلق مبوضوع البحث، وألهنا حبثت الباحثة يف هذا البحث  تورين ماالنج

الذي يتناول أسئلة البحث  4102عن تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية علىاملنهج 
 التالية اليت سبق ذكره يف الفصل األول:

للمدرسة  4102ليم اللغة العربية علىاملنهج يتم تطوير اخلطة الدراسية لتعكيف  .2
 ؟تورين ماالنج 0الثانوية احلكومية 

 4102ما مواصفات منتج اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية علىاملنهج  .1
 ؟تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية 

املنهج على ما مدى صالحية من اخلرباء اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية  .6
 ؟تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102

فعلى الباحثة معاجلة كل من تلك األسئلة عالجا شافيا بالعتماد على 
البيانات احملصولة. يف هذا الفصل ستبحث الباحثة عن عرض وحتليلها ومناقشاهتا. 

 و ها هي ذا البحث لكل منها كما تلي:

 اوحتليلهبيانات البحثاملبحث األول: عرض 

ستبحث الباحثة عن البيانات ،ا البحثوالتطويرفيهذذكرها تسبقالتيبأسئلة البحثوفقا
 :لياملطلوبة وحتليلها كما ي
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اخلطوات يف تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على أساس  .أ
 تورين ماالنج  0للمدرسة الثانوية احلكومية  3102املنهج 

 حتليل احلاجات واملشكالت .0
 البيانات من املقابلة مع املدرس ورئيس املدرسةعرض  (أ

قامت الباحثة هبذه املقابلة ملعرفة حالة تعليم اللغة العربية 
وملعرفة األهداف األساسية لوجود هذا تعليم يف املدرسة الثانوية 

تورين مباالج. ومن عملية تعليم وتعلم اللغة العربية فيها  0احلكومية 
د التعليمية والطرق التدريس والوسائل حول اخلطة الدراسية واملوا

املستخدمة وكذلك التقومي. فوجدت الباحثة املعلومات منهم كما 
 يلي:

الرئيس أن اللغة العربية قد تطورت هذا اليوم إىل  رأى (0
جماالت أخرى كلغة االتصال العاملي يف أحناء جمال 

تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة  ولذلك وجود  احلياة
هارات اللغة األجنبية وليس تعليم لغة كتعليم م

 26الدين.
إّن األهداف األساسية من تعليم اللغة العربية يف  (4

ج يكون زيادة تورين مباال 0املدرسة الثانوية احلكومية 
املهارات لكي يقادرون املتخرجون أن يواجهوا 
عصرالعوملة معماتقدمه املدرسةمنمهارات املتنوعة 
وكذلك من املهاراتاللغويةاألجنبية 

                                                           
َتورين ماالنج 0املقابلة مع رئيس املدرسة الثانوية احلكومية 36
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املختلفةحتتتصرفهم،إحدىمنهاهي 
اللغةالعربيةكاللغةالدولية.هذهاملدرسةليسفقطتجهيزتال

ميذهامبهاراتاللغةالعربيةولكنأيضامعاللغة 
. خرىمناللغاتاألجنبيةاأل

مثالللغةاإلجنليزيةواللغةاليابانية. كل التالميذ من أية 
الديانة البد هلم ألن يدرس هذا الدرس مع أن من 
غري املسلمني ألن ال يقصد هبذا الدرس لتعليم لغة 

 .الدين ولكن لتعليم املهارات اللغة األجنبية
مة يف وأّما اخلطة الدراسية واملواد التعليمية املستخد (2

 نيدرسوحدة مهذا املدرسة هي اخلطة الدراسية من 
 . اللغة العربية جباوا الشركية

والطرق التدريس اليت يستحدمها املدرسني يف تعليم  (2
اللغة العربية بإستخدام الطرق املتنوعة كطريقة أسئلة 
واإلجابة، التمرينات، املناقشة وغري ذلك. وأما 

تري والشاشه و الوسائل املستخدمة فيها بالكومبيو 
 بطاقة الفالش وغري ذلك.

ويف عمالية التعليم اللغة العربية أن املدرس شرح  (1
الدرس اللغة العربية درسا جيدا ولكن ما زال يشعر 
بالصعوبة لتعليم املواد التعليمة بسبب مل يقادروا 
بعض التالميذ يف قرائة األحروف اهلجائية والسياما 

ألساسية اخلاصة يف يف كتابته وليس هناك الكفائة ا
تعليم هذه العناصر اللغوية يعين القراءة والكتابة 

 األحروف اهلجائية. 
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 تصميم املنتج .3
تطورت الباحثة يف هذا البحث اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية 

للفصل العاشر وها هي ذا  للمدرسة الثانوية 4102أساس املنهج على 
 اخلطوات يف تطوير هذه اخلطة الدراسية كما يلي:

 الكفاءة املطلوبةاخلطة األوىل: تعيني  (أ
يف ولذلك  4102اخلطة الدراسية يؤسس باملنهج إّن هذه 

تعيني الكفائة املطلوبة قامت الباحثة بالكفائة املطلوبة املعينة 
وهو  4102ملنهج ووجدنا أربع الكفائات املطلوبة يف هذا ا

 يشمل عن السلك واملهارات واملعرفة.
 الكفاءة األساسيةاخلطة الثانية: تعيني  (ب

تناسب الباحثة بأحوال  الكفاءة األساسيةتعيني أما يف 
معرفة التالميذ عن اللغة العربية. ألهنم مل يقادر يف القرائة 
والكتابة األحروف اهلجائية وعينتها الباحثة ألن تكون تعرف 

ألن يسهل  الكفاءة األساسيةاألحروف اهلجائية وأشكاهلا كعن 
التالميذ يف تعلم اللغة العربية. ومل جتد الباحثة هذه الكفاة 

 األساسية يف اخلطة الدراسية السابقة. 
 املواد الدراسيةاخلطة الثالثة: تعيني  (ج

واخلطة بعد ما عينت الباحثة الكفائة األساسية هي تعيني 
يف هذه اخلطة عينت الباحثة سبعة املواد للسنة املواد الدراسية. 

 واحدة من التعلم أو للمستوين. وهي كما تلي:
 التعارف باألحروف اهلجائية وما أشكاهلا -
 كتابة األحروف اهلجائية -
 توصيل األحروف اهلجائية -



26 
 

 التعارف -
 يف املدرسة -
 األسرة -
 األعمال اليومية -

املواد األول إىل املواد الثالثة هي املواد املصممة من الباحثة. 
مل جتد الباحثة هذه املواد يف اخلطة الدراسية السابقة ولذالك 
زادت الباحثة هذه املواد للتعرف التالميذ عن العناصر اللغة 
العربية قبل دخول إىل املواد اليت تشمل فيها مهارات اللغوية 

الميذ واملدرس يف التعليم والتعلم. وال األربعة لكي يسهل الت
 يعّكر يف تعليم املواد والرتاكيب. 

 أنشطة التعلماخلطة الرابعة: تعيني  (د
 أنشطة التعلم توافق الباحثة أنشطة التعلمتعيني يف أثناء 

 باملواد املعينة ألن تطابق باألهداف املطلوبة. 
 تقييماخلطة اخلامسة: تعيني ال (ه

، استخدمت الباحثة بعض اإلختبار من تقييمأما يف تعيني ال
يعين اإلختبار الشفاهية،  4102اإلختبارات املعينة يف املنهج 

اإلختبار النفسية، اإلختبار التحريرية واملالحظات. استخدمت 
 الباحثة هذه التقييم ألن يناسب بأحوال التالميذ.

 اخلطة السادسة: تعيني التخصيص األوقات (و
احلصة يف التعارف والكتابة  وضعت الباحثة األوقات أو

األحروف اهلجائية أكثر من األخرى لتقوية معرفة التالميذ عن 
 العناصر اللغة.

 اخلطة السابعة: تعيني مصادر التعلم (ز
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مل جتد الباحثة الكتاب املناسبة هلذه اخلطة الدراسية ولذلك 
ال بد للباحثة ألن تنضم مصادر التعلم كالكتوب الدرس، إقرأ 

 Iqro’لشاشه، وال تنسى املدرس كأهم املصادر.(، ا 
 تصديق اإلنتاج .2

تطورة وحيتاج امل حقيقاخلطة الدراسيةاملرحلة لتقامت الباحثة هذه 
وترتيب جال،أما يتعلق مبإ، هذه املرحلة ملعرفة اآلراء اخلرباء عن املنتج

 خطة الدراسيةمضموناألخرى لل،أو جمال ومضمون املسألةأالعرض، 
ويف تكمل اخلطوات يف تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة  .تطورةال

تقدمت الباحثة املنتج املصمم إىل  4102العربية على أساس املنهج 
اخلبري يف املنهج واخلبري يف املواد التعليمية واخلبري يف تعليم اللغة العربية 

 ومدرسني اللغة العربية كاملطابق والعامل يف ميدان التعليم.
 التحسني .4

بعد قيام مرحلة التصديق فنالت الباحثة االقرتاحات والتعليقات من 
 اخلرباء وتقوم الباحثة مرحلة التحسني

 التصحيح .5
وأما بعد التصديق من اخلرباء وقامت الباحثة مرحلة التحسني 

 والتصحيح 
 التوزيع .6

وّزعت الباحثة اخلطة املصممة أو املنتجات النهاية إىل مدّرس اللغة 
 تورين ماالنج.  0العربية مبدرسة الثانوية احلكومية 

مواصفات املنتج اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على املنهج  .ب
 تورين ماالنج املصمم 0للمدرسة الثانوية احلكومية  3102
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أساساملنهج  علىة الدراسية سيستنتجي اخلطإّن هذا البحث 
 . فكانت اخلطة الدراسية على مواصفات اآلتية:4102

أساساملنهج  علىالإلنتاج يف هذا البحث هو اخلطة الدراسية  .0
اليت هتتم كثريا بأحوال ضعف معرفة التالميذ عن اللغة  4102
 العربية.

 هذه اخلطة الدراسية مكتوبة يف الصفحات الورقية .4
الدراسية من املواد عن تعليم عناصر اللغة وال تشمل هذه اخلطة  .2

 تعليم مهارات اللغوية فقط.
 املادة، الكفاءة األساسية، الكفاءة املطلوبةاخلطة الدراسية منتتكون .2

 .ومصادر التعلماحلصة، التقومي، املؤشراتالتعليمية، 
إّن تعليم الرتاكيب يف هذه اخلطة تُبدأ من املادة الرابعة، ركزت  .1

  تعليم عناصر اللغوية من املادة األوىل إىل املادة الثالثة.الباحثة يف
 4.0دول اجل

 يف اخلطة الدراسية املصممة الرتاكيبقائمة 
الرتاكيبفي اخلطة الدراسية  الرقم

 السابقة
الرتاكيب يف اخلطة الدراسية 

 املصممة
من ومن أين، املعرفة  0

 والنكرة
 الرتكيز يف تعليم عناصر اللغة

مفعول فيه أو ظرف مكان  4
 وظرف زمان 

 الرتكيز يف تعليم عناصر اللغة

النعت واملنعوت، اسم  2
 اإلشارة

 الرتكيز يف تعليم عناصر اللغة

 من ومن أينمجلة فعلية، فعل مضارع،  2
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 فاعل
 مجلة مفيدة مجلة امسية 1
 مبتدأ واخلرب - 6
 مجلة فعلية - 7
فعل ماض، فعل مضارع، فعل  - 5

 أمر
ليستوي ما تعلم اللغة األجنبية األخرى فبدأ هذه اخلطة تعليم اللغة  .6

العربية بتعليم عناصر اللغوية كما تعليم األحروف الكاجني يف تعليم 
 اللغة اليابانية.

 4.3اجلدول 
 املواد التعليمية يف اخلطة الدراسية املصممةقائمة 

املواد التعليمية يف اخلطة  الرقم
 الدراسية السابقة

املواد التعليمية يف اخلطة 
 الدراسية املصممة

 األحروف اهلجائية وأشكاهلا التعارف 0
 كتابة األحروف اهلجائية احلياة يف املدرسة 4
 توصيل األحروف اهلجائية األسرة 2
 التعارف األعمال اليومية 2
 احلياة يف املدرسة املهنة 1
 األسرة - 6
 األعمال اليومية - 7
 املهنة - 5

ركزت الباحثة تعليم تركيب واحد لكل املادة ألن يكون التالميذ  .7
 تركيزا متاما عن ذلك الرتكيب وهلم فهما دقيقا.
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عينت الباحثة األوقات أو احلصة للمواد العناصر اللغوية أكثر من  .5
 املواد األخرى ألن يكون التالميذ تركيزا متاما عنها وهلم فهما دقيقا.

املواد يف هذه اخلطة من كل النواحية  بةمستوىالصعو ت الباحثةخفض .9
 بنظر إىل أحول معرفة التالميذ.

انقسمت الباحثة احلصة أىل قسمني يف األسبع. حصتان تعليم اللغة  .01
 للغة وحصة واحدة تعليم اللغة للرتبية السلكية 

 
مدى صالحية اخلرباء عن اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية على  .ج

 تورين ماالنج  0للمدرسة الثانوية احلكومية  3102املنهج 
 تصديق اإلنتاج من اخلرباء .0

تنقسم اخلرباء يف هذا البحث إىل مخسة أقسام  هي تصديق 
اإلنتاج تصديق اإلنتاج من اخلرباء باإلستبانة يف جمال املواد التعليمية، 

،تصديق اإلنتاج من من اخلبري باإلستبانة يف جمال تعليم اللغة العربية
، واألخر تصديق اإلنتاج من املدرسني اللغة العربية، اللغة العربية احملاضر

رئيس وحدة مدرس اللغة العربية جباوى الشرقية. ها  تصديق اإلنتاج من
 هي ذا الشرح لكل منها: 

 باإلستبانة يف جمال املواد التعليمية تصديق اإلنتاج من اخلرباء (أ
 2. 4اجلدول

 معيار النتيجة من االستبيانة
 معيار النجاح نتيجة املعدلة درجة التقومي

 ممتاز 011%-51% 2
 جيد جدا 52%-71% 2
 جيد 69%-11% 4
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 مقبول 29%-1% 0
 4. 4اجلدول 

 األساسيةنتيجة تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية عن الكفائة 
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
الكفاءاتاألساسيةمطابقةبالكفاءاتا 0

 ملطلوبة
   √ 2 

كاناختيارالكفاءاتاألساسيةاقتضاءاو  4
 وفقا

  √  2 

 
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =7 x  011% =97.1% 
     5 

 5. 4اجلدول 
 تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية عن املواد التعليميةنتيجة 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

املواد التعليمية  0
 مطابقةبالكفاءاتاألساسية

   √ 2 

اختياراملوادالتعليميةمناسبالتعلماللغة 4
 العربيةعلىمستوىاملدارسالثانوية

  √  2 

 2  √  اختياراملوادالتعليميةوفقاالحتياجاتال 2



14 
 

 طالب
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =01 x  011% =52% 
     04 

 6. 4اجلدول 
 نتيجة تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية عن أنشطة التعلم

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

 2  √   أنشطة التعلم مطابقةباملوادالتعليمية 0
اختيارأنشطة التعلم  4

مناسبالتعلماللغةالعربيةعلىمستوىاملد
 ارسالثانوية

   √ 2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 7. 4اجلدول 
 عن املؤشراتنتيجة تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

مؤشراتالتعلمهي  0
 مطابقةللغرضالتعليم

   √ 2 
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مؤشراتالتعلممناسبةلتعلماللغةالعربية 4
 علىمستوىاملدارسالثانوية

   √ 2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =5 x  011% =011% 
     5 

 8. 4اجلدول 
 نتيجة تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية عن التقييم

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

تقييمالتعلموفقاللمؤشراتوأهدافالتعل 0
 م

  √  2 

تقييمالتعلممناسبلتعلماللغةالعربيةعل 4
 ىمستوىاملدارسالثانوية

  √  2 

 x  011%اإلجابةقيمة =  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6x  011% =71% 
     5 

 9 .4اجلدول 
 نتيجة تصديق اخلبري يف جمال املواد التعليمية عن ختصيص األوقات

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

 2  √   ختصيصالوقتوفقاللمادةالتعلمية 0
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 2  √   ختصيصالوقتوفقاملستوىصعوبةاملواد 4
 2 √    ختصيصالوقتوفقالألنشطةالتعلم 2

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =01x  011% =52% 

04  
الكفائة ( من جهة 2. 2من بيان التقومي يف اجلدول  

، ممتازيف املستوى  %97.1حصلت الباحثة على النتيجة األساسية
ملواد التعليمية ا( من جهة 1. 2ومن بيانات التقومي يف اجلدول  

، ومن جيد جدايف املستوى  %52حصلت الباحثة على النتيجة 
( من جهة أنشطة التعلم حصلت 6. 2بيانات التقومي يف اجلدول  

، ومن بيانات التقومي جيد جدايف املستوى  %71الباحثة على النتيجة 
حصلت الباحثة على  مؤشراتالتعلمهة ( من ج7. 2يف اجلدول  

. 2، ومن بيانات التقومي يف اجلدول  ممتازيف املستوى  %011النتيجة 
يف املستوى  %71( من جهة التقييم حصلت الباحثة على النتيجة 5

( من جهة ختصيص 9. 2، ومن بيانات التقومي يف اجلدول   جيد جدا
. جيد جدايف املستوى  %52األوقات حصلت الباحثة على النتيجة  

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري 
 اإهتماموتعليقته حنو املؤشرات. إقرتاحات وتعليقات هي ال بد للباحثة 

 ناسب حباجة التالميذجيدا إىل املؤشرات لكي ي
 تصديق اإلنتاج من اخلبري باإلستبانة يف جمال تعليم اللغة العربية (ب

 تتكون هذا اخلبري من اخلبريين وما نتائج منهما كما تلي:
 يف جمال تعليم اللغة العربيةاألول تصديق اإلنتاج من اخلبري  (0
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 01. 4اجلدول 
العربية عن الكفائة يف جمال تعليم اللغة األول نتيجة تصديق اخلبري 

 األساسية
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
الكفاءاتاألساسيةمطابقةبالكفاءاتا 0

 ملطلوبة
  √  2 

كاناختيارالكفاءاتاألساسيةاقتضاءاو  4
 وفقا

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 
 00. 4اجلدول 

يف جمال تعليم اللغة العربية عن املواد األول نتيجة تصديق اخلبري 
 التعليمية

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

املواد التعليمية  0
 مطابقةبالكفاءاتاألساسية

  √  2 

اختياراملوادالتعليميةمناسبالتعلماللغة 4
 العربيةعلىمستوىاملدارسالثانوية

   √ 2 
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اختياراملوادالتعليميةوفقاالحتياجاتال 2
 طالب

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =01 x  011% =52% 
     04 

 03. 4اجلدول 
 يف جمال تعليم اللغة العربية عن أنشطة التعلماألول نتيجة تصديق اخلبري 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

 2  √   أنشطة التعلم مطابقةباملوادالتعليمية 0
اختيارأنشطة التعلم  4

مناسبالتعلماللغةالعربيةعلىمستوىاملد
 ارسالثانوية

  √  2 

 
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 02. 4اجلدول 
 يف جمال تعليم اللغة العربية عن املؤشراتاألول نتيجة تصديق اخلبري 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 
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مؤشراتالتعلمهي  0
 مطابقةللغرضالتعليم

   √ 2 

مؤشراتالتعلممناسبةلتعلماللغةالعربية 4
 علىمستوىاملدارسالثانوية

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =7 x  011% =57.1% 
     5 

 04. 4اجلدول 
 يف جمال تعليم اللغة العربية عن التقييماألول نتيجة تصديق اخلبري 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

تقييمالتعلموفقاللمؤشراتوأهدافالتعل 0
 م

  √  2 

تقييمالتعلممناسبلتعلماللغةالعربيةعل 4
 ىمستوىاملدارسالثانوية

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 05. 4اجلدول 
 نتيجة تصديق اخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية عن ختصيص األوقات

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
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0 4 2 2 
 2 √    ختصيصالوقتوفقاللمادةالتعلمية 0
 2 √    ختصيصالوقتوفقاملستوىصعوبةاملواد 4
 2 √    ختصيصالوقتوفقالألنشطةالتعلم 2

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =04 x  011% =011% 
     04 

الكفائة ( من جهة 2.01من بيان التقومي يف اجلدول  
، جيد جدايف املستوى  %71حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

ملواد التعليمية ا( من جهة 2.00ومن بيانات التقومي يف اجلدول  
، ومن يف املستوى جيد جدا %52حصلت الباحثة على النتيجة 

( من جهة أنشطة التعلم حصلت 2.04بيانات التقومي يف اجلدول  
، ومن بيانات التقومي جيد جدايف املستوى  %71الباحثة على النتيجة 

حصلت الباحثة على  مؤشراتالتعلم( من جهة 2.02يف اجلدول  
، ومن بيانات التقومي يف اجلدول ممتازيف املستوى  %57.1النتيجة 

يف  %71( من جهة التقييم حصلت الباحثة على النتيجة 2.02 
 ( من جهة2.01، ومن بيانات التقومي يف اجلدول  جيد جدااملستوى 

يف املستوى  %011ختصيص األوقات حصلت الباحثة على النتيجة 
. إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري ممتاز
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وتعليقته حنو املواد التعليمية واملؤشرات. إقرتاحات وتعليقات منه كما 
 تلي:

 زيادة درجة الصعبة املواد التعليمية (أ 
 تظهري املؤشرات (ب 
 يف جمال تعليم اللغة العربيةالثاين تصديق اإلنتاج من اخلبري  (3

 06 .4اجلدول 
يف جمال تعليم اللغة الثاين نتيجة تصديق اإلنتاج من اخلبري 

 العربية
 عن الكفائة األساسية

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

الكفاءاتاألساسيةمطابقةبالكفاءاتا 0
 ملطلوبة

   √ 2 

كاناختيارالكفاءاتاألساسيةاقتضاءاو  4
 وفقا

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =7 x  011% =57.1% 
     5 

 
 07. 4اجلدول 

نتيجة تصديق اخلبري اإلنتاج من اخلبري الثاين يف جمال تعليم اللغة 
 العربية عن املواد التعليمية
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 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

املواد التعليمية  0
 مطابقةبالكفاءاتاألساسية

  √   

اختياراملوادالتعليميةمناسبالتعلماللغة 4
 العربيةعلىمستوىاملدارسالثانوية

  √   

اختياراملوادالتعليميةوفقاالحتياجاتال 2
 طالب

   √  

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =01 x  011% =52% 
     04 

 08 .4اجلدول 
 نتيجة تصديق اإلنتاج من اخلبري الثاين يف جمال تعليم اللغة العربية

 عن أنشطة التعلم
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
 2 √    أنشطة التعلم مطابقةباملوادالتعليمية 0
اختيارأنشطة التعلم  4

مناسبالتعلماللغةالعربيةعلىمستوىاملد
 ارسالثانوية

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
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   =7 x  011% =57.1% 
     5 

 09. 4اجلدول 
 نتيجة تصديق اإلنتاج من اخلبري الثاين يف جمال تعليم اللغة العربية

 عن املؤشرات
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
مؤشراتالتعلمهي  0

 مطابقةللغرضالتعليم
  √  2 

مؤشراتالتعلممناسبةلتعلماللغةالعربية 4
 علىمستوىاملدارسالثانوية

  √  2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 31. 4اجلدول 
 الثاين يف جمال تعليم اللغة العربية نتيجة تصديق اإلنتاج من اخلبري

 عن التقييم
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
تقييمالتعلموفقاللمؤشراتوأهدافالتعل 0

 م
  √  2 

 2  √  تقييمالتعلممناسبلتعلماللغةالعربيةعل 4
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 ىمستوىاملدارسالثانوية
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 30. 4اجلدول 
 نتيجة تصديق اإلنتاج من اخلبري الثاين يف جمال تعليم اللغة العربية

 عن ختصيص األوقات
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم

0 4 2 2 
 2  √   ختصيصالوقتوفقاللمادةالتعلمية 0
 2  √   ختصيصالوقتوفقاملستوىصعوبةاملواد 4
 2  √   ختصيصالوقتوفقالألنشطةالتعلم 2

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =9 x  011% =71% 
     04 

الكفائة ( من جهة 2.06من بيان التقومي يف اجلدول  
، ممتازيف املستوى  %57.1حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

ملواد التعليمية ا( من جهة 2.07ومن بيانات التقومي يف اجلدول  
، ومن جيد جدايف املستوى  %52حصلت الباحثة على النتيجة 

( من جهة أنشطة التعلم حصلت 05. 2بيانات التقومي يف اجلدول  
، ومن بيانات التقومي يف ممتازيف املستوى  %57.1الباحثة على النتيجة 
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حصلت الباحثة على النتيجة  مؤشراتالتعلمجهة  ( من09. 2اجلدول  
. 2، ومن بيانات التقومي يف اجلدول  جيد جدايف املستوى  71%
يف املستوى  %71( من جهة التقييم حصلت الباحثة على النتيجة 41

( من جهة ختصيص 40. 2، ومن بيانات التقومي يف اجلدول  جيد جدا
، جيد جدايف املستوى  %71األوقات حصلت الباحثة على النتيجة 

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري 
 وتعليقته يف كل الناحية. إقرتاحات وتعليقات منه كما تلي:

 4102يواجه إىل املنهج تطوير االلكفائة الألساسية ال بد أن  (أ 
 اإلبتكار يف املواد التعليمية (ب 
 تنسيب املؤشرات باملدخل العلمي (ج 
 4102تنسيب اخلطة الدراسية باملنهج  (د 

 
 اللغة العربية  تصديق اإلنتاج من احملاضر  (ج

  33. 4اجلدول 
 األساسية عن الكفائة احملاضرنتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 3 2 4 

الكفاءاتاألساسيةمطابقةبالكفاءاتامل 0
 طلوبة

   √ 2 

كاناختيارالكفاءاتاألساسيةاقتضاءاو  4
 وفقا

   √ 2 

 
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
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 قيمة األعلى    
   =5 x  011% =011% 
     5 

 32. 4اجلدول 
 عن املواد التعليمية اللغة العربية احملاضرنتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

املواد التعليمية  0
 مطابقةبالكفاءاتاألساسية

   √ 2 

اختياراملوادالتعليميةمناسبالتعلماللغة 4
 العربيةعلىمستوىاملدارسالثانوية

   √ 2 

اختياراملوادالتعليميةوفقاالحتياجاتال 2
 طالب

   √ 2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =04 x  011% =011% 
     04 

 34 .4اجلدول 
 عن أنشطة التعلم اللغة العربية احملاضرنتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

 2  √   أنشطة التعلم مطابقةباملوادالتعليمية 0
 2  √  اختيارأنشطة التعلم  4
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مناسبالتعلماللغةالعربيةعلىمستوىاملد
 ارسالثانوية

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =6 x  011% =71% 
     5 

 35. 4اجلدول 
 عن املؤشرات اللغة العربية احملاضرنتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

مؤشراتالتعلمهي  0
 مطابقةللغرضالتعليم

   √ 2 

مؤشراتالتعلممناسبةلتعلماللغةالعربية 4
 علىمستوىاملدارسالثانوية

   √ 2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =5 x  011% =011% 
     5 

 36. 4اجلدول 
 عن التقييم اللغة العربية  احملاضر نتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

 2 √   تقييمالتعلموفقاللمؤشراتوأهدافالتعل 0
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 م
تقييمالتعلممناسبلتعلماللغةالعربيةعل 4

 ىمستوىاملدارسالثانوية
   √ 2 

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =5x  011% =011% 
     5 

 37. 4اجلدول 
 عن ختصيص األوقات اللغة العربية  احملاضر نتيجة تصديق اإلنتاج من 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 4 2 2 

   √   ختصيصالوقتوفقاللمادةالتعلمية 0
   √   ختصيصالوقتوفقاملستوىصعوبةاملواد 4
   √   ختصيصالوقتوفقالألنشطةالتعلم 2

 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 
 قيمة األعلى    
   =9 x  011% =71% 
     04 

الكفائة ( من جهة 44. 2من بيان التقومي يف اجلدول  
يف املستوى ممتاز، ومن  %011حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

حصلت ملواد التعليمية ا( من جهة 42. 2بيانات التقومي يف اجلدول  
يف املستوى ممتاز، ومن بيانات التقومي يف  %011الباحثة على النتيجة 

( من جهة أنشطة التعلم حصلت الباحثة على النتيجة 42. 2اجلدول  
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( 41. 2يف املستوى ممتاز ، ومن بيانات التقومي يف اجلدول   011%
يف  %011حصلت الباحثة على النتيجة  مؤشراتالتعلممن جهة 
( من جهة 46. 2ز، ومن بيانات التقومي يف اجلدول  املستوى ممتا

يف املستوى ممتاز ، ومن  %57.1التقييم حصلت الباحثة على النتيجة 
( من جهة ختصيص األوقات 47. 2بيانات التقومي يف اجلدول  
يف املستوى جيد جدا. إضافة إىل  %71حصلت الباحثة على النتيجة 

احات اخلبري وتعليقته حنو ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرت 
 . إقرتاحات وتعليقات منه كما تلي:ختصيص األوقات

 لتحصيص األوقات ملادة احلروف اهلجائية يكفي بلقاء واحد (أ 
استخدام اخلطة الدراسية املصطالح الكفائة املطلوبة وليس  (ب 

 معايريالكفاءة
 تصديق اإلنتاج من مدرس اللغة العربية  (د

ينيعين مدرس املدرسة الثانوية العامة درساملتتكون هذا تصديق من 
 وما نتائج منهما كما تلي:واملدرسة الثانوية اإلسالمية 

 تصديق اإلنتاج من مدرس اللغة العربيةيف املدرسة الثانوية العامة (0
 38. 4اجلدول 

 نتيجة تصديق اإلنتاج من مدرس اللغة العربية

 البنود الرقم
 درجة التقومي

 النتيجة
0 3 2 4 

 2 √    الكفاءة املطلوبة 0
 2 √    الكفاءة األساسية 4
 2 √    املادة 2
 2 √    املستخدمة األسلوب 2
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 2  √   املؤشرات 1
 2 √    املوضوع 6
 2 √    التقومي 7
 2  √   احلصة 5
 2 √    مصادر التعلم 9

 2  √   تعليم عناصر اللغة 01
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =27 x  011% =94.1% 
     21 

الكفائة ( من جهة 45. 2من بيان التقومي يف اجلدول  
يف املستوى ممتاز،  %94.1حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري 
 يقات منه كما تلي:. إقرتاحات وتعلختصيص األوقاتوتعليقته حنو 

 لتحصيص األوقات ملادة احلروف اهلجائية يكفي بلقاء واحد (أ 
استخدام اخلطة الدراسية املصطالح الكفائة املطلوبة وليس  (ب 

 معايريالكفاءة
اللغة العربيةيف املدرسة الثانوية  ةتصديق اإلنتاج من مدرس (3

 اإلسالمية
 39. 4اجلدول 

 اللغة العربية ةنتيجة تصديق اإلنتاج من مدرس

 البنود الرقم
 درجة التقومي

 النتيجة
0 3 2 4 
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 2  √   الكفاءة املطلوبة 0
 2  √   الكفاءة األساسية 4
 4   √  املادة 2
 2 √    املستخدمة األسلوب 2
 2  √   املؤشرات 1
 4   √  املوضوع 6
 2  √   التقومي 7
 2  √   احلصة 5
 2  √   مصادر التعلم 9

 2 √    تعليم عناصر اللغة 01
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =21 x  011% =71% 
     21 

الكفائة ( من جهة 45. 2من بيان التقومي يف اجلدول  
يف املستوى جيد،  %94.1حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري 
 . إقرتاحات وتعليقات منه كما تلي:ختصيص األوقاتوتعليقته حنو 

 تصديق اإلنتاج من رئيس وحد  مدرس اللغة العربية جباوى الشرقية (ج)
 21. 4اجلدول 

رئيس وحد  مدرس اللغة العربية جباوى نتيجة تصديق اإلنتاج من 
 الشرقية

 النتيجة درجة التقومي البنود الرقم



71 
 

0 3 2 4 
 2 √    الكفاءة املطلوبة 0
 2 √    الكفاءة األساسية 4
 2 √    املادة 2
 2  √   املستخدمة األسلوب 2
 2 √    املؤشرات 1
 2 √    املوضوع 6
 2  √   التقومي 7
 2 √    احلصة 5
 2  √   مصادر التعلم 9

 2 √    تعليم عناصر اللغة 01
 x  011%قيمة اإلجابة=  القيمة املىوية 

 قيمة األعلى    
   =27 x  011% =94.1% 
     21 

الكفائة ( من جهة 45. 2من بيان التقومي يف اجلدول  
يف املستوى ممتاز،  %94.1حصلت الباحثة على النتيجة األساسية

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اإلقرتاحات اخلبري 
 . إقرتاحات وتعليقات منه كما تلي:ختصيص األوقاتوتعليقته حنو 

 حتسني اإلنتاج .ب
تقوم الباحثة مرحلة  بعد إقامت الباحثة التصديق من اخلرباء

التحسني. 
. املنتج،مليستبعدتغيرياتفياملنتجبعدالتحققمنصحةاملنتجللخرباءفيمرحلةتطوير 
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التيلمتخضعالتعديالتوالتنقيحاتللحصولعلىماملنتجأمابالنسبةللمحتوىأوتصميم
 :هياخلرباءدخالمتن

 يف جمال يف جمال املواد التعليميةبري من اخلالتعديالت  .0
بعد ما تقدمت الباحثة اخلطة الدراسية املصممة إيل اخلبري يف 
جمال املواد التعليمية وأعطى اإلقرتاحات ألن تكون الباحثة اهتماما 

 حباجات التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
 يف جمال تعليم اللغة العربية ن اخلبريالتعديالمت .4

بعد ما تقدمت الباحثة اخلطة الدراسية املصممة إيل اخلبري يف 
اليت قدمتها الباحثة مل قال أّن اخلطة الدراسية  تعليم اللغة العربيةجمال 

فلذالك ال بّد على الباحثة ألن تقوم مرحلة  4102يراعي املنهج 
، 4102التحسينفي تطوير االلكفائة الألساسية اليت تواجه إىل املنهج 
تنسيب و  اإلبتكار يف املواد التعليميةتنسيب املؤشرات باملدخل العلمي

 .4102اخلطة الدراسية باملنهج 
خدم الباحثة الكلمة التشغيلية يف اخلطة قبل حتسني مل تست

الدراسية املصممة وبعد التحسني بدلت الباحثة الكلمة التشغيلية 
املناسبة واإلهتمام يف تطبيق املدخل العلمي ألن تكون اخلطة الدراسية 

 . 4102املصممة جيدا ومناسبا مبنهج 
 اللغة العربية ةالتعديالت من احملاضر  .2

 ةاحملاضر بعد ما تقدمت الباحثة اخلطة الدراسية املصممة إيل 
إقرتحت احملاضرة أن مل تناسب األوقات أو احلصة اليت  اللغة العربية

وضعت الباحثة يف اخلطة الدراسية املصممة. أّن احلصة يف التعليم 
العناصر اللغة أكثر من التعليم املهارات اللغة وال بد أن يكون احلصة 
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صعوبة املواد التعليمية. إذن بدلت الباحثة احلصة بنظر إىل مناسبة ب
 درجة صعوبة املواد.  

 من املدرس اللغة العربية التعديالت .2
بعد ما تقدمت الباحثة اخلطة الدراسية املصممة إيل مدرس 

رأى كما رأت الباحثة يف مشكلت تعليم اللغة العربية يف  اللغة العربية
املدرسة الثانوية بتنوع التالميذ. ولكن أعطى االقرتاحات من جهة 

 .4102املصطالح املستخدمة يف املنهج 
 

 بعد احلسني قبل التحسني الرقم
استخدمت الباحثة املصطالح  0

 معيار الكفائة
بدلت الباحثة املصطالح 

إىل الكفائة  معيار الكفائة
 الشخصية

وضعت الباحثة األوقات  4
بعة للتعليم العناصر اللغة ألر 

 لكل املادة احلصة

بدلت الباحثة األوقات للتعليم 
 احلصة العناصر اللغة لثالثة

 لكل املادة
 رئيس وحدة مدرس اللغة العربية جباوى الشرقية من التعديالت .1

مة إيل رئيس بعد ما تقدمت الباحثة اخلطة الدراسية املصم
وحدة مدرس اللغة العربية جباوى الشرقية رأى كما االقرتاحات من 
اخلبري عن املدخل العلمي يف تطبيق تطوير اخلطة الدراسية على أساس 

 4102املنهج 
 املبحث الثاين: مناقشةنتائج البحث

يف هذه اخلطة تركز الباحثة علوى البيانوات الويت نالتهوا مون دراسوة الوثوائق وهوي 
مواالنج. أموا توورين  0املدرسة الثانويوة احلكوميوة العربية يف  اللغة اخلطة الدراسية لتعليم
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 البيانات األخرى سوف حتللها يف عملية التطوير.
املدرسووة الثانويووة بعوود أن قامووت الباحثووة بتحليوول البيانووات، تنووال املعلومووات أن 

ن وحووودة مووودرس اللغوووة مووو هلوووا خطوووة دراسوووية معينوووة للعربيوووةمووواالنج توووورين  0احلكوميوووة 
ومدرسوة العربيوة يف عمليوة تعلويم اللغوة العربيوة تسوتخدم املخطوط العربية جباوى الشرقية 

واستخدام الكتاب دروس اللغة العربيوة ألّفوه رونتوو وأصوحابه وطبعوه الدراسي البسيط. 
 هوريزون بسيدورجو.

بسووووبب  4102يف تطوووووير هووووذه اخلطووووة الدراسووووية املصووووممة تؤسووووس بوووواملنهج 
دمتت هذه املدرسة هذا املنهج. لتوجوه إىل هوذا املونهج هنواك اإلقورار الوذي البود استخ

 على الباحثة ألن هتتم به. كالكلمة التشتغيلية واملدخل العلمي وما سوى ذلك.
عند املالحظة وجدت الباحثة املشوكالت يف تعلويم اللغوة العربيوة هبوذا املدرسوة 

ب إىل ختصصوووهم يف التقيووويم. هووووذا يعوووين ضوووعف معرفوووة التالميوووذ غوووري املسووولمني يسوووب
يصووبح غووري عووادل يف إعطوواء النتيجووة. يف احلقيقووة الجيوووز وجووود اإلخووتالف يف إعطوواء 
النتيجوووة ألّن األهوووداف تعلووويم اللغوووة العربيوووة يف هوووذه املدرسوووة هوووي تعلووويم اللغوووة الدوليوووة 

 وتعليم اللغة كاملهارة إذن لكل التالميذ وجوب التعلم.
هتموووام علوووى تعلووويم اللغوووة العربيوووة مبدرسوووة الثانويوووة يف هوووذه األحوووول، تركوووزت اال

اإلسووالمية فحسووب. وننسووى أّن بعووض املدرسووة الثانويووة احلكوميووة واألهليووة يوجوود فيهووا 
تعلوويم اللغوووة العربيوووة أيضوووا. هلوووذا األحوووال املخووواوف و الظوووروف رأت الباحثوووة أّن هوووذه 

ية املناسووبة بوووأحوال املسووئلة حتتوواج إىل البحووث والتطووووير وهووي يف تطوووير اخلطوووة الدراسوو
 التالميذ.

بعوود هووذا البحووث اتفووق املوودرس كاملنفيووذ التعلوويم مبووا رأت الباحثووة موون املسووئلة. 
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وبوذالك حنتواج إىل إدخووال املوواد عون عناصوور اللغوة يف اخلطوة الدراسووية حيوث مل توجوود 
هوووذا املوووواد يف القبووول. وتووويقن املووودرس بوووأن هووود الووودرس ستسووواعد كثوووري بالتالميووود غوووري 

 حيث كانوا من قبل مل يستطيع يف قبول هذا الدرس للسهولة.   املسلمني
  أنوحدة مودرس اللغوة العربيوة جبواوى الشوورقيةقرارهوأيضامدخالمنرئيسواالهذاإّن 

األهووداف يف تعلوويم اللغووة العربيووة هبووذه املدرسووة هووي تعلوويم اللغووة كاملهووارة إذن أهووداف 
جنبيووة األخوورى كلغووة اليابانيووة إن العامووة موون تعلوويم اللغووة العربيووة سووواء بأهووداف لغووة األ

بوودأ تعلوويم اللغووة اليابانيووة بتعلوويم األحووروف الكوواجني فالبوود أن تبوودأ تعلوويم اللغووة العربيووة 
 من تعليم األحروف اهلجائية.

إذن املوووووواد يف اخلطوووووة الدراسوووووية املصوووووممة تكوووووون أكثووووور مووووون املوووووواد يف اخلطوووووة 
. ولكون نظورا مون جهوة الرتاكيوب الدراسية السابة بوجود زيوادة املوواد عون عناصور اللغوة

يف اخلطووة الدراسووية املصووممة تكووون أقوول موون الرتكيووب يف اخلطووة الدراسووية السووابة ألن 
اخووووووورتات الباحثوووووووة الرتكيوووووووب السوووووووهلة ألن التالميوووووووذ هوووووووم املبتووووووودئني. وزادت الباحثوووووووة 
احملفوظووووات أو الكلمووووة الطيبووووة لتوووودافع تعلوووويم الوجووووداين كمووووا الكفائووووة املطلوبووووة األوىل 

 .    4102نية يف املنهج والثا
بالنسبة املئوية من مجيع تصديق اإلنتاج قال اخلبري يف جمال املوواد التعليميوة أّن 
اخلطووة الدراسوووية الووويت تطورهتوووا الباحثوووة يف املسووتوى ممتووواز. أموووا اخلبوووريين يف جموووال تعلووويم 

كوذالك قالوت اللغة العربية  أّن اخلطة الدراسية اليت تطورهتا الباحثوة يف املسوتوى ممتواز و 
احملاضووورة اللغوووة العربيوووة العربيوووة  أّن اخلطوووة الدراسوووية الووويت تطورهتوووا الباحثوووة يف املسوووتوى 
ممتاز. وقال مدرس اللغة العربيوة للمدرسوة جيود جودا. هوذه تودل علوى املنوتج املصوممة 

 جيد لو يوجد فيها كثري من االقرتاحات. 
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رأتووووت الباحثووووة أّن هووووذه اخلطووووة ليسووووت ممتووووازة ولكوووون بعوووود إبووووراز هووووذا املنووووتج 
واالنتقوووادت مووون قبووول اخلووورباء واملووودرس فصوووار هوووذا املنوووتج جووودير باالسوووتهالك خاصوووة 

 للمدرسة اليت قامت الباحثة فيها بنظر عن املشكالت املوجودة. 
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 اخلالصة  .أ
لتعليم اللغة العربية علىاملنهج القيام بدراسة وحتليل البيانات عن اخلطة الدراسية بعد 

، اكتشفت الباحثة باخلالصة مطابقا تورين ماالنج 0للمدرسة الثانوية احلكومية  4102
 بأسئلة البحث يف الفصل األول:

للمدرسة الثانوية  4102تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية علىاملنهج  .0
باخلطوات: أ( حتليل احلاجات واملشكالت، ب( حتليل  تورين ماالنج 0احلكومية 

البيانات، ج( تصميم املنتج، د( تصديق املنتج اخلرباء، ه( حتسني املنتج، و( 
تورين  0التصحيح، ز( التوزيع إىل مدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية 

ات يف تصميم املنتج هي: أ(تعيني الكفائة املطلوبة، ب( تعيني ماالنج. أما اخلطو 
الكفائة املطلوبة، ج( تعيني املواد التعليمية، د( تعيني أنشطة التعلم، ه( تعيني 
املؤشرات، و( تعيني التقييم، ز( تعيني التخصيص األوقات، ح( تعيني مصادر 

 التعلم.
لتطوير برتكيز تعليم العناصر اللغوية إّن املوصفات واخلصائص املنتج يف هذا البحث وا .4

 4102وتعليم املهارات اللغوية بتطبيق األساس املنهج 
بعد قيام التطوير تقدمت الباحثة تصديق املنتج إىل اخلرباء واملدرس واحملاضر ورئيس  .2

وحدة مدرس اللغة العربية جباوى الشرقية. أما نتيجة اخلطة الدراسية املصممة من 
 وى جيد جدا اخلرباء يف املست
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 البحث توصيات .ب
إّن تطوير اخلطة الدراسية يف هذا البحث الذي صممتها الباحثة لفصل العاشر  .0

فحسب. إذن أرادت الباحثة يف البحث التايل تطوير اخلطة الدراسية لفصل احلادى 
 عشر والفصل الثاين عشر

اخلطة الدراسية يف هذا البحث و رجت الباحثة يف البحث التايل الباحثة  صممت .4
 ه املقرر الدراسيةتشريإلىهذتطوير املواد الدراسية اليت 

 االقرتاحات .ج
 ا يلي : يد الباحثة تقدمي بعض االقرتاحامتبعد ما انتهينا من هذه الدراسة، تر 

ايف املدارس أو يرجى أن تكون نتائج البحث تفيد من حيب ويهتم بالعربية وتعليمه .0
 . املدرسة الثانويةاجلامعات والسيما مدرسو العربية يف 

يرجى تطبيق هذه اخلطة الدراسية يف تعليم العربية وجعلها مصدرا لتطوير املخطط  .4
 الدراسي.

يرجى هذا البحث أن يكون مرجعا من املراجع يف البحث ملن يقوم بالبحود  .2
أخرى مبثل هذا البحث بأسئلة أوسع،  العلمية بعدها. ويرجى أيضا أن تقام حبود 

 املدرسة الثانويةكتطوير مادة التعليم أو وسائل تعليم العربية يف 
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واملصادر  قائمة املراجع  
 

 املراجع العربية: -أ
 . 0990.القاهرة: دار املعرفة.  املنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية. 
السعودية: مكتبة .الرتبية وعلم النفسالبحث النوعي يف . أصحابهثائر أمحد غباري و 
 .4100 .اجملتمع العريب

. عمان: دار الفكر. البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه.  ذوقان عبيدات وآخرون
 م.0994

 :سورية –دمشق  .البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية.وحيد دويري رجاء
 4115دار الفكر: 

مصر: عميد كلية . العربية لغري الناطقني هبا مناهجها وأساليبها تعليم.رشدي أمحد طعيمة
َ.0959 .الرتبية جاممة املنصورة

. جامعة أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي. اخلوالدة حممد حممود
 .4100اليورموك: دار املسرية. 

 
 املراجع األجنبية: -ب

A. Syukur Ghazali. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatan 

Komunikatif-Interaktif. Bandung: Refika Aditama. 0212. 

Basuki dan Retno Widyaningrum. Langkah-langkah Mengembangkan Silabus. 

Yogyakarta: Felicha. 0211. 

E. Mulyasa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Rosda, 0224. 

_________.Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 0213. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 0212. 

Endah Tri Priyatni. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 0213. 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 0217. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.Dokumen Kurikulum 0213َ .Desember 

0210. 
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M. Fadlillah. Implementasi Kurikulum 0213 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

& SMA/MA. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 0217. 

Maria Dominika Niron َ, Modul Pengembangan Silabus Dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Dalam Ktsp, (disampaikan padaPendidikan Dan Latihan Profesi 

Guru Dalam Jabatan Pengawas Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri 

Yogyakarta, 0229) 

 

Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya: Hilal Pustaka, 0212. 

Muhaimin. Model Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran dalam Pendidikan 

Islam Kontemporer di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi. Malang: 

UIN-Maliki Press, 0216. 

Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 0224. 

Syamsuddin AR dan Damaianti, Vismaia S. Metode Penelitian Bahasa. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 0224. 

Trianto.  Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

di kelas). Jakarta: Cerdas Pustaka. 0228. 

Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi. Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab. Malang: UIN Malang Press. 0228. 

 
 املراجع اإلنترينيت: -ج

Kuswari, “Pengembangan Silabus dan Rpp Pembelaaran Bahasa Dan Sastra 

Sunda”,  http//file.upi.edu, diakses pada tanggal 31 Mei 0216 
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دليل املقابلة  0املالحق 
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Format Panduan Interview dengan Kepala SMA N I Kec. Turen Kab. Malang 
 

 

1. Apa alasan perlunya pengajaran bahasa Arab di SMA yang bapak pimpin? 

0. Apa tujuan pengajaran bahasa Arab di SMA ini? 

3. Apa harapan bapak terhadap pengajaran bahasa Arab di SMA? 

 

Format Panduan Interview dengan Guru Bahasa Arab SMA N I Kec. Turen Kab. Malang 

 

 

1. Topik- topik apasajakah yang diajarkan? 

0. Media apa sajakah yang digunakan untuk pengajaran bahasa Arab? Teknik apakah yang digunakan dalam pembelajaran? 

3. Apa kendala yang bapak hadapi dalam melakukan proses belajar mengajar bahasa Arab? 

7. Adakah peserta didik non muslim di SMA ini? 
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تورين ماالنج 0دليل املقابلة برئيس املدرسة الثانوية احلكومية   

 ما هو سبب وجود تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة؟ .0
 ما الغرض من تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة الثانوية؟  .4
 ما هو أمل تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة الثانوية؟  .2

 

تورين ماالنج 0دليل املقابلة مبدرس اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية   

 ما املواد الذي تستخدم يف املدرس تعليم اللغة العربية؟ .0
 لذي تستخدم يف تعليم اللغة العربية؟ما وسائل اإليضاح ا .4
 ما هي املعوقات اليت تواجه املدرس يف تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية؟ .2
 كيف أحواهلم أثناء تعليم اللغة العربية؟  ه املدرسة؟هذ ناك طالب غري مسلمني يفه له .2
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املنتج قبل التحسني2املالحق
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SILABUS 
 

Nama   : SMA N I TUREN  

Kelas/Semester  : X/I 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kompetensi Inti :  

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 0  : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahabn dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3  : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 7  : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1 0 3 7 2 6 4 

1.1 Mengenal  

huruf hijaiyah 
 Huruf hijaiyah 

 

 

 Mendengarkan 

pelafalan huruf 

hijaiyah 

 Drill pelafalan huruf 

hijaiyah 

 Siswa mampu melafalkan 

huruf hijaiyah yang 

didengar. 

 Siswa mampu menyebutkan 

kembalihuruf hijaiyah yang 

didengar. 

 Siswa mampu mengenali 

huruf hijaiyah 

 Lisan  

 Penilaian antar 

terman 

0x72’  Guru 

 Flash Card 

 Power Point 

 

 منَجدَوجد  Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memberikan 

motivasi siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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1.0. Mengenal  

huruf 

hijaiyahbesert

a tanda baca 

 Huruf hijaiyah 

 Tanda baca 

 Mendengarkan 

pelafalan huruf 

hijaiyahbeserta tanda 

baca 

 Drill pelafalan huruf 

hijaiyahbeserta tanda 

baca 

 Siswa mampu melafalkan 

huruf hijaiyahbeserta tanda 

baca 

 Siswa mampu menyebutkan 

kembalihuruf hijaiyahbeserta 

tanda baca 

  Siswa mampu mengenali 

huruf hijaiyahbeserta tanda 

baca 

 Lisan  

 Penilaian antar 

terman 

0x72’  Guru 

 Flash Card 

 Power Point 

 Iqro’ 

 منَصبرَظفر  Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memberikan 

motivasi siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 

0.1. Menulis huruf 

hijaiyah 

 Huruf hijaiyah  Menyalin huruf 

hijaiyah 

 Menulis huruf 

hijaiyah 

 Siswa mampu menebalkan 

huruf hijaiyah 

 Siswa mampu menulishuruf 

hijaiyah 

 Tulis 0x72’  Guru 

 Power point 

 Kertas 

 َزينةَالعلم
 التواضع

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memberikan 

motivasi siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 

3.1. Merangkai 

huruf hijaiyah 

 Huruf hijaiyah  Merangkai huruf 

hijaiyah 

 Drill merangkai kata 

 Menyalin kata 

 Menulis kata 

 Siswa mampu merangkai 

huruf hijaiyah 

 Siswa mampu menyalin kata 

 Siswa mampu menulis kata 

 

 Tulis 0x72’  Guru 

 Power point 

 Kertas 
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 َّ!وماَاللذةَإال
 بعدَالتعب

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 

7.1. Memahami 

makna kata, 

tentang 

 التعارف

 
 

 Kata tanya man dan 

min aina 

 Mufrodat baru 

seperti: 

أنا،َأنَت،َأنِت،َهو،َ

 هى،َأحمد،َفاطمة

 

 Guru mengeksplor 

pengetahuan siswa 

dengan gambar atau 

dengan media 

lainnya yang 

berkaitan dengan 

 التعارف
 Guru menyampaikan 

hikmah yang 

berkaitan dengan 

 التعارف
 Menirukan kata atau 

kalimat yang 

didengar 

 Tanya jawab tentang 

kata atau kalimat 

yang didengar. 

 Mengungkapkan  isi 

materi yang 

didengar. 

 Siswa mampu memahami 

kata atau kalimat yang 

didengar dengan tepat dan 

benar 

 Siswa mampu mengartikan 

kata atau kalimat yang 

didengar dengan tepat dan 

benar. 

 Siswa mampu 

mengungkapkan kembali isi 

wacana yang didengar. 

 

 Pengamatan:  

Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat memahami 

 Penilaian antar siswa 

(angket) 

 Lisan 

 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 Gambar/power 

point 

 

 

 َخيرَجليسَفي

 الزمانَكتاب

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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7.0. Melakukan 

dialog 

sederhana 

tentang 

 التعارف

 Kata tanya man, dan 

min aina 

 Teks hiwar seperti 

َصباحَالخيرََ-

َ+َصباحَالنورَ

َمنَأنَتَ؟َ-

َ+َأناَأحمد

َمنَأنِتَ؟َ-

+َأناَفاطمةََ  

 Melafalkan materi 

hiwar dengan tepat 

dan benar secara 

klasikal. 

 Melafalkan materi 

hiwar secara 

berpasangan. 

Berkenalan dengan 

teman dengan 

menyebutkan nama 

dirinya dan nama 

temannya dengan 

menggunakan 

dlomir. 

 Bertanya jawab 

dengan 

kelompoknya. 

 Partik percakapan 

tanpa teks  secara 

berpasangan. 

 Siswa mampu melafalkan 

kosa kata dan kalimat 

dengan pelafalan yang tepat 

dan benar. 

 Siswa mampu 

memperkenalkan diri atau 

temannya dengan 

menyebutkan dlomir dan 

namanya. 

 Siswa mampu bertanya 

dengan menggunakan kata 

tanya man,min dan hal. 

 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan tepat. 

 Siswa mampu 

mendemonstrasikan materi 

hiwar 

 Pengamatan: 

1. Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik 

0. Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

 Penilaian antar siswa 

(angket) 

 Lisan (praktik      

dialog)  

 

 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 Multimedia 

 

 رإمنعذبلسانهكث

 خوانه

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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7.3 Melafalkan 

huruf hijaiyah, 

kata, kalimat 

dan wacana 

tertulis 

tentang

 التعارف

 Kata tanya man dan 

min aina 

 Teks bacaan : 

أناَصالح،َأناَِمْنَ

َماالنج

هوَفريدٌ،َهوَِمْنَ

َجاكرتا،َ

هىَليلى،َهىَِمْنَ

 سوراباياَ

 

 Mempraktekkan 

cara-cara melafalkan 

huruf arab seperti ta’ 

dan tho’. 

 Menirukan pelafalan 

teks bacaan dengan 

benar dan tepat 

sesuai dengan tanda 

baca. 

 Tanya jawab tentang 

isi bacaan 

 Membaca secara 

individu teks bacaan 

secara bergantian. 

 Siswa mampu melafalakan 

teks bacaan dengan benar 

dan tepat sesuai dengan 

tanda baca. 

 Siswa mampu 

mengidentifikasi makna kata 

atau kalimat dalam teks. 

 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan (tanya jawab) 

yang berkaitan dengan isi 

teks. 

 Pengamatan:  

1. Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat 

Melafalakan, 

memahami teks 

bacaan dengan 

benar dan tepat 

sesuai dengan 

tanda baca. 

0. Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat Menjawab 

pertanyaan (tanya 

jawab) yang 

berkaitan dengan 

isi teks 

 Lisan  

 Penialaian antar siswa 

(angket) 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 

  َوعاملَالناسَبما

 تحبَمنهَدائما

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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7.7. Menyalin kata, 

kalimat dan 

menyusun 

kata menjadi 

kalimat 

sempurna 

tentang 

 التعارف

 

 Kata tanya man  dan 

min aina 

 Contoh khot : 

منَكثرَإحسانهَ

إخوانهكثرَ  

 Menulis kembali 

huruf, kata, frase dan 

kalimat 

 Menulis contoh khot 

 Siswa mampu menyalin 

kalimat sesuai dengan 

contoh (khot). 

 Siswa mampu menyusun 

huruf-huruf menjadi kalimat 

yang benar. 

 Siswa mampu menyusun 

kata-kata menjadi kalimat 

yang sempurna. 

 Siswa mampu membuat 

kalimat sederhana dengan 

menggunakan kosa kata baru 

dan pola kalimat telah 

dipelajari. 

 Tulis 

 Pengamatan:  

Mengamati sejauh 

mana siswa dapat 

menulis kembali teks 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

tema/topik 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 

 رَمنَكثرَإحسانهَكث

 إخوانه

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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2.1. Memahami 

makna kata, 

tentang َالحياة

 فيَالمدرسة

 
 

 Struktur kalimat 

 جملةَمفيدة

 Mufrodat baru 

seperti: 

مدرسة،َفصل،َ

معمل،َإدارة،َ

مقصف،َيتعلم،َ

 يكتب،َيقرأ

 

 Guru mengeksplor 

pengetahuan siswa 

dengan gambar atau 

dengan media 

lainnya yang 

berkaitan dengan 

ةالحياةَفيَالمدرس  

 Guru menyampaikan 

hikmah atau 

pelajaran yang dapat 

diambil yang 

berkaitan dengan  

materi َالحياةَفي

 المدرسة
 Siswa menirukan 

kata atau kalimat 

yang didengar 

 Siswa bertanya 

jawab tentang kata 

atau kalimat yang 

didengar. 

 Siswa 

mengungkapkan  isi 

materi yang 

didengar. 

 Siswa mampu memahami 

kata atau kalimat yang 

didengar dengan tepat dan 

benar 

 Siswa mampu mengartikan 

kata atau kalimat yang 

didengar dengan tepat dan 

benar. 

 Siswa mampu 

mengungkapkan kembali isi 

wacana yang didengar. 

 

 Lisan 

 Pengamatan:  

Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat memahami  

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 
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  َاطلبَالعلمَمن

 المهدَإلىَاللحد

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 

2.0. Melakukan 

dialog 

sederhana 

tentang َالحياة

 فيَالمدرسة

 Struktur kalimat  

 جملةَمفيدة

 Teks hiwar seperti 

َصباحَالخيرََ-

َ+َصباحَالنورَ

متىَتذهبَإلىََ-

َالمدرسةَ؟

+َأذهبَفيَالساعةَ

َالسادسةَوالنصف

َأينَتتعلمَ؟َ-

+َأتعلمَفيَالمدرسةََ

1َالثانويةَالحكوميةَ

 تورينَماالنج

 Siswa melafalkan 

materi hiwar dengan 

tepat dan benar 

secara klasikal. 

 Siswa melafalkan 

materi hiwar secara 

berpasangan.  

 Siswa mertanya 

jawab dengan 

kelompoknya. 

 Siswa memprartika 

percakapan tanpa 

teks  secara 

berpasangan. 

 Siswa mampu melafalkan 

kosa kata dan kalimat 

dengan pelafalan yang tepat 

dan benar. 

 Siswa mampu dialog dengan 

tepat dan benar dengan 

menggunakan جملةَمفيدة 

 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan tepat. 

 Siswa mampu 

mendemonstrasikan materi 

hiwar 

 Lisan (praktik      

dialog)  

 Pengamatan: 

3. Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik 

7. Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 Multimedia 
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  ََالصغرالعلمَفي

كاالنقشَعلىَ

 الحجر

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 

2.3 Melafalkan 

huruf hijaiyah, 

kata, kalimat 

dan wacana 

tertulis 

tentangَالحياة

 فيَالمدرسة

 Struktur kalimat 

 جملةَمفيدة

 Teks bacaan : 

أناَصالح،َأناَِمْنَ

َماالنج

أتعلمَفيَالمدرسةَ

1َالثانويةَالحكوميةَ

تورينَماالنج.َ

 مدرستيَكبيرةَوواسعة

 

 Siswa 

mempraktekkan 

cara-cara melafalkan 

huruf arab seperti 

qaf dan kaf. 

 Siswa menirukan 

pelafalan teks bacaan 

dengan benar dan 

tepat sesuai dengan 

tanda baca. 

 Siswa bertanya 

jawab tentang isi 

bacaan 

 Siswa membaca 

secara individu teks 

bacaan secara 

bergantian. 

 Siswa mampu melafalakan 

teks bacaan dengan benar 

dan tepat sesuai dengan 

tanda baca. 

 Siswa mampu 

mengidentifikasi makna kata 

atau kalimat dalam teks. 

 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan (tanya jawab) 

yang berkaitan dengan isi 

teks. 

 Lisan  

 Pengamatan:  

3. Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat 

Melafalakan, 

memahami teks 

bacaan dengan 

benar dan tepat 

sesuai dengan 

tanda baca. 

7. Mengamati 

sejauhmana siswa 

dapat Menjawab 

pertanyaan (tanya 

jawab) yang 

berkaitan dengan 

isi teks 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 

  َآفةَالعلمَالنسيان   Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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2.7. Menyalin kata, 

kalimat dan 

menyusun kata 

menjadi kalimat 

sempurna tentang 

الحياةَفيَ

 المدرسة

 

 Struktur kalimat  

 جملةَمفيدة

 Contoh khot : 

لوالَالعلمَلكانَ

 الناسَكالبهائمََ

 

 Siswa menulis 

kembali huruf, kata, 

frase dan kalimat 

 Siswa menulis 

contoh khot 

 Siswa mampu menyalin 

kalimat sesuai dengan 

contoh (khot). 

 Siswa mampu menyusun 

huruf-huruf menjadi kalimat 

yang benar. 

 Siswa mampu menyusun 

kata-kata menjadi kalimat 

yang sempurna. 

 Siswa mampu membuat 

kalimat sederhana dengan 

menggunakan kosa kata baru 

dan pola kalimat telah 

dipelajari. 

 Tulis 

 Pengamatan:  

Mengamati sejauh 

mana siswa dapat 

menulis kembali teks 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

tema/topik 

0x72’  Guru 

 Buku Paket 

Bahasa Arab 

 

  َلوالَالعلمَلكان
 الناسَكالبهائمََ

 Mendengarkan 

pelafalanmahfudzot 

 Guru memotivasi 

siswa lewat 

mahfudzot 

 Siswa mampu 

melafalkanmahfudzot dengan 

tepat dan benar 

 Penilaian antar 

terman 

1x72’  Power Point 
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املنتج بعد التحسني6املالحق
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 اللغة العربية لفصاللعاشر عليمتاخلطة الدراسية ل

 تورين ماالنج 0مبدرسة العالية احلكومية 

 

 قدرة التالميذ -أ

 : ترسخ و العمل حسب اإلعتقاد الطالب  0قدرة التالميذ

: ترسخ و العمل بالصدق. واملسؤولية. والتعاون والتوازن والسالم و األدب لتحليل مسائل املعاملة بالبيئة و العامل  4قدرة التالميذ
 اإلجتماعية حىت يكون حمال ملراة الدولة يف معاملة الدنيا. 

م باملعلمات التكنولوجية والفن : الفهم و العمل و البحث على املعلمات احلاليةو املقرتحة و اإلجرأاتية حسب ميوهل 2قدرة التالميذ
القليمية و اإلنسانية خبربة اإلنسانية و الدولية و كذالك االسباب الظواهر. مث العمل مبعلماهتم اإلجرأاتية يف بعض اجملال 

 حسب ميوهلم لتحليل املسائل 
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م قد تعلم يف املدرسة و القدرة على العمل : البحث والفكر يف الظاهر والنشر يف احلقيقي و الغيب عن ترقية النفس ع 2قدرة التالميذ
 حسب القواعد العلمية   

 الدراسية املواد -ب

 حروف احلجائيةالتعارف باأل .0
 حروف احلجائيةاألكتابة  .4
 حروف احلجائيةاألتركيب  .2
 "التعارف" .2
 "احلياة يف املدرسة" .1
 " األسرة" .6
 "األعمال اليومية" .7
 "املهنة" .8

 غراض التدريسأ -ج
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تواصل باللغة العربية ي أن لطالبمن ارجى بشكل عام، تورين ماالجن 0مدرسة العالية احلكومية بعد األنشطة تعلم اللغة العربية يف 
العربية.على وجه التحديد، فإن الغرض من تعلم اللغة  اللغة تقن اللغات األجنبية، منهاحيث من كل واحد بتنافس يف عصر العوملة لكيي

 وهي:تورين ماالجن 0مدرسة العالية احلكومية العربية يف 

 املادة األوىل .1

 قدرة التالميذ على نطق باالحروف احلجائية اليت قد مسعها  (أ
 قدرة التالميذ على ذكراالحروف احلجائية اليت قد مسعها (ب
 ادراك الطالب باالحروف احلجائية (ج
 املادة الثاين .0

 احلركاتمع قدرة التالميذ على نطق باالحروف احلجائية  (أ
 مع احلركاتقدرة التالميذ على ذكراالحروف احلجائية  (ب
 مع احلركات ادراك الطالب االحروف احلجائية (ج
 املادة الثالث .3

 االحروف احلجائية ع علىتغليظ قدرة التالميذ  (أ
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 االحروف احلجائيةكتابة قدرة التالميذ على   (ب

 املادة الرابع .7

 االحروف احلجائية ع علىرتكيب قدرة التالميذ  (أ
 نقل اجلملةقدرة التالميذ على  (ب
 كتابة اجلملةقدرة التالميذ على   (ج
 املادة اخلامس .2

 فهماجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على  (أ
 ترجيماجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على  (ب
 اعادةمضمون اجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (ج

 املادة السادس .6
 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (أ

 ان يعرف نفسه او صديقهقدرة التالميذ على  (ب
 استخدام حرف االستفهام "من" و "من"قدرة التالميذ على  (ج
 إجابة االسئلة بالضبط قدرة التالميذ على (د
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 اظهار احملادثةقدرة التالميذ على  (ه
 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (و
 فهم املعاين نسخةقدرة التالميذ على  (ز
 إجابة االسئلة عن مضمون النسخة قدرة التالميذ على (ح

 املادة السابع .7
 نقل الكلمة باخلط النسخ قدرة التالميذ على (أ

 تركيب االحروف حىت تكون الكلمة الصحيحةقدرة التالميذ على  (ب
 تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحةقدرة التالميذ على  (ج
 باستخدام املفردات اجلديدة و االسلوب املألوفةتركيب الكلمة البسيطة قدرة التالميذ على  (د
 فهماجلمل املسموعة بضبط صحيحقدرة التالميذ على  (ه
 تفسرياجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على  (و
 اعادة القاءمضمون اجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (ز

 املادة الثامن .5
 نطق املفردات و الكلمة نسخة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (أ

 احلوار باستخدام جلملة املفيدة قدرة التالميذ على (ب
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 إجابة االسئلة بالضبط قدرة التالميذ على (ج
 اظهار موضوع احملادثةقدرة التالميذ على  (د
 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (ه

 فهم املعاين نسخةقدرة التالميذ على  (و
 ابة االسئلة عن مضمون النسخةإج قدرة التالميذ على (ز
 نقل الكلمة باخلط النسخ قدرة التالميذ على (ح

 تركيب االحروف حىت تكون الكلمة الصحيحةقدرة التالميذ على  (ط
 تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحةقدرة التالميذ على  (ي
 املألوفةتركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات اجلديدة و االسلوب قدرة التالميذ على  (ك

 املادة التاسع .9
 فهمالكلمة او اجلمل املسموعة بضبط و صحيح قدرة التالميذ على  (أ

 اجلمل املسموعة بضبط و صحيح فسري تقدرة التالميذ على  (ب
 اعادة ذكرمضمون اجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة التالميذ على (ج

 نطق املفردات و اجلمل بضبط و صحيح قدرة التالميذ على  (د

 بضبط و صحيحاملبتداء واخلرب احملادثةباستخدام قدرة التالميذ على  (ه
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 إجابة االسئلة بالضبط قدرة التالميذ على (و
 اظهار احملادثةقدرة التالميذ على  (ز
 املادة العاشرة .01
 نطق نسخة بضبط و صحيح قدرة التالميذ على (أ

 فهم املعاين نسخةقدرة التالميذ على  (ب
 ن مضمون النسخةإجابة االسئلة ع قدرة التالميذ على (ج
 قدرة التالميذ على نقل الكلمة باخلط النسخ (د
 قدرة التالميذ على تركيب االحروف حىت تكون الكلمة الصحيحة (ه
 قدرة التالميذ على تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحة (و
 ب الذى قد تعلمقدرة التالميذ على تركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات اجلديدة و االسلو  (ز
 املادة احلادى عشر .00
 صحيح و اجلمل املسموعةبضبط  الكلمة و قدرة التالميذ على فهم (أ

 صحيح و اجلمل املسموعة بضبط  فسريقدرة التالميذ على ت (ب
 صحيح و مضمون اجلمل املسموعة بضبطذكر قدرة التالميذ على اعادة  (ج
 قدرة التالميذ على نطق املفردات و اجلمل بضبط و صحيح (د
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 بضبط و صحيحملة الفعلية اجلقدرة التالميذ على احملادثة باستخدام  (ه
 بضبط و صحيحملة الفعلية اجلباستخدام  السؤالقدرة التالميذ على  (و
 قدرة التالميذ على إجابة االسئلة بالضبط (ز
 قدرة التالميذ على اظهار احملادثة (ح
 املادة الثاىن عشر .04
 قدرة التالميذ على نطق نسخة بضبط و صحيح (أ

 قدرة التالميذ على فهم املعاين نسخة (ب
 قدرة التالميذ على إجابة االسئلة عن مضمون النسخة (ج
 قدرة التالميذ على نقل الكلمة باخلط النسخ (د
 قدرة التالميذ على تركيب االحروف حىت تكون الكلمة الصحيحة (ه
 قدرة التالميذ على تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحة (و
 ب الذى قد تعلمتركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات اجلديدة و االسلو قدرة التالميذ على  (ز
 املادة الثالث عشر .02
 صحيح و اجلمل املسموعةبضبط  الكلمة و قدرة التالميذ على فهم (أ

 صحيح و اجلمل املسموعة بضبط  فسريقدرة التالميذ على ت (ب
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 صحيح و مضمون اجلمل املسموعة بضبطذكر قدرة التالميذ على اعادة  (ج
 قدرة التالميذ على نطق املفردات و اجلمل بضبط و صحيح (د
 بضبط و صحيحفعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر قدرة التالميذ على احملادثة باستخدام  (ه
 بضبط و صحيح فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمرباستخدام  السؤالقدرة التالميذ على  (و
 قدرة التالميذ على إجابة االسئلة بالضبط (ز
 يذ على اظهار احملادثةقدرة التالم (ح
 املادة الرابع عشر .02
 قدرة التالميذ على نطق نسخة بضبط و صحيح (أ

 قدرة التالميذ على فهم املعاين نسخة (ب
 قدرة التالميذ على إجابة االسئلة عن مضمون النسخة (ج
 قدرة التالميذ على نقل الكلمة باخلط النسخ (د
 الصحيحةقدرة التالميذ على تركيب االحروف حىت تكون الكلمة  (ه
 قدرة التالميذ على تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحة (و
 ب الذى قد تعلمقدرة التالميذ على تركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات اجلديدة و االسلو  (ز
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 طريقة التدريس -د
 : التعليم العلمي  املنهج .0
 : املناقشة و احلوار و التدريب احملادثة و النطق  طريقة التدريس .4

 
 راجع التدريسالوسائل و اجلهاز و امل -ه

 . فيديو. عرضتقدميي و غري ذالك: بطاقةالذاكرةاملدجمة   الوسائل .0
 و حاسومبحمول: شاشة  اجلهاز   .4
 الدراسي لفصلدرسة العالية : املقرر لدرس اللغة العربية  مل  راجع التدريسامل .2
 (4102 سيدوأرجو . هوريزون .  العاشر   
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 اخلطة الدراسية

 تورين  0املدرسة العالية احلكومية :  اسم املدرسة

 سنة لول اأ/العاشر : الفصل

 اللغة العربية :  الدرس

 قدر  التالميذ

 : ترسخ و العمل حسب اإلعتقاد الطالب  0التالميذقدرة 

: ترسخ و العمل بالصدق. واملسؤولية. والتعاون والتوازن والسالم و األدب لتحليل مسائل املعاملة بالبيئة و العامل  4التالميذقدرة 
 اإلجتماعية حىت يكون حمال ملراة الدولة يف معاملة الدنيا. 

م باملعلمات التكنولوجية والفن : الفهم و العمل و البحث على املعلمات احلاليةو املقرتحة و اإلجرأاتية حسب ميوهل 2التالميذقدرة 
القليمية و اإلنسانية خبربة اإلنسانية و الدولية و كذالك االسباب الظواهر. مث العمل مبعلماهتم اإلجرأاتية يف بعض 

 اجملال حسب ميوهلم لتحليل املسائل 
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م قد تعلم يف املدرسة و القدرة على العمل : البحث والفكر يف الظاهر والنشر يف احلقيقي و الغيب عن ترقية النفس ع 2التالميذقدرة 
 حسب القواعد العلمية    
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اتتوزيع األوق املراجع التدريس ميو التق  الدراسيةعملية   املؤشرات  الدراسية املواد    القدر  األساسية 

7 6 5 4 3 2 1 

 املدرس 
  الفلش كرد 
 شاشة 

6x54   شفهيال 
  التالميذبني التقومي من 
 

  قدرة الطالب على نطق باالحروف احلجائية اليت قد مسعها 
 قدرة الطالب على ذكراالحروف احلجائية اليت قد مسعها 
  ادراك الطالب باالحروف احلجائية 

  السماعة كيفية نطق
 باالحروف احلجائية

  التمرين نطق باالحروف
 احلجائية

 التعارف باالحروف  0.0 االحروف احلجائية
 احلجائية

 0 شاشةx54  التالميذ بني التقومي من 
  

 حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 من جد وجد 

 املدرس 
  الفلش كرد 
 شاشة 
 إقرا 

 6x54  شفهيال 
  التالميذبني التقومي من 

 

  مع احلركاتقدرة الطالب على نطق باالحروف احلجائية 
  مع احلركاتقدرة الطالب على ذكراالحروف احلجائية 
 مع احلركات ادراك الطالب االحروف احلجائية 

  السماعة كيفية نطق
مع  االحروف احلجائية

 احلركات
  التمرين نطق باالحروف

 مع احلركات احلجائية

 االحروف احلجائية 
 احلركات 

التعارف باالحروف  0.4
 مع كيفية القراءة احلجائية

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 من صرب ظفر
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 املدرس 
 شاشة 
 الورقة 

 6x54  كتابة  االحروف احلجائية ع علىتغليظ قدرة الطالب 
   االحروف احلجائيةكتابة قدرة الطالب على 

 احلجائيةاالحروف قل ن 
  االحروف احلجائيةكتابة 

 االحروف احلجائية   االحروف احلجائيةكتابة 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 زينة العلم التواضع

 املدرس 
 شاشة 
 الورقة 

 6x54  كتابة  االحروف احلجائية ع علىرتكيب قدرة الطالب 
  نقل اجلملةقدرة الطالب على 
   كتابة اجلملةقدرة الطالب على 

  االحروف تركيب
 احلجائية

 مترين تركيب اجلملة 
 نقل اجلملة 
 كتابة اجلملة 

 االحروف احلجائية   االحروف احلجائيةتركيب 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من   حملفوظاتبالضبطنطق اقدرة الطالب على   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 بعد التعبوما اللذة إال
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 الصور او شاشة 

 6x54   املالحظة: اىل اي مدى
 يفهم الطالب عن املوضوع 

  التقييم من بني الطالب 
 شفهيال 
 

  املسموعة فهماجلملقدرة الطالب على 
 بضبط صحيح 

 بضبط صحيح  ترجيماجلمل املسموعةقدرة الطالب على 
 اعادةمضمون اجلمل املسموعة بضبط  قدرة الطالب على

 صحيح

  جتول املدرس معلمات
الطالب بصور او اي 
جمال املتعقلة مبوضوع 

 "التعارف"
  علم املدرس عن حكمة

 التعارف
 تقليد اجلمل املسموعة 
  احلوار عن اجلمل

 املسموعة
  القاء املعاين عن اجلمل

 املسموعة 

  حرف اإلستفهام "من" و
 "من أين" 

  املفردات اجلديدة
"أنا.أنت.أنت.هو. هي. 

 أمحد .فاطم"

 فهم املعاين اجلمل "التعارف"

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 خري جليس يف الزمان كتاب
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
  الصور او شاشة 

 6x54  املالحظات: 

  املالحظة حنو كيفية الطالب
يتحادثون عن هدا 

 املوضوع

  املالحضة اىل اي مدى يفهم
الطالب عن عناصر اللغوية 

 و الرتكيب يف اللغة العربية
  التقييم من بني الطالب 
 تدريب  شفهي ال 

 احملادثة(

 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة الطالب على 

  ان يعرف نفسه او صديقهقدرة الطالب على 
  استخدام حرف االستفهام "من" و "من"قدرة الطالب على 
 إجابة االسئلة بالضبط قدرة الطالب على 
  اظهار احملادثةقدرة الطالب على 

 

  واحد تدريب احملادثة
 فواحجدا بضبط صحيح

  تدريب احملادثة من كل
نفرين و يعرف كل مع 

 االخر 
  تدريب احملادثة مع

 اجملموعة
  تدريب احملادثة من كل

 نفرين من غري نسخة 

  حرف اإلستفهام "من" و
 "من أين" 

  نسخة احملادثة 
 صباح اخلري-

 + صباح النور 

 من أنَت ؟ -

 + أنا أمحد

 من أنِت ؟ -

 + أنا فاطمة 

  احملادثة البسيطة عن
 "التعارف"

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

من عذب لسانه 
 كثر إخوانه
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  املالحظات: 

  مدىاملالحضة اىل اي 
لى  الطالب ع يقدر 

 فهمنطق او 
 النسخةبالضبط 

 يقدر  املالحضة اىل اي مدى 
إجابة  علىلى  الطالب ع

 عن مضمون النسخة االسئلة 
  التقييم من بني الطالب 
 شفهيال 

 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة الطالب على 

  نسخةفهم املعاين قدرة الطالب على 
 عن مضمون النسخة إجابة االسئلة  قدرة الطالب على 

  تدريب على نطق
حنو االحروف احلجائية 

 "ط " و " ت"
 احملادثة  تقليد نسخة

 بضبط صحيح 
  احلوار عن مضمون

 النسخة 
  قرءة النسخة واحدا

 فواحدا

  حرف اإلستفهام "من" و
 "من أين" 

  نسخة احملادثة 
أنا صاحل، أنا ِمْن  

 ماالنج

هو فريٌد، هو ِمْن 
 جاكرتا، 

هى ليلى، هى ِمْن 
 سورابايا 

  تدريب نطق على االحروف
احلجائية و اجلمل احملادثة عن 

 "التعارف"
 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

وعامل الناس مبا 
 حتب منه دائما
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  كتابة 

 :املالحظات 

 املالحضة اىل اي مدى 
لى  الطالب ع يقدر 
املتعلقة  النسخةكتابة 

 باملوضوع 

 نقل الكلمة باخلط النسخ قدرة الطالب على 

  تركيب االحروف حىت تكون الكلمة قدرة الطالب على
 الصحيحة

  اجلملة الصحيحةتركيب الكلمة حىت تكون قدرة الطالب على 
  تركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات قدرة الطالب على

 اجلديدة و االسلوب املألوفة 

  والكلمة و  االحروف نفل
 اجلمل 

 كتا بة اخلط النسخ 

  حرف اإلستفهام "من" و
 "من أين" 

 كتا بة اخلط النسخ 
 "من كثر إحسانه كثر إخوانه"

 

النقل و الرتكيب اجلمل حىت 
محلة مفيدة عن موضوع تكون 

 "التعارف"

 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 من كثر إحسانه كثر إخوانه
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  شفهيال 
 ظة:املالح 
  اىل اي مدى يقدر  املالحضة

 لى فهمالطالب ع
 

  فهماجلمل املسموعةقدرة الطالب على 
 بضبط صحيح

 ترجيماجلمل املسموعة بضبط صحيح قدرة الطالب على 
 اعادة القاءمضمون اجلمل املسموعة بضبط  قدرة الطالب على

 صحيح

  جتول املدرس معلمات
الطالب بصور او اي 
 جمال املتعقلة مبوضوع "

 " احلياة يف املدرسة
  علم املدرس عن حكمة

احلياة يف  مبوضوع "
 " املدرسة

  قلد الطالب اجلمل
 املسموعة

  احلوار عن اجلمل
 املسموعة

  القى الطالب املعاين عن
 موضوع املسموعة 

  اجلملة املفيدة 
  مدرسة، املفردات اجلديدة

فصل، معمل، إدارة، 
مقصف، يتعلم، يكتب، 

 يقرأ
 

 

احلياة عن موضوع "فهم املعاين 
 "يف املدرسة

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

اطلب العلم من 
 املهد إىل اللحد
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
  الصور او شاشة 

 6x54  تدريب احملادثة( شفهيال  
 املالحظات: 

  املالحظة عن كيفية الطالب
يتحادثون عن هدا 

 املوضوع

  املالحضة اىل اي مدى يفهم
الطالب عن عناصر اللغوية 

 و الرتكيب يف اللغة العربية
 

 نسخة بضبط املفردات و الكلمة نطق  قدرة الطالب على
 صحيح

 جلملة املفيدةاستخدام باحلوار  قدرة الطالب على 
 إجابة االسئلة بالضبط قدرة الطالب على 
  احملادثةموضوع اظهار قدرة الطالب على 

  نطق الطالب عن
موضوع احلواربضبط 

 صحيح
  نطق الطالب عن

موضوع احلوار من كل 
 نفرين 

  تدريب احملادثة مع
 اجملموعة

  تدريب احملادثة من كل
  .نفرين من غري نسخة

 

 اجلملة املفيدة 
  نسخة احملادثة 
 اخلري صباح  -

 + صباح النور 
 مىت تذهب إىل املدرسة -
 ؟

أذهب يف الساعة + 
 السادسة والنصف

 ؟ أين تتعلم -
أتعلم يف املدرسة +  

تورين  0الثانوية احلكومية 
 ماالنج

  احلياة يف احملادثة البسيطة عن
 "املدرسة

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

العلم يف الصغر كاالنقش على 
 احلجر
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  املالحظات: 

 املالحضة اىل اي مدى 
لى  الطالب ع يقدر 

 فهمنطق او 
 النسخةبالضبط صحيح

 يقدر  املالحضة اىل اي مدى 
إجابة  علىلى  الطالب ع

 عن مضمون النسخة االسئلة 
 شفهيال 

 نطق نسخة بضبط صحيح قدرة الطالب على 

  نسخةفهم املعاين قدرة الطالب على 
 عن مضمون النسخة إجابة االسئلة  قدرة الطالب على 

  تدريب على نطق
حنو االحروف احلجائية 

 "ق " و " ك"
 احملادثة  تقليد نسخة

 بضبط صحيح 
  احلوار عن مضمون

 النسخة 
  قرءة النسخة واحدا

 فواحدا

 اجلملة املفيدة 
  نسخة احملادثة 

أنا صاحل، أنا ِمْن 
 ماالنج

أتعلم يف املدرسة 
 0الثانوية احلكومية 

تورين ماالنج. مدرسيت  
 كبرية وواسعة

  تدريب نطق على االحروف
احلجائية و اجلمل احملادثة عن 

 "احلياة يف املدرسة"
 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

 آفة العلم النسيان
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  كتابة 

 :املالحظات 

 املالحضة اىل اي مدى 
لى  الطالب ع يقدر 
املتعلقة  النسخةكتابة 

 باملوضوع 

  نقل الكلمة باخلط النسخ الطالب علىقدرة 

  تركيب االحروف حىت تكون الكلمة قدرة الطالب على
 الصحيحة

  تركيب الكلمة حىت تكون اجلملة الصحيحةقدرة الطالب على 
  تركيب الكلمة البسيطة باستخدام املفردات قدرة الطالب على

 اجلديدة و االسلوب املألوفة 

  االحروف نفل الطالب
 مل والكلمة و  اجل

  كتب الطالب اخلط
 النسخ

 مفيدة ةمجل 
 كتا بة اخلط النسخ 

لوال العلم لكان الناس 
 كالبهائم  

النقل و الرتكيب اجلمل حىت 
تكون محلة مفيدة عن موضوع 

 "احلياة يف املدرسة"

 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   السماعة كيفية نطق
 احملفوظات

  املدرس يشجع الطالب
 با حملفوظات

لوال العلم لكان الناس  
 كالبهائم  

 



29 
 

 اخلطة الدراسية

 تورين  0املدرسة العالية احلكومية :  اسم املدرسة

 سنة لخر ا/آالعاشر:  الفصل 

 اللغة العربية :  الدرس

 التالميذقدرة 

 : ترسخ و العمل حسب اإلعتقاد الطالب  0التالميذقدرة 
: ترسخ و العمل بالصدق. واملسؤولية. والتعاون والتوازن والسالم و األدب لتحليل مسائل املعاملة بالبيئة و العامل  4التالميذقدرة 

 اإلجتماعية حىت يكون حمال ملراة الدولة يف معاملة الدنيا. 
جرأاتية حسب ميوهلم باملعلمات التكنولوجية والفن : الفهم و العمل و البحث على املعلمات احلاليةو املقرتحة و اإل 2التالميذقدرة 

القليمية و اإلنسانية خبربة اإلنسانية و الدولية و كذالك االسباب الظواهر. مث العمل مبعلماهتم اإلجرأاتية يف بعض 
 اجملال حسب ميوهلم لتحليل املسائل 
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عن ترقية النفس عم قد تعلم يف املدرسة و القدرة على العمل : البحث والفكر يف الظاهر والنشر يف احلقيقي و الغيب  2التالميذقدرة 
 حسب القواعد العلمية  

تاألوقاتوزيع  املراجع التدريس ميو التق  الدراسيةعملية   املؤشرات  الدراسية املواد   القدرة األساسية 

7 2 4 5 2 6 0 

 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 

 

 6x54   :املالحظة 
املالحظة اىل اي مدى يفهم 

 الطالب عن املوضوع 

  التقييم من بني الطالب 
 شفهيال 
 

  فهمالكلمة او اجلمل قدرة الطالب على
 صحيح  و املسموعةبضبط

  اجلمل املسموعة فسري تقدرة الطالب على
 صحيح و بضبط 

 اعادة ذكرمضمون اجلمل  قدرة الطالب على
 املسموعة بضبط صحيح

  الطالب جتول املدرس معلمات
بصور او اي جمال املتعقلة مبوضوع 

 "األسرة"
 " األسرةعلم املدرس عن حكمة" 
 قلدالطالب اجلمل املسموعة 
 احلوار عن اجلمل املسموعة 
  القى الطالب مضمون املوضوع

 املسموعة 

 املبتداء واخلرب 
 املفردات اجلديدة 

أسرة، أب، أم، أخت، أخ، بيت، 
 صورة

 "األسرةفهم املعاين اجلمل "

 شاشة 
 

0x54   طحملفوظاتبالضبقدرة الطالب على نطق ا التالميذبني التقومي من    احملفوظاتالسماعة كيفية نطق 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 اجلنة حتت أقدام األمهات 
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 

 

 6x54  املالحظات: 

  املالحظة حنو كيفية الطالب
 يتحادثون عن هدا املوضوع

  املالحضة اىل اي مدى يفهم
الطالب عن عناصر اللغوية 

 اللغة العربية القواعدو 
  التقييم من بني الطالب 
 تدريب  شفهي ال 

 احملادثة(

 املفردات و اجلمل نطق  قدرة الطالب على
 صحيحو بضبط 

  املبتداء استخدام احملادثةبقدرة الطالب على
 صحيحو بضبط واخلرب 

 إجابة االسئلة بالضبط قدرة الطالب على 
  اظهار احملادثةقدرة الطالب على 

 

 تدريب احملادثة بضبط و صحيح 
  تدريب احملادثة من كل نفرين 
 تدريب احملادثة مع اجملموعة 
  تدريب احملادثة من كل نفرين من

 غري نسخة 

 املبتداء واخلرب 
  احملادثة نسخة 
 صباح اخلري  -

 + صباح النور 

 ؟ مامسك -

 امسي خالد+ 

 ؟ ماسم أبوك -

 امسه أمحد+  

 " األسرةاحملادثة البسيطة عن" 

 شاشة 
 

 0x54   التالميذبني التقومي من  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا   احملفوظاتالسماعة كيفية نطق 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

  خري األصحاب من يدللك على اخلري
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 6x54  املالحظات: 

 املالحضة اىل اي مدى 
لى  نطق الطالب ع يقدر 

النسخةبضبط و  فهماو 
 صحيح

 يقدر   املالحضة اىل اي مدى
إجابة االسئلة  علىالطالب 

 عن مضمون النسخة 
  التقييم من بني الطالب 
 شفهيال 

 و نطق نسخة بضبط  قدرة الطالب على
 صحيح

  نسخةفهم املعاين قدرة الطالب على 
  عن إجابة االسئلة  الطالب علىقدرة

 مضمون النسخة 

  تدريب على نطق االحروف
 حنو "ط " و " ت"احلجائية 

 بضبط احملادثة  قلدالطالب نسخة
 صحيح و 

  احلوار عن مضمون النسخة 
 قرءة النسخة واحدا فواحدا 

 املبتداء واخلرب 
  نسخة احملادثة 

هذه صورة أسريت. هذا أيب، امسه أمحد، 
وهذه أمي امسها هو خمرب صحفي. 

عزيزة، هي مدرسة. هذه أخين امسها 
 فاطمة، هي طالبة.

 

  تدريب نطق على االحروف
احلجائية و اجلمل احملادثة عن 

 "األسرة"
 

 شاشة 
 

 0x21  حملفوظاتبالضبطقدرة الطالب على نطق ا .0.0 التقومي من بني التالميذ   احملفوظاتالسماعة كيفية نطق 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 تنظيمة األعمال يوّفر نصف العمل

 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 4x21  كتابة 
 :املالحظات 
  املالحضة اىل اي مدى

يقدر  الطالب على  
املتعلقة  النسخةكتابة 

 باملوضوع 

 قدرة الطالب على نقل الكلمة باخلط النسخ 
  قدرة الطالب على تركيب االحروف حىت

 تكون الكلمة الصحيحة
 الطالب على تركيب الكلمة حىت  قدرة

 تكون اجلملة الصحيحة
  قدرة الطالب على تركيب الكلمة البسيطة

ب تخدام املفردات اجلديدة و االسلو باس
 الذى قد تعلم

  نفل الطالب االحروف والكلمة
 و  اجلمل 

 كتا بة اخلط النسخ 

 املبتداء واخلرب 
  كتا بة اخلط النسخ 

 ال حتتقر من دونك فلكل شيء مزية

 

 الكلمة و النقل و الرتكيب
لة مفيدة مجاجلمل حىت تكون 

 "األسرة"وضوع املعن 
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 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 ال حتتقر من دونك فلكل شيء مزية

 املدرس 
  اللغة العربيةاملقرر لدرس 
 الصور او شاشة 

 4x21   املالحظة: اىل اي مدى
 يفهم الطالب عن املوضوع 

  التقييم من بني الطالب 
 الشفهي 
 

 اجلمل  الكلمة و قدرة الطالب على فهم
 صحيح و املسموعةبضبط 

  اجلمل املسموعة  فسريتقدرة الطالب على
 صحيح و بضبط 

  مضمون ذكر قدرة الطالب على اعادة
 صحيح و املسموعة بضبطاجلمل 

  جتول املدرس معلمات الطالب
بصور او اي جمال املتعقلة مبوضوع 

 "األعمال اليومية"
 " األعمال علم املدرس عن حكمة

 "اليومية
 اجلمل املسموعةالطالب د قل 
 احلوار عن اجلمل املسموعة 
 املعاين عن اجلمل ى الطالب الق

 املسموعة 

 مجلة فعلية 

أتناول الفطور، املفردات اجلديدة "
أتناول الغداء، أتناول العشاء، 

 "أقوم، أتعلم، أنام

األعمال فهم املعاين اجلمل "
 "اليومية

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 جالس أهل الصدق والوفاء
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 

 

 4x21  :املالحظات 
   املالحظة حنو كيفية الطالب

 يتحادثون عن هدا املوضوع
  املالحضة اىل اي مدى يفهم

الطالب عن عناصر اللغوية 
 اللغة العربية القواعدو 
  التقييم من بني الطالب 
  تدريب  الشفهي 

 احملادثة(

  اجلمل قدرة الطالب على نطق املفردات و
 بضبط و صحيح

  ملة اجلقدرة الطالب على احملادثة باستخدام
 بضبط و صحيحفعليةال
  ملة اجلباستخدام  السؤالقدرة الطالب على

 بضبط و صحيحفعليةال
 قدرة الطالب على إجابة االسئلة بالضبط 
 قدرة الطالب على اظهار احملادثة 

 

 تدريب احملادثة بضبط و صحيح 
  تدريب احملادثة من كل نفرين 
 تدريب احملادثة مع اجملموعة 
  تدريب احملادثة من كل نفرين من

 غري نسخة 

 مجلة فعلية 

  نسخة احملادثة 
 صباح اخلري  -

 + صباح النور 

 ؟كم الساعة استيقظت -

 أستيقظت يف الساعة اخلامسة+ 

 ؟كم الساعة تتناول الفطور -

 السادسةأتناول الغداء يف الساعة + 

  احملادثة البسيطة عن
 "األعمال اليومية"

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 الصرب يعني على كل عمل
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 4x21  :املالحظات 
  املالحضة اىل اي مدى

يقدر  الطالب على  نطق 
النسخةبضبط و  او فهم
 صحيح

   املالحضة اىل اي مدى يقدر
على إجابة االسئلة الطالب 

 عن مضمون النسخة 
  التقييم من بني الطالب 
 الشفهي 

  قدرة الطالب على نطق نسخة بضبط و
 صحيح

 قدرة الطالب على فهم املعاين نسخة 
  قدرة الطالب على إجابة االسئلة عن

 مضمون النسخة 

  تدريب على نطق االحروف
 احلجائية حنو "ط " و " ت"

  قلدالطالب نسخة احملادثة بضبط
 صحيح و 

  احلوار عن مضمون النسخة 
 قرءة النسخة واحدا فواحدا 

 مجلة فعلية 

  نسخة احملادثة 
أستيقظ من النوم يف الساعة اخلامسة مث 

وأتناول الفطور يف الساعة أستحم. 
السادسة.  أذهب إىل املدرية يف الساعة 

 السادسة والنصف

 

  تدريب نطق على االحروف
احلجائية و اجلمل احملادثة عن 

 "األعمال اليومية"
 

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ   قدرة الطالب على نطق
 احملفوظات بالضبط

 السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  يشجع الطالب با املدرس

 حملفوظات

 جرب والحظ تكن عارفا 
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 4x21  كتابة 
 :املالحظات 
  املالحضة اىل اي مدى

يقدر  الطالب على  
املتعلقة  النسخةكتابة 

 باملوضوع 

 قدرة الطالب على نقل الكلمة باخلط النسخ 
  قدرة الطالب على تركيب االحروف حىت

 الصحيحةتكون الكلمة 
  قدرة الطالب على تركيب الكلمة حىت

 تكون اجلملة الصحيحة
  قدرة الطالب على تركيب الكلمة البسيطة

ب تخدام املفردات اجلديدة و االسلو باس
 الذى قد تعلم

  والكلمة نفل الطالب االحروف
 اجلمل و 

 كتا بة اخلط النسخ 

 مجلة فعلية 
  كتا بة اخلط النسخ 

 الغدبيضة اليوم خري من دجاجة 

 

 الكلمة و النقل و الرتكيب
لة مفيدة مجاجلمل حىت تكون 

 "األعمال اليومية"وضوع املعن 

 

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 بيضة اليوم خري من دجاجة الغد

 

 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 الصور او شاشة 

 4x21   املالحظة: اىل اي مدى
 يفهم الطالب عن املوضوع 

  التقييم من بني الطالب 
 الشفهي 
 

 اجلمل  الكلمة و قدرة الطالب على فهم
 صحيح و املسموعةبضبط 

  اجلمل املسموعة  فسريتقدرة الطالب على
 صحيح و بضبط 

  مضمون ذكر قدرة الطالب على اعادة
 صحيح و اجلمل املسموعة بضبط

  جتول املدرس معلمات الطالب
بصور او اي جمال املتعقلة مبوضوع 

 "املهنة"
 " املهنةعلم املدرس عن حكمة" 
 اجلمل املسموعةالطالب د قل 
 احلوار عن اجلمل املسموعة 
 املعاين عن اجلمل ى الطالب الق

 املسموعة 

 فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر 

 " املدرس، املفردات اجلديدة
الطبيب، الصحفي، املهندس، 

 "التاجر، الفالح 

 "املهنةفهم املعاين اجلمل "
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 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 الوقت أمثن من الذهب

 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 

 

 4x21  :املالحظات 
   املالحظة حنو كيفية الطالب

 يتحادثون عن هدا املوضوع
  املالحضة اىل اي مدى يفهم

الطالب عن عناصر اللغوية 
 اللغة العربية القواعدو 
  التقييم من بني الطالب 
  تدريب  الشفهي 

 احملادثة(

  قدرة الطالب على نطق املفردات و اجلمل
 و صحيح بضبط

  فعل قدرة الطالب على احملادثة باستخدام
 بضبط و صحيحماض، فعل مضارع، فعل أمر 

  فعل باستخدام  السؤالقدرة الطالب على
 بضبط و صحيح ماض، فعل مضارع، فعل أمر

 قدرة الطالب على إجابة االسئلة بالضبط 
 قدرة الطالب على اظهار احملادثة 

 

 تدريب احملادثة بضبط و صحيح 
  تدريب احملادثة من كل نفرين 
 تدريب احملادثة مع اجملموعة 
  تدريب احملادثة من كل نفرين من

 غري نسخة 

 فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر 
  نسخة احملادثة 
 صباح اخلري  -

 + صباح النور 

 ؟ ماذ يعمل الفالح -

 هو يزرع املزرعة+ 

 ؟ ميت ذهب الفالح إىل املزرعة -

 ذهب يف صباح مبكر+  

 " املهنةاحملادثة البسيطة عن" 

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب

 باحملفوظات

 من يزرع حيصد
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 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 4x21  :املالحظات 
  املالحضة اىل اي مدى

الطالب على  نطق يقدر  
النسخةبضبط و  او فهم
 صحيح

   املالحضة اىل اي مدى يقدر
على إجابة االسئلة الطالب 

 عن مضمون النسخة 
  التقييم من بني الطالب 
 الشفهي 

  قدرة الطالب على نطق نسخة بضبط و
 صحيح

 قدرة الطالب على فهم املعاين نسخة 
  قدرة الطالب على إجابة االسئلة عن

 مضمون النسخة 

  تدريب على نطق االحروف
 احلجائية حنو "ط " و " ت"

  قلدالطالب نسخة احملادثة بضبط
 صحيح و 

  احلوار عن مضمون النسخة 
 قرءة النسخة واحدا فواحدا 

 فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر 
  نسخة احملادثة 

مرمي أنا تلميذة. هو أيب هو طبيب. أنا 
 هي أّمي هي مدرسة

 

 

  تدريب نطق على االحروف
احلجائية و اجلمل احملادثة عن 

 "املهنة"
 

 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 لن ترجع األيام اليت مضت

 املدرس 
 املقرر لدرس اللغة العربية 
 

 4x21  كتابة 
 :املالحظات 
  املالحضة اىل اي مدى

يقدر  الطالب على  
املتعلقة  النسخةكتابة 

 باملوضوع 

 قدرة الطالب على نقل الكلمة باخلط النسخ 
  قدرة الطالب على تركيب االحروف حىت

 تكون الكلمة الصحيحة
  قدرة الطالب على تركيب الكلمة حىت

 تكون اجلملة الصحيحة
 الكلمة البسيطة  قدرة الطالب على تركيب

ب تخدام املفردات اجلديدة و االسلو باس
 الذى قد تعلم

  والكلمة نفل الطالب االحروف
 اجلمل و 

 كتا بة اخلط النسخ 

 فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر 
  كتا بة اخلط النسخ 

 العلم بال عمل كالشجر باال مث

 الكلمة و النقل و الرتكيب
لة مجاجلمل حىت تكون 

 "املهنة"وضوع املمفيدة عن 
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 شاشة 
 

 0x21  التقومي من بني التالميذ  قدرة الطالب على نطق احملفوظات بالضبط  السماعة كيفية نطق احملفوظات 
  املدرس يشجع الطالب با

 حملفوظات

 العلم بال عمل كالشجر باال مث
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