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 أتشيه ومية بندا الرانريي االسالمية احلكامعة جبالرتبية وأتهيل املعلمني 

 علمي( من انحية املدخل ال)دراسة حتليلية 
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 إعداد :
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 ةبيعر طالب قسم تعليم اللغة ال
 يل املعلمنيبية وأتهكلية الت 
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 ة لاسر 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية   لطلبة عملية التدريس ضري الدروس ف حت خطة

 أتشيه نريي االسالمية احلكومية بندا را العة ما جب املعلمني الرتبية وأتهيل 
 علمي( من انحية املدخل ال)دراسة حتليلية 

 تعليم اللغة العربية مة لقسم  مقد
 وأتهيل املعلمني كلية التبية 

 أتشيه مية بندا و اإلسالمية احلك الرانريي جبامعة 

 اعداد

 أخوانتو مزين 
 160202070 . رقم القيد
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 ث الباحقرار إ

 :  أان املوقع أسفله 

 أخوانتو مزين :  كاملاالسم ال
 1998ر أكتوب 2، قرية سابك : رخيه يالد واتمكان امل
 160202070 :   رقم القيد

 العربية تعليم اللغة :   القسم

قدم للصحول على أية الدرجات  ال تتمي إىل أتليف و نت  ةه الرسالهذ  نأ  رأقر 
جام يف  بندا  مسالاإل  نريي راالعة  األ كادمية  احلكومية  فيها  أتشيه ية  وليس   ،

اآلاليت    ألراءاو التأليفات   ال  بمادئ لفقا  و إال    ،رونخأعدها  بحوث  وإعداد 
والب  كورةذ املالعلمية   العلمية.  مراجعها  فيما العقو   لو بقل  تعدمساحث  يف    ابت 

 املؤلفات. من انتحالا ف عليهذقي

 2021يناير  27، أتشيهندا ب
 
 
 

 160202070 .درقم القي



 

 ه  

 لال هتسا

ُتْم م  َواَل ََتِنُ ْوا َواَل حَتَْزنُ ْوا َواَ   ْؤِمِننْيَ نْ ُتُم ااْلَْعَلْوَن ِاْن ُكن ْ
 (139اآلية    آل عمرانورة  س)

 ُكْمۖ  َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإن  َعَذاِِب َلَشِديد  ِئن َشَكْرُُتْ ََلَزِيَدن  لَ   مْ كُ َن رَب  ذ  أتََ   ذْ َوإِ 
( 7اآلية    سورة إبراهيم )  

 
( صدق هللا العظيم)  

 
 

  لَُه ِبِه َطرِيًقا ِإََل اْْلَن ةِ ِمُس ِفيِه ِعْلًما َسه َل اّلل ُ َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلتَ 
 ( لممس رواه  )

 



 

 و  

 

 اءإهد

املكرم أيب  احملبوبة    (للا   هرمح)  كسمان  إىل  املكرمة  وأمي 
الذيان يباركهما  صغريااين  ربي  نزلة  أن  للا    ة م سالبقهما  أو   لعل 

 واآلخرة.  الدين والدنيا
  احلكومية   ةاإلسالمي  الرانريي  جامعة  يف  أساتذيت  وإىل

 .واإلجالل ابلتقدير بواجبهم قاموا دق الذين
مجوإىل أص  جامعة  اوصديق  يئدقايع  يف    الرانريي يت 

يف ية  مإلسالا املساعدة  على  جزيال  شكرا  هلم  أقول  احلكومية، 
  اجلزاء. ريخ اهم للاز ج لمي،لعجناز هذا البحث اإ

 

 تو مزينونأخ
 



 

 ز  

 تقدير و   شكر

ا  احلمد ليظهر ن  ديلذي أرسل رسوله ابهلدى و هلل  الدين    على  هاحلق 
نلو ورسعلى عبده  والصالة والسالم  كله،   آله وأصحابه ومن  لى  وع  دمحم ا  بينه 

 د. بعا . أم تبعهم إبحسان إىل يوم الدين
نعمه  على  وجلَّ  عز  يشكر للا  الباحث  وآالئه    فإن    ، ةفاحتالالوفرية 

يت  متام هذه الرسالة ال كن من إ يتمحىت  قيوالتوف  هدواجلصرب  لا  هطاعأذي  فهو ال
تع قسم  العربييقررها  اللغة  اة  ليم   الرانريي عة  جام  نيعلمامل  لهيوأتلتبية  بكلية 

 ف    الدروسريخطة حتض:  وضوعالرسالة حتت امل  تصختو ومية  ية احلكماإلسال
التدريس ال  لطلبة  عملية  تعليم  العلغقسم  بكلية  بر ة  هيل  وأت  بيةرت لا ية 

ليلية من  )دراسة حت  أتشيهالرانريي االسالمية احلكومية بندا  عة  امملعلمني جبا
 . لعلمي(انحية املدخل ا

حلمي   توركالد املشرفني مها األستاذ    ةفضيلل  رهتقديره و كشه  جو مث ي
حيايتاواألست  رياملاجست سلمى  هذه   فشرا اإلحلسن  املاجستري    ،ذة    على 

يحىتمة  قيال  هاتتوجالو   تادرشااال  تقدميو   رسالةال فهم  من    الباحث  نتمك 
 . اءز اجلخريا ا هميز جيو  باركي نأ للا  للع ا نه حث عفية البهذه الرسالة وكي

والديه احملبوبني لا  شكرا واحتامقدم  يث أن  احالبى  علاجب  الو   نممث  
  يف ب  او ن الثسح أزيهما  جي  ن يسأل للا أ،  هتذيباه  سنة وهذابربياه تربية ح  ذينال
 خرة.يا واآلندال



 

 ح  

ملشكوي اجلامر كذلك  التبيةدير  وعميد كلية  ت  ورئيس  عة  عليم قسم 
يشكر العربية كما  جايف  نيكرمامل  هذاألسات  اللغة  ية اإلسالم  ريي رانلاعة  م 

جامعة    بطالالتدريس  بيل  يف سم  دههم قد بذلوا ج، ألهنأتشيهاحلكومية بندا  
 .الدنيا واآلخرةم هحما فيه صال إىل دهمشاإر و ة ميكو حلسالمية اإلا الرانريي 

يف إمتام    قد مدوا أيديهم ملساعدته  الباحث األصدقاء الذين  مث يشكر
 القصرية.هذه العجالة  يف مهكل  رذكي أنع تطييس وال ، هذه الرسالة

 تانقصالأو    طأاخليه وعشر على  لعمن اطلع    إىلجو  ير وإن الباحث  
  يسأل للا وإنه    .هأخيآة  مر   نمؤ وامل  لمزاال  لحم  نسانفاإل  .عليهينبهها  فيها أن  

 أ هذه الرسالة. وانفعا له وملن قر  ركا مباوتعاىل أن جيعل هذا العلم  تبارك 
ي  للمسلمني  المةوالسة  غفر املو و  العف  ل للاويسأ سبيل ىل  إ  ان قفو وأن 

 م الدين.هنجه إىل يو ر على ومن سا  بهاصحأو  دمحمعلى نبينا وصلى للا . اهلدى 
 ني. ملالعا بر هلل مد حلاو 
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 (ط) ............................................... احملتوايت  قائمة
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 ي  
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 90 ............................... يةندونيساملراجع اإل -ب
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 لو ااْلد قائمة
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 م  

 ائمة امللحقات ق
 ني رفاملش  موافقة -1
 إقرار الباحث -2
 على الرسالة فار شاال خطاب  -3
 عميد الكلية التبية وأتهيل املعلمني من البحث إفادة -٤
 ( 5M)لمي علا خلد املر صناع ملتكا لجدو  -5
 (5M)دخل العلمي ملاجدول عملية  -6
 روس حتضري الد وات خط -7
 ة سرية الذاتيال -8



 

 ن  

 مستخلص البحث 
 قسم تعليم اللغة  لطلبة   التدريس عملية  يف: خطة حتضري الدروس  البحث ان عنو 

ال بكلية  وأتالعربية  املتبية  جبامعة  لمعهيل  االسالميني  ة  الرانريي 
 لمي( عانحية املدخل ال لية منليحت ة )دراس أتشيهندا  كومية باحل

 مزين  أخوانتو :  االسم الكامل 
 160202070:  رقم القيد 

  (KD)كفاءة أساسية معينة    على  عتماداب  رتطو    اليت  تعلمالخطة    يوس هخطة حتضري الدر 
يف  اخلاص الملناهجة  ي  لمعلمل  دب.  االستويلأن  والصحيتستا  اجليدة  يف  جية  ها  دادإعيحة 
ره، ووعي ابلتغريات يف  الصحيحة، وإدراك دو   ابستعمال اإلستاتيجية  2013  جهلمنلوفقا  

التعلم.   الذي  أنشطة  التعليم  التعلم  2013مبنهج    باس ين أما  النشيط واملبتكر    هو حتقيق 
وا املفرحواخلالق  اواب  (PAIKEM)  لناجع   هذا   فهدي.  (5M)  العلميخل  ملدستعمال 

  ضري الدروسيف خطة حت  (5M)لعلمي  ا  خلدملاوانت  تكامل مك   لى تعرف علاالبحث إىل  
حث  ا البحث هو الب. وكان منهج هذعربيةبقسم تعليم اللغة ال  التدريس املصغ ر لطلبةعند  

مبنهج   احملتوى،  النوعي  حتليل  البياانطريقة  مجع  ا  يف   توطريقة  طريدلهذه  هي  قة  راسة 
  أماو .  Miles & Hubermanرية  ابستخدام النظ  تان ل البياواثئق، وطرق حتليلوا  ظةاملالح
دخل العلمي  كل خطوات حتضري الدروس قد اشتمل على عناصر املهي أن  و البحث  نتائج 

(5M)  عمليتصال  يف و   .هافي مست  تهميم  ملعاغري  املوٍف  حيث  من  التعلم    العلمي  دخليري 
(5M)  أنشطة "ال  ا صصو خ   غري موجود  ٤  حتضري الدروس   ةخط، يف  ذلك   ربط". ومعيف 

رقم    Lampiran Permendikbud  يف  ةور ذكامل  ووفًقا للمعايري  ها مميتص  هناك أخطاء يف 
81A    حث أي  مل جيد البا  "االتصال"  ةطنشأيف  . و الدراسي  جنهاملذ  فيعن تن  2013لعام

 .خطوات حتضري الدروسيف كل أخطاء 
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Abstract 

Research Title : Lesson Plan (RPP) composed by   The  

Students Microteaching Department 

of Arabic Language Teaching 

Tarbiyah and Teacher Training 

Faculty Ar-Raniry State Islamic 

University of Banda Aceh (Analysis 

Study in terms of the Scientific 

Approach) 

Name   : Akhwanto Muzain 

Student ID  : 160202070 

Lesson Plan (RPP) is a learning plan which developed refers to a 

certain Basic Competency (KD) in the curriculum / syllabus. In 

its preparation, must use a good and correct strategy by following 

the demands of the 2013 Curriculum, namely realizing active, 

innovative, creative, effective, and fun learning (PAIKEM) and a 

scientific approach. The purpose of this study was to identify the 

completeness and activities of the scientific approach (5M) in the 

RPP of Students Microteaching. The research method used a 

qualitative method with a content analysis approach, and data 

collection techniques in this study used observation and 

documentation method, and data analysis techniques used Miles 

& Huberman theory. The results of this study found that all 

Students Microteaching’s RPP contained scientific approach 

activities (5M). As for the activity design, it still does not meet 

the learning criteria in terms of the Scientific Approach (5M), 

especially in the "association" activity. However, in the RPP 4 no 

errors were found in the design and in accordance with the 

provisions contained in Attachment Permendikbud No. 81A 2013 

About Curriculum Implementation. And in the activity of 

"communicating" the researcher did not find any mistakes in all 

the lesson plans. 
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Abstrak 

Judul Penelitian : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mahasiswa Microteaching Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 

(Studi Analisis Ditinjau dari Pendekatan 

Saintifik) 

Nama Lengkap : Akhwanto Muzain 

NIM : 160202070 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 

pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu 

Kompetensi Dasar (KD) tertentu di dalam kurikulum/silabus. 

Dalam penyusunannya, haruslah menggunakan strategi yang baik 

dan benar dengan mengikuti tuntutan Kurikulum 2013, yakni 

mewujudkan pembelajaran   yang   aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan (PAIKEM) serta berpendekatan saintifik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelengkapan 

dan kegiatan pendekatan saintifik (5M) dalam RPP Mahasiswa 

Microteaching. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan content analysis, dan teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data 

menggunakan teori Miles & Huberman. Hasil dari penelitian 

menemukan bahwasannya pada seluruh RPP Mahasiswa 

Microteaching memuat kegiatan pendekatan saintifik (5M). Dan 

dalam perancangan kegiatannya masih belum memenuhi kriteria 

pembelajaran dari segi Pendekatan Saintifik (5M) terutama pada 

kegiatan “mengasosiasi”. Namun pada RPP 4 tidak ditemukan 

kekeliruan dalam perancangannya dan sesuai dengan kriteria yang 

disebutkan dalam Lampiran Permendikbud No. 81A Tahun 2013 

Tentang Implementasi Kurikulum. Dan pada kegiatan 

“mengkomunikasikan” peneliti tidak menemukan kekeliruan 

dalam semua RPP. 
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 ل اَلولالفص

 البحث اتأساسي

 لة البحث كمش  -أ
كل  قومياليت    نشطةاأل  هو  التعليم ير و طلتفرد    هبا 

  اة حليطول امر  تستاإلنسانية اليت    لشخصيةا  بواناجلو   كاانت ماإل
االبشرية يتم  مل مجيع يش   هولكن،  فحسب   الفصلتعليم يف ل. فال 

حتتو  اليت  عاألنشطة  عنل ي  لتاصى  اإلمكار  كل  ت  انطوير 
ااألساسي اة  ميتلكها  تطوير    .1بشر لليت  هو  الوطين  التعليم  وظيفة 

تطوير ل  ةألمة وتعليم حضارة ا ميكر الية  لشخص تشكيل االقدرات و 
  يف قانون   قد ُكِتب  ا  كم،  عاىلوت  انهابهلل سبح  ا ب ليؤمنو وة الطالق

برقم    يمعل الت  نظام   متعليال  ةفظيو " 2: أن  2003سنة    20الوطين 
تط هو  و الر  ويالوطين  الشخصيقدرات،  وتعليم    ةتشكيل  الكرمية، 

 
1 Lenny Marlina, “Analisis RPP Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Bahasa Arab Di MTs Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang dan MTs 

Ma’arif NU 1 Wangon”, Skripsi, (IAIN Purwokerto: Purwokerto, 

2016).hal.1. 
2 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3. 
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الطالب  قوة  لتطوير  األمة  وتعاىل،    هنسبحا  ابهلل  اليؤمنو   حضارة 
ومبدوص،  حسنةق  أخال  هلمليكون   وماهرة،  وخملصة،    عة، حية، 

 ومسؤولني".  نيطيراميقني دنا مواطتقلة وأصبحو س وم

وفشل  م. يعتمد جناح  تعليالاه  جتا   هدداإعاملنهج هو طريقة  
عالتع املليم  املنهلى  هو  س ج  املنهج  الرئيسيألاتخدم.  يف   ةنشطة 

األنشط التعل تنفيذ  ع  ليم لتعاكن  مي  الف  هونبدو يمية.  ة  لى  قادراً 
  منهج  هو  3201نهج  ملا  3.كما هو متوقع  فعالالو اجليد    عملال
  على   نطبقيهج  نا املذ. هاإبندونيسييف نظام التعليم    صلحي  يذال

مبنهجشهو وم   2006منهج    ليبد لاحلكومة   وحدة   ر  مستوى 
 ى تطويرزم عل ًبا. فالات تقريسنو   6التعليم الذي كان سارًًي ملدة  

ابملعايامل  علمتلا  مواد ابحليجمال  ري يف كل  تعلقة  وربطها    اة الدراسة 
منهج  اىل   جملنه ا  تغيريف  ٤. وميةيلا أبنشطة    2013    ليم عالتمت بع 

  ة أو بوي ت ءة ال عه الكفا يكون م  ن أ   لمعلم لصل، فالبد  الف  يف علم  توال 

 
3 Villa Fitria, “Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Mata Pelajaran Matematika Dan Pelaksanaannya Berdasarkan 

Kurikulum 2013 Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Sma Negeri 1 

Montallat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah” 

Skripsi, (UIN Antasari: Banjarmasin,2018),hal.1. 
4 Villa Fitria, “Analisis Rencana…hal.2. 
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فيجب   والتعلم.  التعليم  جيطط  املعلم   على قوة  الدالتعلي  أن  قيق  م 
 س. و ضري الدر حت خطة ابستعداد   تعلم ال  ة ي ل ذ عمقبل تنفي

  د عتمااب  رتطو   اليت  علمتال  خطة  يس هو حتضري الدر خطة  
خطيط.  لت/ ا  ج ناهاخلاصة يف امل  (KD)أساسية معينة    ءةفاك  لىع
يف  ف إرشادا  تصميمهي  لكإطار  املعلم  يف   يكونت  استهدافًا 

 أن  علململالبد    5ة. ب أبساسية معينناسوم  استعماله عند التعليم
اجليد  يلو ستي والصحيحاالستاتيجية  إعداة  يف  حتضري   ةخط  دة 

سروسالد امليكو .  عل درً قا علم  ن  مطلوب   التعلم كما  تصميم  ىا 
اإلستاتيجاب  2013  نهج مل وإ الصحي  يةستعمال  دوره،  حة،  دراك 

مبنهج    يناسب  نشطة التعلم. أما التعليم الذيأيف    ابلتغريات   ووعي
فرح  اخلالق والناجع املكر و بتملوا  طشيالنحتقيق التعلم  هو    2013

(PAIKEM)   ملدخل العلمي  واب(5M).  خل  ة التعليم مبدطشأن  يف
 يوه  (5M)املدخل العلمي  ناصر  علمعلم أن يستويل  لالبد  ي  لمع
  التجربةو   (Menanya)  ؤلالتساو   (Mengamati)  ةحظالامل
(Mengumpulkan Informasi)   بطر لاو  (Mengasosiasi)   االتصال و  

 
5 E. Kosasih, Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi 

Kurikulum 2013, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal.7. 
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(Mengkomunikasikan)  فالبد يصمم  ملمعل ل.  حتضري  خطة    أن 
هالدروس   لعام     65  م رق   Permendikbud يف  ر  كِ ذُ   يكما 
العملي  2013 لعام    81Aم  رق Permendikbud ومعيار  ،ةبشأن 
الت   2013 املبادئ  لتنبشأن  اوجيهية  مراعاة ناملفيذ  ومع  هج، 
 .201٤عام ل 165 ظيم األدًين رقمها وزير تن ر اليت يقر  املسائل

املعلم  إن من  ا  يف  ب طاللاأو    نيأكثر   تدريس لعملية 
الدر حت  ةخطيصممون   ر ضري  يت   ةيمسوس كخطوة  إعدادهاوال   م 

والصحيحة و   .اجليدة  ن  أ   ،نوآخرو Wikanengsih   دت جكما 
هلمعلمنيامل ليس  ا    خطةلالقدرة  تصميم  على  ري ضحت  كاملة 

األشياء  ومن  وجاليت  الدروس.  مهد  الباحثون  خالا   ل  ن 

PLPG(  المني  املع  تدريب برانمج الذين   يم(،لتعل على  املعلمني  أن  
يستطعون من الغربية  ىو احبفة خاصة  مناطق خمتل   منون  أيت ، ال 

  أن خطة حتضري   ه ابسبب  .مافًقا للنظضري الدروس و إعداد خطة حت
ا يفالدروس  حتض  ترستهم كانمد  ملستخدمة    دروسالري  خطة 

،  الدراسية(   ادةاملي  معلم  عمجم)MGMP أعده فريق  الذي    اجاهز 
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املعلمعل   وجبالرغم  على   يكونو ى كل  أن  كفاءة  ال  همدي لا  ني 
 6. سو حتضري الدر  إلعداد خطة

رواًدا   واأن يكون  لتدريسا  يةعمل   يف  ب لطالاعلى    يجبف 
 وسر ضري الدحت   خطةال يتبعون   الدروس و ضريحت  خطة  تصميميف  

يزال على اإلنت  اليت ال  وافق يتو ال  أ نيفه  يف تص  غري صحيح  نت 
احملد  مع مسبًقاداملعايري  ي،    ة  فيما  بتطبيتعل خاصة  اق  هج  ملنق 

العامل  مع  2013 فأكثر ل دخل    ية عمل   يف  ب لطالامن    مي. 
التبل  لتدريسا بكلية  العربية  اللغة  تعليم   علمني امليل  وأته  يةقسم 

  خطة أن يصمموا    أتشيه نريي االسالمية احلكومية بندا  راالمعة  اج
الد ابحتضري  نسخوا    تنتناإل  ل ماستعروس   حتضري   خطةأو 

الو ر دال واسابقس  علىعتما ال،  احملام ة  املقد  البلقو ا  د   نريضمن 
حتضري الدروس   خطة   تليسفالب.  قل ا  يفت  اتغيري بدون إعطاء  

 .ميعل خل الاملد على ل للشروطمستكم ةالسابق

 
6 Wikanengsih, dkk, “ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

(Studi terhadap RPP yang Disusun Guru Bahasa Indonesia Tingkat 

SMP di Kota Cimahi)”, Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi, Vol. 

2, No. 1, Mei 2015, hal. 107. 
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ه املومن  املذ ذه  إن شكالت  وبذِْكِر  هو  املع  كورة  رأس لم 
  حتضري خطة  : وان حث ابلعنالبا  بحثيفس م،  ليتعر الربة يف تطوياحل
ف ال التدر   دروس  تع  بة لطليس  عملية  اللغةلقسم  ربية  الع  يم 

جبامعة  لا  بكلية املعلمني  وأتهيل  االسالمية  رتبية  الرانريي 
بندا   حت)درا  أتشيهاحلكومية  انم  ةليليسة  املدخل حية  ن 

 . ي(العلم

 سئلة البحث أ -ب
 يلي:  ما ي كلة فهالرسابحث يف هذه أما سؤال ال

  يف  (5M)ي  العلمدخل  مل ات  مكوانمل  تكاكيف   -1
الة  خط ل  ند س عدرو حتضري  التدريس    لبة طعملية 

 ؟ لغة العربيةلام تعلي بقسم
العلمي  عملية  كيف   -2 خطة   (5M)املدخل  يف 

الت  دروس عندال  حتضري م بقس   ةدريس لطلبعملية 
 ؟ م اللغة العربيةتعلي
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 ثالبح  أهداف -ج
الر   يف  حثالبداف  أهوأما   الناق  ةالسهذه  يف  ط تتكز 

 : تيةاآل

العل داملت  تكامل مكوانفة  عر مل -1 يف    (5M)مي  خل 
لطلبة عند  وس  ر دلا  خطة حتضري التدريس    عملية 
 .اللغة العربيةبقسم تعليم 

العلمي  عملية  ملعرفة   -2 طة خ  يف  (5M)املدخل 
التدريس لطلبةعند  وس  لدر ا  ضريحت بقسم   عملية 

 .ةللغة العربيتعليم ا

 أمهية البحث -د
 فهي:  ،ةالرسبحث يف هذه الية الأمه أما

 عملية التدريس لطلبة  -1
التديعمل طالب  ل ل امل/ريسة  يعد    ،غرصالدريس 

لتالب  اهذ لى تطبيق  ة عامة عظر قدمي نحث مفيًدا 
 .دروسحتضري ال خطةالعلمية يف خل دامل
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 ثاحلبل -2
ملعرفة كيفية  يدً لبحث مفافهذا    :حثللبا طبيق  تا 

العلمي     دروسال  ريضحت  خطةيف    (5M)املدخل 
 .تدريسة العملي الطالب يف

 حث حدود الب -ه

ا يفلتسهيل  امج   لباحث  هذه من  الالزمة    لبياانت ع 
البحثمن    ديدالع  جميعبت   حثالبا  مقاف،  ةاسالدر  كما    ،حدود 

 يلي:

 وضوعياحلد امل -1
علىالبح  اهذ  رصتقا الع املدخحتليل    ث  لمي ل 
(5M)  الدروس  خطة  يف عملية    عند  حتضري 

لطلبة العر تعل   مس قب  التدريس  اللغة  جايم  معة بية 
 . ه شيأت نداب ومية ية احلكاإلسالمي الرنري 

 زماين احلد ال -2
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الدر اعال  يفالبحث    اذه  رصتقا اسي م 
 .(6توى س امل) 2019/2020

 احلد املكاين -3
اإلسالمية  ريي  الرن  ةجامع  يفالبحث    اهذ  صرتقا
التبية  يبكل   أتشيه  ادنبة  كوميحلا املعلمني  ة  وأتهيل 

 .بيةة العر غم اللبقسم تعلي

 ت حامصطل معاين -و
فيحسن به   يقادق ة حبثاالرسال هذهالباحث يبحث  أن قبل
يشرح املصب  أن  معاين  وحيددعض  حت  طلحات  ا ديداملقصود 

 ا. ومن أهم هذه املصطلحات هي: واضح

 (5M)مي عل ل الخدملا -1
العدخامل املفاهيم    (5M)لمي  ل  هو 

س  ير تدلاألساسية اليت تلهم أو حتفز صياغة طرق ا
عبارة    وهو   7. ميةعل الئص  ق اخلصايبخالل تط  من

 
7 Musfiqon, Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik, 

(Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015). hal. 51 
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يف افتاضات  جمموعة  اليت  ليعم  عن  التعلم  ة 
يف  حيث يشيد الطالب    2013ج  نهته امل مل استع
واملباد املفاه واألحكام  املالحظة،  يم  ابملراحل:  ئ 

 8.االتصالو املنطق،   ،ربةتجال ،تساؤللا

الدروسخطة   -2  Rencana Pelaksanaan)  حتضري 

Pembelajaran ) 
طة ألنش خطة    ي ه  وسالدر   حتضرية  طخ

فإن   9. أكثر  أو  ماع واحدوجها لوجه الجتتعلم  ال
ها  ضريحت  خطة التعليمختت  يلدروس  تم  ي  يط 

اسي أو موضوع  يل من املواد األسلتفصتطويرها اب
يكون  ساسي،  ل أبشك  10ىل املنهج. حمدد يشري إ

مكوان  خطة الدروس  املع  حتضري  قحيتاجه  بل لم 
 

  لعلمي ى أساس املدخل الالكتاب التعليمي ع  تطوير ،  جريةه طن  رًي فاث 8
)لتعلي العربية  اللغة  علتطويري  حبث  م  م ابلتطبيق  االدرسة  ى    خوان مجاعة 

لك  ماوالان  جامعة م)  حبث جامعي،   ، (وصطى ة صولو جاوى الاإلسالمي االبتدائية  
   32ص.  .( 2015، ماالنج   :إبراهيم 

9 Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Bab III 
10 Lampiran IV Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 

Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. 
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ألن  لتدر ا بعبار   ًيت تو احمليس  أو   اتفيه خطوات 
ا  ء شيااألخرى  أ م يف  عل مل ل  يها وجت  ا لقيام هبسيتم 

 . عليمتلية اتنفيذ عمل 

لطلبة -3 التدريس  املصغ  ر التد/عملية     ريس 
(Mahasiswa Microteaching) 

املصغ  ر التد هو  يس  من اأست ر  تيجية 
التدريتيجيأستا املهار ات  على  التدريسية  ب  ات 

اليق العملية  حتليل  على  و وم  أداء  تعليمية  حتليل 
إىلاملع السلوكية  مو جم  لم  املهارات  من   مللعاو عة 

تقوي حىتعلى  يصتها  قادري  عمله    أتدية  على  را 
مهاة    داء وفيه يقوم املتدرب أب،  جهعلى أحسن و 

مالححمددة   قليل   وقياسها   ها ظتميكن  عدد  أمام 
من    أو   يف زمن حمدد  (دقائق  10-٤من زمالئه )

حبض  (دقائق  5-20) املدقيقة    وأما   11.شرفور 

 
سفر 11 مب  اللد  سلطان  التدريسف  ،لكيااملـه  خيل  ف  غ  املص  اعلية  ب  ساإكر 

جامعة أم القرى:  )  ، ، الرسالةتدريس ت الاض مهار ات بعضيي الرايالطالب معلم
 ( ه1٤30رمة، كة املكم
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 يتعلم  الذي  الطالب   هو   لطلبة  راملصغ    التدريس
  التدريسية   املهارات   ىعل   التدريب   أستاتيجية  عن

 من  قليل  عدد  أمام  وقياسها   مالحظتها  ميكن
 .حمدد نمز   يف( دقائق 10-٤) زمالئه

 دراسة السابقةلا -ز
 السابقة عرض الدراسات  -1

lahtilRahma nidhamaRaدراسة   (أ
12 

على   حتض وثياعتمادا  الدقة    روسري 
(RPP)   سم بق  2017/2018عام    املعلمللطالب

فحصلت  غةلل ا  معليت عل   العربية    هرظواى  الباحثة 
بعضهاملش  زال  ما  منها   منخفضةنوعية    مكلة، 

يفصو  حتضيتصم  عبة  الدر م  يف  والباح   ،وسري  ثة 
اكتشافها أن الطلبة املعلمني يصممون على سبيل 

ولصقي البحث  .نسخي    ة:اسدر لا  ذهه  سؤال 

 
12 Ramadhani Rahmatillah, “Analisis Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Mahasiswa PPL (Analisis Isi Evaluasi di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab)”, Skripsi, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 

2019). 



13 

 

تصميميك اكتفاء  ال  ف  قبل دروس  حتضري  من 
املعلمني م  برق  (PMA)  الدينية  ءار الوز   رار قب  الطلبة 

الد .201٤عام    165 هذه  إىلوهتدف    راسة 
الالتعر  حتضري  تصميم  اكتفاء  على  م ف  ن دروس 

الطل قب ال  ب  ملبة   عام  165قم  ر ب  PMAعلمني 
حتضرييك   إىللتعرف  لو   201٤ حمتوًيت   فية 

. و كان  الطلبة املعلمني  صممه د  قي  الذ  وسر لدا
ه حتمنهج  منهج  هو  الرسالة  تليل ذه  ي ميو قي 

الدراوطريق  Mixed)الكمية    –فية  كيالة  سة 

Methods). 

أن ثالثة حتضريات   البحث هي  نتائج ا  أم
معظ مكتفي  همالدروس  وحتابا   ضريلتقرير. 

ابلتقريالد مكتفي  مجعه  الواحد  مث كان    ر روس 
معظ التلذب  مكتفي   ريغ  مهاآلخر  وبعد   قرير.ك 

مخسة    ذلك, احمللولة,  حتمن  الدروس  ضريات 
وحتضري ة  سطتو مجودته    1الدروس    ريحتضان  فك

منخ  2الدروس   وحتجودته  الدفضة    3روس  ضري 



1٤ 

 

  وسطة ه متتدجو   ٤جودته مرتفعة وحتضري الدروس  
 . ودته متوسطةج 5س ضري الدرو وحت 3

inalLenny Marدراسة   (ب 
13 

الرسالة   دروس لا  حتضري  عن  حثتبهذه 
وتعتمد هذه    اللغة  دةاميف    2013  ملنهج  العربية 

الد  لشكى  عل   الدراسة   غةلل ا  دةاملروس  حتضري 
منهج   يف  مضمونه  متالذ  2013العربية  قد   ي 

منهج   من  أيث( KTSP)  2006تغيريه  حىت    ر , 
الذي يستخدمه دروس  على حتضري ال   رييذلك التغ

هذه هتدف  إىل  املدرس.  معرفةالدراسة    ف وصو    
اضريحت  اللغة   دةاميف    2013هج  ملنوس  در ل 

جيب  العرب ضرورية  كوثيقة  بأن  ية  كل    هيقوم 
 درس اللغة العربية. م لك يف ذ ا, مبمعلمني

 
13 Lenny Marlina, “Analisis RPP Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Di MTs Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang 

dan MTs Ma’arif NU 1 Wangon”, Skripsi, (IAIN Purwokerto: 

Purwokerto, 2016). 
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امل البحهنهج  أما  منهج  ذا   حتليلث 
تستخاحملتو  أبن  الوصفي  الباحثةى  طريقة    دم 

نتائوالواث  قابلةامل وظهرت  البياانت.  جلمع    ج ئق 
أينم الدراسة  اضريحت  ن كاا  هذه  هج  ملنوس  در ل 

 MTs Modern Al-Azhary Lesmana يف    2013

Ajibarangو  MTs Ma’arif NU 1 Wagon    د ق
منهج   ومقررات  بشروط  ومع   2013يناسب 

عدة الفرق بينهما يف أتليف الكفاءات   ذلك جتد
الترات واألهداؤشملاو ألساسية  ا عليمية وأتليف  ف 

 .ةيالتعليمالطريقة 

dahayHuwy Irmawatدراسة   (ج
1٤ 

بع   زالت  ال جتد  املعلمنيالباحثة  ب  ض   
Madrasah Nurul Islam Indonesia  مل  ذلا ين 

ا  وفقً   ( RPP)وا حتضري الدروس  مميصأن    اتطيعو يس 
إلضافة إىل . اب2013مي يف منهج  خل العل لمدل

 
14 Irmawaty Huwaydah, “Analisis Pelaksanaan RPP dengan 

Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran SKI Kelas VII di Sekolah 

Nurul Islam Indonesia”, Skripsi, (UIN Sumatera Utara: Medan, 2017). 
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امل ولوتلك  صمموا  ق  شكلة،  س  الدرو حتضري  د 
ملنهج   العلمي  للمدخل  فكان  2013وفًقا   ،

  حيتوي هذا البحث  .KTSPهج  ملنل  ايز   تطبيقه ال
تطبيق حت  البحث  على سؤال يتم   ضريوهو كيف 

يف    خلملدا  مع  2013نهج  مب  سو الدر  العلمي 
اإلسال نور  إندونمدرسة  و م  هذه  يسيا.  هتدف 

تطبيق   اكتفاء  لتعرف  الدر حتالدراسة    سو ضري 
 Sekolah Nurulهج العلمي باملن  مع  2013نهج  مب

Islam Indonesia   .ه في  بحثال  ةقيطر ت  وكان
 .صفيخل  الو مدة حتليلية لل ريقط

تع البحث  ذلك  نتائج  أبن    رفأما 
بعملا   Sekolah Nurul Islam Indonesiaلمني 

منه ج  2013ج  يعرفون  ويستطيعون  معرفة  يًدة، 
جيًدا     2013س مبنهج  و حتضري الدر   على تصميم

 . املدخل العلمي جبيد قه معوتطبي
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 ة ياحلال  سةادر للسابقة ابلدراسات اا من ستفادةاال -2
هناك االستفادة بني  أن  سبق ذكره  بناء على ما  

 ي: ة كما يل يلااسة احلر دلبقة اباالس ات الدراس

ابل  (أ ختتلف  احلالية  االدراسة  كتبدراسة  تها  ليت 
Ramadhani Rahmatillah, Analisis Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mahasiswa PPL (Analisis Isi Evaluasi di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab)   قد
ابملدر شتبها السابقة  املدرسة  يف ااحلسة  ت    لية 

وخمتلفة بينهما عند    وسدر حتضري ال  ليحية حتل ان
وأيالذي   ذلك يصمم  الدروس   لف  حتضري 

ليم التع  ةطلب  من  كونحلايل ي حيثما يف البحث ا
 .راملصغ

ابلدراسةلا  (ب  ختتلف  احلالية  كتبتها    دراسة  اليت 
Lenny, Merlina, Analisis RPP Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Bahasa Arab Di MTs 

Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang dan 

MTs Ma’arif NU 1 Wangon,  اش تبهت قد 
ليل  حتحية  ان  يف  احلاليةاملدرسة السابقة ابملدرسة  
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و الدحتضري   بينهما  روس  وخمتلفة  الدراسة  منهج 
الذي يصمم وأيلف نع الريضحت  لك ذ  د  س رو د 

يكون من طلبة التعليم يل  لبحث احلاحيثما يف ا
 .غراملص

ختحلااسة  در ال  (ج كتبتها  الة  ابلدراس  فل تالية  يت 
Irmawaty Huwaydah, Analisis Pelaksanaan 

RPP dengan Pendekatan Saintifik pada 

Mata Pelajaran SKI Kelas VII Di Sekolah 

Nurul Islam Indonesia,    ة رسدملات  هبتاشقد  
يف انحية حتليل حتضري    يةالرسة احللسابقة ابملدا

علميخمبدوس  الدر  الدمو   ل  وخمتلفسار نهج  ة  ة 
وأيلف  بي يصمم  الذي  عند  حتضنهما  ري ذلك 

االدر  يف  حيثما  فيه  مضمونة  ومادة  لبحث  وس 
يايلاحل طلبمكون    التعليمن  وتضمن املص  ة  غر 

 . ةيالعربفيه مادة اللغة 
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 ثبح طريقة كتابة ال -ح
و   ف يأتل   ةقير ط البحث  فيكهذا  الب تابته  على عتمد  احث 

 الرانرييمعة  جا   املعلمني  ليهبية وأتت لكلية ا  ررهد قالكتاب الذي ق
 فهو: كومية, اإلسالمية احل

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Tahun 2016”15 

 
15 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 

2016, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2016), hal. 155 -164 
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 ين ثالاالفصل 

 ري ظن إطار 

 2013منهج  -أ
املن  تبعهج  أخذ  خمتلفة  تعريفات  الالدراسي  ف  ختال ا 

فتاب  الك  ية نظر وجهات   مكتوبة    هم نماملربني  خطة  اعتربه  من 
ذ  يللتالم  ساليت تدر عبارة عن جمموعة من املوام    ربهومنهم من اعت

من  لو  فتة  املفهوم  هذا  ظل  العملية  ونتزمن  القد  للتطويرات  يجة 
يفجر   يتلاوالدراسات   الن  ت  واعلم  والتبيفس  الثقايف لتغرية   

تغري   املفهو املنه  مهو مفللمجتمع  من  إىلضالم  ج  املفهوم سق   
الشامل. إ  الواسع  األصل،  املنهج كلمة  اليت ينتعغريقية  الطريقة   

  تربوًي   جنهموتعين كلمة    .معنيدف  وصول إىل هلفرد لل ا اهجهينت
امل اهلدف  اليت حتقق  التبوية  سياقات من  ك ضذلو   دو نش الوسيلة 

 16وهي: ثالثة  ويةترب
 

ابأمحسعيد    إميان 16 ا  مهام،د  ادور  ف  الدراسي  الرتبوي  ملنهج  لنظام 
م ف  حتدايوااإلسالمي  ال)  ،مقتحتصور    ،العصرت  جهة  أم  كة  م:  قرى جامعة 

 28-27  ، ص ( ه  1٤30ة، املكرم
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وية تتألف من  تربة  خط  كونه  :مرينيشتمل على أو  -1
وكونه يشكل   تقدم للتالميذص تعليمية  فر عة  مو جم
 نتاجات التعلمية املخرجة لنا. الموعة جم

أسجزءً   املنهج  باراعت -2 النظا  اسًياا  التبوي من  م 
 هجية. واملدرسي الذي جتطط داجله القرارات املن

ويدر علم    هر ابتعا -3 منظم  على  اسي  دراسة شتمل 
لعمل  والقية  األمور  ابصملتضاًي    طوره تو ،  هج ملنلة 
 ة. سات العلمية التبويلدراابالسنني مرتبطًا  غرب

ليم  نظام التع  هو منهج معمول به حالًيا يف  2013منهج  
  201٤.17م  وزارة التعليم والثقافة عام  ظان  راقر بنذ  م  انيسيو دنإلا
ي يسمى  ذال  2006م  عا  منهج  من  البد ة  مو كحلا  تطبقه  نهجاملو 

وحدمبنه مستوى  اج  امل(KTSP)  مليلتعة  جيعليالت  واد .    ب مية 
القيم يف جماالت الدراسة وربطها    أوعايري  قها ابملتطويرها أبن يتعل 

  مة كو ول لدى احلهو حما  2013ن منهج  ة. إياة اليوميبسياق احل
ال منهج  إلتقان  حالتعليمية  تتحس تعليم  جىت  اودن    م يتعل لة 

 
17 Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 TentangPemberlakuan 

Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013. 
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من  لاملؤم  ومنا.  نيسيندو إب يظهر  عب  ش   2013هج  أن 
ومبد   يس نيندو إ ومبتكرمنتج  منعوف  ع  املواق  ال  تعزيز  ف  خالل 

واوامله املختلفملارات  العوامل  اىل  وحيتج  املتكاملة.  لتحقيق عرفة  ة 
التوقعات ه تر العواك  تل   .ذه  منها  وإبداع ط  تبمل  املدير  بقيادة 

وأنش املع الطاللم  ومجتماعالائة  ش لتنواب  طة   التعلم  درصاية 
 18درسي.امل اجملتمع  دة ومشاركةياجل ية األكادمي لبيئة رد واواملوا

 (5M)املدخل العلمي  -ب
 املدخل العلمي فتعري -1

يكو املدخ و ل  جيسد  أساسًيا  مفهوًما  يلهم ن 
التفكري  ويعزز الطر   ةكيفي  يف  ويدعم  التعليمي تطبيق  ة  ق 

م عليتلاخل  د مسريميكن تف  19ت معينة.اًء على نظرًيبن
  مها تخدطرق اليت يس واليب  ن األسالمجمموعة  ا  ى أهنعل 

دد يجية علتعلم. إن اإلستاتاعليم و الت إجراء  املعلمون يف

 
18 Rakhmawati Suci, Dkk, (2016), “Analisis Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Standar Proses Dalam Pembelajaran 

Biologi Kelas X Di Sma Negeri 1 Krangkeng”, Jurnal Sains dan 

Pendidikan Sains, Vol. 5, No.2,hal.157 
19 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 

hal. 6 
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ة دخل عدد من الطرق و يف الطريقاملداخل ولكل امل  من
خطوات مكونة من    ةيالتقن  ويفمن التقنيات    توجد عدد

تطبي  م.ليالتع خالل  أنشطة  من  مجيع  و ليالتعق   م ل لتعام 
 م.لتعليوذج امنر فظه

التا  مأ والتعملية  يفعليم  معلم    2013  نهج 
ميستخد فيها  علميدخالم  العملية  ا  على  ميكنيبنأ    . 

يأ العن  املدخل  االستاتيجيات  ستخدم  من  عديد  لمي 
السيكال منتعليم  الغرض  املا  اقي.  هو  علدخل  لمي 
الطالب  إعط واعاملاء  والفهم  مارفة  عن   يتم  ملمارسة 

لايمعل   هعلمت يف  ك  ذل.  ع،  ،    مليةتلك  يتم التعلميم 
أبن  تعل  يتعلمونمتعل امل يم  مصاد  ني  خممن  سبيل بتلفة  ر 

واا والسؤال  والحملاو ملراقبة  واملعاجلة  واالستدالل لة  عرض 
 20املواد.  واإلبداع جلميع

 

 
20 Musfiqon M, Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran 

Saintifik, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2015), hal. 37-38. 



2٤ 

 

 ميعل الاملدخل خصائص  -2
امييت خالل ز  من  املدخل  تعلم  مي عل الل 
  ية لعمللى اع  يو حيت  فل؛الطور حول  اليت تد   خبصائص

يفاللعلمية  ا تتكشف  املف  يت  أو قواال  أو   هيمابناء    نني 
ال  عمليات لوا  دئ؛باملا يالعلمية  أن  يستطيع  نهض يت 

يتطور  ارات التفكري العليا؛ أن  الفكر، وخاصة مه  تطوير
 ة األطفال.شخصي

 العلمي لدخملاب التعلم افأهد (أ
التعلم داأه تستند   دخل املع  م  ف  العلمي 

لم مع تعال  ألهدافومن ا  خل.دملا  ذلك   اًيمز   على
ادخامل تنل  هي  ية  الفكر   قدرات ال  هيضلعلمي 

مهارا  وخاصة  ،الفطلأل العليايف  التفكري  ؛ ت 
ا قدرة  املش لتشكيل  حل  على  بشكل  لطفل  كلة 

و  ؛  األحوا منهجي  يجود  حيث  التعلم  ر  شعل 
التعلم    الطفل اإلحتياجم أن  املهمة؛ ن  ول  نات  ات 

انتا التطورات  األير دلت  ؛ مة  ملهئج  عطفب  لى ال 
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وجاآلوصيل  ت على  الراء  إه  عنتا تحديد يف  مل  ج 
 ل. فة الطيصشخ  لتطوير أو عمل ؛

 يالعلمدخل ملابمبادئ التعلم  (ب 
األنشطة   لمي يفاملدخل العبعض مبادئ  

التعالتعليم هي  الية  حول  تدور  لم  التع  ل؛طف لم 
مفهوم   الذااشكل   students self)يت  لطالب 

consept) يسل م؛  ام  فرًصا  م  عل تال   وفري  ؛ةيلفظلن 
ئه  ومباد  انينهوقو لم  مفاهيم التع  اب طفال الستيعألل

ياعاهبيتواس التش ؛  قدراجع  زًيدة  على  ت علم 
األالتفكري   التعلدى  يزيد  ؛  حتفيز  طفال  من  لم 

التاألطف على  املال  وحتفيز  عل لمععلم  ى  ني 
 21التدريس. 

 ميالعلدخل ملابوات تعليم طخ -3
منهج   اعل   2013يؤكد    ة يتبو ال  حيةلناى 

التير العص يف  والتعل عة  يستخدم  ليم   أبن   لا دخ املم 
 

21 Dadan Suryana, “Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis 

Pendekatan Saintifik di Taman Kanak-Kanak”, JURNAL 

PENDIDIKAN USIA DINI,Volume 11 Edisi 1, April 2017,hal.72. 
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أنشطة تش و   (scientific approach)  علميال فيه  تمل 
و املالح و   التجربةو   التساؤلظة   واختتام   االتصالوالربط 

الا دوإب مجيع  املع  أو  حاالوادروس  أو  أما د  معينة.  ت 
 22:ملذكورة هياخلطوات ا سمخ

 Mengamati)) الحظةامل ( أ
أن يقوم كن   ميلم اليت م  والتعيتعل لاة  طش نأ

الطال مثلهبا  هدة  واملشاماع  الستوا  ةراءالق  ب 
بدام  خست)اب أو  الكفدوهنا(األدوات  اليت .  اءات 

اترغب   هذه  تطوير  ممارسة  يف  هي  هد  جلاخلطوة 
عوالدق والقدرة  يبحث    لىة  عن أن  املتعلمون 

 املعلومات. 

 ة طأنش   تحصل ،  يف تعلم اللغة العربية  أما
 23ة. اليات التاخلطو  على ظةحالملا

 
22 Musfiqon M, Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran…hal.37-38. 

23 Anwar Sadat, “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Kurikulum 2013”, Jurnal 

Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, Volume 1 Nomor 2, 

Desember 2017, hal.85. 
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املتعلق (1 الصور  الطالب  ة  يالحظ 
 ة ي اسدر الوضوع مب

اليت   علىب  طالال  رصبي (2 املفردات 
 املعلم  اقرأه

اليت   (3 القراءة  ويقلدوا  الطالب  يقرأ 
 م قرأها املعل 

 Menanya)) التساؤل (ب 
التشطأن والت ة  هبا   مل عيعلم  القيام  ميكن 

طرح ح  بسبيل   تمي  مل   اليتلومات  عاملول  أسئلة 
ما  هف عن  مالحظمها  حلصول   أو  هتمتت  أسئلة 

معلوما حولفاإضت  على  يالحظ  ية    ه. ونما 
اوزأن  جي األسئلة  الطالتبدأ  يطرحها  ب ليت 

ا لابألسئلة  افتاضلواقعية  أسئلة  إىل  .  يةتؤدي 
و   قدرةية  تنم  رةاملطو   الكفاءات  ول  فضالاإلبداع 

(curiousity)    وير لة لتطئألسة اعلى صياغوالقدرة  
لم التع  صيةشخيل  ي وتشكالنقد  فكريتالت  رااهم

 (. life-long learner)ياة مدى احل
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 Mengumpulkan Informasi)) ةالتجرب (ج
قر  بتجارب  اخلطة  هذه  مصادر  ءايقوم  ة 

ممعلوما خمتلفة  إضافية  املوجودةت  ال  ن  كتب  يف 
راء أنشطة  ألحداث وإجادرسية ومراقبة األشياء  امل
ومقابل ينعم منة  شخص    أما .  ةرب خلا  ويذ  ة 

سيتماليتات  الكفاء ير طوي ت    ع ها  لى كون شتمل 
اء ام آر  واحت ابً هذوما وصادقا  واعي  فاوق مب  الطال

ا ومجع  التواصل  على  وقدرة  علومات ملاآلخرين 
خمب عادات طرق  وتطوير  لي  تلفة  صبحوا  التعلم 

 .(life-long learner)احلياة  مدى متعلمني
 طةأنش   تحصل   ، يف تعلم اللغة العربية  أما

 2٤. يةت التالاخلطوا على بةالتجر 
املفردات مث حيف  ينطق (1  هاظالطالب 

 . وعضو ملا عنصور وفقا ل
نص (2 الطالب  مصادر وصيقرأ  من  ا 

 وضوع أخرى متعلقة ابمل
 

24 Anwar Sadat, “Pendekatan Saintifik dalam…, hal.91. 
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 Mengasosiasi)) ربطال (د
و عليلتا  طةأنش   نم ميتعالم  اليت  كن  لم 
تقللمعلمني هو    اهدمي  املعلومات  حتليل معاجلة 

املعلوما املجمموعة  موامل  قةعمملا  عة تنو ت  ن وسعة 
واملات  لوماملع أو  املوافقة  من  ةب ار املتضختلفة   .

اأ هذه  قدرة  ة  لتعليمياوة  خلطجل  تظهري  هو 
اط نضبالطالب على موقف الصدق والدقيق واال
ابللتزااالو  واجلاعقو م  ود  إجراء  هد  يف   تطبيق 

بش التفكري استقرائي  ساكل    أو  تنتاجي 
 ستخالص النتائج. ال

 شطةأن  تحصل   ، ةيربلعا  ةغلل م ايف تعل   أما
 25.اخلطوات التالية على ربطال

ال (1   املفرداتىن  مع  عن  ب طالحيفظ 
 ملوضوع ا الوفق

املتعلقة  (2 الصور  الطالب  يؤلف 
 ابملوضوع 

 
25 Anwar Sadat, “Pendekatan Saintifik dalam…, hal.93. 
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 Mengkomunikasikan)) االتصال (ه
تعل خربا  توفري وجت  ميكن   ودهامية 

تمبمارسة   إيصال  التعلم على سبيل  صوير أنشطة 
ااملال هبحظات  قام  احملجتاتنسالاو   اليت    صولة ات 

عل  نبناًء  التحليى  الشفتائج  الهل  أو   يباكتي 
  اتحة إىل إ  خلطةاذه  دف هوهت  ألخرى.ا  ئلساوالو أ

صادقة ومتساحمة   للطالب لتطوير مواقفهم  الفرصة
واضحة ،  ة و بطريقة قصري   اءبري اآلر ية ، وتعومنهج

اللغو ح الكفاءات  للطالب  تكون  ية ىت 
 . الصحيحة
 أنشطة  حصلت  ، يةربلعا  ةغلل يف تعلم ا  أما

 26اخلطوات التالية.  على االتصال
الط (1 نتائج  وصبت  الب يقوم  يل 

املتعلقة  عمد  يةل العم الصور   جتميع 
 ملوضوع وفقا ال

 
26 Anwar Sadat, “Pendekatan Saintifik dalam…, hal.94. 
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مت   (2 اليت  للمواد  تعزيزًا  الطالب  يقدم 
 أخرىصادر من م علمهات

املفاهيميةنالمن   منو احية  على  العلمي  املنهج  يدل  ذج ، 
طالب لارص  لم  تفيم والتععل لتا  ةمليع  ن و كتين اليت  ا اإلنس التعليم  

م لية التعلي عمركيزا يفطالب ت ح البويصهم.  ائذكمكاانت  ور إللتط
لطالب ومهاراهتم ر شخصية اليس كائنه. وابلتايل ميكن أن تتطو 

 ل أفضل. كوإدراكهم بش 

 لدروس اري حتض ةطخ -ج
 حتضري الدروسخطة تعريف  -1

ت  يوس هالدر حتضري    خطة راء  صف اإلجخطة 
لالو   يمتعل ال  يمظوتن يف  ةاءكفاليق  تحقتعلم   األساسية. 

يش  حتتماألقل،  و عل   وسالدر   ضريل  اى  ءة  لكفاحدة 
)األساس أ1ية  واحد  الجتماع  مؤشرات  عدة  أو  و  ( 
التعل   27أكثر. وزارة  قواعد  على  والثقافوفًقا  ة يم 

(Permendikbud)  81م  لرقA  2013املرفق الرابع، عن ، 

 
27 Wikanengsih,dkk,“ANALISIS RENCANA…hal.108. 



32 

 

اتطب ليق  فإن  عل تل ل  امةلعا  ة يالتوجيهلمبادئ  ملنهج   ، يم 
ها  ضريحت  خطة التعليمختت  يلدروس  تي   يط  ها ر طويتم 

اسي أو موضوع حمدد يشري إىل األس  واديل من امللتفصاب
 28املنهج. 

أبشك الدروس    خطةيكون  ساسي،  ل  حتضري 
امل  مكوان قعحيتاجه  الم  احمللتدر بل  ألن  فيه  يس  توًيت 

بعبار  أو  أخطوات  ا  األشياءخرى  ات  هبسيتم    ا لقيام 
 عليم.تلية اذ عمل م يف تنفيعل مل ل يهاوجت
 ادهوائوف الدروسحتضري  خطةأغراض  -2

  Triastuti Mahmudahيف    Kunandarلـ  ا  وفقً 

 29وس هي:الدر  حتضري خطة( ، فإن أغراض 2015)
م  تعلية الليعمج تعزيز نتائتسهيل وحتسني و  (أ

 والتعلم 

 
28 Lampiran IV Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 

Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. 
29 Mahmudah, Triastuti,  “Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Guru Bahasa Indonesia Di Smp Negeri 2 Bantul”, 

Skripsi, )Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal.18. 
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احت  خطةبتصميم   (ب  الدروس  يف حتاضري 
و و  افعايلمنهجي  سيكون   اعطااستم  ل عمل، 
عع رؤية  وميل تعالملية  لى  والتعلم  راقبتها م 

 .وخمطططقي كإطار منهبا   تنبؤلوا يلهال وحت
تنفيذ علمني يف  أما فوائد حتضري الدروس تكون مرجعا للم

والتعلم التعليم  است   عملية  وكفاءة.  غيلهوتش   افًاهدلتكون  بفعالية  ا 
أن  لذلك  جيب  الدر   خطة  كون ت،  مرونة  حتضري    ا وممكنوس 

عمل ا  ت اابتجابسيناسبواه  ن  أل  منيل عمل ل يف  التعليم لطالب   ية 
 .ةيقيلتحقا

 روسالد حتضري ةطخة ونمك -3
لـ   ،  2016لعام    22رقم    Permendikbudوفًقا 

الدروس  حت  خطة  تكان املكو تضري  من  ت ان تكون 
 30وهي:

الوحدة   سيةمدر   انت بيا (أ اسم  وتكون 
 التعليمية

 
30 Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah BAB III. 
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أي اسيةدر   بياانت  (ب  ال  ،  واملاسم  وضوع  درس 
 عيفر لا وعوض ملا /

 سي صل درافصل / ف (ج
 ةدما (د
الوق (ه حيد ختصيص  الذي  وفقً ت  ة حاجلل ا  د 

اإىل   األسالكفاحتقيق  وحمتوى  ءة  سية 
حص على  النظر  خالل  من  ص الدرس 

وحتقيق    الدراسة املنهج  يف  لكفاءة ااملتاحة 
 سية. سااأل

أساس  هاأل ( و على  املصموم  التعليمية  دف 
ابست ساسياأل  ءات الكفا الة,  كلمات  خدام 

يت  ال  ا,اسهوقي  هاظت ن مالحكمي   ليتا  يةل عفلا
لنفس  نية, اجدالو وا  رفية,ربات املعتشمل اخل

 ة ركياحل
لتحقيق   ( ز ومؤشرات  األساسية  الكفاءات 

 الكفاءات
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التملا (ح الواد  احلعليمية,  على  حتتوي  ائق قيت 
واإلجراءات ذات الصلة,   ادئملبم وااهيواملف

يف, الشك  ومكتوبة  ل  نقاطل  صياغة وفقا 
تكون أ  ببوحي.  ئةافكلاؤشرات  م بة  تاك  ن 
واال  ادملو ا وينبغتعليمية  أن  ضحة.  ن  تكو ي 

تكن كذلك   أو إن ملامل  بة ابلكالكتا  تلك 
الك  املادة  أن  املعلم  مرفقفيعترب  إن املة  ة. 

عال عليها  جتب  بنيقاملواد  قوية  مة  ادة   
حيقق دة  واح أن  ميكن  حىت  أخرى  ومادة 

 31.تكامليةتعلم الوال عليمالتعملية 
 يف  معل املمها  خدست اليت ية  مييعل لتا  ةقير طال  (ط

ال والتعملية  ح تعليم    التالب قق  حيىت  علم 
االكفاء حسب ألساسية  ات  فيها 

قسم  خصائصهم. جيب أن يكتشف هذا ال

 
31 Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks 

Kurikulum 2013, (Bandung: Refika Aditama, 2016),hal. 301. 
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املستخاملدخ واألسلوب  والطريقة  يف  دل  م 
 يم والتعلم. تعل ال  مليةء عأثنا

ملية يف عدات  ساعالوسائل التعلمية, هي م ( ي
 ة. تعليميالد او املل و صو ل التعلمتعليم و ال

ت  م,ل تعال  مصادر (ك أن  شكل ميكن  يف    كون 
 لقة. ات املعريها ذو غأ ئة, البي

يتم تنفيذ خطوات التعلم من خالل املراحل   (ل
 رية واخلتامية. ية واجلوهاألول

 مقدمة  (1
الن  مقدمة تماع  اج  يف  ويل األ   شاطهي 

يهدف احلافز    تعليمي  إاثرة  كيز  وتر إىل 
الطالانتب للمش اه  بب    يف   ط اش ناركة 
 تعلم.الة يمل ع

 ياسألساط انش ال (2
األسا عمل لنشاط  هو  تعاسي  لم ية 

إىل  وصو لل  كل  نفذت  وييتدينار   .
وملهم  أ تفاعلي  بشكل  التعلم  نشطة 
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و  وحتفوممتع  الطالب حتدي  يز 
، بنشاط  مس   للمشاركة    احةوتوفري 

واالستقاللية  للمية  كاف واإلبداع  بادرة 
ت هتماماواال  واهبللموفًقا  

ي  والنفس   دينبالر  طو تلاو   تمامات وااله
يطالب لل  التن  تم.  هذا  نشاط  فيذ 

منظوم  منهجيبشكل   خالل م   ن 
وااالسعملية   لتفصيل تكشاف 

 والتأكيد.
 اإلغالق (3

ن هو  إ اإلغالق  يتم  إلهناء  شاط  جراؤه 
ال ميكن  اتعلم  أنشطة    يف   هبا يام  القليت 

استنتاجات  أو  ملخصات  شكل 
حظات ومال  مالت وأتوتقييمات  

 32متابعة.و 
 

32 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, Jakarta: Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2007. 



38 

 

 م والتعل م ليعلتا ئجات ن تقومي (م
 لدروسحتضري ا طةخ داإعد خطوات  -٤

توجد    روس،ضري الدحت   خطة د  عداأ إن يبدقبل أ
 تصميم األشياء جيب أن تكون مستعدة لنجاح يفهناك  

منه  ةطخ األول  الدروس.  إحتضري  )انتبه  ل جدو ىل  ج 
املعكوانامل والثاين كتاب  املنهج(  يف  )ت  إىلانتبالم   ه 

الكفامكوان الر ت  األساسية  ءاكفالو   ةيس يئءة  ة 
ب لث كتالثاو .  تقوميلاالتعليم و   واد وعمليةملواداف  واأله

واألوصاف  االهتم  )مع  الطالب  املفاهيم  خبرائط  ام 
تاملادية(.   والثقافوالرابع  التعليم  وزارة  لرقم  قرير   65ة 

66، 67 ،68 ،69 ،70 ،81A   2013عام. 
ات يف  خطو   9  ، تكون Nur Fajar Ariefوفًقا لـ

اريضحت  ة خط  ميمصت وه  هي كتالدروس   خطة  ةويبة 
تعيالدروسحتضري   ال،   (KI) ية  لرئيس ا  ءات كفاني 

واملؤشرات ، حتديد أهداف    (KD)األساسية    فاءات والك
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التعليمية وحتلتعليم واا  ليم لتعديد طرق استكشاف املواد 
 33، وخطوات التعليم ترتيبا وتقوميه.  ائلهووس

الدروس و ضحت  خطة  هوية  كتابة (أ   ل متش يري 
اواملوا  املدرسةم  اسها  علي ية  سالدر د 

الدرا/والفصل و الفصل  ة  رئيسي لادة  ااملسي 
 جتماع(. قت )وقت اال الو  ختصيص

على مناسبة    (KI)كتابة الكفاءات الرئيسية   (ب 
ي لكما  خريطةها  يف    وحدة /ابب   لوجد 

ميميتعل  يفثبو ة  املعليم   تة  دليل  كتاب 
 واملنهج. 

الككتاب (ج  (KD)ة  سيسااأل   فاءات ة 
معل ة  سبانم  ت ار شؤ وامل يوجى  يف  ا  د 
ابب ل  ةهاريطخ مة  حدو /كل  ة  ثبوت تعليمية 
 ملنهج. م وااملعلي ليلب دكتا  يف

 
33 Arief, Nur Fajar, “Langkah Penyusunan RPP Kurikulum 

2013”, Workshop Nasional Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

PAI, Batu, 22-24 Desember 2013. 
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صياغة   (د وكانت  التعليم.  أهداف  حتديد 
  B)من( و  Aديها اكتمال التعليم لأهداف 

األنشطة(    يأن  )مCور(  مؤش/نميك  ا)م
حسب    Dو وتدرج  اجلودة(.  هوية )كيف 
 ؤشر. امل

املاستكش  (ه الاف  خريطة    نيضمتبة  يميل تعواد 
 .صخمل  أو هيمية مفا

ال ( و التعحتديد  طياختابية  ليمطرق  ريقة  ر 
 لسياقية.اونية أو االتعلتعليم ا

بكت ( ز التعليمية  الوسائل  الوسيحتديد  لة  ابة 
ي(  عليمبرانمج ت/ي املستخدمة )حمتوى حتليم

و  )املأدو ،  امل/رافقاهتا  وبيان  صادر  األجهزة( 
وكت  )كتاب  الطالب  املدرس   امل  وكاب 

 م. والتعل التعليم  ةيل مع مدعي
والتع  طيختط (ح التعليم  امل خطوات  شطة ألن. 

إددية  التمهي/ألوليةا التحفيز،  )توجيه،  راك، 
األ األنشطة   ، )جيواملراجع(  أن  ساسية  ب 
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علمية   5تتضمن   املال   خطوات  حظة  وهي 
و جملوا  التساؤلو  واملرابطة  ( االتصالاربة 

 ةتدر ملاشطة يف ذلك أن امتة )مباخلاواألنشطة 
 ة القادمة(.طش ن ت األلوماتابعة ، ومعامل، 

الت (ط اختطيط   األنواع   نبياي.  ليملتعقومي 
)االخالت االختبار(  قوميية  وغري  تبار 

)ال واواألهداف  وأدوات  عمليات  ملنتجات( 
شادات  ر ئلة وإواألس ظةاق املالحر و التقومي )أ
 التقومي(. 



 

٤2 

 ثالث الفصل ال
 بحث احلقلي لاإجرءات 

 منهج البحث -أ
طريمبننوعي  اللبحث  ا  وهث  بحلا  اهذ حتليل   ة قهج 

فتحليل اال  هو  حمتوى   احملتوى.  مناقشةلبحث  مقة متع  ذي 
املطبوعة  حملتوًيت   أو  املكتوبة  وسائل  املعلومات  ، اإلعالميف 

الت البحثل يف حلي ويستخدم هذا  أن  .  عادةً   النوعي    ابلنظر إىل 
  ة بيريجت  قحقائ  تستند إىلء نظرًيت  ناب  وعي يهدف إىلالبحث الن

يف  يف أو  وظيفة  تلسياقاا  اجملال  فإن   ، يف النظري  االجتماعية   ة 
ليس   البحث ال النوعي  الفرضيات ت  السياق    ختبار  لفهم  ،ولكن 

و  نطاق  وعميقعلى  امل  اسع  عن  الكشف  من  تتمكن    عىنحىت 
 3٤.البحثأو شعر أو فكر به مصادر ث ا حيدفًقا مبو حلقيقي ا

حتضري   ة طخ  يف   يمل عخل الليل املداحث إىل حتلبا  يهدف 
العصتس   لذلك   س.و الدر  املدخل  البحث  هذا  و ف  يف    ة ثيق لمي 

 
34 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam 

Pendidikan Bahasa, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hal. 19 
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الدر حت  خطة الفسهل   سو ضري  من  ة  الباحثون  يتمكن  ،حبيث  هم 
العمليةمعرفة كيفي وأشيا  ة  واملكوانت  أخواحملتوى  مء   خطةن  رى 

 .سو الدر حتضري 

 زمان البحث ومكانه -ب
 ة ميو كحلا  إلسالمية ا  نريي الراامعة  جبجراء هذا البحث  مت إ

بِ   أتشيه   بِبندا ت،  بكلية    ميعل قسم  العربية  يل  هوأتالتبية  اللغة 
الذي  ملا عبيقع  علمني  الشيخ  طريق  الرؤوفيف  السال  ، د    ، مدار 

Kec. Syiah Kuala  ،  املوقع    ذاه  باحث لر ا.  وقد اختا أتشيهبندا
  ن اكيًدا عن املبع  ليسواملوقع  ،  اتيجي للغايةألن هذا املواقع است 

فعيي  ذيال املؤ يس  يلوابلتاباحث.  لاه  يش  أسهل  كون  من  لف 
عنا ح إدخال  ايث  هي  ع  ث.حب ل صر  التكلفة  من  أيضً وامل  ا 

من  ، البحث    االعتبارات  املنطقخالل  مكان  يف  من  القريبة  ة 
عار معقولة حبيث تسهل أبسر  أكث  ن تكون، من املتوقع أ  إقامتك 

 .حثوتسهل إجراء الب
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 لبحثدر امصا -ج
اجلة عملان  يًدا مب مز ل طتم تخا  ةدام  يه  ت اناكانت البي

يف  وأما    35ا اىل احلقيقة. هر ظهت  اليتكمية ونوعية  لومات  نتاج مع إل
أساالب بشكل  البياانت  تتكون  مجيحث  من  أو سي  املعلومات  ع 

ا الطبياملواد  من  )مبععملقدمة  اواسىن  ة  حبثها  ع(  على  جيب  ليت 
البيا حث.  البامن قبل  مجعها واختيارها  و   كل  نع  رةا عب  ت انفأما 

جماهما  م  ءشي الر البياان  البحث،  دفهو ل  يف  هذا ت    ئيسية يف 
أعدها  و الدر حتضري  خطة  وثيقة    يه  حثبال اليت    لطلبة س 

املصغ ر   تعلالتدريس  اللغة  بقسم  بكلية  يم  وأتهيالعربية  ل  التبية 
 . 2019/2020الدراسي  لسنةيف ا ملعلمنيا

مب املقصود  البيابينما  هذصادر  يف  و ه  ثحالب  اانت 
 ة يسيياانت الرئر الب. مصد36ت انيالى البصول عحلا انكم عو وضم

يتم تسجيل مصادر  ريس.  الب عملية التدو طث هحالبيف هذا  
خالل  الب من  الدرو خطة  على  حظة  ومال  ئقاثو ياانت  س حتضري 

لعربية بكلية  بقسم تعليم اللغة ااملصغ ر  ريس  التد  لطلبة  االيت أعده
 

35 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hal.5 
36 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kantitatif, Kualitatif Dan R&D), (Bandung: Afabeta, 2013), hal. 15 
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م  ه  واناك  .2019/2020  يسادر لا  عاملعلمني  امل  بية وأتهيلالت 
أصليةادصم البيا   ميكنهاالذين    ر  خالل ةً ر اشمب  انت توفري  من   

 .لدروس اضريحتخطة 

 هطريقة مجع البياانت وأدوات -د
 تالية:ياانت ابلطريقة الث يف مجع هذه البالباح استخدم

 ظة الحامل -1
مه جزء  هي  النوعاملالحظة  البحث  يف  ي. مة 

  ا يف ي جمنهفكر  يو ق  وثي  نأ  ثن للباح كحظة ميمن املال
املو العافوتة  نشطأ ات  يراه لبحثيضوعات  ما    ة. كل 
املالحظة  بال  يسمعو  يف  إذا ميكن  احث  بعناية  تسجيله 

يف كالت اليت متت دراستها  عات واملش سب ابملوضو منا
 37.البحث

ت طميكن  مراقبا  قةير فسري  أهنا  على  ة  ملالحظة 
ل وتسجيل  قيد  منهجية    ه هذ  ُتستخدم  البحث.لظواهر 

الحتضرية  طخ  يف  ميلع ال  دخلملا  رفةملع  ةقريلطا   دروس  
املصغ ر    لطلبة الع   مس ق بالتدريس  اللغة  بكلية ربية  تعليم 

 
37 Farida Nugrahani, Metode Penelitian…hal. 132 
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وأتهيل   السنالتبية  يف  الدراسياملعلمني    ة 
2019/2020 . 

 الواثئق -2
األحثيق هو سجتو ال ميكامل  داث ل  أن  اضي.  ن 

املستندات  أو  تكون  شكل كتاابت  أو    يف  رسومات 
الكتاو ت  منل  اثملا   .صلشخضخمة  أعمال    بية هيثيق 

احلياو يال  فتد واتريخ  والقصص  ميات  الذاتية    ريوالس ة 
 38. سيةالسياواللوائح 

استعم ،قد  البحث  هبذا  يتعلق  الباحث فيما  ل 
هو   الحتضة  طخ التوثيق كالبياانت  خل د ملابدروس  ري 

البقالتدريس املصغ ر    لطلبة  العلمي اللغة  تعليم  عربية  سم 
وأتهيالتب  بكلية الدر يف  نيلمعمل ا  لية  السنة  ي اس 

املستندات   2019/2020  ليتا  األخرى  والبياانت 
 .البحثعم وتتصل هبذا دت

 

 
38 Sugiyono, Metode Penelitian…hal. 240 
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 طرق حتليل البياانت -ه
انت ميع البيا املنتظم وجت  البحث  ليةعم  ي حتليل البياانت ه

يدانية والواثئق  بالت واملالحظات امل عليها من املقا  لصو  مت احلاليت
تنظيم خالل  البيان  يفم  ،   فص وو   ،ت ائف  انت  الوحدات 
مهم وما سيتم    نهاي مختيار أنظيم يف األمناط ، والتاو   ،ف  وليالتو 

و لمهتع أبنفسهم است،  فهمها  يسهل  حىت  النتائج    خالص 
 39.واآلخرين

بيا حتليل  تقنية  أخذبحالا  هذانت  يف  باحثون  لا  ث، 
يتكون     .Hubermanو  Milesالتفاعلي من  منوذًجا لتقنية التحليل  

، وهي: تقليل   ت وانكم  ةثمن ثال  ج التفاعليذ و من ال  ت انايب  حتليل
ج / التحقق. يف  النتائت ، واستخالص  اانبي لوعرض ااانت ،  البي

التفاعلي  منوذج بد  التحليل   ، عندمهذا  البياانت  حتليل  تتم  أ  ا 
ال   عملية امليدان  انا يبمجع  يف  البيت  حتليل  شكل ويتم  يف  اانت 

  ا ؤهم إجرات اليت يتانايبال   عمجة  يل ت بعمالبياان   يبدأ حتليل  دورات.
 ٤0. ئج النهائية تالناتخالص ث من اسار حىت يتمكن الباح ر مستاب

 
39 Sugiyono, Metode Penelitian…hal. 244 
40 Farida Nugrahani, Metode Penelitian…hal. 173 
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 (Data Reduction)اانت البي تقليل -1
تيار  خ يقوم الباحث بعملية ابياانت ،  يف تقليل ال

اأو حتد أو  التكيز    كيزلت يد  واالستوالتبأو  خالص  سيط 
يت الث  حبلات  انعم بيااليت تداملعلومات    من مجيع أنواع

احلصول استخرا   الهيج س تو   عليها  مت  عملية  ج أثناء 
يف البي احلجملا  اانت  هذه  يف  على ير ،  الة ال.  الباحث  كز 

حتليل مدخل علمي    ، وهيباحثاملشكلة اليت أاثرها ال
اخطة  عند   يفحتضري  لطلبةلا  لدروس  املصغ ر    تدريس 

ا تعليم  العربية  قسم  الدراسيسنال  يفللغة   ة 
2019/2020 . 

 (Data Display) ت انايبلا ضعر  -2
جمموعة انا لبيا  ضر ع عن  عبارة  هي  من   ت 

الباحث  ت ماعلو امل متنح  استخالص  انيمكإل  اليت  ة 
ب اإلجراءات.  واختاذ  تقليل  النتائج  ها  أحتف،  البياانت عد 

بطريالكا حبم  قةتب  فهم  ثينظمة  البياانت   يسهل 
 . املعروضة
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 ( Conclusion Drawing)ستنتاج اال -3
حتليل    سريفت  وهج  النتائ  استنتاج  ريوتفس نتائج 

نشطة يف ألان  واحد فقط مت. هذا االستنتاج هو  انايلبا
خيت  التكوين هذا  متاًما  الكامل.  استخالص  لف  عن 
الاالستنتا يف  ابخ جات  املتعلق  الكمي  تبار  بحث 

 .ضيات الفر 
ن اخلطوة  ، فإ ع البياانت وتقليلها وعرضهامج  بعد

ه يستخلصالتالية  أن   يف  ت.اجا تناالست  الكاتب   ي 
اله احلالة  خال  مت  يتلا  ت بياانذه  من  عليها  ل احلصول 

خالص  ية للمؤلف يف استتوثيق كمادة مرجعلاملالحظة وا
الطريقة وهبذه  توضيمي،  النتائج.  مدخل ح  كن  حتليل 

عند الحتضريخطة    علمي  املصغ ر   يفدروس    التدريس 
تعليم    لطلبة العربيةقسم   ي سادر لا  عامل  اللغة 

 . حو ضو ب 2019/2020
لفتة    ية ائه نال  ات ستنتاجتم سحب االي  أنب  جي

أن  يسهل فهمها. جيب    ثيومباشرة حب   حةوجيزة وواض
ال نتائج  املوضوعتكون  يلي:  ملا  مطابقة  /  بحث  ات 
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،املو  البحث  وعناوين  البح  ضوعات  ، حل أهداف  ث 
البياانش امل  ، نتكالت   ، البحث  يف  نتائج  ت  من  ائج 

يف   حتليل البحثالبياانت  وال    ا  ًيت ر ظن،  ذات لو لع/  م 
 .ةالصل 
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 ع رابلصل افلا
 ها تش نتائج البحث ومناق

 تاانيعرض الب -أ
الب  قام  أن  الببعد  بتقليل  الباحث ياانت احث  وجد   ،

 . لييا كمالبياانت  
 (5M) املدخل العلمي امل عناصركت  -1

املصا عنل  مكات  إن   يف   (5M)  العلمي  دخلر 
الدروس  وات خط لطلبة   عند  حتضري  املصغ ر    التدريس 

 .التايل لدو جلا يف عرض
 4-1: لاْلدو 

 (5M)ي املدخل العلمصر انع ملتكا
خطة  
  حتضري

 لدروس ا

 دخل العلميمكوانت امل 
 االتصال ربط ال التجربة  التساؤل  الحظة امل
 غ .م  م   .مغ   م  غ .م م  غ .م  م  غ .م  م 

خطة حتضري
  

الدروس 
1 

 -  -  -  -  - 
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خطة حتضري
  

الدروس 
 2

 
 -  -  -  -  - 

خطة 
حتضري

  
ا

لدر 
وس 

 3
 

 -  -  -  -  - 

خ
اطة حتضري  

لدر 
و 

4س 
 

 -  -  -  -  - 

اخطة حتضري  
لدروس 

5 

 -  -  -  -  - 

 ت:  اداارش
 : موجود م 

 جود: غري مو  غ .م 

 (5M) دخل العلميامل يةعمل  -2

  وات خط  يف  (5M)  العلمي  دخلامل  عملية  إن
احتض االتدر   دعن  لدروسري  لطلبةيس    يف   عرض  ملصغ ر 

 .ايلتلا اجلدول
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 (Mengamati) ظةالحامل (أ
املتعانت  أما الدراسة    دخل امل  عملية ب  لقةئج 

 الدروسحتضري    واتخط  يف  (5M)  العلمي
لطلبة  دعن املصغ ر  ة طشأنعن    التدريس 
 فيما يلي. ،ةظالحامل

 4-2 :اْلدول
 ةحظال امل عملية

 عملية العلمي 
خطة حتضري  

 وس الدر 

عنصر 
خل  دامل

  العلمي
(5M) 

 م رق

  تالكلما  نطق   الطالبحظ  يال •
ال ت  العباراو  "البيتبعر واجلمل  عن     "ية 
 سمعون ي  يتلا
والعبارات    يذكر • الكلمات  الطالب 

عن   العربية  يف واجلمل    "البيت" 
 سمعون ي  يتال مهتاجمموع

وعبارات ومج  بتكي • ل  الطالب كلمات 
 اسة أو على السبورةعن "البيت" يف الكر 

وف هرااظم/صورا   ددحي • وات  صأل قا  ت 

خطة حتضري  
  -1 الحظة امل 1 الدروس 
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  عن "البيت" ل  مجلواات  بار عت واللكلماا
 سمعون ي  يتال
ومجل  وعب  الطالب كلمات   جمت ي • ارات 

 ت" عن "البي
ن • مل  واجل  ت الكلما  طقيالحظ الطالب 

 سمعون ي  يتال  "تعارفعن "ال ةي العرب
نطقالطال   يكرر • واجلمل  ال  ب  كلمات 

املسموعةلعربي ا يف    عارف"لت ا"  عن  ة 
 ن سمعو ي  يتلا هتم اجمموع

 التعارف" عن " صوراً  الطالب يالحظ  •

ة حتضري  طخ
 2 الدروس 

واجلمل    الكلمات   يالحظ الطالب نطق •
والشراب" املسالعربية   "الطعام    موعة عن 

 ن سمعو ي  يتال
ت واجلمل  الكلما  الب صورط ليالحظ ا  •

والشراب" العربية   "الطعام    يت ال  عن 
 سمعون ي
ال تميس •   ظرفن  عملعلم  ا  رح ش  بال طع 

االزمظرف  و   املكان يف    ونيك  يلذان 
 .ع و وضملا

  ضريخطة حت 
 3 دروس ال

جمموع  ظحيال • يف    عند  م هتاالطالب 
يعر   تاحملاداث اليت  الطالبان  اهنضالعربية  ا 
ال عأمام  املفصل  العامة  ار )املدرسة  ن  فق 

خطة حتضري  
 ٤ الدروس 
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 يف املدرسة( 
جمموعاهتيالحظ   • يف  عبارات  الطالب  م 

امل  تاحملاداث العامة يف  املر )  ة سر دعن  افق 
 املعروضة صور ال  يلةوس ة( بدرسامل
جمالطال  حظيال • يف  شرح  وعاهتمب  م 

املدرسة    تاداث احملت  وًيتاحملعند  م  املعل
 )املرافق العامة يف املدرسة( 

الط • نطق ال يالحظ  الكلمات    ب 
واجلم العربية  والعبارات  املرافق  "عن  ل 

 ن معو سي  يتال  " املدراسية
ت  عبارات والالكلما   نطق   طالبال  ركر ي •

  يف  "سيةاافق املدر ر امل"ن  ع  عربيةمل ال جلوا
 سمعون ي  يتال اهتموعمجم
  افقاملر "عن    اصور   بطالال  يالحظ •

 " املدراسية

خطة حتضري  
 5 الدروس 

 

 ( Menanya) التساؤل (ب 
املتعلقةمأ الدراسة  نتائج    دخل امل  عملية ب  ا 

ال  واتخط  يف  (5M)  العلمي  وسدر حتضري 
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لطلبةالتد  دنع املصغ ر  ة أنشط  عن  ريس 
 فيما يلي.  ،اؤلتس ال

 4-3: ولْلدا
 التساؤل عملية

 لعلمي عملية ا
خطة حتضري  

 لدروس ا

عنصر 
املدخل  

مي  لعلا
(5M) 

 رقم 

بيق  طت واألجوبة بيقوم الطالب ابألسئلة   •
العربيةامالكل واجلمل  والعبارات  عن    ت 

 عات مو أو جم"البيت" أم كان فردًي  
مل يتم    سيةاالدر   دةا املن  عب  ال الط  يسأل •

 لبيت" ا"همها عن  ف

خطة حتضري  
 1 وس الدر 

  -2 التساؤل 
واجلواب    لاؤ س لابالطالب    يقوم •

والعبار اب الكلمات  واجلمستخدام  ل  ات 
ا  التعارف"  عنلعربية  ا أم    "ملدرسة يف 

 جمموعات أو   ةفردي  انتك
عن   • الطالب  يتمامليسأل  مل  فهمها    واد 

 " ةملدرس ف يف االتعار " عن

  ضريحت  طةخ
 2 دروس لا

الطال • ابيقوم  واجلواب    لسؤالب 
الكابستخدا  ام  عن  عربية  ل لمات واجلمل 

ضري  خطة حت 
 3 س الدرو 
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أو يف    ةفردي  تناك  مأ   لشراب" ا و   "الطعام 
 جمموعات 

الط  • نطق    طريقة   عن  البيسأل 
و  "الطة  العربي اجلمل  الكلمات  م  اععن 

ل  والشراب" وظرف  املظرف  وفقا  كان 
 مان ز ال
اليت    تاحملاداث عرض    عن   ب الط ال  يسأل  •

أو    ة فردي  ت كان  نالبط ال  ن يعرضا
حمل  تموعاجم ها  عرضو   ت توًيوفقا 

 ت احملاداث
فهمها    ليسأ • يتم  مل  أسئلة    عن الطالب 

 .روضة املوجود يف الصورة املع احلوار  بري تع
  خبالل   ها او فهمي مل    ءاطالب أشيلايسأل   •

 م شرح املعل

خطة حتضري  
 ٤ الدروس 

ايقو  •   اب جلو وا   لالسؤ ابالب  لط م 
و اب الكلمات  واجلبار العستخدام  مل  ات 

املدراسية املرا"عن  العربية     كانت   أم  "فق 
 ات عو م جم أو  ةفردي 

ا • الدراسية وادامل لطالب  يسأل  مل    اليت  ة 
 " اسيةاملرافق املدر "عن  واها يفهم

ضري  خطة حت 
 5 س درو ال
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 ( Mengumpulkan Informasi) التجربة (ج
الدرا نتائج  املتعلقةأما    دخل امل  ة ليمعب  سة 

ال  واتخط  يف  (5M)  العلمي  دروسحتضري 
املصعند   لطلبةالتدريس  نشطة أعن    غ ر 

 يلي. ما في ،التجربة
 4-4 :اْلدول
 التجربة  عملية

 ي عملية العلم
خطة حتضري  

 س درو ال

عنصر 
ملدخل  ا

العلمي  
(5M) 

 رقم 

الطالب  مي • يلفظ ارس  الكلمات    أن 
  يف   ن "البيت"ع اجلمل العربية  والعبارات و 

 م هتاعمو جم
  نع  آلراءا/الطالب اآلخرون احلججقدم  ي •

 صدقائهم أل  م قو اليت ي قطريقة نط 
جمم اين • يف  الطالب    نطق    عن  وعاهتمقش 

واا العربية  لكلمات  واجلمل  لعبارات 
 رف خارج احلوفقا ملمناسبا 

ا  وفقً   ا ضعرو /اصور   البالط   ددحي •

ري  ة حتضطخ
  -3 تجربة لا 1 الدروس 
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اليت   ات واجلملصوات الكلمات والعبار أل
 يسمعون 

الطالب  • رات  عباوال   تا ملالك  ينطق 
العربية   الوفقا  اسبمنواجلمل  صور  لا 

 عروضة امل
ال  • كلمات  لا   نطق   ن ع  طالب ميارس 

  " التعارف يف املدرسة"  عن العربية  واجلمل  
 هتم موعا جميف 

  عن  اآلراء/ججحلاآلخرون ا  يقدم الطالب •
 طريقة نطق أصدقائهم

  ريقة ط  عن   وعاهتمالطالب يف جمم  يناقش  •
العربية ت والمالكا   قطن   ة الصحيح   جلمل 

 ج احلرف ار خمل  وفقا
على  ًقا  فو   اعروض/اصور   لطالبا  ددحي •

 ون يت يسمعال  ل جلمكلمات واأصوات ال
العربي نطي • واجلمل  الكلمات  الطالب  ة  ق 

 ضة لصور املعرو وفقا ال

  ة حتضريخط
 2 وس ر دال

جمموعاهتمي • يف  الطالب    طق ن ي  أن   تدرب 
الع   الكلمات  ام  ع"الط  ن ع  ربية واجلمل 

تتوافق    اب"الشر و    املكان  ظرف   علىاليت 
 وظرف الزمان 

  عناآلراء  /ججحلاطالب اآلخرون  م اليقد •

ضري  طة حت خ
 3 الدروس 
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 مقة نطق أصدقائهري ط
الطالب  •   طريقة   عن   يف جمموعاهتم  يناقش 

و لكلما انطق   عن  العربية    جلمل ات 
وا "الط  على    راب" لشعام  جتويد  بناءا 

 وخمارج احلرف 
الط • فقا  و   بةكتا /ا عروض/ا ور صالب  يعرض 

 يت يسمعون ال  واجلمل مات صوت الكلل
بية  عر ال  مل اجلو كلمات  لاالطالب    نطق ي •

"الطعا صورة  لاب حسب    والشراب"   م عن 
 ملعروضة ا
الطالب   • ملدرسة  ا   عن حوار    علىيتدرب 

 ( يف جمموعاهتمرسة يف املد مة ا الع قرافامل)
الطالب يف  •   د قواععن   جمموعاهتم  يناقش 

  العامة   فق ملراملدرسة )ار اواح  يف  اتالكلم
 ( ة ملدرسيف ا

  احلوار   ىن موعاهتم معطالب يف جمناقش الي •
 رسة( رافق يف املدملة )ااملدرس عن  اهتو حمأو 

بارات  ع  كل الطالب يف جمموعاهتم    ركب ي •
املتعلق احلوا لردود  اواألسئلة و ة ابلبياانت  ر 
 يف املدرسة(  امة الع املدرسة )املرافق عن

جمالب  الط   نطق ي • ععا و ميف  بارات  ت 
 ( املدرسةيف   رافقاملدرسة )امل عن وار احل

حتضري   ةخط
 ٤ دروس ال
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ا • عر   لطالب يناقش  احمل عن    ت داثاض 
عامة  الة )املرافق  س املدر   عن  ارضها املعلمعي

 . يف جمموعاهتم يف املدرسة( 
الطالمي • نب  ارس  أو  الكلمات  طق  شرح 

العر  واجلمل  املرافق  بية  والعبارات  عن 
 م هتعو  جمم يف  دراسيةامل
الطالي • اآلقدم  احلججب  ء  رااآل/خرون 

 هم أصدقاؤ  ما شرحه ول  ح
الطال • جمموعاهتيناقش  يف  طريقة  م  ب 

ا وال   ةح لصحيالنطق  عبارات  للكلمات 
 واجلمل العربية 

على  وفقا    اعروض/اصور   البالط  ددحي •
واجلمل اليت يتم  ات  والعبار ات  منطق الكل

 .هامساع
الطالبيش • والعباراالكلم  رح  ت  ات 

 عروضة امل  لصورابربية حسب  الع لمواجل

  ضريخطة حت 
 5 وس الدر 

 
 (Mengasosiasi) بطر ال (د

ال نتائج  املتعلقةدأما    دخل امل  لية معب  راسة 
الدرو   واتخط  يف  (5M)  علميال  سحتضري 
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لطلبةند  ع املصغ ر  أنشطة عن    التدريس 
 يلي. فيما  ،ربطال

 4-5: اْلدول
 ربط ال عملية

 ي عملية العلم
  خطة حتضري

 وس الدر 

 صرنع
دخل  امل

العلمي  
(5M) 

 رقم 

ال • يف  يصحح    ة طريق  وعاهتمجممطالب 
البع بعضهم  يتم  نطق  اليت  ها  رسامي ض 

 أصدقائهم 
ت  الكلماب حسب    اصور الطالب    ددحي •

 .موعة ملسوالعبارات واجلمل ا
علىالطالب    يتظاهر • ات  الكلم  وفقا 

 ات واجلمل املسموعة والعبار 

خطة حتضري  
 1 الدروس 

  -4 ربط ال
الطاليصح • يف ح  نطق  موعجم  ب  اهتم 

 همقائ ها أصدرسميابعض اليت  م البعضه
الكلمات    ىوفقا عل  ا صور ب  الالط   ددحي •

 .املسموعة مل واجل
حسب    ظاهريت • كلمات  لاب الطالب 

 ة ت واجلمل املسموعراوالعبا

ري  طة حتضخ
 2 الدروس 
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الطالب  • جمموعا   يصحح  طريقة  م  هتيف 
اليت   البعض  بعضهم    ميارسهانطق 

 قائهم أصد
وفًقا  / اور صب  لطالا  ددحي • لى  عكتاابت 

 .عهامساتم جلمل اليت ي لكلمات واا
حسب    يتظاهر • لكلمات  اب الطالب 

 سموعة امل لواجلم

  ريضخطة حت 
 3 الدروس 

الطالب • حوار  يصحح  جمموعاهتم    يف 
البع استخدام  ضهم  حيث  من  بعض 

 ستخدمة ملا القعيدةاملفردات و 
جمموعا • يف  الطالب  بتتيب يقوم    هتم 

أتعب وف ريات  وأمناط    ةعيدلق ل ًقا  خرى 
 ع مواجلاملثىن و   دا فر املكيب لت  اجلمل

اي • جمموعاهتط لقوم  يف  بتحليل  الب  م 
 ها ترتيب  متاحلوار اليت  ات تعبري 

ضري  خطة حت 
 ٤ الدروس 

كلمات  لاب حسب    ار صو الطالب    ددحي •
 موعة والعبارات واجلمل املس

حسب    ريتظاه  • لكلمات  اب الطالب 
 سموعة املوالعبارات واجلمل 

  خطة حتضري
 5 وس در ال
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 (Mengkomunikasikan) الاالتص (ه
املتعلقةالدراسنتائج  ما  أ   دخل امل  عملية ب  ة 

الدروسحت  تواخط  يف  (5M)  يالعلم  ضري 
لطلبةد  عن املصغ ر   أنشطةعن    التدريس 

 فيما يلي.  ،االتصال
 4-6: اْلدول

 االتصال يةعمل

 علمي عملية ال
طة حتضري  خ

 الدروس 

عنصر 
دخل  امل
علمي  ال
(5M) 

 م رق

ت  عباراالو كلمات  ال  ل جمموعةك  ونقنط ي •
 "البيت" عن ية غة العربل لمل اباجلو 
عبارات  الو كلمات  الطالب  ال   ينطق  •

 الصورة مناسبا على العربية  للغة مل اباجلو 
الطالب  ي • العربية عن الصور    ملاجلنطق 

 انيها ومع

حتضري  خطة 
 1 س و الدر 

  -5 االتصال 

ب   ونقومي • جمموعة    لكلمات ا  ق نطكل 
 رف اتعال بية عن العر واجلمل 

الط ي • النطق  واالب  العربكلمات  ية  جلمل 

حتضري  خطة 
 2 لدروس ا
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 عروضة امل رةلصو ابسب ح
الطي • الع االب  نطق  بية عن الصور  ر جلمل 

 ا هومعاني
جمموعة   • اجلمل  و   ماتالكل  ون ينطقكل 

ى  ءا علبنا   لشراب" عن "الطعام وا العربية  
 وظرف الزمان  كان امل ظرف

الط ي • واجلال  الب نطق  العربية  مل  كلمات 
 صورةل اب سبح
الطني • الاالب  طق    الصور عن  عربية  جلمل 

 ها ومعاني

حتضري   خطة
 3 وس الدر 

حب  نو تقوم • جمموعة  سة  ر املد  عنوار  كل 
 يف املدرسة( أمام الفصل  لعامة ا  رافق)امل

ألدااألموعات  اجمل  ون اب ستجي • ء  خرى 
 وعة به كل جمملذي قامت  احلوار ا

 جمموعة  كللدير يعطي املعلم التق •

ري  حتض خطة
 ٤ الدروس 

جم  يقرأ • و الموعة  كل  ت  اراعبلا كلمات 
 ملدراسية   ملرافق اعن اة عربي ال  ملاجلو 
الكلطين • الطالب  والعباراق    ت مات 

 لصور ابية حسب  ل العربواجلم
الطالب  ني • بية عن الصور  عر ال  جلملاطق 

 معانيها و 

خطة حتضري  
 5 الدروس 
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 البياانت حتليل   -ب
ا على  الباحثعر   جلدولبناء  ال يف  ضه  السا  ،  بقةنقطة 

 باحث كما يلي. ال ادهالتحليل اليت وج نتائجكون ت

العلميامكوانت  تكامل   -1 يف خطة حتضري    ملدخل 
لطلبةعند    لدروسا املصغ ر  تعليم    التدريس  بقسم 

 ة العربيةاللغ
ن  ذه هيف الباحث يصف  التحل النقطة،  يل تائج 

ري ضيف خطة حتت املدخل العلمي  كامل مكوانتتعلق بت
لط عند    الدروس املصغ ر  الل ب  لبةالتدريس  تعليم  غة قسم 

وكانت  بير الع النتائة.  التحتلك  يليل ج  كتشفها  يات 
ضري يف خطة حت  (5M)دخل العلمي  املاحث بعناصر  بلا

  التجربة و  التساؤلة و الحظامليها  عل   لتماليت تش الدروس  
 .تصالاالربط و الو

ث حبافيجد ال بقالسا ٤-1ل اجلدو إىل  استنادا
الدر حت  وات خطأن كل   حيضري   تكاملعلى    يو توس 
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 اؤلالتس و   الحظةاملوهي    (5M)   علميال  خلمكوانت املد
 .صالاالتو  طبر الو  التجربةو

حتضري الدروس   املدخل العلمي يف خطةملية ع -2
 ةلغم العليبقسم ت التدريس املصغ ر لطلبةعند 
 ةالعربي

ايف ه نتائج  الباحث يصف  النقطة،  يل تحل لذه 
حتضخطيف    (5M)  علميال  دخلامل  عمليةبق  تعل ت ري ة 

عند   لطلبةيس  التدر الدروس  تعليم    املصغ ر  غة الل بقسم 
و  النتائانت  كالعربية.  يتلك  التحليليات  كتشفها  ج 

ري ض يف خطة حت  (5M)املدخل العلمي  احث بعناصر  الب
  التجربة و  التساؤلالحظة و امل  ا يهعل   لتمتش اليت  الدروس  

 .االتصالربط و الو

 ة الحظملا (أ
احث  د البوج،  ٤-2  اجلدول  ىلإاستنادا  

التدريس    عندالدروس    ريضحت  وات خطأن  كل  
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 (5M)لمي  املدخل الع  صر انعتوي  حي  لطلبةاملصغ ر  

 . ليما يفيكالتفسري   الحظةاملشكل  على
تنفيذ ،  1  لدروساري  ضحت  ةخط  يف   يتم 

الطالب  أنشطيف    " حظةالامل"نشطة  أ يالحظ  ة 
الكلم الالعبارات  و   ت انطق  عن  واجلمل  عربية 

 . معونس ي  يتال  ""البيت
تن،  2  سالدرو   ريضحت  ةخط  يف   فيذ يتم 

أنشطة  ة" حظالامل"  أنشطةعلى    :الطالب   يف 
الكلمانيالحظ   عن    ت طق  العربية  واجلمل 

  صوراً   الطالب يالحظ  و   ؛سمعوني  يتال  "تعارف"ال
 . "التعارفعن "

  فيذ تنتم  ي،  3  الدروسري  ضحت  ةخط  يف
الطالب   "ظةاملالح"أنشطة   أنشطة  يالحظ    :يف 

عاملس العربية    اجلملو   الكلمات   نطق ن موعة 
  صور يالحظ    مث   ؛سمعوني  يتال  الطعام والشراب""

واجلملالكلما والشراب"العربية    ت  "الطعام   عن 
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املعلم  شع  تميس و   ؛سمعوني  يتال  ظرفن  عرح 
 .ع وضو مليف ا نو يك ي ن الذالزماظرف و  املكان

تنفيذ ،  ٤  روسالدري  ضحت  ةخط  يف   يتم 
أنشط  "املالحظة"أنشطة   الطالب يف  حظ  يال  :ة 

ا  اهن ضالعربية اليت يعر   ت اداث احمل  عند   مهتايف جمموع
درسة )املرافق العامة امل"ن  فصل عم الاالطالبان أم

املدرسة( مث  "يف  جمموعاهتيالحظ  ؛  عبارات يف  م 
يف  املراف)  ةسر املد"عن    ت احملاداث العامة  ق 

ابوس  "درسة(امل خال  املعروضةلصور  يلة  ل من 
جمحظ  يال  ؛روضةعامل  ورالص شرح موعاهتيف  م 
)امل"  ت اداثاحملت  وًيتحملاعند  م  املعل  رافق املدرسة 

 . "  املدرسة(يفالعامة 
ت،  5  الدروسري  ضحت  ةخط  يف   نفيذ يتم 

يالحظ    :ب الطالأنشطة    يف  "املالحظة"  ةطأنش 
الكلمات   العربية  واجلموالعبارات  نطق  عن  ل 

امل"   ا صور   يالحظ؛  نسمعو ي   يتال  " دراسيةاملرافق 
 . "اسيةاملدر  افقاملر "عن 
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 التساؤل  (ب 
، وجد الباحث  ٤-3  اجلدول  ىلإا  دتنااس

دريس  الت  عندالدروس    ريضحتوات  خطل  أن  ك
 (5M)املدخل العلمي    صر اعن  تويحي  املصغ ر لطلبة

 .يل ي مافي كالتفسري  "التساؤل"شكل  على
تنفيذ  1  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم   ،

 يقوم  :الطالب   أنشطة  يف  "التساؤل"  ةطش نأ
بواألجو ابألسئلة   والعباتبة  الكلمات   راتطبيق 

العربية أ  واجلمل  "البيت"  فردًي  عن    و أم كان 
يتم    سيةاالدر   ادةاملن  عل  يسأو ؛  عات مو جم مل 

 . لبيت""افهمها عن 
يتم  2  لدروساري  ضحت  ةخط  يف تنفيذ  ، 

 يقوم  :الطالب   أنشطة  يف  "التساؤل"  ةطنش أ
اب  لاؤ س لابب  الطال الكلمات واجلواب  ستخدام 
واجلموالعبار  يف    التعارف"  عنبية  لعر ا  لات 

يسأل و   ؛ات جمموعأو    ةفردي  أم كانت  "درسةملا
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يتم ملاعن   مل  يف  التعار "  عنهمها  ف  واد  ف 
 . "ملدرسةا

يت3  لدروسا  ريضحت  ةخط  يف تنف،  يذ  م 
يقوم   :الطالب   شطةأن   يف  "التساؤل"  ةطنش أ

ابستخ   لسؤالاب واجلمل  داواجلواب  الكلمات  م 
"الطعام و العربية   أو    ةرديف  تناك  مأ  لشراب"اعن 

الكلمات    طريقة   عنسأل  يو   ؛يف جمموعات  نطق 
ظرف  وفقا ل  اب""الطعام والشر   نعة  العربيمل  اجلو 
 .مانز الكان وظرف امل

تنف٤  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم  يذ  ، 
  عنيسأل    :طالب ال  أنشطة  يف  "التساؤل"  ةطنش أ

  ة فردي  تكان  نالبطال  يعرضاناليت    ت عرض احملاداث
  ؛ مث ها احملاداثت عرضو  وًيت توفقا حمل موعات جمأو 

وجود امل احلوار بريتع  عنأسئلة مل يتم فهمها    لسأي
الصورة   ها او فهميمل  أشياء  يسأل  و ؛  روضةاملع  يف 

 .مشرح املعل  خبالل
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تنفي5  روسالدري  ضحت  ةخط  يف يتم  ذ  ، 
م  و يق  :الطالب   أنشطة  يف  "التساؤل"  ةنشاطأ

و   جلواب وا  لالسؤ اب الكلمات  العبارات  ابستخدام 
العمواجل امل"عن  ربية  ل  أماسيةدر املرافق    كانت   " 
مل    ليت ا  ة الدراسيةادو امليسأل  و ؛  ات عو مجم  أو   ةفردي

 . "اسيةاملرافق املدر "عن واها يفهم

 التجربة (ج
، وجد الباحث  ٤-٤  اجلدول  ىلإا  داستنا

التدريس    عندالدروس    ريضحتات  و خطأن  كل  
  (5M)خل العلمي  املد  صر اعن  تويحي  املصغ ر لطلبة

 . ليا يمفي كالتفسري  "تجربةال"ل شك على
ي1  الدروسري  ضحت  ةخط  يف تنفيذ  ،  تم 

أن ميارس    :الطالب   أنشطة  يف  "التجربة"  ةأنشط
و   يلفظ والعبارات  العربية  الكلمات  ن  عاجلمل 

جم  "البيت" مث  مهتاعمو يف  اآلخرون  يقدم  ؛ 
نططر   نع  آلراءا/احلجج ي  قيقة   م قو اليت 
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مث صدقائهمأل جمموعاهتميناقش    ؛    نطق   عن  يف 
واا العربية  واجللعبارات  لكلمات  وفقا  مناسبا  مل 
احلخامل ا وفقً وض  العر /الصور  ددحي  مث  ؛رفرج 
والعبار أل الكلمات  واجلملصوات  اليت    ات 

واجلمل وال  ت ا مل الكينطق  و ؛  يسمعون  عبارات 
 . عروضةلصور املا الوفقاسبا نمالعربية 

ت2  دروسالري  ضحت  ةخط  يف يتم  نفيذ  ، 
  ن عميارس    :الطالب   ةأنشط  يف  "التجربة"  أنشطة

واجلمل  لا  نطق يف  "  عنالعربية  كلمات  التعارف 
اآلخرون  يقدم  مث    ؛ هتماموعجميف    "درسةامل

أصدقائهم  عن  اآلراء/ججاحل نطق  مث  طريقة  ؛ 
جمم  يناقش لمات  لكا  قطن  ريقةط  عن  وعاهتميف 

  مث  ؛خارج احلرفمل  وفقا  ةيحالصح  واجلمل العربية
أصوات لى  عًقا  فو   لعروضا/لطالب الصورا  ددحي

  الكلمات ق  نطيو   ؛ونيت يسمعال  لجلمالكلمات وا
 . ضةاملعرو لصور وفقا الة يواجلمل العرب
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ت3  الدروس  ريضحت  ةخط  يف يتم  يذ  نف، 
  يفتدرب  ي   :الطالب   أنشطة  يف  "لتجربةا"أنشطة  

 نع  عربيةواجلمل ال  الكلمات   طقني  أن  جمموعاهتم
  املكان   ظرف  علىاليت تتوافق    ام والشراب"ع"الط

مثالزمانوظرف   احلخرو اآلم  يقد  ؛  اآلراء /ججن 
نطق    عن يف ناقش  ي مث    ؛مأصدقائهطريقة 

و لكلماانطق    طريقة  عن  هتمجمموعا   جلمل ات 
"الطالعربية   والشراب"عن  على    عام  جتويد  بناءا 

ا   بة الكتا/العروض/ورالصض  يعر و   ؛حلرفوخمارج 
واجلمللا  فقو  الكلمات  يسمعونال  صوت  ؛  يت 
الطالب  و  عن عربية  ال  ملجلاو ات  كلملاينطق 

 . وضة ملعر الصورة ابحسب  م والشراب"طعا"ال
تنفيذ  ،  ٤  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم 

يتدرب   :الطالب   أنشطة  يف  "التجربة"  أنشطة
 يف  امةالع  قرافاململدرسة )ا  عنحوار    علىالطالب  

جمموعاهتماملدرسة يف  جمموعاهتم  يفيناقش    مث   ؛(   
  رافق)امل  ملدرسة ا "ر  واح  يف  الكلمات   دقواععن  
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  ىن موعاهتم معيف جميناقش  مث ؛"(ةرسملديف ا العامة
)ااملد"  عن  اه تو حمأو    احلوار يف  ملرسة  رافق 

وار  احلبارات  ت ععاو ميف جم   نطقيمث    ؛" رسة(املد
)امل"  عن عن يناقش  و   ؛"(املدرسةيف    رافقاملدرسة 

احمل املعلمي  ت داثاعرض  ة ساملدر "  عن  عارضها 
 . جمموعاهتميف  " يف املدرسة(عامة ال)املرافق 

تنفيذ  5  روسلدا  ريضحت  ةخط  يف يتم   ،
  شرحارس  مي  :الطالب   نشطةأ  يف  "التجربة"  أنشطة

نطق العر   أو  واجلمل  والعبارات  عن  بية  الكلمات 
جمم  دراسيةاملاملرافق   مثمهت عو يف  الطي  ؛  الب قدم 

احلجج شرحه  ءرااآل/اآلخرون  ما    حول 
مثهمأصدقاؤ  جمموعاهتم    ؛  يف  الطالب  يناقش 

الصحيالقة  طري عبارات لوا  للكلمات   ةحنطق 
العربية مث  واجلمل  على وفقا    اعروض/اصور   ددحي؛ 

والعبار مالكل نطق   يتم  ات  اليت  واجلمل  ات 
واجلالكلمرح  يش و ؛  هامساع والعبارات    ل مات 

 . عروضةلصور املاب ربية حسبالع



76 

 

 ربطال (د
ث  ح، وجد البا٤-5جلدول  ا  ىلإاستنادا  

يس  التدر   عندس  درو لا  ريضحتوات  خطأن  كل  
  (5M)املدخل العلمي    صر اعن  تويحي  املصغ ر لطلبة

 . لييما فيالتفسري ك  "ربطال"شكل  ىعل 
تنفيذ  ،  1  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم 

يف  يصحح    :الطالب   أنشطة   يف  "بطر ال"نشطة  أ
يتن  ةطريق  مجمموعاهت اليت  البعض  بعضهم  م طق 

 . أصدقائهمها ميارس
تنفيذ 2  الدروسري  ضحت  ةطخ  يف يتم   ،  

 يف يصحح    :الب الط  أنشطة  يف  "بطر ال"شطة  األن
بعضهموعجم نطق  اليت  اهتم  البعض  ها  رساميم 

 . مأصدقائه
ت3  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم  ذ  نفي، 

يف يصحح    :الطالب   أنشطة  يف  "بطر لا"ة  طاألنش 
اليت نطريقة  م  جمموعاهت البعض  بعضهم  طق 

 . قائهمأصد ارسهامي
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يتم٤  دروسال  ريضحت  ةخط  يف تنفيذ    ، 
حح يص  :الطالب   أنشطة  يف  "طبر لا"  األنشطة
حوار  الطالب  البع  يف جمموعاهتم   نبعض مضهم 

  مث  ؛ستخدمةملا  القعيدةملفردات و حيث استخدام ا
جمموعايقوم   بتتيبيف  أ  هتم  وفتعبريات  ًقا خرى 

اجلمو   ةعيدلقل لتكيب  أمناط  ىن املثو   دافر املل 
و عواجلم تعبريات قوم  ي؛  بتحليل  جمموعاهتم  يف 

 . هاتيبتر  متاحلوار اليت 
تنفيذ  5  دروسال  ريضحت  ةخط  يف يتم   ،

  ا ر صو   ددحي  :الطالب   ةأنشط   يف  "بطر لا"  األنشطة
املسموعةلابحسب   واجلمل  والعبارات  ؛  كلمات 

واجلمل  ابحسب    يتظاهرو  والعبارات  لكلمات 
 .ملسموعةا

 االتصال  (ه
وجد الباحث    ،٤-6جلدول  ا  ىلإا  استناد

س  التدري  عندروس  الدري  ضحتوات  خطأن  كل  
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 (5M)املدخل العلمي    صر اعنتوي  حي  صغ ر لطلبةامل

 .ليما يفيري فس تكال  "االتصال"شكل  ىعل 
تنفيذ  1  سو الدر ري  ضحت  ةخط  يف يتم   ،

  ونقنطي  :الطالب   أنشطة  يف  "االتصال"ة  شطأن
جمموعةك و ال  ل  و عبارال اكلمات  اباجلت  لغة  لمل 

كلمات  الالطالب    ينطق  مث   ؛ "البيت"عن  ية  العرب
و الو  اباجلعبارات   ىعل   مناسباالعربية    للغةمل 

الصور العربي  ملاجلنطق  يو ؛  الصورة عن  ة 
 . انيهاعوم

تنفيي،  2  روسالد  ريضحت  ةخط  يف ذ  تم 
  ون قومي  :الطالب   أنشطة  يف  "االتصال"ة  أنشط

ب جمموعة  عن العر ل  واجلم  لمات لك ا  قنطكل  بية 
واي مث    ؛رفاعتال الكلمات  الطالب  جلمل نطق 

ح و ةعروضامل   رةلصو ابسب  العربية  جلمل  انطق  ي؛ 
 . اهلصور ومعانين االعربية ع
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تنفيذ    يتم،  3  الدروسري  ضحت  ةخط  يف
كل   :الطالب   أنشطة  يف  "التصالا"أنشطة  
العربية  و   مات الكل   ونينطقجمموعة   عن اجلمل 

ف  وظر   كان امل  ظرف   ىبناءا عل   "الطعام والشراب"
العربية مل  كلمات واجلال  الب نطق الطيمث    ؛الزمان

 رعربية عن الصو مل الجلا طق  نيو   ؛صورةلاب  سبح
 . هامعانيو 

تنفيذ ٤  الدروسري  ضحت  ةخط  يف يتم   ،  
  ون تقوم  :الطالب   أنشطة  يف  "االتصال"  ةطنش أ

)املر املد   عنكل جمموعة حبوار   يف   لعامةا  رافقسة 
أما الفصلاملدرسة(  موعات اجمل  ونابستجي  مث   ؛م 

 ؛وعةبه كل جممخرى ألداء احلوار الذي قامت  األ
 . جمموعة كللدير التق يعطي املعلم مث

تنفيي،  5  الدروسري  ضحت  ةخط  يف ذ  تم 
كل   يقرأ  :ب الطال  أنشطة  يف  "االتصال"نشطة  أ

و الجمموعة   و لاكلمات  عن ة  عربيال  ملاجلعبارات 
املدراسيةا المث    ؛ملرافق  الكلمينطق  ات طالب 
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العربواجلم  ت والعبارا طق  ني؛ و لصورابية حسب  ل 
 . انيهامعبية عن الصور و عر ال جلملاالطالب 

 ث ح الب شةقمنا -ج
حتليل  منصول  حلابعد     صراعن  ةطنش األ  على  نتائج 

العلمي  خدامل الباحث    مث   ، (5m)ل  ال  عنسيناقش  مت  النتائج  يت 
 ثور عليها. عال

ات حتضري و  كل خطأن  لبيان السابق، ميكننا أن نفهم ا من
عند  الدر  يف وس  أنشطة حي  التدريس  ليةمع  الطالب  على  توي 

مينشطاألنفيذ  ت  "املالحظة" يف شكل املختلفة.  أنشطة   كنة  أن 
عل  ش"املالحظة"  مالحظةكلى  صور، سرحنطق)على    :  من   ، 

عرض عبارة،  ما ه  .واستماع ،  (النعلم،  مع  مناسب  احلالة  ذه 
"امل  أبن  Binti Khoirunnisakوجدته   لأنشطة  ب لطالالحظة" 

امل ملراقبة  املقدمةموجهة  الدرسية  خالل    وادة  االستماع  من 
،وم  ٤1.ةواملشاهد ذلك    5و   2و  1  دروسال  حتضريوات  خط  ع 

 .ةطنش األ ههذ لىعصميم طاء يف تأخال تزال  فيهم
 

41 Binti Khoirunnisak, “Implementasi Pendekatan Saintifik dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di MAN Lab UIN Yogyakarta Tahun 

2015/2016”, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta ,2018), hal.17. 
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من البيان السابق، ميكننا أن نفهم أن كل خطوات حتضري 
التد عملية  يف  الطالب  عند  حيتوي  الدروس  أنشطة ريس  على 

" بطريقة متسوية. ومع ذلك، فإن خطة حتضري الدروس التساؤل"
ا  1 حتضري  عناصر  يف  متاًما  متماثالن    2  لدروس وخطة  صياغة 
احلالة مناسب مع تلفا. ويف هذه  جمرد موضوعا خم"، إهنا  التساؤل"

، يتم توجيه الطالب ليسأل عن املوضوع  Abdul Basith  ـما وجد ل
يت مل  وفًقا م فهمه ويس الذي  أل للحصول على معلومات إضافية 
إعداد    بة يفهذا يدل على أن التدريس املصغ ر لطل   ٤2للموضوع. 

ال حتضري  ما تدر خطة  حتضري    يس  خطة  حياكي  التدريس  زالوا 
اليت قدمها احملاضرون بدون إجراء تغيريات ة أو املسودات  قالساب

 .عليها خطة حتضري الدروس
الب الس من  و يان  أجابق،  الباحث  من د  العديد  هناك  ن 

" ذ"،  التجربةأنشطة  يف  النطلمبا  ممارسة  عن  ق  ك  التعبري  أو 
وفقً احلوارا واآلراءو   جتديدو   ةواملناقش   موضوعل لا  ت  احلجج   تقدمي 

و و  الن عتدريب  تعريض  ا  .طقن  أنشطهذه  هي  اليت ألنشطة  ة 
 

42 Abdul Basith, "Pendekatan Saintifik dalam  Pembelajaran 

Bahasa Arab", Artikel Pendidikan Bahasa Arab, (IAIN Pekalongan: 

Pekalongan, 22 Desember 2017), hal. 3 
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ايتطلب   إجراء  الطالب  املعمن  ل الخلومات من  لتجارب ومجع 
ف النظر عن الكتب املدرسية اليت يوفرها  ر خرى بصر أمصادقراءة  
هذهاملعلم أن  تتواف  .  الق  احلالة،  نتائج  لمع   Moch. Adiـبحث 

Sucipto  وDewantoأ فردي  بشكل  الطالب  أن  جم،  موعات  و 
املعل بيطل  و ون  ذومات  للقضاًي  افًقا  األولوية  عليها ات  ملتفق 

واملابستخ األدوات  والوسدام  املعليالت  واملصادر  طيواد  تاحة  مية 
 ٤3رسة. الم واملمعند القراءة واملناقشة وطلب تفسريات املع 

ند " علربطا"احث أن أنشطة  د الب السابق، وج  انمن البي
الدروس   متشاهبة،كله  3و  2و  1خطة حتضري  تصحي  م  ح وهي 

حتضري  بي  . والتوضيح  قالنط خطة  يف  عرض    5الدروس  نما  يتم 
والتوض ي الصور  فقط.  هذه    ريش يح  يق  شطةاألنأن  بتتيب ملا  وم 
لعام   81Aرقم     Lampiran Permendikbud ص لة يف  ربط اليت املف

املتنفعن    2013 الدراسي.  نيذ  ذهج  خطة حتضري  لك  ومع  يف 
ا٤س  الدرو  وجد  تطابًقا،  أنشط  لباحث  الرببني  مع  ة  ط 

 
43 Moch. Adi Sucipto, Dewanto, "Analisis Penerapan 

Pendekatan Saintifik Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berkomunikasi, Berkolaborasi, dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI TKR 

SMK Krian 2 Sidoarjo", Jurnal JPTM, Vol.05 No.02 Tahun 2016, 

hal.36. 
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Lampiran Permendikbud   81رقم  A  تنفيذ   2013لعام عن 
الدراسي املنه جتميع  و   ٤٤ج  يف  بري التعهو  جتميع  ات.  أنشطة 

ملالتعبريات،   الطالب  املعلوميُطلبون  يف   ات عاجلة  مجعهم  مت  اليت 
 . ت ومااملعل قة يعين مجع ابة الس نشطألا

ت حتضري ااحث أن كل خطو ق، وجد الب من البيان الساب
اإلجراء  الدروس "تنفيذ  أنشطة  يف  وفًقا االتصالات  " كانت 

اليت بـ  للتتيب  .  2013  لعام  81Aم  رق  Permendikbud  مرفقة 
تنتاجات  ساملالحظات واال  وهي عرض  الدراسي  عن تنفيذ املنهج

  ن الوسائط. أن هذه ا مو غريها وكتابًيا أيً شفه  على نتائج التحليل
يت وجاحلالة،  ما  مع  أNafisatun Hikmahهتا  دوافق  أبن  نشطة  ، 

دب"  االتصال" متت  الكامل  التبد   أنشطة  على  شكل  رغم لاراسة 
ا من  ألنشطةتلك  حتض  خمتلفا  خطة  الواثئق  يف  أنشطة  ري خطة 
 ٤5. سالدرو 

 
44 Lampiran IV Permendikbud RI Nomor 81A… hal. 6 

45 Nafisatun Hikmah, "Implementasi Pendekatan Saintifik dalam 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan (Studi 

Kasus di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur Tahun Ajaran 

2017/2018)", Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 

2019), hal.105. 
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النت اائمن كل  عليها  حصل  الذي  للتحليل  ، حثلباج 
الطالب   (5M)العلمي    ميم عناصر املدخلتص  نعرف يفميكننا أن 

املو خيط ط  العهنا  لدخل  مستكمل  يفلمي  املعايري   لشروط 
Lampiran Permendikbud    81رقم A  تنفيذ  2013لعام  عن 

أن    الدراسي.   ج املنه من  الرغم  حت  5من    3على  ضري خطة 
الر الد املدخللبي وجد اذوس  مي عل ال  احث، يف تصميم أنشطة 

على مت  حتتوي  خمتلف  ماث شكل  ولكنها  املوضوع.  ل   هذا  يف 
يد أ  لاحلال،  لطلبةالتدرين  على  املصغ ر  خطة    س  تصميم  يف 

التزال  حت الدروس  خلطة  ضري  الدنسخ   أو  ةالسابق  سرو حتضري 
غيريات تن إعطاء  لقوالب املقدم ة من حماضرينهم بدو د على اتمااع

 .باليف الق
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 امسالفصل اخل
 متة اخ

 ث لبا تائج ن -أ
ما   بعد  التحاالب حبث  و   الوصفي عن ليلي  حث ابلبحث 

العلم خط  ياملدخل  حتضرييف  عند    ة  املصغ ر الدروس  التدريس 
 عاملا  لمنيأتهيل املعو   ية بكلية التبليم اللغة العربية  قسم تعب  لطلبة

مخس   نو كي  2019/2020دراسي  ال حتمن  خطوات   ريض ة 
 يلي:  ماث كالبح فحصل الباحث على نتائجة روس املعينالد

الدضوات حتخط  ةس مخمن   -1  ولة عناحملص  روسري 
مكوانت ت يف خطة    (5M)  العلمي  املدخل  كامل 

بقسم    التدريس املصغ ر لطلبة  الدروس عند  حتضري
اتع اللغة  فيحصل  يةلعربليم  كل ن  أباحث  ال، 

حتتوي  الدروس  حتضري  عناصر    خطوات  على 
 . هافي (5M)لعلمي ااملدخل 

يف    (5M)  العلمي  ملدخلاعملية    تصميم  وعن -2
  ر لطلبةالتدريس املصغ  دروس عند  ال  ضرية حتخط
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ام  تعلي  مبقس  البا،  لعربيةاللغة    ن أحث  فيحصل 
"املالحظة األنش أنشطة  تنفيذ  شكل  يف  طة " 

ميكناملختلفة أنشطأ  .  "ان  على  ملالحظة  ة" 
)  مالحظةشكل:   سرحنطقعلى  صور،  من   ، 

عرض عبارة،   أنشطة يف  و   .واستماع ،  (النعلم، 
وخطة حتضري    1س  درو ضري الخطة حت  "ساؤلالت"

يفمتماث  2س  الدرو  متاًما  عن  الن  صر  اصياغة 
إهنالتساؤل" خمتلفا  ا "،  موضوعا  أنشطة و   .جمرد 
ري عن  أو التعبق  ممارسة النطا  هتنفيذ  يف  "التجربة"

تقدمي و   جتديدو   واملناقشة  موضوعل لارات وفًقا  احلو 
واآلراء و و   احلجج  النتعريض  عن   . طقتدريب 

  2و  1ضري الدروس  حت  عند خطةطة "الربط"  وأنش 
متشاهبكله  3و تصحيم  وهي    النطق   حة، 

يتم    5الدروس  نما يف خطة حتضري  بي  . حوالتوضي
والتوض الصور  يعرض  فقط.  هذه    ريش يح  أن 

ي  األنشطة بتتيبملا  املف  قوم  اليت   ص لة يف  ربط 

Lampiran Permendikbud     81رقمA   لعام



87 

 

ومع ذلك يف سي.  الدراهج  تنفيذ املنعن    2013
الدرو حت  خطة تطاب٤س  ضري  الباحث  وجد  ًقا  ، 

 Lampiran Permendikbudالربط مع    ةبني أنشط
املنه  2013لعام  A  81رقم   تنفيذ  ج  عن 

"و   .الدراسي خطوات أن كل    "االتصالأنشطة 
اإلجراءات  ضريحت تنفيذ  الدروس  وفًقا   كانت 

بـ  للت  مرفقة  اليت    81Aرقم    Permendikbudتيب 
 . يالدراس هج. عن تنفيذ املن2013عام ل

 حات ارت قاال -ب
يف   ( 5M)العلمي    املدخل  نابقة عس البياانت  الى  بناًء عل 

حتض عند  خطة  الدروس  املصغ ر  التدر ري  تع  لطلبةيس  ليم  بقسم 
ال الربية  عاللغة  املعلمنيت بكلية  وأتهيل  الال  بية  سي دراعام 
 كما يلي:  قتاحات اال ثحقدم الباي، ف2019/2020

 قدرهتم   ا يفيربعو أن  ي  غينب  س املصغ ر لطلبةتدريال -1
حتضخطم  تصميعلى   لوفقً   دروسلا  ري ة  رير  تقا 

 .احلكومة
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رأًيلباا  يقتح -2 تصم  حث  العلميامليم  يف   دخل 
(5M)    لطلبةأن املصغ ر   ونبعتي  التدريس 

رقم   Lampiran Permendikbudيف  ت  رشادااإل
81 A  أو   عن تنفيذ املنهج الدراسي   2013لعام  
 . األخرى جلديدةا ةتقرير احلكوم على ت ارشاداإل

ونتائجه  بالهذا  يكون  ن  أ  يرجوباحث  ال -3 حث 
ليدمفك تع ا  اقسم  اليم  التببكل لعربية  للغة  ية  ية 

ا ألن  ملعلمنيوأتهيل  نظر تبيقوم  ،  عامقدمي    ة ة 
بدرس   العلميل  خدامل  متصميعلى   يتعلق  فيما 

 .روسضري الدخطة حت
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 املراجع 
 عربيةاملراجع ال -أ

ابمهامسعي  إميان أمحد  الدراسي  .ه1٤30.  د  املنهج  ف    دور 
اإلسال  النظام مواجهة  ال رتبوي  ف  العصرمي    .حتدايت 

 . (مة: مكة املكر )جامعة أم القرى .حر مقت تصو 

  على   لتعليميا  الكتاب  رتطوي   .2015  .هجرية  فاطن  ثرًي
  تطويري  حبث) العربية اللغة لتعليم العلمي املدخل أساس

  ةائياالبتد  االخوان  اعةمج  سةمدر   على  ابلتطبيق
 . جامعي  حبث  .( الوصطى  جاوى   صولو  اإلسالمية

 (. ماالنج: إبراهيم مالك  موالان جامعة)

فاعلية التدريس    .ه1٤30  .سلطان مب سفر دخيل اللـه املالكي
إكساباملصغ   ف  بعض    ر  الرايضيات  معلمي  الطالب 

التدريس مكة    .الرسالة  . مهارات  القرى:  أم  )جامعة 
 . (ةاملكرم
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Lampiran I 



 

 

Lampiran II 



 

 

 

 

 

Lampiran III 



 

 

Lampiran IV 

 (5M)  املدخل العلمي  عملية جدول

 ي عملية العلم

طة  خ
حتضري  
 الدروس 

عناصر املدخل  
 (5M) العلمي 

•Siswa mengamati pelafalan kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang al-baitu 

•Siswa menyebutkan kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang al-baitu dalam kelompoknya 

•Siswa menuliskan kata, frase dan kalimat 

tentang al-baitu dibuku tulis atau dipapan 

tulis 

•Siwa menunjukkan gambar/peragaan 

sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan tentang al-

baitu 

•Siswa mengartikan kata, frase dan 

kalimat tentang al-baitu 

RPP 1 

 الحظة امل
(Mengamati ) 

•Siswa mengamati pelafalan kata, dan 

kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang At-Ta’aruf 

•Siswa menirukan pelafalan kata, dan 

kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

At-Ta’aruf dalam kelompoknya 

•Siswa mengamati gambar tentang At-

Ta’aruf 

RPP 2 

•Siswa mengamati pelafalan kata, dan 

kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang At-ta’am was syarab 

•Siswa mengamati gambar tentang 

pelafalan kata, dan kalimat bahasa Arab 

tentang At-ta’am was syarab 

•Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

struktur dharaf makan dan dharaf zaman 

RPP 3 



 

 

yang ada dalam tema. 

•Siswa dalam kelompoknya mengamati 

percakapan bahasa Arab yang diperagakan 

oleh dua siswa di depan kelas tentang Al-

Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) 

•Siswa dalam kelompoknya mengamati 

ungkapan-ungkapan percakapan tentang 

Al-Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) melalui  gambar-gambar yang 

ditayangkan  

•Siswa dalam kelompoknya mengamati 

penjelasan guru tentang isi percakapan Al-

Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) 

RPP 4 

•Siswa mengamati pelafalan kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang 

 المرافق المدراسية 

•Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

 dalam kelompoknyaالمرافق المدراسية 

•Siswa mengamati gambar tentang  المرافق

 المدراسية  

RPP 5 

 (5M)  املدخل العلمي  عملية جدول

 عملية العلمي 

خطة  
حتضري  

 س الدرو 

عناصر املدخل  
 ( 5Mالعلمي )

•Siswa melakukan tanya jawab dengan 

menggunakan kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang al-baitu baik secara 

individu maupun kelompok  

•Siswa menanyakan materi tentang al-baitu 

yang belum dipahami 

RPP 1 
 ل ؤ ساالت
(Menanya ) 



 

 

•Siswa melakukan tanya jawab dengan 

menggunakan kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang At-Ta’aruf Fil 

Madrasah baik secara individu maupun 

kelompok  

•Siswa menanyakan materi tentang At-

Ta’aruf Fil Madrasah yang belum dipahami 

RPP 2 

•Siswa melakukan tanya jawab dengan 

menggunakan kata, dan kalimat bahasa 

Arab tentang At-ta’am was syarab baik 

secara individu maupun kelompok  

•Siswa menanyakan tentang tata cara 

pelafalan kata, dan kalimat bahasa Arab 

tentang At-ta’am was syarab sesuai dengan 

struktur dharaf makan dan dharaf zaman 

RPP 3 

•Siswa, baik secara individu maupun 

kelompok, bertanya tentang peragaan hiwar 

oleh dua siswa berkaitan dengan isi dan 

tayangan percakapan  

•Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari ungkapan hiwar yang 

terdapat dalam gambar yang ditayangkan.  

•Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan guru 

RPP 4 

•Siswa melakukan tanya jawab dengan 

menggunakan kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang 

لمرافق المدراسية  ا baik secara individu maupun 

kelompok  

•Siswa menanyakan materi tentang ق  المراف

راسية المد  

yang belum dipahami 

RPP 5 

 



 

 

 (5M)  املدخل العلمي  عملية جدول

 عملية العلمي 

خطة  
حتضري  
 الدروس 

املدخل   اصرعن
 ( 5Mالعلمي )

•Siswa berlatih melafalkan kata, frase 

dan kalimat bahasa Arab tentang al-baitu 

dalam kelompoknya 

•Siswa lain memberikan 

argumen/pendapat terhadap pelafalan 

yang dilakukan temannya 

•Siswa dalam kelomponya berdiskusi 

tentang pelafalan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang benar dan tepat sesuai 

makharij al-huruf 

•Siswa menunjukkan gambar/peragaan 

sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan. 

•Siswa melafalkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab sesuai gambar yang 

disajikan 

RPP 1 

 ة بتجر ال
(Mengumpulkan 

Informasi) •Siswa berlatih melafalkan kata, dan 

kalimat bahasa Arab tentang At-Ta’aruf 

Fil Madrasah dalam kelompoknya 

•Siswa lain memberikan 

argumen/pendapat terhadap pelafalan 

yang dilakukan temannya 

•Siswa dalam kelompoknya berdiskusi 

tentang pelafalan kata, dan kalimat 

bahasa Arab yang benar dan tepat sesuai 

makharij al-huruf 

•Siswa menunjukkan gambar/peragaan 

sesuai dengan bunyi kata, dan kalimat 

yang diperdengarkan. 

•Siswa melafalkan kata,dan kalimat 

bahasa Arab sesuai gambar yang 

disajikan 

RPP 2 



 

 

•Siswa dalam kelompoknya berlatih 

melafalkan kata, dan kalimat bahasa 

Arab tentang At-ta’am was syarab yang 

sesuai dengan struktur dharaf makan dan 

dharaf zaman 

•Siswa lain memberikan 

argumen/pendapat terhadap pelafalan 

yang dilakukan temannya 

•Siswa dalam kelomponya berdiskusi 

tentang pelafalan kata, dan kalimat 

bahasa Arab tentang At-ta’am was 

syarab yang benar dan tepat sesuai 

dengan intonasi dan makharij al-huruf 

•Siswa menunjukkan 

gambar/peragaan/tulisan sesuai dengan 

bunyi kata, dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

•Siswa melafalkan kata, dan kalimat 

bahasa Arab tentang At-ta’am was 

syarab sesuai gambar yang disajikan 

RPP 3 

•Siswa berlatih hiwar tentang Al-

Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) dalam kelompoknya 

•Siswa dalam kelomponya berdiskusi 

tentang struktur kalimat yang terdapat 

dalam hiwar Al-Madrasah (Al-marafiqul 

ammatu fil madrasah) 

•Siswa dalam kelompoknya berdiskusi 

tentang makna atau isi hiwar tentang Al-

Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) 

•Siswa dalam kelompoknya mencoba 

menyusun ungkapan-ungkapan hiwar 

yang berkaitan dengan pernyataan, 

pertanyaan dan respon yang berkaitan 

dengan materi Al-Madrasah (Al-

marafiqul ammatu fil madrasah) 

•Siswa secara berkelompok 

mengucapkan ungkapan hiwar tentang 

Al-Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

RPP 4 



 

 

madrasah) 

•Siswa dalam kelompoknya berdiskusi 

tentang tayangan gambar percakapan Al-

Madrasah (Al-marafiqul ammatu fil 

madrasah) yang ditampilkan guru 

•Siswa berlatih menerangkan atau 

melafalkan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab tentang 

راسيةالمرافق المد  dalam kelompoknya  

•Siswa lain memberikan 

argumen/pendapat terhadap apa yang 

telah di terangkan oleh temannya  

•Siswa dalam kelomponya berdiskusi 

tentang pelafalan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang benar dan tepat  

•Siswa menunjukkan gambar/peragaan 

sesuai dengan pelafalan kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan. 

•Siswa menerangkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab sesuai gambar yang 

disajikan 

RPP 5 

 (5M)  املدخل العلمي  عملية جدول

 عملية العلمي 

خطة  
  ضريحت

 الدروس 

عناصر املدخل  
 ( 5Mالعلمي )

•Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi pelafalan yang diperagakan 

temannya  

•Siswa menunjukkan gambar sesuai 

dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

•Siswa memperagakan sesuai dengan 

kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

RPP 1 
 ط بر ال
(Mengasosiasi) 



 

 

•Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi pelafalan yang diperagakan 

temannya  

•Siswa menunjukkan gambar sesuai 

dengan kata, dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

•Siswa memperagakan sesuai dengan 

kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

RPP 2 

•Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi pelafalan yang diperagakan 

temannya  

•Siswa menunjukkan gambar/tulisan 

sesuai dengan kata, dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

•Siswa memperagakan sesuai dengan 

kata, dan kalimat yang diperdengarkan 

RPP 3 

•Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi hiwar yang dilakukan dari 

segi penggunaan mufradhat, dan 

struktur kalimat yang digunakan  

•Siswa dalam kelompoknya menyusun 

ungkapan-ungkapan lain sesuai struktur 

dan pola kalimat tarkib mufrad 

muthanna dan jama’ 

•Siswa dalam kelompoknya, 

menganalisi ungkapan-ungkapan hiwar 

yang telah disusun 

RPP 4 

•Siswa menunjukkan gambar sesuai 

dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

•Siswa memperagakan sesuai dengan 

kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

RPP 5 

 



 

 

 (5M)  لمياملدخل الع   عملية جدول

 عملية العلمي 

خطة  
حتضري  
 الدروس 

عناصر املدخل العلمي  
(5M ) 

•Setiap kelompok melafalkan kata, 

frase dan kalimat bahasa Arab 

tentang al-baitu Siswa melafalkan 

kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan gambar 

•Siswa melafalkan kalimat bahasa 

Arab tentang gambar beserta 

artinya. 

RPP 1 

 ل اصاالت
(Mengkomunikasikan ) 

•Setiap kelompok melafalkan kata, 

dan kalimat bahasa Arab tentang 

At-Ta’aruf  

•Siswa melafalkan kata, dan 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar  

•Siswa melafalkan kalimat bahasa 

Arab tentang gambar beserta 

artinya. 

RPP 2 

•Setiap kelompok melafalkan kata, 

dan kalimat bahasa Arab tentang 

tentang At-ta’am was syarab yang 

sesuai dengan struktur dharaf 

makan dan dharaf zaman 

•Siswa melafalkan kata, dan 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar  

•Siswa melafalkan kalimat bahasa 

Arab tentang gambar beserta 

artinya. 

RPP 3 

•Setiap kelompok, melakukan 

hiwar tentang Al-Madrasah (Al-

marafiqul ammatu fil madrasah) di 

depan kelas 

RPP 4 



 

 

•Kelompok lain memberikan 

tanggapan terhadap penampilan 

hiwar yang dilakukan oleh setiap 

kelompok  

•Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

•Setiap kelompok melafalkan   

kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab tentang  المرافق المدراسية 

•Siswa melafalkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar  

•Siswa melafalkan kalimat bahasa 

Arab tentang gambar beserta 

artinya. 

RPP 5 

 



 

 

Lampiran V 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


