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 ، تدريس اللغة العربية3102: التخطيط، منهج   البحثكلمات 

 مستخلص

 الذي أجرته املدارس 3102منهج الدراسي  سالة إىل التعرف علىاستهدفت الر 
وأما اجملتمع الذي  .3102دراسي تناسب ختطيط تدريس اللغة العربية للمنهج الو 

مجيع التخطيطات التدريسية اليت كتبها املدرسون  هذا البحث الباحث يف به أحاط
-3131يف املدرسة املتوسطة عمر ديان إندرافوري أتشيه بيسار العام الدراسي 

من اجملتمع، وهي  اويتم حتديد اجملتمع بإحضار العينة اليت تكون جزء. 3130
 يقوم الباحث مبنهج البحث حتليل .جمموعة جزئية من اجملتمع له خصائص مشًتكة

أن منهج الدراسي ناهلا الباحث يف التحليل فهي، وأما نتائج البحث اليت  .احملتوي
منهج حمصول من تطويرات العصور الًتبوية أو أعوامها اليت حدثت فيها  3102

ويركز هذا املنهج إهتمامته اىل ترقية قيمة األخالق النقصان واملزايا  املالحظة حنو
دم هذا املنهج ملناولة حىت استخإقامة التقومي عند الطالب ىف والسلوك الىت تظهر 

 األهداف التعليمية كانت مستواها املناسبيةو أحسن.  ييل التعليمصحمستوى الت
العامية يف الدرجة املقبولية ألن التنتيجة العمومية اليت حصل عليها الباحث مل 

 تكن يف الدرجة أعلى من املقبول.

بية  ومطابقته  موضوع الرسالة  :



 ع
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at Madrasah Tsanawiyah Umar Diyan) 

Advisor I : Dr. Hilmi, M. Ed 
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Keywords : Lesson plan, Curriculum 2013, Arabic Language 

Learning 

The study aims to determine the suitability of the Arabic Lesson 

plan (RPP) with the curriculum 2013 and the meaning of the 

concept of the curriculum 2013. The population and sample in the 

study are not students because the research is analytical content or 

research that is discussed by observing data, books, and journal 

scientific research and others, using the document analysis research 

instruments. The research result shows that the curriculum 2013 is 

a curriculum that develops with a certain period or era of education 

with consideration of its weaknesses and strengths and then 

implemented to achieve better learning outcomes. This curriculum 

pays attention to the development of the character and morals of 

students in the learning process, then the curriculum designs a 

Characteristic Lesson plan (RPP), this can be seen in the evaluation 

section of the lesson plans so that teachers can make assessment 

instruments that are suitable for students. And have a clear 

similarity to the general curriculum concept from its basics, 

understanding, and elements. Therefore, the use of this curriculum 

in schools is to improve the quality of teaching and learning by 

paying attention to cognitive, psychomotor, and affective aspects. 

therefore the Lesson plan (RPP) must be adjusted to the curriculum 

because many parts of the lesson plans are still not appropriate. 

  

Thesis Title : Analysis of Arabic lesson plans and their suitability 

Name/ NIM : Fitriadi/29173567 
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Bahasa Arab 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum 2013 yang 

digunakan sekolah dan kesesuaian Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab dengan kurikulum 2013. 

Populasi dan sampel dalam penelitian bukanlah siswa melainkan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena penelitian 

bersifat konten analisis atau penelitian yang dibahas dengan cara 

mengobservasi data, buku dan Jurnal ilmiah dan lain lain, dengan 

menggunakan instrument penelitian document analysis. Adapun 

hasil penelitian ini adalah kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

yang berkembang dari masa atau era pendidikan tertentu dengan 

karakteristik keseimbangan antara karakter sosial dan pengetahuan 

serta keterampilan dalam penerapannya untuk meraih hasil 

pembelajaran yang lebih baik. Adapun kesesuaian Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kurikulum 2013 adalah 

pada tingkatan cukup, karena nilai dalam bentuk umum yang 

didapati oleh peneliti tidaklah lebih dari tingkatan cukup.  
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ 

يعد التخطيط عملية قددية قدم احلياة البشرية نفسها مبا حيملو 
من  معاين التفكَت والتدبَت والتوقع، فكل فرد أو مجاعة تتبع نوعا من 

زيدة لديها وادلوارد دلوازنة بُت إشباع احلاجات ادلالتخطيط لصياغة ا
مجاعة حوذلا، فالتخطيط مبفهومو العام ىذا واإلمكانات ادلتوفرة من 

قد سار على تاريخ اإلنسان. وقد طبق اإلنسان التخطيط بصورة 
مباشرة أوغَت مباشرة لتقلبات الطبيعة، بوعي أو بدون وعي منذ 
وجوده على سطح األرض. وبالرغم من أن التخطيط يف العصر 

ل الًتبوي يعد احلديث قد بدأ يف اجملال االقتصادي إال أنو يف اجملا
اإلىم من بُت اجملاالت االخرى. وتظهر ىذه األمهية أكثر حتديدا 
ووضوحا على مستوى ادلدرسة ألهنا ادلؤسسة ادلتخصصة اليت أنشأىا 

 اجملتمع لتسهم   بصورة مقصودة يف تربية أبنائو.

لتوضيح معاين التخطيط يف حياة الطالب ستتجلى بعد ىذا  
أوال توفَت احتياجات من القوى العاملة  السطر النقاط يف األىداؼ:
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الالزمة لنموه االجتماعي واالقتصادي. ثانيا احلفاظ على ديقراطي 
ام مالتعليم، وتكافؤ الفرص التعليمية لكل أفراد اجملتمع. ثالثا اىت

حباجات وميول وقدرات ادلتعلمُت. رابعا احلفاظ على التقاليد والقيم 
تمع. خامسا زيادة الكفاةة اإلنتاجية اإلجيابية وادلناسبة لظروؼ اجمل

 1وادلناسبة لظروغ اجملتمع. 

رة تكلم الكاتب والقارئُت يف منافع التخطيط عاميا. قفىذه ال
التخطيط يستطيع أن تسد حاجات الطالب من ناحية ميوذلم يف 
التعليم. ألن ادليول بينهم قد ختتلف لبعضهم عن بعض. وتركيز ادلعلم 
إىل ىذه النقطة سًتده إىل فشول عملية التدريس غَت إذ أنو يعد 

التخطيط أيضا يستطيع أن يكمل التخطيط اخلاص للتعليم. كما أن 
مقام الفرد االجتماعي واالقتصادي. ىذه العملية حتتاج إىل تركيز 
ادلعلم على ترتيب األعمال من البداية إىل النهاية وتأخر العملية 

 بالتقومي. 

                                                             
دور التخطيط الرتبوي يف بانقا طو الزبَت حسُت وسيف الدين إدريس أونيا،  1

، جامعة معاجلة مشكالت املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبوين
 1م، ص. 2117سنة  2اخلرطوم، احلجم 
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إن التخطيط خطة أنشطة عملية التعليم وجها للقاة واحد أو 
دلنهج لتوجيو أنشطة تعلم أكثر. تطوير خطة تنفيذ عملية التعليم من ا

الطالب حلصول على الكفاةة األساسية. يلزم على كل ادلعلم يف 
إحدى من مؤسسة التعليم أن يصمم خطة. تنفيذ التعلم الكاملة 
وادلنهجية، ليكون عملية التعليم يسَت على شكل التفاعلي، 
وادللهمي، وادلفرحي، والتحدي، والفعايل، وارشاد الطالب للمشاركة 

عالة، وكذلك توفَت ادلساحة الكافية للمبادرة، واإلبداعة، الف
واالستقاللة وفقا للمواىب واالىتمامات وتطوير البدين والنفسي 
للطالب. خطة تنفيذ التعلم مصممة على أساس الكفاةة األساسية 

 2أو ادلوضوع الذي يعقد يف لقاة واحد أو أكثر. 

الًتبوية ذلا أمهية  انطالقا للدراسة احلالية، كانت التخطيطات 
كربى يف التعليم منها: إعداد العملية وتزويدىا بادلادة الدراسية 
وتقوديها إىل أحسن احلال. والتخطيط البد من مالحظة بعض 
اجملاالت الفصلية من الفروؽ الفردية والدوافع التعليمية واالجتاىات 

                                                             
حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية نوفيىت فطري ىنداياين، رسالة بكلوريوس،  2

، )النبونج: اجلامعة لطلبة الصف العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيووا
 21م(، ص. 2119اإلسالمية احلكومية رادين إنتان النبونج، سنة  
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اإلحيابية وغَتىا. التخطيط يقدر على تكميل ما كان نقص بُت 
دلعلم والطالب والعملية. لذا استوجب على ادلعلم أو من الذي أراد ا

 3تنفيذ األشياة البد لو من إحضار التخطيط. 

يتم التخطيط الًتبوي يف مستويات إدارية عليا شلثلة بوزارة 
الًتبية والتعليم وتستوحي أىدافو من السياسة العامة اليت حتددىا 

يم يف ادلملكة  على سبيل ادلثال الدولة  اللجنة العليا لسياسة التعل
حيث تقوم وزارة الًتبية والتعليم ببلورة ىذه اأذلداؼ يف إطار السياسة 
العامة لتشمل سلتلف ادلؤسسات الًتبوية مثل التعليم العام واجلامعات 
باإلضافة إىل البيت وادلسجد والنوادي الثقافية واألدبية ووسائل 

انب شخصية الفرد الروحية اإلعالم، وذلك هبدؼ تنمية مجيع جو 
والعقلية والسمية واخللقية واجلتماعية والثقافية والنفسية وادلهارية، حىت 
يكون إنسانًا سويًا قادر على ادلشاركة يف حتقيق أىداؼ رلتمعة 
بصورة عامة وأىدافو اليت يطمح ذلا على وجو اخلصوص والتخطيط 

و يعٍت بإجراة الًتبوي ديثل اإلطار العام للتخطيط التعليمي فه

                                                             
دور التخطيط الرتبوي يف حسُت وسيف الدين إدريس أونيا،  بانقا طو الزبَت 3

،...، معاجلة مشكالت املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبوين
 8ص. 
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التنبؤات واإلسقاطات ادلتعلقة بسَت العملية التعليمية يف سلتلف 
  مراحلها.

 الًتبوية مع تعلقها بالتخطيط كانت األىداؼ الرؤية إىل
تتكون على أربع  اتتأسس على أن اللغات كله اليت احلاجات

ادلهارات األساسية منها االستماع والكالم والقراةة والكتابة. لكل 
ادلهارات ذلا رلاالت خاصة لتنميتها والبد دلن أراد تعليمها من  ىذه

أن يستعد بفهم ادلهارات وحاجاهتا وقدرة ادلدرس عليها، وبعبارة 
أخرى الزم للمدرسُت الذين يعلمون إحدى ادلهارات عليهم بسيطرهتا 

 . بإعداد التعليم قبل التعليم مع التخطيط أوال

ادلعاىد العصرية وادلدارس نظرة إىل ىذه األساسيات أجرت 
بالنظر إىل ىذه ادلهارات األربع. إضافة  تعليم اللغة العربية  اإلسالمية

إىل ىذا السطر كان تعليم اللغة العربية يتطور من العصر إىل العصر 
حىت أصبح التعليم لو منهج خاص يرتبو وينظمو ويشَت التعليم إىل 

 والطالب اليوم. مكونات حسنة كما رأى وحال وشعر ادلدرسون 

حىت أصبح التخطيط اليوم مكتوبا مع لبابو ادلهمة من 
خطوات التعليم وادلادة الدراسية واألىداؼ التعليمية مع مؤشراهتا 
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البد م. و 2113وىذا رمسو ادلنهج الدراسي مثل ادلنهج الدراسي 
ليس مبعلوماهتم فحسب  واأن يستعدُت لتعليم اللغة العربية للمدرس

ات أو الكفاةات األساسية األخرى اليت تتعلق بعلوم الًتبية وإمنا القدر 
مثل فهم ادلنهج الذي حيول زللو يف السنة ادلعينة مثل ادلنهج الدراسي 

م. عليهم بفهم ىذا ادلنهج فهما واسعا ليطبقو يف تعليم اللغة 2113
من ادلواد الدراسية والطريقة ادلناسبة والوسائل ادلؤيدة والتقومي ادلقيمة 

األىداؼ الواضحة. كلها البد من ادلدرس سيطرة عليها يف تعليم و 
 اللغة العربية.

ترسيم األعمال التعليمية يف  مدرسي اللغة العربيةعملية 
صحيفة تصميم خطة  ىيالصحف و  الفصول اليت تكتب على

(. وىي مكونات أو RPP) مسي ىذه الصصحيف التعليم اللغة العربية
لية ادلدرسُت يف الفصول الدراسية منذ ادلعلومات اليت تتعلق بعم

دخوذلم إىل الفصول إىل أن يأخروا التعليم، حىت اشتمل تصميم 
خطة التعليم اللغة العربية األىداؼ التعليمية وادلواد الدراسية والطرؽ 
ادلستعملة والوسائل ادلستفادة والعمليات بينهم والطالب منذ دخولو 

 إىل اخلروج.
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وجد الباحث بعض تصميم خطة من ىذه احلادثة، لقد 
. ألن 2113التعليم اللغة العربية الذي مل يكون مناسبا دلنهج 

مضمومات منهج اللغة العربية مظهرىا يف تصميم خطة التعليم اللغة 
. فإذا مل يناسب التخطيط للمنهج صارت التعاليم العربية العربية

وأصبح  عشوائية من ناحية خروج ادلدرسُت عن خطة النظام الرمسي.
الطالب يف ذلك احلُت مل يبلغوا إىل األىداؼ ادلرجوة لو كانوا حينئذ 

 فامهُت ادلادة الدراسية.

حبث الباحث البحث يف معهد عمر ديان يف ادلستوى 
ادلتوسطة للفصل الثاين، اختار الباحث ىذه الفصل لكوهنم مروا 
باللغة العربية أساسيات ادلهارات يف الفصل األول حىت أن كان 
بعضهم يسيطرون اللغة العربية جيدين، وىذه احلالة تسهل الباحث 

إىل بينانات مفهومة يف الباب يف مناول البيانات وتنظيمها وحتليلها 
ضح للباحث أن يبحث حبثا حتت ادلوضوع من ىذا الكالم يتالرابع. 

حتليل ختطيط عملية تدريس اللغة العربية  ومطابقته للمنهج "
)دراسة حتليل احملتوى باملدرسة املتوسطة عمر 3102 الدراسي 

 "ديان(
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 أسئلة البحث  -ب 
 ادلدارس؟م الذي أجرتو 2113ما ىو منهج الدراسي  -1
ىل يناسب ختطيط عملية التدريس للغة العربية دلنهج  -2

 ؟2113الدراسي 
 أهداف البحث -ج 

م الذي أجرتو 2113التعرؼ على منهج الدراسي  -1
 ادلدارس

التعرؼ على مناسبة ختطيط عملية التدريس للغة العربية  -2
 2113دلنهج الدراسي 

 أمهية البحث -د 

تتعلق عن ويلي ىذا السطر سيكون بعض ادلعلومات اليت 
 أمهية البحث اليت ترمجع عقوبتها اخلَتية إىل عدة األنفار:

ادلدرسون: بعد تأدية ىذا البحث من مالحظة  -1
الوثائق ومطالعتها مث حتليلها يقدر ادلدرسون على 
تصميم عملية التدريس باحلسن والتمام ويقدرون 
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على توليد اآلراة اجليدة يف إعداد عملية التدريس 
 صان.إصالح بعض النق

ادلدرسة: تستطيع ادلدرسة على إصالح بعض  -2
األخطاة اليت تتجلى يف كتابة أو تصميم عملية 

مجيع ظروؼ الطالب وأحوال التدريس. ومالحظة 
ادلدرسة، ومعرفة التخطيط الصحيح الذي ألفو وزير 

 الثقافة والًتبية اإلندونيسية.
الباحث: بعد ىذه الدراسة يقدر الباحث على نيل  -3

اجلديدة يف إعداد ختطيط عملية التدريس.  ادلعلومات
وتزويد الباحث يف معاملة العناصر الًتبوية من 
مسؤوليي الًتبية ومهماهتم ليسطيع الباحث على ترقية 

 مالحظة النقاط احملللة واالستنباط منها.
 معاين املصطلحات -ه 

يكتب الباحث بعض ادلصطلحات اليت تشرح معاين 
الكلمات من موضوع البحث زيادة لفهم القارئُت. وتتجلى ىذه 

 ادلعاين على ضلو التايل: 
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 ختطيط عملية التدريس -1

من ىذا الًتكيب اإلضايف حصل الباحث على ادلعٌت أنو 
عملية إعداد الوظائف يف ادلستقبل يف رلال تنمية األعمال الًتبوية 

وىو دعامة أساسية يف تأىيل مؤطري  دلهمات التخطيطية الًتبوية.وا
ادلساجد كمعامل التعليم واإلدارة الًتبوية إذان الفعاليات  برنامج زلو

 4والنتائج مجيعها تعتمد على مرحلة التخطيط للمشروعات الًتبوية.

واحدًا من أىم ادلهام  (Planning(باإلصلليزية  اعترب التخطيط
ادلنظمات، وادلشاريع ادلختلفة؛ حيث يوفر معلومات دقيقة  اإلدارية يف

تساعد على التنبؤ بادلستقبل، وحيدد ما ىو مطلوب من الوظائف،  
كما يسمح لإلدارة بتحديد ما تريده من أىداؼ؛ لتحقق االستفادة 
ادلطلوبة يف العمل، كما أن التخطيط ال بد أن يتصف باالستمرارية، 

سعيا لتحقيق ما  ،ب على اإلدارة اتِباعهات اليت جيوىو أوىل اخلطوا
على  و ال بد أن يكون مبنيابأن إىل حتقيقو من غايات، علما تطمح

ركائز واضحة، وثابتة تعتمد على العقل. ومن ىنا كان من ادلهم 
                                                             

برنامج حمو األمية باملساجد التخطيط وزارة األوفاؼ والشؤون اإلسالمية،  4
دريرية التعليم العميق وزلو ،)ادلملكة ادلغربية: مpdf، التخطيط للتعليميات-الرتبوي

 2األمية بادلساجد فسم زلو األمية بادلساجد، بدون السنة(، ص. 
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مبكان تسليط الضوة على مفهوم التخطيط، وأمهيتو، وأنواعو، وشروط 
 5 صلاحو، ومعوقاتو.

مصدرا للفعل )خطط(، يقال: خطط، تعد كلمة التخطيط 
خيطِّط، ختطيطا، فهو سلطط، واسم ادلفعول منو سلطط؛ إذ يقال: 
خيطط مشروعا خاصا بِو؛ أي يهِيئو ، ويضع لو خطة، كما يقال: 
خطط طريقا؛ أي وضع ذلا خطوطا، وحدودا، والتخطيط لغة يعٍت: 

ية، وضع خطة مدروسة للنواحي االقتصادية، والتعليمية، واإلنتاج
وغَتىا، تنفذ يف أجل زلدود. كما ورد تعريف التخطيط يف قاموس 
)أكسفورد( على أنو عملية َوضع اخلَُطط اليت تتعلَّق بأمٍر ما. أما 
التخطيط اصطالحا، فقد وردت فيو عدة تعريفات، من أبرزىا ما 

 6: يأيت

يرى )ىنري فايول( أن التخطيط: يشمل التنبؤ مبا  -1
 .متضمنا االستعداد ذلذا ادلستقبلسيكون عليو ادلستقبل، 

                                                             
،) سوؽ واقع التخطيط يف املنشآت الرياضّية والية خنشلةبركان عػادل،  5

 .39م(، ص. 2111أىراس: ادلركز اجلامعي زلمد الشريف مساعدية، 
م، على متاح 2119فربايَت  16، التحديث مفهوم التخطيطإسراة رحبي،  6

http//:mawdoo3.com. م2121يوليو  2، مأخوذ يف التاريخ 
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يرى )أمحد السيد مصطفى( أن التخطيط ىو: فن  -2
التعامل مع ادلستقبل، وأنو الوظيفة ادلبكرة، أو نقطة 
البداية يف أي عملية، وأنو يتضمن تصميم األىداؼ، 
وتقييمها، واختيار ادلناسب منها، وحتديد كيفية بلوغها، 

ي مبثابة معايَت؛ من خالل برامج، وأن ىذه األىداؼ ى
ى عنصرين ياس األداة الفعلي، فالتخطيط يقوم عللق

 .أساسيُت: التنبؤ بادلستقبل، واالستعداد للمستقبل

عرفو )جورج تَتي( على أنّو: االختيار ادلرتبط باحلقائق، 
ووضع استخدام الفروض ادلتعلقة بادلستقبل، عند تصور، وتكوين 

قًتَحة اليت يعتقد بضرو 
ُ
 رهتا؛ لتحقيق النتائج ادلنشودة.األنشطة ادل

ات من نظر الباحث أن ادلدرسُت مل يعدوىا مع أن التخطيط
دتام اإلعداد فعبارة أخرى أن التخطيط مل يكن صحيحا من بعض 

   .األوجاه

 اللغة العربية -2

اللغة ىي وسيلة اتصال إنسانية ترتكز على زلورين مهمُت: 
أوال النظام اللغوي وىو رلموعة القواعد النحوية والصرفية وادلعجمية 
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الفطرية وادلكتسبة النختزنة يف العقل البشري، ثانيا استعمال ىذه 
أما  7القواعد والنظم وتسخَتىا إلنتاج رسائل مسموعة ومفهومة. 

لغة تنتمي إىل اللغة السامية من رلموعة اللغات  اللغة العربية فهي
آسيوية وتضم اجملموعة السامية الرئيسية لغات حضارة اذلالل -األفرو

إذا   8اخلصيب القددية مثل األكادية والكنعانية واآلرامية وغَتىا. 
جبث الباحث حاليا أن اللغة العربية من اللغات ادلشهورة اليت 

منها التعليم وحبثها الباحث بشكل أن تستخدم كثَتا من اجملالت و 
 مواد معلمة يف ادلدارس ومضمومة يف التخطيط التعليمي.

 2113ادلنهج الدراسي  -3

ىو التخطيطات والنظم أو اإلدارات اليت تتعلق مبحتويات 
يقول زلمد أحسن الدين مفاىيم ومعارؼ التعليمية وىو مستخدم و 

ىداؼ التعليمية واحملتوى وطرؽ أن ادلنهج كل ما يتكون من األ
التدريس ووسائلو والتقومي.  من ىذين القولُت  أن ادلنهج مكونات 

                                                             
دراسة  -منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرةعبد اجمليد الطيب عمر،  7

  18م(، ص. 2111ىػ/1431، )سودان: جامعة أم درمان اإلسالمية، pdf، تقابلية
دراسة  -منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرةعبد اجمليد الطيب عمر،  8

 32،...، ص. تقابلية
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الطالب وادلدرسُت عمليات تتأثر على كبَت اآلثار من دراسية وىي 
وأتى 9إىل أن نظام ادلدرسة وصلاجها يف تنفيذ ادلهمات الدراسية. 

ادلنهج الدراسي الباحث حاليا ليبحث بعض نقاط التدريس وتعلقو ب
 .2113إىل أن صار ادلنهج الدراسي  الذي طوره ادلؤىلون الًتبيويون

 الدراسات السابقة -و 

أحضر الباحث ثالثة دراسات سابقات يف تأليف ىذه 
الرسالة ليكون القارؤون والباحث فامهُت ضلو موازنة الدراسة احلالية 

 وغَتىا:

 رسالة علمية حتت موضوع " إيكا حسن اخلادتة كتبت 
)بادلدرسة الثانوية ادلؤمنة وادلدرسة  2113تطبيق ادلنهج الدراسي 

الثانوية الفالح سكوحرجو الفصل العاشر العام الدراسي 
حبثت الدراسة السابقة ىذا البحث ألجل ".م(2116/2117

التعرؼ على ادلعلومات ادلتعلقة بالقضايا األكادمية منها: البحث 
دلنهج وعملية تطبيقو يف تعليم اللغة العربية الفصل العاشر والوصف ا

                                                             
، تقومي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىزلمد أحسن الدين،  9

pdf( ،http:// mendia.neliti.com .ص ،)56، بدون التاريخ 
   

http://mendia.neliti.com
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وطرؽ التقومي. والدراسة استخدمت ادلنهج الوصفي من حيث وصف 
البيانات من اجلمل ادلكتوبات وادلكّلمات وغَتمها. وتكون النتائج 
البحثية منها:  أن خطوات تطبيق ىذا ادلنهج يف تعليم اللغة العربية 

وعقد ختطيط عملية التدريس وعقد دلدرسُت ىي إعداد ادلنهج وا
التعليم بالطرؽ ادلعينة  وأما التقومي فيجري على طريقتُت مها اللسان 

 11 والكتابة.

استفاد الباحث من كتابة الدراسات السابقة بعض النظريات 
العلمية يف تأليف ىذه الرسالة اليت تتكلم عن ادلناىج الدراسية 

الباحث يف ىذه الكتابة ادلساوة أو وأنواعها وتطبيقاهتا. وأظهر 
 اجملاالت ادلوافقة وادلفًتقة بُت الدراسبة السابقة والدراسة احلالية. 

اتفقت الدراسة السابقة للدراسة احلالية يف موضوع البحث، 
فبحثت السابقة يف ادلناىج الدراسية اليت تطبق يف ادلدرسة ادلعينة كما 

الدراسية احلالية اليت استخدمها  أن الدراسة احلالية حبثت يف ادلناىج
ادلدراس احلكومية وغَتىا يف إجراة عملية التدريس. واتفقت يف منهج 
البحث حيث أن الدراسة السابقة استخدمت منهجا وصفيا لوصف 

                                                             
10

 Ika Khusnul Khotimah, Thesis, “Implementasi Kurikulum 

Bahasa Arab, Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al Mukmin dan Madrasah 

Aliyah Alfalah Sukoharjo Kelas X Tahun Ajaran 2016/2017, “(Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hal. 1 
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اسة أما الدر وتفسَت كيفية استخدام ادلناىج الدراسية يف ادلدرسة، 
ت التخطيط احلالية فكان منهج البحث وصفيا يف حتليل زلتويا

 الدراسي الذي استخدمو مدرسو اللغة العربية.

مكان البحث، وافًتقت الدراسة السابقة للدراسة احلالية يف 
ادلدرسة الثانوية ادلؤمنة وادلدرسة عملت الدراسة السابقة يف ادلدرسة 

أما الدراسة احلالية عملت يف ادلدرسة  الثانوية الفالح سكوحرجو
ادلتوسطة عمر ديان. وافًتقت يف نوع البحث، أن الدراسة السابقة 
حبثت يف استخدام ادلنهج أما الدراسة احلالية فبحثت يف مطابقة 

 لتخطيط الدراسي. 2113ادلنهج 

رسالة يف ادلنهج الدراسي والذي  أذكيا زلرما البنتانوألفت 
تطبيق ادلنهج ت ادلنهج احلايل وكان ادلوضوع "شرح عن بعض رلاال

أجرت . يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة االبتدائية 2113الدراسي 
الدراسة البحث على عدة األسباب منها التعرؼ على كيفية إجراة 

ج يف ادلدارس وادلشكالت أو اليت يواجهها 2113 جعملية ادلنه
ستخدم ىو ادلنهج الوصفي يف ادليدان. أما ادلنهج ادل 2113ادلنهج 

واجملتمع للبحث يتمثل الطالب بادلدرسة االبتدائية جلامعة اإلسالمية 
احلكومية جاكرتا وادلدرسة االبتدائية احلكومية مجباكا بوتيح. وكانت 
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نتائج البحث تتمثل من ادلدرستُت ادلذكورتُت اللتُت طبق فيهما ادلنهج 
جرى على حساب النظم يف تعليم اللغة العربية  2113الدراسي 

ادلنهجية وادلشكالت ادلوجودة أن التعليم مازال مركز إىل ادلدرس أي 
 11  أن مركز العملية التدريسية يف نفس ادلدرس.

كما مضت اجلمل السابقة من   الدراسة السابقة تكتب
النظريات والعملية اليت استفادتو. واتفقت الدراسة السابقة للدراسات 
احلالية يف موضوع البحث حيث صارت الدراسة احلالية باحثة يف 
ادلناىج الدراسية. واتفقت من ناحية منهح البحث، استخدمت 
الدراسات السابقة منهجا وصفيا كما أن الدراسة احلالية استخدمت 

 منهج وصفيا يف حتليل ختطيط التدريس. 

لبحث، يف مكان اوافًتقت الدراسة السابقة للدراسة احلالية 
حيث وصفت ادلناىج الدراسية اليت تطبق يف إحدى ادلدراس مبليزيا، 

فبحثت يف ادلناىج الدراسية بادلدرسة ادلتوسطة وأما الدراسة احلالية 
حيث أن الدراسة السابقة  نوع ادلوضوع يف عمر ديان. وافًتقت 

حبثت يف تطبيق ادلناىج الدراسية وأما الدراسة احلالية حبثت يف 
 ادلنهج الدراسي لتخطيط الدراسي. مطابقة 

                                                             
11

 Azkia Muharom Albantani, Implementasi Kurikulum 2013 

Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.2, No. 2, 2015. Hal. 178 
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وكتب مشس عامل رسالة ادلاجستَت يف إدتام دارستو حتت 
إدارة مناىج تعليم اللغة العربية يف مدرسة الفرياجا الثانوية ادلوضوع "

ادلشكالت األساسية يف ىذه الدراسة اليت ". احلكومية مبنطقة بوين
لعربية يف مدرسة يدور حوذلا ىي كيفية إدارة مناىج تعليم اللغة ا

الفرياجا احلكومية مبنطقة بوين، واذلدؼ األساسي وصف تطبيق إدارة 
مناىج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة نفسها ووصف ادلشكالت يف 
التطبيق واخلطوات الالزمة يف عالج ادلشكالت. واستخدمت الدراسة 

الثانوية  ادلنهج ادليداين ألن الدراسة أجرت البحث يف ادلدرسة الفرياجا
احلكومية مبنطقة بوين وأما نتائج البحث فهي تطبيق إدار مناىج 
تعليم اللغة العربية يف مدرسة الفرياجا الثانوية احلكومية مبنطقة بوين 
قد جرى بشكل جيد وأن من ادلشكالت ىي عند تطبيق إدارة 
ادلناىج تطبيق الوظائف اإلدارية اليت قام هبا ادلسؤولون عن ادلدرسة إذ 
مل تتوزع بسكل أكثر موضوعية وأما اخلطوات فهي تقوية الوظائف 
اإلدارية يف تطبيق إدارة مناىج تعليم اللغة العربية فيها وبناة التآزر 

 12 ادلستمر بُت ادلناىج القددية واجلديدة.

سبقت الفقرات اليت تكلمت عن ادلوافقات والفروؽ بُت 
الدراسات السابقة واحلالية. وبُت الباحث يف ىذه السطور كما بينها 

                                                             
12

Syamsu Alam,Thesis,” Manajemen Kurikulum Pembelajaran  

Bahasa Arab Pada Madrasah liyah Negeri Lappariaja Kabupaten 

Bone,”(Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), hal 

XIII 
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سابقا. أن الدراسة السابقة اتفق يف أمر ادلناىج الدراسية اليت صارت 
متغَتة وجوب حبث فيها. وأيضا الدراسة احلالية فتجب عليها حبث 

لكوهنا باحثة عن نقاطها وما يتعلق هبا.  واتفقت يف ادلناىج الدراسية 
يف ادلنهج البحثي، أن السابقة حبثت البحث بادلنهج الوصفي لوصف 
إدارة ادلنهج الذي تطبق يف ادلدرسة، أما الدراسة احلالية فبحثت 

 البحث بادلنهج الوصفي أيضا لتحليل ختطيطات دراسية.

من أن كان وافًتقت الدراسة السابقة يف: موضوع البحث 
الدراسة السابقة الحظت ونظرت يف إدارة ادلنهج بادلدرسة ادلعينة أما 
الدراسة احلالية يف حبثت يف تعلق التخطيطات التدريسية اليت 

 استخدمها مدرسو اللغة العربية. 

 طريقة تأليف البحث -ز 

كتابة  وىف كتابة ىذه الرسالة يعتمد الباحث على دليل 
سة العليا جلامعة الرانري اإلسالمية احلكومية الرسائل الذي قررتو الدرا

 دار السالم بندا أتشيو ادلسمى ب:

 Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, 

Banda Aceh, Tahun 2019. 
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 الفصل الثاين

 يطار النظر اإل
  التخطيط التدريسي وماهيته - أ

التخطيط لغة مصدر من فعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت كىو بزيادة 
التضعيف يف عُت الفعل، كفعل ماض من كلمة التخطيط "خّطط" أما 
الفعل الثالثي اجملرد فهو "خط" كمعناه الكتابة اعبميلة أك اإلندافاع أك 

يط الفرد لتوصيل غرضو األساسي. كذكر اآلخر أف التخططرؽ اليت يتبعو 
م غبصوؿ على األىداؼ اؼبعينة. أما ىو عملية ترتيب األنشطة اؼبنتظ

التخطيط عند كلياـ فهو ربديد ما سيقـو بو. حيتوم التخطيط على 
سلسلة من القرارات الواسعة كشركح األىداؼ كربديد السياسات 

 1 نشطة على أساس اعبداكؿ اليومية.كاألساليب كاإلجرات احملددة كاأل

التخطيط لغة التسطَت أك التهذيب كنقوؿ خططت عليو ذنوبو 
أم سطرت عليو ذنوبو. كىذا اؼبعٌت اللغوم يعرب باختصار كعمومية عن 
اؼبعٌت االصالحي للتخطيط إذ ديكن التعبَت عن اؼبعٌت االصطالحي كىو 

                                                             
حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف نوفينيت فطرم ىنداياين،  1

، )المبونج: جامعة رادين إينتاف اإلسالمية اغبكومية مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيووا
 91ـ(، ص. 9119ىػ/1441المنبونح، 
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ؿبددة لتحقيق إعداد خربات كسياسات كنظم كأدكات كإجراءات 
أىداؼ معينة بأفضل ما ديكن أك أنو ؿبموعة من التدابَت احملددة اليت 
تتخذ إلنفاذ ىدؼ معُت أك أنو ىندسة التنفيذية لبلوغ ىدؼ ؿبدد. 
كالخيرج مفهـو التخطيط للتدريس عن مفهـو التخطيط بوجو عاـ، إال 
 أنو يتعلق بالنشاط التدريسي سواء من جانب اؼبعلم أك غَته من

 9ل اؼبوجو كمدير اؼبدرسة كغَتمها.األطراؼ اؼبعنية بعملية التدريس مث

لفظ التعليم  الذم أسند إىل تركيب " التخطيط" فمعناه إشراؼ 
مساعدة كتوجيو الطالب للحصوؿ على التجارب التعليمي. كيف عبارة 
أخرل، التعليم ىو كسيلة إلعداد خربات التعلم للطالب. ككذالك معناه 

 بُت اؼبعلم كالطالب يف استفادة كل اإلمكانات كاؼبوارد اؼبوجودة،التعاكف 
كاإلمكانات اليت تأيت من الطالب نفسو مثل االىتمامات كاؼبواىب 

 كالقدرات األساسية اليت سبتلكها.

كأما التدريس فهو كلمة مشتقة من الفعل الثالثي )دَرس( فيقاؿ: 
ـ أك معارؼ ليفهمها درس الكتاب أك الدرس، أم أحاط دبا فيو من علو 

كيتعرفها كقيل :درس اؼبنزؿ: عفا كمن الباب درست القرآف كغَته، كذلك 
أف الدارس يتبع ما كاف قرأ، كالسالك للطريق يتبعو.  كيف اللغات اآلكربية 

                                                             
املناهج الدراسية يف ضوء االجتاهات احلديثة يف ختطيط ؿبمد أضبد شوؽ،  9

 94ىػ(، ص. 1491، )القاىرة: دار الفكر العريب، سنة التوجيهات اإلسالمية
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فإنو منهة التعلم أك التدريس أك التعليم ككذلك يعٍت إرشاد اإلنساف 
سؤسسات التعليمية بواسطة اؼبعلم بالتعليمات أك اؼبعلومات اؼبتنوعة يف اؼب

كىي على كفق ىذا اؼبعٌت تعٍت: إعطاء اؼبعلوفبات أك توصيل شيء ما 
مثل مهارة أك معرفة أك إقناع شخص ما بفعل شيء من طريق العقاب أك 

 الثواب أك تعليم شخص ما التعلمات اػباصة بعمل شيء معُت.

فيو  كيقوؿ اؼبسؤلف أف التدريس ىو نشاط إنساين ىادؼ يتم
مساعدة الفرد على التعلم فهو اعبانب التطبيقي التنولوجي للًتبية 
كيتضمن شركط التعلم معا دبعٌت آخر إنو تغيَت يف السلوؾ حيدث بصورة 
مقصورة كـبططى يقـو هبا اؼبعلم داخل اؼبدرسة ربت إشرافها بقصد 

 3مساعدة الطلبة على ربقيق أىداؼ معينة.

عملية اليت تًتكب عن بعض  صار معٌت التخطيط التدريس ىو
أركاف األعماؿ كتصنيفها من البداية كالعرض كالربط أك العملية اللبابية 
كاالختتاـ. تصوير اػبطوات مع بياهنا كإعداد اؼبادة أك أكثر  من الدركس 
اؼبعنية. كىذه األركاف مل ذبتمع إال بإعداد اؼبدرس التخطيط اػباص 

األىداؼ التعليمية اليت ترسم كجهة لعملية التدريس. كتضم يف التخطيط 
 العناصر تسؤيد بعضها بعضا.

 أساس احتياجات ختطيط التعليم -1
                                                             

طرائق التدريس العامة مفاهيم  خصَت عباس جرم كقصي عبد العباس كآخركف، 3
 19-18ىػ( ص. 1439، ) الدار اعبامعية، سنة نظرية وتطبيقية
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ة على أف التخطيط بشكلو لكتب الباحث ىذه الفقرة للدال
تاج إليها  كن التخطيط يف كثَت ؾباالت إال حيالعاـ ؿبتاج يف تأديتو، كمل ي

 كثَت أنفار يف كل األمور استعدادا ؽبم كإكفاءا ألمورىم. 

سنة  99كأظهر الباحث نظاما الذم أخرجها كزيرة الًتبية رقم 
يتعلق بالتعلم يف الوحدات  معيار العملية أك اؼبقياس ما يف 9116

معيار  التعليمية لتحقيق معيار كفاءة اػبرجيُت، كىو حيتاج إىل تطوير
لذم يتضمن زبطيط عملية التعلم، كتنفيذ عملية التعلم، كتقييم العملية ا

 4 م.التعلم، كمراقبة عملية التعل نتائج

من ىذه الفقرة حصل الباحث على أف التخطيط البد استعمالو 
يف ؾباالت التعليم أم يف تنفيذ عملية التعليم كالتعلم بُت اؼبدرسُت 

لى كل منهم فهم كالدارسُت يف كل اؼبراحل كالدركس. فينبغي ع
التخطيطات من كتابتها كاستخدامها كاستفادهتا اليت توافق القواعد قررىا 

 .9113منهج 

 عوامل ختطيط برنامج التعليم -2

ليم، فيو األشياء الذم جيب عندما خطط اؼبعلم برنامج التع
كجيب مراعات ىذه العوامل ألجل تسهيل عملية  .يف زبطيطو ةمراعا

                                                             
حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية " نوفينيت فطرم ىنداياين، رسالة اؼباجستَت، 4

 95،" ... ص. لطلبة الصف العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيووا
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الفصل. تصميم برامج زبطيط التعليم  التعليم يفزبطيط قبل بداية عملية 
 أفضل كإىل حد األقصى. مهم ليسَت تنفيذ التعليم سَتا حسنا كنتائجو

 :5العوامل اليت تأثر زبطيط التعلم ىي كما يلي

 ياؼبنهج الدراس -أ 

أكؿ شيئ الذم جيب مراعاتو يف تصميم كزبطيط برامج التعليم 
(. GBPP) العريضة لربنامج التعليم، خاصة اػبطوط الدراسي  ىو اؼبنهج

السيباين كما نقل ماعوف بوديانتو عن تعريف  التومي قاؿ عمر ؿبمد
اؼبعاجم العربية ىو "اؼبنهج"، كىو الطريق  اؼبنهج الدراسي بناء على

ؾباالت اغبياة. كبذلك، يقصد  الواضح الذم دير بو الناس يف ـبتلف
الذم يسَت فيو اؼبعلم  الواضح تعريف اؼبنهج يف ؾباؿ التعليم ىو الطريق

التعليمية  مع طالبو لًتقية اؼبعارؼ كاؼبهارات كموقفهم لتحقيق األىداؼ
 .اؼبقصودة

 حالة اؼبدرسة  -ب 

حالة اؼبدرسة إحدل من األشياء اليت جيب اىتمامها عند 
كالبنية التحتية ككسائل التعلم  سيما توفَت اؼبرافقتصميم خطة التعليم، ال

                                                             
حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر ، رسالة اؼباجستَت،" نوفينيت فطرم ىنداياين 5

 97،" ...، ص. يف مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيووا
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اؼبرافق أدكات داعمة ألنشطة التعليم  للدرس. تصبح ىذه كاآللة اؼبساعدة
 كالتعلم.

 قدرة كتطوير الطالب  -ج 

جيب االىتماـ حنو الطالب التكيف مع قدرات الطالب 
برامج  كتطويرىم. عند تصميم برامج زبطيط التعليم. برامج التعليمن، إما

 نفيذالسنوم أك برامج الفصل الدراسي. ىذه الربامج ىي حملة عامة قبل ت
التعليم. قدرة اؼبعلم على تقدير الوقت الالـز لتقدمي اؼبواد الدراسية من 

 .خالؿ

 حالة اؼبعلم  -د 

الظركؼ ك القدرات يف جوىرىا ال ربتاج إىل عناية خاصة، ألف 
من اؼبعلم أف يكوف لديهم قدرات يف ؾباؿ التعليم  على األساس يطلب

اؼبعلم يف يـو من األياـ، فعليو تصحيح  كالتدريس. كمع ذلك، إذا أخطأ
، جيب على  األخطاء كاستمرار التعلم ليكوف أفضل. السيما يف ىذا اليـو

 ة.كاؼبهنية كاالجتماعي قدرة الشخصيةالاؼبعلم أف يستوعب 

 وما يتعلق به املنهج الدراسي - ب
 التطور التارخيي ملفهوم املنهج املدرسي -1
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 الكلمة الالتينيةيرجع مصطلح اؼبنهج يف االصل اىل 
(curriculum)   كتعٍت ما جيرم يف مهرجانات اك دكرات السباؽ اليت

كانت تقاـ من كقت ألخر كمع مركر الزمن ربوؿ متطلب السباؽ ىذا 
اىل مقرر دراسي تدرييب فتم اطالؽ كلمة منهج على مقررات الدراسة اك 

سية اك التدريب مث استمر بعد ذلك لتعٍت الكلمة ؿبتول اؼبواد الدرا
اػبطط اػباصة هبا كيف القرنُت الثامن كالتاسع عشر ظهرت كجهات نظر 
تقليدية نادت احداىا بضركرة اف يتكوف اؼبنهج من اؼبوضوعات اك اؼبواد 
ذات صفة الدكاـ مثل قواعد اللغة اك النحو كالرياضيات كاؼبنطق ككاف 

م معاعبة ذلك بالنسبة للمدارس االبتدائية كاالعدادية اكال على اف تت
اؼبوضوعات اؼبتعمقة كتقدديها يف اؼبرحلة اؼبدرسية الثانوية كقد طالب 
اؼبربوف بضركرة اف يتكوف اؼبنهج اؼبدرسي بصفة اساسية من الدراسة 

ي اللغة القومية كالرياضيات اؼبنظمة يف طبسة ميادين دراسية كربل ى
ضركرة اف  التاريخ كاخَتا اللغات االجنبية كما رأل فريق اخرك العلـو ك 

يتألف اؼبنهج اؼبدرسي يف ؾبملو من اؼبعرفة اليت تقدمها الدراسات اؼبنظمة 
اليت تستخدـ اؼبنهج العلمي يف ؾباؽبا كذلك على اعتبار اف الًتبية ال بد 

 6 .منتظمةاف تعمل على اكساب طالهبا اؼبعرقة بصورة 
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أف كلمة "اؼبنهج" كىذه الكلمة ذكر ابن منظور يف لساف العرب 
كيف اؼبعجم اؼبدرسي ذكر  7ٍت الطريقة الواضح كأنو ناجهة أك كاضحة. تع

الفرؽ بُت هنج كهِنَج تتابع نفسو من اإلعباء أك شدة اغبرة أك الربو 
اؼبنهاج ىو الطريق البُت القومي الواضح كاػبطة اؼبرسومة ؿبدث كىو لفظ 

وه عريب ضبل معٌت جديدا يف العصر اغبديث. كمنو منهج الدراسة كحن
فيأيت دبعٌت خطوات منظمة يتخذىا الباحث ؼبعاعبة اؼبشكلة أك أكثر 

 8كيتتبعها للوصوؿ إىل نتيجة. 

كقاؿ رشدم أضبد طعيمة كاف يقصد باؼبنهج قدديا اؼبقرر 
الدراسي الذم يقدـ للطالب يف مادة معينة. كذكر بشارة أف اؼبنهج 

يت جيب أف التقليدم ىو عبارة عن ؾبموعة اؼبوضوعات اؼبعلومات ال
يدرسها الطلبة يف كل مادة. كهبذا الشكل يصبح اصطالحا اؼبنهج 

 9اؼبدرسي مرادفا حملتول مقرر اؼبادة الدراسية. 

اؼبنهج يركز على أف الدكر األساسي للًتبية ليس مقصورا على ك 
إعداد الطلبة للحياة يف اؼبستقبل بل أصبحت الًتبوية ىي اغبياة نفسها 
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ىا فاؼبدرسة يف ىذا اؼبفهـو جيب أف تصبح جزء ال ىي اغبياة بكل أبعاد
يتجزأ من اجملتمع. اؼباد الدراسية اليت يدرسها الطلبة يف اؼبدرسة جيب أف 
يوف مصدرىا ما يدكر يف اجملتمع من أحداث. كحيث إنو الديكن تقدمي 
ؿ اػبربات اغبياتية يف برامج اؼبدرسة فال بد  أف زبتار اػبربات األكثر 

 11ياة الطلبة كاليت يراىا اجملتمع ضركرية لتحقيق أىدافو. االتصاقاحب

من كجهات النظر السابقة اف اؼبنهج اؼبدرسي كفقا ؽبذا  كيتضح 
الفهم يقتصر على اؼبعرفة اليت ديكن نقلها للتلميذ يف صورة مواد دراسية 
تدكر حوؿ اللغة كالرياضيات كالعلـو كاللغات االجنبية كذلك على اعتبار 
اهنا ضركرية للمتعلمُت كمهما كاف اؼبربر يف اقتصار اؼبنهج اؼبدرسي على 

اؿ اؼبعرفة فقط فاف ىذا ال دينعنا من اغبكم على ذلك الفهم للمنهج ؾب
بقصر النظر اك تضييق النطاؽ جملاؿ اؼبنهج اؼبدرسي كلكن العذر يف ذلك 
اهنا كانت سبثل البدايات على طريق معاعبة اؼبنهج اؼبدرسي اك فهمو كقد 

اد صعوبة ادت النظرة اىل اؼبنهج على انو ؿبتول ثابت من اؼبعرفة اىل اجي
اماـ ظاىرة االنفجار اؼبعريف اليت اتضحت منذ بداية القرف العشرين 
حيث ظهرت ؾباالت عديدة كجديدة من اؼبعرفة كتعددت التخصصات 
يف العلـو كالفنوف كاآلداب ىذا باإلضافة اىل اتباع طرؽ جديدة لكيفية 

ية استخداـ اؼبعلومات اك اؼبعارؼ كمعاعبتها فبا جعل ربديد طبيعة كامه
أم نوع من انواع اؼبعرفة من العمليات بالغة الصعوبة كمع ذلك فقد 
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استمر اؼبخططوف يف ميداف اؼبنهج اؼبدرسي ينظركف اليو على انو بناء 
اساسي من اؼبعرفة فبا جعل الربنامج اؼبدرسي اقل ارتباطا حباجات 

 11 الطالب كاىتماماهتم كميوؽبم كقدراهتم .

السابقة يف تطور اؼبنهج اؼبدرسي كجهات النظر  تأملنا ذاإك 
لة النهائية اليت تعود على اؼبتعلمُت نتيجة مركرىم و لوجدنا اهنا هتتم باحملص

باؼبواقف التعليمية اليت يتضمنها اؼبنهج اؼبدرسي فقد ركزت كجهات 
النظر ىذه على ما يكتسبو اؼبتعلموف من اػبربات التعلمية اليت ديركف هبا 

ايتها كما نظرت اىل اؼبنهج اؼبدرسي على انو ربت اشراؼ اؼبدرسة كرع
 .اػبربات التعليمية اليت دير هبا اؼبتعلموف

جعل ىذا الفهم اعبديد للمنهج اتسع يف معناه من كجهات ك  
النظر السابقة اليت نظرت اىل اؼبنهج اؼبدرسي على انو ؾبموعة من اؼبواد 

التعلمية اليت تتم الدراسية فاػبربة ىي ؿبصلة تفاعل اؼبتعلم مع اؼبواقف 
داخل اؼبدرسة اك خارجها كربت اشراؼ اؼبدرسة ذاهتا كمن مث كاف 
التعبَت باػبربة الكامنة يف اآلراء االخَتة حوؿ اؼبنهج يعٍت انو يتم اكتساهبا 

الركود اىل حالة من اؼبواقف التعليمية اليت تنقل اػبربة من حالة اعبمود اك 
 .الفعل اك النشاط
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ت النظر االخَتة قد سامهت اىل حد كبَت كبذلك تكوف كجها
يف ربرير اؼبنهج ؼبدرسي من قيوده االكادديية حيث كاف يدكر يف نطاؽ 
اؼبعرفة فقط كانتقلت بو اىل صبيع انواع االنشطة اليت زبدـ عملية التعلم 
ربت اشراؼ اؼبدرسة صاحبة العالقة االكىل يف ىذا الشاف.اما يف 

عشرين فقد تبُت اف للمدرسة مسسؤكلية  منتصف اػبمسينات من القرف ال
كبَتة يف التأثَت على حياة اؼبتعلمُت ىذا مع االعًتاؼ باػبربات اليت 

اؼبدرسة بعملية التخطيط اؼبسبق  يكتسبها الطالب كاليت تتحقق بعد قياـ
ك قد يتم اكتساهبا خارج اؼبدرسة بقصد اك عن غَت قصد كلكن أ

فًتة ظهرت اآلراء اليت تعاًف اؼبنهج بتخطيط من اؼبدرسة ذاهتا كيف تلك ال
اؼبدرسي على انو اػبربات اؼبخططة من جانب اؼبدرسة فعلى سبيل 

 19 اؼبثاؿ.

يف اؼبوقف التعليمي التعلمي كلكن دبا سوؼ يتعلمونو اك  
يقدركف على تعلمو كنتيجة ؼبا يقوموف بو يف ذلك اؼبوقف أم يهتم 

على ضركرة صياغة مفهـو انر اكدتبالنتائج النهائية كليس دبا حيدث كقد 
شامل للمنهج اؼبدرسي مع ربديد الدكر الفريد للمدرسة كمسؤسسة تربوية 
لذا فهو يرل اؼبنهج على انو خربات التعلم اؼبخططة كاؼبوجهة ككذلك 
نواتج التعلم اؼبقصودة اليت تتحقق من خالؿ بناء منظم من اؼبعرفة كاػبربة 
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ربت اشراؼ اؼبدرسة من اجل ربقيق منو شامل كمستمر كمتكامل 
 للمتعلم. 

ؼبعرفة كطرؽ اكتساهبا على اهنا عملية ديناميكية اكجهة نظر 
كيعٍت ذلك اهنا ليست ثابتة اك ىدفا يف حد ذاهتا بل ىي كسيلة ديكن 
تطويعها ػبدمة اؼبتعلم كبالتايل فاف اؼبنهج ال يهتم فقط دبجرد نقل 

ؼبًتاكم من اؼبعرفة كلكنو يهتم ايضا بإعادة بنائها بشكل منظم الًتاث ا
كذلك دبا يناسب حاجات اؼبتعلم كقدراتو كاىتماماتو كميولو اضف اىل 
ذلك ما يهتم بو ىذا الرام من مالئمة اؼبنهج اؼبدرسي ػبصائص منو 
اؼبتعلم كربقيق اقصى منو فبكن لو فبا يعود بالتايل بالنفع على اجملتمع 

يعيش فيو كما ال يقتصر الرام يف اؼبنهج على انو اؼبعرفة اؼبقدمة الذم 
على شكل مواد دراسية مقررة فحسب بل يضيف اليها اؼبواقف العلمية 
كاكجو النشاط االخرل اليت تسهم  يف اكتساب اؼبتعلم اػبربات التعلمية 

 اليت ربقق منوه الشخصي كاالجتماعي

 ريفهاملنهج الدراسي وتع -2

كل تعلم ـبطط كموجو بواسطة اؼبدرسة سواء   راسياؼبنهج الد 
ؾبموعات أك فر ديا داخل اؼبدرسة أك خارجها. كاؼباغبظ أف كلمة  يتم يف

منهج قداستخدمت استخدامات عدة فالبعض نظر إليها على أهنا خطة 
إليها على أف اؼبنهج كثيقة مكتوبة، كالبعض ينظر إىل   كالبعض اآػبر نظر
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، كىناؾ من يرل اؼبنهج أنو كل ةالتعليمي الربنامجكلمة منهج إشارة إىل 
 13 .العمل اؼبدرسي أك جزء منو

أف التعريفات السابقة كثَتا من  يف رسالة رضبت قاؿ رشدم
صورا عمليا جرائية الىت تسَت للقارئى أف يضع تاإل العمومية كتفتقر إىل

الذل نقًتحة   definition operasionalيجرائاإلللمنهج. كالتعريف 
كلغة ثانية ىو يقصد دبنهح تعليم العربية   للمنهج ىف ؾباؿ تعليم العربية

الطالب دبجموعة من  كلغة ثانية تنظيم معُت يتم عن طريقة تزكيد
 كالنفس اغبركية affective  كالوجداتية  cognitive اػبربات اؼبعرفية
psychomotor  م زبتلف عن لغاهت تصاؿ باللغة العىبيةاالالىت سبكنهم من

اؼبعهد  لزمة داخلالنشاط األ سة أكجوكسبكنهم من فهم ثقافتها كفبار 
 .التعليمى أك خارجو كذلك ربت إشراؼ ىذا اؼبعهد

أحضر الباحث تعريفي التقليدم كاغبديث ؼبزيدة معلومات 
 القارئُت حنو البحث:

 ؾبموعة من اغبقائق كاؼبعلومات كاؼبفاىيماؼبنهج التقليدم ىو 
يدرسها الطالب يف صف من الصفوؼ أك مرحلة من فكار اليت ألكا

كاؼبطلوب منهم تعلمها كاكتساهبا يف صورة مواد دراسية ظبيت  اؼبراحل
                                                             

املادة الدراسية يف كتاب اللغة العربية للصف العاشر رضبت، رسالة اؼباجستَت،" 13
 ومنهج دراسي KTSPدراسة حتليلية مقارنة بني منهج دراسي على مستوى التعليمي 

 19ـ(، ص. 9115)تولونج أجونج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج  ،" 2013
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الدراسية، اغبظوا اؼبفهـو التقليدم القدمي يركز على "اؼبعرفة"،  باؼبقررات
كاؼبعلومات كاؼبفاىيم كاألفكار" اليت يدرسها اؼبتعلم يف  يركز على "اغبقائق

 14 اؼبقررات الدراسية"." لصفوؼ تسمىصف من ا

، اؼبفهـو اغبديث ىناؾ تعريفات كثَتة للمفهـو اغبديث للمنهج
أحد اؼبختصُت أك ىو ػبصها باؼبفهـو اغبديث  كيكوف تعريف صبعو

بقولو: اؼبنهج دبفهومو اغبديث ىو ؾبموعة اػبربات كاألنشطة اليت  للمنهج
 (يعٍت داخل اؼبدرسة كخارجها)اؼبدرسة للتاؼبيذ داخلها كخارجها  تقدمها
مساعدهتم على النمو الشامل اؼبتكامل الذم يسؤدم إىل تعديل  بقصد

تفاعلهم مع بيئتهم كؾبتمعهم كجيعلهم يتفكركف  سلوكهم كيتضمن
  الت.يواجههم من مشك كيوجدكف حلوؿ مناسبة ؼبا

كؿبتول  ـبطط تربوم يتضمن عناصر مكونة من أىداؼك 
 كتقومي مشتقة من أسس فلسفية كاجتماعية كخربات تعليمية كتدريس

كؾبتمعة كمطبقة يف مواقف تعليمية  كنفسية كمعرفية مرتبطة باؼبتعلم
إلسهاـ يف  رسة كخارجها ربت إشراؼ منها يقصداؼبد تعلمية داخل

لشخصية اؼبتعلم جبوانبها العقلية كالوجدانية  ربقيق النمو اؼبتكامل
 لدل اؼبتعل كاعبسمية كتقومي مدل ربقق ذلك كلو
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 عناصر املنهج الدراسي -3

نهج الدراسي يتكوف من أربعة عناصر ركؼ أف اؼبإنو ؼبن اؼبع
 ائلو،طرؽ التدريس ككسك ول، اؼبتحك ة، اؼ التعليميدأساسية كىي  األى

اؼبنهج ألف ر يمية ىي العنصر األساسي من عناصكالتقومي. األىداؼ التعل
اجات التعليمية النت كيقصد بط ارتباطا كاثقا.رتصبيع العناصر األخرل ت

ذ اعدة التلميـ التعليمي كاؼبدرسة إىل مسااؼبخططة اليت يسعى اسبع كالنظ
ح بو إمكاتو كقدراتو كدبا تسمح قدرات معلى بلوغها لقدر الذم تس

ت وعاو اؼبقررات الدراسية كموضول ىاؼبسؤسسة التعليمية. كاحملت اتكإمك
ما يصاحبها أك تتضمنو من ربتويو من مفاىيم كحقائق ك  االتعليم كم

ة ة. كيقصد بطريقَت اػباصمهارات عقلية كجسدية كطرؽ البحث كالتفك
يس كيفية التدريس كزبتلف طريقة التدريس ختالؼ احملتول التػدر 

عليمية. كلتعيُت حصوؿ األىداؼ ف التالتعليمي الذم يتم اختياره كاؼبواق
ة عن مدل صحة  ألنو كسيلة جيمع ا األدلرؼ التقوميالتعليمية نع

 ا كالتطبيق.الفركض اليت تستند عليه

 كؿ: األىداؼ الًتبويةالعنصر األ -أ 

إف األىداؼ الًتبوية ؿبصلة هنائية للعملية الًتبوية، كالغاية اليت 
ننشد نواؽبا يف اغبياة اؼبدرسية فاؽبدؼ ىو الغاية كربقيقو ديثل الغرض 
االظبي يف اجملاؿ الًتبوم كاؽبدؼ الًتبوم يف ؿبصلتو ىو النتيجة النهائية 
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يم قد أخذ لتعليم ناجح بل ىو يف الوقت نفسو ؿبصلة تشَت إىل أف التعل
 مكانو يف الفعل كأعطى شباره عند اؼبتعلم.

كاألىداؼ نتاجات تعلمية ـبططة على اؼبتعلم أف يكتسبها 
بأقصى ما تستطيع قدراتو، كعلى حنو يليب احتياجاتو الًتبية عملية 
إحداؽ تغيَتات إجيابية يف سلوؾ الطلبة، كقد أصبح اؽبدؼ الًتبوم يعٍت 

 لوؾ الطالب نتيجة لعملية التعليم،أم تغيَت يراد إحداثها يف س

كمن التغيَتات اليت يراد حداثها إضافة معلومات جديدة إىل ما 
لديهم من معلومات، أك إكساهبم مهارات معينة يف ؾباؿ من اجملاالت، 
أك تنمية مفاىيم جديدة أكاستبصار أك تقدير أك حنو ذلك كىناؾ من 
يعرؼ اؽبدؼ بأنو كصف لتغيَت سلوكي متوقع حدكثو يف شخصية 

 15ة تعليمية. الطالب بعد مركره خبرب 

تنطلق العملية الًتبوية يف العادة من أىداؼ عريضة تسعى كل 
مسؤسسة تربوية إىل ربقيقها بشكل كلي أك جزئي مباشر أك غَت مباشر 
كيف كل بلد تكتب األىداؼ من قبل صباعات متخصصة ذات إطالع 
كاسع كثقافة عالية كزبصصات متنوعة كتشَت األىداؼ عادة إىل القيم 

منها النظاـ الًتبوم كاؼبتمثلة يف فلسفة الًتبية اؼبستمدة من اليت يتض
 .فلسفة السياسية كاالجتماعية كأمناطو الثقافية السائدة

                                                             
، )عماف: دار مناهج اللغة العربية طرائق تدريسهاسعد علي زاير كإدياف إظباعيل عايز،  15

 198-197ىػ( ص. 1435صفاء سنة 
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 العنصر الثاين:احملتول -ب 

يقصد باحملتول" اؼبعلومات اليت يقع عليها االختيار كاليت يتم تنظيمها 
رفية على حنو معُت " أك ىو" كل ما يوضع من خربات سواء خربات مع

أك انفعالية أك حركية هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل للطالب " . 
كالبد أف تكوف اػبربات اليت يشملها ؿبتول اؼبنهج ىادفة كـبططة كمبنية 
على ؾبموعة من األسس كاؼبعايَت كنعٍت بو أيضان " ؾبموع اغبقائق 

من  كاؼبعلومات كاؼبفاىيم كاؼببادئ كالنظريات اليت يتضمنها موضوع
 اؼبوضوعات فػي الكتاب اؼبدرسي " . 

كاحملتول يشكل لنا كمية أك مقدار ككزف الكتاب اؼبدرسي مقدران 
بعدد صفحاتو فهو ىيكل من اؼبعاين كضع يف صيغة رموز لفظية أك 
صورية أك إرشادية كاحملتول ديثل كسيلة لتحقيق األىداؼ التعليمية 

قدر من اؼبعارؼ تقابل تلك  كعملية اختيار احملتول التعٍت فقط اختيار
األىداؼ كإمنا ينبغي النظر فػي اؼبصادر اليت اشتقت منها األىداؼ  
كالواقع أف احملتول البد من أف يساير كل ما حيدث يف اجملتمع مػن 
تغَتات كأف يستجيب ؽبا . إف لكل علم من العلـو متخصصُت بو 

عليمية أف تضع مادة فعندما تريد مسؤسسات الدكلة اؼبسئولة عن العملية الت
دراسية معينة تتناكؿ موضوعان معينان فأف ىذه اؼبسؤسسة تقـو بتكليف 
اؼبتخصصُت يف ىذا اغبقل أك ذاؾ بتقدمي برنامج معُت يتضمن حقائق 
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كمعلومات على كفق خطة خاصة قد ربددىا اعبهة اؼبسئولة عن ىذا 
 .الكتاب

 : العنصر الثالث:طرائق التدريس -ج 

اؼبخططة اليت يسؤديها اؼبدرس  اإلجراءاتىي :طريقة التدريس
ضمنالكيفيات ؼبساعدة اؼبتعلمُت يف ربقيق أىداؼ ؿبددة كتت

كالوسائل اليت يستخدمها اؼبدرس أثناء   )األساليب( كاألدكات
 العمليةالتعليمية ربقيقا ألىداؼ ؿبددة

 الوسائل التعليميةالعنصر الرابع :  -د 

يها احملتول ،اؼبطبوعة الوسائط كتتمثل يف األشكاؿ اليت ينظم ف
كاؼبصورة كالكتب الدراسية كاألدلة كاؼبراشد كاؼبواد اؼبساعدة   كاؼبسجلة

 .التجارب اؼبعملية كأدلة

 التقوميالعنصر اػبامس:  -ق 

من قـو أم صحح كأزاؿ االعوجاج كقـو السلعة دبعٌت :التقومي لغة
اإلنساف يف سعرىا كالتقومي أدؽ كامشل من التقييم قاؿ تعاىل "لقد خلقنا 

أنو عملية منظمة عبمع اؼبعلومات حوؿ ى:التقومي اصطالحا "أحسن تقومي
التعلم  كتفسَتىا ؼبعرفة مدل بلوغ أىداؼ ظاىرة ما لتصنيفها كربليلها

 .كذلك للوصوؿ إىل أحكاـ عامة هبدؼ ازباذ القرارات اؼبالئمة
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إنو ؼبن اؼبعركؼ أف اؼبنهج الدراسي يتكوف من أربعة عناصر 
طرؽ التدريس  3اؼبتحول،  9مية، داؼ التعلياألى 1ية كىي  أساس
يمية ىي العنصر األساسي من ك التقومي. األىداؼ التعل4ائلو ككس

ا. كيقصد ا كاثقاطا ارتبعناصر اؼبنهج ألف صبيع العناصر األخرل ترتبط
ـ التعليمي كاؼبدرسة االتعليمية اؼبخططة اليت يسعى اسبع كالنظات النتاجي

ها لقدر الذم تسمح بو إمكاتو كقدراتو ى بلوغذ علمساعدة التلميإىل 
قدرات كإمكات اؼبسؤسسة التعليمية. كاحملتول ىو اؼبقررات  محكدبا تس

الدراسية كموضوعات التعليم كما ربتويو من مفاىيم كحقائق كما 
كطرؽ البحث كالتفكَت دية جسة ك يصاحبها أك تتضمنو من مهارات عقلي

لتدريس ة ايس كيفية التدريس كزبتلف طريقدر بطريقة التاػباصة . كيقصد 
ة. كلتعيُت كاؼبواقف التعليمي ارهاختيتم ذم يول التعليمي الختالؼ احملت
مي ألنو كسيلة جيمع  األدلة عن رؼ التقو داؼ التعليمية نعحصوؿ األى

 16. امدل صحة الفركض اليت تستند عليه

 2113املنهج الدراسي  -4

ظهر اؼبنهج من لدم أىل الًتبية غباجتهم إىل تطور شأف التعليم 
كما فيو. كيبدأ تأسيس األسس اليت تقـو عليها العناصر كاؼبداخل اليت 

                                                             
، تقومي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىؿبمد أحسن الدين،  16

، سنة 1موالف إبراىيم ماالنج، اجمللد: الرابع، العدد: )اعبامعة اإلسالمية اغبكومية مالك 
 67. ص. 9116
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تًتابط بينها حىت صار مظهرا من مظاىر النظاـ الًتبية اليت تنظم إجراء 
عملية التعليم فيو. كما أف اؼبنهج مطور على حساب حاجة الشعوب 

 ة. احمللي

إف إندكنيسيا كشعوهبا ؿبتاجوف إىل تطور سليم أم التطور حيتمل 
إىل سالمة الفكر كاعبسم كاألحواؿ. كسعى بعض أىل الًتبية على إنتاج 

اؼبنهج اعبديد الذم يناسب أحواؽبم. ألف اؼبغاصبة كاؼبخاصمة بل القتل  
اليـو أمر سهل عند أىل البالد. مع أف الدين هنانا عن ذلك لكثرة 

اسرات كمضارات اليت تأيت بعد ذلك. كأما الذين فعلوىا فأكلئك خ
الذين تعلموا يف اؼبدارس كاؼبعاىد العالية.  لذا سعى أىل الًتبية جبهدىم 

 العظيم ليحصلوا على العالج.  

من األشياء اليت تسؤيد تقوية تغَت كتطور اؼبناىج الدراسية على 
 17األسباب اليت ستذكر ربت ىذا السطر:

نتيجة النقد العنيف الذم كجو للمنهج دبفهومو القدمي   -1
 . كالذم مت عرضو سابقا

ثبتت الدراسات العديدة اليت أجريت يف ؾباؿ علم النفس أ -9
 متكاملة ذات جوانب متعددة، كبالتايل دةأف الشخصية كح

اليسؤدم . رلفإف الًتكيز على جانب كإمهاؿ اعبوانب األخ
                                                             

دور املنهج الدراسي يف النظام الرتبوي اإلسالم يف إديا سعيد أضبد بامهاـ،  17
 69ىػ(، ص. 1431، )اؼبملكة السعودية: جامعة أـ القرل، مواجهة حتديات العصر
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ٍ  الشامل إىل ربقيق اؽبدؼ ،كمن ىنا كاف ا لًتكيز على النموِ ّ
 .للتالميذ

وجي، التغَت الثقايف الناشئ عن التطور العلمى كالتكنول -3
انت كاؼبفاىيم االجتماعية اليت ك يمكالذم غَت   الكثَت من الق

 واؿمنطا ن سائدا ن كأدل إىل إحداث تغَتات جوىرية يف أح
 . اجملتمع كأساليب اغبياة فيو

يتأثر بالتلميذ كالبيئة كاجملتمع كالثقافػة طبيعة اؼبنهج نفسو،فهو  -4
كحيث أف كل عامل من ىذه العوامل  كالنظريػات الًتبويػة،

 فيو خيضع لقوانُت التغَت   اؼبتالحقة، فقد كاف البد أف حيػدث
 .التغَت كأف يأخذ مفهوما ن جديدا

ىو منهج استخدـ يف اؼبدارس  9113اؼبنهج الدراسي 
لطالب إىل مرحلة البكلوريوس.  كىو منهج طبقو اإلندكنسية قبل ارذباؿ ا

( الذم كاف مستخدما ktspرئيس اعبهورية اإلندكنيسية بدال من اؼبنهج )
من ستة أعواـ ماضيا. كأما بعد ذلك فطُبق يف بعض اؼبدارس اغبكومية 
ؼبعرفة مدل فعالة اؼبنهج تأثره يف تنمية قدرة الطالب يف الفصوؿ 

 18الدراسية. 

 9113ج الدراسي ؾباالت اؼبنه - أ

                                                             
18 Yayasan Karya Cimanggis, Dokumen Kurikulum 2013, (Cimanggis, 

Lembaga Pendidikan Trikuran, tanpa tahun), hal. 44 
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ثالثة اؼبعايَت لتقرير النتائج من اؼبستول  9113للمنهج 
 التحصيلي الدراسي ىي: اجملاؿ اؼبعريف كاجملاؿ اغبركي كاجملاؿ السلوكي.  

اجملاؿ اؼبعريف: ؾباؿ من اجملاالت اليت ؽبا موادة من اؼبعلومات 
االبتدائية لزيادة أفق الطالب يف اجملاؿ اؼبعُت. كتكوف نتيجة اؼبرحلة 

% يف ؾباؿ السلوؾ.  أما اؼبرحلة اؼبتوسطة فتكوف 81% ك91كحجمها 
% يف اجملاؿ السلوكي. أما اؼبرحلة الثانوية  فهي 6% ك 41نتيجتها 

   19% للمجاؿ السلوكي.91% ك81

اجملاؿ اغبركي: ؾباؿ ىادؼ إىل ترقية مهارات الطالب يف تنفيذ 
ب على العملية العلمية كعمل الواجبات كاؼبصممات حىت تدرب الطال

كالسلوكية اليت تتأسس على اؼبهارات اليت البد سيطرة عليها. كيكوف 
اجملاؿ قدرة على إجابة األسئلة أك تنفيذ اػبطات ككتابة الرسائل كإجابة 

 األسئلة لسانيا.

اجملاؿ السلوكي: ؾباؿ يستفيد منو اؼبعلم إلنتاج النتائج من 
ة التدريس. كىذه النتائج يسجلها عادات كسلوؾ الطالب أثناء عملي
 اؼبدرس إىل الدفاتر العملية اليومية.  

من اؼبناىج  9113من ىذه اجملاالت اؼبذكرة صار اؼبنهج 
الدراسية اليت هتتم بأمور منو سلوؾ الطالب منذ دخوؽبم إىل الفصوؿ 

                                                             
19

 Pemerintah.net, Kurikulum 2013, diupload 16 November 2014,pada 

situs https://pemerintah.net/kurikulum-2013, diunggah pada tanggal 14 Oktober 

2020. 

https://pemerintah.net/kurikulum-2013
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الدراسية إىل هناية اختتامهم يف التدريس من اؼبدارس اؼبعينة. لو تتفاكت 
ت نتائج اجملاالت يف اؼبراحل التعليمية. لذا أصبحت اؼبدارس اليـو درجا

كاؼبدرسُت.  ىذا   مهتمة إىل قيمة سلوؾ الطالب من معاملتهم بينهم
اؼبنهج حذفت بعض اؼبواد اليت تعترب غَت مهمة كليس ؽبا دكر ىاـ مثل 

اد درس الًتبية الشعوبية كعلـو االجتماع كاللغة اإلندكنيسية كيف بعض اؼبو 
األخرل.  كقد زاد اؼبنهج بعض اؼبواد اليت تعترب مسؤيدة عملية منو الطالب 

 يف الدركس اؼبخصوصة مثل درس اغبساب كغَته من الدركس.

 9113أىداؼ اؼبنهج الدراسي  - ب

اليت صممها كريرة الًتبية  9113إف أىداؼ اؼبنهج الدراسي 
الدراسية يف عن تكوين اؼبناىج  9113كالثقافية يف رسالة القانوف سنة 

 91 اؼبدارس اؼبتوسطة كالعالية:

إعداد اؼبصادر اإلنسانية اإلندكنيسية لتمتلكوا الكفاءات  -1
الكافية يف حياهتم من كوهنم شعبا من الشعوب احمللية 
اؼبنتجُت  كاؼبخًتعُت كاؼبتطورين كاؼبتسلكُت  كمسهمُت يف 

 حياة اجملتمع كاغبضارة البالدية.
 اخًتاعيا كتطوريا كسريعاطلب التفكَت فكرا  -9

                                                             
20Permendikbud, PDK-2013-69-Kerangka-Dasar-Kurikulum-

Kompetensi-SMA.pdf, http://biologi.uns.ac.id, 2013 
  

http://biologi.uns.ac.id/
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تنمية شجاعة الطلبة مع تدريبات منطقتهم يف عملية  -3
 التدريس

سيطرة على الكفاءات األساسية منها: الكفاءة السلوكية  -4
 كاالجتماعية كاؼبعرفية كاغبركية.
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 الثالث فصلال
 البحث هجامن

 البحث منهج -أ 

يف ىذه الفرصة يأيت الباحث بالبيان عن منهج البحث 
 ويقولو آلة من آالت إجراءات البحث إما كونو ميدانيا أم مكتبيا

معلومات يف كيفية إجراء ون حتت ىذه السطور بعض ارئوسيتناول الق
لباحث ىذه الدراسة على شكل حتليل وجو ختطيط ري اجيو  البحث.

  .تدريس اللغة العربية

وإن حتليل احملتوى يشبو حتليل احملتوى البحث الوثائقي من 
حيث وحدة مصدر ادلعلومات فادلعلومات فيهما تستخرج من مصدر 

ن يف أسلوب التحليل واحد ىو الوثائق مبفهومها العام ولنهما خيتلفا
شلا جيعل منهما طريقتان للبحث سلتلفني. ويكون حتليل احملتوى عبارة 
عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي 

 1ادؼ ومنظم حملتوى أسلوب االتصال.ى
_______________ 

1
، )الرياض: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساؼ،  

 532ىػ(، ص. 1041مكتبة العبيكان، سنة 
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حتليل احملتوى طريقة لدراسة نوع البحث ىو حبث  كانو 
 ذيالبحث ال أي  احملتوى.وحتليل الشيء ادلنظم وادلوضوعي يف معرفة 

الباحث ألن  5البيانات على أساس ادلشاكل القائمة حلحياول 
منهج البحث وأما  .النقاط اليت طرحت يف أسئلة البحث للسوؼ حي

اتبعها بالضبط الختبار  طوات اليتالذي يذكر فيو الباحث اخل هو ف
منهج الباحث ىو  منهج البحث الذي اتبعوو  .3فروضو أو أسئلتو

 .يمالك بادلدخل الذي يتصف حتليل احملتوى 

  والعينة تمعاجمل -ب 

من الدراسة حيث إن  األساسي اذلدؼ وى إن اجملتمع
 . وأما اجملتمع الذي أحاط0 اهاية النتائج عليوالباحث يعمم يف

مجيع التخطيطات التدريسية اليت كتبها ىذا البحث  الباحث يف

_______________ 
2
 Cholid Narbuko, dan Drs. H. Abu Achmadi, Metodelogi 

Penelitian, ( Bumi Aksara, 2005), hal. 44 
3
، مناهج البحث ىف العلوم النفسية و الرتبويةرجاء زلمود أبو عالم،   

 215، ص. (5411القاىرة: دار النشر للجامعة، )
 
 ، ...،النفسية والرتبوية العلوم مناهج البحث يف رجاء زلمود أبو عالم،0

 123ص. 
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فوري أتشيو بيسار العام ديان إندران يف ادلدرسة ادلتوسطة عمر ادلدرسو 
  .5451-5454الدراسي 

تمع بضحضار العينة اليت تكون جاءا من ويتم حتديد اجمل
ىي و  2وىي رلموعة جائية من اجملتمع لو خصائص مشًتكة  اجملتمع،

وشلن يكون عينة للدراسة  دتثل اجملتمع األصلي وحتقق أغراض البحث
وىي مجيع التخطيطات التدريسية دلدرسي  عينة غري العاقلاحلالية 

لكون الدراسة زلتاجة  اللغة العربية يف الفصل األول والثاين والثالث
البيانات ادلكتبية أو الوثائقية بدون وجود رلموعة الطالب أو إىل 

 األنفار األخرى. 

 اأدواهتطريقة مجع البيانات و  -ج 

 احملتاجة إليها ع البياناتيعلى مج ليكون الباحث زلصوال
مجع دوات مجمعها، وأما أدوات األالت أو م اآلأيت باستخدافي

 : يالبيانات ادلطلوبة ىي كما يل

 

_______________ 

...، ص. النفسية والرتبوية العلوم مناهج البحث يف رجاء زلمود أبو عالم، 2
125 
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 ادلباشرةمالحظة ورقة  -1
األحوال يف إن ادلالحظة تعين كتابة منظمة على األحداث و 

مبالحظة الكتب والبيانات اليت حيتاج  الباحثمكان البحث. ويقوم 
عليها الباحث يف إكفاء حاجات البحث الذي يعملو عن خالل 

   .5413ختطيط التعليم وزلتوى ادلنهج نظر وتفتيش وحتليل 

   طريقة حتليل البيانات -د 

تصبح بعد طلب ادلعلومات وعملية مجع البيانات و 
يبدأ الباحث ىف  ،أوراؽ ادلالحظةة لدي الباحث من ادلعلومات متوافر 

حتليل البيانات ادلوجودة ىف ىذا فيذ حتليل البيانات وتفسريىا. و تن
ىذا التحليل ع ىف وقت واحد مع عملية مجع البيانات قالبحث يتو 

الصرب الطويل ألن طرؽ مجع تاج إىل التأمل الدقيق و عمل مشكل حي
 البيانات العديدة تسبب إىل تنوع البيانات ادلتوافرة.

لباحث من حتليل ادلعلومات أو البيانات البد لو وليتمكن ا
من هتيئتها أوال للتحليل باختصار ديكن القول بأن خطوات حتليل 

 البيانات كالتايل:
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 عرض بيانات ادلالحظة -1

التنظيم حىت ترتيب عرض البيانات من عملية التحرير و حيتوى 
إىل تفريقها البيانات و البيانات ىف جدول وكذلك عملية اختصار مجع 

نات  الفصيلة ادلعينة أو إىل ادلوضوع ادلعني. فغرض مجع البياالفكرة و 
ختطيط ديكن استنباطها و   ادلرتبة حىتكمجموعة البيانات ادلنتظمة و 

تنظيم تلك بهذا العمل يقوم الباحث بتحرير و أية خطوة منها، ف
 البيانات.

  ختريج نتائج ادلالحظة -5

لبيانات، فيقوم جيمع من ابعد أن يطبق الباحث طريقتو و 
وحيلل ادلالحظة . حصل الباحث من ادلالحظةاليت  بتخريج النتائج

قها يف مناسبة رلاالت ختطيط التعليم للمنهج الدراسي من أورا
 .م حىت صارت التخطيطات صحيحة على ورأي ادلنهج5413
 طات البياناتااالستنب -3

حتصيل الباحث االستنباطات من عملية التحليل الطويل حنو 
ختطيط التعليم لدروس اللغة العربية ادلستوى الثانوي. ويراد من 
االستنباطات إجابة أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف صوغ 

حتليل التخطيط مشكلة البحث. وجتري ىذه العملية عن خالل 
 األصحاب. وحساب مناسبة التخطيطات للمنهج ونقاش
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

مت الباحث كتابة الفصول السابقة اليت صارت أساسا يف كتابة 
الرسالة العلمية. بدأ الباحث من تأسيس ادلشكالت البحثية واالسئلة 
عنها واألىداف يف تنفيذىا إىل منهج الكتابة. وكتب الباحث أيضا 

 وادلعلومات ادلتعلقة بالتخطيطات وادلنهجاإلطار النظري من ادلفاىيم 
م. مث وصل الباحث إىل هناية الكتابة بشرح البيانات ٖٕٔٓ الدراسي

 اليت حصل عليها الباحث. ويلي ىذا السطر فقرة تبُت خطرة عن ادلنهج
 . ٖٕٔٓ الدراسي

 عرض البيانات -أ 
 م3112اخلطرة يف املنهج الدراسي  -1

متطور من وجود ىو منهج دراسي  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 
( وغَتمها KBK( وادلنهج )KTSPادلناىج الدراسية األخرى من ادلنهج )

لو عناصر عديدة اليت تؤخذ قلة من  ٖٕٔٓمن ادلناىج. ادلنهج الدراسي 
( مستهدفا إىل تقليل ادلشكالت KTSP( وقلة من ادلنهج )KTSPادلنهج )

م مضمومات يف مياديُت تعليم الدروس يف الفصول. ادلنهج الدراسي يض
ادلناىج السابقة اليت صارت لكل أجزاءه منهما. ومسي ىذا ادلنهج منهجا 

 دراسيا موحدا.
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عقد وزارة الشؤن الثقافية والًتبية اإلندونيسية مراسم استخدام 
م مع سائر ادلشًتكُت الذي جاؤوا من أكثر ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهج

على ادلنهج نواحي إندونيسيا. عقد ادلراسم استهدفت إىل التعرف 
الحظ تطبيق عن طريق تقدمي يم من خالل تطبيقو. و ٖٕٔٓالدراسي 

، اجملاالت ادلتغَتة يف ٖٕٔٓادلواد ادلتعلقة منها: تعقيل ادلنهج الدراسي 
 م وادلداخل إىل العلم وتقومي عملية التعليم الفعال.ٖٕٔٓادلنهج 

م ىو شرح خلفية تصميم ادلنهج  ٖٕٔٓتعقيل ادلنهج الدراسي 
معايَت،  ٛوىي تتجلي يف إلجابة حاجات الًتبية اليت تًتكز إىل  ٖٕٔٓ

الًتبية القومية والتحديات الداخلية ادلتعلقة بعامل تطور اجملتمع احمللي 
اإلندونيسي الذي يالحظ من منو اجملتمع يف عمورىم اإلنتاجية. 
والتحديات اخلارجية من الكفاءة ادلستقبلة واالفًتاضات االجتماعية 

  السلبية ادلنشورة.  دثاحلواو 

م شرحت عن مرتبة ٖٕٔٓ الدراسي اجملاالت ادلتغَتة يف ادلنهج
ونطاق اجملاالت ادلتغَتة من معايَت كفاءة النجاح ومعايَت العملية ومعايَت 
احملتويات ومعايَت النتائج. وىذه التغيَتات البد من مالحظة ادلدرسُت 

ادلداخل إىل العلم شرح عن ادلداخل ويتدربون هبا يف تنفيذ التعليم بو. و 
إذا يًتكز إىل العلومية وخطوات التعليم اليت البد للمدرسُت إتباعها. 

م إىل الًتبية احلديث اليت جتري على سبيل التعليم ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهج
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الفعال الذي يشتمل على ادلالحظة والسؤال والفهم والتجربية واحملاوالت 
 األخرى يف التعليم.

منهجا دراسيا يصلح النقصان  ٖٕٔٓر ادلنهج الدراسي وصا 
الذي حصل عليها ادلناىج الدراسية السابقة. وأحضر التغيَتات 
والتطويرات ليكون ادلنهج الدراسي جيد االستخدام وصاحل ادلالحظة 

 ادلناقشة من الرؤية وادلناظرة واللغة وما عليها. وسهل

 حتليل البيانات -ب 
  3112 الدراسي منهج حقيقة -1

أحضر الباحث يف ىذه الكتابة  منهج دراسيا بصفاتو العامة مث 
الذي صممو أىل الًتبية ووزيرة الشؤون  ٖٕٔٓ الدراسي محلو إىل منهج

الًتبوية والثقافية للجمهور اإلندويسية. لبعلم القارئُت ادلعلومات اخلاطرة 
 م.ٖٕٔٓيف ادلنهج الدراسي 

ادلنهج ىو خطة يتم عن طريقتها تزويد الطالب مبجموعة من 
الفرصة التعليمية اليت تعمل على حتقيق أىداف عامة عريصة مرتبطة 
بأىداف خاصة مفصلة يف منطقة تعليمية أو مدرسة معينة. أما ادلنهج 

فهو منهج جديد الذي يبدأ ويوضع السنة الدراسية  ٖٕٔٓالدراسي 
دلنهج القبلي وىو ترقية متعدلة يف جهة الكفاءة وىذا ادلنهج تطوير من ا

الصعبة والكفاءة اللطفية اللتان تشتمالن على كفاءة ادلعرفية واحلركية 
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والوجدانية. وعملية التعليم والتعلم يف ىذا ادلنهج موضوعي تكاملي لكل 
ادلادة. وقصد بو إلعداد الطالب يف إندونيسيا حىت ديلكوا الكفاءة 

وية. وكثَت اإلنتاج، واإلبكار والوجدان ويستطيعوا أ للحياة بشخصية ق
 يتربعوا باجملتمع.

 ٖٕٔٓ الدراسي أساسيات منهج -ٔ

من األسس اليت صار عمادا من أعمدة ادلنهج ىذا العصر تتوفر على 
 ادلذكورات التالية:

 األساسية الفلسفية .أ 
أن  ٖٕٔٓ الدراسي أساس الفلسفة يف تأليف منهج

التعليم يقوم على جوىرية القيمة العالية والنتيجة 
األكادمية واحتياج الطالب واجملتمع ويتوجو منهج 

 الدراسي إىل تنمية الكفاءات يف التعليم ٖٕٔٓ
 األساسية النظرية .ب 

تقوم على رأي أن التعليم  ٖٕٔٓ الدراسي تنمية منهج
دة مث حيدد جيري بادلعايَت ادلعينة وادلنهج بالكفاءة احملد

التعليم على أساس ادلعيار الوطٍت ألن فيو معيار 
 الدراسي احملتويات والتقومي والطرق وغَتىا. ومنهج

أيضا فيو عملية توصيل  اخلربات التعليمية  ٖٕٔٓ
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والتعلمية إىل الطالب اليت صارت بعد ذلك شيئا من 
 الكفاءات من ادلعرفة أو الوجدان أو احلركة.

 ةاألساسية القانوني .ج 
ىذه األساسية تذكر فيها عدد القانونُت اليت تستعمل 

هبذه األقاليم  ٖٕٔٓ الدراسي لتصميم منهج
 اإلندونيسية، وتتمثل القاتونُت على النحو التايل:
 مٜ٘ٗٔالدستور األساسي جلمهورية اإلندونيسية السنة 

 عن نظام التعليم والطٍت ٖٕٔٓالسنة  ٕٓالقانون رقم 
 ٕ٘ٓٓالسنة  ٚٔقانون احلكومة رقم 
 ٕ٘ٓٓالسنة  ٜٔقانون احلكومة رقم 

من ىذه السطور اليت كتبت رأى الباحث أن ىذه األساسيات تقوي 
يف تنفيذ عملية  ٖٕٔٓ الدراسي اآلراء والنظريات العامة على قيام منهج

التعليم والتعلم يف ادلدراس باألقاليم اإلندونيسية. كما أن ادلناىج الدراسية 
العامة أيضا تقوم على ادلذكورات السابقة لو تتفرق على بعض النقاط 
اذلامة بصفاهتا احلاصة. ألن األساسيات البد أن تناسب أحوال اجملتمع 

 أو الشعوب احمللية.

  ٖٕٔٓدراسي المكونات منهج  -ٕ

تكونت ادلناىج الدراسية يف ىذه العامل على أكثر األنواع من سلتلف 
مالحظة احلاجات االجتماعية والظروف للدراسُت واألحوال 
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للشعوب احمللية وغَتىا من ادلالحظات. لكن التكوينات العامة عند 
ادلنهج على مخسة األشياء من األىداف واحملتويات والطرق التعليمية 

ائل التعليمية والوتقومي. ىذه اخلمسة البد أن تكون موجودة يف والوس
ذلا  ٖٕٔٓ الدراسي جو التعليم بادلدراس ادلعينة. أيضا منهج

 ادلكونات اليت ستشرح حتت ىذه السطور:

األىداف : إن اذلدف ىو إيصال ما نقصد إليو، ولذلك بصياغة  .أ 
سيكون  تصف التغَت ادلطلوب لدي ادلتعلم صياغة تبُت ما اّلذي

عليو ادلتعلم حُت يكون قد أمت بنجاح خربة التعلم. إنو وصف 
 ادلتعلم على بيانو لنمط السلوك أو األداء الذى نريد أن يقدر 

احملتوى : يقصد باحملتوى رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق  .ب 
ا، وكذلك االجتاىات هب وادلعلومات اليت يرجى تزويد الطالب

تنميتها عندىم. وأخَتا ادلهارات احلركية اليت يراد والقيم اليت يراد 
النمو الشامل ادلتكمل ذلم يف ضوء  دف حتقيقهب م إياىا،هبإكسا

 األىداف ادلقررة يف ادلنهج
: وىي اخلطة اإلمجالية الشاملة لعرض وترتيب طريقة التدريس .ج 

ا يف هنمواد تعليم بالشكل الذي حيقق أىدافنا الًتبوية ادلنشودة. إ
ا مثل خيط ادلسبحة الذي ينتظم عداد من الوجدات تصورن
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ىذا اخليط، الطريقة يف  ادلكونة ذلا. ومن ادلمكن أن نتلمس 
 .معظم أشكال االتصال بُت ادلعلم والطالب

: ىو رلموعة اإلجراءت اليت يتم بوسطها مجع بيانات التقومي .د 
خصة بفرد أو مبشروع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بأسلوب 

حتقيق أىذاف زلددة سلفا، من  ٓٗللتأكد من مدى علمي 
 .أجل اختاذ قرارات معينة

ادلكونات للمناىج الدراسية  ٖٕٔٓالدراسي نهج ادلاختذ 
بشكلها العام. ولكن النقطة الرابعة من "الوسائل العليمية" مل تكن 
موجودة ذلك ألن الطرق والوسائل ذلا أمهية كثَت يف سواء السبيل وقد 

قليال يف دورىا بالفصول الدراسية مثل ترقية اىتمامات الطالب ختتلف 
وتنمية ميول حيسنة والرغبة والغَتة يف التعلم وتسريعهم يف فهم ادلواد 

 ٖٕٔٓ الدراسي الدراسية وترقية قوة ذاكرة الطالب حنو ادلواد. ادلنهج
يًتكز إىل استخدام الطرق اليت ترجع عقوبة حسنتها يف تنمية سلوكهم أو 

 أخالقهم يف ادلعاملة، لذا الوسائل يركز إليها ادلنهج الكما غَتىا.

منهج زلصول من تطويرات العصور  ٖٕٔٓالدراسي إذان منهج 
النقصان وادلزايا حىت  الًتبوية أو أعوامها اليت حدثت فيها ادلالحظة حنو

على عدة  أحسن ييل التعليمم ىذا ادلنهج دلناولة مستوى التحصاستخد
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وخصائصها ختتلف عن ادلناىج اآلخرى  ٖٕٔٓالدراسي منهج و  ادلعايَت.
وىذه االختالفات دتيزىا عن غَتىا من تركيزه إىل مهارة الطالب يف 
الكفاءة ادلعينة. وتعٍت ىذه العبارة أن مجيع الطالب البد أن يتفنوا  بل 
يسيطروا ادلواد الدراسية اليت يقدمها ادلدرسون يف الفصول الدراسية 

 بالفهم العميق حنو ادلواد الدراسية. ويليها اخلصائص من منهج وتزويدىم
 :ٖٕٔٓ الدراسي

التوازن يف السلوك والعبادة واالجتماعية واإلرادة حنو ادلعرفة  -ٔ
 واالخًتاعية والتعاون والكفاءة على ادلعفرة واحلركة. 

ىيئ ادلنهج ادلدرسة ادلعلومات إىل أن يستفيد الطالب يف مقام  -ٕ
جيعل الطالب اجملتمع منبعا منابع ادلعلومات اجملتمع وأن 

 التعلمية.
يطور ادلهارات ادلعرفية واحلركية تطبيقها  ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهج -ٖ

 يف أية حالة كانت يف ادلدراس وبيئة ادلنازل ادلعيشة.
تفريص الوقت اخلاص لتدريب على ىذه ادلهارات من ادلعرفية  -ٗ

 . واحلركية والوجدانية

وىو  Out-Based Curriculumالدراسي يعٍت  ٖٕٔٓنهج فادل
منهج على أساس زلصول من أن ادلنهج يركز على ادلستوى التحصيلي 

يركز اىتماماتو إىل ترقية قيمة  ألنو عند الطالب الذي ال جيوز تغيَتىا
األخالق والسلوك والعادات عند الطالب يف الفصل  وأحضر ادلنهج 
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لذي أظهر يف رلال التقومي ليأيت ادلدرس ختطيط التدريس السلوكي ا
بأدوات القياس ادلناسب لظروفهم. إضافة إىل السطور السابقة كان 

يوافق كثَتا يف ادلناىج العامة من ادلكونات أو العناصر  ٖٕٔٓمنهج 
يستخدم يف ادلدارس  ٖٕٔٓ الدراسي والتعريف واألسس. لذا منهح

 على نتيجة ادلعرفة واحلركة والوجدان.لًتقية ىيئة التعليم والتعلم اليت تقوم 

 ختطيط تدريس اللغة العربية باملدرسة الثانوية عمر ديان  -2

بعد أن حصل الباحث على النقاط ادلهمة حنو ختطيط تدريس 
اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان كان ىنا بعض األخطاء يف 

وغَته. ويلي ىذا تأليفو، ذلك ألن ضعف اىتمام ادلدرسُت حنو التخطيط 
السطور التخطيط التدريسي العريب الذي كتب باللغة اإلندويسية كما  
كتبو ادلدرسون اآلخرون يف الدروس األخرى. وبدأ الباحث بتحليل 
ختطيط الفصل األول من ادلتوسطة. وألبد من ادلالحظة عند القارئُت أن 

 التخيطط ىناك وضع عالمة خاصة يف تعيُت األخطاء.

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل األول  ادلدرسة

 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ:  العام الدراسي

 : األول  اللقاء

 : االستماع  ادلهارة
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ختطيط الدراسي لتعليم اللغة العربية مضموم على أربع اللقاءات اليت 
 فصلها وبينها الباحث على القائمة التالية:

 ل األول مهارة االستماع: قائمة مالحظة التخطيط للفصٔ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman 

keimanan dan pemberian 

contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap 

jujur yang kita miliki 

merupakan anugerah Allah 

SWT dalam kehidupan 

sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan peserta didik 

dapat menunjukkan 

perilaku jujur dalam 

berkomuikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

dengana baik 

3. Melalui modelling dan 

drill, peserta didik  dapat 

melafalkan langsung bunyi 

kata bahasa arab tentang 

 yang التعريف بالنفس

diperdengarkan dengan 

baik dan benar. 

4. Melalui make a 

match,peserta didik dapat 

menemukan makna kata 

yang berhubungan dengan 

topik: التعريف بالنفس   

dengan baik  benar 

 التصويب
- Menyatakan 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن األىداف 
من األول اليت كتبها الباحث 
مل تكن مستعملة باألفعال 
التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا 

 بلوم. 
 

ادلالحظة: وجوب ادلعرفة عند 
ادلدرسُت إضافة األفعال 
التشغيلية يف كتابة األىداف 

 التعليمية.
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الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

         Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi,    

gotong royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, 

danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

skolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

على  توافق الكفاءة وكتاهبا مناسة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

 Menyadari pentingnya 1.1الكفاءة  2

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
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 dengan lingkungan األساسية

sosialsekitar rumah dan 

madrasah. 

1.2 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial  

sekitar rumah dan sekolah 

1.3 Memahami  bunyi , 

makna, dan gagasan dari 

kata, frase, kalimat bahasa 

Arabsesuai dengan 

struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  

ريف بالنفس التع  baiksecara 

lisan maupun tertulis 

درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa 

sikap jujur yang kita 

miliki merupakan 

anugrah Allah 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah 

karena telah diberi 

Allah kepribadian yang 

jujur dan percaya diri. 

1.1.3 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

1.1.4 Berperilaku tidak 

takut tampil di depan 

kelas 

2.1.1 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

2.1.2 Berperilaku tidak 

takut tampil di depan 

kelas 

3.2.1. Melafkan bunyi kata 

yang di dengar tentang 

: التعريف بالنفس   

3.2.2. Menjelaskan makna 

kata yang    

berhubungan dengan 

topik التعريف بالنفس     

3.2.3. Membedakan informasi 

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف 
ىذا التخطيط اللقاء األول 
غَت مناسبة كلها. لكن 
الكلمات ادلخطيطة ىي كلمة 
فعلية اليت كانت ليست 
مأخوذة من األفعال التشغيلية 
أو ادلوضوع الذي ال تناسبها 

 الكفاءة األساسية.
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(gagasan) dari teks 

bacaan  tentang : 

سالتعريف بالنف  

3.2.4. Menyebutkan struktur 

kalimat yang   

berkaitan dengan topik 

 الساعة:

 التصىيب

Menyatakan 

menampilkan (sikap) 

menampilkan (sikap) 

 التعريف بالنفس

املادة  5
 الدراسية

1.  Materi Pembelajaran 
Reguler  

- Mufradat, hiwar :  التعريف
 بالنفس

 تلك          
أنا            

  
 طالب        
       

 صديقتك

         طالبة
ذلك        

 صديقي 

 صديقتي 

 من 

 اسمي 
 هذا 

 هذه 

 هو 

 هي 

   أنت 

صارت ادلادة الدراسية زلدودة  مناسبة
عن ىذه ادلكتوبة قد أشارت 
الباحث أهنا تقتصر استفادهتا 
يف اللقاء األول والثاين وال 
بعد مها. وىي مناسبة لنظام  
كتابة ختطيط التدريس ألهنا 
اشتملت موضوع من ادلواضع 

 الرمسية 

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب 
التعلم باالكتشاف والعلمي 
وطريقة السؤال واجلواب 
 وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت الباحث  مناسبة
إىل أن أحد طريقة تستخدم 
يف تعليم االستماع الذي 
يناسب ترتيب ادلهارات 
 والكفاءات األساسية وىي

طريقة السؤال واجلواب 
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مع التأكيد من   وادلظاىرة
أسلوب التعلم باالكتشاف 
الذي صار حاصة من 

 الدراسي خصائص منهج
ٕٖٓٔ. 

وسائل  7
 التعليم

البطاقة الربقانية ومكروساف 
بوربويت والغراء وادلقص 
 وغَتىا

غري 
 مناسبة

ألن الوسائل اليت ذكرت مل 
تصور عمليتها يف تنمية قدرة 
الطالب أو تسهيلهم يف 

ما ذكر تعليم االستماع.  ك
يف نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد 
التعليم من ناحية تسهيل فهم 
الطالب على ادلادة اليت 

 ستدرس.
عملية  8

 التعليم

A. Pendahuluan (10 menit) 

1. Mengucapkan salam 

dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta 

didik, dilanjutkan 

mengabsensi/presensi 

3. Mengkondisikan suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan misalnya; 

senam ringan (brain game 

hand), bernyanyi (sesuai 

dengan materi), dsb 

4. Menjelaskan kompetensi 

yang akan dicapai, serta 

tujuan dan manfaat 

عليم تناسب نظام عملية الت مناسبة
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا  ٖٕٔٓالعربية منهج 
تضم عملية ادلقدمة واجلوىرية 

 واالختتام
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mempelajari materi 

tentang التعريف بالنفس   

dalam kehidupan sehari-

hari 

5. Menjelaskan garis besar 

pembelajaran/cakupan 

materi tentang  التعريف

 serta langkah بالنفس

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

6. Menjelaskan lingkup dan 

tehnik penilaian yang akan 

digunakan   

B. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Peserta didik mengamati 

gambar mufrodat tentang: 

 yang التعريف بالنفس

disajikan melalui media 

gambar ( Mengamati) 

2. Peserta didik secara kreatif 

mencatat dari apa yang 

sudah di amati 

(Mengamati) 

3. Peserta didik menirukan 

pelafalan  kata, frasa dan 

kalimat  bahasa Arab 

tentang : التعريف بالنفس 

yang dicontohkan oleh 

guru ( mencoba) 

4. Peserta didik diberikan 

kesempatan untuk 

menanyakan bunyi kalimat 

tentang: التعريف بالنفس   

yang kurang jelas ( 

menanya). 

5. Peserta didik melafalkan 

kata, frase dan  kalimat 

dengan bahasa Arab   

sesuai dengan gambar yang 

disajikan ( mencoba) 

6. Peserta didik melafalkan 

bilangan jam yang telah  

dipelajari dengan sara 

yang lantang (mencoba) 

7. Peserta didik membentuk 
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kelompok  masing – 

masing kelompok 6 orang 

.Peserta didik secara 

berkelompok bekerjasama 

mencocokkan dengan tepat 

kartu  kata  tentang   التعريف

 dengan kartu  gambar بالنفس

yang sesuai ( mencoba) 

8. Masing – masing 

kelompok secara gotong 

royong menyimpulkan 

hasil diskusi tentang : 

  التعريف بالنفس

(mengasosiakan) 

9. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerja masing-masing      

dengan  menunjukkan 

gambar sesuai dengan 

mufrodat tentang :  التعريف

 ) dengan benar بالنفس

Mengkomunikasikan) 

10. Kelompok lain 

dipersilahkan untuk 

menanggapi hasil kerja 

kelompoknya 

(mengeksplorasi) 

C. Penutup (10 Menit ) 

1. Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

tentang التعريف بالنفس 

2. Guru mengadakan 

refleksi dan umpan balik 

hasil pembelajaran 

tentang التعريف بالنفس  

3. Guru mengadakan tes 

hasil pembelajaran 

tentang التعريف بالنفس 

4. Guru mengadakan remidi 

bagi peserta didik yang 

belum tuntas, serta 

memberikan pengayaan 

bagi peserta didik yang 



55 
 

tuntas lebih awal 

5. Guru memberikan tugas 

mandiri, baik individu 

maupun kelompok 

tentang التعريف بالنفس   

6. Guru menjelaskan secara 

singkat materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

7. Guru memberikan pesan-

pesan moral terkait 

dengan keimanan  dan 

akhlakul karimah. 

8. Guru mengajak berdoa 

akhir majlis, dilanjutkan 

salam 

 Penilaian Sikap .1 التقومي 9

a. Tekhnik : Observasi 

b. Bentuk Instrumen: Lembar 

Observasi 

 Instrument observasi 

sikap spiritual: 

Ket: 

1. =tidak yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp tdk 

menjawab) 

2. =kurang yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

tp jawabnya ragu) 

3. =yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawab lancer) 

4. =sangat yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

Sikap yang diamati 

 Berperilaku mengatakan 

apa adanya, baik 

memahami kompetensi 

maupun belum 

memahami. 

 Berperilaku tidak 

غري 
 مناسبة

ألن التقومي بشكلو العام صار 
كامال لكن يف بعض النقاط 
نقصت على بعض. أي 
التقومي مل يلمح فيو دتام 
اللمحة يف تقومي عملية تعليم 
االستماع، ذلك ألن 
االستماع ال حيتاج إىل كتابة 
طويلة وال يف مجال الكتابة، 
وإمنا صحة اجلواب من 
األسئلة وفصاحة الكالم إن 

ويتصف  كان السؤال لسانيا.
عملية التقومي أصيليا ألن فيها 
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menyontek kerjaan 

teman 

 Berperilaku tidak 

menjiplak hasil karya 

teman/orang lain 

 Berperilaku tidak takur 

untuk bertanya 

 Menunjukkan perilaku 

tidak takut 

menyampaikan pendapat 

 Menunjukkan perilaku 

tidak takut tampil di 

depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling 

dominan (modus) 

2. Penilaian pengetahuan 

Tehnik: Tes lisan 

Bentuk Instrumen : soal 

objektif 

Soal terampil 

Instrumen : di lampiran 

RPP 

Penilaian 2 

Tehnik: Penugasan 

Bentuk Instrumen : soal 

objektif 

Instrumen : terampil 

Pendoman pengskoran: dalam 

kotak terampil 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah 

Nilai Perolehan X 100  

= ................. X 100 = 

.......... 

                  Jumlah Skor 

Maksimal (12) 

Ketepatan : 

 Skor 4 jika jawaban 

عناصره من الكلي وادلرونة 
والًتبوي وادلتشمل على 
ادلعريف والوجداين وبعض 

 احلركي.



55 
 

sesuai kunci jawaban 

 Skor 3 jika jawaban 

kurang sesuai kunci 

jawaban 

 Skor 2 jika jawaban 

sangat tidak sesuai 

dengan kunci jawaban 

 Skor 1 jika tidak 

menjawab 

من ىذه العملية صارت اجلداول اليت حملت سابقة حتصل على 
بعض االستنباطات اليت تتمثل على عدة الكالم: الكفاءة األساسية 
واجلوىرية تناسب بنظام كتابة التخطيط لو كان التخطيط ضم أربعة 
اللقاءات وتكون ادلؤشرات التعليمية غَت مناسبة يف بعضها للنظام ألهنا 

فعال التشغيلية على صحيفة التخطيط وكان ادلوضوع مل تكن لديها األ
من أحد ادلؤشرات غَت مناسبة.  وادلادة الدراسية صارت مناسبة ألهنا 
تشَت عملية تعليم االستماع لو هتتم إىل تنمية معلومات الطالب على 
فصاحة التلفيظ وادلفردات. وطرق التدريس مناسبة لكوهنا مطابقة 

لم فادلادة الدراسية، أما الوسائل التعليمية للمهارة اليت ستعلم هبذه 
تناسب التدريس ألهنا مل تكن مشَتة إىل تنمية قدرة الطالب على 
االستماع. وعملية التعليم مناسبة للنظام ألهنا ضمت ثالث العمليات 
من االفتتاح واجلوىرية واالختتام. وأما التقومي فهو غَت مناسبة ألنو مل 

 دريس أو مهارة اللغة اليت تدرس.يطابق بعملية عملية الت

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديانإندرا فوري الفصل األول  ادلدرسة

 : الثاين  اللقاء
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 : الكالم  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل األول مهارة الكالمٕ-ٗاجلدول 

 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman 

keimanan dan pemberian 

contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap 

percaya diri yang kita 

miliki merupakan 

anugerah Allah SWT 

dalam kehidupan sehari- 

hari 

2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan, peserta didik 

dapat menunjukkan 

perilaku percaya diri 

dalam berkomuikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

madrasah dengan baik 

3. Melalui kegiatan Role 

play (bermain peran), 

peserta didik dapat 

mempraktikkan dialog 

sederhana tentang  التعريف

 dengan baik dan بالنفس

benar sesuai dengan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan  

4. Melalui pembelajaran 

secara berpasangan ( The 

power of two),peserta 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة وىي 
خط حتت اجلمل اليت اعتربت 
خطأ، ألن األىداف من األول 
إىل ثالثها اليت كتبها الباحث مل 
تكن مستعملة باألفعال 
التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا 

الرابع الثالث و  وأما اذلدف بلوم.
فاستعمل ادلدرس فيو فعال 

 مهارة التعليمتشغيليا مل يناسب 
 الطالب.  عند

ادلالحظة: وجوب ادلعرفة عند 
ادلدرسُت إضافة األفعال التشغيلية 
 يف كتابة األىداف التعليمية.
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didik dapat melafalkan 

dialog sederhana yang 

berhubungan   dengan  

بالنفسالتعريف   dengan baik 

dan   benar 

 التصويب
- Menyatakan  
- Menjelaskan 
- Mengidentifikasi 

 

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 

yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

         Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4.  Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية اإلندونيسية 

 مٕٛٔٓسنة 
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abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

skolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut 

pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

- Menyatakan pentingnya 

kejujuran danpercaya diri 

sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosialsekitar rumah dan 

madrasah 

- Menunjukkan perilaku jujur 

dan     percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

- Mendemostrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic  : 

 dengan التعريف بالنفس

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuaikonteks 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
درستور ختطيط التدريس من 

ية وزيرة الشؤون الدين
 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa sikap 

jujur yang kita miliki 

merupakan anugrah Allah 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah 

karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur 

dan percaya diri 

2.1.3 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

2.1.4 Berperilaku tidak takut 

tampil di depan kelas 

4.1.1. Melafalkan dialog 

sederhana yang 

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف 
ىذا التخطيط اللقاء الثاين 

مناسبة كلها. لكن غَت  
الكلمات ادلخطيطة ىي كلمة 
فعلية اليت كانت ليست 
مأخوذة من األفعال التشغيلية 
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berhubungan dengan 

topik: التعريف بالنفس   sesuai 

dengan struktur teks dan 

unsur kebahasaan. 

4.1.2. Mendemonstrasikan 

dialog sederhana tentang 

 التعريف بالنفس

4.1.3. Menulis dialog  sederhana 

tentang التعريف بالنفس 

4.1.4. Menyusun dialog 

sederhana tentang  التعريف

 بالنفس

 التصىيب

Menyatakan 

menunjukkan (sikap) 

menunjukkan (sikap) 

أو ادلوضوع الذي ال تناسبها 
 الكفاءة األساسية.

املادة  5
 الدراسية

 العـــبارات
مْن أَْنَت ؟    أَنَا طَاِلب .  ِامسِْي 

 َعزَّام
َمْن أَْنِت ؟   أَنَا طَالَِبة . ِامسِْي  

 ِحْلَية
َمْن ىَذا ؟     ىَذا َصِدْيِقي . ُىَو 

 طَاِلب
من ىذه ؟    ىذه صديقيت ىي 

 طالبة
 

صارت ادلادة الدراسية زلدودة  مناسبة
عن ىذه ادلكتوبة قد أشارت 
الباحث أهنا تقتصر على ىذا 
احلوار ويراد من احلوار أكثر 
من حوار واحد. وىي 
مناسبة لنظام كتابة ختطيط 
التدريس ألهنا اشتملت 

 موضوع من ادلواضع الرمسية 

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب التعلم 
ي وطريقة باالكتشاف والعلم

 السؤال واجلواب وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت الباحث  مناسبة
إىل أن أحد طريقة تستخدم 
يف تعليم الكالم الذي 
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يناسب ترتيب ادلهارات 
والكفاءات األساسية وىي 
طريقة السؤال واجلواب 

 وادلظاىرة وغَتىا
وسائل  7

 التعليم
البطاقة الربقانية ومكروساف 

 وادلقص وغَتىابوربويت والغراء 

ألن الوسائل اليت ذكرت   مناسبة
تصور عمليتها يف تنمية قدرة 
الطالب أو تسهيلهم يف 
تعليم الكالم.  كما ذكر يف 
نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد 
التعليم من ناحية تسهيل فهم 
الطالب على ادلادة اليت 

 ستدرس.
عملية  8

 التعليم

Pertemuan kedua 

a. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta salah satu 

peserta didik memimpin 

doa 

3. Guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses 

pembelajaran melalui 

nyanyi lagu nasional 

“Garuda Pancasila” sambil 

menanamkan jiwa 

Nasionalis kepada peserta 

عملية التعليم تناسب نظام  مناسبة
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا  ٖٕٔٓالعربية منهج 
دلقدمة واجلوىرية تضم عملية ا

وتصور فيو عملية  واالختتام
التعليم والتعلم باالكتشاف 
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didik  

4. Guru memberi motivasi 

belajar peserta didik secara 

kontekstual sesuai manfaat 

dalam kehidupan sehari-

hari, dengan memberikan 

contoh dan perbandingan 

lokal, nasional dan 

internasional, serta 

disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang 

peserta didik;  

5. Guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari tentang 

  التعريف بالنفس

6. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai  

7. Guru menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus.  

            b. Kegiatan Inti 

- Peserta didik menyimak 

dialog tentang :  التعريف

 yang dibacakan guru بالنفس

(Mengamati) 

- Peserta didik menirukan 

bacaan guru secara 

bersama-sama 

(mengeksplorasi) 

- Peserta didik secara lisan 

menanyakan kosa kata 

mufradat dalam teks dialog 

yang belum dipahami 

(menanya) 

لو مل يذكر فيها خطوات 
 األسلوب بالتفصيل
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- Peserta didik mencatat kosa 

kata baru dalam teks dialog 

(mengeksplorasi) 

- Peserta didik dibentuk 

secara berpasangan untuk 

- mendemonstrasikan dialog 

tentang topik: التعريف بالنفس 

dengan 

baik(mengeksplorasi) 

- Secara berpasangan peserta 

didik bermain peran dalam 

mempraktekkan  dialog 

tentang topik: التعريف بالنفس   

dengan hafalan 

(mengeksplorasi) 

- Secara berpasangan peserta 

didik menemukan struktur 

kalimat yang berhubungan 

dengan teks dialog tentang 

topik: التعريف بالنفس 

(mengasosiasi) 

            c. Penutup  

- Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran tentang 

 التعريف بالنفس

- Guru mengadakan refleksi 

dan umpan balik hasil 

pembelajaran tentang 

 التعريف بالنفس

- Guru mengadakan tes hasil 

pembelajaran tentang 

 التعريف بالنفس

- Guru mengadakan remidi 

bagi peserta didik yang 

belum tuntas, serta 

memberikan pengayaan 

bagi peserta didik yang 

tuntas lebih awal 

- Guru memberikan tugas 
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mandiri, baik individu 

maupun kelompok tentang 

 التعريف بالنفس

- Guru menjelaskan secara 

singkat materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

- Guru memberikan pesan-

pesan moral terkait dengan 

keimanan  dan akhlakul 

karimah 

- Guru mengajak berdoa 

akhir majlis, dilanjutkan 

salam 

 

 Penilaian Sikap التقومي ذ

1. Bersyukur dengan 

mengucapkan “hamdalah” 

karena diberi Allah SWT 

kesempatan belajar bahasa 

arab 

2. Meyakini jika bersikap jujur, 

akan diberi Allah SWT 

kemudahan dalam segala hal 

3. Meyakini bahwa memiliki 

perilaku jujur merupakan 

anugerah dari Allah SWT 

4. Meyakini jika seseorang 

tidak berbuat jujur, maka 

akan berdosa 

5. Menyadari bahwa jika 

seseorang berperilaku 

percaya diri (penuh 

keyakinan), maka Allah 

SWT akan memberi jalan 

kemudahan 

 

1. Penilaian Sikap 

Tekhnik : Observasi 

Bentuk Instrumen : Lembar 

غري 
 مناسبة

ألن التقومي بشكلو العام صار 
كامال لكن يف بعض النقاط 
نقصت على بعض. أي 
التقومي مل يلمح فيو دتام 
اللمحة يف تقومي عملية تعليم 
الكالم، ذلك ألن الكالم ال 

ة وال يف حيتاج إىل كتابة طويل
مجال الكتابة، وإمنا صحة 
اجلواب من األسئلة وفصاحة 
الكالم إن كان السؤال 

 لسانيا.
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Observasi 

 Instrument observasi sikap 

spiritual: 

 Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp tdk 

menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp jawabnya 

ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab 

lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

 

 Instrument observasi sikap 

sosial: 

1. Berperilaku mengatakan 

apa adanya, baik 

memahami kompetensi 

maupun belum 

memahami. 

2. Berperilaku tidak 

menyontek kerjaan 

teman. 

3. Berperilaku tidak 

menjiplak hasil karya 

teman/orang lain. 

4. Berperilaku tidak takur 

untuk bertanya. 

5. Menunjukkan perilaku 

tidak takut 

menyampaikan 

pendapat. 

6. Menunjukkan perilaku 

tidak takut tampil di 
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depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

2. Penilaian pengetahuan 

Tehnik: Penugasan 

Bentuk Instrumen : Uraian 

objektif 

Instrumen : terlampir 

Tes Penugasan 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan  

yang berhubungan dengan teks 

bacaan tentang topik: التعريف  

 ! بالنفس

Soal terlampir 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai 

Perolehan X 100  = 

................. X 100 = .......... 

                  Jumlah Skor 

Maksimal 

 

من ىذه القائمة حصل الباحث على أن الكفاءة اجلوىرية 
واألساسية تناسب نظام كتابة ختطيط تدريس اللغة العربية واألىداف 

من ىذه التعليمية تناسب واحد منها والتناسب يف ثالثة أىداف سابقة 
األىداف. وأما ادلؤشرات التعليمية تناسب النظام يف بعضها وقد تناقض 
بعضها ألهنا ليس لديها األفعال الشغيلية الرمسية. وادلادة الدراسية غَت 
مناسبة وكانت قصَتة فال يبنبغ ىذه ادلادة يف تعليم ما. وطرق التدريس 
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ملية التعليم فهي مناسبة للنظام كما أن الوسائل تناسب النظام. وأما ع
 مناسبة ألهنا ثالثة عمليات من االفتتاح واجلوىرية واخلتتام.

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديانإندرا فوري الفصل األول   ادلدرسة
 : الثالث  اللقاء
 : القراءة  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل األول مهارة القراءةٖ-ٗاجلدول 
األوجاه  رقم

 امللحوظة
املناس مضمومات التخطيط

 بة
 األسباب

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman keimanan 

dan pemberian contoh, peserta 

didik dapat bersyukur dengan  

mengucap hamdalah atas 

anugerah Allah SWT berupa 

kepribadian yang jujur dalam 

kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan, peserta didik 

dapat menunjukkan perilaku 

tidak  takut tampil di depan 

kelas  

3. Melalui diskusi, peserta didik 

dapat menemukan informasi 

(gagasan) dari teks bacaan  

tentang:  التعريف بالنفس dengan 

tepat 

4. Melalui diskusi, peserta didik 

menjawab pertanyaan dari teks 

bacaan  tentang: التعريف بالنفس 

dengan tepat. 

5. Melalui insya’ muwajjah, 

peserta didik dapat menyusun 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة وىي 
خط حتت اجلمل اليت اعتربت 
خطأ، ألن األىداف من األول اليت  
كتبها الباحث مل تكن مستعملة 

ية الرمسية اليت باألفعال التسشغيل
س لو لي رمزىا بلوم وأما خامسها

أي ليس ىناك  عالقة يف التعليم
ادلناسبة يف تعليم مهارة القراءة فإن 
القراءة ال حتتاج إىل تركيز مهارة 

 . الكتابة
ادلالحظة: وجوب ادلعرفة عند 
ادلدرسُت إضافة األفعال التشغيلية 
 يف كتابة األىداف التعليمية.
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kata menjadi kalimat  tentang 

 dengan benar التعريف بالنفس

 التصويب
- Menyatakan (rasa syukur) 

- Menemukan makna (kata) 

 

الكفاءة  3
اجلوهر 

 ية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1( 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 

yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 
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skolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut 

pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.1. Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosialsekitar rumah dan 

madrasah 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur 

dan     percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

3.1. Memahami  bunyi , makna, 

dan gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat 

yang berkaitan dengan topik:  

 baik secara التعريف بالنفس 

lisan maupun tertulis 

4.1. Mendemostrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik : 

 dengan التعريف بالنفس

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسبة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa sikap 

jujur yang kita miliki 

merupakan anugrah Allah 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah 

karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur 

dan percaya diri 

2.1.5 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

غري 
 مناسبة

 مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف ىذا
التخطيط اللقاء الثاين غَت  مناسبة 
كلها. لكن الكلمات ادلخطيطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت ليست 

 مأخوذة من األفعال التشغيلية.
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2.1.6 Berperilaku tidak takut 

tampil di depan kelas 

3.1.1. Melafalkan bunyi kata 

yang di dengar tentang : 

 التعريف بالنفس

3.1.2. Menjelaskan makna kata 

yang    berhubungan 

dengan topik التعريف   

  بالنفس

 التصىيب

- Menyatakan 

- Menunjukkan (rasa syukur) 

- Menunjukkan  

- Menunjukkan  

املادة  5
 الدراسية

 غَت ادلوجودة
 التصويب

لكون ادلادة غَت موجودة فيكون 
الكتاب فاضيا عن كتابة 

 اإلصالحات

غري 
 مناسبة

صارت ادلادة غَت مناسبة لكوهنا غَت 
موجودة يف ختطيط تدريس اللغة 

 العربية. 

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب التعلم 
باالكتشاف والعلمي وطريقة 

 السؤال واجلواب وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت إىل أن الطرق  مناسبة
مناسبة ولكن الطرق من ىذا 

ادلادة التخطيط ليس لو دور إذ أن 
. وىذه الطرق ادلذكورة مثل معدومة

التعلم باالكتشاف كان مستخدما 
وموافقا وزلثوثا يف التعليم مع 

 الدراسي. ٖٕٔٓاستخدام منهج 
وسائل  7

 التعليم
البطاقة الربقانية ومكروساف 

 بوربويت والغراء وادلقص وغَتىا

ألن الوسائل اليت ذكرت  تصور  مناسبة
عمليتها يف تنمية قدرة الطالب أو 
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تسهيلهم يف تعليم القراءة.  كما 
ذكر يف نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد التعليم من 
ناحية تسهيل فهم الطالب على 
ادلادة اليت ستدرس. ولكن ادلادة غَت 

 موجودة
عملية  8

 التعليم
الباحث آنفا كان عدم كما ذكره 

كتابة العملية مل يستطع الباحث 
 على اإلصالح فيكون فاضيا منها

غري 
 مناسبة

عملية التعليم ال تناسب نظام 
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا غَت  ٖٕٔٓالعربية منهج 
 موجودة

 Penilaian Sikap .1 التقومي 9

a. Tekhnik : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar 

Observasi 

 Instrument observasi 

sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp tdk 

menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp jawabnya 

ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab 

lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

 Instrument observasi sikap 

التقومي بشكلو العام صار كامال ألن  مناسبة
لكن يف بعض النقاط نقصت على 
بعض. أي التقومي مل يلمح فيو دتام 
اللمحة يف تقومي عملية تعليم 
القراءة، ذلك ألن القراءة ال حيتاج 
إىل كتابة طويلة وال يف مجال 
الكتابة، وإمنا صحة اجلواب من 
األسئلة وفصاحة التعبَت إن كان 

 السؤال لسانيا.
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sosial: 

1. Berperilaku mengatakan apa 

adanya, baik memahami 

kompetensi maupun belum 

memahami 

2. Berperilaku tidak menyontek 

kerjaan teman 

3. Berperilaku tidak menjiplak 

hasil karya teman/orang lain 

4. Berperilaku tidak takur untuk 

bertanya 

5. Menunjukkan perilaku tidak 

takut menyampaikan 

pendapat 

6. Menunjukkan perilaku tidak 

takut tampil di depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

7. Penilaian pengetahuan 

Tehnik: Tes lisan 

Bentuk Instrumen : soal 

objektif 

Instrumen : terlampir 

Soal :  tidak terlampir 

Keterangan:  

Pedoman  penskoran : 

4  = Baik Sekali (80 s/d 

100%)  

3 = Baik (60 s/d 79%) 

2 = Cukup(30 s/d 59%) 

1 =Kurang.( 0 s/d 29%) 

Pedoman Penilaian 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai 

Perolehan X 100  = 
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................. X 100 = .......... 

                 Jumlah Skor 

Maksimal  8 

 

ما مضت اللمحة يف بيان القائمة اليت تتكلم يف حتليل ختطيط تدريس ك
اللغة العربية وجد فيها الباحث الكفاءة األساسية واجلوىرية مناسبة لنظام  
كتابة التخطيط وأما األىداف الدراسية فهي غَت مناسبة يف بعضها. أما 

عملة ادلؤشرات التعليمية فهي غَت مناسبة يف بعضها لكون األفعال مست
غَت تشغيلية رمسية يف بلوم. وتكون الطريقة والوسائل التعليم مناسبتُت 
لكنهما ليس لديهما دور لكون ادلادة غَت موجودة. وتكون ادلادة 
الدراسية غَت مناسبة ألجل عدمها وتكون عملية التعليم والتقومي  غَت 

 مناسبة لكون غَت موجودة أما التقومي فهو مناسبة 

 درسة ادلتوسطة عمر ديانإندرا فوري الفصل األول : ادل  ادلدرسة
 : الرابع  اللقاء
 : الكتابة  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل األول مهارة الكتابةٗ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

املناس مضمومات التخطيط
 بة

 األسباب

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman keimanan dan 

pemberian contoh, peserta didik 

dapat bersyukur dengan  mengucap 

hamdalah atas anugerah Allah SWT 

berupa kepribadian yang percaya diri 

dalam kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 

اعتربت خطأ، ألن 
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lingkungan, peserta didik dapat 

menunjukkan perilaku tidak  takut 

tampil di depan kelas 

3. Melalui metode qowa’id wa 

tarjamah, peserta didik dapat 

menyebutkan  struktur kalimat 

yang berkaitan dengan مفرد ضمير 

dengan baik dan benar 

4. Melalui resitasi atau 

penugasan,peserta didik dapat 

menyusun dialog sederhana tentang  

 dengan baik dan benar ضمير مفرد

 التصويب

- Menyatakan (Rasa Syukur) 

- Menggunakan (qaidah) 

األىداف من األول والثاين 
اليت كتبها الباحث مل تكن 

باألفعال مستعملة 
مزىا التسشغيلية الرمسية اليت ر 
س بلوم وأما رابعها وثالثها لي
لو عالقة يف التعليم من 

 . الكتابية ادلهارات

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

         Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,    gotong royong), santun, 

percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : Mencoba, 

mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسة
درستور ختطيط التدريس من 

وزيرة الشؤون الدينية 
 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 
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danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 

danpercaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam  berkomunikasi dengan 

lingkungan sosialsekitar rumah dan 

madrasah 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan     

percaya diri dalam 

berkomunikasidengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1. Mendemostrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic  : التعريف  

 dengan memperhatikan بالنفس

struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuaikonteks 

 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa sikap jujur 

yang kita miliki merupakan 

anugrah Allah. 

1.1.2 Bersyukur dengan mengucap 

hamdalah karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur dan percaya 

diri. 

2.1.1 Berperilaku tidak menyontek 

dalam kehidupan sehari hari 

2.1.2 Berperilaku tidak takut tampil di 

depan kelas 

4.1.1 Melafalkan dialog sederhana yang 

berhubungan dengan 

topik: التعريف بالنفس   sesuai dengan 

struktur teks dan unsur kebahasaan  

4.1.2 Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang التعريف بالنفس   

4.1.3 Menulis dialog  sederhana tentang 

 التعريف بالنفس

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية 
يف ىذا التخطيط اللقاء 
الثاين غَت  مناسبة كلها. 
لكن الكلمات ادلخطيطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت 
ليست مأخوذة من األفعال 
التشغيلية أو معٌت ادلؤشرات 
اليت ال تناسب مادة 

 التدريس.
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4.1.4 menyusun dialog sederhana 

tentang التعريف بالنفس 

 

 التصىيب

Menyatakan 

Menunjukkan (rasa syukur)  

Menunjukkan 

Mununjukkan 

املادة  5
 الدراسية

 غَت ادلوجودة
التصويب: مضى الباحث كالما من إبراز 
غَت موجود النقاط، كانت التصويبات أو 

اإلصالحات اليت يراد من حبث ىذه 
الدراسة معدومة لكون النقاط غَت 

 مكتوبة.

غري 
 مناسبة

صارت ادلادة غَت مناسبة 
لكوهنا غَت موجودة يف 
 ختطيط تدريس اللغة العربية. 

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب التعلم 
باالكتشاف والعلمي وطريقة السؤال 

 واجلواب وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت إىل أن  مناسبة
الطرق مناسبة ولكن الطرق 
من ىذا التخطيط ليس لو 

 ادلادة معدومةدور إذ أن 
وسائل  7

 التعليم
البطاقة الربقانية ومكروساف بوربويت 

 والغراء وادلقص وغَتىا

ألن الوسائل اليت ذكرت   مناسبة
تصور عمليتها يف تنمية 
قدرة الطالب أو تسهيلهم 
يف تعليم الكتابة.  كما ذكر 
يف نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد 

ناحية تسهيل التعليم من 
فهم الطالب على ادلادة 
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اليت ستدرس. ولكن ادلادة 
 غَت موجودة

عملية  8
 التعليم

 غَت موجودة
التصويب: مضى الباحث كالما من إبراز 
غَت موجود النقاط، كانت التصويبات أو 

اإلصالحات اليت يراد من حبث ىذه 
الدراسة معدومة لكون النقاط غَت 

 مكتوبة.

غري 
 مناسبة

التعليم ال تناسب عملية 
نظام الكتابة لتخطيط 
تدريس اللغة العربية منهج 

 ألهنا غَت موجودة ٖٕٔٓ

 Penilaian Sikap .1 التقومي 9

a. Tekhnik : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar 

Observasi 

 Instrument observasi sikap 

spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

 

 Instrument observasi sikap sosial: 

1. Berperilaku mengatakan apa 

adanya, baik memahami 

kompetensi maupun belum 

memahami 

2. Berperilaku tidak menyontek 

kerjaan teman 

مناس
 بة

ألن التقومي بشكلو العام 
صار كامال لكن يف بعض 
النقاط نقصت على بعض. 
أي التقومي يلمح فيو حملة 
جيدة يف تقومي عملية تعليم 
الكتابة، ذلك ألن القراءة ال 
حيتاج إىل كتابة طويلة وال 

مجال الكتابة، وإمنا يف 
صحة اجلواب من األسئلة 
وفصاحة التعبَت إن كان 

 السؤال لسانيا.
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3. Berperilaku tidak menjiplak hasil 

karya teman/orang lain 

4. Berperilaku tidak takur untuk 

bertanya 

5. Menunjukkan perilaku tidak takut 

menyampaikan pendapat 

6. Menunjukkan perilaku tidak takut 

tampil di depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

2. Penilaian pengetahuan 

Tehnik : Tes lisan 

Bentuk Instrumen : soal objektif 

Instrumen : terlampir 

 

Buatlah karangan sederhana tentang 

topik:  التعريف بالنفس ! 

Terlampir standar-standar 

  Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan 

X 100  = ................. X 100 = 

.......... 

             Jumlah Skor Maksimal  8 

 

من ىذه القائمة حصل الباحث على االستنباطات اليت تتجل 
على النحو التايل: األىداف الدراسية اتفق بعضها لنظام كتابة التخطيط 

ادلؤشرات أما الكفاءة اجلوىرية واألساسية فتتفق لنظام الكتابة. وتكون 
التعليمية غَت مناسبة يف لكون بعضها مل تستعمل األفعال التشغيلية يف 
الكتابة. وتكون ادلادة الدراسية غَت مناسبة لكوهنا غَت موجودة كما أن 
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الطرق والوسائل مناسبتُت.  وعملية التعليم غَت مناسبة ألهنا غَت موجودة 
 مقيسا ألىداف التعليم. يف التخطيط. ويكون التقومي مناسبا ألن التقومي 

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثاين  ادلدرسة
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ:  العام الدراسي

 : األول  اللقاء
 : االستماع  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثاين مهارة االستماع٘-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

املناس مضمومات التخطيط
 بة

 األسباب

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman keimanan 

dan pemberian contoh, peserta 

didik dapat menyadari bahwa 

sikap jujur yang kita miliki 

merupakan anugerah Allah SWT 

dalam kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan peserta didik dapat 

menunjukkan perilaku jujur 

dalam berkomuikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan madrasah dengana baik 

3. Melalui modelling dan drill, 

peserta didik  dapat melafalkan 

langsung bunyi kata bahasa arab 

tentang  الساعة yang 

diperdengarkan dengan baik dan 

benar. 

4. Melalui make a match,peserta 

didik dapat menemukan makna 

kata yang berhubungan dengan 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن اذلدف 
األول كتبو الباحث مل تكن 
مستعملة باألفعال التسشغيلية 
الرمسية اليت رمزىا بلوم. وأما 
اذلدف الثالث والرابع 
فاستعمل ادلدرس فيهما فعال 
تشغيليا يناسب مستوى 
 التفكَت عند الطالب. 

رفة عند ادلالحظة: وجوب ادلع
ادلدرسُت إضافة األفعال 
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topik: الساعة dengan baik  benar 

 التصويب
- Menyatakan 

التشغيلية يف كتابة األىداف 
 التعليمية.

الكفاءة  3
 اجلوهرية

1. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

      Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,    gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti ( KI 4 ) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسة
التدريس من  درستور ختطيط

وزيرة الشؤون الدينية 
 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

 Menyadari pentingnya kejujuran 1.1الكفاءة  2

dan percaya diri sebagai anugerah 
توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
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 Allah dalam  berkomunikasi األساسية

dengan lingkungan sosialsekitar 

rumah dan madrasah 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

3.1 Memahami  bunyi , makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan dengan 

topik :  الساعة baik secara lisan 

maupun tertulis. 

4.1 Mendemostrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topic  : الساعة

dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuaikonteks 

 

درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa sikap jujur 

yang kita miliki merupakan 

anugrah Allah 

1.1.2 Meyakini bahwa memiliki 

perilaku percaya diri 

merupakan anugrah Allah 

1.1.3    Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah karena 

telah diberi Allah kepribadian 

yang jujur dan percaya diri 

2.1.1. Berperilaku tidak menyontek 

dalam kehidupan sehari hari 

Berperilaku tidak takut 

tampil di depan kelas. 

3.1.1. Melalfakan bunyi kata yang di 

dengar tentang : الساعة 

3.1.2. Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik: 

  الساعة

3.1.3. Membedakan informasi 

(gagasan) dari teks bacaan  

غري 
 مناسبة

 مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف 
التخطيط اللقاء الثاين غَت  
مناسبة كلها. لكن الكلمات 
ادلخطيطة ىي كلمة فعلية اليت 
كانت ليست مأخوذة من 

 األفعال التشغيلية.
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tentang : الساعة 

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat 

yang   berkaitan dengan topik 

 الساعة:

 التصىيب

- Menyatakan 

- Menunjukkan 

- Menunjukkan 

- Menunjukkan 

- Menunjukkan 

املادة  5
 الدراسية

 

التصويب: مضى الباحث   غَت موجودة
موجود النقاط،  كالما من إبراز غَت 

كانت التصويبات أو اإلصالحات 
اليت يراد من حبث ىذه الدراسة 

 معدومة لكون النقاط غَت مكتوبة.

صارت ادلادة الدراسية زلدودة  مناسبة
عن ىذه ادلكتوبة قد أشارت 
الباحث أهنا تقتصر على ىذا 
احلوار ويراد من احلوار أكثر 
من حوار واحد. وىي غَت 

ختطيط  مناسبة لنظام كتابة
التدريس ألهنا خالفت نظام  
كتابة ختطيط تدريس اللغة 

 العربية 
طرق  6

 التعليم
طريقة تدريبات وأسلوب التعلم 

باالكتشاف والعلمي وطريقة السؤال 
 واجلواب وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت الباحث  مناسبة
إىل أن أحد طريقة تستخدم 
يف تعليم االستماع الذي 

ادلهارات يناسب ترتيب 
والكفاءات األساسية وىي 
أسلوب التعلم   باالكتشاف  
وطريقة السؤال واجلواب 

 وادلظاىرة وغَتىا
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وسائل  7
 التعليم

 البطاقة ادلصورة عن الساعة
 البطاقة الكلمات عن الساعة

 ومكروساف بوربويت

ألن الوسائل اليت ذكرت   مناسبة
تصور عمليتها يف تنمية قدرة 
الطالب أو تسهيلهم يف تعليم 
االستماع.  كما ذكر يف نظام 
الكتابة أن الوسائل البد منها 
أن تأيت مبؤيد التعليم من ناحية 
تسهيل فهم الطالب على 

 ادلادة اليت ستدرس.
عملية  8

 التعليم

a. Pendahuluan (10 menit) 

1. Mengucapkan salam dilanjutkan 

dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik, 

dilanjutkan mengabsensi/presensi 

3. Mengkondisikan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan 

misalnya; senam ringan (brain 

game hand), bernyanyi (sesuai 

dengan materi), dsb 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai, serta tujuan dan manfaat 

mempelajari materi tentang الساعة 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Menjelaskan garis besar 

pembelajaran/cakupan materi 

tentang الساعة serta langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan lingkup dan tehnik 

penilaian yang akan digunakan   

b. Kegiatan Inti (40 menit ) 

1. Peserta didik mengamati gambar 

mufrodat tentang:الساعة yang 

disajikan melalui media gambar ( 

Mengamati) 

2. Peserta didik secara kreatif 

mencatat dari apa yang sudah di 

amati (Mengamati) 

غري 
 مناسبة

الف يف ألن عملية التعليم خت
بد أن تركيز التعليم مع أهنا ال

تركز إىل تعليم مهارة 
االستماع، لكن مظهر العملية 
يركز إىل تعليم ادلفردات. فال 
تناسب نظام الكتابة لتخطيط 
تدريس اللغة العربية منهج 

لو ضمت عملية  ٖٕٔٓ
 ادلقدمة واجلوىرية واالختتام
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3. Peserta didik menirukan pelafalan  

kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab tentang : الساعة yang 

dicontohkan oleh guru ( mencoba) 

4. Peserta didik diberikan 

kesempatan untuk menanyakan 

bunyi kalimat 

5. tentang: عةالسا  yang kurang jelas ( 

menanya) 

6. Peserta didik melafalkan kata, frase 

dan  kalimat dengan bahasa Arab   

sesuai dengan gambar yang disajikan ( 

mencoba) 

7. Peserta didik melafalkan bilangan 

jam yang telah  dipelajari dengan 

sara yang lantang (mencoba) 

8. Peserta didik membentuk kelompok  

masing – masing kelompok 6 orang 

9. Peserta didik secara berkelompok 

bekerjasama mencocokkan dengan 

tepat kartu  kata  tentang  الساعة 

dengan kartu  gambar yang sesuai 

(mencoba) 

10. Masing – masing kelompok secara 

gotong royong menyimpulkan hasil 

diskusi tentang : الساعة  

(mengasosiakan) 

11. Setiap kelompok mempresentasikan 

hasil kerja masing-masing      

dengan  menunjukkan gambar 

sesuai dengan mufrodat tentang : 

 dengan benar الساعة

(Mengkomunikasikan) 

12. Kelompok lain dipersilahkan untuk 

menanggapi hasil kerja kelompok 

nya (mengeksplorasi) 

c. Penutup (10 Menit ) 

1. Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

tentang الساعة 

2. Guru mengadakan refleksi dan 

umpan balik hasil pembelajaran 

tentang الساعة 

3. Guru mengadakan tes hasil 
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pembelajaran tentang الساعة 

4. Guru mengadakan remidi bagi 

peserta didik yang belum tuntas, 

serta memberikan pengayaan bagi 

peserta didik yang tuntas lebih awal 

5. Guru memberikan tugas mandiri, 

baik individu maupun kelompok 

tentang اعةالس  

6. Guru menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

7. Guru memberikan pesan-pesan 

moral terkait dengan keimanan  dan 

akhlakul karimah 

8. Guru mengajak berdoa akhir majlis, 

dilanjutkan salam 

 

 Penilaian Sikap .8 التقومي 9

a. Tekhnik              : 

Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar 

Observasi 

 Instrument observasi sikap 

spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 Instrument observasi sikap sosial: 

1. Berperilaku mengatakan apa 

adanya, baik memahami 

kompetensi maupun belum 

memahami 

2. Berperilaku tidak menyontek 

kerjaan teman 

3. Berperilaku tidak menjiplak 

hasil karya teman/orang lain 

4. Berperilaku tidak takur untuk 

غري 
 مناسبة

ألن التقومي بشكلو العام صار  
كامال لكن يف بعض النقاط 
نقصت على بعض. أي 
التقومي مل يلمح فيو دتام 
اللمحة يف تقومي عملية تقومي 
االستماع، ذلك ألنو ال حيتاج 
إىل كتابة طويلة وال يف مجال 
الكتابة، لو صار بعض النقاط 
فيها صحيح اجلواب من 
األسئلة وفصاحة الكالم إن  

 لسؤال لسانيا.كان ا
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bertanya 

5. Menunjukkan perilaku tidak 

takut menyampaikan pendapat 

6. Menunjukkan perilaku tidak 

takut tampil di depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan (modus( 

9. Penilaian Pengetahuan 

Tehnik: Tes lisan 

Bentuk Instrumen : soal objektif 

Soal terampil 

Instrumen : terlampir  

 

Tehnik: Penugasan 

Bentuk Instrumen : soal objektif 

Instrumen : terlampir 

Pendoman pengskoran: terlampir 

 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai 

Perolehan X 100  = ................. X 

100 = .......... 

                  Jumlah Skor Maksimal 

(12) 

 

 

من ىذه العملية صارت اجلداول اليت حملت سابقة حتصل على بعض 
االستنباطات اليت تتمثل على عدة الكالم: الكفاءة األساسية واجلوىرية 
تناسب بنظام كتابة التخطيط لو كان التخطيط ضم أربعة اللقاءات 
وتكون ادلؤشرات التعليمية غَت مناسبة يف بعضها للنظام ألهنا مل تكن 

فعال التشغيلية على صحيفة التخطيط.  وادلادة الدراسية صارت لديها األ
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مناسبة ألهنا تشَت عملية تعليم االستماع لو هتتم إىل تنمية معلومات 
الطالب على فصاحة التلفيظ وادلفردات. وطرق التدريس مناسبة لكوهنا 
 مطابقة للمهارة اليت ستعلم هبذه ادلادة الدراسية، أما الوسائل التعليمية مل

تناسب التدريس ألهنا مل تكن مشَتة إىل تنمية قدرة الطالب على 
االستماع. وعملية التعليم غَت مناسبة للنظام ألهنا ال تضم عملية 
االستماع دتاما لو كان فيها ثالث العمليات من االفتتاح واجلوىرية 
واالختتام. وأما التقومي فهو غَت مناسبة ألنو مل يطابق بعملية عملية 

 ريس أو مهارة اللغة اليت تدرس.التد

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثاين  ادلدرسة
 : الثاين  اللقاء
 : الكالم  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثاين مهارة الكالمٙ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman 

keimanan dan pemberian 

contoh, peserta didik 

dapat menyadari bahwa 

sikap percaya diri yang 

kita miliki merupakan 

anugerah Allah SWT 

dalam kehidupan sehari- 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة وىي 
خط حتت اجلمل اليت اعتربت 
خطأ، ألن اذلدف الثاين كتبو 
الباحث مل تكن مستعملة باألفعال 
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hari 

2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan, peserta didik 

dapat menunjukkan 

perilaku percaya diri 

dalam berkomuikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

madrasah dengan baik 

3. Melalui kegiatan Role 

play (bermain peran), 

peserta didik dapat 

mempraktikkan dialog 

sederhana tentang الساعة 

dengan baik dan benar 

sesuai dengan struktur 

teks dan unsur 

kebahasaan  

4. Melalui pembelajaran 

secara berpasangan ( The 

power of two),peserta 

didik dapat melafalkan 

dialog sederhana yang 

berhubungan   dengan  

   dengan baik dan الساعة

benar 

 التصويب
- Menyatakan 

- Menjelaskan )dialog) 

 

التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا بلوم. 
وأما اذلدف األول والثالث والرابع 
فاستعمل ادلدرس فيو فعال تشغيليا 
يناسب مستوى التفكَت عند 

 الطالب. 
ب ادلعرفة عند ادلالحظة: وجو 

ادلدرسُت إضافة األفعال التشغيلية 
 يف كتابة األىداف التعليمية.

 

الكفاءة  3
 اجلوهرية

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

        Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi,    

gotong royong), santun, 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسة
طيط التدريس من وزيرة الشؤون خت

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 
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percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, 

danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

skolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.1 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

madrasah 

3.1. Menunjukkan perilaku 

jujur dan     percaya diri 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسبة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 



565 
 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah 

4.1. Mendemostrasikan 

ungkapan informasi lisan 

dan tulisan sederhana 

tentang topic  : الساعة

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuaikonteks 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa 

sikap jujur yang kita 

miliki merupakan 

anugrah Allah 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah 

karena telah diberi 

Allah kepribadian 

yang jujur dan 

percaya diri 

3.1.1 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari 

hari 

3.1.2 Berperilaku tidak 

takut tampil di 

depan kelas 

4.1.1. Melafalkan dialog 

sederhana yang 

berhubungan dengan 

topik: الساعة sesuai 

dengan struktur teks 

dan unsur 

kebahasaan 

4.1.2. Mendemonstrasikan 

dialog sederhana 

tentang الساعة 

4.1.3. Menulis dialog  

غري 
 مناسبة

تكن ادلؤشرات التعليمية يف ىذا  مل
التخطيط اللقاء الثاين غَت  مناسبة 
كلها. لكن الكلمات ادلخطيطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت ليست 

 مأخوذة من األفعال التشغيلية.
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sederhana tentang 

 الساعة

4.1.4. Menyusun dialog 

sederhana tentang 

 الساعة
 التصويب

- Menyatakan 

- Menyatakan 

- Menunjukkan 

- Menunjakkan 

 

املادة  5
 الدراسية

Pemberian mufrodat jam 

1-12 sesuai wazan  الفاعلة 
 -السَّاَعة الَواِحَدة       -

 السَّاَعة السَّاِبَعة
 -السَّاَعةالثَّانَِية         - 

 السَّاَعة الثَّاِمَنة
 –السَّاَعةالثَّالَِثة         - 

 السَّاَعة التَّاِسَعة
       -اَلسَّاَعُة الَعاِشَرة - 

           السَّاَعة الرَّاِبَعة
 -السَّاَعة اخلَاِمَسة     - 

 اَلسَّاَعُة احلادية َعْشَرة
 -السَّاَعة السَّاِدَسة     - 

 اَلسَّاَعُة الثانية َعْشَرة
َكِم السَّاَعة ؟ َكِم السَّاَعة   

صارت ادلادة الدراسية زلدودة عن  مناسبة
ىذه ادلكتوبة قد أشارت الباحث 
أهنا تقتصر على ىذا احلوار ويراد 
من احلوار أكثر من حوار واحد. 
وىي مناسبة لنظام كتابة ختطيط 
التدريس ألهنا اشتملت موضوع من 

   ادلواضع الرمسية 
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اآلن ؟ يف َأيِّ َساَعة نَْذَىب ؟ 
  َكْم َساَعة َنْدُرس يف اليَـْوم ؟

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب 
والعلمي التعلم باالكتشاف 

وطريقة السؤال واجلواب 
 وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت الباحث إىل أن  مناسبة
أحد طريقة تستخدم يف تعليم 
الكالم الذي يناسب ترتيب 
ادلهارات والكفاءات األساسية وىي 
أسلوب التعلم باالكتشاف وطريقة 

 السؤال واجلواب وادلظاىرة وغَتىا
وسائل  7

 التعليم
 عن الساعةالبطاقة ادلصورة 

 البطاقة الكلمات عن الساعة
 ومكروساف بوربويت

ألن الوسائل اليت ذكرت  تصور  مناسبة
عمليتها يف تنمية قدرة الطالب أو 
تسهيلهم يف تعليم الكالم.  كما 
ذكر يف نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد التعليم من 
ناحية تسهيل فهم الطالب على 

 تدرس.ادلادة اليت س
عملية  8

 التعليم

a. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta salah satu 

peserta didik memimpin 

doa 

3. Guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

melalui nyanyi lagu 

nasional “Garuda 

Pancasila” sambil 

menanamkan jiwa 

ألن عملية التعليم يركز إىل تعليم  مناسبة
الكالم حىت تناسب نظام الكتابة 
لتخطيط تدريس اللغة العربية منهج 

لو ضمت عملية ادلقدمة  ٖٕٔٓ
 واالختتامواجلوىرية 
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Nasionalis kepada peserta 

didik  

4. Guru memberi motivasi 

belajar peserta didik 

secara kontekstual sesuai 

manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan 

memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, 

nasional dan 

internasional, serta 

disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang 

peserta didik;  

5. Guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan 

dipelajari tentang الساعة  

6. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang 

akan dicapai  

7. Guru menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus.  

b. Kegiatan Inti 

1. Peserta didik menyimak 

dialog tentang : الساعة 

yang dibacakan guru 

(Mengamati) 

2. Peserta didik menirukan 

bacaan guru secara 

bersama-sama 

(mengeksplorasi) 

3. Peserta didik secara lisan 

menanyakan kosa kata / 

mufradat dalam teks 

dialog yang belum 
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dipahami (menanya) 

4. Peserta didik mencatat 

kosa kata baru dalam teks 

dialog (mengeksplorasi) 

5. Peserta didik dibentuk 

secara berpasangan untuk 

mendemonstrasikan 

dialog tentang topik: 

 denganالساعة 

baik(mengeksplorasi) 

6. Secara berpasangan 

peserta didik bermain 

peran dalam 

mempraktekkan  dialog 

tentang topik:  الساعة

dengan hafalan 

(mengeksplorasi) 

7. Secara berpasangan 

peserta didik menemukan 

struktur kalimat yang 

berhubungan dengan teks 

dialog tentang topik: 

 (mengasosiasi)الساعة 

  c. Penutup  

1. Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran tentang 

 الساعة

2. Guru mengadakan 

refleksi dan umpan balik 

hasil pembelajaran 

tentang الساعة 

3. Guru mengadakan tes 

hasil pembelajaran 

tentang الساعة 

4. Guru mengadakan remidi 

bagi peserta didik yang 

belum tuntas, serta 

memberikan pengayaan 

bagi peserta didik yang 
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tuntas lebih awal 

5. Guru memberikan tugas 

mandiri, baik individu 

maupun kelompok 

tentang الساعة 

6. Guru menjelaskan secara 

singkat materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

7. Guru memberikan pesan-

pesan moral terkait 

dengan keimanan  dan 

akhlakul karimah 

8. Guru mengajak berdoa 

akhir majlis, dilanjutkan 

salam 

 Penilaian Sikap .1 التقومي 9

a. Teknik : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : 

Lembar Observasi 

 Instrument observasi 

sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

Nilai = yang paling 

dominan (modus) 

 Instrument observasi 

sikap sosial: 

غري 
 مناسبة

ألن التقومي بشكلو العام صار  
كامال لكن يف بعض النقاط 

على بعض. أي التقومي مل نقصت 
يلمح فيو دتام اللمحة يف تقومي 
عملية تقومي الكالم، ذلك ألنو ال 
حيتاج إىل كتابة طويلة وال يف مجال 
الكتابة، لو صار بعض النقاط فيها 
صحيح اجلواب من األسئلة 
وفصاحة الكالم إن كان السؤال 

 لسانيا.
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1. Berperilaku 

mengatakan apa 

adanya, baik 

memahami 

kompetensi maupun 

belum memahami 

2. Berperilaku tidak 

menyontek kerjaan 

teman 

3. Berperilaku tidak 

menjiplak hasil 

karya teman/orang 

lain 

4. Berperilaku tidak 

takur untuk bertanya 

5. Menunjukkan 

perilaku tidak takut 

menyampaikan 

pendapat 

Menunjukkan perilaku tidak 

takut tampil di depan kelas 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling 

dominan (modus( 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tehnik: Penugasan 

Bentuk Instrumen : 

Uraian objektif 

Instrumen : terlampir 

Tes Penugasan 

Soal terlampir 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai 

Perolehan X 100  = 

................. X 100 = 

.......... 
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                  Jumlah Skor 

Maksimal  

من ىذه القائمة حصل الباحث على أن الكفاءة اجلوىرية واألساسية 
تناسب نظام كتابة ختطيط تدريس اللغة العربية واألىداف التعليمية 
تناسب واحد منها والتناسب يف ثالثة أىداف سابقة من ىذه 
األىداف. وأما ادلؤشرات التعليمية تناسب النظام يف بعضها وقد تناقض 

لديها األفعال الشغيلية الرمسية. وادلادة الدراسية كانت بعضها ألهنا ليس 
قصَتة فال يبنبغ ىذه ادلادة يف تعليم ما. وطرق التدريس مناسبة للنظام  
كما أن الوسائل تناسب النظام. وأما عملية التعليم فهي مناسبة ألهنا 

 ختتام.الثالثة عمليات من االفتتاح واجلوىرية وا

  ثاينادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل ال: ادلدرسة   ادلدرسة
 : الثالث  اللقاء
 : القراءة  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثاين مهارة القراءةٚ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman 

keimanan dan 

pemberian contoh, 

peserta didik dapat 

bersyukur dengan  

mengucap hamdalah 

atas anugerah Allah 

SWT berupa 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن األىداف من 
األول والثاين اليت كتبها الباحث 
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kepribadian yang jujur 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

2. Melalui interaksi 

dengan lingkungan, 

peserta didik dapat 

menunjukkan perilaku 

tidak  takut tampil di 

depan kelas  

3. Melalui diskusi, peserta 

didik dapat menemukan 

informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  

tentang :  الساعةdengan 

tepat 

4. Melalui diskusi, peserta 

didik menjawab 

pertanyaan dari teks 

bacaan  tentang :  الساعة

dengan tepat  

5. Melalui insya’ 

muwajjah, peserta didik 

dapat menyusun kata 

menjadi kalimat  

tentang  الساعة dengan 

benar 

 التصويب
- Menyatakan 

فعال مل تكن مستعملة باأل
التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا 

س لو يلفخامسها  بلوم وأما
 . ادلهارات عالقة يف تعليم

ادلالحظة: وجوب ادلعرفة عند 
ادلدرسُت إضافة األفعال 
التشغيلية يف كتابة األىداف 

 التعليمية.
 

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

        Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi,    

gotong royong), santun, 

percaya diri dalam 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية اإلندونيسية 

 مٕٛٔٓسنة 



555 
 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, 

danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di skolah dan sumber 

lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.1. Menyadari pentingnya 

kejujuran dan  percaya 

diri sebagai anugerah 

Allah dalam  

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosialsekitar 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية اإلندونيسية 
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rumah dan madrasah 

2.1. Menunjukkan perilaku 

jujur dan     percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

3.1. Memahami  bunyi , 

makna, dan gagasan 

dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang berkaitan 

dengan topik :  الساعة 

baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 

 

 مٕٛٔٓسنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa 

sikap jujur yang kita 

miliki merupakan 

anugrah Allah. 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah 

karena telah diberi 

Allah kepribadian 

yang jujur dan 

percaya diri 

3.1.1 Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari 

hari 

3.1.2 Berperilaku tidak 

takut tampil di depan 

kelas 

4.1.1 Melafkan bunyi kata 

yang di dengar 

tentang : الساعة 

4.1.2 Menjelaskan makna 

kata yang    

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف 
غَت   لثىذا التخطيط اللقاء الثا

مناسبة كلها. لكن الكلمات 
ادلخطيطة ىي كلمة فعلية اليت  
كانت ليست مأخوذة من 

 األفعال التشغيلية.
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berhubungan dengan 

topik: الساعة  

4.1.3 Membedakan 

informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  

tentang : الساعة 

4.1.4 Menyebutkan 

struktur kalimat 

yang   berkaitan 

dengan topik :الساعة 

 التصىيب

- Menyatakan 

- Menyatakan 

- Menunjukkan 

-  Menunjukkan 

 

 

املادة  5
 الدراسية

 القراءة
 َأْعَمالَُنا اليَـْوِميَّة

السَّاِدَسة السَّاَعُة اآلن  )أ(
 َصَباًحا

َحَسن اآلن يَُذاِكر ُدُرْوَسُو يف 
 ُغْرَفِة الـَمْكَتب

َوُأْخُتُو َعاِئَشة تَُذاِكر ُدُرْوَسَها 
 يف ُغْرَفِة الـَمْكَتب

َوأُمُّ َحَسن، السَّيَِّدة َحِلْيَمة، 
 الُفطُْور يف الـَمْطَبختُِعّد 

 السَّابَِعة)ب( السَّاَعة اآلن 
َيْذَىب َحَسن َوُأْخُتُو ِإىَل 

صارت ادلادة غَت مناسبة لكوهنا  مناسبة
غَت موجودة يف ختطيط تدريس 

 اللغة العربية. 
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 الـَمْدَرَسة بـَْعَد تـََناُوِل الُفطُْور
َيْذَىب َحَسن بِالسَّيَّاَرة، 

َوَتْذَىب َعاِئَشة َمْشًيا َعَلى 
 اأَلْقَدام

َوَيْذَىب أَبُو َحَسن، السَّيِّد 
 ِو بِالسَّيَّاَرةَأمْحَد، ِإىَل َمْكَتبِ 

َيْستَـْغرِق الذََّىاب ِإىَل 
 الـَمْكَتب َساَعة َواِحَدة

 َوأُمُّ َحَسن اَل َتْذَىب ِإىَل َأيِّ 
 َمَكان. ِىَي َربَُّة البَـْيت

 الثَّاِمَنة)ج( السَّاَعة اآلن 
َحَسن َيْدُرس يف الَفْصل،ُىَو 
طَاِلب يف الـَمْدَرَسة 

َطة   الـُمتَـَوسِّ
ْدُرس يف الَفْصل، َوَعاِئَشة تَ 

ِىَي طَالَِبة يف الـَمْدَرَسة 
 ااِلبِْتَدائَِية

 
الرَّاِبَعة (السَّاَعة اآلن د)

 بـَْعَد العصر َوالنِّْصف
جَيِْلس َحَسن َوأُْسَرتُُو يف ُغْرَفِة 

 اجلُُلْوس
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يـََتَكلَّم َحَسن َمَع أُْسَرتِِو، 
 َوُىْم َمْسُرْوُرْون

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب 
التعلم باالكتشاف والعلمي 

وطريقة السؤال واجلواب 
 وادلظاىرة

ألن الطريقة أشارت إىل أن  مناسبة
مثل التعلم الطرق مناسبة 

باالكتشاف الذي بدئ من 
تقدمي ادلعلومات تعليم فعايل و 

 اذلامة من القراءة.
وسائل  7

 التعليم
 البطاقة ادلصورة عن الساعة

 البطاقة الكلمات عن الساعة
 ومكروساف بوربويت

ألن الوسائل اليت ذكرت  تصور  مناسبة
عمليتها يف تنمية قدرة الطالب 

أو تسهيلهم يف تعليم القراءة.  
كما ذكر يف نظام الكتابة أن 

منها أن تأيت مبؤيد الوسائل البد 
التعليم من ناحية تسهيل فهم 
الطالب على ادلادة اليت 
ستدرس. ولكن ادلادة غَت 

 موجودة
عملية  8

 التعليم
التصويب:  غَت موجودة

مضى الباحث كالما من 
إبراز غَت موجود النقاط،  
كانت التصويبات أو 
اإلصالحات اليت يراد من 
حبث ىذه الدراسة معدومة 

غري 
 مناسبة

عملية التعليم ال تناسب نظام 
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا غَت  ٖٕٔٓالعربية منهج 
 موجودة
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 غَت مكتوبة.لكون النقاط 
  Penilaian Sikap التقومي 9

 Tekhnik  : 

Observasi 

 Bentuk Instrumen : 

Lembar Observasi 

 Instrument observasi 

sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan 

dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

Nilai = yang paling 

dominan (modus) 

 Instrument observasi 

sikap sosial: 

- Berperilaku 

mengatakan apa 

adanya, baik 

memahami kompetensi 

maupun belum 

memahami 

- Berperilaku tidak 

menyontek kerjaan 

teman 

- Berperilaku tidak 

menjiplak hasil karya 

teman/orang lain 

- Berperilaku tidak takur 

untuk bertanya 

ألن التقومي بشكلو العام صار   مناسبة
ويكون التقومي أيضا كامال 

واضحا من حيث حضور أدوات 
قياس قدرات الطالب على 

 القراءة.
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- Menunjukkan perilaku 

tidak takut 

menyampaikan 

pendapat 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling 

dominan (modus) 

 Penilaian 

pengetahuan 

Tehnik: Tes lisan 

Bentuk Instrumen : soal 

objektif 

Instrumen : terlampir 

Soal ada 

Pedoman  penskoran : 

4  = Baik Sekali (80 

s/d 100%)  

3 = Baik (60 s/d 

79%) 

2 = Cukup(30 s/d 

59%) 

1 =Kurang.( 0 s/d 

29%) 

Pedoman Penilaian 

Nilai Akhir = Jumlah 

Nilai Perolehan X 100  

= ................. X 100 = 

.......... 

                 Jumlah Skor 

Maksimal  8 
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كما مضت اللمحة يف بيان القائمة اليت تتكلم يف حتليل ختطيط تدريس 
اللغة العربية وجد فيها الباحث الكفاءة األساسية واجلوىرية مناسبة لنظام  
كتابة التخطيط وأما األىداف الدراسية فهي غَت مناسبة يف بعضها. أما 

تعملة ادلؤشرات التعليمية فهي غَت مناسبة يف بعضها لكون األفعال مس
يف غَت تشغيلية رمسية يف بلوم. وتكون الطريقة والوسائل التعليم مناسبتُت 

توافق نظام   هنا. وتكون ادلادة الدراسية  مناسبة ألتعليم مهارة القراءة
وتكون عملية التعليم و غَت  كتابة ختطيط تدريس اللغة العربية الرمسية 

  .مناسبة لكون غَت موجودة أما التقومي فهو مناسب

 ثاين: ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل ال  ادلدرسة
 : الرابع  اللقاء
 : الكتابة  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثاين مهارة الكتابةٛ-ٗاجلدول 
األوجاه  رقم

 امللحوظة
 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui penanaman 

keimanan dan pemberian 

contoh, peserta didik dapat 

bersyukur dengan  

mengucap hamdalah atas 

anugerah Allah SWT 

berupa kepribadian yang 

percaya diri dalam 

kehidupan sehari- hari 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة وىي 
خط حتت اجلمل اليت اعتربت 
خطأ، ألن األىداف من األول 
والثاين اليت كتبها الباحث مل تكن 
مستعملة باألفعال التسشغيلية 
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2. Melalui interaksi dengan 

lingkungan, peserta didik 

dapat menunjukkan 

perilaku tidak  takut tampil 

di depan kelas 

3. Melalui metode qowa’id 

wa tarjamah, peserta didik 

dapat menyebutkan  

struktur kalimat yang 

berkaitan dengan  عدد معدود

 dengan baik dan benar 

4. Melalui resitasi atau 

penugasan,peserta didik 

dapat menyusun dialog 

sederhana tentang   الساعة

dengan baik dan benar 

 التصويب

- Menyatakan 

- Menyusun 

 .الرمسية اليت رمزىا بلوم

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

      Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi,    

gotong royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasar kan 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 
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rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

skolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.1. Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosialsekitar rumah dan 

madrasah. 

2.1 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

3.1. Memahami  bunyi , 

makna, dan gagasan dari 

kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  

 baik secara lisan الساعة

maupun tertulis\ 

4.1. Mendemostrasikan 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسبة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 
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ungkapan informasi lisan 

dan tulisan sederhana 

tentang topic  : الساعة

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.1.1 Menyadari bahwa sikap 

jujur yang kita miliki 

merupakan anugrah Allah 

1.1.2 Bersyukur dengan 

mengucap hamdalah karena 

telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur dan 

percaya diri 

3.1.1. Berperilaku tidak 

menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

3.1.2. Berperilaku tidak 

takut tampil di depan kelas 

4.1.1 Melafalkan dialog 

sederhana yang 

berhubungan dengan 

topik: الساعة sesuai 

dengan struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

4.1.2 Mendemonstrasikan 

dialog sederhana tentang 

 الساعة

4.1.3 Menulis dialog  sederhana 

tentang الساعة 

4.1.4 menyusun dialog 

sederhana tentang الساعة 

 التصويب

- menyatakan 

- menyatakan 

- menunjukkan 

- menunjukkan 

 

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف ىذا 
التخطيط اللقاء الثاين غَت  مناسبة 
كلها. لكن الكلمات ادلخطيطة 

اليت كانت ليست ىي كلمة فعلية 
مأخوذة من األفعال التشغيلية أو 
معٌت ادلؤشرات اليت ال تناسب مادة 

 التدريس.



555 
 

املادة  5
 الدراسية

 الرتكيب
 )أ(

السَّاَعة السَّاِبَعة /  َكِم السَّاَعة ؟
 السَّاَعة اآلن السَّاِبَعة
السَّاَعة  َكِم السَّاَعة اآلن ؟

السَّاِدَسة َصَباًحا/ السَّاَعة اآلن 
السَّاَعة . السَّاِدَسة َصَباًحا

الَعاِشَرة َومَخُْس َدَقاِئق/ السَّاَعة 
 اآلن ....

السَّاَعة الَعاِشَرة َومَخُْس َدَقاِئق/ 
 السَّاَعة اآلن ....

السَّاَعة التَّاِسَعة َوالنِّْصف/ 
 السَّاَعة اآلن ....

 )ب(
 يف َأيِّ َساَعة

تَُذاِكر  َتْذَىبُت ِإىَل الـمـَْدَرَسة ؟
 َناول الُفطُْور ؟تَـ تَـ  ُدُرْوَسك ؟

 َتْطُبِخُْتَ الطََّعام ؟
 )ج(

 َكْم َساَعة
ْدَرَسة ؟

َ
 َيْستَـْغرِقُالذََّىاب ِإىَل ادل

 َتْستَـْغرِق احِلصَُّة اأُلْوىَل ؟

زلدودة عن صارت ادلادة الدراسية  مناسبة
ىذه ادلكتوبة قد أشارت الباحث 
أهنا تقتصر على ىذا احلوار ويراد 
من احلوار أكثر من حوار واحد. 
وىي مناسبة لنظام كتابة ختطيط 
التدريس ألهنا اشتملت موضوع من 

 ادلواضع الرمسية
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 َيْستَـْغرِق َدْرُس الَعَربِيَّة ؟
 َتْستَـْغرِق ااِلْسًتَاَحة ؟

طرق  6
 التعليم

طريقة تدريبات وأسلوب التعلم 
باالكتشاف والعلمي وطريقة 

 واجلواب وادلظاىرةالسؤال 

ألن الطريقة أشارت إىل أن الطرق  مناسبة
مثل التعلم باالكتشاف مناسبة 

الذي بدئ من تعليم فعايل وتقدمي 
 ادلعلومات اذلامة من الكتابة.

وسائل  7
 التعليم

 البطاقة ادلصورة عن الساعة
 البطاقة الكلمات عن الساعة

 ومكروساف بوربويت

ألن الوسائل اليت ذكرت  تصور  مناسبة
عمليتها يف تنمية قدرة الطالب أو 

.  كما الكتابةتسهيلهم يف تعليم 
ذكر يف نظام الكتابة أن الوسائل 
البد منها أن تأيت مبؤيد التعليم من 
ناحية تسهيل فهم الطالب على 
ادلادة اليت ستدرس. ولكن ادلادة 

 غَت موجودة
عملية  8

 التعليم
تصويب: مضى ال غَت موجودة

الباحث كالما من إبراز غَت 
موجود النقاط، كانت 
التصويبات أو اإلصالحات 
اليت يراد من حبث ىذه الدراسة 
معدومة لكون النقاط غَت 

 مكتوبة.

غري 
 مناسبة

عملية التعليم ال تناسب نظام 
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا غَت  ٖٕٔٓالعربية منهج 
 موجودة

 Penilaian Sikap .1 التقومي 9

a. Tekhnik : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : 

ألن التقومي بشكلو العام صار   مناسبة
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Lembar Observasi 

 Instrument observasi 

sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp tdk 

menjawab) 

2 = kurang yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan tp 

jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab 

lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

 

 Instrument observasi 

sikap sosial: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan tp tdk 

menjawab) 

2 = kurang yakin (jika 

ditanya terkait keyakinan tp 

jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait 

keyakinan dan menjawab 

lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya 

terkait keyakinan dan 

menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan 

(modus) 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

كامال لكن يف بعض النقاط 
نقصت على بعض. أي التقومي 
يلمح فيو حملة جيدة يف تقومي عملية 
تعليم الكتابة، ذلك ألن القراءة ال 
حيتاج إىل كتابة طويلة وال يف مجال 
الكتابة، وإمنا صحة اجلواب من 
األسئلة وفصاحة التعبَت إن كان 

 السؤال لسانيا.
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3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling 

dominan (modus) 

2. Penilaian 

pengetahuan 

Tehnik: Tes lisan 

Bentuk Instrumen : 

soal objektif 

Instrumen : terlampir 

 

  Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai 

Perolehan X 100  = 

................. X 100 = 

.......... 

                 Jumlah Skor 

Maksimal  8 

ىذه القائمة حصل الباحث على االستنباطات اليت تتجل  من
على النحو التايل: األىداف الدراسية اتفق بعضها لنظام كتابة التخطيط 
أما الكفاءة اجلوىرية واألساسية فتتفق لنظام الكتابة. وتكون ادلؤشرات 
التعليمية غَت مناسبة يف لكون بعضها مل تستعمل األفعال التشغيلية يف 

. وتكون ادلادة الدراسية غَت مناسبة لكوهنا موجودة كما أن الطرق الكتابة
والوسائل مناسبتُت.  وعملية التعليم غَت مناسبة ألهنا غَت موجودة يف 

 التخطيط. ويكون التقومي مناسبا ألن التقومي مقيسا ألىداف التعليم.

 

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثالث  ادلدرسة
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 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ:  عام الدراسيال

 : األول  اللقاء

 : االستماع  ادلهارة

ختطيط الدراسي لتعليم اللغة العربية مضموم على أربع اللقاءات اليت 
 فصلها وبينها الباحث على القائمة التالية:

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثالث مهارة االستماعٜ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة التخطيطمضمومات 
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األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui motivasi peserta didik 

dapat berperilaku tidak 

menyontek dan jujur dalam 

kehidupan sehari. 

2.  Melalui perilaku berani 

bertanya  peserta didik dapat 

menyebutkan makna mufrodat 

terkait  رأس السنة الهجرية  

dengan baik dan benar 

3.  Melalui istima’ peserta didik 

dapat melafalkan bunyi frase 

terkait  رأس السنة الهجرية  

dengan baik dan benar 

4.  Melalui istima’ peserta didik 

dapat mendemonstrasikan 

hiwar  terkait  رأس السنة الهجرية  

dengan baik dan benar 

 التصىيب

- Menunjukkan 

- Membuat 

 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن 
األىداف من األول إىل 
ثانيها اليت كتبها الباحث مل 
تكن مستعملة باألفعال 
التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا 
بلوم. وأما اذلدف الرابع 
فاستعمل ادلدرس فيو فعال 
تشغيليا يناسب مستوى 
 التفكَت عند الطالب. 

ة: وجوب ادلعرفة ادلالحظ
عند ادلدرسُت إضافة األفعال 
التشغيلية يف كتابة األىداف 

 التعليمية.
الكفاءة  3

 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

      Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,    gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

لكفاءة وكتاهبا على توافق ا مناسة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 
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dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, danmengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

skolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1.2. Meyakini adanya motivasi 

internal (intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab 

2.1 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik :  رأس السنة اذلجرية  

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.2.1. Menyadari bahwa motivasi 

internal (intrinsik) adalah 

anugerah Allah 
2.1.1. Menunjukkan perilaku 

berani bertanya atau 

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية 
يف ىذا التخطيط اللقاء 
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berpendapat dalam kelas 

2.1.2. Berperilaku percaya diri 

dalam pengembangan 

kemampuan berbahasa 

3.2.1 Membedakan bunyi dan 

makna kalimat ungkapan 

sederhana sesuai dengan 

unsur  kebahasaan     تصريف

 dengan benar الفعل الماضى   

3.2.2 Menyebutkan  makna 

kalimat sesuai dengan unsur 

kaidah dari ujaran kata 

terkait topik  رأس السنة الهجرية   

3.2.3 Mengidentifikasi kalimat 

sesuai dengan unsur kaidah 

dari ujaran kata sederhana 

terkait topik  رأس السنة الهجرية 

 التصويب
- Menyatakan  

- Menunjukkan 

األول غَت مناسبة كلها. 
لكن الكلمات ادلخطوطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت 
ليست مأخوذة من األفعال 
التشغيلية أو ادلوضوع الذي 
ال تناسبها الكفاءة 

 األساسية.

املادة  5
 الدراسية

التصويب: مضى  غَت موجودة
الباحث كالما من إبراز غَت موجود 

النقاط، كانت التصويبات أو 
اليت يراد من حبث ىذه  اإلصالحات

الدراسة معدومة لكون النقاط غَت 
 مكتوبة.

غري 
 مناسبة

صارت ادلادة الدراسية 
زلدودة عن ىذه ادلكتوبة قد 
أشارت الباحث أهنا تقتصر 
استفادهتا يف اللقاء الثاين 
والثالث والرابع وال األول. 
ألهنا غَت موجودة يف ختطيط 

 تعليم اللغة العربية.
طرق  6

 يمالتعل
 طريقة تدريبات 

 وأسلوب التعلم باالكتشاف 
 وأسلوب التعلم العلمي 
 وطريقة السؤال واجلواب 

ألن الطريقة أشارت الباحث  مناسبة
إىل أن أحد طريقة تستخدم 
يف تعليم االستماع الذي 
يناسب ترتيب ادلهارات 
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 وطريقة ادلظاىرة 
 وأسلوب التعلم بألعاب األدوار

والكفاءات األساسية وىي 
طريقة السؤال واجلواب 

 وادلظاىرة 
وسائل  7

 التعليم
 احملموالت اإللكًتونية

 الشاشة اإللكًتونية

غري 
 مناسبة

ألن الوسائل اليت ذكرت مل 
يف تنمية تصور عمليتها 

قدرة الطالب أو تسهيلهم 
يف تعليم االستماع.  كما 
ذكر يف نظام الكتابة أن 
الوسائل البد منها أن تأيت 
مبؤيد التعليم من ناحية 
تسهيل فهم الطالب على 

 ادلادة اليت ستدرس.
عملية  8

 التعليم

A. PENDAHULUAN 

1. Guru memberi salam dan 

mengajak siswa berdoa, 

dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin do’a (PPK 

religius) 

2. Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa2. 

Guru mengadakan appersepsi, 

menanyakan pengalamanp 

peserta didik serta mengaitkan 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Guru mengajak siswa agar 

selalu bersyukur kepada Allah 

SWT atas kesempatan yang 

diberikan untuk belajar B Arab 

4. Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat mempelajari materi 

عملية التعليم تناسب نظام  مناسبة
خطيط تدريس الكتابة لت

 ٖٕٔٓاللغة العربية منهج 
ألهنا تضم عملية ادلقدمة 

 واجلوىرية واالختتام
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serta kompetensi yang akan di 

capai 

5. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

yangakan d ilaksanakan 

6. Guru menjelaskan tehnik 

penilaian yang akan diberikan  

selama proses pembelajaran 

B. KEGIATAN INTI 

Mengamati 

1. Peserta didik membaca 

literatur tentang kisah 

Hijrahnya Nabi Muhammad 

SAW dari Mekah ke Madinah 

selama 15 menit (literasi) 

2. Peserta didik mendengarkan 

mufrodat baru/frase yang 

diperdengarkan oleh guru 

3. Menanya melalui stimulus 

guru, peserta didik bertanya 

jawab dengan peserta didik 

lain tentang mufrodat baru, 

frase dan kalimat tentang   رأس
  السنة اذلجرية

4. Mencoba /mengeksplorasi 

5. Peserta didik melafalkan 

mufrodat tentang رأس السنة اذلجرية  
6. Peserta didik menyebutkan  

makna kata tentang tema   رأس
 sesuai kartu kata yang  السنة اذلجرية

ditunjukkan  oleh guru 

(comunicative) 

7. Peserta didik mencari 

arti/makna kosa kata baru dari  

kamus atau buku b.Arab 

lainnya 

Menalar /mengasosiasi 

1. Secara berkelompok Peserta 

didik membuat  pemetaan 
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mufrodat Hijrah Nabi 

Muhammad SAW dengan 

temannya sesuai dengan 

struktur dan unsur kebahasaan 

dan kemudian 

mendiskusikannya 

(comunicative,PPK kerjasama, 

colaborative, HOTS) 

Mengkomunikasikan  

Siswa mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya tentang Hijrah 

Nabi Muhammad SAW 

(comunicative,PPK kerjasama, 

colaborative, HOTS) 

1. Kelompok lain menanggapi 

(critical thinking) 

2. Peserta didik memperoleh 

feedback dari guru tentang 

hasil diskusinya 

C. PENUTUP 

1. Guru beserta peserta didk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran (comunicative) 

2. Guru mengadakan refleksi 

(penguatan) hasil pembelajaran 

(comunicative) 

3. Guru memberikan tugas pada 

peserta didik secara individu 

(HOTS) 

4. Guru menjelaskan secara singkat 

materi /kegiatan pembelajaran 

yang akan datang 

5. Guru memberikan pesan moral 

yang terkait dengan keimanan 

(KI-I) dan akhlakkul karimah 

(KI-2) 

6. Bersama peserta didik guru 

menutup pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam 

التقومي ألنو خيالف نظام  غري التصويب: مضى  غَت موجودة التقومي 9
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الباحث كالما من إبراز غَت موجود 
النقاط، كانت التصويبات أو 
اإلصالحات اليت يراد من حبث ىذه 
الدراسة معدومة لكون النقاط غَت 

 مكتوبة.

كتابة ختطيط تدريس اللغة  مناسبة
م، ٕٛٔٓاللغة العربية سنة 

أي إنو مل يكن موجودا يف 
 التخطيط.

من ىذه العملية صارت اجلداول اليت حملت سابقة حتصل على 
بعض االستنباطات اليت تتمثل على عدة الكالم: الكفاءة األساسية 

لو كان التخطيط ضم أربعة واجلوىرية تناسب بنظام كتابة التخطيط 
اللقاءات وتكون ادلؤشرات التعليمية غَت مناسبة يف بعضها للنظام ألهنا 
مل تكن لديها األفعال التشغيلية على صحيفة التخطيط وكان ادلوضوع 
من أحد ادلؤشرات غَت مناسبة.  وادلادة الدراسية صارت غَت مناسبة ألهنا 

وطرق التدريس مناسبة لكوهنا  غَت موجودة يف عملية تعليم االستماع.
مطابقة للمهارة اليت ستعلم هبذه ادلادة الدراسية، أما الوسائل التعليمية 
فتناسب التدريس ألهنا مل تكن مشَتة إىل تنمية قدرة الطالب على 
االستماع. وعملية التعليم مناسبة للنظام ألهنا ضمت ثالث العمليات 

ما التقومي فهو غَت مناسبة ألنو مل من االفتتاح واجلوىرية واالختتام. وأ
يطابق بعملية عملية التدريس أو مهارة اللغة اليت تدرس ألنو غَت موجود 

 يف التخطيط.

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثالث  ادلدرسة
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ:  العام الدراسي
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 : الثاين  اللقاء
 : الكالم  ادلهارة

 مالحظة التخطيط للفصل الثالث مهارة الكالم: قائمة ٓٔ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui maharoh kalam peserta 

didik dapat menyebutkan  

makna kalimat sesuai dengan 

unsur kaidah dari ujaran kata 

terkait topik   الهجريةرأس السنة   

dengan baik dan benar 

2. Melalui maharoh kalam’ siswa 

dapat mengungkapkan 

ungkapan –ungkapan tentang  

 yang  رأس السنة الهجرية

diperdengarkan oleh guru 

dengan baik dan benar 

3. Melalui maharoh kalam 

mengungkapkan kalimat 

dengan lisan sesuai dengan 

unsur kaidah tentang topik   رأس

    السنة الهجرية

4. Melalui sikap percaya diri 

peserta didik dapat 

mendemonstrasikan tulisan 

sederhana tentang topik  رأس

 denganالسنة الهجرية  

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 التصويب

- Menyusun 

وضع الباحث عالمة خاصة  غري مناسبة
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن 
األىداف من الثاين إىل 
ثالثها اليت كتبها الباحث مل 
تكن مستعملة باألفعال 
التسشغيلية الرمسية اليت 
رمزىا بلوم. وأما اذلدف 
األول فاستعمل ادلدرس فيو 
فعال تشغيليا مل يناسب 
 مهارة التعليم عند الطالب. 
ادلالحظة: وجوب ادلعرفة 
عند ادلدرسُت إضافة 
األفعال التشغيلية يف كتابة 
 األىداف التعليمية.
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- Menyusun 

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

        Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسة
درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

 Meyakini adanya motivasi .1الكفاءة  2

internal (intrinsik) sebagai 
الكفاءة وكتاهبا على توافق  مناسبة
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 anugerah Allah untuk األساسية

pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab\ 

2. Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

3. Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  رأس

 السنة الهجرية  

4. Mendemonstrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik  رأس

 dengan  السنة الهجرية

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

درستور ختطيط التدريس من 
وزيرة الشؤون الدينية 

 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

املؤشرات  4
 التعليمية

1.2.1. Menyadari bahwa 

motivasi internal 

(intrinsik) adalah 

anugerah Allah 
2.2.1 Menunjukkan perilaku 

berani bertanya atau 

berpendapat dalam kelas 

2.2.2 Berperilaku percaya diri 

dalam pengembangan 

kemampuan berbahasa 

4.2.1 Mengungkapkan kalimat 

dengan lisan dan tulisan 

sesuai dengan unsur kaidah 

tentang topik   رأس السنة

    الهجرية

4.2.2 Mendemonstrasikan tulisan 

sederhana tentang topik 

 dengan رأس السنة الهجرية  

memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

مل تكن ادلؤشرات التعليمية  غري مناسبة
يف ىذا التخطيط اللقاء 
الثاين غَت  مناسبة كلها. 
لكن الكلمات ادلخطوطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت 
ليست مأخوذة من األفعال 

 التشغيلية.
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yang benar dan sesuai 

konteks 

 التصويب
- Manyatakan 

- Menyusun  

املادة  5
 الدراسية

التصويب: مضى  غَت موجودة
الباحث كالما من إبراز غَت موجود 
النقاط، كانت التصويبات أو 
اإلصالحات اليت يراد من حبث ىذه 
الدراسة معدومة لكون النقاط غَت 

 مكتوبة.

صارت ادلادة الدراسية  غري مناسبة
زلدودة عن ىذه ادلكتوبة قد 
أشارت الباحث أهنا تقتصر 
استفادهتا اللقاءات 
األخرى. وىي صارت غَت 
موجودة يف ختطيط تعليم 

 اللغة العربية.
طرق  6

 التعليم
 طريقة تدريبات 

 وأسلوب التعلم باالكتشاف 
 وأسلوب التعلم العلمي 
 وطريقة السؤال واجلواب 

 وطريقة ادلظاىرة 
 وأسلوب التعلم بألعاب األدوار

ألن الطريقة أشارت  مناسبة
الباحث إىل أن أحد طريقة 
تستخدم يف تعليم االستماع 
الذي يناسب ترتيب 
ادلهارات والكفاءات 
األساسية وىي طريقة 

 السؤال واجلواب وادلظاىرة 
وسائل  7

 التعليم
 احملموالت اإللكًتونية

 الشاشة اإللكًتونية

ألن الوسائل اليت ذكرت مل  غري مناسبة
يف تنمية تصور عمليتها 

قدرة الطالب أو تسهيلهم 
يف تعليم الكالم.  كما ذكر 
يف نظام الكتابة أن الوسائل 
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البد منها أن تأيت مبؤيد 
التعليم من ناحية تسهيل 
فهم الطالب على ادلادة 

 اليت ستدرس.
عملية  8

 التعليم

A. PENDAHULUAN 

1. Guru memberi salam dan 

mengajak siswa berdoa, 

memulai pelajaran dengan 

membaca basmalah; (PPK 

religius) 

2. Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa2. 

Guru mengadakan appersepsi, 

menanyakan pengalaman peserta 

didik serta mengaitkan dengan 

materi yang akan dipelajari 

3. Guru mengajak siswa agar selalu 

bersyukur kepada Allah SWT 

atas kesempatan yang diberikan 

untuk belajar B Arab 

4. Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat mempelajari materi 

serta kompetensi yang akan di 

capai 

5. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang akan 

d ilaksanakan 

6. Guru menjelaskan tehnik 

penilaian yang akan diberikan  

selama proses pembelajaran 

B. INTI 

Mengamati  

 Peserta didik membaca buku 

tentang Hijrah Nabi Muhammad 

SAW (literasi) 

 Peserta didik membaca buku 

tentang Hijrah Nabi Muhammad 

SAW yang ada pada buku teks 

tentang  رأس السنة اذلجرية Menanya 

Dengan stimulus guru Peserta didik 

menanyakan isi dari dialog yang 

التعليم تناسب نظام عملية  مناسبة
الكتابة لتخطيط تدريس 

 ٖٕٔٓاللغة العربية منهج 
ألهنا تضم عملية ادلقدمة 

 واجلوىرية واالختتام
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ada pada buku teks tentang   رأس السنة
  اذلجرية

Mencoba 

Secara berpasangan,peserta didik 

menyusun dialog sederhana tentang  

  رأس السنة اذلجرية
Menalar 

 Secara berpasangan Peserta didik 

membuat rumusan ungkapan yang 

dipakai dlm dialog sederhana 

tentang رأس السنة اذلجرية (HOTS) 
Berkomunikasi 

a.Secara berpasangan, peserta didik 

mempraktikan dialog sederhana ttg 

 (HOTS)  رأس السنة اذلجرية

b. Peserta didik memperoleh 

feedback dari guru tentang hasil 

diskusinya 

C. PENUTUP 

a. Guru beserta peserta didk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

(comunicative) 

b. Guru mengadakan refleksi 

(penguatan) hasil pembelajaran 

(comunicative) 

c. Guru memberikan tugas pada 

peserta didik secara individu 

(HOTS) 

d. Guru menjelaskan secara singkat 

materi /kegiatan pembelajaran yang 

akan datang 

e. Guru memberikan pesan moral 

yang terkait dengan keimanan (KI-

I) dan akhlakkul karimah (KI-2) 

f. Bersama peserta didik guru 

menutup pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam 

التصويب: مضى  غَت موجودة التقومي 9
الباحث كالما من إبراز غَت موجود 

التقومي ألنو خيالف نظام   غري مناسبة
كتابة ختطيط تدريس اللغة 
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النقاط، كانت التصويبات أو 
اإلصالحات اليت يراد من حبث ىذه 

النقاط غَت الدراسة معدومة لكون 
 مكتوبة.

 

 

م، ٕٛٔٓاللغة العربية سنة 
أي إنو مل يكن موجودا يف 

 التخطيط.

 

من ىذه القائمة حصل الباحث على أن الكفاءة اجلوىرية واألساسية 
تناسب نظام كتابة ختطيط تدريس اللغة العربية واألىداف التعليمية 
التناسب يف أربعة من أىداف سابقة أي حصلت األىداف شاذا ال 
يصح كونو فيها. وأما ادلؤشرات التعليمية تناسب النظام يف بعضها وقد 

هنا ليس لديها األفعال الشغيلية الرمسية. وادلادة الدراسية تناقض بعضها أل
غَت مناسبة ألهنا مل تكن موجودة يف التخطيط. وطرق التدريس مناسبة 
للنظام حىت أصبحت العملية مصورة قليلة وما الوسائل فال تناسب 
النظام. وعملية التعليم ىي مناسبة ألهنا ثالثة عمليات من االفتتاح 

الختتام، والتقومي الذي صممو ادلدرس غَت مناسب لكونو واجلوىرية وا
 معدوما يف التخطيط.

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثالث  ادلدرسة
 : الثالث  اللقاء
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 : القراءة  ادلهارة
 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثالث مهارة القراءةٔٔ-ٗاجلدول 

األوجاه  رقم
 امللحوظة

 األسباب املناسبة التخطيط مضمومات

األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui qiro’ah peserta 

didik dapat melafalkan 

bacaan tentang   رأس السنة

 secara   الهجرية

bergantian dengan benar 

2. Melalui sikap berani 

peserta didik dapat 

peserta didik bertanya 

jawab tentang bacaan  

الهجرية رأس السنة   

3. Melalui kelompok 

Peserta didik dapat 

menterjemahkan bacaan 

tentang  رأس السنة الهجرية  

dengan benar 

4. Melalui kelompok 

Peserta didik membuat 

rumusan struktur 

kalimat yang terdapat 

dalam bacaan tentang  

  رأس السنة الهجرية

dengan benar 

 

 التصويب
- Membuat 

- menyusun 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة 
وىي خط حتت اجلمل اليت 
اعتربت خطأ، ألن األىداف 
الثاين والرابع اليت كتبها 
الباحث مل تكن مستعملة 
باألفعال التسشغيلية الرمسية 
اليت رمزىا بلوم ومل يكن 
لديهما عالقة ادلهارة اليت 

 تدرس. 
ادلالحظة: وجوب ادلعرفة عند 
ادلدرسُت إضافة األفعال 
التشغيلية يف كتابة األىداف 

 التعليمية.

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

على  توافق الكفاءة وكتاهبا مناسة
درستور ختطيط التدريس 
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        Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,    gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

من وزيرة الشؤون الدينية 
 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 

الكفاءة  2
 األساسية

1.2 Meyakini adanya motivasi 

internal (intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab 

2.1. Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

3.2. Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik:  رأس السنة اذلجرية 

توافق الكفاءة وكتاهبا على  مناسبة
درستور ختطيط التدريس من 

الشؤون الدينية وزيرة 
 مٕٛٔٓاإلندونيسية سنة 
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املؤشرات  4
 التعليمية

1.2.1Menyadari bahwa motivasi 

internal (intrinsik) adalah 

anugerah Allah  

2.2.1. Menunjukkan perilaku berani 

bertanya atau berpendapat 

dalam kelas 

2.2.2.Berperilaku percaya diri 

dalam pengembangan 

kemampuan berbahasa 

3.2.1. Membedakan bunyi dan 

makna kalimat ungkapan 

sederhana sesuai dengan 

unsur  kebahasaan    

 تصريف الفعل الماضى   

dengan benar 

3.2.2. Menyebutkan  makna 

kalimat sesuai dengan 

unsur kaidah dari ujaran 

kata terkait topik   رأس السنة

    الهجرية

3.2.3. Mengidentifikasi kalimat 

sesuai dengan unsur kaidah 

dari ujaran kata sederhana 

terkait topik   رأس السنة

  الهجرية

 التصويب
- Menyatakan 

- menunjukkan 

غري 
 مناسبة

مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف 
األول ىذا التخطيط اللقاء 

غَت مناسبة كلها. لكن 
الكلمات ادلخطوطة ىي كلمة 
فعلية اليت كانت ليست 
مأخوذة من األفعال التشغيلية 
أو ادلوضوع الذي ال تناسبها 

 الكفاءة األساسية.

املادة  5
 الدراسية

 القراءة
َمَع  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصلَّى الرَُّسْولِ ِىْجَرُة 

 َأْصَحابِِو ِاىَل اْلَمِديـَْنةِ 
يَْدُعو  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصلَّى النَِّبُّ َكاَن 

ْساَلِم .وَ   ٰلِكْن ُكفَّاُر َمكَّةَ قـَُرْيًشا ِإىَل ااْلِ
ْوا أََذاُىْم ِإىَل   يـَُردُّْوُه َردِّا َشِدْيًدا.َواْشَتدُّ

َوَاْصَحابِِو،  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصلَّى النَِّبِّ 
 َحىتَّ أََمَر َرُسْوُل للِا َاْصَحابَُو بِاذلِْْجرَةِ 

صارت ادلادة الدراسية زلدودة  مناسبة
عن ىذه ادلكتوبة قد أشارت 

أهنا تقتصر استفادهتا الباحث 
يف ىذا اللقاء وما بعده الرابع. 
وىي مناسبة للمواضع الرمسية 
اليت تلمح من مكتوبات 
الكفاءة األساسية منهج 
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ِإىَل اْلَمِديـَْنِة. َواْلُمْسِلُمْوَن الَِّذْيَن 
يـَُهاِجُرْوَن ِاىَل اْلَمِديـَْنِة ُيَسمَّى 

يـَُهاِجُرْوَن بِاخْلَْوِف  بِاْلُمَهاِجرِْيَن َو ُىمْ 
ِمَن  َمكَّةَ ُكفَّاُر َخْوفًا ِمْن َأْن دَيْنَـَعُهْم  
 للاُ  َصلَّى النَِّبُّ اذلِْْجَرِة يف اْلَمِديـَْنِة.َقِدَم 

وَأْصَحابُُو يف اْلَمِديـَْنِة. ُىْم  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
حلَُِقْوا ااْلَْنَصاَر الَِّذْيَن َيْستَـْقِبُلْوَن 
ِاْسِتْقَبااًل َحارِّا َويـَُقْوُلْوَن "طََلَع اْلَبْدُر 

َنا ..." ٰىذِ  ِه احلَِْديـْثَُة اْلَعِظْيَمُة َتُكْوُن َعَليـْ
ْساَلِم.  َأوََّل التـَّْقِوميِْ اذلِْْجرِيِّ يف ااْلِ

 َوَوَضَعُو ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب.
التـَّْقِومْيُ اذلِْْجرِّي تـََتَكوَُّن ِمْن اثـَْنا َعَشَر 

َربِْيُع ْااَلوَِّل،  َصَفر، َشْهًرا. ِىَي زُلَرَُّم،
، مُجَاَدى ااْلُْوىَل، مُجَاَدى َربِْيُع الثَّاين 

الثَّانَِيِة، َرَجُب، َشْعَباُن، َرَمَضاُن، 
َشوَّاُل، ُذْواْلَقْعَدِة، ُذْواحلِْجَِّة.َوااْلَوَُّل ِمَن 

 .اْلُمَحرَّم تُْذَكُر بِالسََّنِة اجلَِْدْيَدِة.

 الدراسي. ٖٕٔٓ

طرق  6
 التعليم

 طريقة تدريبات 
 وأسلوب التعلم باالكتشاف 

 وأسلوب التعلم العلمي 
 وطريقة السؤال واجلواب 

 وطريقة ادلظاىرة 
 وأسلوب التعلم بألعاب األدوار

ألن الطريقة أشارت الباحث  مناسبة
إىل أن أحد طريقة تستخدم 
يف تعليم القراءة الذي يناسب 
ترتيب ادلهارات والكفاءات 
األساسية وىي طريقة السؤال 
واجلواب وأسلوب التعلم 

 العلمي واالكتشايف
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وسائل  7
 التعليم

 احملموالت اإللكًتونية
 اإللكًتونيةالشاشة 

غري 
 مناسبة

ألن الوسائل اليت ذكرت  
تصور عمليتها يف تنمية قدرة 
الطالب أو تسهيلهم يف تعليم 
القراءة.  كما ذكر يف نظام 
الكتابة أن الوسائل البد منها 
أن تأيت مبؤيد التعليم من 
ناحية تسهيل فهم الطالب 

 على ادلادة اليت ستدرس.
عملية  8

 التعليم

A. PENDAHULUAN 

1. Guru  memberi salam dan 

mengajak siswa 

berdoa,memulai  pelajaran 

dengan membaca basmalah; 

(PPK religius) 

2. Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa2. 

Guru mengadakan  appersepsi, 

menanyakan pengalaman 

peserta didik serta mengaitkan 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Guru mengajak siswa agar 

selalu bersyukur kepada Allah 

SWT atas kesempatan yang 

diberikan untuk belajar B Arab 

4. Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat mempelajari materi 

serta kompetensi yang akan di 

capai 

5. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

6. Guru menjelaskan tehnik 

penilaian yang akan diberikan  

selama proses pembelajaran 

B. INTI 

1. Mengamati 

عملية التعليم تناسب نظام  مناسبة
الكتابة لتخطيط تدريس اللغة 

ألهنا  ٖٕٔٓالعربية منهج 
تضم عملية ادلقدمة واجلوىرية 

 واالختتام
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a. Peserta didik membaca buku       

tentang   اذلجريةرأس السنة   dan 

membuat catatan kecil tentang 

isi bacaan tersebut (literasi) 

b.Peserta didik mengamati 

struktur Tarkib: تصريف الفعل ادلاضى 
yang ada dalam bacaan tentang  

  رأس السنة اذلجرية
2. Menanya,  

      Melalui stimulus guru,peserta 

didik bertanya jawab tentang 

bacaan  رأس السنة الهجرية  

3. Mencoba 

a. Peserta didik melafalkan 

bacaan tentang   رأس السنة

 secara bergantian   الهجرية

       b.Secara berkelompok  peserta 

didik          menterjemah 

bacaan tentang   رأس السنة

  الهجرية
(comunicative,PPK 

kerjasama, colaborative, 

HOTS) 

c.Peserta didik menjawab 

pertanyaan bacaan tentang  

  رأس السنة الهجرية

4.Menalar  

 Secara berkelompok Peserta didik 

membuat rumusan struktur 

kalimat yang terdapat dalam 

bacaan tentang   رأس السنة

 comunicative,PPK)  الهجرية

kerjasama, colaborative, HOTS) 

5.Mengkomunikasikan 

- Siswa mempresentasikan hasil 

kerja    kelompoknya tentang 

rumusan struktur kalimat yang 

terdapat dalam  bacaan tentang   

  رأس السنة اذلجرية



555 
 

(comunicative,PPK kerjasama, 

colaborative, HOTS) 
- Kelompok lain menanggapi ( 

critical thinking)  

- Peserta didik memperoleh 

feedback dari guru tentang hasil 

diskusinya 

C. PENUTUP 

1. Guru beserta peserta didk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran (comunicative) 

2. Guru mengadakan refleksi 

(penguatan) hasil pembelajaran 

(comunicative) 

3. Guru memberikan tugas pada 

peserta didik secara individu 

(HOTS) 

4. Guru menjelaskan secara singkat 

materi /kegiatan pembelajaran 

yang akan dating 

5. Guru memberikan pesan moral 

yang terkait dengan keimanan 

(KI-I) dan akhlakkul karimah 

(KI-2) 

6. Bersama peserta didik guru 

menutup pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam 

التصويب: مضى . غَت موجودة التقومي 9
الباحث كالما من إبراز غَت 
موجود النقاط، كانت التصويبات 
أو اإلصالحات اليت يراد من حبث 

معدومة لكون ىذه الدراسة 
 النقاط غَت مكتوبة.

غري 
 مناسبة

التقومي ألنو خيالف نظام كتابة 
ختطيط تدريس اللغة اللغة 

م، أي إنو ٕٛٔٓالعربية سنة 
 مل يكن موجودا يف التخطيط.

من ىذه العملية صارت اجلداول اليت حملت سابقة حتصل على 
ساسية بعض االستنباطات اليت تتمثل على عدة الكالم: الكفاءة األ
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واجلوىرية تناسب بنظام كتابة التخطيط لو كان التخطيط ضم أربعة 
اللقاءات وتكون ادلؤشرات التعليمية غَت مناسبة يف بعضها للنظام ألهنا 
مل تكن لديها األفعال التشغيلية على صحيفة التخطيط وكان ادلوضوع 

  هنامن أحد ادلؤشرات غَت مناسبة.  وادلادة الدراسية صارت  مناسبة أل
تأيت مبوضوع من ادلواضع الرمسية اليت أمرهتا الكفاءة األساسية. وطرق 
التدريس مناسبة لكوهنا مطابقة للمهارة اليت ستعلم هبذه ادلادة الدراسية، 
أما الوسائل التعليمية فتناسب التدريس ألهنا مل تكن مشَتة إىل تنمية 

نظام ألهنا ضمت قدرة الطالب على القراءة. وعملية التعليم مناسبة لل
ثالث العمليات من االفتتاح واجلوىرية واالختتام. وأما التقومي فهو غَت 
مناسبة ألنو مل يطابق بعملية عملية التدريس أو مهارة اللغة اليت تدرس 

 ألنو غَت موجود يف التخطيط.

 : ادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان إندرا فوري الفصل الثالث  ادلدرسة
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ:  العام الدراسي

 : الرابع  اللقاء
 : الكتابة  ادلهارة

 : قائمة مالحظة التخطيط للفصل الثالث مهارة الكتابةٕٔ-ٗاجلدول 
األوجاه  رقم

 امللحوظة
 األسباب املناسبة مضمومات التخطيط
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األهداف  1
 التعليمية

1. Melalui kitabah peserta 

didik  dapat 

Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat-kalimat 

sesuai contoh dengan 

tepat dan benar 

2. Melalui kitabah peserta 

didik  dapat 

mengungkapkan kalimat 

dengan tulisan  sesuai 

dengan unsur kaidah 

tentang topik   رأس السنة

   الهجرية

 التصويب

- Menyusun 

- Memberikan Contoh 

غري 
 مناسبة

وضع الباحث عالمة خاصة وىي 
خط حتت اجلمل اليت اعتربت 
خطأ، ألن األىداف من األول 
إىل ثانيها اليت كتبها الباحث مل 
تكن مستعملة باألفعال 
التسشغيلية الرمسية اليت رمزىا بلوم. 
وأما مضمومات األىداف مل تكن 
غَت كاملة ألن بعض األىداف 
السلوكية يف ىذا التخطيط 

 معدومة. 
الحظة: وجوب ادلعرفة عند ادل

ادلدرسُت إضافة األفعال التشغيلية 
 يف كتابة األىداف التعليمية.

الكفاءة  3
 اجلوهرية

KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI 1) : 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Kompetensi Inti (KI 2) :  

        Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Kompetensi Inti (KI 3) : 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

لكفاءة وكتاهبا على درستور توافق ا مناسة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 
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konseptual, dan prosedural) 

berdasar kan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4.  Kompetensi Inti (KI 4) : 

Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, 

danmengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

الكفاءة  2
 األساسية

1. Meyakini adanya motivasi 

internal (intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa Arab 

2. Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

3. Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  رأس

   السنة الهجرية
4. Mendemonstrasikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik  رأس
 dengan  السنة اهلجرية

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

توافق الكفاءة وكتاهبا على درستور  مناسبة
ختطيط التدريس من وزيرة الشؤون 

 مٕٛٔٓالدينية اإلندونيسية سنة 

 Menyadari bahwa motivasiاملؤشرات  4

internal (intrinsik) adalah 
مل تكن ادلؤشرات التعليمية يف ىذا غري 
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 anugerah Allah التعليمية

Menunjukkan perilaku berani 

bertanya atau berpendapat 

dalam kelas. 

Berperilaku percaya diri dalam 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

Mengungkapkan kalimat 

dengan lisan dan tulisan sesuai 

dengan unsur kaidah tentang 

topik  رأس السنة اذلجرية    
Mendemonstrasikan tulisan 

sederhana tentang topik  رأس السنة
 dengan memperhatikan اذلجرية 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 التصويب
- Menyatakan 

- Menyusun 

التخطيط اللقاء الثاين غَت  مناسبة   مناسبة
كلها. لكن الكلمات ادلخطوطة 
ىي كلمة فعلية اليت كانت ليست 

 مأخوذة من األفعال التشغيلية.

املادة  5
 الدراسية

   :  تركيب
KALIMAT 

DENGAN 

POLA : FIIL 

MADHI + FAIL 

االمثلة )مجلة فعلية بالفعل  . أ
 ادلاضى(

 اْلَوَلُد بـَْيَت َصِدْيِقوِ  َعِلمَ  .1
 َكاَلُم َأيبْ َحُسَن   .2
َرئِْيُس اجْلَْلَسِة ِعْنَد . قَـَرأَ ٖ

 ِقَياِمِو بـََراِمَج احلَْْفلِ 
 ااْلَْواَلُد أَبَاُىمْ  َأْكَرمَ .ٗ
لَيـَْلى ااْلَْطِعَمَة ِاىَل  َقدََّمتْ .٘

صارت ادلادة الدراسية زلدودة عن  مناسبة
ىذه ادلكتوبة قد أشارت الباحث 
أهنا تقتصر استفادهتا يف ىذا 
اللقاء والثالث. وىي مناسبة 
للمواضع الرمسية اليت تلمح من 
مكتوبات الكفاءة األساسية منهج 

 الدراسي. ٖٕٔٓ
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 احْلَاِضرات
KALIMAT 

DENGAN 

POLA : 

MUBTADA’ + 

KHOBAR 

االمثلة )مجلة امسية بالفعل  .1
 ادلاضى(

 َعِلَم بـَْيَت َصِدْيِقوِ  اْلَوَلدُ  .1
 َحُسنَ  َكاَلُم َأيبْ  .2
قَـَرأَ ِعْنَد  َرئِْيُس اجْلَْلَسةِ . ٖ

 ِقَياِمِو بـََراِمَج احلَْْفل
 ْوا أَبَاُىمْ َأْكَرمُ  ااْلَْواَلدُ  .ٗ

ْت ااْلَْطِعَمَة ِاىَل َقدَّمَ  لَيـَْلى .٘
 احْلَاِضرات

طرق  6
 التعليم

 طريقة تدريبات 
 وأسلوب التعلم باالكتشاف 

 وأسلوب التعلم العلمي 
 وطريقة السؤال واجلواب 

 وطريقة ادلظاىرة 
 وأسلوب التعلم بألعاب األدوار

ألن الطريقة أشارت الباحث إىل  مناسبة
أن أحد طريقة تستخدم يف تعليم 
الكتابة الذي يناسب ترتيب 
ادلهارات والكفاءات األساسية 

قة السؤال واجلواب وىي طري
 واألسلوب التعلم باالكتشاف 

وسائل  7
 التعليم

 احملموالت اإللكًتونية
 الشاشة اإللكًتونية

غري 
 مناسبة

ألن الوسائل اليت ذكرت مل تصور 
عمليتها يف تنمية قدرة الطالب أو 
تسهيلهم يف تعليم الكتابة.  كما 
ذكر يف نظام الكتابة أن الوسائل 

مبؤيد التعليم البد منها أن تأيت 
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من ناحية تسهيل فهم الطالب 
 على ادلادة اليت ستدرس.

عملية  8
 التعليم

A. PENDAHULUAN 

1. Guru memberi salam dan 

mengajak siswa berdoa, 

memulai pelajaran dengan 

membaca basmalah; (PPK 

religius) 

2.Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa2. 

Guru mengadakan appersepsi, 

menanyakan pengalaman 

peserta didik serta mengaitkan 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

4. Guru mengajak siswa agar 

selalu bersyukur kepada Allah 

SWT atas kesempatan yang 

diberikan untuk belajar B Arab 

5. Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat mempelajari materi 

serta kompetensi yang akan di 

capai 

6. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan d ilaksanakan 

7. Guru menjelaskan tehnik 

penilaian yang akan diberikan  

selama proses pembelajaran 

B. INTI 

1.Mengamati 

 a. Peserta didik membaca 

literatur tentang Hijrah Nabi 

Muhammad SAW (literasi) 

b. Peserta didik mendengarkan 

frase kalimat yang 

diperdengar kan oleh guru 

c. Peserta didik mengamati 

ungkapan –ungkapan 

tentang   السنة الهجريةرأس  

yang diperdengarkan oleh 

guru 

2. .  Menanya 

عملية التعليم تناسب نظام الكتابة  مناسبة
العربية  لتخطيط تدريس اللغة

ألهنا تضم عملية  ٖٕٔٓمنهج 
 ادلقدمة واجلوىرية واالختتام
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 Melalui stimulus guru, 

peserta didik bertanya jawab 

tentang ungkapan-ungkapan 

yang digunakan  

3. Mencoba 

a. Peserta didik melafalkan 

ungkapan –ungkapan 

tentang tema  

a. Peserta didik menyusun 

paragraf sederhana 

tentang   رأس السنة

 (HOTS)  الهجرية
4.Berkomunikasi 

a. Secara bergantian Peserta 

didik menbacakan 

paragraf sederhana  

tentang Hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

(comunicative,PPK 

kerjasama, colaborative, 

HOTS) 

    b. Guru memberikan apresiasi 

kepada peserta didik 

(comunicative) 

C. PENUTUP 

1. Guru beserta peserta didk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran (comunicative) 

2. Guru mengadakan refleksi 

(penguatan) hasil pembelajaran 

(comunicative) 

3. Guru memberikan tugas pada 

peserta didik secara individu 

(HOTS) 

4. Guru menjelaskan secara 

singkat materi /kegiatan 

pembelajaran yang akan 

datang 

5. Guru memberikan pesan moral 

yang terkait dengan keimanan 

(KI-I) dan akhlakkul karimah 

(KI-2) 

6. Bersama peserta didik guru 

menutup pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam 
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 غَت موجودة التقومي 9
التصويب: مضى الباحث   

كالما من إبراز غَت موجود 
النقاط، كانت التصويبات أو 

اإلصالحات اليت يراد من حبث 
ىذه الدراسة معدومة لكون 

 النقاط غَت مكتوبة.

غري 
 مناسبة

نظام كتابة  التقومي ألنو خيالف
ختطيط تدريس اللغة اللغة العربية 

م، أي إنو مل يكن ٕٛٔٓسنة 
 موجودا يف التخطيط.

من ىذه القائمة حصل الباحث على أن الكفاءة اجلوىرية 
واألساسية تناسب نظام كتابة ختطيط تدريس اللغة العربية واألىداف 

األىداف  التعليمية التناسب نظام كتابة التخطيط لكوهنا شاذة يف عدد
األفعال التشغيلية ادلستخدمة وىي ال يصح كوهنا فيها. وأما ادلؤشرات 
التعليمية تناسب النظام يف بعضها وقد تناقض بعضها ألهنا ليس لديها 
األفعال الشغيلية الرمسية. وادلادة الدراسية مناسبة وىي موجودة يف 

لنظام حىت التخطيط واشتملت ادلواضع الرمسية. وطرق التدريس مناسبة ل
أصبحت العملية مصورة قليلة وما الوسائل فال تناسب النظام. وعملية 
التعليم ىي مناسبة ألهنا ثالثة عمليات من االفتتاح واجلوىرية واالختتام، 

 والتقومي الذي صممو ادلدرس غَت مناسب لكونو معدوما يف التخطيط.
مشروحات من ىذه كلها قدر الباحث على أن يلمح استنباطات على 

 اجلدول التايل:

 اجملموعة الثالث الثاين األولجماالت  الرقم
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 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 التخطيط
األهداف  1

 التعليمية
ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ% 

الكفاءة  3
 اجلوهرية

ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕٔ ٔٓٓ% 

الكفاءة  2
 األساسية

ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕٔ ٔٓٓ% 

املؤشرات  4
 التعليمية

ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ% 

املادة  5
 الدراسية

ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٚ ٘ٛ،ٖ% 

طرق  6
 التعليم

ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕٔ ٔٓٓ% 

وسائل  7
 التعليم

ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٚ ٘ٛ،ٖ% 

عملية  8
 التعليم

ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٚ ٘ٛ،ٖ% 

 %ٖ،ٖٖ ٗ ٓ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ التقومي 9
 %ٗ،ٙ٘ ٔٙ ٘ ٘ ٗ ٗ ٙ ٙ ٙ ٗ ٘ ٘ ٙ ٘ اجملموعة 

 
 حتقيق البيانات -ج 
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نظم الباحث البيانات العديدة من الفصل األول إىل هناية ىذا 
الفصل، وجد الباحث كثَتا من ادلعلومات يف ختطيط تدريس اللغة العربية 

 عرب التحليل السابق: الدراسي، ويتم حتقيق البيانات ٖٕٔٓومنهج 

الدراسي منهج زلصول من تطويرات العصور  ٖٕٔٓمنهج  أن -ٔ
الًتبوية أو أعوامها اليت حدثت فيها ادلالحظة حنوالنقصان وادلزايا 
حىت استخدم ىذا ادلنهج دلناولة مستوى التصحيل التعليم 
أحسن. وىذا ادلنهج يركز اىتماماتو إىل ترقية قيمة األخالق 

دات عند الطالب يف الفصل  وأحضر ادلنهج والسلوك والعا
ختطيط التدريس السلوكي الذي أظهر يف رلال التقومي ليأيت 
ادلدرس بأدوات القياس ادلناسب لظروفهم. إضافة إىل السطور 

يوافق كثَتا يف ادلناىج العامة من  ٖٕٔٓالسابقة كان منهج 
 ٖٕٔٓادلكونات أو العناصر والتعريف واألسس. لذا منهح 

خدم يف ادلدارس لًتقية ىيئة التعليم والتعلم اليت تقوم على يست
 نتيجة ادلعرفة واحلركة والوجدان.

كانت نتيجة ادلناسبة اليت حصل عليها الباحث تتجلى من  -ٕ
عرض ىذا التايل: األىداف التعليمية كانت مستواىا ادلناسبية 

والكفاء  %ٓٓٔوالكفاءة اجلوىرية كانت مستواىا ادلناسبية  %ٓ
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وادلؤشرات التعليمية   %ٓٓٔاألساسية كانت مستواىا ادلناسبية 
وادلادة الدراسية كانت مستواىا  %ٓكانت مستواىا ادلناسبية 

وطرق التعليم كانت مستواىا ادلناسبية  %ٖ،ٛ٘ادلناسبية 
 %ٖ،ٛ٘والوسائل التعليمية كانت مستواىا ادلناسبية  %ٓٓٔ

والتقومي كانت  %ٖ،ٛ٘دلناسبية وعملية التعليم كانت مستواىا ا
، %ٗ،ٙ٘. وصارت مناسبتها عامية %ٖ،ٖٖمستواىا ادلناسبية 

ويعٍت أن نصفها غَت مناسبة لذا التخطيطات التدريسية يف ىذه 
ادلدرسة البد من مناسبتها للمنهج يف اجملاالت اليت كثرت فيها 

 األخطا أو عدم التناسب.
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 سمالفصل اخلا

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

بذل جهد الباحث يف تنظيم مشروحات الدراسة احملتاجة إليها 
للفصل الرابع وادلعلومات يف  البياناتو  وضوح ادلشكالت والنظريات من

اليت حصل عليها  الوثائق ادليدانية مثل التخطيط والبيانات اآلخرى
ستنتج منها، وتكون النتائج الباحث مث حللها عن طريق احلساب مث ا

 :قصد هبا الباحث على النحو التايلاليت 

منهج حمصول من تطويرات  3124 الدراسي منهج أن -2
العصور الًتبوية أو أعوامها اليت حدثت فيها ادلالحظة 

م ىذا ادلنهج دلناولة النقصان وادلزايا حىت استخد حنو
يل التعليم أحسن. وىذا ادلنهج يركز صحمستوى الت

اىتماماتو إىل ترقية قيمة األخالق والسلوك والعادات 
ج ختطيط التدريس عند الطالب يف الفصل  وأحضر ادلنه

السلوكي الذي أظهر يف جمال التقومي ليأيت ادلدرس 
بأدوات القياس ادلناسب لظروفهم. إضافة إىل السطور 
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يوافق كثريا يف  3124 الدراسي السابقة كان منهج
ادلناىج العامة من ادلكونات أو العناصر والتعريف 

يستخدم يف  3124 الدراسي واألسس. لذا منهح
ة ىيئة التعليم والتعلم اليت تقوم على نتيجة ادلدارس لًتقي

 ادلعرفة واحلركة والوجدان.
كانت نتيجة ادلناسبة اليت حصل عليها الباحث تتجلى  -3

من عرض ىذا التايل: األىداف التعليمية كانت مستواىا 
يف الدرجة ادلقبولية ألن التنتيجة العمومية  عاميةال ادلناسبية

يف الدرجة أعلى من اليت حصل عليها الباحث مل تكن 
، ويعين أن نصفها غري مناسبة لذا التخطيطات  ادلقبول

التدريسية يف ىذه ادلدرسة البد من مناسبتها للمنهج يف 
 اجملاالت اليت كثرت فيها األخطا أو عدم التناسب.

 االقرتاحات - ب

أحضر الباحث يف ىذا اجملال االقًتاحات اجليدة من أجل وقوع 
الدراسي  3124كثريا على عدم التناسب دلنهج التخطيطات التدريسية  

لذا البد للمدرسة وادلدرسني أن يتنبهوا يف كتابة التخطيط الصحيحة 
 ليحصلو التدريس إىل شأن أحسن.
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اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة عمر ينيغي على كل مدرسي  -2
 .ا استعدادا تاما يف مواجهة الطالبأن يستعدو  ديان

اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة  يستوجب على كل مدرسي  -3
 أن يهتموا بظروف الطلبة وإرداهتم التعليمية عمر ديان 

 .وتناسبهم بالتخطيط
 اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة عمر ديانمدرسي ينبغي على  -4

يف التخطيط جمال  صمموا تصميم تعليم اللغة العربيةأن ي
 .اجتنابا عن خماطر فشول التدريس عملية التعليم

اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة عمر ينبغي على كل مدرسي  -5
باألدوات اجليدة يف إرسال ادلعلومات  أنفسهم عدواديان أن ي

 .إىل أذىان الطالب وكتابتها يف التخطيط اخلاصة
اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة عمر ديان أن ينبغي على كل  -6

 يف تسريع فهمهم حنو الدروس الطرق احلسنة اجليدةب يأتوا
 .وكتابتها يف التخطيط

اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة عمر ينبغي على كل مدرسي  -7
صميم التخطيط ت عن طريقبالدوافع احلسنة يهتموا بأن  ديان

 .الذي يناسب ظروفهم يف الفصول
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كلية الرتبية للعلوم ، )بابل:  املنهج  وطرائق التدريس، براهيم ناصرإ

 الصرفة، بدون السنة(

دور املنهج الدراسي يف النظام الرتبوي إميا سعيد أمحد بامهام، 
، )ادلملكة السعودية: جامعة أم القرى، اإلسالم يف مواجهة حتديات العصر

 هـ(0341

دور التخطيط بانقا طه الزبري حسني وسيف الدين إدريس أونيا، 
الرتبوي يف معاجلة مشكالت املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني 

 )م2102سنة  2جامعة اخلرطوم، احلجم (، واملشرفني الرتبوين

حتليل ختطيط تعليم اللغة نوفينيت فطري هنداياين،  رسالة ادلاجستري، "
،" لصف العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيوواالعربية لطلبة ا

)المبونج: جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المنبونح، 
 م(2102هـ/0331

طرائق التدريس  خصري عباس جري وقصي عبد العباس وآخرون، 
 هـ(0342الدار اجلامعية، سنة العامة مفاهيم نظرية وتطبيقية، )
، مناهج البحث ىف العلوم النفسية و الرتبويةرجاء حممود أبو عالم، 
 (2100)القاهرة: دار النشر للجامعة، 
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مناهجه  -تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة، 
 (2114)الرياض مكتبة الرشيد، سنة وأساليبه،

املادة الدراسية يف كتاب اللغة العربية محت، رسالة ادلاجستري،" 
ليلية مقارنة بني منهج دراسي على مستوى للصف العاشر دراسة حت

)تولونج أجونج: اجلامعة  ،" 2013 ومنهج دراسي KTSPالتعليمي 
 م(2102اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

مناهج اللغة العربية طرائق سعد علي زاير وإميان إمساعيل عايز، 
 هـ(0342، )عمان: دار صفاء سنة تدريسها

، ل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملدخصاحل بن محد العساف، 
 هـ(0312)الرياض: مكتبة العبيكان، سنة 

 -منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرةعبد اجمليد الطيب عمر، 
 م(2101هـ/0340، )سودان: جامعة أم درمان اإلسالمية، دراسة تقابلية

أخرى، حممد أحسن الدين، تقومي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
)اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك موالن إبراهيم ماالنج، اجمللد: الرابع، 

 )2102، سنة 0العدد: 

تقومي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات حممد أحسن الدين، 
 ، بدون التاريخpdf( ،http:// mendia.neliti.com) ،أخرى

http://mendia.neliti.com
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االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف محد شوق، حممد أ
 هـ( 0320، )القاهرة: دار الفكر العريب، سنة ضوء التوجيهات اإلسالمية

، اجلزء الثاين لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري، 
 )بريوت: دار صادر بل سنة(

سسة العامة ، )دمشق: ادلؤ املعجم املدرسيحممد خري أبو حرب، 
 م(0211للمطبوعات: سنة 

برنامج حمو األمية باملساجد وزارة األوفاف والشؤون اإلسالمية، 
، )ادلملكة ادلغربية: مدريرية التعليم التخطيط للتعليميات-التخطيط الرتبوي

 العميق وحمو األمية بادلساجد فسم حمو األمية بادلساجد، بدون السنة(
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Jakarta, Vol.2, No. 2, 2015) Hal. 178 
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Ika Khusnul Khotimah, Thesis, “Implementasi 
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Mukmin dan Madrasah Aliyah Alfalah Sukoharjo Kelas X 

Tahun Ajaran 2016/2017, “(Surakarta: Universitas 
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