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 الملخص
بسماراغ من حيث ادلنهج الدراسي  الثانوية العربية يف مدرسة اخلرييةتقوًن تعليم اللغة 

1320 
  (200122331) االسم      : نور أنيسة

التعليم ىو جهد واعية وسلططة يف حتقيق جو التعلم وعملية التعلم يف مثل ىذه 
الطريقة، مع اذلدف حىت يتمكن ادلتعلمون من تطوير إمكانيات أنفسهم بنشاط وتكوين، 

ن  , وادلعرفة كأساس للسيطرة على النفس، وادلخابرات، و حىت يكون ادلتعلمون عارف
والغرض ىذا وادلهارات، يف اجملتمع، والقوة الروحية الدينية والشخصية و األخالق الكرمية.

  غ.البحث ليعرف تقوًن تعليم اللغة العربية يف مدرسة اخلريية الثانوية مسارا 
يفية تقوًن تعليم اللغة العربية يف مدرسة اخلريية مساراغ وتركز ىذه ادلشكلة على ك 

" يف ىذه الدراسة يستخدم ادلؤلفة نوعا من البحث 1320من حيث ا دلنهج الدراسي 
النوعي الوصفي. ولضمان صحة ىذه الدراسة، قامت ادلؤلفة جبمع البيانات من خالل 

ؤلفة باستخدام حتليل ميل ومنوذج ادلالحظة وادلقابالت والوثائق. مث حتليل البيانات من ادل
البحث  إىل ا ونتائج ىذ  .ىوبرمان وىذا ىو احلد من البيانات، وعرض البيانات والتحقق 

 :ما يلي
، واليت يتم 1320وخلص الباحث إىل أن تقييم تعلم مناىج اللغة العربية يف عام 

أقل انسجاما مع ما   سيماراغالثانوية  اخلرييةتطبيقها يف النظام التجاري ادلتعدد يف مدرسة 
مت تأسيسو. على الرغم من أن ىناك العديد من عمليات التعلم ادلناسبة، مثل تقنيات إدارة 
الفصول الدراسية، وتقنيات االفتتاح، األساسية وإغالق التعلم. ولكن يف وسائل األدوات 

 .1320ووسائل اإلعالم وأساليب التعلم أقل متشيا مع قواعد ادلناىج عام 

 الكلمة الرئيسية : تقويم التعليم , المنهج الدراسي 
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شعارال  
 

         

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. 

QS, Ar Ra’d : 11 
1
 

 

                                                             
 1 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2009), hal. 250 
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 اإلهداء
 

  إىل والدي اصالح و يسره أسعدمها اهلل يف الدارين, وللذين ربّياين أحسن الًتبية
 وأدبين أحسن التأديب صغارا.

  إىل مجيع مدرسي وأساتذيت الذين مل يرالو رلتهدين يف تربية تالميذىم وإرسال
 اللغوية. الرسالة الًتبوية عن معامل الديبية الثقافة 

  1320إىل أصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية سنة. 
  إىل إحتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية

مسارانج ومجيع أصدقاء فيو  اللذين مل يزالوا يسعون يف تنميو رغبة الطلبة يف 
 اللغة العربية.

 ربية )نافلة( ومجيع إخوايت الكراماء الذين ال إىل نادى واىل سوجنو يف اللغة الع
 يستمعون يف خدمتهم لتتثقيف اللغة العربية.

 
 أسأل اهلل أن يجزيهم بأحسن الجزاء, أمين
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي بصرنا باحلق وىدانا إليو ، وأرشدنا إىل الصواب 
اهلل رب العادلني, والصالة والسالم على وأعاننا عليو, أال لو اخللق واألمر تبارك 

أشرف خلقو , وأجل رسلو زلمد ان عبداهلل صلى اهلل عليو وعلى الو وصحبو 
 وسلم . وبعد,

ىذا البحث العلمي بعون اهلل تعاىل وتوفيقو حتت العنوان " تقوًن 
تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اخلريية بسماراغ من حيث ادلنهج 

" . ومن ادلعروف أن ىذ البحث العلمي من إحدى اللوازم 1320الدراسي 
اليت جيب للطالب استفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم 
التعليم اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل ساغا اإلسالمية 

عدة احلكومية مساراغ . وعلى الرغم من بذل من بذل الباحسة أقصى جهدة 
أشهر إلهناء كتابة . فهذا البحث العلمي بعيد كل بعد عن الكمال . غري أن 
الباحثة تشكر حق الشكر على متام ىذا البحث العلمي ويتقدم بأمجل تعاير 
الشكر لكل من أسهام يف إمتامو وسعى إىل إهنائو بأي نوع من ادلساعدة 

ي . كما يواجو شكره واإلسهام خالل زلاولة الباحثة إلمتام ىذا البحث العلم
 اخلاص إىل:

 والتدريس الًتبية علم كلية كعميد ادلاجسًت الدكتور راىرجا السيد .2
 مساراع. كوميةحلا اإلسالمية ساعا جبامعة وايل

 اللغة تعليم قسم كرئيس السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجسًت .1
 مث السيدة تؤيت قرة العني ادلاجسًت كسكرترية العربية و كمشرَفيت



 ي

 ىف استيعاب وتشجيعهما إرشادات على العربية اللغة قسم تعليم
 .وترقيتها اللغوية ادلهارات

 البحث ىذا إمتام ىف للباحثة ادلاجسًت كمشرَفني أمجد زىرالدين .0
 العلمي البحث ىذا تفتيش أوقاتو قضاء ىف إخالصو على العلمي،

 .شغلهما أثناء
 ورضامها ودعائهما أوالدمها تربية ىف جهدمها اصالح  و يسرة والدي .9

 .حيايت نواحي ىف شىت ودعامتهما
 –و أصدقائي احملبوبني يف فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية  .3

 اللذين يتعاملون يف كل وقت يف الدراسة. –أحسن اهلل حياهتم 
إىل نادى واىل سوجنو يف اللغة العربية )نافلة( ومجيع إخوايت الكراماء  .1

  خدمتهم لتتثقيف اللغة العربية.الذين ال يستمعون يف
أىل إحتاد الطلىة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوجنو  .9

اإلسالمية احلكومية مسارانج ومجيع أصدقائي فيو اللذين مل 
 يزالوايسعون يف تنميو رغبة الطلبة يف اللغة العربية.

 
 جزءا جيزيهم اهلل أن التقدير، وبالغ الشكر جزيل ذلم فمين

 قاموا ما أضعاف األجر ذلم وجيعل أمورىم مجيعا ذلم ويسهل حسنا
 عليو اطلع ودلن نافعا لنا العلمي البحث ىذا جيعل أن اهلل أسأل .بو

 .العربية اللغة وتثقيف تعمق ىف وإياه ويوفقنا
وادلعني إىل أقوم الطريق و إليو  ادلوفق واهلل بقول: الباحثة خيتم وأخريا،
 .أستعني
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 الباب األّول

 المقدمة  

 خلفية البحث  .أ 

لتقومي جناِح إتقاِن الطالب أو  .يف ىذه الدراسة، كان التقومي مهّما جدا
ادلكّونات اليت قّومت يف التعّلم ليست نتائَج التعّلم فقط, ولكن  .ألغرَاض خمتصة

مجيَع التنفيذ الشامِل للتعّلم الذي يتضمن تقومي ادلكّونات وأىداَف التعّلم وادلواّد 
 1التعليمية و االساليَب أو طريقة التعّلم ومكّوناِت نفّس تقومي التعّلم.

ألن كّل طالٍب حيتاج إىل معرفة إتقانو  يف تعلم اللغة العربية التقومَي مهّم أيضا،
ونتيجتو إىل أربعة مهارات  وىي مهارة الكتابة و مهارة االستماع و مهارة القراءة و 
مهارة الكالم. وكثرة التمرينات اليت ىي جزء  من احدى مبادئ التدريس العربية اليت 

 .تساعد يف تنفيذ تقومي تعّلم اللغة العربية

ومن حيث الناحية النظرية اّّتو  الشيوخ  من الطفول إىلاللغة العربية درست 
تعلم اللغة العربية على اجلانب الديين واأليديولوجي، أي تعلم اللغة العربية على 

وبالنظر  2.ىدف التفهيم للطالب بتعاليم الديين اإلسالم, سواء مع اإلسنمرار أو ال 
إىل أمهية تعلم اللغة العربية, النظرية ادلناسبة اليت تستخدم ىي: النظرية السلوكية 

((teori behaviorismeليت ىي من ميني سيكوليجية. اليت تؤثر على الطالبا. 
يف ىذه النظرية, اللغة ىي جزء مهم من السلوك البشري كلو، وأيضا السلوك نتيجة 

                                                           
1
Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 69-70. 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 89-90. 
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وبعبارة أخرى، فإن شكل التغري الذي يواجهو الطالب  .جابةللتفاعل بني احملّرك واال
 .من حيث قدرهتم على السلوك بطريقة جديدة نتيجة للتفاعل بني احملّرك واالجابة

يف تعلم اللغة العربية حنتاج إىل التقومي من ادلنهج الدراسي إىل عملية التعليم 
شأن نظام التعليم الوطين عن  2223لسنة   22والتعلم، وقد عرفنا يف القانون رقم

( يعين أن تقومي التعليم ىو  21( أية ) 1( من ادلادة )1يف الفصل األول من الفقرة )
نشاط مراقبة وضمان جودة التعليم على خمتلف مكونات التعلم يف كل ممر وسلم 
ونوع من التعليم ,كشكل من األشكال ادلسؤلية يف التعليم. مث يف الفصل السادس 

ىناك قاعدة: أّن التقومي للطالب وادلؤّسسات والربامج  57ادلادة  ( 16عشر ) 
التعليمية بشأن القنوات الرمسية وغري الرمسية جلميع ادلستويات والوحدات وأنواع 

 3.التعليم

يعترب أيضا أّن التقومي مهّم  2213ىذا ىو السبب يف أن ادلنهج الدراسي عام 
ة جوانب من الكفاءة بشكل كلي، أي جّدا للتعلم، ليكون ادلتخرجون ذلم ثالث

ألن ادلنهج  الدراسي كأنظمة ذلا  .اجلوانب ادلعرفية، العاطفية، والنفسية احلركية
واذلدف من منهج عام  4.أىداف ومواد وأساليب واسرتاتيجيات وتنظيم وتقومي

 .و الرتاقي والتوازن بني كفاءة اذليئة وادلهارة وادلعرفيةھ 2213

ويف عامل التعليم يف إندونيسيا ميكن أن نرى التغيريات ادلنهجية ال تزال متكررة،  
. ىذا 2213كما نعرف اآلن أّن أحدث ادلناىج الدراسية ىو ادلنهج الدراسي عام 

ادلنهج الدراسي ىو تطوير ادلناىج الدراسية قبلها. والتغيريات يف ادلناىج الدراسي يف 

                                                           
3
Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: karya 

Abadi Jaya, 2015) hlm. 13-14. 
4
Sholeh Hidayat, Pengembanagan… hlm. 74 
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ات ادلتغرية اليت تتزايد. والبد يف ادلنهج الدراسي اجلديد بلدنا إندونيسيا بسبب األوق
 .من نقص وزيادة يف التعليم

وإذا   .والتغيريات والتطورات يف ادلناىج الدراسية تدّل أن نظام التعليم متحرِّك
كان النظام التعليمي ال يريد أن يتأثر يف الرقود، فالبد من القيام بروح التغيري. ونرجو 

ليس بنقصان ادلواّد فقط ، ولكن  2213لتطوير يف ادلنهج الدراسي عام أّن التغيري وا
 5بالقدرة على اإلجابة على حتديات التنمية واألوقات ادلتغرية.

ودلعرفة االجناز والتوافق بني معايري الكفاءة العليا وادلتخارجني من كل وحدة 
ري حيتاج إىل تعليمية ومنهج دراسي مستخدمة يف وحدة تعليمية معينة، من الضرو 

والنتائج اليت مت احلصول  .رصدىا وتقوميها من وقت إىل وقت واستمرار يف كل فرتة
 6.عليها من الرصد والتقومي, تستخدم يف حتسني معايري الكفاءة العليا يف ادلستقبل

إىل معرفة مرحلة تنفيذ تقومي التعلم يف  ةويف النظر إىل تقومي التعلم، حيتاج الكاتب
، والعلة يف اختيار ادلؤلف ڠبسمارارسة ادلتوسطة االسالمية " اخلريية " مؤّسسة ادلد

الكائن للمدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية " اخلريية " سيمارانج ألّّنا واحدة من 
, اليت قد طابقت ادلنهج الدراسي عام ڠبسماراادلؤّسسات التعليمية ادلوجودة يف 

ألن أساس  تطبيق ادلناىج  .عربيةعلى التعلم الديين وخاصة تعلم اللغة ال 2213
الدراسية يف التعلم ال ينظر  من تصميم ادلناىج الدراسية فقط، ولكن ينظر أيضا من 

 .واقع ادليدان

عن تقومي تعليم اللغة العربيية يف  يبحثمن حيث خلفية البحث ,الباحثة 
  2213من حيث ادلنهج الدراسي  ڠبسمارامدرسة ادلتوّسطة اخلريية ب

                                                           
5
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 المسألةتحديد  .ب 

بحثو على ادلسألة األساسية الحّدد فيمن اخللفية,  ةقّدم الباحثتما  ىبناء عل
 األتية:

من حيث ادلنهج  يف مدرسة اخلريية الثانوية مساراغ  کيف تقومي التعليم .1
 ؟2213 الدراسى

 دهئأغراض البحث و فوا .ج 

 :وبناء على صياغة ادلشكلة، فإن الغرض من ىذه الدراسة ىو كما يلي

من حيث  ڠبسماراب  الثانوية تقومي التعليم اللغة العربية يف مدرسة اخلريية ةعرفدل .1
 2213ادلنهج الدراسي 

 وائد ىذا البحث ىي:ف

 الفوائد النظرية .1
 راجع  الباحثة الذين إجراء أحباث مماثلة.ماستخدامها  .أ 
لزيادة ادلعرفة اليت ميلكها الباحثة وكذلك وسيلة لتطبيق العلوم اليت احلصول  .ب 

 عليها من قبل الباحثة
 الفوائد العملية .2

 للطالب .أ 
 حتسني القدرة على ادلادة اللغة العربية. .(1
 الدافع لتحسني نوعية التعليم. .(2
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 للمعلمني .ب 
 حتسني جودة أساليب التدريس لدى الطالب .(1
إذلام ادلعلمني و الدوافع الستخدام مناذج التعلم ادلتنوعة يف كل عملية  .(2

 التعلم.
 للمدرسة .ج 

 البحث إسهاما إجيابيا يف نوعية التعليم وحتسني نوعية التعليم.يرجو ىذا 
 للباحثة .د 

ميكن أن زيادة إىل خربة ومعرفة ادلؤلف كمعلم اللغة العربية، وخاصة فيما 
 على تعلم اللغة العربية. 2213يتعلق بتقومي منهج 
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 الباب الثاني

 األسس النظرية

 النظري الهيكال .أ 
 يم التعليمو تق .1

 مفهوم تقومي التعليم  (أ 
 التقومي لغة :

 مقيم يقيم تقييم أي أعطى الشئ قيمة زلددة, فصار الشيئ مقيما, وقو 
 1يقوم تقوديا أي عدل ادلعوج فصار الشيئ مقوما. 

ُب نظام التعلم تقييم ىو احدى عنصر مهم وادلرحلة اليت جيب 
أن تتخذ ادلعلم دلعرفة فعالية التعلم.النتائج اليت ًب احلصول عليها من 

( للمعلمُت ُب ربسُت ويتم  الربنامج وأنشطة feed-back) راجعالتقومي 
التعلم. ُب ادلدرسة، كثَتا ما نسمع أن ادلعلمُت يكسب االخختبارات 

مية، امتحانات الدراسي النهائي، امتحان فصل الدراسي، واالختبارات اليو 
 2الشفوية، واالختبارات الكتابية، واختبارات العمل، وغَتىا.

 وفىى ادلعٌت العلمي للتقومي ىناك عدة تعريفات للتقومي فقد عرف 
 التقومي على انو :

  , إصدار حكم لغرض ما على قيمة اإلفكار , األعمال , احللول
 criteriaالطرق ,ادلواد , ...اخل. وأنو يتضمن استحدام احملكات 

                                                           
1

(, ص 1341,)السعودٌة: مكتبة الرسد, , المناهج المدرسةدكتور خالد محمود محمد عرفان

812-812 
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لتقدير مدى كفاية   normsوادلعايَت   standardادلستويات 
  .(Bloom, 1971)اآلشياء ودقتها وفعاليتها.

 ف وصف شيئ ما ٍب احلكم على قبول أو مال ئمة ما وص
(thorndike&Hegen, 1977). 

  إعطاء قيمة لشيئ ماوفق مستويات وضعت أو حددت سلفا
(Downi, 1977), 

  . عملية منهجية ربدد مدى ربقيق األىداف الًتبوية من قبل التالميذ
وانو يتضمن وصفا كميا وكيفيا باإلضافة إذل حكم على القيمة 

(Gronlund, 1967) 
  فيها احلكم على قيمة الشيئ عمليات تلخيصية  أى وصفية يلعب

دورا كبَتا. كما ىو احلال ُب إعطاء التقديرات للتالميذ وترفيعهم 
(Stenley, 1964). 

التقومي عملية إعداد أو زبطيط على معلومات تفيد ُب سبوين أو 
تشكيل أحكامستستحدم ُب ازباد قرار افضل  من بُت بدائل متعددة من 

 3القرارات. 
 الحظ أن التقومي :ومن ىذا التعريف : ي

  : ليس غاية ُب حد ذاتو , لكنو وسيلة لتحقيق غاية وبالتارل
فان اذلدف النهائي للتقومي ىو ادلساعدة ُب ازباذ قرارات 

 أفضل. 

                                                           
-42. ص(, 8112, المسٌرة دار: المكٌة, )النفس وعلم التربٌة فً والتقوٌم القٌاس, ملحم محمد ي ا
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  ,ليس عمال غَت مًتابط "منفصل" أو حدثا أو نتاجا منتهيا
بل ىو عملية متتابعة ديكن ترتيبها ُب ثالث مراحل رئيسية 

 ىي: 
خطيط : ونعٍت هبا زبطيط وتصنيف ادلعلومات مرحلة الت -

ذات الصلة دبوضوع التقومي. دبعٌت ربديد نوع معلومات 
ذات العالقة دبوضوح من أجل صنع القرار ادلطلوب. 
وىذا يتطلب وصفا واضحا للعوامل أو ادلتغَتات 
والسمات ادلراد قياسها ونوع ادلعلومات اليت تدعو 

 احلاجة اليها. 
ادلعلومات : ونعٍت هبا اإلجراءات اليت  زللة احلصول على -

يتم من خالذلا مجع ادلعلومات اليت ًب اخذ قرار بشأهنا 
ُب ادلرحلة األول . فإجراءات االحتابرات واالستبيانات 
وأداوات القياس األخرى اليت استحدمت هبدف مجع 
البيانات جيب أن تسَت بأقصى درجة من الدقة والضبت 

ادلعلومات من مصادرىا  وادلوضوعية للحصول علىى
 الرئيسية. 

مرحلة توفَت ادلعلومات الزباذ األحكام : وُب ىذه  -
ادلرحلة يتم ربليل ووصف البيانات ادلتعلقة بادلعلومات 
اليت ًب مجعها ويزود هبا صانو القرار بلغة واضحة 

 4ومفهومة لينتهي بذللك دور القائمُت بالتقومي. 

                                                           
3

سامً محمد ملحم, القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس, )المكٌة: دار المسٌرة,  

  42-42(, ص. 8112
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تأثرا قويا دبختلف ادلالحظات واخللفيات مي ونتائجو و وتتأثر عملية التق
واخلربات العملية للمقيم . حقيقة، التقومي ىو عملية مستمرة 
ومستدامة لتحديد نوعية )قيمة ومعٌت( من شيء، من اعتبارات 
ومعايَت معينة ُب إطار صنع القرار. و ُب ىذا الفهم، ىناك بعض 

 األمور اليت ربتاج إذل مزيد من التوضيح، وىي:
التقومي ىو عملية وليس نتيجة )منتج(. والنتائج اليت ًب احلصول  .1

عليها من أنشطة التقومي ىي نوعية شيء ما، سواء كانت قيمة 
أو معٌت، ُب حُت أن األنشطة للوصول إذل القيمة وادلعٌت ىي 
التقومي. النقاش حول التقومي يعٍت تعلم كيفية معاجلة االعتبارات 

اجلودة ىو نتيجة منطقية لعملية  حول نوعية األشياء. ووصف
التقيومي ادلضطلع هبا. ومن ادلؤكد أن العملية تتم بطريقة منهجية 
ومستدامة، بادلعٌت ادلخطط ذلا، وفقا لإلجراءات وادلبادئ و 

 يعمل بشكل مستمر.
مي. وىذا االعتبار ىو ُب األساس وينبغي النظر ُب عملية التقو  .2

ل ىذا االعتبار، يتم ربديد ادلفهوم األساسي للتقومي. ومن خال
قيمة ومعٌت شيء ما جيري تقييمو. وبدون االعتبار، فإن النشاط 

 5ليس فئة من أنشطة التقومي.
 اغراض تقويم التعليم  (ب 

وُب كل نشاط من أنشطة التقومي، تكون اخلطوة األوذل للنظر ىي 
ىدف التقومي. ويتوقف ربديد  غرض تقومي على نوع التقومي ادلستخدم. 

اف التقومي ىي الغرض العامة واخلاصة، وإذا كان ىدف التقومي عام، أىد
                                                           

5
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فإن اذلدف جيب أن يتم وضعو ُب أىداف خص، حبيث ديكن توجيو 
ادلعلم ُب إعداد األسئلة أو تطوير أدوات تقومي أخرى. ىناك طريقتان ديكن 

 للمعلمُت صياغة أىداف تقييم زلددة.
 أداء نطاق تفاصيل التقومي . أ

 العمليات العقلية اليت سيتم تقوديها أداء تفاصيل . ب

الطريقة األوذل تتعلق مع اتساع ادلعرفة وفقا دلنهج ادلوضوع التعليم 
 والطريقة الثانية تتعلق دبستوى ادلعرفة.

(، فإن الغرض 2006) swearingenُب kelloughوقال 
من التقومي ىو مساعدة الطالب على التعلم، وربديد نقاط القوة 
والضعف لدى الطالب، وتقومي فعالية طريقة التعلم، وتقومي وربسُت 
فعالية برامج ادلناىج الدراسية، وقيمة وربسُت فعالية التعلم. وُب 

مي فيما ,( إذل الغرض من التق1994) Chittendenالوقت نفسو 
 بينها:

تنفيذ ادلخطط يوافق على لتتبع وتتبع عملية التعلم من الطالب  . أ
للتعلم. لذلك جيب على ادلعلمُت مجع البيانات وادلعلومات ُب 
وقت معُت من خالل أنواع سلتلفة وتقنيات التقييم للحصول 

 على صورة لتحقيق تقدم تعلم الطالب.
  للتحقق من قدرات الطالب ُب عملية التعلم ونقص  من . ب

الطالب مند خالل عملية التعلم. وبعبارة أخرى، حيتاج ادلدرس 
 إذل إجراء تقييم دلعرفة أي أجزاء من ادلواد دل يتقن.
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ج. للبحث عن أوجو القصور أو األخطاء أو نقاط الضعف لدى 
الطالب  ُب عملية التعلم حىت يتمكن ادلدرس  يطلب بديل 

 بسرعة.
الكفاءات اليت ًب ربديدىا. د. دللخص مستوى إتقان الطالب من 

نتائج ىذا ادللخص ديكن استخدامها ادلدرس إلعداد تقارير 
 6التقدم تعلم من أصحاب ادلصلحة.

 وظيفة التقويم التعليم  (ج 
 وتنقسم وظيفة التقييم التعلم إذل جزأين، وىي وظيفة التكوينية

formatif  و وكيفة  التلخيصيsumatif.  يتم تنفيذ الوظيفة التكوينية
formatif إذا كانت النتائج اليت ًب احلصول عليها من أنشطة التقومي  

ادلوجهة لتحسُت أجزاء معينة أو معظم أجزاء ادلناىج اليت جيري تطويرىا. 
مع استنتاج حول اخلَتمن كل  sumatif ُب حُت ترتبط وظيفة التلخيص

تعلم نظام. وال ديكن تنفيذ ىذه الوظيفة إال إذا اعترب تطوير برنامج ال
 مكتمال.

 مي التعلم ىي كما يلي:و ، وظيفة تقOemarHamalikوفقا 
 pengembanganمن أجل التنمية .1

تطوير التعليم الذي يتضمن برنامج شلارسة، ومناىج دراسية، وبرنامج ل
 تعلم، وشلارسة التدريب، ىو ُب األساس تطور ُب رلال التخطيط.

 akreditasiلالعتماد  .2
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م على أساس معيار معُت، حبيث ديكن لتحديد موقف برنامج التعل
الوثوق هبا الربنامج، ويعتقد وديكن تنفيذىا بشكل مستمر، أو 

 7خالف ذلك جيب ربسُت الربنامج ويتمها.
لقد تطور التقومي بتطور الفلسفة الًتبوية , وتنوعت أساليبة 
وتعددتوظائفو حبيث مشلت كثَتا من اجلوانب النفسية والًتبوية لكل 

 (.1977احلياة للفرد )الدمرداش سرحان, رلاالت 
 : ُب رلال الدراسة والعمل : أوال

للتقومي قوة حافزة طاىية . واذا كان التقومي ديثل وسيلة من  
اجل إصدار األحكام على الناس واألعمال , فانو يعد من وجهة 
نظر الدراسُت مفتاح النجاح ُب احلياة . ولذلك , يهتم الطلبة ُب 

اىتماما كبَتا بالتقومي . وأن العد األكرب منهم يركز طاقتة ادلدارس 
ويبذل جهدة لدى إجراء االمتحانات والتقومي . وكذلك , فان 

وقد ابتعد عنها  اجملاالت اليت ال تتدخل ُب حساب تقومي الطالب نراه
 حىت لو كانت من اذلوايات واألعمال احملببة ذلم.

 لوقاية :: ُب رلال التشحيص والعالج وا ثانيا
 يساعد التقومي على :

  ربديد نواحي القوة والضعف لكل من : رلاالت
منو التلميذ , ورلاالت ادلنهج الدراسي مادة وكتابة 
وطريقة ووسيلة ونشاط وخطة حياة مدرسية شاملة 

 النشاط 

                                                           
7
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  / ربديد العوامل ادلؤثرة على سَت العملية  التعليمية
 التعلبية

 ج اخلاصة اليت تعُت ربديد الوسائل وأساليب العال
 على حل ادلشكالت وبلوغ األىداف ادلنشودة.

 الوقاية من االضلرفات واألخطاء قبل وقوعها 
 : ُب رلال وضوح األىدف ثالثا 

 يساعد التقومي على :
 ف اليت يرجى بلوغهااوضوح األىد 
  يعطي مناذج لتطبيق  ىذه األىداف حىت يزداد ادلعلمون

 على ربقيقهاوالتالميذ وعيا هبا وعمال 
 هم ُب رلال التعرف على التالميذ وتواج:  رابعا

ي تعريف علي التالميذ وحسن التقومي : يساعد ادلعلمُت عل
 م:توجيه
  فالبد من معرفة ادلعلم لتالميذة حىت يؤدي رسالتو بشكل

 أفضل
 والبد أن يبدأ ادلعلم مع تالميذه من واقع خربهتم 
 : ُب رلال تطوير ادلناىج واحسينها : خامسا

ويقوم التقومي بدور فاعل ومؤثر ُب تطوير ادلناىج وربديثها حىت 
 أصبح التقومي من األمور  األساسية ُب ىذا اجملال هبدف مالحظة :

  التقدم العملي والًتبوي ادلعاصر 
 8خصائص العصر 

                                                           
. ص(, 8112, المسٌرة دار: المكٌة, )النفس وعلم التربٌة فً والتقوٌم القٌاس, ملحم محمد سامً

33-31    
8
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 : ُب رلال الوظائف اإلدارية : سادسا
 ة ىامة  : فالتقومي الًتبوي ضروري :للتقومي وظائف إداري

  لقبول التالميذ ُب ادلدارس وربديد إوضاعهم فيها 
لعمليات الًتقية من فصل دراسي االخر ومن مرحلة 

 الخرى 
  لتوجيو التالميذ دراسيا ومهنيا 

 : ُب رلال توعية اجلماىَت بأمهية الًتبية : سابعا
اجلماىَت بأمهية الًتبية وللتقومي الًتبوي دور َب ادلساعدة على توعية 

وادلشاركة ُب حل مشكالهتا . ذلك من خالل األمور التالية  )رمزية 
 ( :1963الغريب, 

  يتيح التقومي الًتبوي للجماىَت أن تدرك أمهية ما تقوم بو ادلدارس
 ُب سبيل بناء اجملتمع 

  يقصد بإعالن النتائج  ربليل العوامل اليت تؤثر ُب سَت العملية
وتقدمها سواء من حيث : ادلناىج , ادلعلمون , ادلرافق  التعليمية

 أو ادلباين واإلمكانات.
 : ُب رلال االرتفاع دبستوى مهنة التعليم : ثامنا

 للتقومي دور ُب االرتفاع دبستوى مهنة واحلرفة :
  ادلهنة تقوم على أساس نظريات علمية سبكن دراسيها من حسن

 األداء والتصر والتجديد واالبتكار.
  كما سبتاز ادلهنة بدستور أخالقي حيدد أساليب ادلعامالت

 9ومواصفات األداء.
                                                           

. ص(, 8112, المسٌرة دار: المكٌة, )النفس وعلم التربٌة فً والتقوٌم القٌاس, ملحم محمد سامً

33-31    
9
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 : وعن طريق التقومي الًتبوي : تاسعا
  ديكن التعرف على العناصر الصاحلة لاللتحاق دبهنة التعليم

 وضمان بقائهم فيها 
  ديكن التخلص من العناصر غَت الصاحلة اليت تسيئ اذل ادلهنة

 10وربط من قدرىا
 تقويم التعلم مبادئ (د 

، من الضروري خَتومن الناحية النظرية للحصول على نتيجة تقومي 
 النظر ُب ادلبادئ العامة للتقومي على النحو التارل:

 kontinuitasباستمرار  .1
وال ينبغي إجراء التقومي بصورة عرضية ألن التعلم عملية مستمرة. 

نتائج التقييم لذلك، يتم التقومي بشكل مستمر. وينبغي دائما ربط 
اليت يتم احلصول عليها يتعلق ُب وقت واحد بالنتائج ُب الوقت 
السابق، حبيث ديكن احلصول على صورة واضحة وذات لتطور 
الطالب. ال ينظر إذل تطوير تعلم الطالب فقط من بعد ادلنتج، 

 ولكن أيضا البعد العملية، حىت من البعد ادلدخالت.
 komprehensifشامل  .8

على موضع ،  يأخد كل  موضع كمادة التقييم. على  تقومي يعمل
ادلثال، إذا كان اذلدف من التقييم ىو الطالب، ينبغي تقييم مجيع 
جوانب شخصية الطالب، سواء تنطوي على ادلعرفية، العاطفية، أو 

 احلركية.
 

                                                           
(, 8112سامً محمد ملحم, القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس, )المكٌة: دار المسٌرة,  

31-33ص. 
10
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 objektifitasموضوعّية  .4

ريق ُب تنفيذ التقومي جيب أن تكون عادلة دون احملاباة و يعمل  بط
على مجيع الطالب وجب ان يعمل سواء نفسو، والعمل دبوضوعية 
وفقا لقدرة الطالب وادلشاعر وادلشاعر والرغبات، واألحكام ادلسبقة 
السلبية جيب أن تبقى بعيدا. التقومي جيب على أساس حقيقة  

 )بيانات وحقائق(، وليس نتائج  التالعب أو اذلندسة.
 koorperatifمجعية تعاونية  .3

مي، ينبغي أن تعمل مع مجيع األطراف، مثل و عمل أنشطة التق وُب 
والدي الطالب، وزمالئهم من كل ادلدرس، ومدير ادلدارسة، 

مي، يع األطراف راضون عن نتائج التقو والطالب. ىذا ىو أن مج
 ويشعر األطراف بالتقدير.

 praktisواقعّي  .2
أدوات الوسائل العملية سهلة االستخدام دلألف الذين يستنبطون 

 11التقييم أو غَتىم شلن سيستخدمون األداة.
 نوع تقويم التعليم  (ه 

 وينقسم نوع تقييم التعلم إذل مخسة منها:
 evaluasi perencanaanمي التخطيط و تق .1

نتائج ىذا التقييم ضرورية لتصميم برنامج التعلم. واذلدف الرئيسي 
اليت ًب إبرازىا ىو توفَت مرحلة مبكرة ُب إعداد برامج التعلم. وادلسائل 

مي التنبؤ حتياجات. وديكن لنتائج ىذا التقو تتعلق باجلدوى واال
                                                           

11
 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015) hlm. 37-38 
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بإمكانية تنفيذ الربنامج وربقيق صلاح برنامج التعلم. ويتم تنفيذ 
 التقييم قبل تطوير الربنامج وتطويره بالفعل.

  evaluasi monitoringتقومي الرصد .2
ج التعلم حيقق مي إذل دراسة ما إذا كان برنامويهدف ىذا التقو 

أىدافو بفعالية وما إذا كان برنامج التعلم يتم تنفيذه حسب 
االقتضاء. نتيجة ىذا التقييم جيدة جدا دلعرفة إمكانية إىدار ادلوارد 

 ووقت تنفيذ التعلم، حبيث ديكن ذبنبها.
 evaluasi dampakتقييم األثر  .3

لتحديد األثر الناجم عن برنامج التعلم. وديكن قياس  تقوميويهدف 
ىذا التأثَت استنادا إذل معايَت النجاح كمؤشر على ربقيق أىداف 

 برنامج التعلم.
 -evaluasi efisiensiتقومي الكفاءة االقتصادية  .4

ekonomis 
مي كفاءة تنفيذ برنامج التعلم. لذلك، من ويهدف ىذا التقييم إذل تقو 

ة بُت مقدار التكلفة والطاقة والوقت ادلطلوب ُب الضروري مقارن
 برنامج التعلم مع الربامج األخرى اليت ذلا نفس الغرض.

 evaluasi programتقومي الربنامج الشامل  .5
komprehensif 

ويهدف ىذا التقييم إذل تقييم برنامج التعلم الشامل، مثل زبطيط 
الربامج، والفعالية الربامج، وتنفيذ الربامج، ورصد التنفيذ، وتأثَت 

 12والكفاءة.
                                                           

12
Zainal Arifin, Evalusi Pembelajaran, (bandung: Remaja 

Rosdakarya: 2016), hlm. 13-15 
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وُب انواع األخرى انواع التقومي ىو توجد أنواع عديدة من التقومي تبعا       
 ألغراضو واذلدف منو . وديكن تصنيف أنواع التقومي اذل االٌب :

 : أوال : التقويم القبلي 
القبلي ىذا النوع من التقومي  جيري قبل عملية التعلم. وتربز أمهية التقومي 

من حالل ما يكشفو من مطلبات سابقة للتالميذ وخلفيتهم ادلعرفية دلوضوع 
التعلم .حبيث ديكن اعادة النظر ُب االىداف التعليمية اليت وضعت أساسا 
لتحقيقها من حالل عملية التعلم . وديكن تصنيف التقومي القبلي تبعا ألغراضو 

 اذل قسمُت رئيسُت مها:
ويهدف اذل ربديد مدى استعداد تقومي االستعداد :  -

 التالميذ لبدء عملية التعلم.
التقومي ألغراض التعيُت أو ربديد مستوى التالميذ  -

 ادلنقولُت أو اخلرجيُت ووضعهم ُب رلموعات أكثر ذبانيا.
 :ثانيا: التقويم التكويني أو البنائي

جيري ىذا النوع من التقومي ُب أثناء عملية التعلم ويتم بشكل دوري  
حيث يزودنا دبعلومات مستمرة عن سَت العملية التعليمية وتطورىا . ويهدف 
اذل ربديد فاعلية طرائق التعلم ادلختلفة من أجل تطويرىا ضلو األفضل. وربديد 
نقاط القوة ومواطن الضعف للمستويات التعليمية للتالميذ. شلا جيعلنا نعترب ىذا 

 النوع من التقومي تقوديا تشخيصيا أيضا. 
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 :ثالثا: التقويم الختامي
جيري التفومي اخلتامي  مع هناية عملية التعلم لوحدة دراسية أو فصل   

دراسي أو سنة دراسية. هبدف ربقيق الوظائف األساسية لعملية التقومي اليت 
 13ورد ذكرىا ُب الفقرة. 

 التعلم ونتائج العملية يمتقو و(  
( أصيل التقييم)الحقيقي التقييم نهج باستخدام التعلم يمتقو   

. مجملها في درس والنتائج عملية، المتعلمين، استعداد يقيم الذي
 وأسلوبهم، الطلبة، قدرة يصف الثالثة العناصر تقييم دمج وسيتم

 الجانب على تعليمي تأثير إنتاج على قادرة لديهم التعليمي والتحصيل
 جانب على( nurturant تأثير) الشرف وصيفات والتأثير المعرفة

 . الموقف جوانب من
 لتخطيط المعلمين قبل من أصيلة التقييم نتائج استخدام يتم  

 إلى وباإلضافة. المشورة الخدمة أو واإلثراء، العالجي، والتعلم البرنامج
 وفقا التعلم عملية لتحسين كمواد األصيلة التقييم نتائج تستخدم ذلك،
 التعلم العملية أثناء تتم التعلم عملية تقييم. التعليم المعايير لتقييم

 األقران،والتسجيالت، استبيانات المراقبة، أوراق: األدوات باستخدام
 أثناء ذلك ويتم التعلم نتائج تقييم. والتأمالت القصصية، والمالحظات

: واألدوات األساليب باستخدام مع الدرس وحدة نهاية وفي التعلم عملية
 يستمد نتيجة. الكتابية واالختبارات العمل،/  الشفهية االختبارات

 14.التعلم النتائج وتقييم العملية تقييم من مزيج من النهائي التقييم
                                                           

(, 8112سامً محمد ملحم, القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس, )المكٌة: دار المسٌرة,  

36-32ص. 
13
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 تعليم اللغة العربية .1

 مفهوم تعليم اللغة العربية (أ 
التعليم ىو يشتق مصطلح التعليم من الفعل ادلاضي )علم( 
ومضارعو )يعلم( يقال : علم شسئ علما : عرفو, وشعرببو ودرى, فهو 
عادل واجلمع علماء . أما ُب االصطالح )فالتعليم ( ىو العملية اليت يتم 
من خالذلا إكساب ادلتعلم خربات مقصودة وعقليا , ومهاريا , ووجدانيا 

 15واجتماعيا , وأخالقيا. , ونفسيا, 
إن تعلم اللغة العربية ىو موضوع موجو ضلو تشجيع وتوجيو 

ية ذباه اللغة العربية سواء  وتطوير وتنمية القدرات وتعزيز ادلواقف اإليجاب
   .متلقية أو منتجة كانت

 .القدرة االستقبالية ىي القدرة على فهم زلادثات اآلخرين وفهم القراءة
ىي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة لالتصال شفويا القدرة اإلنتاجية 

مهارات اللغة العربية، فضال عن ادلواقف اإلجيابية ذباه اللغة العربية  .وخطيا
ىي مهمة جدا ُب ادلساعدة على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية للقرآن 

 16. واحلديث، وكذلك الكتب العربية ادلتعلقة باإلسالم للمتعلمُت
وُب سبييز بُت ادلصطلحُت صلد أن تعليم  اللغة كلغة أجنبية , 
يعٍت أن الغة تعّلم ُب ادلدارس كمقرر دراسي أي كمادة من مواد الدراسة 
ويكون اذلدف من تعليمها تزويد الدراسُت بالقدرة والكفاءة اللغوية اليت 
سبكنهم من استخدمها ُب واحد من اغراض متعددة كقراءة األدب 

                                                           
حسن جعفر الخلٌفة, مدخل إلى المناهج وطرق التجرٌس, )الرٌاض: مكتبة الرشد,  

14(,ص. 8112
15
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ل الفنية أو اإلستماع إذل ادلذياع وفهم احلوار ُب العروض واألعما
 17السينمائية , أو استخدام اللغة بصفة عامة ُب التصال دبن يتكلمون هبا.

للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العادل . فأمهيتها تزداد يوما بعد 
 يوم ُب عصرنا احلاضر حيث ترجع أمهيتها إذل األمور التالية:

 القران الكرمي اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأه.كوهنا لغة  .1
كوهنا لغة الصالة اليت ترتبط بركن أساسي من أركان اإلسالم شلا  .2

 جيعل تعلمها واجبا.
 كوهنا لغة احلديث النبوي الشريف. .3
ادلكانة االقتصادية للعرب واليت جعلت ذلم وزنا اقتصاديا  .4

 وسياسيا على ادلستوى العادلي.
ربية فهي تستخدم كلغة أوذل ُب اثنتُت كثرة عدد متكلمي الع .5

وعشرين دولة عربية وكلغة ثانية ُب كثَت من الدول اإلسالمية 
 18دبعٌت أن سبع دول العادل تتكلم اللغة العربية كلغة أوذل.

ىذه اللغة العربية دل نتلقها التلقي ادلباشر الشافة , بل تلقيناىا تلقيا 
فنا أن ىذه اللغة العربية قد غَت مباشر, وال مشافة, وسبب ىذ الذي وص

عاشت ُب مهدىا ُب اجلزيرة للعربية ماعاشت من الزمن ُب عزة من اىلها , 
حىت كانت اذلجرة البعيدة ادلدى ادلنئ دفعهم إليها االسالم , فخرجت اللغة مع 
االف من اىلها. فتفرقت  معهم اللغة أوزاعا وجعلت ىذه العربية تفاعل مع 

 تعطي فقط , بل كانت تأخذ كذلك , سنة احلياة من خالطت من لغات, فال

                                                           
-48(, ص. 1921ة السعودٌة, بمود كامل النلقد, تعلٌم اللغة العربٌة ,) المكتبة العرحم 

41
17
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 11(. ص. 8111
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َب اللغات واحلضارات الغالبة وادلغلوبة . وظل االسالم يساندىا بقوتو ادلعنوية 
دىرا طويال َب كل مكان حىت اليوم, ألهنا لغة كتابة, ولسان ثقافة, والسبيل 

 الوحيد دلعرفتو. 
 تركيب العربية ودل يغفل العرب مند اول األمر أثر اللغات االخرى ُب 

وصوغها , وبياهنا, وىبوا حياولوا ان حيفظوا على العربية سباسكها , عناية 
 بعقيدهتم وقوميتهم. 

خرجوا إذل الباقية من خالص العربية, أو قدم عليهم من تلك البادية,  
أو استقدموىم إذل حواضرىم من اىلها من استقدموا ليلقئوىم ماعندىم 

ة , وادلشافهة الىت ىي طبيعة األمر َب تلقُت اللغات , وليتلقوا منهم بادلمارس
 19وأقرب الطرق وأسلها ُب كسب اللغة احلية. 

وما كان ذلك التلقى بادلمارسة ليدوم أجياال طواال, فما لبث الباقون 
بالبادية ان تغَت حاذلم, وما لبث القادمون إذل احلاضرة أن الن جلدىم. ودلا 
عزت ادلمارسة اللغوية , والتلقى ادلباشر عن مشافهة, فزعوا إذل الطريقة الثانية. 

يقة ربتاج إذل القواعد وألصول , وىي ادلدارسة, وكسب اللغة بالتعليم , وىي طر 
 والضوابط, واالسس الىت يراض هبا متعلم اللغة. 

وقامت ادلدارس, وادلراكز االسالمية ادلتبئة َب مجيع البالد العربية بدور 
ىام َب احلفاظ على اللغة الفصحى الىت تؤدى دورىا الضرورى َب احلفاظ على 

 بالعروبة َب صدور أبنائها. الًتاث العريب اإلسالمى , وَب تعهد الشعور 
لكن حُت دىم العلم العرىب باالتراك , عمد ىؤالء إذل وأد اللغة 
العربية َب دواوين احلكومة الرئيسية, وقد تأثرت اللغة العربية ُب ىذا العصر 
خبصائص اللغة الًتكية تأثرا عظيما , فعرب السكثَت من االفاظ الدخيلة الىت 
                                                           

 للطباقة للثقافة دار: القاهرة, )الدٌنٌة والتربٌة العربٌة اللغة تعلٌم أساسٌة, مدكور احمد على

16-19.  ه( 1611,والنشر    
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واستعَتات بعض فواعد اللغة الًتكية ُب تصريف  استعملها احلكام االتراك ,
االفاظ أحيانا كثَتة, أما االسلوب العرىب فكان ركيكا عاميا , وقد جلأ متأدبو 
ذلك العصر إذل السجع الطويل الفقرات, وبالغوا َب إستعمال احملسنات 
البديعية من جناس وتورية َب عبارة سقيمة عقيمة االخلية واألفكار , فمسحوا 

الغلة العربية , شلا ذىب برونقها, ودلاهنا مبٍت, ومعٌت , وعكفو على سًت الب
ضعفهم بعبارات , وأساليب اختلسوىا من بطون كتب األدب القددية 

 اختالسوىا من بطون كتب األدب القددية اختالسا بينا. 
كذلك حاول ادلستعمر االصلليزى القضاء على اللغة العربية جبعل لغتو 

ًتتو من الزمن , وقصر احلصول علي فرص التليم على أبناء الطبقة لغة التعليم ف
 20االرستقر اطية . 

لقد تعرضت اللغة العربية ُب عهد االحتال ألزمات كادت تعصف هبا 
, لوال بقظة مجهرة كبَتة من الكتاب وادلفكرين نذروا أنفسهم للدفاع عنها , 

اللغة االصلليزية زللها كلغة  ومقاومة جهود االحتالل اخلبيثة َب إزاحتها وإحالل
تعلم هبا سائر ادلواد األخرى حبجة عجز اللغة العربية حىت يستطيع كل من العلم 

 والتلميذ أن يتدارسوىا.
كانتلغة التعليم الرمسية اللغة الفرنسية , كذلك   -مثال–وَب اجلزائر  

خاضعة لنظام الربامج الصلد فيها أثرا للجزائر سوى حملات َب التاريخ واجلغرافية 
السياسة االستعمارية . أما حظ اللغة العربية فكان حظ اللغة األجنبية, فماكان 
خيصص ذلا َب أىم بعض ادلدارس االبتدائية سوى ساعات زلدودة لتعليم 
احلروف اذلجائية. وُب ادلدارس الثانوية كانت العامية تزاحم الفصحى. وتدرس 

رادة النظام االستعمار وضع اللغة الفرنسية العربية بالفرنسية, وَب الواقع كانت ا
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فوق اللغة العربية, واعتبارىا )الفرنسية( لغة رمسية وحيدة ُب التليم , واإلدارة 
 21قاصدا زلو اللغة العربية َب القطرب اجلزائرى. 

معٌت ما سبق أن ادلستعمر إصلليزيا كان أو فرسيا حاول أن يطمس 
زللها, دلا يرتبط بذلك من فرض أفكاره , معادل اللغة العربية, وإحالل لغتو 

وسيطرتو الثقافية على أبناء الوطن ادلستعمر , ولعلمو أن اللغة العربية وماربملو 
من ثقافة أصيلة كفيلة بأن تبعث َب وجدان أبنائها احلمية, والدفاع عن أوطاهنم 

ليده ضد الغزاة التسلطُت. وقد سبق أن ذكرنا أن اللغة العربية حافظت على تقا
 العريقة األصيلة, ومحلت كل ما ربملو اللغات احلديثة من علم وفن وادب. 

وعلى أية حال , فمناك شعور عام َب أرجاء الوطن العرىب بأمهية 
العناية باللغة القومية , وتعليمها , سواء على ادلستويات الرمسية أو الشحية ,  
ولذاىب كثَت من الباحثُت َب اللغة العربية يتعرفون أجدى الوسائل َب تعليمها 

كذلك أسباب االخفاق ُب , وَب غرس ادليل إليها َب نفوس أبنائها, ويتعرفون  
 تدريسها, ويعاحلون ذلك بالوسائل الىت يروهنا. 

وال يستطيع الفرد وىو يتحدث عن تعليم اللغة العربية َب ادلدارس 
ادلصرية والعربية أن يفعل القفزة الكربى الىت احدثها أساتذة أجال. من قبل َب 

. فضل السبق, وفضل تعليم اللغة العربية , وأساليب تدريسها , وقد كان ذلؤال 
التجديد, وفضل االبتكار. فالوثبة الكربى الىت أحدثتها التجارب الىت قامت هبا 
الفصول التجريبية ُب مدرسة االورمان االبتدائية َب الثالثينيات , وما قامت بو 
مدسة النقراش النموذجية َب األربعينيات واخلمسينيات ربت إشراف االستاذ 

 تؤكد االصلاه ضلو ابتسكر أساليب جديدة لتعليم اللغة ادلرحوم إمسائل القباين
 العربية. 
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وىناك تطور كان لو أثره الكبَت ُب تغيَت التفكَت ُب تعليم اللغة , ولو 
فلسفة خاصة بو تقوم على أن اللغة أداة اتصال تتمثل ُب فنون أربعة , وىي : 

م اللغة جيب ان يتم االستماء , والتحدث , والقراءة , والكتابة , وعلى أن تعلي
َب ضوء ىذه الفنون األربعة , وَب وحدة , وتكامل, وعلى أن فروع اللغة 
ليست إال أدة لتحقيق االتصال اللغوى بُت الناس. ىذا التطور األخَت أحدثتو 
رلموعة من االساتذة الذين سافرو إذل اخلارج , وأفادو من الدراسات االجنبية 

ألمل كبَت َب أن يستمر ىذا اإلذباه, ويأخذ ُب تعليم اللغات القومية . وا
 22بالستحدثات العلمية َب ميدان تعليم اللغات.

 غرض تعليم اللغة العربية  (ب 
لتعليم اللغة العربية يغرض تسعي األسرة الًتبوية إذل ربقيقها 
لدى طالب وطالبات تلك ادلرحلة . وىذه األغرض العامة ُب تعليم 

 اللغة العربية التالية:
ة صحيحة معربة مادة مشكولة , وقراءة أ التلميذ قرأأن يقر  . أ

 صحيحة تعتمد على القواعد األساسية ُب ادلادة غَت مشكولة.
تطوير القدرة على التواصل ُب اللغة العربية، ربدثا وكتابة، واليت  . ب

الكالم والقراءة  و تغطي ادلهارات اللغوية األربع، وىي االستماع
 والكتابة

 واضحة بسرعة مناسبة .أن يكتب كتابة صحيحة  . ت
 أن يراعي ُب كتابتو قواعد اخلط الصحيحة وقواعد الًتقيم . ث
 أن يستوعب مضمون ما يقرؤه أو يسمعو بسرعة مناسبة. . ج
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أن يستطيع التفاعل مع ما يقرؤه أو يسمعو ومناقشتو وإبداء رأية  . ح
 فيو.

أن يعرب الطالب عن حاجتو ومشاعره ومشاىدتو وخرباتو تعبَتا  . خ
 وتعبَت كتابيا فصيحا. شفويا سليما ,

أن يكتسب ثروة لغوية سبكنو من التعبَت السليم عن ادلواقف اليت  . د
دير هبا ُب حياتو واألمور العملية الوظيفية , وادلشكالت الذاتية 
وقدر من القضايا العامة اليت جيدىا ُب رلتمعو , وادلظاىر 

 الطبيعية اليت يشاىدىا .
واإلمالئية اليت يدرسها أن يطبق القواعد النحوية والصرفية  . ذ

 تطبيقيا سليما.
 أن تتمو لديو عادة ادلطالعة احلرة طلبا للمعرفة واالستمتاع . . ر
أن يكتسب الرغبة ُب التعليم الذاٌب , واالعتماد على الذات ُب  . ز

 23ربصيل ادلعرفة.
 أن يألف استخدام معاجم اللغة وادلوسوعات  وغَتىا. . س
ب الفنية, والتذوق اجلمارل , أن تتعزز فيو ادليول األدبية , وامواى . ش

والقدرات اللغوية ادلتميزة , دون إخالل بالتوازن بُت األدب 
 والعلوم الطبيعية والتطبيقية.

أن ينمو اعتزاز الطالب بأمتو العربية اإلسالمية ويرسخ انتماؤه  . ص
 24إذل بلده. 
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 نطاق التعلم العربي (ج 
 ويشمل نطاق الدروس العربية ُب مدرسة ادلتوسطة مواضيع
ُب شكل خطاب شفهي وكتابة على شكل التعبَت أو حوار بسيط 
حول اذلوية الذاتية واحلياة ادلدرسية واحلياة األسرية وادلنزل واذلوايات 

 25وادلهن واألنشطة الدينية والبيئة.
 

  3113المنهج الدراسى  .3
 منهج الدراسيالمفهوم  (أ 

إن كلمة "ادلنهج" من اصل اللغة الالتينية ادلستخدمة ُب 
دبعٌت مسافة اجلري, أي مسافة يلزم currereالرياضة, يعٍت كلمة 

لكل فرد أن يقوم هبا من بدايتها إذل النهاية. ٍب استحدم ىذا 
ادلصطلح ُب الًتبية. وُب اللغة العربية دبعٌت ادلنهج , أي السبيل ادلنَت, 

يسَت عليو الناس ُب أداء حياتو. وُب الًتبية أن ادلنهج يعٍت سبيل منَت 
ىو السبيل ادلنَت الذي يسَت عليو ادلعلم والتالميذ لًتقية ادلعلومات 
وادلهارات والقيم. ألن ادلنهج عند ناسوتيون ال ينحصر على ادلواد 
الدراسية ولكنو يشمل على التجاراب داخل الفصل وخارجو. وأوضع 

 Georgeو  colin J. Marshالو تعريف ادلنهج ما ق
Willis  ُب كتابة“Curriculume Altenative 

Approach, on Going Issues”  : يعٍت 
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 Curriculume is such “permanentا.( 
subject” as grammar, reading, logic, 
rhetoric, mathematic, and the 
greatest books of wes tern world that 

best embody essential knowledge. 
)ادلنهج ىو ادلواد الثابتة مثل القواعد والقراءة وادلنطق 

 واخلطابة والكتب الغربية اليت تشمل على ادلعلومات(
 curriculum is those subject thatب.( 

are most useful for living in 
contemporary society.  

 26دلواد النافعة لدوام احلياة ُب ىذا الزمن(. )ادلنهج ىو ا
وأيضا ىناك عدة تعريفة للمنهج , تدور ُب إطار التنظيم  

الدقيق جملموعة من األفكار من أجل الوصول إذل حقيقة دل تكن 
معروفة من قبل , ويطبع ىذا التنظيم وجود طائفة من القواعد العامة 

 عريفات للمنهج: تسيطر على سَت العقل . وىذه رلموعة منالت
ادلنهج ىو األساس الذي تسَت على مقتضاه حركة التفكَت ُب   .(1

 علم ما.
ادلنهج ىو الطريقة أو رلموعة االجراءات اليت تتخذ للوصول إذل  .(2

 شيئ زلدد أو طريق الواضح أو اخلطة ادلرسومة.
ادلنهج ىو طائفة من القواعد العامة ادلصرغة من أجل الوصول  .(3

م أي أنو الطريق ادلؤد إذل الكشف عن إذل احلقيقة ُب العل
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احلقيقة ُب العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة , هتيمن 
علي سَت العقل , وربدد عملياتو حىت يصل إذل نتيجة 

 27معلومة.

فال شك أن ادلنهج مسة جوىرية ُب كل علم من العلوم , فال 
هج . يوجد علم بدون منهج إذا أن من مقومات العلم سَته على من

ونبسبة إذل تعريفات السابقة فمناىج الدرس اللغوي ىي ادلناىج اليت 
ربكم خطة العمل , ويسَت على مقتضها التفكَت عند حبث اللغة 

 ذاهتا بعنا صرىا األربعة. 

من التعاريف السابق ذكرىا ديكن االستنباط على أن ادلنهج ىو 
جارب اليت يسَت رلموعة ادلعلومات ادلنظمة ضمن ادلواد الدراسية والت

عليها التالميد ربت رعاية ادلدرسة إو ادلؤسس الًتبوية . وأن منهج 
اللغة العربية جزء من منهج ادلدرسة ادلشتمل على الدروس ادلتعلمة 
فيها . ومنهج اللغة العربية مشتمل على ادلوبد  الدراسية ادلتعلقة 

لغوية بتدريس عناصر اللغة منها الصوت والًتكيب , وادلهارات ال
العربية وىي اإلستماء والكالم والقراءة والكتابة, وقواعدىا كالنحو 
والصرف واإلعراب وغَتىا . ومنهج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية 
تنظيم معُت يتم عن طريقو تزويد الطالب دبجموعة من ادلعرفية 
والوجدانية والنفس حركية اليت سبكنهم من االتصال با اللغة العربية 

 زبتلف عن لغاهتم, وسبكنهم من فهم ثقافتها وشلارسة أوجو اليت
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النشاط الالزمة داخل ادلعهد التعليمي أو خارجو وذلك ربت إشراف 
 28ادلؤسسة الًتبية أو ادلدرسة أو ادلعهد.

ولذا اقتصر مفهوم منهج تعليم اللغة العربية على حفظ 
إذل  النصوص وترمجتها وربصيل كم كبَت من ادلفردات دون النظر

وظائف اللغة احلياتية واالتصالية واألدبية, ولقد ترتب على ىذا 
ادلفهوم الضيق للمنهج أنو دل يكن ادلتعلمُت من فهم اللغة امساعا, 
ومن ربدث هبا أو تعبَت هبا كتابة , واقصى ما أمكن ذلذا  ادلنهج 
ربقيقة ىو قدرة ضعيفة على القراءة والًتمجو , كما أدى ىذا ادلنهج 

 29قلة اإلقبالعلى تعلم العربية. إذل 
بشأن نظام  2003لعام  20وقال للقانون رقم 

التعليم الوطٍت، فإن ادلنهج الدراسي عبارة عن رلموعة من 
اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة باألىداف واحملتوى ومواد الدرس 
والطرق ادلستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعلم 

  30لتحقيق أىداف تعليمية.
  3113أساس تطوير المنهج  (ب 

للمنهج ادلدرسي دبفهومة احلديث عدد من األساس 
اليت يقوم عليها كما أن لو تنظيمات أو أمناطا عديدة , منها ما 
يركز على نقل ادلعرفة كمنهج ادلواد الدراسية ادلنفصلة, ومنها ما 
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يهتم دبيول ادلتعلمُت واىتمامتهم كمنهج النشاط , وبُت ىذين 
توجد مناىج حاولت التوفيق بُت االثنُت كادلنهج الطرفُت 
 احملوري. 

ىذا ويقصد بأسس ادلنهج ادلدرسي تلك األصول 
العقيدة الفلبفوية واالجتماعية والنفسية وادلعرفية اليت يتعُت 
مراعاهتا عند بناء أي منهج مدرسي ُب أي رلتمع من اجملتمعات 

در اجلوىرية اليت . وتكمن أمهية ىذه األسس ُب كوهنا سبثل ادلصا
تشتق منها مكونات ادلنهج ادلدرسي دبفهومو . لذلك فإنو بقدر 
ما يتم مراعة تلك األسس يأٌب ادلنهج فاعال ومؤثرا , ألهنا ىي 

اليت ربدد وجهتو , وترسم مالزلو , وذبعل زلتواه ومكوناتو  
خادمة للمتعلم مالئمة خلصائص منوه , ملبية حلاجات رلتمعو 

 31ومتطلباتو ,
وألمهية تلك األسس ُب بناء ادلنهج ادلدرسي , ضلاول فيما  

يلي سرحها , موضوحُت ُب كل أساس منها : مفهومو, وطبيعتو, 
 وأمهية دوره ُب بناء ادلنهج:

 األساس العقد الفلسفي . أ
من ادلعلوم من الًتبية بالضرورة أمهية أن يستند ادلنهج 

أو فلسفة  ادلدرسي بصورة صرحية أو ضمنية  إذل أساس عقدي
تربوية سبثل إطار فكريا , يساعد ُب ربديد أىدف ادلنهج , 
واختيار مضمونة ومناشطو وأساليب تقوديو , وُب غياب ىذه 

 الفلسفة يبدو ادلنهج ادلدرسي بال ىدف , وبال مضمون .
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وقد ظهرت عرب تاريخ اإلنسانية الطويل فلسفات عديدة 
ناىج من حيث كانت ذلا تأثَتات مباشرة على الًتبية وادل

أىدافها وزلتواىا وفعليتها . لعل من أمهها : الفلسفة ادلثالية 
والواقعية , والربمجاتية, واذبديدية , والوجودية , 
وادلاركسيةوغَتىا, وىي مجيعها فلسفات إنسانية أسهم ُب 
وضعها مفكرون وفالسفة مشهورون من أمثال أفالطون, 

ك , وجان جاك وأرسطو, وديكارات , وبيكون , وجون لو 
روسو, وجون ديوي, وبول سارتر ,ومراكس وغَتىم, ٍب تأٌب 

 32فلسفة الًتبية اإلسالمية خاسبة لتلك الفلسفات الوضعية. 
وألن ادلقام ال يستطيع لتناول تلك الفلسفات محيعها , 
فسنكتفي بتناوذلا بإجياز ربت فلسفتُت رئيستُت مها : الفلسفة 
التقليدية اليت يقوم عليها ما يسمى بادلنهج التقليدي , والفلسفة 
التقدمية اليت نشأ ُب ظلها ادلنهج التقدمي , ٍب نتناول بعد ذلك 

وفيما يلي فكرة عن كل واحدة من فلسفة الًتبية اإلسالمية 
 33تلك الفلسفات الثالث ومدى تأثَتىا على ادلناىج ادلدرسية. 

 أساس النظري . ب
الذي متطور على نظري " الًتبية على  2013ادلنهج 

و نظرية  standard based educationأساس ادلعيار" 
 competency based ادلنهج على أساس الكفاءة 

curriculum لى أساس ادلعيار يعقد من معيار . الًتبية ع
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الوطٍت كمزية ألقل سكان الوطٍت الذي حيلل ان يكون معيار 
الًتبية و معيار العاملية ومعيار كفاءة خريج و معيار ادلعلم و 
معيار السبيل ومعيار اإلدارة ومعيار سبويل ومعار تقومي الًتبية. 

, لتالميذ ادلنهج على أساس الكفاءة معّد خربة التعليم التوسيع 
ُب تطوير كفاءة السلوك وكفاءة ادلعرفة وكفاءة ادلهارة وكفاءة 

 العمل . 
 

 على أساس : 2013ادلنهج 
 taughيتعلم الذي يعمل ادلعلم ف .1

curriculum ) ُب مبٍت العملي الذي يتطور
 بأنشطة التعليم ُب ادلدرسة, ُب الفصل, وُب اجلمعية. 

 learned curriculum خربة التعليم الطالب  .2
يوافق علي خلفية , وصفية و كفاءة األول من  

الطالب . خربة تعليم اإلفرادي يكون نتيجة نفسو, و 
 34نتيجة كل الطالب يكون نتيجة ادلنهج . 

 األساس يورديس  . ت
 التارل: 2013األساس يورديس ادلنهج 

عن منظومة تربية الوطنية  2003السنة:  20القنون رقم :  .1
, زيادة 78رقم  2005فة دولة اإلندونسي سنة ) الصحي

 (.4301الصحيفة دولة اإلندونسي رقم 
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عن معيار الوطٍت  2005سنة  19تنظيم اجلمهوري رقم  .2
رقم  2005الًتبوي )الصحيفة دولة اإلندونسي  سنة 

( الذي 4496,  زيادة الصحيفة دولة اإلندونسي رقم 41
غيَت تنظيم عن ت 2013سنة  32يبدل بتنظيم مجهرية رقم 

عن معيار الوطٍت الًتبوي  2005سنة  19مجهرية رقم 
زيادة  71رقم  2013)الصحيفة دولة اإلندونسي سنة 

 (. 5410الصحيفة  دولة اإلندونسي رقم 
عن تكوين و  2009سنة  47تنظيم رئيس اجلمهرية رقم  .3

مجعية رللس والزراء الذي تغَت مرتُت , وتأحَت بتنظيم 
)الصحيفة دولة  2011سنة  91رئيس اجلمهرية رقم 

 (.141رقم  2011اإلندونسي سنة 
عن مقام و  2010سنة  24تنظيم رئيس اجلمهرية رقم  .4

رتيب و ظيف رلليس الوزراء و صيغة اجلمعية ورتيب و 
وزراء الدولة ,  الذي تغَت  eselon 1وظيف اسيلون 

سنة  92مرتُت , وتأخر  بتنظيم  رئيس اجلمهرية رقم 
رقم  2011ة دولة اإلندونسي سنة )الصحيف 2011
142.) 

عن  2009سنة  p/  84تنظيم رئيس اجلمهرية رقم  .5
,  الذي تغَت ,  IIتكوين و مجعية رللس الوزراء متفق 

سنة   P/  5وتأخر  بتنظيم  قرار رئيس اجلمهرية رقم 
2013. 

عن مجعية و  2013سنة  13تنظيم الوزراء الدين رقم   .6
 عداب عملية وزراء الدين .
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عن  2013سنة  54تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم  .7
 الًتبية السفلى والوسطSKLمعيار كفاءة اخلرّيج 

عن  2013سنة 64تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم   .8
 السفلى و الوسط Standar Isiمعيار الًتبية  

عن  2013سنة 65تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم   .9
الًتبية  السفلى و  Standar Prosesمعيار العملية 

 الوسط.
عن  2013سنة 66تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم    .10

 معيار التقومي الًتبية
عن   2013سنة 67تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم   .11

 اطار ألصول   و مبٌت ادلنهج مدرسة اإلبتدائية .
عن   2013سنة 68تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم   .12

 طار ألصول   و مبٌت ادلنهج مدرسة الثانوية ا
عن اطار  2013سنة  69تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم  .13

 ألصول   و مبٌت ادلنهج مدرسة العالية
عن  2013سنة    A 81تنظيم وزراء الًتبية و الثقفة رقم  .14

 تطبيق ادلنهج ادلدرسي
15.  

 3113الغرض لتطوير المنهج  (ج 
كلمة التطوير ذلا عدة معاين . ىده الكلمة ديكن أن 

أن  35تعريف بالتغَتات والتجديد والتوسيع وغَت ذلك. 
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األىدف ىو عنصر مهم من عناصر ادلنهخج , ونظريات ادلنهج 
ومنناجذجها. , سواء تلك اليت يشجع ادلعلمون التالميذ على 

تصبح أىدبف اكتساهبا بتوفَت اخلربات التعليمية ادلناسبة , وهبذا 
ادلنهج ىي النتائج ادلتوقعة للتعليم, وىذه األىداف ذلا مصادر 
تشتق منها , تستجد من التالميذ واجملتمع ورلاالت ادلعرفة 

 ادلنظمة. 
واألىدف السلوكية ىي نواتج تعليمية متوقع من التلميذ 
أداؤىا بعد عملية التدريس وديكن أن يالحظها ادلعلم ويقيسها . 

 صياغة األىداف السلوكية لكل معلم فيما يلي :  وتظهر أمهية
تساىم صياغة األىداف السلوكية ُب صياغة فقرات  -

 االحتبار أو ربديد أساليب التقومي .
تنظيم صياغة األىداف عمل ادلعلم اليومي وتزيد ُب  -

 ىذا العمل ثقتو بنفسو.
صياغة األىداف السلوكية ذبعل العلم يقوم بعملية زبليل  -

 وضوع الدراسي ادلقرر.احملتوى للم
تكشف صياغة األىداف السلوكية عن اإلجراءات  -

التدريسية ادلناسبة كطريقة التدريس والوسائل التعليمية 
واألنشطة األخرى . أفعال عامة قابلة ألكثر من تفسَت 

 يقابلها أفعل خاصة سلوكية قابلة للقياس. 

ة إن األىداف الًتبوية تشتق مباشرة من الغاية وتكون عاد
أكثر ربديدا منها. ولكنها مصاغة صياغة عامة . واألىداف الًتبوية 
فهي تشتق مباشرة من األىداف وتكون زلددة بأرقام وتواريخ وتكون 
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صياغتها سلوكية أن يفعل... عمالما, وأن يشرح ... بيانا ما,  وأن 
يقرأ ... كتابا ما. ومن الضروري لكل معلم أن يعرف تصنيفات 

ية , فهي ادلفتاح الذي يستطيع بواسطتو ربديد األىداف الًتبو 
الوسائل التعليمة اليت تساعد على ربقيق الغايات واألىدف 

 36واألغراض الًتبوية.

كما ذكر ُب وسائل اإلعالم ادلختلفة، أنو من خالل تطوير 
سوف ننتج البشر إندونيسيا: إنتاجية وخالقة  2013ادلناىج 

 .ادلواقف وادلهارات وادلعرفة ادلتكاملةمن خالل  .ومبتكرة، والعاطفية
وُب ىذه احلالة، ركز تطوير ادلناىج الدراسية على تكوين كفاءات 
وطابع ادلتعلمُت، وىو مزيج من ادلعرفة وادلهارات وادلواقف اليت ديكن 
أن تثبت ادلتعلمُت كشكل من أشكال فهم ادلفاىيم اليت تعلمت ُب  

معلمُت تقييم نتائج لل 2013ويتيح منهج عام  .كونستكتال
ادلتعلمُت ُب عملية ربقيق أىداف التعلم، شلا يعكس التمكن وفهم 

لذلك حيتاج ادلتعلمون إذل معرفة معايَت الكفاءة وسبكُت  .ما ًب تعلمو
الشخصية اليت ستستخدم كتقييم معياري لنتائج التعلم حبيث يتمكن 

اءات ادلتعلمون من إعداد أنفسهم من خالل إتقان عدد من الكف
وشخصيات معينة كشرط مسبق للمضي قدما ُب مستوى إتقان 

 .الكفاءة والشخصيات الالحقة

 2013وسائل الصلة , أّن تطوير ادلنهج ,كمثل اليت تبُت ُب 
حيصل االنسان اندونسي : إنتاجية و إبتكار وخاّلق . من طريق 
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 توكيد السلك , ادلهارة, و ادلعرفة . ُب ىذا الغرض , تطوير ادلنهج
يركز على تكوين كفاءة و خليقة الطالب , يركب على تعريف و 
مهارة وسلك  الذي يغرض الطالب  كوجود الفهم على تصور الذي 

 يعلمها بطيب. 

ادلعلم يقدر نتيجة الطالب ُب عملية  2013ادلنهج  
التعليم , الذي يعكس كفاءة و فقو على ماذا التعليم. فلذلك 
الطالب وجب ان يعلم معيار كفاءة و خليقة الذي يتكون كأساس 
تقومي نتيجة التعليم. حىت الطالب يرتب نفسو من مهارة على كل 

ستوى الكفاءة و الكفاءة و خليقة معُت. كشروط ليستمر إذل م
 37اجلليقة. 

  3113المنهج  مبادئ (د 
 تطوير ادلناىج على ادلبادئ التالية:

وادلناىج الدراسية ليست فقط رلموعة من ادلوضوع فقط  .1
 مصدرا للمواد التعليمية لتحقيق الكفاءة.

أساس  ادلنهج على الكفاءات األساسية للخرجيُت  .8
التعليمي، ادلخصصة لوحدة تعليمية واحدة، وادلستوى 

وفقا لسياسة احلكومة ُب التعليم  .والربامج التعليمية
عاما، فإن الكفاءة األساسية للخرجيُت  12اإلجباري دلدة 

الذين أصبحوا أساس تطوير ادلناىج الدراسية ىي القدرة 
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اليت جيب أن ديتلكها الطالب بعد متابعة عملية التعليم 
 عاما 12دلدة 

 .اىج القائم على الكفاءةأساس ادلنهج على منوذج ادلن .4
يتميز منوذج ادلناىج القائم على الكفاءة من خالل تطوير 
الكفاءة ُب شكل ادلوقف وادلعارف، ومهارات التفكَت، 

 .وادلهارات احلركية، واليت يتم تعبئتها ُب سلتلف ادلواضيع
أساس ادلنهاج على مبدأ أن كل موقف ادلهارات وادلعارف  .3

ة ُب شكل الكفاءة األساسية وضعت ُب ادلناىج الدراسي
 masteryديكن دراستها وإتقاهنا من قبل كل طالب )

learningوفقا لقواعد ادلناىج القائمة على الكفاءة ). 
يتم تطوير ادلنهاج من خالل توفَت الفرص للمتعلمُت  .2

 38.لتطوير االختالفات والقدرة على االىتمام
وتطورىم ويركز ادلنهاج على إمكانات ادلتعلمُت وبيئتهم  .6

يتم تطوير ادلنهاج على أساس  .واحتياجاهتم ومصاحلهم
 .مبدأ أن ادلتعلمُت ُب وضع مركزي ونشط ُب التعلم

جيب أن يكون ادلناىج الدراسية استجابة لتطور العلوم  .2
 والثقافة والتكنولوجيا والفن.

جيب أن تكون ادلناىج الدراسية ذات صلة باحتياجات  .2
 احلياة

ج إذل عملية تنمية الثقافة وسبكُت وينبغي توجيو ادلنها  .9
 ادلتعلمُت الذين يستمرون مدى احلياة
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 ويستند ادلنهج على ادلصلحة الوطنية وادلصاحل اإلقليمية .11
تقييم سلرجات التعلم اليت هتدف إذل معرفة ادلعرفة  . .11

تقييم أداة نتائج التعلم ىو أداة لتحديد  .وربسُت الكفاءة
 .رلموعات من ادلتعلمُت أوجو القصور سبتلك ادلتعلمُت أو

وينبغي أن تتبع ىذه العيوب مباشرة من خالل عملية زيادة  
كيكوراناغن ُب جوانب سلرجات التعلم اليت ديلكها طالب 

 39.أو رلموعة من ادلتعلمُت
 3113وضف المنهج  (ه 

 باخلصائص التالية: 2013ادلنهاج الدراسي للعام 
واالجتماعية، تطوير التوازن بُت تنمية ادلواقف الروحية  .1

الفضول، اإلبداع، التعاون مع القدرات الفكرية والنفسية 
 احلركية.

ادلدارس ىي جزء من اجملتمع الذي يوفر ذبربة التعلم  .2
ادلخطط حيث يقوم ادلتعلمُت تطبيق ما ًب تعلمو ُب 

 ادلدرسة للمجتمع واالستفادة من اجملتمع كمورد التعلم.
وتطبيقها ُب سلتلف تطوير ادلواقف وادلعارف وادلهارات  .3

 ادلواقف بادلدرسة واجملتمع
 إتاحة الوقت الكاُب لتطوير ادلواقف وادلعارف وادلهارات . .4
الكفاءة اليت يتم التعبَت عنها ُب شكل الكفاءات  .5

األساسية للصف بالتفصيل ُب الكفاءات األساسية 
 للموضوع.
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تصبح الكفاءة األساسية للصفوف عنصرا تنظيميا  .6
(organizing elements حيث يتم تطوير مجيع ،)

الكفاءات األساسية وعمليات التعلم ويتم تطوير 
الكفاءات األساسية على أساس ادلبادئ الًتاكمية وتعزيزىا 

 وإثرائها
لتحقيق الكفاءات ادلعرب عنها ُب الكفاءات  .7

ويكثر    , (rainforced)يقوي األساسية؛
(enriched) ،( بُت ادلواضيع ومستويات التعليم

 40نظمات األفقية والرأسية(ادل
 

 
 

 راسةالّسابقةالد   .ب 
 من حيث ادلنهج عن تقومي التعليم اللغة العربية سابقة الدراسة    حبث إجراء بعد للمؤلف

 :الدراسات اليت لديها تقريبا ادلوضوع ةووجد الباحث.  2013

 اغاجسونان كلي مجعة  فاتح رزقي ويبوو، )طالب أعملوي ذاألحباث ال . .1

 ربت ادلوضوع  )يوجياكرتا اإلسالية احلكومية 
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 problematika pembelajaran bahasa arab 

kurikulum 2013 MAN wates Tahun angkatan 

2014-2015 ، 

وتشَت نتائج ىذه الدراسة  .وىذا النوع من البحث ىو البحث النوعي وصفي

التخطيط واإلعالم إذل أن مشكلة تعلم اللغة العربية ادلشكلة ىي مشكلة 

وتبذل اجلهود ُب معاجلة ادلشكلة اليت جيب أن يتعلمها  .ومعلمي ادلوارد البشرية

ادلعلمون قبل التدريس، وفهم االختالفات بُت ادلتعلمُت، والسعي الستكمال 

 .ادلرفق

)الطالبة من جاعة اإلسالمية  ىداييت روبغاتون نور اليت أجرهتا ة األحباث . .3

 pelaksanaan evaluasi ادلوضوع ربت  (توبوروكَت  احلكومية

pembelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 di 

MTs Negeri Sumbang Kabupaten Banyumas 

tahun pelajaran 2014/2015 

وقد بينت نتائج ىذه  .وىذا النوع من البحث ىو البحث النوعي وصفي 

ة ادلتوشطة اإلسالمية  مدرسة ُبالدراسة أن تقنية تقييم مواد اللغة العربي
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 طريقةىذه  .االختبار وغَت االختبار طريقةباستخدام   احلكومية سومباغ

 .والعمل كالم، التحليلاالختبار يتكون من اختبار ال

 إطارالفكر   .ج 

، دلعرفة صلاح الربنامج وصنع 2013 ةدلنهج الدراس من حيثمي تعلم اللغة العربية و تق
ومعرفة صلاح برنامج التعلم ال يكفي على أساس  .أجل ربديد السياسة التالية ُبالقرار 
فقط ، ولكن جيب أن تكون شاملة والوصول إذل تصميم الربنامج وتنفيذ الطالب دراسة 
مي اليت وضعتها و من خالل منوذج التق ان يًتّتبمي التعلم ديكن و ُب تق .طالببرامج ال

Daniel L. Stufflebeam مي و تق ىو منوذجCIPP 
                             ((product)صيلة،واحل(proses)عمليةالو ((inputلدخادلو m(context))السياق

عرفة نقاط القوة دبعن خلفية برنامج التعلم  يعرف ةالعربياللغة مي لسياق التعلم و ىذا التق 
ربليل ادلشاكل ادلتعلقة ببيئة الربنامج أو  ُب يتضمن تقييم السياق .متقوميوالضعف ُب 

 .سياسة ادلنهج ُب تعلم اللغة العربيةيطبَّق ادلوضوعية اليت سيتم تنفيذىا واليت وضع 
بعض ادلعلومات ُب ربديد كيفية تنفيذ سياسة ادلنهج  يبحث عن يتضمن تقييم ادلدخل

نية التحتية، وأنشطة دوره ، ورفاىية الطالب لقبول التعلم واكتمال ادلرافق والب ةالدراس
 لقاامج التعلم و نمي العملية ىو دراسة تنفيذ بر و تقالعربية.  لتعليم اللغة كمعُتَّ    العربية

 تنفيذ الربنامج يطبِّقبشكل متعمق من خالل ادلقابالت وادلالحظات اليت  2013للمنهج 
ىو  حصيلةمي للو قالتُب حُت أن  .فضال عن استخدام ادلرافق والبنية التحتية ادلقدمة و

دراسة صلاح الكفاءة اليت سبت دراستها بعد اتباع تعلم اللغة العربية على أساس ادلنهج 
2013. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث ومنهجه . أ
مبدانيا وىو الذي قام بو الباحثة يف ميدان أو  1كان نوع ىذا البحث حبثا نوعيا

موقع البحث, مكان حمتار ليكون البحث حبثا استبحث عنو الباحثة ىف مشكلة 
 2مضوعية وقعت ىف ذلك ادلكان وقام بو الباحث أيضا لتأليف البيانات العلمية. 

طريقة نوعية ىو طريقة البحث الذي يستعمل لبحث العلمية, حيت ىذا 
االبحث يأين كطبيقة عادلية. يف ىذا البحث , مجع البيانات ليست موجو نظرية, 
ولكن موجو حقيقة الذي يتواحد يف ادليدان . فلذلك يف ىذا البحث يستعمل حتليل 

 3البيانات ل يبٍت فرضية.
 مكان البحث و وقته . ب

. تقع ڠابسمارا الثانوية اخلَتية مكان أجري فيو ىذا البحث يف مدرسةإن من 
مسارانح   . إن احتيار    253رقم   III Aىف الشاريع بلوستاالن  درسةىذه ادل

 الثانوية اخلَتية ىذه ادلدرسة  لوجوده فيو القيام بأنشطة تعليم اللغة العربية ىف مدرسة
 .   2113. ىنا يستعمل  ادلنهج الدراسى ڠبسمارا

                                                           
الذي ٌستحدم لبحث فً ظرف موضع  البحث نوعً هو طرٌقة البحث على أساس فٌلسوف 

. وٌحصل من بحث النوع ختفيضالبياناتعلمٌة,  الباحثة كالة افضال ز وجمٌع البٌانات ٌستحدٌم 

افضل بمعنى .  هذا البحث اي بحث العالمٌة  ألن ٌفضل اهمٌة عن وضع العالمً, وبٌئة و مكنه. ال 
 :conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakartaٌنبغً الوضع حقٌقة . 

Gramedia, tt), hlm. 11
1
 

2
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)hlm. 96 
3
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 1-3 



78 
 

اإلسالمية  الثانويةفأما الوقت الذي حيتاجو الباحثة جلمع البيانات ىف ادلدرسة 
 . 2117اوكوبر  8-28يكون يف التاريخ    ڠبسمارااخلَتية  

 
 مصادر البيانات . ت

الباحثة الدراسة النوعية ادليدانية للحصول على البيانات ادلتعلقة  اتمااستخد
هبذا البحث. ولذلك , إلن من خالل حضور الباحثة يف مدرسة الثانوية اخلَتية 

. جلمع البيانات ادلختاجة عند كتابة ىذا البحث وباشًتاكو مع األستاذ ڠبسمارا
 انبت على:الذي يعلم ادلدة اللغة العربية , تتكون مصادر البي

ىو ما يستفيد منو الباحثة جلمع البيانات بالطريقة ادلباشرة من  ساسيادلصدر األ .1
ادلشاىدة واالستبيان مث ادلقابلة . وادلصادر األساس يف ىذا البحث ىي ادلدرس 
. حت تكون البيانات واضحا تفصيليا مطابقا دلا ىو كائن عند ادلدرس من 

 ر ادلوجودة . . ادلدرس يف ىذا ادلسألة عارف باألمو 2113مشكلتهم يف ادلنهج 
ادلصدر الثانوي وىو كلما يتعلق بلموضوع من الكتاب وادلراجع وغَتىا من  .2

 ادلصادر اليت تكمل ىذا ادلصدر األساسي. 
 

 طريقة جمع البيانات . ث
طبقا على نوع البحث الدذكور فطريقة بصع البيانات الدستخدمة ىف ىذا 

قابلة. ك إف ىذه ادل، مث طريقة تسويقالبحث ىىي طريقة ادلشاىدة، ك طريقة ال
 الطريقة تربط ك تؤكد بعضاا ببعض.

 طريقة ادلشاىدة .1
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الطريقة ادلشاىدة من إحدى طرق مجع البيانات. وىي األساس من  
وأيضا، إن على ىذه الطريقة فكون الباحثة  مشاىدا كامال. مبعٌت  4كل العلم. 

مكن عليو أن الباحثة يف عملية ادلشاىدة جزء أو أعضاء من الطلبة. لذلك , ا
 5إجياد البيانات احملتاجة إليها عنده حىت ولو أن تلك البيانات سرّية. 

 through observation, the “( : 1995قال ادلرسال )

research er learn about behavior and the meaning attaced 

to those behavior. “   من طريقة ادلشاىدة  , الباحثة يعمل عن اخالق
 6ىذا االحالق.  و معٌت من

ىذه الطريقة تستعمل للحصول على البيانات عن موقع ادلدرسة 
 . ىف ادليدان ألنشطة تعليم اللغة العربية  ىف ىذه الدرسة.  ڠبسمارااخلَتية 

 طريقة ادلقابلة  .2
من طرق مجع البيانات الطريقة ادلقابلة . وىي عملية قام هبا الباحثة 
حلصول البيانات أو األخبار مباشرة بوسيلة تعبَت األسئلة إىل مجيع ادلسؤول. 

 7وكانت عمليتها على صورة اللسان. 
تعريف ادلقابلة بأهنا حمادثة بُت شخصُت يبدأىا الشحص الذي جيري 
احملادثة وتتم األحداف معينة منها احلصول علي معلومات وثيقة الصلة 
باالبحث ويركز فيها على حمتوى حمدد بأاىدف حبيثة. وتتميز ادلقابلة علي غَتىا 

                                                           
4
Sugiyono, metode penelitian kombinasi, (bandung: alfabeta, 2015), 

hlm. 308 
5
Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif,,(Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2009),Hlm. 127. 
6
Sugiono, memahami penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016) 

hlm. 64  
7
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: 

PT. RinekaCipta)hlm. 37 
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ول عن طريقها من تقنيات مجع ادلعلومات بادلباشرة والعمق . لذلك ديكن احلص
 8على بيانات أكثر دقة. 

ادلقابلة عالقة دينامية , وتبادل لفظي بُت شحصُت أو أكثر . لقد 
أصبحت ادلقابلة يف عصرنا احلاضر أداة بارزة من ادوات البحث العلمي 
وظهرت كأسلوب ىام يف ميادين عديدة مثل ميدان الطب والصحافة واحملاماة  

وجي واإلجتماع  واخلدمة اإلجتمائية . وبرزت كأداة واداراة األعمال واألنثروبول
 حبث رئيسة يف جمال التشخيص والعالج النفسي . 

وىي ادلقابلة اليت   structuredويف ادلقابلة  ىي مقابلة ادلغلقة 
تطرح فيها أسئلة تتطلب إجابات دقيقة وحمددة . وال تفسح جماال للشرح 

 9ة . اليت يقررىا ادلستجيب ادلطول وامنا يطرح السؤال وتسجل اإلجاب
 طريقة التوثيق  .3

طريقة التوثيق ىي عملية يشاىد مصادر البيانات من وجود  التثويق 
و يعمل لتوسيعالبيانات . اما ادلصادر البيانات التوثيق ينال من ادليدان كمثل 

 11الكتاب , الورقة, اجمللة, الذي يتعلق هبذا البحث. 
 
 
 
 

                                                           
عبد الرحمن احمد عثمان, منهاج البحث العلم وطرق كتابه الرسائل الجامعة, ) الخرطم: 

467جامعة افرٌقٌا, د.ت( ص. 
8
  

(, 5008سٌرة, سامً محمد ملحم, القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس, )المكٌة: دار الم
440-444ص. 

9
   

10
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 83 
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 طريقة تحليل البيانات . ج
سبق ذكرىا , فإن طريقة حتليل البيانات ادلستخدمة اليت  نظرا لتحديد ادلسألة 

يف كتابو ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية ليكون على الباحثة السهولة يف ختضَت 
 عالقة البيانات بعضها ببعض. 

الطريقة الوصفية وىي طريقة هتدف لتوضيح ما وجد من الظاىرة بصورة حقيقة يف 
والطريقة الوصفية يف ىذه ادلرحلة تعتمد علي بيان ميلس و ىوبرمان يف الواقع . 

 11:حتليل البيانات . وديكن حتقيق تلك الطريقة فيما يلي
 أخد البيانات ومجعها يف ادليدان (1

أول ما يفعل قبل التحليل ىوأخد البيانات ومجعها يف ادليدان . ويف ىذه كون 
 البيانات تكون يف ميدان البحث. 

 عملية يعمل ادلقابلة ادلدرس اللغة العربية  (2
 يكمل البيانات حبسن (3
 يصنع البحث يف بناء البحث العلم  (4
 ختفيضالبيانات (5

 على الًتكيز مع الضروريات، تلخيص،واختيار يعٍت البيانات من واحلد
 .لزوملها هتم،ورميال اليت األشياء

 حلصول التيتما البيانات تبسيط ىو البيانات منخفض لغرض فإنا وبالتايل،
 .اجملال تفيهذا اتالبيانا ادلكامل أثناء عليها

  Data reduction ( أ

                                                           
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,,, 

Hlm.  276-284 
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تقسيم البيانات إىل الوحدات من نتائج طريقة ادلالحظة وادلقابلة والتوثيق. 
يلحص إىل بيانات مث خيتار على البيانات األساسي ويرمي. على البيانات 

 غَت ادلهمة.
  Data display ( ب

من طريقة ادلالحظة وادلقابلة و التوثيق. تقدمي حيتوي على حتليل البيانات 
 البيانات بشكل الوصفي. واستحدام الباحثة القصة.

  Conclusion ( ت
حيتوي على تقدمي اخلالصة .وفقا على حتليل البيانات السابقة فنالو نتائج 

مبدرسةاخلَتية  البحث واخلالصة , عن كفاءة الًتبوية دلدرسي اللغة العربية 
 ڠالثانويةبسمارا
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 الباب الرابع
من  ڠبسماراكيف تقويم تعليم اللغة العربية في مدرسة الخيرية الثانوية ب

3102حيث المنهج الدراسي   
 

 صورة عامة عن مكان البحث .0
يف وسط ادلدينة, لذا تسهيل  ڠبسماراوقعت مدرسة اخلريية الثانوية 

 الوصوؿ إليها ألف موقعها اسرتاتيجي . حيدىا اجلانب الشرقي مبسكن اجملتمع
 حيدىا اجلانب الشماؿ باشارع

 حيدىا اجلانب الغريب مبسكن اجملتمع
 حيدىا اجلانب اجلنويب مبسكن اجملتمع

يئة استناد إىل وجهة نظر الب ڠبسماراأما موقع مدرسة اخلريية الثانوية 
حوذلا فلديها بعض ادلزايا, منها اسهل الوصوؿ إليها من أي جهات ألهنا تكوف 

 يف وسط مركز ازدحاـ ادلدرسة.
فإنو جيعل ىذه ادلدرسة ال تواجو أي مشكلة يف حصوؿ ادلتعلمني ألهنا قريب 

أيضا ىذا ادلوقع اجلغرايف يؤثر أفكار تديني  ڠبسمارامن مركز حضارات مدينة 
 ا  حيامه  يف مدرسة اخلريية الثناوية امارب..ادلتعلمني وامن

 
 عرض البيانات  .3

، أف معل  اللغة العربية يف مدرسة  اخلريية سيمارانج ىو استاذ , كما ذكر سابقا
 ,IX A, IX., VII A, VII Bزلمديليح فريدياف الذي يعل  يف الفصل

VIII A, VIII B, VIII C 
 البحث :كما ذكر عن البيانات الذي يناؿ يف ىذا 
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 3102تقويم التعليم من حيث المنهج الدراسي  .0

يف عاـ  32تنظي  وزير التعلي  والثقافة جلمهورية اندونيسيا رق  
يؤكد أف معايري  0من ادلادة  0مي التعلي  يف الفصل و تقعلى معايري  3102

تقيي  تعلي  نطاؽ واألىداؼ والفوائد، واآلليات واإلجراءات، ودرجات التقيي  
أداة نتائج الطالب الذين استخدموه كقاعدة يف تقيي  نتائج التعل  من الطالب 

كد أف تقيي  نتائج ( يؤ 2يف التعلي  االبتدائي والتعلي  الثانوي التعل . ويف ادلادة )
الطالب يف التعلي  االبتدائي والتعلي  الثانوي تعل  يشمل جوانب: موقف 

 وادلعرفة وادلهارات. 
مي ادلوقف كما ىو مقصود ىو النشا  الذي يقـو بو ادلعلموف ؿ و تق

ميمبريولو ادلعلومات الوصفية عن سلوؾ الطالب. تقيي  ادلعرفة كما ىو مقصود 
القياـ بو لقياس إتقاف ادلعرفة الطالب. تقيي  ادلهارات  ىو النشا  الذي يت  

كما ىو مقصود ىو النشا  ادلضطلع بو لقياس قدرة ادلتعلمني تطبيق ادلعرفة يف 
أداء مهاـ معينة. تقيي  نتائج التعل  من قبل ادلعلمني مهدؼ إىل رصد وتقيي  

 ستمر.العملية، والتقدـ يف التعل ، وحتسني نتائج تعل  الطالب بشكل م
 سمارنغالمدرسة  الخيرية الثانوية تطبيق تقويم التعليم في  .3

 ا. ختطيط تقومي التعلي 
 (silabus. التخطيط ادلنهجي )0

ادلدرسة  اخلريية الثانوية نتائج ادلقابلة بادلعل  اللغة العربية قى بناء على 
لتخطيط امارن. أف كل ادلعل  لديو التخطيط ادلنهجي قبل اف يبدأ التعلي . ألف ا

لتخطيط ادلنهجػػػػي ىػػػػػو ختطػػػػػيط ادلنهجػػػػي مهػػػػػ  جػػػػدا لكػػػػػل ادلدرسػػػػػة. وادلػػػػراد بػػػػػا
معػػػايري التػػدريمل دلوعػػوع معػػني او رلموعػػػة ادلواعػػيع ادلعينػػة الػػػذي يشػػتمل علػػي 
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الكفاءة والكفاءة األساسية، أشطة التعلي ، ادلادة األساسية/تعلي  معػايري حتقيػق 
اسػػػػة. وعػػػػادة، أف ادلػػػػدرس يقػػػػـو الكفػػػػاءة، التقػػػػومي، ادلصػػػػدر و توزيػػػػع وقػػػػت الدر 

 بإعداد التخطيط ادلنهجي خالؿ السنة الدراسية اجلديدة.

 (RPPختطيط تطبيق التدريمل ) .2
واستنادا إىل ادلقابالت أف أستاذ زلمد يوليح فريديػاف   يسػتطع لصػنع 
ختطػيط تطبيػق التػدريمل. انػو وجػد الصػعوبة إلنشػاء ختطػيط تطبيػق التػدريمل بنػػاء 

، لػذل  اليػزاؿ باسػتخداـ مػنهج التػدريمل ؾ 3012الدراسػية لعػاـ علي ادلنػاىج 
 .KTSP)ت س ؼ )

 ب. متطلبات تقيـو التعلي 
 . توزيع الوقت0

واستنادا إىل مالحظة أف ختصيص الوقت ادلستخدـ يف موعوع  
 دقيقة يف األسبوع. 01×  3واحد ىو 

 
 رلموعة التدريمل .0

على معدؿ عشرين  ڠنوية بسماراادلدرسة  اخلريية الثااف رلموعة التدريمل قى  
 طالبا لكل الفصل. وبالنسبة لعدد الفصوؿ يف كل فئة ىو فصل

IX A, IXB., VII A, VII B, VIII A, VIII B, VIII C 
 
 كتاب الدرس .3

كتاب ادلواد التعليمية القائمة على اف كتاب الدرس ادلستخدـ اثناف مها   
مي ,، و كتاب وسيلة التق3102عاـ ادلناىج الدراسية من وزارة الشؤوف الدينية يف 

 .3102األصيلي يستند إىل ادلناىج الدراسية عاـ 
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 ادارة الفصل .2

 استنادا إىل مالحظة أف ادلدرس:
 يكوف منوذجا جيدا للطالب . أ

 يوفري الدافع قبل الدرس . ب
 صوتو وجتويده ميكن السماع جلميع الطالب . ت
 يشجع الطالب على اجلدؿ واإلجابة على أسئلة ادلدرس . ث
 الطالب على أف يكونوا أكثر نشاطا أثناء التعلي  يشجع . ج

 وأما للطالب:

 قادر على النشط اثناء التعلي  . أ
 ال تزاؿ الضوعاء متكررة يف الفصل . ب
 موقف اجملاملة جتاه ادلعل  ىو جيد . ت
ال يناـ الطالب يف الفصل اثتاء الدرس، وإذا حدث ذل  يأمر  . ث

 ادلدرس الطالب لغسل وجهو
 تعلي  مي الو تطبيق تق . ج

 مقدمة .0
ادلدرسة  اخلريية بناء على ادلالحظة اليت جرمها الباحث ىف 

 ، يوجد:ڠالثانوية بسمارا

بدأ ادلدرس درسو بالسالـ والدعاء وحتقيق حضور الطالب ويسأؿ  . أ
 عن األخبار
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يوفر ادلدرس الدافع الذي ميكن أف يكوف مفيدا للطالب مثل أمهية  . ب
 وادلدرسني.تعل  العربية، وحوؿ األخالؽ بني األصدقاء 

 اليشرح ادلدرس الطالب عن الكفاءة األساسية وأىداؼ التعلي  . ت
 يقدـ ادلعل  ادلواد اليت جيب تعلمها . ث

 األنشطة األساسية .3
وتشمل ىذه األنشطة األساسية منوذج التعلي ، وطريقة التعلي ،  

 ووسائل اإلعالـ التعليمية.
 شكل التعلي  . أ

ستخدـ يف ادلدرسة واستنادا إىل مالحظة أف منوذج التعلي  ادل 
( ، حيث أف ادلنهج saintifikىو علمي ) ڠبسماراالثانوية اخلريية 

ىناؾ مخسة أنشطة ىي: ادلالحظة  3102العلمي يف ادلناىج الدراسية 
، االستجواب، التجارب )مجع ادلعلومات(، العملية للمعلومات، 

 واالتصاؿ.
 طريقة التعلي  . ب

اليت استخدمها زلمد يوليح وكثري من االحياف اف طريقة التعلي   
. فريدياف ىي طريقة تدريبات، والقرأة، وادلباشرة، والسماعية والشفاىية

طريقة السماعية والشفهية يأين الطالب يتكلموف ويسمعوف ادلدة الذي 
 يبحث من ادلعل . 

 ج. وسائل االعالـ التعليمية
اهنا مه  جدا يف حالة التدريمل. لكن بالنظر اىل مالحظة  

اف وسائل اإلعالـ  ڠادلدرسة  اخلريية الثانوية بسماراحث يف البا
التعليمي فيها أقل اكتماال. فيها كمبيوتر واكثرىا مكسورة فالميكن 
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استخدامها للطالب، عل  ادلعل  مبجرد ما كاف يف الكتاب وال تظهر 
 الصور أو أي شيء آخر. اكتفاء باستخداـ زلتويات الغرفة.

 
 اختتاـ .0

دلالحظة من قبل الباحث أف النشا  اخلتامي استنادا إىل ا 
التوجد فيو ادلراجعة، و  يعطي التغذية الراجعة للطالب، وأيضا   يعط 
ادلعلومات للطالب عن الدرس التايل. ومع ذل ، غالبا ما يعطي ادلعل  

 الواجبات ادلنزلية للطالب، إذا   يت  العمل يف الفصل.
 مي عملية التعلي  والنتائجو تق .5

تقومي عملية التعلي  باستخداـ هنج التقومي األصيل الذي يقي   
استعداد الطالب والعمليات ونتائج التعلي  كلو. وتستخدـ النتائج من قبل 

 ادلعل  للتحسني، واإلثراء، وتقدمي ادلشورة.
نتائج ادلالحلظات والوثائق اليت أجراىا الباحث، قد حصل على  

رس مادة اللغة العربية يقدـ دائما قيمة بيانات تفيد بأف ادلدرس الذي يد
 نتائج التقومي ويقاامها للطالب.

يف تنفيذ االمتحاف اليومي، وادلنتصفي ة النهائي. وفق الباحث  
بعدـ استعماؿ صيغة التقيي  ادلعينة لالمتحاف اليومي. وعلى النقيض، 

يتكوف من خيارات الذي  (sumatifاليستوى باالمتحاف التلخيصي )
 وأيضا ادلقاالت اليت تتطلب صي. معينة يف تقدمي التقيي . متعددة

 تحليل البيانات . ج
وبالنظر إىل البيانات اليت مت تقدميها فيما يتعلق بتنفيذ تقيي    

وفقا ادلناىج الدراسية عاـ ادلدرسة  اخلريية الثانوية تعلي  اللغة العربية يف 
 ، يقدـ الباحث حتليال بسيطا كما يلي.3102
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 3102التعليم من حيث المنهج الدراسي تقويم  .0
من نتائج عرض البيانات اليت تنتجها ادلؤلفة أف تقيي  التعل    

ليمل فقط استخداـ تقنية االختبار ولكن أيضا باستخداـ  3102وفقا للمنهج 
 تقنيات غري االختبار.

وقد أوعح أف تقيي  ادلناىج يشمل تقيي  ادلواقف وادلعارؼ وادلهارات. جيب أف 
كوف ادلعل  يف تقيي  نتائج التعل  موعوعي ونزيو ومفتوح ومنتظ ، حبيث أف ما ي

حيك  من قبل ادلعل  أف يكوف معروفا من قبل أحد األطراؼ ادلعنية. يف تقيي  
أشكاؿ االختبار باستخداـ أساليب التكرار اليومي، إعادة منتصف ادلدة، 

ت بدوف اختبار باستخداـ والتكرار النهائي للفصل الدراسي. يف حني أف تقنيا
 إجراءات تتقيد ادلتعلمني أثناء التعل .

 
 سمارنغالمدرسة  الخيرية الثانوية تطبيق تقويم التدريس في  .3

 ختطيط التعلي  .0
وميكن أف يكوف تنفيذ العمل ناجحا ومرعيا إذا كاف قد عقد  

 ختطيطا دقيقا من قبل.
 التخطيط ادلنهجي . أ

اف يف التعلي  جيب أف يكوف  بعد ما نظر اىل البيانات السابق، 
وفقا للمنهج اليت قد عني من قبل. ولكن الواقع، أف صنع التخطيط 

ادلنهجي اليفيد بادلزيد اال كشر  معياري يف االمور الدراسية، ال 
يستخدـ كمرجع عند التدريمل. على الرغ  من أف يف أنشطة 

 التدريمل والتعلي  كانت جيدة.
 (RPPختطيط تطبيق التدريمل )  . ب
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من نتائج عرض البيانات نرى أف زلمد يوليح فريدياف، كمعل   
امارانج، اليستطع ادلدرسة  اخلريية الثانوية من دراسة اللغة العربية يف 

. 3102لصنع ختطيط تطبيق التدريمل بناء على ادلناىج الدراسية 
ومن نتيجة مقابلة بو، انو وجد الصعوبة عندما صنعو، ألنو   يتبع 

 .3102لي  حوؿ ادلناىج الدراسية عاـ التدريب والتع
 متطلبات تطبيق التعلي  .3

 توزيع الوقت . أ
الوقت ادلتاح ىنا يعين الفرصة ادلتاحة لتنفيذ الدرس. وعادة،  

يكوف ذل  مرتبطا بالوقت الذي مت حتديده حيث ينبغي ادلعل  أف 
يكوف قادرا على إكماؿ ادلوعوع وفقا للمنهج القائ . وتوزيع الوقت 

وىو  3102ادلستخدـ يف ىذا ادلدرسة وفقا لقواعد ادلناىج الدراسية 
 اربعني دقيقة.

 موعة التدريملرل . ب
وفقا  ڠادلدرسة  اخلريية الثانوية بسمارارلموعة التدريمل يف  

 ، حوايل عشرين طالبا لكل الفصل. 3102للمنهج الدراسية 
قد مت التعبري عن عدد  3012بناء علي ادلنهج الدراسية  

القائمة وأقصىها كما يف  كل وحدة تعليميةرلموعات الدراسة يف  
 التالية:
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No Satuan Pendidikan Jumlah 
Rombel 

JumlahMaksimum 

0. SD/MI ادلدرسة اإلبتدائيو    30-2  32 
3. SMP/MTs ادلدرسةالثانوية   22-2  23 
2. SMA/MA ادلدرسة العالية    22-2  22 
0. SMK 23-2  22 
5. SDLB 2 5 
2. SMPLB 2 2 
2. SMALB 2 2 

 
 كتاب الدرس . ت

ادلدرسػػػة  اخلرييػػػة الثانويػػػة اف كتػػػب الػػػدروس ادلسػػػتخدمة يف 
. واسػػتنادا اىل نتػػائج 3102امػػارن. توافػػق ايل قواعػػد ادلػػنهج الدراسػػية 

البيانػػات السػػابق اف الكتػػب الػػيت تسػػتخدـ فيهػػا ىػػي رلموعػػة الكتػػب 
 منوزارة الرتبوية والثقافة والكتاب التقومي االصلي.

 ادارة الفصل . ث
وفقػػا للقواعػػد يف إدارة الفصػػوؿ الدراسػػية، دور ادلعلػػ  والطػػالب  

ألنػػػػو يؤكػػػػد أيضػػػػا علػػػػى موقػػػػف ومعرفػػػػة  3102يف ادلنػػػػاىج الدراسػػػػية 
ومهارات الطػالب. وغالبػا مػا يشػجع ادلعلػ  الطػالب علػى أف يكونػوا 
نشطني يف الدراسية، وأف يقدموا احلافز، وأف يقدموا أيضا أمثلة جيدة 

 .لللطالب. ومع ذل ، ال يزاؿ من الصعب تنظي  الطالب يف الصف
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 التدريمل تطبيق .2
 مقدمة . أ

باعتماد إىل نتائج عرض البيانات ادلقدمة أف األنشطة األولية  
، 3102قبل أنشطة التعلي  والتعل  تت  وفقا لقواعد ادلناىج الدراسية 

ادلعل  بدء الدرس مع حتيات، والدعاء، وطلب األخبار وحتقيق 
حضور الطالب، وأيضا توفري احلافز للطالب على حد سواء عن 

واألخالؽ. ولكن ادلعل    يشرح للطالب عن الكفاءات الدرس 
األساسية وأىداؼ التعل  اليت ستصل. ىذا زلتاج لكي يعرؼ 

 الطالب ما ينبغي أف ينجز.
 األنشطة األساسية . ب

 شكل التعلي  .0
واستنادا إىل مالحظة أف منوذج التعلي  ادلستخدـ   

( ، saintifikىو علمي ) ڠادلدرسة  اخلريية الثانوية بسمارايف 
ىناؾ  3102حيث أف ادلنهج العلمي يف ادلناىج الدراسية 

مخسة أنشطة ىي: ادلالحظة ، االستجواب، التجارب )مجع 
ادلعلومات(، العملية للمعلومات، واالتصاؿ. ىذه توافق اىل 

. ىذا مبكن للمعل  أف توفر 3102قواعد ادلناىج الدراسية 
حاالت وفقا للمواد  ادلنشطات يف شكل قراءات، والصور، أو

التعليمية أو ادلواعيع اليت سيت  مناقشتها. وميكن للطالب أيضا 
استكشاؼ قدرة معارفه  ليت  تطبيقها يف احلياة احلقيقية. 

 وتشجيع الطالب على مناقشة من أجل التوصل إىل النتيجة.
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 طريقة التعلي  . ت
واستنادا إىل مالحظة أف منوذج التعلي  ادلستخدـ اف طريقة  

التعلي  اليت استخدمها زلمد يوليح فريدياف ىي طريقة تدريبات، 
وىذا يتفق مع ما ينبغي والقرأة، وادلباشرة، والسماعية والشفاىية. 

 تدريسو
 وسائل االعالـ التعليمية . ث

وسػػائل  ولتسػػهيل عمليػػة التعلػػي  والػػتعل ، جيػػب دعمهػػا مػػن قبػػل 
ذلػػػػػػػػػ  سيسػػػػػػػػػهل تنفيػػػػػػػػػذ  الفعػػػػػػػػػالـ التعليميػػػػػػػػػة وادلرافػػػػػػػػػق الكافيػػػػػػػػػة، اال

التعل .واسػػػػػػػػػػػػػتنادا إىل عػػػػػػػػػػػػػرض البيانػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػالؿ ادلقػػػػػػػػػػػػػابالت 
،جنػػػد اهنػػػا ال ميكػػػن اسػػػتخداـ وسػػػائل اإلعػػػالـ وادلرافػػػق الػػػيت  وادلالحظات
 .بشكل جيد ڠادلدرسة  اخلريية الثانوية بسماراكانت يف 

 اختتاـ . ج
استنادا إىل ادلالحظة من قبل الباحث أف النشا  اخلتامي  

التوجد فيو ادلراجعة، و  يعطي التغذية الراجعة للطالب، وأيضا   يعط 
ادلعلومات للطالب عن الدرس التايل. ومع ذل ، غالبا ما يعطي ادلعل  

وذل  ألف الواجبات ادلنزلية للطالب، إذا   يت  العمل يف الفصل. 
وىذا قد يكوف سببها  .فعالية عند تنفيذ اخلتاـ يف التعلب  ادلعل  أقل

 وقت ادلعل  الذروة مع جدوؿ الفئة األخرى.
 مي عملية التدريمل والنتائجو تق .0

باستخداـ هنج التقيي  األصيل  دريملتقيي  عملية الت 
(otentik   ذل  يقي  استعداد ادلتعلمني والعمليات ونتائج التعل ،)

وتستخدـ تل  النتائج من قبل ادلعل  للتحسني، واإلثراء، وتقدمي  .ككل
 ادلشورة.
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نتائج ادلالحلظات والوثائق اليت أجراىا الباحث، قد بالنظر اىل  
حصل على بيانات اف تقيي  عملية التدريمل والنتائج قد اطبق على شكل 

ق مثل خالؿ اإلمتحاف اليومي، و ادلنتصفي، والنهائي. ىذه توافصحيح. 
للقواعد اليت تطبق، يعين بعد ما فرغ من ادلوعوع الفرعي مث ىناؾ امتحاف 

 .، وهنائي الذي يتضمن مجيع ادلواد التعليمية ييومي، وامتحاف منتصف
Predikat  Huruf  Angka  

Sangat baik  A  80 < 
Baik  B  75-79 

Cukup  C  60-74 
Kurang  D  55-59 

Gagal  E  54 > 
 

 3102ام ال مع مناهج دراسية عام مناسبة  .2
 ادلالحظػػػػةباعتمػػػػاد علػػػػى نتػػػػائج البيانػػػػات وحتليلهػػػػا مػػػػن خػػػػالؿ  

وادلقابلػػة والتوثيػػق، ميكػػن للباحػػث أف يسػػتنتج أف تقػػومي تعلػػب  اللغػػة العربيػػة 
أقػػل  ڠادلدرسػػة  اخلرييػػة الثانويػػة بسػػماراحسػػي ادلنػػاىج الدراسػػية ادلطبػػق يف 

علػػى الػػرغ  مػػن أف ىنػػاؾ العديػػد مػػن عمليػػات  .مالئمػػة مػػع مػػا مت إنشػػاؤه
إدارة الفصػػػػوؿ الدراسػػػػية، وطريقػػػػة طريقػػػػة التعلػػػػي  الػػػػيت تناسػػػػب  ػػػػا، مثػػػػل 

االفتتاح، االنشطة األساسية يف التعلي  وختتامها، لكن يف وسائل األدوات 
ووسػائل اإلعػالـ وطربقػة التعلػي  أؽ ؿ مناسػبة مػع قواعػد ادلنػاىج الدراسػػية 

 .3102عاـ 
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 الباب الخامس
 االختتام

 
إىل هناية من  حبث  شكرا محدا هلل . لقد أمت الباحثة  عملو يف كتلبة البحث . وقد وصل 

تقومي تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اخلريية بسماراغ من حيث ادلنهج الدراسي 
3102  .  

  النتائج . أ
 تعلم اللغة العربية وفقا دلنهجمي و أن تنفيذ تقيعلم  االستقراء السابق من نتائج  

 ىو: اخلريية  مسارغ االسالمية درسة ادلتوسطة ادليف  3102 الدراسي عام
باستخدام تقنيات  3102 عام  تقومي التعليم من حيث ادلنهج الدربسي  .0

مي ادلواقف وادلعارف و مي يف التعلم تقو ويشمل التق .االختبار وغري االختبار
وتشمل تقنيات االختبار االختبارات الشفوية، واالختبارات  .وادلهارات

يتم إجراء االختبارات الكتابية واالختبارات  .يةختبارات العملاالالكتابية، و 
، نظام ادلهمة كذلك االختبارات اليومية، والم، و يالشفوية خالل عملية التعل

ادلعرفية ستخدم با ، ةالنهائي واالختبارات ،االختبارات يف نصف ادلستوى و 
(kognitifوتق ) مي ادلهارات و.((psikomotorik     حني تتم تقنية

عدم االختبار من خالل مراقبة ادلعلمني للطالب دلعرفة تشكيل ادلواقف 
 مي ادلوقفو م الدينية، واليت تكون مبثابة تقوسلوك اخلري واحلقيقي وفقا للتعالي

afektif)  .) 
 ميتقو  سيمارانج رييةاخل ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية يف العربية اللغة تعلم ميتقو  .3

 ادلتعلمني جاىزية يقيم الذي األصيل، ميالتقو  هنج باستخدام التعلم عملية
 ادلتوسطة درسةادل يف العربية اللغة تعليم تنفيذ أن : التعلم ونتائج ,والعمليات
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 فهم على الطالب قدرة فإن ذلك، ومع .فعال بشكل يعمل مساراغ اخلريية
ادلدرسة ادلتوسطة  ألن وذلك القصوى، ليست ادلعلمون قدمها اليت العربية ادلواد

 ختلفةادل تعليميةال خلفية مع الطالب لدى سيمارانج رييةاخل االسالمية 
  (.SD من هموبعض MIمن همبعض)

ادلتوسطة  درسةادل يف 3102 الدراسي عام ادلنهج ىذا تنفيذ مت وقد
 ادلنهج تطبيق من وطلب. اآلن حىت 3102 عام من مساراغ اخلرييةاالسالمية 

 حىت نشطة، غري لتصبح العربية اللغة األطفال ميتعل يف 3102 عام الدراسي
 للعام الدراسي ادلنهاج تنفيذ مت وقد. التعليم يف لالبتكار تسعى ادلعلمني أن

 .وادلهارات وادلعرفة السلوك جوانب على يركز والذي السابع، الصف يف 3102
 أن ميكن الباحثة مساراغ اخلريية ادلتوسطة درسةادل يف الدراسي ادلناىج تطبيق .2

 ادلطبقة 3102 عامالدراسي  منهجلل وفقا العربية اللغة تعليم تقومي أن نستنتج
 أن من الرغم على. إنشاؤه مت دلا وفقا أقل مساراغ اخلريية ادلتوسطة دسةادل يف

 الدراسية، الفصول إدارة تقنيات مثل ادلناسبة، التعلم عمليات من العديد ىناك
 األدوات وسائل يف ولكن. التعلم وإغالق األساسية االفتتاح، وتقنيات
 يفالدراسية  ادلناىج قواعد مع استخداما أقل التعلم وأساليب اإلعالم ووسائل

 .3102 عام
 االقتراحات . ب

وأعضاء ىيئة التدريس، وادلؤسسات االقًتاحات من الباحثة  إىل اجملتمع )الطالب 
 اخلريية  مساراغ, فيما يلي :   توسطة االسالميةدرسة ادلادليف  ادلرتبطة(

 ادلعلم تعليم اللغة العربية .0
كمعلم اللغة العربية جيب أن يفهم بشكل أفضل التقنيات اليت سيتم 

 .استخدامها يف تقومي الطالب
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التقومي ىو ردود فعل  .لتعليم والتعلميف أنشطة ا مهمة جّداوألن التقومي لو دور 
للمعلمني أيضا حبيث ميكن للمعلمني حتسني التقنيات اليت ىي أقل مالءمة 

 .3102عام الدراسي مع ادلواد التعليمية ومعرفة ادلزيد عن منهج 
 اخلرييةاالسالمية درسة ادلتوسطة ادلالطالب يف  .3

العربية ألن تذكر جيب أن يكون الطالب أكثر حرصا على تعلم اللغة  . أ
 . وظيفة العربية يف احلياة مفيد جدا

مي كوسيلة لقياس قدرة و الطالب أكثر وعيا بأن وظيفة التقجيب أن يكون  . ب
       مي. و غش الطالب كونتيك عند تنفيذ التقالطالب، حبيث ال ت

 كلمة االختتام . ت
غين الباحثة وهلل احلمد والشكر، بو تتم كتابة البحث العلمي. والتست

ء تاج إىل دعاحتزل تبالكمال. بل، مل  تقد عمل ادعى أهنتاالقًتاجات. وال أن 
بتغاء دلرضات اهلل اد عن العلل. القارئني لرب ذي اجلالل. ىذا وألن البحثة لن تبع

، أن جيعل ىذا البخث نافعا باإلمجال. و السالم على من قد ساعد الباحثة تعالادل
 واحلمد هلل أحسن القول. من األفعال واألقوال.
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INSTRUMEN WAWANCARA 

 

1. Apakah sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013? 

Jawab : iya MTs Al Khoiriyah Semarng sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak 

2016, namun hanya mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, di tahun 2017 sudah 

diterapkan di semua mata pelajaran baik umum paupun agama.  

 

2. Apakah ada perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan KTSP? 

Jawab : ada, kurikulum 2013 secara praktek anak lebih dominan, dari pada guru. 

Disisni guru tidak sepenuhnya ceramah, namun, dalam kurikulum KTSP sebaliknya 

guru yang lebih aktif dari pada  murid.  

 

3.  Bagaimana penerapan moral dalam pelaksanaan kurikulum 2013? 

Jawab :ketika masuk di dalam kelas, ada hal yang tidak sesuai dalam kondisi kelas, 

maka saya akan menyampaikan dan memberi petuah kepada murid. Seperti kerapian 

pakaian, sopan santun, dan kegaduhan dalam kelas.  

 

4.  Apakah yang  diterapkan dalam  pengajaran sesuai dengan aturan kurikulum 2013? 

Jawab :belum 100% karena fasilitas, SDM Murid dan guru, kurang memadai.  

 

5. Buku apa yang digunakan sebagai rujukan atau  pegangan guru tentang kurikulum 

2013? 

Jawab : buku materi pelajaran berstandar kurikulum 2013, dan buku penilaian otentik 

kurikulum 2013 

 



6.  Apakah pembuatan RPP sudah sesuai setandar Kurikulum 2013? 

Jawab : belum sesuai , karena saya masih menggunakan kurikulum KTSP , karena 

belum bisa membuat kurang adanya diklat dari pemerintah. 

 

7. Apakah bapak atau ibu guru hanya konsentrasi dengan satu mata pelajaran Bahasa 

arab? 

Jawab : tidak, ada tiga mata pelajaran yang saya ampu , yaitu bahasa arab, najwu 

shorof, dan akhlak lil banin 

 

8. Apakah guru sudah melaksanakan pembelajaran Bahasa arab kurikulum 2013dengan 

menggunakan langkah langkah sesuai dengan aturan ?   

Jawab : sudah namun kurang sepenuhnya dijalankan 

 

9. Apakah bapak merasa kesulitan dalam menyusun RPP?  

Jawab : sangat sulit, karena guru sendiri yang belajar tidak ada pelatihan dari 

pemerintah 

 

10. Kapan bapak menyusun RPP pembelaajaran? 

Jawab : menuju tahun ajaran baru 

 

11. Sebagai guru bahasa arab, bagaimana bapak melaksanakan kegiatan awal 

pembelajaran bahasa arab?  

Jawab : salam, bedo’a, absensi, mereviw mata pelajaran sebelumnya, dan memberikan  

motivasi. 

 



12. Apa saja factor pendukung pembelajaran bahasa arab menurut kurikulum 2013? 

Jawab : media, seperti proyektor, laptop, buku, dan juga alat peraga 

 

13. Apa saja factor penghambat pembelajaran bahasa arab menurut kurikulum 2013? 

Jawab : siswa banyak yang tidak bisa membaca teks arab, kendala terbesar yaitu 

ketika anak lulusan dari SD , karena awal inputnya kurang maksimal, serta sarana 

kurang lengkap. 

 

14. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh guru bahasa arab untuk mengembangkan 

pelajaran bahasa arab kurikulum 2013? 

Jawab :mengajak langsung kepada siswa untuk berinteraksi, baik melalui khiwar 

maupun mukhadhoroh. Sering bercakap dengan bahasa arab saat pelajaran 

berlangsung. Dan berusaha melengkapi sarana sekolah. 

 

15. Bagaimana hasil dari upaya yang dimiliki oleh bapak sebagai seorang guru bahasa 

arab ? 

Jawab : beelum kelihatan, namun, ketika ulangan sudah bisa terlihat. 

 

16. Bagiaman cara mensiasati suatu materi ajar agar siswa mampu menangkap dan 

memahami materi tersebut? 

Jawab : dibuat semenarik mungkin saat pembelajaran berlangsung 

 

17. Bagaimana cara membagi materi pelajaran dengan alokasi waktu yang adaa? 

Jawab : kita ssuaikan dengan materi yang akan dibahas, jika materinya  banyak maka 

pendahuluannya diringkas.  



 

18. Berdasarkan penghalaman mengajar, strategi pembelajaran apa yang biasanya dapat 

menarik antusias siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM)?  

Jawab : menyanyi dan bercerita 

 

19. Bagaimana cara menyikapi siswa yang berbeda karakter dalam menilainya? 

Jawab : diadakan pertemuan dijam pembelajaran 

 

20. Dalam proses penilaian cara apa yang dipakai untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa?  

Jawab : adakan ulangan harian, uloangan tengah semester dankakhir semester. Dari 

itu kita akan tahu kemampuan siswa.  

 



SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Madrasah  : MTs Al Khoiriyah Semarang  
Kelas/Semester  : VII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 

ataupun dialog sederhana tentang  رعاسفال ) 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi 
Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1. Mengidentifi
kasi bunyi 
huruf hija-
iyah dan 
ujaran (ka-
ta, frasa, 
atau kali-
mat) dalam 
suatu kon-
teks wacana 
lisan tentang 

رعاسفال  
dengan ca-ra 
menco-
cokkan dan  
membedaka
n secara 
tepat 

TA'ARUF 
 Teks 

percakapan 

 Isim-isim 
dhomir 

 Jenis-jenis 
profesi 

 Kata Tanya: 
ma, man, min  

 Isim isyarah 

 Membedakan 
mudzakkar 
dan mu'annats 

 Mengidentifi-
kasi kata kete-
rangan 
tempat/ 
adawatul jar 

 
 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Mendengarkan 
wacana tentang 
berkenalan 

 Drill pelafalan 
kosakata  

 Tanya jawab 
tentang 
isi/materi 

 Melafalkankan / 
mengulang 
kembali 
kata/kalimat 
yang telah 
didengar 

 Menyebutkan 
kembali kata-
kata/kalimat 
yang telah 
didengar seperti: 
kata sapaan, 
jenis profesi dll 

 
 
 
 
 
 
 

 Tes lisan  

 Tanya 
jawab 

 Tes tulis  
 
 
 
 
 
 

3 x 40’  Buku 
paket 

 kaset 
tentang 
perkenalan 

 Guru 

 Media 
audio visul 
lain  

 
 

1.2. Menemu-
kan infor-

د ُل ٗا هي أً  ؟ سْساتا
ٓ عاصوح ها ّ  جا

 Religius  

 Jujur  

 Percaya diri  

 Berorientasi 

 Bercerita/meng-
ungkapkan isi 

 Mengidentifika
si makna-

 Tes tulis 

 Tes lisan 

1 x 40’  Buku 
paket 



masi umum 
dan  atau 
rinci dari 
berbagai 
bentuk wa-
cana lisan  
sederhana 
yang meli-
puti kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti 
tunggal للوفشد 
و٘ش  ,(اسن الض
kata tunjuk 
.شاسج)    (اسن ا
dan kata 
depan   
ّاخ الجش)   (أد

 ؟ الغشت٘ح
هي ؟ رلل هي  ؟ ذلل ّ
هي ؟ ُزا هي   ؟ ُزٍ ّ
د أٗي هي   ؟ أً
د ُل  ؟ جامشذا هي أً
ٌرل ها ِ   ؟ ه

ٌِح ّها ل ه   ؟ أت٘
ِام ملواخ ارمش  اإلسرف
ْاس فٴ ذ٘ح؟ الح  األ

 إللقاء النلواخ ارمش
 فٴ الصثاح؟ فٴ السالم
ِاس فٴ ؟ الوساء  ؟ الٌ

 ؟ الل٘ل فٴ

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

tugas dan hasil  materi  
 

makna/ arti dari 
kata-kata / 
kalimat yang 
telah didengar 

 Mengartikan 
kalimat-kalimat 
dengan tepat 
dan benar 

  kaset 
tentang 
perkenalan 

 guru 

 media 
audio visul 
lain  

 
 

1.3. Merespon 
gagasan 
yang 
terdapat 
pada wacana 
lisan atau 
dialog 
sederhana 
yang 
mengguna-
kan kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti 
tunggal  
اسن  للوفشد
و٘ش  , ((الض
kata tunjuk 
   (اسن اإلشاسج)

Menggunakan 
kata sapaan 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 menyampaikan 
 gagasan yang 
terdapat pada 
wacana lisan 
atau dialog 
sederhana 

 Menyalin/menuli
s kembali kata-
kata / kalimat 
yang telah 
didengar  

 Mengungkapkan 
kembali 
(bercerita) 
tentang isi 
wacana yang 
telah didengar 

 

 Tes tulis 

 Tes lisan 
 

1 x 40’  Buku 
paket 

 kaset 
tentang 
perkenalan 

 guru 

 media 
audio visul 
lain  

 
 



dan kata 
depan   
ّاخ الجش)  (أد



Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM  (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  atau  informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang رعاسفال ) 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

2.1. Melakukan 
dialog se-
derhana 
dengan tepat 
ten-tang 
taaruf 
dengan 
menggunak
an ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti 
tunggal  
اسن  للوفشد)
و٘ش  kata ,(الض
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan  
ّاخ الجش (أد  )  

TA'ARUF  
 Teks 

percakapan 

 Isim-isim 
dhomir 

 Jenis-jenis 
profesi 

 Kata tanya: 
ma, man, 
min  

 Isim isyarah 

 Membedaka
n 
mudzakkar 
dan 
mu'annats 

 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Berkenalan 
tentang 
identitas 
diri sendiri  

 

 Melafalkan kosa 
kata dan kalimat  
dengan pelafalan 
yang tepat dan 
benar 

 Menggunakan/ 
me-ngucapkan  
mufrodat dengan 
tepat dalam 
berbagai kalimat   

 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi: 
ma, man, hal, min 
aina, ma 
mihnatuka dengan 
tepat 

 Menanggapi/meres
-pons berbagai 
perta-nyaan 
dengan tepat 

 Mendemonstrasika
n materi hiwar 
dengan tepat 

 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 

  Buku 
paket,  

 Gambar 
tentang 
identitas 
diri sendiri 

 Modelling 
guru  

 

2.2. Menyam-
paikan in-
formasi 
secara lisan 
dengan lafal  
yang tepat 

 Mengidentif
i-kasi kata 
kete-rangan 
tempat/ 
adawatul jar 

اُل  ! سِال ّ أ

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Berdiskusi 
kelompok  

 Mendemon
strasikan 
materi 
hiwar / 

 Memperkenalkan 
diri dengan 
meyebutkan 
identitas lengkap 
antara lain: nama, 
usia, alamat, 

 Tes lisan  5 X 40’  Buku 
paket,  

 Gambar 
tentang 
identitas 
diri sendiri 



dalam 
kalimat 
sederhana 
sesuai kon-
teks yang 
mencermink
an keca-
kapan ber-
bahasa yang 
santun 
meliputi 
kata sapaan 
ح٘اخ)  ,(إلقاء الر
kata ganti 
tunggal  
اسن  للوفشد
و٘ش  kata ,(الض
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
ّاخ الجش)  (أد

 ؟ حالل م٘ف
خ٘ش صثاح  ! ال
خ٘ش هساء  ! ال

د أٗي هي  ؟ أً
د ُل  هي أً

ٗا  ؟ سْساتا
ٓ عاصوح ها ّ  جا

 ؟ الغشت٘ح
هي ؟ رلل هي ّ 
 ؟ ُزا هي ؟ ذلل

هي   ؟ ُزٍ ّ
د أٗي هي   ؟ أً
د ُل  هي أً

 ؟ جامشذا
ٌرل ها ِ   ؟ ه

ٌِح ّها ل ه   ؟ أت٘
ة\ أًا .فائز أًا  ال
 .... الوذسسح فٴ

 Tanggung 
jawab  

identitas 
diri dengan 
baik  

 

pekerjaan, asal 
Madrasah, nama 
orang tua dan 
pekerjaan orang 
tua 

 Modelling 
guru  

 

 



Standar Kompetensi       : 3. MENULIS/KITABAH (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan informasi  baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang رعاسفال ) 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi 
Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

3.1 Menulis dan 
melengkapi 
huruf hijaiyah, 
kata, frasa, dan 
kalimat 
tentang taaruf 
dengan tanda 
baca yang 
tepat 

TA'ARUF 
 Teks 

percakapan 

 Isim-isim 
dhomir 

 Jenis-jenis 
profesi 

 Kata Tanya: 
ma, man, min  

 Isim isyarah 

 Membedakan 
mudzakkar 
dan mu'annats 

 Mengidentifik
a-si kata 
keterang-an 
tempat/ 
adawatul jar 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Mempraktek
kan cara-cara 
menyambung 
huruf arab 
yang khas 
seperti jim, 
ha' dan kho' 
serta 'ain, 
ghoin, sin, 
syin, shad, 
dhat, tho' dan 
dzo' 

 
 

 Menyalin/men
ulis 
kosakata/kalim
at-kalimat 
sesuai contoh 
dengan tepat 
dan benar 
(khat) 

 Menulis kata-
kata / kalimat-
kalimat seperti 
contoh (imla' 
manqul)     

 Menyusun 
huruf-huruf  
menjadi kata-
kata dengan 
benar  

 Menyusun  
kata-kata 
menjadi 
kalimat 
sempurna   

Tes unjuk 
kerja  
 
Tes tulis  
 

3 x 40’  Keadaan / 
identitas 
diri sendiri  

 Buku Teks 

 Lembar 
Kerja 
Siswa  

 Bagan 
identitas 
diri 

 Media 
gambar 

3.2 Mengung-
kapkan 
informasi 
secara tertulis 
dalam kalimat 
sederhana 
tentang رعاسفال  
dengan tepat 

اُل  ! سِال ّ أ
 ؟ حالل م٘ف

خ٘ش صثاح ٖ ال  اسو
 فٴ ذلو٘ز اًا .هحوذ

ْسطح الوذسسح  الور
..... 

ٓ هالٌج هي أًا ّ  جا

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Membuat 
kalimat-
kalimat 
melalui imla'  

 Menulis 
kalimat-
kalimat 

 Menyusun 
kalimat-
kalimat 
menjadi 
paragraf  

 Menulis 
karangan 

tugas 
portofolio   

3 x 40’  Keadaan / 
identitas 
diri sendiri  

 Buku Teks 

 Lembar 
Kerja 
Siswa  



menggunakan 
kata sapaan 
ح٘اخ)  ,(إلقاء الر
kata ganti 
tunggal  للوفشد 
و٘ش  ,(اسن الض
kata tunjuk 
   (اسن اإلشاسج)
dan kata depan   
ّاخ الجش)  (أد

 ُزا ّ .الششق٘ح
ٖ صْسج ُ ْ .ات
ة ٴ فٴ طث٘  الوسرشف
....... 

 

jawab  sesuai 
dengan khat 

 Menulis 
karangan 
berupa 
biodata diri 
sendiri secara 
lengkap 

 

sesuai dengan 
tema secara 
terstruktur / 
terbimbing 
(misalnya: 
menulis  
tentang 
identitas diri 
sendiri dengan 
menyebutkan 
nama, alamat, 
pekerjaan, asal 
Madrasah, 
nama orang tua 
dan pekerjaan 
orang tua) 

 Mengidentifika
si kata-kata 
tanya, bentuk 
mufrad dan 
jamak taksir, 
jenis 
mudzakkar dan 
mu'annats  
dengan tepat 
dan benar dll  

 

 Bagan 
identitas 
diri 

Media 
gambar 

 
 



Standar Kompetensi       : 4. BERBICARA/KALAM   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang ٴ  ( هذسسر

 

Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi 
Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

4.1 Melakukan 
dialog 
sederhana 
dengan lancar 
dengan tepat 
dan benar 
menggunakan 
kata sapaan 
ح٘اخ)  ,(إلقاء الر
kata ganti 
tunggal  للوفشد 
و٘ش  kata ,(اسن الض
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
ّاخ الجش)  dan  (أد
kata sifat (د   (الٌع
termasuk 
warna. 

ٴ هذسسر  

 Teks 
percakapan 

 Isim-isim 
dhomir 

 Kata Tanya: 
ma, man, min  

 Isim isyarah 

 Membedakan 
mudzakkar dan 
mu'annats 

 Mengidentifika
si kata 
keterangan 
tempat/adawatu
l jar 

 Kata-kata sifat 
termasuk jenis-
jenis warna 

 Kalimat-
kalimat 
berstruktur: 
-  mubtada' dan 

khabar (kata 
sifat) 

-  mubtada' dan 
khabar (jenis 
warna) 

-  mubtada' dan 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Mengidentifikasi
/mengamati  
benda-benda di 
Madrasah 

 Mengidentifikasi 
kata sifat 
termasuk  jenis-
jenis warna baik 
berbentuk 
mudzakkar 
maupun 
mu'annats 

 Menerapkan 
kalimat 
berstruktur: 
mubtada' dan 
khabar (kata 
sifat, jenis warna 
atau adawatul 
jar) 

 Mengidentifi
kasi benda-
benda di 
Madrasah 

 Melafalkan 
kosa kata dan 
kalimat  
dengan 
pelafalan 
yang tepat 
dan benar 

 Mengungkap
kan keadaan 
Madrasah 
masing-
masing (pilih: 
kelas, kantin, 
ruang guru, 
ruang tata 
tertib siswa, 
halaman 
Madrasah, 
dll) dengan 
kosakata 
meliputi; kata 
sifat termasuk  
jenis-jenis 
warna baik 
berbentuk 
mudzakkar 
maupun 

Tugas 
terstruktur 
Tanya jawab  
Demonstrasi  
Tes lisan 
(Presentasi) 

3 x 40’  Buku 
paket,  

 Media 
gambar 
tentang 
Madrasa
h (kelas, 
kantin, 
ruang 
guru dll)  

 Flash 
card 
(kartu 
sekilas) 
tentang 
benda-
benda 
Madrasa
h dll   

 



khabar 
(ketera-ngan 
tempat / 
adawatul jar)  

 مراب ُزا ؟ ُزا ها
 ,ًعن ؟ مراب ُزا ُل
 مراب ُزا
 ٕأ) النراب ُزا ها

 اللغح مراب ؟ ( مراٍب؟
 العشت٘ح

 ؟ صغ٘ش النراب رلل ُل
 صغ٘ش النراب رلل ,ًعن
َ ها ًْ َ ؟ ل ًْ   أحوش ل

َ ُل ًْ  ال، ؟ أت٘ض ل
َ ًْ   أحوش ل

 سثْسج ذلل ؟ ذلل ها 
ظ٘فح  السثْسج ُل  ؟ ً
ظ٘فحُ ٖ ,ًعن ً 
 الجذاس ُزا لْى ُل

  أت٘ض
ّ  جو٘لح الصْسج ذلل

ِا ًْ  احوش ل

mu'annats 
dengan tepat 
dan benar  

 Bertanya dan 
memberikan 
respons  
tentang 
keadaan / 
sifat-sifat 
benda yang 
ada di 
Madrasah 
dengan 
menggunakan 
kata tanya 
meliputi; ma, 
man, hal, min 
aina, ma 
laun… 
dengan tepat 

 Mendemonstr
asikan materi 
hiwar dengan 
tepat  

 

4.2 Menyampaikan 
informasi 
secara lisan 
dengan lafal  
yang tepat 
dalam kalimat 
sederhana 
meliputi kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti tunggal  
اسن  للوفشد
و٘ش  kata ,(الض

lafal  yang tepat 
dalam kalimat 
sederhana 
meliputi kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ganti ,(الرح
tunggal  اسن  للوفشد
و٘ش  kata ,(الض
tunjuk (اسن اإلشاسج)   
dan kata depan   
ّاخ الجش)  dan (أد
kata sifat  (د   (الٌع

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Berlatih 
bercerita 
(diskusi 
kelompok) 
mengenai 
keadaan 
Madrasah 

 Menggunaka
n / 
mengucapkan  
mufrodat 
dengan tepat 
dalam 
berbagai 
kalimat   

 Menceritakan 
keadaan 
Madrasah 
(pilih: kelas, 

Presentasi  
Tes lisan 

3 x 40’  Buku 
paket,  

 Media 
gambar 
tentang 
Madrasa
h (kelas, 
kantin, 
ruang 
guru dll)  

 Flash 
card 



tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
ّاخ الجش)  dan (أد
kata sifat  
د)   (الٌع
termasuk 
warna 

termasuk warna kantin, ruang 
guru, ruang 
tata tertib 
siswa, 
halaman 
Madrasah, 
dll) dengan 
menyebutkan 
sifat-sifatnya 
secara tepat 
dan benar  

(kartu 
sekilas) 
tentang 
benda-
benda 
Madrasa
h dll   

 

 



Standar Kompetensi       : 5. MEMBACA/QIRA'AH (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca , menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 
ٴ هذسسر  

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi 
Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

5.1 Membaca 
nyaring, 
melafalkan 
huruf 
hijaiyyah, 
kata, frase, 
kalimat 
dengan 
ucapan, 
tekanan dan 
intonasi yang 
berterima 
yang 
menggunaka
n kata sapaan 
٘اخ)  ,(إلقاء الرح
kata ganti 
tunggal  
اسن  للوفشد
 kata ,(الضو٘ش
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
( دّاخ ا لجشأ )    
dan kata sifat 
عد) ٌ  (ال
termasuk 
warna 

ٴ  هذسسر
Benda-benda 
Madrasah, 
meliputi: kelas, 
perpustakaan, 
kantin, ruang tata 
tertib siswa, 
halaman 
Madrasah, ruang 
UKS dll. (bisa 
ditambah-kan: 
isim mufrod dan 
jamak taksir) 
 

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Mempraktekk
an cara-cara 
melafalkan  
huruf arab 
yang khas 
seperti jim, 
ha' dan kho' 
serta 'ain, 
ghoin, sin, 
syin, shad, 
dhat, tho' dan 
dzo' 

 Melafalkan  
huruf-huruf 
hijaiyyah / 
kata-kata 
dengan 
tepat dan 
benar sesuai 
dengan 
tanda baca   

Tes unjuk 
kerja 
Tes lisan   

2 x 40’ 
 

 Keadaa
n 
/lingku
ngan 
Madras
ah  

 Buku 
Teks 

 Lembar 
Kerja 
Siswa  

 Media 
gambar  

 

5.2 Mengidentifi  Kata-kata  Religius   Percaya diri   Mengidentifi  Mengidentif Tes lisan  2 x 40’  Keadaa



kasi kata, 
frasa, atau 
kalimat 
dalam 
wacana 
tertulis 
sederhana 
meliputi kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti tunggal  
اسن  للوفشد
و٘ش  kata ,(الض
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
ّاخ الجش)     (أد
dan kata sifat 
د)  (الٌع
termasuk 
warna 

sifat 
 Jenis-jenis 

warna  
 Kalimat 

berstruktur: 
-  mubtada' dan 

khabar (kata 
sifat) 

-  mubtada' dan 
khabar (jenis 
warna 

-  mubtada' dan 
khabar   

      (keterangan 
tempat/adaw
atul jar) 

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

kasi adawatul 
madrasah, 
kata-kata 
sifat 
termasuk 
warna 

 

ikasi 
makna/ide 
pokok yang 
ada dalam 
wacana 
/bahan 
qira'ah 

 Mengidentif
ikasi tema / 
topik yang 
ada dalam 
wacana 

 Menjawab/
merespons 
berbagai 
pertanyaan 
tentang 
keadaan isi / 
bahan 
qira'ah  
dengan 
tepat dan 
benar 

 Membedaka
n jenis 
mudzakkar 
dan 
muannats 
dalam 
berbagai 
kalimat 

  n 
/lingku
ngan 
Madras
ah  

 Buku 
Teks 

 Lembar 
Kerja 
Siswa  

 Media 
gambar  

 

5.3 Menemukan 
informasi 
umum dan 
atau rinci dari 
wacana 
sederhana  
tentang 

ٍ ٴ ُز ُ ٖ ,هذسسر
 ّاسعحُ ٖ ّ جو٘لح
 أٗضا

ٌاك ُ ْظف .هنرثح ّ  الو
ٌاك  أٗضا ًش٘ظ ُ
ٴُ ٖ ذٗقر ِا .ص  إسو

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Membuat 
kalimat-
kalimat 
sederhana 
berstruktur: 
mubtada' dan 
khobar (kata 

 Mengidentif
ikasi kata 
sifat apa 
saja yang 
terdapat 
dalam 

Tugas 
tertulis 
(porto 
folio) 

2 x 40’ 
 

 Keadaa
n 
/lingku
ngan 
Madras
ah  



ٴ“  ”هذسسر
dengan tepat 
dan benar   

ال   هاُشجُ ٖ .سلسث٘
 ُزا ,هقصف ُزا

و٘ل الوقصف ْى ,ج  ّل
 أصفش ٌُا الجذاس

 Tanggung 
jawab  

sifat) 
 Melafalkan 

mufradat 
yang tepat 
dan benar 
dalam 
berbagai 
kalimat (dan 
dibiasakan 
tanpa harakat 
lengkap) 

bacaan 
 Mengidentif

ikasi jenis 
mudzakkar 
dan 
muannats 

 Membuat 
kesimpulan 
tentang isi 
wacana 

 Buku 
Teks 

 Lembar 
Kerja 
Siswa  

 Media 
gambar  

 

 



Standar Kompetensi       : 6. MENULIS/KITABAH (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang ٴ  (هذسسر

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

6.1. Menulis dan 
melengkapi 
huruf 
hijaiyah, 
kata, frasa, 
dan kalimat 
tentang 
ٴ“  ”هذسسر
dengan 
tanda baca 
yang tepat 

ٴ  هذسسر
 Benda-benda 

Madrasah, 
meliputi: 
kelas, 
perpustakaan, 
kantin, ruang 
tata tertib 
siswa, 
halaman 
Madrasah, 
ruang UKS 
dll.( bisa 
ditambahkan: 
isim mufrod 
dan jamak 
taksir) 

 Kata-kata 
sifat 

 Jenis-jenis 
warna  

 Kalimat 
berstruktur: 
-  mubtada' 

dan khabar 
(kata sifat) 

-  mubtada' 
dan khabar 
(jenis 
warna)  

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Membedaka
n mufradat 
jenis 
mudzakkar 
dan 
muannats  

 membuat 
kalimat-
kalimat 
sederhana  

 Menggunak
an mufradat 
yang tepat 
dan benar 
dalam 
berbagai 
kalimat  

 Menyalin/menulis 
kosakata/kalimat-
kalimat sederhana 
sesuai contoh 
dengan tepat dan 
benar (khat / imla' 
manqul)     

 Menyusun huruf-
huruf  menjadi 
kata-kata dengan 
benar  

 Menyusun  kata-
kata menjadi 
kalimat sempurna   

 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi 
paragraf  

 

Tes unjuk 
kerja 
Tugas 
terstruktur 

2 x 40’ 
 

 Keada
an 
Madra
sah 
masing
-
masing  

 Buku 
Teks 

 Lemba
r Kerja 
Siswa 

 Buku 
pandua
n, 
media  
gamba
r jenis 
profesi 

 Media 
gamba
r 
warna-
warni   



-  mubtada' 
dan khabar 
(keteranga
n 
tempat/ada
watul jar)  

 Isim isyarah  

 Adawatul jar  

6.2. Mengung-
kapkan in-
formasi/ 
gagasan 
secara 
tertulis 
dalam 
kalimat 
sederhana 
tentang 
ٴ“   “ هذسسر
dengan  
menggunaka
n kata 
sapaan ( إلقاء
٘اخ  kata ,(الرح
ganti 
tunggal  
اسن  للوفشد
و٘ش  kata ,(الض
tunjuk ( اسن
 dan   (اإلشاسج
kata depan   
ّاخ الجش)  (أد
dan kata 
sifat (د  (الٌع
termasuk 
warna 

ٍ ٴ ُز ُ ٖ ,هذسسر
 ّاسعحُ ٖ ّ جو٘لح
 أٗضا

ٌاك ُ  .هنرثح ّ
ْظف ٌاك الو  ًش٘ظ ُ

 أٗضا
ٴُ ٖ ذٗقر ِا .ص  إسو

ال   هاُشجُ ٖ .سلسث٘
 ُزا ,هقصف ُزا

و٘ل الوقصف  ,ج
ْى  أصفش  الجذاس ّل

ٍ ٴ ُز ُ ٖ ّ هذسسر
ٌاك ّ جو٘لح ُ ّ 
 جو٘لحُ ٖ هنرثح
   أٗضا

 Religius  

 Jujur  

 Mandiri  

 Demokratis  

 Komunikatif  

 Tanggung 
jawab  

 Percaya diri  

 Berorientasi 
tugas dan hasil  

 Mengamati 
dan menulis 
keadaan 
Madrasah 
masing-
masing 

 Menulis karangan 
sesuai dengan tema 
keadaan 
lingkungan 
Madrasah dengan 
menyebutkan ciri-
ciri/sifat-sifatnya 
secara 
terstruktur/terbimbi
ng 

 Mengidentifikasi 
kata-kata sifat, 
jenis-jenis warna,  
bentuk jamak dan 
mufrad, mudzakkar 
mu'annats  dengan 
tepat dan benar dll 

Portofolio 2 x 40’ 
 

 Keada
an 
Madra
sah 
masing
-
masing  

 Buku 
Teks 

 Lemba
r Kerja 
Siswa 

 Buku 
pandua
n, 
media  
gamba
r jenis 
profesi 

 Media 
gamba
r 
warna-
warni   

 



 
 
 
  

Mengetahui 
Kepala Sekolah  
 
 
 
 

 
H. Nur Jadid Setiawan, S. Pd. 
NIP/NIK. 

 Semarang,  25 Juli 2017  
Guru Bidang Studi Bahasa Arab 
 
 
 
 
 
M. Yulih Fairdian, S.S 
NIP/NIK. 

 
 



DAFTAR NILAI  KELAS VII A 
MTs AL KHOIRIYYAH SEMARANG  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

  
 

   
 

N
O 

NIS
N 

No. 
Induk NAMA KELA

S 
Jenis 

Kelamin 
NILAI  

1   170001 Aulia Rasyida Elham 7A P 95 

2   170002 Azka Fadlilah 7A P 100 

3   170003 Bulan Syitazahra 7A P 100 

4   170004 Helsa Reza Pahlevi 7A P 100 

5   170005 Keisya Fairana Aziza 7A P 100 

6   170006 Khoirun Nisà  7A P 100 

7   170007 Nafa Rizka Rizkyyah 7A P 80 

8   170008 Nailah Sava Sasmita 7A P 70 

9   170009 Nur Laili Firdausa 7A P 100 

10   170010 Nur Laely Ramadhani 7A P 100 

11   170011 Rahmania Firda Ayu Gunawan 7A P 100 

12   170012 Sagita Tiara Dewi 7A P 100 

13   170013 Salsabila Alfitri 7A P 70 

14   170014 Sevtia Dwita Karina Putri 7A P 70 

15   170015 Yassarulya Atha Bilbina 7A P 90 

16   170016 Zulfa Aliyatul Adibah 7A P 90 

17   170034 Alvina Rosa Daniswara 7A P 70 

18             

19             

20             

 
 

Jml L : 0 
 

Semarang, 17 Juli 2017 

  

Jml P : 17 

 

Kepala MTs Al 
Khoiriyyah, 

  
Jml Total : 17 

   
  

Wali Kelas : Usth. Mira Sulistyoningsih, S. Pd. 
  

  
 

  

H. Nur Jadid Setiawan, S. 
Pd. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 

 
 
Nama Madrasah       : MTs  Al Khoiriyah Semarang  
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VII/1 
Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
v 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 1. MENYIMAK / ISTIMA' 
  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 

ataupun dialog sederhana tentang  تعارفال). 
B. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam 
suatu konteks wacana lisan tentang تعارفال dengan cara mencocokkan dan  
membedakan secara tepat. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu: 
 Mendengarkan wacana tentang berkenalan  
 Drill pelafalan kosakata  
 Tanya jawab tentang isi / materi 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  
 Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif , Tanggung jawab 

  
 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :      
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
TA'ARUF 
 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Jenis-jenis profesi 
 Kata Tanya: ma, man, min  
 Isim isyarah 
 Membedakan mudzakkar dan mu'annats 

E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama 

untuk kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

 تعارفال



 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  

Yang 
Dikembangkan 

Nilai yang 
ditanamkan 

 Pendahuluan : 

Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang 

 تعارفال
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 

 Siswa Melakukan bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau 
kalimat) dalam suatu konteks 
wacana lisan tentang تعارفال 
(eksplorasi)  

 Siswa membaca  berbagai sumber 
tentang تعارفال (Eksplorasi)  

 Siswa saling menilai hasil 
pemasangan berdasarkan apa yang 
telah dibaca tentang تعارفال 
(Elaborasi)  

 Siswa  bertanya jawab dengan guru 
tentang hal-hal yang masih belum 
jelas  (elaborasi)  

 Guru memberikan penguatan 
tentang kesimpulan تعارفال 
(Konfirmasi)  

 Kegiatan penutup. 

 Guru melaksanakan penilaian lisan  
 Memberikan tugas pengayaan.  

10 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 

Pemahaman 
Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religius, 
Jujur, Mandiri, 
Demokratis, 
Komunikatif , 
Tanggung 
jawab 

 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Kaset tentang perkenalan 
 Media audio visul lain 



H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Nilai  Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Indikator 
Pencapaian 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian Contoh Instrumen 

 Religius, 
Jujur, Mandiri, 
Demokratis, 
Komunikatif , 
Tanggung 
jawab 

 

 Melafalkankan / 
mengulang 
kembali 
kata/kalimat 
yang telah 
didengar 

 Menyebutkan 
kembali kata-
kata / kalimat 
yang telah 
didengar seperti: 
kata sapaan, 
jenis profesi dll 

Tes tulis 
 

Tes Tulis  

Uraian 
 
 

Uraian  

 Hafalkan bunyi 
huruf hijaiyah dan 
ujaran (kata, frasa, 
atau kalimat) 
dalam suatu 
konteks wacana 
lisan tentang 

 secara تعارفال
tepat! 

 Sebutkanlah kata-
kata / kalimat 
tentang kata 
sapaan, jenis 
profesi! 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah  
 
 
 
 
H. Nur Jadid Setiawan, S. 
Pd.NIP/NIK. 

 Semarang, 25 Juli 2017 
Guru Bidang Studi Bahasa Arab 
 
 
 
 
IM. Yulih Fiardian, S.S 
IP/NIK. 

 



DAFTAR NILAI KELAS VIII A 
 MTs AL KHOIRIYYAH SEMARANG  
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

  
 

   
 

 
NO NISN No. 

Induk NAMA KELAS Jenis 
Kelamin 

NILAI 

 1 0040554743 160701 Annisa Nur̀ aeni 8A P 85 

 2 0044298169 160702 Fahira Auliya Rahma 8A P 85 
 3 0041038860 160703 Faricha Maula Chabibah 8A P 90 

 4 0044789484 160704 Hilyatul Auliya 8A P 90 

 5 0041038858 160705 Ihda Husnayain 8A P 75 

 6 0049086386 160757 Ilma Qurrota À yun 8A P 85 
 7 0043292322 160706 Imtiyaz Maulida 8A P 95 

 8 0044710813 170033 Jazlyn Zeevania Intany 8A P 85 

 9 0041038869 160707 Khoirunnisa Latifatul Rahmadian 8A P 90 
 10 0043290896 160708 Krisa Nur Khoirahma 8A P 90 

 11 0041038885 160709 Nadya Anindhita Sekarningrum 8A P 95 

 12 0035274685 160710 Nayya Chansya Nabila 8A P 75 

 13 0040358552 160711 Rahma Naili Hidayah 8A P 95 
 14 0036959903 160712 Risma Noviana 8A P 75 

 15 0041038890 160713 Tazkia Umi Zahroh 8A P 90 

 16 0035274682 160714 Ulilababil 8A P 85 
 17 0044275010 160715 Uswatun Chasanah 8A P 90 

 18 0040633948 160716 Virna Khairunnisa 8A P 75 

 19 0048984284 160717 Zitni Ilma 8A P 90 

 
  

 
  

   
 

  
Jml L : 0 

 
Semarang, 28 – 10- 2017 

 

  

Jml P : 19 

 

Kepala MTs Al 
Khoiriyyah, 

 

  
Jml Total : 19 

    

  

Wali 
Kelas : Usth. Eka Setyaningrum, S. Pd. 

    

  
 

  
H. Nur Jadid Setiawan, S. Pd. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 













 ةترمجة الباحث
 الذاتية السرية .أ

 نور أنيسة:  االسم               
 133211058:   رقم الطالب 

 1995أوكتوبر  11 ٬دماك:  املكان واتريخ امليالد  
  بوانغ دماك  RT 06/RW 03قرية جايل :  العنوان                 

 وقسم تعليم اللغة العربية ٬: كلية علوم الرتبية والتدريس والقسم         ٬الكلية
 082225310251: رقم اهلاتف             

 anisaislach150@gmail.comاإللكرتوين         :  الربيد
 

 السرية الرتبية .ب
 الرتبية الرمسية .1

 2007يف سنة  ٬ 1 جايلاملدرسة اإلبتدائية احلكومية  (أ
 2010يف سنة  ٬جايل اإلسالميةاملتوسطة "مطالع الفالح  "مدرسة  (ب
 2013يف سنة  ٬فاتيي الثانوية اإلسالمية"روضة العلوم "مدرسة  (ج

 الرتبية غري الرمسية .2
 فايت – روضةالعلوم معهد  (أ

 مدرسة "مطالع الفالح" الدينية اإلسالمية جايل (ب
 معهد اجلامعة وايل سوجنو االسالمية مسارانج (ج
 مسارانج -معهد روضة الطالبني  (د

  


