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والصالةّّوالسالمّعلىّسيد٬ّّاحلمدّاهللّالذيّانعمّعليناّبنعمةّالّحتصىّهبا
ّاألنبياءّوادلرسلنيّوعلىّالوّوأصحابوّأمجعني.ّأماّبعد.

وبعونوّحَتّحتصلّالباحثّاىلّهنايةّّلقدّمتّىذاّالبحثّهبدايةّّاهللّعزّوجل
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ّكليةّعلومّالرتبيةّّوالتدريسّجبامعةّوايلّسوجنوّاإلسالميةّ يفّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّّيف

صّالكثريةّمنّاألخطاءّاحلكوميةّمسارانج.ّويشعرّالباحثّانّيفّىذاّالبحثّتوجدّالنقائ
ّادلتنوعة.

ّكثرياّاىلّ: ّسيقولّالباحثّشكرا
ّكليةّعلومّالرتبيةّّوالتدريسّجبامعة١ّ (ّصاحبّالفضيلةّالدكتورّراىرجواّادلاجستريّكعميد

ّوايلّسوجنوّاإلسالميةّاحلكوميةّمسارانج.
ّكرئيسرّقسمّتعليمّاللغةّالع٢ ربيةّبكليةّ(ّفضيلةّالسيدّالدوكتورّأمحدّإمساعيلّادلاجستري

ّعلومّالرتبيةّّوالتدريسّجبامعةّوايلّسوجنوّاإلسالميةّاحلكوميةّمسارانج.
ّىذاّ( ٣ ّيف ّأول ّكمشرف ّادلاجستري ّإمساعيل ّأمحد ّالدوكتور ّالسيد ّالفضيلة صاحب

ّكمشرفّثاينّيفّىذاّالبحثّالذين٬ّّالبحث وفضيلةّالسيدّأمحدّمغفورينّادلاجستري
ّغوالهتما.أعطاياّالباحثّاالرشاداتّاثناءّمش

يلقونّالعلومّويرشدونّاىلّسبيلّّنكليةّعلومّالرتبيةّّوالتدريسّالذيسائر املعلمني يف  ( ٤
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ّمعلمنيّيفّادلعهدّروضةّالطلبنيّاإلسالميةّتغواّراجوّتغواّّمسارانج.كمريبّّو
(ّوالديّالكرمينيّأيبّحبرّالدينّوأميّصومرةّاحملبوباّالذينّمنحاّالباحثّمن٦ّ

 الدعاءّوالتشجيعّوينفقاّماذلماّحَتّوصلّالباحثّيفّىذاّادلكان.
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ّكانّمجعّالبياناتّمنّمصادرّادلكتبيةّوادلطالعةّفيها.ادلحبثّنوعيّ ّكت،ي.ّوىوّإاا
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  األول االباب
 مقدمة

 
 المسألة خلفية .أ

هم جدا يف حياة مجيع الناس دلواجهة تطور العلم التعليم ىو شييء م
والتكنولوجيا ليناسب تغيَت الزمان وقدرة على التنافس. تطور العلم 
والتكنولوجيا اليت حتدث بستمرار تتطلب على تغيَت نظام التعليم الوطٍت, مبا 

 Kunandarيف ذلك حتسُت ادلنهج الدراسي أو تغيَته كما قال كوناندار 
نهج الدراسي ىو أمر طبيعي  من أجل رد على تنمية اجملتمع أن تغيَت ادل

على كل مسلم(. يف عملية فقال الرسل )طلب العلم فريضة  ٔالسريع.
التعليم, أن ادلنهج الدراسي ىو عنصر مهم جدا. ألنو مرجع من عملية 
التعليم ادلكون على العناصر, يعٍت األىدف, واحملتوى, وىيكل الربنامج 

 والتنظيم وعملية التعليم.
م مادة  ۲ٖٓٓسنة  ۲ٓأىداف التعليم الوطٍت وقفا للدستور رقم 

يات الطالب ليكونوا مؤمنُت ومتقُت إىل هلل سبحانو تطوير إمكانالثالثة ىي 
دىم وعادلُت وتعاىل وعندىم األخالق الكريكة وصحيح على جس

 ٕوإبتكارين ومستقل بنفسهم ويصبحوا مواطنُت دديقراطيُت ومسؤولُت.
 يف التعليم لتحقيقو.  مقياس النجاحأىداف التعليمهو 
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العالقة بُت ادلنهج الدراسي والنظرية التعلمية وثيقة جذا, ألن ادلنهج 
وإحد النظرية ادلنهج  ٬تعُت بعض النظرية ادلنهج الدراسىالدراسي يرتب بال

ادلنهج الدراسى  ٬يف عملية التعليم ٖالدراسي تفاصل من النظرية التعلمية.
ىو أداة ليحقيق اذلدف التعليم, بدون ادلنهج الدراسي ادلناسب سيصعب 

نهج الدراسي أن ادللتحقيقو, وينبغىلتحقيق اذلدف التعليم. كأداة مهمة 
 ٗيا.تقدم العلوم وتطور التكنولوج ٬ينسب بتغَت الوقت

لًتقية اجلودة الًتبية وكميتها, تقوم باإلستمرار تقليديا أو مبتكرة. 
يعلمها لتحقيق ىدف ليذكى احلياة الوطنية. وإلحد احملاالة لًتقية جودة 

. إكمال منهج الدراسى ج الدراسيالًتبية الوطنية وىي إكمال ادلنه
 ۲ٓٓٙسنة  UU. Sisdiknasلينسب بقانون نظام الًتبية الوطٍت 

الذى تؤكد على إىتمام زيادة معيار الًتبية الوطٌت  ٖٙو ٖ٘فقرة 
تغيَت ادلنهج الدراسي ليس عنده  5ادلذي يرجع منهج الدراسي.

األىد فاالخر إال حتسُت على ترقية اجلودة من عملية التعليم 
 وخطة التعليم.

حىت  ۷ٜٗٔختديد ادلنهج وتغيَته ادلطبق يف إندونيسياء منذ عام 
مل تكن قادرة على حل ىذه ادلشكلة يف  ۰ٖٕٔادلنهج الدراسي سنة 

األىداف اآلخر ادلؤسسات التعليمية. يف تغيَت ادلنهج الدراسي ليس عنده 
إال حتسُت على اجلودة من عملية التعليم وخطة التعلم يف التعلم. وفقا لقول 
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العامل من ادلنهج الدراسي أن تغيَت ادلنهج الدراسي من وقت إىل الوقت 
ياجات اجملتمعات اآلخر. إما يف اإلندونيسياء أو البلدان اآلخر بسبب إحت

الىت إنتشرت كل السنة. تطوير ادلنهج الدراسي ىو يثبت على أبناء األمة 
ذلك أن ادلنهج الدراسي اجلديد ىو متوقع على تنفيده يف ادلستقبل. ول

اإلندونيسياء حىت حيصل إىل األجيال الزاىية وادلضمون على تقدم البلد. 
وجو التحديات اليت جيب ولكن, يف تنفيده أن ادلؤسسات التعليمية قد ي

إىتمامها ِوْفقا لتغيَت الزمان أو تطويره. إحدر من إستجابة التعليم على 
 إجراء على تغيَت ادلنهج الدراسي.  تلك التحديات ىو

  حّجة احلكومة من خالل وزارة الًتبية والتعليم والثقافة
Kemendikbudعليم يتغيَت منهج الدراسي اجلديد أالوىي لًتقية اجلودة الت

حىّت شلتازا جيدا. واحلّجة األخرى ألنو  توجد كثَتا من التحديات, إما 
تطور على ارجية. ويف اإلاافة اىل ذلك لستقبل اخلداحلية أو الالتحديات 

زمان ويالزم أن يكون إكمال الفكرة وتوكيد وضع منهج الدراسى وساحق 
اد كى ينسب مبا ادلواد. ومن ناحية أخر وىي توكد عملية تعليم وتكييف ادلو 

 ٙتريد. 
ألهنا يتأثر تغيَت منهج الدراسي اىل ادلؤسسة التعليمية أو مدراسة 

ىل عنصر منهج الدراسي إما معيار زلتوى, موضوع تعليم, ويتأثر أيظا إ
أصبح معيار زلتوى مهما معيار درجة الكفأة وغَت ذلك. و معيار عملية 

ألنو يشمل على مؤشر بالنسبة إىل رلال  ٬اسيجيدا يف مباحث منهج الدر 
 Standar Kompetensi (SKL)ودرجة الكفأة حلصول درجة الكفأة  

Lulusan .يف مرحلة ونوع ادلؤسسة تعليم أو مدراسة اخلاص 
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إىل منهج  KTSP التعليم على وحدةموجود تغيَت منهج الدراسي
يتأثر على تغيَت معيار زلتوى و تغيَت مواد يف مجيع  ,۲۰۲ٖسنة  الدراسي

الدروس, حصوصا تغيَت مواد يف درسة اللغة العربية إما مرحلة اإلبتدائية, 
وية أو مرحلة العالية. وإستنادا إىل ثالثة ادلراحلة ادلذكورة, أريد مرحلة الثان

وية. اللغة العربية يف مرحلة الثان يار احملتوى يف درسةمعحتليلعلى الباحث أن 
فيمكن توجد كثَتة من سلتالفة بُت مواد يف درسة اللغة العربية عند منهج 

ن . حىّت جتب أ ۲۰۲ٖسنة دراسي و منهج ال KTSP الدراسي
عليم ق بُت منهج على وحدة التفرّ يفهماللكى  ٬يعرفها فهما متعمقا

KTSP  ۲۰۲ٖو منهج الدراسي سنة 
أراد الباحث أن يعرف ماالفرق بُت منهج  ٬بناء على ىذه اخللفيات

فالباحث خيتار . ۲۰۲ٖسنة  منهج الدراسيو  KTSP  على وحدة التعليم
منهج على وحدة التعليم المقارنة بين " ادلوضوع البحث العلمي

KTSP  دراسة اللغة توي ) تحليل مح ۱۰۲٣والمنهج الدراسي سنة
 العربية في مرحلة المدرسة الثانوية("

 
 : المسألة صياغة .ب

يريد أن  فالباحث, السابقةبعد أن نبحث عن خلفية البحث 
 وىي: ٬حيدد ادلشكلة ذلذا البحث

يف ادلنهج  ويةة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثاندرس اللغ زلتوى ما. ٔ
 ؟ KTSPالدراسي وحدة التعليم 

يف ادلنهج الدراسي  ويةة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثانرس اللغد مازلتوى. ٕ
 ؟۲۰ٖٔ

 الفرق بينهما ؟ما . ٖ
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 أهداف البحث  .ج
 وفقا على ادلسائل السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي:

يف  يف درسة اللغة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثانوية  معيار احملتوىدلعرفة ٔ
 .۲۰ٖٔومنهج الدراسي  KTSP ادلنهج الدراسي وحدة التعليم

ومنهج الدراسي سنة  KTSPادلنهج على وحدة التليم  بُت زلتوىفرقالدلعرفة ٕ
۲۰ٖٔ 

 
 منافع البحث .د  

 النافع النظري (١
رجا الباحث من ىذا البحث أن يزداد ادلعرفة وادلعلومة وادلراجع 

 .األخر وعنصر ادلقررات وما يتعلق بادلنهج الدراسي يف علم الًتبية
 النافع العملي( ٢

عنصر التقوًن للجامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية وحصوصا 
لكلية علم الًتبية والتدريس جامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية 

يف درسة اللغة العربية يف مرحلة   معيار احملتوىبسمارنج عن إختالفة 
الدراسي  ومنهجKTSP   يف ادلنهج الدراسي وحدة التعليم ادلدرسة الثانوية

۲۰ٖٔ. 
 

 مناهج البحث . و
 نوع البحث( ١

وىو إجراء البحث اليت تنتج  نوع ىذا البحث ىو حبث نوعي٬
البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة او منطوقة من الناس 



6 

وينقسم  حبث نوعي إىل قسمُت  ٚوالسلوكيات اليت ديكن مالحظتها.
يعٌت حبث نوعي ميداىن و حبث نوعي مكتيب٬ وأما ىذ البحث حبث 
نوعي مكتيب. وىو إذا كان مجع البيانات من مصادر ادلكتبية وادلطالعة 

 ٛفيها.
 بؤرة البحث( ٢

معيار  البؤرة يف ىذا البحث وىي معرفة ويبحث يف حتليل
يف ادلنهج  ويةناغة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثاخلاص يف ادلواد اللاحملتوى 

 .۲۰ٖٔومنهج الدراسي  KTSPالدراسي وحدة التعليم 
 

 وتحليليها. البياناتجمع  طريقة ه.
ىذا البحث نوعي مكتيب, وإما طرق مجع البيانات اليت 

يعٌت البيانات  litererيستخدمها الباحث وىو مع البيانات ادلراجع 
ع البيانات وىي طريقة ق مجادلكتيب اليت يتعلق مبوضوع ىذا البحث. وطر 

التوثيق يعٌت سجالت احلادثة ادلاضية, سواء كان كتابة أو صورة أوتأليف 
 ٜ.الفرد

وىو  (library research)فأما حتليل البيانات يف حبث مكتيب 
معيار وىو البحث اليت يبحث تحليل  (content analysis) حتليل معيار

                                                           
7
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), hlm.36 

8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung,: 

Remaja Rosdakarya, 2009), cet 26 hlm. 11 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan  Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007)hlm. 329 
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 ٓٔعلومات الكتوبات أو مطبوعات يف وسائل مجاىَت.على معيار من ادل
 ادلقلدة  infrensiحتليل معيار وىو طريقة حبث اليت للخالصة 

replicable فأما مصدر ٔٔءىتيم على السياق.ويصحيح البيانات با
وحدة  نون زلتوى يف منهج الدراسي علىاقال يف ىذا البحث ىوالبيانات 
 زلتوىوالقانون  ٕٛٓٓ سنةٕرقم  (PMA)ن قانونالديالتشريعات التعليم )

رقم  (PMA)الدين  قانون التشريعات) ۰ٖٕٔالدراسي سنة  منهج يف
 .ٖٕٔٓسنة  ٕٜٔ

 فطريقة حتليل البيانات باخلطوات اليت يستخدمو الباحث كما يلي:
 حيدد ادلسألة  (أ 
 يًتكب ىيكل الفكر (ب 
 يًتكب ىيكل الطريقة (ج 
 حتليل البيانات (د 
 ٕٔتفسَتات البياناتال (ه 

 

 الدراسة السابقة  ز.
مبوضوع ادلتعلقة  لقد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة  

 :ىذا البحث منها

                                                           
10

  http:// andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-

analysis/(online) diakses pada 02/4/2017 pukul 20.00 wib 

11
 Klaus krippendorff, AnalisisIsi: Pengantar Teori dan Metodologi, 

terj. Farid Wajidi (Jakata: Citra Niaga Rajawali Press, 1993) hlm.15 

12
 Burhan Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi 

Metodologis Ke-Arab Ragam Varian Kontemporer  (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2004) hal. 139-142 
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إيقا فريانطا"  حتت ادلوضوع "تنفيد ادلنهج البحث العلمي الذي كتبتو " (ٔ
 ٔيف تعليم اللغة العرابية يف مدرسة اإلسالم الثانوية  ۲۰ٖٔالدراسي سنة 

وىذا البحث لوصف  ٖٔ. ۲۰ٔ٘  -۰ٕٔٗسوراكرتا يف العام الداسي 
يف تعليم اللغة  ۲۰ٖٔادلشكالت اليت وجدت يف  تنفيد ادلنهج الدراسي سنة 

 سوراكرتا. ٔالعرابية يف مدرسة اإلسالم الثاوية 
البحث العلمي الذي كتبتو " يوين نفيسة" حتت ادلوضوع  "تنفيد ادلنهج ( ٕ

 ٕيف قسم تعليم الدين اإلسالمي يف مدرسة العالية  ۲۰ٖٔي سنة الدراس
 ۲۰ٖٔتنفيد ادلنهج الدراسي سنة أىداف ىذا البحث ىي معرفة  ٗٔواتيس" 

واتيس و معرفة زلاولة  ٕمدرسة العالية  يف قسم تعليم الدين اإلسالمي يف
 .۲۰ٖٔتنفيد ادلنهج الدراسي سنة ادلدرسة وادلعلمون يف معرفة 

حبث العلمي الذي كتبتو " إيكا رمحوايت " يف ادلوضوع " تنفيد ادلنهج الدراسي ( ٖ
تعليم اللغة العرابية يف الفصل العاشر مبدراسة العالية  يف ادلواد ۲۰ٖٔسنة 

MAN Godean.ٔ٘  تنفيد ادلنهج أىداف ىذا البحث إىل توصيف
يف ادلواد تعليم اللغة العرابية ومعرفة العائقات  ۲۰ٖٔالدراسي سنة 

يف ادلواد تعليم  ۲۰ٖٔنة  تنفيد ادلنهج الدراسي سوادلساعدات على تنفيده. 
اللغة العرابية يف الفصل العاشر يدل على وجود التعليم باستخدام ادلدخل 

 العلمي والتقدير الصادق.

                                                           
ة وايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية الطلب من قسم تعليم اللغة العربية جبامع ٬انطا إيقا فري 11

 ۰ٔ۰ٕعام  ٬مسارانج

من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية  والطلب ٬يوين نفيسة 14
 ۰ٔ۰ٕعام  ٬مسارانج

من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية  والطلب ٬. إيكا رمحوايت15
 ۰ٔ۰ٕعام  ٬مسارانج
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  الباب الثاني

 التعليمية موادهااللغة العربية و  

 

 ة العرابية تعليم اللغأ 

 مفهم تعليم اللغة العرابية ١

ا, من ي  ل  ع  تػ  -م  ل  ع  يػ  -م  ل  عند قاموس ادلنجد كلمة "تعليم" يشتق من ع  
كالتعليم إصطالحا ىو  1كيقاؿ علمو الصنعة كغَتىا دبعٌت جعلو يعلم.

2علومات من التت  وك من عقل ادلعلم.عملية نقل ادل
 

التعليم ىو احملاكلة ادلخط ط لتحقيق بيئة تعلم كعملية تعلم لتى 
 ٬كفطنة ٬كشخصية ٬كعف ة ٬االمتانيتو لديو القدرة الدينية التلميذ وف يتطور

3كمهارة يف اجملتمعات. ٬كاألخالؽ التردية
 

كويضا إف التعليم ىو نقل ادلعلومات من ادلعلم اإلجيايب إىل ادلتعلم 
 ٬لبياف السابقكمن ا 4ادلتلقى الذم ليس لو إال وف يتقبل ما يلقيو ادلعلم.

يعرؼ الباحث وف التعليم ىو نقل ادلعلومات وك ادلواد الدراسية ادلقررة فيها 
من ادلعلم اإلجيايب إىل ادلتعلم ادلتلقى. ككاف التعليم يف ادلتاف الرمسي مثل 

التعليم ىو فن  من الفنوف يف ايصاؿ ادلادة الدراسية من  ادلدرسة كحنوىا.
 ٬اذلم مثال من السيأت إىل احلسناتتغيَت وعمادلعلم إىل وذىاف التالميذ ك 

                                                           
 ٥٢٦( ص ٦٧٩٦ ٬)بَتكت: دار ادلشرؼ ٬ادلنجد يف اللغة كاألعالـ ٬لويس معلوؼ  1

 ٦٧ص  ٬دكف سنة( ٬)مصر: ادلتتبة ادلصرية اللبنانية ٬العربية بُت النطرية ك التطبيق تعليم اللغة ٬حسن شحاتة  2

3
 http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pendidikan-menurut-

para-ahli.html?m=1 diunduh pada 4/06/2017 pukul 22.03 wib 

3
 95ص. ٬دكف تاريخ( ٬)القاىرة: دار ادلعارؼ ٬الًتبية كطريقة التدريس ٬صاحل عبد العريز عبد اجمليد 

http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html?m=1
http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html?m=1
http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html?m=1


00 

كمن اجلهل اىل العلم بأنسطة تعليمية معينة كبطريقة ادلناسبة حىت حيصل 
 على وعرض التعليم.

اللغة لغة يف ادلعجم العربيي اللغة من األمساء الناقصة كوصلها 
 لغة. كصطالحا:-يلغى-"لغوة" كزهنا "فعلة" من لغى

ناس يستخدـ ال غة رلموعة من إشارةالل ٬يدكما قاؿ عبد اجمل
دكات كسائل وك كادلقصد. يعٌت وف اللغة ىي األ ٬كالشعور ٬ليعرب الفترة

5كصف الفترة وك وصوات يعربهبا كل الناس عن وغراضهم.
 

العربية فهي التلمات اليت يعرب هبا العرب عن كوما اللغة 
كحفظها لنا القراف الترمي  ٬م. كقد كصلت إلينا من طريق النقلوعراضه

6كاألحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
 

كاتسع صدرىا  ٬اشت دىرىا يف تطور كمنوغة حيات عكىي ل
التثَت من الفارنسية كاليونانية كغَتىا. كيف القركف الوسطى كانت ادلؤلفات 
7العربية يف الفلسفة كالط  كالعلـو الرياضية كغَتىا اليت مراجع لالكربيُت.

 

 ٬ىو عملية تربوية هتدؼ إىل الدفع تعليم اللغة العربيةب ادلراد
مهارة  ٬مهارة التالـ ٬وربع مهارات كىي مهارة االستماع كتنمية ٬كاإلرشاد
 كالتطوير يف بناء قدرة اللغة اللعربية الصحيحة.  ٬مهارة التتابة ٬القراءة

 

 

 

                                                           
5
 Acep Hermawan, Metodoogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013),hal.9 

٦
 ٥٨(, ص. ٧٨٩١ ٬)بيىوت: متتبة العصرية ٬جامع الدركس العربية ٬مصطفى الغاليٍت 

 ٨٩( ,ص  ٩٨٦٬عارؼمصر: دار ادل ٬)القاىرة ٬عربيةادلواجو الفٍت دلدرسي اللغة ال عبد العامل إبراىم  ١
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 أهداف تعليم اللغة العربية ٢

العربية متتُت ادلتعلم من ما يهدؼ إليو تعليم اللغة  من وىم
بغَته يف اجملتمع الذم  ادلهارات اللغوية اليت تساعد على االتصاؿاكتساب 
إال وف طبيعو ادلرحلة اليت ديرهبا الناشئ تتطل  صوغ وىداؼ  ٬يعيش فيو

 مالئمة ذلا. كفيها يلي وىم األىداؼ العامة لتعليم للغة العربية:

 عود التلميذ الفصحى يف احلديث كالتتابةوف يت (٦

 النطق السليم حلركؼ اللغة منفردة كرلتمعة يف التالـ كالقروة. (٢

 تدري  التالميذ على شلارسة التعبَت بنوعيو )الشفوم كالتتايب(. (٣

تدري  التالميذ على شلارسة مهارات االستماع اجليد, كالقروة اجليدة  (٤
 ادلعربة.

على التتابة خبطٍّ كاضح مقركٍء خاٍؿ من األخطاء  تدري  التالميذ (٥
 اإلمالئية.

8اإلدلاـ بقواعد اللغة العربية حنوان كصرفان. (٦
 

 ربية ىي:كما قاؿ تاير يوسف وف وىداؼ تعليم اللغة الع

وف يتوف التلميذ يستطيع وف يفهم القراف الترمي كاحلديث النبوم   (أ
كدكستور األحتاـ اإلسالمية كتعلمتها. وف يتوف التلميذ يستطيع وف 

 يفهم التت  الدينية كالثقافة اإلسالمية ادلتتوبة باللغة العربية.

 حتريريا. اللغة العربية شفويا وك كوف يتوف التلميذ يستطيع وف يعرب (ب

 ساب ادلهارات األخرل.اللغة العربية كوسيلة إكتكوف يستخدـ التلميذ  (ج

9كلتشتيل ادلؤىل يف اللغة العربية. (د
 

                                                           
8

 ٬الًتاث )متة ادلترمة: متتبة إحياء ٬لغة العربية األسالي  كاإلجراءاتتدريس ال ٬حناف سرحاف النمرم  

 ٦٦( ص ق٦٤٣٣
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إف لتعليم اللغة العربية وىدافُت ىو  ٬قاؿ زلمود يونس كقاسم بتر
 :ىو األىداؼ العلمية كاألىداؼ التهذيي. كوما األىداؼ العلمية

 عن اخلطاء. يبعدتعليم الطالب التتلم بلغة الصحيحة اليت ( ٦

 كاألسلوب ادلنت. تعليم الطالب كتابة الرقبة( ٢

 فأما كاألىداؼ التهذيي ىو:

ة األىل اللغة كعلى طبيعة البالد إلجتماعييقف الطالب على احلالة ا (٦
 اليت يعيشوف هبا.

 يعرؼ الطالب سلتارات ودب اللغة. (٢

تنمى ملتة ادلالحظة كتريب قوة اإلدراؾ التل دلا تستلزمو من ادلقارنة,  (٣
10مث احلتم بالتشابة.

 

 مود يونوس إف وىداؼ تعليم اللغة العربية كما يلي:قاؿ زل

 ليفهم كيعرؼ التلميذ ما يقرؤه يف الصالة فهما عميقا. (٦

 ليتعلم العلـو الدينية اإلسالمية كالتت  ادلؤلفة . (٢

 ليقرو القراف صحيحة ليختدكا كيتذكركا بو (٣
مع يف التتابة كاإلست ٬وف ديارس التلميذ مهارات مثال مهارة التالـ( ٤

11اللغة العربية.
 

 ٬داؼ تعليم اللغة العربية ادلذكوركيلخص الباحث من تعريف األى
ليفهم التالميذ القراف الترمي كاحلديث  ٬كثَتة للتالميذ. من ناحية الدين  ىو

                                                                                                                             
9
 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997) hlm. 189-190   

 ٢٥ ص.( ٧٩٩١ ٬)مصر: دار ادلعارؼ ٬التوجية يف تدريس اللغة العربية ٬على السماف 10

11
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida

KaryaAgung, 1986), hlm. 21-22 
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ليتوف التالميذ ماىركف  ٬كمن ناحية العلمالدنية.  الشريف كالتت 
بالقواعد العربية كمهارات اللغة  كالعلـو الذم يتعلق باللغة العربية مثل 

 النحو كالصرؼ كالبالغة كحنوىا.

 عوامل تعليم اللغة العربية ٣

وما عوامل تعليم اللغة العربية مخسة ونواع, كىي ادلعلم 
 كالوسائل.كادلتعليم كادلادة كالطريقة 

 المعلم أ(
ادلعلم ىو الوسط بُت العاملُت األخرين كىو الذم خيتار  

من ادلعلومات ادلقدر الالـز ادلالئم ادلتغلم فعملو يتضمن دراسة ادلتعلم 
الدراسة كخباصة مايلقي منها على ادلتعلم  كالعلم التاـ بادلعلومات

12.يسهل عليو إيصالو لو مرتبا منطقيا كمرتبطا بعضها ببعض
 

,  ادلعلم ىو ادلرب   اليت ديلك الواجبات وف يرب 
التالميذ إما يف كحياكم ك يتقييمعلى  ٬كيستهدؼ,كديارسيرشد,ك 

13ادلدرسة الرمسية وك ادلدرسة غَت الرمسية.
شخص الادلراد بادلعلم يعٍت  

تنفيذ تعليم. إما مسؤكؿ يف  التالميذ يف عملية اليت مسؤكؿ على
 البيئة ادلدرسة وك وسرة وك رلتمعات. 

 

 

 

 

  

                                                           
 ١ص ٬دكف تاريخ( ٬هد دار السالـ احلديث)فونورككو: مع ٬الًتبية كالتعليم ٬ونس كقاسم بترزلمود ي 12

13
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2008, 

tentang Guru danDosen (pasal 1  ayat 1) 
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 مالمتعل ب(

تعليم. دكر يف عصر احلديث ىتذا ادلتعلم ىو فاعل من عملية ال
ال ينظر اىل عمر. ادلتعلم ىو الشخص ادلستقل ألف التالميذ 

otonom .14كيريد موجده
 

ادلتعلم من إحدل العوامل يف عملية التعلمية, كجي  على  
 تعلم مخسة ومور:ادلتعلم يف ال
 لو قوة التفتَت ككثَت اإلنتاج (٦
 الطمع يف طل  العلم كالرغبة التبَتة كاإلرادة (٢

 اإلجتهاد كاإلستداد للحفظ (٣

 العالقة اجليدة كالوثيقة بُت ادلعلم كادلتعلم (٤
15اإلستعداد كالوقت. (٥

 

 المادة  ج(
يت كالسلوؾ ال ٬كادلهارات ٬ادة الدراسية ىي  ادلعلوماتادل

يف امتثل رلاؿ التفأة اليت مسبقايف منهج  جي  وف تغلبوا التالميذ
16الدراسي.

 

ها ىي معلومات اليت يقصد ادلعلم وف يوصل ادة الدراسيةادل
 د لو الشركط كىي ما يلي:ال ب إىل التالميد. كإف مادة الدراسية

 زمافجي  وف تتوف ادلادة مالئمة ال (٦

                                                           
14
 Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2005) hal.52 

 

16
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida

KaryaAgung, 1986), hlm. 21-22 
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 جي  وف تتوف ادلادة موثوقة بصحتها. (٢

جي  وف تتوف ادلادة مالئمة دبدارؾ التالميذ منهم ال ىي  (٣
بالصعبة اليت يعترب فهمها كال ىي بالسهولة تذى  يفائدة تعويد 

 العقل التتَت.

بقصد وف تفيد التالميذ ال لتظهر  سلتارةينبغي وف تتوف ادلادة  (٤
 مقدار معارؼ ادلدارس.

 جي  وف تتوف مادة الدركس مرتية ترتيبا . (٥

 الطريقة د(
وك اخلطوات وك  ٬الطريقة الدراسية ىي اإلجراءات

17الطريقات اليت يستخدـ ادلعلم يف حتصل األىداؼ التعليم.
 

الطريقة ىي النظاـ الذم يسَت ادلدارس يف إلقاء درسو ليوصل 
 ادلعلومات إىل وذىاف التالميذ بشتل يتحسن لًتبية.

دبعٌت ادلختويات العاـ يف الطريقة  ٬يف التعليم اللغة العربية
اللغة العربية لتحصل األىداؼ اليت  كتقدمي ادلادة ٬كترتي  ٬ياراخت

 كوما الطريقة التعليم اللغة العربية مثال كما يلى: 18ادلخصوص.
الطريقة السمعية الشفوية   ٬ـالتالدلهارة لتعليما الطريقة اخلطابة

audiolingual الطريقة القراءة دلهارة القراءة. ٬دلهارة االستماع 

 

 

                                                           
17
Zubaedi, DesaianPendidikanKarkterKonsepsi danAplikasinya

dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2011)hal 186 

18
 Naifah, Teratai Metode Pembelajaran Bahasa Arab,( 

Semarang:Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012)hal.39 
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 الوسائل ه(
وف الوسائل الدراسية يعٌت Briggs ك Gagneكما قاؿ 

 يصل مادة التعليم. مثال،يشمل على األدكات اليت يستخدمي ل
الرسـو  ٬الصورة video٬فيديو  kaset٬كاسيت   ٬التت 
19ك كومبيوتر. ٬التلفار ٬بيانسةال

 

إف الوسائل يف تعليم اللغة العربية ىي كل ما يتعلمو ادلعلم  
من الوسائل ليستعُت بو على تفهيم تالميذه ما قد يصع  عليهم 

مات لبجديدة. فقد يستعُت بشيء من ادلعلومات فهمو من ادلعلو 
القددية إىل حواسهم فيعرض عليهم شسئا يسهل عليهم إدراكو 

ئل اإليضاح تطبيق على بإحدل احلواس فظهر وف إستعماؿ كسا
20قواعد التدريس إىل ادلعقوؿ.

 

 المواد التعليمية  ٤
 التعليمية. المواد تعريفأ 

 فيعملية العناصر إحد ىي الدراسية ادلواد وك التعليمية ادلواد كانت

 منهاالتتاب ٬كثَتة التعليم. كمصادره اجلودة لًتقية ىاـ دكر كذلا ٬التعليم

21ذلك. كغَت كالشريط التعليمي
 

 :التعليمية, منها ادلواد تعريف عن اخلرباء روم

                                                           
19
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 26 

 تاريخ(,صزلمود يونس كقاسم بتر, الًتبية كالتعليم, )فونورككو: معهد دار السالـ احلديث,دكف  20

21
 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang : UIN Malang Press, 2008). 

Hlm. 69 
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 (Panen)  فانُت( ٦

 كو ترتي  ادلًتتبة الىت التعليمية ادلواد ىي التعليمية ادلواد إف يقوؿ
 .التعليم عملية يف كالتالميذ ادلعلم يستخدمها

 (Sadjati)  ساجايت( ٢

 ادلعلم يستخدمها ىو معُت. فريد ك فريد التعليمية ادلواد إف يقوؿ

 ترتيبا ادلًتتبة التعليمية ادلواد من زلتول ىو التعليم. كومامعُت فيعملية كالتالميذ

 اخلصة عةلطبي ادلناس  إليصاؿ كنظاما كالتالميذ ادلعلم وىداؼ لتحقيق

 .كالتالميذ

 (Kemp)   كيم( ٣

 (Knowledge) ادلعلومات مجع ىي التعليمية ادلواد إف يقوؿ

 . (Attitude) كموقف(Skill)  كمهارة

وك خيزف   حيمل الذم الوعاء ىي التعليمية ادلواد كمنهنا, تعريف
 وك زلسوسة وك مقركئة وك مسموعة وك مرئية سلتلفةي بأشتاؿ العلم احملتول

 بطريقة تعرض كاليت كغَتىا خاصية من وكثر بُت اجلمع وك ثابتة وك كةمتحر 

.تعليمية وىداؼ لتحقيق مناسبة تعليمية وجهزة باسخداـ وك مباشرة
22

 

 الوسيلة اؾىن كوصحاب احلميد عبد قاؿ كما التعليمية ادلواد كومهية

 ٬جيدة ادلواد كاف إذا التعليم. كلذلك فعالية كلًتقية تعليم اتفي ادلعلـو كمصدر
 دكإجيا فهم الطالب كيسهل ادلناسبة التعليمة الطريقة خيتار وف يستطيع فادلعلم
 اتفيها. ادلعلـو

 

                                                           
22
 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang : UIN Malang Press, 2008). 

Hlm. 71 
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 التعلمية المواد منافع ب 
 .كالتلميذ للمعلم ذلامنافع التعليمي التتاب يف التعليمية ادلواد باإلضافة

 :منها للمعلم التعليمية ادلواد منافع

 .التعليم عملية يف الوقت كفاية (٦

 .مسهال ادلعلم دكر حتويل (٢.

 .كتفاعليا مؤثرا التعليم عملية ترقية (٣

 :منها للتلميذ التعليمية ادلواد منافع كوما

 .مستقال التلميذ يدرس (٦

 .يراـ كما التلميذ يدرس (٢

23طاقتو. بقدر التلميذ يدرس (٣
 

 

 مقياس اختبار المواد التعليمية ج
لذالك  ٬ادلواد التعليمية ىي العنصر مهم يف حبث  ادلنهج الدراسي

 :فأما مقياسها كىي ٬جي  على اختبار ادلواد التعليمية وف يوافق دبقياس ادلعُت

 .ادلواد التعليمية وف يوفق دبقياس وىداؼ التعليمية( ٦

حاجة التالميذ ٬ميذادلواد التعليمية وف يناس  حباجة التال( ٢
ى ادلواد التعليمية وف لذالك جي  عل ٬األساسي ىو تطوار القوة
 .يناس  حباجة التالميذ

 .ادلواد التعليمية وف يناس  حبالة اجملتمعات( ٣

 التعليمية يتضم ن على هتذي . ادلواد (٤

                                                           
23
 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi danMedia, (Malang : UIN Malang Press, 2008). 

Hlm. 74 
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    sistematikامياكالنظ  logisدبنطقيا يًتك  التعليمية ادلواد (٥

24التعليمية عن التت  العضوية. ادلصدر ادلواد (٦
 

 الدراس مادة اختبار يف مراعاهتا جي  عامة مبادئ بعض كىناؾ

  : منها كترتيبها

 ادلادة صحة (٦

 ميذالتال لعقوؿ كمناسبتها (٢
 فيها يعيش اليت كبالبيئة التالميذ حبياة مرتبطة ادلختارة ادلادة تتوف وف (٣
 اخلصة لوقت مناسبة ادلادة تتوف وف (٤
 نطقياترتيبا م ادلادة ترت  وف جي  (٥
 السنة وشهر على توزعُت الوحدات إىل ادلقررة ادلادة تقسم وف (٦
.قدـال ةالدرس دباد اجلديدة التعليمية ادلادة كربط (٩

25
 

  

                                                           
24
 Harjanto,Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1997),hlm. 222-224 

25
 M.Abdul Majid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media,(Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hlm.74 
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 الباب الثالث 
والمنهج الدراسي  (KTSP)على وحدة التعليم  منهج الدراسيالنظرة العامة عن 

  ٣١٠٢سنة 

 

 (KTSP)نهج الدراسي على وحدة التعليم مال .أ

 تعرف المنهج الدراسي على وحدة التعليم .٠

منهج الدراسي على وحدة التعليم هو منهج اليت حياول احلكم الذايت 
Otonomi  يناسب مبا يف ادلدراسة يف حتديد السياسة لًتقية اجلودة التعليم حىت

الناس العامة عند تعاون  بُت ادلداسة, واجملتمعات, واحلكومات تريد 
1بالتالميذ.

 

محتوى التعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية عند المنهج الدراسي  .٣
 .تعليمعلى وحدة ال

التشريعات الذي يكون أساس للمنهج الدراسي علي وحدة التعليم 
اليت تنظيم عن زلتوي يف تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

 .٢٠٠٢سنة ٢رقم  (PMA)هو التشريعات قانون الدين 

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاأهداف ومجال در  .٢

و  ويزكي, العربية يعٍت درس اليت عرضة لَتغم, ويرشد, سة اللغةادر ال
أو  (reseptif)يبٌت على القدرة ويولد سلوك اإلجياىب يف اللغة العربية متقبال 

متقبال مبعٌت القدرة على فهم كالم متكلم و فهم  (.produktif) خصيبا
 القرأة. وأما خصيبا مبعٌت القدرة على استخدم اللغة يف اتصاالت 

 هداف درسة العربية هو:فأما أ
                                                           

1
 Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Hlm 12 
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 تطوير مهارة الكالم, مهارةاإلستماع, القرأة ,و مهارة الكتابة ( أ

ينمي على شعور أمهية اللغة العربية يف حبث مصدر شرع   ( ب
 اإلسالم.

 تطوير على فهم العالقات بُت اللغة و الثقافة.  ( ج

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاالمواد در  .4

سة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يشمل على ال در فأما رلا
ادلوضوع اليت تتعلق القرأة الصوتى و القرأة مراسلة )احلوار( : التعرف 
بانفسى,العنون,النشاطات يف ادلدرسة,النشاطات يف البيت األسرة, 

العلم  -الطبيعية ادلناظر مجال-احلفاظ علئ البيئةاذلواية, ادلهنة, الساعة,
.سياحةوخلق ال

2
 

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاتكليف در  ٥

Komponen Kelas dan alokasi waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama Islam    

a. Al-Qur'an-Hadis 2 2 2 

b. Akidah-Akhlak 2 2 2 

c. Fikih 2 2 2 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Arab 2 2 2 

5. Bahasa Inggris 4 4 4 

6. Matematika 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

9. Seni Budaya 2 2 2 

                                                           
2
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 

2008, tentang standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di  
Madrasah 
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10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan 

2 2 2 

11. Keterampilan/TIK 2 2 2 

    

B. Muatan Lokal *) 2 2 2 

C. Pengembangan Diri **) 2 2 2 

Jumlah    

Keterangan: 

*)  kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan (madrasah). 

**) Bukan mata pelajaran tapi harus diasuh oleh guru 

dangan tujuan memberikan kesempatan peserta 

didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

kebutuhan bakat minat, dan kondisi satuan 

pendidikan (madrasah). 

سة اللغة العربية في المدرسة الثانوية في المنهج ادر  (KD) ألساسيةا الكفاءة .6
 درسي على وحدة التعليم.ال

a) Kelas VII, Semester 1 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi 

lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang perkenalan 

dan lingkungan 

madrasah 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: المدرسة-
 التعارف

1.2 Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang: 
 التعارف-المدرسة

1.3 Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: التعارف-المدرسة 

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

2.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang: المدرسة   التعارف-
2.2 Menyampaikan informasi secara 
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dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

perkenalan dan 

lingkungan 

madrasah 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: المدرسة   التعارف-

3. Membaca 

Memahami 

wacana tertulis 

dalam bentuk 

paparan atau 

dialog sederhana 

tentang jam/pukul 

berapa kegiatan di 

madrasah. 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 التعارف-المدرسة
3.2 Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 التعارف-المدرسة
3.3 Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari dari wacana tertulis 

sederhana tentang: التعارف-المدرسة 

4. Menulis  

Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentang 

perkenalan dan 

lingkungan 

madrasah 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang: التعارف-المدرسة 
4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: المدرسة  -

 التعارف

Tarkib Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat (مبتدا+ خبر ) dengan 

  ضمير مفرد,إشارة مفؤد :yang meliputi مبتدا

dan خبر yang meliputi kata sifat warna 

dan إدوات جر 
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b) Kelas VII, Semester 2 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami 

informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan 

dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

lingkungan rumah, 

keluarga dan alamat 

tempat tinggal. 

1.1 Mengidentifikasi bunyi 

hurufhijaiyah dan ujaran (kata, 

frase atau kalimat) tentang:  -العنون
البيت -ألسرةا  

1.2 Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang: 

1.3 Merespon gagasan yang العنون- 
البيت -األسرة  terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون   

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang lingkungan 

rumah, keluarga 

dan alamat tempat 

tinggal 

2.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

2.2 Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون   

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang lingkungan 

rumah, keluarga 

dan alamat tempat 

tinggal 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan baik dan benar 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

3.2 Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

3.3 Menemukan makna, gagasan 

atau pikiran dari dari wacana 

tertulis sederhana tentang: العنون- 
البيت -األسرة  

4. Menulis  4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 
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Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentanglingkungan 

rumah, keluarga 

dan alamat tempat 

tinggal 

sederhana tentang: األسرة -العنون- 
 البيت

4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang:  -العنون
البيت -األسرة  

 Tema-tema tersebut 

menggunakan struktur kalimat : 

مبتدأ -نعت -فعل مضارع للمفرد )خبر
(111-1عدد -خبر مقدم -مؤخر  

 

c) Kelas VIII, Semester 1 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami 

informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan 

dalam bentuk 

paparan atau 

dialog sederhana 

tentang jam/pukul 

berapa, kegiatan di 

madrasah dan 

kegiatan di rumah. 

1.1. Mengidentifikasi bunyi 

hurufhijaiyah dan ujaran (kata, 

frase atau kalimat) 

tentang: النشاطات في البيت النشاطات
الساعة -في المدرسة  

1.2. Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang: 
النشاطات في البيت النشاطات في 

الساعة -المدرسة  
1.3. Merespon gagasan yang 

terdapat pada wacana lisan atau 

dialog sederhana tentang: 
النشاطات في البيت النشاطات في 

الساعة -المدرسة  

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan 

2.1. Melakukan dialog sederhana 

tentang:  النشاطات في البيت النشاطات
الساعة -في المدرسة  

2.2. Menyampaikan informasi 

secara lisan dalam kalimat 

sederhana tentang: النشاطات في  
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atau dialog 

sederhana tentang 

jam/pukul berapa, 

kegiatan di 

madrasah dan 

kegiatan di rumah. 

الساعة -درسةالبيت النشاطات في الم  

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

jam/pukul berapa, 

kegiatan di 

madrasah dan 

kegiatan di rumah. 

3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

النشاطات في البيت النشاطات في 
الساعة -المدرسة  

3.2. Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

tentang:  النشاطات في البيت النشاطات
الساعة -سةفي المدر  

3.3. Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari dari wacana tertulis 

sederhana tentang:  النشاطات في
الساعة -البيت النشاطات في المدرسة  

4. Menulis  

Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentangjam/pukul 

berapa, kegiatan di 

madrasah dan 

kegiatan di rumah. 

4.1. Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang النشاطات في البيت  
الساعة -النشاطات في المدرسة  

4.2. Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: 
لبيت النشاطات في النشاطات في ا

الساعة -المدرسة  

 Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat : مفعول به -جملة فعلية-
 جملة اسمية

 

d) Kelas VIII, Semester 2 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 
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Memahami informasi 

lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang hobi dan profesi 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: -المهنة
 الهواية

1.2 Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana 

tentang: الهواية-المهنة  

1.3 Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: الهواية-المهنة  

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang hobi dan 

profesi 

2.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang: الهواية-المهنة  

2.2 Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: الهواية-المهنة   

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang hobi dan 

profesi 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan baik dan benar 

tentang: الهواية-المهنة  

Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

الهواية-المهنة  
3.2 Menemukan makna, gagasan 

atau pikiran dari dari wacana 

tertulis sederhana tentang: المهنة-
 الهواية

4. Menulis  

Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentanghobi dan 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang: الهواية-المهنة  

4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: -المهنة
 الهواية



12 

profesi 

 Tema-tema tersebut menggunakan 

kalimat: فعل مضارع  -صدر + فعل مضارعم
(-أن-لن-+ )ل  

 

e) Kelas IX, Semester 1 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi 

lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang upacara-

upacara keagamaan 

1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: الدينية
 المناسبات

1.2. Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang 
 الدينية المناسبات

1.3. Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: الدينية المناسبات 

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

upacara-upacara 

keagamaan 

2.1. Melakukan dialog sederhana 

tentang:الدينية المناسبات 
2.2. Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang الدينية المناسبات   

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

upacara-upacara 

keagamaan 

3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 الدينية المناسبات
3.2. Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 الدينية المناسبات
3.3. Menemukan makna, gagasan atau 
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pikiran dari dari wacana tertulis 

sederhana tentang: الدينية المناسبات   

4. Menulis  

Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentangupacara-

upacara 

keagamaan 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang الدينية المناسبات    

4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: الدينية  
 المناسبات

 Tema-tema tersebut menggunakan 

kalimat: لم -الجملة الفعلية في الفعل الماضي- 
ناهيةال ال  

 

f) Kelas IX, Semester 2 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 

4. Menyimak 

Memahami informasi 

lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang berwisata 

1.4. Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: الحفاظ علئ
العلم وخلق  -الطبيعية المناظر جمال-البيئة

 السياحة
1.5. Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana 

tentang الطبيعية -الحفاظ علئ البيئة
السياحةالعلم وخلق  -المناظر جمال  

1.6. Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang:  الحفاظ علئ
العلم وخلق  -الطبيعية المناظر جمال-البيئة

 السياحة

5. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran perasaan 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

2.3. Melakukan dialog sederhana 

tentang: الطبيعية -الحفاظ علئ البيئة 
العلم وخلق السياحة -المناظر جمال  

2.4. Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 
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bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

berwisata 

tentang الطبيعية -الحفاظ علئ البيئة
العلم وخلق السياحة -المناظر جمال  

6. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan 

atau dialog 

sederhana tentang 

berwisata 

3.4. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 -الطبيعية المناظر جمال-الحفاظ علئ البيئة
 العلم وخلق السياحة

3.5. Mengidentifikasikan kata, frase, 

kalimat dari wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 -الطبيعية المناظر جمال-الحفاظ علئ البيئة
ياحةالعلم وخلق الس  

3.6. Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari dari wacana tertulis 

sederhana tentang: االحفاظ علئ  
العلم وخلق  -الطبيعية المناظر جمال-البيئة

 السياحة

4. Menulis  

Mengungkapakan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentang berwisata 

4.3 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang -الحفاظ علئ البيئة 
العلم وخلق  -الطبيعية المناظر جمال

 السياحة
4.4 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: الحفاظ
العلم  -الطبيعية المناظر جمال-علئ البيئة

 وخلق السياحة

 Tema-tema tersebut menggunakan 

kalimat: فعل األمر -التفضيل اسم -الموصول-
 المجرد والمزيد

 

 ٣١٠٢المنهج الدراسي سنة  .ب

 ٣١٠٢تعريف المنهج الدراسي سنة  .٠
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الفصل األول  ٢٠۲٣سنة  ٣٢لًتبية الوطٍت  رقم عند القنون نظام ا
إن ادلنهج الدراسي هو رلموعة من اخلطط والًتتيبات عن األهداف,  ۲١االية 

واحلتوى, وادلواد, واألساليب الءستخدمة لتوجيه تنفيذ أنشطة التعليم لًتقية 
3أهدافالتعليم ادلعينا.

 

محتوى التعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية عند المنهج الدراسي  .٣
 ٣١٠٢سنة 

التشريعات الذي يكون أساس للمنهج الدراسي علي وحدة التعليم 
اليت تنظيم عن زلتوي يف تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

 ٢٠۲٣سنة  ٢۲٢رقم  (PMA)هو التشريعات قانون الدين 

 أهداف ومجال درسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية .٢

دراسة اللغة العربية يعٍت درس اليت عرضة لَتغم, ويرشد,ويزكي,و يبٌت 
 أو خصيبا (reseptif) ويولد سلوك اإلجياىب يف اللغة العربية متقبالعلى القدرة 

(produktif.)  متقبال مبعٌت القدرة على فهم كالم متكلم و فهم القرأة. وأما
 خصيبا مبعٌت القدرة على استخدم اللغة يف اتصاالت 

 فأما أهداف درسة العربية هو:

,و مهارة  تطوير مهارة الكالم, مهارةاإلستماع, القرأة .أ 
 الكتابة

ينمي على شعور أمهية اللغة العربية يف حبث مصدر شرع  .ب 
 اإلسالم.

 تطوير على فهم العالقات بُت اللغة و الثقافة  .ج 

                                                           
3
 Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Republik 

Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 1 

Ayat 16, 2013, Jakarta. 
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 المواد درسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية .4

فأما ادلواد درسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يشمل على 
لق القرأة الصوتى و القرأة مراسلة )احلوار( : التعرف ادلوضوع اليت تتع

بانفسى,العنون,النشاطات يف ادلدرسة,النشاطات يف البيت األسرة, اذلواية, 
العلم وخلق  -الطبيعية ادلناظر مجال-احلفاظ علئ البيئةادلهنة, الساعة,

4السياحة.
 

 تكليف درسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية .٥

Komponen Kelas dan alokasi waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama Islam    

a. Al-Qur'an-Hadis 2     2 2 

b. Akidah-Akhlak 2 2 2 

c. Fikih 2 2 2 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Arab 2 2 2 

5. Bahasa Inggris 4 4 4 

6. Matematika 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

9. Seni Budaya 2 2 2 

10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

2 2 2 

11. Keterampilan/TIK 2 2 2 

B. Muatan Lokal *) 2 2 2 

C. Pengembangan Diri **) 2 2 2 

Jumlah    

                                                           
4
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 Tahun 

2013, tentang standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 

Madrasah 
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Keterangan: 

*)  kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan (madrasah). 

**) Bukan mata pelajaran tapi harus diasuh oleh guru dangan tujuan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan 

diri sesuai dengan kebutuhan bakat minat, dan kondisi satuan 

pendidikan (madrasah). 

دراسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية في المنهج ( KD) الكفاءة األساسية .6
 الدرسي على وحدة التعليم.

1. KELAS VII SEMESTER GANJIL 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2.  Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaanya. 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
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menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan :  بالنفس التعريف

, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت

 األوان
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  بالنفس التعريف

, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت

 األوان
3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  بالنفس التعريف 

, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت

 األوان
4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik:  التعريف 

 واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت بالنفس

األوان, ادلدرسية dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: ادلدرسة يف وبالعاملُت بالنفس التعريف ,

األوان, ادلدرسية واألدوات ادلرافق dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 
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 ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت بالنفس التعريف

األوان, ادلدرسية واألدوات  

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  وبالعاملُت بالنفس التعريف 

األوان, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik:  ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملُت بالنفس التعريف

األوان, ادلدرسية واألدوات dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

Tarkib: ( الصفة) اخلرب+ مفردة إشارة(, مفردة ضمائر)ادلبتدأ

ادلتصلة ادلفردة الضمائر, واجلهات  

 

E.2. KELAS: VII SEMESTER II 

 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
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pergaulan dan 

keberadaanya. 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan : , العنون 

األسرة ٌومٌات من, بٌتً  

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: , العنون 
األسرة ٌومٌات من, بٌتً  

3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  من, بٌتً, العنون 

األسرة ٌومٌات  

4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik: , العنون 
األسرة ٌومٌات من, بٌتً  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: األسرة ٌومٌات من, بٌتً, العنون  

dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 
األسرة ٌومٌات من, بٌتً, العنون  

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  من, بٌتً, العنون 
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األسرة ٌومٌات  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik: األسرة ٌومٌات من, بٌتً, العنون  

dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

Tarkib: عند, الجهات) مقدم خبر,  233-2 األرقام ,
 المبتدأ, المفرد النعت, مؤخر مبتدأ(+ الالم

 (مضارع فعل) الخبر(+ نحن المفرد)

E.3 KELAS : VIII SEMESTER I 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaanya. 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan : , الساعة 
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prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

البٌت فً ومٌاتنا, المدرسة فً ٌومٌاتنا  

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: , الساعة 
البٌت فً ومٌاتنا, لمدرسةا فً ٌومٌاتنا  

3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  فً ٌومٌاتنا, الساعة 

البٌت فً ومٌاتنا, المدرسة  

4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik: , الساعة 

البٌت فً ومٌاتنا, المدرسة فً ٌومٌاتنا  
dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: المدرسة ًف ٌومٌاتنا, الساعة ,
البٌت فً ومٌاتنا  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 
 فً ومٌاتنا, المدرسة فً ٌومٌاتنا, الساعة

 البٌت

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  فً ٌومٌاتنا, الساعة 

البٌت فً ومٌاتنا, المدرسة  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik: , المدرسة فً ٌومٌاتنا, الساعة 
البٌت فً ومٌاتنا  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 
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Tarkib: الفعلٌة الجملة, اإلسمٌة الجملة, الساعة عن أسئلة ,
 وأنواع الجملتان,به المفعول, المفرد والفاعل

 الجمع

 

E.4 KELAS : VIII SEMESTER II 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaanya. 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan :  المهنة 

 عٌادة, الطبٌة المهنة, الرٌاضٌون والمهنٌون
 المرضى

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  المهنة 
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terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 
 عٌادة, الطبٌة المهنة, الرٌاضٌون هنٌونوالم

 المرضى

3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  والمهنٌون المهنة 

المرضى عٌادة, الطبٌة المهنة, الرٌاضٌون  

4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik:  المهنة 

 عٌادة, الطبٌة المهنة, الرٌاضٌون والمهنٌون
 dengan memperhatikan المرضى

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: الرٌاضٌون والمهنٌون المهنة ,
المرضى عٌادة, الطبٌة المهنة  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 

, الطبٌة مهنةال, الرٌاضٌون والمهنٌون المهنة
المرضى عٌادة  

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  والمهنٌون المهنة 

المرضى عٌادة, الطبٌة المهنة, الرٌاضٌون  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik: , الرٌاضٌون والمهنٌون المهنة 
المرضى عٌادة, الطبٌة المهنة dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

Tarkib: (ل -لن – أن + )المصدر, مضارع فعل 
 الفعلٌة والجملة الماضً الفعل, الصرٌح
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E.5 KELAS: IX SEMESTER I 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaanya. 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan :  السنة رأس 

 القرأن نزول, الرسول بمولد الحفل, الهجرٌة
 والعٌدان

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  السنة رأس 

 القرأن نزول, الرسول بمولد الحفل, الهجرٌة
 والعٌدان
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3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  السنة رأس 
 القرأن نزول, الرسول بمولد الحفل, الهجرٌة

 والعٌدان

4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik:  السنة رأس 
 القرأن نزول, الرسول بمولد الحفل, الهجرٌة

 dengan memperhatikan والعٌدان

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: الحفل, الهجرٌة السنة رأس 

والعٌدان القرأن نزول, الرسول بمولد  
dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 
, الرسول بمولد الحفل, الهجرٌة السنة رأس

والعٌدان القرأن نزول  

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang: , الهجرٌة السنة رأس 

والعٌدان القرأن نزول, الرسول بمولد الحفل  
dalam berbagai struktur Bahasa 

secara tepat. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik:  بمولد الحفل, الهجرٌة السنة رأس
والعٌدان القرأن نزول, الرسول  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

Tarkib: وخبرها واسمها كان, الماضً الفعل تصرٌف 
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 المجرد, المضارع فعل+ لم, الناهٌة ال)المفرد
 (الثالثً الفعل من والمزٌد

E.6 KELAS: IX SEMESTER II 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  

mempelajari bahasa  Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

Bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun percaya diri 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dana 

lam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaanya. 

2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  

percaya  diri  dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (factual, 

konseptual dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan :  جمال 

البٌئة على الحفاظ, العلم خالق, الطبٌعة  

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  جمال 

البٌئة على الحفاظ, مالعل خالق, الطبٌعة  

3.3 Menemukan makana atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 
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dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: , الطبٌعة جمال 

البٌئة على الحفاظ, العلم خالق  

4. Mengolah, menyaji 

dan menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang atau 

teori. 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  

sederhana tentang topik:  جمال 
البٌئة على الحفاظ, العلم خالق, الطبٌعة  

dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

4.2 Menunjukan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: العلم خالق, الطبٌعة جمال ,
البٌئة على الحفاظ  dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang: 

 على الحفاظ, العلم خالق, الطبٌعة جمال
 البٌئة

4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  خالق, الطبٌعة جمال 
البٌئة على الحفاظ, العلم  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang 

topik:  الحفاظ, العلم خالق, الطبٌعة جمال
البٌئة على  dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

Tarkib: التً,الذي) صولالمو, وتصرٌفه األمر فعل ,
التفضٌل اسم( ,الالتً, الذٌن  
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 الباب الربع 
 نتائج البحث وتحليله

 

 مفهوم المنهج  أ

 تعريف المنهج  .1

يعين   ٬إن كلمة "ادلنهج" من أصل اللغة الالتينية ادلستدمة يف الرياضة
أي مسافة يلزم لكل فرد ان يقوم هبا من  ٬مبعىن مسافة اجلري currereكلمة 

 مث استدم ىذا ادلصطلح يف الرتبية. 1بدايتها إىل النهاية.

يقول "زيز" إن مصطاح ادلنهج مبعاه األكثر شيوعا يستخدمو 
 وعلى أنو حقل دراسي معٌن. ٬ادلختصون على أنو خطة لرتبية ادلتعلمٌن

ويشًن"كيلي" إىل ضرووة التمييز يف استخدام كلمة منهج من اهنا تعين زلتوى 
ومن اهنا شاملة للربنامج الكلي للمؤسسة  ٬ٌنادلادة الدراسية أو رلال دراسي مع

2الرتبية.
 

يعد ادلنهج الدرسي حبق جوىر النظام التعليمي, فهو األداة اليت 
ية كما تستخدمها ادلدرسة لتحقيق األىداف الرتبو   ٬يستخدمها النظام الرتبوي

ادلرسومة. ومادامت ىذه األىداف تشتق من أىداف اجملتمع, فإن ادلنهج 
ادلدرسي مراة تعكس ظروف اجملتمع, وترتجم عن اجملتمع نظمو االجتماعية 

3واجتاىاتو السياسية وظروفة االقتصادية اليت سيستظل هبا النشء.
إدن ان  

                                                           
 ٥(, ص ٢۰١١)مالع: ملك فارس,  ٬منهج اللغة العربية دلدارس اإلسالمية من الطراز ٬ديوي محيدة 1

 ١١(.ص ٢۰۰٥ ٬طو علي حسٌن, اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها, )دار الشروق 2

 ١ص (. ٢۰۰٦ زلمد أشرف ادلكاوي, أساسيات ادلناىج,)الرياض: دار النشر الدويل, 3
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ادلنهج ىو تتكون من عناصر معينة. فادلنهج يتضمن صيغة للعناصر واألىداف 
 ادلتحدده, فضال عن اختيار احملتوى وتنظيمو ووجود برنامج لتقوًن النتائج.

 عناصر المنهج .2

وىي  ٬يتكون ادلنهج من العناصر األربع األساسية ادلرتابطة
الدراسية وخربات التعلم ادلدرسية أو طريقة األىداف واحملتوى أو ادلادة 

4التدريس والتقوًن.
 

 األهداف .أ

ونظريات  ٬إن األىداف ىو عنصر مهم من عناصر ادلنهج
أو  ٬أو بناءه ٬هجادلنهج ومنناذجها. سواء تلك اليت تتناول عناصر ادلن

وىذه  ٬تطويره. وهبذا تبح أىداف ادلنهج ىي النتائج ادلتوقعة للتعلم
تستجد من التالميذ واجملتمع  ٬األىداف ذلا مصادر تشتق منها

5ورلاالت ادلعرفة ادلنظمة.
 

 المادة الدراسية  .ب

عنصر الثاين للمنهج فتستمد من ميادين ادلعرفة وىي ال
وتتضمن اختبارا وتنظيما للحقائق وادلفاىم وادلبادئ. ال يقتصر  ٬ادلنظمة

تعريف ادلادة الدراسية يف ادلنهج على أنو رلموعة مواد التعليم. ولكنو 
يشمل رلموعة ادلعارف وادلهارات والقيم واالجتاىات اليت ميكن أن حتقق 

6ىداف واألرراض الرتبية.بواسطتها األ
 

 

                                                           
4

 ١(, ص٢۰١١)مالع: ملكفارس,  ٬الطراز من اإلسالمية دلدارس العربية اللغة منهج ٬محيدة ديوي 

  ١۰ص  ٬الطراز اإلسالميةمن دلدارس العربية اللغة منهج ٬محيدة ديوي 5

6
 ١١ ص, الطراز من اإلسالمية دلدارس اللغةالعربية منهج ٬محيدة ديوي 
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 طريقة التدريس  .ج

الطريقة الدراسية ىي اإلجراءات, أو اخلطوات أو الطريقات 
7اليت يستخدم ادلعلم يف حتصل األىداف التعليم.

الطريقة ىي النظام  
الذي يسًن ادلدارس يف إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل أذىان 
التالميذ بشكل يتحسن لرتبية.يف التعليم اللغة العربية, الطريقة مبعىن 

اختيار, وترتيب, وتقدًن ادلادة اللغة العربية لتحصل  ادلختويات العام يف
طريقة التدريس ىي األسلوب الذي 8األىداف اليت ادلخصوص.

صول ادلعارف إىل يستخدمو ادلعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق و 
 تالميده بأير البل وأقل الوقت واجلهد.

 الوسائل التعليمية .د

الوسائل التعليمية ىو رلموعة من اخلربات وادلواد واألدوات 
ادلعلم لنقل ادلعلومات إىل ذىن التالميذ سواء داخل  يستخدمهااليت 

الفصل أو خارجو هبدف حتسٌن ادلوقف التعليمي الذي يعترب للتلميذ 
9لنقطة األساسية فيو.ا

 

 اليت األدوات على يشمل الدراسيةيعىن الوسائل أن Briggsو Gagne كماقال

 ٬الصورة video٬فيديو kaset٬ كاسيت  ٬الكتب ٬التعليم. مثال مادة ليصل يستخدًن
 مبيوتروكو  ٬التلفار ٬البيانسة الرسوم

                                                           
7
 Zubaedi,  Desaian Pendidikan Karkter Konsepsi dan Aplikasinya 

dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) 

hal 186 

8
 Naifah,Teratai Metode Pembelajaran Bahasa Arab, ( Semarang:Fak. 

Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) hal.39  

9
 ١٥ ص, ٬الطراز اإلسالميةمن دلدارس العربية اللغة منهج ٬محيدة ديوي 
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منهج السة اللغة العربية في المدرسة الثانوية بناء على توى در حتحليل مب. 
 الدراسى على وحدة التعلم

حتليل زلتوي درس اللغة العربية يعين التحليل على عناصر زلتوي. فأما العناصر 
 ٬وادلواد الدراسية ٬واحلصة الدراسية ٬وادلعيار الدرجة الكفاءة ٬احملتوي وىو األىداف

 ادلعيار الكفاءة أو الكفاءة األساسية.و 

توى و دة التعلم اليت ينَظم يف معيار زلأساس يف عملية منهج الدراسى على وح
يف تعلم الدين اإلسالم و تعلم اللغة العربية يف مرحلة  SKLمعيار على درجة الكفأة 

ع إىل قانون وزير ومرحلة العالية يعىن راج ٬ومرحلة الثانوية ٬ادلدرسة إما مرحلة اإلبتدائية
 .٢۰۰٢سنة  ٢رقم  PMAالدين 

أن دراسة اللغة   ٬٢۰۰٢سنة  ٢رقم  PMAبناء على قانون وزير الدين 
ويبىن على القدرة ويولد سلوك  ٬ويزكي ٬ويرشد ٬العربية يف ادلدرسة الثانوية عرضة لًنرم

بال مبعىن متق (.produktif)أو خصيبا  (reseptif)اإلجياىب يف اللغة العربية متقبال 
القدرة على فهم كالم متكلم و فهم القرأة. وأما خصيبا مبعىن القدرة على استخدم اللغة 
يف اإلتصاالت.القدرة يف عملية اللغة العربية وسلوك اإلجياىب يف اللغة العربية مهمة جيدا 

وكتاب اليت تعمل باللة  ٬يف ساعدة تفاىم مصدر تعاليم اإلسالم يعىن القرأن واحلدث
10رابية.الع

 

بناء على نتيجة البحث التحليل اليت يعمل الباحث يف قانون وزير الدين 
PMA  معيار على درجة الكفأة يار سلتوى و اليت ينَظم يف مع ٢۰۰٢سنة  ٢رقمSKL 

 يف تعلم الدين اإلسالم و اللغة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثانوية كما يلى: 
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةأهداف در ( ١

                                                           
10

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, 

Tentang Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan bahasa arab Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah. 
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 فأما أىداف درسة العربية ىو:
 مهارة ٬إما مهارة الكالم ٬تطوير القدرة اإلتصال يف اللغة العربية . أ

 ومهارة الكتابة ٬القرأة ٬ستماعاإل

يف حبث مصدر شرع  ينمي على شعور أمهية اللغة العربية . ب
 اإلسالم.

 ج .تطوير على فهم العالقات بٌن اللغة و الثقافة.

 (SKL)( معيار درجة الكفأة 2

 أ. اإلستماع 
وما أسيو  ٬واإلعالم ٬والنصَ  ٬يستطع أن يفهم عن احلوار

 ٬األسرة ٬البيت ٬نسبة إىل التعارف بالنفسذلك بعملية اإلستماع بال
النشاطات يف  ٬النشاطات يف ادلدرسة ٬الساعة ٬تساءل عن العنون

 وختفظ على البيئة. ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬البيت
 ب. القرأة  

يستطع أن يفهم عن األنوع نَص ادلكتوبة بصيغة الفكرة 
سبة إىل واإلكتشف الفكرة بالن ٬ليلوالتح ٬أو احلوار بعملية القرأة

 ٬الساعة ٬تساءل عن العنون ٬األسرة ٬البيت ٬التعارف بالنفس

وختفظ  ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬النشاطات يف البيت ٬النشاطات يف ادلدرسة
 على البيئة.

 ج. الكالم   
أن يفصح عن الفكرة و اإلخبار بعملية حتَدث و  ستطعي 

عن تساءل  ٬األسرة ٬البيت ٬تساءل بالنسبة إىل التعارف بالنفس
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 ٬النشاطات يف البيت ٬النشاطات يف ادلدرسة ٬الساعة ٬العنون
 وختفظ على البيئة. ٬ادلهنة ٬اذلوية

 د. الكتابة  
لكتابة أن يفصح عن الفكرة و اإلخبار بعملية يستطع 

 ٬تساءل عن العنون ٬األسرة ٬البيت ٬بالنسبة إىل التعارف بالنفس
 ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬لبيتالنشاطات يف ا ٬النشاطات يف ادلدرسة ٬الساعة

11وختفظ على البيئة.
 

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر . التوزيع الوقت 3 

زيع الوقت يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية أما التو   
عند منهج الدراسي على وحدة التعليم كل األسبوع الثانية من 

 الساعة.
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر  .  المواد4 

 ٬وادلهارات ٬ادلواد التعلمية ىٍن اجملموعات من ادلعلومات
صول األىداف التعلم. فأدلواد وادلشية اليت جيب يف نفوس التالميذ حل

لتعارف التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يعىن ادلوضوع ادلتعلق با
النشاطات يف  ٬الساعة ٬تساءل عن العنون ٬األسرة ٬البيت ٬بالنفس
 وختفظ على البيئة. ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬النشاطات يف البيت ٬ادلدرسة

حتت ادلوضع " ١ اسيَ أ( ادلواد التعلمية لفصل السابع در 
إشارة  ٬مبتدا ) ضمر منفردوادلدرسة" برتكيب" ٬التعارف

 منفرد( +  خرب )أدوات اجلر(".
                                                           

11
  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, 

Tentang Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan bahasa arab Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah. 
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حتت ادلوضع "  ٢ادلواد التعلمية لفصل السابع دراسَي ب( 
فعل مضارع مفرد و العوان" برتكيب " ٬األسرة ٬البيت
 -١عدد  -خرب مقدم -مبتدأ مؤخر -نعت -)خرب

١۰۰.") 

حتت ادلوضع "  ١التعلمية لفصل الثمانية دراسَي  ادلوادج( 
الساعة"  -النشاطات يف ادلدرسة ٬النشاطات يف البيت

 مجلة اإلمسية". –مفعول بو  –مجلة فعلية برتكيب " 
حتت ادلوضع "  ٢ادلواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي د(  
فعل  -مصدر + فعل مضارع برتكيب " "   اذلواية-ادلهنة

 أن (". –لن  –) ل مضارع + 

حتت ادلوضع "  ١ادلواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي ه(  
مل  –اجلملة الفعلية يف ادلاضي الدينية ادلناسبات"برتكيب " 

 ال الناىية". –
حتت ادلوضع "  ٢ادلواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي م( 

العلم وخلق  -الطبيعية ادلناظر مجال-احلفاظ على البيئة
فعل  -التفضيل اسم -". برتكيب "ادلوصولالسياحة

12اجملرد وادلزيد".-األمر
 

 (KD)و الكفاءة األساسية  (SK)معيار الكفاءة   5

 دراسة اللغة العربية  (SK)ليل معيار الكفاءة أ  تح 

                                                           
12

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, 

Tentang Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan bahasa arab Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah.  
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 Kata Kerjaمعلوم بكلمة  ٬ليل درجة الكفاءة حت  

Oprasional األساسى يف درجة الكفاءة يتفَرق إىل ثالثة أقسام وىي .
13ادلعرفة و العملَية والتطبق.

 

 : ١للفصل السابع دراسيَ  (SK)ليل معيار الكفاءة ( حت١

 معيار الكفأة
 

  درجة الكفأة

 تطبيق عملَية معرفة البيان
1. Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

 

  
 

 

 

 اإلستماع 

2.Mengungkapkan pikiran 

perasaan dan pengalaman secara 

lisan dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

perkenalan dan lingkungan 

madrasah 

  

 

 

 

  
 

 الكالم

3.Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang jam atau pukul 

berapa kegiatan di madrasah. 

       القرأة 

4.Mengungkapakan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan menulis 

tentang perkenalan dan lingkungan 

madrasah 

   

  
 

 

    الكتابة 

لفصل السابع  (SK)ليل معيار الكفاءة اخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى: ١دراسيَ 

                                                           
13

 Abdul Kaliq, Analisis Kurikulum Madrasah, (Semarang: Walisongo 

Press, 2011), hlm. 71 
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ول، يدل على الكفاءة " عملية و األ (SK1)يف معيار الكفاءة  ( أ
 معرفة"

 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق" (SK2)يف معيار الكفاءة  ( ب

الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  (SK3)يف معيار الكفاءة  ( خ
 و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق" (SK4)يف معيار الكفاءة  ( د
 : ٢السابع دراسيَ  ( للفصلSKليل معيار الكفاءة )( حت٢

 معيار الكفأة
 

 البيان درجة الكفأة
 التطبيق العملَية ادلعرفة 

1. Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana 

tentang: lingkungan rumah, keluarga 

dan alamat tempat tinggal 

   

 

اع اإلستم   

2. Mengungkapkan pikiran perasaan 

dan pengalaman secara lisan dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang: lingkungan rumah, keluarga 

dan alamat tempat tinggal 

      الكالم   

3. Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang: lingkungan rumah, keluarga 

dan alamat tempat tinggal 

   

 

 القرأة     

4. Mengungkapakan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan menulis tentang: 

lingkungan rumah, keluarga dan 

alamat tempat tinggal 

    
 

 الكتابة    

للفصل السابع  (SK)معيار الكفاءة  ليلصة من رسم بيايًن حتاخلال
 يف مدرسة الثانوية كمايلى: ١دراسيَ 
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( األول، يدل على الكفاءة " عملية SK1)يف معيار الكفاءة  ( أ
 و معرفة"

 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق" (SK2)يف معيار الكفاءة  ( ب

لى الكفاءة " الثالث، يدل ع (SK3)يف معيار الكفاءة  ( ج
 عملية و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق" (SK4)يف معيار الكفاءة  ( ذ

 : ١للفصل الثامنة دراسيَ  (SK)ليل معيار الكفاءة ( حت٣ 

 معيار الكفأة
 

 البيان درجة الكفأة
 التطبيق العملَية ادلعرفة 

1. Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 

     اإلستماع 

2. Mengungkapkan pikiran perasaan dan 
pengalaman secara lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 

        الكالم 

3. Memahami wacana tertulis dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 

        القرأة 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, 

pengalaman dan informas imelalui kegiatan 

menulis tentang jam/ pukul berapa, kegiatan 

di madrasah dankegiatan di rumah. 

        الكتابة 

للفصل السابع  (SK)معيار الكفاءة  ليلاخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى: ١دراسيَ 
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األول، يدل على الكفاءة " عملية و  (SK1) يف معيار الكفاءة ( أ
 معرفة"

 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق"( SK2)يف معيار الكفاءة  ( ب

الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  (SK3)يف معيار الكفاءة  ( ت
 و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق" (SK4)الكفاءة يف معيار  ( ث
 : ٢للفصل الثامنة دراسيَ  (SK)ليل معيار الكفاءة ( حت٤ 

 معيار الكفأة
 

 البيان درجة الكفأة
 التطبيق العملَية ادلعرفة 

1. Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang hobidanprofesi 

    اإلستماع  

2. Mengungkapkan pikiran perasaan 

dan pengalaman secara lisan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang hobi dan profesi 

        الكالم 

3. Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang hobi dan profesi. 

    القرأة 

4. Mengungkapakan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan menulis tentang 

hobi dan profesi 

    الكتابة 

لفصل السابع  (SK)معيار الكفاءة  ليلاخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى:  ١دراسيَ 

األول، يدل على الكفاءة " عملية و  (SK1)يف معيار الكفاءة  ( أ
 معرفة"
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 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق" (SK2)يف معيار الكفاءة  ( ت

الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  (SK3)يف معيار الكفاءة  ( ب
 و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق" (SK4)يف معيار الكفاءة  ( ت
 : ١للفصل التاسعة دراسيَ  (SK)ليل معيار الكفاءة ( حت٥ 

 معيار الكفأة
 

 البيان درجة الكفأة
 التطبيق العملَية ادلعرفة 

1. Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang upacara-upacara 

keagamaan 

    اإلستماع 

2. Mengungkapkan pikiran perasaan 

dan pengalaman secara lisan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang upacara-upacara 

keagamaan 

    الكالم 

3. Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang upacara- upacara 

keagamaan 

    القرأة 

4. Mengungkapakan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan menulis tentang 

upacara-upacara keagamaan 

    الكتابة 

لفصل السابع  (SK)ليل معيار الكفاءة اخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى: ١دراسيَ 

ل، يدل على الكفاءة " عملية و األو  (SK1)يف معيار الكفاءة  ( أ
 معرفة"
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 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق" (SK2) يف معيار الكفاءة ( ث

الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  (SK3)يف معيار الكفاءة  ( ب
 و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق" (SK4)يف معيار الكفاءة  ( ت

 : ٢لتاسعة دراسيَ لفصل ا (SK)ليل معيار الكفاءة ( حت٦

 معيار الكفأة
 

 البيان درجة الكفأة
 التطبيق العملَية ادلعرفة 

1. Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang berwisata 

    اإلستماع 
 

2. Mengungkapkan pikiran 

perasaan dan pengalaman secara 

lisan dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang berwisata 

    الكالم 
 

3. Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang berwisata 

    القرأة 
 

4. Mengungkapakan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan menulis 

tentang berwisata 

    الكتابة 
 

للفصل السابع  (SK)ليل معيار الكفاءة اخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى: ١دراسيَ 

فاءة " عملية و األول، يدل على الك (SK1)يف معيار الكفاءة  ( أ
 معرفة"

 الثاىن، يدل على الكفاءة "تطبيق" (SK2)يف معيار الكفاءة  ( ب
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الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  (SK3)يف معيار الكفاءة  ( ث
 و معرفة"

 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق"( SK4)يف معيار الكفاءة  ( ج

ة العربية يف مرحلة الثانوية، سة اللغدر ليل معيار الكفاءة يف اخلالصة من مجيع حت
سنة  ٢رقم  PMAقانون وزير الدين ظهر ميزة أن دراسة اللغة العربيةاليت منًظم يف 

ب "العملية . مل يؤكد على جانب "ادلعرفة" ولكن يؤكد أيظا على جان٢۰۰٢
 دراسة اللغة العربية يف مرحلة الثانوية، يفهمليل معيار الكفاءة يف والتطبيق".ومن مجيع حت

معيار الكفاءة و   Kognitif األول، والثالث يدل على العلمية معيار الكفاءةأيظا، أن 
 . Psikomotorik ادلهارة الثاىن والربع يدل على

 سة اللغة العربيةب(  تحليل الكفاءة األساسية در 
البيان من معيار  سة اللغة العربية ىيأن الكفاءة األساسية در  

 راسة اللغة العربية متعلق بوجهيٌن يعىن:توى دالكفاءة. وإن حتليل زل
 التصنيف والمعقد المواد .1

ليل تصنيف ادلواد، يفريق ادلواد إىل أربعة: ادلواد ادلعرفة ) الواقع، يف حت 
 ادلسَودة، العملية، والقاعدة(، وادلواد السلوكية، وادلواد ادلهارة، وادلواد الدنية.

مز، وإسم من مكان و شخص وما أشبو ادلواد الواقع يعىن اإلسم من جولة، ور  
ذلك. وادلواد ادلسَودة يعىن التعريف، وميزة، مقَوم. وادلواد القاعدة يعىن الدليل، وادلعلول. 

 وادلواد العملية يعىن الطريقة ادلنجَي يف عمل على موجبة.
 الناضرة عن معقد المواد .2

علياء و األسفل، وادلواد ادلواد ينقسم إىل ثالثة :ادلواد العلياء، وادلواد بٌن ال
ا  كان ادلواد متنوَع، ويقال بادلواد األسفال أيضا إذا كان 

َ
األسفل. يقال بادلواد العلياء دل
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سة اللغة العربية كما أما ختليل الكفاءة األساسية درسة اللغة العربية يف در  .ادلواد رًن متنوَع
 يلي:

  : ١دراسَي ليل الكفاءة األساسية للفصل السابع حت ( أ

 التصنيف ادلواد الكفاءة األساسية
 السلوكية ادلهارة العلمية

 القاعدة العملية ادلسَودة الواقع
1.1.Mengidentifikasi bunyi 

huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) 

tentang: التعارف-المدرسة  

       

1.2.Menemukan informasi 

dari wacana lisan sederhana 

tentang: التعارف-المدرسة  

        

1.3.Merespon gagasan yang 

terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana 

tentang: التعارف-المدرسة  

       

2.1.Melakukan dialog 

sederhana tentang: المدرسة-

 التعارف

       

2.2.Menyampaikan 

informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang: 

التعارف-المدرسة  

       

3.1. Melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frase, kalimat 

dan wacana tertulis dengan 

baik dan benar tentang: 

التعارف-المدرسة  

       

3.2. Mengidentifikasikan 

kata, frase, kalimat 

dariwacana tertulis dengan 

baik dan benar tentang: 

       



85 

التعارف-المدرسة  

3.3. Menemukan makna, 

gagasan atau pikiran dari 

wacana tertulis sederhana 

tentang: التعارف-المدرسة  

       

4.1. Menulis kata, frasa, 

kalimat sederhana tentang: 

التعارف-المدرسة  

       

4.2.Mengungkapkan 

informasi dangan gagasan 

secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang: المدرسة-

 التعارف

       

 ٢.١ ١.١) اخلالصة من رسم بياين أن الكفاءة األساسية رقم 

، ٢.١)دل على ادلواد العلمية ادلسَودة ، والكفاءة األساسية رقم ي (٣.١
 ٣.٣، ٣.٢، ٣.١)يدل على ادلواد ادلهارة. والكفاءة األساسية رقم  ،(٢.٢

 ،(٤.٢، ٤.١)يدل على ادلواد العلمية ادلسَودة. والكفاءة األساسية رقم  (
 1  دراسيَ ابع الكفاءة األساسية للفصل السويقال ان  يدل على ادلواد ادلهارة.

 مل توجد ادلواد السلوكيةادلتوسط ألنو ادلواد ب

  : ١دراسَي ليل الكفاءة األساسية للفصل السابع حت ( ب

 التصنيف ادلواد الكفاءة األساسية
 السلوكية ادلهارة العلمية

 القاعدة العملية ادلسَودة الواقع
1.1.Mengidentifikasi bunyi 

huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

       

1.2.Menemukan informasi 

dari wacana lisan 

sederhana tentang: العنون- 
البيت -األسرة  

       



85 

1.3.Merespon gagasan 

yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

       

2.1.Melakukan dialog 

sederhana tentang: العنون- 
البيت -األسرة  

       

2.2.Menyampaikan 

informasi secara lisan 

dalam kalimat sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

       

3.1. Melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frase, 

kalimatdan wacana tertulis 

dengan baik dan benar 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

       

3.2.Mengidentifikasikan 

kata, frase, kalimat dari 

wacana tertulis dengan 

baik dan benar tentang: 

البيت -األسرة -العنون  

       

3.3. Menemukan makna, 

gagasan atau pikiran dari 

wacana tertulis sederhana 

tentang: البيت -األسرة -العنون  

       

4.1. Menulis kata, frasa, 

kalimat sederhana tentang: 

البيت -األسرة -العنون  

       

4.2.Mengungkapkan 

informasi dangan gagasan 

secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang: 

البيت -األسرة -العنون  

       

 ٢.١ ١.١) اخلالصة من رسم بياين أن الكفاءة األساسية رقم 

، ٢.١)يدل على ادلواد العلمية ادلسَودة ، والكفاءة األساسية رقم  (٣.١
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 ٣.٣، ٣.٢، ٣.١)يدل على ادلواد ادلهارة. والكفاءة األساسية رقم  ،(٢.٢

 ،(٤.٢، ٤.١)يدل على ادلواد العلمية ادلسَودة. والكفاءة األساسية رقم  (

 1  دراسيَ سابع الكفاءة األساسية للفصل الويقال ان  يدل على ادلواد ادلهارة.
 .مل توجد ادلواد السلوكيةادلتوسط ألنو ادلواد ب

منهج الدراسى السة اللغة العربية في المدرسة الثانوية بناء على تحليل محتوى در . ج
 2١13سنة 

توى و اليت ينَظم يف معيار زل ٢۰١٣سنة أساس يف عملية منهج الدراسي 
م اللغة العربية يف مرحلة يسالم و تعلم الدين اإلييف تعل SKLمعيار على درجة الكفأة 

ومرحلة العالية يعىن راجع إىل قانون وزير  ٬ومرحلة الثانوية ٬ادلدرسة إما مرحلة اإلبتدائية
 .٢۰١٣ سنة ١١٢رقم  PMAالدين 

سة اللغة أن در  .٢۰١٣ سنة ١١٢رقم  PMAقانون وزير الدين بناء على 
ويبىن على القدرة ويولد سلوك  ٬ويزكي ٬شدوير  ٬العربية يف ادلدرسة الثانوية عرضة لًنرم

متقبال مبعىن  (.produktif)أو خصيبا  (reseptif)اإلجياىب يف اللغة العربية متقبال 
القدرة على فهم كالم متكلم و فهم القرأة. وأما خصيبا مبعىن القدرة على استخدم اللغة 

يف اللغة العربية مهمة جيدا  يف اإلتصاالت.القدرة يف عملية اللغة العربية وسلوك اإلجياىب
وكتاب اليت تعمل باللة  ٬يف ساعدة تفاىم مصدر تعاليم اإلسالم يعىن القرأن واحلدث

 العرابية.

بناء على نتيجة البحث التخليلى اليت يعمل الباحث يف قانون وزير الدين 
PMA  اليت ينَظم يف معيار سلتوى و معيار على درجة الكفأة  ٢۰۰٢سنة  ٢رقم
SKL تعلم الدين اإلسالم و تعلم اللغة العربية يف مرحلة ادلدرسة الثانوية كما يلى: يف  

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةأهداف در  (١
 فأما أىداف درسة العربية ىو:
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إما مهارة الكالم,  ٬تطوير القدرة اإلتصال يف اللغة العربية . أ
 مهارةاإلستماع, القرأة ,و مهارة الكتابة

ينمي على شعور أمهية اللغة العربيةيف حبث مصدر شرع  . ب
 اإلسالم.

 ج .تطوير على فهم العالقات بٌن اللغة و الثقافة.
 (SKL) ( معيار درجة الكفأة٢

بعد أن  جتاوز عن كمل عملية التعليم, وجب على 
 ادلتخرَج من مدرسة الثانوية  أن يتملك اذلوِية و ادلعرفة وادلهارة.

لك ادلتخرَج من مدرسة الثانوية اذلوية االيت يعين مي الهوية
 يتدبر من  ىوية مؤمن واألخالق الكرمة وتكافل يف تفاعل.

يعين ميلك ادلتخرَج من مدرسة الثانوية ادلعرفة  المعرفة
واجرائّي ىف علوم   konseptual والتصّوري faktual الواقعّي  

 التكنولوجّي و علوم الفّن والثقافة.
ميلك ادلتخرَج من مدرسة الثانوية ادلهارة ىف  يعين المهارة 

 التفّكر وتفاعل احملسوس ادلوافق على ما تدروس يف ادلدرسة. 
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر . التوزيع الوقت 3

أما التوزيع الوقت يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية عند منهج 
 سبوع الثانية من الساعة.الدراسي على وحدة التعليم كل األ

 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر .  ادلواد ٤ 
وادلشية اليت  ٬وادلهارات ٬ادلواد التعلمية ىٍن اجملموعات من ادلعلومات

جيب يف نفوس التالميذ حلصول األىداف التعلم. فأدلواد التعليم اللغة العربية يف 
تساءل  ٬األسرة ٬البيت ٬لتعارف بالنفسق باادلدرسة الثانوية يعىن ادلوضوع ادلتعل



87 

 ٬اذلوية ٬النشاطات يف البيت ٬النشاطات يف ادلدرسة ٬الساعة ٬عن العنون
 وختفظ على البيئة. ٬ادلهنة

 فأما تقسم ادلواد اللغة العربية يف مدرسة الثانوية كما يلى:
حتت ادلوضع ١أ( ادلواد التعلمية لفصل السابع دراسَي 

واأللوان"  ٬واألدواة ادلدرسة٬رسةوادلد ٬"التعارف
إشارة منفرد( +  خرب  ٬بتدا ) ضمر منفردبرتكيب"ادل

 الضمائر ادلفردة ادلتصلة". ٬)الصفة( واجلهات
حتت ادلوضع  ٢ادلواد التعلمية لفصل السابع دراسَي ب( 

 -١األرقام برتكيب" ٬والعوان" ٬األسرة ٬"البيت

 ٬دأ مؤخراالم( + مبت ٬عند ٬خرب مقدم )اجلهات٬١۰۰
حنن( + اخلرب )فعل  ٬ادلبتدأ )ادلفرد ٬النعت ادلفرد

 مضارع(".

حتت ادلوضع "  ١ادلواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي ج( 
الساعة"  -النشاطات يف ادلدرسة ٬النشاطات يف البيت

 ٬ملة فعليةاجل٬ملة اإلمسيةاجل ٬برتكيب "أسئلة عن الساعة
 جلمع".وأنوع ا ٬والفاعل ادلفرد مفعول بو

حتت ادلوضع "  ٢ادلواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي د(  
عيادة ادلرضى"  ٬ادلهنة الطيب ٬ادلهنة الرياضية ٬ادلهنة

الفعل ادلاضي -مصدر الصريح + فعل مضارع برتكيب " 
 أن (". –لن  –فعل مضارع + ) ل  ٬واجلملة الفعلية

دلوضع " حتت ا ١ادلواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي ه(  
رأس السنة اذلجرية, احلفل مبولد الرسول, نزول القرأن 

كان ومسها   ٬" برتكيب " تصريف الفعل ادلاضىوالعيدان



88 

)ال الناىية, مل +فعل ادلضارع, اجملرد وادلزيد ٬وخربىا ادلفرد
 من الفعل الثالثي(".

حتت ادلوضع "  ٢ادلواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي م( 
 ". برتكيب "لق العلم, احلفاظ على البيئةمجال الطبيعة, خا

فعل األمر وتصريفو, ادلوصول )الذي,اليت, الذين, الاليت( 
 ".,اسم التفضيل

 (KD)الكفاءة األساسية و  (SK) معيار الكفاءة .5

 سة اللغة العربية در  (SK)ليل معيار الكفاءة أ  حت

. Kata Kerja Oprasional  معلوم بكلمة ٬ليل درجة الكفاءةحت

األساسى يف درجة الكفاءة يتفَرق إىل ثالثة أقسام وىي ادلعرفة و العملَية 
14والتطبق.

 

 : ١للفصل السابع دراسيَ  (KI) األساسيةليل الكفاءة ( حت١

 الكفاءة األساسية
(Kompetensi Inti) 

 البيان درجة الكفاءة
 التطبيق العملَية ادلعرفة

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

 

 

 

    الدنية 
Religius 

2. Menghargai dan menghayati 

prilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

  

 

  

 

 

  

 السلوكية
Afektif 

 

 

                                                           
14

 Abdul Kaliq, Analisis Kurikulum Madrasah, (Semarang: Walisongo 

Press, 2011), hlm. 71 
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pergaulan dan keberadaanya. 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

   
  العلمية 

Kognitif 

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak(menulis,membaca, 

menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori 

 
     

 ادلهارة
Psikomot

orik 

درسة اللغة العربيةلفصل  (KI) األساسيةالكفاءة  ليلاخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى:١السابع دراسيَ 

األول، يدل على الكفاءة "  (KI 1) األساسيةالكفاءةيف  ( أ
 العملَية و التطبيق"

يدل على الكفاءة"  ٬الثاىن (KI 2) ألساسيةاالكفاءةيف  ( ب
 العملَية و التطبيق"

يدل على الكفاءة "  ٬لثالثا (KI 3) األساسيةالكفاءةيف  ( ت
 ادلعرفة والتطبيق"

يدل على الكفاءة " ٬ الربع (KI 4) األساسيةالكفاءةيف  ( ث
 العملَية و التطبيق"
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 : ٢يَ لفصل السابع دراس (KI) األساسية ليل الكفاءة( حت٢

 الكفاءة األساسية
Kompetensi Inti 

 البيان درجة الكفاءة
 التطبيق العملَية ادلعرفة

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya. 

 

 

 

       الدنية 
Religius 

2. Menghargai dan menghayati 
prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaanya. 

  

 

  

 

 

  

 

 السلوكية
Afektif  

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

   
   

 العلمية
Kognitif 

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis,membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut 

pandang/teori 

 
     

 ادلهارة
Psikomot

orik 
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درسة اللغة العربية  (KI) األساسيةالكفاءة ليل اخلالصة من رسم بيايًن حت
 يف مدرسة الثانوية كمايلى:١للفصل السابع دراسيَ 
األول، يدل على الكفاءة "  (KI 1)األساسية الكفاءة يف  ( أ

 العملَية و التطبيق"

دل على الكفاءة" ي ٬الثاىن (KI 2)األساسية الكفاءة يف  ( ب
 العملَية و التطبيق"

يدل على الكفاءة " ٬ لثالثا (KI 3)األساسية الكفاءة يف  ( ت
 ادلعرفة والتطبيق"

يدل على الكفاءة "  ٬الربع (KI 4)األساسية الكفاءة يف  ( ث
 العملَية و التطبيق"

درسة ٢۰١٣منهج الدراسي سنة  (KI) األساسيةالكفاءة لرسم بيايًن ختليل 
 (KI) األساسيةالكفاءة ليل يعترب الباحث عن مثل من حت غة العربية يف مرحلة الثانوية،الل
 األساسيةالكفاءة ألن األساسي والكتابة يف  فقط، ٢والدراسَي ١لفصل السابع الدراسيَ ل

(KI) األساسيةالكفاءة لفصل الثمانية و الفصل التاسعة مل توجد موجود تغيًن. يعين ل 

(KI) نية والفصل التاسعة موافق بالكفاءة األساسية لفصل السابع.لفصل الثمال 
دراسة اللغة العربية يف مرحلة األساسية  يف الكفاءة اخلالصة من مجيع ختليل 

 PMA قانون وزير الدينالثانوية، ظهر ميزة أن دراسة اللغة العربية اليت منًظم يف 

د أيظا على جانب . مل يؤكد على جانب "ادلعرفة" ولكن يؤك٢۰١٣سنة ١١٢رقم
دراسة اللغة العربية يف مرحلة األساسية يف الكفاءة "العملية والتطبيق".ومن مجيع ختليل 

والكفاءة  Religius  األساسية األول، يدل علىى الدنيةالثانوية، يفهم أيظا، أن الكفاءة 
 األساسية الثالث يدل علىوالكفاءة  Afektifاألساسية الثاىن يدل على السلوكية  

 Psikomotorikاألساسية الربع يدل على ادلهارة  والكفاءة  Kognitifالعلمية  

 سة اللغة العربيةب(  تحليل الكفاءة األساسية در 
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أن الكفاءة األساسية دراسة اللغة العربية ىي البيان من معيار  
 :ق بوجهيٌن يعىنالكفاءة. وإن ختليل سلتوى دراسة اللغة العربية متعل

 التصنيف والمعقد المواد 1
ليل تصنيف ادلواد، يفريق ادلواد إىل أربعة: ادلواد ادلعرفة ) الواقع، يف حت 

 ادلسَودة، العملية، والقاعدة(، وادلواد السلوكية، وادلواد ادلهارة، وادلواد الدنية.
ما أشبو ادلواد الواقع يعىن اإلسم من جولة، ورمز، وإسم من مكان و شخص و  

ذلك. وادلواد ادلسَودة يعىن التعريف، وميزة، مقَوم. وادلواد القاعدة يعىن الدليل، وادلعلول. 
 وادلواد العملية يعىن الطريقة ادلنجَي يف عمل على موجبة.

 الناضرة عن معقد المواد 2
ادلواد ينقسم إىل ثالثة :ادلواد العلياء، وادلواد بٌن العلياء و األسفل، وادلواد 

ا  كان ادلواد متنوَع، ويقال بادلواد األسفال أيضا إذا كان ا
َ
ألسفل. يقال بادلواد العلياء دل

ادلواد رًن متنوَع. أما ختليل الكفاءة األساسية دراسة اللغة العربية يف دراسة اللغة العربية  
 كما يلي:

  : ١دراسَي للفصل السابع    KDليل الكفاءة األساسيةحت

لتصنيف ادلوادا الكفاءة األساسية  
 السلوكية ادلهارة العلمية

 

 الدنية
 القاعدة العملية ادلسَودة الواقع

1.1 Mensyukuri  

kesempatan  dapat 

mempelajari bahasa  

Arab sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

Bahasa pengantar 

khazanah keislaman 
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yang diwujudkan 

dalam semangat 

belajar 

2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur dan 

percayadiri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

        

2.2 Menunjukkan 

perilaku motivasi 

internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan 

berbahasa. 

        

2.3 Menunjukan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikan 

bahasa arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pegantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman. 

        

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan 

maupun tulisan yang 

berkaitan dengan : 

 يف وبالعاملٌن بالنفس التعريف
, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة

 األوان

        

3.2. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 
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kalimatBahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan:  بالنفس التعريف 

 ادلرافق, دلدرسةا يف وبالعاملٌن

األوان, ادلدرسية واألدوات  

3.3 Menemukan 

makana atau gagasan 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan:  بالنفس التعريف

 ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملٌن

األوان, ادلدرسية واألدوات  

        

4.1 

Mendemonstrasikan 

ungkapan  sederhana 

tentang topik:  التعريف 

, ادلدرسة يف وبالعاملٌن بالنفس

األوان, ادلدرسية واألدوات ادلرافق  

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasan 

yang benar dan sesuai 

konteks 

        

4.2 Menunjukan 

contoh ungkapan 

sederhana untuk 

menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon tentang: 

 يف وبالعاملٌن بالنفس التعريف
, ادلدرسية واألدوات ادلرافق, ادلدرسة

 dengan األوان
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memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks 

4.3 Menyampaikan 

berbagai 

informasi lisan 

sederhana 

tentang:  بالنفس التعريف

 ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملٌن

األوان, ادلدرسية واألدوات  

 

        

4.4 Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang: 

 وبالعاملٌن بالنفس التعريف

 واألدوات ادلرافق, ادلدرسة يف

األوان, دلدرسيةا  

 

        

4.5 Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik : بالنفس التعريف 

 ادلرافق, ادلدرسة يف وبالعاملٌن

األوان, ادلدرسية واألدوات  

 

        

يدل على ادلواد  ( ١.١) اخلالصة من رسم بياين أن الكفاءة األساسية رقم 
يدل على ادلواد السلوكية.  ( ٢.٣، ٢.٢، ٢.١)الدنية، والكفاءة األساسية رقم 

يدل على ادلواد العلمية. والكفاءة  ( ٣.٣، ٣.٢، ٣.١)والكفاءة األساسية رقم 
( يدل على ادلواد ادلهارة.ومن مجع  ٤.٤،٤.٥ ،٤.٣، ٤.٢، ٤.١)األساسية رقم 
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اليت يدل على ادلواد  ١الكفاءة األساسية يف دراسة اللغة العربية للفصل السابع دراسي 
 ميلك فيو درجة معقدة العلياء.

 :٢ دراسيَ ليل الكفاءة األساسية  للفصل السابع حت (٢

 التصنيف ادلواد الكفاءة األساسية
 السلوكية ادلهارة العلمية

 

 الدنية
 القاعدة العملية ادلسَودة الواقع

1.1. Mensyukuri  

kesempatan  

dapat 

mempelajari 

bahasa  Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

Bahasa 

pengantar 

khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar 

        

2.1.Menunjukkan 

perilaku jujur dan 

percayadiri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

        

2.2. Menunjukkan 

perilaku motivasi 

internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 
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kemampuan 

berbahasa. 

2.3 Menunjukan 

sikap bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikan 

bahasa arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pegantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman. 

        

3.1. Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat 

bahasa Arab baik 

secara lisan 

maupun tulisan 

yang berkaitan 

dengan : , العنون 

 يوميات من, بيتي
 األسرة

        

3.2. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, 

dan kalimat 

Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan: , ونالعن 
 يوميات من, بيتي

 األسرة

        

3.3. Menemukan 

makana atau 

gagasan dari 

ujaran kata, 

frasa, dan 

kalimat Bahasa 

Arab yang 
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berkaitan 

dengan: , العنون 

 يوميات من, بيتي
 األسرة

4.1 

Mendemonstrasikan 

ungkapan  sederhana 

tentang topik: , العنون 

األسرة يوميات من, بيتي  
dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

        

4.2 Menunjukan 

contoh ungkapan 

sederhana untuk 

menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon tentang: 

 يوميات من, بيتي, العنون
 dengan األسرة

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks 

        

4.3 Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana 

tentang: , بيتي, العنون 

األسرة يوميات من  

        

4.4 Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang: 

 يوميات من, بيتي, ونالعن
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 األسرة
 

4.5 Menyusun teks 

sederhana 

tentang topik : 

 من, بيتي, العنون
األسرة يوميات  

        

يدل على ادلواد  ( ١.١) اخلالصة من رسم بياين أن الكفاءة األساسية رقم 
لوكية. يدل على ادلواد الس ( ٢.٣، ٢.٢، ٢.١)الدنية، والكفاءة األساسية رقم 

يدل على ادلواد العلمية. والكفاءة  ( ٣.٣، ٣.٢، ٣.١)والكفاءة األساسية رقم 
( يدل على ادلواد ادلهارة.ومن مجع  ٤.٤،٤.٥، ٤.٣، ٤.٢، ٤.١)األساسية رقم 

يدل على ادلواد اليت  ١الكفاءة األساسية يف دراسة اللغة العربية للفصل السابع دراسي 
 ء.ميلك فيو درجة معقدة العليا

منهج الدراسي منهج الدراسي على وحدة التعليم و ليل مقارنة بين ائج من تحج.  النت
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةبناء على محتوى در  2١13سنة 

 

منهج الدراسي سنة  التفسًن
٢۰١٣ 

منهج الدراسي على 
 وحدة التعليم

 رقم ادلوضوع

مل يوجد 
اإلختالفات 

يف أىداف 
ة اللغة العربي

منهج  بٌن
الدراسي على 
 وحدة التعليم

تطوير القدرة  . أ
اإلتصال يف اللغة 

إما مهارة  ٬العربية
 مهارة ٬الكالم

 ٬القرأة ٬اإلستماع

 ومهارة الكتابة.

ينمي على شعور  . ب

تطوير القدرة  . أ
اإلتصال يف اللغة 

إما مهارة  ٬العربية
 مهارة ٬الكالم

 ٬القرأة ٬اإلستماع

 ومهارة الكتابة.

ب. ينمي على شعور 

أىداف 
درس 
اللغة 
 العربية

١ 
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منهج و
الدراسي سنة 

٢۰١٣ 

 أمهية اللغة العربية

يف حبث مصدر 
 شرع اإلسالم.

تطوير على فهم  . ج
العالقات بٌن 

 لغة و الثقافة.ال

 

يف  أمهية اللغة العربية
حبث مصدر شرع 

 .اإلسالم

تطوير على فهم  . ج
العالقات بٌن اللغة 

 و الثقافة.

 

  معيار
الكفاءة 
النتائجة 

يف منهج 
الدراسي 

على 
وحدة 
التعليم 
معٌن 
وزلصو 

ص يف 
حتقيق 
األربعة 

ادلهارات 
اللغة 

 العربية.

يعين  هويةال . أ
ميلك ادلتخرَج 
من مدرسة 
الثانوية اذلوية 
االيت يتدبر 
من  ىوية 

مؤمن 
واألخالق 

الكرمة 
وتكافل يف 

 تفاعل.

يعين  المعرفة . ب
ميلك ادلتخرَج 
من مدرسة 
الثانوية ادلعرفة 

 الواقعّي 

 أ. اإلستماع

يستطع أن يفهم عن    
 ٬والنصَ  ٬احلوار

وما أسيو ذلك  ٬واإلعالم
بعملية اإلستماع 
بالنسبة إىل التعارف 

 ٬األسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬العنون تساءل عن

النشاطات يف  ٬الساعة
النشاطات يف  ٬ادلدرسة
 ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬البيت

 وختفظ على البيئة.
 ب. القرأة

يستطع أن يفهم عن     
األنوع نَص ادلكتوبة 
بصيغة الفكرة أو احلوار 

ر معيا
الكفاءة 
 النتائجة

٢ 
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  معيار
الكفاءة 
النتائجة 

يف منهج 
الدراسي 

سنة  
٢۰١٣ 

عاّم. 
يعىن  
بعد 

انتهئى 
عملية 
 ٬التعليم
وجب 
على 

التالميذ 
أن ميلك 

 ٬اذلوية
 ٬ادلعرفة

 ادلهارة.

factual 
 والتصّوري 

konseptu

al   واجرائّي
ىف علوم 

التكنولوجّي 
وعلوم الفّن 

 والثقافة.

يعين  . المهارةج
ميلك ادلتخرَج 
من مدرسة 
الثانوية ادلهارة 
ىف التفّكر 

وتفاعل 
احملسوس 

ادلوافق على 
ما تدروس 
 يف ادلدرسة. 

 

 ٬والتحليل ٬بعملية القرأة
واإلكتشف الفكرة 
بالنسبة إىل التعارف 

 ٬األسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬ن العنونتساءل ع

النشاطات يف  ٬الساعة
النشاطات يف  ٬ادلدرسة
 ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬البيت

 وختفظ على البيئة.
 ج. الكالم 

يستطع أن يفصح     
عن الفكرة و اإلخبار 
بعملية حتَدث و تساءل 
بالنسبة إىل التعارف 

 ٬األسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬تساءل عن العنون

النشاطات يف  ٬الساعة
طات يف النشا ٬ادلدرسة
 ٬ادلهنة ٬اذلوية ٬البيت

 وختفظ على البيئة.
 د. الكتابة

يستطع أن يفصح     
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عن الفكرة و اإلخبار 
بالنسبة لكتابة بعملية 

 ٬إىل التعارف بالنفس
تساءل  ٬األسرة ٬البيت

 ٬الساعة ٬عن العنون

 ٬النشاطات يف ادلدرسة
 ٬النشاطات يف البيت

وختفظ  ٬ادلهنة ٬اذلوية
 على البيئة

مل يوجد 
الفرق يف 
عدد احلصة 
درس اللغة 
 العربية بٌن

منهج 
الدراسي على 
 وحدة التعليم

ومنهج 
الدراسي سنة 

٢۰١٣ 

عدد احلصة درس اللغة 
العربية يف مرحلة الثانوية  
كل األسبوع الثانية من 
الساعة. فكل الساعة 

 دقيقة ٤٥

عدد احلصة درس اللغة 
الثانوية   العربية يف مرحلة

كل األسبوع الثانية من 
الساعة. فكل الساعة 

 دقيقة ٤٥

عدد 
احلصة 
درس 
اللغة 
 العربية

٣ 

موجد  ( أ
الزيادة 

يف 

أ( ادلواد التعلمية لفصل 
حتت ١السابع دراسَي 

 ٬وضع "التعارفادل

أ( ادلواد التعلمية لفصل 
حتت ١السابع دراسَي 

 ٬ادلوضع "التعارف

ادلواد 
درس 
اللغة 

٤ 



45 

ادلواد 
درس 
اللغة 

العربية 
األدوا)
ة 

ادلدرسة
٬ 

واأللوا
( ن

لفصل 
السابع 
دراسَي 

يف  ١
منهج 
الدراس

ي سنة 
٢۰١

٣ 

 

واألدواة  ٬وادلدرسة
 واأللوان"  ٬ادلدرسة

ادلواد التعلمية ب( 
لفصل السابع دراسَي 

حتت ادلوضع  ٢
 ٬األسرة ٬"البيت

 والعوان".

ادلواد التعلمية ج( 
لفصل الثمانية دراسَي 

حتت ادلوضع  ١
 ٬"النشاطات يف البيت
 -النشاطات يف ادلدرسة

 الساعة".

ادلواد التعلمية د(  
صل الثمانية دراسَي لف
 ٬حتت ادلوضع "ادلهنة ٢

ادلهنة  ٬ادلهنة الرياضية
عيادة  ٬الطيب

 ادلرضى".
ادلواد التعلمية ه(  

لفصل التاسع دراسَي 
رأس حتت ادلوضع " ١

 وادلدرسة" 

ادلواد التعلمية لفصل ب( 
حتت  ٢السابع دراسَي 
 ٬األسرة ٬ادلوضع "البيت

 و العوان".

ادلواد التعلمية لفصل ج( 
حتت  ١الثمانية دراسَي 

يف ادلوضع "النشاطات 
النشاطات يف  ٬البيت

 الساعة". -ادلدرسة

ادلواد التعلمية لفصل د(  
حتت  ٢الثمانية دراسَي 

 ".اذلواية-ادلوضع "ادلهنة

ادلواد التعلمية ه(  
 ١لفصل التاسع دراسَي 

حتت ادلوضع "الدينية 
 ادلناسبات"

ادلواد التعلمية لفصل م( 
حتت  ٢التاسع دراسَي 

ادلوضع "احلفاظ على 
لطبيعية ادلناظر ا -البيئة
العلم وخلق  -مجال

 العربية
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السنة اذلجرية, احلفل 
مبولد الرسول, نزول 

 ".القرأن والعيدان

ادلواد التعلمية لفصل م( 
حتت  ٢التاسع دراسَي 

ال الطبيعة, مجادلوضع "
خالق العلم, احلفاظ 

 ".على البيئة

 السياحة".

 

 

  يف منهج
الدراسي 

على 
وحدة 
التعليم 
يعتمل 
مبعيار 

الكفاءة 
SK 

  يف منهج
الدراسي 

سنة 
٢۰١٣ 

يعتمل 
الكفاءة ب

 األساسيةأ( الكفاءة 

(KI1)  ،األول
يدل على الكفاءة 
" العملَية و 

 ق"التطبي

الكفاءة ب( يف 
 (KI2) األساسية

يدل على  ٬الثاىن
الكفاءة" العملَية و 

 التطبيق"

الكفاءة ج( يف 
 (KI3) األساسية

يدل على  ٬لثالثا
الكفاءة " ادلعرفة 

يف معيار الكفاءة  ( أ
(SK1)  ل، األو

يدل على الكفاءة 
 " عملية و معرفة"

يف معيار الكفاءة  ( ب
(SK2)  ،الثاىن

يدل على الكفاءة 
 "تطبيق"

يف معيار الكفاءة  ( خ
(SK3)  ،الثالث

يدل على الكفاءة 
 " عملية و معرفة"

يف معيار الكفاءة  ( د
(SK4)  ،الربع

معيار 
 الكفاءة

٥ 
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 األساسية

(KI) 

 والتطبيق"

الكفاءة د( يف 
 (KI4) األساسية

يدل على  ٬الربع
الكفاءة " العملَية 

 و التطبيق"

 

يدل على الكفاءة 
 " تطبيق"

 

 اسيةاألسالكفاءة  .١ 

(KI1)  ،األول
يدل على الدنية 

Spiritual  

الكفاءة يف  .٢
 (KI2) األساسية

يدل على  ٬الثاىن
 السلوكية

Afektif  

الكفاءة يف  .٣
 (KI3) األساسية

يدل على  ٬لثالثا
العلمية 

Kognitif 

الكفاءة يف  .٤
 (KI4) األساسية

يدل على  ٬الربع

يف معيار  .١
الكفاءة 

(SK1) 
األول، يدل 
على العلمية 

Kognitif   

يف معيار  .٢
الكفاءة 

(SK2) 
يدل  الثاىن،
 ادلهارة على

Psikomot

orik   

يف معيار  .٣
الكفاءة 

(SK3) 
الثالث، يدل 

العلمية  على

أىداف 
 الرتبية

6 
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 ادلهارة

Psikomotori

k  

 

Kognitif   

يف معيار  .٤
الكفاءة 

(SK4) 
الربع، يدل 

 على ادلهارة

Psikomot

orik   
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  الباب الخامس

 اإلختتام

 

قد ساعد إىل الباحث يف إدتام هذا البحث  محدا وشكرا هلل رب العلمني الذي
 فهناك اخلالصة كما يلي : ٬وبعد أن تبحث يف هذا ادلوضوع

 الخالصة .أ
 ٢٠٠٢سنة ٢( رقم PMAالتشريعات قانون الدين ) ختليلاخلالصة 

 كما يلي:   ٢٠١٣سنة  ٢١٢رقم ( PMA)والتشريعات قانون الدين 

نهج اليت حياول احلكم الذايت منهج الدراسي على وحدة التعليم هو م. أن ١
Otonomi  يف ادلدراسة يف حتديد السياسة لًتقية اجلودة التعليم حىت يناسب مبا

 تريد الناس العامة عند تعاون  بني ادلداسة, واجملتمعات, واحلكومات بالتالميذ.

 tematik  حدةادلت مشهر بادلنهج ادلوضوعة ٢٠١٣منهج الدراسي سنة أن . ٢

integratif  مهارات الناعمة ومهارات الععبة.وَحد بنياليت ي و ادلنهجه   

مل توجد الفرق بني األهداف دراسة اللغة العربية يف مرحلة الثانوية يف منهج .٣
 .٢٠١٣الدراسي على وحدة التعليم ومنهج الدراسي سنة 

 مل توجد الفرق بني توزع الوقت دراسة اللغة العربية يف مرحلة الثانوية يف منهج. ٤
 ٢٠١٣الدراسي على وحدة التعليم ومنهج الدراسي سنة 

دراسة اللغة العربية يف مرحلة الثانوية يف منهج الدراسي سنة  ادلواد . توجد الزيادة٥
٢٠١٣. 

 (SK) يستعمل منهج الدراسي على وحدة التعلم بنظام "معيار الكفاءة. ٦
ادة دراسية. ". يبحث وجيمع كل العلوم يف وحدة م(KD) والكفاءة األساسية

والكفاءة  (KI) بنظام "الكفاءة اجلوهرية ٢٠١٣يستعمل منهج الدراسي سنة 
 ". ومادة دراسية يستعمل بنظام "ادلوضوع" ( (KD األساسية
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يف منهج الدراسي على وحدة ( KDبناء على حتليل الكفاءة األساسية ) .٧
األسفل. دل على ادلواد دراسة اللغة العربية يف مرحلة الثانوية يادلواد  أن ٬التعليم

( psikomotorik( وادلواد ادلهارة )kognitifواد العلمية )ادلألنه يؤكيد على 
دراسة اللغة العربية ادلواد  فأما  (.afektifفقط. ومل يؤكيد هناك ادلواد السلوكية )

العلياء ألنه ادلواد  ىعل يدل  ٢٠١٣يف مرحلة الثانوية يف منهج الدراسي سنة 
 ٬(afektif) السلوكية ٬(spiritual. يعين ادلواد الدنية )ادلواد عيمج يؤكيد على

 (.psikomotorik) ادلهارة ٬ kognitif) العلمية

 

 حاتاالقترا .ب

 ادلعلم . ١

وحطط تنفيد التعليم اليت يناسب يركب ويطور على مؤشر اجناز علم أن دل ينبغي
 مبعيار خمتوي. حيت حيعول أهداف التعليم بالتمام.

 . ادلدرسة٢

يف تنفيد ادلنهج الدراسي ويعطي ينبغي لرئيس ادلدرسة أن يرشد اىل ادلعلم    
 التذريب عن ادلنهج الدراسي

 دلؤلف القانون.  ٣
ينبغي على دلؤلف القانون يعين احلكومات أن يراقب مباشرة يف تنفيد عملية ادلنهج 

  يريد. حيت عملية تنفيد ادلنهج  يناسب مبا  ٬الدراسي يف ادلدرسة

 

 ج. االختتام 
وأعطى الباحث  ٬عز وجل الذي له هدى ورمحة على مجيع االنسان هللاحلمد 

نعما الحتعى. حىت أن يَتم هذا البحث بكل عيوبة. والعالة والسالم على النيب صل 
 إلسالم إىل مجيع اإلنسان.اهلل عليه وسلم الذي قد محل نور ا
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مقارنة بين هذا البحث حتت ادلوضوع " قد مت بعون اهلل تعاىل كتابة ٬أما بعد
 ) تحليل ۱۰۲٣والمنهج الدراسي سنة  KTSPمنهج على وحدة التعليم ال

 اللغة العربية في مرحلة المدرسة الثانوية(" دراسة مختوي
ويعبح  ٬قام هذا البحث العلمي على ثقة أنه ال خيلو من النقائص واألخطاء

من سادات القرأة تقدمي االقًتاحات لبحث ويرجى ذلذا ا ٬بعيدا عن الكمال والتمام
واهلل يسئل أن  ٬والنقد واإلصالحات حيث يعم النفع به لعامة ادلشتغلني بالدراسة

وكفى باهلل  ٬وجيعله نافعا لطاعة إثناء تعلمه ٬جيعل هذا البحث خالعا لوجهه الكرمي
 حسيبا نعريا. واهلل أعلم بالعواب
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