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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 النظرايت .أ

لنظرايت خيتاجها الباحثة يف أداء البحث. يعرض هذا الباب بعض ا

( املهارات يف 3( أهدافه، و)2( تعليم اللغة العربية و)1والنظرايت تشمل على )

 املنهج( مفهوم 5( املهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية، و)4اللغة العربية، و)

لغة يف تعليم ال 2113الدراسي  املنهجو  2113الدراسي  املنهج( 6الدراسي، و)

الذي له  2113الدراسي  ملنهج( تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب7العربية و)

 اخلطوات منها ختطيط التعليم وتنفيده وتقوميه.  

 تعليم اللغة العربية .1

، وحيدث يف وقت واحد. حدث (belajarالتعليم يتعلق ابللفظ التّ َعلُُّم )

كل من الذي يتبع النظام   1ويتعلم. التعليم ألن وجد الشخص، الذي يعّلم

الرتبوي يشرتك يف عملية تعليم. لفظ التعليم أيضا يعين اب"التعلم أو التدريب" ايل 

ة العربية هي " ويف اللغtraining  أو   Learningيف اللغة اإلجنلزية  يسمي "

                                                           
1 Dina, Gasong, Belajar dan Pembelajaran, (Sleman: Penerbit Deepublish, 8112), hlm. 3 
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( أن التعلم هو عملية التغيري ابلنشاط أو Hilgardقال هيلغوار ) 8"َدَرَس".

  3مل أوالبيئة.خطوات التدريب يف املع

جي أن تعليم هو حماولة جلعل الطالب يتعلمون، انهالتعليم وفقا قال ص

حبيث يكون الوضع هو حدث التعلم الذي يكون حماولة لتغيري السلوك من 

ويف الوقت نفسه، قال شوهان يف جملة سنهاجي أن التعلم هو جهد  4الطالب.

مث يؤكد للطالب ليحدثوا يف عملية التعلم  يف التحفيز، واإلرشاد والتوجيه والتشجيع

ت امارسة التدريب ذلك أيًضا "التعلم هو عملية السلوك )ابملعىن املنطقي( أو غري 

أو املمارسة"، والتعلم هو عملية تغيري السلوك املتولدة أو املتغرية من خالل املمارسة 

  5أو املمارسة.

( أن التعليم  محع Dina Gasongالتعريف املتفرق يكون من دينا غاسونج )

أما  6الب.األحداث اليت يعّد لصياغة وحتسني وينفد عملية التعليم من الط

املعلم الصف السابع سيتعلم بعض  احلوادث املذكورة من ما قد تعد كيعد

 املفردات. 

                                                           
8 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 8112), hlm. 

82. 
3 Ibid., hlm. 82. 
2Sunhaji, Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran, Jurnal 

kependidikan, Vol. 8, No. 8, November 8112, hlm. 38.  
2 Ibid., hlm. 33 
6 Dina Gasong, Belajar..., hlm. 2. 
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أن التعليم كل النشاط الذي يعد ليصنع الطالب  من كل التعريف نعرف

يف وقت معني  م واملعارف من املعلم اىل الطالبتعلما وكذلك من إعطاء العلو 

الدراسي املستخدم. وكان التعليم ايضا كمحاولة يتعلق ويستعمل املعارف  نهجملاب

وبعد التعليم يرجى من  7الدراسي. املنهجاجلودتية من املعلم ليحقق أهداف 

 2الطالب تغيري الوضع واخللق كأهداف تعليم.

للغة العربية كما قال الشيخ املصطفي الغاليني " اللغة العربية هي  أما ا

 Asna) ينوحبسب أسنا أندراي 9كلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.

Andriyani)أن اللغة العربية هي لغة سامية يف جمموعة اللغات األفرو آسياة ، 

(Afro-Asia)  وترتبط ابللغتني العربية والنيارامية اليت استخدمت يف شبه اجلزيرة

جوانب يف حني أن حممد طه هو نظام علمي يتألف من  11العربية منذ قرون.

االستماع ومهارة الكالم،  خمتلفة من املهارات األساسية يف ذلك يف شكل مهارة

  11و مهارة الكتابه. ومهارة القراءة

من الكلمتني التعليم واللغة العربية أن تعليم اللغة العربية هي عملية إلعداد 

ملعلم اللغة العربية اىل الطالب ابألهداف ليفهم وإعطاء العلوم واملعارف من ا

                                                           
7 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran, (Sleman: Deepublish, 8112), hlm. 6. 
2 Ahmad Muhtadi Anshar, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 8119), hlm. 2. 
9 Ibid., hlm. 6. 
11 Asna Andriyani, Urgensi..., hlm. 21.  
11 Muhammad Thoha, Pembelajaran...,hlm. 21. 
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الطالب ويقدر اللغة العربية وتطويرها. وتعليم اللغة العربية أيضا إحدى التعليم يف 

املدرسة اإلسالمية حتت اإلشراف وزارة الشؤون الدينية كاملدرسة اإلبتدائية واملدرسة 

 . ندونيسيااملتوسطة اإلسالمية واملدرسة الثانوية اإلسالمية يف إ

 أهداف تعليم اللغة العربية .2

 أوالً  العربية اللغة: مها ، فئتني إىل اأساسي العربية اللغة ميتعل أهداف متقس

 العربية اللغة إتقان هي كأداة العربية اللغة 18.كهدف العربية والثانية كأداة

 تعلم املثال سبيل على معني، علم أو معني لجما لفهم أداة تكون أن منها املقصود

 يف. الكالسيكية العربية الكتب يف املكتوبة املعرفة حزن لفهم كوسيلة العربية اللغة

 احلياة يف والقدرة كمهارة العربية اللغة هي دو كمقص العربية اللغةأهداف  أن حني

 األدب اءوخرب البالغة  وخرباء شرف وخرباءأهل النحو  الحًقا سيظهر لذلك ،

 .ذلك إىل وما العريب

مثالية يف املدرسة حتت وزارة  مهارة العربية اللغة تعلم من اهلدف كان إذا

وهي اإلستماع  إتقاهنا، جيب القدرة من أهداف أربعة فهناك شؤون الدينية،

 .والكالم والقراءة والكتابة

 13أن أهداف تعليم اللغة العربية منها:ويف كتاب فتح الرمحن 

 قدرة على تطوير قدرة الطالب إلستماع ما مسع وتفهيمه صحيحا. (1
                                                           

18 Munir, Perencanaan..., hlm. 39. 
13 Fathur Rohman, Metodologi..., hlm. 89-31. 
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 قدرة على تطوير هواية الطالب لقراءة وحيمس لقراءة الكتب احملب. (2

 قدرة على فهم النصوص األدبية وزايدة القدرة على تعريف املزية األداب وحتليله. (3

 الب على إختيار النص اجليدقدرة الط (4

 قدرة على إستنتاج القعيدة األساسية يف اللغة العربية يف الفظ أو الكتابة (5

 قدرة على إستخدم املعجم وحيل السؤال (6

 قدرة على تفهيم معىن الكلمات عندما يقرأ القرآن  (7

  الطالب على املناقشة وخيرج ما يف فكره من احلجاة واجلملتنمية القدرة  (8

  قدرة الطالب على كتابة اخلط جيدا منظما (9

 املهارات يف اللغة العربية .3

أفضل اهلذف من تعليم اللغة األجنبية هو تطوير كفاءة الطالب يف 

إستخدام اللغة يف اللفظي أو الكتايب. كفاءة إلستخدام اللغة يف العليم اللغة 

رات، وهي مهارة اإلستماع يسمي ابملهارات اللغوية. ويف اللغة العربية اربع مها

مهارة اإلستماع والكالم يدخل  12ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

يف املهارات اإلستقبالية، وكانت مهارة القراءة والكتابة يدخل يف املهارات 

 اإلنتاجية.

                                                           
12 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 189. 
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ا انل املهارات اللغوية غالبا خيتاج اىل وكان التعلق بني املهارات، الن حينم

ترتيب التعلق. أول ما يف وقت الصغار الولد يتعلم عن اإلستماع مث الكالم مث 

ويف املهارات األربعة  12القراءة والكتابة. وكانت األربعة هو األربع املتحد.

ت يؤخد من عمليات اليت أيسس اللغة. ولغة الشخص يصور فكره. واملهارا

 التدريبات واملمارسات. 

 منها قلي الشرح لكل املهارات، منها:

 مهارة اإلستماع  .1

قها الفرد مع اجملتمع. وهي من أهم املهارات اللغوية اليت يتواصل عن طري

ن حواس اإلنسان اخلمسة، ويبدأ عملها عمد الطفل قبل الكالم حاسة م

ستقبال اكة. واإلستماع هو إالسمع واحملالذي يعتمد إعتمادا كليا على 

الصوت ووصوله اىل األذن بقصد مع اإلنتباه، وهو الوصيلة األكثر إستخداما 

ع هو القدرة وقال اسف هرماوان أن اإلستما  16بني الوسائل اإلتصال البشرية.

لشخص يف تفهيم الكلمات أو اجلمل املنطوق من املتكلم أو الوسائل 

وهذه املهارة سيحقق ابملمارسة يف إستماع مستمرا إلستماع الفرق  17املعينة.

                                                           
12 Ibid., hlm. 189. 

( 2115)مساق: مركز الكتاب األكادمي، العربية، املهارات األسسية يف اللغة إايد عبد اجمليد إبراهيم، 16 
 .13ص. 

17 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 131. 
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 12بني احلروف أو الكلمات أو العناصر كاملخرج اجليد مباشرة من الناطقني.

هتدف تعليم اإلستماع لفهم قول اللغة العربية أثناء تعليم اللغة العربية يف وقت 

طول هتدف ايل قدر الطالب على فهم كل قول ابللغة العربية ال سيما يف 

 19داخل الفصل أوخارج الفصل.

 مهارة الكالم .2

الكالم يف اصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو 

لفاظ يقال: يف نفس كالم، ويف  القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أاملعين

من اإلصتالحي فهو الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه 

هواجس وخواطر، أو ما جيول خباطره من مشاعر وأحاسيس، وما يزخر به 

ا يريد أن يزود به غريه من معلومات... اىل حنو عقله من رأي أو فكرة، وم

  81ذلك.

 مهارة القراءة  .3

يتواصل مع غريه القراءة إحدى الفنون اللغة اليت ال يتسىن لإلنسان أن 

بدوهنا، إن هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا لالتصال. وقال اسف 

( أن مهارة القراءة هو قدرة لتعريف وتفهيم Acep Hermawanهرماوان )
                                                           

12 Ibid., hlm. 131. 
19 Wahab Rosyidi, Memahami konsep dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: PT. 

Remaja Rosydakarya, 8112), hal. 22 

 .15ص. املهارات...، إايد عبد اجمليد إبراهيم، 81 
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ية حقيقة أن القراءة عمل  81احملتوى النص املكتوبة ابلنطق وتفهيم يف القلب.

اإلتصال بني القارء والكاتب بوسائل النص املكتوبة، مباشرة كان التعلق عن 

 املعرفية بني اللغة اللسانية واللغة الكيابية. 

 مهارة الكتابة .4

الكتابة هي القدرة على كتابة الوصفي أو تعبري ما يف فكره من 

 من اهلدف 88املكوانت السهلة كالكلمات حىت مجل أو التعبري التحريري.

 ما كل كتابة على القدرة الطالب لدى يكون أن هو تعليم مهارة الكتابة

 الكتابة يفالشعور  أو األفكار عن التعبري أيًضا ميكنهم كما ،يسمعون

 لدى يكون أن جيب. العربية للغة الصحيحة النحوية للقواعد وفًقا الصحيحة

 غالبًا ُيسمع، ما كتابة مبعىن الكتابة إىل ُيشار لقراءة خاصة قدرة أوالً  الطالب

 ابسم اخلجة أو أفكار أو الكتابة كتاب إىل يشار ما وغالًبا ،اإلمالء ابسم

 83.التحريري أوالتعبري إنشاء

 

 

 

 

                                                           
81 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 123. 
88 Ibid.,  hlm. 121. 
83 Munir, Perencanaan...., hlm. 28. 
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 مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية .4

هداف تعليم اللغة، السيما يف اللغة تصبح مهارة القراءة أحد اهلدف من أ

العربية. يعلم مهارة القراءة مرتبا بعد تعليم مهارة الكالم. وهذه شرح مفهوم 

 . القراءة يف تعليم اللغة العربية وتقسيمها

 مفهوم مهارة القراءة يف التعليم .أ

يف  كان مفهوم القراءة حمصورا  األول 82كان تطور مفهوم يف القراءة،

وبة، وتعرفها ابلنطق، وكان دائرته ضيقة، حدودها اإلدراك اليسرى املرموز املكت

، تغيري هذا املفهوم نتيجة البحوث الثايناجليد هو السليم األداء.  القاءرئ

فكرية عقلية ترى اىل الفهم، أي ترمجة هذه  الرتبوية، وصار القراءة عملية

تطور هذا املفهوم، أن أضيف إليه  الثالث،الرموز اىل مدلوالهتا من األفكار. 

عنصور آخر، هو تفاعل القارئ مع النص املقروء تفاعال جيعله يرضى، أو 

يسخط، أو يعجب، أو يشتاق، أو يسر، أو خيزن أو حنو ذلك اما يكون 

 ء، والتفاعل معه. نتيجة نقد املقرو 

راءة اىل إستخدام ما يفهم القارئ، وما ، إنتقل مفهوم القومفهوم األخري

يستخلص اما يقرأ، يف مواجهة املشكالت، واالنتفاع به يف املواقف احليوية، 

فإذا مل يستخدمه يف هذه الوجوه اليعد قارئيا، وعلى هذا الجيوز أن نقول ملن 
                                                           

 .55-58ص.  ،(3791)مصر: دار املعارف: غة العربية، املوجه الفين ملدرسي اللعبد العليم إبراهيم، 82 
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هر، مث يف إحدى األفتات، وامنوع قطع الز يتنزه يف إحدى احلدائق، ويقرأ 

 لالفتة.يقطف الزهر، أنت مل تقرأ ا

القراءة إحدى الفنون اللغة اليت ال يتسىن لإلنسان أن يتواصل مع غريه  

بدوهنا، إن هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا لالتصال. كقال فتحي 

 ضوء البعد الزمين املفهوم احلقيقي املتطور يفأن يونس يف كتاب نورهادي 

بقودان إىل القول أن القراءة عملية العقلية تشمل تفسري الرموز اليت يلقاها 

القارئ عن طريق عينيه، وتطلب هذ العملية فهم املعاين، كما أهنا يتطلب 

 حل املشكالت الربط بني احلربة الشحصية واملعاين، وتوظف تلك املعاين يف

 82.اليت تعرض لإلنسان

( أن مهارة القراءة هو قدرة Acep Hermawanوقال اسف هرماوان )

حقيقة أن   86لتعريف وتفهيم احملتوى النص املكتوبة ابلنطق وتفهيم يف القلب.

النص املكتوبة، مباشرة  القراءة عملية اإلتصال بني القارء والكاتب بوسائل 

 كان التعلق عن املعرفية بني اللغة اللسانية واللغة الكيابية. 

يف املعىن الواسع، ال يكفي القراءة بعملية تلفيظ وتفهيم املعين من النص 

القراءة جيدا، ويعلق العناصر املعرفية والوضعية، بل يعلق أيضا ابلشعور اىل 

                                                           

 .62ص.  املوجة لتعليم املهارات...،، نور هادي82 

86 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 123. 
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ذي يستطيع أن يتصل قريبا ابلنص، حمتوى النص. القارئ اجليد هي من ال

يستطيع السعادة والغضب والشوق احلزين وغريها مناسبة مبحتوى النص. 

  87أوسع، أن القارئ اجليد إن تستطيع أن يستخدم القراءة يف احلياة اليومية.

ويبدو من تطوير هذه املفاهم حرص الرتبية على أن تكون القراءة عملية 

تؤدي وظيفة هادة يف احلياة، ابنسبة للفرد وللمجموع. وإذن ينبغي أن مثمرة، 

يكوم تعليم القراءة على هذه األسس األربعة، وهي التعرف، والنطق، والفهم، 

 والندق والتفاعل، وحل املشكالت والتصرف يف املواقف احليوية على املقروء.

 أهداف تعليم مهارة القراءة   .ب

 82خاة من تدريس القراءة ما يلى:من أهم األهداف املتو 

 إكتساب الطالب القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما (1

 إقدار الطالب على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصواهتا. (2

 إكتساب الطالب رصيدا من املفردات والرتاكيب (3

 القراءة واإلطالع تنمية ميول الطالب حنو (4

مساعدة الطالب على تكوين عادات التعريف البصري على الكلمات  (5

 وفهم معناها أومعىن اجلمل والرتاكيب

                                                           
87 Ibid., hlm. 122. 

 .63ص.  املوجه لتعليم املهارات...،نور هادي، 82 
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تنمية قدرة الطالب على توظيف علمات الرتقيم ووضعهايف مواضعها  (6

 الصحيحة

 روءةإقدار الطالب على القراءة السريعة الواعية املسحوبة بفهم املادة املق (7

 واجلهرية يف القراءتني الصامتة

 تنمية ميول الطالب لإلستمتاع ابملادة املقروءة وتذوقها (8

 توجيه الطالب اىل إستخدام املعاجم والقواميس واملراجع ودوائر املعارف (9

سري املادة املقروءة ونقدها وتقوميها مث حتليل وتفإقدار الطالب على  (11

 ما يعن هلم من مشكالتقبوهلا أورفضها وتوظيفها يف حل 

إقدار الطالب على القراءة املتدفقة املصحوبة بتمثيل املعىن، ومراعاة النرب  (11

  والتنغيم.

( قدرة الطالب على قراءة 1ويف كتاب أخرى يهدف تعليم القراءة اىل )

( قدرة الطالب على أتكيد اجلملة املناسبة 2املادة التعليمية بصحة النطق، و )

( قدرة الطالب على أن يقص النص أو القصة 3ص املقروء، )صحتها من الن

( قدرة الطالب على إجابة السؤال الذي يتعلق 4يف اللغة اإلندونيسيا و )

 89ابلنص املقروء.

 

                                                           
89 Ahmad Muhtadi Anshar, Pengajaran..., hlm. 11. 
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 تقسيم القراءة .ج

ذالك هناك تقسيمات للقراءة ختتلف ابختالف عدد من اإلعتبارات و 

  31:النحو التاىل على

 القراءة من حيث األداء والشكل .1

 القراءة اجلهرية -أ

يف  ز املكتوبةتصويت الرمجلهرية هي القراءة ابلتلفيظ أو االقراءة 

هي أكثر  اجلهرية امارسة القراءةشكل الكلمات أو اجلمل املقروءة. 

وقال حسيب عبد احلليم شعيب أن القراءة  .31مالءمة للمبتدئني

اجلهرية هي القراءة اليت يستطيع القارئ أثناءها مراععة النطق السليم 

ومل يتم له هذا إال حني يقرأ للحروف، واحملافظة على خمارخ حروفها، 

عضلية  دما أدوات النطق، فهي عملية حركيةبصوت مسموع مستخ

يشرتك فيها اللسان والشفة واحلنجرة، وهذا يتطلب جهدا عضواي 

 38اىل جانب اجلهد الذهين.

وفًقا لتعيني هذه القراءة، فإن اهلدف الرئيسي هو أن يتمكن 

. الطالب من نطق القراءة جيًدا وفًقا لنظام الصوت ابللغة العربية

                                                           
 77ص.  املوجه لتعليم...،نور هادي، 31

31 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 122. 

 .78-77...، ص. طرائق تدريسحسيب عبد احلليم شعيب،  38 
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ابإلضافة إىل ذلك، هناك مزااي لتدريس القراءة اجلهرية، من بني أمور 

أخرى، مثل: زايدة ثقة الطالب، ميكن للمعلم تصحيح األخطاء يف 

النطق على الفور، اما يعزز االنضباط يف الفصل الدراس ، ألن 

الطالب يلعبون دورًا نشطًا ، ومينح الطالب الفرصة لربط النطق 

 .ابلكتابة

 لقراءة الصامتةا -ب

هي القراءة اليت يتمكن القارئ حالهلا من مترير نظرة على 

النص بسرعة ويفهمه ويدرك مراميه، والقراءة الصامتة ختخف عن 

القرئ كثريا من أعباء القراءة اجلهرية، كالضوابط اللغوية، وضوابط 

خمارج احلروف، وهلا نصيب أوفر يف حياة القارئ، وترتب عليها 

  33ه لتقوية عضالت العني.فائدة نسبي

 القراءة من حيث الغرض  .2

 القراءة للدرس .أ

ء للوفا األشخاص من الكثري اليه يلجأ القراءة من النوع هذا

 دروسه، إلعداد يقرأ فاملعلم املختلفة، مهنهم وأ أعماهلم مبتطلبات

 الناس وبعض املعلومات، وحتصيل ذكار لالست يقرأ والطالب

                                                           

 .78ص.  نفس املرجع.، 11 
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 إلفادةاو  فيها ما وتوظيف واملذكرات لتقاريراو  احملاضر قراءة يلجأون

 عملية إرشادات يقدم الىت الكتب قراءة" اىل البعض يلجأ كما منه،

 لعلوماو  لطهواو  اإلرشاد وكتب التجارب إجراء :مثل معينة نواحي يف

 بتلفة مواد ومجع ،القاموس يف الكلمات عن أوالكشف إليها، كما

 من اإلنسان حول يدور ما ملعرفةا او حديث، إللقاء او صادرم من

 .32أحادث

 وحتصيل ت معلوما على الوقوف هو القراءة هذه من فاهلدف

 تكثر ولذلك عليها، لسيطرةاو  ختلفةامل عرفيةامل ميدان يف معارف

 إليها، الرجعية حركاته وتتكرر املطبوعة، الكلمات فوق العني وقفات

 .املعلومات لتلك القارئ حتصيل لتأكيد

 القراءة لإلستمتاع .ب

الفراغ.  كقت بقضاء مرتبطا راءة الق من النوع هذا يظهر

 ابلتعقيد اتسم الذى هذا عصران يف ماحة إليها احلاجة صبحتاو 

 العنيف، وإيقاعها احلياة طبيعية عن النامجة االجتماعية املشاكل وكثرة

 بعض اىل ة لالجتا وحة مند ك هنا ان الناس من الكثري دجي وهنا

                                                           

 .73-72. ص، املوجه...نور هادي، 32 
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 وسارة، امتعة ت وقا أ لتحقيق او النفس، عن للرتويح ت القراءا

 .32ومشكالهتا وعناءاهتا احلياة ضجيج من هرواب

 الدراسي املنهجمفهوم  .5

 الدراسي املنهجتعريف  .أ

ر أول مرة يف القاموس ويبتري يف السنة الدراسي يف كتاب زيين ظه املنهج

و اليت يستخدم يف الرايضة، أي املدى الذي تستغرق اجلراء أو القطار 1856

الدراسي يستخدم  املنهجيظهر كلمة  1955ويف سنة  36من أول حىت األخر.

يف جمل الرتبية ابملعىن كل املود التعليمية يف املدرسة أو اجلامعة جيري خاصة 

  لتحقيق املستوى املعينة.

الدراسي هي خطط الرتبية أو التعليم. قال  املنهجيقول بعض األهل أن 

يف كتاب زين أن نظام الرتبية يشكل أربعة، منها ( Mc. Donaldمج دونل )

( هي النشاط teachingالتعليم ) 37الدراسي. جاملنهالتأديب والتعلم والتعليم و 

( هو كل النشاط أو العملية أو learningأو األنشطة من املدرس. والتعلم )

احملاولة للطالب كاملواقف التعليمية من املعلم. وكل املعلقة الذي جيعل عملية 

 (. instructionsالتعليم والتعلم يتمي ابالتعليم )

                                                           

 .83ص. نفس املرجع.،  32 

36 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Penerbit Teras, 8119), hlm. 1 
37 Ibid., hlm. 2. 
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 ن جهاز الرتبية القومية يف العاملع 2113السنة  21قوق رمرة مث يف احل

الدراسي هو كل اخلطة والنظام عن األهداف واحملتواايت  املنهجيذكر أن 

واملصادر التعليمية والكيفية اليت تستخدم ابملبادء لعملية التعليم ليبلع أهداف 

الدراسي يف الرتبية هي النظام  نهجاملمن القول يستطيع أن أيخذ أن 32.الرتبية

اليت يشمل على األنشطة لتنفيد تعليم منذ اإلعداد حىت التقومي لألساس يف 

الدراسي ليبلغ أهداف  املنهجلتحقيق أهداف الرتبية العامة. إذا وجود  تعليم

  التعليم وأهداف الرتبية القومية.

داف الرتبية الدراسي للتعليم متعلق اآلت لتحقيق اه املنهجووظيفة 

الدراسي هناك مبادء إلجراء التعديالت وخفظ  املنهجالقومية. للمدرسة أن 

التكرير من انحية املادة يف عملية التعليم أو املكوانت  التعليقات وإجتنااب من

الدراسي  ملنهجاللمجتمع نفسهم، وظيفة  39اليت تتعلق ابلعملية وجهاز التعليم.

هناك للمراجع لتقومي العملية واحلصول من ذلك املنهج، حىت اجملتمع يستطيع 

املشاركة بينهم ويعطي اإلكرتاحات واإلنتفادات لتنمية وتسحيح املنهج يف 

 مستقبل احلياة يناسب ابإلرادة اإلحتياجات من اجملتمع.

 وتقسيمها الدراسي املنهجتنظيم  .ب

 الدراسي املنهجظيم تعريف وخطوات تن .1

                                                           
32 Ibid., hlm. 3. 
39 Muhammad Zaini, Pengembangan..., hlm. 9. 
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الدراسي و  املنهجالدراسي أهم األساس لعملية تطوير  املنهجتنظيم 

تتعلق ابألهداف التعليم وأسباب حمتوى مادة التعليم وختطيط كيفية 

اإليصال وختطيط خربة التعليم للطالب وختطيط دورة املعلم والطالب يف 

الدراسي هو بناية  املنهجالدراسي. قال مهيمن أن تنظيم  املنهجتطبيق 

الدراسي الت تتكون من إطار الرتبية العام أو التعليم الذي  املنهججهاز 

 21سريسل اىل الطالب كي حيقق أهداف التعليم املعني قبلها.

( يف كتاب زيين Saylor & Alexanderوقال سيلور واليكساندير )

الدراسي هي نظام لتفتيش وختطيط أو التنقيل اخلربات  املنهجأن تصميم 

الدراسي دور  املنهجويف عملية تغيري أو تطوير  21الرتبية يف املدرسة.

التنظيم هو كالطريقة لتعيني التفطيش وتنظيم اخلربات التعليم يف املدرسة 

 الدراسي. املنهجودور املعلم والطالب وما تتعلق يف عملية ختطيط 

الدراسي عوامل واجب يف إهتمامه، منها اجملال  املنهجيف تنظيم 

(scope اليت تتعلق من مجيع املود التعليمية واخلربات سيعطي من )

( والتخطيط من املود ترتيبا sequenceالدرس أو املوضوع، وسياق )

                                                           
21 Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam,(Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 21. 
21 Muhammad Zaini, Pengembangan., hlm. 68. 
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( grade placementف والبالغ، وإحتالل املصادر )يهدي اىل التصني

 28تتعلق من إحتالل إحدى املود أو بعضها يف الفصل.

 23هي : املنهجوقال مهاليك الذي أخذها زيين أن خطوات تنظيم 

 خطوة كتب التعليم (أ

 خطوة مالحظة احلجة  (ب

 خطوة تفتيش اخلطاء (ت

 الدراسي اآلخر املنهجوة تعلم خط (ث

 ختليل أنشطة الشخص (ج

 خطوة وظيفة اإلجتماعية (ح

 خطوة محاس واحلاجة (خ

 الدراسي املنهججنس تنظيم  .2

الدراسية  املنهجالدراسي شكل وجنس تنظيمه. منها  ملنهجلال

 22املتكاملة. املنهجاجملالت الواسعة و  املنهجالرتابت و  املنهجاملنفاسلة و 

 (Separated-Subject Curriculumالدلراسية املنفصلة ) املنهج .أ

                                                           
28 Ibid., hlm. 68. 
23 Ibid., hlm. 62. 
22 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 8112), hlm. 121. 
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الدراسي اليت تتكون من  املنهجاملنها الدراسية املنفصلة هي 

له التعلق بينها حىت كثر املود املود التعليمية املتقرقة، مقطوعة وليس 

والضيق جماله. خيطط مصدره التعليم منطيقي ومنهجي ابحلد 

 احلرجحىت يعد املادة التعليمية بنفسها.

 (Correlated Curriculumالرتابت ) املنهج .ب

املاضي الذي  ملنهجأسباب ال يشعر ساحط اب املنهجظهر هذا 

الذي يهدي  املنهجبت هي الرتا املنهجالجيد التعلق بني الوادة. 

أحدى التعلق بني املادة واملادة األخرى، بل يهتم العالمات 

 واخلصائص بينها.

 (Broad Field Curriculumاجملالت الواسعة ) املنهج .ج

الدراسي الذي يزيل أو ميسح  املنهجاجملالت الواسعة هي  املنهج

التعلق الوثيق. كاملثال  احلد بني املواد التعليمية مث جيتمع املواد اليت هلا

قي املادة اللغة )القواعد واإلنشاء واإلستماع واألداب واملعارف 

 ابللغة(.

 (Integrated Curriculumاملتكاملة ) املنهج .د
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الدراسي الذي يعد التعليم هبضا أو  املنهجاملتكاملة هو  املنهج

دى مجيعا مل يكن احلدود أو السرت بني املود التعليمية ، حيث إح

اجلزء ميلك األهداف الذي يشمل املعىن للطالب الرتكيز ليعمل 

 األنشطة املشارك بني األنشطة.

 الدراسي  مكوانت املنهج .ج

للمنهج الدراسي مكوانت االيت تتعلق بني األخر منها: األهداف واملادة 

ح املكوانت مصدر تغيري املنهج الدراسي وأصب 22والطريقة والوسائل والتقومي.

 نفسيا أو معا.

 أهداف التعليم .1

التعلم يف كل وحدة تعليمية إىل حتقيق  أهداف تشري أن جيب

 3، املادة  2113لسنة ا 21أهداف التعليم الوطنية ، وفًقا للقانون رقم 

 من القانون الدويل ، أن التعليم الوطين يهدف إىل تطوير إمكاانت

 نبل لديهم هلل، وتقوى اإلميان ذوي من أشخاًصا ليصبحوا الطالب

 26.ومسؤوال دميقراطيا مواطنا وتصبح ومستقلة وقادرة ودراية وصحي

                                                           
22 Muhammad Zaini, Pengembangan., hlm. 79 
26 Undang-Undang RI No.81 Tahun 8113 tentang Sikdiknas, (Jakarta: Dirjen Pendidikan 

Islam Depag RI, 1996), hlm. 2. 
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 تعليمي برانمج كل أهداف هي لتعلما أهداف هي التعلم أهداف أساسا

 .للطالب تقدميه سيتم

 مادة التعليم .2

 لألطفال يعطى شيء كل هي الدراسي هجاملن يف التعليمية املواد

 حتديد جيب. التعليمية األهداف حتقيق أجل من والتعلم التعليم أنشطة يف

 أو راءاتاإلج أو املفاهيم أو احلقائق من جمموعة أهنا على التعليمية املواد

 األساليب أتثريات إىل ستؤدي املواد من املختلفة األنواع ألن املبادئ،

 جيب الدراسية املناهج حمتوايت لتشكيل. املختلفة والتقييمات والوسائط

 إىل ابإلضافة العلوم وتطوير ، التعليم ومستوى مستوى حسب تعديلها

 27.تعليمي مستوى كل يف ابلطالب ارتباطها عدم

 طريقة التعليم .3

 لنقل تستخدم وسيلة هي الدراسية املناهج تنفيذ يف التعلمة قيطر 

 على التعلم عملية جودة تعتمد. ميالتعل أهداف لتحقيق حماولة يف املواد

 فإن ، لذلك 22.الرتبوية العلمية النظرايت وتطبيق إتقان على املعلم قدرة

. والتعلمية املادية األهداف مع ويتوافق مهًما دورًا يلعب الطريقة تنفيذ

                                                           
27 Muhammad Zaini, Pengembangan., hlm. 22. 
22 Ibid., hlm. 27. 
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 يتعني اليت املهام على حتتوي ألهنا املنهج يف مهمة وظيفة الطريقة تشغل

 .هبا القيام واملدرسني الطالب على

 وسائل التعليم .4

 تعلم ونتائج ةالعملي جودة لتحسني املبذولة اجلهود تتحقق أن جيب

 موارد على احلصول أجل من تعليمي ومستوى مستوى كل يف الطالب

 التعليم جمال يف نيملعامل مجيع مسؤولية هو اجلهود هذه أحد. جيدة

. التعلم عملية يف التعليمية الوسائل استخدام. املعلمني سوى ليسوا الذين

 اليت تواألدوا املنشطات أشكال مجيع هي التعليمية اإلعالم وسائل

 من النوع هذا يكون أن ميكن. التعلم على الطالب لتشجيع املعلم يوفرها

 اللوحات مثل ، بصرية ومسعية وبصرية مسعية وسائل شكل يف املنشطات

 وأشرطة الصوت وأشرطة واألفالم التدريس وآالت والصور واملخططات

 عملية تستخدم أن جيب 29.ووسائل السمعية بصارية الفيديو تلفزيون

 التعلم شعار مع املوضوع لطبيعة وفًقا الوسائط من متنوعة جمموعة التعلم

 .املتوقعة الكفاءة حتقيق يتم حبيث املختلفة املصادر مشاركة خالل من

 

 

                                                           
29 Ibid., hlm. 98. 
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 تقومي التعليم .5

كل مجع  هو ميالتقو  فإن ،يف كتاب زيين (Bloom) قال بلوم

 مستوى وحتديد الطالب يف تغيري هناك كان أنه لتحديداحلقائق ترتيبا 

 حتقيق ميكن كان إذا ما ملعرفة عملية أيًضا ميالتعل ميتقو  يعد 21.التغيري

 متفق احملددة األهداف حتقيق إىل ميالتقو  يهدف. التعليمية األهداف

 .عام بشكل التدريس  عملية ميوتقو 

 التعلم نتائج ميتقو  ومها قسمني، إىل ميالتعل ميتقو  ينقسم ،غالبا

 ولكن التعلم، نتائج على فقط ميالتقو  يستخدم ال. ميالتعل عملية ميوتقو 

 األهداف مكوانت يتضمن الذي ميالتعل لربانمج الشامل التنفيذ

 تقييم ومكوانت اإلعالم ووسائل واألساليب التعليمية واملواد والكفاءات

 .التعلم

 2113الدراسي  املنهج .6

 2113ملنهج الدراسي اتعريف  .أ

الدراسي يف كتاب زيين ظهر أول مرة يف القاموس ويبتري يف السنة  املنهج

و اليت يستخدم يف الرايضة، أي املدى الذي تستغرق اجلراء أو القطار 1856

                                                           
21 Ibid., hlm. 113. 
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 الدراسي ال يشمل يف جمال اجلراء ابل املنهجواألن أن  21من أول حىت األخر.

عن جهاز الرتبية القومية  2113السنة  21مث يف احلقوق رمرة . تعليم جمال يف

الدراسي هو كل اخلطة والنظام عن األهداف  املنهجيف الدنيا يذكر أن 

عملية التعليم ليبلع واحملتواايت واملصادر التعليمية والكيفية اليت تستخدم ابملبادء ل

 28.أهداف الرتبية

الدراسي يف الرتبية هي النظام اليت  املنهجمن القول يستطيع أن أيخذ أن 

 يشمل على األنشطة لتنفيد تعليم منذ اإلعداد حىت التقومي لألساس يف تعليم

التعليم الدراسي ليبلغ أهداف  املنهجلتحقيق أهداف الرتبية العامة. إذا وجود 

  وأهداف الرتبية القومية.

مية وحتسني هو املنهج الدراسي الذي يقوم بتن 2113الدراسي  املنهجمث 

 2116سنة  KTSP و 2114السنة  KBKبلها يعين من املناهج الدراسية ق

اليت ينفده يف العام الدراسي  2113مث يقيم بتنمية ابملنهج الدراسي 

 املنهجهي  2113الدراسي  املنهج. قال حممد فضل هللا أن 2113/2114

يف نظام وزارة الرتبية والثقافة  2113السنة  21الدراسي مناسبة ابحلقوق رمرة 

يقول أن املنهج الدراسي هو مجيع اخلطة  2118السنة  35اإلندونسيا رمرة 

والنظام عن األهداف واحملتواايت واملصدر التعليمية وكيفية اليت تستخدم ملبادء 
                                                           

21 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Penerbit Teras, 8119), hlm. 1 
28 Ibid., hlm. 3. 
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هو  2113واملنهج الدراسي  23يم ليبلع األداف الرتبية القومية.عملية التعل

 لتطوير 2113/2114يف العام الدراسي لدراسي الذي يستخدم نهج اامل

( الذي يؤدي اىل تطوير الوضعية واملعرفية KTSPالدراسي القبل ) املنهج

 22واملهارة.

اليت يكون  2118السنة  35كما يف نظام وزارة الرتبية والثقافية رمرة 

أن املنهج الدراسي  2114السنو  58الرتبية والثقافة رمرو  تغيريا من نظام وزارة

ويبلغ على النواحي  2113/2114هي املنهج الدي تنفذ يف السنة  2113

واحملتواايت واملود والناحية الثانية هي  منها اإلعداد والنظام عن األهداف

 22الكيفية املستخدمة لعملية التعليم.

هو لتحسني وتنسيب ابألخالق واملعرفة  املنهجمن هذا  اما التأكيد

( التعليم اليت يعمل املدرس بسكل 1) 2113نهج الدراسي واملهارة. يتبع امل

( إبرة التعليم 2العملية متطورا بعملية التعليم يف املدرسة والفصل واجملتمع. و )

مباسرة الطالب مناسبا خبلبية والعالمات اخلصة وقدرة األول من الطالب. 

ب إنتاج كل الطالوأصبحت اإلبرة التعليمية إنتاج التعلم هلم وأصبح إنتاج  

 املنهج الدراسي.

                                                           
23 Lampiran 1 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112 tentang perubahan peraturan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 8112 tentang Kurikulum 8113 (Jakarta: Berita Negara RI Tahun 

No 1691, 8112), hlm. 1  
22 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 16. 
22 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112..., hlm. 1 
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تغري جودة الكفاءة اليت يؤخذ من املادة اىل املادة اليت يؤخذ من الكفاءة. 

 نظرة اىل ذلك يصف التعليم صفة املنهج املتكاملة يف كل املود التعليمية.

 2113املنهج الدراسي أسباب تقوين  .ب

التكنولوجيا تقديرا ابلعوامل الداخلة وتقدم  2113تغيري املنهج الدراسي 

 26حىت حيتاج اىل جيل الذي يعيش يف هذا الزمان. وتلك العوامل منها:

 حتداي داخيليا .أ

لة التعليمية اليت تبعا حتداي داخليا من بالد إندونيسيا مطابق ابحلا

الرتبية القومية القياسية اليت يشمل على  8مبطالبة التعليمية اليت أحال اىل 

قياس احملتوى، قياس الكفاءة اإلخراجية، قياس املعلم، وقياس الوساءل 

حتداي  27.واملرافق، وقياس اإلداري، وقياس الدفاع وقياس تقييم الرتبية

  تنمية اجملتمع يف إندونسيا نظرة اىل مبلغ اجملتمع املثمر. األخر هو عن 

 حتداي خارجيا .ب

حتاداي خارجيا منها عن تدفق العوملة وبعض القضية عن مشكالت 

بيئة احلياة، تقدم التكنولوجيا واألخبار، وعيش الصناعة اإلبداعية والثقافة 

 و تنمية الرتبية يف املستوى الدويل.

                                                           
26 Lampiran 1 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112 tentang perubahan peraturan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 8112..., hlm. 1 
27 Ibid., hlm. 1. 
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 صقل العقل .ج

 22هو: 2113العقل يف املنهج الدراسي  صقل

 تقوية رمط التعليم يؤكد علي الطالب (1

 تقوية رمط التعليم املتكاملة (2

 تقوية رمط التعليم ابلسبكة (3

 دة ااملية رمط التعليم نشط ويبحث عن تقو  (4

 تقوية رمط التعليم ابلنفس أواجملموعة (5

 عدة الوسائط املتعددةتقوية رمط التعليم ابلقا (6

تقوية رمط التعليم ابلقاعدة الكالسيكي اليت يهتم بتنمية احملتكلة  (7

 اخلاصة للطالب

 اجلمع واملعارف متقوية رمط التعليم العلو  (8

 تقوية رمط التعليم احلرج  (9

 تعزيز أرماط تدبري املنهج الدراسي .د

ل املدرس الدرسي جهاز اإلدارة املتعلق بتقوايت عم ملنهجلال

ابملشاركة وتقوايت اإلداري املدرسية من رئيس املدرسة وتقوايت املادة 

 بنقس املادة اليت غري مناسبة وزيدة املادة اليت أجيد ومناسبة للطالب.

                                                           
22 Ibid., hlm. 8. 
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 وأهدافه 2113أمهية املنهج الدراسي  .ج

الدراسي للتعليم متعلق اآلت لتحقيق اهداف الرتبية  املنهجوظيفة 

الدراسي هناك مبادء إلجراء التعديالت وخفظ  املنهجة أن القومية. للمدرس

التكرير من انحية املادة يف عملية التعليم أو املكوانت  التعليقات وإجتنااب من

الدراسي  املنهجللمجتمع نفسهم، وظيفة  29اليت تتعلق ابلعملية وجهاز التعليم.

لتقومي العملية واحلصول من ذلك املنهج، حىت اجملتمع يستطيع هناك للمراجع 

املشاركة بينهم ويعطي اإلكرتاحات واإلنتفادات لتنمية وتسحيح املنهج يف 

 مستقبل احلياة يناسب ابإلرادة اإلحتياجات من اجملتمع.

هو إلستعداد الناس اندونسيا لكي  2113الدراسي ملنهجان أهداف ال

سخصيا وهلم اجملتمعة إندونيسيا إمياان وإخراجيا وإبداعي يستطيع ويقدر العيش 

     61وميتكرة ومؤثر يف حياة اجملتمع األمة والدولة واحلضارة العاملية.

خاصة بنظر اىل  2113الدراسي  املنهجعند حممد فضل هللا أن أهداف 

 61هي: 2113السنة  35مرة الن Permendikbud RIنظام 

لتحسني جودة الرتبية بقياس الكفاءة من الوضع والقدرة واملعريف ليوجة حد  .1

 الزمان

                                                           
29 Muhammad Zaini, Pengembangan..., hlm. 9. 
61 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112..., hlm. 3 
61 M. Fadlillah, Implementasi..., hlm. 82. 
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 لصياغة وحتسني الناس منتجه ومبدع لبتات بناء بالد إندونيسيا .2

  لتعليملتخفيف املعلم يف شرح املادة التعليمية واإلعداد ا .3

لتحسني دورة الرئيس الدائرة واجملتمع مقياسا يف تعيني جودة الرتبية يف  .4

 الدراسي املنهجتنفيد 

   لتحسني املزامحة الصحية بني املدارس بناحية جودة التعليم. .5

 2113الدراسي  املنهجتطبيق  .د

-outcomes) الكفاءة على قائم املنهج هو 2113الدراسي  املنهج

based curriculum)  لدى أصبح تطويره يف مستوى كفاءة التخرج. يف بنياته

 ملهمة تفاعلية تعليمية عملية تنفيذ على 2113وحمتوايته، يركز منهج عام 

 هو املستخدم املدخل 68.بنشاط املشاركة على الطالب حتفز وصعبة وامتعة

 إىل املستندة التعلم نتائج تقومي مع (scientifich approach) علمي مدخل

 األساسية الكفاءات منالدراسي  املنهج هيكل يتكون. واملنتجات لعملياتا

 63:التايل النحو على

 الروحية املواقف يف األساسية للكفاءة األول األساسية الكفاءة (1

 االجتماعية واقفللم األساسية للكفاءات الثانية األساسية الكفاءات (2

                                                           
68 Mahmud Efendi, Implementasi Kurikulum 8113 pada mata pelajaran PAI :Studi Kasusu di 

kelas VIII A SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 8112) 

hlm. 31 
63 Lampiran 1 Permendikbud RI No. 32 Tahun 8112..., hlm. 6. 
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 املعرفة لكفاءات الثالثة األساسية الكفاءات (3

 املهارات لكفاءات الرابعة األساسية الكفاءات (4

له خصائص خمتلفة عن املنهج السابق. نظرًا ألن  2113منهج  تنفيذ

 على تطبيقها إىل املعلمون حيتاج اليت املبادئ يستخدم 2113منهج عام 

 62:ذلك يف مبا ، طالهبم

 ذلك معرفةيبحث عن  للطالب يعَرف الطالب من .1

 خمتلفة مصادر على يعتمد كمصدر التعليم املعلم من .2

 العلمي املدخل إىل النصي املدخل من .3

 الكفاءة على ميالتعل إىل احملتوى ميالتعل من .4

 كاملاملت التعليم إىل اجلزئي ميالتعل من .5

 اإلجاابت مع للتعلم الفردية اإلجاابت على يركز الذي ميالتعل من .6

 األبعاد متعددة حقيقة هي اليت

 التطبيقية املهارات إىل اللفظي ميالتعل من .7

 اللينة واملهارات الصعبة املهارات بنيحتسني املطابق  .8

 ويف ، رهاويطو  الطالب إرادة يبين ، املثالية القيم يطبق الذي ميالتعل .9

 دراسي فصل يوجد مكان كل

                                                           
62 Mahmud Efendi, Implementasi..., hlm. 38. 
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 الفصل مكان وكل طالب شخصكل  أي ،كلهم معلمون .11

 وفعالية كفاءة أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام .11

 التعليم

 للطالب الثقافية واخللفيات الشحصية الفروق على التعرف .12

 الطالب سابعلى اكت 2113الكفاءة لعام  على القائم املنهج يركز

 من وجمموعة الكفاءات من عدًدا املنهج يغطي وابلتايل الكفاءات، لبعض

 شكل يف إجنازاهتم مالحظة هبا ميكن بطريقة ذكرها يتم اليت التعلم أهداف

 .للنجاح كمعيار مهاراهتم أو الطالب سلوك

 2113الدراسي  ملنهجتنفيد تعليم اب .ه

 2113 الدراسي ملنهجتعليم ابتنفيد  .1

يشرح أن  2113)أ( السنة  81( Permendikbudعند احلقوق )

تنفيد التعليم هو عملية التعليم الذي يعطي الفرصة اىل الطالب لتطوير 

ملكتهم يكون القدرة املزيدة يف الوضعية واملعرفية واإلتقان اليت حيتاجها نفسه 

لذا البد  62واألمة واملسامهة يف إزدهار احلياة البشرية.  للعيش واإلجتماع

 لتعليم يوجه اىل لتقوية كفاءة مرجًوا للطالب. 

                                                           
62 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 179. 
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يركز ( 1كان بعض األساس اإلهتمام للمعلم يف تنفيد التعليم، منها )

( 4( جيعل التعليم املسرور )3( تطوير إبتكار الطالب، )2، )اىل الطالب

( تزويد ؛برة العليم 5واملنطق واحلركية )حيتوي علي القيم واجلمال واألخالق 

  66إبستخدام بعض إستريجتيات والطرق املسرورة احلال والفعال وله املعىن.

 2113الدراسي  املنهجخصائص تعليم يف  .2

، خصائص الفردية من املناهج 2113الدراسي  ملنهجيف تعليم اب

  األخرى قبلها، منها:

 ممدخل التعلي .أ

يستخدم املدخالن وهو  2113الدراسي  ملنهجالتعليم ابمدخل 

-Tematik( واملدخل )Scientifich Approachاملدخل العلمي )

Integratif.)67  املدخل العلمي هو املدخل يؤخذ من عملية العلمي

وهو تتعلق من املكوانت منها املالحظة والسؤال والتجريب والتجهيز 

كلهن ال بد أن يستخدم يف  62عداد وااإلستنتاج واإلخرتاع.واإلست

 .األنشطة األساسية بل ال يكون الدور يف التعليم

                                                           
66 Ibid., hlm. 121. 
67 Ibid., hlm. 172. 
62 Imas Kurdiasih dan Berlin sani, Implementasi Kurikulum 8113 konsep dan penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 8112), hlm. 121.  
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ملدخل أن يف التعليم ( هو اTematik-Integratifواملدخل )

يصنع املوضوع ابخلصائص الفردية وتينفيدها تعلقا بني املوضع الواحد 

ال بد على املعلم أيعالق بني املادة واملادة اآلخر فلذا  69واملوضع األخر.

املعريف كان املناسبة بني املود و التعليم وينتجه الطالب لدي الوضع و 

 واملهارات املختاج. 

 كفاءة اإلخراج .ب

اخلصائص الثاين هو كفاءة اإلخراج. ويف هذا احملل تتعلق كفاءة 

اإلخراج بكفاءة الوضع واملعريف واملهارات. وقد كان هذا الكفاءات يف 

الدراسي  املنهجيركز  الدراسي قبلها، ويفرق يف تسميته ومؤكده. املنهج

اىل الكفاءة  2113الدراسي  املنهجعرفية و يغري يف قبلها اىل الكفاءة امل

   71الوضعية أي التاديب.

 عن( Taksonomi) التصنيفات نظرية ينظر إىل الكفاءة حتديد

 والعاطفية املعرفية اجملاالت وهي األهل، بني املعروفة التعليمية األهداف

 عمليات طريق عن الثةالث اجملاالت هذه على احلصول يتم. والنفسية

 والعيش والتقدير واجلري القبيل أنشطة من حيصل املواقف. خمتلفة نفسية

 والتحليل والتطبيق والفهم التذكر أنشطة من حتصل املعرفة. واملمارسة

                                                           
69 M. Fadlillah, Implementasi..., hlm. 176. 
71 Ibid., hlm. 177. 
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 والسؤال املالحظة أنشطة من حتصا القدرة أواملهارات. واإلبداع والتقييم

 النجاح لتحديد األساس القدرة ههذ ستكون. واإلبداع والتفكري واحملاولة

 .الطالب كان ومىت كان أينما

 تقومي تعليم .ج

 املنهجو  2113الدراسي  املنهجبني  تفرقن اليتاخلصائص 

 هو استخدام 2113الدراسي السابق هي التقييم. يف املنهج الدراسي 

الدراسي  املنهج من بينما. (authentic assesment) صيلاأل تقييمال

KTSP هيمنة أكثر اما ،وقطوعة بني املكوانت جزئًيا التقييم كوني أن 

 71.املكتوبة االختبارأعمال  من أو للطالب املعريف التقييم حيث من

 لرومسان وفًقا (authentic assesment) األصيل التقييم يعترب

 صياغتها مصطلحات عن عبارةهي  (Pariang) كتاب فاراينج يف

 إكمال على قدرهتم الطالب ميكن قد اليت التقييم أساليب بعض لشرح

( authentic assesment) األصيل التقييم 78.املشكالت وحل الفهم

 ويستخدم الطالب، تعلم نتائج حتقيق يوضح دليالً  يتضمن الذي هو

                                                           
71 Ibid., hlm. 172. 
78 Pariang Sonang Siregar dan Rindi Genesa Hatika, Ayo Latihan Mengajar: Implementasi 

Kurikulum 8113 di Sekolah Dasar (Peerteaching dan Microteaching), (Sleman: Penerbit 

Deepublish, 8119), hlm. 12. 
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من  كل التقييم يشمل 73.ميالتعل أنشطة يف متكاملة بطريقة التقييم

 املتكامل التقييم يوضحوف س. التعلم ونتائج للعملية الطالب استعداد

 أوحىت اخلاصة التعلم ونتائج وأسلوهبم الطالب قدرة الثالثة للمكوانت

 ومرافقة( intructional effect) تعليمية أتثريات إنتاج على قادرًا يكون

(nurturant effect) 72.ميللتعل 

 ربيةاللغة الع تعليم يف 2113الدراسي  املنهج .7

 ةيف تعليم اللغة العربي 2113األساسي للمنهج الدراسي لنظام ا .أ

يف نظام وزارة الرتبية  2113السنة  21احلقوق رمرة  يفالدراسي  املنهج

أن املنهج الدراسي هو مجيع اخلطة  2118لسنة ا 35ندونسيا رمرة والثقافة اإل

والنظام عن األهداف واحملتواايت واملصدر التعليمية وكيفية اليت تستخدم ملبادء 

هو  2113واملنهج الدراسي  72يم ليبلع األداف الرتبية القومية.عملية التعل

 لتطوير 2113/2114يف العام الدراسي لدراسي الذي يستخدم نهج اامل

( الذي يؤدي اىل تطوير الوضعية واملعرفية KTSPالدراسي القبل ) املنهج

 76واملهارة.

                                                           
73 Ibid., hlm. 12. 
72 M. Fadlillah, Implementasi..., hlm. 179. 
72 Lampiran 1 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112 tentang perubahan peraturan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 8112 tentang Kurikulum 8113 (Jakarta: Berita Negara RI Tahun 

No 1691, 8112), hlm. 1  
76 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 16. 
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اليت يكون  2118السنة  35كما يف نظام وزارة الرتبية والثقافية رمرة 

أن املنهج الدراسي  2114السنو  58الرتبية والثقافة رمرو  تغيريا من نظام وزارة

ويبلغ على النواحي  2113/2114هي املنهج الدي تنفذ يف السنة  2113

واحملتواايت واملود والناحية الثانية هي  منها اإلعداد والنظام عن األهداف

 77الكيفية املستخدمة لعملية التعليم.

 165يف تعليم اللغة العربية مناسبا برسالة وزارة الشؤون الدينية رمرة ا ام

هي املواد الذي  2113ينفد ابملنهج الدراسي اللغة العربية  أن 2114سنة 

يركز اىل التأديب والتطوير وتنمية الوضعية اجليدة اىل اللغة العربية يف املهارات 

اإلستقبالية أو املهارات اإلنتاجية. ويهدف املود اللغة العربية هي تطوير القدرة 

ابية اليت تتكون من املهارات األربعة؛ سانية أو الكتلإلتصال يف اللغة العربية ال

؛ وتنمية أمهية اللغة العربية كاللغة األجنابية أللة التعلم  املصادر اإلسالمية

 72.وتطوير املفهوم عن التعلق بني اللغة والثقافة

 (KD) ( ووالكفاءة األساسيةKIلكفاءة العجمة )ا .ب

                                                           
77 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 8112 tentang perubahan peraturan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 8112 tentang Kurikulum 8113 (Jakarta: Berita Negara RI Tahun No 1691, 

8112), hlm. 1 
72 Surat Keputusan Mentri Agama Nomor 162 Tahun 8112..., hlm. 27. 
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الكفاءة العجمة هي احلبل لبعض الكفاءات األساسية اليت أنتجها 

الكفاءة يف املدرسة  79بتعلم املود التعليمية كاملتاكاملة بني املود التعليمية.

انوية اإلسالمية متساوي مع الكفاء يف املدرسه الثانوية غري اإلسالمية أي الث

السنة  21( رمرة UU Sistem Pendidikan Nasionalيتبع اىل احلقوق )

اليت قال فيه أن الكفاءات منها الكفاءة الوضعية للكفاءة األوىل  2113

 21يف الكفاءة الرابعة. والثاين، واملعرفية  يف الكفاءة الثالثة والقدرة أو املهارات

والكفاءة اإلساسية للمواد التعليمية يف املدارس اإلسالمية ينزل من 

الكفاءة العجمة األربعة. الشرح من الكفاءة األساسية ليفطش أن الكفاءة ال 

يقف يف الكفاءة املعريفية، بل يستمر يف املهارات والوقف يف الوضعية أو 

 ذلك أن املواد التعليمية كاألمر من صياغة الوضع وأمهية السلوك. بنظر اىل

 تعلم املود.

قد أصبح اللغة العربية إحدى مادة التعليم يف املدرسة الثانوية ابلوقت 

ثالثة احلصة يف كل أسبوع. وكان يف احلصة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

الدراسي هي املواد  ملنهجوكانت اللغة العربية اب 21دقائق. 41هناك حوىل 

الذي يركز اىل التأديب والتطوير وتنمية الوضعية اجليدة اىل اللغة العربية يف 

                                                           
79 Surat Kemputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 8112..., hlm. 3. 
21 Ibid., hlm. 2. 
21 M. Fadlillah, Implementasi..., hlm. 23. 
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املهارات اإلستقبالية أو املهارات اإلنتاجية. ويهدف املود اللغة العربية هي 

ابية اليت تتكون من سانية أو الكتلتطوير القدرة إلتصال يف اللغة العربية ال

املهارات األربعة؛ وتنمية أمهية اللغة العربية كاللغة األجنابية أللة التعلم  

 52؛ وتطوير املفهوم عن التعلق بني اللغة والثقافة.املصادر اإلسالمية

-outcomes) الكفاءة على ئمقا املنهج هو 2113الدراسي  املنهج

based curriculum) يف. التخرج كفاءة مستوى يف لدى أصبح تطويره 

 تفاعلية تعليمية عملية يذعلى تنف 2113عام  منهج يركز وحمتوايته، بنياته

 املدخل 23.بنشاط املشاركة على الطالب حتفز وصعبة وامتعة ملهمة

 نتائج تقومي مع( scientifich approach) علمي مدخل هو املستخدم

 الدراسي من املنهج هيكل يتكون. واملنتجات لعملياتا إىل املستندة التعلم

 22:التايل النحو على األساسية الكفاءات

 الروحية املواقف يف األساسية للكفاءة األوىل العجمة الكفاءة .1

 االجتماعية فللمواق األساسية للكفاءات الثانية ةالعجم الكفاءات .2

 املعرفة لكفاءات الثالثة العجمة الكفاءات .3

 املهارات لكفاءات الرابعة العجمة الكفاءات .4

                                                           
28 Surat Keputusan Mentri Agama Nomor 162 Tahun 8112..., hlm. 27. 
23 Mahmud Efendi, Implementasi Kurikulum 8113 pada mata pelajaran PAI :Studi Kasusu di 

kelas VIII A SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 8112) 

hlm. 31 
22 Lampiran 1 Permendikbud RI No. 32 Tahun 8112..., hlm. 6. 
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يف املدرسة الثانوية  2113الدراسي  ملنهجغة العربية اباحملتوي من تعليم الل .ج

 اإلسالمية

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية هتدف اىل إستعلب الطالب 

املهارة األربعة، منها مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة  على

الكتابة، وجبانبها يرجى على الطالب أن يستعبوا يف العناصر اللغوية منها 

األصوات واملفردات )التعايري السياقية والعبارات اإلصتالحية( والرتاكيب 

 22النحوية.

السنة  165( رمرة KMAوكتب يف الرسالة التقريرية من الوزير الدينية )

أن اللغة العربية تكون املود الرمسية اليت يدخل يف اجملموعة )أ( والذي  2114

يف املدرسة اإلبتدائية واملدرسة الثانوية هناك فرض يؤخذ لتعلم الطالب 

احملتوى من تعليم اللغة العربية يف   26اإلسالمية واملدرسة العالية اإلسالمية.

املدرسة الثانوية اإلسالمية تشمل على املوضوع من النصوص اللسانية والكتابية 

ل الشرح أو احلوار السهلة عن التعريف ابلنفس واحلياة املدرسية واحلياة بشك

 27العائلية والبيت واهلواايت واملهن واألنشطة الدينية والبيئة.

 

                                                           
22 Kementrian Agama RI, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 8113, 

(Jakarta: Kementrian Agama, 8112), hlm. 1. 
26 Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Thun 8112...., hlm. 18. 
27 Ibid., hlm. 21. 
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  2113الدراسي  ملنهجتنفيد تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب .8

عليمية هو أهم العناصر يف يف تنفيد التعليم، املعلم والطالب واملواد الت

عملية تنفيد التعليم. هذا العناصر الثالثة املشاركة بينهم. إن مل تكن إحدى 

األخر طبعيا وال ينفد عملية التعليم  العناصر، ال يستطيع ان يشارك عنصوران

جيدا. إن نظرت عملية التعليم من انحية املعلم، ظهر أن املعلم ميسك الدور 

لم كصانع التقرير الذي يتعلق بثالثة الألنشطة، وهي ختطيط املهمة، وظيفة املع

  22التعليم وتنفيده وتقوميه.

أن  2114سنة ال 165رمرة  KMAكما عرفنا يف الرسالة التقريرية 

املهارات يف اللغة العربية تكون األهداف الفرضية أصبح الكفاءة وحتقيق التعليم. 

من املهارات األربعة ال تفرق يف تنفيد تعليمه كما يف تعلم اللغة العربية ابلنظرية 

الوحدة. من مهاراهتا أحدها مهارة القراءة. سشرح أيضا ان املهارة القراءة مهمة 

لعلوم اإلسالمية وهي القرءان الكرمي واحلديث، والكتب ابللغة لتفهيم مصادر ا

العربية اليت تتعلق ابإلسالم للطالب. وابلقراءة العلوم واملعارف بني الناس سوف 

 يوسع ويستعيب للطالب. 

ان التعليم يركز اىل أنشطة  2113الدراسي  املنهجيف عرف التعليم 

رب اجلديد ابخلرب املاضي يف الطالب لكشف اخلرب الواسع ويفكر ويفطش اجل
                                                           

22 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 8112), hlm. 91. 
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الدراسي  املنهج 29فكره، ويطور أن يكون اخلرب أو لقدرة يناسب ابلبيئة واألزمنة.

يتبع النظرية األساسية أن املعارف ال سيستطيع أن ينقل من املعلم اىل  2113

أن الطالب عامل الذين ملكو القدرة ليبحث ويبين ويصلح  الطالب مباشرا بل

  .ويكثر امارسة العلوم يف اليومية ويستخدم املعارف

يف الكفاءة العجمة الثالثة يزكز ايلكفاءة الساسية لتعليم اللغة العربية 

مكتوبة يف النمرة الثانية والثالثة أن ال بد على الطالب أن يفهم لفظ احلروف 

افة واجلمل اليت تتعلق ابملوضوع ويوجد املعىن أو الفكرة الرائسية والكلمات اإلض

 من اجلمل عن املوضوع املبحث. وهذة الكفاءة مسوي على مؤشر من الكفاءة

للكفاءة العجمة الرابعة له كل املهارة كمؤشر حتقيق  91من تعليم مهارة القراءة.

ويف تنفيذ تعليم   ا غري متفرقة يف تعليمه.تقوم موحد الكفاءة للمهارات اللغوية

القراءة خنتاج اىل محاسة الطالب يف تعلم اللغة الغربية ويتبع كل العملية يف التعليم 

 حيت حيتاح املعلم اىل دؤوب الطالب. 

 ملهارة القراءة 2113الدراسي  ملنهجعملية التخطيط لال .1

أول من  ( هوBanghart & Trullالتحطيط من ابغارت وترول )

مجيع العملية املنطقي ويشمل على التفاؤل اليت أيسس بتأمني أن يستطيع 

                                                           
29 Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Thun 8112....,hlm. 311. 
91 Ibid., hlm. 129. 
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وقال حدري نووي أن التخطيط هو الرتكيب من  91حل املشكالت.

اخلطوات حلل املشكالت أو تنفيد العمل املركز اىل حتقيق األهداف. ويف 

الرتكيب املو التعليمية وإستخدام الوسائل واملدخل التعليم ختطي هو عملية 

والطريقة والتقييم ابلوقت املعني ايل ينفد يف إحدى األزمنة  لتحقيق 

 98األهداف املعني.

التعليم الذي  اخلطوة األول يف املعايري العملية هي التخطيط من

تنفيذ التعليم (. خطة RPPالتعليم )يوجد بنشاط تركيب إعداد تنفيذ 

ر إعداد (. تطويsilabus) العام يركب املعلم إلعطاء املعىن من التخطيط

نفيذ التعليم يساوي ما قد كتب يف التخطيط العام ابألوال واملواقف من ت

املدارس من قدرة األول لطالب، والغرية واحلماسة وقدرة اإلجتماعي 

  م والبيئة.والشعر واألسلوب يف التعلم وخلفية الثقافة والنظا

خطة تنفيذ التعليم يكتب إبهتمام مسوى أو املستوى بني الكفاءة 

( واملود التعليمية وعملية التعليم KD( والكفاءة األساسية )KIالعجمة )

التعليمية يصبح املوحد. أما املكوانت من خطة نتنفيذ  والتقييم واملصادر

ريقة التعليم وط علي أهداف التعليم ومادة التعليم التعليم هي يشمل

 ومصادر التعليم والتقييم. 
                                                           

91 Abdul Majid, Perencanaan..., hlm. 16. 
98 Ibid., hlm. 17. 
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تقرير وزير  رسالةيم يف وهذه اخلطوات لصناعة خطط تنفيذ التعل

الدراسي  املنهجعن تطبيق  2114سنة  165( رمرة KMA) شؤون الدينية

يباحث  (1يف املادة الرتبية لدين اإلسالم واللغة العربية، منها ) 2113

ملود التعليمية اليت تورز أجناز الكفاءة يتعرف ابو ( 2) (silabusالتخطيط )

يطور  (4خاصة ملهارة القراءة و)يعني أهداف التعليم( 3و)األساسية 

يعني عدة الوقت ( 6و ) يشرح التقييم من التعليم( 5و) عملية التعليم

 .يعني املصادر التعليمية( 8واألخر ) التعليمي

 وات املذكورة:وهذه الشكل لكتابة خطة تنفيذ التعليم يناسب ابخلط

 إسم املدرسة :
 املادة التعليمية :
 الفصل/ املرحلة :
 املود الرئيسي :
 الوقت :

 الكفاءة الرئيسية .أ
 الكفاءة األساسية واملؤثرة .ب

 ______)الكفاءة األساسية يف الكفاءة الرئيسية الواحدة( .1
 ______)الكفاءة األساسية يف الكفاءة الرئيسية الثانية( .2
 ______ )الكفاءة األساسية يف الكفاءة الرئيسية الثالثة( .3

 مؤثرة املبلغ:________
 ______ )الكفاءة األساسية يف الكفاءة الرئيسية الرابعة( .4

 مؤثرة املبلغ:________
 أهداف التعليم .ج
 مادة التعليم .د
 طريقة العليم .ه
 الوسائل وأالت التعليم ومصدر التعليم .و
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 سائلالو  .1
 األت .2
 مصدر التعليم .3

 خطوات عملية التعليم .ز
 اللقاء األول: .1

 نشاط األول )... دقائق( (أ
 نشاط األساسي )...دقائق( (ب
 نشاط اإلغالق )...دقائق( (ت

 اللقاء الثاين .2
 نشاط األول )... دقائق( (أ

 نشاط األساسي )... دقائق( (ب
 نشاط اإلغالق )... دقائق(  (ت

 كيفية التقييم .ح
 نوع أوتقنيات التقييم .1
 أالت التقييم .2
 نظام التقييم .3

 

 ملهارة القراءة 2113الدراسي  ملنهجتنفيد تعليم اب .2

 اىل ثالث خطوات، منها:  اللغة العربية ويقسم تنفيد تعليم

 (نشاط األول )البداية .أ

 يف. علمالت عملية إىل الدخول قبل األول نشاط هو األول نشاط

 93:يلي مبا القيام للمدرس ميكن النشاط، هذا

 ميالتعل يف للمشاركة ونفسيا جسداي الطالب إعداد (1

 الدعاء وفتح التعليم ابلسالم قراءةب التعليم النشاط إبداء (2

                                                           
93 M. Fadlillah, Implementasi...., hlm. 128. 
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 قد درسوا قبلها التعليمية املواد حول السؤال طرح (3

 وشرح مادة لدروس مهمةالوظيفة  أو مشكلة إىل الطالب صيلتو  (4

 .قهاستحق اليت األساسية الكفاءات أو ميالتعل أهداف

 سيقوم اليت ألنشطةبعض ا وشرح املادة لنطاق تفصيلي خمطط تقدمي (5

 يف التعليم الطالب هبا

 التعليمية املواد ملزااي وفًقا السياق حسب الطالب ميلتعل الدافع توفري (6

 .وتطبيقها

 مع التكيف للمدرس ميكن أي ، رنةاألنشطة امل األول هو نشاط

 أهداف وإيصال للتعلم الدافع هو بداية يف النشاط اهم .فصل حال

 من الغرض. تعلمها جيب اليت ابملواد يتعلق فيما احلوافز وتوفري ميالتعل

 عملية يف للمشاركة ستعدينوامل املشاركني يكون أن هو النشاط هذا

 .ميلتعلا

 األساسي اطنش .ب

 ألنه ميالتعل عملية يف والرئيسية النشاطأهم  هو األساسي النشاط

 جيب النجاح، على للحصول. النشاط هذا يف التعليمية املواد سيشرح

 النشاط. ميالتعل يف بنشاط واملشاركة ستعدادإلا على الطالب على
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يستخدم  اليت ميالتعل أهداف لتحقيق ميتعلال عملية هو األساسي

 ليبحثوا الطالب وحتفيز وصعبة وامتعة وملهمة وتفاعلية بنشاط تنفيذها

 92.األخبار من املواد عن

 إجراءات هي اليت األساسية ابلكفاءاتيتعلق  األساسي النشاط

 املعلم أمثلة مالحظة من الطالب يتمكن أن املعلم يسهل شيء، لفعل

 التغذية ويوفر الطالب من املعلم يتحقق مث الطالب، ويقلد اخلبري، أو

 .للمتابعة والتدريب املرتدة

 على تعتمد أنشطة مخسة التعلم يف األساسية األنشطة تشمل

 والسؤال (mengamati) املالحظة وهي العلمية، املناهج

(menanya) والتجريب (mencoba) والتفكري (menalar )

 92.(mengkomunikasikan) والتواصل

 (النهاية) اإلغالق نشاط .ج

نشاط اإلغالق أو النهاية هو النشاط الذي يهدي اىل أخري 

عملية التعليم. يستخدم املعلم هذا النشاط ليستنتج املادة املدروس قبلها 

 مع الطالب. يعمل املعلم ةالطالب تقومي التعليم لنظر جناح التعليم. يف

 الغالب يستغرق نشاط اإلغالق عشرة دقائق. 

                                                           
92 Ibid., hlm. 123 
92 Endah Tri Priyatni, Desain..., hlm. 97. 
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 أو ملخًصا أنفسهم الطالب مع املعلم يقدم ،اإلغالق نشاط يف

 مت اليت األنشطة حول وأتمالت تقييمات وإجراء للدرس، استنتاج

 ونتائج العملية حول مالحظات وتقدمي وبرجمًيا، متسق بشكل تنفيذها

 اإلثراء، برامج العالجي، لمالتع شكل يف املتابعة أنشطة وخطة التعلم،

 لنتائج وفًقا جمموعات ويف فرداي املهام سنادوإ االستشارة خدمات

 96.التايل التعليم يف التعليم خطط وتقدمي ، للطالب التعليم

 2113الدراسي  ملنهجليم مهارة القراءة ابالتقومي من تع .3

التعييم هو معيار عن اخلطوات وآلة تقومي نتائج تعلم الطالب. أن 

عندما  97تقومي التعليم كعملية مجع وحرث ما ليحسب إنتاج الطالب.

مي املستخدم وخطواته يعمل عملية التقومي ألا بد على املعلم أن يعني التقو 

وأسالبه. إرما مل حتقق الكفاءة األساسية فألا بد أن يبحث مرة اخرى يف 

  92التخطيط والتنفيذ بقصد اإلصالح.

التفومي خيصص بتقومي العصر  2113الدراسي  املنهجويف 

(authentic assesmentالذي يستخدم كليا أو شامال ليق ) ييم من

                                                           
96 Lampiran 1 Permendikbud RI Nomor 21A Tahun 8113 tentang Implementasi Kurikulum 

8113. hlm. 16. 
97 Surat Keputusan Menteri Agama..., hlm. 311. 
92 Abdul Majid, Perencanaan..., hlm 
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يشمل على  99( التعليمي.output( وعملية واخلارج )inputاإلدخال )

األداب أو الوضع واملعريف واملهارات. يف املكوانت الثالثة اساليب وآلة 

 متفرقة يف تطبيقه. 

 تقومي كفاءة املوقف .أ

ق مبوقف الطالب ابملادة تقومي املوقف هي التقومي الذي يتعل

التعليمية وموقف الطالب ابملعلم وموقف الذي يتعلق بنظام أو 

نتيجة والعادات اليت تتعلق ابملادة. وهذا التقومي يستخدم بعض 

التقومي وهي املالحظة والتقومي الشخصية والتقومي ابألصدقاء 

والسجل. وآلة التقومي املستخدم من املالحظة والتقومي الشخصية 

 rating) التقومي ابألصدقاء يستعمل الدفتار أوقياس التقوميو 

scale.111(، وأما السجل هو كتابة املعلم  

 تقومي كفاءة املعريف .ب

تقويو كفاءة املعريف هو التقويو اليت تتعلق بكفاءة املعريف من 

ر أو غري اإلختبار أو إعطاء الطالب. ويستخدم هذا التقومي ابإختبا

قبل تنفذيذ التعليم البد على املعلم أن تعد آلة التقومي  111الوظيفة.

                                                           
99 Surat Keputusan Menteri Agama..., hlm. 311. 
111 M. Fadlillah, Implementasi..., hlm. 811. 
111 Ibid., hlm. 812. 
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اليت يشمل علي اإلختبار الكتابية او اللسانية او الوظيفة كإجابة 

 السؤأل القصرية أو اجابة الوصف أو اإلختار أو ضع املناسب. 

 تقومي كفاءة املهارات .ج

عرفة كفاءة املهارات للطالب، عل املعلم أن يقوم التقومي يتقومي مل

العمل أوالتقومي الذي يسأل الطالب ملبادرة الكفاءة ابملمارسة أو 

( rating scaleالتدريب. ويف كيفية تقوميه يستخدم قياس تقومي )

ابلدفتار. أما يف اللغة العربية التقومي من املهارات تتعلق من تدريب  

رات اللغوية والعمل يف املناقسة من اإلستماع والكالم كل املها

 والقراءة والكتابة.

 البحوث السابقة .ب

 ملنهجالبحث الذي كتبته اما رسالنا ابملوضوع "تعليم مهارة الكالم اب أوال،

 1للطالب الصف العاشر العلم الطبيعي السابع يف املدرسة العالية  2113الدراسي 

م". هذا البحث يؤكد  2118/2119( للعام الدراسي Trenggalekاترجناليك )

للطالب الصف العاشر العلم  2113الدراسي  ملنهجعلى كيفية تعليم مهرة القراءة اب

م"  2118/2119اترجناليك للعام الدراسي  1الطبيعي السابع يف املدرسة العالية 

العاشر العلم  وما العوامل الداعمة والعائقة يف تعليم اللغة العربية للطالب الصف
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الطبيعي السابع. نتائج حبثه أن تعليم مهرتة القراءة جيد ابحلقيقة اىل قدرة الطالب 

على القراءة وفهم النص وسهل القراءة ابملفردات هلم. والعوامل الداعمة هو املدرس 

يسهل يف اإلعداد وكثر كتب الدرس اللغة يف هذه املدرسة. العوامل العائقة كان 

  118.ف يف اللغة العربية ونقصان من إستعاب املفرداتالطالب مل يعر 

من املكاوي شكرا ابملوضوع "تطبيق تعليم اللغة العربية ابملنهج  حبثاثنيا، 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعلمون سرووينج كيبومني للعام  2113الدراسي 

 2113الدراسي  املنهجوالذي يهدف إىل معرفة تطبيق  2115/2116الدراسي 

وسطة اإلسالمية املعلمون سرووينج كيبومني للعام الدراسي يف املدرسة املت

 تعلم جلعل املعلمني وجهود لتطبيقها واملثبطة ، والعوامل الداعمة2115/2116

إنتاج  ومنهجية البحث يف هذا البحث هي حبث الكيفي. .فعالية أكثر العربية اللغة

لعالمات مل يكن أعلى حد اب 2113هذا البحث هو تطبيق املنهج الدراسي 

 113.بإلعداد مل تكن صحيحا والنقص من املراقف املدرسية

البحث الذي كتبته وجيي لستاري ابملوضوع "تطبيق املنهج الدراسي اثلثا، 

يوغياكرات". والغرض من  3لتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثنوية احلكومية  2113
                                                           

يف الصف العاشر العام الطابعي السابع  املدرسة  2113الدراسي  ملنهجتعليم اللغة العربية ابإما روسالنا، 118 
)تولونج أجونج: البحث العلمي جبامعة ،2118/2119اترجناليك للعام الدراسي  1الثنوية اإلسالمية احلكومية 

 (.2119ج اإلسالمية احلكومية، تولونج أجون

113 Al Makkawi Syukron Syahbana, Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 

8113 di MTs Mu’allimin Sruweng Kebumen Tahun pelajaran 8112/8116, (Yogyakarta: Skripsi 

Tidak diterbitkan, 8116) 
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 3يف املدرسة الثنوية احلكومية  2113النهج الدراسي  حبثه هو دراسة تطبيق

يستخدم هذا البحث ابلبحث .ميةالتعلي الوسائط وتوافر املعلم استعداد يوغياكرات من

 التطبقي قيد كان 2113الدراسي  املنهج أن إىل البحث نتائج تشريالكيفي. 

 استعداد وهي مشكالت، هناك تزال ال جيد ولكن 2113الداسي  ملنهجال

 112.احملدودة اإلعالم ووسائل وتقومي التعليم رموذج التعلمومن ختطيط  املعلمني

يف املادة  2113املناهج الدراسية  تنفيذ" بعنوان أفندي حممود من ، حبثرابعا

ج يف داوو مالن 1الدين اإلسالمي يف فصل الثامن يف املدرسة املتوسطة احكومية 

يف املادة  2113والذي يهدف إىل حتديد تطبيق املنهج الدراسي  2115العام "

داوو مالنج يف  1الدين اإلسالمي يف فصل الثامن يف املدرسة املتواسطة احلكومية 

يف  2113الدراسي  املنهج. وما العوامل الداعمة واملثبطة يف تطبيق 2115العام 

داوو مالنج  1يف املدرسة املتواسطة احلكومية مادة الدين اإلسالمي يف فصل الثامن 

. ويستخدم هذا البحث ابلبحث الكيفي وتسري نتائج املنهج  2115يف العام 

فيها كان املداعمة  جيدا من عملية اإلعداد إىل التقييم. والعوامل 2113الدراسي  

 112. من اإلدارة الرتبية واملدرسة إلعطاء املرافق يف املدرسة

                                                           
112 Wiji Lestari, Implementasi K13 dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MAN 3 

Yogyakarta, (yogyakarta: skripsi tidak diterbitkan, 8112) 
112 Mahmud Efendi, Implementasi Kurikulum 8113 Mata Pelajaran PAI : Studi Kasus di 

Kelas VIII A SMP Negeri 1 Dau Kabupaten Malang, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 8112). 
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الدرسي  املنهجابملوضوع "تطبيق  هللا عبد قفائ إرفاد البحث من، خامسا

. 2116فوجري يف عام " 2يف املدرسة املتوسطة يف مواد الرتبية اإلسالمية  2113

املادة الدراسة  تطبيق املنهج الدراسي يف حتديد هو الدراسة هذه من الغرض وكان

 هو حبثه نتيجة. تنفيذه يف واملثبطة الداعمة والعوامل السابع الفصل يفاإلسالمية 

 املطبق التقييم منظا يزال ال. التقييم إىل التخطيط بداية من املنهجي اجليد التنفيذ

 يكون أن إىل مييل املؤلف حبث أن هو البحث هذا مع الفرق. حتسني إىل حباجة

 116.العربية املواد يف التعلم وإدارة والطالب للمعلمني جاهزًا

ويقوم هذا البحث ليس تكرارا من البحث الشابق. أما الفرق بني البحوث 

 املوضوعالسابقة والبحث الذي تقوم الباحثة وهي يف مكان البحث وتركيز حبثها. 

متفرق ابلبحث السابق. كان تركيز البحوث السابقة يف الباحثة  عليه يركز الذى

الفرق ايضا يف إختيار املهارة د اإلداري وكون الوسائل التعليمية والعوامل عليها. إعدا

ابملنهج  القراءة إىل تنفيد تعليم اللغة العربية ملهارةأما هذا البحث يركز املركزة، 

 7الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  من الطالب يف الصف 2113 الدراسي

يبحث يف فيد تعليم الذي ويف تن م.  2121/ 2119 جونج للعام الدراسيتولونج أ

التعليم وعملية تنفيذ التعليم وتقوميه. ويبحث أيضا هذا البحث على  عملية إعداد

 هو السابقة البحوث يف حمور أن حني يف. خاصة يف مهارة القراءة نتائج تعليمه

                                                           
116 Irfad Faiq Abdillah, Implementasi Kurikulum 8113 pada Mata Pelajaran PAI di SMP 

Negeri 8 Puger, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 8116 
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 ، 2113 الدراسي ملنهجاب اللغة العربية وتعليم الدين اإلسالمي تعليم تطبيق

ومواقع  البحث هي املادة الذي يبحث الباحث ومواضيع األخرى واإلختالفات

 .تولونج أجونج 7البحث وهي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 


