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 ملخص
 عارفني 

يف درس اللغة العربية من حيث املادة والطريقة يف مدرسة نور  2013املنهج الدراسي  تنفيذ
. رسالة علمية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية العلوم اإلبتدائية األهلية ابندار المبونج

 .احلكومية المبونج
خاصة للمستوى  ؤكد على الرتبية اخللقية،ي هو املنهج 2013اسي إّن املنهج الدر 

هي وجود  2013كأساس للمستوى التايل. وإحدى مفاتيح لنجاح تنفيذ املنهج ،  اإلبتدائي
املصادر التعليمية البّد فيها مواد داعمة على  أنّ  ، أيهلا جودة عالية املرافق واملصادر التعليمية 

 .2013منهج  اءة الرئيسية والكفاءة األساسية ابعتبارها املهمة الرئيسية للحتقيق الكف
يتطلب املعلمني ، 2013بعض الكتب املدرسية العربية على أساس املنهج  من خالل

أو املؤسسات التعليمية أن خيتاروا الكتب املدرسية العربية ابجليد، ألهنا مستخدمة كمراجع 
 رئيسية لكل من املعلمني أو الطالب.

من حيث املادة  2013ي هذا البحث شكل من أشكال احملاولة لتنفيذ املنهج الدراس
والطريقة. ففي هذا البحث استخدم الباحث منهج البحث املكتيب. بينما أسلوب جلمع 

 البياانت من خالل أسلوب التوثيق. مث حلل الباحث البياانت احملصولة بتحليل احملتوى. 
يف درس اللغة العربية  2013مث أظهرت نتائج هذا البحث أن تنفيذ املنهج الدراسي 

اإلبتدائية األهلية ابندار المبونج وهو جيعل  يث املادة والطريقة يف مدرسة نور العلوممن ح
الطالب قادرين على فهم املواد املعروضة من املعلم والذي كان يف السابق من خالل استخدام 

ب جيعل الطال 2013املنهج على أساس الوحدات التعليمية. وابلتايل فإن املنهج الدراسي 
 ابستخدام الطريقة اجلذابة عند الطالب. فهم املواد العربية  قادرين على

 طريقة ال، املادة ،   2013املنهج الدراسي :  الكلمات املفاتيح 
 

 

 

 

 

 







 

 
 شعار

 

ِلِس فَٱۡفَسُحواْ  اْ ِإذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحواْ فِي ٱۡلَمَجَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ يََٰ

ُ ٱلَِّذيَن   َوإِذَا قِيَل ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرفَعِ ٱَّللَّ
ُ لَُكۡمۖۡ يَۡفَسحِ ٱَّللَّ

 ُ ت ٖۚ َوٱَّللَّ  بَِما تَۡعَملُوَن َخِبيٞر َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ
 

Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila di katakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majeli-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila di katakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S. AL-Mujadalah : 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 إهداء

ابلشكر إىل هللا تعاىل الذي قد أعطى النعمة واهلداية، والصالة والسالم على 

 :إىلالبسيطة  هذه الرسالةأهديت النيب حممد ص.م. ويف هذه املناسبة 

يربياين بكل الرمحة   اللذان احملبوبة ابرجييمأمي و  بونيمان بوب احمل أيب والديين . 1

 يشجعاين ويدعواين دائما على جناحي.  واإلخالص

حبيبيت احملبوبة إنداه فوسفيتا ساري اليت تقدمين تشجيعا ونشاطا معنواي كان أو  . 2

 .2021من يونيو  7فإنشاء هللا سينفذ العقد يف التاريخ ماداي، 

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان  2014بوبني ملرحلة املتخرجني احمل . 3

 اإلسالمية احلكومية المبونج. 

 أصدقائي من معهد املدينة الذين يقدموين النشاطة والرمحة، ولن أنسى فيها حىت   . 4

 ."  الذين يرافقوين دائما من القدمي إىل اليومlingsuh أصدقائي يف بيت "  . 5
 

 

 

 

 

 



 

 
 ترمجة الباحث

يف  1994ديسمبري  من  13 يف التاريخ ولد ،فنيعار  الكامل حثااسم الب

أيب  السيد من املتزوجأخوين من  ألولهو ابن او  ،جابونج المبونج الشرقيةقرية 

وكان للباحث أخ واحد امسه فرتي أرداينتو. والسرية  .أمي ابرجييم السيدةو بونيمان 

 الرتبوية للباحث هي كالتايل : 

روضة األطفال دارما وانيتا يف قرية ساميب رجيو انحية جابونج المبونج   .1

 .2000الشرقية يف السنة 

وانيتا يف قرية ساميب رجيو انحية جابونج   2املدرسة اإلبتدائية احلكومية  .2

 .2006المبونج الشرقية وأمته يف السنة 

يف السنة  جابونج المبونج الشرقية،  وأمته  1املدرسة املتوسطة احلكومية  .3

2009. 

معهد املدينة يف قرية كاراياتين البوهان مارينغاي المبونج الشرقية وأمته يف  .4

 .2014السنة 

بكلية  يف قسم تعليم اللغة جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .5

 .   2021وأمته يف السنة  2014الرتبية والتعليم يف السنة 



 

 

 كلمة شكر وتقدير 

اليت أعطاه   واهلدايةعلى مجيع النعم الكثرية  ابلشكر إىل هللا تعاىل هلل احلمد

والصالة والسالم على النيب  . هذه الرسالة العلميةإمتام قدر على يللباحث حىت 

  الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم وهو الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور. 

يف درس اللغة العربية من  2013املنهج الدراسي  تنفيذ هذه الرسالة مبوضوع "

". حيث املادة والطريقة يف مدرسة نور العلوم اإلبتدائية األهلية ابندار المبونج 

 والتوجيهات واملدخالت  كثري املساعدات   على حصل الباحث  ويف كتابة هذه الرسلة 

كرا عميقا إىل ويف هذه املناسبة مل ينس الباحث أن يقدم شمن مجيع األطراف. 

  سادات األفاضيل:

كلية الرتبية والتعليم جبامعة   عميدة كة، املاجستري  ة نريفا دايان، الدكتور  ةاألستاذ .1

 . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، واألستاذ   الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية  .2

 ة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. إرواندي، املاجستري كسكريرت حبامع



 

والدكتورة   لكاملشرف األو   ملاجستريا احلاج شريف الدين بشار، كتور الد األستاذ   .3

اإلرشاد والتوجيه   أعطياين اللذان أمي هجرية، املاجسترية كاملشرفة الثانية، ومها 

 يف إمتام هذه الرسالة العلمية.  بعناء إخالص

يف كلية الرتبية والتعليم خاصة للمحاضرين يف قسم مجيع احملاضرين واحملاضرات  .4

قد أخلصوا يف تعليم علومهم وهلم خليقون كثري يف  اللذين تعليم اللغة العربية 

 إبالغ الباحث ملعرفة أمهية العلوم.

مية  جبامعة رادين إينتان االسال املركزية الرتبية ورئيس املكتبة  كليةل املكتبةرئيس  .5

 الكتب عن املراجع من خالل توفري احلكومية المبونج الذين ساعدوا الباحثة 

 . احملتاجة

وأمي احملبوبة ابرجييم اللذان يربياين بكل الرمحة   بونيمان احملبوب أيب والديين  .6

 . واإلخالص يشجعاين ويدعواين دائما على جناحي

، ليم اللغة العربية قسم تع " ويفINUYASHA معهد املدينة ملرحلة " أصدقائي يف  .7

ودوافهم مباشرة وغري مباشرة حىت  على كل مساعدهتم  أشكرهم شكرا جزيال 

 . كتابة الرسالة العلميةإمتام  قدرت على 

يف كتابة هذه الرسالة العلمية ومل أذكرهم الباحثة مجيع األطراف اليت قد ساعدوا  .8

 . واحدا فواحدا



 

 

زاء على مجيع املساعدة  اجلزاء حلسنهم أبحسن اجل عسى هللا أن يعطيهم

آمني اي   و نفس القارئني. حبثه لنفسهعلى أن ينفع  رجى الباحث أخريا،و واملشاركة. 

 .رب العاملني
 

 م 2021أبريل  4 ابندر المبونج 
 الباحث
 

 عارفني       
1411020071 
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 األول  الباب

 املقدمة

 املوضوع  وضيح ت . أ

  هذا موضوع  يف الواردة املصطلحات  عن أوال الباحث سيشرح البحث، هذا بيان قبل 

  املوجودة  األخطاء جتنبو  هالفهم لقارئا سهلوي واضحة صورة على لحصولل  بحثلا

. البحث اهذ وضوع مب املرتبطة واألمهية املعىن وضيح ت تفصيل إىل حيتاج وابلتايل .هافي

  حيث  من العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي  نهجامل تنفيذ" يعين البحث هذا وموضوع

 املصطلحات أماو  ".  المبونج ابندار األهلية بتدائيةاإل العلوم رنو  مدرسة يف والطريقة املادة

 :   يلي كما  هيف البحث هذا موضوع يف الواردة

   نفيذتال .1

  يف  ابتكارات  أو سياسات  أو مفاهيم أو أفكار تطبيقل  عملية هو التنفيذ

 .املواقف أو املهارات  أو املعرفة يف تغييات   أو ات أتثي  اهل اإلجراءات 
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 الدراسي  نهج امل .2

   ، الوطين التعليم نظام عن 2003 للعام 20 رقم القانون حسب املنهج تعريف

 والطرق واملواد  واحملتوايت  ابألهداف، املتعلقة واألنظمة اخلطط من جمموعة هوو 

 . احملددة التعليمية األهداف لتحقيق التعليمي النشاط لتنفيذ كدليل  املستخدمة

 الدراسية  املواد .3

 أنواع  ومن. والتعلم التعليم أهداف لتحقيق ةستخدمم وسيلة هي لدراسيةا وادامل

 مع املناقشة وموضوعات  الفيديو،و  الشريط وحمتوى ،والصورة النص،  مثل الدراسية املواد

 1.ذلك  أشبه  وما ، الطالب  من واإلجاابت  الطالب،

 طريقةال .4

  تتعارض  وال منهجية الدراسية وادامل عرضب علقتت شاملة خطة عن عبارة الطريقة

 .2. املدخل  على ؤسسوت البعض بعضها مع

 

 

 
1 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

2010), hlm. 19. 
2 Muljanto Sumardi , Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi, 

(Jakarta: Bulan bintang, 1975), hlm. 12. 
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 وضوع امل اختيار أسباب. ب

  درس  ف   2013 الدراسي املنهج  تنفيذ"  املوضوع هذا اختيار يف  الباحث سبب

  ابندار  األهلية اإلبتدائية  ومالعل  نور  مدرسة ف  والطريقة املادة حيث من العربية  اللغة

 :  يلي كما   وهو" المبونج 

  منهج  هو المبونج  ابندار  األهلية اإلبتدائية العلوم نور  مدرسة يف املستخدم املنهج  إن

  مادته  حيث من  2013 الدراسي نهجامل تنفيذ معرفة يف الباحث يرغب لذلك  ،جديد

 .يةالعرب اللغة تعليم بقسم يتعلق املوضوع  وهذا ،وطريقته

 بحث ال خلفية. ج

  تعليمه،  على احلصول يف حق إنسان  لكل اإلنسان، حياة يف ضروري مرأ هو التعليم

  مفيًدا  شيًئا ينتج  حىت آخر  إىل زمان  من اإلنسان فكرة  غيي أن ميكن تعليمال خالل منف

 كل  عليه حيصل أن جيبو  جًدا  مهم التعليم فإن  لذلك  . والتكنولوجيا العلوم مثلك  ة،للحيا

 أو اإلدارات  أو املؤسسات  أعدهتا اليت الربامج خالل من التعليم على احلصول ميكن . إنسان

  دولة  كل  يهتم   حبيث ،  التعليم أمهية  هي هذه  . املدارس يف  احلال هو  كما  ما بلد  يف الوزارات 
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  واطني امل مجيع يفيد  هدف له بلدال يف تعليم كلو  . كبيًا  اهتماًما ابلتعليم املتعلقة شكالت ابمل

 .البلد ذلك  ومصاحل

 التعليم نظام قانون على بناءً و . الوطين التعليم نظام يف مكتوب  هو إندونيسيا يف كما

 الطالب  إمكاانت  تطوير  إىل إندونيسيا بلد يف التعليم يهدف  ،  2003 لعام 20 رقم الوطين

  جيدة  بصحة ن ويتمتعو  نبيلة،  أبخالق  يتخلقونو  به، تقون وي ابلل  يؤمنون  بشرًا ليصبحوا

 3. ومسؤولي دميقراطيي البشر ويصبحون وإبداعية وعلوم معرفة لديهم

  أهداف إىل وتشي أنشطتها التعليم جمال يف منظمة كل  شرحي األهداف هذه بوجود

  يف . تعليمال مستوايت  من مستوى لكل دراسي ال نهج امل  شكل يف ضعهاي ث  الوطنية، الرتبية

  ألنظمة وا اخلطط من جمموعة يعىن املنهجو . للغاية مهمة مكانة املنهج تلحي ،التعليمية العملية

 اخلطوات  كذلك  التعلم ونتائج  القياسية واملواد األساسية والكفاءات  ابألهداف املتعلقة

 4. التعليمية واألهداف األساسية الكفاءات  لتحقيق ميالتعل  أنشطة لتنفيذ دليلك  املستخدمة

  يف للمساعدة اجليد  ابملنهج واضحة أهداف على لتعليما توي حي أن جيب لذلك،

 .ات ؤسس املو  ب الطال تنمية ألغراض تعليمية ال ؤسسةامل تطوير
 

3 Anwar Hafid, Jafar Ahiri, Pendais Haq, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Dilengkapi dengan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 1950, No. 12 Tahun 1954, No. 2 Tahun 

1989, dan No. 20 Tahun 2003), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 87. 
4 2H. E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru 

dan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 22. 
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  املنهج و  الرتبوية، األهداف لتحقيق كوسيلة  وظيفة له  التعليمية العملية يف املنهج  إن

  فإهنما  ، وسومانتو سوتوفو ذكر كما. البعض بعضها تدعم داعمة مكوانت  على حيتوي

 :وهي ، عناصر مخسة إىل الدراسي املنهج عناصر انيقسم

 األهداف .1

 توايت احمل .2

 ج الربانم ترتيب .3

   واالسرتاتيجية نظمةامل .4

 5. والتقييم الوسائل .5

 الزمان تطور مبراعاة املنهج  تغيي إجراء  يتم و . فيها يتطور مرة  كل  يف املنهج  سيتغي

 ما حتقيق على وقادر الزمان تطور اتباعه البد   الدراسي ملنهجا ألن اجملتمع، واحتياجات 

 2013 نهجامل هو احلايل هجاملن تغيي وأن. الوقت ذلك  يف احلايل التعليم من تمعاجمل يتوقعه

 .التعليمية  الوحدة مستوى منهج من سابًقا كان  الذيو 

 حتقيق إىل موجًها منهًجا التعليمية اتالوحد ىمستو  أساس  على نهجامل وكان

  ابسم  نعرفه ما  أو الكفاءة أساس على للمنهج  مكمل هو املنهج  هذا فإن وابلتايل الكفاءات،
 

5 Abdullah Idi, Pengembangan kurikulum, Teori & Praktik, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hlm. 51. 
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 الذايت روحال من التعليمية ات الوحد مستوى أساس على املنهج نشأ . 2004 املنهج

 سؤوليةم بعضها ولكن املركزية، احلكومة مسؤولية كلها  ليس التعليم شأن أن   حيث اإلقليمي،

 6.إقليمية

 اليزال التعليمية  ات الوحد مستوى على املنهج  فإن التعليم، وعامل اجملتمع تطور ومبرور

  للغاية،  عديدة ها ورسائل  هج ااملن حمتوى هي العيوب  هذه بي ومن. الكمال عن وبعيد انقص

 مستوى  تتجاوز تهاوصعوب اتساعها كانت  اليت ةلعديدا املوادو  الدروس عليه يدل ما وهو

  التعليمية  واألهداف والبعثة للنظرة وفًقا الكاملة الكفاءة  يطور مل  فاملنهج ،األطفال تنمية 

  ية شخص تصف وال ،املعرفة  على كثيا  تؤكد املعريف اجلانب املطورة الكفاءات  فإن ، يةالوطن

 7(.  واملواقف واملهارات  املعرفة) أنفسهم املتعلمي

 والتعليم الرتبية وزير أكد .الدراسية املناهج تغيي إىل احلكومة حتاجتف وابلتايل،

  ث  . 2013 نهج امل وتطوير تغيي إىل احلاجة  على خمتلفة مناسبات  يف وحن حممد والثقافة

  مع  دائًما تتناسب أن جيب املناهج  ألن للغاية،  مهمة مشكلة وتطويرها املناهج  تغيي أن ذكره

 
6 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010)hlm, 127. 
7 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), .hlm. 60-62. 
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 نتجي امل ندونيسيياإل إنتاج منه يتوقع ، 2013 نهجامل تطوير بوجود 8. الزمان مطالب

  هذه  يف .املتكاملة واملعرفة واملهارات  املواقف تعزيز خالل العاطفيو  بتكرين املو  دعيباملو 

 واملهارات  املعرفة شكل  يف ،وشخصيتهم الطالب  كفاءة   بناء على هج املن تطوير يركز  ،احلالة

 9.سياقيا ملدروسة ا املفاهيم فهم أشكال من كشكل  الطالب  يثبتها  أن ميكن واملواقف

  ينظمها  الذي التعليم إما ،التعليم أنواع مجيع  يف  هجاملن تغييات  أن  نعرف هنا من

  درس  مثلك  الدين وزارة  لوائح إىل لوائحها تستند  الذي  التعليم أو نفسها الوطنية الرتبية  وزارة

 رقم  إندونيسيا  ريةمجهو  يف الدين وزير الئحة على بناءً و  . العربية واللغة اإلسالمية الدينية املواد

. العربية ةغوالل  اإلسالمية الدينية  للمواد 2013 الدراسي املنهج  يقرر أنه ،2013 لعام 912

 10. 2014/2015 عام يف مستخدم املنهج هذا فإن ،  اللوائح هذه على ناءً ب

 الطالب  كفاءة  معرفة إىل البحث هذا يهدف الدراسي، املنهج يف التغيي خالل من

 ةاملستخدم والطريقة املادة يف وخاصة تنفيذه، مت الذي 2013 ابملنهج العربية اللغة درس يف

 . األهلية بتدائية اإل العلوم نور مدرسة يف 2013 نهجامل ذلك  يف

 
8 Ibid, hlm. 60.  
9 Ibid, hlm. 65. 
10 Permenag RI Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 
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 رئيسي شيء هي املادة  عناصر . الدراسي  املنهج يف مهمان عنصران املكوانن انهذ

 يقدمها  اليت املادة جناح يعتمد ألنه ،املادة  لنقل وسيلة هي الطريقة وبينما ات املوضوع يف

 .املستخدمة الطريقة على املعلم

  يف   املنهج  حمتوى  تصور  هو  األهلية بتدائية اإل العلوم نور مدرسة  يف ج املنه ترتيب

 لسنة  أو واحد ملستوى ةدراسيال املواد وتوزيع ،الدراسي املنهج يف هاوموقع املواد شكل

  األساسية،  الكفاءات  على بناءً  .متعلم كلل التعلم  عبء و  ،  ملوضوعاهتم وحتميل ، واحدة

 ،ألولا البحث خالل من .املدرسة يف للتعليم  والطريقة املواد على تويحت العربية املواد مجعت

 العربية اللغة يمتعل  يف املستخدمة والطرائق املواد نطاق عن اانت بي على الباحث حصل

 .التايل اجلدول يف موضح  هو كما  المبونج ندراب األهلية بتدائيةاإل العلوم نور مدرسة يف

 1.1 جدول
  اإلبتدائية العلوم نور مدرسة ف  اخلامس للصف   وطريقتها العربية اللغة مواد نطاق  بياانت

 المبونج  ابندار مدينة األهلية
 للمنهج  املواد الرقم

2013 
 على  للمنهج  املواد الطريقة

 الوحدات  أساس

 التعليمية

 الطريقة
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اجللوس  غرفة ىف 1  االكتشايف،  التعليم 
واجلواب   السؤال  

البيت  ف الشفيوية  السمعية   

املذاكرة  غرفة ىف 2 املباشرة  الطريقة  احلديقة  ىف  الشفيوية  السمعية   

 االكتشايف،  التعليم  احلديقة  ىف 3
واجلواب   السؤال  

املباشرة  الطريقة األلوان  

 االكتشايف،  التعليم األلوان 4
واجلواب   السؤال  

 

ملدرسة  ف الشفيوية  السمعية   

 المبونج  ابندار مدينة األهلية اإلبتدائية العلوم نور مدرسة ف امساخل للصف العربية اللغة تعليم وثيقة:  املصدر

 1.2 جدول
 الزمان  ختصيص

 الدراسية  املواد
 األسبوع  يف  التعلم خصة

I II III IV V VI 

  

     األلف  الفرقة

       اإلسالمي  الدين تربية  1

 2 2 2 2 2 2 واحلديث  القرأن. أ 

 2 2 2 2 2 2 واألخالق   العقيدة. ب 

 2 2 2 2 2 2 الفقه . ج 

 2 2 2 2  - اإلسالمي  الثقافة اتريخ.  د 

 5 5 5 6 5 5 املواطنية  الرتبية  2
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 7 7 7 10 9 8 اإلندونيسية  اللغة 3

 2 2 2 2 2 2 العربية  اللغة 4

 6 6 6 6 6 5 الرايضية  5

 3 3 3 3 - - الطبيعية  العلوم 6

 3 3 3 3 - - اإلجتماعية  العلوم 7

     الباء  فرقةال

 5 5 5 4 4 4 الثقافية  الفنون  1

 4 4 4 4 4 4 والصحة   والرايضة البدنية الرتبية  2

 43 43 43 40 36 34 األسبوع  يف  الزمان جمموع

 المبونج  ابندار مدينة األهلية اإلبتدائية العلوم نور مدرسة ف اخلامس للصف العربية اللغة تعليم وثيقة:  املصدر

 1.3 جدول

 اخلامس الصف طالب اانتبي

 اجلنس  الطالب  امساء الرقم 

1 ADI SAPUTRA L 

2 AHMAD KHANAN L 

3 AGUNG NUR WAHID L 

4 ANA NURMILA P 
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5 BAYU ABIDIN L 

6 DEWI S P 

7 DINA SABRINA P 

8 DZULFA P 

9 FAHRI FEBRIANSYAH L 

10 FAHMI IDRIS L 

11 FENSI MILA P 

12 HAMIM MAULANA L 

13 HAMIDA P 

14 HENDRIK L 

15 IFTAHUNNADIAH P 

16 LULU’ATUL FAUDIN P 

17 LUTFIATUSSAADAH P 

18 M. SIDIQ RIFAI L 

19 M. IKHSAN L 

20 M. RIDWAN HANAFI L 
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21 M. ZULFIKAR L 

22 RISA LATUNIKMAH P 

23 RIYANDO WAHYU L 

24 ROIS MUKHLISIN L 

 المبونج  ابندار مدينة األهلية اإلبتدائية العلوم نور مدرسة ف اخلامس للصف العربية اللغة تعليم وثيقة:  املصدر

  اإلبتدائية  العلوم نور مدرسة يف العربية اللغة ميتعل  عملية الباحث يالحظ أن بعد

  يفهمون  السادس الصف طالب  أن   2013 نهج امل  يف نرى أن ميكن ، المبونج ابندار األهلية

  املهمة  األشياء بعض يهتموا أن وناملعلم جيبو  تقريًبا، دقيقة 30 ملدة التعلم عملية شاركونوي

 .2013 الدراسي ابملنهج العربية اللغة درس يف

  العربية  اللغة درس يف املعلمي وخاصة  ملعلمي،ا سه لسي التحليل هذا فإن ولذلك،

  تار خي وهكذا . اصحيح تقدميا تقدميها يكن مل واليت ،2013  الدراسية ناهجامل  نطاق ملعرفة

  حيث  من العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي  نهجامل تنفيذ" البحث موضوع الباحث

 ." المبونج  ابندار األهلية بتدائيةاإل العلوم نور  مدرسة يف والطريقة املادة
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 البحث  تركيز . ب

 اللغة درس يف الدراسي املنهج تنفيذ   :التالية األمور على البحث هذا مشكلة تركز

  .والطريقة املادة  حيث من العربية

 البحث مشكلة. ج

  الدراسي  نهج امل تنفيذ  كيف  :هي البحث هذا  مشكلةف السابقة، البحث خلفية من

        ؟ المبونج  ابندار األهلية بتدائيةاإل العلوم نور مدرسة يف 2013

 البحث هدافأ. د

 عن عامة حملة  أو معلومات  على احلصول إىل البحث هذا يهدف ، عام وجه على

  ابندار  األهلية بتدائيةاإل العلوم نور  مدرسة يف العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي نهج امل

 يف 2013 الدراسي  نهجامل تنفيذ ملعرفة:  هو البحث هذا من العام اهلدف ولكن المبونج،

 . المبونج  ابندار األهلية بتدائية اإل العلوم نور مدرسة
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  البحث وائدف. ه

 األكادميية النظرية الدراسات  . أ

 ة والنظري املعرفة زايدة على قادرة  البحث اهذ نتائج  تكون أن النظرية،  يثاحل من

  ستكون  واليت  ، 2013 الدراسي نهج امل و  التعلمية الوحدات  أساس  على ابملنهج  تتعلق

 .التعليم عامل يف والبصية ةالعلمي ت طااباخل إضافة يف جًدا مفيدة

 ةالعملي فوائدال .ب 

 :لـ مفيدة البحث اهذ نتائج تكون أن  العملية، يثاحل من

  مستوى على نهج امل بي والتشاهبات  االختالفات  حول ومعرفة اثقبة  نظرة  ضافةإل (1

 حيث من العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي نهج املو  التعليمية ات الوحد

 .العربية اللغة درس يف للمنهجي  اتقييم  تقدم أن تستطيع  حىت والطريقة املادة

 الحتياجات  االهتمام من املزيد  إليالء الرتبوية السياسات  لواضعي ت كمدخال (2

 .الصلة ذات  التعليم عامل

 أساس  على نهجملاب تتعلق علمية معرفته تطوير يف باحثلل  ةكادميياأل املظاهرك (3

 . اإلبتدائية  للمدرسة 2013 الدراسي واملنهج  عليميةالت ات الوحد ىمستو 
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 السابقة الدراسات. و

  يف  كما السابقة  الدراسات  عن البحث يف  الباحث حياول البحث، مشكلة ولتعزيز

 :  التايل

  الدراسي نهجامل تنفيذ حتليل " بعنوان( 2015) اتمي وفر  أجراه الذي  بحثال .أ

 كيفية   ملعرفة ، الدراسة هذه يف .و يف حالة راسات د) العربية اللغة لتعلم 2013

 احلكومية  اإلسالمية  الثانوية املدرسة يف العربية اللغة ميلتعل  2013 منهج تنفيذ حتليل

 البحث هذا ونوع ،نوعي مدخل هوف البحث هذا مدخل أما. يوغياكارات 2 و 1

 11.امليداين البحث هو

 اللغة تعليم ج همن " بعنوان ( 2018) احلسنة قريئة  لطفي أجراه  الذي بحثال  .ب 

  إندونيسيا  يف العربية اللغة ميتعل  هجمن واثئق يف توىاحمل حتليل) األول للصف العربية

 نم وماليزاي  إندونيسيا يف العربية اللغة ميتعل  منهج ملعرفة البحث هذا". (وماليزاي

 بصفة  مكتيب حبث هو لبحثا هذا. والتقييم والطريقة واملواد األهداف حيث

 
11 Rauf Tamin, (2015), Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Pembelajaran Bahasa Arab 

(Studi Kasus di MAN Yogyakarta I dan MAN Yogyakrta III), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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 يف يةالعرب اللغة ميتعل  منهج وثيقة يف البحث موضوع وأيخذ. النوعي البحث

 12. التوثيق طريقة ابستخدام البحث هذا يف البياانت   معوجل  ،  وماليزاي إندونيسيا

 التعليم تنفيذ خطة حتليل " بعنوان ،( 2016) ،مارلينا ليين رتهأج الذي بحثال. ج

  احلديثة  املتوسطة األزهري مدرسة يف العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي هجللمن

 هذا يبحث". واجون األوىل األهلية  املتوسطة العلماء هنضة معارف مدرسة يفو 

 هذاو . العربية  اللغة درس يف 2013 الدراسي  هج للمن التعليم تنفيذ  خطة عن البحث

 حيث احملتوى حتليل ابستخدام البحث هذا نوع فأما ،النوعي البحث من البحث

 13. يةوالتوثيق املقابلة من البياانت  على صولاحل يتم

   املواد  بي التوافق حتليل " بعنوان ( 2015) حندايين حآسي  رينا أجرته  الذي   بحثال. د

 على حتليلية دراسة) 2013 منهج ل ل األساسية الكفاءات  مع الرئيسية الكفاءات و 

 هذا  يعترب (". الدين وزارة عن الصادرة السابع للصف العربية املدرسية الكتب

  للمنهج  ساسية األ والكفاءات  الرئيسية الكفاءات  مع العريب النص دروس من البحث

 
12Luthfi Qoriatul Hasanah, (2018), yang berjudul “Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

Kelas Awal (Analisis konten terhadap dokumen kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Indonesia 

dan Malaysia),Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
13 Lenny Marlina, (2016), Analisis RPP Kurikulum 2013 Mata PElajaran Bahasa Arab di 

MTs Modern Al-Azhary Lesmania Ajibarang dan MTs Ma’Arif NU I wangon, Jurususan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto . 
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 من ا بياانهت  ومجع املكتيب البحث طريقة الباحثة تاستخدم البحث هذا يف. 2103

 حتليل ابستخدام البياانت  الباحثة  لحتل  اجملموعة وللبياانت  . التوثيقية أسلوب  خالل

 14.  احملتوى

 املواد  حتليل دراسة " بعنوان( 2013) سوسانيت دوي ريين أجرته الذي بحثال. ه

 البحث  هذا يركز ". اإلبتدائية لعلياا مدرسة يف العربية املدرسية  الكتب" التعليمية

 هذا  . الرابع الصف يف ةتعليمي كمصادر  الكتب وخاصة العربية، وادامل حتليل على

 مصادر بينما  ،نوعي مدخل هو املستخدم لواملدخ املكتيب، البحث من البحث

 . 15الثانوية والبياانت  األولية البياانت  هي املستخدمة البياانت 

 البحث  منهج . ز

 : على حيتوي البحث منهج هذا

 وإجراءاته  البحث مدخل . أ

 
14 Rina Asih Handayani, (2015), yang berjudul “Analisis Kesesuaian Antara Materi dan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013(studi analisis pada buku teks bahasa Arab 

kelas VII terbitan kemenag)”, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
15 Rini Dwi Susanti, (2013),yang berjudul “ Studi Analisis Materi Ajar “buku Teks Pelajaran 

Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibyidaiyah”, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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 يركز  الذي البحث وهو ،نوعي مدخل بحثال هذا يف املستخدم املدخل

 عرض يف النوعي التحليل ويستخدم (أرقام شكل يف وليس) النوعية  البياانت  مجع على

 البحث مرحلة ومها ،مرحلتي من البحث هذا يتكون 16. واستنتاجاهتا وحتقيقها ت البياان

 :يلي كما  هي املرحلة هذه من اخلطوات و . البحث وتنفيذ األول

 :التايل النحو على األنشطة إعداد يتم املرحلة هذه يف ،األول  البحث مرحلة .1

  املادة  حيث  من عربيةال للمواد 2013 نهج امل  وهو البحث موضوع  حتديد .أ

 .والطريقة

  رادين  جبامعة املدرسي  وتدريب  الرتبية كلية  عميد إىل البحث رسالة عدادإ .ب 

 .المبونج  احلكومية اإلسالمية إينتان

 معلومات  على للحصول البحث إجراء مت حيث املدرسة يف املالحظة إجراء. ج

 .املدرسة يف املستخدم 2013 نهج امل حول

 البحث ذتنفي مرحلة . 2

 حيث من العربية اللغة درس يف 2013 الدراسي املنهج وحتليل مالحظة إجراء

 .المبونج ابندار األهلية االبتدائية العلوم رنو  مدرسة يف املستخدمة والطريقة املادة
 

16 Sembodo Ardi Widodo, M. Ag, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan 

PBA Fakultas Tarbiyah, hlm. 16. 
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 البحث تصميم .ب

 املصادر  يستخدم الذي البحث أي  مكتيب،  حبث هو املستخدم  البحث تصميم

  البياانت  مجع إىل املكتيب البحث يهدف و17 .املطلوبة البياانت  لىع للحصول املكتبية

 واجملالت  الكتب: مثل ،املكتبة  غرفة يف املتوفرة ختلفةامل املواد مبساعدة واملعلومات 

 18. وغيها التارخيية والقصص والسجالت  والواثئق

 البحث ومكان املشاركون . ج

 نور  مدرسة يف اخلامس الصف وطالب  معلمي البحث هذا يف املشاركون كان

  نور  مدرسة يف هو   البحث هذا إجراء  كان م . المبونج ندراب األهلية اإلبتدائية العلوم

 . المبونج ندراب  األهلية اإلبتدائية العلوم

 البياانت  مجع إجراءات .د

 :يلي كما  هي  البحث هذا يف البياانت  مجع وأسلوب  البحث بياانت 

 األساسية  البياانت  .أ

 
17 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008),hlm. 1-2. 
18 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995), 

hlm.28. 
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  مصدرين  الباحث استخدم البحث، هذا ويف

 البياانت  .الثانوية والبياانت  األساسية ت البياان اومه ،املعلومات على للحصول

 من األساسية  البياانت  و. األول املصدر من مباشرة اجملموعة البياانت  هي األساسية

 :هي البحث هذا
a. Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan 

b. Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

c. Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang standar Proses 

d. Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

pendidikan 

e. Permendikbud No 81A tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum. 

f. Permendikbud No 64 tahun 2013 tentang standar isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

g. Permendikbud No 65 tahun 2013 tentang standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

h. Permendikbud No 66 tahun 2013 tentang standar penilaian 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

i. Permendikbud No 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan 

struktur. 

j. Permendikbud No 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan 

buku panduan guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. 

k. Permenag RI Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab. 
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l. Lampiran peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 

tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.  

 :يلي  ماك  هي الثانوية البياانت  مصادر ومن 

a. Buku Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 karya 

Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M. Pd. 

b. Buku Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kemandirian guru dan Kepala sekolah karya Prof. Dr. H. E. 

Mulyasa, M. Pd. Penerbit Bumi Aksara tahun 2010. 

 البياانت  مجع سلوب أ. ب 

  وهي  التوثيقية الدراسات  ابستخدام البحث هذا يف البياانت  معجل

  أو  املصورة أو الكتابة من إما ،الواثئق مجع خالل من البياانت  جلمع أسلوب 

 19.  اإللكرتونية

  ث  . وتركيزها املشكلة ألهداف وفًقا الباحث مجعها اليت الواثئق اختيار مت

  حمتوايهتا  حتليل و البحث أبهداف حمتواها ومالءمة  امليالد  اتريخ  حسب الواثئق  جتمع

 20.ملةاالك الو  تماسكةاملو  نهجية امل دراسةال نتيجة لتشكيل ودجمها ومقارنتها

 

 
19 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2013), hlm 221. 
20 Ibid, hlm, 222. 
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 البياانت حتليل  أسلوب. ح

  بيانه  كان   الذي  بحثال يعين ، احملتوى حتليل هو املستخدم البياانت  حتليل أسلوب 

 يف اخلطوات  21. يةاإلعالم وسائلال يف املطبوعة  أو  املكتوبة املعلومات  حمتوى  حنو  امتعمق بياان 

 :يلي كما هي احملتوى حتليل حبث

 حتليل هو املستخدم  البحث تصميم  البحث هذا يف ،البحث تصميم حتديد .أ

 .  احملتوى

 كتحليل نفسه النص أي  ،األولية البياانت  أو األساسية  البياانت  عن بحثال .ب 

 .  ئيسير  اعنصر  النص ويعترب ،احملتوى

 تتعلق ولكنه ، فراغ يف املنفذ البحث كوني ال حبيث السياقية املعرفة عن البحث. ج

 22.أخرى بعوامل

 البياانت صحة فحص. س

 مصداقية اختبار تقنية هي البياانت  صحة من للتأكد املستخدمة الطرق إحدى

 ، مستخدمة معايي أربعة  هناك  .املعينة املعايي من عدد على التقنية تنفيذ تمديع .البياانت 

 
21 Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2009), hlm. 165. 
22 Ibid, hlm.168. 
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 مصداقية اختبار  إجراء يتم 23. يةوالتأكيد واالعتمادية واالنتقالية ،املصداقية درجة وهي

  ، البحث مثابرة وزايدة  ،  املالحظات  نطاق توسيع خالل من النوعي البحث لبياانت  البياانت 

 24. الفحوص وإجراء ، السلبية احلاالت  وحتليل ، ناقشةاملو  ، والتثليث

 طريقة ابستخدام يعين البياانت، مصداقية اختبار ابستخدام إال حثالب هذا ولكن

  مقارنة  خالل من البحث نتائج صحة أو البياانت  صحة من التحقق جهد وهي التثليث،

 يقوم ،خمتلفة نتائج وجدت  إذا. البحث يف  مستخدمة تقنيات  عدة من الناجتة البياانت 

  هذه  هتدف   .مصداقية أكثر بياانت  على احلصول أجل من البياانت  مصدر بتأكيد الباحث

 من  احملصولة املعلومات ولتوضيح  الصحيحة البحث موضوعات  اكتساب  إىل التقنية

 .الصلة ذات  البحث موضوعات 

 
 

 

 
23 Lexy J. Meoleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017),hlm.324 
24 Sugiyono, Op.cit. hlm.270 
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 الثان  الباب

 النظري  اإلطار

 املنهج . 1

 املنهج  تعريف . أ

 اللغة من أييت والذي الرايضة، األنشطة يف أمره ولأ يف املنهج مصطلح يستخدم

 race course، especially a أو  a running course يعين curriculum وهو الالتينية 

chariot race course. وهو الفرنسية للغةا ويف courier جري أي (to run)  .ستخدمي  مث 

  العلمية  الدرجات ىعل  للحصول تؤخذ أن جيب اليت الدورات  من لعدد املصطلح

  الرتبية  خرباء  حيدد 1. يةضا امل قرن منذ املنهج  مصطلح يعرف التعليم، يف. والدبلومات 

 :التايل النحو على املنهج 

 the total effort of the school أنه على الدراسي املنهج وألكسندر سايلور صاغ . 1

situations، أو التعليمية  املؤسسات  تبذله الذي العام اجلهد هو املنهج أن يعين 

 .حمددة أهداف لتحقيق املدارس

 
1 Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2012), hlm.13. 
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 والرتتيبات  اخلطط من جمموعة هو  الدراسي املنهج أن الدين سيف  أسيف يشرح . 2

 التعليم وأنشطة الطالب، حيققها أن جيب اليت التعليمية والنتائج التعلم أو للتعليم

 . نفسها املناهج  تطوير يف التعليمية املوارد ومتكني والتعلم،

 على جيب اليت املواد من جمموعة عن عبارة هو القدمية النظر وجهة حسب املنهج . 3

 .تسليمها املعلم

 يف حيدث  واقع هو بل ،التدريس خطة جمرد ليس احلديثة النظرة حسب املنهج إن . 4

 اليت وغريها الطالب  وبني  وخارجها الدراسية الفصول و املدارس يف  الرتبوية العملية

 2. املدارس تنظمها

 األنشطة  من جمموعة يتضمن املنهج أن هفهم ميكن اآلراء، هذه بعض من

  حياة  ويف الفصل، يف األنشطة من املستخرجة واخلربات  املواد، مجيع وأهداف التعليمية،

  وثيقة عالقة له الدراسي املنهج فإن ،Nana Syaodih Sukmadinata عند لذلك،. اجملتمع

  كما   الدراسية، هجاملنا نظرايت  من أكثر أو  لواحدة املنهج تنظيم يتم. التعليمية ابملنطقة

  املنهج  إىل يُنظر. معينة تعليمية ت نظراي من مفصلة أو مشتقة الدراسي  املنهج نظرايت  أن

 3.الرتبوية  النظرية لتطبيق ملموسة خطة أنه على راسيالد

 
2 Ibid, hlm. 15-16. 
3 Ibid, hlm. 19. 
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  له املنهج  فإن التعليم، جماالت  بني من لذلك،. التعليمية العملية جوهر هو  املنهج

  بني  مييز األقل على للمرء  ميكن املنهج، تطوير يف . التعليمية النتائج  على مباشر  أتثري

 design, writen, ideal, official, formal, document) وبة املكت املنهج  أو املنهج  تصميم"

curriculum) املنهج، وتنفيذ (curriculum implementation, curriculum in action, 

4).actual curriculum,real curriculum  

 املنهج  عناصر. ب

  حت  بعض،ب بعضها ترتبط أن جيب اليت الدراسي املنهج عناصر هناك

 :يلي  كما  هي العناصر هذه. للتعليم الرئيسية فاألهدا حتقيق من يتمكن

 اهلدف  (1

  صياغة  ترتبط كل على. املتوقعة النتيجة  أو  ابالجتاه اهلدف مكون يرتبط 

  األهداف. اجملتمع يعتمده الذي القيم نظام أو ابلفلسفة ثيقا و  ارتباطا املنهج  أهداف

  قياسها  ميكن اليت احملددة األهداف إىل العامة األهداف من تصنيف،  هلا التعليمية

 : كالتايل  وهي أربعة إىل الرتبية تصنيف من األهداف. الكفاءات  تسمى

  واهلدف  عمومية األكثر األهداف وهي ،(TPN(  الوطنية التعليم أهداف (أ

 . توجيهية  كمبادئ  تعليمية مؤسسة كل  تستخدمه أن جيب الذي  النهائي

 
4 Syarifudin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali 

pers, 2016), hlm.49 
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 كل حتققها أن جيب اليت األهداف وهي (IT( املؤسسية األهداف (ب

 . تعليمية مؤسسة

 من جمال كل  حيققها أن جيب اليت األهداف وهي ،(TK( املنهجية األهداف (ج

 . املادة  أو الدراسة جماالت 

 أن جيب اليت القدرة وهي ،(TP( الرتبوية هدافاأل أو يميةالتعل  األهداف (د

 .الطالب  ميتلكها

 . واحد اجتماع يف معني دراسي جمال  يف معينة  مادة دراسة بعد

 . املوضوع أو لدرسا مادة (2

 .الطالب  هبا  يتمتع أن جيب اليت التعلم بتجربة مرتبطا مكون  املنهج حمتوى يعد

 االسرتاتيجية أو الطريقة (3

 .حمددة أهداف لتحقيق املخططة واألدوات  واألساليب اخلطط مليش 

 التقييم (4

  التقييم  تصنيف  ميكن. األهداف حتقيق فعالية مدى  ملعرفة التقييم مكون

 نفسه االختبار  عدم. االختبار عدمو  االختبار  ومها نوعني، يف النجاح ملعرفة كأداة
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 واالهتمامات  املواقف ذلك  يف مبا  السلوك جوانب لتقييم مستخدمة تقييم أداة هو

 5.والدوافع

  ميالتعل  لوسائ (5

 املعلم يوفرها اليت واألدوات  املنبهات  أشكال مجيع هي ميالتعل  لوسائ

 مسعية لوسائ شكل يف املنشط شكل يكون أن ميكن. التعلم على الطالب  لتشجيع

  وأجهزة  واألفالم البيانية  سوموالر  والصور اللوحات  مثل. بصرية ومسعية ومرئية

 6.ذلك  إىل وما واإلنرتنت والتلفزيون الكمبيوتر

 يف  امهة للمس  إجيايب كجهد  العلمية  الربامج تطوير حنو املنهج  مكونت  تتجه

 اليت  املشكالت  وشرح اإلجابة على قادرة املخرجات  تكون حبيث االجتماعية، التنمية 

 . اجملتمع  يواجهها 

 2013  الدراسي املنهج  .2

 من) املدارس يف وتدرجيي متزامن بشكل وتطبيقه 2013 منهج  وضع مت

 فيذتن يعتمد . 2014-2013 الدراسي العام منذ( الثانوية إىل االبتدائية  املرحلة

  ألنه  (KTSP( يةالتعليم الوحدات  مستوى منهج حتسنيو  حتليل على ،2013 منهج

 على إليه  ويُنظر. احلالية  واالحتياجات  العاملية  االجتماعية املشاكل ميل  أن ميكن ال
 

5 Ibid, hlm. 41-44. 
6 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan 

Inovasi, ( Blitar: Teras, 2009), hlm. 91-92. 
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.  والتكنولوجية  والعلمية والثقافية االجتماعية الديناميكيات  لتغيري الصحيح احلل أنه

 عامل يف  األساسية التغيريات  على 2013 منهج يف يريات التغ تؤثر  السبب، هلذا

 7.التعليم هو منهم واحد ،التعليم

 من. (KBK( الكفاءة أساس  على للمنهج متابعة هو 2013 نهج امل إن

 ومبدعني منتجني إندونيسيني  ينتج  أن  املتوقع  من ،2013 املنهج  تطوير  خالل

  هذه  يف  . املتكاملة واملعرفة واملهارات  املواقف تعزيز خالل من وفاعلني ومبتكرين

 واملهارات  املعرفة يف وشخصيتهم الطالب  كفاءة  تكوين على املنهج  تطوير يركز احلالة،

  يتعلموهنا  اليت املفاهيم فهم أشكال من كشكل  الطالب  يثبتها أن ميكن اليت واملواقف

 8. سياقها يف

 هدافاأل حتقيق عملية يف تعلمال نتائج تقييم للمعلمني 2013 نهجامل يوفر

 معايري معرفة إىل الطالب  حيتاج لذلك،. تعلمه ما وفهم إتقان  تظهر واليت ،يةالتعلم

 يتمكن حت التعلم، نتائج لتقييم كمعيار  املستخدمة  صواخلصائ الكفاءات  استيعاب 

  أساسي  كشرط  والشخصيات، الكفاءات  بعض تقان إب أنفسهم إعداد من الطالب 

 .والشخصية الكفاءة من التايل  املستوى إىل لالنتقال

 
 

7 Ibid hlm.23 
8 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Rosda 

karya,2013), hlm. 65. 
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 2013 نهج امل طويرت  أساس . أ

 الفلسفي األساس (1

  يف  خمتلفة أساسية مبادئ فرتو  اليت إندونيسيا للوطن اخلمسة أسس فلسفة (أ

 .التعليم تطوير

  واحتياجات  األكادميية والقيم النبيلة القيم على القائمة الرتبوية الفلسفة  (ب

 .واجملتمع الطالب 

 القانوين األساس (2

 التعلم منهجية يف التغيريات  بشأن التعليم، سملق  RPJMM 2010-2014 (أ

 . املناهج  وترتيب

 الوطنية  الرتبية معايري بشأن 2005 لسنة 19 رقم القانون  (ب

  الوطنية،  التنمية أولوايت  التنفيذ تسريع بشأن 2010 لعام 1 رقم INPRES (ج

  القدرة  لتشكيل الوطنية الثقافية القيم على ميالتعل  وطرق املناهج وحتسني

 .وشخصيتها  للمة التنافسية

 النظري اإلطار (3

 (link and match املطابقةو  االرتباط) التعليم مالءمة (أ

 وشخصية الكفاءة على قائم منهج (ب
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 contextual teaching and السياقي والتعلم التعليم) السياقي ميالتعل  (ج

learning) 

 (student active learning للطالب النشط التعلم) النشط ميالتعل  (د

 وشامل وكامل صحيح تقييم (ه

 2013  نهج امل تطوير  مبادئ. ب

  الضروري  من والكفاءة، الشخصية أساس على 2013 نهجامل تطوير يف

 : التالية املبادئ مراعاة

 التعليم أهداف لتحقيق الوطنية  التعليم ملعايري وفقا الدراسي املنهج  تطوير مت (1

 .الوطين

  حسب التنويع  مبدأ مع هاوأنواع التعليم مستوايت  مجيع  على هجاملن تطوير  مت (2

 .والطالب  اإلقليمية واإلمكانيات  تعليمال وحدات 

 .الكفاءة لتحقيق وسيلة هي الدراسية املواد (3

  اجملتمع  واحتياجات  الوطنية  الرتبية أهداف من اخلرجيني كفاءة   معايري حتديد مت (4

 . العاملية  والتنمية والدولة

 .اخلرجيني كفاءة  معايري من القياسي  احملتوى حتديد  (5

 . احملتوى معايري من لعمليةا معايري حتديد  (6
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 ومعايري احملتوى ومعايري اخلرجيني كفاءة معايري من التقييم معايري حتديد  (7

 .العملية

 .أساسية كفاءات   إىل اخلرجيني كفاءة   معايري ترمجة  (8

 . موضوع سياق  يف األساسية الكفاءات  إىل األساسية  الكفاءات  ترمجة (9

 . وتعليمية وإقليمية وطنية مناهج إىل ينقسم التعليمية الوحدة منهج (10

 احلكومة قبل من الوطين املستوى  تطوير مت .أ

 احمللية احلكومة قبل من احمللي املستوى  تطوير مت .ب

 التعليم وحدة قبل من التعليمية الوحدة مستوى تطوير يتم .ج

 فيزوحت ابلتحدي ومليئة وممتعة وملهمة تفاعلية بطريقة ميالتعل  عملية تتم (11

  واإلبداع  للمبادرة كافية مساحة وتوفر بنشاط، املشاركة على الطالب 

 .والنفسي اجلسدي وتطورهم واهتماماهتم الطالب  ملواهب وفقا واالستقاللية

 . واملنتجات  العمليات  أساس على التعلم نتائج تقييم (12

 approach) scientific( 9 علمي مبنهج التعلم عملية (13

 

 

 
9 Ibid, hlm. 81-82. 
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 2013  املنهج  تنظيم تطوير . ج

 ميكن والكفاءة،  الشخصية على يعتمد الذي 2013 مبنهج يتعلق فيما

 :وهي الكفاءات، لتحديد استخدامها ميكن مصادر مثانية حتديد

 ;(existing list) موجودة قائمة (أ

 ;(course translation) املوضوعات  ترمجة (ب

 ;(course translation with safeguard) احلماية مع املوضوعات  ترمجة (ج

 التصنيفي التحليل( د

 احملتملة املدخالت ( ه

   نظريةال أتسيس(  و

 واجملتمع الطالب  مدخالت ( ز

 10.املهام حتليل( ح

 2013 نهج امل خصائص. د

  بداع واإل والفضول واالجتماعية الروحية  املواقف تنمية  بني التوازن تطوير (1

 . واحلركية الفكرية القدرات  مع والتعاون

 
10 Ibid, hlm. 83 
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  الطالب  يطبق حيث خمططة تعليمية جتربة يوفر الذي اجملتمع  من جزء املدرسة (2

 .تعليمي كمصدر  اجملتمع ويستخدمون اجملتمع على املدرسة  يف تعلموه ما

  رس املدا يف املختلفة املواقف يف وتطبيقها واملهارات  واملعارف  االجتاهات  تنمية  (3

 .واجملتمعات 

 . اإلبداعية واملهارات  املعارف  من متنوعة جمموعة  لتطوير الكايف الوقت نحمي (4

 أكرب بشكل تفصيلها يتم واليت األساسية الكفاءات  شكل يف الكفاءة يطلب (5

 . للموضوع األساسية الكفاءات  يف

 (Organizing Eelements) تنظيم عناصر من عنصرا الفصل كفاءة تصبح (6

  وعملية األساسية الكفاءات  مجيع تطوير يتم حيث األساسية، الكفاءات 

 . األساسية الكفاءات  يف عليها املنصوص الكفاءات  لتحقيق التعلم

  بعضها  تعزز واليت الرتاكمية،  املبادئ  أساس  على األساسية  الكفاءات  تطوير (7

 ومستوايت  املوضوعات  بني (reinforced) وتثري ،(rainforced) البعض

 11.التعليم

 
11 Azkia Muharom Albantani, “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Bahasa 

Arab Di Madrasah Ibtidaiyah” Arabiyat, jurnal pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaarban, 

Vol.2 No.2(November,2015),H.182 
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  ويطور  يؤكد 2013 نهجامل أن  يعرف  ، 2013 نهج امل خصائص من

  بني  والتعاون واإلبداع والفضول واالجتماعية الروحية املواقف لبناء الطالب  شخصية

 .للطالب  واحلركية الفكرية القدرات  مع اآلخرين

 املادة . 3

 أن  ميكن. والتعلم التعليم أهداف لتحقيق ةتخدممس  وسيلة  هي الدراسية  املادة

 الكاسيت  وحمتوى  والصور  األسئلةو  النص مثل  خمتلفة، مواد شكل يف  وضوع امل يكون

 واالستعدادات  ،videocassette الفيديو  أشرطة  وحمتوى ،audiocassette السمعي

  حتتوي  12.ذلك  إىل وما الطالب، من واإلجاابت  الطالب  مع املناقشة وموضوعات 

  يف  كتابتها  وتتم صلة ذات  وإجراءات  ومبادئ ومفاهيم حقائق على التعليمية املواد

 املستخدمة  املادة  هو املوضوع  فإن  13. الكفاءة إجناز مؤشرات  لصياغة  نقاط شكل

 .ميالتعل  أهداف حتقيق أجل من للتعلم

 : يلي كما  هي املناسب املوضوع اختيار  معايري فإن ،WS Winkel عند

 .يقهاحتق جيب اليت والتعلم التعليم أبهداف الصلة وثيق املوضوع  يكون أن .أ

 
12 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

2010), hlm. 19. 
13 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6. 
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 املادة قبول على الطالب  قدرة صعوبة ملستوى مناسبا  املوضوع يكون أن .ب

 .ومعاجلتها

  أشياء  بني من الطالب، حتفيز دعم على قادرة الدراسية  املادة تكون  أن .ج

 حد أقصى إىل للطالب، اليومية احلياة بتجارب  صلة ذات  ألهنا أخرى

 .ممكن

 14. املتاحة التدريس لوسائ مع قةمتواف التعليمية  املواد تكون أن . د

 ألن .الصحيح (sequence) املوضوع تسليم عملية تتبع أن جيب لذلك،

 ذات  الفكرية املهارات  من املوضوع تنظيم جيب. مكونته بني تسلسل له املوضوع

 ابللغة  العليا املدرسة موضوع يتكون. املستوى عالية ارات امله إىل األدىن املستوى

  شفهية  خطاابت  شكل يف مواد من التعليمية الوحدة مستوى على للمنهج العربية

 والعمل واهلواايت  األسرية واحلياة مقدمات  حول حوار أو عرض شكل يف ومكتوبة

 وثقافة  إسالمية فةوثقا إسالمية قصصو  والسياحة العامة واملرافق والصحة واملراهقني

 . إسالمية وأعياد عربية

  االستماع  مهارة وهي اللغوية،  ملهارات ا أربع ملمارسة املواد هذه ُتستخدم

 شكل يف مواد من املوضوع يتكون ،2013 نهجامل يف بينما. والكتابة والقراءة والكالم

 
14 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,hlm. 19-20. 
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  واحلياة  املقدمات  حول حوارات  أو تعريضات  شكل يفو  ومكتوبة  شفوية خطاابت 

 والقصص والسياحة العامة واملرافق والصحة واملراهقني والعمل  واهلواايت  األسرية

  أربع  لتدريب  إسالمية وشخصيات  إسالمية  أعيادو  يومية إسالمية  رؤى و  اإلسالمية

 جيب  ذلك، على عالوة 15. والكتابة والقراءة والكالم االستماع وهي اللغوية ات ملهار ا

 16: التالية  معينة ابسرتاتيجيات   التعليمية املواد تستويف أن

 الطالب  على جيب اليت األساسية  والكفاءة الكفاءة معايري مبوضوع  صلة ذات  (1

 .حتقيقها

 . األساسية  والكفاءة الكفاءة ايريومع التعلم حمتوى هي التعليمية املواد أن  (2

 .التعلم يف الطالب  دوافع  توفري (3

 السابقة ايملادة  املرابطة  (4

 .املعقد إىل البسيط من منهجي بشكل التعليمية  املواد ترتيب (5

 . عمليةال  (6

 .للطالب  مفيد (7

 .للزمان ةمطابق  (8

 
15 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 912 tahun 2013 tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 
16 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakart: PT RajaGrafindo 

Persada, 2015), hal. 140-141. 
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 . بسهولة عليها احلصول ميكن (9

 .الطالب  اهتمام جذب   (10

 .الطالب  قلوب  تعزز اليت التوضيحية الرسوم على حيتوي  (11

 .الطالب  لقدرات  وفقا اللغوية اجلوانب يف النظر  (12

 . األخرى ابلدروس  الصلة وثيقة  (13

 .يستخدموهنا الذين للطالب  الشخصية األنشطة حتفيز  (14

 .الطالب  يربك  ال حت الغامضة املفاهيم جتنب  (15

 . واثبتة  واضحة ةنظر  وجهة  تكون  أن  (16

 . والكبار للطفال  التعليمية املواد بني التمييز   (17

 يرتدوهنا الذين الطالب  بني الشخصية االختالفات  احرتام (18

 الطريقة . 4

 مع تتعارض وال ابنتظام املوضوع عرض مع تتعامل شاملة خطة هي الطريقة

  فإن  اترينجان، جونتور  هنري عند approach .17 أي  نهجم إىل وتستند  البعض بعضها

  أجزاء  توجد  ال حيث  منظمة،  بطريقة اللغوية املواد لعرض شاملة  خطة هي الطريقة

 
17 Muljanto Sumardi , Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi, 

(Jakarta: Bulan bintang, 1975), hlm. 12. 
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 التدريس  طرق  تشمل ،عام وجه  وعلى 18. املختار نهج امل إىل تستند وكلها متناقضة

 التعليم أهداف حتقيق أجل من اختاذها ميكن اليت اجلهود وكل التخطيطو  ميوالتعل 

 لتحقيق املعلم استخدمها ميالتعل  طريقة أن احلالة، هذه يف 19.وكفاءة بفعالية والتعلم

 الطالب  يتمكن حت املستخدمة األساليب إىل ابإلضافة . ميتعل ال وعملية التعليم جو

 .احملددة املؤشرات  من جمموعة أو  األساسية الكفاءات  حتقيق من

 كل خصائصو  وظروفهم، الطالب  حلالة وفقا ميالتعل  طريقة  اختيار د  والب

 الصحيحة  ميالتعل  طريقة اختيار إن 20.موضوع كل يف ةاملطلوب والكفاءة مؤشر

  مخس  هناك العربية، اللغة تعلم فيف. ميالتعل  أهداف حتقيق على املعلمني سيسهل

  التعليمية  املؤسسات  خمتلف يف مستخدمة تزال ال واليت ،تقليدية أو كيةكالسي  طرق

 : وهي ،( العامة واملدارس الدينية املدارس) الرمسية

 والرتمجة القواعد طريقة .أ

 والكتابة القراءة مهارات  لتحقيق القواعد فهم على تؤكد طريقة هي الطريقة هذه

 :هي الطريقة هذه  خصائص. والرتمجة

 
18 Henry Guntur Tarigan , Metodologi Pengajaran Bahasa, (bandung : angkasa, 1991), 

hlm.10. 
19 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa, hlm, 20. 
20 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 6 
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 جبوانب الهتماما مع ،  والرتمجة والكتابة ءةالقرا مبهارات  العميق ماماالهت (1

 . والكالم االستماع

   تعليمية كوسيلة  األم اللغة استخدام (2

 .وحالن قوانني إىل االلتفات  (3

 من حرفيا  ترمجتها  مث واملفردات، النحوية القواعد حفظ هو ميالتعل  أساس (4

 عكسها  أو املرجوة اللغة

  الذين  الطالب  من نشاطا أكثر والتعلم التدريس عملية  يف علمنيامل دور (5

 .سليب بشكل دائما  املواد يتلقون

   املباشرة الطريقة .ب

 : كالتايل  الطريقة هذه خصائص. الكالم مبهارة  الطريقة هذه هتتم  

 . والرتمجة والكتابة القراءة مهارات  إىل ابلنسبة كثريا  إهتماما الكالم مبهارة  هتتم   (1

 مباشر، بشكل واحلفظ والتقليد اإليضاحية األساليب على التعلم قاعدة تركز (2

 مجعيات  خالل من واحملاداثت واجلمل الكلمات  الطالب  يكرر حيث

 . نتاجستالا مث  األمثلة من ايةالبد أي  استقرائية، وتعريفات  وسياقات 

 األم اللغة استخدام جتنب (3
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  يف  االستجواب  خالل من بسرعة الشفوي االتصال مهارات  تدريب  يتم (4

 . املتنوعة اخلالصة من جمموعة

 .والطالب  املعلمني بني النشاطي التفاعل أتسيس (5

 القراءة طريقة .ج

 : كالتايل  الطريقة هذه  خصائص. القراءة إبتقان الطريقة هذه هتتم

 مث املفردات، معاين إبدخال مسبوقة القراءة فهم على املبنية ميالتعل  أنشطة (1

 املعلم مبساعدة واحد وقت يف احملتوايت  ناقشةم

  من  لوظيفتها وفقا اختيارها يتم ولكن إبسهاب، القواعد مناقشة تتم ال (2

 .املعىن

  فهم لتقوية الطالب  عليها جييب اليت الواجبة وجود مع التعلم نشاط يستمر (3

 .املعنية القراءة للغة الطالب 

 الشفهية السمعية الطريقة . د

 خصائص بني من. ويتحدث  يسمع ما هي اللغة فإن الطريقة، ذههل ووفقا

 :يلي ما الطريقة هذه

 والكتابة  القراءة مث الكالم إىل االستماع  من تعليمي سلتسل  له (1
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  تعلمها مت  اليت واملفردات  اجلمل  أمناط  حد إىل الكتابة مهارات  تدريس  يتم (2

 . الكالم لدروس متثيل هي  الدروس كتابة   ألن  شفهًيا،

 اإلمكان  قدر اللغة ترمجة جتنب (3

 تعلم مبدأ على تقوم الطريقة هذه  ألن  والقياس، واالرتباط واحلفظ التقليد يؤكد (4

 . املباشرة الطريقة وكذلك  األم، اللغة

-التحفيز: متسلسل النمط ممارسة  خالل من اجلملة أمناط من التمكن (5

 .التعزيز-االستجابة

 اجلمعية الطريقة .ه

. وتعتمدها وختتارها املختلفة للطرق اإلجيابية اجلوانب بني الطريقة ههذ جتمع

 : التالية االفرتاضات  على يعتمد

 التدريس  تبسيط أجل من استخدامها ميكن مزااي هلا طريقة كل (أ

  خاطئة  طريقة جدتو  الو  لعكس،اب أو العيوب  من خالية طريقة توجد ال (ب

 .وعيوب  مزااي منها كل.صارخ بشكل

 ومجيع والطالب  املعلمني جلميع األغراض، جلميع مناسبة طريقة توجد ال (ج

  احتياجات  تلبية هو التدريس يف شيء أهم ألن ،التعليمية الربامج

 . أداة هي الطريقة ألن  الطريقة احتياجات  تلبية وليس الطالب،
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 ملختلف السلبية اجلوانب من والتقليل اإلجيابية اجلوانب على املساومة (د

 21. ضروري أمر وهو  القائمة ألساليبا

 
21 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Yogya karta: Pustaka Rihlah Group), 2005, hlm. 37-44. 
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