
 

 

  تخطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر في مدرسة تحليل

  المحمدية الثانوية برينجسيووا

  

  رسالة علمية

  التربية والتعليم الجامعية األولى في علم مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة

 قسم تعليم اللغة العربية

  : نوفيتى فطري هنداياني    إعداد

  ١٥١١٠٢٠١١٨:   رقم القيد

  

  

 

 

 

  كلية التربية والتعليم

  جامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية المبونجب

 م ٢٠١٩ه/١٤٤٠

 

  



 

 

  تحليل تخطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر في مدرسة 

  المحمدية الثانوية  برينجسيووا

  رسالة علمية

  التربية والتعليم علم ى الدرجة الجامعية األولى فيللحصول علالالزمة مقدمة لتكملة الشروط 

  قسم تعليم اللغة العربية

  إعداد الطالبة

  نوفيتى فطري هنداياني

١٥١١٠٢٠١١٨          

    

  : الدكتورة الحاجة رمضاني سغالى، الماجستيرة    المشرفة األولى

  : الدكتوراندوس الحاج عبد الحميد، الماجستير    المشرف الثاني

  

   كلية التربية والتعليم

  ان اإلسالمية الحكومية المبونججامعة رادين إينتب

  م ٢٠١٩ه/١٤٤٠



 

 

 ملخص

تخطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر في مدرسة المحمدية الثانوية  تحليل

  برينجسيووا

  فطري هنداياني ىنوفيت

خلفية هذا البحث هي للحصول على جودة التعليم اجليد، فيحتاج املعلم إىل ترتيب 

قق من خالل تصميم التعليم. واستنادا إىل النظرية املذكورة والبيانات التخطيط الدقيق والذي يتح

وا، يعرف برينجسيو  درسة احملمدية الثانوية يف م والوثائق املقابلةاحثة من األولية اليت حصلت عليها الب

املدرسة املنهج  استخدمتملية ختطيط تعليم اللغة العربية منها أن هناك بعض املشكالت يف ع

وكذلك  KTSPللدروس األخرى، ولكن مدرس اللغة العربية ال يزال يستخدم املنهج  ٢٠١٣الدراسي 

حىت اآلن يقوم املدرس و . K13أو  KTSP الشكل يتبع الصنع املدرس اليت  تنفيذ التعليم طيطخت

كذلك يوضح مدرس اللغة العربية أن إعداد . كشرط فحسب  RPPبرتتيب ختطيط تنفيذ التعليم 

مل يكن كامال وفقا للمناهج الدراسية واحتياجات الطلبة. وهذا السبب  RPPتعليم ختطيط تنفيذ ال

يكون حجة للباحثة يف حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية وخاصة يف إعداد 

 .RPPختطيط تنفيذ التعليم 

يف ختطيط بناء على خلفيات البحث السابق، فمشكلة البحث من هذا البحث هي: "ك 

هذا البحث هو حبث  وا؟.مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيو تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف 

وصفي، ألن هذا البحث يصف الكائنات وفقا للحاالت الطبيعية. وهذا البحث من أنواع البحث 

يقة مجع البيانات النوعي، هو البيان الوصفي والذي يهدف إىل وصف الوقائع حبجة قوية. وأما طر 

 Miles danباستخدام طريقة املقابلة والوثائق. ويستخدم هذا البحث منوذج حتليل البيانات من 

Huberman  :٣) عرض البيانات، ٢) ختفيض البيانات، ١والذي يتكون من ثالثة اخلطوات التالية (

  حتقيق البيانات. 

هناك ستة املكونات من اكتمال  بعد حتليل البيانات، جتد الباحثة بعض نتائج البحث أن

 .KTSP ختطيط تنفيذ التعليم ال يزال باستخدام املنهجويف ترتيب ختطيط التعليم. 



 

 

يف تلك املدرسة مل يتم تنفيذه بالكامل،  ٢٠١٣املنهج  يلخص أنمن البيان السابق،  

م املنهج خاصة يف جانب التخطيط. فلذلك تقرتح الباحثة على مدرس اللغة العربية  بأن يستخد

 بالكامل. ٢٠١٣

  الكمات المفاتيح : تخطيط، تعليم اللغة العربية
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  إهداء

ثرية. صالة وسالما احلمد هللا رّب العاملني، بالشكر إىل اهللا تعاىل على مجيع نعمه الك

على النّيب حممد صلى اهللا عليه والسالم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  

هذه الرسالة  الباحثة باحلمد اهللا قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية، فقدمت

  العلمية إىل:

قدماين التوجيه  و مها اللذان يرمحاينبينجاتون وأمي  سيسونطا  أيبنياحملبوبوالديين . ١

، وعسى اهللا أن جيزيهما مع العديد من اخلريات ويبارك كل والدعاء على جناحي

  األعمال الصاحلة.

. إىل أخوين، أخي حممد عمر الدين شام وأخيت  فتح اجلنة اللذان أعطاين احلماسة ٢

ين والدافعة حىت قدرت على إمتام هذه الرسالة العلمية البسيطة، عسى اهللا أن يسّهل

  يف طلبة العلم. 

. إىل عمي ومجيع أسريت كوالدي الثاين اللذين أعطوين املوّدة وأكثر اخلريات. وعسى ٣

  اهللا أن جيزيهم بأحسن اجلزاء.

.  أخيت احملبوبة تنرتي سيوي فين اليت عّلمتين الشجاعة واالستقالل وأعطتين النشاطة ٤

  لضحك مع سلوكها املضحك.والدافعة حىت رغبت يف التعلم، وهي دائما جتعلين با



 

 

. إىل صديقيت فيرتي أيو اليت أعطتين التشجيع والنشاط يف التعلم، وهي اليت أعطتين ٥

  التسلية مع سلوكها املضحكة.

عبد املاجسترية كاملشرفة األوىل واألستاذ الدكتور رمضاين سجاال،  األستاذة الدكتورة. ٦

دمي االرشادات والتوجهات على تق، املاجستري كاملشرف الثاين شكرا جزيال احلميد

  هذه الرسالة العلمية. كتابة  إلمتام والتشجيعات

. إىل أصدقائي أنت نور وايت، سييت زبيدة، إيإيس سوهارتيين، أدي إجيى فيرتي، ٧

اليت ال  Aسيسليا أرياين، زازينة الوليدة، ميالين أغوستيا فطري، وباخلصوص للفصل 

  ا فواحدا.ميكن ذكرها واحد

  ٢٠١٥الئي يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة . زم٨

 . إىل مجيع طالب اجلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج ٩

 
 

 
 

 



 

 

 ترمجة الباحثة

من نوفمبري سنة  ٢٦فيرتي هندياين يف برينجسيو يف التاريخ  ولدت نوفيىت

دة بينجاتون.  وسي ى. وهي ابنة األوىل من ثالث أخوات للزوجني سيد سيسونط١٩٩٦

  :كانت للباحثة أخ واحد وأخت واحدة. بدأت الباحثة الدراسة

  . ٢٠٠٩يف مدرسة احملمدية اإلبتدائية اإلسالمية برينجسيو وأـمتها سنة  .١

 .٢٠١٢والتحقت يف مدرسة احملسن الثانوية اإلسالمية ميرتو وأمتتها سنة  .٢

وأمتتها سنة   مث واصلت دراستها يف مدرسة احملمدية اإلسالمية برينجسيو  .٣

٢٠١٥. 

أكملت دراستها الرمسية يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية  ٢٠١٥ويف سنة   .٤

 احلكومية المبونج يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

منذ الدراسة يف جامعة رادين إينتان قد اتبعت الباحثة يف مسابقة اخلطابة اللغة 

. وباإلضافة إىل ذلك شاركت  الباحثة يف ٢٠١٥نية سنة العربية وهي كالفائزة الثا

  .٢٠١٧مسابقة اخلطابة اللغة العربية  كالفائزة الثالثة سنة 

     
 
 



 

 

  كلمة شكر وتقدير

احلمد هللا الذي أنزل على رسوله الكرمي قرأنا عربيا هدى للمتقني، والصالة والسالم 

عني، أما بعد. مبساعدة والدافعة من على حبيبنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه أمج

تحليل تخطيط " مجيع األطراف قدرت الباحثة على إمتام هذها الرسالة العلمية بعنوان 

تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر في مدرسة المحمدية الثانوية اإلسالمية 

عية األوىل من  هذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلام". وابرنجسيو 

فبهذه املناسبة أن  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. كلية الرتبية والتعليم جبامعة

  تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: 

كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين   ة، كعميدالدكتورة نريىف دياىن املاجستريةاالستاذة .  ١

  كومية المبونج.إينتان اإلسالمية احل

قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية  ةكرئيس الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية. ٢

  والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 

الدكتوراندوس احلاج و األوىل  ةكاملشرف  رمضاين سغاىل، املاجستريةالدكتورة احلاجة . ٣

األوقات  يال على تقدميكاملشرف الثاين شكرا جز  عبد احلميد، املاجستري

  إلمتام هذه الرسالة العلمية. جيهات واملدخالتو والت

وإىل  وا. السيد ريزا فهليفي كرئيس املدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو ٤

مجيع املدرسني والطلبة اللذين أعطوين املساعدة يف حتقيق البيانات إلجراء البحث 

  هذه الرسالة العلمية. يف إمتام

فيز األولياء كمدرس اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية  أمحد . السيد٥

  ، شكرا جزيال على تقدمي التوجيه طوال إجراء البحث.وااإلسالمية برينجسيو 

اللذين أعطوين علوما ومعرفة طوال الدراسة يف كلية  مجيع احملاضرين واحملاضرات. ٦

  يم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .الرتبية والتعل

 المبونج.االسالمية احلكومية  رادين إينتان جبامعة ومجيع املوظفني رئيس املكتبة. ٧

 السالمة، واملغفرة، والعلوم، والرزق رزقا حالال طيبا. آمني  عسى اهللا أن يعطيهم

 

 

 



 

 

  يا رب العاملني.

  م ٢٠١٩يوليو  ١٦باندر المبونج 

  الباحثة

  

  فيرتي هندياين  نوفيىت

  ١٥١١٠٢٠١١٨   

      

  

.   

  

 



 

 

  محتويات البحث

    أ  .............................................................  صفحة املوضوع 

  ج  ............................................................  البحث خصمل

  د  ...................................................................  افقةصفحة مو 

  ه  .........................................................  ناقشةتصديق جلنة امل

  و  ...........................................................................شعار

  ز  ......................................................................  إهداء

  ط ...............................................................  ترمجة الباحثة

  ي  ..........................................................  كلمةشكر وتقدير

  م  ............................................................    حمتويات البحث

  

  

  الباب األول  : مقدمة

توض  .......................................................................  .أ 

 ١  .........................................................  يح املوضوع

   .....................................................................  .ب 
 ٣  ..............................................  املوضوع أسباب إختيار 

خلف  ......................................................................  .ج 

 ٣  ...........................................................  ية البحث



 

 

تركيز   .......................................................................  .د 

  ١١  ............................................................  البحث

 ١١ .......................................... مشكلة البحث  .ه 

 ١٢ .......................................... أهداف البحث  .و 

  ١٢ز. أمهية البحث

  ١٣  ..........................................................  ح. منهج البحث

  

  النظري إلطارالباب الثاني : ا

 طار النظرياإل

 ٢١  ...........................................التعليممفهوم ختطيط   .أ 

 ٢٥  .....................  أساس احتياجات التخطيط للتعليم األساسية  .ب 

 ٢٧  ....................................  عوامل برنامج ختطيط التعليم  .ج 

 ٣٠  .....................................  ط برنامج التعليمفوائد ختطي  .د 

 ٣١  ..................  معايري الكفاءة والكفاءة األساسية يف اللغة العربية  .ه 

 ٣٣  ......................................  اللغة العربيةختطيط التعليم   .و 

   ٥٥  .........................................................  البحوث السابقة

  لمحة عن موضوع البحث الباب الثالث  :

 ٥٧  ...................................  الصورة العامة ملوضوع البحث  .أ 

 ٥٧  ...........................................  تاريخ وموقع البحث  . أ

 ٥٨  .........  ميو برينجسيوالنظر والبعث ملدرسة احملمدية الثانوية اإلسال   . ب



 

 

  ٥٩  ......................................................ج. أهداف املدرسة

  ٦١  .............................................  د. الغرض من التعليم الثانوي

 ٦١  .............................................  ب. الوصف عن حتليل البيانات

  لرابع  : تحليل البياناتا الباب

ن  .......................................................................  .أ 
 ٦٣  .......................................................  تائج البحث

ا   ....................................................................  . أ
 ٦٤  ......................................  كتمال ختطيط تنفيذ التعليم

   ..................................................................  . ب
 ٦٥  .................  KDوالكفاءة األساسية –SKاخلريطة ملعايري الكفاءة 

  ٦٦  ......................................................  ج. املقرر التعليمي

  ٧١  ...............................  االكتمال األدىن لدرس اللغة العربيةد. معيار 

  ٧٢  ....................................................  ه. الربنامج املرحلي 

  ٧٢  .....................................................  و. الربنامج السنوي

  ٧٣  ...............................  ز. تفاصيل األسابيع وعدد الساعات الفعالة

 ٧٥  ...........................................  RPPح. ختطيط تنفيذ التعليم 

 ٨٢  بحث نتيجة البحث  .ب 

  االختتامالباب الخامس  : 

 ٨٧    ........................................................  خالصة  .أ 

 ٨٨   .....................................................  اقرتاحات  .ب 



 

 

  ٨٩    .................................................................   المراجع

  الملحقات

 اورالتش بطاقة  . أ

 البحوث إلجراء تطبيق الرسالة   . ب

 البحوث الرد الرسالة  . ت

 املقابلة أدلة صورة  . ث

 املقابلة إرشادات  . ج

 وثائق  . ح

  K13 العربية اللغة ميتعل جهاز  . خ
 
 
 



 

 

  الباب األول

  مقدمة

 موضوعال وضيحت  .أ 

 ، الغامض الفهم سوء وجتنب الشاملة والغايات األهداف فهم فعالية خلق أمهية إىل بالنظر

 هو البحث هذا عنوان .البحث هذا عنوان يف الواردة الكلمات شرح إىل الباحثة حيتاج

المحمدية الثانوية مدرسة في  لطلبة الصف العاشرتعليم اللغة العربية ليل تخطيط التح"

  :التايل النحو على العنوان معىن وصف سيتم"، برينجسيووا

 حتليل .١

  حتليل هو بيان أجزائها ووظيفة كل منها.

 Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi  
yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya.1 

 يف التحليل من الغرض أن حني يف هو البحث هذا يف التحليل من الغرض أن حني يف

 حتديد أجل من العربية اللغة ميلتعل التخطيط من الغرض لشرح كلمة هو الدراسة هذه

                                                             
1 Analisis Dan and others, ‘Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek 

Arjowinangun Hanik Mujiati’, 11.2 (2014), 24. 



 

 

 مبحمدية، الثانوية املدرسة يف العاشر الصف يف حدثت اليت ميالتعل ختطيط مشاكل وتقييم

  .التحسينات اقرتاح ميكن حبيث

 ختطيط .٢

 لتحقيق به القيام جيب ما حول القرار صنع وهي ، الكلمة خطة من يأيت التخطيط

 التقييم عملية نتائج ،العميق التفكري لعملية نتيجة هو نفسه التخطيط تعريف .اهلدف

 بداية هو التخطيط .الكفاءة وقيم فعالية أكثر تعترب اليت البدائل خمتلف اختيار ورمبا

  ٢.العقالين النشاط تنفيذ عمليات مجيع

 تعليم .٣

 واملوارد قوةال مجيع من االستفادة يف والطالب املعلمني بنيالتعليم هو عملية التعاون 

 واملواهب رغبةال مثل أنفسهم الطالب داخل من تأيت اليت قواتال من كل يف املوجودة

 الطالب جخار  املوجودة رغبةوال مبالتعل أساليب ذلك يف مبا املتاحة األساسية والقدرات

 ٣.معينة تعليمية أهداف لتحقيق كجهد واملوارد ميالتعل مرافق البيئة، مثل

 

 

                                                             
2 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, 2008, h.25. 
3 Sanjaya, h. 26. 



 

 

 اللغة العربية .٤

 أفراد يستخدمه تعسفي، صوت رمز نظام عن عبارة الكبري االندونيسية لقاموس وفًقا اللغة

 مصطفى ايخالش وفًقا العربية اللغة أن حني يف ٤.هويتهم وحتديد والتفاعل مًعا للعمل ا�تمع

  :هي الييينالغ

  ٥.هي الكلمة اليت يعرب �ا العرب عن أغراضهم العربية اللغة

 أسباب اختيار الموضوع  .ب 

 يف املزيد ومعرفة ااستكشاف تريد الباحثة نأل هو العنوان هذا الباحثة اختيار سبب

هو  ميلالتع ختطيط ذلك، إىل باإلضافة. املعلم أحد به قام الذي العربية اللغة ميلتعل التخطيط

 .جيًدا التعلم مكونات تنظيم ميكن حبيث جًدا مهم أمر

 خلفّية البحث  .ج 

 أو التطوير عامل يف يشارك ما شخص حىتالكلمة "ختطيط" ليست شيئا أجنبيا للمجتمع. 

 .األنشطة هذه تنفيذ يف البدء قبل ما شيء بتأثري يشعر أن ميكن األخرى األنشطة أو التعليم

 إنشاءات، عامل يف املثال، .الكبري النشاط وخاصة ، التخطيط إىل حتتاج الصغرية األشياء

                                                             
4 Kemdikbud, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)’, diakses pada Rabu 10 April 2019 pukul 

10.28 WIB. 
5 Latifah Salim and others, ‘PERANAN BAHASA ARAB TERHADAP ILMU 

PENGETAHUAN’, Jurnal Adabiyah, 15 (2015). 



 

 

 لبناء الالزمة البناء مواد إعداد إىل العمارة حتتاج عندئذ، منزل ببناء معماري مهندس سيقوم

 خلطة حاجة هناك. منزل لبناء الالزمة واألموال العمال إعداد بناؤه، املراد املوقع قياس منزل،

   .أكرب بنشاط القيام لقب كبري ختطيط أو كبرية

 البدائل اختيار وإمكانية التقييم عملية نتائج ؛ التفكري عملية أعمق نتيجة هو التخطيط

 وبالتايل. عقالين نشاط تنفيذ عمليات مجيع بداية هو التخطيط. فيها النظر مت اليت املختلفة

 وكذلك يقهاحتق جيب اليت واألهداف االجتاه تصور على قادراً  املخطط يكون أن جيب ،

 .الفعالة األهداف لتحقيق الالزمة املختلفة اإلمكانات خالل من األهداف هذه حتقيق طرق

٦  

 تعاونية عملية هناك ميالتعل يف ألنه .للمعلمني جًدا ملحة مسألة التخطيط يعترب م،يالتعل يف

 من تأيت اليت ةرغبال سواء املوجودة واملوارد الرغبة كل من االستفادة يف والطالب املعلمني بني

 ذلك يف مبا متتلكها اليت األساسية ةوالقدر  هبةواملو  الرغبة مثل أنفسهم الطالب داخل

 واملرافق البيئة مثل الطالب أنفسهم املشاركني خارج توجد اليت واإلمكانات التعلم أساليب

                                                             
6 Sanjaya, h.25. 



 

 

 اللغة ميتعل هي احلالة هذه يف ٧.معينة تعليمية أهداف لتحقيق كمسعى التعليمية واملوارد

  .العربية

 برامج: ذلك يف مبا ، التوعية اختصاصيي بواسطة تطويرها جيب برامج هناك ، التخطيط يف

 والربامج املناهج ، الدراسي الفصل برامج ، السنوية الربامج ، الوقت ختصيصات جتميع

  ٨ .)RPP( التعلم تنفيذ ختطيط أو اليومية

 مرتابطة مكونات من يتكون شيء كل نأ مبعىن نظام، هو لميالتع أن على الباحث يؤكد

 تعليمي برنامج لتطوير التخطيط فإن كنظام، العربية اللغة تعليم يف .البعض ببعضها ومتأثرة

  .العربية اللغة تعليم وتقييم تنفيذ حتديد يف سيؤثر ألنه للغاية، مهمة مكانة له

 اللغة لتعليم التخطيط ألن ، العربية اللغة تعلم يف الربامج هلذه التطويرية األنشطة تنفيذ جيب

 حىت التعليم إدارة يف املعلمني تساعد أن ميكن أداة أنه على أساسي بشكل إليه يُنظر العربية

 هناك ، العربية اللغة تعلم أنظمة ختطيط يف. ووظائفهم واجبا�م أداء يف كفاءة أكثر يكونوا

 التعلم حيتوي. كنظام العربية ةوالغ كنظام التعلم ومها ، النظام فئات من األقل على نوعان

 واألساليب واملواد واملعلمون الطالب: ذلك يف مبا ، األقل على أشياء عدة على كنظام

                                                             
7 Sanjaya, h.26. 
8 Sanjaya, h.49. 



 

 

 جوانب من بالفعل تتكون العربية اللغة أن تعين كنظام العربية اللغة أن حني يف. والتقييمات

 ٩ .والرتمجة ابةوالكت والقراءة واحملادثة اللغة قواعد شكل يف ، اللغة من خمتلفة

 احملمدية الثانوية مدرسة يف الباحث أجراها اليت املقابلة والوثائق على اعتمادا

ا منه العربية، اللغة ميلتعل التخطيط عملية يف املشاكل بعض هناك، برينجسيووا

للدروس األخرى، ولكن مدرس اللغة العربية  ٢٠١٣استخدمت املدرسة املنهج الدراسي 

 الشكل يتبع الصنع املدرس اليت  تنفيذ التعليم طيطختوكذلك  KTSPملنهج ال يزال يستخدم ا

KTSP  أوK13 وحىت اآلن يقوم املدرس برتتيب ختطيط تنفيذ التعليم .RPP   كشرط

مل يكن   RPPفحسب. كذلك يوضح مدرس اللغة العربية أن إعداد ختطيط تنفيذ التعليم 

ة. وهذا السبب يكون حجة للباحثة يف كامال وفقا للمناهج الدراسية واحتياجات الطلب

حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية وخاصة يف إعداد ختطيط 

 أن ميكن التعلم نوعية حيسن أن ميكن جيدة ميتعل خطة وجود ألن .RPPتنفيذ التعليم 

 .ميالتعل تصميم خالل من ذلك يتحقق

 تبدأ عندما برينجسيووا مدرسة احملمدية الثانويةيف  حتدث اليت املشاكل على للتغلب

 هناك احلالة، هذه يف مث م،يالتعل يف جدا مهم أمر وهو املعلم دور تعظيمالو  ميالتعل عملية

                                                             
9 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: KENCANA, 2017), cet.1, h. 5. 



 

 

 التخطيط عملية جعل اجلهود هذه وتشمل .املشكلة على للتغلب جهود إىل حتتاج

 ميكن ذلك بعد، األقصى احلد إىل املعلمني به يقوم الذي التخطيط مع ألنه .الدقيق

  .حتقيقه سيتم الذي بالنجاح التنبؤ للمعلمني

  عام ٢٢ رقم الثقافة و والتعليم الرتبية وزير تنظيم يف ميالتعل خطة متنظ كما

 جهد هو التعليم أن على تنص اليت املتوسطة والعمليات التعليم مستوى حول ٢٠١٦

 إمكانا�م تطوير من الطالب تمكني حىت ميالتعل وعملية. ميتعل جو خللق وخمطط واعٍ 

 والشخصية، النفس، ضبط النفس، ضبط دينية، روحية قوة على للحصول بنشاط

 حول .والدولة واألمة وا�تمع ، حيتاجها اليت واملهارات النبيلة والشخصية والذكاء،

 وخطط دراسي منهج شكل يف التعلم ختطيط تصميم مت اليت التعليمية العملية معايري

  .احملتوى معايري إىل تشري اليت ميالتعل ذتنفي

 مث الدقيق، التخطيط مع أنه هو صحيح بشكل يتم التخطيط فوائد من بعض ألن

 ألن، املشاكل حلل كأداة أيضا يعمل التخطيط. املضاربة األشياء من يدخر سوفاملعلم 

 منعها كنمي �ا التنبؤ ميكن ال شياء .للغاية وعملية معقدة عملية هي ميالتعل عملية

 األقصى، بالتخطيط القيام خالل من. اجليد بالتخطيط القيام املعلم كان إذا وتوقع

  .ميالتعل عند الستخدامها املناسبة التعليمية صادرامل اختيار أيًضا للمعلمني ميكن



 

 

Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara 
sistematis, artinya proses pembelajaran tidak akan berlangsung apa adanya, tetapi 
akan berlangsung teroganisir dan terarah.10 

 م،يالتعل لتحسني حماولة يف به القيام إىل حباجة ميالتعل ختطيطهناك أسباب ملاذا 

  :التالية االفرتاضات مع اجلهد هذا تنفيذ ويتم

 خالل من يتحقق الذي ميالتعل طيطخت يف البدء إىل حيتاج ميالتعل جودة لتحسني .١

 .ميالتعل تصميم

 .النظام �ج ستخدامبا التعليم حيتاج لتصميم .٢

 يشار إىل كيف يتعلم شخص. التعليمي التصميم ختطيط .٣

 الفردية. لتخطيط التصميم التعليم يشار إىل الطالب .٤

 الطالب للتعلم. سهولة هو مبالتعل تصميم لتخطيط النهائي اهلدف .٥

 جيب أن يشمل مجيع متغريات التعليم. ختطيط التعليم .٦

 حتويل األمثل ميالتعل طريقة حتديد هو إنشاؤها مت اليت التعليمي التصميم جوهرإن  .٧

 ١١.احملددة األهداف وحتقيق

 من أحد المبونج، برينجسيووا حي يف تقع اليت ،برينجسيووا مدرسة احملمدية الثانوية

 املستقبل، يف بالتعليم للنهوض ورسالة رؤية أفضل لديها اليت العليا التعليمية املؤسسات

                                                             
10 Sanjaya, h.33-34. 
11 Sanjaya, h.33-34. 



 

 

 يف ديناميكية تغيريات إىل بالثناء اجلديرة الشخصيات ذو اجليل يؤدي أن املتوقع ومن

 الباحثة تاختار  .الروحية عن أمهية تقل ال و ،والعاطفي ،الفكريتطوير مهارة  حتقيق

 املدرسة، يف مشاكل جودو  بسبب برينجسيووا احملمدية مدرسة الثانوية يف الدراسة موقع

 .RPP صناعة مشكلة وباألخص ،املعلم �ا يقوم اليت ميلتعلا التخطيط مشكلة وهي

 .التمثيلي الفصل هو الفصل هذا ألن العاشر الفصل هو ةالباحث اختارت الذي الفصل

 وفًقا بالتخطيط، عالقة له هذا .الثانوية املدرسة يف البداية فصل هو العاشر الصف

 تنفذ اليت العمليات مجيع بداية هو التخطيط أن على تنص اليت نا ساجناياوي لنظرية

 أنه املتوقع من العاشر، الصف يف التخطيط حبوث إجراء خالل من ١٢.عقالنية أنشطة

 يقومون املعلمني ألن جيًدا ميالتعل عملية إجراء يف املعلمني تسهيل ميكنه املستقبل يف

  .الصحيح بالتخطيط

 الفصول ويدير األمثل النحو على خيط املعلم كان إذا جيًدا ميالتعل ةأنشط تنفيذ ميكن

 أكثر مهمة هناك .فقط املواد بتقدمي املعلم يقوم ال التدريس، عند أنه يعين مما جيًدا،

 شخص تنمية على قادرين ليكونوا الطالب تشجيع وهي ،املعلم �ا يقوم أن جيب أمهية

                                                             
12 Sanjaya, h. 25. 



 

 

 التعلم يف صعوبات أو مشاكل من يعانون ذينال الطالب ومساعدة نبيلة، شخصية ذي

  .الشخصية والشؤون

 هذه حول حبث بإجراء الباحثة يهتم ،الباحثة يصفها اليت البحث خلفية إىل استناًدا

 اللغة مواضيع حول ميللتعل التخطيط أمهية مدى عمقا أكثر معرفة أجل من املشكلة،

 تنفيذ يف توجيه به القيام يكونس اليت البداية نقطة هو التعلم ختطيط ألن. العربية

 حبيث جًدا مهم ميالتعل ختطيط أن هو البحثي املوضوع هلذا املؤلفة اختيار سبب .ميالتعل

 الذي اخلرباء برأي أيًضا باحثةال هذا سبب دعم يتم .جيًدا ميالتعل مكونات تنظيم ميكن

 خالل من تحققي الذي التعلم بتخطيط يبدأ أن جيب التعلم جودة حتسني أن على يقول

 ١٣.التعلم تصميم

 عنوان مع يسري اهللا من الصلة ذات العلمية األعمال من العديد بفحص ةالباحث تقام

 مستوى منهج على بناءً  الثامن الفصل من العربية اللغة تعلم وتنفيذ ختطيط" البحث

 شقيق حبث يصف ."املدرسة املتوسطة احلكومية وونوساري يف )KTSP( التعليم وحدة

املدرسة املتوسطة احلكومية  وطالب ومعلمي املدرسة، مدير استعداد اهللا ييسر 

 وتنفيذ ختطيط عملية وهي ،)KTSP( التعليمية الوحدة مستوى منهج تنفيذ يف وونوساري

                                                             
13 Amiruddin, Perencanaan Pembelajaran (Konsep Dan Implementasi), 2016, h. 5. 



 

 

 حني يف .)KTSP( التعليم وحدة منهج أساس على الثامن الفصل من العربية اللغة تعلم

 ذات األخرى العلمية مقالة .فقط ميالتعل يطختط جانب دراسة فقط تريد الباحثة أن

 ميتعل" البحث عنوان حتمل اليت رويدا فترييا نديا األخت أعمال هي البحث �ذا الصلة

 وفقا ".واإلعالم األسلوب مع مجيب مدينة ٢املدرسة الثانوية احلكومية  يف العربية اللغة

 مع مجيب مدينة ٢لثانوية احلكومية املدرسة ا يف العربية اللغة تعلم من نيديا األخت لتنفيذ

 .اإلعالم وسائل واستخدام أداء وطريقة التعلم، حول ملناقشة اإلعالم ووسائل أساليب

 املعلم إعداد كيفية أي ،األخرى اجلانب من يبحث أن ةاملؤلف يريد احلالة، هذه يف

 املؤلف أعطى الدراسة هذه يف ، لذلك .ميوالتعل التعليم أنشطة إجراء قبل للتخطيط

مدرسة في  لطلبة الصف العاشرتعليم اللغة العربية ليل تخطيط التح " :العنوان

 "المحمدية الثانوية برينجسيووا

 تركيز البحث  .د 

 اللغة تعليم التخطيط هو الدراسة هذه يف بحثال تركيز فإن أعاله، الوصف إىل استناداً 

 احملمدية الثانوية العاشر يف مدرسة لصفطلبة ال ٢٠١٣ املنهج أساس العربية على

  :الفرعي الرتكيز باعتباره بالتفصيل البحث هذا على الرتكيز سيتم. برينجسيووا



 

 

 لصفطلبة ال ٢٠١٣ املنهج أساس العربية على اللغة تعليم التخطيط عن عامة حملة .١

 .برينجسيووا احملمدية الثانوية العاشر يف مدرسة

 .العربية اللغة تعليم التخطيط عناصر .٢

 ثمشكلة البح  .ه 

 جيب موضوع هي املشكلة ألن البحثي، النشاط هذا يف جداً  مهم أمر املشكلة صياغة إن

استناًدا إىل خلفية البحث أعاله، فتصمم  .البحث خالل من احلل عن البحث ويتم دراسته

  الباحثة مشكلة البحث كما يلي:

الثانوية كيف ختطيط التعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف مدرسة احملمدية "

  ؟" برينجسيووا

  أهداف البحث   .و 

 من سلسلة خالل من حتقيقه جيب الذي اهلدف هو العلمي البحث يف البحث من الغرض

 وفقا .للمشكلة وفًقا حمدد هدف له يكون أن جيب إجنازه يتم ما كل ألن البحثية، األنشطة

 :التالية األهداف اهل الدراسة هذه فإن املذكورة، املشاكل صياغة أساس وعلى التصورات هلذه



 

 

تخطيط التعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف مدرسة ال ، وحتديد واستكشافملعرفة"

  ."احملمدية الثانوية برينجسيووا

 أهمية البحث  .ز 

أمهية أو فوائد البحث تنقسم إىل قسمني، ومها األمهية النظرية (الفوائد النظرية) و األمهية 

 عملية من جزًءا البحث نتائج تصبح كيف هي النظرية لفوائديقية). االتطبيقية (الفوائد التطب

 كيف هي العملية الفوائد بينما .ومبتكرة جديدة بطرق احلالية العلمية التقاليد تطوير

 البحث فوائد ووصف .احلياة يف العملية املشكالت حل يف ميكن البحث نتائج استخدام

 :التايل النحو على

 أمهية نظرية. .١

 جديد كنموذج استخدامها ميكن فوائد توفر أن ميكنهذه نتائج البحث  توقعامل ومن

 ميكن العلميالبجث  هذا ذلك، إىل باإلضافة. ثانوية مدرسة مستوى العربية اللغة للمعلمني

 العربية اللغة مبتعل بتخطيط املتعلق التعلم جودة حتسني يف إعالمية كمواد استخدام

  .املكتبات عامل يف املعرفة ذخرية إلثراء حماولة البحث هذا يكون أن املتوقع ومن املناسب،

 أمهية تطبيقية .٢



 

 

 تعليم لتشجيع املناسبة احلكمة اختاذ يف كمدخالت استخدامها ميكن الدراسة هذه

تواجه  اليت الصعوبات من نوع أي معاجلة أجل من ميالتعل عملية يف وخاصة الطالب،

 هذا استخدام ميكن ذلك، إىل باإلضافة .نجسيووابري احملمدية يف مدرسة الثانوية الطالب

 يف املعلمون به يقوم الذي العربية اللغة ميتعل تخطيطال نظام لتحسني كوسيلة البحث

 هذا استخدام وميكن. برينجسيووا احملمدية الثانوية يف مدرسة وخاصة الثانوية، املدارس

 حول إضافية معلومات إىل اإلضافةب العلمية، املقاالت كتابة يف تدريبية كمواد أيضا البحث

 درجة على للحصول وكشرط املدارس يف الطالب ميتعل نوعية لتحسني املبذولة اجلهود

  .العربية اللغة تعليم قسم يف البكالوريوس

 منهج البحث  .ح 

 على العثور من التمكن �دف صاحلة بيانات على للحصول علمية طريقة هو البحث منهج

 وتيسريها املشكالت لفهم بدورها استخدامها ميكن حبيث ثبا�اوإ وتطويرها معينة معارف

. ٣ البحث، موضيع. ٢ البحث، نوع. ١: وهي ، هنا أشياء أربعة وصف سيتم ١٤.وتوقعها

  .البيانات حتليل أساليب. ٤ البيانات، مجع ةقيطر 

 نوع البحث .١

                                                             
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 2007, h.6. 



 

 

 البحث وه الوصفي البحث ،الوصفي البحث فئات الباحثة أجراه الذي البحث نوع يتضمن

 البحث أن على آخر رأي ويقول ١٥.عليه هو ملا وفًقا الكائن وتفسري وصف حياول الذي

 هذه يف ١٦.وربط مقارنات إجراء دون أي املستقلة، باملتغريات تتعلق مشكلة ميثل الوصفي

 مدرسة يف املعلم أجراه الذي العربية باللغة التعليم ختطيط وصف الباحث حاول احلالة،

  .برينجسيووا انويةاحملمدية الث

 وصف إىل يهدف وصفًيا وصًفا أي النوعي، البحث هو البحث هذا لطبيعة بالنسبة أما

 خصائص وجودسبب تستخدم الباحثة تصميم النوعي ألن  ١٧.للجدل مثري بشكل الواقع

 يف رئيسية كأدوات الباحثة) ب( وصفي،) أ( :هي اخلصائص هذه بني ومن .النوعي البحث

 .االستقرائي البيانات وحتليل) د( ضروري، املعىن) ج( يانات،الب وتفسري مجع

 موضوع البحث .٢

                                                             
15 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, 2017, h.157. 
16 Bahdin Nur Tanjung & Ardinal, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Tesis) 

Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah, 2013, h.28. 
17 William Chang, Metodologi Penulisan Ilmiah, 2014. 



 

 

 أو املخربين تسمى النوعية البحوث ويف املستجيب تسمى عادة البيانات مصادريف املسح، 

 الدراسة هذه يف البحثية للمواد بالنسبة أما ١٨.البيانات مجع كيفية على اعتمادا املوضوعات

  :فهي

 .برينجسيووا ية الثانويةاحملمد مدرسةرئيس  - ١

 .املناهج رئيس نائب - ٢

 .برينجسيووا الثانوية مدرسة احملمدية يف العاشر للصف عربيةال لغة مدرس - ٣

 .برينجسيووا احملمدية الثانوية مدرسة يف العاشر الصف الطالب بعض - ٤

 وحدة البحث .٣

 أو خمربيسمى  النوعي البحث ويف املستجيبني عادة البيانات مصادر تسمى ،املسح يف

 هذه يفموضوعات البحثية  بالنسبة أما ١٩.البيانات مجع كيفية علىاعتمادا  بناءً  موضوع

  :فهي الدراسة

 .برينجسيووا الثانوية احملمدية رئيس مدرسة - ١

 .املناهج رئيس نائب - ٢

 .برينجسيووا احملمدية الثانويةمدرس لغة العربية الصف العاشر يف مدرسة  - ٣

                                                             
18 Ardinal, h.63. 
19 Ardinal, h.63. 



 

 

 .برينجسيووا حملمدية الثانويةايف مدرسة  العاشر الصف طالب بعض - ٤

 طريقة جمع البيانات .٤

 هناك البحث، يف ٢٠.البيانات جلمع استخدامها للباحثة ميكن طرق هي البيانات مجع طرق

 الباحثة يستخدمها طرق هي البيانات مجع تقنيات .املناسبة البيانات مجع تقنيات إىل حيتج

 على قادرة تكون سوف حيحةالص البيانات مجع تقنيات مع .البيانات على للحصول

أما طرق مجع البيانات اليت تفعل  ٢١.وموثوقة ،وصاحلة ،موضوعية بيانات على احلصول

  الباحثة هي كما يلي:

 املقابلة - ١

 الذي الشخص أن مبعىن الطرفني، قبل من حمددة نية مع شفهي اتصال أو حمادثة هي املقابلة

 الذي الشخص وأن االستجواب مانح وأ الطلب مقدم هو) املقابلة مقدم( املقابلة جيري

  ٢٢.السؤال هذا على اجلواب إعطاءاليت  هو معه املقابلة جتري

 ال حيث حرة مقابلة هذه منظمة، غري مقابلة هي الدراسة هذه يف املستخدمة املقابلة نوع

 ٢٣.البيانات جلمع وكامل منهجي بشكل ترتيبها مت اليت املقابلة إرشادات ةالباحث يستخدم

                                                             
20 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, 2013, h.100. 
21 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis, 2009, h.133. 
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 2008, h.127. 
23 Sugiyono, h.140. 



 

 

 .املخرب إجابات جودة خالل من واملفتوحة املنظمة غري املقابلة هذه نتائج دقة ديدحت يتم

مدرسة  يف خمرب كل وواجبات إمكانات على بناءً  متحدثني عدة ةالباحث تاختار لذالك، 

 نائب، برينجسيووا احملمدية الثانويةرئيس مدرسة  مشلت اليت ،برينجسيووا احملمدية الثانوية

، و برينجسيووا احملمدية الثانويةرس لغة العربية الصف العاشر يف مدرسة ، مداملناهج رئيس

 من املطلوبة البيانات. برينجسيووا احملمدية الثانويةيف مدرسة  العاشر الصف طالب بعض

 برينجسيووا احملمدية الثانويةيف مدرسة  العربية اللغة ميلتعلا التخطيط حول تدور املخربين

قرر وامل ،RPP شكل يف ميالتعل تخطيطعناصر ال مثل بالتخطيط، ةاملتعلق املسائل وكذلك

  .وغريها الدراسي الفصل وبرامج، السنوي الربنامجالدراسي، 

 اليت البيانات أن املالحظة، تستخدم ال العلمي البحث هذا يف البيانات مجع تقنيات

 ريجت عندما ك،ذل ومعتوثيق. وال املقابالت من فقط عليها احلصول يتم الباحثة تاجهاحت

 نظرية مع يتوافق هذا .املالحظات مباشر غري بشكل راقبهاة تالباحث فإن مقابلة، ةالباحث

 من للسلوك منهجي تسجيل وإجراء لتحليل طرق أو طريقة هي املالحظة .املالحظة تعريف

 الباحثة رأت الفهم هذا من ٢٤.مباشرة مراقبتهم أو ا�موعات أو األفراد إىل النظر خالل

 الفصل يف العربية اللغة مدرس أي بسلوكهم، إليهم ينظر الذي األفراد الفردي، لسلوكا
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 مت اليت املقابلة أسئلة إجابات والحظ إىل ةالباحث تنظر  املقابالت، إجراء عند. العاشر

  .املعلم إىل تقدميها

 التوثيق - ٢

 الدراسة، يدق باملشكلة تتعلق مهمة سجالت تنتج اليت البيانات جلمع وسيلة هو التوثيق

 مجعها اليت البيانات  ٢٥.تقديرات إىل تستند وال وصاحلة كاملة بيانات على حتصل حبيث

  .ميالتعل أجهزة شكل يف الباحثة

 أساليب تحليل البيانات .٥

 وفًقا خمتلفة معلومات على احلصول �دف البيانات وتفسري معاجلة عملية هو البيانات حتليل

 يعد آخر، مبعىن ٢٦.الدراسة أهداف مع بوضوح تتفق واليت ىنواملع املعىن المتالك لوظائفها

 البيانات ووصف لوظائفها وفًقا واختيارها وتنظيمها البيانات جلمع نشاطًا البيانات حتليل

 مت الذي البيانات حتليل يهدف .املعاجلة البيانات من النتائج واستخالص البيانات وتفسري

 ميالتعل لتحسني كجهد املعلم قبل من ميالتعل ختطيط عملية تنفيذ كيفية حتديد إىل إجراؤه

 يتم عندما النوعي البحث لبيانات حتليل إجراء يتم .والتعلم التعليم أنشطة قبل وتصميمه

 منوذج الدراسة هذه تستخدم. معينة فرتة يف البيانات مجع من االنتهاء وبعد ، البيانات مجع

                                                             
25 Suwandi, h. 158. 
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 ثالث من تتكون اليت اسوجيونو  عنه لتنق كما ،Miles and Hubermen البيانات حتليل

، ج.  (data display) البيانات عرض، ب. (data reduction)أ. ختفيض البيانات  :مراحل

يبدأ تسلسل حتليل البيانات يف  ٢٧.(conclusion drawing/ verification) واالستنتاج قيالتحق

 ، والتحقق من البيانات.من مجع البيانات، وخفض البيانات، وعرض البيانات هذه الدراسة

 إىل جنًبا دائًما حيدث ال البيانات وعرض تقليل أساسي بشكل هي أعاله املوضحة املراحل

 بعض يف البيانات خفض من مزيد اىل حيتاج يزال ال البيانات عرض بعد أحيانا .جنب

 استخالص قبل أخرى مرة البيانات تقليل يتطلب يزال ال البيانات، تقدمي بعد األحيان

 تقليل يعين .والوثائق واملقابالت املالحظة طريق عن البيانات مجع مرحلة تتم .النتيجة

واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة والبحث عن السمات  تلخيص البيانات

   ٢٨واألمناط.

يط تعلم مكونات ختط، و تعلقة بتخطيط تعلم اللغة العربيةتشمل البيانات املخفضة األشياء امل

، واملناهج الدراسية اليت تستخدمها املدارس، وعملية أنشطة التعليم والتعلم اليت اللغة العربية

  والوثائق. لةاحلصول عليها من خالل املقابيتم 
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 مت اليت البيانات تقدمي يتم. البيانات تقدمي هي التالية اخلطوة فإن البيانات، ختفيض بعد

 بتخطيط املتعلقة واملسائل التعلم ختطيط حول والوثائق املقابلة خالل من عليها احلصول

 التحقق مرحلة من قيالتحق يتم .سردي شكل يف التعلم ختطيط مكونات مثل التعلم

 برأي والوثائق  املقابالت من عليها احلصول مت اليت التعلم ختطيط بيانات من واالستنتاج

 رقم والثقافة التعليم ووزير منري ساجنايا، اوين نظرية الباحثة استخدم ق،يالتحق هذا يف .اخلرباء

 .٢٠١٦ لعام ٢٢

 
 



 

 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 الفصل األول: اإلطار النظري

هذا الفصل يبحث عن النظريات املتعلقة مبشكلة البحث وتكون آلة لتحليل 

  البيانات.

 تخطيط عملية التعليم مفهوم  .أ 

�تمع يعرفون عن ختطيط التعليم التعريف عن التخطيط معروف جلميع الناس. وا

وختطيط االنشاءات وختطيط الربامج وغريها. حىت احلياة األسرية، اليت كانت تسري يف حد 

 ،Family planning)ذاته، ولكن اآلن فيه التخطيط عن احلياة األسرية، املعروف خبطة العائلة 

  وهو عملية خطة شيئ قبل العمل.

  planningالفرق بينها هي و . design أو  planningو التخطيط يف اللغة االجنليزية ه

مبعىن التصميم. التخطيط له العالقة بالتصميم، ولكن هلما املوقف   design مبعىن التخطيط و

املتفرقة. التخطيط تركز على عملية تنمية وترمجة املنهج الدراسية، أما التصميم تركز على 

بأن  (Zook)ية تعلم الطالب، كما ذكر زوق ملساعدة عمل التعليم برنامج تصميم عملية

وبالتايل،  .التعلم على الطالب ملساعدة املنهجي التفكري عمليةالتخطيط التعليمي هو 

االعتبارات لتأليف ولتطوير ختطيط التعليمي هي املنهج الدراسي الذي تسري يف املؤسسة، أما 

 سيتعلمون الذين كأفراد همنفس الطالباالعتبارات لتأليف ولتطوير تصميم التعليم هي 

التعليمية. مبعىن، إذا أردنا أن نألف ونطور التخطيط التعليمي، البد لنا أن نسأل إىل  املواد

املؤسسة عن املنهج الدراسي الذي يسري فيها. وإذا أردنا أن نألف ونطور التصميم التعليمي، 



 

 

وذكر يف مصدر   ٢٩الب.ال بد أن نسأل عن كيفية استعمال املواد التعليمية السهلة للط

واملثال من اخلطة هي  ٣٠األخرى، بأن معىن التخطيط هو اخلطة ومعىن التصميم هو التدبري.

  خطة االنشاءات وخطة التعليمي وخطة املنهج الدراسي وغريها.

التخطيط لغة مصدر من فعل الثالثي املزيد حبرفني وهو بزيادة التضعيف يف عني 

  التخطيط هو "خطط" أما فعل الثالثي ا�رد منها "خّط".الفعل، وفعل املاضي من كلمة 

أصل كلمة التخطيط حتتوي على املعىن املتعاين الديناميكي، على سبيل املثال كلمة 

"خط" مبعىن الكتابة اجلميلة، وكلمة "خطوة" مبعىن االندفاع. إذا نظرنا إىل أصل هذه 

ن جمموعة األنشطة اليت ستنفذها. الكلمة، فكلمة التخطيط تدل على التعريف عن التصور م

األنشطة، على شكل الربامج املرتبة  من العديد وبذلك، تفهم بأن التخطيط هو تصور

   ٣١بشكل املنهجي واملنطقي ووضوح املعىن وهدفها.

ويف تعريف اآلخر، ذكر معىن التخطيط بعملية ترتيب األنشطة املنتظم حلصول 

 Administrative د وليام ه نومان يف كتابه "أما التخطيط عن ٣٢على األهداف املقررة.

Action Techniques of Organization and Management"  ،:كما نقل عبد ا�يد، هو  

 القرارات من سلسلة على التخطيط "التخطيط هو حتديد ما سيقوم به. حيتوي

 إلجراءاتوا األساليب وحتديد الربامج وحتديد السياسات وحتديد األهداف وشروح الواسعة

   ٣٣.اليومية" اجلداول أساس على األنشطة وحتديد احملددة

 هو ما هارجانتو: التخطيط هو املسقط حول كتاب يف جاء يقول كوفان كما

   ٣٤والقيمة. املشروعة األهداف حتقيق أجل من مطلوب
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(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h 15. 
33 Ibid., h. 15-16. 



 

 

 وتوجيه ومساعدة إشراف يف املعلمون �ا يقوم أما التعليم، ميكن تفسريه كعملية

 إلعداد التعليمي. ويف عبارة أخرى، التعليم هو وسيلة التجارب على لحصولل الطالب

للطالب. وكذلك ميكن تفسري معىن التعليم بعملية التعاون بني املعلم  التعلم خربات

 من تأيت اليت املوجودة، إما اإلمكانات واملوارد اإلمكانات كل استفادة والطالب يف

متتلكها، وكذلك  اليت األساسية والقدرات هبواملوا االهتمامات مثل الطالب نفسه

 ومصادر واملرافق البيئة مثل نفس الطالب خارج املوجودة واإلمكانات التعلم أسلوب

فقال ديكينج كما نقل محزة ب أونو أن   ٣٥املعينة. التعلم أهداف لتحقيق كجهد التعلم

ب ليس جمرد التفاعل الطالب. وهذا هو السبب، أن تعلم الطال لتعليم التعليم هو حماولة

املطلوبة. يف هذه احلالة،  التعلم أهداف لتحقيق املستخدمة التعلم مصادر كأحد املعلم مع

أن التعلم والتعليم هلما اهلدف املتساوية، وهو حماولة لتعليم الطالب. ووجه اختالفهما، 

 خالل من بأنفسهم التعلم للطالب بأن التعليم حيتاج على املعلم، أما التعلم ميكن

  املتاحة. التعليمية واملوارد التسهيالت

 الوسائط واستخدام املادة إعداد معىن التخطيط يف سياق التعلم هو عملية

 سيتم يف ختصيص الوقت اليت  والتقييم التدريس وأساليب الطرق واستخدام التعليمية

من ختطيط هذا النشاط خالصة  املقصودة. األهداف لتحقيق معينة زمنية فرتة يف تنفيذها

  ٣٦التعلم.

 هو الطالب. هذا لتعليم كجهد التصميم أو حقيقة مفهوم التعلم له التخطيط

 الطالب ليس جمرد التفاعل مع املعلم كأحد مصادر التعلم، ولكن يتفاعلون السبب، أن

والتعلم الذي سيتم  .املطلوبة التعلم أهداف لتحقيق املستخدمة العامة التعليمية باملوارد
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35 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), cet.1, h.26. 
36 Abdul Majid, Op. Cit., h.17. 



 

 

تاج على النظريات املختلفة لتصميمه، ليكون خطة التعلم املصممة، قادرة على ختطيطه حي

  امتام أمل وهدف التعلم.

من هذه التعريفات السابقة، ميكننا أن نستخلص بالصيغة اجلديدة بأن ختطيط 

 الوسائط وإعداد التعليمية، املواد التعلم هو اجلهود املبذولة بالعمليات على شكل إعداد

التدريس وفقا خبصائص الطالب لقضاء  وأساليب الطرق واستخدام لتعليمية،ا واملواد

 .التعلم أهداف لتحقيق معينة أوقات يف التقييمات التناقض وتنفيذ
يف عملية التخطيط، هناك الربامج الذي جيب تطويرها من املعلم، على سبيل املثال 

ل الدراسي، وبرنامج برنامج تصميم ختصيص الوقت، وبرنامج السنوي، وبرنامج الفص

   ٣٧املنهج الدراسي، وبرنامج اليومي أو خطة تنفيذ التعلم.

 ميالتعل تخطيط أساس احتياجات   .ب 

الالزمة،  املكونات إعداد عني الطابخ احملرتف عن ما سيطبخ قبل طبخه، مث

وآالة الطبخ املستخدمة، وخطوات الطبخ املناسبة المتام املطبوخ. األشياء املذكورة 

هي أنشطة التخطيط حلصول على اهلدف أو الغاية. والتخطيط قبل التنفيذ هي السابقة 

املرحلة اليت حتدد عن كيفية حتقيق اهلدف املرجوة. احلاجة هلذا التخطيط تكون مصدرا 

لألنشطة العديدة يف الربامج املرتبة على شكل منهجي ومنطقي ووضوح املعىن واهلدف 

  لشخص يف القيام �ذه األنشطة.

عن معيار العملية أو املقياس ما  ٢٠١٦ سنة ٢٢ رقم والثقافة الرتبية وزير نظام

 اخلرجيني، وهو حيتاج إىل تطوير كفاءة معيار التعليمية لتحقيق الوحدات يف يتعلق بالتعلم

 نتائج وتقييم التعلم، عملية وتنفيذ التعلم، عملية ختطيط يتضمن الذي العملية معيار

  لتعلم.ا عملية ومراقبة التعلم،
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يتم ختطيط التعلم حلصول على حتسني التعلم. ميكن هذه حماولة التعلم 

  :التالية باالفرتاضات

التعلم، حيتاج على بدئ ختطيط التعلم الذي يتحقق يف تصميم  جودة لتحسني .١

 التعلم.

 لتصميم التعلم، حيتاج على استخدام منهج النظام .٢

 انختطيط تصميم التعلم يصدر على كيفية تعلم اإلنس .٣

 فردي لتصميم ختطيط التعلم يصدر على طالب بشكل .٤

 مباشر التعلم، وفيها هدف أهداف حتقيق على تنفيذه، سيصدر يتم الذي التعلم .٥

 للتعلم

 اهلدف األخري يف ختطيط تصميم التعلم هو سهولة الطالب يف التعلم .٦

 التعلم متغريات مجيع التعلم على ختطيط يشمل أن جيب .٧

 التعلم املصممة هو تقرير طريقة التعلم األمثل لتحقيق اهلدف الرئيسي من ختطيط .٨

  ٣٨.احملددة األهداف
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 عوامل تخطيط برنامج التعليم  .ج 

عندما خطط املعلم برنامج التعليم، فيه األشياء الذي جيب مراعا�ا يف ختطيطه. 

ألجل تسهيل عملية ختطيط قبل بداية عملية التعليم يف   وجيب مراعات هذه العوامل

صميم برامج ختطيط التعليم مهم ليسري تنفيذ التعليم سريا حسنا ونتائجه الفصل. ت

  أفضل وإىل حد األقصى.

  العوامل اليت تأثر ختطيط التعلم هي كما يلي:

 املنهج الدراسي .١

أول شيئ الذي جيب مراعاته يف تصميم وختطيط برامج التعليم هو املنهج 

 حممد عمر قال  ٣٩).GBPP(التعليم  لربنامج العريضة الدراسي، خاصة اخلطوط

 على السيباين كما نقل ماعون بوديانتو عن تعريف املنهج الدراسي بناءً  التومي

 خمتلف العربية هو "املنهج"، وهو الطريق الواضح الذي مير به الناس يف املعاجم

وبذلك، يقصد تعريف املنهج يف جمال التعليم هو الطريق الواضح  .احلياة جماالت

املعلم مع طالبه لرتقية املعارف واملهارات وموقفهم لتحقيق األهداف  الذي يسري فيه

   ٤٠التعليمية املقصودة.

 أجل من التعليم يبني مفهوم الذي التشغيلي املنهج الدراسي هو النموذج

وفيه رأي آخر بأن املنهج الدراسي هو برنامج التعليم  ٤١.التعليمية األهداف حتقيق

 واملصممة واملخططة املربجمة التعلم وخربات املتنوعة الذي حيتوي على مواد التعليم
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السائدة الذي يكون مصدرا يف عملية التعليم  املعايري أساس على منهجي بشكل

  ٤٢للمعلم والطالب ولتحقيق األهداف التعليمية.

التعليم  لربنامج العريضة االهتمام، ألن يف اخلطوط إىل حيتاج ملنهجا 

)GBPPيم، وأهداف مناهج الدراسي، واملواد التعليمية، ) مكتوبة بأهداف التعل

ليكون تنفيذ التعلم يسري سريا حسنا،  .للطالب الدرس مواد لتقدمي الالزم ووقت

جيب على املعلم أن يعد خطة التعلم منذ بداية الفصل الدراسي. وقال توماس، 

وخطة  جيب على املعلم أن يصمم الربنامج السنوي وبرنامج الفصل الدراسي واملنهج

 الكفاءة معايري إىل تنفيذ التعلم املصممة يف أول الفصل الدراسي بالرجوع

تلك املكونات كلها موجودة يف املنهج الدراسي.  ٤٣.)SKKD( األساسية والكفاءات

البد االهتمام إىل األوقات املتاحة عند تصميم برامج السنوي أو برامج الفصل 

 .املتاح الوقت إىل االنتباه وضوع البحث جيبالدراسي، وتفاصيل املواد التعليمية، وم

إذا كان الوقت املتاح كثرية فإلقاء املواد التعليمية كثرية، وإذا كان الوقت املتاح قليلة 

فإلقاء املواد التعليمية حمدودة. وكذلك يف تصميم املواد التعليمية لوحدة الدرس، 

  ملتاح.ا الوقت الكثري أو القليل يف مواد وأنشطة التعليم حسب

 حالة املدرسة .٢

 حالة املدرسة إحدى من األشياء اليت جيب اهتمامها عند تصميم خطة التعليم، ال

 هذه تصبح. واآللة املساعدة للدرس التعلم ووسائل التحتية والبنية املرافق توفري سيما

 والتعلم. التعليم ألنشطة داعمة أدوات املرافق
 قدرة وتطوير الطالب .٣
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طالب عند تصميم برامج ختطيط التعليم. برامج التعليمن، إما جيب االهتمام حنو ال

 تنفيذ قبل عامة حملة هي الربامج برامج السنوي أو برامج الفصل الدراسي. هذه

 خالل من املواد الدراسية لتقدمي التعليم. قدرة املعلم على تقدير الوقت الالزم

 .وتطويرهم الطالب قدرات مع التكيف
 حالة املعلم .٤

 خاصة، ألن على األساس يطلب عناية إىل حتتاج ال جوهرها يف القدراتو  الظروف

 أخطأ والتدريس. ومع ذلك، إذا التعليم جمال يف قدرات لديهم يكون أن املعلم من

األيام، فعليه تصحيح األخطاء واستمرار التعلم ليكون أفضل. ال  من يوم يف املعلم

 والشخصية البيداغوجية قدرة سيما يف هذا اليوم، جيب على املعلم أن يستوعب

 .واالجتماعية واملهنية
 عملية التعليم تخطيط فوائد   .د 

ختطيط عملية التعليم له دور هام للمعلم يف قيام واجباته إلشراف الطالب وخدمة 

احتياجاته يف التعلم. قال وينا سنجايا كما نقل أندي فراستووو بأن فوائد ختطيط التعلم اليت 

  ميكن حتصيلها هي:

 عن النجاح احملفوف نتجنب الناضج، سوف ختطيط عملية خالل من ًال،أو 

باملخاطر، معىن ذلك، بالتخطيط الدقيق، سنتمكن على التنبئ النجاح احملصول. ملاذا 

ومع  ، للطالب التعلم جناح خاصة النجاح، على هكذا؟ ألن التخطيط مصمم للحصول

   ذلك، احتمال الفشل متوقع لكل املعلم.

 اليت الصعوبات التنبؤ على قادر اجليد املشاكل. املخطط حلل كأداة ائدهفو  ثانيا،

املشكالت املوجودة يف  املعلم قادر على على توقع الدقيق، الطالب. بالتخطيط سيواجهها

  الفصل.



 

 

مناسب. مع مرور الزمان، كثري من  بشكل املختلفة التعليمية املوارد استخدام ثالثًا،

الت ومصادر التعلم اجلديدة. وظهرت كثري األخبار أو املعلومات من التكنولوجيا اليت تنتج آ

تلك مصادر التعلم. هذا احلال يسبب إىل اضطراب الطالب يف اختيار مصادر التعلم 

املناسب. ومن خالل ختطيط التعلم، ميكن املعلم أن خيتار مصادر التعلم املناسب حسب 

  احتياجات الطالب يف التعلم

بأن التخطيط قادر على جعل التعلم بشكل منهجي، مبعىن ال  رابعا، فوائده هي

يسري عملية التعلم سريا كما هو، ولكنه يسري سريا موجهة ومنظمة. حىت كان املعلم قادر 

   ٤٤على استخدام الوقت فعاال اللقاء مواد الدرس وحصول على أهداف التعلم.

 األساسية العربية والكفاءة الكفاءة معايير  .ه 

األساسية هي املنهج الدراسي املنتج من تفكري وتقييم املنهج  والكفاءة ةالكفاء معيار

الدراسي السابق. توجيه هذا املعيار لتوفري املهارات وخربات قيد احلياة مع الظروف املليئة 

األساسية إىل أساس تطوير  والكفاءة الكفاءة بالتغريات واملنافسة والشك والتقيد. تركز معيار

   ٤٥، وعملية التعليم، ومؤشرات حتقيق الكفاءة للتقييم.املواد األساسية

ا�يد، قسمه ختطيط التعليم إىل قسمني  عبد نقلت كما مور؛ دي قال كينيث

ومها اخلطط األسبوعية واخلطط اليومية. يف رأيه أن اخلطة األسبوعية مهم كخطة من 

سة، هذه إلستعداد  غياب برامج التعليم اليت أعدها املعلم وميكن تقدميها إىل إدارة املدر 

املعلم فجأة، حىت كان معلم آخر قادر على قيام بالتعليم. أما اخلطة اليومية هي خطة 

   ٤٦التعليم املصممة يوميا قبل التدريس مع مراعات أحوال الفصل.
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وقال أدرسون، كما نقل عبد ا�يد، بأن ختطيط التعلم تنقسم إىل قسمني، ومها  

ة والتخطيط بالفرتة القريبة. التخطيط بالفرتة البعيدة تسمى خطة التخطيط بالفرتة البعيد

   ٤٧.واحد دراسي لفصل املعلم نشاط رؤية ميكن الوحدة املسمى خبطة الشاملة حيث

 

 تخطيط تعليم اللغة العربية  .و 

 تطوير المؤشرات .١

مؤشرات نتيجة التعلم املرجوة، ستكون مملوكة للطالب بعد عملية التعليم، وهذه 

املؤشرات يف الكفاءة األساسية تسمى بعالمة األدىن ليكون  ٤٨لتعليم اللغة العربية.احلالة 

  مئهال، على األقل استيعاب الطالب إىل مجيع العالمات.

كان املعلم له دور هام لتطوير املؤشرات حسب احلالة وخصائص الطالب أو 

  املدرسة. وخطوا�ا كما يلي:

 ساسيةاأل الكفاءة يف الكفاءة مستويات حتليل  )أ 

إن مستوى الكفاءة ميكن رؤيته من األفعال التشغيلية املستخدمة يف الكفاءة األساسية. 

 العملية ومستوى املعرفة مستوى وهي أجزاء، ثالثة إىل الكفاءة مستوى تصنيف ميكن

 اجلوانب األفعال إىل تركيز استخدام يوضح التطبيق. باإلضافة إىل ذلك،  ومستوى

لى املواقف، واملعارف واملهارات. جيب استيعاب الكفاءة حسب املرجوة، الذي يشمل ع

 أكثر املهاري اجلانب كان ميول الكفاءة األساسية املستخدمة يف تطوير املؤشرات. وإذا

  بروزًا، فاملؤشرات املصممة جيب على حتقيق املهارات املطلوبة.

 .واملدارس التعليمية واملواد الطالب خصائص حتليل   )ب 

                                                             
47 Ibid., h. 91. 
48 Andi Prastowo, Op.Cit., h. 162. 



 

 

 .واإلمكانات اجاتاالحتي حتليل   )ج 

 .املؤشرات صياغة  )د 

 التقييم مؤشرات تطوير  )ه 

 ).الكفاءات حتقيق مؤشرات( للمؤشرات التطوير من املزيد هي التقييم مؤشرات

 حتقيق مؤشرات( املؤشرات من للقياس قابلية أكثر التقييم ملؤشرات األفعال استخدام

 أدوات إىل تطويرها كنمي قيود معينة، حبيث هلا التقييم مؤشرات وصياغة ).الكفاءات

 التقييم وكذلك املنتج، أو العمل تقييم أو ورقة املالحظة األسئلة أو شكل التقييم على

  الذايت.

 تطوير مواد اللغة العربية .٢

 واملواقف واملهارات املعارف صورة يف وإتقانه، تعلمه الطالب يريد ما كل هي املواد

 لتحديد املواد تطوير خطوة ب. تظهراالستيعا  ألجل عملية التعليم أنشطة خالل من

 املدخالت املادة، حىت تكون مرجعا للمعلم يف تصميم عملية التعليم، وتقدمي وعمق اإلتساع

  كما يلي:  املواد تطوير خطوة أما. للعلوم الرئيسية النقاط حول للطالب

  

 .األساسية الكفاءة حتليل إعادة النظر إىل عمود  )أ 

 .املادية النقاط تسجيل   )ب 

 م وصف املادةتصمي  )ج 

  



 

 

 تطوير أنشطة تعلم اللغة العربية .٣

 يف التعليم لعملية الرئيسي املركز أن إدراك على يشجعنا التعلم، نشاط اصطالح

 يف اخلربة، خالل من السلوك تعزيز أو ويف حقيقته، التعلم هو تعديل .الطالب هو الفصل

   ٤٩.نتيجة أو هدف وليس هو عملية ونشاط التعلم أن املعىن هذا

 الفهم لبناء األنشطة يف نشاطًا أكثر يكون أن جيب التعلم، لطالب كمركزا

السلوكيات. تأكيد نشاط الطالب مهم ألن حقيقة التعلم هو  بعض أو واملواقف واملهارات

  .الفهم لبناء عقوهلم الطالب يستخدم حيث العملية الفعالة

من  متنوعة جمموعة تقدمي للمعلم استخدام أنواع النشاط يف عملية التعليم يسمح

واحد. ألن أساليب تعلم الطالب ختتلف بني  فصل يف الطالب لدى التعلم أساليب أنواع

العالمات،  إعداد املعلم على جيب احلالة هذه طالب واحد بآخر، إما بعضه أو كله. يف

جيد، مع عدم افساد أحوال  كمعلم واجبا�م أداء طريقة املعلم وهذه العالمات هي كيف

  ، أما ما ميكن القيام به هي تنفيذ املدخل والطريقة.التعلم

 مدخل تعليم اللغة العربية  ) أ

قال منصور وأصحابه، كما نقل رضية زين الدين وأصحابه، قسم مدخل تعليم اللغة 

  العربية إىل مخسة أقسام، وهي:

 )Humanistic Approachاملدخل اإلنساين ( )١

 )Media Based Approach(املدخل على أساس وسائل التعليم  )٢

 )Aural-Oral Approach( املدخل االستماعي والكالمي )٣
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 )Analytical and Non Analytical Approach( املدخل التحليلي وغري التحليلي )٤

  ٥٠)Communicative Approach(املدخل التواصلي  )٥

 طريقة تعليم اللغة العربية  ) ب

  أما الطرق يف تعليم اللغة العربية كما يلي:

لتقليدي، هي طريقة التعليم أكثر استخداما للمعلم أو نقول بالطريقة طريقة التعليم ا )١

 والعرض واجلواب، والسؤال واملناقشة، احملاضرة، طريقة التقليدية. أما أنواعها هي:

 والتدريب والتمثيل املسرحي، اجلماعي، والعمل والتالوة، والتجريب، التوضيحي،

 ونظام الفريق.  السياحة على

التقليدي، هي طريقة التعليم احلديثة وقليل استخدامها للمعلم.  غري التعليم طرق )٢

على سبيل املثال التعليم املربمج، ووحدة التعليم، وبرنامج اآللة. تطوير وتنفيذ هذه 

الطريقة يف بعض املدارس اجلاهزة باآلالت والوسائل الكاملة وكذلك املعلمون 

    ٥١اخلابرة.

ة، اقرتح راضية زين الدين وأصحاب بعض طرق تعليم اللغة يتعلق بطريقة تعليم اللغة العربي

 العربية، وهي كما يلي:
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 طريقة قواعد والرتمجة )١

 الطريقة املباشرة )٢

 طريقة القراءة  )٣

 الطريقة السمعية )٤

    ٥٢طريقة االنتقائي )٥

توجد يف الكتاب أخرى، ينبغي أن تتدارك املعلمة والطالبة هذه الطرق العامة، 

نها من كتاب الرتبية، وطرق التدريس. وإنّا نقدمها إليها، يف وستجدها مبسوطة يف مواط

  إمجال، وإّن عليها أن تلم �ا، كي تستعني �ا فيما تقوم به من تدريس:

  

 الطريقة اإللقائية. )١

 االستنباطية. –أو  –الطريقة االستقرائية  )٢

 الطريقة القياسية. )٣

٥٣الطريقة احلوارية. )٤
  

 تطوير أدوات التقييم .٤
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 التقييم يف ختطيط التعلم مهم. ألن، من خالل التقييم السليم، ميكنناختطيط وتطوير 

التعلم. وميكن للمعلم أن يتخذ القرار  أنشطة يف الطالب وجناح الربنامج فعالية أن حندد

التقييم هو  بوسيلة معلومات التقييم، هل برنامج التعلم املصممة حيتاج إىل التحسني أم ال.

    ٥٤عىن شيئ املتعمد.عملية التعليل عن قيمة وم

 العربية اللغة فصول أساس على التقييم  ) أ

 التعريف )١

التقييم على أساس فصول هو عملية اجلمع والتقرير واستخدام املعلومات عن عملية 

 والدقيقة احلقيقية ونتيجة تعلم الطالب بتطبيق مبادئ التقييم والتنفيذ املستمر واألدلة

التعلم على املواد التعليمية املقدمة من خالل  ئجونتا الكفاءات حتقيق وحتديد والثابتة

  بيان واضح عن املعايري املرجوة خبرائط تقدمي تعلم الطالب وتقريره.

 مبادئ العامة )٢

 هذه فيها. يف ومكونات عوامل تنفيذ التقييمات على أساس الفصل تأثر كثريا بعدة

 .التقييم أنشطة لوفش جناح حتديد احلالة، معلم اللغة العربية له موقع رئيسي يف

  ولذلك جيب االهتمام إىل املبادئ العامة يف التقييم وهو كما يلي:

الصحيحة، جيب أن يقيس التقييم على أساس الفصل باستخدام أنواع االختبار  ))أ 

 املوثوقة والصحيحة.
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 يعلم  ))ب 

موجهة على الكفاءة، جيب التقييم على أساس الفصل أن يقيم حتقيق كفاءة   ))ج 

 على جمموعة املعرفة، واملواقف واملهارات والقيم املنعكس يفالطالب اليت تشمل 

 .والتمثيل التفكري عادة

عادل وموضوعي، جيب أن يهتم التقييم على أساس الفصل االحساس بعادلة   ))د 

 واألشياء وموضوعية الطالب، دون التمييز بني اجلنسني ووخلفية العرقية والثقافة 

 .التعلم يف تسهم اليت املختلفة

 آلخر، وذلك وقت من مستمر التقييم على أساس الفصل إجراء جيب ،مفتوحة  ))ه 

 متاًما، حيث ميكن مراقبة أنشطة وأعمال الطالب من التقييم. الطالب تطور ملعرفة

 يتضمن والذي شامل، بشكل أساس الفصل على التقييم إجراء جيب الشاملة،  ))و 

 مع التقييم وإجراءات ياتاالسرتاتيج إىل ويستند واحلركية والعاطفية املعرفية اجلوانب

 .األطراف مجيع إىل حسا�ا الطالب وميكن تعلم خمتلفة من نتائج أدلة



 

 

األطراف، وسهولة  جلميع املهم املفيدة، يرجى للتقييم على أساس الفصل له املعىن  ))ز 

  ٥٥املعنية. األطراف قبل من متابعتها للفهم، وميكن

 التقييم أنواع )٣

ري االختبار. نوع التقييم على شكل االختبار التقييم على شكل االختبار وغ نوع

 للتعبري التقييم يسمى مجيع أنواع التقييم املصنف إىل الصحيح واخلطأ، على سبيل املثال، نوع

تصنيفه إىل  ميكن أما نوع التقييم على شكل غري االختبار ال .واحلركية املعرفية اجلوانب عن

  .العاطفية اجلوانب عن للتعبري الصحيح واخلطأ، وعموًما

اللفظي  غري االختبار التقييم االختباري على شكل اللفظي وغري اللفظي (األفعال).

واالختبار اللفظي على شكل االختبار الكتايب واالختبار  .احلركية القدرات لقياس مستخدم

  الشفهي. أما االختبار الكتايب مصنف إىل االختبار املوضوعي واالختبار الذايت.

أو االختبار الكتايب يف  الشفوي االختبار باستخدام املعريف ا�ال سلقيا االختبار

االختبار الشفوي على شكل األسئلة الشفهية ملعرفة قدرة االستيعاب للطالب على  .الفصل

   ٥٦املشاكل املتعلقة باملعريف. أما االختبار الكتايب لتعبري استيعاب الطالب يف اجلانب املعريف.

 المنهج .٥

والتلخيص، أو املواد التعليمية الرئيسية.  ٥٧عموما هو اختصار الدرس، معىن املنهج

واملنهج اصطالحا هو خطة التعليم ملوضوع معني الذي يتضمن على الكفاءة األساسية، 
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 والتقييم للتقييم الكفاءات حتقيق ومعيار الكفاءة، ومواد التعليم، وأنشطة التعليم، ومؤشرات

التعلم، كتصميم خطة  من مزيد لتطوير مفيد املنهج ٥٨التعلم. ومصادر الوقت وختصيص

 إدارة لتخطيط كالدليل مفيد التعليم، وإدارة أنشطة التعليم، وتطوير نظم التقييم. واملنهج

   .التعلم أنشطة

من خالل فصل  )KTPS( التعليمية الوحدة مستوى منهج أما أهداف التعليم يف

ن معايري الكفاءة السابقة صمم األهداف الدراسي الواحد، مذكور يف معايري الكفاءة. م

  بعض املكونات املصممة يف املنهج، وذلك كما يلي: األقصر يسمى بالكفاءة األساسية.

 تعيني هوية املنهج  )أ 

والغرض  .الدراسي والفصل والفصل واملواد التعليمية املدرسة اسم من املنهج هوية تتكون

ستخدام املنهج، كخصائص الطالب، من تعيني اهلوية هو اخبار الطالب ما يتعلق با

 .الطالب امتالكها جيب والقدرة املبدائية أو القدرة املتطلبة اليت
 الكفاءة معايري صياغة  )ب 

 بعد إتقانه جيب الذي معيار كفاءة املواد التعليمية هو وصف املعريف واملهاري واملوقفي

وقد عني معيار الكفاءة يف   .التعليم من املعينة املستويات يف املعينة املواد الطالب تعلم

 احملتوى. معيار من رؤيته ميكن والذي املناهج، مطوري كل املواد التعليمية بواسطة
 األساسية الكفاءة تعيني  )ج 
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الكفاءة األساسية هي املعارف واملهارات واملواقف األدىن اليت جيب حتقيقها الطالب 

ك، الكفاءة األساسية هي تعرب إلظهار بأ�م قد استوعبوا معايري الكفاءة املعينة. ولذل

 من معيار الكفاءة.
 صياغة أنشطة التعلم  )د 

 غري األنشطة أو البدنية األنشطة سواء الطالب تعلم أنشطة أنشطة التعلم هي مجيع

البدنية، وكذلك األنشطة الذهنية اليت تنفذها داخل أو خارج الفصل لتحقيق معيار 

 الكفاءة والكفاءة األساسية.
 التعليمية املواد/  لرئيسيةا املواد حتديد  )ه 

املواد الرئيسية مصممة لتحقيق األهداف، ولذلك املواد الرئيسية خمتارة وفقا بالكفاءات 

 ) إمكانات١يف تعيني املواد الرئيسية:  مراعا�ا جيب اليت األشياء األساسية. بعض

 البدين، والفكري النمو ) مستوى٣اإلقليمية،  باخلصائص ) مطابقة٢الطالب، 

) ٦) هيكل العلم، ٥) مفيدة للطالب، ٤والروحي للطالب،  واالجتماعي العاطفيو 

) ٨) مناسبة حباجة الطالب واملطالب البيئة، ٧حتقيق ودقة واتساع املواد التعليمية، 

  مناسبة بتخصيص الوقت املتاح. 

 الكفاءة حتقيق مؤشرات صياغة  )و 

سية. وبذلك، املؤشرات األسا الكفاءات اإلجناز لتعيني جناح حتقيق صمم مؤشرات

املؤشرات، هي أوال، املؤشرات  صياغة التقييم. اجتاهات أدوات لتطوير كأساس خمطوطة

خمطوطة على شكل تغيريات السلوك، ما ميكن قياس جناحه. ثانيا، السلوك الذي ميكن 

قياسها موجهة إىل نتائج التعلم وليس عملية التعلم. ثالثا، ينبغي على كل املؤشرات 

  على سلوك واحد. حتتوي



 

 

 تعيني التقييم  )ز 

التقييم هو عملية أو سلسلة أنشطة احلصول والتحليل والتفسري البيانات عن عملية 

ونتائج تعلم الطالب، اليت تنفذها بشكل منظم ومستمر، حىت تكون املعلومات معنويا 

 ألخذ القرار. 
 تعيني ختصيص الوقت  )ح 

دد األسابيع الفعالة وختصيص تعيني ختصيص الوقت يف كل الكفاءة مؤسسة على ع

الوقت ملواد التعلم لكل األسبوع مع مراعات عدد الكفاءة األساسية، واتساع وعمق 

 ومستوى الصعوبة ومستوى أمهية الكفاءة األساسية.
 تعيني مصادر التعلم  )ط 

 املطبوعة اإلعالم مصدر التعلم هو املرجع املستخدمة ألنشطة التعلم على شكل وسائل

ومصدر التعلم معينة  .والثقافية واالجتماعية املادية البيئة وكذلك واملوردون، واإللكرتونية

 من معايري الكفاءة والكفاءة األساسية وكذلك املواد الرئيسية للتعلم، وأنشطة التعلم و

   ٥٩الكفاءة. لتحقيق مؤشرات

ة هناك آراء أخرى، يذكر بأن العناصر املوجودة يف املنهج تتكون من العناصر العام

) الفصل ٣) الفصل، ٢) املواد التعليمية، ١والعناصر اخلاصة. والعناصر العامة حتتوي على، 

) ٢) الكفاءة األساسية، ١) معيار الكفاءة. أما العناصر اخلاصة حتتوي على، ٤الدراسي، 

) ٧) ختصيص الوقت، ٦) التقييم، ٥) أنشطة التعليم، ٤) املواد الرئيسية، ٣املؤشرات، 
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م. وتصميم املنهج على األعظم مكتوبة يف اجلداول، وهي كما يف اجلدول مصدر التعل

    ٦٠التايل:

  اجلدول األول : مثال املنهج

  المنهج

  :    الدرس

  :    الفصل

  :  الفصل الدراسي

  :  معيار الكفاءة

الكفاءة 

  األساسية

المواد 

  الرئيسية

أنشطة 

  التعلم

تخصيص   التقييم  المئشرات

  الوقت

مصادر 

  التعلم

              

              

  : مليئة باسم الدرس    الدرس

  : مليئة بالفصل    الفصل

  : مليئة بالفصل الدراسي  الفصل الدراسي

: مليئة مبعيار الكفاءة املرجوة يف الفصل الدراسي واحد. الكفاءة   معيار الكفاءة

مصممة من املعلم، ولكن ممنوع  )KTPS( التعليمية الوحدة مستوى األساسية يف منهج

 والتعليم الرتبية وزارة يف فاءة األساسية اليت توجد يف معيار الوطين املبنيأدىن من الك
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 يف الدينية للدروس ٢٠٠٨ العام ٢. رقم ونظام وزارة الدينية ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ برقم

  .املدرسة

الكفاءة األساسية : مليئة بالكفاءة األساسية املرجوة يف عملية التعليم يف وقت معني. 

مصممة من املعلم،  )KTPS( التعليمية الوحدة مستوى منهج الكفاءة األساسية يف

 وزارة يف ولكن ممنوع أدىن من الكفاءة األساسية اليت توجد يف معيار الوطين املبني

 ٢٠٠٨ العام ٢. رقم نظام وزارة الدينية و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ برقم والتعليم الرتبية

  .املدرسة يف الدينية للدروس

 باملواد الرئيسية املدروسة للطالب يف عملية التعليم ويف حماولة: مليئة   املواد الرئيسية

  األساسية. الكفاءة لتحقيق

التعليم الذي سيفعل املعلم يف إلقاء املواد  باسرتاتيجيات أنشطة عملية التعليم: مليئة

على وصول  الطالب الرئيسية. االسرتاتيجية املختارة البد أن يكون فعالة وممتعة لتقدمي

  ٦١.الكفاءة
  بعض األور الذي البد اهتمامها لتطوير أنشطة التعلم هي:

أنشطة التعلم مصممة ملساعدة الطالب، واملعلم خاصة، ليكون عملية التعلم  )١

 مهنيا.

 لتحقيق الطالب القيام �ا بالتتابع جيب اليت أنشطة التعلم تشمل على األنشطة )٢

 األساسية. الكفاءة

 املواد التعليمية. يكون موافقا بالتتابع مفاهيمتعيني تتابع أنشطة التعلم البد أن  )٣
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 خربات صيغة البيان يف أنشطة التعلم مؤثر على عنصرين املنعكس بإدارة )٤

  ٦٢واملواد. الطالب أنشطة وهي الطالب، تعلم

املؤشرة: مليئة باخلصائص الرئيسية من حتصيل الكفاءة األساسية. يف واحد من 

  . واملؤشرات مكتوبة بكلمة التشغيل املنتاجة.الكفاءة األساسية فيه بعض املؤشرات

  التقييم: مليئة بنوع التقييم املنفذ ملعرفة حصول املؤشرات وكذلك الكفاءة األساسية

  األساسية. الكفاءة لتحصيل الالزمة الوقت بوحدة ختصيص الوقت : مليئة

 يل الكفاءاتحتص حملاولة التعليم عملية يف الالزمة التعلم مبواد مليئة: التعلم مصادر

  املخططة. األساسية

تطوير املنهج مؤسسا على معيار كفاءة اخلرجني ومعيار احملتوى لوحدة 

املدرسة االبتدائية والثانوية حسب أمناط التعلم يف كل عام الدراسي. واملنهج 

   ٦٣التعلم. تنفيذ خطط لتطوير كمرجع مستخدم

  

 خطة تنفيذ عملية التعليم .٦

وجها للقاء واحد  عملية التعليم أنشطة خطة هي) RPP( عملية التعليم تنفيذ خطة

من املنهج لتوجيه أنشطة تعلم الطالب حلصول  تنفيذ عملية التعليم أو أكثر. تطوير خطة

 على الكفاءة األساسية. يلزم على كل املعلم يف إحدى من مؤسسة التعليم أن يصمم خطة
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ليم يسري على شكل التفاعلي، وامللهمي، التعلم الكاملة واملنهجية، ليكون عملية التع تنفيذ

 املساحة واملفرحي، والتحدي، والفعايل، وارشاد الطالب للمشاركة الفعالة، وكذلك توفري

للمبادرة، واإلبداعة، واالستقاللة وفقا للمواهب واالهتمامات وتطوير البدين والنفسي  الكافية

ألساسية أو املوضوع الذي يعقد مصممة على أساس الكفاءة ا  التعلم تنفيذ للطالب. خطة

  التعلم على : تنفيذ يف لقاء واحد أو أكثر. يتكون مكون خطة

 هوية املدرسة، وهي اسم الوحدة التعليمية  )أ 

 هوية الدرس أو املوضوع   )ب 

 الفصل أو الفصل الدراسي   )ج 

 املواد الرئيسية  )د 

تعيني ختصيص الوقت حسب االحتياجات حلصول على الكفاءة األساسية   )ه 

علم مع مراعات عدد ساعة الدرس املعينة يف املنهج والكفاءة ومكلف الت

 األساسية املرجوة.

أهداف التعلم املعينة حسب الكفاءة األساسية، مع استخدام األفعال التشغيلية   )و 

 اليت ميكن مالحظتها وقياسها، ويشمل على املواقف واملعارف واملهارات.

 الكفاءة األساسية ومؤشرات حتصيل الكفاءة  )ز 



 

 

د التعليمية، يشمل على احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات املطابقة املوا  )ح 

 واملكتوبة على شكل العناصر وفقا بصياغة املؤشرات لتحصيل الكفاءة.

طرق التعليم مستخدمة للطالب جلعل بيئة التعلم وعملية التعليم، ليحصلوا   )ط 

األساسية الطالب على الكفاءة األساسية وفقا خبصائص الطالب والكفاءة 

 املرجوة.

وسائل التعليم على شكل الوسائل املساعدة لعملية التعليم، وإللقاء املواد   )ي 

 التعليمية.

مصادر التعلم، على شكل الكتب، ووسائط املطبوعة وإلكرتونية والبيئة الطبيعية   )ك 

 ومصادر التعلم األخرى املطابقة.

 خطوات التعليم، تبدأ من املقدمة مث البحث مث االختتام. )ل 

    ٦٤تقييم نتائج التعليم.  )م 

 األكاديمي والتقويم الوقت تخصيص .٧

األكادميي مبعىن تعيني األسبوع واأليام الفال يف كل الفصل  والتقومي الوقت ختصيص

الدراسي ويف السنة الدراسية. خطة ختصيص الوقت ملعرفة عدد الساعات الفعالة لعملية 
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عيار الكفاءة والكفاءة األساسية، على التعليم يف السنة الدراسية. هذا احلال للتكييف مب

  األقل موافقا الصيغة القياسية املعينة.

  اخلطوات اليت البد فعلها يف تعيني ختصيص وقت التعلم، وهي كما يلي:

 تعيني الشهر لبداية و�اية عملية التعليم يف الفصل الدراسي األول والثاين  )أ 

 ابع االمتحان وأيام العطلة.تعيني عدد األسبوع الفعال لكل شهر، بعد تعيني أس  )ب 

تعيني األيام الفعالة للتعلم يف كل أسبوع. على سبيل املثال، بعض املدرسة    )ج 

عينت األيام الفعالة للتعلم من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة وهي خبمسة أيام، 

وبعضها عينت األيام الفعالة للتعلم من يوم االثنني إىل يوم السبت وهي بستت 

  ٦٥أيام.

 السنوي البرنامج تخطيط .٨

الربنامج السنوي هو خطة حتديد ختصيص الوقت يف السنة الدراسية حلصول على 

األهداف (معيار الكفاءة والكفاءة األساسية) املعينة. اخلطوات اليت ميكن فعلها لتطوير 

 الربنامج السنوي هي: 
النظرة إىل عدد الساعات يف ختصيص الوقت لكل مادة يف األسبوع ويف هيكل   ) أ

 املنهج الدراسي كما حددت احلكومة
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الدراسي، كما حددنا يف صورة  الفصل كل يف الفعالة األسابيع عدد حتليل  ) ب

ختصيص الوقت الفعال. من هذا التحليل، قدرنا على تعيني األسابيع اجلاهزة 

 لتنفيذ عملية التعليم.

اسي تعيني ختصيص الوقت مؤسسا على عدد ساعة التعلم، وفقا �يكل املنهج الدر 

   ٦٦مث اتساع املادة املتقنة.

  الربنامج السنوي

  :    املدرسة 

  :    مادة التعليم

  :  الفصل/ الربنامج

  :    العام الدراسي

  رقم معيار الكفاءة /  الرقم

  الكفاءة األساسية

  معيار الكفاءة /

  الكفاءة األساسية

تخصيص 

  الوقت

  البيان
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 خطة برنامج الفصل الدراسي .٩

برنامج الفصل الدراسي هي وصف من الربنامج السنوي. إذا كان الربنامج  خطة

السنوي مصمم لتعيني عدد الساعات احملتاجة لتحصيل الكفاءة األساسية، فوجه يف برنامج 

الفصل الدراسي إلجابة عن أي األسبوع أو مىت وقت التعليم لتحصيل الكفاءة األساسية. 

  الدراسي كما يف املثال اآليت:وميكن رؤية الشكل لربنامج الفصل 

  برنامج الفصل الدراسي

  :  اسم املدرسة

  :  مادة التعليم

  :    الفصل

 :  الفصل الدراسي

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3

ديسمبرنوفمبرأكتوبـر

الـرقم

معيار الكفاءة 

والكفــاءة األساســية

تخصيص 

الوقـت

سبتمبرأغسطسيوليـو

 
  

من شكل برنامج الفصل الدراسي السابق، ظهر بأن حقيقة هذا الربنامج وصف من 

  الربنامج السنوي. وطريقة إمالء الشكل السابق وهي كما يلي:

 إىل حيتاج ال كفاءة األساسية املرجوة. يف هذا احلال املعلمتعيني معيار الكفاءة وال  )أ 

صياغة معيار الكفاءة والكفاءة األساسية، أل�ا قد عني يف معيار احملتوى، وهي 



 

 

التعليم املعروف، إال إذا وجب علينا ختطيط معيار  وحدة مستوى يف منهج

 احمللي. توىالكفاءة والكفاءة األساسية، املثال يف ختطيط املنهج الدراسي حمل

النظرة إىل الربنامج السنوي الذي صممنا لتعيني ختصيص الوقت أو عدد ساعة   )ب 

 الدرس يف معيار الكفاءة والكفاءة األساسية.

  ٦٧عني يف أي شهر وأسبوع تنفيذ عملية التعليم للكفاءة األساسية.   )ج 

  

  ةالسابق البحوثالفصل الثاني: 

لذي هلا العالقة �ذا البحث. هذا تبني عن البحوث السابقة ا ةالسابق البحوث

حيتوي البحث القصرية السابقة واملطابقة ملعرفة املوقع بني هذا البحث والبحوث  بحوثال

  السابقة.

حبثت الباحثة بعض البحوث العلمية املتعلقة من أخت يسر اهللا مبوضوع "ختطيط 

التعليمية  حدةالو  مستوى وتنفيذ تعليم اللغة العربية لفصل الثامن مؤسسا على منهج

)KTSP ،يف املدرسة الثانوية احلكومية بوونوساري". هذا البحث من نوع البحث امليداين (

ووصف عن استعداد رئيس املدرسة، ومعلمون وطالب املدرسة الثانوية احلكومية بوونوساري 

)، أما عملية ختطيط وتنفيذ تعليم اللغة KTSPالتعليمية ( الوحدة مستوى يف تنفيذ منهج

). والباحثة جمرد KTSPالتعليمية ( الوحدة مستوى لعربية لفصل الثامن مؤسسا على منهجا
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مطالعة ختطيط التعليم. وحبث اآلخر املتعلقة �ذا البحث هو البحث من أخت نيديا فطريا 

ريدا مبوضوع "تعليم اللغة العربية مبدرسة العالية احلكومية الثاين مبدينة جاميب بطريقة 

ا البحث يبحث عن التعليم بطريقة ووسائل املستخدمة. مؤسسا على ذلك، ووسائله". هذ

أرادت الباحثة أن تبحث من جهة أخرى وهي عن كيفية التخطيط اجلاهزة من املعلم قبل 

حتليل ختطيط التعليم  أداء عملية التعليم. ولذلك، صممت الباحثة يف هذا البحث مبوضوع "

  ".  مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيووااللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف

   



 

 

  الباب الثالث

  لمحة عن موضوع البحث

 الصورة العامة عن موضوع البحث  . أ

 تاريخ وموقع البحث  . أ

من ينايري سنة  ١برينجسيو يف التاريخ  ١أسست هذه املدرسة احملمدية 

 /IP /٦٢٣ - II /٥٣٤مع الرسالة القرارة من مدير املركزية احملمدية برقم  ١٩٧٧

. يف البداية أن بناء املدرسة احملمدية يقع يف شارع جيندرال سودرمان ١٩٧٧

، وقد ١٩٩٨برينجسيو، مث انتقلتها إىل شارع بريجنادي برينجسيو منذ شهر أكتوبر 

  تبادل رؤساء املدرسة منذ تأسيسها إىل اليوم كالتايل:

 يرأسها السيد تورت أيريادي ١٩٨٥- ١٩٧٧سنة  -

 سها السيد دكتور أندوس م. علي يرأ ١٩٩٢- ١٩٨٥سنة  -

 يرأسها السيد درمينطا ٢٠٠٠- ١٩٩٢سنة  -

 يرأسها السيد قرطيب سارجاكا ٢٠٠٩- ٢٠٠٠سنة  -

 يرأسها السيد دتور أندوس إروان أسفدي ٢٠١٢- ٢٠٠٩سنة  -



 

 

 يرأسها السيد حريونو، املاجستري ٢٠١٦- ٢٠١٣سنة  -

 إىل اليوم يرأسها السيد ريزا فاهليفي- ٢٠١٧سنة  -

 / 161مع الرسالة القرارة برقم   ”Terakreditasi “Bاحملمدية الثانوية هذه مدرسة 

BAP-SM / 12-LPG / RKO / 2014 ١/٨. وبناء هذه املدرسة على األرض بوسع 

حيكتار. من خالل برنامج التعليم اليت يتم برجمها من قبل املؤسسات، فيحصل الطالب 

ملختلفة من املهارات والدينيات وهي على اخلربة التعليمية اليت تشتمل على اجلوانب ا

  استمثار له فوائد لكل الطالب أو املؤسسات.

كان جنح الطالب يف إجراء االستثمارات متعمدا على العوامل الداخلية 

واخلارجية. فمن العوامل الداخلية هي  صالحية األجهزة الداعمة يف املدرسة، مثل: 

نهج الدراسي، وقدرة الطالب. وأما العوامل املدرس، األدوات املدرسة، عملية التعلم، امل

  اخلارجية تتعلق باملوارد البيئية.

 واالنظر والبعث لمدرسة المحمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو    . ب

 . النظر١

  



 

 

"حتقيق املدرسة احملمدية إلجياد اإلنسان املؤمن باهللا وله علوم عملية واملؤهلة 

  يف اإلجناز".

  . البعث٢

والتعليم مع مجيع العائلة املدرسة احملمدية برينجسيو يف حتسني تنفيذ التوجيه   . أ

 جودة اإلميان والتقوى إىل اهللا.

تنفيذ التعليم والتوجيه الفعايل حبيث يتطور كل طالب حسب إمكانا�م   . ب

 باألمثل.

  ج. تعزيز روح التميز جلميع أعضاء املدرسة.

ميكن تطويرها د. تشجيع كل طالب ومساعدته على استكشاف إمكاناته حىت 

  على األمثل.

  ه. تنفيذ اإلدارة التشاركية واليت تشمل على مجيع طالب املدرسة.

  ج. أهداف المدرسة

. جيب على مجيع املدرسني أداء واجبا�م ووظائفهم بالنشاط واالنضباط العايل  ١

  كشكل من أشكال العبادة إىل اهللا تعاىل.



 

 

يف حتسني املهارات الكافية لتنفيذ  KSPBK. وقد شارك مجيع املدرسني التدريبات ٢

KSPBK.  

  يف كل عام. ١،٥-٠،٥لكل مادة  UAN. زيادة النتيجة ٣

. تقدمي اخلدمات للطلبة الستخدام الكتب يف املكتبة واستخدام املخترب للتدريبات ٤

  العملية,

. أن يكون نشطا يف اتباع املسابقة، على األقل له شجاعة للحصول على الفائز يف  ٥

  بقة.كل مسا

  .KTSP. تنفيذ اإلدارة املدرسية واملناهج الدراسية مع التقييم على أساس الكفاءة ٦

  .KTSP. تكميل املرافق والتسهيالت الكافية لدعم تنفيذ املنهج ٧

  % يف كل عام.١٠-٥. على األقل للطلبة املقبولني يف اجلامعة يرتقى إىل ٨

ا�م يف املسابقة ولديهم قدرة على . تقدمي اخلدمات للطلبة لتطوير إمكانا�م ورغب٩

  احملادثة باللغة العربية واللغة اإلجنليزية.

. تشجيع مجيع الطلبة على تنمية االنضابط والصدق، واألدب، حىت يتخلق ١٠

  بأخالق الكرمية.

  . تعزيز رغبة الطلبة على القراءة سواء يف املدرسة أو يف املنزل.١١



 

 

  د. الغرض من التعليم الثانوي

لغرض من التعليم الثانوي فهو حتسني الذكاء، واملعرفة، والشخصية أما ا

  النبيلة كذلك القدرة على العيش بشكل مستقل.

 الوصف عن تحليل اليانات  . ب

ويف هذه املناسبة، سوف تقوم الباحثة بوصف البيانات البحثية اليت وجد�ا من 

ليم اللغة العربية لطلبة ميدان البحث وفقا لرتكيز األسئلة املطروحة وهي "كيف ختطيط تع

  الفصل العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو"؟.

أن البيانات األولية احملصولة هي على أساس املالحظة ومقابلة الباحثة يف مدرسة 

احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو. مث جتد الباحثة البيانات أن هناك بعض املشكالت يف 

للدروس  ٢٠١٣يذ ختطيط تعليم اللغة العربية منها نفذت املدرسة املنهج الدراسي عملية تنف

تنفيذ  طيطختوكذلك  KTSPاألخرى، ولكن مدرس اللغة العربية ال يزال يستخدم املنهج 

. حىت اآلن يقوم املدرس برتتيب K13 أو KTSP الشكل يتبع الصنع املدرس اليت  التعليم

رط فحسب. كذلك يوضح مدرس اللغة العربية أن إعداد كش  RPPختطيط تنفيذ التعليم 

مل يكن كامال وفقا للمناهج الدراسية واحتياجات الطلبة. وهذا  RPPختطيط تنفيذ التعليم 



 

 

السبب يكون حجة للباحثة يف حتليل ختطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية 

  ٦٨.RPPيم اإلسالمية وخاصة يف إعداد ختطيط تنفيذ التعل

وحللول املشكالت احلادثة يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية، فهناك احلاجة 

إىل بعض احملاوالت منها جيب على املدرس تنفيذ عملية التخطيط بالدقة، من خالل 

 هذا التخطيط ميكن أن يعرف املدرس على جناح حتقيقه. 
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  الباب الرابع

  تحليل البيانات

 نتائج البحث  . أ

البيانات األولية احملصولة هي على أساس املالحظة ومقابلة الباحثة يف مدرسة أن 

. مث جتد الباحثة البيانات أن هناك بعض املشكالت وااحملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو 

 ٢٠١٣يف عملية تنفيذ ختطيط تعليم اللغة العربية منها نفذت املدرسة املنهج الدراسي 

 طيطختوكذلك  KTSPمدرس اللغة العربية ال يزال يستخدم املنهج للدروس األخرى، ولكن 

. حىت اآلن يقوم املدرس برتتيب K13أو  KTSP الشكل يتبع الصنع املدرس اليت  تنفيذ التعليم

كشرط فحسب. كذلك يوضح مدرس اللغة العربية أن إعداد   RPPختطيط تنفيذ التعليم 

بناء  ا للمناهج الدراسية واحتياجات الطلبة. مل يكن كامال وفق RPPختطيط تنفيذ التعليم 

على املالحظة اليت أجرت الباحثة يف الصف الدراسي، أن التقومي املستخدم من قبل مدرسي 

وهذا السبب يكون حجة للباحثة يف حتليل ختطيط تعليم . KTSPاللغة العربية وهو التقومي 

وخاصة يف إعداد ختطيط تنفيذ التعليم اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية 

RPP.٦٩  
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والكفاءة  – SKومن نتيجة الوثائق، يعرف أن فيها اخلريطة ملعايري الكفاءة 

، الربنامج املرحلي، الربنامج  KKM، املقرر التعليمي، معيار الكتمال األدىن  KDاألساسية 

  .RPPذ التعليم السنوي، تفاصيل األسابيع الفعالة وعدد الساعات كذلك ختطيط تنفي

 اكتمال تخطيط تنفيذ التعليم  . أ

فيما يلي هو نتيجة الوثائق عن اكتمال ختطيط تعليم اللغة العربية لطلبة 

  الفصل العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية برينجسيو.

  ١جدول 

 اكتمال تخطيط تنفيذ التعليم

No Aspek yang Ditelaah Keterangan 
Ya Tidak 

1. Alokasi Waktu dan Kalender Akademis √  
2. Program Tahunan √  
3. Program Semester I √  
4. Program Semester II √  
5. Silabus Semester I -  
6.. Silabus Semester II √  
7 RPP √  

 

 

فهناك مخسة  Wina Sanjayaاستنادا إىل اجلدول السابق، من خالل نظرية 

مال ختطيط تعليم اللغة العربية لطلبة الفصل العاشر يف مدرسة اجلوانب املتعلقة باكت



 

 

احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو. ومن مخسة اجلوانب هي برنامج ترتيب 

ختطيط تنفيذ ختصيص الوقت، برنامج املرحلي، برنامج السنوي، املقرر التعليمي، و 

  .RPPالتعليم 

رس قد نفذ ختطيط تعليم اللغة ومن اجلدول السابق، تعرف الباحثة أن املد

العربية باجليد لطلبة الفصل العاشر يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو. 

وهذه احلالة حتقق بوجود ختطيط التعليم الكامل واملناسب بنظرية تطوير برنامج 

قرر التخطيط. بالرغم أن هناك عدم املقرر التعليمي للمستوى األول، إال أنه يوجد امل

  التعليمي للمستوى الثاين.  

 KDوالكفاءة األساسية  – SKالخريطة لمعايير الكفاءة  . ب

والكفاءة  – SKكان يف أجهز التعليم جتد الباحثة خريطة ملعايري الكفاءة 

. وعلى احلقيقة أن هذه اخلريطة KTSPال تزال باستخدام املنهج  KDاألساسية 

ساسية وفقا لنظام وزير الرتبية والثقافة برقم والكفاءة األ-باستخدام معيار الكفاءة

   ٢٠١٣.٧٠عام  ٦٥
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تتكون الكفاءة األساسية من القدرات اليت جيب على الطلبة حتقيقها يف 

إتقان املادة اليت قدمها املدرس يف مستوى املدرسة الثانوية. والكفاءة األساسية  

اح الكفاءة كصورة عن أهداف التعليم واليت يصعب قياس جناحها. ولقياس جن

األساسية، فتقوم املدرس بوصف الكفاءة األساسية كمؤشرات جناح التعلم. وضعت 

معايري الكفاءة والكفاءة األساسية على أساس معيار احملتوى. ومع ذلك، كان 

  ملدرسي اللغة العربية وظيفة يف تطوير مؤشرات حتقيق الكفاءة.

  ج. المقرر التعليمي

  عايير الكفاءة، والكفاءة األساسيةوية المقرر التعليمي، وم. ه١

) املادة، ١كما ذكر يف الدراسة النظرية، أن مكونات املنهج تشتمل على: 

) معايري الكفاءة. بينما املكونات اخلاصة تتكون من: ٤)  املستوى، ٣) الفصل، ٢

) أنشطة التعليم، ٤) املادة الرئيسية، ٣) مؤشرات التعليم، ٢) الكفاءة األساسية، ١

  ) املوارد التعليمية.٧) ختصيص الوقت، ٦لتقييم، ) ا٥

وفقا مما سبق بيانه، يتضح أن املقرر التعليمي الذي أعده املدرس وهو 

مناسب مبكونات املنهج يف النظرية السابقة، ولكن املادة املبحوثة ال تزال يف شكل 



 

 

 جيب . و تصف معايري الكفاءة عن املعرفة، واملهارات واملواقف اليتKTSPاملنهج 

  على الطالب إتقا�ا بعد تعلم اللغة العربية يف املدرسة.

عن شأن اإلطار األساسي وهيكل املنهج  Permendikbudوفقا لبيان 

. قد إتضح أنه يف الكفاءات األساسية حتتوي ٢٠١٣عام  ٦٩للمدرسة الثانوية برقم 

) KI-2( ) للمواقف الروحية، و الكفاءة األساسيةKI-1على الكفاءة األساسية (

-KI) للمعرفة، والكفاءة األساسية (KI-3للمواقف اإلجتماعية، والكفاءة األساسية (

  ٧١) للمهارات.4

ومن البيان أعاله، يبني أن هيكل املنهج الدراسي له الكفاءة األساسية واليت 

تتكون من أربعة اجلوانب املذكورة يف السابق، لكن الباحثة مل جتد أي الكفاءة 

ملقرر التعليمي ألنه املقرر التعليمي املستخدم على شكل املنهج األساسية يف ا

KTSP .  

ويف الكفاءة األساسية، هناك أربع املهارات جيب أن ميتلكها الطلبة. هذه 

املهارات وهي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. لذلك تستنتج الباحثة 
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مناسبة بصياغة الكفاءة األساسية  أن الكفاءة األساسية ومؤشرات التعليم قد كانت

  لتحقيق معليري الكفاءة.  

  . المواد الدراسية٢

، فاملادة هي كل ما ميكن أن يدرسه الطالب كما ذكر يف الدراسة النظرية

سواء من املعرفة، واملهارة، أو املواقف من خالل أنشطة التعليم. فإن اخلطوة يف 

  تطوير املادة هي كمايلي:

 ظر إىل حتليل الكفاءة األساسيةيقوم بإعادة الن  ) أ

 تسجيل موضوع املادة املبحوثة   ) ب

  ج) تقدم الوصف عن املادة 

ويف املقرر التعليمي، هناك املادة بعنوان "اهلواية" واليت تطورها املدرس إىل 

بعض األبواب وفقا ألربع املهارات اللغوية هي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، 

ادة املقدمة مالئمة بالكفاءة األساسية مبا يف ذلك اتساع املادة والكتابة. أن تكون امل

هو أمر حقيقي ويفيد فائدة للطلبة. وجبانب إىل ذلك حتتوي املادة على موضوع 

واحد والذي مت تطويره إىل بعض املوضوعات الفرعية واملادة هي أيضا يف شكل 



 

 

تيبا منهجيا وكامال من أجل النقاط القصرية واملختصرة. لذلك، البد لرتتيب املادة تر 

  تسهيل املدرس يف التعليم وأن تسري عملية التعلم جيدة.

  . أنشطة التعليم٣

كانت أنشطة التعليم يف تلك املدرسة باستخدام اإلسرتاتيجية الفعالة 

واجلذابة ليكون الطلبة قادرين على حتقيق كفائتهم. بعد أن حتلل الباحثة املقرر 

  ة التعليم مناسبة بالنظرية املذكورة يف األبواب املاضية.التعليمي، تعرف أن أنشط

  . التقييم ٤

بناء على حتليل الباحثة، جتد أن التقييم الذي أعده املدرس وهو مناسب مع 

نوع الكفاءة األساسية. هناك أربعة املهارات األساسية جيب أن يتحقق املدرس عند 

عليم، وهذه املهارات هي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة والكتابة. أن مهارة الت

اإلستماع بنوع التقييم الواجبات الفردية، (استماع احلوار)، ومهارة الكالم  من 

خالل املمارسة، نوع التقييم من مهارة القراءة هو القراءة اجلهرية. واألخري نوع 

 الختبار التحريري.  التقييم من مهارة الكتابة هو ا

  



 

 

  . تخصيص الوقت٥

يف املقرر التعليمي هناك ختصيص الوقت من اللوائح احلكومية يف مدرسة 

احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو. وبالتايل فإن ختصيص الوقت لدرس اللغة 

العربية هو عد األسابيع الفعالة من خالل النظر إىل عدد الكفاءات األساسية، وا 

، ٤٥ x ٣، x٤٥ ١، وعمقها ومستوى الصعوبة. هذا ختصيص الوقت هو تساعها

٢ x ٤، ٤٥ x وهذا وفقا لبيان ٤٥ .Permendikbud  أن:  ٢٠١٣سنة  ٦٥برقم 

Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran SD / MI 35 menit; SMP / MTs 
40 menit; SMA / MA 45 menit; SMK / MAK 45 menit. 
 

  التعليمية . الموارد٦

املوارد املستخدمة يف  التعليمية حسب حاجة الطلبة. أنلقد أمتت املوارد 

، وقواعد اللغة VCD الكتاب املدرسي للعربية بني يديك، وذلك املقرر التعليمي هو 

العربية كذلك الوسائل املتعددة. إذا كانت املوارد التعليمية تستند على كتبيات 

دة غري مطورة. وهذه العبارة ليست هي دالة على ان املدرس والطلبة، فصارت املا

املوارد التعليمية غري مالئمة باملادة املبحوثة، لكن من األفضل للمدرس زيادة املوارد 



 

 

التعليمية أثناء عملية التعليم. ألن هذه املوارد التعليمية ليست هي من الكتب 

  فحسب، وإمنا  هي تأيت من البيئة أو الثقافة.

ن املوارد التعليمية ذات قيمة عالية ومناسبة مبعايري الكفاءة جيب أن تكو 

والكفاءة األساسية وفقا لنظرية املذكورة يف الباب الثاين. والبد للمدرس أن يكتبها 

يف كل اللقاء، ألن املادة املدروسة خمتلفة يف كل اللقاء حبيث أن تكون املوارد 

ة املوارد التعليمية كمثل كتابة املراجع املستخدمة مالئمة باملادة الدراسية. ويف كتاب

واليت حتتوي على مواضيع كاملة، إن وجدت فيها املوارد من اإلنرتنيت  فيجب كتابة 

  عنوان املوقع.

 معيار االكتمال األدنى لدرس اللغة العربية   . د

يف حماولة تثقيف حياة األمة وفقا للقانون املقرر، فهناك احلاجة إىل عملية 

، واحدة من الطرق املستخدمة هي حتديد مؤشرات النجاح ومعيار مجيدة يف التعلي

  االكتمال األدىن كمصدر من مصادر املدرس يف تقييم الطلبة.

كان ترتيب معيار االكتمال هو شيئ مهم يف التعليم، فلذلك جيب على 

 مدرس اللغة العربية حماولة ترتيبها بأنفسهم أو التعاون مع املدرسني األخرين يف حتديد

  معيار االكتمال األدىن. 



 

 

 البرنامج المرحلي لمستوى األول والثاني   . ه

)، ولكن KD) والكفاءة األساسية (SKقام املدرس بتضمني معايري الكفاءة (

ال تزال هناك العيوب يف شكل اجلدول، وهي عدم وجود اجلدول الواضح يف الصف 

ج املرحلي. باإلضافة إىل أنه األول. من املمكن أن يقدم فيه املواضيع املتعلقة بالربنام

  غري مكتوب بالشعر الفعلي لعملية التعليم.

و يف الربنامج املرحلي، ال حيدد املدرس ختصيص الوقت أو عدد اخلصة لكل  

). من خالل حتديد الوقت، ميكن KD) والكفاءة األساسية (SKمعايري الكفاءة (

  للمدرس تقدير بعض األوقات الالزمة يف تقدمي املادة.

  البرنامج السنوي   . و

الربنامج السنوي الذي أعده املدرس مل يكن مناسبا بالنظرية املذكورة يف 

الباب الثاين. وهذا احلال حيقق بوجود النظرية عن خطوات تطوير الربنامج السنوي، 

  منها النظر إىل عدد الساعات يف األسبوع  لدروس اللغة العربية اليت قر�ا احلكومة.

أن يقوم املدرس بتحليل عدة األسابيع الفعالة يف نصف  واخلطوة التالية،

السنة الدراسية، لكن يف الواقع مل جتد الباحثة أي حتليل على األسابيع الفعالة. 



 

 

وباحلقيقة من خالل هذا التحليل، ميكننا حتديد عدد األسابيع املتاحة لتنفيذ عملية 

  التعليم.

يد أنه مل يذكر يف الدرسة توجد املواد األساسية يف الربنامج السنوي، ب

النظرية، ألن زيادة املواد األساسية يف الربنامج السنوي هي أمر جيد لتقدمي 

  املعلومات اإلضافية حول الربنامج السنوي.

  تفاصيل األسابيع وعدد الساعات الفعالة لمستوى األول والثاني ز. 

يف شكل  كان يف جهاز التعليم، هناك تفاصيل األيام واألسابيع الفعالة

اجلدول واليت مت إعدادها من قبل مدرسي اللغة العربية يف مدرسة احملمدية الثانوية 

اإلسالمية برينجسيو. مث قام املدرس بتصنيفها منذ بداية الدراسة يف شهر يوليو 

. وبالتايل فيشرح املدرس عدد األيام يف كل شهر ٢٠١٩إىل شهر يونيو  ٢٠١٨

يوما، مث حيدد عدد األسابيع الفعالة ملدة  ٣٦٥على باستخدام التقومي الذي حيتوي 

أسبوعا يف كل السنة. واخلطوة التالية هي يقوم املدرس بتفاصيل عدد أيام العطلة   ٣٥

كمثل العطلة يف األعياد مها  العيد الفطر والعيد األضحى والعطلة يف نصف السنة 

ح هذا البيان ميكننا أن الدراسية وعدد األيام يف اختبارات أو توزيع الشهادة. لوضو 

  نرى إىل التفسريات التالية:



 

 

JUMLAH HARI EFEKTIF = Jumlah hari tiap bulan – (jumlah hari minggu+hari 
libur resmi dan hari raya+hari awal masuk sekolah, hari tes dan ulangan+hari 
pembagian raport) 

 

 

  

وبذلك يكون جمموع عدد األيام الفعالة اليت مت تفصيلها من قبل املدرس 

يوما يف السنة. كما حبثت الباحثة يف األبواب املاضية أن هناك بعض  ٢١٨وهو 

  اخلطوات يف حتديد ختصيص وقت للتعلم، وهي:

التعلم حىت إنتهائها يف الفصلني األول حدد يف أي شهر تبدأ أنشطة   . أ

 والثاين.

حدد على عدد أيام الفعالة يف كل شهر بعد اختاذ األسبوع من أسابيع   . ب

 االمتحانات وأيام العطلة.

ج. حدد على أيام الدراسة الفعالة يف كل أسبوع. على سبيل املثال، حتدد 

ة، فهذا يعىن أن املدرسة دراستها واليت تبدأ من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمع

أيتم. و يف حني أن املدرسة اليت حتدد أيام الدراسة  ٥األيام الفعالة هي 



 

 

 ٦من يوم اإلثنني إىل يوم السبت، فهذا يعىن أن عدد األيام الفعالة هو 

  ٧٢أيام.

باإلضافة إىل ذلك جيب على املدرس كتابة هوية املدرسة يف تفاصيل عدد 

ديد اهلوية يقدم فيه املعلومات املتعلقة بعدد األيام األيام واألسابيع الفعالة، ألن حت

  واألسابيع الفعالة.

  RPP تخطيط تنفيذ التعليم ح.

) واملستوى ٢) املستوى املرحلي، ١ينقسم ختطيط تنفيذ التعليم إىل مستويني، مها 

 الذي قدمه املدرس. بينما RPP ٥النهائي. ويف املستوى املرحلي، جتد الباحثة أنه كان هناك 

للصف العاشر يف كل سنة  RPP. وبالتايل فإن عدد RPP ٤يف املستوى النهائي كان هناك 

  .RPP ٩هو 

  تتكون من األمور التالية: RPPوقد ذكر وزير التعليم والثقايف أن املكونات من 

) ٥) املادة األساسية، ٤) الفصل/ املستوى، ٣) هوية موضوع املادة، ٢) هوية املدرسة، ١

) ٨) الكفاءة األساسية ومؤشرات جناح التعلم، ٧) أهداف التعليم، ٦ ختصيص الوقت،
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) ١٢) املوارد التعليمية، ١١) وسائل التعليم، ١٠) طريقة التعليم، ٩املواد الدراسية، 

   ٧٣) والتقومي.١٣خطوات التعليم، 

املذكور أعاله، وجدت الباحثة أن هناك العيوب منها عدم املوضوعات  RPP ٩ومن 

خصة ومل يذكر يف عبء التعلم  ٣ة العربية، مث يذكر فيه ختصيص الوقت بعدد لدرس اللغ

 دقيقة يف كل اللقاء. ٤٥لكل اللقاء.  أن ختصيص الوقت ملستوى املدرسة الثانوية هو 

FORMAT TELAAH RPP 

1. Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang 
tertera pada kolom tersebut. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP 
sesuai penilaian Anda! 

2. Isilah Identitas RPP yang ditelaah. 
Nama   : SMA Muhammadiyah Pringsewu 
Tema/Subtema : Hobi 
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No Komponen Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor Catatan 1 2 3 

A Identitas Mata Pelajaran Tidak 
ada 

Kurang 
Lengkap   

Sudah 
 Lengkap 

 

1. Terdapat :  satuan pendidikan,kelas, 
semester, program/program keahlian, 
mata pelajaran atau tema 
pelajaran/subtema, jumlah 
pertemuan 

 √  

Tidak ada 
temanya 

B. Perumusan  Indikator Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi 
Dasar 

 
  √ 

 



 

 

2. Kesesuaian penggunaan kata kerja 
operasional dengan kompetensi 
yang diukur   

  √ 
 

3. Kesesuaian rumusandengan aspek 
pengetahuan.   √  

4 Kesesuaian rumusandengan aspek 
keterampilan 

 √  

Rumusan 
indikator 
lebih 
mengacu 
kepada 
aspek 
pengetahua
n. 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1 Kesesuaian dengan Indikator    √  
2 Kesesuaian  perumusan dengan 

aspek Audience, Behaviour, 
Condition, dan Degree  

  √ 
 

D. Pemilihan Materi Ajar Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran 

  √ 

Tujuan Pemb. 
Dalam RPP 
tsb adalah 
siswa 
mampu 
mengidentifi
kasi, 
menangkap 
makna, 
gagasan atau 
ide dari 
berbagai 
wacana 
lisan, namun 
materi yg 
disusun 
pendidik dlm 
RPP tsb 
hanya 2 teks, 



 

 

kurang rinci. 
2. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik 

 √  

Hasil wawancara 
peneliti dan 
guru bahasa 
arab, 
pendidik 
mengatakan 
RPP yg di 
dalamnya 
terdapat 
materi belum 
sesuai 
sepenuhnya 
dengan 
kebtuhan 
peserta 
didik. 

3 Keruntutan uraian materi ajar   √  

E. Pemilihan Sumber Belajar 

Ti
dak 
Ses
uai 

Sesua
i 

Sebagi
an 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran 

 √  

Pendidik perlu 
melngkapi 
sumber 
belajar 
dengan 
kamus, buku 
yg 
digunakan 
siapa 
pengarangny
a 

2. Kesesuaian  dengan  materi 
pembelajaran  

 √  

Buku yg dipakai 
pendidik 
adalah buku 
durusullugho
h, sedangkan 
materi yg 
disampaikan 
adalah 
tentang hobi. 



 

 

Dalam buku 
durusul 
lughoh tsb 
tidak ada 
materi hobi. 

3 Kesesuaian dengan pendekatan 
saintifik 

 √  

Pendekatan 
saintifik 
berkarakteris
tik berpusat 
pada siswa, 
mengemban
gkan 
karakteritik 
siswa, tidak 
hanya 
terpacu pada 
aspek 
pengetahuan 
saja seperti 
yg ada pada 
KTSP. 
Tetapi 
seluruh 
aspek 
diperhatikan 

4. Kesesuaian dengan karakteristik 
peserta didik 

 √   

F. Pemilihan Media Belajar 
Tidak 
Sesua

i 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran   √  

2. Kesesuaian  dengan materi 
pembelajaran   √  

3. Kesesuaian dengan pendekatan 
saintifik  √   

4. Kesesuaian dengan karakteristik 
peserta didik  √   

G. Metode Pembelajaran Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Kesesuaian dengan tujuan  √   



 

 

Pembelajaran ke : Pertama Semester 2 
 
 

pembelajaran 
2. Kesesuaian dengan pendekatan 

saintifik  √   

3. Kesesuaian dengan karakteristik 
peserta didik  √   

H. Skenario  Pembelajaran Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1. Menampilkan kegiatan   
pendahuluan, inti, dan penutup 
dengan jelas 

  √ 
 

2. Kesesuaian kegiatan  dengan  
pendekatan saintifik(mengamati, 
menanya, mengumpulkan 
informasi, mengasosiasikan 
informasi, mengkomunikasikan) 

 √  

 

3 Kesesuaian dengan metode 
pembelajaran  √   

4. Kesesuaian kegiatan dengan   
sistematika/keruntutan materi   V  

5. Kesesuaian alokasi waktu  kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti dan 
kegiatan penutup dengan cakupan 
materi  

  √ 

 

I. Rancangan Penilaian Autentik Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhny

a 
 

1 Kesesuaian bentuk, teknik dan 
instrumen dengan indikator 
pencapaian kompetensi 

  √ 
 

2. Kesesuaian antara bentuk, teknik 
dan instrumen  penilaian sikap  √   

3. Kesesuaian antara bentuk, teknik 
dan instrumen  penilaian 
pengetahuan 

  √ 
 

4. Kesesuaian antara bentuk, teknik 
dan instrumen  penilaian 
keterampilan 

 √  
 

Jumlah skor  32 42  



 

 

 
 
 
 

 
RUBRIK PENILAIAN TELAAH RPP 

 

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut:  
1. Cermati format penilaian RPP dan RPP yang akan dinilai. 
2. Berikan nilai pada stiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek 

(√) pada kolom  pilihan  (skor = 1),  (skor = 2), atau  (skor = 3) sesuai dengan 
penilaian Anda terhadap RPP yang ditelaah atau dinilai 

3. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan  perencanaan  pembelajaran 
4. Setelah selesai penilaian, hitung jumlah skor yang diperoleh  
5. Tentukan Nilai menggunakan rumus sbb: 

 

 

 
Jumlah skor = 74 

Nilai = 82,2; Peingkat B (Baik) 

 

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( AB)  90 < AB ≤ 100 

Baik (B) 80 < B ≤ 90 

Cukup (C)  70 < C  ≤ 80 

Kurang (K) ≤ 70 

 

 

 

 

Masukan terhadap RPP secara umum: 
Untuk RPP harap melengkapi komponen yang masih kurang. Selain itu 

untuk pendidik Bahasa Arab agar membuat RPP berdasarkan kurikulum 
yang dipakai sekolah yaitu Kurikulum 13 (K13). 



 

 

 بحث نتيجة البحث  . ب

لية هي حتليل البيانات. بعد أن تعرض الباحثة نتائج البحث، فإن اخلطوة التا

تعرف الباحثة أن هناك ستة املكونات من اكتمال ختطيط التعليم، ومن نتائج البحث 

ولكن توجد سبعة املكونات يف النظرية املبحوثة السابقة. ودلت هذه احلالة على أن 

املدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية قد استكملت جهاز التعليم. لذلك يلخص أن 

ذا التعليم جيد وقد أمت الشروط احملددة كما ذكر يف الدراسة النظرية ، أن اكتمال ه

املدرس البد عليه ترتيب ختطيط تنفيذ التعليم قبل التدريس يف الفصل الدراسي. فقال 

وينا ساجنايا، يف التخطيط هناك الربامج اليت جيب أن يطورها املدرس، منها: ترتيب 

الربنامج السنوي،  املقرر التعليمي أو ختطيط تنفيذ ختصيص الوقت، الربنامج املرحلي، 

  ٧٤التعليم.

وضعت معايري الكفاءة والكفاءة األساسية على أساس معيار احملتوى. ومع  

ذلك، كان ملدرسي اللغة العربية وظيفة يف تطوير مؤشرات حتقيق الكفاءة. وأما 

  مؤشرات التعلم تتعلق مبعايري الكفاءة والكفاءة األساسية.
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املقرر التعليمي يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية برينجسيو مل يتم املعايري أن 

بالكامل. هناك املقرر التعليمي ملستوى النهائي، ومل جتد الباحثة  املقرر التعليمي ملستوى 

املرحلي، لكن املكونات الواردة  كاملة وفقا للمعايري. كما ذكر يف الدراسة النظرية، أن 

) معايري ٤)  املستوى، ٣) الفصل، ٢) املادة، ١نهج تشتمل على: مكونات امل

) مؤشرات ٢) الكفاءة األساسية، ١الكفاءة. بينما املكونات اخلاصة تتكون من: 

) ٧) ختصيص الوقت، ٦) التقييم، ٥) أنشطة التعليم، ٤) املادة الرئيسية، ٣التعليم، 

  املوارد التعليمية.

املقرر التعليمي الذي أعده املدرس وهو مناسب  وفقا مما سبق بيانه، يتضح أن

مبكونات املنهج يف النظرية السابقة، ولكن املادة املبحوثة ال تزال يف شكل املنهج 

KTSP و تصف معايري الكفاءة عن املعرفة، واملهارات واملواقف اليت جيب على .

 الطالب إتقا�ا بعد تعلم اللغة العربية يف املدرسة.

ر االكتمال األدىن لدرس اللغة العربية، فهناك ثالثة معايري جيب يف حتديد معيا

االهتمام �ا، مبا يف ذلك التعقيد، والقدرة االستيعابية، والقدرة املتوسطة للطلبة. ومن 

املعروف أن املدرس قام بتطبيق هذه األشياء يف حتديد معيار االكتمال. فيما يلي هي 

  سابق، هي كما يلي:الطرق املستخدمة يف ملء التنسيق ال



 

 

). ويف هذه املناسبة، KD) والكفاءة األساسية (SKحتديد معايري الكفاءة (  . أ

 ال حيتاج املدرس إىل صياغة معايري الكفاءة والكفاءة األساسية.

االهتمام بالربنامج السنوي يف حتديد ختصيص الوقت أو عدد اخلصة كل    . ب

 معايري الكفاءة والكفاءة األساسية.

 ٧٥هر أو األسبوع لتنفيذ عملية الكفاءة األساسية.ج. حتديد الش

جتد الباحثة أن هناك بعض العيوب يف الربنامج من البيان املذكور أعاله،  و

املرحلي وهي العديد من األعمدة الفارغة غري واضحة. بينما يف الدراسة النظرية، قام 

حتاج املدرس إىل اخلرباء جبعل اجلدول للربنامج املرحلي. نظرا إىل هذه احلالة، في

  تصحيحها.

كان الربنامج السنوي غري مناسب بالنظرية املذكورة يف الباب الثاين. وهذا احلال 

حيقق بوجود النظرية عن خطوات تطوير الربنامج السنوي، منها النظر إىل عدد 

  الساعات يف األسبوع  لدروس اللغة العربية اليت قر�ا احلكومة.

بعض األيام واألسابيع الفعالة يف نصف السنة فاخلطوة التالية هي حتليل 

الدراسية، ولكن يف الواقع مل جتد الباحثة أي حتليل على األسابيع الفعالة. وباحلقيقة من 
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خالل هذا التحليل، ميكننا حتديد عدد األسابيع املتاحة لتنفيذ عملية التعليم. وهذا 

يكن كامال وحيتاج إىل  مبعىن املدرس جيب عليه إكمال الربنامج السنوي ألنه مل

  التصحح. قام املدرس بتحديد ختصيص الوقت كما اخلطوات املذكورة يف النظرية التالية:

 االهتمام بعدة الساعات لكل درس يف األسبوع كما حددها احلكومة.  . أ

حتليل بعض األسابيع الفعالة كما حدد يف الصورة عن ختصيص الوقت    . ب

 الفعايل.

املدرسة، وجدت الباحثة أن هناك العيوب منها  املذكور  يف تلك RPP ٩ومن 

خصة ومل  ٣عدم املوضوعات لدرس اللغة العربية، مث يذكر فيه ختصيص الوقت بعدد 

مل يكن كامال وحيتاج إىل  RPPيذكر يف عبء التعلم لكل اللقاء. وهذا مبعىن  

  التصحيح.

والعرض،  ويف هذا البحث، تقوم الباحثة بتحليل البيانات عن طريق التخفيض،

والتحقيق. والبيانات اليت مجعتها من املقابلة والوثائق، مث اختيارها وتقدميها يف نتائج 

  البحث. بينما النتيجة التوثيقية يف شكل جهاز تعليم اللغة العربية، 

  

.  



 

 

  الباب الخامس

  اقتراحات، خالصة

 خالصة  . أ

ملستخدم  ومن بعض البيان املذكور أعاله، يلخص أن إعداد ختطيط التعليم ا

يف شكل برنامج ختصيص الوقت، وبرنامج املرحلي والسنوي، واملقرر كموضوع البحث 

مل يكن مناسبا. لذلك حيتاج  RPPالتعليمي كذلك يف إعداد ختطيط تنفيذ التعليم 

االصالحات يف كتابة مكوناته. باإلضافة إىل ذلك، أن ختطيط تعليم اللغة العربية لطلبة 

  ب باملنهج املستخدم.الفصل العاشر غري مناس

ففي هذا احلالة توضح بوجود جهاز التعليم الذي مت إعداده من قبل املدرس على 

،  وأما املنهج املستخدم يف مدرسة احملمدية الثانوية اإلسالمية  KTSPأساس املنهج 

يف تلك املدرسة تطبيقا   ٢٠١٣. وبالتايل مل يتم تطبيق املنهج ٢٠١٣برينجسيو فهو املنهج 

  ، خاصة يف جانب التخطيط.كامال

  

  



 

 

 اقتراحات   . ب

  استنادا إىل اخلالصة املذكورة أعاله، فتقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات التالية:

  . للباحث التايل، جيب عليه القيام ببحث دقيق عن ختطيط التعليم.١

. للمدرسني، وخاصة ملدرسي اللغة العربية أن جيعل ختطيط التعليم اجليد واملناسب ٢

التعليم. وتقرتح الباحثة بأن يقوم مدرسي اللغة العربية باستخدام املنهج  بأهداف

بأكمل، وذلك لتحسني جودة التعليم جيب أن يبدأ من ختطيط التعليم مع  ٢٠١٣

  تصميمه. 

. لنائب املنهج الدراسي، أن يفحص ختطيط التعليم بأكثر الدقة حىت  يكون مناسبا ٣

  باملنهج املستخدم يف تلك املدرسة.

  .  لرئيس املدرسة، أن يقدم االهتمام أو التوجيه يف تكوين أجهزة التعليم.٤
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