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 الباب االول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ 

شخص من أجل حتقيق  يقطعالتعليم هو أحد املكونات املهمة اليت جيب أن 

" من اليونانية ، paedagogie" لغةالتعليم  األمة. حياة يذكيهدف الدولة  وهو 

الدليل ، لذلك إذا كانت  يعين" againالطفل و "يعين " paisمن كلمة " تتكون

paedagogie  هو الروماين التعليم  اللغة يف 1لألطفال. يعطى ارشاد"educate "

" ، to educate" التعليم هو اللغة اإلجنليزية  واما يف 2يعين إزالة شيء من الداخل.

اجلاوية ، التعليم يعين  اللغة ويف 3يعين حتسني الروح املعنوية والتدريب الفكري.

panggulawentah  املعاجلة( ، واملعاجلة ، وتغيري النفسية ، ونضج املشاعر(

 4واألفكار واإلرادة والشخصية ، وتغيري شخصية الطفل.

التوجيه الذي يقدمه شخص )للبالغني( لألطفال ، لتوفري  لغة هوالتعليم و 

التعليم هو جهد واع وخمطط له  5ري.التعليم والتحسني األخالقي والتدريب الفك
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طالب من تطوير إمكاناهتم بنشاط للحصول على ل عملية التعلم و التعلم خللق جو

، واألخالق الكرميةالقوة الروحية، والتحكم يف الذات، والشخصية، والذكاء، 

 6.واملهارات اليت حيتاجوهنا ألنفسهم واجملتمع واألمة والبلد

الوطين يعمل على تطوير القدرات وتشكيل شخصية يف حني أن التعليم 

األمة وحضارهتا بكرامة من أجل تثقيف حياة األمة ، هبدف تطوير إمكانات 

الطالب ليصبحوا أتباعًا لإلميان واإلخالص هلل سبحانه وتعاىل ، ولديهم نبل وصحة 

 7.ودراية وإبداع ومسؤولية

بواسطة باألمة. لذلك  تتقدمالتغيريات املختلفة ل لن يتخلص منعامل التعليم 

واحد بيف إندونيسيا بشكل متزايد  , النظام يستطيع مهبأ حىت التعليمالتعليم قاطع

 منهم هو وجود نظام املناهج الدراسية. 

هي (John Franklin Bobbit) املنهج الدراسي وفًقا جلون فرانكلني بوبيت 

،  "Race-Source"كفكرة ، وحتتوي بالفعل على كلمات جذر ى  املنهج الدراس
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بأهنا "موضوعات العمل" واخلربات اليت مير هبا األطفال حىت  ىوتصف املنهج الدراس

 8يصبحوا بالغني ، حىت يكونوا ناجحني يف جمتمع البالغني.

خطة تعليمية.  هو ى، فإن املنهج الدراس(Hilda Taba)وفقا هليلدا طابا وأن 

يتكون من طرق الدراسى ، فإن املنهج (Edward A. Krug)ا إلدوارد أ. كروغ ووفقً 

على كاسويل وإن وفقا  .استخدامها لتحقيق أو تنفيذ األهداف اليت تقدمها املدرسة

هو مجيع اإلختبار من ابناء املنهج الدراسي  (Caswell and Campbell)و كامبيل 

 9 يسكن يف رؤى املعلم.

اليت وصفها أعاله ، ميكن استنتاج أن  الدراسى املناهجمن خالل تعريفات 

استخدامه كمرجع يف تطوير عملية تعليمية حتتوي على  ةجهز األهو  الدراسى املنهج

أنشطة الطالب اليت سيتم السعي لتحقيق هدف تعليمي معني وأهداف تعليمية 

 10بشكل عام.

هو مجيع األنشطة وخربات التعلم الدراسى املنهج يف كتاب أخر, يذكر أّن 

خارج يف  واوكذلك كل ما يؤثر على التكوين الشخصي للطالب ، يف املدرسة 
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الدراسى  هذا املنهج 11ملسؤولية املدرسة يف حتقيق األهداف التعليمية.ااملدرسة على 

 ةقيوالرتتيبات املتعلقة باألهداف واحملتوى واملواد التعليمية والطر  ةجمموعة اخلط هو

 12املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة.

منهم  ،الدراسى املكونات الرئيسية يف املنهج .حيتوي املكوناتى يف املنهج الدراس

هذه و سرتاتيييات التعلم ، والتقييم. االطرق / التوى ، و واحمل وادواملهداف األ يوجد

 املكونات هلا عالقة وثيقة.

يف إندونيسيا  دراسي، شهد املنهج ال 1445نذ عهد االستقالل يف عام م

و  1447يف تغيري املناهج الدراسية ، مبا يف ذلك: املناهج الدراسية يف  11تغيرياً بلغ 

، وسنة املناهج الدراسية  (KBK) 2004و  1444و  1461و  1464و  1452

2006 (KTSP) األهداف عن التغيري 2013الدراسى  واآلن يتم تشغيل املنهج .

املنهج الدراسى هو ليتّم عن اخلطأت يف املنهج الدراسى قبلهم. واآلخر الشيء 

األكثر أمهية هو  فإن منهج الدراسي قادرة على مواجهة حتديات العصر تتغري 

باستمرار وال ميكن منعها, و إلعداد الطالب قادر يف العصر املستقبل جبميع تقدم 

 و التكنولوجيات. العلم
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12

 Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum Di era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014), hlm. 119 



5 
 

 
 

لقد مرت هذه التغيريات بالطبع باملراحل املناسبة ، مثل مرحلة صياغة 

املشكلة ، ومرحلة وضع جدول األعمال ، ومرحلة صياغة السياسة ، ومرحلة شرعية 

تغيري املناهج الدراسية  13السياسة ، ومرحلة تنفيذ السياسة ، ومرحلة تقييم السياسة.

عة النطاق تتضمن عناصر من الوقت ، واخلربة ، واألموال عبارة عن سياسة عامة واس

 ، واملعدات ، والتضحية ، وإرادة هائلة للغاية.

هو منهج ينطبق يف نظام التعليم اإلندونيسي. هذا  2013 املنهج الدراسى

)منهج  2006 املنهج الدراسىاملنهج هو منهج تنفيذه من قبل احلكومة الستبدال 

سنوات تقريًبا. جيب تطوير املواد التعليمية  6هو صاحل ملدة مستوى وحدة التعليم( و 

املتعلقة باملعايري أو القيم يف كل جمال من جماالت الدراسة وربطها بسياق احلياة 

، يف الواقع  2013 املنهج الدراسىيف الواقع ، إذا نظرت بشكل كبري إىل  14اليومية.

املنهج ليس منهًيا جديًدا ، بل يقال إنه حتسني يف  2013 املنهج الدراسى، فإن 

 15.(KTSP)أو يشار إليه عادة باسم منهج مستوى وحدة التعليم  2006 الدراسى
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، ولكن جيب أن لن تتغري متاما مثل ذلك  2013مل تغيري املنهج الدراسي 

 2013 لدراسىاملنهج ايتغري أيًضا تنفيذ وممارسة التدريس وفًقا لليوانب املطبقة يف 

املنهج ، حبيث يُتوقع من املعلمني أن يكونوا قادرين على تطبيق التدريس القائم على 

خطة  . لذلك ، واحدة من اخلطوات األوىل اليت اختذها املعلم هي2013 الدراسى

 .(RPP) التدريسإعداد تنفيذ 

أحد املكونات املهمة وجيب أخذها يف هو  (RPP) التدريسإعداد تنفيذ 

االعتبار ، ألهنا ستوفر نظرة عامة ومرجًعا لتنفيذ التعلم. تساعد خطة الدرس أيًضا 

 املعلمني يف عملية التعليم والتعلم اليت تتم يف الفصل.

فيما يتعلق مبعايري  2016لسنة  22وفًقا لالئحة وزارة التعليم والثقافة رقم 

 اعدادهي  (RPP) التدريس عملية التعليم األساسي والثانوي ، يُذكر أن إعداد تنفيذ

ألنشطة التعلم وجهًا لوجه لواحد أو أكثر من االجتماعات. مت تطوير خطة الدرس 

من املنهج لتوجيه األنشطة التعليمية للطالب يف حماولة لتحقيق الكفاءة األساسية 

(KD) تشري خطط الدروس اليت مت تطويرها بالتفصيل إىل املنهج والكتب املدرسية .

 علم.وأدلة امل
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بناًء على االقتباس أعاله ، من الواضح أن خطة تنفيذ التعلم هي خطة 

لسلسلة من أنشطة التعلم اليت يتم حتقيقها بعد ذلك يف شكل عملية تعلم. إن وجود 

سييعل من األسهل على املعلمني تنفيذ عملية التعلم  (RPP) التدريسإعداد تنفيذ 

 يف الفصل حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم.

، يعين ضمنا أنه من املتوقع أن  20، املادة  2005لعام  14رقم النظام  يف

يقوم املعلمون بتطوير املواد التعليمية ، واليت يتم تأكيدها بعد ذلك من خالل قانون 

بشأن معايري العملية ،  2007لعام  41رقم  (Permendiknas) تنظيم التعليم الوطين

واليت تنظم من بني أمور أخرى ختطيط عمليات التعلم اليت تتطلب للمعلمني يف 

 واملنهج اعداد تنفيذ التدريسالوحدات التعليم لتطوير خطط التعلم اليت تشمل 

(RPP).16 

اهلدف من التخطيط للتعلم هو حتقيق التحسينات يف التعلم. تُنفذ جهود 

سني التعلم باالفرتاضات التالية: أواًل ، جيب أن نبدأ يف حتسني جودة التعلم طخطة حت

تعليمية تتحقق مع تصميم التعلم حبيث تكون عملية التدريس مصممة بشكل جيد. 

ثانًيا ، لتصميم التعلم ، من الضروري استخدام هنج األنظمة ، ألنه مع اتباع هنج 
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دمج مجيع املتغريات اليت تؤثر على التعلم. ثالثًا ، األنظمة ، سوف يوفر فرًصا أكرب ل

يشار إىل ختطيط تصميم التعلم باسم تعلم الشخص. رابعا ، للتخطيط لتصميم 

التعلم املشار إىل الطالب بشكل فردي حبيث سلوك التعلم سوف تستمر يف العمل 

 وفقا خلصائص الطالب. خامسًا ، سوف يؤدي التعلم املنيز إىل حتقيق أهداف

التعلم ، ويف هذه احلالة ، سيكون هناك هدف تعليمي مباشر وأهداف التعلم 

املصاحبة له. سادسًا ، اهلدف النهائي لتخطيط تصميم التعلم هو أنه من السهل 

على الطالب التعلم ، يف ظروف منظمة تنظيمًا جيدًا واسرتاتيييات خمططة لنتائج 

التعلم مجيع متغريات التعلم وهي  تعليمية جيدة. سابًعا ، جيب أن يتضمن ختطيط

متغريات احلالة ، واألساليب ، ومتغريات نتائج التعلم. ثامنًا ، يتمثل جوهر تصميم 

 17التعلم الذي مت إنشاؤه يف حتديد أساليب التعلم األمثل لتحقيق األهداف املعلنة.

 2013 املنهج الدراسى إىل منهج وحدة التعليمشهدت التغيريات من 

. نظرًا ألنه يستخدم التدريسإعداد تنفيذ  ةداابالتأكيد التغيريات مبا يف ذلك يف إع

منهًيا جديًدا ، جيب أن تكون خطة تنفيذ التعلم جديدة أيًضا حىت يكون تنفيذها 

وفًقا للمنهج الدراسي املطبق. وهبذه الطريقة من املأمول أن تتم عملية التعلم يف جو 
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 Karmila Andriana, Urgensi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan 

Di Sekolah, Konferensi Nasional Bahasa Arab I, Program Pasca Sarjana Keguruan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Malang, hlm 192-193 
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، مما حيفز الطالب على أن يكونوا قادرين على لعب دور نشط تعليمي ممتع وصعب 

، باإلضافة إىل توفري مساحة كافية ألولئك الذين يتمتعون باملواهب واالهتمامات 

 واالهتمامات اليت يتمتع هبا كل طالب.

لتسهيل قيام املعلمني بتنفيذها يف عملية التعلم  التدريسإعداد تنفيذ  يرتب

اليت يتم  التدريس تنفيذه ، جيب أن تكون إعداد تنفيذ يف الفصل الدراسي. يف

اليت تؤكد على تطوير الروحانية واملواقف  2013 املنهج الدراسىجتميعها وفًقا 

االجتماعية ، والفضول ، واإلبداع ، والتعاون مع قدرات الطالب الفكرية والنفسية. 

طًا وإبداًعا طالب أن يكونوا أكثر نشا 2013سوى ذلك يف املنهج الدراسى 

وإبداًعا يف كل حل للمشكالت ، مث هناك تقييم جلميع اجلوانب ، من درجات 

االختبار والدين واملمارسة إىل السلوك وقيمة األدب باإلضافة إىل زراعة الشخصية. 

املستخدمة جلمع خطط الدروس اليت تطبق  2013 املنهج الدراسىمع بعض مفاهيم 

 النهج العلمية بشكل صحيح.

على مجيع املواد املدرجة يف املواد  (RPP) التدريسإعداد تنفيذ  يقتطب

العربية. جيب أن يوضع وجود اللغة العربية اليت تعترب يف فهم التعليم كأداة للتحقيق يف 

النصوص يف مكاهنا الصحيح ، وجيب أن تُفهم اللغة العربية على أهنا جزء مهم من 
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سالمي ذو طابع إنساين نقدي ، يوفر املكون يف جهد خمطط له لتشكيل تعليم إ

 11.منظورًا متوازنًا كلًيا حول البشر وواقعهم

إحدى لغات العامل اليت شهدت التطور االجتماعي  هي اللغة العربية

للميتمع والعلوم. تشمل اللغة العربية يف دراسة التاريخ عائلة اللغة السامية ، واألسرة 

اللغوية اليت تستخدمها الشعوب اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات ، وسهول 

 14سوريا وشبه اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(.

فسها درس مهم. تعلم اللغة العربية هو واجب ديين ، ألن اللغة العربية ن

القدرة على فهم اللغة العربية هي شرط وأداة لفهم التعاليم اإلسالمية لتكون 

يف تعلم اللغة ، مبا يف ذلك باللغة العربية ، يتضمن احملتوى املادي ككل  20أفضل.

تماع والتحدث والقراءة هدفني ملهارات اللغة. اهلدف األول هو اللغة اليت تشمل االس

والكتابة. اهلدف الثاين هو الكفاءة اللغوية ، أي إتقان استخدام مكونات اللغة اليت 

 21تتكون من األصوات اللغوية واملفردات والقواعد.
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2, Universitas Negeri Jakarta, hlm. 201 
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أحد مكونات تعلم اللغة العربية هو أن يكون لديك مهارات القراءة. 

شيء مكتوب وفهمه بتالوته  مهارات القراءة هي القدرة على التعرف على حمتويات

بشكل عام ، فإن اهلدف من مهارات القراءة هو أن  22أو هضمه يف القلب.

الطالب قادرون على القراءة من كل نص باللغة العربية بشكل صحيح ، وفهم املعىن 

 23.الوارد يف القراءة

مع تعلم اللغة العربية اليت تؤكد على القدرة على قراءة الطالب ، عند 

 . يف اشارة اىل(RPP) التدريسإعداد تنفيذ للتعلم ، هناك حاجة إىل  التخطيط

Permendikbud   اليت  2013بشأن تنفيذ املنهج  2013لعام "أ"  11رقم ،

وضعت خطط لتنفيذ التعلم بالتفصيل من موضوع معني أو موضوع يشري إىل 

، جيب وضع خطط الدروس بوضوح  2013يف املناهج الدراسية لعام  24املنهج.

وبشكل منهيي. من الناحية املثالية ، ينبغي أن تغطي البيانات املدرسية ، 

واملوضوعات ، والفصول / الفصول الدراسية ، واملوضوع ، وختصيص الوقت ، 

ءة ، واملواد وأهداف التعلم ، ومؤشرات الكفاءة األساسية ، ومؤشرات حتقيق الكفا

                                                           
22

 Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 143 
23

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 

41 
24

 Fadlilah, Implementasi Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 148 



12 
 

 
 

التعليمية ، وطرق التعلم ، ووسائل اإلعالم ، وأدوات التعلم واملوارد ، وكذلك 

 خطوات يف أنشطة التعلم والتقييم.

إعداد تنفيذ العريب هو نفس الدرس   (RPP)التدريسإعداد تنفيذ 

إعداد تنفيذ ، تؤكد  2013 الدراسى اآلخر. يف منهج  (RPP)التدريس

العربية أيًضا على املنهج العلمي. مما يؤكد أيًضا على كفاءة املواقف   (RPP)التدريس

 واملهارات ومعرفة الطالب. يف تطبيق تعلم اللغة العربية ، يستخدم بالتأكيد منهج

كمرجع للمعلم يف عملية التعلم يف   (RPP)التدريس إعداد تنفيذ  2013 الدراسى

 .الفصل ، وخاصة يف تعلم مهارات القراءة

هي خطة تعلم مت تطويرها بالتفصيل من موضوع أو  دريستنفيذ الت داعدا

( بيانات 1ما يلي: ) التدريسإعداد تنفيذ  موضوع حمدد يشري إىل املنهج. يتضمن

( ختصيص 3( املوضوع ، )2املدرسة ، واملوضوعات والفصول / الفصول الدراسية ، )

( املواد 5( أهداف التعلم ، قبل امليالد ومؤشرات حتقيق الكفاءة ، )4الوقت ، )

( 6( وسائل اإلعالم ، وأدوات التعلم واملوارد ، )6التعليمية ، وأساليب التعلم ، ) 

 25( التقييم.7ة التعلم و )خطوات أنشط

                                                           
25 

Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah (Jakarta: PT 

Bumi AKsara, 2014), hal 200 
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مهارة م يمع تعل  (RPP)اعداد تنفيذ التعليمبني خطط التعلم يف شكل 

 اللغة العربية قريبة جدا. القراءة

يف تعلم اللغة العربية لتوجيه تنفيذ التعلم    (RPP)اعداد تنفيذ التعليم يستخدم

يف كل من األنشطة املباشرة وجهًا لوجه وحتديد املواد وحتديد األساليب 

م اللغة ييف تعل  (RPP)اعداد تنفيذ التعليموالوسائط وحتديد التقييم. يستخدم 

لقراءة كدليل ومرجع يف تنفيذ تعلم اللغة العربية يف مهارات ا  مهارة القراءةالعربية 

للطالب حبيث التعلم ميكن أن تعمل بشكل جيد وفقا لألهداف املراد 

 حتقيقها.

اليت تعد واحدة من   املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارينياليك

املدرسة الثانوية  .(Trenggalek)تارينياليكمتفوقة يف  املدرسة الثانوية اإلسالمية

هي املدرسة الثانوية اإلسالمية اليت تعيينها  تارينياليكاإلسالمية احلكومية الواحدة 

املدرسة وأيضا مدرسة صديقة لألطفال.   (Adawiyata) اديوياتااملدرسة باعتبارها 

حتت  املدرسة الثانوية اإلسالميةهو  الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارينياليك

رعاية وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الدين. لذلك كل شيء يتبع قواعد وزارة الرتبية 

هناك نفذت املنهج الدراسي مع  .الوطنية ووزارة الدين. وباملثل مع املنهج املطبق

أيًضا وقد مت تطبيقه  2013 الدراسى التغيريات املختلفة. واآلن مت تطبيق منهج
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احلكومة ألول مرة. باإلضافة إىل ذلك ، هناك أيًضا أجهزة  عندما مت تأسيسه من قبل

اليت يتطلع إليها العديد من األشخاص واملدارس  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 األخرى نظرًا ألن النظام جيد. 

املدرسة الثانوية  بصرف النظر عن كونه امسًا جيًدا يف أعني اجملتمع ، فإن موقع

يتمتع أيًضا مبوقع اسرتاتييي جًدا ، أي يف  ية الواحدة تارينياليكاإلسالمية احلكوم

أيضا ليست بعيدة عن جاراجنسوكو يف تارجناليك. و  غرب مقربة األبطال يف قرية

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  وسط املدينة. يوجد أيًضا العديد من الطالب يف

فصاًل ، ويتكون الفصل الواحد من  12من كل مستوى إىل  الواحدة تارينياليك

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة  طالًبا. ميكن القول إن 30أكثر من 

 النظام املطبق منهيي وموجه ومنضبط للغاية. يوجد يف متقدم للغاية. تارينياليك

امج أيًضا العديد من الرب  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارينياليك

 اليومية املمتازة لتعزيز الروح الروحية للطالب باإلضافة إىل معلميهم ، مثل برنامج

 وأيًضا السبت نظيفة وصحية ، إخل.حتفيظ و مجعة التقرب 

باإلضافة إىل النظام والربنامج اليومي وهو أمر جيد جًدا ، فهناك أيًضا 

الذين يقومون بالتدريس هم  أنشطة التعلم واألنشطة الالمنهيية جيدة جًدا. املعلمون
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 يف ,أيًضا كثريون ومتخصصون يف جماالت ختصصهم. لذلك ليس من املستغرب

أن هناك العديد من  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارينياليك

اإلجنازات يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية مثل الرياضة والفنون واألعمال 

 .العلمية وغريها

جانبا من اجلانب  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة تارينياليك يف

املعريف للطالب املطروحة ، هنا اجلوانب الروحية أو الدينية هي أيضا مصدر قلق  

كبري. واحد منهم ، مع دروس اللغة العربية. باإلضافة إىل االحتياجات الروحية ، 

اللغة االخر,  حتسني مهارات الطالب يف اللغة األجنبية.تعمل اللغة العربية أيًضا على 

العربية هي واحدة من املوضوعات اإللزامية وجيب تنفيذها. يف املالحظات األولية اليت 

أبداها الباحثون ، قام مدرسو اللغة العربية بالفعل بوضع خطة تنفيذ للتعلم ووضعها 

إجراء مزيد من البحوث املتعلقة  وفًقا للمنهج احلايل. لذلك ، يريد الباحث التايل

 يف تعلم اللغة العربية. التدريسبتنفيذ التعلم واليت تشري إىل إعداد تنفيذ 

الباحثون املهتمون بإجراء البحوث هناك من خالل من الوصف أعاله ، 

 (RPP)عملية التعليم إلعداد تنفيذ التدريس ، وهي "احلصول على عنوان البحث 

رة القراءة في الصف افي تعليم اللغة العربية لمه 3102للمنهج الدراسى 
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 الواحدةالثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ".م 3131 – 3102للعام الدراسى   (Trenggalek)تارينجاليك

 

 

 مسائل البحث .ب 

استنادا إىل خلفية البحث اليت قد وصفت, إذا مؤلف يشبك الرتكيز يف هذه 

 البحث يعين:

يف تعليم اللغة  2013للمنهج الدراسى  (RPP)إعداد تنفيذ التدريس كيف  (1

العربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م ؟ 2020 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)الواحدة تارينياليك 

 2013للمنهج الدراسى  (RPP)عملية التعليم إلعداد تنفيذ التدريس كيف  (2

يف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)احلكومية الواحداة تارينياليك 

 م ؟ 2020
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 2013للمنهج الدراسى  (RPP)بإعداد تنفيذ التدريس كيف نتيية التعليم  (3

لعربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية يف تعليم اللغة ا

 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)احلكومية الواحد تارينياليك 

 م ؟ 2020

 

 

 أغراض البحث .ج 

يف تعليم اللغة  2013للمنهج الدراسى  (RPP)إعداد تنفيذ التدريس ملعرفة  (1

العربية ملهارة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م. 2020 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)الواحدة تارينياليك 

 2013للمنهج الدراسى  (RPP)عملية التعليم إلعداد تنفيذ التدريس ملعرفة  (2

يف تعليم اللغة العربية ملهرة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)احلكومية الواحدة تارينياليك 

 م. 2020

 2013للمنهج الدراسى  (RPP)بإعداد تنفيذ التدريس ملعرفة نتيية التعليم  (3

يف تعليم اللغة العربية ملهرة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
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 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)احلكومية الواحدة تارينياليك 

 م. 2020

 فوائد البحث .د 

فعلية تعليم واملعارف واخلربة عن ما تتعلق ب للباحثة، يعطي هذا البحث العلوم .0

يف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة  2013منهج الدراسي للألعداد تنفيذ التعليم 

  ليبحث هذا املشكالت حىت أن تأخد الفوائد من هذا البحث. و يسهل الباحثة

ملكان البحث، نرجو اىل هذا البحث نافعا ملصادر مكونات املدرسة لتحسني  .2

ف يف املشكالت يف املدرسة عن ما قد كش وميجودة تعليم اللغة العربية ولتق

 البحث

التصوير واألخبار خاصة ملرشح  و للمدرس، ليعطى إلنتقادات واإلقرتاحات .3

مكان البحث كاجلهد لتحسني عملية تعليم اللغة العربية زيادة يف الفعال  واملدرس

  ومتنوعة للطالب

لغة العربية ملهارة وحتسني تعليم ال اخلربة التعليميةالطالب  للطالب، ليعطى .4

 القراءة.

ريد أن يستخدم البحث بحث ملراجع ومصادر ملن الذي يللميتمع، يرجي هذ ال .5

 مثال.
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 توضح المصطلحات .ه 

إلجتناب عن خطاء الفهم املوضع يف هذا البحث العلمي فينبغي الباحث أن 

 يوضح توضيح املصطاحلات كما ياىل :

 التوضيح النظري .1

 (RPP)م اللغة العربية يتعل التدريس تنفيذاعداد  ( أ

م اللغة العربية هو نشاط يغطي عملية التعلم والتعليم اليت يقوم يتعل

يف حني أن خطة تنفيذ . هبا املعلمون والطالب الذين يناقشون املواد العربية

م هي واحدة من مكونات التعلم اليت مت تصميمها لتخطيط عملية يالتعل

 فيذها.التعلم يف الفصول الدراسية ومن مث تن

وهكذا ، خلص الباحثون هنا إىل أن تنفيذ خطة تنفيذ تعلم اللغة 

العربية هو تفصيل لتنفيذ برنامج التدريب والتكامل الذي مت إعداده ليتم 

 م.يتنفيذه يف عملية التعل

 2013ى املنهج الدراس ( ب

هو املنهج املعمول به حالًيا يف نظام التعليم  2013 الدراسى نهجامل

 2006اإلندونيسي. هذا املنهج هو منهج تنفذه احلكومة الستبدال منهج 
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(KTSP) جيب أن يكون املعلمون والطالب ناشطني يف  2013. يف عام ،

 م.يعملية التعل

 التوضيح العلمي .2

عملية التعليم توضيح املصطلحات السابقة, أن مقصود املوضوع "

يف تعليم اللغة العربية  2013للمنهج الدراسى  (RPP)إلعداد تنفيذ التدريس 

ملهارة القراءة يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة 

". ليعرف الباحث م 2020 – 2014للعام الدراسى   (Trenggalek)تارينياليك

 . 2013عداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسى عن تعليم اللغة العربية يناسب إل

 ترتيب البحث .و 

وأّما ترتيب البحث يف هذا البحث العلمى على مخسة أبواب, ويتكون  

املقّدمة, حيتوى على خلفية الباب األول :  كل باب من مباحثة كما يلى:

البحث, مسائل البحث, أهداف البحث, حدود البحث, فوائد البحث, 

النظريات, حيتوي على الباب الثانى :   ترتيب البحث. توضيح املصطالحات,

مفهوم إعداد تنفيذ التدريس ومفهوم تعليم اللغة العربية ومفهوم املنهج الدراسي 

منهج الباب الثالث:  ومفهوم مهارة القراءة  والباحوث السابقة. 2013

البحث, حضور البحث, مكان البحث, مصادر البيانات, طريقة مجع البيانات, 
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 الباب الربع : طريقة حتليل البيانات, تفتيش صحة البيانات, خطوات البحث.

اإلختتام, حيتوى على اإلختتام و اخلالصة : الباب الخامس. نتائج البحث

 .واإلقرتاحات


