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 الباب الثاني

 اإلطار النظاري

 النظاريات .أ 

حتتوي هذا الباب وهم تعليم اللغة العربية, ومهارة القراءة, ومنهج الدراسي 

 , وإعداد تنفيذ التدريس, والباحوث السابقة.3102

 تعريف تعليم اللغة العربية (1

م هو نشاط تعليمي يقوم به املعلم على النحو األمثل ، حبيث يقوم يتعلال

بتدريس مواد معينة بالقيام بنشاطات تعليمية جيدة. مبعىن آخر ، الطالب 

م هو جهد يبذله املعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة تفضي إىل يالتعل

م اللغة األجنبية هو نشاط تعليمي يقوم به ي، فإن تعل فلذلكحتقيق األهداف. 

ون بتدريس لغة املعلم على النحو األمثل ، حبيث يقوم الطالب الذين يقوم

أجنبية معينة بأنشطة تعليمية جيدة ، مما يساعد على حتقيق هدف تعلم لغة 

 0أجنبية.

                                                           
1
 Acep hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab, (bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 32 
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إحدى لغات العامل اليت شهدت التطور  هي ، اللغة العربيةوبني ذلك

االجتماعي للمجتمع والعلوم. تشمل اللغة العربية يف دراسة التاريخ عائلة اللغة 

 تستددمها الشعوب اليت تعي  حو  رهري دجلة السامية ، واألسرة اللغوية اليت

 3والفرات ، وسهو  سوريا وشبه اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(.

م اللغة العربية هو نشاط يمن التعريف أعاله ، ميكن استنباط فهم أن تعل

تعليمي يقوم به املعلم لتعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق األهداف التعليمية 

 األجنبية.لتعلم اللغة 

 مبادئ تعليم اللغة العربية (أ 

 مبدأ األولوية (0

ولوية يف تقد م املواد التعليمية األم اللغة العربية ، هناك مبادئ ييف تعل

، وهي: اعلم أواًل ، استمع وحتدث قبل القراءة والكتابة. ثانيا ، علم اجلملة 

اليومية قبل قبل الكلمة. ثالثًا ، استددم الكلمات األكثر دراية باحلياة 

 تدريس اللغات وفًقا للناطقني بالعربية.

االستماع والتحدث أوال من الكتابة. ينطلق هذا املبدأ من االفرتاض 

بأن التدريس اجليد للغة العربية هو تعليم يتوافق مع التطور اللغوي الذي 
                                                           

2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 2 
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يعيشه البشر ، أي أن كل طفل سيبدأ تطوير لغته من االستماع واالهتمام 

. إنه يوضح أنه جيب أواًل تعزيز القدرة على االستماع ، مث القدرة بالتقليد

 2على تقليد الكالم ، مث اجلوانب األخرى مثل القراءة والكتابة.

 الدّقةمبدأ ا (3

 ألصوات, و الرتكيب, و املعاين.تطبيق هذا املبدأ عند تدريس املواد ا

ون فقط قادرًا الغرض من هذا املبدأ هو أن مدرس اللغة العربية جيب أال يك

على إلقاء اللوم على الطالب ، بل جيب أن يكون قادرًا أيًضا على إجراء 

تصحيحات وتعويد الطالب على أن يكونوا مهمني يف األمور التالية ، 

 4ألصوات, و الرتكيب, و املعاين.وهي: ا

 تدرجييةمبدأ ال (2

املبادئ التدرجيية ، وهي: شرح من  رتب 2انطالقًا من طبيعتها ، هناك 

امللموس إىل امللدص ، من العاملي إىل املفصل ، من املعروف إىل اجملهو . 

مث هناك استمرارية بني ما أعطيت من قبل وما سيعلمه بعد ذلك. وأيضاً 

 هناك زيادة يف وزن التدريس السابق مع عدد الساعات أو املواد التالية.

 التشوقمبدأ  (4

                                                           
3
 Wahab rosyidi dan mamlu’atul ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 25 
4
 Ibid, hlm. 27 
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م اللغة العربية هو تقد م جمموعة متنوعة من يوق يف تعلشمببدأ الت ما املقصود

 5.األساليب يف التعلم ، مما جيعل تنفيذ التعلم ممتًعا

 اللغة العربيةفي  اتمهار  (ب 

الغرض من تعلم اللغة هو إتقان اللغويات وإتقان اللغة العربية ، وذلك 

 ةمهار ( 0 6وهي:الكتساب الكفاءة اللغوية اليت تشمل أربعة جوانب ، 

االستماع هي مهارات لغوية تقبال وتلقي املعلومات من  ةمهارا. االستماع

هي مهارات  مهارة الكالم. مهارة الكالم( 3 أشداص آخرين )متحدثني(.

( 2 إنتاجية أو إنتاج أو نقل معلومات لآلخرين يف شكل أصوات لغوية.

قبل وتلقي املعلومات من لغوية تست ةالقراءة هي مهارا ةمهار . القراءة ةمهار 

أشداص آخرين )كتاب( يف شكل مكتوب. القراءة تغري شكل الكتابة إىل 

لغوية  ةالكتابة هي مهارا ةمهار . الكتابة ةمهار ( 4 شكل من أشكا  املعىن.

يف شكل مكتوب. الكتابة تغري شكل  تنتج أو توفر معلومات لآلخرين

 األفكار أو املشاعر إىل شكل مكتوب.

 

 

                                                           
5
 Ibid., hlm. 31 

6
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab…, hlm. 8 
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 القراءة ةمهار  (2

 مهارة القراءة تعريف (أ 

القراءة هي نشاط فكري يقوم به اإلنسان إلكتساب معريفة أو 

غاية و هي من غري شكشك أهم نوافذ املعريفة اإلنسانية اليت يطل  ختقي

يقصد  7.منها اإلنسان علي الفكر اإلنساىن طوال وعرضا وعمقا وإتساعا

بالقراءة فيما مضى القدرة غلى التعرف على الرموز املكتوبة والنطق هبا. مثّ 

تبّدد  هذا املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعين قراء املادة املكتوبة 

وفهمها. ويف النهاية صارت تعين : القدرة على حّل الرموز، وفهمها، 

اليّت ميّر هبا القارئ، والتفاعل معها واستثمار ما يُقرأ يف مواجهة املشكالت 

واالنتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوكي متثّله 

 8.القارئ

القراءة هي وسيلة مهمة من وسائل اإلتصا  اللغوي، وهي الوسيلة 

املباشر عن طريق الكالم، أو عندما  نلجًا إليها عندما يتعذر اإلتصا  اليت

القراءة  افرتة األخرية مفهوم خطئينادي بأن كاف. وقد شاع يف يكون غري

                                                           
7
غة العرابية يف املرحلة الثانوية أسسه وتتطبيقاته الرتبوية, )القاهرة : دار الفكر حممد صالح الدين على جملاور, تدريس الل  
 390(,ً ص. 3العريب,...

8
 .47(, ص. 3113وليد أمحد جابر, تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية و تطبيقات عملية, )عمان : دار الفكر,   
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األمهية يف عاملنا املعاصر، وأن اإلهتمام منحصر االن يف  أصبحت قليلة

بطالن هذا الرأي، ما تقوم به القراءة من دو  الكالم فقد. ومما يوضح

والصحف، وسيلة  فالتكتب واجملالت متعاظم اليوم على مستوى اإلتصا ،

الناس يوميا. وبناء على ذلك،  لغوي اليت يدارسهامن الوسائل اإلتصا  ال

 .اللغة إىل تعلمها فالقراءة من أهم املهارات اللغوية، اليت يسعى متعلم

القراءة هي العملية اليت تُعمل وُتستددامها القراء للحصو  على 

وسيلة من الكلمات أو اللغة  اليت سُتقدم املؤلف من خال  الرسالة

القراءة هي مهارة مهّمة جدا، خاصة يف عصر املعلومات.  املكتوبة. القدرة

ميكن للمرء أن يفّهم املعلومات املتنّوعة عن تطور  من خال  هذه قراءة،

الوسائل املتنّوعة، وخاصة وسائل املطبوعة  احلياة اليت تصويرها وتوزيعها يف

 .يف مجيع أشكاهلا

يء هي القدرة على التعرف على حمتويات ش مهارة القراءة 

مكتوب وفهمه بتالوته أو هضمه يف القلب. القراءة هي يف األساس عملية 

التواصل بني القارئ والكاتب من خال  النص الذي كتبه ، مث مباشرة 

  9هناك عالقة معرفية بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة.

                                                           
9
 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 43 
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مهارات القراءة هي يعرض املواد الدراسية بكيفية أكثر يُل َفّضل 

يعين أواًل، يقرأ املعلم موضوعات القراءة، مث يُتَبع الطالب. هذه  القراءة،

على التدريبات الشفهية أو النطق إىل الفم، والتدريب  املهارات اليت تركز

والعفوية. مهارات القراءة هي ترى وتفهم  الفم للتكّلم الفصيح والوتام

ب. حىت القلب وتقرأ ما هو مكتو  احملتويات ما هو مكتوب يف التعبري يف

تعرتف الرموز املكتوب  تشمل مهارات القراءة اثنني من املهارات، وهي

  .فيها وتفهم حمتوياهتا

مهارات القراءة هي عملية الىت جترى وتستددامها القارئ 

الرسالة، سُتحاضرها الكاتب من خال  وسيلة الكلمات أو لغة  للحصو 

ات القبض املعين ملصدر أخر، مهارات القراءة هي مهار  ووفقا 01مكتوبة.

الىت تنظم وفقا لنظام معني. أداة احلواس الرؤية  يف الرموز الصوتية املكتوبة

ولكن القراءة ليست عملية العمل من  .له دور مّهم جّدا يف تلك العملية

أيضا أنشيطة العقلية، وتشمل:  حواس الرؤية وأداة النطق فقط. لكنها هي

 ومن التعارف 00وغريها. كالتمنط من التفكري وحتليل وتقييم وحل مش

                                                           
10

 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malam: UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm. 95 
11

 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008) hlm. 7 
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القراءة هي احدى  املذكورة املدتلفة، فأخذ الباحث اإلستنتاج أّن مهارات

الكلمات  من مهارات اللغوية ليست سهلة وبسيطة، ال ينطق احلروف أو

 يف اللغة العربية فقط ولكن املهارة اليت تنطوي أعما  العقل والفكر

 03.)التقييم ، والتحليل، وحل املشكالت(

عىن واسع ، ال تركز القراءة فقط على نشاط قراءة وفهم معىن يف امل

القراءة بشكل جيد ، والذي ال يشمل سوى العناصر املعرفية واحلركية ، 

ولكن أكثر من ذلك الذي يتعلق بقراءة حمتويات القراءة. القارئ اجليد هو 

ا قارئ قادر على التواصل عن كثب مع القراء ، وميكنه أن يكون سعيدً 

 وغاضًبا ومدهًشا ومفتقًدا وحزيًنا ، وما إىل ذلك وفًقا ملوجة قراءة احملتوى. 

 أهداف تعليم مهارة القراءة (ب 

 12:من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلى

 إكتساب الطالب القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما (0

 أصواهتا.إقدار الطالب على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز  (3

 إكتساب الطالب رصيدا من املفردات والرتاكيب (2

                                                           
12

 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 

hlm. 99 
)إيسيسكو: منشورات يوسف اخلليفة أبوبكر، منهج تعليم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دو  الساحل اإلفريقي،   02

 .37-36( ص. 3113املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثاقفة, 
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 تنمية ميو  الطالب حنو القراءة واإلطالع (4

مساعدة الطالب على تكوين عادات التعريف البصري على الكلمات  (5

 وفهم معناها أومعىن اجلمل والرتاكيب

تنمية قدرة الطالب على توظيف علمات الرتقيم ووضعهايف مواضعها  (6

 الصحيحة

لطالب على القراءة السريعة الواعية املسحوبة بفهم املادة املقروءة إقدار ا (7

 يف القراءتني الصامتو واجلهرية

 تنمية ميو  الطالب لإلستمتاع باملادة املقروءة وتذوقها (8

 توجيه الطالب اىل إستددام املعاجم والقواميس واملراجع ودوائر املعارف (9

املقروءة ونقدها وتقوميها مث حتليل وتفسسري املادة  إقدار الطالب على (01

 قبوهلا أورفضها وتوظيفها يف حل ما يعن هلم من مشكالت

إقدار الطالب على القراءة املتدفقة املصحوبة بتمثيل املعىن، ومراعاة  (00

  النرب والتنغيم.

 

 

 تقسيم القراءة (ج 
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هناك عدة تقسيمات للقراءة ختتلف باختالف عدد من اإلعتبارات وذالك 

 التاىل:على النحو 

 ألقراءة من حيث األداء والشكل .0

 القراءة اجلهرية - أ

القراءة اجلهرية هي القراءة عن طريق قراءة أو كتابة الرموز 

املكتوبة يف شكل كلمات أو مجل تتم قراءهتا. هذه املمارسة 

 04.القراءة هي أكثر مالءمة للمبتدئني

وفًقا لتعيني هذه القراءة، فإن اهلدف الرئيسي هو أن 

يتمكن الطالب من نطق القراءة جيًدا وفًقا لنظام الصوت باللغة 

اجلهرية، العربية. باإلضافة إىل ذلك، هناك مزايا لتدريس القراءة 

، مثل: زيادة ثقة الطالب، ميكن للمعلم من بني أمور أخرى

نضباط يف الفور، مما يعزز االتصحيح األخطاء يف النطق على 

، ألن الطالب يلعبون دورًا نشطًا ، ومينح  الفصل الدراس

 .الطالب الفرصة لربط النطق بالكتابة

 القراءة الصامتة - ب

                                                           
14

 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 144. 
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يشار إىل القراءة الصامتة أيًضا بالقراءة بصمت، واليت 

تُعرف باسم فهم القراءة، واليت تتم القراءة من خال  عدم قراءة 

وبة يف شكل كلمات أو مجل ، ولكن فقط االعتماد الرموز املكت

 على دقة االستكشاف البصري.

هو إتقان حمتويات القراءة أو الصامتة الغرض من القراءة 

احلصو  على أكرب قدر من املعلومات حو  حمتوى القراءة يف 

 وقت سريع.

 القراءة من حيث الغرض  (د 

 القراءة للدرس . أ

ء للوفا األشداص من الكثري اليه يلجأ القراءة من النوع هذا

 دروسه، إلعداد يقرأ فاملعلم املدتلفة، مهنهم وأ أعماهلم مبتطلبات

 الناس وبعض املعلومات، وحتصيل ذكار لالست يقرأ والطالب

 إلفادةاو  فيها ما وتوظيف واملذكرات لتقاريراو  احملاضر قراءة يلجأون

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

 لعلوماو  لطهواو  اإلرشاد وكتب التجارب إجراء :مثل معينة نواحي يف

 بتلفة مواد ومجع ،القاموس يف الكلمات عن أوالكشف إليها، كما
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 من اإلنسان حو  يدور ما ملعرفةا او حديث، إللقاء او مصادر من

 .أحادث

 ت معلوما على الوقوف هو إذن القراءة هذه من فاهلدف

 ولذلك عليها، لسيطرةاو  خمتلفة معرفية ميادين يف معارف وحتصيل

 الرجعية حركاته وتتكرر املطبوعة، الكلمات فوق العني وقفات تكثر

 .املعلومات لتلك القارئ حتصيل لتأكيد إليها،

 القراءة لإلستمتاع . ب

 أ .الفراغ كقت بقضاء مرتبطا راءة الق من النوع هذا يظهر

 بالتعقيد اتسم الذى هذا عصرنا يف ماحة إليها احلاجة وصبحت

 العنيف، وإيقاعها احلياة طبيعية عن النامجة االجتماعية املشاكل وكثرة

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

 وسارة، ممتعة ت وقا أ لتحقيق او النفس، عن للرتويح ت القراءا

 .ومشكالهتا وعناءاهتا احلياة ضجيج من هروبا

 اهمية القراءة في تعليم اللغة العربية (ه 

تعد القراءة أهم مادة من املواد الدراسية لصالتها بكل مادة 

أخرى. والتلميذ الذي يتفوق يف املواد األخرى يف مجيع مراحل التعليم 
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وال يستطيع التلميد أن يتقدم يف أية مادة من املواد إال إذا استطاع 

عضم وسيلة موصلة إىل الغاية السيطرة على مهارة القراءة. وهي أ

 .املطلوبة من تعليم اللغة

وهي من أهم وسائل االتصا  بني اإلنسان والعامل الذى يعي  

حقائق كانت جمهولة عليه, كما  تزداد معلوماته, ويكشف عن فيه. هبا

وسعادته, وعامل من عوامل بناء سدصية, وتكوينه  أرها مصدر سروره

وهبا يهذب عواطفه وانفعاالته. وال  ,النفسى, هبا يكتسب املعرفة

بل هي خريما يساعد  ,يقتصر أثر القراءة على اكتساب هذه قدرات

حياته أن  اإلنسان على التعبري, وال يستطيع اإلنسان يف مجيع مراحل

 يستغىن عنها ألن فائدهتا ال تنحصر باملدرسة وحدها, بل تتعداها إىل

يوسع معارفه يف كل احلياة كلها, فبوسطتها ميكن لكل شدص أن 

كما تقو  إن الرتبية عملية تغبري يف السلوك فما ال شك  حني. وإذا

هذا التغبري عن طريق الطالع على جتارب  فيه أن القراءة وسيلة

الىت جينيها الفرد من جراء ذلك.  االخرين, وتوسيع اخلرية عني املباشرة

 05.بالقراءة على أن اخلرية املباشرة البد هلا من التمهيد
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 2113المنهج الدراسى  (3

 2113 الدراسى  فهم المنهج (أ 

. 3102من  23هو تطبيق القانون رقم.  3102 الدراسى  املنهج

هو استمرار وصقل املناهج الدراسية القائمة على  3102هذا املنهج 

. ومع ذلك ، فإنه (KTSP)ومنهاج مستوى وحدة التعليم  (KBK)الكفاءة 

والكفاءة واملعرفة واملهارات بطريقة متكاملة ، على يشري أكثر إىل املواقف 

بشأن نظام التعليم  3112لعام  31النحو املنصوص عليه يف القانون 

، حيث كفاءات اخلرجيني هي مؤهالت لقدرات  25الوطين الوارد يف املادة 

اخلرجيني اليت تشمل املواقف واملعارف واملهارات وفقا للمعايري الوطنية متفق 

 عليه

والذي  3102ا العرض هو جزء من اختبار املناهج العامة لعام هذ

من املتوقع أن يكون قادرًا على استقطاب اآلراء واملدخالت من اجملتمع 

بشكل إجيايب. هذا التغيري يف املناهج الدراسية هو نتيجة لتطور اجملتمع ، 

 06حبيث يكون املنهج ديناميكًيا يف متابعة تطورات العصر وحتدياته.
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 2113 الدراسي خصائص منهج (ب 

 07باخلصائص التالية: 3102مت تطوير منهج 

تطوير املواقف الروحية واالجتماعية ، وفضو  اإلبداع ، والتعاون مع  .أ 

 القدرات الذهنية واحلركية بطريقة متوازنة.

 توفري جتربة تعليمية خمططة عندما يطبق الطالب ما مت تعلمه. .ب 

وتطبيقها يف املواقف املدتلفة يف  تطوير املواقف واملعرفة واملهارات .ج 

 املدارس واجملتمعات.

يتمتع األعضاء بوقت كاف لتطوير املواقف واملعارف واملهارات  .د 

 املدتلفة.

حتديد الكفاءات يف الكفاءات األساسية للفئة واليت يتم حتديدها  .ه 

 بشكل إضايف يف الكفاءات األساسية للمواضيع

 تنظيم الكفاءات األساسية.تصبح كفاءات الطبقة األساسية عناصر ل .و 

يتم تطوير الكفاءات األساسية بناًء على مبادئ تراكمية وموضوعات  .ز 

 ومستويات تعليمية متبادلة تعزز وتثري.
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 2113أهداف المنهج الدراسى  (ج 

إىل إعداد الشعب اإلندونيسي  3102 الدراسى يهدف منهج

ليكون لديه القدرة على العي  كأفراد ومواطنني خملصني ومنتجني ومبدعني 

ومبدعني وعاطفيني وقادرين على املسامهة يف احلضارة االجتماعية والوطنية 

 08والدولة والعاملية.

 2113مفهوم تطوير المناهج  (د 

 09، وهي: 3102هناك ثالثة مفاهيم حو  منهج عام 

 املنهج كمادة (0

يُنظر إىل املنهج كدطة ألنشطة التعلم للطالب يف املدرسة ، أو  

كمجموعة من األهداف اليت يتعني حتقيقها. ميكن أن يشري املنهج 

الدراسي أيًضا إىل مستند حيتوي على صياغة األهداف واملواد التعليمية 

 وأنشطة التدريس والتعلم واجلداو  الزمنية والتقييمات.

 هج كنظاماملنا (3

يشتمل نظام املناهج على هيكل املوظفني وإجراءات العمل اخلاصة 

 بكيفية تنظيم املناهج الدراسية وتنفيذها وتقييمها والكما  فيها.
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 املناهج الدراسية كمجا  للدراسة (2

 ملنهج كحقل للدراسة هو تطوير املعرفة حو  املناهج ونظام املناهج.ا (4

 3102التغيريات يف مناهج  (ه 

 من املنهج السابق ما يلي: 3102التغيريات يف مناهج تتضمن 

 التغيريات يف معايري كفاءة اخلرجيني (أ 

خرجيو معايري الكفاءة بتطوير القيم واملعرفة واملهارات بطريقة 

 متكاملة مع الرتكيز على حتقيق الكفاءات.

 تغيريات احملتوى القياسية (ب 

للمنهج أصبحت التغيريات اليت أدخلت على احملتوى القياسي 

السابق واليت طورت الكفاءات من املواد حمور الرتكيز على الكفاءات 

 اليت مت تطويرها إىل مواد من خال  مناهج تكاملية.

 التغيري يف معايري التقييم (ج 

تقييمات تقيس التقييمات احلقيقية اليت تقيس املواقف واملهارات 

 وكفاءات املعرفة بناًء على النتائج والعمليات.

 (RPP) التدريس تنفيذاعداد  (4

 (RPP) التدريس تنفيذ اعداد تعريف (أ 
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التدطيط هو ترتيب اخلطوات اليت سيتم تنفيذها لتحقيق األهداف 

اليت مت حتديدها. ميكن ترتيب اخلطة بناًء على االحتياجات خال  فرتة معينة 

وفًقا لرغبات صانع التدطيط. ولكن األهم من ذلك هو أن اخلطة املوضوعة 

 تنفيذها بسهولة وعلى اهلدف.جيب 

 65مبوجب الئحة وزير التعليم والثقافة يف مجهورية إندونيسيا رقم 

اعداد بشأن معايري عملية التعليم األساسي والثانوي ، فإن  3102لعام 

هي خطة ألنشطة التعلم وجهًا لوجه لواحد أو أكثر  (RPP) التدريس تنفيذ

من االجتماعات. مت تطوير خطة الدرس من املنهج لتوجيه األنشطة 

 .(KD)التعليمية للطالب يف حماولة لتحقيق الكفاءة األساسية 

هي خطة تعلم مت تطويرها بالتفصيل من موضوع  دريستنفيذ الت اعداد

ما يلي:  دريستنفيذ الت اعداد تضمنأو موضوع حمدد يشري إىل املنهج. ي

( 3( بيانات املدرسة ، واملوضوعات والفصو  / الفصو  الدراسية ، )0)

( أهداف التعلم ، قبل امليالد 4( ختصيص الوقت ، )2املوضوع ، )

( 6( املواد التعليمية ، وأساليب التعلم ، ) 5ومؤشرات حتقيق الكفاءة ، )
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( خطوات أنشطة التعلم و 6املوارد ، )وسائل اإلعالم ، وأدوات التعلم و 

 31( التقييم.7)

جيب على كل معلم يف الوحدة التعليمية جتميع خطط الدروس لكل 

يف بداية كل فصل  دريستنفيذ الت اعدادمادة. يوصى بتطوير / ترتيب تطوير 

دراسي أو بداية العام الدراسي. يهدف هذا إىل توفري خطط الدروس يف 

بداية كل عملية تعلم. يف حني أن عملية صياغة / صنع / أو تطوير خطط 

الدروس ميكن القيام هبا بشكل مستقل أو يف جمموعات يف مؤمتر مدرسي 

 .(MGMP) املواد

لدروس اليت ينفذها املعلم جيب أن يتم اإلشراف على تطوير خطط ا

بشكل مستقل و / أو بشكل مشرتك من خال  مؤمتر مدرسي املواد 

(MGMP ) يف كل وحدة تعليمية معينة واإلشراف عليها من قبل مدير

تنفيذ  اعداداملدرسة أو معلم كبري يعينه مدير املدرسة. يتم تنسيق تطوير 

أو بني املناطق بني املدارس  مؤمتر مدرسي املوادمن خال   دريسالت

 30واإلشراف عليها من قبل املشرف أومكتب التعليم.

 ووظيفتها اعداد تنفيذ التدريسالغرض من   (ب 
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هو تسهيل نتائج عملية التعلم  اعداد تنفيذ التدريسالغرض من 

والتعليم واإلسراع هبا وحتسينها ، ويهدف إىل رؤية برامج التعلم ومراقبتها 

اعداد وحتليلها والتنبؤ هبا كإطار منطقي وخمطط له. يف حني أن وظيفة 

نفسها هي مرجع للمعلمني للقيام بأنشطة التعلم حبيث  تنفيذ التدريس

ن تنفيذها بفعالية وكفاءة. لذلك يتحمل  تصبح أنشطة التعلم موجهة وميك

كل معلم يف كل وحدة تعليمية مسؤولية إعداد خطط الدروس للفصل 

 33الذي يدرس فيه املعلم.

 درستال تنفيذالعناصر التي يجب أخذها في االعتبار عند إعداد   (ج 

العناصر اليت جيب مراعاهتا يف صياغة خطط الدروس مبينة يف 

 الوصف التايل.

الكفاءات والقدرات األساسية اليت جيب أن يتقنها الطالب يشري إىل  . أ

وكذلك املواد التعليمية أو مواد التعلم الفرعية وأيًضا خربات التعلم اليت 

 مت تطويرها يف املنهج.

استددم جمموعة متنوعة من األساليب وفًقا للمواد التعليمية اليت توفر  . ب

 مية.املهارات احلياتية وفًقا للمشاكل والبيئة اليو 

                                                           
22
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استددام األساليب والوسائط املناسبة وتقريب الطالب من جتارهبم  . ت

 التعليمية مباشرًة.

يستند التقييم باستددام نظام اختبار شامل ومستمر إىل نظام اختبار  . ث

 مت تطويره يف انسجام مع تطوير املنهج.

  (RPP)التدريس تنفيذاعداد مبادئ تطوير  (د 

 هي كما يلي: التدريس تنفيذاعداد املبادئ املدتلفة يف تطوير أو تطوير 

يعد املعلم خطة الدرس كرتمجة ألفكار املناهج الدراسية وتستند إىل  .أ 

املنهج الذي مت تطويره على املستوى الوطين يف شكل تصميم لعملية 

 التعلم ليتم حتقيقه يف التعلم.

مت وضع خطة الدرس من قبل املعلم عن طريق ضبط ما هو مطلوب   .ب 

 يف املنهج.

 تشجيع املشاركة الفعالة للطالب. .ج 

مت تصميم عملية التعلم يف خطة الدرس مع الرتكيز على الطالب لتطوير  .د 

احلافز واالهتمام والفضو  واإلبداع واملبادرة واالستقال  ومجيع مهارات 

 دات الدراسة.التعلم ومهارات الدراسة وعا

 تطوير ثقافة القراءة والكتابة. .ه 
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من خال  إيالء االهتمام للعالقات املتبادلة  التدريس تنفيذاعداد  .و 

،  (KD)و الكفاءة االساسية  (KI) الكفاءة العجمةوالتماسك بني 

واملواد التعليمية ، وأنشطة التعلم ، والتقييمات ، ومصادر التعلم يف 

 جتربة تعليمية واحدة كاملة.

 التدريس تنفيذاعداد خطوات في تطوير  (ه 

من مراجعة املنهج وحتليل  التدريس تنفيذاعداد تبدأ خطوات وضع 

اعداد الكفاءات ، وجتميع الفصل الدراسي والربامج السنوية ، ووضع 

  .التدريس تنفيذ

املنهج متاح جلميع املواد اإللزامية واالختيارية وميكن تطويرها من 

قبل املعلم أو املدرسة. يف املنهج ، هناك كفاءات أساسية مت حتديدها 

تشمل )املعرفة واملهارات( وقد مت خطيا. للموضوع وفقا لنطاق وزارة 

بتدائي بشأن معايري احملتوى للتعليم اال 64الرتبية والتعليم والثقافة ال. 

م ، وهي املالحظة ،  5والثانوي. يف عملية التعلم باستددام اخلطوة 

والسؤا  ، واحملاولة ، والتجهيز ، والعرض. يف جانب التقييم ، جيب 

تضمني املواقف واملعارف واملهارات من خال  االختبارات والواجبات 

واملالحظات واحلقائب. يطلب من كل معلم مادة أن يرتب أدوات 
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والربنامج السنوي ( promes) ية مبا يف ذلك برنامج الفصل الدراسيتعليم

(prota) .وحساب ختصيص الوقت لكل فصل دراسي ، 

  (RPP)  التدريس تنفيذاعداد مكون  (و 

يلتزم كل معلم يف الوحدة التعليمية بإعداد خطة درس كاملة ومنهجية 

حبيث يتم التعلم بطريقة تفاعلية وملهمة وممتعة وصعبة وفعالة وحتفيز 

الطالب على املشاركة بنشاط ، باإلضافة إىل توفري مساحة كافية للمبادرة 

والنفسي  واإلبداع واالستقال  وفًقا ملواهبهم واهتماماهتم والنمو البدين

للطالب. يتم ترتيب خطط الدروس بناًء على الكفاءة أو املوضوعات 

الفرعية اليت يتم تنفيذها يف اجتماع واحد أو أكثر. وفًقا للوائح احلكومية 

املتعلقة مبعايري عملية التعليم األساسي والثانوي ، فإن  3102لعام  65رقم 

 32تتكون من: التدريس تنفيذاعداد مكونات 

هوية املدرسة اسم املدرسة أو هوية املوضوع أو املوضوع / تتضمن  (أ 

 املوضوع الفرعي ، الفصل / الفصل الدراسي ؛

 موضوع (ب 
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 حتديد ختصيص الوقت وفًقا للحاجة إىل التحصيل الدراسي وعبء (ج 

التعلم من خال  النظر يف عدد ساعات الدراسة املتاحة يف املناهج 

 الدراسية اليت جيب حتقيقها ؛

أهداف التعلم على أساس ، وذلك باستددام األفعا  التشغيلية صياغة  (د 

اليت ميكن مالحظتها وقياسها ، واليت تشمل املواقف واملعرفة واملهارات 

 ؛

 الكفاءات األساسية ومؤشرات حتقيق الكفاءات ؛ (ه 

مواد تعليمية ، حتتوي على حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات ذات  (و 

وفًقا لصياغة مؤشرات حتقيق  صلة ، وهي مكتوبة يف شكل عناصر

 الكفاءة ؛

طرق التعلم ، اليت يستددمها املعلمون خللق جو تعليمي وعملية التعلم  (ز 

حبيث يصل الطالب إىل دينار كوييت والذي يتم تعديله خلصائص 

 الطالب و املطلوب حتقيقهم ؛

 وسائل التعلم ، يف شكل عملية التعلم تساعد على تقد م املوضوع ؛ (ح 

لم ، ميكن أن تكون يف شكل كتب أو وسائط مطبوعة أو موارد التع (ط 

 إلكرتونية أو حميط طبيعي أو موارد تعليمية أخرى ذات صلة ؛
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يتم تنفيذ خطوات التعلم من خال  املراحل األولية واألساسية  (ي 

 واإلغالقية ؛ و

 تقييم نتائج التعلم (ك 

 عملية التعلم (ز 

ات اليت حتتوي يف العملية القياسية ألنشطة التعلم تتكون من اخلطو 

 34على عناصر من األنشطة األولية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية.

 األنشطة األولية .أ 

تشمل األنشطة األولية التوجيه ، وهو تركيز انتباه الطالب على 

املواد اليت جيب تعلمها ، من خال  إظهار أشياء مثرية لالهتمام ، 

األخبار يف الصحف ، وعرض وتقد م الرسوم التوضيحية ، وقراءة 

الشرائح املتحركة ، والظواهر الطبيعية ، واالجتماعية ، أو غريها من 

الظواهر. مث أعط إدراًكا وتصورًا أولًيا للطالب حو  املادة اليت سيتم 

تدريسها. الدافع التايل ، يعطي املعلم حملة عامة عن فوائد تعلم املواد 

ين توفري روابط لدراسة العلوم املراد اليت سيتم تدريسها. إعطاء مرجع يع

دراستها. ميكن أن تكون اإلشارة يف شكل شرح للموضوع وخمطط 
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تفصيلي للموضوع. تقسيم جمموعات الدراسة ، شرح آللية تنفيذ 

 خربات التعلم )وفًقا خلطة خطوات التعلم(.

 األنشطة األساسية .ب 

يعد تنفيذ األنشطة األساسية مبثابة عملية تعليمية لتحقيق 

الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية اليت يتم تنفيذها بشكل 

تفاعلي وممتع وملهم وحتدي وحتفيز الطالب على املشاركة بنشاط ، 

باإلضافة إىل توفري مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقال  وفًقا 

اهتم وتطورهم البدين وكذلك املتعلمني النفسيني ، ملواهبهم واهتمام

 ولكن ال تزا  فعالة.

تستددم األنشطة األساسية أساليب مصممة وفًقا خلصائص 

الطالب واملوضوعات ، واليت تشمل عملية املالحظة وطرح األسئلة 

ومجع املعلومات واجلمعيات والتواصل. للتعلم فيما يتعلق بالدينار 

لفعل شيء ما ، يسهل املعلم حىت يتمكن الطالب الكوييت وهو إجراء 

من مالحظة النمذجة / العرض التوضيحي من قبل املعلم أو اخلبري ، 

ويقلد الطالب ، مث يتحقق املعلم ويقدم مالحظات وتلقي مزيد من 

 التدريب للطالب.
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 إغالق األنشطة .ج 

جمموعة كاملة من أنشطة التعلم والنتائج اليت مت احلصو  عليها 

مجاعي إلجياد فوائد مباشرة أو غري مباشرة من نتائج التعلم اليت  بشكل

حدثت ، وتقد م مالحظات حو  عملية التعلم والنتائج ، والقيام 

بأنشطة املتابعة يف شكل مهام ، كل من املهام الفردية واجلماعية 

 وإبالغ خطة أنشطة التعلم لالجتماع املقبل.

األنشطة ، واليت  ترتيب خطوات التعلم يف شكل سلسلة من

تتوافق مع خصائص منوذج التعلم احملدد ، وذلك باستددام تسلسل 

حنوي وفًقا للنموذج. لذلك ، ال جيب أن تكون األنشطة األولية 

واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية حاضرة يف كل اجتماع. يف 

العملية القياسية ، يكون التعلم الذي يركز على أنشطة االستكشاف 

 3102توضيح والتأكيد أمرًا مرغوبًا فيه. يوصى بالتعلم يف مناهج وال

على أساس منهج علمي يتضمن املالحظة ، والسؤا  ، واملعاجلة ، 

والتفكري ، والعرض ، واخلتام ، واإلبداع. جيب أن تستند خطط 

الدروس اليت يتم إعدادها إىل منهج علمي من خال  مراعاة طبيعة 

ال يتم تدريس املواقف شفهيا فقط ، ولكن  املواد وخصائص الطالب.
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من خال  اإلشعار ، على سبيل املثا  ، النمذجة ، أو املثا  

واملمارسة. التعلم ليس فقط يف الفصو  الدراسية ، ولكن أيضا يف بيئة 

املدرسة واجملتمع. وجيب أن نتذكر أن املعلم ليس هو املصدر الوحيد 

 للتعلم.

 وفًقا لوزارة التعليم والثقافة التدريس يذتنفاعداد مكون تجميع صيغة  (ح 

 لتنفيذ منهج التدريس تنفيذاعداد تشري مكونات إعداد منوذج 

 3104لعام  012إىل الئحة وزير التعليم والثقافة رقم  3102 الدراسى

بشأن املبادئ التوجيهية لتنفيذ التعلم يف التعليم االبتدائي والثانوي. خضع 

 الدراسى يف منهج التدريس تنفيذاعداد وجود لوائح بشأن إعداد صيغة 

السابقة لعدة تغيريات حيث مت تنظيم الشكل السابق بناًء على  3102

 على النحو التايل: 3102لعام  أ 80حة وزير التعليم والثقافة رقم الئ

تتضمن هوية التعلم هوية وحدة التعليم )املدرسة / املدرسة( ،   (أ 

واملوضوع / املوضوع الفرعي للدرس ، والفصل والفصل الدراسي ، 

 وأسبوع التعلم الفعا  وختصيص وقت التعلم.

( 0الكفاءات األساسية حتتوي على أربع كفاءات أساسية هي )  (ب 

الكفاءة ( 3، أي الكفاءة الروحية الدينية ؛ ) 0- الكفاءة العجمة
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الكفاءة ( 2، وهي الكفاءة يف املواقف االجتماعية ؛ ) 3- العجمة

،  4- الكفاءة العجمة( 4، وهي الكفاءة املعرفية ؛ و ) 2- العجمة

 وهي الكفاءة احلركية.

ومؤشرات التعلم جعل الكفاءات األساسية  (KD)األساسية  ةالكفاءا (ج 

 يف كل من الكفاءات األساسية األربعة.

 (KI) لكفاءة العجمةلحتتوي مؤشرات حتقيق الكفاءة على وصف  (د 

واليت يتوقع أن  (KD)اليت متت ترمجتها إىل الكفاءات األساسية 

 حيققها الطالب يف أنشطتهم التعليمية.

املادة املوضوعية على حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات حتتوي  (ه 

 مالئمة ومكتوبة وفًقا لصياغة مؤشرات حتقيق الكفاءة.

طريقة التعلم املستددمة من خال  تطبيق منهج علمي )منهج  (و 

( طرح األسئلة 3( املالحظة )املالحظة( ؛ )0علمي( ، وهو: )

( 5)ربط( ، و )( التفكري 4( حماولة )جتريب( )2)االستجواب( ؛ )

 التواصل أو بناء الشبكات )التواصل / الشبكة(.
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حتتوي خطوات أنشطة التعلم على األنشطة األولية واألنشطة  (ز 

األساسية وأنشطة التعلم النهائي اليت مت تنفيذها دون فصلها عن 

 تطبيق املنهج العلمي.

حيتوي التقييم على نوع أو أسلوب التقييم وشكل أداة التقييم   (ح 

 ددمة ووجود مبادئ توجيهية للتسجيل.املست

 وسائل/ألدوات واملواد ومصادر التعلم لدعم أنشطة التعلم.  (ط 

و تعليم اللغة  2113علقة عن اعداد نتفيذ التدريس للمنهج الدراسي  (5

 العربية و المهارة القراءة

يقوم التدطيط أو اخلطة )التدطيط( بتجميع اخلطوات اليت سيتم تنفيذها 

لتحقيق األهداف اليت مت حتديدها. صرح ويليام نيومان يف كتابه أساليب العمل 

اإلداري للتنظيم واإلدارة بأن: "التدطيط هو الذي حيدد ما سيتم القيام به. 

ات األهداف ، حيتوي التدطيط على جمموعة واسعة من القرارات وشروح

وحتديد السياسات ، وحتديد الربامج ، وحتديد أساليب وإجراءات معينة ، 

بينما ميكن تفسري التدريس   وحتديد األنشطة على أساس اجلداو  اليومية.

كعملية يقوم هبا املعلمون يف توجيه الطالب ومساعدهتم وتوجيههم للحصو  
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إلعداد جتارب التعلم  على جتارب تعليمية. مبعىن آخر ، التعليم طريقة

 35للطالب.

يعين ختطيط التدريس مجيع أشكا  األنشطة اليت يتم إنشاؤها وتصميمها 

وإعدادها لتحقيق أهداف عملية التعليم والتعلم على النحو األمثل. يشمل 

ختطيط التدريس أنشطة لصياغة األهداف اليت حيققها نشاط تعليمي ، وما هي 

قيق هذه األهداف ، وما هي املواد أو املواد اليت األساليب املستددمة لتقييم حت

سيتم تقدميها ، وكيفية إيصا  املواد ، وما هي الوسائط / األدوات الالزمة 

لدعم تنفيذ التدريس و. نظرًا الختالف جماالت التدريس وكذلك اختالف مدة 

التدريس ونطاقه ومستوى تطور الطالب الذين يتم تدريسهم ، فهناك أشكا  

ا  عديدة لتدطيط التدريس. يتم توجيه مجيع أشكا  وصيغ ختطيط وأشك

أي جعل عملية التعليم والتعلم فعالة وفعالة وذات  -التدريس إىل نفس الشيء 

 36.صلة مبهمة وأهداف املؤسسة التعليمية حيث يتعلم الطالب

يلعب ختطيط التدريس دورًا مهًما يف توجيه املعلمني للقيام بواجباهتم  

يف تلبية االحتياجات التعليمية لطالهبم. يُقصد بالتدطيط التعليمي كمعلمني 
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فوائد ختطيط التدريس يف عملية  أيًضا كدطوة أوىل قبل أن تتم عملية التعلم.

( كنموذج أصلي يف 3التعليم والتعلم وهي اجتاه األنشطة يف حتقيق األهداف. 

توجيهي لكل  ( كمبدأ2تنظيم واجبات وسلطة كل عنصر مشارك يف النشاط. 

( كتدبري فعا  ملا إذا كانت وظيفة أم ال ، 4عنصر ، عناصر املعلم والطالب. 

( ملواد إعداد البيانات 5حبيث يتم يف كل مرة معرفة الدقة والتأخري يف العمل. 

( لتوفري الوقت والطاقة واألدوات 6حبيث يكون هناك توازن يف العمل ، و 

 والتكاليف.

اعداد تنفيذ لم من قبل املعلمني يف شكل ميكن تصميم ختطيط التع

مت تصميم  (.BSNP  ،6102)واملنهج  اليت تشري إىل معايري احملتوى   (RPP)التعليم

كدليل للمعلمني يف التدريس حبيث يكون تنفيذ   (RPP)اعداد تنفيذ التعليم

التعلم أكثر توجيًها ومنهجية ، مع توقع إمكانية حدوث ذلك ، واستددام 

 التعلم على النحو األمثل والتنبؤ بنجاح التعلم.موارد 

يف التعلم على مستوى املبتدئني ، غالًبا ما تكون القراءة درًسا يف منهج 

تدريس اللغة ، وكل مهارات القراءة يف درس واحد. وهذا ينطبق على دروس 

اللغة األجنبية ، أي تعلم اللغة العربية. يف كل عملية التعلم ، هناك حاجة 

لم للقيام بالتدطيط التعليمي كما هو احلا  يف تعلم اللغة العربية. بني للمع
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اللغة  مهارة القراءةم يمع تعل  (RPP)اعداد تنفيذ التعليمخطط التعلم يف شكل 

 العربية قريبة جدا.

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

باشرة وجهًا لوجه وحتديد املواد وحتديد األساليب يف كل من األنشطة امل

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

كدليل ومرجع يف تنفيذ تعلم اللغة العربية يف مهارات القراءة   مهارة القراءةالعربية 

راد للطالب حبيث التعلم ميكن أن تعمل بشكل جيد وفقا لألهداف امل

 حتقيقها.

 

 السابقة ثالبحو  .ب 

يف هذه الدراسة ، درس الباحثون مسبًقا عدة كتب وعناوين أطروحة ميكن 

 استددامها اآلن كمرجع ومرجع. من بينها:

 الدراسي منهجلل اعداد تنفيذ التدريس ليين مارلينا بعنوان "حتليل البحث من

 درسةو امل ليزمانا أجيبارانج األزهار احلديثة الثانوية درسةاملاللغة العربية يف  3102

( ما صغة 0. ومسائل البحث هو 3106واعون،  0العلماء  ةمعاريف رهض الثانوية

 األزهار احلديثة الثانوية درسةامليف يف  3102اعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي 
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قد يناسب مع  واعون 0العلماء  ةمعاريف رهض الثانوية درسةو امل ليزمانا أجيبارانج

يف  3102( ما ماهية اعداد تنفيذ التدريس للمنهج الدراسي 3. 3102املنهج الدراسي 

 ةمعاريف رهض الثانوية درسةو امل ليزمانا أجيبارانج األزهار احلديثة الثانوية درسةامليف 

مع نتائج البحوث اليت تظهر  .3102قد يناسب مع املنهج الدراسي  واعون 0العلماء 

مع التنسيق يف املدارس اليت متت دراستها مناسب مع منهج  3102مناهج أن شكل 

، سيظل ترتيًبا خمتلًفا. يكمن االختالف يف الكفاءات األساسية واملؤشرات  3102

 67.وأهداف التعلم

وايلد فتريياين بعنوان "دراسة فهم مدرسي اللغة العربية ملفهوم  البحث من

يف منطقة راندودونغكا  يف باماالنغ يف  خطط تنفيذ التعلم يف مدارس تسناوية

ومسائل البحث هو كيف فهم املعلم اللغة العربية على  .3107،  3106/3107

فكرة اعداد تنفيذ التدريس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية يف راندودوجنكا  فاماالنج 

 التدريساعداد تنفيذ ُتظهر النتائج أن فهم مدرسي اللغة العربية ملفهوم  .3106/3107

 38غري مفهوم بشكل كامل وحيتاج إىل فهم أعمق مرة أخرى.
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للمنهج  م اللغة العربيةيتعلالتنفيذ  اعداد فردا امنة بعنوان "جودة البحث من

م اللغة يتعلالتنفيذ  اعداد جودةمسائل البحث هو "كيف  .3104، " 3102 الدراسي

نتائج البحث هي نتائج حتليل منهج اللغة العربية  ". 3102 للمنهج الدراسي العربية

 69هناك ما يكفي والبعض اآلخر ال يزا  غري كاٍف. 01، الصف  3102 3102

ابن مسعود بعنوان "حتليل تنفيذ خطة تنفيذ التعلم على أساس  البحث من

و  .3105،  ناملدرسة العالية احلكومية الواحدة لورواجونج كونيعايف  KTSPمنهج 

يف  KTSPتنفيذ خطة تنفيذ التعلم على أساس منهج كيف ( 0مسائل البحث هو 

تنفيذ خطة ( كيف املكونات 3املدرسة العالية احلكومية الواحدة لورواجونج كونيعان. 

املدرسة العالية احلكومية الواحدة لورواجونج  يف  KTSPتنفيذ التعلم على أساس منهج 

تظهر نتائج حبثه أن إعداد خطط الدروس اليت أعدها املعلمون مناسب بناًء  كونيعان.

ولكن ال تزا  هناك بعض املكونات اليت مل يتم تضمينها بعد. التنفيذ صاحل  KTSPعلى 

 KTSP.31 متاًما وفعا  جًدا وفًقا للوائح

ايكا ريسيت هفريلياننروم بعنوان "حتليل تصميم خلطة تنفيذ تعلم  البحث من

املدرسة املتوسطة احلكومية الواحدة  دة معلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف منطقةما
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خلطة تنفيذ تعلم ( كيف تصميم 0ومسائل البحث هو  .3108 جاتيالواع بايوماس,

املدرسة املتوسطة احلكومية الواحدة  مادة معلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف منطقة

خلطة تنفيذ تعلم مادة معلمي الرتبية الدينية اإلسالمية ( ما صغة 3, جاتيالواع بايوماس

مع نتائج  قد يناسب. املدرسة املتوسطة احلكومية الواحدة جاتيالواع بايوماس يف منطقة

البحث أن املعلم قام بتصميم خطة الدرس قبل أن يتم التعلم قبل سنة واحدة من 

 20التعلم". حتقيق الكفاءة.

 الفرق الموضوع نالباحثي النمرة

 اعداد تنفيذ التدريس حتليل ليين مارلينا 0

 3102 الدراسي منهجلل

 درسةاملاللغة العربية يف 

ليزمانا  األزهار احلديثة الثانوية

 الثانوية درسةو امل أجيبارانج

 0العلماء  ةمعاريف رهض

 واعون

هذا البحث يبجث عن صغة و 

 اعداد تنفيذ التدريسماهية على 

اللغة  3102 الدراسي منهجلل

. و يف البحث يبحث العربية

يم إلعداد لية التعلمعن ع

تنفيذ التدريس للمنهج 

يف التعليم  3102الدراسي 

 اللغة العربية
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دراسة فهم مدرسي اللغة  وايلد فتريياين 3

العربية ملفهوم خطط تنفيذ 

الثانوية  ةدرساملالتعلم يف 

يف منطقة  اإلسالمية

راندودونغكا  يف باماالنغ 

 3106/3107يف 

فهم هذا البحث يبجث عن 

مدرسي اللغة العربية ملفهوم 

. و يف ميخطط تنفيذ التعل

البحث يبحث عن عملية 

التعليم إلعداد تنفيذ التدريس 

يف  3102للمنهج الدراسي 

 التعليم اللغة العربية.

م يتعلالتنفيذ  اعداد جودة فردا امنة 2

 للمنهج الدراسي لغة العربيةال

3102 

 جودةهذا البحث يبجث عن 

م اللغة يتعلالتنفيذ  اعداد

 للمنهج الدراسي العربية

و يف البحث يبحث  .3102

عن عملية التعليم إلعداد 

تنفيذ التدريس للمنهج 

يف التعليم  3102الدراسي 

 اللغة العربية.
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حتليل تنفيذ خطة تنفيذ  ابن مسعود 4

التعلم على أساس منهج 

KTSP  املدرسة العالية يف

احلكومية الواحدة لورواجونج  

 كونيعان

و  تنفيذ هذا البحث يبجث عن

خطة تنفيذ التعلم  املكونات

و . KTSPعلى أساس منهج 

يف البحث يبحث عن عملية 

التعليم إلعداد تنفيذ التدريس 

يف  3102للمنهج الدراسي 

 التعليم اللغة العربية.

ايكا ريسيت  5

 هفريلياننروم

حتليل تصميم خلطة تنفيذ 

م مادة معلمي الرتبية يتعل

 الدينية اإلسالمية يف منطقة

املدرسة املتوسطة احلكومية 

 الواحدة جاتيالواع بايوماس

 تصميمهذا البحث يبجث عن 

م مادة يخلطة تنفيذ تعل و صغة

. و يف البحث يبحث معلمي

عن عملية التعليم إلعداد 

تنفيذ التدريس للمنهج 

يف التعليم  3102الدراسي 

 اللغة العربية.
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سابقون ، هناك اختالفات مع األحباث اليت  ةمن األحباث اليت أجراها باحث

أجريت اآلن. يركز الباحثون اآلن على تنفيذ التعلم وفًقا خلطة تنفيذ التعلم. يفحص 

وأيًضا نتائج تنفيذ التعلم. باإلضافة إىل ذلك  اعداد تنفيذ التدريسأيًضا تنسيق الباحث 

، درس الباحثون هنا موضوع خطة تنفيذ التعلم يف تعلم مهارات القراءة باللغة العربية 

 وتنفيذ مهارات القراءة باللغة العربية.


