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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

YA ALLAH 

Aku berjalan di jalan hidup yang sudah Kau takdirkan untukku, Sedih juga 

sekaligus bahagia. Karena dalam beratnya perjalananku. Kau pertemukan aku 

dengan orang-orang yang mengajarkanku akan banyak hal dan mereka adalah 

warna-warna yang berderang dalam hidupku. 

Ku bersujud dihadapan Mu, Ya Rabb 



Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai... 

Sampai di penghujung awal perjuanganku 

Segala Puji bagi Mu Ya Allah 

 

Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil‟alamiin... 

Puji dan syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah, yang Maha Agung nan 

Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau 

jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar 

dalam menjalani kehidupan ini. Semoga akhir ini menjadi satu langkah awal  

bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 

Lantunan doa beriring shalawat dalam silahku merintih, menadahkan do‟a dalam 

syukur yang tiada terkira, Terima Kasihku untukmu, kupersembahkan sebuah 

karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 

hentinya selama ini memberiku semangat, do‟a, dorongan, nasehat dan kasih 

sayang serta pengorbanan yang begitu luar biasa hingga aku selalu kuat 

menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Amak, Apak.... terimalah bukti 

kecil ini sebagai tanda kesriusanku untuk setidaknya berusaha membalas semua 

pengorbananmu. Dalam hidupmu, demi hidupku, kalian ikhlas mengorbankan 

segala perasaan walau dengan air mata, dalam lapar berjuang separuh nyawa 

hingga segalanya, Maafkan anakmu ini, masih saja menyusahkanmu. 

 

 

 

 

Untukmu Apak dan Amak 

Terima kasih banyak atas segalanya.... 

Harapan dan impian yang tertuju padaku, meski belum semua mampu 

kuraih. Insya Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan kujawab 

dimasa penuh kehangatan nanti. Untuk itu ku persembahkan ungkapan terindah 

ku kepada: 

Kepada abangku, bang ajii, terima kasih dukungan dan do‟amu, terima 

kasih pelajaran hidup berharga yang kamu berikan, ingat waktu itu aku pertama 

masuk kuliyah, kamu tidak mau mengantarkanku untuk daftar ulang, aku hanya 

anak kecil yang tidak tau apa-apa, perjalanan kebatusangkar sendiri tanpa di 

temani siapapun, aku beranikan diri karna waktu itu hanya yang tertanam di 



diriku aku harus kuliyah, batusangkar yang tidak pernah kujelajahi sebelumnya, 

dengan bermodalkan bertanya kepada orang-orang disekelilingku, sampai di aula 

Iain Batusangkar pertama melangkahkan kaki ku, aku melihat orang-orang yang 

mendaftar kuliyah ditemani oleh abang nya, sepupunya bahkan orang tuanya, 

sedangkan aku punya abang yang sudah tamat kuliyah, yang pengalamannya 

lebih luas darpadaku, tidak mau menemaniku disitu hanya air mata yang bisa aku 

telan, tapi aku berusaha sampai aku selesai daftar ulang, pergi ke bank di sana 

yang tidak pernah aku temui sebelumnya, bolak balik ke kampus , dan akhirnya 

aku bisa menuntaskan daftar ulang itu dengan membawa almamater untuk ku 

bawa pulang, sesampai di rumah aku memakai almamater itu dan kamu 

melihanya bersama apak dan amak disitulah aku bangga pada diriku seketika air 

mata ini jatuh, dan kamu bilang waktu itu” bukannyo abang ndak nio maantaan, 

mangawanan sabana nyo abang sadang maajaan kalo selagi wak bisa jan pernah 

mintak tolong ka urang, walaupun itu dunsanak wak surang, keluarga wak 

surang, pas urang ndak nio manolongan ibo hati, bialah wak bausaho surang 

tanyo yang ndak tau, itu akan labiah mangharuan karano apo karano perjuangan 

awak surang, itu nan abang rasoan dulu pas masuak kuliyah” tapi satu hal yang 

aku tau pasti bahwa abang mengajarkan aku bahwa segala sesuatu harus berjuang 

dan selalu melibatkan Allah, ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa di 

hidupku, aku sedari kalau seandainya aku di antarkan dulu aku tidak tau 

bagaimana perjuangan kuliyah itu sesungguhnya karena aku belajar di perjalanan 

kuliyah ku aku selalu ingat bahwa aku masuk di sini dulu di segala perjuangan ku 

tidak mungkin aku berhenti di sini aku harus menyelasaikan studi ku, menurut 

orang biasa tapi menurut ku sungguh luar biasa, terimakasih abang aji pelajaran 

berharga ini, semoga segala kebaikan selalu Allah anugerahkan untukmu... 

Aamiin ya rabbal „aalamiin 

Untuk adikku Hafifah khairani dan Desrila Mutia Khanza terima kasih 

canda dan gurauan kalian yang bisa menyemangatkan ku, terima kasih kata 

mengalah yang selalu kau berikan kepadaku, kamu anak baik, kamu anak 

penyabar, kamu anak yang berlapang dada percayalah aku mencintai kalian 

walau terkadang aku selalu marah, terima kasih telah menyemangati, terima kasih 

bahan tertawa yang selalu menghiasi hari-hari kita, ku do‟akan semoga cita-cita 

kalian tercapai, tetaplah berusAha adik-adik ku, tidak ada perjuangan yang sia-

sia.  Allah bersama kalian, satu hal yang kalian harus tau aku mencintai dan 

menyayangi kalian, sangat menyanyangi kalian... 

Untuk ustad dan ustazah jurusan pendidikan bahasa arab yang tulus 

membimbing, memotivasi dan membagi ilmunya, Terutama kepada ustazah 

Amelia,MA yang selalu membimbing sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, 

syukron katsiron ustad wa ustazah 

Untuk sahabat ku Mutia Januarly terima kasih kata semangat mu, dorongan 

darimu, memotivasi ku sehingga aku bisa menyelesaikan kuliyahku, semoga kita 

bisa sahabat selamanya hingga jannahNYA. Dan Untuk kawan-kawan-kawan 



terdekat ku uus, ica, dessy,kawan-kawan pba bp 65 ezi, yola, devi, dan kawan-

kawan seperjuangan lainnya terima kasih dukungan dan motivasi kalian, kawan-

kawan Kkn via, kak april adek dan fauzan serta kawan-kawan PL ku zaah ade. 

Zah ringga dan yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu terima kasih 

dukungan kalian, semoga Allah membalas kebaikan kalian.... 

Akhir kata syukran wa jazakumullahu khairan jaza‟ kepada semua pihak 

yang mungkin tak tersebutkan satu persatu yang telah membantuku demi 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

“ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK MENGGOYANGKAN 

PEPOHONAN MELAINKAN MENGUJI KEKUATAN AKARNYA” 

By: Amelia RezkiPutri 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تجريد 

 الثامن  صفبطريقة اإلكتشاف للخطة تعليم اللغة العربية تطوير 

 باسير بوكت تنجيفي المعهد الديني 

 رزقي قتريأميليا 

0006060661 

باسَت الثامن يف ادلعهد الديٍت  صفبطريقة اإلكتشاف للخطة تعليم اللغة العربية تطوير 
 D-ٗالبحث فهو التطويري. وأّما منوذج التطوير من هذا البحث هو منوذج  هذا.بوكت تنجي
, مرحلففة التيطففيمر, مرحلففة التطففوير, واإللتشففار. ولاففن  يف هففذا البحففث, التعريففف: التعريففف 

مرحلففة التعريففف, لبحففث  ففد تنففاوا اخلطفوات مففن تسفتعم  الااتبففة النمففوذج الثألوفة انوا, ن  ا
 التيطيم, مرحلة التطوير ويدخ  التصحيح من اخلرباء عملية التطوير.

الثفامن يف  صففبطريقفة اإلكتشفاف للخطة تعليم اللغفة العربيفة تطوير  لتيجة البحث إا
ادلعدا مفن خبفَت , مثّ تقسيم لتائج التحقق إا وألوة, وهي أما باسَت بوكت تنجيادلعهد الديٍت 

تعلفيم هفو ال%, و خبفَت وفودة  مفادة ٘,ٚٙخبفَت علفم الصفرف هفو  %,  ٓٚهو  ادلادة حيث
ٚ٘ .% 

 

 

 

 



 

 

 

 شكرا وتقدير

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيم

الرسفالة العلميفة مفن أوذلفا كاتبفة احلمد اهلل رّب العادلُت ألعم الااتبة لعما كثَتة و فدرة كافيفة علف   

الثففامن يف ادلعهففد  صفففبطريقففة اإلكتشففاف للخطففة تعلففيم اللغففة العربيففة تطففوير ادلوضففو  حتففت إا آخرهففا 

 والصألة والسألم عل  أشرف انلبياء وادلرساين وعل  آله وأصحابه أمجعُت.باسَت بوكت تنجي الديٍت 

هفففذل الرسفففالة العلميفففة لتاميففف  الشفففرو  الألزمفففة للحصفففوا علففف  دروفففة اإلوفففازة  ةوكتبفففت الااتبففف

اجلامعة يف  سم التعليم اللغة العربية اجلامعة باتو سنار اإلسألمية احلاومية. هذل الرسفالة العلميفة  فث 

باسففَت الثففامن يف ادلعهففد الففديٍت  صفففبطريقففة اإلكتشففاف للخطففة تعلففيم اللغففة العربيففة تطففوير  عففن كيةيففة

 .بوكت تنجي

ة  والفففذي لفففيف كتابفففة الرسفففالة العلميفففة,  فففد ووفففدت الااتبفففة ادلسفففاألت, ولافففن برْحفففة اهلل ومعاو 

 وادلشرفة حىت أدتتها الااتبة يف و ت مناسب. وال تنس  الااتبة أ  تشار شارا وزيأل عل : 

 الدكتور مرووين إمامورى ادلاوستَت باتوسنار فضيلة رئيس وامعة اإلسألمية احلامية .ٔ

 ادلاوستَت بُتالدكتور أدري و علم التعليمالًتبيةتعليم فضيلة رئيس  .ٕ

 ّدين ادلاوستَتاللغة العربية الدكتور كماا التعليمفضيلة رئيس  سم  .ٖ



 

 

 باتابة الرسالة إهتماما  ةليا ادلاوستَت كادلشرفة اليت إهتميفضيلة انستاذة أم .ٗ

 كبَتا حىت دتامها.

سفألم ادلاوسفتَت كادلمتفاحن الفىت أشفرف لاتابفه هفذل فضيلة انستاذ الدكتور زلمد يوسف  .٘

 الرسالة العلمية حىت دتام الاتابة

ومدرسفيها الفذين  فد احفوا الااتبفة نداء  باسفَت بوكفت تنجفيادلعهفد الفديٍت فضيلة رئيسة  .ٙ

 البحث يف تلك ادلدرسة

مفففن  فففألب العلفففم وكففف  مفففن مديفففد العفففو  إّ  يف إبفففراز هفففذل  ءوالشفففارا ادلوصفففوا نصفففد ا .ٚ

 بحث إا الووود.ال

وأخفففَتا, تروفففو الةافففرة النافعفففة واال ًتاحفففات ادلتقدمفففة مفففن القفففراء لتعفففدي  وتاميففف  هفففذل 

الرسالة وأروو مفن اهلل أ  ععف  هفذل الرسفالة العلميفة رسفالة لافعفة للااتبفة وللقفراء ودلفن يهفتم  فا 

 وعس  أ  ياو  هذا عامأل صاحلا. أمُت يارّب العادلُت.
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 الباب األول

 المقدمة

الدوافع الختيار المشكالت أ.    

 .الفتعلم وألشفطة التفدريس ألشفطة ومهفا ، لشفا ُت مفن مفزيج هفو الفتعلم

  يفث الطفألب ولفربم اإلمافا  بقفدر البيئفة تنظفيم أو لتنظفيم كنشفا  الفتعلم

 لظفام هفو التعليمفي ر النشفا  ٜٜٗٔ:ٕ٘ )لاسفوتيو ، الفتعلم عمليفة حتفدث

 التعلم .واحد هدف لتحقيق البعض بعضها مع مًتابطة ماولات عدة من يتاو 

 .سلةا احملدد

 يف كمروع التدريس بتيطيم مصحوبًا كا  إذا اجليد التعلم حتقيق سيتم

 بواوبفامم للقيفام ادلعلمفُت توويفه يف مهًمفا دورًا الفتعلم ختطفيم يلعفب .التفدريس

 هفو التيطفيم ن  تعليميفة خطة ادلعلم لدى ياو  أ  عب ، لذلك .كمعلمُت

. )واو   ادلعلمفُت لتحةيفز ورمبفا الفتعلم شلارسفة وفودة لتحسفُت مهمفة تربويفة وظيةفة

 .الدراسي ادلنهج إا بالروو  للتعلم التيطيم يتم ٕٔٓٓ:ٖٔٔ) سحرما ،

 ادلفواد إعفداد عمليفة ألفه علف  التيطفيم تةسفَت ميافن ، الفتعلم سفيا  يف

 والتقييم التدريس و ر  ادلناهج واستيدام ، التعلم وسائم واستيدام ، التعليمية

 

0 
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  .مسفبًقا زلفددة أهفداف لتحقيفق معفُت و فت يف تنةيفذل سفيتم زمفٍت مو فع يف

 ر,ٕ٘ٓٓ:ٚٔ  ماود عبدوك(

 بتعلم يقوم ما وغالًبا البدلية الًتبية إوراء عن ادلسؤوا الشيص هو ادلعلم

 ففن  ، لفذلك .حريفق مفن لفه متو عيفا هفو دلفا وفًقفا التنةيفذ يفتم ال  يفث مشوالً  أ  

 الطألب احتياوات تقييم عل   ادرًا لياو  ادلعلم مهمة هو التدريس خطة وضع

 الفتعلم واسفًتاتيجيات أسفاليب واختيفار الفتعلم أهفداف وصفياغة ، تعليميفة كمواد

 .مسبًقا احملددة انهداف لتحقيق ادلناسبة

 التفدريس عمليفة تنةيفذ ادلعلمفُت مفن ُيطلفب ، والفتعلم التفدريس عمليفة يف

 عفدم أسفباب أحفد .ذلفا سلطفم هو كما التدريس أهداف وحتقيق صحيح بشا 

 مبفا ، التفدريس يف ادلعلفم إعداد عدم هو فعاا بشا  والتعلم التعليم عملية عم 

 بفانمر لفيس التفدريس أهفداف حتقيفق ففن  ، وأخفَتاً  .للتفدريس التيطيم ذلك يف

 رٕ٘ٓٓ:ٗ, اجمليد عبد انمث )

 وهفي ، اذلويفة تشفم  الفيت انوا هفي إعفداد عمليّفة التفدريس يف اجلوالفب

 ، الاةفاءة ومعفايَت ، الدراسفي والةصف  ، الدراسفية وادلفواد ، ادلدرسفة اسفم

 أهفداف يشفم  والثفاين ، الو فت وختصفيص ، وادلؤشفرات ، انساسفية والاةفاءات
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  فر  ذلفك يف مبفا الفتعلم خطفوات ويتضفمن ، التعليميفة ادلفواد ويشفم  ، الفتعلم

 . التعلم

عففب أ  يةهففم ادلعلففم  ريقففة الففتعلم كتحففد ادلاولففات ادلهمففة للتعلففيم حففىت 

تتم عملية الفتعلم يف الةصف  بشفا  ويفد ، نلفه مفن خفألا امفتألك معرففة واسفعة 

الففففيت  (مهففففارة)بالطريقففففة ، مياففففن للمففففدرس اختيففففار الطريقففففة الصففففحيحة للمففففادة 

سيسففففاعد اختيفففار الطريقففففة  .سيدرسفففها الطفففألب أو  ققو ففففا حسفففب تطففففورهم

لففذلك ،  .الصفحيحة الطففألب بشففا  كبفَت يف عمليففة الففتعلم يف الةصفف  الدراسفي

ضفففروري معرففففة مفففن أوففف  حتقيفففق انهفففداف التعليميفففة وفًقفففا دلفففا   صفففياغته ، مفففن ال

وتعلم العديد من  ر  التعلم اليت تتواففق مفع تطفور الطالفب وشلارسفته أونفاء عمليفة 

 التعلم يف الةص 

إعفففداد هفففو وصفففف اإلوفففراءات وتفففنظم التعلفففيم مفففن أوففف  حتقيفففق الاةفففاءة 

انساسففية يف إوبففات معففَت احملتويففات و وصففةة يف خطففة التعلففيم. وإعففداد مشففلرو  

لفففم يف التعلفففيم يف الةصففف . عنفففد إعفففداد هفففو وصفففف مفففادة التعلفففيم كففف  وحفففدة للمع

اإلوراءات أو خطوات التعليم اليت عب أ  يتم تنةيذ من ادلعلم تطبق الاةفاءات 

 انساسية يف معابَت احملتوى.

http://fahrurrozi.com/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/
http://fahrurrozi.com/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/
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يتضففمن  الطريقففة الففيت مياففن أ  يسففتيدمها ادلعلففم هففي  ريقففة االكتشففاف

موضو   / الطألب الذين يبحثو  عن معلومات واسعة وعميقة حوا موضو 

رشةة عألم تاكامبالج كن مدرًسا ادلادة ادلراد دراستها من خألا تطبيق ادلبادئ

كفف  لشففا  وتعلففم مففن مصففادر سلتلةففة ، وإشففراك الطففألب بنشففا  يف حففد ذامففا

يف  ريقفة االكتشفاف هفذل ،  .تعليمفي ،  يفث يشفارك الطفألب يف ألشفطة الفتعلم

 .اكتشافهميان للطألب أيًضا حتلي  ادلعٌت ، مث 

 إ فا القفوا ميافن مؤسسفات ادلعهفد هفي أو اإلسفألمية الداخليفة ادلفدارس

 ، تفاريي منظفور مفن .الفو ٍت التعلفيم لظفام تطفوير يف العمليفة أشفااا مفن شفا 

 معٌت عل  أيًضا  توي ولانه ، اإلسألم معٌت  مع متطابًقا فقم ادلعهد ليس فن 

 الطفراز علف  أصفيلة تعليميفة كمؤسسفةادلعهفد   .انصفيلة اإللدوليسفية الثقاففة

 تةفرد إ  .التعلفيم تفوفَت يف اخلفا  منهجهفا ذلفا كفا  إلشفائها منفذ اإللدوليسفي

 ومألءمفة مألءمفة انكثفر التعليميفة ادلنفاهج لفو  حتديفد يف ا تصفادهم ادلعهفد هفو

صفاحب  ورسفالة رؤيفة بفالطبع احلالفة هفذل يف ، ادلثاليفة ورسفالتهم رؤيفتهم لتحقيفق

 .ادلعهد
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 اإلسفألمية الداخليفة ادلفدارس أشفهر مفن واحدة ادلعهد الديٍت ادلعاصر هي

 اإلسفألمية الداخليفة ادلدرسفة هفذل ن  ، يف أغفام خاصفة سفومطرة,  غفرب يف

 مسفابقات يف البطفوالت مفن بفدءًا ،  أل فا حققها اليت باإلصلازات وًدا مشهورة

 يف أيًضا فاز .فقم ذلك وليس الوعظ ومسابقات ، العربية واخلطب ، التحةيص

 انودلبيفاد يف الطبيعيفة العلفوم وموضوعات ، الرياضيات أودلبياد مث  عامة رلاالت

 .ادلقا عات مستوى عل  أيًضا ولان الةرعية ادلنطقة مستوى عل  فقم ليس ،

 يف ، ادليداليفة التجربفة برلفامج ألشفطة الااتبة خألا مألحظات عل  بناءً 

تصفميم  يف خاصفة ، مسفبًقا عمليفة التعلفيم بوضفع ادلعلفم يقفم التفدريس, م و فت

 التعليميفة ادلفواد باتفب فقم مسلحة الةص  يف التعليمية انلشطة .عملية التعليم

 البحفث مصفادر تشفَت .تصفميم عمليفة التعلفيم رلهفزة تافو  مفا لفادراً  ولانهفا ،

 علف  إال إليفه يُنظفر ال تصفميم عمليفة التعلفيم وضع يف ادلعلم دور أ  إا ادليتلةة

  يفود ادلعلمفُت لفدى يفزاا ال عندما خاصةً  ، الةص  يف اإلدارة لتحقيق لشا  أله

 .الدروس خطم وجتميع فهم يف

يف   ٕٕٓٓ يوليفو ٕٙ و  يفومي ٕ٘ وبعفد مقابلفة الااتبفة يف التفاري  

 يسفتيدم وال ، احملاضفرة  ريقفة علف  فقفم الطفألب يركفز .ادلعهفد الفديٍت ادلعاصفر
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 اليت والطريقة ، ادلادة فهم يف صعوبة الطألب يواوه  يث  ريقة والوسائم ادلعلم

 يةهمفو  وال مرتبافو  الطفألب ن  وذلفك .مباشفرة  ريقة هي ادلعلم يستيدمها

 .العربيفة اللغفة دروس مبتابعة الطألب اهتمام يف لقائص هناك لذلك ادلقدمة ادلواد

 لشفا ًا أكثفر البفا ي يافو  حيث االكتشاف  ريقة استيدام حًقا ينوي الااتبة 

 لشفا  علف  يركفز وهفذا ، ادلنا شفة يف يشفاركو  والطفألب ادلعلفم ويشفرح ، هنفاك

 .ألةسهم الطألب

 ادلعلفم  يفد  يفث ادلفادة تقفدم يف يركز ال ادلدرس أ  يبدو ، التدريس يف

 تنةيذ خطة تعترب لعرفه ما ن  ، وضعها   اليت تصميم عملية التعليم  واعد عن

 عفادة يعتمفد الفتعلم صلفاح ن  ، الفتعلم دلتابعفة لنفا بالنسفبة وفًدا مهمة هذل التعلم

 .التعلم تنةيذ خلطة اجليدة العملية عل 

 اإلعفداد ن  ، ادلعلفم بفه يقفوم أ  عفب لشفا ًا التفدريس يف اإلعفداد يعفد

 ففن  لفذلك ، الةصف  يف والفتعلم التفدريس صلفاح زلركفات أحفد هفو اجليد التعليمي

  بف  ادلعلفم إعفداد ن  .السلسفة والتعلم التدريس لعملية وًدا مهمة الدرس خطة

  فا يقفوم الفيت العمليفات حًقفا يعفرف ادلعلفم ففن  ، ادلفواد تقفدم يف الةصف  دخفوا

 .التعلم  اية إا التعلم بداية من ادلعلم
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 انشفياء مفن ادلسفتيدمة وانسفاليب الفتعلم إعفداد يعفد ، السفبب ذلفذا

 عملية تنجح لن .ويدة وتعلم تعليم عملية إوراء يف تساعد أ  ميان اليت ادلهمة

 فقم تركز ادلعلم أساليب وكالت لاضًجا ادلعلم إعداد يان م إذا والتعلم التدريس

 علف  الطفألب تسفاعد ادلفدريس الفيت يسفتيدم السفبب وذلفذا ، واحدة  ريقة عل 

 مفع .الطفألب وحتةيفز ادلفواد لقف  وميافن العربيفة اللغفة تعلفم يف لشفيطُت ياولفوا أ 

 .ويد بشا  ادلواد تطبيق من الطألب يتمان حىت التعلم أوناء الًتكيز

 عفدم هفو تصميم عملية التعليم غياب سببه ياو  أ  ميان الذي التتوَت

 إا فقفم ومييلفو  ادلووفه غفَت بالتفدريس ادلعلمفو  يقفوم .التفدريس يف ادلعلفم فعاليفة

 الئفق غفَت بشفا  يعلفم ادلعلفم ععف  التحضفَت عفدم .التعليميفة بالتزامفامم الوففاء

 النحفو علف  الفتعلم عمليفة يف حتقيقهفا عفب الفيت انهفداف حتقيفق ميافن ال  يث

 ميافن .والطفألب للمعلمفُت العمف  إرشفادات الفتعلم ختطفيم ووفود يفوفر .انمثف 

 ، ال أم فعالة الوظيةة كالت إذا ما لتحديد  ياس كتداة التعلم ختطيم استيدام

 .و ت أي يف العم  وتتخر د ة تُعرف  يث
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 لتائج تعليم اللغة العربية:

-ٛٓ  +ٛٓ  الةص  اجملتمع 

ٕٓ ٛ ٖٓ ٛ 

 

 .ذلا ادلراوعة من مبزيد الااتبة ، عليها العثور   اليت ادلشاألت عل  بناءً 

بطريقة اإلكتشاف خطة تعليم اللغة العربية تطوير  " ث إوراء  اوا أ  الباحث

  " باسَت بوكت تنجيالثامن يف ادلعهد الديٍت  صفلل

 ب. تعرف المشكالت

 روتيٍت عم  هي التدريس ألشطة أ  يعتقدو  ادلعلمو  يزاا ال .ٔ

 الو ت للمدرسُت يتوفر ال  يث التدريسي العم  عبء من الاثَت يوود .ٕ

 .الدرس ختطيم لتنةيذ

 خلطفم ادلعلفم إعفداد عفدم إا للتفدريس ادلعلفم اسفتعداد عفدم يروفع .ٖ

 .الدروس

 .واحدة  ريقةاستعم   ادلادة أ  ادلعلم يشرح .ٗ



9 
 

 

 تحديد المشكالتج. 

 حتديفد ادلشفاألت ، هو كما ، احلالية ادلشاألت مدى إا بالنظر

،الااتبفة  الدراسفة هفذل يف .مشفالة حفدود لفديك يافو  أ  الضفروري مفن

إعفداد  يف ادلعلفمإعفداد  عفدم بسفبب التفدريس يف ادلعلفم استعداد مدى معرفة

 باسفتيدام الفدرس ختطفيم إعفداد مسفتوى ووفود وعفدمعمليّفة التفدريس 

 .الطريقة

 المشكالت المبحوثةد. 

 صففففبطريقفففة اإلكتشفففاف للخطفففة تعلفففيم اللغفففة العربيفففة تطفففوير  كيفففف .ٔ

 باسَت بوكت تنجي للطألب؟الثامن يف ادلعهد الديٍت 

بطريقة اإلكتشاف خطة تعليم اللغة العربية كيف تصحيح تطوير  .ٕ

 باسَت بوكت تنجي؟الثامن يف ادلعهد الديٍت  صفلل

 غرض البحثه. 

أمففا غففرض البحففث يف كتابففة هففذل الرسففالة العلميففة مففن البيففا  السففابق 

بطريقففففة خطففففة تعلففففيم اللغففففة العربيففففة تطففففوير فهففففي : دلعرفففففة تطففففوير وتصففففحيح 

 .اإلكتشاف للصف الثامن يف ادلعهد الديٍت باسَت بوكت تنجي
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 فوائد البحثو. 

 ادلدرسُت عل  ادلواد تقدم لتسهي  .ٔ

 الطريقة باستيدام للمواد الطألب فهم لتسهي  .ٕ

  الدرس خطة نمهية ادلعلمُت لتحةيز .ٖ

 للمواد الطألب فهم لتسهي   ر ًا دائًما استيدم ، ادلعلمُت لتحةيز .ٗ

 ز. تعريف العامليات

ابتعد عن خطت الةهفم بفُت الااتبفة والقفارئ مفع احلصفوا البيفا  الثابفت 

 الااتبة البيا  عن أفاار الذى تستعم  الااتبة يف هذل :فتقدمت 

 .مووود منتج حتسُت أو وديد منتج لتطوير خطوات أو تطوير هو عملية .ٔ

 أكثفر أو لواحفد لووفه ووًهفا تعلفم لشفا  خطفة هفيإعداد عمليّفة التفدريس  .ٕ

 .االوتماعات من

 حىت للمواد ادلعلمُت تقدم تسهي  إاإعداد عملّية التدريس تطوير  يهدف .ٖ

 .الطألب يةهمها

 الطةف  جتعف  بطريقفة التفدريس تفنظم تفدريس  ريقفة هفي  ريقفة اإلكتشفاف .ٗ

 . ب  من للطالب معروفة تان م لشطة معرفة عل   ص 
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 الباب الثانى

 دراسة النظريات

 خطة تعليم اللغة العربية  . أ

 خطة تعليم اللغة العربية. تعريف ٔ

 ، التعلم تنةيذ يتم عندماخطة تعليم اللغة العربية  عن غٌت ال

 كجهفد أي ، الفتعلم ألشطة يف مروع هيإعداد عملّية التدريس  ن 

 والتعليم الًتبية وزير لألئحة ووفًقا ، لذلك .انساسية الاةاءة لتحقيق

 االبتفدائي التعلفيم عمليفة بشفت   ٕٙٔٓ لسفنة ٕٕ ر فم والثقاففة

تصفميم  هفي تصفميم عمليفة التعلفيم " أ  علف  تفنص والفيت والثفالوي

إعفداد عمليّفة    .أكثفر أو واحفدة جللسفة لووفه ووًهفا عمليفة التعلفيم

 لتحقيفق زلاولفة يف للطفألب الفتعلم ألشفطة لتوويه ادلنهج منالتدريس 

 بفالتيطيم التعلفيم وحفدة يف معلفم كف  يلتفزم .انساسفية الاةفاءات

 تةاعليفة بطريقفة الفتعلم يفتم  يفث ومنهجفي كامف  تعليمفي لتنةيفذ

 وشلتعة. وملهمة

 

00 
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 تصميم عملية التعليم هي  " فن  .ٕٗٔٓ:ٜٖ حلجالة، وفًقا

 هنفا التحضفَت يعفٍت أ  ميان .التدريس  ب  به القيام ادلعلم عل  عب

 وبيئفة ، بنفاؤل ادلفراد العا ةي والوضع ، ذهنًيا إعداًدا أو ماتوبًا إعداًدا

 إليهم يُنظر أ  يف برغبتهم ادلتعلمُت إ نا  ذلك يف مبا ، منتجة تعليمية

 .بالاام 

تصفميم عمليفة  أ  اسفتنتاج ميافن ، أعفألل التعريفف علف  بنفاءً 

 بتنةيفذ ادلعلفم يقوم عندما مااله يف ياو  أ  عب وهاز هي التعليم

 سفيتم سلتلةفة أشفياء علف  حتتفوي هفذل تصفميم عمليفة التعلفيم الفتعلم

 اخلتفامي النشفا  إا النشفا  بدايفة مفن الفتعلم عمليفة أونفاء تنةيفذها

 تصميم عملية التعليم. يف أيًضا ادلدروة التعلم أهداف لتحقيق

 خطة تعليم اللغة العربية التيطيم مبادئ .ٖ

 فحص أوالً    إذا أفض  بشا خطة تعليم اللغة العربية  ميان

 الئحفة يف عليفه منصفو  هفو كمفاإعفداد عمليّفة التفدريس   مبفادئ

 التعلفيم عمليفة بشفت  ٕٙٔٓ لعفام ٕٕ ر فم الثقافيفة الًتبيفة وزيفر
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إعفداد عمليّفة  مبفادئ تليفص أ  عفب والفيت ، والثفالوي االبتفدائي

 التالية ادلبادئالتدريس 

 الطففألب لففدى الةرديففة االختألفففات تشففم  ر أ

 وادلهفارات ، الةافري وادلسفتوى ، انولية القدرات

 ، الفتعلم ودوافع ، واالهتمامات ، واإلماالات ،

 وأمنفا  ، والعوا فف ، االوتماعيفة والقفدرات

 ، الفتعلم وسرعة ، اخلاصة واالحتياوات التعلم, 

 وبيئفة ، والقفيم ، وادلعفايَت ، الثقافيفة واخللةيفة

 .الطألب

 .للطألب الةعالة ادلشاركة  ر ب

 للفتعلم احلمفاس تشفجيع حفوا الطالفب جر يتمحفور

 واإلذلفام وادلبفادرة واإلبفدا  والتحةيفز واالهتمامفات

 .واالستقألا واالبتاار

 ادلتابعفة وخطفم الراوعفة التغذيفة تقفدم در يتضفمن

 إعابيفة فعف  ردود لتقفدم برلفامجإعداد  التعلم لتنةيذ

 .وعألج وإوراء وتعزيز
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 الاةفاءات بفُت والتماسفك الفروابم علف  هر التتكيد

 الاةاءة حتقيق ومؤشرات ، التعلم ومواد ، انساسية

 تعليميفة جتربفة يف ، الفتعلم ومصفادر ، والتقيفيم ،

 .كاملة

 والتاامف  ادلتاامف  ادلوضفوعي الفتعلم ور اسفتيعاب

 .الثقايف والتنو  التعلم وووالب ادلواد عرب

 بشا  واالتصاالت ادلعلومات تانولوويا ير تطبيق

 .والظروف انوضا  وفق وفعاا ومنهجي متاام 

 التحضَت . خطواتٖ

 عن ادلعلم  يد  يث ادلادة تقدم يف يركز ال ادلدرس أ  يبدو ، التدريس يف

 الفتعلم تنةيفذ خطة تعترب لعرفه ما ن  ، وضعها   اليت تصميم عملية التعليم  واعد

 العملية عل  عادة يعتمد التعلم صلاح ن  ، التعلم دلتابعة لنا بالنسبة وًدا مهمة هذل

 .التعلم تنةيذ خلطة اجليدة

 :التالية العناصرإعداد عملّية التدريس  يراعي أ  عب واليت

 .التعليمية الوحدة اسم هي ادلدرسة هوية  رٔ

 .الةرعي ادلوضو  / ادلوضو  أو ادلوضو  هوية  رٕ
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 دراسي فص  / فئة رٖ

 ادلوضو  رٗ

 انساسفية الاةفاءات حتقيفق إا للحاوفة وفًقفا الو فت ختصفيص حتديفد يفتم ر٘

 ادلفنهج يف ادلتاحفة الفدرس سفاعات عفدد مراعفاة خفألا مفن الفتعلم وعفبء

 .حتقيقها عب اليت انساسية والاةاءات الدراسي

 ميافن تشفغيلية أفعفاا باسفتيدام ، أساسفية كةفاءات الفتعلم أهفداف تصفا  رٙ

 .وادلهارات وادلعرفة ادلوا ف تشم  واليت ، و ياسها مألحظتها

 .الاةاءة حتقيق ومؤشرات انساسية الاةاءات رٚ

 ، صفلة ذات وإوفراءات ومبفادئ ومةفاهيم حقفائق علف  التعليمية ادلواد حتتوي رٛ

 .الاةاءة حتقيق مؤشرات لصياغة وفًقا عناصر شا  يف كتابتها وتتم

 الفتعلم وعمليفة تعليمفي وو خللق ادلعلمُت  ب  من التعلم  ريقة استيدام يتم رٜ

 .حتقيقها يريدو  اليت انساسية الاةاءات الطألب  قق  يث

 تقفدم علف  تسفاعد تعلفم مليفةع شفا  يف ، التعليميفة اإلعفألم وسفائ  رٓٔ

 .ادلوضو 

 مطبوعفة وسفائم أو كتفب شفا  يف الفتعلم مصفادر تافو  أ  ميافن رٔٔ

 .الصلة ذات التعلم مصادر من غَتها أو البيئة أو وإلاًتولية

 ، واخلتامية واجلوهرية انولية ادلراح  خألا من التعلم خطوات تنةيذ يتم رٕٔ

 .التعلم سلروات تقييم رٖٔ
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 ووفًقفا ، سلتلةفة بقواعفدإعفداد عمليّفة التفدريس  خطفوات تفتم

 الًتبيفة لفوزير احلاوميفة الألئحفة يف عليهفا ادلنصفو  الفتعلم نهفداف

 االبتفدائي التعلفيم عمليفة بشفت  ٕٙٔٓ لسفنة ٕٕ ر فم والثقاففة والتعلفيم

 :التالية العناصرإعداد عملّية التدريس  يراعي أ  عب واليت ، والثالوي

 .التعليمية الوحدة اسم هي ادلدرسة هوية  رٗٔ

 .الةرعي ادلوضو  / ادلوضو  أو ادلوضو  هوية  ر٘ٔ

 دراسي فص  / فئة رٙٔ

 ادلوضو  رٚٔ

 الاةفاءات حتقيفق إا للحاوفة وفًقفا الو فت ختصفيص حتديفد يفتم رٛٔ

 الفدرس سفاعات عفدد مراعفاة خفألا مفن الفتعلم وعفبء انساسفية

 .حتقيقها عب اليت انساسية والاةاءات الدراسي ادلنهج يف ادلتاحة

 أفعفاا باسفتيدام ، أساسفية كةفاءات الفتعلم أهفداف تصفا  رٜٔ

 وادلعرففة ادلوا فف تشفم  والفيت ، و ياسفها مألحظتهفا ميافن تشفغيلية

 .وادلهارات

 .الاةاءة حتقيق ومؤشرات انساسية الاةاءات رٕٓ
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 وإوفراءات ومبفادئ ومةفاهيم حقفائق علف  التعليميفة ادلفواد حتتفوي رٕٔ

 مؤشفرات لصفياغة وفًقفا عناصفر شفا  يف كتابتهفا وتفتم ، صفلة ذات

 .الاةاءة حتقيق

 تعليمفي وفو خللفق ادلعلمفُت  بف  مفن الفتعلم  ريقفة اسفتيدام يفتم رٕٕ

 يريفدو  اليت انساسية الاةاءات الطألب  قق  يث التعلم وعملية

 .حتقيقها

 علف  تسفاعد تعلفم عمليفة شفا  يف ، التعليميفة اإلعفألم وسفائ  رٖٕ

 .ادلوضو  تقدم

 وسفائم أو كتفب شفا  يف الفتعلم مصفادر تافو  أ  ميافن رٕٗ

 .الصلة ذات التعلم مصادر من غَتها أو البيئة أو وإلاًتولية مطبوعة

 واجلوهريفة انوليفة ادلراحف  خفألا مفن الفتعلم خطفوات تنةيفذ يفتم رٕ٘

 . واخلتامية

 .التعلم سلروات تقييم رٕٙ

 علف  لفص.  ٕ٘ٔٓ:ٙٙ, عزيفزة يف كاسفةوا رأي مفع دتاشفياً 

 :يلي كماإعداد عملّية التدريس   خطوات

 اذلوية تضمُت ر أ
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 والةص  والةص  وادلوضو  ادلدرسة اسم من تتاو  واليت

 وختصفيص وادلؤشفرات انساسفية الاةفاءة ومعفايَت الدراسفي

 هو مراعاته عب الذي الشيء .الو ت

 لوحفففداتإعفففداد عمليّففة التفففدريس  مياففن رٔ

 .انساسية الاةاءة

 انساسففية والاةففاءات الاةففاءة معففايَت رٕ

 معفايَت) ، ادلفنهج مفن مقتبسفة وادلؤشفرات

 هي وادلؤشرات انساسية والاةاءات الاةاءة

 ينةص  ال فاري خم

  ابف  دلي ) سلوكية خصائص هي ادلؤشرات رٖ

  د الطألب أ  فارة توفر أ  ميان (للقياس

 وعألمفات ، انساسفية الاةاءات إا وصلوا

 تتميفز الفيت انساسفية الاةفاءات حتصفي 

 تشفم  السفلوك يف للقيفاس  ابلفة بتغيفَتات

 .وادلهارات وادلعرفة ادلوا ف
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 لتحقيفق الو فت ختصفيص احتسفاب يفتم رٗ

 بساعات عنها معربًا ، واحدة أساسية كةاءة

 ٕٗ × ٕ :مثاا االوتماعات وعدد الةص 

 د يقة.

 التعلم أهداف صياغة  ر ب

 أ  ميافن .الفتعلم ألشفطة رلموعة من ادلباشرة النتائج

 .التعلم ألشطة ك  أو واحًدا ياو 

 التعليمية ادلادة جر  حتديد

 مفن إليهفا الروفو  ميافن ، التعليميفة ادلفواد حتديفد لتسهي 

 شفرح للطفألب ميافن :ادلؤشفرات :ادلثفاا سفبي  علف  ، ادلؤشرات

 :التعليميفة ادلفواد.البيئفة يف الطبيعفي ادلظهفر اسفًتاتيجيات /  فر 

 .البيئة يف الطبيعية ادلظاهر اسًتاتيجيات /  ر 

 التعلم  ريقة در  حتديد
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 أيًضا ميان ولان ،  ريقة أ ا عل  الطريقة تةسَت ميان

 الفنهج  بيعفة علف  اعتمفاًدا ، تعليمفي  ج أو كنموذج تةسَتها

 .ادليتار االسًتاتيجي

 

 التعلم ألشطة إلشاء .ٗ

 خطفوات حتديفد عفب ، انساسفية الاةفاءة حتقيفق أوف  مفن رٔ

 / انوليفة انلشفطة عناصفر علف  حتتفوي والفيت ، النشفا 

 .اخلتامية وانلشطة انساسية وانلشطة ، االفتتاحية

 مفن كاملفة سلسفلة شفا  يف الفتعلم خطفوات ترتيفب يفتم رٕ

 باسفتيدام ، احملفدد الفتعلم منفوذج خلصفائص وفًقفا ، انلشفطة

 تافو  أ  عفب ال ، لفذلك .للنمفوذج وفًقفا ضلفوي تسلسف 

 انساسففية وانلشففطة االفتتاحيففة / التمهيديففة انلشفطة

 .اوتما  ك  يف حاضرة اخلتامية وانلشطة

 التعلم مصادر اخًت رٖ
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 الفذي ادلنهج يف الصياغة إا التعلم مصادر اختيار يشَت

 ، والبيئفة ، ادلروعيفة ادلصفادر الفتعلم مصفادر تشفم  .تطفويرل يفتم

 التعلم مصادر كتابة تتم .وادلواد واندوات ، وادلوارد ، والوسائم

   الفيت التعليميفة ادلفواد هفي مفا القفوا وميافن عمليفة أكثفر بطريقفة

 يف الفتعلم مصفادر كتابفة تفتم ، ادلثفاا سفبي  علف  .اسفتيدامها

 التدريس مواد تضمُت وعب ، مروعية كتب يف الدراسي ادلنهج

 .الدرس خطة يف الةعلية

 التقييم بتضمُت  م رٗ

 تنةيفذ خطفة إعفداد خطفوات تتمثف  ، أعفألل الشرح عل  بناءً  ر٘

 ، بالاام  التعلم تنةيذ خطة هوية تدوين يف التعلم

 تنةيذل سيتم الذي التعلم مع تتوافق اليت انساسية الاةاءات حتديد مث 

 أ  عفب .تصفميم عمليفة التعلفيم وضفع يف ادلؤشرات تطوير ادلعلم عل  وعب ،

 الفتعلم ألشفطة مفع متوافقفة أيًضفاإعفداد عمليّفة التفدريس  يف انهفداف تافو 

 خصفائص أيًضفا ادلعلفم يفرى أ  عفب .والتقيفيم وادلصفادر والوسفائم وادلوضفو 

 .الدرس خطة يف ادلعلم كيطوات تعليمهم ادلراد الطألب
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 ، مااالنج والياة جامعاة مان ، سايتياوانتو أجاونج بقلام مقاال في ورد

مفن ادلتو فع  .التعليم شهدت إلدوليسيا تغيَتات يف سياسة التعلفيميب ذلك كتب

النهففففففوض بففففففادلوارد البشففففففرية يف أ  تففففففؤدي التغيففففففَتات الففففففيت أورمففففففا احلاومففففففة إا 

ميافن تطفوير كةفاءات الفتعلم يف عفام  إلدوليسفيا مفن أوف  تشفجيع تقفدم انمفة.

يف انساس ،  .إعداد عملّية التدريس التعليم من خألا وضع خطة تنةيذ التعلم

خففربات تعلففم الطففألب لتحقيففق  إعففدادإا  تصففميم عمليففة التعلففيميهففدف إعففداد 

إعففداد ، فففن  سففبب أمهيففة إوففراء  رٖٕٔٓ:ٓٔ,ليالففادلو )وفًقففا  .أهففداف الففتعلم

  بف  الفدروسهو أله ميان أ  يساعد ادلعلمُت عل  التةافَت فيه عملّية التدريس

 ميافن .احللفوا وإعفاد الفتعلم بصفعوبات التنبفؤ ميافن  يفث تدريسفها يفتم أ 

 أوف  من واحملتوى والو ت التعليمية والوسائ  وادلعدات ادلرافق تنظيم للمدرسُت

 واإلوراءات انهداف وربم الةعالية من شلان  در بتكرب التعلم أهداف حتقيق

 .تدريسها يتم اليت للمواد العامة بانهداف

بسبب افتقفارهم إا  ٖٕٔٓ:ٖٔادلعلمو  صياغة منهج  "أفسد"عندما 

إعفداد عمليّفة اإلكرال عل  جتميع منهج دراسي ، أصبحوا اآل  أكثفر إفسفاًدا مفن 

مفن حيفث ادلبفدأ ، ال تامفن ادلشفالة  .الفذي ياةفي ور فة واحفدة فقفم التفدريس

الرئيسية يف عدد خطم الدروس اليت يتم وضعها ، ولان ادلهم هو أ  ك  معلم 
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عنفففد التفففدريس يةهفففم حًقفففا مفففا عفففب تدريسفففه وكيفففف يفففتم تسفففليم ادلفففواد التعليميفففة 

لشفاك يف إذ  يف هفذا السفيا  ، هف  ال يفزاا مفن ادللفح أ   .(كيةيفة التفدريس)

 ؟ إعداد عملّية التدريسور ة واحدة أو أكثر من 

ال يعفٍت  .ضلن  اوة للتمييز  امة بُت التيطيم وخطفة الفدرس لةسفها

 ختطيم تعلم ادلعلم بالضرورة أ  ك  شيء ماتوب بشفا  منهجفي وملمفوس يف

يقففوم العديففد مففن ادلعلمففُت يف بعففض انحيففا  بتنةيفففذ  .إعففداد عمليّففة التففدريس

 فد تافو  شلارسفة  .مهفام الفتعلم خفارج التيطفيم يف خطفم الفدروس العديفد مفن

الةصفف  الدراسففي أفضفف  مففن التيطففيم ، لففذلك ضلتففاج إا معاجلففة خطففة الففدرس 

يف هففذل احلالففة كففدلي  عففام يووففه شلارسففة الففتعلم بشففا  أكثففر منهجيففة والتظاًمففا 

 .ومووًها ضلو حتقيق الاةاءة

الففدرس بشففا  صففحيح  مفن لاحيففة أخففرى ، ففن  ادلعلففم الففذي يعففد خطفة

غففَت  ففادر علفف  ترمجففة مففا هففو مووففود يف خطففة الففدرس إا عمليففة تعلففم شلتعففة ، 

 .لاهيففك عففن أ  ياففو   ففادرًا علفف  توويففه الطففألب إا حتقيففق الاةففاءة ادلتو عففة

عل  ادلستوى ادلثا  ، التيطيم يف خطفم الفدروس وشلارسفات الفتعلم يف الةصف  

 .الدراسي متوافقة
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علفف  ألففه دليفف  إداري علفف  ختطففيم الففتعلم ،  لتعلففيمتصففميم عمليففة افهففم 

إذا كنففت تريففد ور ففة واحففدة أو ور تففا  أو وففألث أورا  أو أكثففر  ادلففا أ ففا حتتففوي 

 جففة الاةففاءة ،  .ادلاولففات ادلطلوبففة ، فهففذل ليسففت مشففالة /علفف  ادلعففايَت 

الففذي  ٜٕٔٓ لعففام  ٗٔأصفدرت وزارة الًتبيففة والتعلففيم والثقاففة التعمففيم ر ففم 

 .يف ور ة واحدة فقم تصميم عملية التعليممح بتجميع يس

وبالتففا  ، فففن  خطففة الففدرس ال تتطلففب الاثففَت مففن انورا  ، ويف خطففة 

أهفففداف الفففتعلم ، وخطفففوات الفففتعلم ، )ماولفففات  ٖالفففدرس ياةفففي أ  تغطفففي 

ومفع .بينما تصبح ادلاولات اخلاروية شيًئا من السنة بطبيعتهفا (وتقييمات التعلم

تملنففا كثفَتًا يف أ  أسففاتذتنا يف ادلففدارس وادلفدارس وادلففدارس الدينيففة م ذلفك ، إذا ت

تان معنيفة ططفم الفدروس كمفا هفي اآل  ، لافن مياننفا أ  لفرى أ  العديفد مفن 

هنفاك  يمفة خةيفة وراء الفتعلم الفذي يقومففو   .منتجفات تعلفيمهم كالفت لاوحفة

 .به

بنحلفاح ختطفيم من لاحية أخرى ، ال ينبغي لنا أيًضفا أ  لافو  رسفوليُت 

غالبًفففا مفففا يفففذكر اجلميفففع عنفففد وضفففع خطفففة ،  .تصفففميم عمليفففة التعلفففيم الفففدروس

مفففن هففذا البيفففا  مياففن فهفففم أ  خطفففم  ."التيطففيم اجليفففد هففو لصفففف ادلهمففة"

الفففدروس الفففيت   جتميعهفففا بشفففا  منهجفففي ، إمفففا ور فففة واحفففدة أو أكثفففر تعافففس 
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بسفيم ، إذا كالفت دلفاذا هفذا؟  اجلفواب  .ٝ ماتملفةٓ٘العم  التعليمفي ، تعتفرب 

خطففم الففدرس متففوفرة وتةففي بادلتطلبففات ادلووففودة ، فقففد صلففح ادلعلففم يف إكمففاا 

 .لصف العم  ، و  إكماا لصةه فقم يف الةص 

اللغة العربية هي لغة تستيدم كلغة العلوم واالتص . كما اصبيت اللغة 

علف  ذلفك, العربيةو والب كو ا لغة دولية, اللغة الراية لألمفم ادلتحفدة, عفألوة 

اللغففة العربيففة هففي لغففة القففرآ , واحلففديث, ولغففة العبففادة للمسففلمُت وتسففتيدم يف  

كتابففة اندب العلمففي اإلسففألمي. لففذ, فففن  دراسففة اللغففة الغربيففة للمسففلمُت أمففر 

ضروري للغاية لةهم واستاشاف العلوم اإلسألمية ادليتلةة اليت مصدرها القفرآ  

ا فف  فهّمفا, مثربففة واخليفة دو  معرفففة وفهففم واحلفديث. ادلعيففزات وسلتويفات القففرآ  

العربيففة, ن  القففرآ  ال مياففن ترمجتففه إا لغففات أخففرى, لففذلك تعلففم اللغففة العربيففة 

مطلففق بالتتكيففد " لقففد أرسففلنا القففرآ  باللغففة العريففة حففىت تةهمففه ". كمففا  ففاا اهلل 

 رٖ:ٖٗسبحاله وتعا  :"إلا وعلنال  رآلا عربيا لعلام تعقلو ")الزحرف 

غففة العربيففة إحففدى اللغففات الففيت تطر ففت إا سلتلففف اجملففاالت يف العففام. وبعففض الل

النظر عن كو ا لغة إعألميفة للتعفاليم اإلسفألمية, فقفد كفا  للغفة العربيفة دور فعفاا 

يف دعم العلوم والتانولوويا, وإوراء كنفوز الثقاففة الو نيفة ووسفائ  اإلعفألم بفالتغيَت 

متزايففد عففن دورهففا اليففوم. لففذلك شففهدت السياسففي الففدو  الففذي ياشففف بشففا  
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العربية تطوراً  سفريعاً وفداً. اللغفة العربيفة لغفة مفن لغفات العفام, لفديها ماالفة عاليفة 

 بعد اللغة اإلصلليزية, وهي لغة دولية.

  استيدام اللغة العربية بشا  راي باعتبارها لغفة االتصفاا بفُت الفدوا,  

عشففرين دولففة يف القففارتُت اآلسففيوية واإلفريقيففة, ن  اللغففة العربيففة هففي اللغففة الرايففة ل

اللغة الراية يف انمم ادلتحفدة. اللغفة ارايفة يف ادلنظمفات اإلسفألمية الدوليفة, مثف  

ادلؤدتر العام اإلسألمي, ورابطة العام اإلسألمي, ومنظمة العام اإلسألمي ومقرها 

ا بفُت الدولفة اإللدوليسفيا يف ودة, شللاة العربية السعودية, وباعتبارها لغة االتصفا

والففدوا العربيففة, ن  يف العصففر احلففا  تتزايففة العأل ففات بففُت الشففعب اإللدوليسففي 

والفففدوا العربيفففة وتنتشفففر يف كففف  مفففن رلفففاالت الدينيفففة واال تصفففاد والتعلفففيم والثقاففففة 

 رٕ:ٜٜ٘ٔوالسياسة. )أْحد عيسي ألصاري 

ريس باسفتيدام دليف  يشعر ادلعلم باالرتياح والرضا عنفد تنةيفذ مهفام التفد

إ ا مث  سفيارة تسفَت علف  ادلسفار الصفحيح ورلهفزة بنشفارات  .ويد خلطة الدرس

وبادلثف  ،  .مروريفة ،  يفث تسفَت السفيارة بشفا  مفريح وآمفن إا الووهفة ادلرغوبفة

فن  شلارسات الفتعلم الفيت يقفوم  فا ادلعلفم مفع خطفم الفدروس وادلبفادئ التوويهيفة 

زلمفود   ).ريسي عل  مؤشرات حتقيق كةفاءات معينفةميان أ  تسه  عملهم التد

 رٜٜ٘ٔكام .
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 طريقة  اإلكتشافب. 

 ادلةهوم  ريقة  اإلكتشاف . ٔ

 ريقففة  اإلكتشففاف هففو الطريقففة الففيت يففتم مففن خألذلففا وعفف  التألميففذ 

ياتشففةو  احلقففائق ادلفففراد تعليمهففا. بفففالتةاَت الففذاا وادلألحظفففة الةعالففة. سفففواء  

 بدو  حوار. كا  ذلك  ور  صَت أو

 اإلكتشافألوا   . ٕ

 اإلكتشاف ادلووه أر 

اإلكتشففاف ادلووففه هففو الطريقففة التففؤدي إا اكتشففاف ادلففتعلم  

ادلةهوم أو العأل ة الرياضية مستيدما ما يف بنيتفه ادلعرفيفة مفن مةفاهيم 

أو تعميمات رياضية, ذات عأل ة بادلعلومات اجلديدة, ويافو  ذلفك 

  حتت توويه ادلعلم وإشرافة.

 اإلكتشاف اإلرشادي )شبه ادلووهر  ر أ

تتففففيح هففففذل الطريقففففة الةرصففففة للتألميففففذ ليصففففلوا إا اكتشففففاف 

ادلةهففوم أو التعمففيم دو  توويففه خطففوة ططففوة كمففا حففاا يف حالففة 

اإلكتشففففاف ادلووففففه, كمففففا ألففففه يتففففاج للتألميففففذ يف هففففذل النففففو  مففففن 

اإلكتشفففاف فرسفففة ادلبفففادأة والتةافففَت الفففذاا للوصفففوا إا اكتشفففاف 



08 
 

 

ي ادلطلوب, وهنا يةافر الطالفب كعفام الرياضفيات عنفدما يريفد الش

أ  يصف  إا اكتشفاف شفيء معففُت. وبفالتلي يشفعرو  بالرضفا عنففد 

اكتشففافهم لشففيء ادلطلففوب اكتشففافة. ويووففد عففدد مففن اخلطففوات 

اإلورائيفففففة الفففففيت ميافففففن أ  يتبعهفففففا ادلعلفففففم عنفففففدما يسفففففتيدم هفففففذل 

 الطاريقة. وهي:

تففرتبم بعاال ففة معينففة أو يعففرض معلومففات وبيالففات   رٔ)

 حتامها  اعدة زلددة.

يطلب من التألميفذ اكتشفاف القاعفدة أو العأل فة  رٕ)

الفففيت تففففربم عناصففففر تلفففك ادلعلومففففات أو البيالففففات 

 ويًتكهم يعلمو  دو  تدخ  منه.

 يرشد التألميذ عندما يطلبو  من ذلك فقد رٖ)

يتيح الةرصة ليتبادا ويتنا ش التألميذ فيما بينهم  رٗ)

 اكتشافة.حوا متّم 

 االكتشاف ادلةتوح ر ج)

يقففففوم ادلعلففففم ف هففففذل الطريقففففة يتصففففميم ألشففففطة  

التعلففففيم ويففففزود التألميففففذ بتشففففياء أو افاففففار يسففففتيدمو ا. 
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دو  أ  يعطففففففيهم أيففففففة تعليمففففففات أو حففففففىت اذلففففففداف مففففففن 

الففدرس. ولانففه يرشففد التألميففذ وعلفف  لطففا  ضففيق عنففدما 

يطلبفففففو  منفففففه ذلفففففك. وتتفففففيح  ريقفففففة اإلكتشفففففاف ادلةتفففففوح 

صفففة للمعلفففم لفففيألحظ التألميفففذ اونفففاء عملهفففم ويعفففرف  الةر 

كيف يتعلمو  عندما التاو  عليهم  يودا معيفه تةرضفها 

إوففففراءات تقليديففففة يف التعلففففيم. ويةضفففف  اسففففتيدام هففففذل 

النو  من اكتشاف يف ادلراح  انوا من تعليم ادلوضفو . 

لياتشفففف التألميفففذ بعفففض ادلعلومفففات أو اخلصفففائص عفففن 

 لىت يتضمنها الدرس.ادلةاهيم والتعميمات ا

 )در االكتشاف احلر    

وهففو أعلفف  ألففوا  اكتشففاف, ومنشففت هففذل الطريقففة  

هو حب االسطأل  الطبيعي والةضوا العلمي للتألميذ. 

وبالرغم مفن أ  توويفه ادلعلفم للتألميفذ هنفا يافو  معفدوما 

إا حفففد مفففا إال أ  ادلعلفففم عفففب أ  يقفففوم بفففدورل الًتبفففوي 

بفه التألميفذ ويشفجعهم. ويقفدم  فيظهر االحتمام مبفا يقفوم

ذلم النصفح ليصفلوا إا تعلفم أفضف . وهفذل الطريقفة حتتفاج 
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إا و ففت ووهففد كبففَتبن. وال  تففاج انمففر هنففا إا عففرض 

خطوات إورائية مثلمفا حفدث يف بعفض انلفوا  السفابقة. 

إذا إ  ادلعلفففم عفففب عليفففه فقفففم أ  يظهفففر اهتمامفففه بعمففف  

ات مباشففرة بشففت  التألميففذ ويشففجعهم دو  تقففدم توويهفف

 رٕ٘ٓٓما يراد اكتشاف.) ادلناحج:

  ريقة االكتشاف .٘

  ريقة االكتشاف االستقراين رٔ)

تعرف الطريقة االستقرائية بت ا الوصفوا إا مةهفوم أو تعمفُت 

بعفففد أ  يافففو  ادلفففتعلم  فففد أ لفففع علففف  رلموعفففة عفففن انمثلففففة 

واحلاالت اخلاصة لذلك ادلةهوم أو التعليم. حيث تؤدي هذل 

انمثلة واحلألت بادلتعلم إا اكتشاف ادلٌت واستيعاب ادلةهوم 

 أو التوص  إا اتعليم.

أي ألفه يففتم يف هففذل الطريقفة اكتشففاف ادلةهففوم او   

التعلفففيم مفففن خفففألا دراسفففة رلموعفففة مفففن انمثلفففة اخلاصفففة ذلفففذا 

ادلةهففففوم أو التعلففففيم. ومياففففن تليففففيص اخلطففففوات الففففىت يتبعهففففا 

 ائية فيما يلي:ادلعلم يف الطريقة االستقر 



00 
 

 

 تقدم اسم ادلةهوم رٔ)

عفففففرض رلموعفففففة مفففففن انمثلفففففة ادلنتميفففففة للمةهفففففوم  رٕ)

 ورلموعة من انمثلة غَت ادلنتمية له )الأل أمثلة.

يطلففب مففن التألميففذ حتديففد اخلصففائص والصففةات  رٖ)

 ادلشًتكة اليت يتصف  ا ادلةهوم ادلراد دراسته.

يقّدم رلموعة أخرى من انمثلة والألأمثلة بطريقفة  رٗ)

مرتبة ويطلب من التألميذ تصنيةها إا أمثلة غَت 

منتميففة للمةهففوم وأخففرى غففَت منتميففة, مففع التربيففر 

 أو ذكر السبب يف ذلك.

يطلففب مففن التألميففذ صففياغة تعريففف للمةهففوم أو  ر٘)

 ذكر القاعدة اليت ّ  التوص  إليها.

  ريقة االكتشاف االستنبا    .ٕ

ة ادلفتعلم  تعّرف الطريقفة االسفتنبا   )القياسفيةر بت فا:  فدر  

علففف  تطبيفففق الةافففرة الشفففاملة أو القفففالو  العفففام أو القاعفففدة علففف  

احلاالت اخلاصة اجلديدة اليت تعرض له مبجرد إدراكه للصلة اليت 

 رٕٗٓٓ:ٕٔتربطها با لقاعدة العام.)زليودين.
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 الباب الثالث

منهففا : عففن مففنهج البحففث وهففو ينقسففم إا سففبعة, يف هففذا البففاب يبحففث الااتبففة   

لففو  البحفففث, أسفففئلة البحفففث, أغفففراض البحففث, مافففا  البحفففث و و تفففه,  ريقفففة البحفففث, 

 خطوات البحث و تطوير, حتلي  البيالات.

 لو  البحث . أ

بناء عل  ادلشاألت الىت  دمتها الااتبة يف الباب انوا ودراسة 

لظريات يف الباب الثاين, فةي الباب الثالث يتار الااتبة منهج البحث 

خطة تعليم اللغة العربية ر, ن   ص  تطوير R & Dالتطوير )و 

باسَت بوكت تنجي الثامن يف ادلعهد الديٍت  صفبطريقة اإلكتشاف لل

بناء عل  ضوء ادلنطقة احمللية ليتم تقسيمها من خألا إختبار الصحة 

وإختبار العملية.  ث التطوير هو أساليب البحث ادلستيدمة ليحص  

 ر ٛٓٗ,  ٕٚٓٓر جتريبية هذل اإللتاج )سوويو لو, اإللتاج, وإختبا

 أسئلة البحث . ب

أما أسئلة البحث يف كتابة هذل الرسالة العلمية من البيا  السابق 

 :فهي

 

00 
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بطريقة خطة تعليم اللغة العربية كيف تطوير تطوير  .ٔ

باسَت بوكت الثامن يف ادلعهد الديٍت  صفاإلكتشاف لل

 ؟ تنجي

بطريقة خطة تعليم اللغة العربية تطوير تصحيح كيف  .ٕ

باسَت بوكت الثامن يف ادلعهد الديٍت  صفاإلكتشاف لل

 ؟  تنجي

 ماا  البحث و و ته  . ج

يف ادلعهد الديٍت ادلعاصر بوكت يقوم الااتبة  ث ادلشاألت 

 .ٕٕٓٓالااتبة و تا ليبحث هذل ادلشالة من أغستس تنجي,  

  ريقة البحثد. 

أما لو  البحث الذي يستعم  الااتبة يف هذا البحث فهي  ث 

خطة تعليم اللغة العربية تطوير التطوير, ن  الااتبة تبحث عن كيةية  

 .باسَت بوكت تنجيالثامن يف ادلعهد الديٍت  صفبطريقة اإلكتشاف لل
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 آلة البحث .ٔ

دلي  ادلألحظة : أي دلي  الااتبة عند ادلألحظة يف  ر أ

 ادلعهد الديٍت ادلعاصر. الةص  الثامن يف

دلي  ادلقبلة : أي دلي  الااتبة عند مقابلة مع مدرس   ر ب

اللغة العربية والطألب يف ادلعهد الديٍت ادلعاصر بوكت 

تنجي عن عملية التعليم اللغة العربية وشيء الذي يتعلق 

 مبا سيبحث الااتبة.

جر اإلستبالة : تستعم  الااتبة باالستبالة دلعروفة الصحة أم 

 ال إستعماال.

 تصحيح الة البحث و ثقتها. ٕ

إعداد عملّية تستعم  الااتبة تصيحة الة البحث عن    

بطريقة اإلكتشاف يف كتاب دروس اللغة العربية  التدريس

للةص  الثامن بناء عل  دوء ادلنطقة احمللية بادلنا شة بُت 

اخلرباء.  واما وقة الة البحث هي فار عملي من اخلرباء 
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بطريقة اإلكتشاف يف   إعداد عملّية التدريسالذي ميتحنوا 

 كتاب دروس اللغة العربية للةص  الثامن .

 بحث و تطوير النموذجيخطوات اله.  

أما اخلطوات يف هذا البحث هي منوذج التطوير كما   

 : dٗشرح  ياغروا  يعرف بالتصميم 

مرحلة حتديد وتعريف بعض االحتياوات يف   (define)التعريف .ٔ

عملية التعلم للحصوا عل  وصف للحقائق والتو عات واحللوا 

ديد أو البديلة للمشاألت انساسية اليت من شت ا تسهي  حت

 .اختيار ادلواد التعليمية ادلطورة

الغرض من هذل ادلرحلة هو إعاد  ريقة  (design)التيطيم  .ٕ

أكثر فعالية وكةاءة لتطوير تصميم ادلنتج انو  بناًء عل  البيالات 

 .اليت   احلصوا عليها يف مرحلة التعريف

مرحلة التطوير هي مرحلة تنةيذ ر Develotmentالتطوير ) .ٖ

الغرض من هذل  .ادلنتج الذي   تنةيذل يف ادلرحلة السابقةختطيم 
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ادلرحلة هو إلتاج منتج  ائي ندوات تعلم اللغة العربية اليت ميان 

 .تطويرها

 (RPP)خطة تعليم اللغة العربية تطوير تعم  صياغة بيٍت  

كدلي  للمعلمُت للقيام بتلشطة التدريس والتعلم يف الةص  حىت 

هي خطة  إعداد عملّية التدريس .بةعالية وكةاءةيتمانوا من العم  

تصف إوراءات التعلم واإلدارة لتحقيق الاةاءة انساسية 

ادلنصو  عليها يف معايَت احملتوى اليت   وصةها يف ادلنهج 

 .الدراسي

اليت مدف إا التعلم  (RPP)خطة تعليم اللغة العربية   

تتاو   .ادلتص ادلتاام  الذي   تطويرل باستيدام النموذج 

ادلاولات الواردة يف خطة الدرس من عمود اذلوية ، مؤشرات إصلاز 

الاةاءة ، انهداف ادلراد حتقيقها ، ادلواد التعليمية ،  ر  التعلم ، 

وسائم التعلم ، مصادر التعلم ، خطوات التعلم اليت تشم  

 ادلقدمة ، انساسية والتغطية ، وتقييمات التعلم

هففذل ادلرحلففة هففي ادلرحلففة انخففَتة مففن  (disseminate)اإللتشففار .4

يففتم تنةيففذ مرحلففة النشففر  .البحففث التنمففوي الففذي يقففوم بففه الباحففث
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يف هفذل الدراسفة ، حصفر البفاحثو   .لنشر ادلنتجات اليت   تطويرها

البحفففث التنمفففوي يف مرحلفففة النشفففر احملفففدود دلعلمفففي اللغفففة العربيفففة يف 

الداخليفففة وم ينةفففذوا بعفففد التشفففارًا مدرسفففة الضفففنية باسفففيا اإلسفففألمية 

 .واسًعا خارج ادلدارس اليت   إوراء البحث فيها

 تحليل البيانات و. 

حتلي  البيالات بتحلي  الوصةي يعٍت حتلي  الذي  ةيستعم  الااتب

بطريقة اإلكتشاف خطة تعليم اللغة العربية تطوير تريد ا  ختص  منوذوؤ 

واجلمع من بينة ور ة  باسَت بوكت تنجيالثامن يف ادلعهد الديٍت  صفلل

الصحة عمج الااتبة يف اجلدوا مث حتليلها الااتبة برمز الذي تعدميها 

 ردوا  يف كاتبة :

P =  skor per item..X ٔٓٓ% 

 Skor maksimal: 

 احلاص  منها تسنطيع بتةسَتها باستعماا اجلدوا التا  :

NO  Range Presentase (%) Kriteria 

ٔ ٓ – ٕٓ Sangat Tidak 
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ٕ ٕٔ – ٗٓ Tidak Valid 

ٖ ٗٔ – ٙٓ Kurang Valid 

ٗ ٙٔ – ٛٓ Valid 

٘ ٛٔ – ٔٓٓ Sangat Valid 

 ر ٜٛم,  .  ٕٚٓٓ)مصدر : رضوا , 
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 لباب الرابعا

 نتجو البحث و تحليلها

يف هذا الباب الرابع, ستبحث الااتبة عن لتجة البحث وحتليلها, ويتاو  هذا  

 الباب عل  البحثُت, وهي لتجه البحث و حتليلها لتجه البحث.

 نتجة البحث . أ

 بطريقة اإلكتشاف خطة تعليم اللغة العربية تطوير  .0

  (Define)مرحلة التعريف  ( أ

 فففد بفففدأت الااتبفففة العلميفففة مبقابلفففة مفففدرس اللغفففة العربيفففة للةصففف  

الثفففامن يف ادلعهفففد الفففديٍت ادلعاصفففر بوكفففت تنجفففي. وإافففه انسفففتاذ شفففريف 

عمليففففة الففففدين يف ماتبففففه . يف هففففذل ادلقابلففففة, سففففتلت الااتبففففة عففففن كيةيففففة 

 التعليم الغغة العربية يف الةص  الثامن. 

 عفنوستلت أيضا عن مشاألت اليت تووفه التعلفيم اللغفة العربيفة 

 ال الداخلية ادلدرسة هذل يف الطألب أ  ادلعلم وأواب .العربية اللغة تعلم

 اسفتيدام الطفألب يفتعلم ولافن ، العامفة العربيفة اللغفة كتفب يتعلمفو 

 علفوم دروس اللغفة عفن كتفاب يف يووفد والفذي دروس اللغفة ، كتفاب

 

09 
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 ن  ادلفادة فهفم يف بسفيطة صفعوبة الطفألب ويواوفه .يوالنحفو  الشفريف

 يةهفم حفىت ، بالطريقفة الشفرح علف   فدرة أكثفر يافو  أ  عفب ادلعلفم

 يسفتيدم مفا وعفادة ، عليهفا ويركفزو  العربيفة اللغفة تعلفم عمليفة الطفألب

 .احملاضرة  ريقة ادلعلم

 أ  الباحفث اكتشفف ، ادلعلفم مفع مقابلفة الباحثفة أوفرت أ  بعفد

كتفاب دروس  يف نلفه العربيفة اللغفة تعلفم فهفم يف صفعوبة عفدو  الطفألب

 علف  وكفا  علفم النحفوى، الشفريف وعلفوم علوم عن تعلم هناك كا  اللغة

 .أفض  بشا  التعلم الطألب يةهم حىت الطريقة استيدام أيًضا ادلعلم

 يف ألفه إا الباحفث خلفص ، ادلعلفم مفع مقفابألت إا واسفتناداً 

 يفتمان حىت  ريقة ادلعلم يستيدم أ  ادلهم من العربية اللغة تعلم عملية

 االكتشفاف مفواد اسفتيدام  فث ينفوي لفذلك ، ادلفادة فهفم مفن الطفألب

 هفذل اسفتيدام للمعلفم وميافن هنفاك، لشفا ًا أكثر الطألب ياو  حيث

 .زلاضرة رلرد .الطريقة عل  فقم الًتكيز وليس ، الطريقة

 (Design)مرحلة التخطيط  ( ب

 : ادلرحلة,  امت الااتبة باخلطواتيف هذل 
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 .التعليمية الوحدة اسم هي ادلدرسة هوية .ٔ

 .الةرعي ادلوضو  / ادلوضو  أو ادلوضو  هوية .ٕ

 دراسي فص  / فئة .ٖ

 ادلوضو  .ٗ

 انساسفية الاةفاءات حتقيفق إا للحاوفة وفًقفا الو فت ختصفيص حتديفد يفتم .٘

 ادلفنهج يف ادلتاحفة الفدرس سفاعات عفدد مراعفاة خفألا مفن الفتعلم وعفبء

 .حتقيقها عب اليت انساسية والاةاءات الدراسي

 ميافن تشفغيلية أفعفاا باسفتيدام ، أساسفية كةفاءات الفتعلم أهفداف تصفا  .ٙ

 .وادلهارات وادلعرفة ادلوا ف تشم  واليت ، و ياسها مألحظتها

 .الاةاءة حتقيق ومؤشرات انساسية الاةاءات .ٚ

 ، صلة ذات وإوراءات ومبادئ ومةاهيم حقائق عل  التعليمية ادلواد حتتوي .ٛ

 .الاةاءة حتقيق مؤشرات لصياغة وفًقا عناصر شا  يف كتابتها وتتم

 وعمليفة تعليمفي وفو خللفق ادلعلمفُت  بف  مفن الفتعلم  ريقفة اسفتيدام يفتم .ٜ

 .حتقيقها يريدو  اليت انساسية الاةاءات الطألب  قق  يث التعلم

 علف  تسفاعد تعلفم عمليفة شفا  يف ، التعليميفة اإلعفألم وسفائ  .ٓٔ
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 .ادلوضو  تقدم

 مطبوعفة وسائم أو كتب شا  يف التعلم مصادر تاو  أ  ميان .ٔٔ

 .الصلة ذات التعلم مصادر من غَتها أو البيئة أو وإلاًتولية

 واجلوهريفة انوليفة ادلراحف  خفألا مفن الفتعلم خطفوات تنةيفذ يفتم .ٕٔ

 واخلتامية

 .التعلم سلروات تقييم .ٖٔ

 

 (Development)مرحلة التطوير  ج(

خطففة تعلففيم اللغففة العربيففة يف هففذا ادلرحلففة,  امففت الااتبففة بتطففوير, 

 ، باسَت بوكفت تنجفيالثامن يف ادلعهد الديٍت  صفبطريقة اإلكتشاف لل

 ادلؤلفف يسفرد أوالً  ، العربيفة باللغفة ماتفوب خطفة تعلفيم اللغفة العربيفة هذا

 الفتعلم وألشفطة أهفداف تبفدأ مث ، انساسفية والاةفاءات الاةفاءة معفايَت

 من :
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 ادلفادة وتارار ، الةص  ودخوا ، التحية إلقاء :وهي ادلقدمة .ٔ

 ادلةردات إدخاا مث ، باحلاضر السابقة ادلادة وربم ، السابقة

 ، الصعبة

 ، ادلادة بتسليم ادلعلم  يام من تتاو  اليت انساسية انلشطة .ٕ

 .التمارين وإعطاء ، الطريقة باستيدام ادلادة وشرح

 يعطفي ، الفدرس ادلعلفم يغلفق أ   بف  اخلتامي النشا  يتاو  .ٖ

 .الدرس يغلق مث ، الطألب مبساعدة ، خادتة ادلعلم

 تحليل نتيجة البحث  .0

بطريقففففة  خطففففة تعلففففيم اللغففففة العربيففففةبعففففد مففففا حصففففلت الااتبففففة علفففف  

اإلكتشاف يف كتاب دروس اللغة العربية فألبد أ  لعرف لتيجفة اخفرة مفن 

هذا البحث, ه  هي ويدة لألستعماا أم ال. وأما كيةيته كمفا  فاا آلةفا 

أ  بعففد ادلنا شففة فتقففوم  الااتبففة بور ففة الصففحة إا اخلففرباء. واحلاصفف  مففن 

 تلك ور ات الصحة من اخلرباء فيما يلي: 

 المواد خبَت حيث  وريقة الصحة  من نتيجة من نتيجة من  .ٔ
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الفيت  امفت يف الفًتي    ادلفوادعملية التصحيح مع خبَت مفن حيفث  

مفن  ,يعفٍت أسفتاذ سفبتياا روديفا أمفو  ادلاوسفتَت ٕٕٔٓيناير سفنة  ٗ

 هذا العلمية تووه لتجته كما يل :

 الموادحيث  وريقة الصحة من : نتيجة من 0الجدوال 

No Komponen 

Penilaian  

Validator Jmlh Skor 

Max 

% Keterangan 

ٔ 

ٔ Kelengkapan RPP 

(memuat 

komponen 

komponen RPP, 

yaitu identitas, 

tujuan 

pembelajaran, 

materi, metode, 

kegiatan 

pembelajaran, 

sumber belajar, dan 

penilaian) 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

ٕ Penulisan RPP 

(penomoran, jenis, 

dan ukuran huruf) 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 
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ٖ Kesesuaian materi 

dengan kompetensi 

dasar 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

ٗ Kesesuaian materi 

dengan indicator 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

٘ Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

pembelajaran 

ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ Sangat Valid 

ٙ Penumbuhan 

motivasi belajar 

ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ Sangat Valid 

ٚ Aktualitas materi 

yang disajikan 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٛ Langkah-langkah 

pembelajaran 

dijabarkan dengan 

jelas 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

ٜ Kecukupan jumlah 

kosakata 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٔٓ Tingkat kesulitan 

kosakata sesuai 

materi 

ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ Sangat Valid 

Jumlah 02 02 46 066 Valid 

Rata-rata    06.6 
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خبففَت اإلضففافة مففن اجلففدواا السففابق أ  لتيجففة مففن ور ففة الصففحة مففن خبففَت 

دلواد تبُت أ  هفذل الوسفيلة الفيت صفنعتها الااتبفة أ فا تواففق كف  لاحيفة امن حيث  

. فادلعفففدا مفففن خبفففَت ادلفففادة العربيفففة يفففدا علففف  أ  هفففذل إعفففداد ٓ,ٓٚمبعفففدا % 

بطريقففة اإلكتشففاف يف كتففاب دروس اللغففة العربيففة هففي صففحيحة, عمليّففة التففدريس 

ي أمفو  ادلاوسفتَت ولان يوود اففًتاح التعفدي  مفن اخلبفَت يعفٍت أسفتاذ سفبتياا رود

 يعٍت :

يف  سفففم احملتفففوي, خطففففوات التفففدريس ال يفففزاا غففففَت ماتملفففة و عففففب  . أ

 االلتبال إا الاتابة

 عب ادلادة  إعداد عملّية التدريس  صورة جلعلها شلتعة . ب

يف  سفففففم التمفففففرين , عليفففففك مضفففففاعةة أمثلفففففة التمفففففرين الفففففيت سفففففتعط   . ت

 للطألب
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 نتيجة من ورقة الصحة من خبير علم الصرف  .0

ينفففاير  ٘ة التصفففحيح مفففع خبفففَت علفففم الصفففرف  امفففت يف التفففاري  عمليففف

, مفن هفذل العمليفة   S.Pdيعفٍت أسفتاذة ديسفي أرليتفا ففًتى  ٕٕٔٓسفنة 

 تووه لتيجته كما يلي: 

 نتيجة من ورقة الصحة من خبير علم الصرف:  0الجدوال 

No Komponen 

Penilaian  

Validato

r 

Jml

h 

Skor 

Max 

% Keterangan 

ٔ 

ٔ Keefektifan 

pembelajaran 

ilmu shorof di 

kelas 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang 

Valid 

ٕ Antusias siswa 

terhadap 

pembelajaran 

ilmu shorof 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٖ Perhatian 

sisuwa terhadap 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang 

Valid 
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penjelasan guru 

ٗ Keaktifan siswa 

dalam membaca 

materi pelajaran 

yang dibimbing 

guru 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

٘ Ketersediaan 

fasilitas 

penunjang 

pemelajaran 

ilmu shorof 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Sangat Valid 

ٙ Sistematika 

konsep materi 

dasar ilmu 

shorfi 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٚ Kesesuaian 

konsep materi 

dasar ilmu 

shorfi terhadap 

materi 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 
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pembelajaran 

ٛ Mendorong 

rasa ingin tahu 

siswa terhadap 

tashrif fiil 

madhi dan fiil 

mudhari’ 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Valid 

ٜ Materi ilmu 

shorfi yang 

disajikan sesuai 

dengan 

kebenaran 

keilmuan 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٔٓ Materi ilmu 

shorfi yang 

disajikan 

menambah 

pemahaman 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘  Valid 

Jumlah 00 00 066 001 Valid 

Rata-rata    0071 
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اإلضافة من اجلدواا السابق أ  لتيجة من ور ة الصحة مفن خبفَت  

علفففم الصفففرف تبفففُت أ  هفففذل الوسفففيلة الفففيت صفففنعتها الااتبفففة أ فففا تواففففق كففف  لاحيفففة 

تعلفيم خطفة . فادلعدا من خبَت ادلادة العربية يدا علف  أ  هفذل ٘,ٚٙمبعدا % 

بطريقففة اإلكتشففاف هففي صففحيحة, ولاففن يووففد افففًتاح التعففدي  مففن  اللغففة العربيففة

 يعٍت : S.Pdديسي أرليتا فًتى اخلبَت يعٍت 

 أكم   الشرح مرة أخرى . أ

 ادلادة عن علم الصرف  صَتة ودا . ب

ج. شرح ك  الةعف  يعفٍت الةعف  ادلاضف ,الةع  ادلضفار  و الةعف  انمفر ال 

 يزا غَت اكتماا 

  ادلث  ك  فع  أفض  يشرح . د

 نتيجة من ورقة الصحة من خبير جودة  المادة تعليم .0

عمليفففة التصفففيحيح مفففع خبفففَت وفففودة  ادلفففادة تعلفففيم الفففيت  امفففت يف 

يعفففٍت أسفففتاذ شفففريف الفففدين لشفففوتيو ,  ٕٕٔٓينفففاير سفففنة  ٘التفففاري   

S.Pd :من هذل العملية  تووه  لتيجة كما يلي . 
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خبياار جااودة  المااادة نتيجااة ماان ورقااة الصااحة ماان :  0الجاادوال 

 تعليم

No Komponen 

Penilaian  

Validator Jml

h 

Skor 

Max 

% Keterangan 

ٔ 

ٔ Kejelasan 

rumusan 

masalah dengan 

Standar 

Kompetensi 

dan 

Kompetensi 

Dasar 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

ٕ Kemudahan 

memilih materi 

pembelajaran 

kompetensi 

dasar 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٖ Kejelasan 

Petunjuk 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 
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belajar 

ٗ Ketepatan 

memilih materi 

yang 

dikembangkan 

ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ Sangat Valid 

٘ Ketepatan 

pemilihan 

bahasa dalam 

menguraikan 

materi 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٙ Kejelasan 

contoh pada 

materi 

pembelajaran 

dari fi’il madhi, 

fi’il mu’hari' 

dan fi’il ‘amar 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٚ Kejelasan 

tashrif fi’il 

madhi, fi’il 

ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ  Sangat Valid 
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mu’hari' dan 

fi’il ‘amar pada 

materi 

pembelajaran   

ٛ Ketepatan 

pemberian 

latihan dengan 

materi 

pembelajaran 

ٕ ٕ ٗ ٘ٓ Kurang Valid 

ٜ Kesesuaian 

materi dengan 

inti 

pembelajaran 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

ٔٓ Kebenaran 

isi/konsep 

pembelajaran 

ٖ ٖ ٗ ٚ٘ Valid 

Jumlah 06 06 46 016 Sangat valid 

Rata-rata    017

6 
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اإلضافة من اجلفدواا السفابق أ  لتيجفة مفن ور فة الصفحة مفن خبفَت وفودة  

ادلادة تعليم تبُت أ  هذل الوسيلة اليت صنعتها الااتبة أ ا توافق كف  لاحيفة مبعفدا 

خطفة تعلفيم اللغفة . فادلعفدا مفن خبفَت ادلفادة العربيفة يفدا علف  أ  هفذل ٓ,٘ٚ% 

اففًتاح التعفدي  مفن اخلبفَت  بطريقة اإلكتشفاف هفي صفحيحة,  ولافن يووفد العربية

 يعٍت :  S.Pdأستاذ شريةدين لشوتيو , يعٍت 

 يشرح ادلادة ويضح ودا . أ

 زيادة حتسُت الشرح . ب

 د. البحث عن نتيجة البحث

بطريقففة  خطففة تعلففيم اللغففة العربيففة صفف  هففذا التطففوير علفف  اإللتففاج وهففو 

اإلكتشفاف. هنفاك مشففاألت الفىت تسففّبب هفذا التطففوير , منهفا يعففٍت   بف  يففدخ   

  يسففاعد  خطففة تعلففيم اللغففة العربيففةادلففدرس إا الةصفف  , عففب ادلففدريس يسففتعد 

 ادلدرس يف شرح  ادلادة إا التلميذات. 

أسففففتعملت الااتبففففة هففففذا البحففففث بنسففففناد إا منففففوذج التطففففوير كمففففا شففففرح 

. يشفففرح  D -ٗر يعفففرف باالتصفففميم ٕٚٔٓ:ٜٗيولو ,  ياغروفففا  )سفففوو

 ياغروففففففففا  و سففففففففوويولو )أ  هنففففففففاك أربففففففففع منففففففففوذج التطففففففففوير, وهففففففففو التعريففففففففف 
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(Define( ر, مرحلففففففففففففففففففففففة التيطففففففففففففففففففففففيمDesign ر, مرحلففففففففففففففففففففففة التطفففففففففففففففففففففففوير

(Development( ر, واإللتشفففففارDissemination ر. ولافففففن  يف هفففففذا

البحث, تستعم  الااتبة النموذج الثألوة انوا, ن  البحث  د تناوا اخلطفوات 

مرحلفففة التيطفففيم, مرحلفففة التطفففوير ويفففدخ  التصفففحيح مفففن اخلفففرباء التعريفففف, مفففن 

 عملية التطوير.

 ه.  تحديد البحث 

 أما  تحديد البحث في ىذه الرسالة العلمية ىي :  

هذا البحفث ال يسفتعم  التجريفب ادليفداين ن  البحفث  فد تنفاوا  .ٔ

اخلطففوات مففن التعريففف و التيطففيم و التطففوير واالخففر التصففحيح 

 خطفففة تعلفففيم اللغفففة العربيفففةمفففن اخلفففرباء. أمفففا اخلفففرباء الفففيت تصفففحيح 

مفن خبفَت  خبفَت ادلفواد,وبطريقة اإلكتشاف هي خبفَت مفن حيفث  

 ليم.علم الصرف, و خبَت وودة  ادلادة تع

الثامن يف  صفلل بطريقة اإلكتشاف خطة تعليم اللغة العربيةهذا  .ٕ

 باسَت بوكت تنجيادلعهد الديٍت 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة  . أ

 إعداد عملّية التدريس فهي : أما الخالصة من تطوير كتاب الجيب لي 

الثففففامن يف  صفففففبطريقففففة اإلكتشففففاف للخطففففة تعلففففيم اللغففففة العربيففففة تطففففوير أ   .ٔ

. يشفرح  ياغروفا  و  D -ٗباالتصفميم  باسفَت بوكفت تنجفيادلعهفد الفديٍت 

ر, مرحلفة Define)سوويولو )أ  هناك أربفع منفوذج التطفوير, وهفو التعريفف 

ر, واإللتشففار Developmentر, مرحلففة التطففوير )Designالتيطففيم )

(Dissemination ر. ولان  يف هذا البحث, تسفتعم  الااتبفة النمفوذج

مرحلففففففة التعريففففففف, الثألوففففففة انوا, ن  البحففففففث  ففففففد تنففففففاوا اخلطففففففوات مففففففن 

 التيطيم, مرحلة التطوير ويدخ  التصحيح من اخلرباء عملية التطوير.

الثففففامن يف  صفففففبطريقففففة اإلكتشففففاف للخطففففة تعلففففيم اللغففففة العربيففففة أ  تطففففوير  .ٕ

. تعريف هذل النتيجة من ور ة التصحيح من باسَت بوكت تنجيادلعهد الديٍت 

خبَت علفم الصفرف هفو  %,  ٓٚاخلرباء, أما ادلعدا من خبَت حيث ادلواد هو 

 %. ٘ٚتعليم هو %7 و خبير جودة  المادة ٘,ٚٙ
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 االفتراحات . ب

  سب اخلألسة السابقة, تقًتح الااتبة إ ًتاحات كما يلي:

عنففد تقففدم ادلففادة, عففب ادلففدرس إعففداد عمليّففة التففدريس  يففث تاففو   .ٔ

 ينقلها ادلعلم أكثر تزكيزا وفعالية.ادلادة اليت 

ميافففن تبسفففيم وحتسفففُت لتففففائج خطفففة تعلفففيم اللغففففة العربيفففة بفففا ادلووفففود  .ٕ

 التدريس والتعليم.

عندما يذهب الااتبة إا ادلددرسة, كثَت من ادلعلمفُت ال يسفتيدمو   .ٖ

 إعداد عملّية التدريس
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