
أ ما املبعوث رمحة للعاملني،  احملبوب دمحم بسم هللا املوجود قبل اخمللوقات والصالة والسالم عىل س يدان

جبامعة النور اجلديد الإسالمية بيطان كام عرفنا أ ن املهنج املس تخدم لقسم تعلمي اللغة العربية فبعده، 

ىل اليوم مـ 7102الس نة مذ  (KKNIهو املسمى هبيلك املهنج ادلرايس الإندونييس )بروبولنجا  ، اإ

وفقا لرأ ي أ . د. نور لقاء. ونورد منوذج تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا  01مت معلية التعلمي يف ستو 

املرتىض
0

   فامي ييل: 

 مواد تعلمي همارة الالكم عىل أ ساس العقيدة والرشيعة وال خالق ابلبطاقة وخريطة املفاهمي

 الزمن ال س بوع املوضوع الرمق

فهام رؤاي القسم 0  دقيقة 071 ال ول التعارف واإ

دقيقة 071 الثاين أ راكن الإميان 7  

دقيقة 071 الثالث صفات  3  

دقيقة 071 الرابع املالئكة  4  

دقيقة 071 اخلامس الكتب  5  

دقيقة 071 السادس مراجعة 1  

دقيقة 071 السابع  الرسل 2  

آخر 8 دقيقة 071 الثامن اليوم ال  

دقيقة 071 التاسع  أ راكن الإسالم 9  

دقيقة 071 العارش فروض الوضوء 01  

دقيقة 071 احلادي عرش مراجعة 00  

دقيقة 071 الثاين عرش أ راكن الصالة 07  

دقيقة 071 الثالث عرش  الصلوات امخلس 03  

دقيقة 071 الرابع عرش أ خالق الودل 04  

دقيقة 071 اخلامس عرش نصاحئ ال س تاذ 05  

دقيقة 071 السادس عرش مراجعة 01  

                                                 
 

0
ندونيس يا اجلامعة احلكومية مالنغ   جاوي الرشقية اإ



 

، 00، 1) بناء عىل ذكل جيب عىل املعمل أ ن يقوم ابملراجعة للمواد ادلراس ية بعد متام تعلمي أ ربعة دروس

ذكل أ ن يفتح املعمل و ، (لس تعاب الطالب اختبارا وتقومياقياسا و حيث تعد ثالث مراجعات  01

ن اكن -قبل لك يشء ابلتعارف يسدر تل ا  هويكفيرؤاي القسم الطالب عن  فهامفيواصل ابإ -اديجدالطالب اإ

عادة  ن اكن رؤاي القسميضاح اإ اإ أ هداف التعلمي املراد عىل تتضمن ل ن رؤاي القسم  ملاذا؟ ،اميقدالطالب  اإ

آخر غاية التعلمييف  حتقيقها القمي نقلت من املهنج ادلرايس  يف ة املنصوصةاملدّونأ هداف التعلمي ، بقول أ

 بعدمث من املهنج ادلرايس نقلت خطة التدريس كام املسؤولون  تفق علهياواليت ارؤاي القسم املوجودة يف 

املهنج ترتيب   فهموتسهليال ل  .خطة التدريسعىل أ ساس )الكتاب التعلميي( مّصمت املواد التعلميية  ذكل

 ما ييل: ظ وحنلل نالحبعده ما قبهل و ادلرايس و 

 

  

 

 

 

 

 

 التقدير والاحرتام، وهلل نفس ال مر وحقيقة احلال. طاليب العربية يعجل  هذا ومن القسم

 .ـم 7170يوليو  09بيطان، 

 قسم تعلمي اللغة العربية

عداد معمل العربية املثايل واجملهتد يف حتقيق ضوابط معهد النور  أ ن يگون القسم قسام صادقا ومشجعا يف اإ

 اجلديد الإساليم وواعياته امخلس وعامال بروح العمل وقامئا عىل أ ساس الثقافة الإندونيس ية

 (Kurikulum KKNI) املهنج ادلرايس

 (RPS) خطة التدريس

 (Modul/Buku) املواد التعلميية


