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 البحث مستخلص
تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة مع د . ـ2016، دلة فطرم نبيلة

 كلية الدراسات العليا جامعة . قسم تعليم اللغة العربية. رسالة ا١تاجستَت.اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا
الدكتور ( 2، الدكتور ٤تمد عبد اٟتميد( 1: ا١تشرؼ. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

. زيد بن ٝتَت
 

  البحث كالتطوير السلوكية البليوية،التعليم، اللغة العربية،ا١تل ج، : ادلفتاحيةالكلمات 
 

عدـ كجود ا١تل ج سيؤدم إذل ظ ور ا١تشكالت، ك ،أداة من األدكات ا١ت مة يف ٧تاح تعليم ماا١تل ج 
ا١تشكلة يف . كغَت ذلك كعدـ كضوح توزيع ا١تواد الدراسية، صعوبة ا١تعلم أك ا١تدرسة يف تقدًن التعليم اٞتيد،: مل ا

مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي ااف هي عدـ كجود ا١تل ج كدليل للمعلمُت كالطلبة يف تلفيذ عملية 
 Teori)اللظرية السلوكية البليوية  مل ج تعليم اللغة العربية على أساسك. التعليم الفعاؿ يف الدكرة ا١تكثفة

Behaviorisme Struktural) مالئمة بتعليم اللغة يف مستول اللغة ا١تبتدئ. 
كيف يتم تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية ( 1: أسئلة البحث يف هذا البحث هي

ي دؼ هذا كيف جودة ا١تل ج ا١تصمم؟ ك (2السلوكية البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا؟ 
تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي ( 1: البحث

 .تقيس جودة ا١تل ج ا١تصمم (2سوملب مدكرا، ك 
 كهي طريقة (Research & Development)  الباحثة يف هذا البحث مل ج البحث كالتطويرتاستخدـ

ا١تد ل الكيفي كالكمي ألف فيه كاستخدمت الباحثة . البحث ا١تستخدمة للحصوؿ على نتائج معُت كٕتربة فعالة
 .عملية كصفية كإحصائية عن ٖتصيل التجربة

 اللظرية السلوكية البليوية لطلبة مع د اللقاية أساسعلى  مل ج تعليم اللغة العربية صميما٠تطوات يف ت
 كا١تعلمُت يف تدريس  ١تع د اللقاية اإلسالميٖتليل اٟتاجات كمشكالت مركز اللغة العربية( 1 :اإلسالمي هي
ٖتليل حاجات الطلبة إذل ( 3، ٚتع البيانات كا١تعلومات عن نظاـ التعليم يف مركز اللغة العربية( 2، اللغة العربية

بعد مراعاة حاجات مركز اللغة العربية كا١تعلمُت  ٗتطيط الغايات كنواتج التعليم( 4 ،ا١تواقف يف تعليم اللغة العربية
تعيُت الطريقة ( 7، ا تيار ا١تواد التعليمية( 6 ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات،( 5 ،كالطلبة كمستول قدرهتم

 ١تعرفة جودة أما ا٠تطوات . ترتيب اتول ا١تل ج ا١تطور(9، تعيُت أسلوب التقوًن فيه( 8، كالوسائل التعليمية
" جيد جدا"صل جودة ا١تل ج ٣تمال إذل تقدير ت جيت انت ك،التحكيم من ا٠ترباء( 1:  هيا١تل ج ا١تطور

إلصالح يف  حيتاج إذل اكاضح كملاسب ٔتستول الطلبة، كلكن  ا١تطور أف ا١تل جئ ميتضح من آراك (.87،27%)
 تقدًن الشرح عن ا١تل ج أماـ مدير مع د اللقاية اإلسالمي يف قسم تطوير اللغة (2  مث.بعض مضموف ا١تل ج

كرئيسة مركز اللغة العربية كنائبت ا كمعلمي اللغة العربية كالطلبة يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية، مث طلبت مل م 
مركز اللغة يف ٣تموعة ا١توافقة من ا١تعلمُت كمسئولُت يف أمور ا١تل ج ك. التعليقات كا١تدا الت حوؿ هذا ا١تل ج

 .%98،88كصلت إذل  طلبةاؿ من ٣تموعة ا١توافقةأما . %87،87كصلت إذل درجة  العربية
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Kurikulum merupakan salah satu alat yang penting dalam keberhasilan sebuah 

pembelajaran, karena tidak adanya kurikulum dapat menyebabkan munculnya beberapa 

masalah, diantaranya kesulitan guru atau sekolah dalam mengajarkan sesuatu denga 

benar, tidak jelasnya pembagian mata pelajaran, dsb. Permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh Markaz al-Lughah al-Arabiyah Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura 

adalah tidak adanya kurikulum pembelajaran sebagai pegangan bagi guru dan siswa untuk 

melaksanakan pembelajaran yang efektif, dan Kurikulum pembelajaran Bahasa Arab 

yang dikembangkan berdasarkan Teori Behaviorisme Strukturalis sesuai dengan 

kemampuan bahasa siswa Pondok Pesantren Annuqayah di tingkat dasar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pendesainan 

kurikulum pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan teori Behaviorisme Strukturalis untuk 

siswa Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura? 2) Bagaimana kualitas kurikulum 

yang didesain tersebut? Dan penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendesain kurikulum 

pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan Teori Behaviorisme Strukturalis untuk siswa 

Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep Madura, dan 2) Mengukur kualitas kurikulum 

yang didesain tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan dengan 

pendekatan kualitatif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan sebuah 

produk tertentu kemudian menguji coba efektifitas produk tersebut, dan dalam prosesnya 

terdapat deskriptif statistik dari hasil uji coba. 

Langkah-langkah dalam mendesain kurikulum pembelajaran Bahasa Arab 

berdasarkan teori Behaviorisme Strukturalis untuk siswa Pondok Pesantren Annuqayah 

adalah: )1) analisis kebutuhan dan problematika yang terjadi di Markaz al-lughah al-

Arabiyah Pondok Pesantren Annuqayah, )2) mengumpulkan data dan informasi tentang 

sistem pembelajaran, )3) analisis kebutuhan siswa terhadap situasi dan kondisi 

pembelajaran, )4) merancang tujuan dan lulusan, )5) merancang program pembelajaran, 

)6) memilih bahan ajar, )7) menentukan metode dan media pembelajaran, )8) menentukan 

teknik evaluasi, dan )9) menyusun isi kurikulum. Sedangkan langkah-langkah untuk 

mengetahui kualitas kurikulum yang didesain adalah: )1) validasi dari ahli kurikulum, dan 

hasilnya menunjukan bahwa prosentase kualitas kurikulum tersebut secara umum 

mencapai 87,27% dengan nilai “sangat baik”. Ahli kurikulum tersebut berpendapat 

bahwa kurikulum yang dikembangkan sudah jelas dan sesuai dengan tingkatan siswa, 

akan tetapi perlu adanya perbaikan pada sebagian isi kurikulumnya. )2) 

mempresentasikan kurikulum di depan Mudir Pondok Pesantren Annuqayah dalam 

bidang pengembangan bahasa, ketua Markaz al-Lughah al-Arabiyah dan wakilnya, para 

guru, dan semua peserta kursus intensif di Markaz al-Lughah al-Arabiyah, kemudian 

meminta masukan dan saran seputar kurikulum yang didesain. Dari angket yang diajukan 

kepada guru dan penanggung jawab kurikulum Markaz, 87,87% dari semua jumlah 

responden menjawab setuju. Sedangkan dari angket yang diajukan kepada siswa, 98,88% 

menjawab setuju. 
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Curriculum is one of the essential tools in the success of a learning. The absence 

of a curriculum can lead to the emergence of some problems, such as difficulty of 

teacher/school in teaching something, confuses the division of subjects, etc. And the 

problems that are being faced by Markaz al-Lughah al-Arabiyah in Annuqayah Boarding 

School Sumenep Madura is the absence of an Arabic learning curriculum that is used as a 

handle for teachers and students to carry out an effective learning. Curriculum of arabic 

learning that is developed based on Structural Behaviorism in accordance with the 

language proficiency of students in Annuqayah Boarding School. 

The questions of this research are: 1) How does the curriculum design in Arabic 

learning based on the theory of Structural Behaviorism for students in Annuqayah 

Boarding School Sumenep Madura? 2) What is the quality of the curriculum designed? 

This study aimed to design a curriculum in Arabic learning based on the theory of 

Structural Behaviorism for students in Annuqayah Boarding School Sumenep Madura 

and measure the quality of the curriculum designed. 

This research used Research and Development method with qualitative and 

quantitative approach, the research method which produces a particular product then test 

the effectiveness of it, and in the process there is a descriptive statistics of the trial results. 

The steps in designing a curriculum of Arabic learning based on Structural 

Behaviorism for students in Annuqayah Boarding School are: (1) the analysis of the 

needs and problems that occur in Markaz al-lughah al-Arabiyah, (2) collect data and 

information about the learning system, (3) analysis of the needs of the students against the 

situation and conditions of learning, (4) design goals and the graduates, (5) designing a 

learning program, (6) select the learning materials, (7) determine the learning methods 

and media , (8) specify the evaluation techniques, and (9) sort the contents of the 

curriculum. The measures to find out the quality of the curriculum designed are: (1) the 

validation from the curriculum experts, and the results showed that the percentage of the 

curriculum in general quality of 87.27% with a “very good” value. The curriculum 

experts argue that the curriculum was clear and in accordance with the level of the 

students, but the need for improvements on some contents of the curriculum. (2) present 

the curriculum in front of the director of Annuqayah Boarding School in the field of 

language development, chairman of Markaz al-Lughah al-Arabiyah and her deputy, the 

teachers, and all participants of the Intensive Course in Markaz al-Lughah al-Arabiyah, 

then ask them for feedback and suggestions about curriculum designed. From the 

questionnaires submitted to the teachers and the responsible of curriculum in Markaz 

obtained the level of agreement reached 87,87%. And the questionnaires submitted to the 

students, obtained the level of agreement reached 98,88%. 

 
 



 شكر وتقدير
 

اٟتمد  رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ بسم هللا الرٛتن الرحيم، 
 .األنبياء كا١ترسلُت كعلى آله كأصحابه أٚتعُت، كبعد

تسر الباحثة انت اء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستَت، كهلا تريد الباحثة أف 
تقدـ من صميم قلب ا العميق أجزؿ الشكر ك أٙتن التقدير ١تن قد ساهم كساعدها على 

 :كتابة هذه الرسالة، كهم 
 األستاذ الدكتور اٟتاج موجيا راهرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم حضرة -1

 .اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

، مدير الدراسات العليا كالدكتور اٟتاج ْتر الدين األستاذ الدكتور اٟتاج فضيلة -2
كلدانا كرغاديلاتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 .اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

  زيد بن ٝتَت بصفته ا١تشرؼ األكؿ، كالدكتور٤تمد عبد اٟتميد  الدكتورفضيلة -3
بصفته ا١تشرؼ الثاين، اللذاف كج ا الباحثة كأرشداها كأشرفا علي ا بكل اهتماـ 

 فل ما من الباحثة  الص الشكر كالتقدير كصرب كحكمة يف كتابة هذه الرسالة،
 .كمن هللا عظيم الثواب كاٞتزاء

 ، كٚتيع األساتذةٚتيع مدبرم مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالميٝتاحة  -4
 لطلب البيانات كفارغ فرصته للمقابلة كا١تلاقشة  الباحثة فيه، كمن ساعدكالطلبة
 .كا١تلاظرة

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اٟتكومية جامعة يف الدراسات العليا  ٚتيع األساتذة -5
فل م من الباحثة كل الشكر .  يف قسم تعليم اللغة العربية اًتمُت  اصةماالنج

 .كالتقدير على ما قدموه من العلـو كا١تعارؼ كالتشجيع كجزاهم هللا  َت اٞتزاء

عم أٛتد عفيف حسن كأٛتد حليف حسن، ك اؿ أٛتد كريد كاألنوار كنور  -6
سليم، ك الة فرحة كمؤملة كسيت عائشة، كأخ ٤تمد زنيت أكمل كعبد هللا شريف 



كأ ت فرح فضيلة كدكم شريفة عبقرم، ككل العائلة كاألشقاء كالزمالء كاألصدقاء 
 ككل من ساهم يف إ راج هذا ال تستطيع الباحثة أف تذكرهم ٚتيعا هلا،الذين 

العمل ا١تتواضع إذل حيز الوجود كلو بكلمة التشجيع، ٢تم  الص الشكر كالتقدير 
 .كاالمتلاف

دعو ٢تم هللا ت أف فحسب ا بالتقدًن إال قوؿ الشكر اٞتزيل لباحثةال قوؿ جيدر ؿ
 ،عملوا كيزيدهم من فضل م فيما عملوا اٞتبار كالوهاب على أف جيزي م بأحسن ما

تسأؿ هللا أف تكوف أعما٢تم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة ا١تاجستَت هذه نافعة كمفيدة ك
 .للعباد كالبالد، آمُت
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 الفصل األول
 اإلطار العام  
  

 
 خلفية البحث -أ 

التعليم شيء م م ٟتياة اإلنساف ألف ٚتيع أنشطة اٟتياة البشرية حيتاج إذل 
 .كهلاؾ طرؽ عديدة للحصوؿ على العلم، أحدها من  الؿ عملية التعليم. العلم

يتعلق التعليم بالعوامل كا٢تدؼ كا١تواد ا١تدركسة كطرؽ التدريس كا١تعلم كالوسائل 
ا١تعلم إليصاؿ ا١تعلومات كا١ت ارات إذل   كالتعليم كذلك عملية قاـ هبا.الدفعة له

 .أذهاف التالميذ كصٌك حوافظ اللاشئ ٔتسائل العلـو كالفلوف
 يف التعليم علد اإلسالـ ال خيلو عن البحث فيما يتعلق باللغة البحث

أصبحت اللغة العربية من ا١تواد التعليمية الرئيسية يف ا١تؤسسات كا١تدارس . العربية
كهلاؾ ا١تؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت تقـو . اإلسالمية يف بالدنا إندكنيسيا

 .بعملية التعليم كتعلم اللغة العربية ا١تتواصلة، كمن أمه ا ا١تعاهد اإلسالمية
ا١تستعمل " الكيتاب"يف إندكنيسيا هو بدؿ من مصطلح " ا١تع د"مصطلح 

للمؤسسة الًتبوية يف عصر الدكلة األموية، كهي ا١تؤسسة الًتبوية اإلسالمية اليت 
كاألهداؼ الرئيسية من . تقـو يف أكؿ نشأهتا تعليم الكتابة كالقراءة بلظاـ اٟتلقة

عملية التعليم يف ا١تع د هي لًتبية األكالد ليصبحوا من ا١تسلمُت الذين ديلكوف 
 .العلـو الديلية حىت يتمكلوا من أف يلشركا اإلسالـ يف العادل

                                                           
1 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 13. 

 .10، ص(2007مطبعة دار السالـ، : كونتور) الرتبية والتعليم، يونس ٤تمد 
3 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 4. 



تلقسم ا١تعاهد يف إندكنيسيا إذل قسمُت ٗتتلف يف أمناط نظاـ تعليم ا 
أف ا١تعاهد السلفية تركز عملية التعليم . كهي ا١تعاهد السلفية كا١تعاهد العصرية

كالتعلم على مطالعة الكتب الًتاثية كاستيعاب القواعد العربية من اللحو كالصرؼ 
كالبالغة، أما ا١تعاهد العصرية تركز على استيعاب اللغة العربية لالتصاؿ كتطبيق ا 

 كهلاؾ أيضا ا١تعاهد اليت مزجت نظاـ ا١تع د .٧تليزيةككذلك يف تعليم اللغة اإل
 .السلفي كالعصرم

الذم مزج نظاـ ا١تع د السلفي كالعصرم هو أحد ا١تعاهد يف سوملب 
نظرا إذل ا١تقابلة اليت قامت هبا . غولؤ-مع د اللقاية اإلسالمي كيقع يف قرية غولؤ

الباحثة مع مدير مع د اللقاية اإلسالمي يف قسم تطوير اللغة، أف ا٢تدؼ الرئيسي 
من تعليم اللغة العربية يف هذا ا١تع د هو تزكيد الطلبة با١ت ارات اللغوية االتصالية، 

 .ككذالك تزكيدهم باستيعاب القواعد العربية
 مؤسسة تعليم اللغة العربية تسمى ٔتركز اللغة العربية، ع دلذلك يف هذا ادل

 علد تأسيس ا على تعليم م ارة الكالـ، تعليم ا هيئة لغوية صغَتة تركز عملية كهو
مركز اللغة العربية تظٌلله بوصفه هذا ا١تركز . كلكله ال يًتؾ ا١ت ارات األ رل

 فقهكاؿ، أحدها دار اللغة العربية  مع د اللقاية اإلسالميمؤسسات لغوية يف
 لوبلجسا  يف، كهيئة تلمية اللغة األجلبية قسم العربية(Latee)اليت يف  السلفي

(Lubangsa)لوبلجسا الشرقي  يف، ك٣تلس اللغة العربية( Lubangsa Utara) ،
يلٌفد مركز اللغة  .، كغَتها(Lubangsa Selatan )نويبلوبلجسا اجليف كهنضة اللغة 
 ، ا١تكثفةةدكراؿر اللغة العربية يف مع د اللقاية اإلسالمي ؾمتطو العربية أنشطة

 ناطق عريب كمعلم اللغة العربية باستحضاره كتعليم الش ر ،ك٣تلس البحث
 .غَتهاك ،ا١تش ور، كاٟتلقة العربية

                                                           
4 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 117. 

 .(2016 يلاير 4سوملب، ) مقابلةهللا ثابت،   عبيد



الدكرة ا١تكثفة هي األنشطة األٌكلية للمبتدئُت لتعليم اللغة العربية يف مركز 
 .ا١ترحلة اإلعدادية كا١ترحلة االبتدائيةاللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي اليت في ا 

يلفذ مركز اللغة العربية ا تبار التصليف لس ولة الطلبة على اشًتاؾ عملية التعليم 
 .يف هذه الدكرة، كالتسجيل مفتوح لكل الطلبة يف مع د اللقاية اإلسالمي

 الباحثة بعد القياـ با١تالحظة كا١تقابلة، أف ا١تشكالت يف مركز اللغة دتكج
العربية ااف هي عدـ كجود ا١تل ج كدليل للمعلمُت كالطلبة يف تلفيذ عملية التعليم 

 كالدليل ا١تستخدـ هو الكتب التعليمية كاٞتدكؿ الدراسي .الفعاؿ يف الدكرة ا١تكثفة
 .فحسب

 ا١تل ج هو أساس من األسس ا١ت مة اليت تقـو هبا ا١تدرسة يف تعليم ا،
 ا١تدرسة هتيئ ا اليت الًتبوية ا٠تربات ٣تموعةا١تل ج الدراسي . ككذلك يف ا١تع د

 ٚتيع يف الشامل اللمو على مساعدهتم بقصد  ارج ا أك دا ل ا طالبلل
 منوا كالفلية كاللفسية كاٞتسمية، كاالجتماعية، كالديلية، كالثقافية، العقلية، اٞتوانب
 أف .ا١تلشودة الًتبوية األهداؼ ٖتقيق على كيعمل سلوك م تعديل إذل يؤدم

ا١تل ج اٞتيد سيقوده ا١تعلم يف تلفيذ عملية التعليم اٞتيدة، كعلى العكس، عدـ 
 . ا١تل ج اٞتيد سيحمل إذل االٕتاهات غَت الواضحة كغَت ا١تًتكزة يف تلك العملية

اللغة العربية بوصف ا لغة أجلبية حيتاج تعليم ا إذل ا١تل ج اٞتيد، ألنه أداة 
لذلك أف تعليم اللغة العربية ال يلحصر على . من األدكات ا١ت مة يف ٧تاح تعليم ما

إيصاؿ ا١تعلومات إذل الدارسُت فحسب بل يعتدم إذل التدريب كالتعويد اللغوم 
ا١تستمر، حيث يستخدـ الدارسوف اللغة العربية يف األنشطة اليومية حىت ديكن 

                                                           

 .(2016 يلاير 5سوملب، ) مقابلة ٤تمد لطفي الفارس، 

. 14ص ، (ـ1991دار ا١تعارؼ، : القاهرة) ادلنهج وعناصره إبراهيم بيسوين عمَتة، 
 التطوير التنظيمات، األسس، العناصر، ادلفهوم،: ادلناىج ا١تفىت، أمُت ك٤تمد الوكيل أٛتد حلمي 

 .19 ص ،(1998 ا١تصرية، اال٧تلو مكتبة: القاهرة ؛2-ط)



 عدـ كجود ا١تل ج سيؤدم إذل ظ ور .بذلك التواصل مع اللاطقُت هبا
صعوبة ا١تعلم أك ا١تدرسة يف تقدًن التعليم اٞتيد، كعدـ كضوح : ا١تشكالت، مل ا

توزيع ا١تواد الدراسية لكل فصل، كعدـ التلاسب يف استخداـ الوسائل التعليمية، 
 .كأشار عمر مهاليك أف هذه القضية ٖتتاج إذل تصميم ا١تل ج. كغَت ذلك

كللتدليل على أمهية ا١تل ج الدراسي باإلضافة إذل ما ذكر، تكفي اإلشارة 
كترل الباحثة أف مركز اللغة العربية حيتاج إذل ا١تل ج ا٠تاص، ألف . لتخطيط ا١تل ج

عملية التعليم كالتعلم اٞتيدة ستجرم بقيادة ا١تل ج ا١تالئم كدستور للمعلم يف إتاه 
فبلاءا على ذلك، فإف تصميم ا١تل ج ا٠تاص لتعليم اللغة العربية . تلك العملية

ا١تلاسب ٓتصائص الطلبة يف مستول اللغة ا١تبتدئ هو شيء الذم حيتاج إليه ذلك 
كنظرا إذل نظريات التعلم، أف اللظرية . ا١تركز ااف ليطبقه ا١تعلم يف الدكرة ا١تكثفة

مالئمة بتعليم اللغة يف  (Teori Behaviorisme Struktural)السلوكية البليوية 
مستول اللغة ا١تبتدئ لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي  اصة يف تعليم اللغة العربية، 

 .كٕتعل ا الباحثة كا١تبادئ يف تصميم مل ج تعليم اللغة العربية فيه
 يلظر .كاللظرية البليوية اللظرية السلوكية البليوية مركب من اللظرية السلوكية

هذه اللظرية إذل اللغة على أهنا جزء من السلوؾ اإلنساين الذم تشكله البيئة 
كالبيئة قد تكوف بيئة طبيعية كاليت يكتسب في ا الطفل لغة . ايطة به كتتحكم فيه

األـ، كقد تكوف بيئة تعليمية كاليت يتعلم في ا الدارس األجليب اللغة ا٢تدؼ، 
 .يف ا١تل ج ّتميع علاصره- غالبا–كا١تتمثلة 

                                                           

مطبعة جامعة : ماالنج) منهج اللغة العىربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العادلي ديوم ٛتيدة، 
 .2، ص (ـ2011موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنق، 

10  Omar Hamalik, Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangan 

Kurikulumnya (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 56. 

مكتبة : الرياض) النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 
 .51 ، ص(هػ1420ا١تلك، 



دل يقتصر االلتقاء بُت هاتُت اللظريتُت على ااراء كا١تبادئ فحسب، بل 
تعدم ذلك إذل اللتائج كالتطبيقات، مث انتقلت هذه التطبيقات إذل ميداف تعليم 

 ككاف تأثَت على تعليم اللغة العربية لغَت اللاطقُت هبا .اللغات األجلبية كالثانية
كاز عميقا جدا؛ سواء يف تأليف الكتب، أك يف أساليب تدريب ا١تعلمُت، أك يف 

 .طرائق التدريس كالطريقة ا١تباشرة، كالطريقة اٞتزئية، كالطريقة السمعية الشفوية
لقد ركزت الربامج اليت تولدها اللظرية السلوكية البليوية على لغة اٟتديث 

 .الشف ي؛ فقدمت م اريت االستماع كالكالـ، كأ رت م اريت القراءة كالكتابة
 ٔتستول اللغة ا١تبتدئ كبا٢تدؼ الرئيسي من تعليم اللغة العربية كهذه الربامج ملاسبة

 .يف مع د اللقاية اإلسالمي، يعٍت تزكيد الطلبة با١ت ارات اللغوية االتصالية
 كانطلقا على هذا البحث، تريد الباحثة أف تلتج مل ج تعليم اللغة العربية

ركز اللغة العربية يف مبعلى أساس ا١تبادئ يف اللظرية السلوكية البليوية للدكرة ا١تكثفة 
كهذا ا١تل ج مكتوب يف عدد من الصفحات . سوملب مع د اللقاية اإلسالمي

الورقية الذم يتكوف من اإلطار العاـ، كنبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية، 
كاألهداؼ يف تعليم اللغة العربية، ك٣تاؿ تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة، 

كا١توضوعات التعليمية  ، كالكفاءة األساسية كا١تؤشرات،(SKL)الكفاءة الل ائية 
ا١تقًتحة، كاألنشطة التعليمية، كالطريقة التعليمية، كالوسائل التعليمية ا١تقًتحة، 

 . الدراسيا١تخططكأسلوب التقوًن، كضوابط التعليم، كمصادر التعليم، ك
 
 

 

                                                           

. 53 ، صالنظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 
الطبعة ) ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف، 

. 55، ص (2010دار الفكر، :  القاهرة؛األكذل
. 53 ، صالنظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  



 أسئلة البحث -ب 
 :تقدـ الباحثة أسئلة البحث ااتيةنظرا إذل مشكلة البحث ا١تتقدمة، 

كيف يتم تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية  -1
 البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا؟

كيف جودة مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية  -2
 البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا؟

 
 أىداف البحث والتطوير - ج

بلاء على مشكلة البحث كأسئلة البحث السابقة ي دؼ هذا البحث 
 :الوصوؿ إذل األهداؼ ااتية

تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة  -1
 .مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا

 .تقيس جودة ا١تل ج ا١تصمم لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا -2
 

 مواصفات ادلنتج - د
 مع د لطلبة من هذا البحث تريد الباحثة أف تلتج مل ج تعليم اللغة العربية

 :اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا ٔتواصفاته كما تلي
ا١تلتج يف هذا البحث هو مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية  -1

مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي يف السلوكية البليوية للدكرة ا١تكثفة 
 .سوملب

 .هذا ا١تل ج مكتوب يف عدد من الصفحات الورقية -2
 :يتكوف هذا ا١تل ج من -3

 اإلطار العاـ 
 نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي سوملب 



  أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية ٔتع د اللقاية اإلسالمي
 سوملب

  ٣تاؿ تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية ٔتع د اللقاية
 اإلسالمي سوملب

  الكفاءة الل ائية(SKL) 
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات 
  ا١توضوعات التعليمية ا١تقًتحة 
  األنشطة التعليمية يف الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية ٔتع د اللقاية

 اإلسالمي سوملب
 الطريقة التعليمية 
 الوسائل التعليمية ا١تقًتحة 
 أسلوب التقوًن 
 ضوابط التعليم 
 مصادر التعليم 
 الدراسي ا١تخطط (Syllabus)  للمستول اإلعدادم كا١تبتدئ يف تعليم

اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة يتكوف من الكفاءة األساسية كا١تؤشرات، 
 .كا١توضوعات التعليمية، كالتقوًن، كا١تصادر التعليمية، كٗتصيص الوقت

 
 فروض البحث - ه

 على أساس اللظرية السلوكية البليويةصمم  ادلإف مل ج تعليم اللغة العربية
ركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي صالحية للتطبيق يف الدكرة ا١تكثفة مب

 .سوملب مدكرا
 فوائد البحث - و



ف ذه الفوائد تعود إذل كج تُت، الوج ة . إف هذا البحث له الفوائد الكثَتة
 :فأما الفوائد اليت تعود إذل اللاحية اللظرية، فمل ا. اللظرية كالوج ة التطبيقية

إف مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة  -1
العلـو الًتبوية  اصة ٔتا لًتقية مع د اللقاية اإلسالمي سوملب س ما قيما 

 .يتعلق ٔتل ج التعليم يف اللغة العربية
إف مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة  -2

مركز  يف مع د اللقاية اإلسالمي م م لتحسُت فعالية عملية تعليم اللغة العربية
 .اللغة العربية كترقيت ا

 :كأما الفوائد اليت تعود إذل اللاحية التطبيقية، ف ي
 هذا البحث مرجعا يف تطوير مل ج  نتيجةللمع د اإلسالمي، سوؼ يكوف -1

 .التعليم يف ا١تع د  اصة يف تعليم اللغة العربية
للمعلمُت، سوؼ يكوف ا١تلتج من هذا البحث دليل للمعلمُت يف تدريس  -2

 .اللغة العربية كيساعدهم فيه
للطالب، سوؼ يكوف ا١تلتج من هذا البحث الرتفاع كفاءة م اراهتم يف  -3

تعليم اللغة العربية  اصة يف تعليم م ارة االستماع كالكالـ ملاسبا بقدرهتم، 
 .ميسرا ككقفا ألغراض م كرغباهتم

 للجامعة، سيكوف هذا البحث مرجعا يف تطوير مل ج تعليم اللغة العربية -4
 . اصة يف ا١تع د اإلسالمي

للباحثة، سيكوف هذا البحث ٣تاال م ٌما يف إعداد مل ج تعليم اللغة العربية  -5
ع د على أساس اللظرية السلوكية البليوية يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية دل

 .اللقاية اإلسالمي سوملب
  
 حدود البحث - ز



سوؼ يكوف هذا البحث ْتثان كاضحان كمفٌصالن، ستحٌدد الباحثة هذا 
 :البحث على األمور ااتية

 على أساس اللظرية تعليم اللغة العربيةتصميم مل ج : اٟتد ا١توضوعي -1
كٖتدد الباحثة بتلك اللظرية يف ا١تبادئ األساسية لتعليم . السلوكية البليوية
يعٍت تصميم األهداؼ كا١تادة كالطريقة كالوسائل كاألنشطة اللغة العربية، 

 ا١تبادئ األساسيةالتعليمية كالتقوًن يف الدكرة ا١تكثفة على أساس تلك 
 .ْتسب اٟتاجة كمرحلة الطلبة، كهم من ا١تبتدئُت

يف مركز اللغة العربية ١تع د حددت الباحثة مكاف البحث : اٟتد ا١تكاين -2
 .غولؤ سوملب مدكرا-اللقاية اإلسالمي غولؤ

 .ـ2016-2015يف العاـ الدراسي : اٟتد الزماين -3

 
 الدراسات السابقة  - ح

 (2010)نور ديانا عارفة  -1

مل ج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة با١تعاهد : علواف البحث 
 ".ٔتادكرا"اإلسالمية 

معرفة األهداؼ، كأنواع اتويات، كالطرؽ ا١تستخدمة : أهداؼ البحث 
كالوسائل كالتقوًن يف بعض مراكز اللغة ٔتادكرا، كمعرفة 
مدل مالئمة مل ج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة 

 .ٔتادكرا

 .دراسة كصفية تقوديية ٖتليلية: مل ج البحث 

                                                           

رسالة  ،منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة بادلعاىد اإلسالمية مبدورا نور ديانا عارفة، 
 .(ـ2010،  اإلسالمية اٟتكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم: ماالنج )ادلاجستري



أف من حيث بلية ا١تل ج، أف مل ج تعليم اللغة  (1: أهم اللتائج 
العربية يف هذه ا١تراكز الثالثة، يدؿ على علاصر متكاملة 

تشتمل في ا األهداؼ، اتول، الطريقة، الوسائل 
كإف نوع تعليم اللغة العربية يف هذه ا١تراكز . كالتقوًن

من  (2الثالثة هي من نوه التعليم ا١تكثف يف ا١تع د، 
حيث اللظرية، إف مل ج تعليم اللغة العربية يف كل ا١تراكز 
الثالثة يدؿ على مالئمة ٔتل ج تعليم اللغة العربية اٟتديثة 

كمن  (3لللاطقُت بغَتها باللسبة إذل التقوًن الدا لي، 
حيث آثار تعليم اللغة العربية يف هذا ا١تراكز الثالثة اليت 
كانت من نوع التعليم ا١تكثف، إف التعليم يف ا١تركزين 

أقول كأشد تأثَت للطلبة من تعليم اللغة العربية يف مع د 
 .الواحد

 (2011)حسن اخلادتة حليمة السعدية  -2

تصميم ا١تل ج لتعليم اللغة العربية يف مؤسسة تربية : علواف البحث 
 .القرآف

إف أهداؼ هذا البحث ١تعرفة نوع ا١تل ج ا١تقرر لتعليم :  أهداؼ البحث
اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآف كتطوير ا١تل ج اٞتديد 

 .في ا كمدل فعالية ا١تل ج ا١تطور في ا

 .كمل ج هذا البحث من نوع ْتث الدراسي كالتطويرم:  مل ج البحث

                                                           

 رسالة تصميم ادلنهج لتعليم اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآن،، حسن ا٠تا٘تة حليمة السعدية 
 .(ـ2011 ،  اإلسالمية اٟتكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم: ماالنج) ادلاجستري



كنتيجة هذا البحث هي أف تطبيق ا١تل ج فعاؿ لًتقية :  أهم اللتائج 
قدرة األطفاؿ يف مؤسسة تربية القرآف ا١تدين العاـ 

يتعلم  (1:  باللظر إذل الواقع التالية2010-2011
ترتفع قدرة  (2األطفاؿ اللغة العربية بالسعادة كاٟتماسة، 

األطفاؿ للغة العربية بالدليل أف نتائج األطفاؿ الذين 
استخدموا ا١تل ج أثلاء عملية التعليم كالتعلم مرتفعة، كأما 
نتائج األطفاؿ الذين ال يستخدموف ا١تل ج فمن  افضة 

 .أك ثابتة

 (2012)مشتهر علي وردانا  -3

تصميم مل ج تعليم م ارة الكالـ ا١تبٍت على الفكرة : علواف البحث 
ْتث التطويرم ٔتع د دار اللغة كالدراسات اإلسالمية )

 .(باللجائن باميكاسن مادكرا

كي دؼ هذا البحث إذل أشياء م مة كهي معرفة :  أهداؼ البحث
كيفية إعداد مل ج تعليم م ارة الكالـ ا١تبٍت على 
الفكرة يف مع د دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 
باللجائن باميكاسن مادكرا ككذلك معرفة مدل 

صالحية مل ج تعليم م ارة الكالـ ا١تبٍت على الفكرة 
يف مع د دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باللجائن 

 .باميكاسن مادكرا

                                                           

حبث التطويري مبعهد )تصميم منهج تعليم مهارة الكالم ادلبين على الفكرة ، مشت ر علي كردانا  
جامعة موالنا مالك : ماالنج)  رسالة ادلاجستري،(دار اللغة والدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن مادورا

 .(ـ2012،  اإلسالمية اٟتكومية ماالنجإبراهيم



كمل ج هذا البحث من نوع ْتث التطويرم كهو :  مل ج البحث
طريقة ا١تستخدمة للحصوؿ على نتاج معُت كٕتربة 

 .فعالة

كنتيجة هذا البحث هي مل ج تعليم م ارة الكالـ :  أهم اللتائج
ا١تبٍت على الفكرة الذم قد حكم إليه ثالثة ا٠ترباء يف 

تعليم اللغة العربية كثبته عشرة مدرسي اللغة العربية 
ٔتع د دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باللجائن 

اإلطار  (1: باميكاسن مادكرا كيتكوف هذا ا١تل ج على
ٖتديد اتول ا١تل ج  (3كضع أهدؼ التعليم  (2العاـ 

( 6ٖتديد التقوًن  (5ٖتديد طرؽ التعليم ككسائله  (4
 .ا١تخطط الدراسي

 (2014)حممد يشري  -4

تصميم مل ج تعليم اللغة العربية للمكفوفُت على : علواف البحث 
ضوء متعدد األبعاد يف مؤسسة عائشة التكاملية 

 .بفونورككو

ي دؼ هذا البحث بتصميم مل ج اللغة العربية :  أهداؼ البحث
للمكفوفُت على ضوء متعدد األبعاد يف مؤسسة عائشة 

التكاملية بفونورككو ملطلقا من كفاءة التالميذ 
 .كحاجاهتم

                                                           

تصميم منهج تعليم اللغة العربية للمكفوفني على ضوء متعدد األبعاد يف مؤسسة ، ٤تمد بشرم 
،  اإلسالمية اٟتكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم: ماالنج)  رسالة ادلاجستريعائشة التكاملية بفونوروكو،

 .(ـ2014



كأما ا١تل ج ا١تستخدـ يف هذا البحث هو ْتث :   مل ج البحث
 .تطويرم با١تد ل الكيفي كالكمي

إف تصميم مل ج تعليم اللغة العربية ا١تتعدد األبعاد : أهم اللتائج 
للمكفوفُت حصل على ا١تل ج الذم حيتوم على 
األهداؼ كاتول كالتلظيم كالتقوًن ا١تتماشية من 

ي تم الباحث . حاجات التالميذ حوؿ قدرهتم كبيئت م
يف تصميم هذا ا١تل ج بتحليل األهداؼ من رئيس 
ا١تؤسسة كا١تدرسي اللغة العربية، كجيانب ذلك حيلل 
الباحثة ا١تواد كا١توضوعات من ا١تدرسُت كالتالميذ 

كمع ذلك إف ا١تل ج ا١تصمم على ضوء . ا١تكفوفُت
متعدد األبعاد على كجه عاـ جيد كمالئمة للتطبيق يف 

 .مؤسسة عائشة التكاملية بفونورككو

 :كأما أكجه الفركؽ بُت هذا البحث ببعض البحوث السابقة هي
خيتلف هذا البحث عن ٚتيع البحوث السابقة، : من جهة تركيز ادلوضوع -1

أف تركيز هذا البحث يف تطوير مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية 
السلوكية كالبليوية، أما تركيز البحث األكؿ عن كصفية مل ج تعليم اللغة 

 .العربية، كتركيز البحوث األ رل عن تصميم مل ج تعليم اللغة العربية
خيتلف هذا البحث عن البحث األكؿ، أف مل ج : من جهة منهج البحث -2

البحث يف هذا البحث هو مل ج البحث كالتطوير با١تد ل الكيفي 
كالكمي، أما مل ج البحث يف البحث األكؿ هو ا١تل ج الوصفي با١تد ل 

 .الكيفي
خيتلف هذا : من جهة األساس اخلاص يف تصميم ادلنهج أو تطويره -3

البحث عن ٚتيع البحوث السابقة، أف هذا البحث يعتمد على أساس 



اللظرية السلوكية البليوية، كأما البحث الثالث ا١تبٍت على الفكرة كالبحث 
 .الرابع يعتمد على ضوء متعدد األبعاد

خيتلف هذا البحث عن ٚتيع البحوث السابقة، : من جهة مكان الدراسة -4
أف مكاف الدراسة يف هذا البحث هو مركز اللغة العربية يف مع د اللقاية 
اإلسالمي سوملب،  كأما مكاف البحث للبحث األكؿ هو مراكز اللغة 

با١تعاهد اإلسالمية ٔتادكرا، كمكاف البحث للبحث الثاين هو مع د دار اللغة 
كالدراسات اإلسالمية باللجائن باميكاسن، كمكاف البحث للبحث الثالث 

 .هو ا١تع د االسالمي بياكمبوه سومطرة الغربية
 

 حتديد ادلصطلحات - ط
ا٠تطة ا١ترسومة الذم يلبغي أف يسلك به الًتبويوف لتحقيق : ادلنهج -1

 كا١تل ج ٔتف ومه اٟتديث كتقصدها الباحثة أيضا هو ٚتيع .أهداف م
ا١تخططة اليت توفرها ا١تؤسسة ١تساعدة  (اللشاطات أك ا١تمارسات)ا٠تربات 

الطلبة على ٖتقيق اللتائج أك العوائد التعليمية ا١تلشودة إذل أفضل ما 
 .تستطيعه قدرهتم

تلظيم مكونات ا١تل ج كعلاصره، كبتعريف آ ر يعٍت : تصميم ادلنهج -2
عملية تصميم ا١تل ج كٗتطيطه ا١تلاسب با٢تدؼ الرئيسي كدكافع الطلبة 

 . اللغة العربية كا١تلاسب ٔتستول كفاءهتمركزلتعلم اللغة العربية يف ـ
ا١تل ج يطرح ا١تواد التعليمية تفصيليا كأف تقسم : منهج تعليم اللغة العربية -3

كيف هذا البحث، . ا١ت ارات األربع فيه إذل الربنامج من الربامج التعليمية
 .اإلنشاء/تعليم اللغة العربية يتكوف فيه من تعليم اادثة كا١تطالعة كاإلمالء

                                                           

ملشورة ا١تلظمة : مصر) بويتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأسال رشدم أٛتد طعيمة، 
. 90، ص (1989، -إيسيسكو-اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة



اللظرية السلوكية يف علم اللفس مع  التقاء :النظرية السلوكية البنيوية -4
اللظرية البليوية يف علم اللغة يف كثَت من ا١تبادئ كااراء حوؿ طبيعة اللغة 

 اليت تلظر إذل اللغة على أهنا جزء من ككسائل اكتساهبا كتعلم ا كتعليم ا
أف تعلم اللغة هو ، كالسلوؾ اإلنساين تشكله البيئة ايطة به كتتحكم فيه

يتحوؿ هذا السلوؾ إذل كتعلم سلوؾ معُت عن طريق السيطرة على ا١تثَتة 
 .عادة

اسم ا١تع د اإلسالمي الذم يقع يف الشارع بوكيت ال٧تاراف : النقاية -5
 .غولؤ سوملب مدكرا-غولؤ

اسم ا١تؤسسة التعليمية اللغوية بوصفه مركز تطوير : مركز اللغة العربية -6
اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي الذم يقع يف الشارع بوكيت ال٧تاراف 

 .غولؤ سوملب مدكرا-غولؤ
أحد األنشطة التعليمية يف قسم التعليم كالدراسة يف مركز : الدورة ادلكثفة -7

 .غولؤ سوملب مدكرا- غولؤاللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 

 منهج التعليم: ادلبحث األول
 تعريف ادلنهج وعناصره - أ

جاته  كاٞتمعي  ... كاضح ك بٌُت  طريق تعٌت مل ج لفظة وجه  كنػي يجه  هنى ... كهني
لػىٍ جو  مىلػٍ ىجه  كسبيله  ىلػٍ ىجً  كا١تًل اجي  كضىحيه الطريقً  كمىلػٍ ىجي  كى

 التلزيل كيف. كا١ت
 .﴾كًمٍل اجان  ًشٍرعةن  ملكم جعللا لكلٌو ﴿

أم " كيقاؿ هنج ٤تمد األمر هنجا " هنج"األصل الثالثي لكلمة مل ج هو 
كالل ج بسكوف ا٢تاء أم سلك الطريق : سلكه"كهنج الطريق  ،"أبانه كأكضحه

 .ا١تل ج إذف  طة لطريقة يلبغي أف يسلكه الًتبويوف لتحقيق أهداف م .الواضح
 كتعددت كحديثا قدديا تطورا مف ومه ش د فقد تربويا اصطالحا ا١تل ج أما

 عبارة التقليدم أك القدًن مف ومه يف فا١تل ج. الًتبوية ا١تفاهيم لتطور طبقا تعريفاته
 إكساهبا على ا١تدرسة تعمل اليت كا١تفاهيم كاٟتقائق تا١تعلوما من ٣تموعة عن

 اا رين ٓتربات اإل١تاـ طريق عن قدراهتم كتلمية للحياة إعدادهم ي دؼ للتالميذ
 الدراسي اتول حوؿ يتمحور ا١تف ـو هذا ضوء على كا١تل ج .مل ا كاالستفادة

                                                           

 .383 ص2، ج لسان العربا١تصرم، ٤تمد بن مكـر بن ملظور األفريقي 
 .48(: 5 ) القرآف الكرًن

ملشورات ا١تلظمة : الرباط )تعليم العربية لغري الناطقني هبا؛ مناىجو وأساليبورشدم أٛتد طعيمة،  
 .59، ص (ق1410إيسيسكو، -اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

 ادلفهوم، العناصر، األسس، التنظيمات، التطوير: ادلناىج حلمي أٛتد الوكيل ك٤تمد أمُت ا١تفىت، 
 .15، ص(1998مكتبة اال٧تلو ا١تصرية، : القاهرة؛ 2-ط)



 يقـو مث متخصصُت  رباء بواسطة كتلظيم ا ا تيارها يتم اليت الدراسية ا١تواد أك
 .طالبلل بإكساهبا ا١تعلموف

 للمل ج يف ٣تاؿ تعليم العربية Operational Definitionكالتعريف اإلجرائي 
تلظيم معُت يتم عن طريقة تزكيد الطالب ٔتجموعة من اٟتقائق : هو كلغة ثانية

كاللفس حركية  Affective كالوجدانية Cognitive كا٠تربات كاألنشطة ا١تعرفية
Psychomotor اليت ٘تكل م من االتصاؿ باللغة العربية اليت ٗتتلف عن لغاهتم من 

 ، ارج ا ف م ثقافت ا ك٦تارسة أكجه اللشاط الالزمة دا ل ا١تؤسسة التعليمية أك
 :كيتميز هذا التعريف ٔتا يلي. كٖتت إشراف ا

 كاللظر إذل ا١تل ج على أنه ملظومة فيه تسليم ٔتبدأ ،أ ده ٔتبدأ التلظيم -1
 .التخطيط كاعتبار ا١تل ج تلظيما فرعيا لتلظيم أكرب

 هذا التعريف ليس ءفا١تل ج يف ضو. ٘تييزه بُت مف ـو ا١تل ج كعلاصر ا١تل ج -2
كا١تل ج ليس هو األهداؼ كما .  ألف ا٠تربات جزء من اتول،هو ا٠تربات

ج كمكوناته، كال قف ذه علاصر ا١تن. أنه ليس الطريقة كليس التقوًن أيضا
 .٘تثل، كهي ملفردة، مف ـو ا١تل ج

فتعليم اللغة العربية يف ضوء هذا ا١تل ج . نظرة الشاملة إذل العملية التعليمية -3
ليس قاصرا على تزكيد الطالب ٔتجموعة من اٟتقائق كا١تعلومات حوؿ 
العربية كإمنا هو أيضا ٘تكيل مم من اكتساب م ارهتا، كستخدام ا يف 

 .التفكَت كالتعبَت كالتواصل
كهو هلا خيتلف عن . ٖتديده لوظيفة اللغة بأهنا ٖتقيق االتصاؿ بُت اللاس -4

 .ا١تلاهج اليت ٖتدده كظيفة اللغة يف قراءة الًتاث

                                                           

دار جامعة أمدرماف اإلسالمية : أمدرماف) دراسات يف ادلناىج وتأصيلها حسن عبد الرٛتن اٟتسن، 
 .10، ص(للطباعة كاللشر، دكف السلة

 ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف،  
. 55، ص (2010دار الفكر، :  القاهرة؛الطبعة األكذل)



كهي هلا أم مع د علمي يذع ا٠تطة . ٖتديده ٞت ة ا١تسئولية يف تعليم اللغة -5
 .كيشرؼ عى تلفيذها سواء دا ل جدراف ا١تؤسسة أك  ارجه

 إف الطالب ال حيضر إذل ا١تع د. اللظرة إذل ا١تل ج على أنه كسيلة ال غاية -6
إنه حيضر ألنه . الفراغ أك زغية يف ٣ترد لقاء األصحاب العلمي إزجاء لوقت

كا١تل ج كسيلة  .كقد أ ذ ا١تع د على عاتقة مسئولية تعليمه. يريد أف يتعلم
 .لتحقيق هذه ا١تسؤكلية كليس ٣ترد غاية نقف علدها

 

علاصر ا١تل ج هي األهداؼ كاتول كالطرائق كالوسائل كاألنشطة التعليمية 
فاألهداؼ ٖتدد . كالتقوًن فيه، كهذه العلاصر ترتبط بعالقات متدا لة فيما بيل ا

كافة العلاصر األ رل، كتعمل هذه العلاصر بدكرها على ٖتقيق هذه األهداؼ، 
كما أف اتول يؤثر يف ا تيار الطرائق كالوسائل اليت تشتمل يف األنشطة 

التعليمية، كيستطيع أف يلفذ أهداؼ ا١تل ج هبا، مث يأيت دكر التقوًن الذم ييبٌت على 
أساس العلاصر السابقة، كما أنه هو الذم حيدد مدل صالحية العلاصر السابقة 

 .يف ٖتقيق األهداؼ
لذا فإف اللتائج ا١تًتتبة على عملية التقوًن تعمل كتغذية راجعة تؤثر على 
باقي علاصر ا١تل ج كمل ا األهداؼ فقد يتطلب األمر تغيَتات يف كل العلاصر 
السابقة إلحداث عملية تطوير يف ا١تل ج بلاء على نتائج عملية التقوًن، فكل 

 .علصر من علاصر ا١تل ج يؤثر كيتأثر بباقي علاصر ا١تلظومة
 

 أسس ادلنهج - ب

 بية القددية قد ركزت على ا١تعلم كجعلت مله العلصر الرئيسي يفتراؿ كانت
أما الًتبية اٟتديثة . العملية الًتبوية من حيث ا١تثالُت دكف اللظر إذل التلميذ ا١تتلقي

فإهنا تلادم بالًتكيز على التلميذ كجعله اور األساسي كا٢تدؼ الرئيسي اليت تًتكز 
                                                           

 ، ص(ـ2007دار الكلمة لللشر كالتوزيع، : مصر ا١تلصور) علم ادلناىج الرتبية فؤاد ٤تمد موسى،  
261 .



 عليه عملية التعليمة ف ي هتيم ٓتربات التلميذ السابقة كا١تدركات اٟتسية اليت مر
هبا من كاقع البيئة اليت يعيش في ا فالتدريس نوع من التواصل أك التبادؿ الفكرم 

بُت ا١تعلم كتالميذه كيتم يف الغالب للتالميذ إدراؾ ٤تتول هذا االتصاؿ عن طريق 
 : يف ا١تل ج التعليمي هيةكاألسس ا١تقًتح. اٟتواس

 األسس الًتبوية للمل ج -1
يقصد باألسس الًتبوية لبلاء مل ج تعليم العربية كلغة ثانية يف هذا الفصل 

 أم ا٢تدؼ ،٣تموعة ا١تفاهيم كاٟتقائق ا١تتصلة بعلاصر ا١تل ج الرئيسية
 :كديكن توضح ا فيما يلي. كاتول كطريقة التدريس كالتقوًن

   ا٢تدؼ
إف ا٢تدؼ لغة الغاية، كيف اجملاؿ الًتبوم ٔتعٌت ا٢تدؼ الوصف ا١توضوعي 

الدقيق ألشكاؿ التغيَت ا١تطلوب إحداث ا يف سلوؾ الطالب بعد مركره 
. ٓتربة تعليمية معيلة

  اتوم
 ليقصد باتول ٣تموع ا٠تربات الًتبوية كاٟتقائق كا١تعلومات اليت يرج

. ككذلك االٕتاهات كالقيم اليت براد تلميت ا علدهم. تزيد الطالب هبا
كأ َتا ا١ت ارات اٟتركية اليت يراد اكتساهبم إياها، ي دؼ ٖتقيق اللمور 

. الشامل ا١تتكامل ٢تم يف ضوء األهداؼ ا١تقررة يف ا١تل ج
  طريقة التدريس

طريقة التدريس ٔتف وم ا الواسع تعٍت ٣تموعة األساليب اليت يتم 
بواسطت ا تلظيم اجملاؿ ا٠تارجي للمتعلم من أجل ٖتقيق أهداؼ تربوية 

                                                           

مطبعة جامعة موالنا : ماالنج) منهج اللغة العربية دلدارس اإلسالمية من الطراز ديوم ٛتيدة،  
 .20، ص (ـ2011مالك إبراهيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنق، 



فة من ا١تعلم إذل الطالب ٔتساعدة ركأهنا تعٍت اللشاط لتوصيل ا١تع. معيلة
. ة لدل الطالبمالوسائل التعليمية زيادة للخربة التعليم

  التقوًن
إف التعريف الذم نعتربه شامال لعملية التعليم هو ٣تموع اإلجراءات اليت 

يتم بواسطت ا ٚتع بيانات  اصة بفرد أك ٔتشركع أك أهداؼ ٤تدكدة 
. سلفا من أجل اٗتاذ قرارات معيلة

: األسس اللفسية للمل ج -2
كيقصد باألسس اللفسية لبلاء ا١تل ج ٣تموع ا١تفاهيم كاٟتقائق كا١تبادئ 

.  من نتائج دراسات علم اللفس فيما يتصل بتعلم اللغة أك تعليم اا١تشتقات
كسلقصر يف هذا الفصل على اٟتديث عن بعض اٞتوانب اليت نراها أساسية 

مثل . ة ثانيةغللخرباء علد تصدي م لوضع مل ج لتعليم اللغة العربية كل
العالقة بُت اكتساب اللغة األكذل كتعلم اللغة الثانية، كالدكافع، كاالٕتاهات 

. كالعوامل الشخصية كدكرها يف تعلم اللغة الثانية
( 1) :هيكأكجه الشبه بُت اكتساب اللغة األكذل كتعلم اللغة الثانية 

تعلم  (5)ترتيب ا١ت ارات اللغوية  (4)الف م  (3)التقليد  (2)ا١تمارسة 
 .اللحو

 البيئة احًتاؼ( 2)ا تالؼ البيئة  (1) :جه ا٠تالؼ بيل ماككأما أ
اتول  (6)مواقف التعلم  (5)ا تالؼ الوقت  (4)فقداف اللموذج  (3)

تقبل ا٠تطاء  (9)اإلحساس با١تشاركة  (8)تعليم ا١تفاهيم  (7)اللغوم 
 .التدا ل اللغوم (11)العوامل العقلية  (10)

: للمل ج (الثقافية)األسس االجتماعية  -3
إنه إفراز من إفرازات الًتاث .  بُت ا١تل ج كاجملتمع عالقة جدليةةالعالؽ
إذ يعكس ا١تثل كا١تعارؼ كالقيم كا١ت ارات اليت يعتقد اجملتمع يف . الثقايف



حيافظ على الًتاث  إنه كبعبارة أ رل. قيمت ا كضركرة أف يشاء األفراد علي ا
كا١تل ج هو عامل أساسي لتغيَت . عمال على استمرار التقاء اٟتاضر با١تاضي

ها ع كالثقافة السائدة يف ٣تتم،هذا الًتاث أك على ٖتسُت هذا الًتاث كتطويره
 كيف الوقت نفسه فليس ،هي الثقافة العربية اإلسالمية ذات ا١تالمح ا١تميزة

به كما  هذا اجملتمع مغلقا أك قائما بذاته كإنه جزء من ٣تتمع عا١تي يتأثر
 .يؤثر فيه

 

 تصميم ادلنهج - ج
 على أمر بعد دراسة األمور من ٚتيع  ا١تضييعٌت العـز ك: التصميم لغة

ف و عملية ٗتطيط : كأما التصميم اصطالحا. (صمم)جوانب ا، كهو مشتق من 
كتصميم ا١تل ج  . ما كفق معايَت ٤تددةءأك هلدسة لشي. مل جية تسبق التلفيذ

 :هو تلظيم مكونات ا١تل ج كعلاصره، كيعرفه قاموس الًتبية بالتعريفات التالية
ة ا١تدارس دنظم هبا مكونات ا١تل ج لتس يل التعلم ك١تساعتالطريقة اليت  -1

 .كؿ يومية كأسبوعية ملاسبةاعلى كضع جد
العملية اليت يتم عن طريق ا تصور العالقات بُت التالميذ كا١تدرس، كا١تواد  -2

 . رآس من جانب مكاتول، كالزماف من جانب، ك٥ترجات التدر
الدليل الذم يصف ترتيبا معيلا لكل العوامل اليت توجيه التدريس ٨تو  -3

كيطلق أحيانا على تصميم ا١تل ج اسم التخطيط . ٥ترجات معيلة
 .التصميمي للمل ج كتلظيم ا١تل ج

( Henry Ellington )ليلغتوفإكهلرم ( Fred Percival )قاؿ فريد بَتسيفاؿ
أف تصميم ا١تلاهج الدراسية هو تطوير عملية التخطيط، كالتصديق ، (1984)

                                                           

. 19، ص (ق1424دار ا٠ترجيي لللشر كالتوزيع، ) تصميم التدريس عبد اٟتافظ ٤تمد سالمة،  
. 21، ص (1991دار ا١تعارؼ، : القاهرة) ادلنهج وعناصره إبراهيم بيسوين عمَتة، 



كيتم تصف هذه العملية بشموؿ كتدرجيي . كتلفيذ كتقوًن ا١تلاهج الدراسية
 .كمستمر
 كإنشاؤه كالذم يبٌت قٝتى أيضا تصميم ا١تل ج ببلاء ا١تل ج، يعٍت تكوينمك

كمن هلا يكوف بلاء ا١تل ج كإعداده من جديد . بيتا جديدا على قطعة أرض فضاء
كفق متطلبات معيلة حيددها الذين يكلفوف هبذا البلاء كيركهنا أساسا ضركرية يف 

 .عملية البلاء
 

 مبادئ تصميم ادلنهج - د
،  ٙتانية مبادئ كدليل يف تصميم ا١تلاهج الدراسية(Saylor )يقًتح سيلور

 :كهي
ٚتيع   كتطويرق تيار كتشجيعاليلبغي أف يكوف تصميم ا١تلاهج لتس يل ا -1

 .أنواع  ربات التعلم الضركرية لتحقيق اللتائج ا١ترجوة
ف يتضمن التصميم ٣تموعة متلوعة من ا٠تَتات التعليمية ذات ا١تعٌت من أ -2

 .أجل ٖتقيق أهداؼ التعليم
جيب أف يسمح كيعطى التصميم الفرص للمعلمُت الستخداـ ا١تبادئ  -3

 .ا١تستفادة يف ا تيار كتوجيه كتطوير ٥تتلف األنشطة التعليمية
 للمعلمُت لتخصيص التجربة مع ٕتيزايلبغي أف يكوف التصميم  -4

 .االحتياجات كالقدرات كمستول قدرة الطلبة
يلبغي يف التصميم أف يشٌجع ا١تعلمُت على اللظر يف ٣تموعة متلوعة من  -5

ا٠تربات التعليمية لؤلطفاؿ  ارج ا١تدرسة كربط ذلك مع أنشطة التعلم يف 
 .ا١تدارس

 .كيلبغي يف التصميم تقدًن ٕتربة التعلم ا١تستمر -6
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ة ١تساعدة الطلبة على تطوير طبيعت م، م ا١تلاهج الدراسكف تصميمؾمأف  -7
 .كشخصيت م، ك ربهتم، كالقيم اليت يلعش الثقافة

 .جيب أف يكوف تصميم ا١تلاهج الدراسية كاقعيا، كعمليا، كمقبوال -8
 

 خصائص تصميم ادلنهج - ه
 ٕتعله مقبوال بس ولة يف مهلاؾ ٜتسة  صائص تصميم ا١تل ج الدراس

 :، كهيا١تدارس
 يلبغي أف يكوف ا١تل ج حيمل الطلبة يف اتصاؿ مع سعة ا١تلاطق من ،االتساع -1

كجيب على ا١تدرسُت أف يكونوا مسئولُت أماـ الصف كالعمل . ٕتربة التعلم
شارين يف موضوع معُت أك يف نطاؽ ا١تل ج الدراسي حىت يتحقق هذا ستكم

 .اٟتاؿ ا١ترجو
التوازف بُت ٥تتلف أنواع التعليم كالتعلم كالتدريس كا١تلاهج يعٍت التوازف،  -2

 .التعليمية كتلظيم الصفوؼ
 يف بلاء نفسه، سواء يف الوقت اٟتاضر أك يف ة اليت تتعلق بقدرة الطلب،الصلة -3

 .ظورفا١تستقبل ادل
 ا١تل ج كالتكيف مع اال تالفات يف القدرات كا٠تصائص إتباعالتمايز، جيب  -4

 .طالباؿلكل 
التقدـ كاالستمرارية، كاعتمادمها يف ٕتربة التعلم سوؼ يؤدم إذل نتائج  -5

 .  الؿ الوقت اددةتراكمية تدعم ٖتسُت القدرة على التعلم من الطلب
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 تعليم اللغة العربية: ادلبحث الثاين
 مفهوم التعليم - أ

إف اٟتق يف التعليم هو يف حد ذاته حق من حقوؽ اإلنساف، كهو يف نفس 
كالتعليم، بوصفه حقان . الوقت كسيلة ال غٌت عل ا إلعماؿ حقوؽ اإلنساف األ رل

، هو األداة الرئيسية اليت ديكن هبا للكبار كاألطفاؿ ا١ت مَّنشُت اقتصاديان ٘تكيليا
كاجتماعيان أف يل ضوا بأنفس م من الفقر كأف حيصلوا على كسيلة ا١تشاركة مشاركة 

 .كاملة يف ٣تتمعاهتم
 ضركرم يف حياة الفرد كاجملتمع ألف التعليم يرشد اللاس من ءالتعليم شي

يستطيع اللاس أف يعيشوا بدكف  اٞت ل إذل ا١تعرفة كالعلـو الكثَتة يف هذه اٟتياة، ال
التعليم، كل ما يفعل اللاس من العمل البد بعلم، ككثَت من العلـو تتجدد من 

كمن أهم . التعلم، يف ا١تدرسة أك  ارج ا١تدرسة، كمل ا العلـو الدنيوية كاأل ركية
. أعراض التعليم هو إجادة ا١تعرفة كالعلـو لدم الطلبة

اليت يكتب ( restructuring)كمصطلح التعليم هو عملية إعادة بلاء ا٠تربة 
كبعبارة .  ا١تتعلم بواسطت ا ا١تعرفة كا١ت ارات كاالٕتاهات كالقيمبواسطت اا١تتعلم 

 تلظيم علاصر البيئة ايطة با١تتعلم بواسطت اأ رل هو ٣تموع األساليب اليت يتم 
.  معيلةتربوية  ربات اكتسابهكديثل ما تتسع له كلمة البيئة من معاف من أجل 

 ذهن الطالب مث مساءلته ذلفالتعليم هبذا ا١تف ـو أكثر من ٣ترد توصيل ا١تعلومات إ
. بعد ذلك

نسانا يف إللعلم : يقوؿ بركنر.  لعملية التعليمBrunerكهلاؾ تصوير بركنر 
  عقلة باللتائج، بل أفديؤلمادة أك علم معُت، فإف ا١تسألة ال تكوف من أف ٧تعله 

إذا إف ا١تعرفة . نعلمه أف يشارؾ يف العملية اليت ٕتعل يف اإلمكاف ترسيخ أك بلائ ا
 .عملية كليسب نإتا
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 تعليم اللغة العربية وأمهيتو - ب
تعليم اللغة هو مصطلح يشَت إذل العملية الواعية اليت يقـو هبا الفرد علد 

تعلم اللغة الثانية، كعلى كجه التفصيل، الواعي بقواعد اللغة كمعرفت ا كالقدرة على 
 .التحدث عل ا

تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدؼ إذل الدفع كاإلرشاد كالتطوير يف 
بلاء قدرة اللغة العربية إجيابيا كانت أـ سلبيا كتلشئة اللظرية ٔتوقف إجيايب كهو اللغة 

كمن قدرة اللغة العربية اإلجيايب هي القدرة على التكلم شفويا . العربية الفصحى
 باللغة العربية، كأما اا رينكمن الشفوم القدرة على التكلم مع . كاف أـ كتابة

كقدرة اللغة السلبية هي القدرة على ف م كالـ . الكتابة ف ي القدرة على اإلنشاء
من ك ، فوائد عديدة٢تاإف معرفة اللغة العربية .  كقدرة على ف م القراءةاا رين

 الكرًن كاٟتديث اللبوم كالكتب األ رل القرآفأمه ا أف إجادهتا ضركرم لف م 
 .ا١تتعلقة باإلسالـ ا١تكتوبة بالعربية

فمن ملطلق اللظر إذل اللغة باعتبارها كال متكامال يلبغي التعامل مع ا 
كهبذه ا١تثابة فإف األدب ". الكتابة-القراءة-الكالـ-االستماع"على أهنا فلوف أربعة 

كاللصوص سيعداف من ألواف القراءة، كما سيشَت التعبَت الشفوم إذل فن الكالـ، 
باإلضافة إذل فن ". التعبَت التحريرم، كاإلمالء، كا٠تط"كما أف الكتابة ستضمن 

 .االستماع، أما اللحو ف و القاسم ا١تشًتؾ األعظم بُت هذه الفلوف ٚتيعا
 

 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا - ج
أم نشاط مقصود يقـو : أما مف ـو تعليم اللغة الثانية بشكل  اص ف و

عرض الطالب ١توقف مكبعبارة أ رل .  على االتصاؿ بهآ ربه فرد ما ١تساعدة فرد 
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كإذا نتكلم هن تعليم اللغة العربية لغَت اللاطقُت . يتصل فيه بلغة غَت لغته األكذل
 :هبا، نف م عدة أمور مل ا

إف تعليم العربية أكرب من ٣ترد حشو أذهاف الطرب ٔتعلومات عن هذه  -1
: إنه نشاط متكامل يست دؼ ثالثة أشياء. اللغة، أك تزكجي م بأفكار عل ا

 تلمية قدرة الطالب العقلية  ( أ
 تلمية مشاعر الطالب كإتاهاهتم اإلجيابية ٨تو اللغة العربية كثقافت ا ( ب
 .اكتساب الطالب ا١ت ارات اللغوية ا١تعيلة  ( ج

إف تعليم اللغة العربية مقصود يطبق القائم به تصورا مسبقا للم مة اليت  -2
كمن مث يلـز القياـ هبا كضع  طة للعمل، . يقـو هبا، كاألدكار اليت يلعب ا

 .ذات أهداؼ ٤تددة كإجراءات كاضحة
إنه إعادة بلاء .  أماـ أ رشخصإف تعليم اللغة ليس ج دا يقـو به  -3

إنه ج د مشًتؾ . ا٠تربة، كهو نشاط يتطلب إس اـ كل من ا١تعلم كا١تتعلم
 .كعمل متكامل حيتاج من كل مل ما ج دا

، كأف شيءليست الغاية من تعليم اللغة أف يزكد ا١تعلم الطالب بشكل  -4
يصحب طالبه على امتداد ا١تسَتة فيلتظر الطالب مله الرأم يف كل 

إف ا١تعلم اٞتيد هو الذم يساعد الطالب على أف يفكر بلفسه . موقف
 .كللفسه

إف التعليم اٞتيد للعربية هو ذلك الذب يس ل عملية تعلم ا، بيلما يعترب  -5
 .التعليم غَت جيد علدما يعوؽ هذه العملية أك حيدث ا بأ طاء يصاحب ا

إف أساسيات ا١توقف التعليمي كاحدة، بيلمت ٗتتلف معاٞتة هذه  -6
األساسيات فملاهج الدراسة ٥تتلفة، كطرؽ التدريس متعددة، كا١تواد 

التعليمية متلوعة، كأساليب التقوًن متبايلة، كتلظيم الفصوؿ يأ ذ أكثر من 
 .شكل
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. شيءإف اللتائج يف تطبيق تعليم اللغات كالثقافات األجلبية ليست كل  -7
ليست العربة أف . كإمنا تكتسب الوسائل أمهية قدر ما تكسبه الغايات

يلقن الطالب معلومات أك معارؼ، كإمنا ا١ت م أيضا كيف تعلم هذه 
ا١تعلومات أك ا١تعارؼ العلمية هدؼ من أهداؼ التعليم قدر ما إف اللتائج 

 .غايته
 

 نظرية سلوكية بنيوية: ثالثادلبحث ال
 النظرية السلوكية - أ

اللظرية السلوكية هي إحدل نظريات التعليم اليت ظ رت يف هناية القرف 
شرح عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي . التاسع عشر ا١تيالدم كبداية القرف العشرين

إذل دراسة Pavlov عن نشأة هذه اللظرية يف كتابه إ٧تازا، ييبدأ بدراسة بافلوؼ 
كأكضح ا عبد اجمليد يف كتابه بًتكيز  ،Edward L. Thorndikeإدكارد ثورندايك 

 .البحث إذل الدراسات اللفسية اللغوية كنظرهم عن اللغة
-1849ـ) Pavlov الركسي بافلوؼ دل يد العالبدأت هذه اللظرية عل 
 مقدار ما يسيل من لعاب الكلب علدما كاف يقدـ له يقيسالذم كاف  (1936
شَت إذل أف اللغة تتألف من مبافلوؼ دراسات .  (Classical Conditioning)الطعاـ

ردكد أفعاؿ أك استجابات للمؤثرات ا٠تارجية، كا١تقبوؿ مل ا اجتماعيا يكوف عادة 
 .لغوية علد الفرد تثبت عن طريق الثواب الذم يقدمه اجملتمع

-1878ـ) J.B. Watsonكاطسوف . ب.اعتلق عادل اللفس السلوكي ج
آراء هذه ا١تدرسة، ككضع أطرها اللظرية، كقد ٖتمس يف تطبيق نتائج  (1957
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 ، ص(ـ1982 ،سعود ا١تلك جامعة: الرياض )علم اللغة النفسيد سيد أٛتد ملصور، معبد ا١تج 
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 يرل كاتسوف أف اللغة هي .(Little Albert)الدراسات يف ٣تاؿ السلوؾ اإلنساين 
الكالـ ا١تلطوؽ فعال كاعترب التفكَت نوع من الكالـ الدا لي ا١تلطوؽ على مستول 

 .اٟتلجرة فقط
، حصر علم Skinner يقتصر األمر على كاطسوف كحده؛ ف ذا سكيلر دل

اللفس يف دراسة موضوع السلوؾ، أم أف السلوؾ جيب أف ي تم بدراسة العالقات 
، كذلك بالبحث (االستجابة)كأفعاؿ الكائن اٟتي  (ا١تثَتات) البيئية اٟتوادثبُت 

 يف رأم .(Operant Conditioning)عن كيفية إحداث ا١تثَت تغيَتات يف السلوؾ 
سكيلر أف اللغة هي عادة مكتسبة، مثل ا العادات األ رل اليت يكتسب ا اإلنساف 

 صفحة بيضاء  الية، كذهلهكأف الطفل يولد . أثلاء منوه من الطفولة إذل الرجولة
كيكتسب الطفل اللغة من التدريب ا١تتواصل الذم ديكله من اكتساب عادات 

 .اللغوم يعٍت السلوؾ البشرمكهو اعترب التفكَت نوع من السلوؾ . لغوية
( 1874-1949ـ) Edward L. Thorndikeكقد أضاؼ إدكارد ثورندايك 

إذل تشَت دراسات ثورنديك . قانونا آ ر لقانوف التدريب التقليدم يف هذه اللظرية
أف كظيفة اللغة تقـو على التعبَت عن أفكار اإلنساف ا١تتكلم أك عواطفه 

، فاللغة ال تستعمل للتعبَت فقط كلكل ا تستعمل أيضا إلثارة أفكار ككجدانياته
توصل يف هناية ٕتاربه إذل ثالثة  .كمشاعر السامع، بل قد تدفعه للعمل كاٟتركة

 Law of) قانوف التدريب ،(Law of Effect)قانوف األثر  :قوانُت رئيسية كهي
Exercise)، قانوف االستعداد (Law of Readiness) . ي تم هذا القانوف باإلضافة إذل

الربط بُت ا١تثَت كاالستجابة، بانتقاؿ أثر التدريب إذل مواقف جديدة 
(Connectionism) .

كقد طبقت هذه القوانُت يف ٣تاؿ التعلم اإلنساين يف ا١تدرسة كاجملتمع، 
كظ ر أثرها يف ا١تلاهج ا١تدرسية من حيث اتول كالطريقة، مث انعكست على 

. تقوًن التحصيل ا١تدرسي، كتقوًن جوانب الشخصية ا١تختلفة



أما يف كتاب ا١ترجع، ذكر طعيمة كآ ركف أف اللظرية السلوكية أثرت يف 
بلاء العادات اللغوية علد سكلر، يف ا١تدا ل اليت اتبعت يف تدريس اللغات األـ 

كا١تبادئ األساسية على . عموما، كيف تدريس اللغات الثانية على كجه ا٠تصوص
 :اللظرية السلوكية يف التدريس التالية

  فاللظرية السلوكية ترل أف عملية تعلم اللغة عبارة عن استقباؿ مثَت
كإصدار استجابة، كأف تعزيز استجابات معيلة يؤدم إذل تكرارها حىت 

 .تتكوف العادات اللغوية
 كاإلنساف يتعلم اللغة بدأن . اللغة نظاـ صويت كالمي، كليس كتابيا

فالفرد . باالستماع إلي ا، مث نطق أصواهتا قبل التعرض لشكل ا ا١تكتوب
 .يتعلم اللغة بدأن باالستماع فالكالـ، مث القراءة فالكتابة

  تعلم اللغة يبدأ بااكاة، كالتذكر، كاٟتفظ، كاكتساب العادات ٔتثل
 .اكتساب العادات  االجتماعية عن طريق التدريب كالتعزيز

  ؛ كلذلك جيب تدريب ((عن اللغة))كليس  ((تعليم اللغة))تعليم اللغة هو
 .ا١تعلم على ا١تمارسة اللغوية كليس على تعلم القواعد

  تعلم اللغة هو أمر ديكن أف يؤجل إذل ا١تستويات العليا أك ا١تتخصصة يف
دراسة اللغة، فالفرد ديكن أف يتعلم اللغة الثانية بااكاة كما يتعلم الطفل 

 .لغته األـ
  الفرد يتعلم ثقافة اللغة من  الؿ اللصوص كالعبارات اليت ٖتكي عادات

الشعوب كتقاليدها كأساليب حياهتا، كفلوهنا كآداهبا ككل ما دييزها عن 
 .غَتها

  ال بد من اصطلاع بيئة لغوية طبيعية؛ حيث تدرس اللصوص كاألمثلة
كالشواهد يف مواقف طبيعية ترتبط ٔتدلوالت اللصوص، أك عن طريق ٘تثيل 
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األدكار، أك عن طريق تعلم األشياء ا١توجودة بالفعل يف البيئة اليت يوجد 
 .في ا ا١تتعلم

  إف الكبَت يتعلم لغته الثانية كما يتعلم الطفل لغته األكذل، أم عن طريقة
فاالستخداـ الفعلي للغة يف اٟتياة . الربط ا١تباشر بُت األٝتاء كا١تسميات

 .أساس التعلم
 
 النظرية البنيوية - ب

يف هناية القرف التاسع عشر ا١تيالدم كبداية القرف العشركف ظ ر يف أكربا 
 اللغوم ، أسسهStructuralism إتاه لغوم عرؼ با١تدرسة الوصفية البليوية

، (ـ1857-1913)، Ferdinand de Saussure سوسَت السويسرم فرديلاف دم
 ٣تموعة يف ،ـ1916كٖتدث عله يف ٤تاضرته، اليت نشرها تالميذه بعد كفاته علم 

٤تاضرات يف علم اللغة :  Course de Linguistique Generaleكتابة ٖتت علواف
 ٖتديد األسس اليت صدر عل ا علم بدء هذا الكتاب أهم عمل أثَتكقد . العاـ

. Modern Linguistics اللغة اٟتديث
كضح دم سوسَت أف مل جه يف دراسة اللغة يقـو على أساس أف موضوع أ

ا، كمن أجل ذاهتا، يدرس ا تها ذاللغة معتربة يف: علم اللغة الوحيد كالصحيح هو
 لغرض الدراسة نفس ا، يدرس ا دراسة موضوعية تست دؼ الكشف عن اٟتث

 تربوية مثال، أك أم أغراض أتراضافليس من موضوع دراسة أف حيقق . حقيقت ا
هادفا إذل ترقيت ا، أك إذل تصحيح جوانب مل ا، أك  إنه ال يدرس ا. عملية أ رل

 .تعديل جوانب أ ر، كإمنا يسعى إذل كصف ا كٖتليل ا بطريقة علمية موضوعية

                                                           

دار الل ضة العربية للطباعة كاللشر، : بَتكت )مقدمة للقارئ العريب: علم اللغة ، ٤تمد السعراف 
. 49، ص (التاريخبدكف 



 Geneva مدرسة جليف: كعرفت هبا ا١تدرسة الوصفية البليوية اليت أطلق علي ا

School. 
تشَت اللظرية البليوية إذل تصور نظرم لتعليم اللغات يستلد إذل الف م 

كأف الكفاية اللغوية سابقة على األداء اللغوم .  إلتقاهناالواعي للظاـ اللغة كشرط
كهذا يعٍت أف يتوافر لدل ا١تتعلم درجة من السيطرة الواعية على  . ٟتدكثهكشرط

اللظاـ األساسي للغة، حىت تلمو لديه إمكانات استعما٢تا بس ولة كيسر يف 
فتعلم اللغة كفقا ٢تذه اللظرية هو عملية ذهلية كاعية الكتساب  .مواقف طبيعية

القدرة على السيطرة على األمناط الصوتية كاللحوية كا١تعجمية للغة، كذلك من 
.  الؿ ٖتليل هذه األمناط باعتبارها ٤تتول معرفيا
 : كما يليمن أمه اكتعتمد هذه اللظرية على عدة ملطلقات، 

 كتعلم اللغة عملية إدراؾ عقلي . اللغة اٟتية ٤تكومة بقواعد أك نظم ثابتة
 .كاع للظام ا

 إف قواعد اللغة ثابتة يف نفوسلا. 
 اإلنساف  اصة مزكد بالقدرة على تعلم اللغات. 
 إف تعلم اللغة يتضمن التفكَت هبا. 
  تورل هذه اللظرية ا١تعرفية اهتماما  اصا بتعليم ا١ت ارات اللغوية األربع يف

 .كقت كاحد
 تعترب السيطرة على نظاـ اللغة شرطا ١تمارست ا. 

                                                           

 ، ا١ترجع السابق،النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  
. 29ص 

 ا١ترجع ،ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف، 
 .314  صالسابق،

 ا١ترجع ،ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف، 
 .315  صالسابق،



  تعتمد هذه اللظرية على كضوح ا١تعٌت يف الذهن، الذم يعٍت أف تكوف
ا١تمارسة اللغوية ٦تارسة كاعية، كليست تكرارا آليا لتدريبات منطية مكررة 

 .دكف معرفة لؤلسباب اٟتقيقة كراءها
  ا١تمارس للغة من  الؿ هذه اللظرية لديه مصفاة، ٘تر من  ال٢تا ا١تمارسة

. اللغوية قبل كقوع ا

 البليوم األمريكي، صاحب ا١تل ج ا١تتميز، الذم ظ ر أثره مث حضر
كاضحا يف توجيه الدراسات اللغوية اٟتديثة يف اٞتامعات كمراكز البحوث يف 

 Leonard ف و ليونارد بلومفيلد– أمريكا كأكربا كج ات أ رل من العادل 

Bloomfield (1887-1949ـ) الذم يعًته الكثَتكف أبا البليوية اٟتديثة، تلك ،
 Behaviorism  با١تذهب السلوكيتأثرهكاف . اللظرية اليت ارتبطت به، كٛتلت اٝته

يف علم اللفس كاعتلاقه له، كٓتاصة علد كاطسوف، ا١تؤسس اٟتقيقي لعلم اللفس 
 بلومفيلد مبادئ  كباعتلاؽ.هو السبب الرئيس يف ش رته ك٘تيز مذهبه– السلوكي 

ا١تدرسة السلوكية استطاع أف يكوف مدرسة لغوية نفسية مستقلة، ذات معادل 
 .Bloomfieldian School كاضحة، هي ا١تدرسة السلوكية، فعرفت ٔتدرسة بلومفيلد

انطالقا من مبادئ هذه ا١تدرسة، اليت هتتم بالسلوؾ الظاهرم فقط فأف 
 من مظاهر السلوؾ مظ رما هي إال –  من السلوكي كأتباعهعلد بلومفيلد – اللغة 

أم . دكف ارتباط بالتفكَت العقلي، اإلنساين اارل، ا٠تاضع لقانوف ا١تثَت كاالستجابة
، كأف اللغة ليست إال نوعا من االةف اإلنساف يف سلوكه اللغوم يشبه اٟتيواف أك إ

يلقى حافزا أك تعزيزا اجيابيا يف  االستجابات الصوتية ٟتدث معُت، يثبت مل ا ما
حالة الصحة، فيصبح سلوكا أك عادة، أم يكتسب، كيلطفئ مل ا ما دل يكن 

، اليت هي االيةيرل بلومفيلد أف هذه األحداث  .كذالك، أم يلسى فال يكتسب
عبارة عن مثَت كاستجابة، هي كحدها اليت ديكن من  ال٢تا تفسَت الكالـ 

 مظاهر سلوكية ديكن إ ضاع ا للمل ج العلمي- يف نظره – اإلنساين؛ ألهنا 
أما ما كراء ذلك من عمليات عقلية ف ي . با١تف ـو الذم تبلاه، كبالتارل التلبؤ هبا



غَت قابلة للتحليل؛ الستحالة مالحظت ا، كبالتارل صعوبة -  يف نظره بلومفيلد -  
إ ضاع ا للدراسة العلمية، كهذا ما يفسر استبعاده جانب ا١تعٌت من التحليل، 

 .كنظرته إليه على أنه أضعف نقطة يف دراسة اللغة
 
 النظرية السلوكية البنيوية وتعليم اللغات األجنبية- ج

يلظر السلوكيوف إذل اللغة على أهنا عادة يس ل التحكيم في ا كالسيطرة 
علي ا، كأهنا جزء من السلوؾ اإلنساين الذم تشكله البيئة ايطة به كتتحكم فيه، 

كأف اال تالفات اللغوية بُت اللاس ليست كراثية، بل نتيجة ال تالؼ البيئات 
 كالبيئة قد تكوف بيئة طبيعية، كاليت يكتسب في ا الطفل لغته األـ، كاليت .اللغوية

الولداف، كا١تربوف، كا١تعلموف، كاإل وة، كاألقراف، ككسائل : من أهم علاصرها
 تعليمية، كاليت يتعلم في ا الدارس بيئةكقد تكوف البيئة .  كا١ترئيةا١توسوعةاإلعالـ 

يف ا١تل ج ّتميع علاصره، من معلمُت، - غالبا-األجليب اللغة ا٢تدؼ، كا١تتمثلة 
تدريس، كفصوؿ دراسية، كأنشطة تعليمية، دا ل الفصل اؿككتب، كطرائق 

ك ارجة، باإلضافة إذل البيئة الطبيعة اليت يتلقى في ا الدارس الدا ل اللغوم، إذا 
 .كاف يقيم يف موطن اللغة، كيعيش بُت اللاطقُت هبا

، فإف اكتساب اللغة ال خيتلف عن اكتساب ا١ت ارات  بلاء على هذا ا١تف ـو
على ا١تؤثرات  تعتمد الذم بماإلنسانية األ رل، اليت ٖتتاج إذل التعليم كالتدر

 إجيابية، كانتاٟتسية ا٠تارجية؛ كا١تثَت الذم يتبعه استجابة ٖتتاج إذل تعزيز إف 
 .كاستبعاد إف كانت سلبية

                                                           

، (1979دار الل ضة العربية، : بَتكت) حبث يف ادلنهج: النحو العريب والدرس احلديث الراجحي،  
. 41ص 

مكتبة : الرياض) النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  
. 50، ص (هػ1420ا١تلك، 



التقت ا١تدرسة السلوكية يف علم اللفس مع ا١تدرسة البليوية يف علم اللغة يف 
. ، حوؿ طبيعة اللغة، ككسائل اكتساهبا كتعلم ا كتعليم اكااراءكثَت من ا١تبادئ 

 اللغوم البليوم ليونارد بلومفيلد لللظرية اعتلاؽكلعل أكضح ما ديثل هذا االلتقاء 
اٟتسية السلوكية، ك٤تاكلة عادل اللفس السلوكي سكلر تفسَت السلوؾ اللغوم على 

 عل ا يف أصححأساس من اللظرية السلوكية يف علم اللفس، كٓتاصة تلك اليت 
كاليت أكد في ا أف تعلم اللغة إهنا هو  ،Verbal Behavior السلوؾ اللغوم: كتابه

تعلم سلوؾ معُت عن طريق السيطرة على ا١تثَتة، كبالتارل يتحوؿ هذا السلوؾ إذل 
 .عادة

 كا١تبادئ فحسب، بل ااراءدل يقتصر االلتقاء بُت هاتُت ا١تدرستُت على 
تعدل ذلك إذل اللتائج كالتطبيقات، مث انتقلت هذه التطبيقات إذل ميداف تعليم 

 بوصف ا لغة ثانية يف اإل٧تليزيةاللغات األجلبية كالثانية، كٓتاصة تعليم اللغة 
 ا١تيالدية ا٠تمسيلياتة لذلك تبلور يف جنيتك. الواليات ا١تتحدة األمريكية كبريطانيا

من القرف العشرين إتاه بليوم  سلوكي، يف ميداف تعليم اللغات األجلبية، عرؼ 
 .Aura-Oral Approach با١تذهب أك ا١تد ل السمعي الشفوم

لقد ركزت هذه الربامج على لغة اٟتديث الشف ي؛ فقدمت م اريت 
كثَتا بتدريبات  االستماع كالكالـ، كأ رت م اريت القراءة كالكتابة، كما اهتمت

كتدريبات األمناط هذه طريقة يف تعليم الًتاكيب اللحوية، . Pattern Drills األمناط
تعتمد على تكرار العبارات كاٞتمل ا١تراد تعلم ا مرات عديدة، مع استبداؿ بعض 

هذه اٞتماؿ كالعبارات ليسا . ناصر اٞتملة أك العبارة بعلاصر ٢تا نفس التوزيعع
مقصودة لذاهتا، كإهنا هي كسيلة للتدريب على منط أك قالب معُت ٦تثال يف ٚتل 

 .مفعوؿ به+فاعل+فعل: فجملة؛ أكل الولد الطعاـ ٘تثل اللمط . أك عبارات

                                                           

دار : الرياض) وصف وحتليل: مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات صيٍت كآ ركف، إٝتاعيل ٤تمد  
. 90، ص (ق1410عادل الكتب، 



كاألمناط يف اللغة ٤تدكدة، لكن ا١تفردات كالعبارات كاٞتمل كغَتها من 
يف نظر -  كا٢تدؼ من تدريبات األمناط . العلاصر اللغوية األ رل غَت ٤تدكدة

هو تعليم اللغة لغَت اللاطقُت هبا عن طريق تكوين العادة بطريقة ال – هؤالء 
 .شعورية، أم تعليم القواعد كتثبيت ا يف ذهن ا١تتعلم بأسلوب غَت مباشر

كٗتتلف اٟتاجة إذل كمية التدريب على منط معُت بقدر ا تالؼ هذا 
فاللمط الذم خيتلف ا تالفا بيلا يف . اللمط يف اللغة ا٢تدؼ عله يف اللغة األـ

اللغتُت حيتاج إذل تركيز أكثر يف التدريب، أم حيتاج إذل زيادة عدد مرات التكرار 
أما اللمط الذم تتفق فيه . كالتعويض كغَتها من أساليب تدريبات األمناط ا١تعركفة

 .اللغتاف، أك ال ٗتتلفاف فيه ا تالفا كثَتا، فال حيتاج إذل مزيد من التدرب عليه
 طرائق نشأتنتيجة لتبٌت اللغويُت التطبيقُت ا١تذهب السمعي الشف ي، 

 الشف يةالطريقة السمعية : كأساليب لتعليم اللغات األجلبية، كاف من أش رها
Audio-lingual Method،   اليت سيطرت على هذا على هذا ا١تيداف ملذ أكا ر

 . حىت ملتصف السبعيليات من القرف ا١تيالدم اٟتارلا٠تميسيات
كتعد هذه الطريقة أفضل ما ديثل هذا االٕتاه، كيصور االلتقاء بُت اللظرية 

السلوكية اللفسية كاللظرية البليوية اللغوية؛ لذا جيدر بلا أف نشَت إذل ا١تالمح 
 :األساسية ٢تذه الطريقة يف اللقاط التالية

اللغة ظاهرة شف ية ملطوقة ال مكتوبة؛ ٢تذا فإف م اريت االستماع كالكالـ  -1
مقدمتاف على م اريت القراءة كالكتابة؛ ٖتسبا لؤل طاء اللطقية اليت قد يقع 

كقد صاحب هذا . في ا ا١تتعلم لو اعتمد على اٞتانب ا١تكتوب فقط
                                                           

، ا١ترجع السابق، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  
. 53ص 

، ا١ترجع السابق، وصف وحتليل: مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات صيٍت كآ ركف، إٝتاعيل ٤تمد 
. 59ص 

، ا١ترجع السابق، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 
. 55ص 



الًتتيب للم ارات التأكيد على ا١تظاهر اٟتسية للغة؛ كاللطق الصحيح 
لؤلصوات، كما يرتبط هبذا اللطق من نرب كتلغيم، مع الدقة يف استخداـ 

 .العبارات، كالصحة اللغوية يف اللحو كالصرؼ كاإلمالء
اـ فريد متكامل للتعبَت عن أم ظٗتتلف اللغات فيما بيل ا؛ فلكل لغة ف -2

كمن هلا جاء التأكيد على . ملحصرةفكرة، كال توجد لغة بدائية كأ رل 
 ا١تواد د بُت اللغتُت األـ كا٢تدؼ، كٖتليل األ طاء مث إعداملتحليل التقابلا

التعليمية بلاء على ذلك، كعدـ اللجوء إذل لغة الدارس األـ، أك أم لغة 
 .أ رل كسيطة

تكتسب بلفس األساليب اليت يتم في ا اكتساب : اللغة عادة سلوكية -3
العادات السلوكية األ رل، كيتم هذا من  الؿ ااكاة كالتقليد كالتكرار 

 .كالتعزيز لعلاصر اللغة كأمناط ا
عيا يف حياهتم ماللغة هي تلك اليت يستخدم ا اللاطقوف هبا استخداما طب -4

اليومية، ال األمناط كالقواعد ا١تعيارية اليت ديلي ا علي م اللغويوف، أك تفرض ا 
كبلاء على هذا ا١تف ـو تبٌت القائموف على . طبقة ثقافية أك اجتماعية معيلة

هذه الطريقة أسلوب تعليم اللغة ا٢تدؼ عن كريق ا١تواقف؛ حيث ٧تد 
يف السفارة، يف : معظم الدركس كاٟتوارات تبدأ بعلاكين معركفة، مثل

، يف السوؽ، يف ا١تستشفى، يـو يف حياة اٞتوازاتا١تطار، يف مكتب 
كيعتقد هؤالء أف تقدًن . كهكذا....طالب، يـو اٞتمعة، رحلة إذل مكة

اللغة هبذا األسلوب ليساعد على تعليم اللغة يف مواقف طبيعة فحسب، 
بل يؤكد على أمهية تعلم األمناط الثقافية للغة؛ كأسلوب التحية، كطريقة 

 .اكؿ الطعاـ، كتقاليد الزكاج، كغَتهافت
على ا١تعلم أف يعلم اللغة ذاهتا، ال أف يقدـ للطالب معلومات عل ا؛ إذ  -5

يلبغي عليم أف يركز على األمناط كالًتكيب، كيدرب طالبه على ف م ا 



– تعدكا أف تكوف  كاستخدام ا، كال يضيع الوقت يف شرح القواعد اليت ال
 .حديثا عن اللغة كحسب– يف الغالب 

التدرج يف تقدًن علاصر اللغة كأمناط ا كم ارهتا؛ حيث يقدـ ا١تعلـو على  -6
 كتبٌت الكتب الصعوبة على ةاجمل وؿ، كالبسيط على ا١تعقد، كالس ل

 .كا١تقررات بعض ا على بعض بلاء هرميا متدرجا
من تكرار، كٖتويل، كتبديل، كإكماؿ /ٖتتل تدريبات األمناط بأنواع ا -7

ككل تدريب . ، مكانة م مة يف هذه الطريقة...فراغات، كإجابة عن أسئلة
من هذه التدريبات موجه لبلاء م ارة لغوية أك قاعدة ٨توية أك صرفية، 

بطريقة غَت مباشرة، يتم ذلك من  الؿ حفظ األمناط اللغوية، كتقليدها، 
 .ليا، غَت مبٌت على التحليل كالتوليد كاالبتكارآمث القياس علي ا قياسا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 

 مدخل البحث ومنهجو - أ
اعتمادا على مشكلة البحث كأسئلة البحث اليت كتبت ا الباحثة يف الفصل 

 & Research)األكؿ، استخدمت الباحثة يف هذا البحث مل ج البحث كالتطوير 

Development) كهي طريقة البحث ا١تستخدمة للحصوؿ على نتائج معيلة كٕتربة 
 :ا٠تطوات كما يلي كليحصل على اإلنتاج اٞتيد، استعملت الباحثة .فعالة
 تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية -1

 . ا١تل ج الوصفي كبلوع(Qualitative Approach )با١تد ل الكيفي
  با١تد ل الكمي أم مل ج تعليم اللغة العربية ا١تلتججودةمعرفة  -2

(Quantitative Approach ) حيث يتعامل الباحثة مع ٣تتمع البحث كجيمع
 .مل م البيانات بطريقة ا١تالحظة كا١تقابلة كاالستبانة

من تلك ا٠تطوات استخدمت الباحثة ا١تد ل الكيفي الكمي ألف فيه 
 .عملية كصفية كإحصائية عن ٖتصيل التجربة

 
 إجراءات البحث والتطوير - ب

 منوذج إجراءات البحث والتطوير -1
 الباحثة ا٠تطوات يف إجراءات هذا البحث كالتطوير ٓتطوات تستخدـا

Borg and Gall اليت شرح ا Sugionoطوات كما يلياخل ك. يف كتابه: 
                                                           

51
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 297. 
52

 Syamsuddin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 73. 
 53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 409. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 منوذج إجراءات البحث والتطوير: 1رسم البيان 

 
:  العشركفيما يلي البياف لكل  طة من ا٠تطوات

  وادلشكالتحتليل احلاجات (أ 
. يلطلق البحث من ا١تشكالت ا١توجودة يف ميداف البحث

كمن  الؿ . كا١تشكالت هي ا٨تراؼ أحواؿ الواقع من األحواؿ ا١ترجوة
 .ٖتليل اٟتاجات كا١تشكالت، تستطيع أف تعُت العالج لتلك ا١تشكالت

 
 

 

 تصميم اإلنتاج

 

 تصديق اإلنتاج
 

٣تموعة صغَتةٕتربة   
 

 تعديل اإلنتاج

 

اإلنتاج الل ائي 
 اٞتماهَتم

 ٖتليل اٟتاجات
 كا١تشكالت

 

 ٚتع البيانات

 

 تعديل ٕتربة اإلنتاج
 

 2ميدانية ٕتربة 

 

 

 تعديل اإلنتاج 

 

 تصديق اإلنتاج
 

 ٣1تموعة صغَتة ٕتربة 

 

 ٚتع البيانات
 

 تصميم اإلنتاج

 

 تعديل اإلنتاج

 ٖتليل اٟتاجات
 كا١تشكالت

 

 تعديل ٕتربة اإلنتاج



 مجع البيانات  (ب 
بعد ٖتليل اٟتاجات كا١تشكالت، ٖتتاج الباحثة إذل ٚتع البيانات 

كيرجى يف ا١تلتج ا١تصمم أنه . كا١تواد اليت ستستخدم ا لتصميم اإلنتاج ا١تعُت
 .سيستطيع أف حيلل ا١تشكالت ا١توجودة

 تصميم اإلنتاج  (ج 
كتفيد ا١تلتجات اللاشئة من  الؿ البحث كالتطوير يف ٣تاؿ التعليم 

كمن ا١تلتجات اليت تلتج ا١تلاهج . لًتقية الفعالية كاإلنتاجية من التعليم
التعليمية ا٠تاصة ألغراض التعليمية ا١تعيلة، كطرؽ التدريس، ككسائل 

كيلبغي أف يعرض . اإلعالـ، كالكتب ا١تدرسية، كاللماذج اإلدارية، كهلم جرا
كل عمل تصميم اإلنتاج يف الرسم البياين، أك الشرح ليس ل على اا ركف 

 .قراءته كف مه
 تصديق اإلنتاج ( د

تصديق اإلنتاج هو عملية لتقييم أك لتحكيم ا١تلتج ا١تصمم، هل 
كديكن أف تؤدم . ذلك ا١تلتج سيكوف أكثر فعالية من ا١تلتجات القددية أـ ال

هذا التصديق بإحضار بعض ا٠ترباء يف ٣تاؿ التعليم، مث يطلب مل م أف 
كديكن أيضا ٖتقيق التصديق من  الؿ . يقيموا ا١تزايا كالعيوب من هذا ا١تلتج

 .ا١تلاقشة بُت الباحث كا٠ترباء
 تعديل اإلنتاج ( ه

بعد تصديق اإلنتاج على الباحث أف يقـو بتعديل ا١تلتج ا١تصمم 
ملاسبا ْتصوؿ التحكيم من ا٠ترباء، لتقليل نقاط الضعف أك العيوب اليت 

 .يف إنتاج التصميم
 
 

 



 جتربة جمموعة صغرية ( و
كديكن التجربة األكذل ٢تذا اإلنتاج هي بتحكيم جودة هذا ا١تلتج، 

١تعرفة ما إذا . كبعد التحكيم، يقـو الباحث بتجربته على ٣تموعة ٤تدكدة
 .كاف ا١تلتج أكثر فعالية من القائمة من قبل

 تعديل جتربة اإلنتاج ( ز
إذا اتضح كجود نقائص أك بعض نقاط الضعف يف هذا اإلنتاج يف 

 .التجربة، فإنه حيتاج إذل التعديل
 جتربة ميدانية ( ك

ا٠تطوة التالية هي ٕتربة ا١تلتج كتطبيقه يف ا١تؤسسة الًتبوية ا١تعيلة 
 .١تعرفة فعاليته

 تعديل اإلنتاج ( ل
كماداـ يوجد نقاط الضعف أك اللقص يف هذا ا١تلتج، فإنه حيتاج إذل 
التحسُت، حىت حيصل إذل أحسن ا١تلتج اٞتدير باالستخداـ يف ا١تؤسسات 

 . الًتبوية األ رل
 اإلنتاج النهائي ( م

إذا حصل أف كاف اإلنتاج ا١تصمم يف عملية التعليم ذك فعالية يف 
ا١تؤسسة الًتبوية ا١تعيلة، فمن ا١تمكن أف يطبق يف عدة ا١تؤسسات الًتبوية 

 .األ رل
 

 منوذج إجراءات تطوير ادلنهج -2
كأما يف عملية تصميم مل ج تعليم اللغة العربية كتطويره على اللظرية 

 صميم الباحثة ا٠تطوات ا٠تاصة لتتتبعا على ٨تو مفصل، السلوكية البليوية



 Curriculum ا١تل ج كتطبيقه لتعليم اللغة اليت شرح ا جاؾ ريتشارد يف كتابه

Development in Language Teaching كما التارل: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 خطوات تطوير ادلنهج جلاك ريتشارد: 2رسم البيان 
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  Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2001), hlm. 41. 

 

 ٗتطيط الغايات كنواتج التعلم
 

١تقرراتٗتطيط الدكرات كتصميم ا  

 

قوًن التدريست  

 

ٖتليل اٟتجات   
 

 ٖتليل ا١تواقف

 

 ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها
 

 توفَت التدريس الفعاؿ

 

 ٗتطيط الغايات كنواتج التعلم

 

قوًن التدريست  

 

جاتاٖتليل احل   

 

 ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها



 :كالبياف لكل  طة من هذه ا٠تطوات هي
 حتليل احلاجات ( أ

 ا١تل ج هو أنه يلبغي أف صميمإف أحد ا١تلطلقات األساسية يف ت
كتعرؼ . ا١تتعلمُتيبٌت الربنامج الًتبوم اٞتيد على ٖتليل حاجات 

 باسم ا١تتعلمُتا١تستخدمة ٞتمع ا١تعلومات حوؿ حاجات  اإلجراءات
ق مرحلة متميزة كضركرية ؼٖتليل اٟتاجات كقد ظ ر ٖتليل اٟتاجات بوص

ق ؼيف ٗتطيط الربامج الًتبوية يف ستيلات القرف العشرين ا١تيالدم بوص
 ا١تل ج كجزءا من فلسفة ا١تسئولية صميمة يف تظم من مذهب األفاجزء

 .ةدالًتبوية السائ
 حتليل ادلواقف ( ب

ّتانب ٖتليل اٟتاجات، هلاؾ عوامل أ رل ٢تا عالقة بتصميم 
فالربامج اللغوية يتم تلفيذها يف . الربامج اللغوية اللاجحة كتطبيق ا

ٖتليل ا١تواقف هو عبارة عن ٖتليل العوامل . سياقات أك مواقف معيلة
السياقية ايطة إما ٔتشركع مل ج خيطط له أك ٔتشركع مل ج قائم من 
ة مأجل تقوًن تأثَتها اتمل على ا١تشركع، كقد تكوف هذه العوامل سياس

 .جتماعية أك اقتصادية أك مؤسساتيةاأك 
 ج التعليمتختطيط الغايات ونوا (ج

هداؼ األإف غالبية الربامج اللغوية تصف غاياهتا على شكل 
 ااف تعرب األهداؼ التعليمية بالكفاءة هداؼ ا٠تاصة، كلكناألالعامة ك

 تشَت إذل ا١تعارؼ كا١ت ارات كالقيم اليت يؤمن ا، ألنهالل ائية كا١تؤشرات
 . إذل تلميت اكفاجحيتا١تخططوف الًتبويوف أف ا١تتعلمُت 

 
 
 



ختطيط الدورات وتصميم ادلقررات  (د
هلاؾ مستويات ٥تتلفة من التخطيط كالتطوير يتضمل ا تطوير 

 الكفاءة الل ائية أم دكرة أك ٣تموعة من ا١تواد التدريسية، بلاء على
 . اليت يتم ٖتديدها الربنامج اللغومكا١تؤشرات

اختيار ادلواد التعليمية وإعدادىا  (ه
 التعليمية علصرا رئيسا يف غالبية الربامج اللغوية، كهي  ا١توادتعد

  الت اللغوية اليت يستقبل اابصورة عامة تشكل األساس لكثَت من ا١تد
ا١تتعلموف كتشكل األساس للممارسة اللغوية اليت ٖتدث يف الفصل سواء 

 بواسطة مؤكدةكاف ا١تدرس يستخدـ كتابا دراسيا أـ مواد تعليمية 
كقد . ا١تؤسسة التعليمية أـ كاف يستخدـ مواد تعليمية قاـ هو بإعدادها

 .تكوف ا١تواد التعليمية يف شكل مطبوعة كغَت ا١تطبوعة
توفري التدريس الفعال  (و

 تدريس عارل اٞتودة كاافظة عليه يف الربنامج اللغوم، ؽكهو كيفية ٖتقي
كفي ا العوامل اليت يتضمل ا توفَت الظركؼ ا١تالئمة لتحقيق تدريس جيد، 

كهي العوامل ا١تتعلقة با١تؤسسة التعليمية كالعوامل ا١تتعلقة با١تدرس 
 .كالعوامل ا١تتعلقة بالتدريس كالعوامل ا١تتعلقة با١تتعلم

تقومي التدريس  (ز
إذا كاف برامج يسعى إذل ٖتقيق اٞتودة يف التعليم، فمن ا١ت م 

كمن . كيتضمن هذا التطوير نظاما للتقييم. مراجعة أداء ا١تدرسُت بانتظاـ
أغراض التقييم أهنا ١تكافأة ا١تدرسُت على أدائ م اٞتيد، كلتعزيز اٟتاجة 

 .إذل تطوير مستمر للطاقم، ك١تساعدة يف ٖتسُت التدريس كغَتها
 
 

 



 تصميم ادلنهج -3
 الباحثة مزيج من كالمها تستخدـابلاء على اللموذجُت السابقُت، 

 قامتك .يف قياـ هذا البحث بتغيَت كتعديل على حسب اٟتاجة كتقدير فيه
 :ااتيةالباحثة هبذا الدراسة با٠تطوات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كا١تشكالت ٖتليل اٟتاجات

 ٚتع البيانات عن نظاـ التعليم

 التقوًن أك التحكيم من ا٠ترباء

 تعيُت أسلوب التقوًن

 تعيُت الطرؽ كالوسائل التعليمية

 ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها

 ٖتليل  صائص الطلبة كمستول قدرهتم

 تعيُت ا١توضوعات

 ٗتطيط الغايات كنواتج التعلم

 التقوًن أك التحكيم من ا٠ترباء
 

 ترتيب ٤تتول ا١تل ج ا١تصمم
 

 تعيُت الطريقة كالوسائل التعليمية

 ٖتليل حاجات الطلبة إذل ا١تواقف

 ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 خطوات إجراءات تصميم ادلنهج على أساس النظرية السلوكية البنيوية: 3رسم البيان 
 

 :كالبياف لكل  طة من هذه ا٠تطوات هي
ا١تعلمُت يف تدريس كمركز اللغة العربية   كمشكالتاجات احلٖتليل (أ 

 .بالدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية ٔتع د اللقاية اإلسالمي اللغة العربية
ٚتع البيانات كا١تعلومات عن نظاـ التعليم يف مركز اللغة العربية ١تع د  (ب 

 .اللقاية اإلسالمي
 .ٖتليل حاجات الطلبة إذل ا١تواقف يف تعليم اللغة العربية (ج 
  أساس اللظرية السلوكية البليوية مل ج تعليم اللغة العربية علىصميمت (د 

. ـ كرغبت م كحاجات ا١تركزحاجاتهمستول قدرة الطلبة كعاة أتر
 يبدأ بتخطيط الغايات كنواتج التعلم يف  هذا ا١تل جصميمعملية تك

 .تعليم اللغة العربية
ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات يعٍت ٗتطيط ا١تستويات يف تعليم  (ق 

 .اللغة العربية كالربامج التعليمية في ا

 تعديل ا١تل ج ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية
 

  عن ا١تل جتقدًن الشرح

 

 تصحيح ا١تل ج ا١تصمم  

 تعليم اللغة العربية  مل جاٟتصوؿ على 
 أساس اللظرية السلوكية البليوية على ا١تصمم

 



 .ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها (ك 
 كالوسائل ا١تستخدمة يف عملية التعليم كالتعلم ية التعليمةؽمطراؿتعيُت  (ز 

 .لتحقيق التدريس الفعاؿ
 .تعيُت أسلوب التقوًن فيه (ح 
 .ترتيب ٤تتول ا١تل ج ا١تصمم (ط 
 على ا١تل ج ت ا١ترجوةاالا١تجالتحكيم من ا٠ترباء يف التقوًن أك  (م 

 .صممادل
 هذا ا١تل ج ملاسبا بلتائج التحكيم من ا٠ترباء، كٔتراعاة عديلت (ؾ 

 .جا١تلتاالقًتاحات كاإلرشادات كالتعليقات كا١تدا الت حوؿ 
مدير مع د اللقاية اإلسالمي يف  أماـ ا١تل ج ا١تقًتح  عنتقدًن الشرح (ؿ 

ركز ين يف ـعلمكادلة مركز اللغة العربية كنائبت ا رئيسقسم تطور اللغة ك
، مث تطلب مل م التعليقات كا١تدا الت حوؿ هذا ا١تل ج، اللغة العربية

 عن  تقدًن الشرحمث. فيهة حواؿ كقدرة ا١تع د كالطلباألـ أعلم بنهأل
 الطلبة ١تعرفة موافقت م عن  أماـا١تل ج األساسي ا١تقًتح مضموف
 .ا١تل ج

 ملاسبا أساس اللظرية السلوكية البليويةعلى ا١تصمم تصحيح ا١تل ج  (ـ 
 . كا١توافقات مل مبالتعليقات كا١تدا الت

 تعليم اللغة العربية ا٠تطوة األ َتة اٟتصوؿ على ا١تلتج، كهو مل ج (ف 
للدكرة ا١تكثفة يف مركز   أساس اللظرية السلوكية البليوية علىا١تصمم

 . سوملب مدكرا اللغة العربية ٔتع د اللقاية اإلسالمي
 
 
 

 



 جتربة ادلنتج - ج
 تصميم التجربة -1

إف ٕتربة هذا ا١تل ج ا١تصمم ٕترم على ثالثة مراحل، ا١ترحلة األكذل 
كا١ترحلة الثانية هي ٕتربة فردية يعٍت . هي اللظرة كاالقًتاحات من ا٠ترباء

كا١ترحلة . تقدًن الشرح إذل مدير ا١تع د كرئيسة مركز اللغة العربية كنائبت ا
الثالثة هي ٕتربة ميدانية يعٍت تقدًن الشرح إذل معلمي اللغة العربية كالطلبة 

 .اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز
 

 أفراد التجربة -2
 :إف القياـ بالتجربة حيتاج إذل أفراد التجربة، كفيما يلي أفراد التجربة

 اللظرة كاالقًتاحات من ا٠ترباء 
إف الفاعل يف هذه اللظرة كاالقًتاحات هو  بَت يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة 
العربية يعٍت الدكتور ش داء صاحل، ك بَت يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية 

كالبيانات . الدكتور مفتاح ا٢تدل على أساس اللظرية السلوكية البليوية يعٍت
على أساس  ا١تل ج ا١تصمم تصديق اليت حصلت من هذه األفراد هي

 .اللغة العربيةلتعليم اللظرية السلوكية البليوية 
 التجربة الفردية 

إف الفاعل يف التجربة الفردية هو مدير مع د اللقاية اإلسالمي يف قسم 
تطوير اللغة يعٍت عبيد هللا ثابت ا١تاجستَت، كرئيسة مركز اللغة العربية تعٍت 

كالبيانات اليت . كسيلة، كنائبت ا تعٍت ألفية ا١ترجاف، كمعلمو اللغة العربية
حصلت من هذه األفراد هي ا١تعلومات كالبيانات عن كل ما يتعلق ٔتركز 

اللغة العربية كموافقت م عن ا١تل ج ا١تصمم، ككذلك ا١تدا الت كالتعليقات 
 .عله
 ٕتربة ميدانية 



اللغة  إف الفاعل يف التجربة ا١تيدانية هو كل الطلبة يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز
كالبيانات اليت حصلت .  طلبة40العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي، كعددهم 

 .من هذه األفراد هي موافقت م عن ا١تل ج ا١تصمم
 

 البيانات وادلعلومات -3
ترل سوهارسيمي أريكونتو إف ا١تراد بالبيانات هو مذكرة الباحث 

 كتوضح الصورة البيانية التالية البيانات كمصادرها .كصفية كانت أـ كمية
: يف هذا البحث

 يفية الكتالبيانا ( أ
تشتمل هذه البيانات على البيانات الوصفية كمصادرها اليت 

:  التاليةيةتوضح ا الصورة البياف
 (3.1)جدول 

البيانات الوصفية ومصادرىا جدول 

مصدر البيانات البيانات الرقم 
ا١تعلومات كالبيانات عن نظاـ  1

التعليم يف مركز اللغة العربية ١تع د 
اللقاية اإلسالمي كما يتعلق 

 بتأسيسه كنشأته
 (با١تقابلة)

الوثائق من مركز 
اللغة العربية، 

كرئيس مركز اللغة 
العربية، كمدير 
مع د اللقاية 
اإلسالمي يف 

 قسم تطوير اللغة
علموف  كادلةبؿالطعن عملية كالبيانات  علوماتادل 2
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التعليم اليت تشتمل على ا١تواد 
 ةؽمطراؿالتعليمية ا١تستخدمة ك

شكالت كادلسائل الو في ا كيةـمالتعل
 كالتقوًن علمعلد ادلعملية التعليم يف 
 ق ككل ما يتعلق بهيف
 (با١تالحظة)

يف مركز اللغة 
 العربية

هم حتياجسلوؾ الطلبة كا١تعلموف كا 3
اليت تشتمل على يف عملية التعليم 

 ةؽمطراؿا١تواد التعليمية ا١تستخدمة ك
شكالت كادلسائل الو في ا كيةـمالتعل
ق ككل كالتقوًن يفعملية التعليم يف 

 ما يتعلق به
(  كا١تالحظةبا١تقابلة)

علموف  كادلةالطلب
يف مركز اللغة 

العربية، كرئيس 
 مركز اللغة العربية

 براءاخلالتعليقات من االقًتاحات ك 4
حوؿ مضموف ا١تل ج  كمدير ا١تع د

 ا١تصمم
(  ا١تفتوحةباالستبانة)

 يف ٣تاؿ ا٠ترباء
تعليم اللغة العربية 
كمل جه، كمدير 

مع د اللقاية 
اإلسالمي يف 

 قسم تطوير اللغة
 

  الكميةتالبيانا  ( ب
تشتمل هذه البيانات على البيانات الكمية كمصادرها اليت 

: توضح ا الصورة البيانية التالية
 



 (3.2)جدول 
 ية ومصادرىاكمالبيانات الجدول 

مصدر البيانات البيانات الرقم 
على أساس  صمما١تل ج ادلتصديق  1

اللغة لتعليم اللظرية السلوكية البليوية 
 العربية

 (باالستبانة ا١تغلقة)

 يف ٣تاؿ ا٠ترباء
مل ج تعليم اللغة 
العربية على أساس 
اللظرية السلوكية 

 البليوية
 بعد ـ كتعليقاتهعلمُت كالطلبةأراء ادل 2

قدًن الشرح عن ا١تل ج ا١تصمم ت
 كمالئمته للتطبيق

(  ا١تغلقةباالستبانة)

علموف كالطلبة ادل
يف مركز اللغة 

 العربية

 
 أسلوب مجع البيانات -4

: ها الباحثة يف هذا البحث هيتستخدـا اليت ٚتع البيانات سلوبأ
 ادلالحظة ( أ

ا١تالحظة هي اٟترص يف االنتباه ٨تو شيء للتعرؼ عليه كف مه، 
كهي كسيلة م مة من كسائل ٚتع البيانات يف البحوث 

 كأمناط الظواهر لف م عادة ا١تالحظة تستخدـ ك.ا١تختلفة
 الفرقة طبيعيا كالبحث يف السلوؾ الفردية كعملية كاتصاؿ السلوؾ

 كقوع اٟتوادث اليت تستطيع مالحظاهتا يف ا١تواقف الواقعية أك
 .ا١توافق الوضعية

                                                           

 .35، ص (1982ككالة ا١تطبوعة عبد هللا حرمي، : كويت) أصول البحث والعلم أٛتد بدر، 



  ا١تعلومات الباحثة هذه ا١تالحظة للحصوؿ علىتـاؽ
 سلوؾالبيانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبة يف عملية التعليم، كك
  التعليمية ا١تستخدمةكالوسائل ةؽمالطرا١تواد ك، كبة كالطلعلمُتادل

اـ هذه ا١تالحظة من  الؿ عملية التعليم ؽكت. كالتقوًن فيه
 .كأعدت الباحثة دليل ا١تالحظة. ا١تباشرة

 ادلقابلة  ( ب
تعترب ا١تقابلة استبانة شفوية تقـو من  ال٢تا الباحثة ّتمع 

ا١تعلومات كالبيانات شفوية من ا١تفحوص، كا١تقابلة أداة م مة 
  .للحصوؿ على ا١تعلومات من  الؿ مصادرها البشرية

 كالبيانات اٟتقائق لطلب الطريقة هذه ةالباحث تستخدـاك
مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي  يف نظاـ التعليم با١تتعلقة

 كما يتعلق بتأسيسه كنشأته كعملية التعليم كالتعلم فيه يعٍت عن
كمشكالت التعليم ق  كالتقوًن يفيةسائل التعليمالو كةؽمطراؿا١تواد ك
 : معقابلةادل بقامت الباحثةك. علمُت علد ادلا ا١تركزيف هذ

يف قسم تطوير اللغة كرئيسة مع د اللقاية اإلسالمي مدير  (1)
 تاريخ تأسيس مركز  أل ذ البيانات عنمركز اللغة العربية

مركز اللغة العربية كتأسيسه  يف نظاـ التعليماللغة العربية ك
  ككل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية فيه،كنشأته

أل ذ ا١تعلومات كالبيانات  ةبعض الطلب ك اللغة العربيةعلميـ( 2)
عن تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية كمشكالهتم 

 كتعد .كاحتياج م عن ا١تواقف التعليمية كالطريقة التعليمية
 .الباحثة دليل أسئلة ا١تقابلة مع م
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 االستبانة  ( ج
 : الباحثة االستبانةتقدـ

 يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية على أساس ٠ترباءؿ (1)
 .ا١تل ج ا١تصمم بتصديق اللظرية السلوكية البليوية

علموف كالطلبة يف مركز ادللرئيسة مركز اللغة العربية كنائبته ك (2)
كهذه االستبانة .  مالئمة ا١تل ج ا١تصمم ١تعرفةاللغة العربية

االستبانة  ك(Check list) استبانة مغلقة يف صورة القائمة
 .ا١تفتوحة للتعليقات كاالقًتاحات

 
 حتليل البيانات -5

 حتليل البيانات الكيفية ( أ
ٖتليل البيانات من الوثائق اليت تتعلق بتلظيم مركز اللغة العربية   (1)

كأسلوب ٖتليل هذه البيانات هو أسلوب ٖتليل . كما يتعلق به
 .(Content Analysis) ا١تضموف

ٖتليل نتائج ا١تالحظة كا١تقابلة اليت تشتمل على عملية تعليم  (2)
اللغة العربية يف مركز اللغة العربية كا١تواد التعليمية كطريقة التعليم 

انة ػػاالستبككػػػػػػػػػذلػػك ٖتليػػػػػػػػػػػل نػتػػػػػػػػائج . كالوسائل ا١تستخدمة فيه
ا١تل ج براء علد تصديق اخلا١تفتوحة اليت ٖتتوم على تعليقات 

 كأسلوب ٖتليل هذه البيانات هو األسلوب الوصفي. ا١تصمم
(Descriptive Analysis). 

 
  حتليل البيانات الكمية ( ب

 ٖتليل البيانات من االستبانة للخرباء (1)



.  الباحثة بتحصل تصديق ا٠ترباء بطريقة االستبانةتـاؽ
تعليم اللغة العربية  يف ٣تاؿ مل ج بَتاخل:   بَتافكا٠ترباء هلا

يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية بَت كاخل
ٟتصوؿ على البيانات ا١ترجوة تستخدـ ا. السلوكية البليوية

كا١تقياس ا١تستخدـ هو مقياس . استبانة التصديق للخرباء
 .(Check list)  يف صورة القائمة(Rating Scale)التصليف 

أما .  درجات يف التقوًنمسةغلقة بخادلكيكوف االستبانة 
: درجة ف ياؿا١تعايَت لكل 

 اب إذا كاف اكم يعطى التقوًن راس ٔتعٌت1درجة  -1
 ضعيفا إذا كاف اكم يعطى التقوًن  ٔتعٌت2درجة  -2
  إذا كاف اكم يعطى التقوًن مقبوال ٔتعٌت3درجة  -3
  إذا كاف اكم يعطى التقوًن جيدا ٔتعٌت4درجة  -4
 جيدا جدا  إذا كاف اكم يعطى التقوًن ٔتعٌت5درجة  -5

، ١تل ج ا١تصممكللحصوؿ على نتائج تصديق ا٠ترباء ؿ
: تعتمد الباحثة على ا١تعايَت التالية

 (3.3)جدول 
  ادلعايري على نتائج تصديق اخلرباءجدول

البيان التقدير ية ئوالنسبة امل

يف كصف ديكن استخدامه جيد جدا  %100% - 80
تعديل اؿبدكف ا١تل ج 

كصف ديكن استخدام ا يف جيد  %79،99% - 60
 بعد تعديالت ا١تل ج

كصف ديكن استخدام ا يف  مقبوؿ %59،99% - 40



 بعد تعديالت ا١تل ج

ديكن استخدم ا يف  ال ضعيف %39،99% - 20
 كصف ا١تل ج

ال تصلح كل ا أك تبدؿ  راسب %19،99% - 0
 

 عن مالئمة ا١تل ج ٖتليل البيانات من االستبانة (2)
 عن مالئمة  ا١تغلقة الباحثة البيانات من االستبانةتحلل

كهذه البيانات تؤ ذ من مدير ا١تع د كالرئيسة كاللائبت ا . ا١تل ج
 ، تقدًن الشرح عن ا١تل ج ا١تطور إلي م بعدة فيهالطلبعلمُت ككادل

يف صورة  (Likert Scale)كا١تقياس ا١تستخدـ هو مقياس ليكرت 
 ا١تواصفات ا١تستخدمة يف هذه االستبانة .(Check list) القائمة

 غَت موافق- غَت موافق - ٤تايد -  موافق –  جدا موافق:هي
 .جدا

 

ستجيبوف يب ادليجكتعترب نتيجة االستبانة مقبولة إذا 
ف أدىن من أسئلة االستبانة، كإ% 60  أعلى منةإجابة ا١توافق

. فتعرب نتيجة االستبانة مردكدةمل ا 

 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
 

لقد قامت الباحثة ٖتليل البيانات اليت حصلت علي ا يف الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة 
. العربية ٔتع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا كملاقشت ا فيما يتعلق ٔتوضوع البحث

تارخيية عن مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية نبذة  كلذلك تعرض الباحثة يف هذا ا١تبحث
اإلسالمي سوملب مدكرا كتصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية 

كالبياف يف هذا ا١تبحث إجابة من أسئلة البحث يف . البليوية للطلبة يف ذلك ا١تع د
 :الفصل األكؿ، كهي

كيف يتم تصميم مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية  -3
 البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا؟

كيف جودة مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية  -4
 البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا؟

ستشرح الباحثة إجابة هذه األسئلة بعرض البيانات اصولة من  الؿ الوثائق كا١تالحظة 
تارخيية عن مركز اللغة نبذة اؿكا١تقابلة كاالستبانة، مث ٖتليل ا كملاقشت ا، بعد عرض اؿ

 .العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي
  عن مركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالميحملة ميدانية -أ 

كز اللغة العربية هو مركز لتعٌلم اللغة العربية يف ظل مع د اللقاية رـ
.  سوملب مدكراؤغوؿ-ؤقع يف الشارع بوكيت ال٧تاراف غوؿماإلسالمي الذم 

تأسيس حركة مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي بدأ من اشًتاؾ الشيخ عبد 
اٟتاج كالشيخ عبد الودكد ملَت اٟتاج يف برنامج . أ.الباسط عبد هللا سجاد ب

 حوارل سلتُت، 1973تدريب اللغة العربية ا١تعقد يف مسجد الفالح بسورابايا سلة 
كبعد ٗترجي ما إذل مع د اللقاية اإلسالمي تأسس دكرة تعليم اللغة العربية اليت 



حصرت عملية تعليم ا يف هذه الدكرة على . تبع ا طالب مع د اللقاية اإلسالمي
ظ رت غَتة تعليم اللغة . تدريب ا٠تطابة العربية الذم يقاـ مرة كاحدة يف األسبوع

 .العربية ذلك الوقت كلكل ا ال ٘تشي يف كقت طويل
 أ ذ تطوير اللغة العربية بكوف الربنامج يسمى بدراسة 1984يف السلة 

مفردات اللغة العربية اليت تبع ا ا١تشايخ ا٠تادمُت كا١تؤ رين يف مع د اللقاية 
كهدفه . اإلسالمي، كا١تراجع اليت استعملت يف هذه الدراسة هي اٞترائد كاجملالت

هذه الدراسة نٌفدت . هو ١تعرفة مصطلحات نظاـ العلـو كبا٠تصوص علـو الشريعة
 .كل يـو اٞتمعة طوؿ السلتُت

٥ترج من جامعة األزهار )اٟتاج . أ.ا٠تطوة األكذل من الشيخ ٛتدم سراج ـ
 أ ذ تعليم اللغة العربية كتطويرها يظ ر حركته بشكل 1986يف السلة  (يف مصر

الشيخ عبد الودكد ملَت كرئيس : الربنامج تعليم اللغة العربية هبيكل ا١توظفُت التالية
الربنامج، كالشيخ أٛتد ٣تتابا ملَت اٟتاج كلائبه، كالشيخ حليف حسن كالسكرتَت، 

كالشيخ فريد حسن كأمُت الصلدكؽ، كقيل أف عملية تعليم اللغة العربية يف هذا 
 .الوقت تلحصر على طبعة اللشرة أم ا١تفكرة

 أ ذ تطوير اللغة العربية على طريقة 1989يف ش ر أغسطس سلة 
مركز "التلسيق بالتخطيط كٕت يز الربامج ا١تلفذة بشكل ملٌظم يف ا١تطور باسم 

 ".مركز اللغة العربية" تبٌدؿ اٝته إذل 2006كيف السلة ". دراسة اللغة العربية
أسس مركز اللغة العربية للطالب فقط، كلكن اشًتكته الطالبات أيضا ملذ 

 :كأٝتاء ا١تدراء ١تركز اللغة العربية فيما يلي.  حىت ااف2007سلة 
 
 
 
 
 



 (4.1)جدول 
عهد النقاية اإلسالمي  يف مركز اللغة العربية ملأمساء ادلدراء

 فرتة اخلدمة األمساء الرقم
 1988 الدككتوراندس الشيخ اٟتاج عبد الودكد ملَت  .1
 1995-1989 الدككتوراندس الشيخ اٟتاج ٤تمد ٤تسُت أمَت  .2
 S.HI 2006-2007أٛتد سودارمُت ٛتزة،   .3
 2008-2007 لطفية شف - S.HIأٛتد نزار،   .4
 2009-2008  ليلة عريف–هواييت  – S.Pd.I عبد الرٛتن علي،   .5
 2010-2009 فتماكايت -  S.Th.Iأمَت ا٠تطيب،  .6
 2011-2010 ٛتية – S.Pd.Iعبد ا١تقيت،   .7
 2012-2011  حكمة–ابن حجر   .8
 2013-2012 سبعة القمرية- أٛتد فوزم   .9

 2014-2013 إفرازة السعادة- أٛتد بسيلي   .10
 2015-2014  كسيلة–٤تمد لطفي   .11
 2016-2015  كسيلة–أٛتد ملور   .12
 

يف مع د اللقاية اللغة العربية لتعليم مركز  اللغة العربية بوصفه مركز
 ا١تع د، أحدها دار اللغة  ذلك يف أ رلظٌلل مؤسسات لغويةاإلسالمي سوملب 

  يف، كهيئة تلمية اللغة األجلبية قسم العربية(Latee)اليت يف   السلفيفقهكاؿالعربية 
 Lubangsa )الشمارل لوبلجسا  يف، ك٣تلس اللغة العربية(Lubangsa)لوبلجسا 

Utara) نويبلوبلجسا اجليف ، كهنضة اللغة( Lubangsa Selatan)كلكن . ، كغَتها
 .2015-2014فًتة ا٠تدمة ااف يقـو مركز اللغة العربية بلفسه ملذ 



 علد تأسيس ا تعليم ايركز عملية  ١تع د اللقاية اإلسالمي مركز اللغة العربية
كالدكرة ا١تكثفة هي  .على تعليم م ارة الكالـ، كلكله ال يًتؾ ا١ت ارات األ رل

ا١ترحلة األنشطة األٌكلية للمبتدئُت لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية اليت في ا 
جيرم تعليم اللغة العربية فيه بدكف ا١تل ج كدليل . اإلعدادية كا١ترحلة االبتدائية

 كالدليل .للمدرسُت كالطلبة يف تلفيذ عملية التعليم الفعاؿ يف الدكرة ا١تكثفة
كلذلك مل ج تعليم . ا١تستخدـ هو الكتب التعليمية كاٞتدكؿ الدراسي فحسب

 Teori Behaviorisme) اللظرية السلوكية البليوية اللغة العربية على أساس

Struktural)  يصَت أكؿ ا١تل ج سيطبق يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية ١تع د
 .اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا

ركز اللغة العربية ١تع د مب  الدكرة ا١تكثفة يفينحواؿ ا١تعلمُت كا١تتعلمأكمن 
: اللقاية اإلسالمي فيما يلي

 40ة كعدد الطلبعلما، ـ 7 هذه الدكرة ا١تكثفة  يفعلمُتككاف عدد ادل
هذه .  طلبة يف ا١تستول ا١تبتدئ20 طلبة يف ا١تستول اإلعدادم ك 20طلبة يعٍت 

كفيما يلي جدكؿ عدد ا١تعلمُت .  ـ2016ة يف ش ر فرباير ذالبيانات مأ و
 :كز اللغة العربية سوملب مدكراالدكرة ا١تكثفة ٔتركا١تتعلمُت يف 

 (4.2)جدول 
 أمساء ادلعلمني يف الدورة ادلكثفة مبركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمي

  ىـ1435/1436فرتة اخلدمة 
 الوضيفة األمساء الرقم

 معلم ا١تطالعة يف ا١تستول اإلعدادم  عبد الرٛتن عارل  .1
 معلم اادثة يف ا١تستول اإلعدادم أٛتد سودرمُت ٛتزة  .2
 معلم اإلنشاء يف ا١تستول اإلعدادم ٤تمد نقيب حسن  .3

                                                           

 .الوثيقة عن ٣تلس إدارة مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي 



 معلم اإلنشاء يف ا١تستول ا١تبتدئ أٛتد حليف حسن  .4
 معلم ا١تطالعة يف ا١تستول ا١تبتدئ عبيد هللا ثابت  .5
 معلم اادثة يف ا١تستول ا١تبتدئ ٤تمد صالح الدين كريث  .6
 معلم اادثة يف ا١تستول ا١تبتدئ أٛتد فوزم  .7

 

 
 (4.3)جدول 

 عدد ادلتعلمني يف الدورة ادلكثفة مبركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمي
 م 2016فرباير يف شهر 

 عدد الطالب ادلستوى الرقم
 20 اإلعدادم  -1
 20 ا١تبتدئ  -2

 40 اجملموعة
 

تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس النظرية السلوكية البنيوية لطلبة  -ب 
 معهد النقاية اإلسالمي سومنب مدورا

على   مل ج تعليم اللغة العربيةقد قامت الباحثة با٠تطوات يف تصميم
إجراءات أساس اللظرية السلوكية البليوية، ا١تتعمدة على ا٠تطوات ا١تزكجة من 

 إجراءاتك Sugiono اليت شرح ا Borg and Gallالبحث كالتطوير ٓتطوات 
 Curriculum Development in  يف كتابهجاؾ ريتشاردتطوير ا١تل ج اليت قدم ا 

Language Teaching1:  بتغيَت كتعديل على حسب اٟتاجات كتقدير فيه، كهي )
ٖتليل ا١تواقف،  (3ٚتع البيانات كا١تعلومات،  (2، شكالتادلك اجاتاحلٖتليل 

                                                           
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 409. 
60

 Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2001), hlm. 41. 



(  6ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات،  (5 ٗتطيط الغايات كنواتج التعليم، (4
تعيُت ( 8ية،  كالوسائل التعليمةؽمطراؿتعيُت ( 7ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها، 

، التحكيم من ا٠ترباء( 10ترتيب اتول ا١تل ج ا١تصمم، ( 9، أسلوب التقوًن فيه
  عنتقدًن الشرح( 12،  ا١تل ج ملاسبا بلتائج التحكيم من ا٠ترباءعديلت( 11

 .اٟتصوؿ على ا١تلتج( 14ا١تصمم، تصحيح ا١تل ج ( 13ا١تل ج، 
مل ج تعليم اللغة كفيما يلي ا٠تطوات اليت قامت هبا الباحثة يف تصميم 

 :على أساس اللظرية السلوكية البليوية العربية
مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية   كمشكالتاجات احلٖتليل: اخلطة األوىل -1

 .ا١تعلمُت يف تدريس اللغة العربيةكاإلسالمي 
كجدت الباحثة البيانات من  الؿ ا١تقابلة مع مدير مع د اللقاية 

 أف ا١تشكالت يف مركز اللغة العربية ااف اإلسالمي يف قسم تطوير اللغة،
هي عدـ كجود ا١تل ج كدليل للمعلمُت يف تلفيذ عملية التعليم الفعاؿ يف 

 كالدليل ا١تستخدـ هو الكتب التعليمية كاٞتدكؿ الدراسي .الدكرة ا١تكثفة
ككذلك قليل الوسائل التعليمية للمعلم اليت تلاسب با١تواد . فحسب
فرأت الباحثة أف أهم اللتائج يف ٖتليل اٟتاجات كا١تشكالت يف . يدرس ا

 .هذا ا١تركز هو عدـ ا١تل ج ا٠تاص لتعليم اللغة العربية فيه
 مركز اللغة العربية حيتاج إذل كٟتل هذه ا١تشكلة، ترل الباحثة أف

ا١تل ج ا٠تاص ا١تلاسب ٓتصائص الطلبة يف مستول اللغة ا١تبتدئ، كا١تل ج 
 Teori Behaviorisme)ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية 

Struktural)  مالئمة بتعليم اللغة يف مستول اللغة ا١تبتدئ لطلبة مع د
 أكثر ملاسبة  أيضاهوك. اللقاية اإلسالمي  اصة يف تعليم اللغة العربية

، ككذلك بالدكافع لتعلم نشطة التعليمية ا١توجودة يف مركز اللغة العربيةباأل
زكيد تركيز يف ت ها يف األنشطة التعليميةألف. اللغة العربية من ج ة الطلبة

كسول ذلك، .   اصة يف م ارة الكالـالطلبة با١ت ارات اللغوية االتصالية



، كمن ركزهلاؾ الدكافع ا١تتعددة من الطلبة يف تعليم اللغة العربية يف هذا ادل
 أف يتكلموا باللغة كاأمه ا الستيعاب ا١ت ارات االتصالية حىت يستطيع

. العربية يف عدة مواقف يف اٟتياة اليومية
 

ٚتع البيانات كا١تعلومات عن نظاـ التعليم يف مركز اللغة : اخلطة الثانية -2
 .العربية

 الدليل ا١تستخدـ يف تعليم كما شرحت الباحثة يف ا٠تطة األكذل أف
اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية هو الكتب التعليمية 

 :كالكتب التعليمية ا١تستخدمة هي. كاٞتدكؿ الدراسي فحسب
 لربنامج اادثة يف ا١تستول اإلعدادم" 1ااكرة "كتاب  (أ 

 لربنامج اادثة يف ا١تستول ا١تبتدئ" 2ااكرة "كتاب  (ب 

 لربنامج ا١تطالعة يف ا١تستول اإلعدادم" العربية الس لة"كتاب  (ج 

 لربنامج ا١تطالعة يف ا١تستول ا١تبتدئ" العربية بُت يديك"كتاب  (د 

لربنامج اإلنشاء يف ا١تستول اإلعدادم " حسن اإلصغاء"كتاب  (ق 
 .كا١تبتدئ

 :كما يلي يف الدكرة ا١تكثفة أما اٞتدكؿ الدراسي
 (4.4)جدول 

  مبركز اللغة العربية دلعهد النقاية اإلسالمياجلدول الدراسي يف الدورة ادلكثفة
  ىـ1435/1436فرتة اخلدمة 

 الوقت ادلعلم الربنامج ادلستوى الرقم
 15:30يـو ا٠تميس،  عبد الرٛتن عارل مطالعة  اإلعدادم -1

 07:30يـو اٞتمعة،  أٛتد سودرمُت ٛتزة ٤تادثة
 09:00يـو اٞتمعة،  ٤تمد نقيب حسن إنشاء

 15:30يـو ا٠تميس،  أٛتد حليف حسن إنشاء ا١تبتدئ  -2



 07:30يـو اٞتمعة،  عبيد هللا ثابت  مطالعة
 09:00يـو اٞتمعة،  ٤تمد صالح الدين كريث ٤تادثة

 
 .ٖتليل حاجات الطلبة إذل ا١تواقف يف تعليم اللغة العربية: اخلطة الثالثة -3

 كحاجته يف مركز اللغة العربية تشكالادلبعد ما عرفت الباحثة 
ليل حاجات حميداف البحث، فقامت الباحثة بت ين كالطلبة يفعلمكادل

كمن ا١تقابلة اليت قامت هبا .  يف تعليم اللغة العربيةكاقفادل إذلالطلبة 
الباحثة أف الطلبة حيتاجوف إذل تعليم اللغة العربية ا١تريح كالفعاؿ يف دا ل 

الفصل الدراسي أك  ارجه، كهم يرغبوف يف تعليم اللغة العربية باللعبة 
التعليمية كتدريب م ارات اللغة كا٠تطابة كاجملادلة كا١تسرحية كقراءة الشعر 
العريب كمشاهدة األفالـ كاستماع ا١تذياع كغَت ذلك، كيريدكف أف يتكلموا 

 .اللغة العربية جيدا
 

 .ٗتطيط الغايات كنواتج التعليم: اخلطة الرابعة -4
 أساس اللظرية  مل ج تعليم اللغة العربية علىكهو عملية تصميم

السلوكية البليوية األكذل بعد مراعاة حاجات مركز اللغة العربية كا١تعلمُت 
 ططت الباحثة الغايات أك يسمى بأهداؼ . كالطلبة كمستول قدرهتم

تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة بإسلادها إذل أهداؼ تعليم اللغة 
 .العربية يف مركز اللغة العربية كا١تبادئ على أساس اللظرية السلوكية البليوية

إمكانات تلمية أهداؼ تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية هي 
ف يتعلموا أ يريدكف هم يف اللغة العربية كامال لكي كثَت منالطلبة العلمية

اللغة العربية كيتكلموا هبا جيدا حىت يتطٌور تعليم اللغة العربية يف مع د 
ا١تبادئ اليت تتعلق بأهداؼ تعليم اللغة أما . اللقاية اإلسالمي تطٌورا سريعا

 :العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية هي



 موجه لبلاء ا١ت ارات اللغوية؛ (1
 تركيز على لغة اٟتديث الشف ي؛  (2
 .استيعاب القواعد العربية على حسب االحتياجات األساسية (3

كسول ذلك، لكي تلجح عملية بلاء ا١تل ج، البد من مراعاة 
كمن هذه األسس . أسس كشركط صياغة األهداؼ صياغة سلوكية

 :كالشركط
 .يكوف ا٢تدؼ ٤تددا ككاضحا (1
 .نستطيع مالحظته يف ذاته أك يف ٧تائته (2
 .نستطيع قياسه كتقديره بشكل دقيق (3
 .يذكر على أسس مستول الطالب (4
 .يرد يف عبارة ا٢تدؼ ما يعرؼ باسم ٟتد األدىن لؤلداء (5
تشتمل عبارة ا٢تدؼ على فعل سلوكي يشَت إذل نوع السلوؾ  (6

 .اللغوم
طالب + فعل سلوكي + أف )يكتب ا٢تدؼ طبقا للمكونات  (7

 .(اٟتد األدىن لؤلداء+ مصطلح من ا١تادة + 
فتصبح أهداؼ تعليم اللغة العربية للدكرة ا١تكثفة يف هذا ا١تل ج 

 :كما يلي
 أىداف تعليم اللغة العربية يف الدورة ادلكثفة 

 كآرائ م بالكالـ يف اللغة العربية حسب  أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف
 ا١تواقف جيدا

 حسب ا١توضوعات ا١تدركسة العربية نصوص ف م على يقدر الطلبة أف 
 .جيدا

                                                           

 رشدم أٛتد طعيمة ك٤تمود كامل اللاقة، تعليم اللغة العربية اتصاليا بُت ا١تلاهج كاالسًتاتيجيات، 
. 141ـ، ص 2006ملشورات ا١تلظمة اإلسالمية للرببية كالعلـو كالثقافة، : إيسيسكو



 العربية اللغة يف كآرائ م بالكتابة أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف 
 .الفصحى كالعصرم جيدا

 
أما نواتج التعلم أك يسمى بالكفاءة الل ائية ٗتطيط ا الباحثة 

بإسلادها إذل أهداؼ تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة كما يريدها مركز 
اللغة العربية للخرجيُت مع مراعاة الكفاءة الل ائية يف مل ج مستول كحدة 

فتصبح الكفاءة الل ائية يف . الًتبوية ١تادة اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة
 :الدكرة ا١تكثفة يف هذا ا١تل ج كما يلي

 (SKL)الكفاءة النهائية 
 ا١تفردات -1

 .  مفردة حسب السياؽ ا١تختلف1000 حفظ على يقدر الطلبة أف
 االستماع -2

أف يف م الطلبة ا١تادة ا١تسموعة بشكل اٟتوار أك البياف يف موضوعات االستماع 
 .كمواقفه

 الكالـ -3
 التعبَت الشف ي بشكل اٟتوار أك البياف يف موضوعات على يقدر الطلبة أف

 .الكالـ كمواقفه
 القراءة -4

أف يف م الطلبة اللص ا١تكتوب من  الؿ عملية القراءة يف موضوعات القراءة 
 .كمواقف ا

 الكتابة -5
 كتابة اٞتملة ا١تفيدة أك العبارات الصحيحة أك األفكار الرئيسية على يقدر الطلبة أف

 يف الفقرات أك اللصوص البسيطة يف موضوعات الكتابة
 



 كمن تلك الكفاءة الل ائية،  ططت الباحثة الكفاءة األساسية 
 كا١تضموف يف مل ج كا١تؤشرات نظرا إذل تصليف ا١ت ارات علد طعيمة

فتصبح . مستول كحدة الًتبوية ١تادة اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة
 :الكفاءة الل ائية يف الدكرة ا١تكثفة يف هذا ا١تل ج كما يلي

 (4.5)جدول 
 جدول الكفاءة األساسية وادلؤشرات يف الدورة ادلكثفة

 ادلؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 :م ارة االستماع 1

 أف يعرؼ الطلبة -1
ت كالعبارات األصوا

 العربية كاٞتمل يف اللغة
ك٘تييز ما بيل ا من 

 .داللة ا تالفات ذات
 ما يلقى  الطلبةف مأف م -2

عليه من حديث باللغة 
العربية كبإيقاع طبيعي يف 

حدكد ا١تفردات اليت 
 .تعلم ا

أف يعرؼ الطلبة تقاليد  -3
االستماع كانتقاء ما 
 .يلبغي أف يستمع إليه

 الطلبة ما ف مأف م -4

أف يعرؼ الطلبة أصوات حركؼ  -1
 .ا٢تجائية ا١تسموعة ك٘تييزها

أف يعرؼ الطلبة اٟتركات الطويلة  -2
 .كاٟتركات القصَتة كالتمييز بيل ا

أف يعرؼ الطلبة التشديد كالتلوين  -3
 .ك٘تييزها صوتيًّا

أف دييز الطلبة بُت األصوات ا١تتجاكرة  -4
 .يف اللطق كا١تتشاهبة يف الصوت

أف دييز الطلبة أكجه التشابه كالفركؽ  -5
بُت األصوات العربية كما يوجد يف 

 .لغته األكذل من أصوات
أف يًتجم الطلبة ما يلقي من ا١تفردات  -6

 .كف م ا
أف يقدر الطلبة على االستماع إذل  -7

 .اللغة العربية بشكل اٟتوار كترٚتت ا

                                                           

الطبعة ) ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف، 
، ص (2010دار الفكر، : األكذل؛ القاهرة



يستمع إليه يف ج ة 
ا١تعاين الكلمات كنوع 

 .الفقرة
 الطلبة استخداـ ف مأف م -5

من حيث )صيغ العربية 
التذكَت كالتأنيث كاألعداد 

 .(إخل..كاألزملة كاألفعاؿ 

أف يقدر الطلبة على االستماع إذل  -8
 .اللغة العربية بشكل البياف كترٚتت ا

أف يقدـ الطلبة الفرصة كاملة  -9
أف يقدر .للمتحدث كعدـ مقاطعته

الطلبة على استماع اٟتوار أك البياف 
 .من التسجيالت

أف يقدر الطلبة على إعطاء  -10
االستجابة ٦تا يستمع إليه بإجابة 

 .األسئلة التقدمة
أف يقدر الطلبة على إعطاء  -11

 .االستجابة من كالـ الصديق
أف دييز الطلبة بُت األفكار الرئيسية  -12

 .كاألفكار الثانوية
أف يلخص الطلبة اٟتوار أك البياف  -13

 .ا١تسموع
 :م ارة الكالـ 2

أف يقدر الطلبة على نطق  -1
األصوات كالكلمات 

كاٞتمل حسب ا١توضوع 
 .ا١تدركس بلطق صحيح

أف يعرض الطلبة اٟتوار  -2
البسيط حسب ا١توضوع 
 .ا١تدركس بل جة صحيحة

أف يعرب الطلبة األفكار كما  -3
 .يشعر تعبَتا شف يا

أف يقدر الطلبة على نطق األصوات  -1
 .نطقا صحيحا

أف دييز الطلبة علد اللطق، بُت  -2
 .األصوات ا١تتشاهبة ٘تييزا كاضحا

أف دييز الطلبة ، علد اللطق، بُت  -3
 .اٟتركات القصَتة كالطويلة

أف يعرؼ الطلبة أنواع اللرب كالتلغيم  -4
 .بطريقة مقبولة من متحدثي العربية

أف يقدر الطلبة على نطق األصوات  -5
 .ا١تتجاكرة نطقا صحيحا



أف يقدر الطلبة على نطق  -4
الكلمات كاٞتمل حسب 
ا١توضوع ا١تدركسة بلطق 

 .صحيح
أف يعرض الطلبة اٟتوار أك  -5

البياف لآل ر بطريقة 
 .ملاسبة

علد أف دييز الطلبة،  -6
الكالـ، بُت التعبَت 

 .٠تطأ كاصحيحاؿ

أف يقدر الطلبة على نطق الكلمات  -6
 كاٞتمل نطقا صحيحا

أف يقدر الطلبة على نطق الكلمات  -7
ا١تلونة نطقا صحيحا دييز التلوين عن 

 .غَته من الظواهر
أف يعرب الطلبة الكلمات يف اٞتمل  -8

 .ا١تختلفة حسب السياؽ
أف يعرض الطلبة اٟتوار أك البياف  -9

البسيط حسب ا٠تربة اللفسية بل جة 
 .صحيحة

أف يقدر الطلبة على نطق ا١تفردات  -10
 .اٞتديدة ٔتخارج ا الصحيحة

أف يقدر الطلبة على نطق اٞتمل  -11
 .بالتلغيم كاللرب اٞتيد

أف يعرض الطلبة اٟتوار أك البياف  -12
حسب ا١توضوع ا١تدركس بطريقة 

 .صحيحة
أف يعرض الطلبة اٟتوار أك البياف  -13

 .البسيط حسب نفس ا٠تربة جيدا
 اللظاـ الصحيح  الطلبةستخدـأف م -14

 .لًتكيب الكلمة العربية علد الكالـ
 :م ارة القراءة 3

أف يقدر الطلبة على قراءة  -1
اللص ا١تدركس قراءة 

 .ج رية كصحيحة

أف يعرؼ الطلبة اٟتركؼ ا٢تجائية يف  -1
 .أكضاع ا ا١تختلفة

أف يقدر الطلبة على قراءة اللص من  -2
اليمُت إذل اليسار قراءة ج رية بلطق 



أف يف م الطلبة معاين  -2
الكلمات كاٞتمل يف اللص 

البسيط با١توضوعات 
 .ا١تتلوعة

أف يقدر الطلبة على  -3
إستجابة األفكار ا١تضمونة 

يف اللص البسيط 
 .ا١تدركس

أف يقدر الطلبة على قراءة  -4
اللص ا١تدركس قراءة 

 .ج رية كصامتة
 الطلبة معاين ف مأف م -5

ا١تًتادفات )الكلمات 
كاٞتمل يف  (كا١تتضادات

اللص با١توضوعات 
 .ا١تتلوعة

أف يقدر الطلبة على  -6
إعطاء االستجابة عن 

األفكار ا١تضمونة يف اللص 
 .ا١تدركس

أف يعرؼ الطلبة إشارات  -7
الطباعة كتفسَتها 

 .كعالمات الوقف كالوصل
أف يربط الطلبة بُت ما  -8

يقرأه ااف كما لديه من 

 .صحيح كتلغيم جيد
أف يعرؼ الطلبة مفردات جديدة من  -3

 .اللص كحفظ ا
أف يقدر الطلبة على إجابة األسئلة  -4

 .اليت تتعلق باللص ا١تقركء جيدا
أف دييز الطلبة بُت  صائص الكتابة  -5

ا١تدة، الشدة، التلوين، اؿ )العربية 
علد قراءة  (الشمسية كالقمرية، إخل

 .اللص ا١تعُت
أف يقدر الطلبة على قراءة اللص قراءة  -6

 .ج رية بلطق صحيح كتلغيم جيد
أف يقدر الطلبة على مراعاة حركات  -7

 .اإلعراب علد القراءة اٞت رية
أف يعرؼ الطلبة ا١تفردات اٞتديدة من  -8

أف يعرؼ الطلبة . اللص كحفظ ا
كلمات جديدة ١تعٌت كاحد 

أف يصلف الكلمات .  (مًتادفات)
على أساس ا١تًتادفات كا١تتضادات 

 .(ا١تتقابالت)
أف يقدر الطلبة على قراءة اللص  -9

 .صامتة كالوظيفة من ا١تعلم
أف يقدر الطلبة على إجابة األسئلة  -10

 .اليت تتعلق باللص ا١تقركء جيدا
أف يستلتج الطلبة ا١تعٌت العاـ من  -11

 .اللص ا١تقركء



 ربة سابقة يف موضوع 
 .اللص

أف يتابع الطلبة األحداث اليت ترد  -12
 .يف قصة قصَتة

 :م ارة الكتابة 4
أف يعرؼ الطلبة قواعد  -1

 .اإلمالئية األساسية
أف يقدر الطلبة على كتابة  -2

الكلمات كاٞتمل ا١تفيدة 
أك العبارات الصحيحة يف 

 .الفقرات كتابة صحيحة
 الطلبة معٌت ف مأف م -3

الكلمات كاٞتمل 
كيستخدم ا لتعبَت األفكار 
ٖتريريا حسب ا١توضوعات 

 .ا١تعيلة

 ؼ كتابة اٟتركأف يعرؼ الطلبة -1
ا٢تجائية يف أشكا٢تا ا١تختلفة كمواضع 

األكؿ، الوسط، )تواجدها يف الكلمة 
 .( راا

أف يعرؼ الطلبة  صائص الكتابة  -2
ا١تد، التلوين، التاء ا١تربوطة )العربية 

 .ككتابت ا يف الكلمات (ك١تفتوحة، إخل
أف يعرؼ الطلبة القواعد اإلمالئية  -3

ا٢تمزات )األساسية يف الكتابة  
كتطبيق ا يف اٞتمل  (كاأللف الليلة

 .ا١تفيدة
أف يعرؼ الطلبة عالمات الًتقيم  -4

 .كيستخدم ا صحيحا
أف يغَت الطلبة اٞتملة غَت كاملة  -5

 .لتكوين ٚتلة كاملة
أف يرتب الطلبة الكلمات لتكوين  -6

 .ٚتلة مفيدة
أف يلشأ الطلبة الفقرة البسيطة من  -7

 .الصور
أف يلشأ الطلبة الفقرة البسيطة من  -8

 .األسئلة ا١تعدة
أف حيوؿ الطلبة نص اٟتوار إذل نص  -9

 .القراءة البسيطة



أف يعد الطلبة عدد من األسئلة  -10
ا١تلاسبة من موضوع معُت كيكتب ا 
 .مث جييب ا بصياغة لغوية صحيحة

أف يلخص الطلبة األفكار الرئيسية  -11
من حديث يسمعه كيكتبه بطريقة 

 .صحيحة كمستوفاة
 .أف جيرب الطلبة كتابة الرسالة -12

 
 .ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات: اخلطة اخلامسة -5

تقصد الباحثة بالدكرات كا١تقررات يف هذه ا٠تطة هي مستويات يف 
لتحقيق أهداؼ تعليم اللغة ك. تعليم اللغة العربية كالربامج التعليمية في ا

العربية يف الدكرة ا١تكثفة، يلقسم ا١تستول إذل ا١تستول اإلعدادم كا١تستول 
أما التعليم لكل ا١تستول يتكوف على ثالثة برامج، كهي برنامج . ا١تبتدئ

اادثة كبرنامج ا١تطالعة كبرنامج اإلمالء للطلبة يف ا١تستول اإلعدادم، 
كبرنامج اادثة كبرنامج ا١تطالعة كبرنامج اإلنشاء للطلبة يف ا١تستول 

 .ا١تبتدئ
 

 .ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها: اخلطة السادسة -6
تعد ا١تواد التعليمية علصرا رئيسيا يف غالبية الربامج اللغوية، كهي 
بصورة عامة تشكل األساس لكثَت من ا١تدا الت اللغوية اليت يستقبل ا 

ا١تتعلموف، كتشكل األساس للممارسة اللغوية اليت ٖتدث يف الفصل سواء 
كاف ا١تدرس يستخدـ كتابا دراسيا أك مواد تعليمية معدة بواسطة ا١تؤسسة 

 .التعليمية أـ يستخدـ مواد تعليمية قاـ هو بإعدادها
                                                           

63
  Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2001), hlm. 178. 



كيف تصميم هذا ا١تل ج، قد ا تارت الباحثة ا١تواد التعليمية ا١تعيلة 
لكل الربنامج بعد ٖتليل عدة الكتب ا١تتعلقة، مث ا تارها ٔتراعاة مستول 

 : قدرة الطلبة كا١تبادئ اليت يقًتح ا اللظرية السلوكية البليوية فيه، كهي
 حيتوم على ا١توضوعات ا١تعركفة؛  (1
 تقدًن معظم الدركس كاٟتوارات عن طريق ا١تواقف؛  (2
 يؤكد على أمهية تعلم األمناط الثقافية للغة؛  (3
تقدًن مادة القواعد العربية بأسلوب غَت مباشر من  الؿ  (4

 التعبَتات كاللصوص؛ 
 .تدرج ا١تواد التعليمية من الس ولة إذل الصعوبة (5

يقتصر إعداد ا١تواد يف هذه ا٠تطة إذل كتابة ا١تخطط الدراسي لكل 
كأما ا١تواد التعليمية ا١تختارة كا١تلاسبة لتعلم ا الطلبة يف الدكرة . الربنامج

 :ا١تكثفة كما يلي
 (4.6)جدول 

 جدول ادلوضوعات التعليمية لكل الربامج يف الدورة ادلكثفة
 :للمستوى ادلبتدئ :للمستوى اإلعدادي

 برنامج احملادثة -1
 األصوات من حركؼ ا٢تجائية كنطق ا 
 أ، -ؾ، ع-التمييز بُت صوتُت خ

س، -ؾ، ص-ت، ؽ-ق، ط-ح
ظ، -ذ، ض-د، ظ-ؽ، ض-غ
 .س، كنطق ا-س، ش-ث

 الفتحة كألف ا١تد، الكسرة :الصوتاف 
 .كياء ا١تد، الضمة ككاك ا١تد، كنطق ا

  األصوات من اؿ القمرية كاؿ

 برنامج احملادثة -1
 نص اٟتوار أك البياف عن: 

 الطعاـ كالشراب -1
 الصالة -2
 الدراسة -3
 العمل -4
 ا٢توايات -5
 ا١ت ن -6
 العلم كالتعلم -7



 .الشمسية كنطق ا
  أصوات اٟتركؼ ا١تلونة كا١تشددة 

 .كنطق ا
 نص اٟتوار أك البياف عن: 

 التحية كالتعارؼ -1
 األسرة -2
 يف ا١تع د -3
 يف ا١تدرسة -4
 اٟتياة اليومية -5

 

 برنامج ادلطالعة -2
 نص اٟتوار أك البياف عن: 

 العلاية بالصحة -1
 اللظافة -2
 الًتكيح عن اللفس -3
 اللغة العربية -4
 اإلسالـ -5
 الشباب -6
 العو١تة -7

 برنامج ادلطالعة -2
 اللص عن: 

 طبقات األصدقاء -1
 الرفق باٟتيواف -2
 العالقة بُت ااباء كاألبلاء -3
 ا١تاء كسرها -4
 ا١تعجزة ا٠تالدة -5
 السلة اللبوية -6
 ا١تدارس كا١تعاهد العلمية -7

 برنامج اإلمالء -3
 البياف عن رسم: 

 التاء ا١تربوطة كا١تفتوحة -1
األكؿ، الوسط، )ا٢تمزة الكلمة  -2

 ( راا
 األلف الليلة يف الكلمة -3
 عالمات الًتقيم -4

 برنامج اإلنشاء -3
 كتابة اٞتمل كالفقرة البسيطة عن: 

 من أنا -1
 األعماؿ اليومية -2
 األسرة -3
 ا١تع د -4
 ا١تدرسة -5



 ا٢تواية -6 اللصوص اإلمالئية 
 ااماؿ -7
 الرحلة -8

 كتابة الرسالة: 
إذل األستاذ يف الفصل )الرٝتية  -1

 (الدراسي
إذل )كتابة الرسالة الشخصية  -2

 (األسرة أك األصدقاء
 
 

 
كأ ذهتا الباحثة ا١تواد اليت تعلم ا الطلبة يف الفصل الدراسي من 

 :ا١تصادر أك الكتب ا١تختارة، كهي
لعبد الرٛتن بن إبراهيم الفوزاف  (اإلصدار الثاين)العربية بُت يديك  (أ 

 كآ ركف
 قواعد اإلمالء كنصوصه لطلطاكم (ب 
  للسيد حسن بن أٛتد باهاركف1ااكرة اٟتديثة باللغة العربية  (ج 
 التعبَت ا١توجه للمبتدئُت من غَت اللاطقُت بالعربية لطه ٤تمد ٤تمود (د 
 العربية الس لة مد ٤تسن أمَت (ق 

 
ية يف عملية التعليم لتوفَت  كالوسائل التعليمةؽمطراؿتعيُت : اخلطة السابعة -7

 .التدريس الفعاؿ
 على تعليم اللغة العربية التأثَت الواضح من اللظرية السلوكية البليوية

كاز عميقا جدا؛ سواء يف تأليف الكتب، أك يف أساليب  لغَت اللاطقُت هبا



تدريب ا١تعلمُت، أك يف طرؽ التدريس كالطريقة ا١تباشرة، كالطريقة اٞتزئية، 
 .كالطريقة السمعية الشفوية

السمعية الشفوية كا تارت الباحثة من تلك الطرؽ، أف الطريقة 
أكثر ملاسبة بقدرة كفاءة الطلبة يف مستول اللغة ا١تبتدئ ٔتراعاة حاجة 

صور هذه الطريقة ت. مركز اللغة العربية كا١تعلمُت يف تلفيذ تعليم اللغة العربية
تعد أفضل ما  كالتقاء بُت اللظرية السلوكية اللفسية كاللظرية البليوية اللغوية

 .اللظريةتلك   يفديثل االٕتاه
 :، هيهم أسس هذه الطريقةأمن ك

لقراءة اعرض اللغة األجلبية على الطالب مشاف ة يف البداية، أما  -1
عرضاف من  الؿ مادة شف ية، تقدماف يف فًتة الحقة، كتكالكتابة ؼ

 .درب الطالب علي ا

 يف ا١ترحلة األكذل يف مساعدة الطالب على علميلحصر اهتماـ ادل -2
كال . إتقاف اللظاـ الصويت كاللحوم للغة األجلبية، بشكل تلقائي

ا ق منم كبَت يف البداية لتعليم ا١تفردات، إذ يكتفاهتماـيصرؼ 
 ةبالقدر الذم يساعد الطالب على تعلم اللظاـ الصويت كاللحوم للغ

 .األجلبية

 يف مواج ة اللغة، حىت ديارس ا طالبترل هذه الطريقة كضع اؿ -3
كال مانع من اللجوء إذل الًتٚتة، إذا استدعى األمر . كيستخدم ا

 .ذلك

يلبغي استعماؿ الوسائل السمعية كالبصرية بصورة مكثفة، كاستخداـ  -4
أساليب متلوعة لتعليم اللغة، مثل ااكة كالًتديد كاالستظ ار، 

 .كالًتكيز على أسلوب القياس

                                                           

الطبعة ) ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدم أٛتد طعيمة كآ ركف، 
. 55، ص (2010دار الفكر، :  القاهرة؛األكذل



.  تدريبا مركزا على أمناط اللغة كتراكيب ا اللحويةةيتم تدريب الطلب -5
االهتماـ بالكالـ على حساب ،  على هذه الطريقةذك٦تا يؤخ

 .كاـ اللحويةحدكف األ  كاالعتماد على القياس،ا١ت ارات األ رل
 

 اللغة كتب:  أحدهاكأما الوسائل ا١تستخدمة هي الوسائل ا١تتلوعة،
 العربية، أفالـ باللغة ااكرة أك ا١تكا١تة العربية، تسجيالت صوتية، فيديو

مصورة،  العربية، ككرقة اللغة العربية، ك٣تالت باللغة األفالـ أك العرب
كأفضل الوسائل علد اللظرية السلوكية . كبطاقات، كرحالت، كغَت ذلك

 . السمعية كالبصرية بصورة مكثفةالبليوية هو الوسائل
كا١تبادئ اليت يقًتح ا اللظرية السلوكية البليوية يف ا تيار الوسائل 

 : التعليمية، كهي
 مالئمة بالطرؽ التعليمية؛  (1
 مساعدة ا١تعلم يف استخداـ الطريقة التعليمية؛  (2
 .الوسائل بوصف ا١تثَت ٟتصوؿ االستجابة ا١تتوقعة (3

 
 .تعيُت أسلوب التقوًن فيه: اخلطة الثامنة -8

ما  على الطلبة قدرة ١تعرفة التعليم عملية يف م م أمر هو التقوًن
 بل، فحسب ا١تدركسة ا١تعلومات ف م على  ال يلحصر التقوًن.درس م
 باألهداؼ ملاسبا كالكتابة كالقراءة كالكالـ االستماع بكفاءة أيضا يتأسس

ا١تبادئ كاال تبار أدكات التقوًن، ؼ. التعليم هناية يف الطلبة من يرجى اليت
يف تلفيذه اليت تقًتح ا اللظرية السلوكية البليوية لتعليم اللغة العربية يف 

 : الدكرة ا١تكثفة هي
 يقـو باال تبار التكويٍت كاال تبار ا٠تتامي؛  (1
 التقوًن موجه لبلاء ا١ت ارات اللغوية؛  (2



 ؛ تدريبات األمناطكالتدريب اللغوم  يقـو ب (3
 تفضيل اال تبار الشف ي؛  (4
 . ٖتقق األهداؼ ا١ترجوة (5

. التصليف، كا تبار التحصيل ا تبار: كلذلك، التقوًن ا١تلفذ ف و
، اال تبار التكويٍت: أكقات التلفيذ هو/كالتقوًن من حيث  طوات

 اال تبار: هو (اإلجابة)من حيث كيفية األداء  كالتقوًن .اال تبار الل ائيك
 .اال تبار الكتايبالشفوم، ك

أك  الشف ي اال تبار نوع على هو اال تبار اال تبار التكويٍت
الذم يكوف يف أثلاء الربنامج التحريرم بطريقة الوظيفة أك اللعبة التعليمية 

 يف ـمتعلاؿمعرفة ٧تاح عملية ك  لبلاء ا١ت ارات اللغويةكا٢تدؼ هلا. الدراسي
 .ذلك اليـو أك األسبوع

 
 .ترتيب اتول ا١تل ج ا١تصمم: اخلطة التاسعة -9

بعد ما انت ت الباحثة من تعيُت العلاصر األساسية من ا١تل ج 
فأصبح ا١تل ج . ا١تصمم كا١تطور، فرتبت الباحثة ٤تتويات هذه ا١تل ج

ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي 
اإلطار العاـ، نبذة تارخيية عن مركز اللغة سوملب مدكرا يشتمل على 

العربية، أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية، ك٣تاؿ تعليم اللغة 
العربية، كالكفاءة الل ائية، كالكفاءة األساسية كا١تؤشرات، كا١توضوعات 
التعليمية، كاألنشطة التعليمية، كالطريقة التعليمية، كالوسائل التعليمية، 

 ا١تخططكأسلوب التقوًن التعليمي، ضوابط التعليم، مصادر التعليم ، 
كيبدك هذا ا١تل ج يف شكل كامل . الدراسي للمستول اإلعدادم كا١تبتدئ

 :يف ا١تالحق، كيبدك هذا الًتتيب كما يف اتويات ااتية
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على أساس النظرية السلوكية البنيوية  جودة منهج تعليم اللغة العربية ادلصمم -ج 
 لطلبة معهد النقاية اإلسالمي سومنب مدورا

 :ا٠تطوات ١تعرفة جودة ا١تل ج ا١تصمم ف ي
 يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية ك٣تاؿ التحكيم من ا٠ترباء: اخلطة األوىل -1

 .مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية
كجدت الباحثة البيانات األكذل عن هذه اٞتودة من ا١تقابلة 

 ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية ك٣تاؿ مل ج تعليم كاالستبانة من ا٠ترباء يف
 :أما نتائج ا كما يلي. اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية

 ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة يفنتائج التحكيم من ا٠تبَت األكؿ يعٍت  بَت  (أ 
الدكتور ش داء صاحل، كهو نائب رئيس قسم تعليم اللغة : العربية

العربية يف ا١ترحلة الدكتورة ّتامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 .2016 أبريل 27اٟتكومية ماالنج، كانت ى التحكيم يف التاريخ 

 

 (4.7)جدول 
 نتائج التحكيم من اخلبري األول

 راسب (1)ضعيف،  (2)مقبوؿ،  (3)جيد،  (4)جيد حدا،  (5): التقدير

 التقدير ادلضمون الرقم
5 4 3 2 1 

    √  اإلطار العاـ 1
     √ نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية 2
    √  أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية 3
    √  ٣تاؿ تعليم اللغة العربية 4
     √ الكفاءة الل ائية 5
     √ الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول اإلعدادم 6



     √ الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول ا١تبتدئ 7
     √ ا١توضوعات التعليمية للمستول اإلعدادم 8
     √ ا١توضوعات التعليمية للمستول ا١تبتدئ 9
    √  األنشطة التعليمية 10
    √  الطريقة التعليمية 11
    √  الوسائل التعليمية 12
     √ أسلوب التقوًن 13
     √ ضوابط التعليم 14
     √ مصادر التعليم 15
     √ ا١تخطط الدراسي للمستول اإلعدادم 16
     √ ا١تخطط الدراسي للمستول ا١تبتدئ 17

 

يتضح من اٞتدكؿ السابق أف مضموف مل ج تعليم اللغة العربية 
 :هي" جيد جدا" الذم يصل إذل تقدير ا١تصمم

 نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية (1
 الكفاءة الل ائية (2
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول اإلعدادم (3
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول ا١تبتدئ (4
 ا١توضوعات التعليمية للمستول اإلعدادم (5
 ا١توضوعات التعليمية للمستول ا١تبتدئ (6
 أسلوب التقوًن (7
 ضوابط التعليم (8
 مصادر التعليم (9

  الدراسي للمستول اإلعدادما١تخطط (10



  الدراسي للمستول ا١تبتدئا١تخطط (11
 الذم يصل إذل تقدير ا١تصممأما مضموف مل ج تعليم اللغة العربية 

 :هي" جيد"
 أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية (1
 ٣تاؿ تعليم اللغة العربية (2
 األنشطة التعليمية (3
 الطريقة التعليمية (4
 الوسائل التعليمية (5

 
 

 ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة يفنتائج التحكيم من ا٠تبَت الثاين يعٍت  بَت  (ب 
الدكتور مفتاح ا٢تدل، : العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية

كهو نائب رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف ا١ترحلة ا١تاجستَت ّتامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج، كانت ى التحكيم يف 

 .2016 أبريل 26التاريخ 
 (4.8)جدول 

 نتائج التحكيم من اخلبري الثاين
 راسب (1)ضعيف،  (2)مقبوؿ،  (3)جيد،  (4)جيد جدا،  (5): التقدير

 التقدير ادلضمون الرقم
5 4 3 2 1 

    √  اإلطار العاـ 1
   √   نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية 2
    √  أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية 3
   √   ٣تاؿ تعليم اللغة العربية 4
     √ الكفاءة الل ائية 5



     √ الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول اإلعدادم 6
     √ الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول ا١تبتدئ 7
    √  ا١توضوعات التعليمية 8
    √  األنشطة التعليمية 9
    √  الطريقة التعليمية 10
     √ الوسائل التعليمية 11
    √  أسلوب التقوًن 12
   √   ضوابط التعليم 13
    √  مصادر التعليم 14
    √  ا١تخطط الدراسي للمستول اإلعدادم 15
    √  ا١تخطط الدراسي للمستول ا١تبتدئ 16

 

يتضح من اٞتدكؿ السابق أف مضموف مل ج تعليم اللغة العربية 
جيد " على أساس اللظرية السلوكية الذم يصل إذل تقدير ا١تصمم

 :هي" جدا
 الكفاءة الل ائية (1
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول اإلعدادم (2
 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للمستول ا١تبتدئ (3
 الوسائل التعليمية (4

 :هي" جيد"كا١تضموف الذم يصل إذل تقدير 
 اإلطار العاـ (1
 أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية (2
 ا١توضوعات التعليمية (3
 األنشطة التعليمية (4



 الطريقة التعليمية (5
 أسلوب التقوًن (6
 مصادر التعليم (7
  الدراسي للمستول اإلعدادما١تخطط (8
  الدراسي للمستول ا١تبتدئا١تخطط (9

 :هي" مقبوؿ"أما ا١تضموف الذم يصل إذل تقدير 
 نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية (1
 ٣تاؿ تعليم اللغة العربية (2
 ضوابط التعليم (3

 
الرمز ا١تستخدـ لتحليل معدؿ نتيجة استبانة ٖتكيم ا٠ترباء يف جودة هذا 

 :ا١تل ج هو

 
 :البياف

 P=  الدرجة كلسبة من مائة 
 f=  ٣تموعة اللتائج  

 n=  ٣تموعة أقصى اللتائج 
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 131. 

P =  
𝑓

𝑛
 × 100% 



 :مث تقدير اللتيجة من هذا الرمز با١تعيار التارل
 (4.9)جدول 

 معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء
 التقدير معدل النتيجة درجة التقومي

 جيد جدا %100% - 80 5
 جيد %79،99% - 60 4
 مقبوؿ %59،99% - 40 3
 ضعيف %39،99% - 20 2
 راسب %19،99% - 0 1

 
 :ٖتليل نتائج التحكيم من ا٠تبَت األكؿ (ج 

 (4.10)جدول 
 نتيجة التحكيم من اخلبري األول

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 55 11 جيد جدا
 24 6 جيد
 - - مقبوؿ
 - - ضعيف
 - - راسب

 79 ٣تموعة
 

79 
85 

 .بلسبة إذل معايَت السابق" جيد جدا"كتصل هذه اللتيجة إذل تقدير 

× 100 = %92،94% 



 :ٖتليل نتائج التحكيم من ا٠تبَت الثاين (د 
 (4.11)جدول 

 نتيجة التحكيم من اخلبري الثاين
 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 20 4 جيد جدا
 36 9 جيد
 9 3 مقبوؿ
 - - ضعيف
 - - راسب

 65 جمموعة
 

65 
80 

 .بلسبة إذل معايَت السابق" جيد جدا"كتصل هذه اللتيجة إذل تقدير 
 

 :ٖتليل نتائج التحكيم لكل مضموف من ا٠تبَتين (ق 
 (4.12)جدول 

 جمموعة نتائج التحكيم من اخلبريين
 راسب (1)ضعيف،  (2)مقبوؿ ،  (3)جيد ،  (4)جيد حدا ،  (5): التقدير

 ادلضمون الرقم
النسبة  التكرار

 ادلئوية
 التقدير

5 4 3 2 1 
 جيد جدا %80 - - - 2 - اإلطار العاـ 1

نبذة تارخيية عن مركز اللغة  2
 العربية

 جيد جدا 80% - - 1 - 1

× 100= % 81،25% 



أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز  3
 جيد جدا %80 - - - 2 - اللغة العربية

 جيد %70 - - 1 1 - ٣تاؿ تعليم اللغة العربية 4
 جيد جدا %100 - - - - 2 الكفاءة الل ائية 5

الكفاءة األساسية كا١تؤشرات  6
 (للمستول اإلعدادم)

 جيد جدا 100% - - - - 2

الكفاءة األساسية كا١تؤشرات  7
 جيد جدا %100 - - - - 2 (للمستول ا١تبتدئ)

ا١توضوعات التعليمية  8
 جيد جدا %90 - - - 1 1 (للمستول اإلعدادم)

ا١توضوعات التعليمية  9
 (للمستول ا١تبتدئ)

 جيد جدا 100% - - - - 1

 جيد جدا %80 - - - 2 - األنشطة التعليمية 10
 جيد جدا %80 - - - 2 - الطريقة التعليمية 11
 جيد جدا %90 - - - 1 1 الوسائل التعليمية 12
 جيد جدا %90 - - - 1 1 أسلوب التقوًن 13
 جيد جدا %80 - - 1 - 1 ضوابط التعليم 14
 جيد جدا %90 - - - 1 1 مصادر التعليم 15

 ا١تخطط الدراسي 16
 جيد جدا %90 - - - 1 1 (للمستول اإلعدادم)

17 
 ا١تخطط الدراسي

 جيد جدا %90 - - - 1 1 (للمستول ا١تبتدئ)
 



يتضح من اٞتدكؿ السابق أف مضموف مل ج تعليم اللغة العربية 
 :لكل  بَت هي" جيد جدا" الذم يصل إذل تقدير ا١تصمم

 الكفاءة الل ائية (1
 (للمستول اإلعدادم)الكفاءة األساسية كا١تؤشرات  (2
 (للمستول ا١تبتدئ)الكفاءة األساسية كا١تؤشرات  (3
 (للمستول اإلعدادم)ا١توضوعات التعليمية  (4
 (للمستول ا١تبتدئ)ا١توضوعات التعليمية  (5
 الوسائل التعليمية (6
 أسلوب التقوًن (7
 مصادر التعليم (8
 (للمستول اإلعدادم) الدراسي ا١تخطط (9

 (للمستول ا١تبتدئ) الدراسي ا١تخطط (10
 الذم يصل إذل تقدير ا١تصممكمضموف مل ج تعليم اللغة العربية 

 :لكل  بَت هي" جيد"
 اإلطار العاـ (1
 نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية (2
 أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية (3
 ٣تاؿ تعليم اللغة العربية (4
 األنشطة التعليمية (5
 الطريقة التعليمية (6
 ضوابط التعليم (7

 
كأما الرمز الذم تستخدم ا الباحثة يف ٖتليل اللسبة ا١تئوية 

 :لكل مضموف فيه هو نفس الرمز ٔتا سبق



 
% 100 ×  :                          الدرجة كلسبة من مائة

 
ك٣تموعة أقصى اللتائج هي ٣تموعة من أقصى نتيجة ا٠تبَت األكؿ 

 .165 = 80 + 85: كنتيجة ا٠تبَت الثاين، كهي
 

 :ٖتليل نتائج التحكيم للمل ج من ا٠تبَتين ٣تمال (ك 
 (4.13)جدول 

 جمموعة نتيجة التحكيم من اخلبريين
 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 75 15 جيد جدا
 60 15 جيد
 9 3 مقبوؿ
 - - ضعيف
 - - راسب

 144 ٣تموعة
 

144 
165 

 .بلسبة إذل معايَت السابق" جيد جدا"كتصل هذه اللتيجة إذل تقدير 
 

كتلخص الباحثة من الشرح السابق من ٖتليل نتائج االستبانة 
ألف " جيد جدا"من ا٠تبَتين، بأف يصل هذا ا١تل ج ٣تمال إذل تقدير 

 ٣تموعة اللتائج
 ٣تموعة أقصى اللتائج

× 100= % 87،27% 



" جيد جدا"اللتيجة من ا٠تبَت األكؿ كا٠تبَت الثاين تصل إذل التقدير 
 .٣تمال

 :كأما آراء ا٠ترباء عن مضموف هذا ا١تل ج ا١تصمم كما يلي
أف يشمل سياؽ اللظرية السلوكية البليوية تطبيقيا : اإلطار العاـ (أ 

 .يف ا١تقدمة
 أف تزيد نبذة تارخيية عن :نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية (ب 

 .تطوير ا١تل ج ا١تستخدـ يف مركز اللغة العربية
أف تضع ا١ت ارات : أهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية (ج 

اللغوية أفضلية، يعٍت يبدأ ٔت ارة االستماع مث الكالـ مث القراءة 
 . مث الكتابة، كاألهداؼ ٖتتاج إذل التدرج

 .أف تشرح قواعد الًتكيب غَت مباشرة: ٣تاؿ تعليم اللغة العربية (د 
التلاسق بُت الكفاءة األساسية : الكفاءة األساسية كا١تؤشرات (ق 

 .كا١تؤشرات
 . أف جيعل العقاب بطريقة الًتبية: األنشطة التعليمية (ك 
 .أف يكثر بطريقة متلوعة: الطريقة التعليمية (ز 
 .أف يكثر الوسائل باأللعاب اللغوية: الوسائل التعليمية (ح 
 .أف يكثر التقوًن باأللعاب اللغوية: أسلوب التقوًن (ط 

 

كاضح يتضح من آراء ا٠ترباء يف بياف السابق أف هذا ا١تل ج 
 حيتاج إذل ، كلكنكمسويف للمطلوب كملاسب ٔتستول الطلبة

ا١تصمم ليجعله مل جا صحيحا إلصالح يف بعض مضموف ا١تل ج ا
 .كصالحا

 



، كٔتراعاة  ا١تل ج ملاسبا بلتائج التحكيم من ا٠ترباءعديلت: اخلطة الثانية -2
 .االقًتاحات كاإلرشادات كالتعليقات كا١تدا الت حوؿ ا١تلتج

كقد عدلت الباحثة ا١تل ج ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية 
 باالقًتاحات كاإلرشادات كالتعليقات من ا٠تبَتين اليت كجدهتا البليوية ملاسبا

 :ك٤تتويات هذا ا١تل ج ا١تعدؿ كما يلي. من  الؿ ا١تقابلة كاالستبانة
تطبيق اللظرية السلوكية البليوية يف مل ج تعليم اإلطار العاـ، بزيادة  (أ 

 .كتأ ذه الباحثة يف الفقرة األ َتة. اللغة العربية للدكرة ا١تكثفة
 :قبل التصحيح

دل يقتصر االلتقاء بُت هاتُت اللظريتُت على ااراء كا١تبادئ 
فحسب، بل تعدم ذلك إذل اللتائج كالتطبيقات، مث انتقلت هذه 

ككاف تأثَت على . التطبيقات إذل ميداف تعليم اللغات األجلبية كالثانية
تعليم اللغة العربية لغَت اللاطقُت هبا عميقا جدا؛ سواء يف تأليف الكتب، 

 .أك يف أساليب تدريب ا١تعلمُت، أك يف طرؽ التدريس
 :قبل التصحيح

دل يقتصر االلتقاء بُت هاتُت اللظريتُت على ااراء كا١تبادئ 
فحسب، بل تعدم ذلك إذل اللتائج كالتطبيقات، مث انتقلت هذه 

ككاف تأثَت على . التطبيقات إذل ميداف تعليم اللغات األجلبية كالثانية
تعليم اللغة العربية لغَت اللاطقُت هبا عميقا جدا؛ سواء يف تأليف الكتب، 

 .أك يف أساليب تدريب ا١تعلمُت، أك يف طرؽ التدريس

كيف تطبيق اللظرية السلوكية البليوية يف هذا مل ج تعليم اللغة 
العربية، فأ ذت الباحثة ا١تبادئ يف اللظرية السلوكية البليوية مث استخدمت ا 

لتطوير ا١تكونات ٢تذا ا١تل ج أك جعلت ا مبادئ لكل علصر من علاصر 
كا١تبادئ تكتب يف العلاصر األساسية يف هذا ا١تل ج، يعٍت يف . ا١تل ج

ا١توضوعات التعليمية، كاألنشطة التعليمية، كالطريقة أهداؼ التعليم، ك
 .التعليمية، الوسائل التعليمية، كأسلوب التقوًن



 

نبذة تارخيية عن مركز اللغة العربية، بزيادة حالة مركز اللغة العربية عن  (ب 
 . كتأ ذه الباحثة يف الفقرة األ َتة.ا١تل ج ا١تستخدـ
 :قبل التصحيح

مركز اللغة العربية ظٌلله مؤسسات لغوية يف ا١تع د، ؾهذا ا١تركز 
، كهيئة تلمية (Latee)اليت يف   السلفيفقهكاؿأحدها دار اللغة العربية 

 ، ك٣تلس اللغة العربية(Lubangsa) لوبلجسا  يفاللغة األجلبية قسم العربية
لوبلجسا يف ، كهنضة اللغة (Lubangsa Utara )الشمارل لوبلجسا يف
كلكن ااف يقـو مركز اللغة . ، كغَتها(Lubangsa Selatan )نويباجل

 .2015-2014فًتة ا٠تدمة العربية بلفسه ملذ 
 :بعد التصحيح

ظٌلل  يف مع د اللقاية اإلسالمي مركز اللغة العربيةؾهذا ا١تركز 
 فقهكاؿ يف ا١تع د، أحدها دار اللغة العربية  األ رلمؤسسات لغوية

  يف، كهيئة تلمية اللغة األجلبية قسم العربية(Latee)اليت يف  السلفي
 الشمارل لوبلجسا  يف، ك٣تلس اللغة العربية(Lubangsa)لوبلجسا 

(Lubangsa Utara) نويبلوبلجسا اجليف ، كهنضة اللغة( Lubangsa 

Selatan)فًتة كلكن ااف يقـو مركز اللغة العربية بلفسه ملذ . ، كغَتها
 .2015-2014ا٠تدمة 

 علد تأسيس ا على تعليم تعليم ايركز عملية  مركز اللغة العربية
كالدكرة ا١تكثفة هي  .م ارة الكالـ، كلكله ال يًتؾ ا١ت ارات األ رل

األنشطة األٌكلية للمبتدئُت لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية اليت 
جيرم تعليم اللغة العربية فيه . ا١ترحلة اإلعدادية كا١ترحلة االبتدائيةفي ا 

بدكف ا١تل ج كدليل للمدرسُت كالطلبة يف تلفيذ عملية التعليم الفعاؿ يف 
كالدليل ا١تستخدـ هو الكتب التعليمية كاٞتدكؿ الدراسي . الدكرة ا١تكثفة

كلذلك مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية . فحسب



يصَت أكؿ ا١تل ج سيطبق يف  (Teori Behaviorisme Struktural)البليوية 
 .الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي

 

أهداؼ تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة، بزيادة ا٢تدؼ ١ت ارة  (ج 
 . االستماع

 :قبل التصحيح
 أىداف تعليم اللغة العربية يف الدورة ادلكثفة 
 كآرائ م بالكالـ يف اللغة العربية  أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف

 حسب ا١تواقف جيدا

 حسب ا١توضوعات  العربية نصوص ف م على يقدر الطلبة أف
 .جيدا ا١تدركسة

 العربية اللغة يف كآرائ م بالكتابة أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف 
 .الفصحى كالعصرم جيدا

 :بعد التصحيح
 أىداف تعليم اللغة العربية يف الدورة ادلكثفة 
 ف م مادة اللغة العربية البسيطة ا١تسموعة يف  على يقدر الطلبة أف

 .موضوعات االستماع جيدا

 كآرائ م بالكالـ يف اللغة العربية  أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف
 .حسب ا١تواقف جيدا

 حسب ا١توضوعات  العربية نصوص ف م على يقدر الطلبة أف
 .جيدا ا١تدركسة

 العربية اللغة يف كآرائ م بالكتابة أفكارهم تعبَت على يقدر الطلبة أف 
 .الفصحى كالعصرم جيدا

 
 



 .ا١تل ج  عنتقدًن الشرح :اخلطة الثالثة -3
 على أساس ا١تصمما٠تطة التالية هي ٕتربة مل ج تعليم اللغة العربية 

كيف هذا . اللظرية السلوكية البليوية يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية للبلات
ا١تل ج ككيفية تطبيقه أماـ مدير   عنتقدًن الشرحاٟتاؿ، قد قامت الباحثة 

مع د اللقاية اإلسالمي يف قسم تطوير اللغة كرئيسة مركز اللغة العربية 
كنائبت ا، مث طلبت مل م التعليقات كا١تدا الت حوؿ هذا ا١تل ج، ألهنم 

كبعد ذلك، . أعلم بأحواؿ الطلبة كمعلمي اللغة العربية يف مركز اللغة العربية
مضموف ا١تل ج األساسي أماـ معلمي اللغة   عنتقدًن الشرحقامت الباحثة 

كقد . ا١تصممالعربية كالطلبة يف مركز اللغة العربية ١تعرفة موافقت م عن ا١تل ج 
 يف مع د اللقاية 2016 مايو 11-5قامت الباحثة هبذه العملية يف التاريخ 

 .اإلسالمي سوملب مدكرا
 من ا١تقابلة ا١تصممأ ذت الباحثة البيانات عن جودة ا١تل ج 

كاالستبانة اليت كزعت ا إذل ا١تعلمُت كمسئولُت يف أمور ا١تل ج كتلظيم مركز 
كفيما يلي ٖتليل نتيجة االستبانة عن مالئمة .  أشخاص9اللغة العربية، كهم 

 للتطبيق يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية ١تع د اللقاية ا١تصمما١تل ج 
 :اإلسالمي

 (4.14)جدول 
  عن مالئمة ادلنهج ادلصمم للتطبيق يف الدورة ادلكثفة1حتليل نتيجة االستبانة 

 تصرحياتال الرقم

 عدد التكرار ادلستجيبني

موافق 
غَت  ٤تايد موافق جدا

 موافق

غَت 
موافق 
 جدا

 كمركز أف اإلطار العاـ كذاتية ا١تع د -1
 . هو الواقع ا١توجود فيهاللغة العربية

4 4 1 - - 



2- 
أساس أف األهداؼ التعليمية على 

 مالئمة للتطبيق اللظرية السلوكية البليوية
 .الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربيةيف 

6 2 1 - - 

3- 

٣تاؿ تعليم اللغة العربية يف الدكرة أف 
على ا١تصمم  ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية

 مالئمة أساس اللظرية السلوكية البليوية
 .ق يفبا١ترجو

4 4 1 - - 

4- 
أساس على الكفاءة الل ائية ا١تصمم أف 

ٔتا  مالئمة اللظرية السلوكية البليوية
 .يرجوه مركز اللغة العربية

4 4 1 - - 

5- 

 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات للدكرة أف
أساس اللظرية على ا١تكثفة ا١تصمم 
ٔتا يرجوه مركز  مالئمة السلوكية البليوية

 .اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية

4 4 1 - - 

6- 

تارة خ كا١توضوعات ادل التعليميةأف ا١تواد
 تعليم ٢تذا ا١تل ج صاٟتة لالستعماؿ يف

بالدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة  اللغة العربية
 .العربية

3 5 1 - - 

7- 
 ا١تقًتحة يف هذا ية التعليمةؽمطراؿأف 

 كالطلبة  التعليميةا١تل ج ملاسبة با١تواد
 .الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربيةيف 

2 4 3 - - 

8- 
 يف هذا قًتحةأف األنشطة التعليمية ادل

مركز اللغة ا١تل ج ٦تكن أف يطبق ا يف 
 .العربية

7 2 - - - 



9- 
 التعليم ٧تاحأف التقوًن ا١تقًتح لقياس 

 يف هذا ا١تل ج صاحل لالستعماؿ يف
 .لدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربيةا

3 5 1 - - 

10- 
 (Syllabus)الدراسي  طط ادلأف 

يف ا١تصمم هبذا ا١تل ج صاحل للتطبيق 
 .الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية

4 4 - 1 - 

11- 

 أساس علىا١تصمم أف هذا ا١تل ج 
 عموما صاحل اللظرية السلوكية البليوية

ٔتركز اللغة   الدكرة ا١تكثفةلالستعماؿ يف
 .العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي

7 1 1 - - 

 - 1 11 39 48 اجملموعة
 

 :يتضح من اٞتدكؿ السابق أف
 أشخاص للتصريح 4: هم" موافق جدا"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (أ 

 4 أشخاص للتصريح الثالث، 4 أشخاص للتصريح الثاين، 6األكؿ، 
 أشخاص 3 أشخاص للتصريح ا٠تامس، 4أشخاص للتصريح الرابع، 

 أشخاص للتصريح 7للتصريح السادس، شخصاف للتصريح السابع، 
 7 أشخاص للتصريح العاشر، 4 أشخاص للتصريح التاسع، 3الثامن، 

 .أشخاص للتصريح اٟتادم عشر
 أشخاص للتصريح األكؿ،  4: هم" موافق"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (ب 

 أشخاص 4 أشخاص للتصريح الثالث، 4شخصاف للتصريح الثاين، 
 أشخاص للتصريح 5 أشخاص للتصريح ا٠تامس، 4للتصريح الرابع، 

 5 أشخاص للتصريح السابع، شخصاف للتصريح الثامن، 4السادس، 



 أشخاص للتصريح العاشر، شخص 4أشخاص للتصريح التاسع، 
 .للتصريح اٟتادم عشر

شخص للتصريح األكؿ، : هم" ٤تايد" ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (ج 
شخص للتصريح الثاين، شخص للتصريح الثالث، شخص للتصريح 

 3الرابع، شخص للتصريح ا٠تامس، شخص للتصريح السادس، 
أشخاص للتصريح السابع، شخص للتصريح التاسع، شخص للتصريح 

 .اٟتادم عشر
شخص للتصريح : هم" غَت موافق"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (د 

 .العاشر
 

الرمز ا١تستخدـ لتحليل معدؿ نتيجة هذه االستبانة يف شكل اللسبة 
 :ا١تئوية هو الرمز كما يف السابق

 
% 100 ×  :                          الدرجة كلسبة من مائة

 
 :كاللتيجة هي

 (4.15)جدول 
  يف النسبة ادلئوية1حتليل نتيجة االستبانة 

 رقم
 التصريح

 عدد التكرار يف النسبة ادلئوية

غ  % ٤تا % ـ % ـ ج
غ ـ  % ـ

 % ج

1- 4 
44،4

4% 4 
44،44
% 1 

11،1
1% - 0 - 0 

2- 6 66،62 22،221 11،1- 0 - 0 

 ٣تموعة اللتائج
 ٣تموعة أقصى اللتائج



6% % 1% 

3- 4 44،4
4% 4 44،44

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

4- 4 44،4
4% 4 44،44

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

5- 4 44،4
4% 4 44،44

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

6- 3 33،3
3% 5 55،55

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

7- 2 22،2
2% 4 44،44

% 3 33،3
3% - 0 - 0 

8- 7 77،7
7% 

2  -  - 0 - 0 

9- 3 33،3
3% 5 55،55

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

10- 4 
44،4

4% 4 
44،44
% - 0 1 

11،1
1% - 0 

11- 7 77،7
7% 1 11،11

% 1 11،1
1% - 0 - 0 

48،4 48 اجملموعة
8% 39 39،39

% 11 11،1
1% 1 1،01

% - 0 

جمموعة 
 ادلوافقة

87 87،87% 
جمموعة غري 

 ادلوافقة
1 1 ،01% 

 



يتضح من هذا اٞتدكؿ أف ٣تموعة ا١توافقة لتطبيق هذا ا١تل ج يف 
 تدؿ نتيجةهذه اؿك%. 87،87الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية كصل إذل 

على أف مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية 
ٔتركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي،   الدكرة ا١تكثفة يفمالئمة للتطبيق

. من أسئلة االستبانة% 60  أعلى منةإجابة ا١توافق ألف
 من االستبانة عن جودة ا١تل ج ا١تصمم اليت كزعت ا 2أما البيانات 

 : طلبة فيما يلي40إذل 
 (4.16)جدول 

  عن مالئمة ادلنهج ادلصمم2حتليل نتيجة االستبانة 
 للتطبيق إىل الطلبة يف الدورة ادلكثفة

 تصرحياتال الرقم

 عدد التكرار ادلستجيبني

موافق 
غَت  ٤تايد موافق جدا

 موافق

غَت 
موافق 
 جدا

1- 
يف هذا ا١تل ج أف األهداؼ التعليمية 

  باألهداؼ ا١ترجوة بعد مشاركةمالئمة
 .الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية

36 4 - - - 

2- 
الكفاءة الل ائية يف هذا ا١تل ج أف 

  باألهداؼ ا١ترجوة بعد مشاركةمالئمة
 .الدكرة ا١تكثفة ١تركز اللغة العربية

14 26 - - - 

3- 

 الكفاءة األساسية كا١تؤشرات يف أف
ٔتا ترجوه مادمت مالئمة هذا ا١تل ج 

الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة  تشارؾ
 .العربية

18 21 1 - - 



4- 

تارة خ كا١توضوعات ادل التعليميةأف ا١تواد
كرغبتك   باحتياجك٢تذا ا١تل ج مالئمة

يف الدكرة ا١تكثفة  يف تعليم اللغة العربية
 .ٔتركز اللغة العربية

25 15 - - - 

5- 

 يف هذا ا١تل ج ية التعليمةؽمطراؿأف 
كقدرتك لتعليم   باحتياجكمالئمة

يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز  اللغة العربية
 .اللغة العربية

29 11 - - - 

6- 

 يف هذا ا١تل ج ية التعليمالوسائلأف 
كرغبتك يف تعليم   باحتياجكمالئمة

يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز  اللغة العربية
 .اللغة العربية

30 10 - - - 

7- 
أف األنشطة التعليمية يف هذا ا١تل ج 

الدكرة  ٔتا ترجوه مادمت تشارؾمالئمة 
 .ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية

27 13 - - - 

8- 

 أف التقوًن ا١تقًتح يف هذا ا١تل ج مالئمة
كرغبتك يف تعليم اللغة  باحتياجك

يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة  العربية
 .العربية

10 29 1 - - 

9- 
 عموما صاحل ا١تصممأف هذا ا١تل ج 
ٔتركز اللغة   الدكرة ا١تكثفةلالستعماؿ يف

 .العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي
28 10 2 - - 

 - - 4 139 217 اجملموعة
 



 :يتضح من اٞتدكؿ السابق أف
 أشخاص للتصريح 36: هم" موافق جدا"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (أ 

 أشخاص للتصريح الثالث، 18 أشخاص للتصريح الثاين، 14األكؿ، 
 30 أشخاص للتصريح ا٠تامس، 29 أشخاص للتصريح الرابع، 25

 10 أشخاص للتصريح السابع، 27أشخاص للتصريح السادس، 
 . أشخاص للتصريح التاسع28أشخاص للتصريح الثامن، 

 أشخاص للتصريح األكؿ،  4: هم" موافق"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (ب 
 25 أشخاص للتصريح الثالث، 21 أشخاص للتصريح الثاين، 26

 10 أشخاص للتصريح ا٠تامس، 11أشخاص للتصريح الرابع، 
 29 أشخاص للتصريح السابع، 13أشخاص للتصريح السادس، 
 . أشخاص للتصريح التاسع10أشخاص للتصريح الثامن، 

شخص للتصريح الثالث، : هم" ٤تايد"ا١تستجيبُت الذين يستجيبوف  (ج 
 .شخص للتصريح الثامن، شخصاف للتصريح التاسع

  
 يف شكل 2الرمز ا١تستخدـ لتحليل معدؿ نتيجة هذه االستبانة 

 :كاللتيجة هي. اللسبة ا١تئوية هو الرمز كما يف السابق
 (4.17)اجلدول 

  يف النسبة ادلئوية2حتليل نتيجة االستبانة 

 رقم
 التصريح

 عدد التكرار يف النسبة ادلئوية

غ  % ٤تا % ـ % ـ ج
غ ـ  % ـ

 % ج

1- 36 90% 4 10% - 0 - 0 - 0 
2- 14 35% 26 65% - 0 - 0 - 0 
3- 18 45% 21 52،51 2،5- 0 - 0 



% % 

4- 25 62،5
% 15 37،5

% - 0 - 0 - 0 

5- 29 72،5
% 11 27،5

% - 0 - 0 - 0 

6- 30 75% 10 25% - 0 - 0 - 0 

7- 27 67،5
% 13 32،5

% - 0 - 0 - 0 

8- 10 25% 29 72،5
% 1  - 0 - 0 

9- 28 70% 10 25% 2 5% - 0 - 0 
جمموعة 
 %98،88 356 ادلوافقة

جمموعة غري 
 0 - ادلوافقة

 
 

يتضح من هذا اٞتدكؿ أف ٣تموعة ا١توافقة عن مالئمة ا١تل ج 
ا١تصمم للتطبيق إذل الطلبة يف الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية كصلت إذل 

 تدؿ على أف مل ج تعليم اللغة العربية ا١تصمم نتيجةهذه اؿك%. 98،88
على أساس اللظرية السلوكية مالئمة للتطبيق إذل الطلبة كمالئمة باحتياج م 

ٔتركز اللغة العربية   تعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة يفكقدرهتم كرغبت م
من أسئلة % 60  أعلى منةإجابة ا١توافق ١تع د اللقاية اإلسالمي، ألف

. االستبانة
 

ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية تصحيح ا١تل ج : اخلطة الرابعة -4
ملاسبا بالتعليقات كا١تدا الت من مدير ا١تع د كرئيسة مركز اللغة العربية 



كا١تعلمُت فيه، كهذه هي ا٠تطوات األ َتة للحصوؿ على ا١تلتج، كهو مل ج 
تعليم اللغة العربيىة ا١تصمم على أساس اللظرية السلوكية البليوية لطلبة مع د 

 .اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا
كقد قامت الباحثة بتصحيح ا١تل ج ا١تصمم ملاسبا بالتعليقات 

 :كمن أمه ا كما يلي. كا١تدا الت من مدير ا١تع د كا١تعلمُت فيه
مشاهدة األفالـ ؾاألنشطة التعليمية؛ بزيادة تعليم م ارة االستماع  (أ 

 .أك استماع ا١تذياع، كتأ ذه الباحثة يف درس اإلضايف
 :قبل التصحيح

درس اإلضايف، كهي نشاط لتلمية ا١ت ارات اللغوية بطريقة ا٠تطابة  ( أ)
كاجملادلة كا١تسرحية كقراءة الشعر العريب كغَت ذلك، كأحسن 

 يف كل نصف  هذا اللشاط يلٌفذ.العركض سيقٌدـ يف ا١تسابقة 
 .الش ر

 :بعد التصحيح
درس اإلضايف، كهي نشاط لتلمية ا١ت ارات اللغوية بطريقة ا٠تطابة  ( أ)

كاجملادلة كا١تسرحية كقراءة الشعر العريب، كأحسن العركض سيقٌدـ يف 
أحيانا يكتفي ٔتشاهدة األفالـ كاستماع هذا اللشاط ك. ا١تسابقة

 . يف كل نصف الش ر يلٌفذا١تذياع كغَت ذلك الذم
 

مصادر التعليم؛ بزيادة الكتاب التعليمي لربنامج ا١تطالعة، كهو  ( ب
 .مد ٤تسن أمَت" العربية الس لة"كتاب 

 :قبل التصحيح
 الربنامج ادلهارة ادلؤلف اسم الكتاب الرقم
العربية بُت يديك  1

 (اإلصدار الثاين)
عبد الرٛتن . د

بن إبراهيم 
االستماع 
كالكالـ 

اادثة 
كا١تطالعة 



الفوزاف 
 كآ ركف

كالقراءة 
 كالكتابة

 كاإلنشاء

قواعد اإلمالء  2
 اإلمالء الكتابة طلطاكم. د كنصوصه

ااكرة اٟتديثة  3
 1باللغة العربية 

السيد حسن 
بن أٛتد 
 باهاركف

االستماع 
 اادثة كالكالـ

التعبَت ا١توجه  4
للمبتدئُت من 
غَت اللاطقُت 

 بالعربية

طه ٤تمد 
 اإلنشاء الكتابة ٤تمود

 

 :بعد التصحيح
 الربنامج ادلهارة ادلؤلف اسم الكتاب الرقم

1 
العربية بُت يديك 

 (اإلصدار الثاين)

عبد الرٛتن . د
بن إبراهيم 

 الفوزاف كآ ركف

االستماع 
كالكالـ 
كالقراءة 
 كالكتابة

اادثة 
كا١تطالعة 
 كاإلنشاء

قواعد اإلمالء  2
 اإلمالء الكتابة طلطاكم. د كنصوصه

ااكرة اٟتديثة  3
 1باللغة العربية 

السيد حسن بن 
 أٛتد باهاركف

االستماع 
 اادثة كالكالـ

التعبَت ا١توجه  4
للمبتدئُت من 
غَت اللاطقُت 

 اإلنشاء الكتابة طه ٤تمد ٤تمود



 بالعربية
 ا١تطالعة القراءة ٤تمد ٤تسن أمَت العربية الس لة 5
 

هذا ا١تل ج حيتاج إذل التقوًن ٔتشاركة الباحثة بعد ٕتربة ا١تل ج  ( ج
 .ا١تصمم يف الفطرة الدراسية

 

كمن هذه ا٠تطة األ َتة، تستلبط الباحثة أف كل مستوجيب االستبانة 
مدير مع د عن مالئمة ا١تل ج ا١تصمم للتطبيق يف ميداف البحث، كهم 

ة مركز اللغة العربية كنائبت ا رئيساللقاية اإلسالمي يف قسم تطور اللغة ك
ق، اتفقوا على استعماؿ هذا ا١تل ج كتطبيقه ليكوف دليال  يف كالطلبةينعلمكادل

 .٢تم يف عملية التعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل اخلامس 
 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات

 
 
 نتائج البحث -أ 

 سوملب ا١تشكلة اليت يواج  ا مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي
 هي عدـ كجود ا١تل ج ا١تتكامل كدليل للمعلمُت كالطلبة يف تلفيذ عملية مدكرا

 الكتب التعليمية كاٞتدكؿ كالدليل ا١تستخدـ هو. التعليم الفعاؿ يف الدكرة ا١تكثفة
كٟتل هذه ا١تشكلة، ترل الباحثة أف اللظرية السلوكية البليوية . الدراسي فحسب

(Teori Behaviorisme Struktural)  مالئمة بتعليم اللغة يف مستول اللغة ا١تبتدئ
لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي  اصة يف تعليم اللغة العربية، كٕتعل ا الباحثة 

 . مل ج تعليم اللغة العربية فيهصميمكا١تبادئ يف ت
على أساس اللظرية السلوكية  مل ج تعليم اللغة العربيةتصميم ا٠تطوات يف ك

:  هي سوملب مدكراالبليوية لطلبة مع د اللقاية اإلسالمي
 ١تع د اللقاية اإلسالمي  ٖتليل اٟتاجات كمشكالت مركز اللغة العربية -1

 .كا١تعلمُت يف تدريس اللغة العربية
 ١تع د اللقاية ٚتع البيانات كا١تعلومات عن نظاـ التعليم يف مركز اللغة العربية -2

 .اإلسالمي
 . إذل ا١تواقف يف تعليم اللغة العربية فيهٖتليل حاجات الطلبة -3
 ١تع د بعد مراعاة حاجات مركز اللغة العربية ٗتطيط الغايات كنواتج التعليم -4

 . كا١تعلمُت كالطلبة كمستول قدرهتماللقاية اإلسالمي
ٗتطيط الدكرات كتصميم ا١تقررات، كهي ا١تستويات يف تعليم اللغة العربية  -5

 .كالربامج التعليمية في ا
 . ا تيار ا١تواد التعليمية كإعدادها -6



 .تعيُت الطريقة كالوسائل التعليمية يف عملية التعليم لتوفَت التدريس الفعاؿ -7
 .تعيُت أسلوب التقوًن فيه -8
 كهذا ا١تل ج يتكوف من اإلطار العاـ، كنبذة .صممترتيب ٤تتول ا١تل ج ادل -9

،  مدكراتارخيية عن مركز اللغة العربية ١تع د اللقاية اإلسالمي سوملب
كأهداؼ تعليم اللغة العربية ١تركز اللغة العربية ٔتع د اللقاية اإلسالمي، ك٣تاؿ 

 ١تع د اللقاية ركز اللغة العربيةمبتعليم اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة 
، كالكفاءة األساسية كا١تؤشرات، (SKL)، كالكفاءة الل ائية اإلسالمي

ركز مبكا١توضوعات التعليمية ا١تقًتحة، كاألنشطة التعليمية يف الدكرة ا١تكثفة 
الوسائل التعليمية ك، كالطريقة التعليمية،  ١تع د اللقاية اإلسالمياللغة العربية

 ا١تخططا١تستخدمة، أسلوب التقوًن، كضوابط التعليم، كمصادر التعليم، ك
للمستول اإلعدادم كا١تبتدئ يف تعليم اللغة العربية يف  (Syllabus)الدراسي 

يتكوف من الكفاءة األساسية كا١تؤشرات، ٔتركز اللغة العربية؛ الدكرة ا١تكثفة 
 .كا١توضوعات التعليمية، كالتقوًن، كا١تصادر التعليمية، كٗتصيص الوقت

:  مرت الباحثة با٠تطوات كما يلي،صمممث ١تعرفة جودة ا١تل ج ادل
التحكيم من ا٠ترباء يف ٣تاؿ مل ج تعليم اللغة العربية ك٣تاؿ مل ج تعليم  -1

تلخص الباحثة ٖتليل ك. اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية
ف نتائج االستبانة من ا٠تبَتين، بأف يصل جودة هذا ا١تل ج ٣تمال عالبيانات 
ألف نتيجة التحكيم من ا٠تبَت األكؿ . (%87،27" )جيد جدا"إذل تقدير 

، كنتيجة التحكيم من "جيد جدا" كتقديره %92،94: تصل إذل درجة
. كذالك" جيد جدا" كتقديره %81،25: ا٠تبَت الثاين تصل إذل درجة

كاضح كمسويف يتضح من آراء ا٠ترباء يف بياف السابق أف هذا ا١تل ج ك
إلصالح يف بعض  حيتاج إذل اللمطلوب كملاسب ٔتستول الطلبة، كلكن

 . ليجعله مل جا صحيحا كصالحاصمممضموف ا١تل ج ادل



تقدًن الشرح عن ا١تل ج أماـ مدير مع د اللقاية اإلسالمي يف قسم تطوير  -2
اللغة كرئيسة مركز اللغة العربية كنائبت ا كمعلمي اللغة العربية كالطلبة يف 

، مث طلبت مل م  ١تع د اللقاية اإلسالميالدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية
التقوًن كالتعليقات كا١تدا الت حوؿ هذا ا١تل ج باالستبانة ١تعرفة مالئمة 

يتضح من ٖتليل البيانات أف .  للتطبيق يف الدكرة ا١تكثفةصمما١تل ج ادل
١تع د  الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربية هذا ا١تل ج يف  لتطبيق٣تموعة ا١توافقة

 من االستبانة اليت كزعت ا إذل ا١تعلمُت كمسئولُت يف أمور اللقاية اإلسالمي
 كصلت إذل درجة  أشخاص،9ا١تل ج كتلظيم مركز اللغة العربية، كهم 

 الدكرة ا١تكثفة ٔتركز هذا ا١تل ج يف  لتطبيق٣تموعة ا١توافقةأما . 87،87%
 من االستبانة اليت كزعت ا إذل الطلبة،  ١تع د اللقاية اإلسالمياللغة العربية

 . %98،88 طلبة، كصلت إذل 40كهم 
كيرل معلم كاحد أف هذا ا١تل ج حيتاج إذل التغيَت يف علاصره ا١تعيلة يعٍت 

 كبذلك، أف كل .تعليم م ارة االستماع يف األنشطة التعليمية ككتاب تعليميبزيادة 
اتفقوا  للتطبيق يف ميداف البحث قد صمممستوجيب االستبانة عن مالئمة ا١تل ج ادل

 ١تع د اللقاية  الدكرة ا١تكثفة ٔتركز اللغة العربيةيفعلى استعماؿ هذا ا١تل ج كتطبيقه 
. يكوف دليال ٢تم يف عملية التعليم بعد تغيَت ما حيتاج إليهف  ألاإلسالمي

 يعٍت مل ج تعليم اللغة العربية على صممكهذه هي ا١تزايا من ا١تلتج ادل
أما . مع د اللقاية اإلسالمي سوملب مدكرا لطلبة أساس اللظرية السلوكية البليوية

نقائصه هي قصر الوقت ١تعرفة فعالية هذا ا١تلتج ألنه حيتاج إذل كقت طويل 
لذلك اكتفت الباحثة فيه بإجراء ا١تلاقشة ادكدة يف ميداف البحث . لتطبيقه

 .الكتشاؼ مالئمة هذا ا١تل ج للتطبيق
 التوصيات -ب 

فيما يلي بعض التوصيات اليت تقدم ا الباحثة اعتمادا على نتائج هذا 
 :البحث



 هذا البحث، يعٍت ملتجمن  أف يستفيد معلمو اللغة العربية يف الدكرة ا١تكثفة -1
مل ج تعليم اللغة العربية على أساس اللظرية السلوكية البليوية،  اصة ١تعلمي 

، كيستخدمه يف تعليم اللغة العربية ع د اللقاية اإلسالميدلمركز اللغة العربية 
 .بأنواع أسلوبه كبتلوع كسائله لتحقيق األهداؼ ا١ترجوة

كعلى الباحثُت من بعد، ديكل م أف يستفيدكا من هذا البحث كجيعلوه مرجعا  -2
 .كمصدرا يف ْتوث م العلمية، أك تطوير هذا ا١تل ج حسب اٟتاجة

 
 االقرتاحات -ج 

:  مل ا، بعض االقًتاحات الباحثة تقدـ،بلاء على ما جاء يف هذا البحث
١تع د أف يستفيد ا١تسئولوف لًتقية تلظيم عملية التعليم يف مركز اللغة العربية  -1

 من نتائج هذا البحث بإعداد الكتاب التعليمي ملاسبا اللقاية اإلسالمي
 . على أساس اللظرية السلوكية البليوية للدكرة ا١تكثفةصممبا١تل ج ادل

 ملاسبا أف يصمم ا٠تطة الدراسية كاألدكات األ رل لعملية تعليم اللغة العربية -2
 . على أساس اللظرية السلوكية البليوية للدكرة ا١تكثفةصممبا١تل ج ادل

يف ا١تتقدـ  التارل، يعٍت للمستول ا١تتوسط ك١تستولؿهنج هذا ادل أف يطور -3
 أك يف ا١تعاهد  اإلسالمي اللقايةمع د  اصة يف األ رلا٢تيئة اللغوية 

 .اإلسالمية عموما
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